الدروس اليومية
من السنن واألحكام الشرعية
( 333درسا تقرأ على املصلني يوميا على مدار السنة)

تأليف

د .راشد بن حسني العبد الكريم

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

املوضوع

اليوم

الشهر

10

حمرم

اإلخالص والنية

10

حمرم

فضل العلم

10

حمرم

فضل تعليم الناس ودعوهتم إىل اخلري

10

حمرم

التحذير من اجملالس اليت ال يذكر اهلل فيها

10

حمرم

وجوب حفظ األوقات وعدم التفريط فيها فيما ال ينفع

10

حمرم

خطر اللسان

10

حمرم

األمر حبفظ اللسان

10

حمرم

فضل صيام عاشوراء

10

حمرم

فضل صيام التطوع

01

حمرم

وجوب طاعة الرسول صلى اهلل عليه وسلم وترك كل قول لقوله

00

حمرم

وجوب التوبة وفضلها

00

حمرم

شروط التوبة وبعض أحكامها

00

حمرم

من قصص التائبني

00

حمرم

أصول اإلميان

00

حمرم

فضل التوحيد

00

حمرم

الشرك والترهيب منه

00

حمرم

خطر الرياء وأنه من الشرك

00

حمرم

حكم تعليق التمائم

00

حمرم

حترمي إتيان الكهان واملنممني والعرافني

01

حمرم

السحر والترهيب منه

00

حمرم

الرقية

00

حمرم

حترمي احللف بغري اهلل

املقدمة
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00

حمرم

التطري .

00

حمرم

اإلميان بالقدر

00

حمرم

التوكل على اهلل

00

حمرم

السالم

00

حمرم

صفة السالم

00

حمرم

من آداب السالم

00

حمرم

حترمي ابتداء الكفار بالسالم

01

حمرم

من آداب السالم()0

10

صفر

استحباب املصافحة

10

صفر

الدعاء

10

صفر

من آداب الدعاء .

10

صفر

الدعاء بظهر الغيب

10

صفر

أوقات إجابة الدعاء

10

صفر

موانع إجابة الدعاء

10

صفر

من أحكام الطهارة ()0

10

صفر

من أحكام الطهارة()0

10

صفر

من أحكام الدم

01

صفر

من أحكام اآلنية

00

صفر

مسائل يف الطهارة()0

00

صفر

مسائل يف الطهارة()0

00

صفر

آداب قضاء احلاجة ()0

00

صفر

آداب قضاء احلاجة()0

00

صفر

آداب قضاء احلاجة ()0

00

صفر

الوضوء

00

صفر

صفة الوضوء
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00

صفر

من سنن الوضوء

00

صفر

التيمم

01

صفر

نواقض الوضوء

00

صفر

موجبات الغسل

00

صفر

من أحكام اجلنب ()0

00

صفر

صفة الغسل وسننه

00

صفر

املسح على اخلفني

00

صفر

احليض وبعض أحكامه

00

صفر

من أحكام احليض

00

صفر

سنن الفطرة ()0

00

صفر

سنن الفطرة()0

00

صفر

سنن الفطرة()0

01

صفر

فضل الصالة

10

ربيع أول

الترهيب من ترك الصالة

10

ربيع أول

فضل األذان

10

ربيع أول

ما يقال عند مساع األذان

10

ربيع أول

فضل املشي إىل املساجد

10

ربيع أول

ما يقول املصلي إذا خرج من بيته

10

ربيع أول

ما يقول املسلم إذا دخل املسمد وإذا خرج منه

10

ربيع أول

من آداب املسمد()0

10

ربيع أول

من آداب املسمد()0

10

ربيع أول

وجوب صالة اجلماعة

01

ربيع أول

فضل صالة اجلماعة

00

ربيع أول

استحباب املشي إىل املسمد بسكينة ووقار

00

ربيع أول

فضل التبكري إىل الصالة وانتظارها
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00

ربيع أول

حتية املسمد

00

ربيع أول

فضل الصف األول

00

ربيع أول

وجوب تسوية الصفوف

00

ربيع أول

فضل صالة الفمر يف مجاعة

00

ربيع أول

فضل صالة العصر

00

ربيع أول

جواز تأخر اإلمام بعد اإلقامة حلاجة تعرض له

00

ربيع أول

صفة الصالة

01

ربيع أول

وضع اليد اليمىن على اليسرى على الصدر

00

ربيع أول

دعاء االستفتاح

00

ربيع أول

القراءة يف الصالة

00

ربيع أول

القراءة يف الصالة

00

ربيع أول

تطويل القراءة يف صالة الفمر

00

ربيع أول

القراءة يف الظهر والعصر

00

ربيع أول

الركوع والسمود

00

ربيع أول

أذكار الركوع وسننه

00

ربيع أول

الرفع من الركوع

00

ربيع أول

أذكار الرفع من الركوع

01

ربيع أول

من أحكام السمود()0

10

ربيع ثان

من أحكام السمود()0

10

ربيع ثان

أذكار السمود

10

ربيع ثان

من أحكام السمود

10

ربيع ثان

اجللوس بني السمدتني

10

ربيع ثان

اجللوس للتشهد

10

ربيع ثان

ما يقال يف التشهد

10

ربيع ثان

التسليم من الصالة
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10

ربيع ثان

الذكر بعد الصالة

10

ربيع ثان

أوقات الصالة

01

ربيع ثان

استحباب تعميل صالة املغرب وتأخري العشاء

00

ربيع ثان

أوقات النهي

00

ربيع ثان

قضاء الفوائت

00

ربيع ثان

األماكن اليت ال تصح الصالة فيها

00

ربيع ثان

أمور هنى الشرع عنها

00

ربيع ثان

صالة التطوع

00

ربيع ثان

الوتر

00

ربيع ثان

من أحكام الوتر

00

ربيع ثان

السنن الرواتب

00

ربيع ثان

فضل سنة الفمر وجواز قضائها بعد صالة الفمر

01

ربيع ثان

من أحكام سنة الفمر

00

ربيع ثان

قيام الليل()0

00

ربيع ثان

قيام الليل()0

00

ربيع ثان

من أحكام صالة النافلة

00

ربيع ثان

فضل يوم اجلمعة وسننه وآدابه

00

ربيع ثان

فضل التبكري لصالة اجلمعة والترهيب من إضاعتها

00

ربيع ثان

االغتسال والتطيب للممعة

00

ربيع ثان

من سنن يوم اجلمعة وآدابه

00

ربيع ثان

صالة السفر

00

ربيع ثان

اجلمع يف السفر

01

ربيع ثان

من أحكام صالة العيدين

10

مجادى
األوىل

صالة الكسوف
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10

مجادى
األوىل

االستسقاء

10

مجادى
األوىل

صالة االستسقاء

10

مجادى
األوىل

أحكام تتعلق باملطر

10

مجادى
األوىل

صالة االستخارة

10

مجادى
األوىل

توجيهات نبوية يف تربية األوالد

10

مجادى
األوىل

تربية األوالد()0

10

مجادى
األوىل

تربية األوالد()0

10

مجادى
األوىل

تربية األوالد()0

01

مجادى
األوىل

تربية األوالد()0

00

مجادى
األوىل

فضل اإلحسان إىل البنات وتربيتهن

00

مجادى
األوىل

فضل كفالة اليتيم واستحباب مالطفته

00

مجادى
األوىل

التغليظ يف أكل مال اليتيم

00

مجادى

آداب السفر وسننه()0
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األوىل
00

مجادى
األوىل

آداب السفر وسننه()0

00

مجادى
األوىل

آداب السفر وسننه()0

00

مجادى
األوىل

التشبه بالكفار

00

مجادى
األوىل

املرء مع من أحب

00

مجادى
األوىل

حكم التصوير والصور

01

مجادى
األوىل

اقتناء الكلب

00

مجادى
األوىل

سنن النوم وآدابه

00

مجادى
األوىل

الرؤيا فضلها والترهيب من الكذب فيها

00

مجادى
األوىل

آداب الرؤيا وسننها

00

مجادى
األوىل

فضل احملبة يف اهلل

00

مجادى
األوىل

فضل الزيارة يف اهلل

00

مجادى
األوىل

إجابة الدعوة

8
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00

مجادى
األوىل

آداب االستئذان

00

مجادى
األوىل

آداب اجمللس واجملالسة()0

00

مجادى
األوىل

من آداب اجمللس واجملالسة()0

01

مجادى
األوىل

من آداب اجمللس واجملالسة()0

10

مجادى الثانية

وجوب احلذر مما يلقيه الشيطان بني املسلمني من الفنت

10

مجادى الثانية

فضل الصرب واحلث عليه

10

مجادى الثانية

ما جاء يف املرض وتكفريه السيئات

10

مجادى الثانية

حترمي الغدر والترهيب منه

10

مجادى الثانية

الغش والتحذير منه

10

مجادى الثانية

فضل اخلوف من اهلل

10

مجادى الثانية

فضل السواك واألمر به

10

مجادى الثانية

من خصال املنافقني

10

مجادى الثانية

ما جاء يف األصدقاء والقرناء

01

مجادى الثانية

النهي عن الغضب وما يقول ويفعل عند الغضب

00

مجادى الثانية

حلم الرسول صلى اهلل عليه وسلم وحسن خلقه

00

مجادى الثانية

عيادة املريض

00

مجادى الثانية

استحباب التيامن

00

مجادى الثانية

زيارة املقابر

00

مجادى الثانية

شأن الرجل يف بيته ومع أهله

00

مجادى الثانية

وجوب طاعة والة األمر يف غري معصية اهلل

00

مجادى الثانية

النهي عن اخلروج على ويل األمر املسلم
9
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00

مجادى الثانية

حق الطريق

00

مجادى الثانية

األميان

01

مجادى الثانية

حترمي شرب اخلمر

00

مجادى الثانية

من آيات الرسول صلى اهلل عليه وسلم

00

مجادى الثانية

فضل مخول الذكر والبعد عن الترؤس

00

مجادى الثانية

التحذير من إيذاء الصاحلني

00

مجادى الثانية

طاعة اهلل سبب لطيب النفس وانشراح الصدر

00

مجادى الثانية

ضرر ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر

00

مجادى الثانية

من آداب األمر باملعروف والنهي عن املنكر

00

مجادى الثانية

الترغيب يف الستر على املسلمني والنهي عن تتبع عوراهتم

00

مجادى الثانية

الترهيب من اجلدال واملراء واملخاصمة

00

مجادى الثانية

حترمي الكذب والترهيب منه

01

مجادى الثانية

الترهيب من الكذب على اهلل ورسوله

10

رجب

ما يتساهل فيه من الكالم وهو كذب

10

رجب

ما جيوز من الكذب

10

رجب

فضل الغرس والزرع

10

رجب

من أحكام البيع والشراء

10

رجب

حسن اخللق

10

رجب

احلياء واألمر به

10

رجب

الرفق واألناة

10

رجب

ما جاء يف التبسم وهدي الرسول يف ذلك

10

رجب

النهي عن اإلكثار من الضحك

01

رجب

الرمحة باخللق

00

رجب

التغليظ يف اليمني الكاذبة

00

رجب

التغليظ يف حترمي شهادة الزور
03
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00

رجب

حترمي الغيبة وفضل الرد عن أعراض املسلمني

00

رجب

حترمي النميمة والتحذير منها

00

رجب

التحذير من اللعن

00

رجب

ما جاء يف الشعر

00

رجب

من املناهي اللفظية

00

رجب

حترمي الظلم والتحذير منه

00

رجب

عاقبة الظلم

01

رجب

التغليظ يف حرمة دم املسلم

00

رجب

فضل اجلهاد

00

رجب

أجر الشهيد واجملاهد

00

رجب

من مواقف الصحابة يف اجلهاد

00

رجب

أدب العطاس

00

رجب

أدب التثاؤب

00

رجب

آداب األكل ()0

00

رجب

آداب األكل ()0

00

رجب

من آداب األكل ()0

00

رجب

من آداب األكل()0

01

رجب

آداب الشرب ()0

10

شعبان

آداب الشرب ()0

10

شعبان

حترمي الشرب يف إناء الذهب والفضة

10

شعبان

حكم الشرب قائما

10

شعبان

الترهيب من إسبال الثياب للخيالء

10

شعبان

حترمي إسبال الثياب إىل ما حتت الكعبني

10

شعبان

ما جاء يف لباس املرأة

10

شعبان

حترمي تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال
00

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

10

شعبان

بر الوالدين

10

شعبان

صلة الرحم

01

شعبان

حق اجلار

00

شعبان

حترمي الكرب والترهيب منه

00

شعبان

فضل التواضع وخفض اجلناح للمؤمنني

00

شعبان

فضل قضاء حاجات املسلمني

00

شعبان

التحذير من البدع ووجوب متابعة الرسول صلى اهلل عليه وسلم

00

شعبان

حق الرجل على املرأة

00

شعبان

حق املرأة على زوجها

00

شعبان

فضل الصالة على الرسول صلى اهلل عليه وسلم

00

شعبان

فضل ذكر اهلل عز وجل()0

00

شعبان

فضل الذكر عز وجل ()0

01

شعبان

من أذكار الصباح واملساء

00

شعبان

فضل التسبيح

00

شعبان

فضل إنظار املعسر

00

شعبان

الربا والتحذير منه

00

شعبان

وجوب احلذر من كفر نعمة اهلل

00

شعبان

زكاة الغنم السائمة

00

شعبان

زكاة اإلبل

00

شعبان

إمث منع الزكاة

00

شعبان

فضل صوم رمضان

00

شعبان

النهي عن تقدم رمضان بالصوم وما يقال عند رؤية اهلالل

01

شعبان

فضل العمرة يف رمضان

10

شوال

صوم التطوع

10

شوال

من أحكام صوم التطوع
02
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10

شوال

فضل قراءة القرآن

10

شوال

فضل سوريت البقرة وآل عمران

10

شوال

احلث على نصر الضعفاء واملظلومني

10

شوال

فضل الصدقة واإلنفاق يف سبيل اهلل

10

شوال

فضل الصدقة ()0

10

شوال

فضل الصدقة ()0

10

شوال

خري الصدقة

01

شوال

فضل إخفاء الصدقة

00

شوال

مشروعية إظهار الصدقة للمصلحة

00

شوال

النهي عن السؤال وجواز األخذ بغري سؤال وبسخاوة نفس

00

شوال

بعض األلفاظ املنهي عنها

00

شوال

النهي عن سب الريح وما يقال عند هبوهبا

00

شوال

فرح املؤمن بلقاء ربه

00

شوال

ذكر املوت والنهي عن متنيه

00

شوال

من أحكام االحتضار

00

شوال

األعمال باخلواتيم

00

شوال

من أحكام صالة اجلنازة ()0

01

شوال

من أحكام صالة اجلنازة

00

شوال

ما يقول يف صالة اجلنازة ()0

00

شوال

من أحكام اجلنائز

00

شوال

من أحكام دفن امليت

00

شوال

احلث على الصرب وما يقال عند املصيبة

00

شوال

الوصية وأحكامها

00

شوال

من أحكام املواريث

00

شوال

جواز البكاء على امليت ما مل يكن عن جزع وتسخط
03
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00

شوال

ثواب الصرب على موت األوالد

00

شوال

فضل الصالة على اجلنازة واتباعها وبعض أحكامها

01

شوال

ما حيصل للميت يف قربه

10

ذو القعدة

األمر بتسوية القرب

10

ذو القعدة

فضل املسمد احلرام ومسمد املدينة

10

ذو القعدة

من أحكام مكة

10

ذو القعدة

احلث على الزواج

10

ذو القعدة

حترمي إجبار البنت على الزواج مبن ال ترغب

10

ذو القعدة

من أحكام النكاح

10

ذو القعدة

األمر باالجتماع والنهي عن التفرق

10

ذو القعدة

اختالف هذه األمة وتقاتلها

10

ذو القعدة

كثرة سبل الضالل والتحذير منها

01

ذو القعدة

التحذير من الفنت واألمر بالبعد عنها

00

ذو القعدة

موقف املسلم يف الفتنة

00

ذو القعدة

التحذير من فتنة النساء

00

ذو القعدة

النهي عن احلسد

00

ذو القعدة

األمر حبفظ األمانة وأدائها

00

ذو القعدة

سبعة يظلهم اهلل يف ظله

00

ذو القعدة

حق املسلم على املسلم

00

ذو القعدة

فضل الدعوة إىل اهلل

00

ذو القعدة

األمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب

00

ذو القعدة

األمر بتعلم الرمي

01

ذو القعدة

النهي عن املبالغة يف املدح

00

ذو القعدة

من عالمات الساعة

00

ذو القعدة

ما يعصم من فتنة الدجال
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00

ذو القعدة

النهي عن صب البهائم

00

ذو القعدة

فضل تعلم القرآن

00

ذو القعدة

فضل قراءة القرآن

00

ذو القعدة

فضل الفاحتة

00

ذو القعدة

فضل سورة اإلخالص وآية الكرسي

00

ذو القعدة

حترمي الغناء

00

ذو القعدة

وجوب احلج

01

ذو القعدة

فضل عشر ذي احلمة وبعض أحكامها

10

ذو احلمة

من أحكام احلج

10

ذو احلمة

فضل احلج

10

ذو احلمة

فضل العمرة

10

ذو احلمة

املواقيت

10

ذو احلمة

صالة العيد ()0

10

ذو احلمة

صالة العيد ()0

10

ذو احلمة

األضحية

10

ذو احلمة

يوم عرفة

10

ذو احلمة

الذكاة  :شروطها وآداهبا

01

ذو احلمة

فضل التهليل

00

ذو احلمة

من األذكار الشرعية

00

ذو احلمة

تعدد طرق اخلري وتنوعها

00

ذو احلمة

شدة كرب يوم القيامة

00

ذو احلمة

وصف النار

00

ذو احلمة

وصف النار

00

ذو احلمة

من صفات أهل النار

00

ذو احلمة

أول من تسعر هبم النار من املوحدين
05

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

00

ذو احلمة

وصف اجلنة ونعيمها ()0

00

ذو احلمة

وصف اجلنة ونعيمها ()0

01

ذو احلمة

أدىن أهل اجلنة مزنلة

00

ذو احلمة

النظر إىل وجه اهلل عز وجل

00

ذو احلمة

القصاص يوم القيامة

00

ذو احلمة

من صور احلساب يوم القيامة

00

ذو احلمة

من صفات أهل اجلنة

00

ذو احلمة

صفات أهل اجلنة يف اجلنة

00

ذو احلمة

سعة رمحة اهلل

00

ذو احلمة

فضل التقوى ،واألمر هبا

00

ذو احلمة

احفظ اهلل حيفظك

00

ذو احلمة

الثواب على نية اخلري واهلم به

01

ذو احلمة

عظمة اهلل تبارك وتعاىل وسعة ملكه
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املقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات
أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل
وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،أما بعد..
فإن أصدق احلديث كالم اهلل ،وخري اهلدي هدي حممد  وشر األمور حمدثاهتا،
وكل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار{ ،

        

} ({ ، )0

   
   

               

{ ، )0( }           

  

               

.)0( }      
وبعد ..فإن من أفضل األعمال اليت تقرب إىل اهلل يف هذا الوقت تعليم الناس ،ونشر
سنة رسول اهلل  بينهم ،بأسلوب سهل يفهمه العامي واملتعلم ،وتكرار ذلك حىت ينتشر
بينهم ويثبت يف أذهاهنم ،وخري من يقوم هبذا العمل يف هذا الزمن الذي كثرت فيه شواغل
الناس وصوارفهم هم أئمة املساجد ،حيث يغتنمون الدقائق اليت جيتمع فيها الناس يف
املسمد؛ لتعليمهم ما متس إليه احلاجة من السنن الشرعية ،واآلداب النبوية وتنبيههم على
بعض املخالفات الشرعية مع ربطهم بالدليل من كتاب اهلل وسنة رسوله ،ليترىب الناس على
االرتباط بالكتاب والسنة والرجوع إليهما ويتأكد يف أذهاهنم أهنما املصدر الوحيد للشرع.
لذلك كانت احلاجة ماسة لوضع كتاب يكون بإذن اهلل أكثر مناسبة مما سبقه ،وحيقق
بعون اهلل فوائد ليست موجودة يف غريه ،فاستعنت اهلل على وضعه ،مع يقيين أين لست
أهال لذلك ،ولكن طمعا يف فضل اهلل الواسع تطفلت على كتب أهل العلم يف مجعه ،واهلل
( )0سورة آل عمران ،آية.010 :
( )0سورة النساء ،آية.0 :
( )0سورة األحزاب ،اآليتان.00 ، 01 :
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جواد كرمي يؤيت فضله من يشاء.
وقد راعيت فيه اآليت:
 أُصَدِرُ الباب بآياتٍ من كتاب اهلل إن وجدت. ال أورد إال ما صح عن رسول اهلل ،واعتمدت يف ذلك  -فيما هو يف غريالصحيحني  -على كالم العلماء احملققني املعترب قوهلم وتركت  -ما أمكن  -ما كان
اخلالف فيه قويا.
 أذكر معاين الكلمات عند احلاجة وغالبا تكون مدرجة يف احلديث بني قوسني بعدكلمة (أي) أو (يعين) ألن ذلك أسهل يف فهم املعىن من تأخريها إىل آخر احلديث.
 أُتبع األحاديث بشرح خمتصرٍ جدا يكون كاملدخل لفهم موضوع الباب. أذكر من الفوائد أهم ما يتعلق بالباب مما يناسب املقام حماوال اختيار أسهل عبارة. ابتعدت ما أمكنين عن ذكر اخلالفات العلمية وحاولت ذكر الراجح مع اإلشارة إىلالقول القوي لفائدة ،أحيانا ،إما بني قوسني أو يف احلاشية ،وقد أشري إىل من قال بذلك
القول من العلماء.
 حاولت جعل الفوائد صاحلة لتكون نقاطا للشرح ملن أراد أن يتوسع فيه. عقبت على بعض األبواب بذكر بعض املراجع املتعلقة به؛ للتسهيل على من أرادالتوسع يف البحث أو الشرح للرجوع إليها.
 قد أذكر يف الباب بعض األحاديث اليت فيها قصة أو عربة ،ولو مل أذكر منهاأحكاما ملا يف ذكرها من العربة والتذكري والترقيق.
 راعيت االختصار ما أمكن ،رغبة يف عدم اإلطالة على املصلني ومل ألتزم ذكر كلما ورد يف الباب.
مث إين عملته على ترتيب جديد  -أسأل اهلل أن ينفع به  -وهو أين جعلته يف ثالمثائة
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وثالثني بابا ،وكل باب درس ،على عدد أيام السنة ،ما عدا شهر رمضان ألن له دروسه
اخلاصة به وراعيت يف ذلك ترتيبه على أيام السنة ما أمكن حبيث يكون درس كل مناسبة
يف وقتها ،إذ يكون  -مثال -درس فضل صيام يوم عاشوراء هو الدرس الثامن ،ودروس
العشر األول من شهر ذي احلمة مناسبة للوقت .وهكذا ،مما يسهل على اإلمام مهمة
وعظ وتعليم مجاعته.
ويف اخلتام أتوجه بالشكر  -بعد شكر اهلل  إىل الشيخني الفاضلني :فضيلة الشيخ
عبد اهلل بن عبد الرمحن بن جربين ،والشيخ سعود بن عبد احملسن الشبانات ،اللذين راجعا
جزءًا كبريا من الكتاب وأبديا مالحظات وتصويبات قيمة.
كما أشكر كل من أسدى إيلَ نصحا أو توجيها قبل العمل أو أثناءه ،وأسأل اهلل أن
يثيبهم أجزل الثواب.
كما أرجو ممن كانت له مالحظات أو توجيهات ،أن يتكرم بإبدائها مشكورا ،حىت
يستفاد منها يف الطبعات القادمة إن شاء اهلل تعاىل.
واهلل اهلادي إىل سواء السبيل ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
راشد بن حسني العبد الكرمي
حوطة سدير ص ب
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اإلخالص والنية
قال اهلل تعاىل{ :

()0

          

                

. )0( }     
عن عمر بن اخلطاب  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :إمنا األعمال بالنيات،
وإمنا لكل امرئٍ ما نوى ،فمن كانت همرته إىل اهلل ورسوله فهمرته إىل اهلل ورسوله،
ومن كانت همرته لدنيا يصيبها أو امرأةٍ ينكحها ،فهمرته إىل ما هاجر إليه } ( )0متفق
عليه (. )0

وعن أيب هريرة  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :إن أول الناس يقضى يوم
القيامة عليه ،رجل استشهد فأيت به ،فعرفه نعمه فعرفها ،قال :فما عملت فيها؟ قال:
قاتلت فيك حىت استشهدت ،قال :كذبت ،لكنك قاتلت ألن يقال :جريء ،فقد قيل ،مث
أمر به فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار ،ورجل تعلم العلم وعلمه ،وقرأ القرآن ،فأيت
به فعرفه نعمه فعرفها ،قال :فما فعلت فيها؟ قال :تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك
القرآن ،قال :كذبت ،ولكنك تعلمت العلم ليقال :عامل وقرأت القرآن ليقال :هو قارئ،
فقد قيل ،مث أمر به فسحب على وجهه ،حىت ألقي يف النار ،ورجل وسع اهلل عليه وأعطاه
من أصناف املال كله ،فأيت به فعرفه نعمه فعرفها ،قال :فما عملت فيها؟ قال :ما تركت
من سبيل حتب أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لك ،قال :كذبت ،ولكنك فعلت ليقال :هو
جواد ،فقد قيل ،مث أمر به فسحب على وجهه مث ألقي يف النار } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0انظر :خمتصر منهاج القاصدين  .000جامع العلوم واحلكم.
( )0سورة هود ،اآليتان.00 - 00 :
( )0البخاري بدء الوحي ( ، )0مسلم اإلمارة ( ، )0010الترمذي فضائل اجلهاد ( ، )0000النسائي الطهارة
(  ، )00أبو داود الطالق ( ، )0010ابن ماجه الزهد ( ، )0000أمحد (. )00/0
( )0خ ، )0(0 / 0م  ، 0010د ، 0010ت.0000
( )0مسلم اإلمارة ( ، )0010الترمذي الزهد ( ، )0000النسائي اجلهاد ( ، )0000أمحد (. )000/0
( )0م  ،0010ت .0000
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الشرح
النية أساس العمل ،فعمل اإلنسان إمنا يكون قبوله ورده حبسب نية عامله ،فمن عمل
عمال أخلص فيه هلل تعاىل وأراد به ثواب اآلخرة ،وكان عمله على السنة قبل منه ،ومن
نوى غري اهلل ،أو مل خيلص عمله له بأن أشرك معه غريه ،فعمله مردود وهو وبال على
صاحبه.
الفوائد
 أن من شروط العمل اإلخالص ،وهو أن يقصد به وجه اهلل تعاىل. أمهية اإلخالص ،إذ العمل من دونه وبال على صاحبه. أن صالح صورة العمل ال تكفي لقبوله. -وجوب تصحيح النية يف كل عمل واحلرص على ذلك.

20

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

فضل العلم
قال تعاىل{ :
وقال{ :
وقال{ :

()0

                                                          

}

() 0

                                                                    

}

() 0

                     

}

() 0

.

وعن معاوية  قال :قال رسول اهلل  { من يرد اهلل به خريا يفقهه يف
الدين }

() 0

متفق عليه

() 0

.

وعن أيب الدرداء  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :من سلك سبيال يبتغي
به علما  ،سهل اهلل له طريقا إىل اجلنة ،وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا
مبا يصنع ،وإن العامل ليتستغفر له كل شيء حىت احليتان يف املاء ،وفضل العامل على
العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ،وإن العلماء ورثة األنبياء ،إن األنبياء مل
يورثوا دينارا وال درمها إمن ا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظ وافر }

داود والترمذي

() 0

أخرجه أبو

() 0

عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال
( )0انظر :جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب ،اآلداب الشرعية  ،00 / 0مفتاح دار السعادة البن القيم / 0
 ،00شرح ابن رجب حلديث أيب الدرداء (من سلك سبيالً ، )...الدين اخلالص  ،000 / 0اجملموع شرح
املهذب للنووي .00 / 0
( )0سورة الزمر ،آية.0 :
( )0سورة اجملادلة ،آية.00 :
( )0سورة طه ،آية.000 :
( )0البخاري العلم ( ، )00مسلم اإلمارة ( ، )0100ابن ماجه املقدمة ( ، )000أمحد ( ، )00/0مالك اجلامع
(  ، )0000الدارمي املقدمة (. )000
( )0خ ، )00( 000 / 0م.0100
( )0الترمذي العلم ( ، )0000أبو داود العلم ( ، )0000ابن ماجه املقدمة ( ، )000أمحد (. )000/0
( )0د  ،0000ت ،0000وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
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من ثالث :إال من صدقة جارية  ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صاحل يدعو له }

( )0

أخرجه مسلم.
الشرح
للعلم الشرعي مزنلة عظيمة يف الدين ،حث اهلل عليه ورغب فيه وفضل أهله على
غريهم ،وجعل طلبه من أفضل القربات ومن أعظم أسباب دخول اجلنة ،ملا يف العلم
والتعلم من معرفة اهلل ومعرفة أوامره ونواهيه ،وقيام الدين ،فالعلماء هبذا هم ورثة األنبياء،
فاألنبياء ورثوا للناس علم الشرع فمن أخذ به فهو الوارث هلم ،وإذا أراد اهلل بعبد خريا
يسره لتعلم أمور دينه.
الفوائد
 فضل العلم والعلماء حيث إهنم ورثة األنبياء. إن الفقه يف الدين دليل على إرادة اهلل بالعبد خريا. إن طلب العلم من أسباب دخول اجلنة. -إن من خري ما يورثه اإلنسان العلم النافع ألن أجره يستمر له بعد موته.

( )0مسلم الوصية ( ، )0000الترمذي األحكام ( ، )0000النسائي الوصايا ( ، )0000أبو داود الوصايا
(  ، )0001أمحد ( ، )000/0الدارمي املقدمة (. )000
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فضل تعليم الناس ودعوهتم إىل اخلري
قال اهلل تعاىل{ :

()0

          

  

}

()0

وقال تعاىل{ :

     

. )0( }    
عن أيب مسعود عقبة بن عامر األنصاري  قال :قال رسول اهلل  { من دل على
خري فله مثل أجر فاعله } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :من دعا إىل هدى كان له من األجر
مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا ،ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من

اإلمث مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا } ( )0أخرجه مسلم (. )0

وعن أيب أمامة الباهلي  قال :قال رسول اهلل  { إن اهلل ومالئكته وأهل
السماوات واألرض حىت النملة يف جحرها ليصلون على معلمي الناس اخلري } ( )0أخرجه
الترمذي وقال حسن صحيح (. )0
ومعىن يُصلون عليه :أي يدعون ويستغفرون له.
( )0توضيح األحكام  ،000 / 0صحيح الترغيب  ،00 / 0غذاء األلباب .00 / 0
( )0سورة اجلمعة ،آية.0 :
( )0سورة آل عمران ،آية.001 :
( )0مسلم اإلمارة ( ، )0000الترمذي العلم ( ، )0000أبو داود األدب ( ، )0000أمحد (. )001/0
( )0م .0000
( )0مسلم العلم ( ، )0000الترمذي العلم ( ، )0000أبو داود السنة ( ، )0010أمحد ( ، )000/0الدارمي
املقدمة (. )000
( )0م  ،0000جه .000
( )0الترمذي العلم ( ، )0000الدارمي املقدمة (. )000
( )0ت  ،0000وصححه األلباين يف صحيح الترغيب  00 / 0وصحيح اجلامع .0000
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الشرح
تعليم الناس أمور دينهم ودعوهتم إىل اخلري هو عمل األنبياء الذين أرسلهم اهلل ألجله،
فهي أعظم وظيفة .واختار اهلل هلا أفضل خلقه ،فمن وفقه اهلل للسري على طريقهم يف تعليم
الناس دينهم وإرشادهم إىل اخلري فقد نال خريا كثريا ملا حيصل بسبب نشر العلم واألمر
باملعروف والنهي عن املنكر من اخلري يف األرض ،وملا فيه من إقامة حمة اهلل على الناس.
الفوائد
 إن تعليم الناس اخلري من عمل األنبياء. فضل تعليم الناس أمور دينهم حيث إن من علم علما أو دعا إىل هدى فله مثلأجور العاملني به.
 عظم أجر معلم الناس اخلري حيث يثين عليه اهلل تعاىل ويستغفر له أهل السماواتواألرض ملا حيصل يف األرض من اخلري من نشر العلم.
 -فضل الدعوة إىل اهلل واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.
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التحذير من اجملالس اليت ال يذكر اهلل فيها
قال اهلل تعاىل. )0( }         { :
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { من قعد مقعدا مل يذكر اهلل فيه كانت
عليه من اهلل ترة ،ومن اضطمع مضمعا ال يذكر اهلل فيه كانت عليه من اهلل ترة }

()0

أخرجه أبو داود (. )0
ومعىن ترة :نقص وقيل التبعة (. )0
وعنه قال :قال رسول اهلل  { ما جلس قوم جملسا مل يذكروا اهلل فيه ومل يصلوا
على نبيهم إال كان عليهم ترة فإن شاء عذهبم وإن شاء غفر هلم }
الترمذي

() 0

() 0

أخرجه

.

عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل  { ال تكثروا الكالم بغري
ذكر اهلل فإن كثرة الكالم بغري ذكر اهلل قسوة للقلب ،وإن أبعد الناس من اهلل القلب
القاسي } ( )0أخرجه الترمذي (. )0

( )0سورة ق ،آية.00 :
( )0الترمذي الدعوات ( ، )0001أبو داود األدب ( ، )0000أمحد (. )000/0
( )0د  ،0100 ،0000وصححه األلباين يف املشكاة .010 / 0
( )0النهاية البن األثري .000 / 0
( )0الترمذي الدعوات ( ، )0001أمحد (. )000/0
( )0ت  ،0001وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0010
( )0الترمذي الزهد (. )0000
( )0ت  0000وقال حديث حسن غريب ،وحسنه األرناؤط يف جامع األصول .000 / 00
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الشرح
الناس ال بد هلم من جمالس جيتمعون ويتحدثون فيها ،وخري هذه اجملالس هي
اجملالس اليت يكون فيها ذكر اهلل  أما اجملالس اليت ال يذكر فيها اهلل تعاىل ،وال
يصلى فيها على نبيه  فإهنا مذمومة ،حذر منها الرسول  وأخرب أهنا يوم القيامة
تكون نقصا على أصحاهبا حيث أضاع وا أوقاهتم فيما ال ينفعهم ،وأخرب أهنا سبب
لقسوة القلب فال يلني ملوعظة وال يستميب لتذكري.
الفوائد
 الترهيب من كثرة الكالم بغري ذكر اهلل ،كاالستغفار ومدارسة العلم واألمرباملعروف والنهي عن املنكر.
 وجوب احلذر من اجملالس اليت ليس فيها ذكر اهلل واحلرص على جمالس الذكر. -أن كثرة الكالم بغري ذكر اهلل من أسباب قسوة القلب.
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وجوب حفظ األوقات
وعدم التفريط فيها فيما ال ينفع
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل  { نعمتان مغبون فيهما كثري
من الناس :الصحة والفراغ } ( )0أخرجه البخاري (. )0
عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت { :كان رسول اهلل  إذا دخل العشر (أي:
عشر رمضان) أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد املئزر } ( )0متفق عليه (. )0
عن ابن مسعود  عن النيب  قال { :ال تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند
ربه حىت يسأل عن مخس :عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أباله وماله من أين اكتسبه
وفيم أنفقه وماذا عمل فيما علم؟ } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { من خاف أدجل ومن أدجل بلغ املزنل،
أال إن سلعة اهلل غالية إال إن سلعة اهلل اجلنة } ( )0أخرجه الترمذي (. )0

( )0البخاري الرقاق ( ، )0100الترمذي الزهد ( ، )0010ابن ماجه الزهد ( ، )0001أمحد (، )000/0
الدارمي الرقاق (. )0010
( )0خ . )0000( 000 / 00
( )0البخاري صالة التراويح ( ، )0001مسلم االعتكاف ( ، )0000الترمذي الصوم ( ، )000النسائي قيام الليل
وتطوع النهار ( ، )0000أبو داود الصالة ( ، )0000ابن ماجه الصيام ( ، )0000أمحد (. )00/0
( )0خ ، )0100( 000 / 0م .0000
( )0الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (. )0000
( )0ت  0000وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
( )0الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (. )0001
( )0ت  ،0001وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
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الشرح
الوقت هو احلياة ،فمن أضاع وقته فقد أضاع حياته وسيسأل عن هذا التضييع ،وكثري
من الناس مغبون يف وقته فهو خاسر فيه وينفقه فيما يعود عليه باخلسار يف الدنيا واآلخرة.
الفوائد
 وجوب اغتنام األوقات فيما ينفع. أن ابن آدم مسؤول عن أوقاته. -كثرة املفرطني يف أوقاهتم املضيعني هلا واملغبونني فيها.
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خطر اللسان
قال اهلل تعاىل{ :

()0

       

}

()0

ومعىن رقيب

أي :ملك يرقبه ،وعتيد :أي حاضر.
وعن سهل بن سعد قال :قال رسول اهلل  { من يضمن يل ما بني حلييه وما بني
رجليه أضمن له اجلنة } ( )0أخرجه البخاري (( )0ما بني اللحيني هو اللسان).
وعن معاذ بن جبل  قال  { :قلت يا رسول اهلل أخربين عن عمل يدخلين
اجلنة ويباعدين عن النار ،قال  :لقد سألت ع ـ ن عظيم وإنه ليسري عل ـ ى من
يسره اهلل عليه ،تعبد اهلل وال تشرك به شيئا وتقي ـ م الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم
رمض ـ ان وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال ،مث قال  :أال أدلك على أبواب
اخلري؟ الص ـ وم جنة ،والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء الن ـ ار ،وصالة

الرج ـ ل يف جوف اللي ـ ل ،مث تال { :

     

                                                        
                            

}

() 0

مث قال  :أال أخربك برأس األمر وعموده

وذروة سنامه؟ قلت  :بلى يا رسول اهلل ،قال  :رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة
وذروة سنامه اجلهاد ،مث قال  :أال أخربك مبالك ذلك كله؟ قلت  :بلى يا رسول
اهلل ،فأخذ بلسانه وقال  :كف عليك هذا ،قلت  :يا رسول اهلل ،وإنا ملؤاخذون مبا
نتكلم به؟ قال  :ثكلتك أمك يا معاذ ،وهل يكب الناس يف النار على وجوههم
( )0اآلداب الشرعية  00 /0شروح األربعني النووية حديث  ،00منهاج القاصدين  ،000األذكار  ،000اجلواب
الكايف .000 ،00
( )0سورة ق ،آية.00 :
( )0البخاري الرقاق ( ، )0010الترمذي الزهد ( ، )0010أمحد (. )000 /0
( )0خ  ، )0000( 010 /00ت .0010
( )0سورة السمدة ،اآليتان.00 ،00 :
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إال حصائد ألسنتهم؟ } أخرجه الترمذي

() 0

.

الشرح
اللسان خطر عظيم ،وردت يف التحذير منه نصوص كثرية ملا فيه من األوقات اليت
يصعب التحرز منها ويسهل الوقوع فيها ،ملن مل ميسكه إال يف اخلري ،ولذلك أخرب
الرسول  أنه من أكثر ما يدخل النار.
الفوائد
 خطر اللسان ووجوب التحرز منه إذ إن اإلنسان قد يزل يف النار بكلمة واحدةيقوهلا ال يهتم هبا.
 إن إطالق اللسان يف غري طاعة من أسباب دخول النار وحفظه من أسباب دخولاجلنة.
 -خطأ كثري من الناس وغفلتهم بإطالق ألسنتهم يف الكالم بغري فائدة.

( )0ت  ،0000وقال حسن صحيح.
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األمر حبفظ اللسان
قال اهلل تعاىل{ :

            

 )0( }     أي :ال تقل ما ليس لك به علم (. )0
وعن أيب موسى األشعري  قال { :قلت يا رسول اهلل ،أي املسلمني أفضل؟ قال:
من سلم املسلمون من لسانه ويده } ( )0متفق عليه (. )0
وعن أيب هريرة  أنه مسع النيب  يقول { :إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبني فيها
يزل هبا يف النار أبعد مما بني املشرق واملغرب } ( )0متفق عليه (( )0ومعىن يتبني فيها :أي
يفكر أهي خري أم ال؟ ).
عن سفيان بن عبد اهلل  قال :قلت {  :يا رسول اهلل حدثين بأمر أعتصم به ،قال:
قل :آمنت باهلل مث استقم ،قلت :يا رسول اهلل ما أخوف ما ختاف علي؟ فأخذ بلسان
نفسه مث قال :هذا } أخرجه الترمذي (. )0

عن عقبة بن عامر  قال { :قلت :يا رسول اهلل ما النماة؟ قال :أمسك عليك
لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
( )0سورة اإلسراء ،آية.00 :
( )0انظر تفسري ابن كثري  ،00 /0وتفسري البغوي .00 /0
( )0البخاري اإلميان ( ، )00مسلم اإلميان ( ، )00الترمذي اإلميان ( ، )0000النسائي اإلميان وشرائعه (. )0000
( )0خ  ، )0000( 010 / 00م .0000
( )0البخاري الرقاق ( ، )0000مسلم الزهد والرقائق ( ، )0000الترمذي الزهد ( ، )0000أمحد (، )000 /0
مالك اجلامع (. )0000
( )0خ  ، )0000( 010 /00م  ،0000ت.0000
( )0ت  0001وقال :حسن صحيح .وأصله يف مسلم .00
( )0الترمذي الزهد (. )0010
( )0ت  0010وقال حديث حسن.
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الشرح
يف حفظ اللسان من الوقوع يف احملارم والكالم فيما ال يعين خري عظيم وجناة يف الدنيا
واآلخرة ،فلذلك حث عليه الرسول  وأرشد إىل أنه من أعظم سبل النماة.
الفوائد
 أن متام إسالم املرء أن يكف لسانه عن املسلمني. أن إمساك اللسان سبب للنماة. -أن الرجل قد يدخل النار بكلمة ال يهتم هلا.
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(وهو اليوم العاشر من حمرم)

()0

فضل صيام عاشوراء

عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهلل
احملرم ،وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل } ( )0أخرجه مسلم (. )0
وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما { أن رسول اهلل  قدم املدينة فوجد اليهود صياما
يوم عاشوراء فقال هلم رسول اهلل  ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا :هذا يوم عظيم
أجنى اهلل فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا ،فنحن نصومه ،فقال

رسول اهلل  فنحن أحق وأوىل مبوسى منكم فصامه رسول اهلل  وأمر بصيامه }

()0

متفق عليه (. )0
وعن أيب قتادة  { أن رسول اهلل  سئل عن صيام يوم عاشوراء ،فقال :يكفر
السنة املاضية } ( )0أخرجه مسلم (. )0
وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل  { لئن بقيت إىل قابل (أي
السنة القادمة) ألصومن التاسع } ( )0أخرجه مسلم (. )0
( )0املغين  ،00 /0زاد املعاد .00 /0
( )0مسلم الصيام ( ، )0000الترمذي الصالة ( ، )000أبو داود الصوم ( ، )0000ابن ماجه الصيام (، )0000
أمحد ( ، )000/0الدارمي الصوم (. )0000
( )0م .0000
( )0البخاري املناقب ( ، )0000مسلم الصيام ( ، )0001أبو داود الصوم ( ، )0000ابن ماجه الصيام ()0000
 ،أمحد ( ، )001/0الدارمي الصوم (. )0000
( )0خ  ، )0110( 000 /0م .0001
( )0مسلم الصيام ( ، )0000أبو داود الصوم ( ، )0000أمحد (. )010/0
( )0م .0000
( )0مسلم الصيام ( ، )0000أبو داود الصوم ( ، )0000أمحد ( ، )000/0الدارمي الصوم (. )0000
( )0م .0000
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الشرح
صيام يوم عاشوراء وهو العاشر من حمرم ،اليوم الذي أجنى اهلل فيه موسى من فرعون،
سنة سنها الرسول  يكفر اهلل هبا  -رمحة وتفضال منه  -السنة املاضية.
الفوائد
 فضيلة الصوم يف احملرم. استحباب صيام اليوم العاشر من احملرم ،ألنه اليوم الذي أجنى اهلل فيه موسى منفرعون.
 أن صومه يكفر ذنوب السنة املاضية (. )0 -استحباب صيام اليوم التاسع معه خمالفة لليهود.

( )0إال الكبائر.
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فضل صيام التطوع
عن أيب سعيد اخلدري  قال :قال رسول اهلل  { ما من عبد يصوم يوما يف
سبيل اهلل إال باعد اهلل بذلك اليوم وجهه عن النار سبعني خريفا }

()0

(أي :مدة سري

سبعني عاما) متفق عليه (. )0
ويف سبيل اهلل أي :اجلهاد وقيل :طاعة اهلل (. )0
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { قال اهلل  كل عمل ابن آدم له إال
الصوم فإنه يل وأنا أجزي به ،والصيام جنة (أي :وقاية من النار واملعاصي) فإذا كان يوم
صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب ،فإن سابه أحد أو قاتله فليقل :إين صائم ،والذي
نفسي بيده خللوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك ،للصائم فرحتان يفرحهما:
إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه } ( )0متفق عليه (. )0
الشرح
الصوم من العبادات اجلليلة ،اختصه اهلل لنفسه ووعد عليه باألجر العظيم ،وهو وقاية من املعاصي
ووقاية من النار ،وسبب للبعد عنها يوم القيامة ،فحري باملؤمن املبادرة إىل هذا العمل العظيم وحتمل
ما فيه من املشقة اليسرية اليت يعقبها الفرح العظيم عند الفطر وعند لقاء اهلل  يوم القيامة.
الفوائد
 فضل الصوم وعظم ثوابه. أنه وقاية من املعاصي ومن النار. أنه سبب للبعد عن النار يوم القيامة.( )0البخاري اجلهاد والسري ( ، )0000مسلم الصيام ( ، )0000الترمذي فضائل اجلهاد ( ، )0000النسائي
الصيام ( ، )0000ابن ماجه الصيام ( ، )0000أمحد ( ، )00/0الدارمي اجلهاد (. )0000
( )0خ  ، )0001( 00 / 0م .0000
( )0فتح الباري .00 / 0
( )0البخاري الصوم ( ، )0010مسلم الصيام ( ، )0000الترمذي الصوم ( ، )000النسائي الصيام (، )0000
ابن ماجه الصيام ( ، )0000أمحد (. )000/0
( )0خ  ، )0000( 010 /0م .0000
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 وترك كل قول لقوله وجوب طاعة الرسول
          

{ :قال اهلل تعاىل

. )0( }         
             

{ :وقال

. )0( }            
            

{ :وقال

. )0( }       
                             

{ :وقال

 { كل أميت يدخلون  قال رسول اهلل: قال ) عن أيب هريرة0(}

  

 من أطاعين دخل اجلنة ومن: ومن يأىب يا رسول اهلل؟ قال: قيل،اجلنة إال من أىب

. )0( ) أخرجه البخاري0( } عصاين فقد أىب

.00  آية،) سورة النساء0(
.00 : آية،) سورة األحزاب0(
.00  آية،) سورة النور0(
.00 : آية،) سورة النور0(
. )000 /0(  أمحد، )0000( ) البخاري االعتصام بالكتاب والسنة0(
. )0001( 000 /00 ) خ0(
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الشرح
طاعة رسول اهلل  وترك كل قول عند قوله والتسليم له هي القاعدة
الثانية اليت يقوم عليها الدين وهي معىن شهادة أن حممدا ر سول اهلل ،فالدين
قائم على قاعدتني  :أال يعبد إال اهلل ،وأن يطاع رسول اهلل ،وال سبيل إىل
اهلدى والفالح والنماة من الفنت وإىل دخول اجلنة إال بطاعة الرسول . 
الفوائد
 وجوب طاعة رسول اهلل  وتقدمي قوله على قول كل أحد منالبشر .
 أن طاعة الرسول سبب لدخول اجل نة . -أن معصية الرسول وخمالفة أمره سبب للوقوع يف الفتنة والعذاب .
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وجوب التوبة وفضلها

()0

قال اهلل تعاىل}          { :

()0

وقال. )0( }         { :
عن األغر بن يسار املزين  قال :قال رسول اهلل  { يا أيها الناس توبوا إىل اهلل
واستغفروه فإين أتوب يف اليوم مائة مرة } ( )0رواه مسلم (. )0
وعن أنس  قال :قال رسول اهلل  { هلل أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط
على بعريه وقد أضله يف أرض فالة } ( )0متفق عليه (. )0
وعن أيب سعيد اخلدري  أن نيب اهلل  قال { :كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة
وتسعني نفسا ،فسأل عن أعلم أهل األرض فدل على راهب (أي :عابد من عباد بين
إسرائيل) فأتاه فقال :إنه قتل تسعة وتسعني نفسا فهل له من توبة؟ فقال :ال .فقتله فكمل
به مائة ،مث سأل عن أعلم أهل األرض فدل على رجل عامل ،فقال :إنه قتل مائة نفس فهل
له من توبة؟ فقال :نعم ،ومن حيول بينه وبني التوبة؟ انطلق إىل أرض كذا وكذا فإن هبا
أناسا يعبدون اهلل تعاىل فاعبد اهلل معهم وال ترجع إىل أرضك فإهنا أرض سوء .فانطلق
حىت إذا نصف الطريق أتاه املوت فاختصمت فيه مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب فقالت
مالئكة الرمحة :جاء تائبا مقبال بقلبه إىل اهلل تعاىل ،وقالت مالئكة العذاب :إنه مل يعمل
خريا قط فأتاهم ملك يف صورة آدمي فمعلوه بينهم (أي :حكما) فقال :قيسوا ما بني
( )0انظر :اآلداب الشرعية  ،00 /0خمتصر منهاج القاصدين  ،000مدارج السالكني البن القيم  ،000 /0جامع
العلوم واحلكم :حديث .00
( )0سورة النور ،آية.00 :
( )0سورة التحرمي ،آية.0 :
( )0مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ( ، )0010أبو داود الصالة ( ، )0000أمحد (. )000/0
( )0م  ،0010د .0000
( )0البخاري الدعوات ( ، )0001مسلم التوبة ( ، )0000أمحد (. )000/0
( )0خ  ، )0010( 010 /00م .0000
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األرضني فإىل أيتهما كان أدىن فهو له ،فقاسوا فوجدوه أدىن إىل األرض اليت أراد فقبضته

مالئكة الرمحة }

()0

متفق عليه

()0

 .ويف رواية يف الصحيح { :فأوحى اهلل تعاىل إىل

هذه (يعين :األرض) أن تباعدي وإىل هذه أن تقريب } (. )0
الشرح
التوبة من أحب األعمال إىل اهلل تعاىل وهي سبب للفالح يف الدنيا واآلخرة ،أمر اهلل
هبا املؤمنني ورغبهم فيها لسعة فضله وحلمه ورمحته ،ويفرح هبا من غناه عنهم ،ويقبلها
منهم من مجيع الذنوب مهما عظمت.
الفوائد
 وجوب التوبة إىل اهلل يف كل وقت. فضل التوبة إىل اهلل حيث إهنا سبب للفالح واهلل يفرح هبا. أهنا تصح من مجيع الذنوب مهما عظمت. -سعة رمحة اهلل وفضله حيث إنه يقبل توبة التائبني مهما عظمت ذنوهبم.

( )0البخاري أحاديث األنبياء ( ، )0000مسلم التوبة ( ، )0000ابن ماجه الديات ( ، )0000أمحد (. )01/0
( )0خ  ،)0001( 000 / 0م .0000
( )0البخاري أحاديث األنبياء ( ، )0000مسلم التوبة ( ، )0000ابن ماجه الديات ( ، )0000أمحد (. )01/0
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شروط التوبة وبعض أحكامها
           

{ :قال اهلل تعاىل

. )0( }        
           

{ :وقال

             
             

. )0( }        
 { إن اهلل تعاىل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء: قال  عن النيب عن أيب موسى
)0(

}  حىت تطلع الشمس من مغرهبا،النهار ويبسط يده يف النهار ليتوب مسيء الليل
. )0( أخرجه مسلم

 { إن: قال  عن النيب، رضي اهلل عنهما،وعن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب
. )0(  تبلغ روحه حلقومه) رواه الترمذي:) (أي0( }  يقبل توبة العبد ما مل يغرغر اهلل

.000 : آية،) سورة األنعام0(
.00 ،00 : اآليتان،) سورة النساء0(
. )010 /0(  أمحد، )0000( ) مسلم التوبة0(
.0001 ) م0(
. )0000(  ابن ماجه الزهد، )0000( ) الترمذي الدعوات0(
.0010  وصححه األلباين يف صحيح اجلامع،0010  جه، حديث حسن: وقال0000 )0(
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الشرح
للتوبة شروط ،إذا حققها التائب قبلت توبته بإذن اهلل ،فالتوبة مقبولة ما مل يعاين
اإلنسان املوت ويتيقنه ،وذلك عند غرغرة الروح ،وكذلك عند طلوع الشمس من مغرهبا
وتيقن الناس قيام الساعة.
الفوائد
 أن من شروط التوبة أن تكون قبل حلول املوت وبلوغ الروح احللقوم. أن من شروطها أن تكون قبل خروج الشمس من مغرهبا حيث خيتم على األعمالفال تقبل التوبة.
 أن من تاب  -صادقا  -من ذنب مث عاد إليه فإن توبته األوىل تقبل لكن حيتاج إىلتوبة أخرى منه.

42

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

من قصص التائبني
قال تعاىل{ :

             

. )0( }          
وعن بريدة  { - أن ماعز بن مالك األسلمي  - أتى رسول اهلل  فقال :يا
رسول اهلل ،إين قد ظلمت نفسي وزنيت ،وإين أريد أن تطهرين ،فرده ،فلما كان من الغد
أتاه فقال :يا رسول اهلل ،إين قد زنيت ،فرده الثانية ،فأرسل رسول اهلل  إىل قومه فقال:
أتعلمون بعقله بأسا؟ تنكرون منه شيئا؟ فقالوا :ما نعلمه إال ويف العقل من صاحلنا فيما
نرى ،فأتاه الثالثة ،فأرسل إليهم أيضا ،فسأل عنه فأخربوه أنه ال بأس به وال بعقله ،فلما
كان الرابعة أمر به فرجم .قال :فماءت الغامدية فقالت :يا رسول اهلل إين قد زنيت
فطهرين ،وإنه ردها ،فلما كان الغد قالت :يا رسول اهلل مل تردين؟ لعلك أن تردين كما
رددت ماعزا ،فواهلل إين حلبلى ،فقال :إما ال ،فاذهيب حىت تلدي ،قال :فلما ولدت أتته
بالصيب يف خرقة ،فقالت :هذا قد ولدته ،قال :اذهيب فأرضعيه حىت تفطميه ،فلما فطمته
أتته بالصيب يف يده كسرة خبز ،فقالت :هذا يا رسول اهلل قد فطمته ،وقد أكل الطعام،
فدفع الصيب إىل رجل من املسلمني ،مث أمر الناس فرمجوها ،فأقبل خالد بن الوليد حبمر
فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد ،فسبها ،فسمع نيب اهلل  سبه إياها ،فقال:
مهال يا خالد ،فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تاهبا صاحب مكس لغفر له ،مث أمر
هبا فصلى عليها ودفنت } ( )0أخرجه مسلم (. )0
(ومعىن املكس أي :الضريبة) (. )0

( )0سورة الزمر ،آية.00 :
( )0مسلم احلدود ( ، )0000أبو داود احلدود ( ، )0000أمحد ( ، )000 /0الدارمي احلدود (. )0000
( )0م  ،0000د  ،0001ت .0000
( )0النهاية يف غريب احلديث  ،000 /0وانظر :شرح النووي ملسلم .010 /00
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الشرح
بلغ الصحابة رضوان اهلل عليهم ،مبلغا عظيما من كمال اإلميان ،إال أهنم ليسوا
مبعصومني ،فما أن يصيب أحد منهم ذنبا إال ويلمأ إىل اهلل بالتوبة ،ويطلب إقامة احلد
عليه حىت يطهره من ذنبه.
الفوائد
 قوة إميان الصحابة رضوان اهلل عليهم وصدق توبتهم. -سعة رمحة اهلل وقبوله توبة التائبني.
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أصول اإلميان
قال اهلل تعاىل{ :

()0

          

. )0( }        
عن عمر  قال { :بينما حنن جلوس عند النيب  إذ خرج علينا رجل شديد
بياض الثياب ،شديد سواد الشعر ،ال يرى عليه أثر السفر وال يعرفه منا أحد ،حىت جلس
إىل النيب  فأسند ركبتيه إىل ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال :يا حممد أخربين عن
اإلسالم .فقال رسول اهلل :اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل ،وتقيم
الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال .قال صدقت.
فعمبنا له يسأله ويصدقه .قال :فأخربين عن اإلميان .قال :أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه
ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره .فقال :صدقت .قال :فأخربين عن
اإلحسان .قال :أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك .قال :فأخربين عن
الساعة .قال :ما املسؤول عنها بأعلم من السائل .قال :فأخربين عن أماراهتا ،قال :أن تلد
األمة ربتها وأن ترى احلفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان ،مث انطلق ،فلبثت مليا،
مث قال يل :يا عمر أتدري من السائل؟ قلت :اهلل ورسوله أعلم ،قال :فإنه جربيل أتاكم
يعلمكم دينكم } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0انظر :شرح أصول اإلميان للشيخ ابن عثيمني.
( )0سورة البقرة ،آية.000 :
( )0مسلم اإلميان ( ، )0الترمذي اإلميان ( ، )0001النسائي اإلميان وشرائعه ( ، )0001أبو داود السنة ()0000
 ،ابن ماجه املقدمة ( ، )00أمحد (. )00 /0
( )0م .0
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الشرح
لإلميان أصول ال يقوم إال عليها ،سأل عنها جربيل النيب  تعليما لألمة حىت حيفظوها
ألمهيتها وهي األصول الستة املذكورة يف هذا احلديث العظيم.
الفوائد
 أن لإلميان ستة أركان ال يقوم إال هبا.. أن هذه األركان هي :اإلميان باهلل ،واإلميان مبالئكته ،واإلميان بكتبه ،واإلميانبرسله ،واإلميان باليوم اآلخر ،واإلميان بالقدر.
 -أن من أنكر شيئا من هذه األصول فهو كافر.
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فضل التوحيد

()0

قال اهلل تعاىل. )0( }        { :
وقال تعاىل{ :

                                             

. )0( }  
وعن جابر  قال :قال رسول اهلل  { من لقي اهلل ال يشرك به شيئا دخل اجلنة
ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار } ( )0أخرجه مسلم (. )0
وعن معاذ بن جبل  ،قال { :كنت رديف النيب  على محار فقال :يا معاذ،
أتدري ما حق اهلل على العباد ،وما حق العباد على اهلل؟ قلت :اهلل ورسوله أعلم .قال :حق
اهلل على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا ،وحق العباد على اهلل أال يعذب من ال
يشرك به شيئا } ( )0متفق عليه (. )0

( )0انظر :كتاب التوحيد وشروحه ،باب :فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
( )0سورة الذاريات ،آية.00 :
( )0سورة النحل ،آية.00 :
( )0مسلم اإلميان ( ، )00أمحد (. )000 /0
( )0م .00
( )0البخاري الرقاق ( ، )0000مسلم اإلميان ( ، )01الترمذي اإلميان ( ، )0000أبو داود اجلهاد ( ، )0000ابن
ماجه الزهد ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ  ، )0000( 00 /0م .01
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الشرح
التوحيد أعظم الطاعات وأساسها ،وهو إفراد اهلل بالعبادة ،والكفر بكل ما يعبد من
دون اهلل تعاىل ،وألجله خلق اهلل اجلن واإلنس وبعث النبيني عليهم السالم ،وقد وعد اهلل
من حققه باجلنة مهما بلغت ذنوبه.
الفوائد
 فضل التوحيد وأنه أعظم أسباب دخول اجلنة والنماة من النار ،وأنه شرط لدخولاجلنة.
 -أنه الغاية من خلق اجلن واإلنس ،وألجله بعث الرسل عليهم الصالة والسالم.
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الشرك والترهيب منه
قال اهلل تعاىل. )0( }      { :
وقال { . )0( }              
وقال تعاىل{ :

          

. )0( }    
وعن جابر  قال :قال رسول اهلل  { من لقي اهلل ال يشرك به شيئا ،دخل اجلنة
ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن أيب هريرة  عن النيب  قال { :اجتنبوا السبع املوبقات ،قالوا :يا رسول اهلل ،وما هن؟
قال :الشرك باهلل ،والسحر ،وقتل النفس اليت حرم اهلل إال باحلق ،وأكل الربا ،وأكل مال اليتيم ،والتويل
يوم الزحف (أي :الفرار من اجليش عند لقاء الكفار) وقذف احملصنات املؤمنات الغافالت } ( )0متفق
عليه (( )0ومعىن املوبقات :املهلكات).
وعن معاذ بن جبل  قال { :كنت رديف النيب  على محار فقال :يا معاذ ،أتدري ما حق
اهلل على العباد ،وما حق العباد على اهلل؟ قلت :اهلل ورسوله أعلم .قال :حق اهلل على العباد أن يعبدوه

( )0سورة لقمان ،آية.00 :
( )0سورة النساء ،آية.00 :
( )0سورة الزمر ،آية.00 :
( )0مسلم اإلميان ( ، )00أمحد (. )000 /0
( )0م .00
( )0البخاري الوصايا ( ، )0000مسلم اإلميان ( ، )00النسائي الوصايا ( ، )0000أبو داود الوصايا (. )0000
( )0خ  ، )0000( 000 /0م.00
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وال يشركوا به شيئا ،وحق العباد على اهلل أال يعذب من ال يشرك به شيئا } ( )0متفق عليه (. )0
الشرح
الشرك باهلل وهو تسوية غري اهلل باهلل فيما هو من خصائص اهلل ،أقبح الذنوب وأكربها
على اإلطالق ،ال يغفر اهلل ملن مات عليه ،بل هو خالد خملد يف النار لعظم جرمه يف حق
اهلل سبحانه وتعاىل.
الفوائد
 خطورة الشرك ووجوب احلذر منه. أن اهلل ال يغفره إال بالتوبة منه ،فليس كغريه من الذنوب إن شاء اهلل غفره وإن شاءعذب صاحبه.
 أن من مات على الشرك فقد حبط وبطل عمله. -أنه سبب اخللود يف النار.

( )0البخاري الرقاق ( ، )0000مسلم اإلميان ( ، )01الترمذي اإلميان ( ، )0000أبو داود اجلهاد ( ، )0000ابن
ماجه الزهد ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ  ، )0000( 00 /0م .01
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خطر الرياء وأنه من الشرك

()0

عن أيب سعيد بن فضالة  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :إذا مجع اهلل األولني
واآلخرين ليوم القيامة ليوم ال ريب فيه ناد مناد :من كان أشرك يف عمل عمله هلل أحدا

فليطلب ثوابه من عند غري اهلل ،فإن اهلل أغىن الشركاء عن الشرك } ( )0أخرجه الترمذي (. )0

وعن أيب سعيد اخلدري  قال { :خرج علينا رسول اهلل  وحنن نتذاكر املسيح
الدجال فقال :أال أخربكم مبا هو أخوف عليكم عندي من املسيح الدجال؟ فقلنا :بلى يا
رسول اهلل ،فقال :الشرك اخلفي ،أن يقوم الرجل يصلي فيزين صالته ملا يرى من نظر

الرجل إليه } ( )0رواه ابن ماجه (. )0

وعن أيب هريرة  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :إن أول الناس يقضى يوم
القيامة عليه ،رجل استشهد فأيت به ،فعرفه نعمه فعرفها ،قال :فما عملت فيها؟ قال:
قاتلت فيك حىت استشهدت ،قال :كذبت ،لكنك قاتلت ألن يقال :جريء ،فقد قيل ،مث
أمر به فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار ،ورجل تعلم العلم وعلمه ،وقرأ القرآن ،فأيت
به فعرفه نعمه فعرفها ،قال :فما فعلت فيها؟ قال :تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك
القرآن ،قال :كذبت ،ولكنك تعلمت العلم ليقال :عامل ،وقرأت القرآن ليقال :هو قارئ،
فقد قيل ،مث أمر به فسحب على وجهه ،حىت ألقي يف النار ،ورجل وسع اهلل عليه وأعطاه
من أصناف املال كله ،فأيت به فعرفه نعمه فعرفها ،قال :فما عملت فيها؟ قال :ما تركت
من سبيل حتب أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لك ،قال :كذبت ،ولكنك فعلت ليقال :هو

( )0خمتصر منهاج القاصدين  ،000شروح كتاب التوحيد :باب ما جاء يف الرياء ،وباب من الشرك إرادة اإلنسان
بعمله الدنيا ،وشروح األربعني :احلديث.0
( )0الترمذي تفسري القرآن ( ، )0000ابن ماجه الزهد (. )0010
( )0ت  0000وقال حسن غريب .وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع .000
( )0ابن ماجه الزهد ( ، )0010أمحد (. )01 /0
( )0جه  0010وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع .0010
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جواد ،فقد قيل ،مث أمر به فسحب على وجهه مث ألقي يف النار } ( )0أخرجه مسلم (. )0
الشرح
الرياء هو التصنع للخلق يف العبادات أو تزيينها هلم ،عده الرسول  من الشرك
وحذر أمته منه خلفائه على كثري ممن هو واقع فيه وألنه مفسد لألعمال وحمبط هلا.
الفوائد
منه.

 يف خوف الرسول  على الصحابة من الرياء تنبيه ملن هو دوهنم باحلذر الشديد أن الرجل الصاحل قد يقع يف الرياء وهو ال يشعر. أن عمل املرائي مردود عليه وغري مقبول. -الوعيد الشديد للمرائني.

( )0مسلم اإلمارة ( ، )0010الترمذي الزهد ( ، )0000النسائي اجلهاد ( ، )0000أمحد (. )000/0
( )0م  ،0010ت بسياق أمت .0000
52

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

حكم تعليق التمائم
قال اهلل تعاىل{ :

            

              

. )0( }   
عن عقبة بن عامر  قال :قال رسول اهلل  { من تعلق متيمة فال أمت اهلل له }

()0

أخرجه أمحد ( . )0ويف رواية { :من تعلق متيمة فقد أشرك } (. )0( )0
وعن عبد اهلل بن عكيم قال :قال رسول اهلل  { من تعلق شيئا وكل إليه }

()0

أخرجه الترمذي (. )0
عن عبد اهلل بن مسعود  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :إن الرقى والتمائم
والتولة شرك } ( )0أخرجه أمحد وأبو داود (. )0
(والتولة :شيء يصنعه املشعوذون يزعمون أنه حيبب املرأة لزوجها ويسمى العطف).

( )0سورة الزمر ،آية.00 :
( )0أمحد (. )000 /0
( )0حم  ،00000حب ( 0000موارد)  ،انظر الدر النضيد للعصيمي ص .00
( )0أمحد (. )000 /0
( )0صححه األلباين يف الصحيحة .000
( )0الترمذي الطب (. )0100
( )0ت  ،0100حم  00000وحسنه األرناؤوط يف جامع األصول .000 /0
( )0أبو داود الطب ( ، )0000ابن ماجه الطب ( ، )0001أمحد (. )000 /0
( )0د  ،0000حم  0000وصححه احلاكم ووافقه الذهيب.
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الشرح
التميمة هي ما يعلق على اإلنسان لدفع العني أو حنوها من خرز أو عظم أو حنومها،
وتسمى احلرز أو احلماب ،فمن تعلق شيئا من ذلك ،أي علقها متعلقا هبا قلبه ،فقد دعا
عليه الرسول  أال يتم له ما أراد من جلب اخلري أو دفع الضر ،وتعليقها من الشرك.
الفوائد
 أن من علق متيمة معتقدا أهنا تضر أو تنفع بنفسها فقد أشرك شركا أكرب العتقادهالضر والنفع يف غري اهلل ،وإن اعتقد أهنا سبب فقط فهو شرك أصغر.
 ال جيوز تعليق التمائم ولو كانت من القرآن ،ألن الصحابة مل يفعلوه وألنه يكونوسيلة لتعليق غريه والمتهان القرآن.
 -يدخل يف ذلك تعليق خرقة أو حنوها يف السيارة أو وضع املصحف فيها لدفع العني.
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حترمي إتيان الكهان واملنجمني والعرافني
قال اهلل تعاىل. )0( }            { :
عن بعض أزواج النيب  قال { :من أتى عرافا فسأله عن شيء مل تقبل له صالة
أربعني ليلة } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { من أتى كاهنا فصدقه مبا يقول ،أو
أتى امرأته حائضا أو أتى امرأته يف دبرها فقد برئ مما أنزل على حممد } ( )0أخرجه
أبو داود (. )0
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت { :سأل رسول اهلل أناس عن الكهان فقال :ليسوا
بشيء ،فقالوا :إهنم حيدثونا أحيانا بالشيء فيكون حقا؟ فقال رسول اهلل  تلك الكلمة

من احلق خيطفها اجلين فيقرها (أي :يلقيها) يف أذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة }

()0

متفق عليه (. )0

( )0سورة النمل ،آية.00 :
( )0مسلم السالم ( ، )0001أمحد (. )00 /0
( )0م .0001
( )0الترمذي الطهارة ( ، )000أبو داود الطب ( ، )0010ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد ()000 /0
 ،الدارمي الطهارة (. )0000
( )0د  ،0010ت  ،000قال األلباين :إسناده صحيح (املشكاة . )0000 /0
( )0البخاري الطب ( ، )0000مسلم السالم ( ، )0000أمحد (. )00 /0
( )0خ  ، )0000( 000 /01م .0000
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الشرح
الغيب من األمور اليت اختص اهلل هبا نفسه وأخرب أنه ال يعلمها غريه ال ملك مقرب
وال نيب مرسل ،فمن ادعى علم الغيب فهو كاهن كاذب وإن صدق أحيانا ،وال جيوز
سؤاله أو الذهاب إليه ،ومن ادعى علم الغيب أو اعتقد أن خملوقا يعلم الغيب فهو كافر
ألنه مكذب للقرآن والسنة (. )0
الفوائد
 حترمي إتيان الكهان والعرافني وهم من يدعي علم الغيب ومعرفة ما كان أو ماسيكون.
 أن الكاهن والعراف قد يصدق يف كلمة واحدة ولكن خيلطها مبائة كذبة. -يدخل يف الكهانة والتنميم ما يسمى بقراءة الكف وقراءة الفنمان وأبراج احلظ.

( )0انظر :فتاوى اللمنة الدائمة لإلفتاء .011 /0
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السحر والترهيب منه
           

{ :قال تعاىل

            

. )0( }            
           

{ :إىل قوله تعاىل

. )0( }     
. )0( }       { :وقال تعاىل
 يا رسول اهلل: قالوا، { اجتنبوا السبع املوبقات: قال  عن النيب عن أيب هريرة
، وأكل الربا، وقتل النفس اليت حرم اهلل إال باحلق، والسحر، الشرك باهلل:وما هن؟ قال
 وقذف،) والتويل يوم الزحف (أي الفرار من اجليش عند لقاء الكفار،وأكل مال اليتيم

.) املهلكات:) (ومعىن املوبقات0( ) متفق عليه0( } احملصنات املؤمنات الغافالت

.010 : آية،) سورة البقرة0(
.010 :) سورة البقرة آية0(
.00  آية،) سورة طه0(
. )0000(  أبو داود الوصايا، )0000(  النسائي الوصايا، )00(  مسلم اإلميان، )0000( ) البخاري الوصايا0(
.00  م، )0000( 000 /0 ) خ0(
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الشرح
السحر من كبائر الذنوب اليت توبق صاحبها وهتلكه يف الدنيا واآلخرة ،والساحر الذي
يستعني بالشياطني ويتقرب إليهم بالعبادة من دون اهلل كافر مشرك ،ال جيوز الذهاب إليه
أو االستعانة به.
الفوائد
 حترمي السحر وأنه من الذنوب املهلكة. -أنه من نواقض اإلسالم

()0

لقوله تعاىل{ :

     

وألنه ال يكون إال بعبادة الشياطني.
 -حترمي الذهاب للسحرة أو التعامل معهم.

( )0ذكره الشيخ حممد بن عبد الوهاب ضمن نواقض اإلسالم العشرة.
( )0سورة البقرة آية.010 :
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الرقية

()0

عن عبد اهلل بن مسعود  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :إن الرقى والتمائم
والتولة شرك } ( )0أخرجه أبو داود (. )0
(والتولة :نوع من السحر ويسمى العطف).
عن عائشة رضي اهلل عنها { :أن رسول اهلل  رخص يف الرقية من كل ذي
محة } ( )0متفق عليه (( )0واحلمة :هي مسوم العقارب وحنوها).
عن عائشة رضي اهلل عنها { :أن النيب  كان ينفث على نفسه يف املرض الذي
مات فيه باملعوذات ،فلما ثقل كنت أنفث عليه هبن ،وأمسح بيد نفسه لربكتها }

()0

متفق عليه (. )0
عن عائشة رضي اهلل عنها { :أن النيب  كان يعوذ بعض أهله ،ميسح بيده اليمىن
ويقول :اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشايف ،ال شفاء إال شفاؤك ،شفاء ال

يغادر سقما } ( )0متفق عليه (. )0

( )0انظر :شروح كتاب التوحيد :باب ما جاء يف الرقى والتمائم وباب :من الشرك لبس احللقة واخليط ..وفتاوى
الشيخ ابن عثيمني.
( )0أبو داود الطب ( ، )0000ابن ماجه الطب ( ، )0001أمحد (. )000 /0
( )0د  0000وصححه احلاكم ووافقه الذهيب.
( )0البخاري الطب ( ، )0010مسلم السالم ( ، )0000أمحد (. )01 /0
( )0خ  ، )0000( 010 /01م .0000
( )0البخاري الطب ( ، )0010مسلم السالم ( ، )0000أبو داود الطب ( ، )0010ابن ماجه الطب (، )0000
أمحد ( ، )000 /0مالك اجلامع (. )0000
( )0خ  ، )0000( 000 /01م .0000
( )0البخاري الطب ( ، )0000مسلم السالم ( ، )0000ابن ماجه الطب ( ، )0001أمحد (. )00 /0
( )0خ  ، )0000( 010 /01م .0000
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الشرح
الرقية هي القراءة على املريض مع النفث أو املسح على موضع األمل ،وتسمى (العزمية)
وهي مشروعة ونافعة  -بإذن اهلل  -إذا كانت من القرآن واألدعية الصحيحة اخلالية من
الشرك واالستغاثة بغري اهلل.
الفوائد
 مشروعية الرقية بالقرآن واألدعية املشروعة. حترمي الرقية بغري القرآن واألدعية الشرعية. إن كانت الرقية تشتمل على دعاء غري اهلل فهي شرك أكرب. -يشرع لإلنسان أن يعوذ نفسه وال يلزم أن تكون من شخص آخر.
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حترمي احللف بغري اهلل
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما عن النيب  قال { :إن اهلل تعاىل ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم ،فمن
كان حالفا فليحلف باهلل أو ليصمت } ( )0متفق عليه (. )0
وعن بريدة  أن رسول اهلل  قال { :من حلف باألمانة فليس منا }

()0

أخرجه أبو داود (. )0
وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما { أنه مسع رجال يقول :ال والكعبة ،فقال ابن عمر :ال حتلف بغري
اهلل فإين مسعت رسول اهلل  يقول :من حلف بغري اهلل كفر أو أشرك } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
الشرح
احللف من املخلوق بشيء تعظيم له ،فال جيوز احللف إال باهلل ،وقد عد الرسول 
احللف بغري اهلل شركا ملا فيه من مساواة غري اهلل باهلل يف التعظيم ولو لفظا ،فالواجب احلذر
من ذلك ،واإلنكار على من قاله.
الفوائد
 حترمي احللف بغري اهلل وأنه من الشرك األصغر الذي هو من أكرب الكبائر. حترمي احللف بالنيب والكعبة والشرف واحلياة وغريها من املخلوقات. ال جيوز احللف إال باهلل أو بأمسائه أو صفاته.( )0البخاري األميان والنذور ( ، )0001مسلم األميان ( ، )0000الترمذي النذور واألميان ( ، )0000النسائي
األميان والنذور ( ، )0000أبو داود األميان والنذور ( ، )0000ابن ماجه الكفارات ( ، )0100أمحد ()0 /0
 ،مالك النذور واألميان ( ، )0100الدارمي النذور واألميان (. )0000
( )0خ  ، )0000( 001 /00م .0000
( )0أبو داود األميان والنذور ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0د  ،0000قال النووي :بإسناد صحيح وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0010
( )0البخاري األدب ( ، )0000مسلم األميان ( ، )0000الترمذي النذور واألميان ( ، )0000أبو داود األميان
والنذور ( ، )0000ابن ماجه الكفارات ( ، )0100أمحد ( ، )00 /0مالك النذور واألميان (، )0100
الدارمي النذور واألميان (. )0000
( )0ت  ،0000وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0010
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0

التطري ( ) .
عن أنس  قال :قال رسول اهلل  { ال عدوى وال طرية ويعمبين الفأل الصاحل،
الكلمة احلسنة } ( )0متفق عليه (. )0
(ال عدوى :أي أن املرض ال ينتقل بطبعه ولكن اهلل هو الذي يقدر).
عن ابن مسعود  عن رسول اهلل  قال { :الطرية شرك }

() 0

أخرجه أبو

داود (. )0
الشرح
التطري هو التشاؤم بالطيور كالغراب أو البوم ،أو بأمساء الناس أو خلقتهم أو حنو
ذلك ،فإذا عزم اإلنسان على فعل مث رأى من هذه األشياء شيئا فرده ،فهذا هو التطري
الذي هو من الشرك العتقاد الفاعل أن هلذه األشياء نوع تصرف يف األمور من جلب
الضر ،وملنافاهتا للتوكل على اهلل .أما الفأل فليس فيه تعلق للقلب بغري اهلل ولكن النفس
تقوى وتنشط على مطلوهبا إذا رأت أو مسعت ما يسرها وهو من حسن الظن باهلل.
الفوائد
 النهي عن التطري وهو ترك العمل تشاؤما بطري أو حنوه. أنه من الشرك إذا تسبب يف ترك العمل ،العتقاد الضر والنفع يف غري اهلل تعاىل. -استحباب التفاؤل ملا فيه من حسن الظن باهلل.

( )0انظر :شروح كتاب التوحيد :باب ما جاء يف التطري.
( )0البخاري الطب ( ، )0000مسلم السالم ( ، )0000الترمذي السري ( ، )0000أبو داود الطب (، )0000
ابن ماجه الطب ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ  ،0000( 000 /01م .0000
( )0الترمذي السري ( ، )0000أبو داود الطب ( ، )0001ابن ماجه الطب ( ، )0000أمحد (. )001 /0
( )0د .0001
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اإلميان بالقدر
عن عمر  قال { :بينما حنن جلوس عند النيب إذ خرج علينا رجل شديد
بياض الثياب شديد سواد الشعر ال يرى عليه أثر السفر وال يعرفه منا أحد حىت جلس
إىل النيب  فأسند ركبتيه إىل ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال :يا حممد أخربين
عن اإلسالم .فقال رسول اهلل :اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول
اهلل ،وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال.
قال :صدقت .فعمبنا له يسأله ويصدقه .قال :فأخربين عن اإلميان .قال :أن تؤمن
باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره .قال :صدقت.
قال :فأخربين عن اإلحسان .قال :أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك.
قال :فأخربين عن الساعة .قال :ما املسؤول عنها بأعلم من السائل .قال :فأخربين عن
أماراهتا ،قال :أن تلد األمة ربتها وأن ترى احلفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون يف
البنيان ،مث انطلق ،فلبثت مليا ،مث قال يل :يا عمر أتدري من السائل؟ قلت :اهلل
ورسوله أعلم ،قال :فإنه جربيل أتاكم يعلمكم دينكم } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن عب د اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل  { كتب اهلل
مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة ،قال :وكان عرشه

على املاء } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0مسلم اإلميان ( ، )0الترمذي اإلميان ( ، )0001النسائي اإلميان وشرائعه ( ، )0001أبو داود السنة
( ، )0000ابن ماجه املقدمة ( ، )00أمحد (. )00 /0
( )0م .0
( )0مسلم القدر ( ، )0000الترمذي القدر ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .0000
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الشرح
من أصول اإلميان اإلميان بالقضاء والقدر فال يكون الشخص مسلما حىت يؤمن بأن ما
أصابه مل يكن ليخطئه وما أخطأه مل يكن ليصيبه ،وأن كل ما حيدث فإن اهلل قد علمه
وكتبه عنده وشاءه وخلقه.
الفوائد
 إثبات القدر وأن كل شيء حيدث فهو بقدر اهلل. -وجوب اإلميان بالقدر وأنه من أصول اإلميان.
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التوكل على اهلل

()0

قال تعاىل. )0( }        { :
وقال تعاىل. )0( }      { :
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما عن النيب  قال { :عرضت علي األمم فرأيت النيب
ومعه الرهط (أي عدد قليل من الناس ،من الثالثة إىل التسعة) والنيب ومعه الرجل
والرجالن والنيب وليس معه أحد .إذ رفع يل سواد عظيم فظننت أهنم أميت ،فقيل يل :هذا
موسى وقومه ،فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل يل هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون
اجلنة بغري حساب وال عذاب .مث هنض فدخل مزنله ،فخاض الناس يف أولئك ،فقال
بعضهم :فلعلهم الذين صحبوا رسول اهلل  وقال بعضهم :فلعلهم الذين ولدوا يف
اإلسالم فلم يشركوا باهلل شيئا ،وذكروا أشياء ،فخرج عليهم رسول اهلل  فأخربوه،

فقال :هم الذين ال يسترقون وال يكتوون وال يتطريون وعلى رهبم يتوكلون } (. )0( )0
الشرح

التوكل من أجل العبادات القلبية ،ومعناه اعتماد القلب على اهلل وتفويض األمور إليه
مع اختاذ األسباب الشرعية ،امتدح اهلل املتكلني ووعدهم باجلزاء احلسن.
الفوائد
 مزنلة التوكل وأنه من أجل العبادات. -أن حتقيقه سبب لدخول اجلنة بغري حساب.

( )0انظر :شروح كتاب التوحيد ،باب من حقق التوحيد دخل اجلنة بغري حساب.
( )0سورة الطالق ،آية.0 :
( )0سورة التغابن ،آية.00 :
( )0البخاري الطب ( ،)0001مسلم اإلميان ( ،)001الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ( ،)0000أمحد (/0
. )000
( )0خ  ، )0001(000 /0م .000 /0
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السالم
قال اهلل تعاىل{ :

()0

         

 ( )0( }    ومعىن تستأنسوا أي :تستأذنوا ) .
وقال تعاىل. )0( }      { :
عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما { :أن رجال سأل رسول اهلل 
أي اإلسالم خري؟ :قال تطعم الطعام وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف }

()0

متفق عليه (. )0
وعن الرباء بن عازب  قال { :أمرنا رسول اهلل  بسبع :بعيادة املريض،
واتباع اجلنائز ،وتشميت العاطس ونصر الضعيف ،وعون املظلوم ،وإفشاء السالم،

وإبرار املقسم } ( )0متفق عليه (. )0

ومعىن تشميت العاطس :أي قول يرمحك اهلل .ومعىن إبرار املقسم :أي فعل ما أقسم
عليه ليكون بارا.
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا ،وال
( )0انظر اآلداب الشرعية  ،000 /0بدائع الفوائد  ،001 /0زاد املعاد  ،010 /0فتح الباري  ،0 /00األذكار
.001
( )0سورة النور ،آية.00 :
( )0سورة النور ،آية.00 :
( )0البخاري اإلميان ( ،)00مسلم اإلميان ( ،)00الترمذي األطعمة ( ،)0000النسائي اإلميان وشرائعه (،)0111
أبو داود األدب ( ،)0000ابن ماجه األطعمة ( ،)0000أمحد ( ،)000 /0الدارمي األطعمة (. )0100
( )0خ  ، )0000( 00 /00م  ،00د.0000
( )0البخاري االستئذان ( ،)0000مسلم اللباس والزينة ( ،)0100الترمذي األدب ( ،)0010النسائي اجلنائز
(  ،)0000ابن ماجه الكفارات ( ،)0000أمحد (. )000 /0
( )0خ  )0000( 000 /0و  ،)0000( 00 /00م .0100
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تؤمنوا حىت حتابوا ،أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم }

()0

رواه مسلم (. )0
الشرح
السالم شعرية من شعائر أهل اإلسالم املباركة ،جعلها اهلل حتيتهم فيما بينهم وجعلها
من حقوق املسلم على أخيه ،وأخرب الرسول  أن إفشاءها من أسباب بث احملبة بني
املسلمني واليت هي سبب لدخول اجلنة.
الفوائد
 فضل السالم حيث إنه حتية من عند اهلل مباركة. أنه سبب للمحبة بني املؤمنني اليت هي سبب لدخول اجلنة. -استحباب إلقاء السالم على من عرفت ومن مل تعرف من املسلمني.

( )0مسلم اإلميان ( ،)00الترمذي االستئذان واآلداب ( ،)0000أبو داود األدب ( ،)0000ابن ماجه املقدمة
(  ، )00أمحد (. )000 /0
( )0م  ، 00د  ، 0000ت.0000
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صفة السالم
عن أيب هريرة  عن النيب  قال { :ملا خلق اهلل آدم عليه السالم قال :اذهب
فسلم على أولئك  -نفر من املالئكة جلوس  -فاستمع ما حييونك فإهنا حتيتك وحتية

ذريتك فقال :السالم عليكم .فقالوا :السالم عليك ورمحة اهلل ،فزادوه :ورمحة اهلل }

()0

متفق عليه (. )0
وعن عمران بن حصني قال { :جاء رجل إىل النيب  فقال :السالم عليكم .فرد
عليه مث جلس .فقال النيب  عشر (أي :كتب له عشر حسنات) ،مث جاء آخر فقال:
السالم عليكم ورمحة اهلل ،فرد عليه فملس ،فقال :عشرون .مث جاء آخر فقال :السالم
عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،فرد عليه فملس ،فقال :ثالثون }

()0

رواه أبو داود

والترمذي (. )0

( )0البخاري أحاديث األنبياء ( ، )0000مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ  ، )0000( 0 /00م (. )0000
( )0أبو داود األدب ( ، )0000الدارمي االستئذان (. )0001
( )0د  ،0000ت  0000وقال :حسن صحيح غريب من هذا الوجه .قال احلافظ يف الفتح :0 /00 :إسناده
قوي.
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الشرح
السالم يف اإلسالم له صيغة سنها رسول اهلل  وأخرب أن اهلل شرعها آلدم عليه
السالم وذريته ،وهي أن يقول املسلم :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وهذا هو
األفضل ،فإن اقتصر على السالم عليكم ،أو السالم عليكم ورمحة اهلل فيكفي ،وأخرب
رسول اهلل  أن من أتى بالصيغة الكاملة للسالم فله ثالثون حسنة.
الفوائد
 أن صيغة السالم املسنون هي :السالم عليكم. إن زاد ورمحة اهلل فهو أفضل ،فإن زاد :ورمحة اهلل وبركاته فهو األفضل. وجوب رد السالم مبثله واستحباب الزيادة ،وال يكفي الرد بأهال أو مرحباوحنومها.
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من آداب السالم
أ  -السالم إذا دخل بيته:
عن أنس بن مالك  قال :قال يل رسول اهلل  { يا بين إذا دخلت على أهلك
فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
ب -السالم على الصبيان:
عن أنس  { أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال :كان رسول اهلل 
يفعله } ( )0متفق عليه (. )0
الشرح
للسالم آداب ينبغي للمسلم أن يراعيها ،فمن ذلك استحباب السالم على األهل عند
دخول البيت ملا فيه من الربكة باستفتاح لقائهم هبذه السنة املباركة ،ومن آدابه السالم على
األطفال ملا فيه من التواضع هلم وتعليمهم سنة السالم.
الفوائد
 استحباب السالم على األهل إذا دخل الرجل بيته. -استحباب السالم على الصبيان ملا يف ذلك من التواضع وتعليمهم سنة السالم.

( )0الترمذي االستئذان واآلداب (. )0000
( )0ت  0000وقال :حديث حسن صحيح ،وصححه األلباين يف الكلم الطيب رقم  00وذكر أن احلافظ قوي
احلديث.
( )0البخاري االستئذان ( ،)0000مسلم السالم ( ،)0000الترمذي االستئذان واآلداب ( ،)0000أبو داود
األدب ( ،)0010ابن ماجه األدب ( ،)0011أمحد ( ،)000 /0الدارمي االستئذان (. )0000
( )0خ  ، )0000( 00 /00م  ، 0000د  ، 0010ت .0000
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حترمي ابتداء الكفار بالسالم
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :ال تبدؤوا اليهود وال النصارى بالسالم،
وإذا لقيتم أحدهم يف الطريق فاضطروه إىل أضيقه } ( )0أخرجه مسلم (. )0
وعن أنس  قال :قال رسول اهلل  { إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا:
وعليكم } ( )0متفق عليه (. )0
وعن أسامة بن زيد { أن النيب  مر على جملس فيه أخالط من املسلمني واملشركني
 عبدة األوثان  -فسلم عليهم النيب  )0( } متفق عليه (. )0الشرح
السالم حتية املسلمني فيه إكرام للمسلم عليه ،فال جيوز ابتداء الكفار بالسالم ملا فيه من
اإلكرام هلم ،لكن إن سلموا علينا فنرد عليهم.
الفوائد

 حترمي ابتداء الكفار بالسالم ،وإذا سلموا علينا فنقول :وعليكم (. )0 -إذا كان يف اجمللس مسلمون وكفار فيموز إلقاء السالم على اجملموعة.

( )0مسلم السالم ( ،)0000الترمذي االستئذان واآلداب ( ،)0011أمحد (. )000 /0
( )0م  ، 0000ت  ، 0011د .0010
( )0البخاري االستئذان ( ،)0010مسلم السالم ( ،)0000الترمذي تفسري القرآن ( ،)0010أبو داود األدب
(  ،)0010ابن ماجه األدب ( ،)0000أمحد (. )000 /0
( )0خ  ، )0000( 00 /00م  ، 0000د  ، 0010ت .0010
( )0البخاري االستئذان ( ،)0000مسلم اجلهاد والسري ( ،)0000الترمذي االستئذان واآلداب ( ،)0010أمحد
( . )010 /0
( )0خ ، )0000( 00 /00م  ،0000ت .0010
( )0من العلماء من يرى أهنم إذا أفصحوا بالسالم فريد عليهم :وعليكم السالم ،انظر :زاد املعاد  ،000 /0فتاوى
 ،00 /0والتمهيد .00 /00
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من آداب السالم
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل قال { :يسلم الراكب على املاشي واملاشي على
القاعد والقليل على الكثري }

()0

متفق عليه

()0

ويف رواية البخاري { :والصغري على

الكبري } (. )0
وعن أيب أمامة الباهلي  قال :قال رسول اهلل  { إن أوىل الناس باهلل من بدأهم
بالسالم } ( )0أخرجه أبو داود والترمذي (. )0
عن أيب هريرة  يف حديث املسئ صالته أنه { جاء فصلى ،مث جاء إىل النيب 
فسلم فرد عليه السالم فقال ارجع فصل فإنك مل تصل ،فرجع فصلى مث جاء فسلم على

النيب  حىت فعل ذلك ثالث مرات } ( )0متفق عليه (. )0

وعن أيب هريرة  عن رسول اهلل  قال { :إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم
عليه فإن حالت بينهما شمرة أو جدار أو حمر مث لقيه فليسلم عليه }

() 0

( )0البخاري االستئذان ( ، )0000مسلم السالم ( ، )0001الترمذي االستئذان واآلداب ( ، )0010أبو داود
األدب ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ  ، )0000( 00 /00م  ،0001د  ،0000ت .0010
( )0البخاري االستئذان ( ، )0000الترمذي االستئذان واآلداب ( ، )0010أبو داود األدب ( ، )0000أمحد
( . )001/0
( )0الترمذي االستئذان واآلداب ( ، )0000أبو داود األدب ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0د  ،0000قال النووي يف رياض الصاحلني  :000بإسناد جيد ،ت  0000وقال حديث حسن ،قال األلباين:
سنده صحيح (الكلم الطيب رقم . )000
( )0البخاري األذان ( ،)000مسلم الصالة ( ،)000الترمذي الصالة ( ،)010النسائي االفتتاح ( ،)000أبو داود
الصالة ( ،)000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ،)0101أمحد (. )000 /0
( )0خ  )000( 000 /0و  ، )0000( 00 /00م  ،000ت .0000
( )0أبو داود األدب (. )0011
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أخرجه أبو داود

() 0

.

عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :إذا انتهى أحدكم إىل جملس فليسلم،
فإن بدا له أن جيلس فليملس ،مث إذا قام فليسلم فليست األوىل بأحق من اآلخرة }

()0

أخرجه أبو داود والترمذي (. )0
الشرح
من آداب السالم وسنته اليت سنها الرسول  أن يسلم الراكب على املاشي ملا يف
ذلك من التواضع له وتطييب خاطره ،ويسلم املاشي على القاعد ،والقليل على الكثري،
والصغري على الكبري ملا له من حق التوقري ،فإذا التقى املسلمان فإن أقرهبما إىل اهلل الذي
يبدأ بالسالم ألنه كان سباقا إىل فعل اخلري ،ويستحب أيضا تكرار السالم إذا فارق املسلم
أخاه مث لقيه ولو كانت املدة قصرية ،وكما يستحب ملن أتى جملسا أن يسلم عند قدومه،
وكذلك يستحب السالم عند االنصراف.
الفوائد
 أن السنة أن يسلم الراكب على املاشي ،واملاشي على القاعد والقليل على الكثريوالصغري على الكبري.
 استحباب إلقاء السالم إذا تفرق املسلمان مث التقيا ولو قصر الفصل وتكرر ذلك. -استحباب السالم عند القيام من اجمللس ووجود رده.

( )0د  ،0011وصححه األلباين الصحيحة  000وصحيح اجلامع .000
( )0الترمذي االستئذان واآلداب ( ،)0010أبو داود األدب (. )0010
( )0د  ، 0010ت  0010وقال حديث حسن ،وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .011
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استحباب املصافحة
عن قتادة قال :قلت ألنس { :أكانت املصافحة يف أصحاب رسول اهلل  ؟ قال:
نعم } أخرجه البخاري (. )0
عن الرباء  قال :قال رسول اهلل  { ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان إال غفر
هلما قبل أن يفترقا } ( )0أخرجه أبو داود (. )0
الشرح
من األمور اليت تقوي احملبة بني املسلمني املصافحة باليد إذا التقى املسلمان ،وقد كان
هذا من هدي الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم ،وأخرب الرسول  جبزاء املسلمني إذا
التقيا فتصافحا وأن يغفر هلما قبل أن يفترقا.
الفوائد
 استحباب املصافحة وأهنا من هدي الصحابة رضي اهلل عنهم. -عظم ثواب املسلمني إذا التقيا فتصافحا.

( )0خ . )0000( 00 /00
( )0الترمذي االستئذان واآلداب ( ، )0000أبو داود األدب ( ، )0000ابن ماجه األدب (. )0010
( )0د  ،0000وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
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الدعاء

()0

قال اهلل تعاىل. )0( }       { :
وقال تعاىل{ :

                    

. )0( }  
وعن النعمان بن بشري رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل  { الدعاء هو
العبادة }

() 0

أخرجه أبو داود والترمذي (. )0

عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :قال :رسول اهلل  { أفضل العبادة الدعاء }
أخرجه احلاكم (. )0
عن سلمان الفارسي  قال :قال رسول اهلل  { ال يرد القضاء إال الدعاء وال
يزيد يف العمر إال الرب } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :من مل يسأل اهلل يغضب عليه }

()0

( )0انظر :جامع العلوم واحلكم (احلديث العاشر)  ،واجلواب الكايف ،0فتاوى الشيخ ابن عثيمني  ،00 /0الوابل
الصيب.
( )0سورة غافر ،آية.01 :
( )0سورة البقرة ،آية.000 :
( )0الترمذي الدعوات ( ، )0000أبو داود الصالة ( ، )0000ابن ماجه الدعاء ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0د  ،0000ت  ،0000وقال :حديث حسن صحيح ،جه  ،0000وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0010
( )0وصححه وأقره الذهيب ،وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
( )0الترمذي القدر (. )0000
( )0ت  ،0000وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
( )0الترمذي الدعوات ( ، )0000ابن ماجه الدعاء (. )0000
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أخرجه الترمذي (. )0

( )0ت  ،0000جه  ،0000وصححه األلباين يف صحيح اجلامع  0000وحسنه حمقق جامع األصول .000 /0
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الشرح
الدعاء عبادة عظيمة تظهر فيها روح العبادات كلها وهي الذل واخلضوع واالفتقار
إىل اهلل تعاىل ،باإلضافة إىل ما فيه من التعرض لرمحة اهلل وفضله ،فلذلك كان الدعاء أفضل
العبادة وما من عبادة إال وهي متضمنة للدعاء ،واهلل سبحانه حيب من يدعوه ويلح يف
دعائه ويظهر االفتقار إليه.
الفوائد
 عظم مزنلة الدعاء حيث عده الرسول  هو العبادة ،أي الركن األعظم فيها. أنه أفضل العبادة ملا فيه من ذكر اهلل وااللتماء والرغبة إليه ،واالعتماد عليه وإظهاراالفتقار إليه تعاىل.
 أن الدعاء عبادة ال جيوز صرفها لغري اهلل ،ومن صرفها لغري اهلل فقد أشرك. أن اهلل جعله سببا لتبديل القضاء ،وهو من القضاء (. )0 -حمبة اهلل ملن يدعوه وغضبه على من مل يدعه.

( )0انظر توضيح األحكام  ،000 /0حتفة األحوذي .000 /0
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من آداب الدعاء

()0

قال اهلل تعاىل عن زكريا عليه السالم. )0( }       { :
وقال تعاىل. )0( }           { :
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت { :كان رسول اهلل  يستحب اجلوامع من الدعاء
ويدع ما سوى ذلك } ( )0أخرجه أبو داود (. )0
عن جابر  قال :قال رسول اهلل  { ال تدعوا على أوالدكم ،وال تدعوا على
أموالكم ال توافقوا من اهلل ساعة يسأل فيها عطاء فيستميب لكم } ( )0رواه مسلم (. )0
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { إذا دعا أحدكم فال يقل :اللهم اغفر
يل إن شئت ،ارزقين إن شئت ،وليعزم املسألة ،إنه يفعل ما يشاء ال مكره له } ( )0متفق
عليه (. )0
(ومعىن ليعزم املسألة :أي ليمزم يف طلبه ويتيقن اإلجابة).

( )0رياض الصاحلني  ،000مشكاة املصابيح  ،000 /0األذكار  ،000اآلداب الشرعية .000 /0
( )0سورة مرمي ،آية.0 :
( )0سورة األعراف ،آية.00 :
( )0أبو داود الصالة ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0د  ،0000قال النووي :بإسناد جيد (رياض الصاحلني . )000
( )0مسلم الزهد والرقائق (. )0100
( )0م .0110
( )0البخاري التوحيد ( ، )0100مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ( ، )0000الترمذي الدعوات (، )0000
أبو داود الصالة ( ، )0000ابن ماجه الدعاء ( ، )0000أمحد ( ، )000 /0مالك النداء للصالة (. )000
( )0خ  ، )0000( 000 /00م .0000
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الشرح
الدعاء عبادة عظيمة شرع اهلل هلا آدابا تقرب الداعي إىل اهلل وجتعله أحرى باإلجابة،
ينبغي للداعي احلرص عليها فمن ذلك خفض الصوت ملا فيه من اخلشوع والتذلل،
واختيار اجلوامع من الدعاء وهو الكالم القليل الذي يشمل اخلري الكثري ،كذلك على
املسلم أن يتمنب الدعاء على نفسه أو ولده أو ماله ألنه قد يوافق ساعة إجابة فيستماب
له ،ومن األمور اليت ينبغي جتنبها يف الدعاء تعليقه باملشيئة ملا يف ذلك من إظهار االستغناء
وعدم اإلحلاح يف الطلب.
الفوائد
 استحباب خفض الصوت يف الدعاء ملا فيه من التذلل واخلشوع هلل. استحباب الدعاء جبوامع الكالم ،وهو الذي جيمع اخلري الكثري يف كلمات قليلة. التحذير من دعاء اإلنسان على نفسه أو ماله أو ولده. وجوب اجلزم يف الدعاء وعدم تعليقه باملشيئة ألن ذلك يشعر بعدم اهتمامهباملطلوب وضعف االفتقار إىل اهلل (. )0

( )0انظر :فتاوى ابن عثيمني  ،00 ،01 /0وشروح كتاب التوحيد :باب قول اللهم اغفر يل إن شئت ،وفتح
الباري  000 /00حيث نقل عن ابن عبد الرب عدم اجلواز ،قال هو الظاهر مث رجح الكراهية بداللة حديث
االستخارة.
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الدعاء بظهر الغيب
قال اهلل تعاىل{ :

        

         

}

()0

وقال إخبارا عن

إبراهيم عليه السالم. )0( }          { :
وقال تعاىل عن نوح عليه السالم{ :

       

. )0( }  
وقال تعاىل لنبيه حممد . )0( }      { 
وعن أيب الدرداء  أنه مسع رسول اهلل  يقول { :ما من عبد مسلم يدعو ألخيه
بظهر الغيب إال قال امللك :ولك مبثل } ( )0أخرجه مسلم (. )0
ويف رواية أن رسول اهلل  كان يقول { :دعوة املسلم ألخيه بظهر الغيب
مستمابة ،عند رأسه ملك مؤكل كلما دعا ألخيه خبري قال امللك املوكل به :آمني ولك
مبثل } (. )0

( )0سورة احلشر ،آية.01 :
( )0سورة إبراهيم ،آية.00 :
( )0سورة نوح ،آية.00 :
( )0سورة حممد ،آية.00 :
( )0مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ( ، )0000أبو داود الصالة ( ، )0000ابن ماجه املناسك ()0000
 ،أمحد (. )000 /0
( )0م .0000
( )0مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ( ، )0000أبو داود الصالة ( ، )0000ابن ماجه املناسك ()0000
 ،أمحد (. )000 /0
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الشرح
الدعاء بظهر الغيب هو أن يدعو املسلم ألخيه املسلم يف غيبته ،وهذه سنة حسنة درج
عليها األنبياء والصاحلون ،فهم حيبون إلخواهنم املؤمنني اخلري ،ويدعون هلم حال غيبتهم
عندما يدعون ألنفسهم ،وملا يف ذلك من احملبة للمؤمنني وإرادة اخلري هلم واإلخالص هلل يف
ذلك فإن املالئكة تؤمن على الدعاء ،وتدعو للداعي مبثل ما دعا ألخيه.
الفوائد
 فضل الدعاء للمسلمني بظهر الغيب وأنه من عمل األنبياء والصاحلني. -أنه أقرب لالستمابة لتحقيق اإلخالص فيه هلل واحملبة للمؤمنني ،ولتأمني امللك عليه.
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أوقات إجابة الدعاء

()0

عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :أقرب ما يكون العبد من ربه وهو
ساجد ،فأكثروا الدعاء } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن أنس  قال :قال رسول اهلل  { الدعاء بني األذان واإلقامة ال يرد }

()0

أخرجه الترمذي (. )0
عن سهل بن سعد  قال :قال رسول اهلل  { ثنتان ال تردان  -أو قلما تردان -
الدعاء عند النداء وعند البأس حني يلحم بعضهم بعضا } ( )0أخرجه أبو داود (. )0
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :يزنل ربنا تبارك وتعاىل يف كل ليلة إىل
السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول :من يدعوين فأستميب له ،من يسألين

فأعطيه ،من يستغفرين فأغفر له } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن جابر  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :إن يف الليل ساعة ال
يوافقها رجل مسلم يسأل اهلل خ ريا من أمر الدنيا واآلخرة إال أعطاه إياه ،وذلك

( )0توضيح األحكام  ،000 /0غذاء األلباب .000 /0
( )0مسلم الصالة ( ، )000النسائي التطبيق ( ، )0000أبو داود الصالة ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0م  ،000د  ،000ن .0000
( )0الترمذي الصالة ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0ت  ،000د  ،000وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0010
( )0أبو داود اجلهاد ( ، )0001الدارمي الصالة (. )0011
( )0د  ،0001قال النووي يف األذكار  :010بإسناد صحيح وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0100
( )0البخاري الدعوات ( ، )0000مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000الترمذي الدعوات ( ، )0000أبو
داود الصالة ( ، )0000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0000أمحد ( ، )00 /0مالك النداء للصالة
( ، )000الدارمي الصالة (. )0000
( )0م .000
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كل ليلة }

() 0

أخرجه مسلم

() 0

.
الشرح

للدعاء أوقات ترجى فيها اإلجابة أكثر من غريها ،ينبغي للمسلم احلرص على اغتنامها
واإلكثار فيها من الدعاء ،فمن ذلك :وقت السمود حيث املسلم أقرب ما يكون من ربه،
وما بني األذان واإلقامة حيث يكون املسلم يف انتظار الصالة ،وعند مالقاة األعداء يف
احلرب ،ويف آخر الليل حيث يزنل ربنا  فيه كل ليلة.
الفوائد
 أن هناك أوقاتا ترجى فيها إجابة الدعاء أكثر من غريها. احلث على اغتنام هذه األوقات واحلرص على كثرة الدعاء فيها. من هذه األوقات :يف السمود وبني األذان واإلقامة ،ويف آخر الليل ،وعند لقاءالعدو يف احلرب.

( )0مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0م .000
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موانع إجابة الدعاء

()0

عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :ال يزال يستماب للعبد ما مل يدع بإمث
أو قطيعة رحم ،مامل يستعمل } ( )0متفق عليه (. )0
وعن عبادة بن الصامت  أن رسول اهلل  قال { :ما على األرض مسلم يدعو
اهلل تعاىل بدعوة إال آتاه اهلل إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما مل يدع بإمث أو قطيعة

رحم } ( )0أخرجه الترمذي ( )0ويف رواية { :أو يدخر له من األجر مثلها } (. )0

وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { إن اهلل تعاىل طيب ال يقبل إال طيبا،
وإن اهلل أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني فقال تعاىل{ :
  

}

()0

 ،وقال تعاىل{ :

    

      

 ، )0( } مث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ،ميد يديه إىل السماء :يا رب،
يا رب ومطعمه حرام ،ومشربه حرام ،وملبسه حرام ،وغذي باحلرام ،فأىن يستماب
له } أخرجه مسلم (. )0

( )0انظر :شروح األربعني النووية ،احلديث العاشر.
( )0البخاري الدعوات ( ، )0000مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ( ، )0000الترمذي الدعوات
(  ، )0000أبو داود الصالة ( ، )0000ابن ماجه الدعاء ( ، )0000أمحد ( ، )000 /0مالك النداء للصالة
(. )000
( )0خ  ، )0001( 001 /00م ،0000ت  ،0000د ،0000جه .0000
( )0الترمذي الدعوات ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0ت  ،0000وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
( )0الترمذي الدعوات (. )0000
( )0سورة املؤمنون آية.00 :
( )0سورة البقرة آية.000 :
( )0م  ،0100ت .0000
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وعن حذيفة  عن النيب  قال { :والذي نفسي بيده لتأمرن با ملعروف،
ولتنهون عن املنكر ،أو ليوشكن اهلل أن يبعث عليكم عقابا منه ،مث تدعونه فال

يستماب لكم }

() 0

أخرجه الترمذي

() 0

.

الشرح
للدعاء موانع متنع اإلجابة ينبغي للمسلم جتنبها حىت يكون دعاؤه أقرب لإلجابة ،لكن
ال يلزم من عدم حتقق املطلوب أن الدعاء مل يستمب ،بل إن اهلل وهو العليم مبا يصلح
الناس قد يدخرها لصاحبها يوم القيامة ،أو يصرف عنه من السوء مثلها ،فينبغي للمسلم
إذا دعا أال ييأس من اإلجابة حىت لو مل يتحقق ما يريد.
الفوائد
 أن أكل احلرام ولبس احلرام من موانع اإلجابة.اهلل.

 أن االستعمال يف طلب إجابة الدعاء مينع اإلجابة ألنه نوع من القنوط من رمحة أنه ال يلزم من إجابة الداعي حتقيق ما طلبه. أنه ال يستماب للداعي بإمث أو قطيعة رحم. -أن ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر سبب ملنع إجابة الدعاء.

( )0الترمذي الفنت (. )0000
( )0ت  ،0000وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع .0101
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من أحكام الطهارة 0
املاء طهور ال ينجسه شيء:
عن أيب هريرة  قال { :سأل رجل رسول اهلل  فقال :يا رسول اهلل إنا نركب
البحر ومعنا القليل من املاء فإن توضأنا منه عطشنا ،أنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النيب 

هو الطهور ماؤه احلل ميتته } ( )0أخرجه أبو داود والترمذي (. )0

عن أيب سعيد اخلدري  قال { :يا رسول اهلل أنتوضأ من بئر بضاعة  -وهي بئر
يلقى فيها احليض والننت وحلوم الكالب  -فقال :املاء طهور ال ينمسه شيء }

()0

أخرجه أبو داود والترمذي (. )0
الشرح
املاء يف األصل طاهر يف نفسه مطهر لغريه ولو تغري بطاهر ،وهو يدفع النماسة عن
نفسه ،ال خيرج عن هذا الوصف إال أن وقعت فيه جناسة أثرت فيه فغريت طعمه أو رحيه
أو لونه ،فعند ذلك يكون جنسا ال جتوز الطهارة به.
الفوائد
 أن األصل يف املاء الطهارة ولو وقعت فيه النماسة ،ما مل يتغري طعمه أو لونه أورحيه (. )0
 -طهارة ماء البحر وجواز التطهر به.

( )0الترمذي الطهارة ( ، )00النسائي املياه ( ، )000أبو داود الطهارة ( ، )00ابن ماجه الطهارة وسننها ()000
 ،أمحد ( ، )000 /0مالك الطهارة ( ، )00الدارمي الطهارة (. )000
( )0د  ،00ت  ،00وصححه األلباين يف إرواء الغليل .0
( )0الترمذي الطهارة ( ، )00أبو داود الطهارة (. )00
( )0د  ،00ت  ،00وصححه األلباين يف إرواء الغليل .00
( )0تنمس املاء إذا تغري أحد أوصافه بنماسة فيه جممع عليه.
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من أحكام الطهارة 2
النجاسات وكيف تزال:
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { إذا وطئ أحدكم بنعله األذى فإن
التراب له طهور } ( )0أخرجه أبو داود (. )0
عن أنس  قال { :جاء أعرايب فبال يف طائفة املسمد ،فزجره الناس ،فنهاهم النيب  فلما قضى
بوله أمر النيب  بذنوب من ماء فأهريق عليه } ( )0متفق عليه (. )0
عن أيب السمح  قال :قال رسول اهلل  { يغسل من بول اجلارية (أي البنت الصغرية) ويرش
من بول الغالم } ( )0أخرجه أبو داود (. )0
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  : طهور { إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله
سبع مرات أوالهن بالتراب } ( )0أخرجه مسلم ،ويف لفظ { :فلريقه } (. )0
عن علي بن أيب طالب  قال { :كنت رجال مذاء فاستحييت أن أسأل رسول
اهلل  ملكان ابنته مين ،فأمرت املقداد ابن األسود فسأله ،فقال :اغسل ذكرك

( )0أبو داود الطهارة (. )000
( )0د  000وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .000
( )0البخاري الوضوء ( ، )000مسلم الطهارة ( ، )000الترمذي الطهارة ( ، )000النسائي املياه ( ، )000ابن
ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد ( ، )000 /0مالك الطهارة ( ، )000الدارمي الطهارة (. )001
( )0خ  ، )000( 000 /0م .000
( )0النسائي الطهارة ( ، )010أبو داود الطهارة ( ، )000ابن ماجه الطهارة وسننها (. )000
( )0د .000
( )0البخاري الوضوء ( ، )001مسلم الطهارة ( ، )000الترمذي الطهارة ( ، )00النسائي املياه ( ، )000أبو
داود الطهارة ( ، )00ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد ( ، )000 /0مالك الطهارة (. )00
( )0خ ، )000( 000 /0م .000
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وتوضأ } ( )0متفق عليه (. )0
الشرح
حكم الشرع بنماسة بعض األشياء إما لضررها أو لقذارهتا أو غري ذلك من احلكم
اليت يعلمها اهلل ،والتزنه عنها شرط للصالة ،وقد تتبعها العلماء يف كالم الرسول 
وذكروها بأدلتها ليتحرز منها املسلم.
 -جناسة بول اآلدمي وغائطه.

الفوائد

 أن األصل يف إزالة النماسة هو املاء ،ويكفي لتطهري النعل دلكها باألرض. التخفيف يف بول الغالم الصغري الذي مل يأكل الطعام ،حيث يكفي فيه الرش باملاءبدون غسل.
 جناسة سؤر الكلب ،ووجوب غسل ما ولغ فيه ،سبع مرات أوالهن بالتراب. -جناسة املذي ،إال أنه يكفي يف طهارته رشه باملاء.

( )0البخاري الغسل ( ، )000مسلم احليض ( ، )010الترمذي الطهارة ( ،)000النسائي الغسل والتيمم ()000
 ،أبو داود الطهارة ( ، )010ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )010أمحد ( ، )000 /0مالك الطهارة (. )00
( )0خ ، )000( 000 /0م .010
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من أحكام الدم
قال اهلل تعاىل{ :

            

. )0( }          
عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهلل عنهما أن النيب  قال يف دم احليض يصيب الثوب:

{ حتته مث تقرصه باملاء مث تنضحه مث تصلي فيه } ( )0متفق عليه (. )0

عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل  { أحلت لنا ميتتان
ودمان ،فأما امليتتان :فاجلراد واحلوت ،وأما الدمان فالكبد والطحال }

() 0

أخرجه

أمحد (. )0
الشرح
الدم يف الشريعة أنواع فمنه م ا هو طاهر ومنه ما هو جنس ،ومعرفة أحكامه مما
حيتاجه املسلم يف أوقات كثرية.
الفوائد
 جناسة الدم املسفوح وهو ما خيرج من الذبيحة عند ذحبها أما الدم الباقي يف اللحمفإنه طاهر (. )0
 جناسة دم احليض. طهارة دم السمك.( )0سورة األنعام ،آية.000 :
( )0البخاري الوضوء ( ، )000مسلم الطهارة ( ، )000الترمذي الطهارة ( ، )000النسائي الطهارة (، )000
أبو داود الطهارة ( ، )000ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد ( ، )000 /0مالك الطهارة (، )000
الدارمي الطهارة (. )000
( )0خ ، )000( 001 /0م .000
( )0ابن ماجه األطعمة ( ، )0000أمحد (. )00 /0
( )0حم .0000
( )0انظر :فتاوى الشيخ ابن عثيمني )0( :الطهارة .001 /0
89

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

من أحكام اآلنية
عن ابن عباس  قال :قال رسول اهلل  { إذا دبغ اإلهاب فقد طهر }

()0

أخرجه مسلم (. )0
عن عمران بن احلصني  { أن النيب  وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة
مشركة } متفق عليه (. )0
عن أيب ثعلبة اخلشين  قال { :قلت :يا رسول اهلل إنا بأرض قوم أهل كتاب،
أفنأكل يف آنيتهم ،فقال :إن وجدمت غريها فال تأكلوا فيها ،وإن مل جتدوا فاغسلوها مث

كلوا فيها } ( )0متفق عليه (. )0

الشرح
اآلنية هي األوعية اليت يوضع فيها األكل أو الشراب ،وحيتاج الناس فيها  -كثريا -
إىل جلود احليوانات بعد دبغها ،فمن رمحة اهلل أن جعل دباغها مطهرا هلا .ومن تيسريه
على املسلمني أن أباح هلم عند احلاجة استعمال أواين املشركني ما مل تعلم جناستها.
الفوائد

 طهارة جلود ما يؤكل حلمه بعد دباغه (. )0 -جواز التطهر من آنية املشركني واألكل فيها ما مل تعلم جناستها.

( )0مسلم احليض ( ، )000الترمذي اللباس ( ، )0000أبو داود اللباس ( ، )0000ابن ماجه اللباس (، )0010
أمحد ( ، )000 /0مالك الصيد ( ، )0100الدارمي األضاحي (. )0000
( )0م .000
( )0خ ، )000(000 /0م .000
( )0البخاري الذبائح والصيد ( ، )0000مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان ( ، )0001الترمذي
األطعمة ( ، )0000أبو داود األطعمة ( ، )0000ابن ماجه الصيد ( ، )0010أمحد ( ، )000 /0الدارمي
السري (. )0000
( )0خ ، )0000( 000 /0م .0001
( )0من العلماء من يرى طهارة جلود ما كان طاهرًا يف احلياة بالدباغ .انظر :شرح املمتع .00 /0
93

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

مسائل يف الطهارة 0
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل
يديه قبل أن يدخلهما يف اإلناء ثالثا ،فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده }

()0

متفق

عليه (. )0
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { جيري مث يغتسل فيه } ( )0متفق عليه.
ويف رواية { :ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب } (. )0( )0
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم
فليغمسه كله مث ليزنعه ،فإن يف أحد جناحيه شفاء واآلخر داء }

() 0

أخرجه

البخاري (. )0

( )0البخاري الوضوء ( ، )001مسلم الطهارة ( ، )000الترمذي الطهارة ( ، )00النسائي الطهارة ( ، )0أبو
داود الطهارة ( ، )010ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد ( ، )000 /0مالك الطهارة (، )01
الدارمي الطهارة (. )000
( )0خ )000( 000 /0م .000
( )0البخاري الوضوء ( ، )000مسلم الطهارة ( ، )000الترمذي الطهارة ( ، )00النسائي الغسل والتيمم (، )000
أبو داود الطهارة ( ، )01ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد ( ، )000 /0الدارمي الطهارة (. )001
( )0مسلم الطهارة ( ، )000النسائي الطهارة ( ، )001أبو داود الطهارة ( ، )01ابن ماجه الطهارة وسننها
( . )010
( )0خ ، )000( 000 /0م .000 ،000
( )0البخاري الطب ( ، )0000أبو داود األطعمة ( ، )0000ابن ماجه الطب ( ، )0010أمحد (، )001/0
الدارمي األطعمة (. )0100
( )0خ ، )0001( 000 /0د .0000
90

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

الشرح
يف هذه األحاديث بعض األحكام اليت تتعلق باملاء ،واآلداب اليت يشرع
للمسلم العمل هبا للمحافظة على املاء طاهرا نظيفا
الفوائد
 النهي عن إدخال اليد يف اإلناء بعد القيام من النوم وقبل غسلها ثالثا . النهي عن البول يف املاء الراكد أو االغتسال فيه من اجلنابة -طهارة الذباب وأنه ال ينمس ما وقع فيه من املاء .

() 0

.

( )0يرى الشيخ ابن عثيمني أن النهي يف احلديثني للتحرمي وإن كان املاء ال ينمس فيهما إال بالتغري ،انظر الشرح
املمتع .00 ،00 /0
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مسائل يف الطهارة 2
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت يف املين { :كنت أفركه من ثوب رسول اهلل 
فركا فيصلي فيه } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما { :أن النيب  كان يغتسل بفضل ميمونة }

()0

أخرجه مسلم (. )0
عن أيب قتادة  أن رسول اهلل  قال يف اهلرة { :إهنا ليست بنمس ،إمنا
هي من الطوافني عليكم }
البيت

() 0

() 0

أخرجه أبو داود والترمذي .والطوافون  :هم خدم

.

عن أنس  قال { :قدم أناس من عكل  -أو عرينة  -فاجتووا املدينة (أي
مرضوا)  ،فأمرهم النيب  بلقحاح وأن يشربوا من أبواهلا وألباهنا }
البخاري

() 0

() 0

أخرجه

.

( )0البخاري الوضوء ( ، )000مسلم الطهارة ( ، )000الترمذي الطهارة ( ، )000النسائي الطهارة (، )000
أبو داود الطهارة ( ، )000ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد (. )00 /0
( )0م .001 ،000
( )0البخاري الغسل ( ، )001مسلم احليض ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0م .000
( )0الترمذي الطهارة ( ، )00النسائي الطهارة ( ، )00أبو داود الطهارة ( ، )00ابن ماجه الطهارة وسننها (، )000
أمحد ( ، )010 /0مالك الطهارة ( ، )00الدارمي الطهارة (. )000
( )0د  ،00ت  00وقال حسن صحيح.
( )0البخاري الوضوء ( ، )000مسلم القسامة واحملاربني والقصاص والديات ( ، )0000الترمذي الطهارة (، )00
النسائي حترمي الدم ( ، )0100أبو داود احلدود ( ، )0000ابن ماجه احلدود ( ، )0000أمحد (. )010 /0
( )0خ . )000( 000 /0
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الشرح
من يسر الشريعة ومساحتها أهنا جعلت األشياء اليت يشق التحفظ منها أو تكثر احلاجة
هلا أحيانا مباحة ،ويف األحاديث السابقة مجلة من أحكام األشياء الطاهرة اليت قد تشكل
على بعض الناس مع يسر الشريعة فيها.
الفوائد
 طهارة مين اإلنسان ،فلو أصاب الثوب فال يلزم غسله. جواز اغتسال الرجل مبا بقي من طهور املرأة. طهارة ما شربت منه اهلرة ،ألهنا من الطوافني ويشق التحرز منها ،ويلحق هبا احلمارللعلة نفسها.
 -طهارة أبوال وروث ولعاب ما يؤكل حلمه.
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آداب قضاء احلاجة 0

()0

أذكار دخول احلمام واخلروج منه:
عن أنس  قال :كان النيب  إذا دخل اخلالء قال { :اللهم إين أعوذ بك من
اخلبث واخلبائث }

()0

متفق عليه

()0

 ( .إذا دخل :أي إذا أراد الدخول ،واخلبث

واخلبائث :ذكران اجلن وإناثهم (. ) )0
وعن عائشة رضي اهلل عنها { :أن رسول اهلل  كان إذا خرج من الغائط قال:
غفرانك } ( )0أخرجه أبو داود والترمذي (. )0
االحنراف عن القبلة:
عن أيب أيوب األنصاري  أن النيب  قال { :إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة،
وال تستدبروها ،ولكن شرقوا أو غربوا } ( )0متفق عليه (. )0
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال { :رقيت يوما على بيت حفصة لبعض حاجيت،

( )0انظر :الشرح املمتع  ، 00 /0املغين  ، 010 /0زاد املعاد  ،001 /0اجملموع للنووي  ، 00 /0فتاوى اللمنة
 ، 00/0نيل األوطار .00 /0
( )0البخاري الدعوات ( ، )0000مسلم احليض ( ، )000الترمذي الطهارة ( ، )0النسائي الطهارة ( ، )00أبو
داود الطهارة ( ، )0ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد ( ، )00 /0الدارمي الطهارة (. )000
( )0خ ، )000( 000 /0م .000
( )0فتح الباري .000 /0
( )0الترمذي الطهارة ( ، )0أبو داود الطهارة ( ، )01ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )011الدارمي الطهارة (. )001
( )0د  ،01ت.0
( )0البخاري الصالة ( ، )000مسلم الطهارة ( ، )000النسائي الطهارة ( ، )00أبو داود الطهارة ( ، )0ابن
ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0خ ، )000( 000 /0م  ،000ت  ،0د  ،0جه .000
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فرأيت النيب  يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة } ( )0متفق عليه (. )0
الشرح
اإلسالم دين عظيم ينظم مجيع شؤون حياة املسلم صغريها وكبريها وجيعل هلا آدابا
تعود على املسلم بالنفع يف دنياه وآخرته ،ومن ذلك قضاء احلاجة ،فقد سن الرسول  له
آدابا مستحبة وأخرى واجبة ينبغي على املسلم أن يراعيها ،فمن اآلداب املستحبة:
االستعاذة من الشياطني وشرورهم عندما يريد املسلم دخول احلمام ألنه مأواها ،وكذلك
قوله :غفرانك عند اخلروج ،ألنه بعد أن ختلص من األذى احلسي يف بدنه ناسب أن يسأل
اهلل أن خيلصه كذلك من أذى ما حتمله من ذنوب وآثام ( )0وقد هنى الرسول  أن
يستقبل املسلم القبلة ببول أو غائط تكرميا لقبلة املسلمني يف الصالة أن تستقبل يف هذا
املوضع.
الفوائد
 يستحب للمسلم عندما يريد أن يدخل اخلالء أن يقول :أعوذ باهلل من اخلبثواخلبائث.
 يستحب أن يقول عند اخلروج :غفرانك. -النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء احلاجة (. )0

( )0البخاري الوضوء ( ، )000مسلم الطهارة ( ، )000النسائي الطهارة ( ، )00أبو داود الطهارة ( ، )00ابن
ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد ( ، )00 /0مالك النداء للصالة ( ، )000الدارمي الطهارة (. )000
( )0خ ، )000( 000 /0م  ،000ت.00
( )0الشرح املمتع .00 /0
( )0قال الشيخ ابن عثيمني :إنه جيوز االستدبار يف البنيان فقط (الشرح املمتع  ، )011 /0واجلمهور على أن
التحرمي يف الفضاء فقط.
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آداب قضاء احلاجة 2
النهي عن التخلي يف طريق الناس أو ظلهم:
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { اتقوا الالعنني ،قيل وما الالعنان؟
قال :الذي يتخلى يف طريق الناس أو ظلهم } ( . )0أخرجه مسلم وأبو داود (. )0
الالعنان :أي األمران اجلالبان للعن (. )0
يتخلى :أي يقضي حاجته.
النهي عن البول يف املاء الراكد:
وعن جابر بن عبد اهلل { أن رسول اهلل  هنى أن يبال يف املاء الراكد }

() 0

أخرجه مسلم (. )0
االستتار عند التغوط ،والبول قائما:
وعن حذيفة  قال { :كنت مع النيب  فانتهى إىل سباطة قوم فبال قائما،
فتنحيت فقال :ادنه ،فدنوت حىت كنت عند عقبيه ،فتوضأ ومسح على خفيه }

() 0

متفق عليه (. )0
(السباطة :الكناسة والزبالة ،أو مكاهنا).
وعن املغرية بن شعبة  قال :قال يل رسول اهلل  { خذ اإلداوة ،حىت توارى

( )0مسلم الطهارة ( ، )000أبو داود الطهارة ( ، )00أمحد (. )000 /0
( )0م  ،000د .00
( )0شرح النووي .000 /0
( )0مسلم الطهارة ( ، )000النسائي الطهارة ( ، )00ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد (. )001 /0
( )0م .000
( )0البخاري الوضوء ( ، )000مسلم الطهارة ( ، )000الترمذي الطهارة ( ، )00النسائي الطهارة ( ، )00أبو
داود الطهارة ( ، )00ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )010أمحد ( ، )010 /0الدارمي الطهارة (. )000
( )0خ ، )000( 000 /0م  ،000د .00
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عين فقضى حاجته } ( )0متفق عليه

() 0

الشرح
مينع اإلسالم كل ما يسبب أذى للمسلمني يف أمورهم اخلاصة أو العامة ،ولذلك هنى
الرسول  عن قضاء احلاجة يف طريق الناس أو يف ظلهم الذي حيتاجون إليه أو البول يف
املاء الراكد الذي يردونه أو ترده دواهبم ،ملا يف ذلك من األذى هلم وحرماهنم من متام
االنتفاع بتلك األشياء.
الفوائد
 حترمي البول يف طريق الناس أو ظلهم أو مواردهم. حترمي البول يف املاء الراكد الذي ال جيري. وجوب ستر العورة عن الناس ،واستحباب البعد واالختفاء عن الناس عند قضاءاحلاجة.
 أنه ال بأس بالبول يف مكان قريب بعكس التغوط. -جواز بول اإلنسان قائما (. )0

( )0البخاري الصالة ( ، )000مسلم الطهارة ( ، )000الترمذي الطهارة ( ، )00النسائي الطهارة ( ، )00أبو
داود الطهارة ( ، )000ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد ( ، )001/0مالك الطهارة ( ، )00الدارمي
الطهارة (. )000
( )0خ ، )010( 010 /0م .000
( )0انظر الشرح املمتع .00 /0
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آداب قضاء احلاجة 3

()0

االستنجاء:
عن سلمان الفارسي  قال :قيل له { :قد علمكم نبيكم كل شيء حىت اخلراءة؟
قال :فقال :أجل ،لقد هنانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ،أو أن نستنمي باليمني ،أو أن
نستنمي بأقل من ثالثة أحمار ،أو نستنمي برجيع أو عظم } ( )0أخرجه مسلم (. )0
(اخلراءة :التخلي والقعود للحاجة .الرجيع :الروث).
وعن جابر بن عبد اهلل  قال :قال رسول اهلل  { إذا استممر أحدكم
فليوتر } ( )0أخرجه مسلم (. )0
وعن أيب قتادة  أن النيب  قال { :إذا بال أحدكم فال يأخذ ذكره بيمينه ،وال
يستنج بيمينه ،وال يتنفس يف اإلناء } ( )0متفق عليه (. )0
وعن عبد اهلل بن مسعود  قال :قال رسول اهلل  { ال تستنموا بالروث وال
بالعظم فإنه زاد إخوانكم من اجلن } ( )0أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود (. )0
( )0انظر :الشرح املمتع  ، 00 /0املغين  ، 010 /0اجملموع للنووي  ، 00 /0فتاوى اللمنة  ، 00 /0نيل
األوطار .01 / 0
( )0مسلم الطهارة ( ، )000الترمذي الطهارة ( ، )00النسائي الطهارة ( ، )00أبو داود الطهارة ( ، )0ابن ماجه
الطهارة وسننها ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0م  ،000ت ،00جه .001
( )0مسلم الطهارة ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0م .000
( )0البخاري الوضوء ( ، )000مسلم الطهارة ( ، )000الترمذي األشربة ( ، )0000النسائي الطهارة (، )00
أبو داود الطهارة ( ، )00ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )001أمحد ( ، )011 /0الدارمي الطهارة (. )000
( )0خ ، )000( 000 /0م  ،000د  ،00جه .000
( )0مسلم الصالة ( ، )001الترمذي الطهارة ( ، )00أمحد (. )000 /0
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( )0د  ،00ت  ،00ن .00
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الشرح
هنى الرسول  املسلم عند قضاء احلاجة أن ميسك ذكره أو يستنمي بيمينه أو أن
يستنمي بأقل من ثالثة أحمار تزيل النماسة حبيث ال يبقى إال ما ال يزيله إال املاء
ويستحب إن زاد عن الثالث أن يقطعه على وتر مخس أو سبع ،وكذلك هنى أن يستنمي
املسلم بالعظم أو الروث ألنه طعام اجلن وطعام دواهبم.
الفوائد

 النهي عن مس الفرج باليمني أو االستنماء هبا (. )0 يشترط يف االستممار أن يكون بثالث مسحات منقيات فأكثر. استحباب قطع االستنماء على وتر ،أي ثالث أو مخس أو سبع. -حترمي االستممار بالعظام أو الرجيع ألهنا طعام اجلن وطعام دواهبم.

( )0انظر :الشرح املمتع .011 /0
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الوضوء
فضل الوضوء:
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { ال تقبل صالة من أحدث حىت
يتوضأ } ( )0متفق عليه (. )0
وعنه  قال :قال رسول اهلل  { إن أميت يدعون يوم القيامة غرا حمملني من آثار
الوضوء ،فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل } ( )0متفق عليه (. )0
عن عثمان بن عفان  قال :قال رسول اهلل  { من توضأ فأحسن الوضوء
خرجت خطاياه من جسده حىت خترج من حتت أظفاره } ( )0أخرجه مسلم (. )0
وعنه  قال { :رأيت رسول اهلل  توضأ حنو وضوئي هذا مث قال :من توضأ
هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صالته ومشيه إىل املسمد نافلة }

()0

(أي:

زيادة) أخرجه مسلم (. )0
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { أال أدلكم على ما ميحو به اهلل اخلطايا
ويرفع به الدرجات؟ قالوا :بلى يا رسول اهلل ،قال :إسباغ الوضوء على املكاره ،وكثرة
( )0البخاري الوضوء ( ، )000مسلم الطهارة ( ، )000الترمذي الطهارة ( ، )00أبو داود الطهارة ( ، )01أمحد
(. )010 /0
(. )000( 000 /0 )0
( )0البخاري الوضوء ( ، )000مسلم الطهارة ( ، )000ابن ماجه الزهد ( ، )0010أمحد ( ، )011 /0مالك
الطهارة (. )01
( )0خ ، )000( 000 /0م .000
( )0مسلم الطهارة (. )000
( )0م .000
( )0البخاري الصوم ( ، )0000مسلم الطهارة ( ، )000النسائي الطهارة ( ، )000أبو داود الطهارة (، )010
ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد ( ، )00 /0مالك الطهارة ( ، )00الدارمي الطهارة (. )000
( )0م .000
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اخلطا إىل املساجد ،وانتظار الصالة بعد الصالة ،فذلكم الرباط فذلكم الرباط }

()0

أخرجه مسلم (. )0
(وإسباغ الوضوء :أي إمتامه ،واملكاره :مثل شدة الربد ،والرباط ،هو حبس النفس
على الشيء (.) )0
الشرح
الوضوء عبادة عظيمة شرعها اهلل مقدمة للصالة لتطهري املؤمنني ظاهرا وباطنا ووعد
من حافظ عليها باألجر العظيم وغفران الذنوب.
الفوائد
 فضل الوضوء وأنه سبب ملغفرة الذنوب. -أن الوضوء شرط لصحة الصالة ،فال تقبل بدونه إال بعذر.

( )0مسلم الطهارة ( ، )000الترمذي الطهارة ( ، )00النسائي الطهارة ( ، )000أمحد ( ، )010 /0مالك النداء
للصالة (. )000
( )0م .000
( )0نووي .000 /0
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صفة الوضوء
قال اهلل تعاىل{ :

        

. )0( }         
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل
يديه قبل أن يدخلهما يف اإلناء ثالثا ،فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده }

()0

متفق

عليه (. )0
عن محران أن عثمان  { دعا بوضوء فغسل كفيه ثالث مرات ،مث متضمض
واستنشق واستنثر ،مث غسل وجهه ثالث مرات ،مث غسل يده اليمىن إىل املرفق ثالث
مرات ،مث اليسرى مثل ذلك ،مث مسح برأسه ،مث غسل رجله اليمىن إىل الكعبني ،ثالث

مرات ،مث اليسرى مثل ذلك ،مث قال :رأيت رسول اهلل توضأ حنو وضوئي هذا }

()0

متفق عليه (. )0
عن عبد اهلل بن زيد أنه { :توضأ وضوء النيب  فأكفأ على يديه من التور فغسل
يديه ثالثا ،مث أدخل يده يف التور فمضمض واستنشق واستنثر ثالث غرفات ،مث أدخل يده
فغسل وجهه ثالثا ،مث غسل يديه مرتني إىل املرفقني ،مث أدخل يده فمسح رأسه فأقبل هبما

( )0سورة املائدة ،آية.0 :
( )0البخاري الوضوء ( ، )001مسلم الطهارة ( ، )000الترمذي الطهارة ( ، )00النسائي الطهارة ( ، )0أبو
داود الطهارة ( ، )010ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد ( ، )000/0مالك الطهارة ( ، )01الدارمي
الطهارة (. )000
( )0خ )000( 000 /0م .000
( )0البخاري الوضوء ( ، )000مسلم الطهارة ( ، )000النسائي الطهارة ( ، )00أبو داود الطهارة ( ، )010ابن
ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد ( ، )00 /0الدارمي الطهارة (. )000
( )0خ ، )000( 000 /0م .000
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وأدبر مرة واحدة ،مث غسل رجليه إىل الكعبني }

()0

متفق عليه

()0

( .والتور :شبه

الطست).
الشرح
نقل الصحابة رضوان اهلل عليهم صفة وضوء النيب  بكل دقة ،فكان  ينهى من
قام من نومه أن يغمس يديه يف املاء قبل أن يغسلهما ثالثا ،كان يبدأ فيغسل كفيه ثالثا مث
يتمضمض ويستنشق ويستنثر ،مث يغسل وجهه مث يديه إىل املرفقني مث ميسح رأسه مرة
واحدة مث يغسل قدميه.
الفوائد
 النهي عن أن يغمس القائم من النوم يديه يف املاء قبل أن يغسلهما ثالثمرات (. )0
 صفة وضوء النيب  الذي شرعه ألمته. أن االستنماء ليس من الوضوء. -أن الواجب يف الوضوء غسل األعضاء مرة واحدة ،والتثليث سنة فيما عدا الرأس.

( )0البخاري الوضوء ( ، )000مسلم الطهارة ( ، )000الترمذي الطهارة ( ، )00النسائي الطهارة ( ، )00أبو
داود الطهارة ( ، )000ابن ماجه الطهارة وسننها ( ،)000أمحد ( ، )00 /0مالك الطهارة ( ، )00الدارمي
الطهارة (. )000
( )0خ ، )000( 000 /0م .000
( )0يرى الشيخ ابن عثيمني أن النهي هنا للتحرمي وأن املاء طهور ،وهو رأي شيخ اإلسالم :انظر :الشرح املمتع .00 /0
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من سنن الوضوء
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت { :كان رسول اهلل  يعمبه التيمن يف تنعله
وترجله وطهوره ويف شأنه كله } ( )0متفق عليه (. )0
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك
مع كل وضوء } ( )0أخرجه أمحد (. )0
عن عمر  قال :قال رسول اهلل  { ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء،
مث يقول :أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،إال
فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء } ( )0أخرجه مسلم ،والترمذي وزاد:

{ اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين } (. )0( )0

( )0البخاري الوضوء ( ، )000مسلم الطهارة ( ، )000الترمذي اجلمعة ( ، )010النسائي الغسل والتيمم (، )000
أبو داود اللباس ( ، )0001ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )010أمحد (. )001 /0
( )0خ ، )000( 000 /0م .000
( )0أمحد ( ، )001/0مالك الطهارة (. )000
( )0وصححه األلباين يف إرواء الغليل .01
( )0مسلم الطهارة ( ، )000الترمذي الطهارة ( ، )00النسائي الطهارة ( ، )000أبو داود الطهارة ( ، )000ابن
ماجه الطهارة وسننها (. )001
( )0الترمذي الطهارة (. )00
( )0م  ،000ت .00
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الشرح
للوضوء سنن ينبغي للمسلم أن حيرص على اإلتيان هبا حىت يكون وضوؤه تاما ينال به
األجر العظيم ،فمن ذلك :التيمن يف غسل األعضاء ،فيبدأ باليد اليمىن قبل اليسرى،
وكذلك أرشد الرسول  إىل التسوك عند الوضوء ملا فيه من زيادة الطهارة والنظافة،
وجيدر باملتوضيء أال يغفل عن الذكر الذي شرعه الرسول  بعد الوضوء حىت ينال
األجر العظيم املترتب عليه.
 -استحباب التيامن يف الوضوء.

الفوائد

 استحباب التسوك عند الوضوء. -استحباب قول الذكر الوارد بعد الفراغ من الوضوء.
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التيمم
قال اهلل تعاىل{ ...:

       

. )0( }   
عن جابر بن عبد اهلل  أن النيب  قال { :أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي:
نصرت بالرعب مسرية شهر ،وجعلت يل األرض مسمدا وطهورا ،فأميا رجل أدركته

الصالة فليصل } ( )0متفق عليه (. )0

عن عمار بن ياسر  قال :بعثين { رسول اهلل  يف حاجة فأجنبت فلم أجد املاء،
فتمرغت يف الصعيد (أي :التراب) كما تتمرغ الدابة ،مث أتيت النيب  فذكرت له ذلك،
فقال :إمنا كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا ،مث ضرب بيديه األرض ضربة واحدة ،مث
مسح الشمال على اليمني وظاهر كفيه ووجهه }

()0

متفق عليه

()0

 .ويف رواية

البخاري { :مث مسح هبما وجهه وكفيه } (. )0

( )0سورة املائدة ،آية.0 :
( )0البخاري التيمم ( ، )000مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000النسائي الغسل والتيمم ( ، )000أمحد
(  ، )010 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ ، )000( 000 /0م .000
( )0البخاري التيمم ( ، )001مسلم احليض ( ، )000النسائي الطهارة ( ، )000أبو داود الطهارة ( ، )000ابن
ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0خ ، )000( 000 /0م .000
( )0البخاري التيمم ( ، )000مسلم احليض ( ، )000النسائي الطهارة ( ، )000أبو داود الطهارة ( ، )000ابن
ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد ( ، )000 /0الدارمي الطهارة (. )000
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الشرح
الشريعة اإلسالمية شريعة اليسر ورفع احلرج ،فإذا عدم املسلم املاء أو تضرر
باستعماله ،فإن اهلل قد أباح له التطهر مبا ينوب عنه وهو التراب.
الفوائد
 مشروعية التيمم ملن فقد املاء أو تضرر باستعماله. -صفة التيمم أن يضرب بكفيه األرض ضربة واحدة وميسح هبما وجهه وكفيه.
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نواقض الوضوء
اخلارج من السبيلني والنوم:
عن صفوان بن عسال  قال { :كان النيب  يأمرنا إذا كنا سفرا أال نزنع خفافنا
ثالثة أيام لياليهن إال من جنابة ،ولكن من غائط وبول ونوم } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
عن عبد اهلل بن زيد بن عاصم  { أنه شكى إىل رسول اهلل  الرجل الذي خييل
إليه أنه جيد الشيء يف الصالة ،فقال :ال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا }

()0

متفق عليه (. )0
عن علي بن أيب طالب  قال { :كنت رجال مذاء فاستحييت أن أسأل رسول
اهلل  ملكان ابنته مين فأمرت املقداد بن األسود فسأله ،فقال :اغسل ذكرك
وتوضأ } ( )0متفق عليه (. )0

أكل حلم اإلبل:
عن جابر بن مسرة  أن رجال سأل النيب  { أأتوضأ من حلوم الغنم؟ قال :إن
شئت توضأ وإن شئت ال تتوضأ ،قال :أأتوضأ من حلوم اإلبل؟ قال :نعم ،توضأ من حلوم
اإلبل } ( )0رواه مسلم (. )0
( )0الترمذي الطهارة ( ، )00النسائي الطهارة ( ، )000ابن ماجه الطهارة وسننها (. )000
( )0ت  ،00وحسنه األلباين يف إرواء الغليل .010
( )0البخاري الوضوء ( ، )000مسلم احليض ( ، )000النسائي الطهارة ( ، )001أبو داود الطهارة (، )000
ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد (. )00 /0
( )0خ ، )000( 000 /0م .000
( )0البخاري الغسل ( ، )000مسلم احليض ( ، )010الترمذي الطهارة ( ، )000النسائي الغسل والتيمم ()000
 ،أبو داود الطهارة ( ، )010ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )010أمحد ( ، )000 /0مالك الطهارة (. )00
( )0خ ، )000( 000 /0م .010
( )0مسلم احليض ( ، )001ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد (. )00 /0
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مس الذكر بشهوة:
عن بسرة بنت صفوان رضي اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل  { من مس ذكره
فليتوضأ } ( )0أخرجه أبو داود والترمذي (. )0
الشرح
للوضوء نواقض بينها الرسول  تبطل الطهارة وجيب على املسلم أن جيدد وضوءه
بعدها إن احتاج إىل الطهارة يف عمل من األعمال.
الفوائد
 أن للوضوء نواقض تبطله وهي:* النوم املستغرق ،ويلحق به اإلغماء وفقد العقل (. )0
* اخلارج من السبيلني من بول أو غائط أو ريح أو دم أو مذي أو غريها.
* أكل حلم اإلبل ويشمل مجيع أجزائه كاملصران والكبد والكرش وحنوها.
* ملس الذكر بشهوة من غري حائل (. )0

( )0م .001
( )0الترمذي الطهارة ( ، )00النسائي الطهارة ( ، )000أبو داود الطهارة ( ، )000ابن ماجه الطهارة وسننها
(  ، )000أمحد ( ، )010 /0مالك الطهارة ( ، )00الدارمي الطهارة (. )000
( )0د  ،000ت  00وقال :حديث حسن صحيح.
( )0قال يف املغين  :000 /0باإلمجاع.
( )0ويرى شيخ اإلسالم االستحباب وإليه مال الشيخ ابن عثيمني .انظر :الشرح املمتع .000 /0
000
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موجبات الغسل
قال اهلل تعاىل. )0( }      { :
وقال تعاىل{ :

           

. )0( }             
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { إذا جلس بني شعبها األربع مث جهدها
فقد وجب الغسل }

()0

متفق عليه .زاد مسلم { :وإن مل يزنل }

()0

ويف رواية:

{ ومس اخلتان اخلتان } (. )0( )0
عن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل  قال { :إذا أقبلت احليضة فدعي
الصالة ،وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي } ( )0أخرجه البخاري (. )0
عن علي  قال { :كنت رجال مذاءً فأمرت رجال أن يسأل رسول اهلل  فقال:

( )0سورة املائدة ،آية.0 :
( )0سورة البقرة ،آية.000 :
( )0البخاري الغسل ( ، )000مسلم احليض ( ، )000النسائي الطهارة ( ، )000أبو داود الطهارة ( ، )000ابن
ماجه الطهارة وسننها ( ، )001أمحد ( ، )000 /0الدارمي الطهارة (. )000
( )0البخاري الغسل ( ، )000مسلم احليض ( ، )000النسائي الطهارة ( ، )000أبو داود الطهارة ( ، )000ابن
ماجه الطهارة وسننها ( ، )001أمحد ( ، )001 /0الدارمي الطهارة (. )000
( )0مسلم احليض ( ، )000الترمذي الطهارة ( ، )010ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )010أمحد (، )000 /0
مالك الطهارة (. )010
( )0خ ، )000( 000 /0م .000 ،000
( )0البخاري احليض ( ، )000مسلم احليض ( ، )000الترمذي الطهارة ( ، )000النسائي احليض واالستحاضة
(  ، )000أبو داود الطهارة ( ، )000ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد ( ، )000 /0مالك الطهارة
(  ، )000الدارمي الطهارة (. )000
( )0خ. )001( 001 /0
002
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توضأ واغسل ذكرك } ( )0متفق عليه (. )0
الشرح
شرع اهلل سبحانه وتعاىل الغسل ملن جامع ،أنزل أم مل يزنل ملا فيه من الطهارة وحلكم
يعلمها سبحانه ،وكذلك شرعه للحائض والنفساء بعد طهرمها.
الفوائد
 وجوب الغسل من اإلنزال جبماع ،أو باحتالم إذا رأى املاء. وجوب الغسل باجلماع وإن مل يزنل. أنه ال جيب الغسل من خروج املذي ،بل يكفي فيه غسل الذكر مع الوضوء. -وجوبه باحليض والنفاس ،بعد الطهر.

( )0البخاري الغسل ( ، )000مسلم احليض ( ، )010الترمذي الطهارة ( ، )000النسائي الغسل والتيمم ()000
 ،أبو داود الطهارة ( ، )010أمحد ( ، )000 /0مالك الطهارة (. )00
( )0خ ، )000( 000 /0م .010
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من أحكام اجلنب

()0

عن أيب سعيد اخلدري  قال :قال رسول اهلل  { إذا أتى أحدكم أهله مث أراد
أن يعود ،فليتوضأ بينهما وضوءا } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن عمر  سأل رسول اهلل  { أيرقد
أحدنا وهو جنب؟ قال :نعم ،إذا توضأ أحدكم فلريقد وهو جنب } ( )0متفق عليه (. )0
عن علي  قال { :كان رسول اهلل  يقرئنا القرآن على كل حال ما مل يكن
جنبا } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
الشرح
يوجه الرسول  من أتى أهله  -وأراد أن يعود ومل يغتسل  -أن يتوضأ ملا يف ذلك
من النظافة والطهارة والنشاط ،كذلك يرشد  اجلنب أال ينام حىت يتوضأ .ومن أحكام
اجلنب أنه لتلبسه باحلدث األكرب ال جيوز له قراءة القرآن حىت يغتسل.
الفوائد
 استحباب الوضوء ملن أتى أهله وأراد أن يعود وهو مل يغتسل. استحباب الوضوء للمنب قبل النوم.( )0انظر :فتاوى الشيخ ابن عثيمني ( :الطهارة ) .000 /0
( )0مسلم احليض ( ، )010الترمذي الطهارة ( ، )000النسائي الطهارة ( ، )000أبو داود الطهارة ( ، )001ابن
ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد (. )00 /0
( )0م .010
( )0البخاري الغسل ( ، )000مسلم احليض ( ، )010الترمذي الطهارة ( ، )001النسائي الطهارة ( ، )001أبو
داود الطهارة ( ، )000أمحد ( ، )010 /0مالك الطهارة (. )010
( )0خ ، )000( 000 /0م .010
( )0الترمذي الطهارة ( ، )000النسائي الطهارة ( ، )000أبو داود الطهارة ( ، )000ابن ماجه الطهارة وسننها
(  ، )000أمحد (. )010 /0
( )0ت  000وقال حسن صحيح.
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 -حترمي قراءة القرآن للمنب (. )0

( )0انظر :الشرح املمتع .000 /0
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صفة الغسل وسننه
قال اهلل تعاىل. )0( }      { :
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت { :كان رسول اهلل  إذا اغتسل من اجلنابة يبدأ
فيغسل يديه ،مث يفرغ بيمينه على مشاله فيغسل فرجه ،مث يتوضأ وضوءه للصالة ،مث يأخذ
املاء فيدخل أصابعه يف أصول الشعر حىت إذا رأى أنه قد استربأ حفن على رأسه ثالث
حفنات (أي :غرفات) مث أفاض على سائر جسده ،مث غسل رجليه } ( )0متفق عليه (. )0

( )0سورة املائدة ،آية.0 :
( )0البخاري الغسل ( ، )000مسلم احليض ( ، )000الترمذي الطهارة ( ، )010النسائي الغسل والتيمم ()000
 ،أبو داود الطهارة ( ، )000ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد ( ، )00 /0مالك الطهارة (، )011
الدارمي الطهارة (. )000
( )0خ ، )000( 001 /0م .000
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الشرح
هذه صفة غسل الرسول  من اجلنابة ،وهي صفة الكمال املستحبة ،فقد كان يغسل
يديه مث يغسل فرجه بشماله مث يغسل رأسه بأصابعه ليصل املاء إىل باطن شعره مث يصب
عليه ثالث غرفات مث يصب املاء على باقي جسده مث يغسل قدميه.
الفوائد

 -وجوب الغسل من اجلنابة ،وأنه يكفي عن الوضوء (. )0

 الواجب يف الغسل هو تعميم اجلسد باملاء ومن ذلك املضمضة واالستنشاق (. )0 -يستحب أن يبدأ االغتسال بالوضوء.

( )0لقوله تعاىل( :وَإِنْ كُنُْتمْ جُنُبًا فَا َطهَرُوا) وبه قال الشيخ ابن عثيمني كما يف الشرح املمتع .010 /0
( )0انظر :الشرح املمتع .010 /0
007
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املسح على اخلفني
عن املغرية بن شعبة  قال { :كنت مع النيب  فتوضأ فأهويت ألنزع خفيه
فقال :دعهما فإين أدخلتهما طاهرتني ،فمسح عليهما } ( )0متفق عليه (. )0
عن صفوان بن عسال  قال { :كان النيب  يأمرنا إذا كنا سفرا أال نزنع خفافنا
ثالثة أيام ولياليهن إال من جنابة ،ولكن من غائط وبول ونوم } ( )0أخرجه الترمذي

()0

عن علي بن أيب طالب  قال { :جعل النيب  ثالثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما
وليلة للمقيم ،يعين يف املسح على اخلفني } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0البخاري اللباس ( ، )0000مسلم الطهارة ( ، )000الترمذي الطهارة ( ، )00النسائي الطهارة ( ، )00أبو
داود الطهارة ( ، )000ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد ( ، )001 /0مالك الطهارة (، )00
الدارمي الطهارة (. )000
( )0خ ، )010( 010 /0م .000
( )0الترمذي الطهارة ( ، )00النسائي الطهارة ( ، )000ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0ت  ،00وحسنه األلباين يف إرواء الغليل .010
( )0مسلم الطهارة ( ، )000النسائي الطهارة ( ، )000ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد (، )000 /0
الدارمي الطهارة (. )000
( )0م .000
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الشرح
شرع اهلل املسح على اخلفني ملا فيه من التيسري على الناس ورفع احلرج واملشقة عنهم،
خصوصا وقت السفر ملا يناهلم من نزع خفافهم من املشقة ،فيكفي املتوضئ املسح عليهما
باملاء إذا كان قد لبسهما على طهارة.
الفوائد
 مشروعية املسح على اخلفني ملن لبسهما على طهارة ،وأنه أفضل من الغسل ملنكان البسا هلما.
 أنه ال جيوز املسح يف اجلنابة بل ال بد من غسل القدمني. توقيت ذلك بثالثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم ،تبدأ من أول مسحبعد احلدث.
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احليض وبعض أحكامه
قال اهلل تعاىل{ :

         

}               

()0

.
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت { :كان يصيبنا ذلك (تعين احليض) فنؤمر بقضاء
الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة } ( )0متفق عليه (. )0
عن عائشة رضي اهلل عنها أن فاطمة بنت أيب حبيش كانت تستحاض فسألت

النيب  فقال { :ذلك عرق وليست باحليضة فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة ،وإذا
أدبرت فاغتسلي وصلي } ( )0أخرجه البخاري ( . )0ويف رواية للبخاري { :مث توضئي
لكل صالة } (. )0( )0

( )0سورة البقرة ،آية.000 :
( )0البخاري احليض ( ، )000مسلم احليض ( ، )000الترمذي الطهارة ( ، )001النسائي الصيام ( ، )0000أبو
داود الطهارة ( ، )000ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد ( ، )000 /0الدارمي الطهارة (. )000
( )0خ ، )000( 000 /0م .000
( )0البخاري احليض ( ، )000مسلم احليض ( ، )000الترمذي الطهارة ( ، )000النسائي احليض واالستحاضة
(  ، )000أبو داود الطهارة ( ، )000ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد ( ، )010/0مالك الطهارة
(  ، )000الدارمي الطهارة (. )000
( )0خ. )001( 001 /0
( )0البخاري الوضوء ( ، )000مسلم احليض ( ، )000الترمذي الطهارة ( ، )000النسائي احليض واالستحاضة
( ، )000أبو داود الطهارة ( ، )000ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد ( ، )010/0مالك الطهارة
(  ، )000الدارمي الطهارة (. )000
( )0خ. )000( 000 /0
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الشرح
كتب اهلل احليض على بنات آدم ،وهو دم فاسد خيرج من الرحم ،فإذا حاضت املرأة
فلها أحكام خاصة هبا تتعلق بعبادهتا وبعالقتها بزوجها جيب عليها تعلمها ،أما املستحاضة،
وهي من يستمر معها الدم بدون انقطاع أو ينقطع يسريا فهي ليست حبائض وهلا أحكام
ختصها.
الفوائد
 سقوط الصالة عن احلائض حىت تطهر وال جيب عليها القضاء. أنه يسقط عنها الصوم وجيب عليها القضاء. وجوب الغسل على احلائض إذا طهرت. -أن املستحاضة تغتسل وتتوضأ لكل صالة بعد دخول وقتها وتصلي.
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من أحكام احليض
قال اهلل تعاىل{ :

         

. )0( }               
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { من أتى كاهنا فصدقه مبا يقول أو أتى
امرأته حائضا أو أتى امرأته يف دبرها فقد برئ مما أنزل على حممد }

()0

أخرجه أمحد

وأبو داود (. )0
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت { :كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد
رسول اهلل  أن يباشرها أمرها أن تتزر يف فور حيضتها مث يباشرها }

() 0

أخرجه

البخاري (. )0
عن أم سلمة رضي اهلل عنها قالت { :بينما أنا مع النيب  مضطمعة يف مخيصة إذ
حضت ،فانسللت ،فأخذت ثياب حيضيت .قال :أنفست؟ قلت :نعم ،فدعاين فاضطمعت

معه يف اخلميلة } ( )0أخرجه البخاري (. )0

( )0سورة البقرة ،آية.000 :
( )0الترمذي الطهارة ( ، )000أبو داود الطب ( ، )0010ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد (، )000/0
الدارمي الطهارة (. )0000
( )0قال األلباين :إسناده صحيح (املشكاة . )0000 / 0
( )0البخاري احليض (. )000
( )0خ. )010( 010 /0
( )0البخاري احليض ( ، )000مسلم احليض ( ، )000النسائي الطهارة ( ، )000ابن ماجه الطهارة وسننها
(  ، )000أمحد ( ، )000 /0الدارمي الطهارة (. )0100
( )0خ. )000( 010 /0
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الشرح
للحيض أحكام تتعلق بالرجال كاالستمتاع بالزوجة فيما دون الفرج أو النوم معها
وغري ذلك ،جيدر باملسلم تعلمها حىت ال يقع يف حمظور ،أو يشق على نفسه ويتزنه عن
شيء جائز.
الفوائد
 حترمي مجاع احلائض يف الفرج وأنه من الكبائر. جواز مباشرهتا  -وهو فعل ما دون اجلماع يف الفرج  -إذا اتزرت. جواز جمالسة احلائض ومؤاكلتها والنوم معها. -التغليظ الشديد يف إتيان املرأة يف دبرها.
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سنن الفطرة 0

()0

إعفاء اللحية:
عن عائشة رضي اهلل عنها ،قالت :قال رسول اهلل  { عشر من الفطرة :قص
الشارب ،وإعفاء اللحية ،والسواك ،واستنشاق املاء وقص األظفار وغسل الرباجم (أي:
عقد األصابع) ونتف اإلبط ،وحلق العانة ،وانتقاص املاء (أي :االستنماء) ،قال الراوي
ونسيت العاشرة إال أن تكون املضمضة } ( )0أخرجه مسلم (. )0

وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما ،قال :قال رسول اهلل  { أحفوا الشوارب وأعفوا
اللحى } ( )0متفق عليه (( )0ومعىن أحفوا :استأصلوا ،أي خذوا منه حىت حيفى ويرق).
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { أعفوا اللحى ،وجزوا الشوارب،
وغريوا شيبكم ،وال تشبهوا باليهود والنصارى } ( )0أخرجه أمحد (. )0

( )0انظر :شرح العمدة لشيخ اإلسالم  ،000 /0غاية املرام  ،000 -001 /0فتاوى اللمنة  ،001 /0فتاوى
ابن عثيمني  -الطهارة  ،000التمهيد .000 /00
( )0مسلم الطهارة ( ، )000الترمذي األدب ( ، )0000النسائي الزينة ( ، )0101أبو داود الطهارة ( ، )00ابن
ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0م .000
( )0البخاري اللباس ( ، )0000مسلم الطهارة ( ، )000الترمذي األدب ( ، )0000النسائي الطهارة ( ، )00أبو
داود الترجل ( ، )0000أمحد (. )00 /0
( )0خ  ، )0000( 000 /01م .000
( )0أمحد (. )000 /0
( )0وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0100
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الشرح
إعفاء اللحية من سنن الفطرة اليت أمر هبا الرسول  وحلقها فيه تشبه بالكفار ،وتشبه
بالنساء ،وكل ذلك منهي عنه ومتوعد عليه.
الفوائد

 -وجوب إعفاء اللحية وحترمي حلقها (. )0

 -اللحية هي ما نبت على العارضني والذقن ،فال جيوز حلق العارضني.

( )0قال ابن حزم يف مراتب اإلمجاع :واتفقوا على أن إعفاء اللحية فرض.
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سنن الفطرة 2
قص الشارب:
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { مخس من الفطرة :اخلتان،
واالستحداد ،وتقليم األظفار ،ونتف اإلبط ،وقص الشارب } ( )0متفق عليه (. )0
وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل  { أحفوا الشوارب وأعفوا
اللحى } ( )0متفق عليه ( . )0ومعىن أحفوا :استأصلوا ،أي خذوا منه حىت حيفى ويرق.
عن زيد بن أرقم  أن رسول اهلل  قال { :من مل يأخذ من شاربه فليس
منا } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
وعن أنس  قال { :وقت لنا يف قص الشارب ،وتقليم األظفار ،وحلق العانة
ونتف اإلبط أال نترك أكثر من أربعني ليلة } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0البخاري اللباس ( ، )0001مسلم الطهارة ( ، )000الترمذي األدب ( ، )0000النسائي الزينة (، )0000
أبو داود الترجل ( ، )0000ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد ( ، )000 /0مالك اجلامع (. )0010
( )0خ  ، )0000( 000 /01م .000
( )0البخاري اللباس ( ، )0000مسلم الطهارة ( ، )000الترمذي األدب ( ، )0000النسائي الطهارة ( ، )00أبو
داود الترجل ( ، )0000أمحد (. )00 /0
( )0خ ، )0000( 000 /01م .000
( )0الترمذي األدب ( ، )0000النسائي الزينة (. )0100
( )0ت  ،0000وقال حسن صحيح ،وأخرجه الضياء يف املختارة ،وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
( )0مسلم الطهارة ( ، )000الترمذي األدب ( ، )0000النسائي الطهارة ( ، )00أبو داود الترجل (، )0011
ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0م .000
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الشرح
من سنن الفطرة اليت أمر هبا الرسول  ورغب فيها قص الشارب ،وأخرب أن من مل
يأخذ من شاربه ،وأبقاه طويال ،فإنه ليس من املسلمني يف عمله هذا ،ويف هذا حتذير شديد
من التساهل هبذا املنكر العظيم.
الفوائد

 النهي الشديد عن إطالة الشارب بعدم األخذ منه (. )0 السنة يف الشارب القص حىت يبدو إطار الشفة. -السنة أن ال يتماوز يف ذلك أربعني يوما.

( )0قال ابن مفلح يف الفروع  001 /0يف حديث زيد :هذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحرمي.
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سنن الفطرة 3
اخلتان ،واالستحداد ،وتقليم األظفار ،ونتف اإلبط:
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { مخس من الفطرة :اخلتان،
واالستحداد ،وتقليم األظفار ،ونتف اإلبط وقص الشارب } ( )0متفق عليه (. )0
وعن أنس  قال { :وقت لنا يف قص الشارب وتقليم األظفار ،وحلق العانة،
ونتف اإلبط ،أال نترك أكثر من أربعني ليلة } ( )0أخرجه مسلم (. )0
الشرح
من سنن الفطرة اليت فطر اهلل الناس األسوياء عليها اخلتان ،وهو واجب على الرجال،
ومكرمة يف حق النساء .ومنها تقليم األظفار ملا فيه من التنظيف ،والبعد عن مشاهبة
احليوان .ونتف اإلبط ،واالستحداد  -وهو حلق الشعر النابت حول القبل باحلديدة
واملوسى ،سن ذلك رسول اهلل  ملا فيه من النظافة والصحة.
الفوائد
 وجوب اخلتان على الذكور. األمر بقص األظفار وإزالة شعر العانة واإلبط. حتديد املدة يف تركها بأربعني ليلة. -كراهة إطالة األظفار.

( )0البخاري اللباس ( ، )0001مسلم الطهارة ( ، )000الترمذي األدب ( ، )0000النسائي الزينة (، )0000
أبو داود الترجل ( ، )0000ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد ( ، )000 /0مالك اجلامع (. )0010
( )0خ.000 ، )0000( 000 /01
( )0مسلم الطهارة ( ، )000الترمذي األدب ( ، )0000النسائي الطهارة ( ، )00أبو داود الترجل (، )0011
ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0م .000
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فضل الصالة
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل  { بين اإلسالم على مخس:
شهادة أال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وحج البيت،

وصوم رمضان } ( )0متفق عليه (. )0

وعنه قال :قال رسول اهلل  { أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أال إله إال اهلل
وأن حممدا رسول اهلل ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة ،فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم

وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحساهبم على اهلل } ( )0متفق عليه (. )0

عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { أول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة
من عمله صالته ،فإن صلحت فقد أفلح (أي :فاز وظفر) وإن فسدت فقد خاب وخسر،
فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب  انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل هبا ما
انتقص من الفريضة ،مث يكون سائر أعماله على هذا } ( )0أخرجه أبو داود (. )0

( )0البخاري اإلميان ( ، )0مسلم اإلميان ( ، )00الترمذي اإلميان ( ، )0010النسائي اإلميان وشرائعه (، )0110
أمحد (. )00 /0
( )0خ ، )0( 00 /0م .00
( )0البخاري اإلميان ( ، )00مسلم اإلميان (. )00
( )0خ ، )00( 00 /0م .00
( )0الترمذي الصالة ( ، )000النسائي الصالة ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة
فيها ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0د  ،000ت  000وقال حسن غريب ،جه  ،0000وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
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الشرح
الصالة ركن اإلسالم الثاين ومن أفضل األعمال وأحبها إىل اهلل تعاىل ،جعلها
الرسول  عاصمة للدم واملال ،وألمهيتها فإهنا أول ما حياسب عليه العبد من األعمال يوم
القيامة ،وصالحها  -باحملافظة عليها وإمتامها  -سبب للفوز والنماة وإضاعتها والتساهل
فيها سبب للخسار يوم القيامة.
الفوائد
 عظم قدر الصالة وأهنا الركن الثاين من أركان اإلسالم. إن إقامتها سبب لعصمة دم املسلم. -أهنا أول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة.
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الترهيب من ترك الصالة
قال اهلل تعاىل{ :

          

. )0( }   
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا
أال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة ،فإذا فعلوا ذلك عصموا

مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحساهبم على اهلل } ( )0متفق عليه (. )0

وعن جابر  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :إن بني الرجل والشرك والكفر
ترك الصالة } ( )0أخرجه مسلم (. )0
وعن بريدة  عن النيب  قال { :العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد
كفر } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
وعن شقيق بن عبد اهلل التابعي رمحه اهلل قال :كان أصحاب حممد  ال يرون شيئا
من األعمال تركه كفر غري الصالة أخرجه الترمذي (. )0

( )0سورة مرمي ،آية.00 :
( )0البخاري اإلميان ( ، )00مسلم اإلميان (. )00
( )0خ  ، )00( 00 /0م .00
( )0مسلم اإلميان ( ، )00الترمذي اإلميان ( ، )0001أبو داود السنة ( ، )0000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة
فيها ( ، )0100أمحد ( ، )001 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0م .00
( )0الترمذي اإلميان ( ، )0000النسائي الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0100أمحد
(. )000/0
( )0ت  0000وقال حسن صحيح ،وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
( )0ت .0000
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الشرح
للصالة مزنلة عظيمة يف اإلسالم حذر اهلل تعاىل وحذر رسوله  من تركها أو
التساهل يف أمرها ،وأخرب  أن بني الرجل والكفر ترك الصالة ،وهي عالمة متيز املؤمن
عن املنافق ،ولذلك قال كثري من العلماء إن تاركها كافر حىت لو كان مقرا بوجوهبا.
الفوائد
 الترهيب الشديد من ترك الصالة. -أن ترك الصالة كفر (. )0

( )0على خالف بني العلماء هل هو كفر أصغر أم أكرب خمرج عن امللة ،وما حقيقة الترك هل هو تركها بالكلية
وهو ما يراه الشيخ ابن عثيمني ،أم تركها ولو فرضاً واحداً وهو ما يقول به الشيخ ابن باز.
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فضل األذان
عن معاوية  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :املؤذنون أطول الناس أعناقا يوم
القيامة } ( )0أخرجه مسلم (. )0
وعن أيب سعيد اخلدري  أنه مسع رسول اهلل  يقول { :إنه ال يسمع مدى
صوت املؤذن جن وال إنس وال شيء إال شهد له يوم القيامة } ( )0أخرجه البخاري

()0

.
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :لو يعلم الناس ما يف النداء (أي :األذان)
والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا (أي :جعلوا بينهم قرعة) ،ولو
يعلمون ما يف التهمري (أي :التبكري إىل الصالة) الستبقوا إليه ،ولو يعلمون ما يف العتمة

والصبح (أي :صالة العشاء والفمر) ألتومها ولو حبوا } ( )0متفق عليه (. )0

( )0مسلم الصالة ( ، )000ابن ماجه األذان والسنة فيه ( ، )000أمحد (. )00 /0
( )0م .000
( )0البخاري األذان ( ، )000النسائي األذان ( ، )000ابن ماجه األذان والسنة فيه ( ، )000أمحد (، )00 /0
مالك النداء للصالة (. )000
( )0خ . )010( 00 /0
( )0البخاري األذان ( ، )001مسلم الصالة ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )000النسائي األذان ( ، )000أمحد
(  ، )010 /0مالك النداء للصالة (. )000
( )0خ  ، )000( 00 /0م .000
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الشرح
األذان من شعائر اإلسالم الظاهرة ومن العبادات الفضيلة ،جعل اهلل هلا من الثواب ما
لو علم الناس مقداره لتنافسوا عليه ،فاملؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة إذا أجلم
الناس العرق ( )0جزاء ما رفعوا أصواهتم بذكر اهلل حبيث يسمعه القاصي والداين ،ويشهد
هلم يوم القيامة كل شيء مسع أذاهنم يف الدنيا.
الفوائد
 عظم فضل األذان. أن املؤذنني أطول الناس أعناقا يوم القيامة عند اشتداد الزحام وإجلام العرق للناس. أنه يشهد هلم كل شيء يسمع أذاهنم. -استحباب رفع الصوت باألذان.

( )0شروح النووي ملسلم .000 /0
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ما يقال عند مساع األذان
عن أيب سعيد اخلدري  أن رسول اهلل  قال { :إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثلما
يقول املؤذن } ( )0متفق عليه (. )0
وعن معاوية  أنه قال { :ملا قال حي على الصالة :ال حول وال قوة إال باهلل،
وقال :هكذا مسعنا نبيكم  يقول } ( )0أخرجه البخاري (. )0
عن جابر  أن رسول اهلل  قال { :من قال حني يسمع النداء :اللهم رب هذه
الدعوة التامة والصالة القائمة آت حممدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما حممودا الذي

وعدته ،حلت له شفاعيت يوم القيامة } ( )0أخرجه البخاري (. )0

عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما أنه مسع النيب  يقول { :إذا مسعتم املؤذن
فقولوا مثل ما يقول ،مث صلوا عليَ فإنه من صلى عليَ صالة صلى اهلل عليه هبا عشرا ،مث
سلوا اهلل يل الوسيلة ،فإهنا مزنلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهلل وأرجو أن أكون أنا

هو ،فمن سأل اهلل يل الوسيلة حلت له الشفاعة } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم الصالة ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )010النسائي األذان ( ، )000أبو
داود الصالة ( ، )000ابن ماجه األذان والسنة فيه ( ، )001أمحد ( ، )01 /0مالك النداء للصالة (، )001
الدارمي الصالة (. )0010
( )0خ  ، )000( 0 /0م .000
( )0أمحد (. )00 /0
( )0خ . )000( 00 /0
( )0البخاري األذان ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )000النسائي األذان ( ، )001أبو داود الصالة ( ، )000ابن
ماجه األذان والسنة فيه ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0خ . )000( 00 /0
( )0مسلم الصالة ( ، )000الترمذي املناقب ( ، )0000النسائي األذان ( ، )000أبو داود الصالة (، )000
أمحد (. )000 /0
( )0م .000
035
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الشرح
شرع اهلل سبحانه سننا ملن مسع األذان ورتب عليها األجر العظيم ،منها متابعته بأن
يقول مثل ما يقوله املؤذن مث الصالة على الرسول  مث سؤال الشفاعة له  من اهلل
تعاىل.
الفوائد
 استحباب متابعة املؤذن فيما يقول. عند قول املؤذن حي على الصالة حي على الفالح يقال :ال حول وال قوة إال باهلل. استحباب الصالة على الرسول  بعد األذان ملن مسعه. -استحباب سؤال اهلل الوسيلة للرسول . 
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فضل املشي إىل املساجد
عن أيب هريرة  عن النيب  قال { :من غدا إىل املسمد أو راح أعد اهلل له
نزال من اجلنة كلما غدا أو راح } ( )0متفق عليه (. )0
(والزنل :ما يهيأ للضيف عند نزوله) (. )0
وعن أيب هريرة  قال :ق ال رسول اهلل  { صالة الرجل يف مجاعة تضعف
على صالته يف بيته ويف سوقه مخسا وعشرين ضعفا ،ذلك أنه إذا توضأ فأحسن
الوضوء ،مث خرج إىل املسمد ،ال خيرجه إال الصالة مل خيط خ طوة إال رفعت له هبا
درجة وحط عنه هبا خطيئة ،فإذا صلى مل تزل املالئكة تصلي عليه مادام يف مصاله:

اللهم صل عليه ،وال يزال أحدكم يف صالة ما انتظر الصالة } ( )0متفق عليه (. )0

عن أيب موسى األشعري  قال :قال :رسول اهلل  { إن أعظم الناس أجرا يف
الصالة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000أمحد (. )010 /0
( )0خ  ، )000( 000 /0م .000
( )0شرح النووي ملسلم .000 /0
( )0البخاري األذان ( ، )001مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )000النسائي
املساجد ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )000ابن ماجه املساجد واجلماعات ( ، )000أمحد (، )000 /0
مالك النداء للصالة ( ، )000الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ ،000( 000 /0م .000
( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم املساجد ومواضع الصالة (. )000
( )0م .000
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الشرح
املشي إىل املسمد وسيلة إىل عبادة عظيمة من أعظم العبادات ،ومن رمحة اهلل وسعة
فضله أنه يأجر العبد على العبادة ومقدماهتا والوسيلة إليها ،ومن ذلك املشي إىل املسمد
فقد وعد عليه الرسول  باألجر العظيم الذي ال يعرض عنه إال مفرط خاسر.
الفوائد
 عظم فضل املشي إىل املساجد. فضل صالة اجلماعة. أن الذي يأيت إىل الصالة من بعيد أعظم أجرا ممن يأيت إليها من قريب. -أن العبد يؤجر على وسائل العبادات ومقدماهتا.
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ما يقول املصلي إذا خرج من بيته
عن أنس  قال :قال رسول اهلل  { من قال  -يعين عند خروجه من
بيته  : -بسم اهلل ،توكلت على اهلل وال حول وال قوة إال باهلل ،يقال له :كفيت
ووقيت وهديت ،وتنحى عنه الشيطان ،فيقول لشيطان آخر :كيف لك برجل قد
هدي وكفي ووقي؟ }

() 0

أخرجه أبو داود والترمذي

() 0

.

وعن أم سلمة رضي اهلل عنها قالت { :ما خرج رسول اهلل  من بييت إال رفع
طرفه إىل السماء فقال :اللهم إين أعوذ بك أن أضل أو أضل ،أو أزل أو أزل ،أو أظلم أو

أظلم ،أو أجهل أو جيهل علي } ( )0أخرجه أبو داود والترمذي (. )0
الشرح

للخروج من املزنل أذكار شرعها رسول اهلل  حتفظ املسلم وتقيه بإذن اهلل من كيد
الشياطني وفيها األجر العظيم التباع سنة الرسول  فينبغي على املسلم احلرص على
اإلتيان هبا وعدم الغفلة عنها.
الفوائد
 استحباب قول الذكر الوارد عند اخلروج من املزنل. أن ذلك مما حيفظ املسلم بإذن اهلل من الشياطني. -فضل الذكر وفائدته.

( )0الترمذي الدعوات ( ، )0000أبو داود األدب (. )0100
( )0د  ،0100ت  0000وقال صحيح ،وقال ابن باز يف حتفة األخيار ص  00إسناده حسن.
( )0الترمذي الدعوات ( ، )0000النسائي االستعاذة ( ، )0000أبو داود األدب ( ، )0100ابن ماجه الدعاء
(  ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0د  ،000ت  0000وقال حديث صحيح ،جه  ،000قال ابن باز يف حتفة األخيار ص  :00إسناده صحيح.
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ما يقول املسلم إذا دخل املسجد وإذا خرج منه
عن أيب محيد  قال :قال رسول اهلل  { إذا دخل أحدكم املسمد فليسلم على
النيب  وليقل :اللهم افتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج فليقل :اللهم إين أسألك من

فضلك } ( )0أخرجه مسلم (. )0

وعن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما عن النيب  أنه كان إذا دخل املسمد قال:
{ أعوذ باهلل العظيم ووجهه الكرمي وسلطانه القدمي من الشيطان الرجيم ،فإذا قال ذلك
قال الشيطان حفظ مين سائر اليوم } ( )0أخرجه أبو داود (. )0
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :إذا دخل أحدكم املسمد فليسلم على
النيب  وليقل :اللهم افتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج فليسلم على النيب  وليقل:
اللهم اعصمين من الشيطان } ( )0أخرجه ابن ماجه (. )0
الشرح
سن رسول اهلل  أذكارا كان يقوهلا عند دخول املسمد وعند اخلروج منه وأمر هبا،
فيها سؤال هلل من فضله وحتفظ املصلي من شر الشياطني.
الفوائد
 استحباب قول الذكر الوارد عند دخول املسمد واخلروج منه. أن ذلك مما حيفظ املسلم بإذن اهلل. فضل الذكر وفائدته.( )0مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000النسائي املساجد ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )000ابن ماجه
املساجد واجلماعات ( ، )000أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0م  ،000د .000
( )0أبو داود الصالة (. )000
( )0د  ،000قال ابن باز يف التحفة ص  :01إسناده حسن.
( )0ابن ماجه املساجد واجلماعات (. )000
( )0جه  ،000قال يف الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات .وكذلك صححه ابن باز يف حتفة األخيار.
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من آداب املسجد 0
عن أنس  { أن النيب  رأى خنامة يف القبلة ،فشق ذلك عليه حىت رؤي يف
وجهه ،فقام فحكها بيده  -ويف رواية حبصاة  -فقال :إن أحدكم إذا قام يف صالته
فإنه يناجي ربه  -أو إن ربه بينه وبني القبلة  -فال يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن
يساره أو حتت قدميه ،مث أخذ طرف ردائه فبصق فيه مث رد بعضه على بعض فقال :أو

يفعل هكذا } ( )0متفق عليه (. )0

عن أنس  أن رسول اهلل  قال { :البصاق يف املسمد خطيئة وكفارهتا
دفنها } ( )0متفق عليه (. )0
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يف املسمد
فقولوا :ال أربح اهلل جتارتك ،وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا :ال رد اهلل عليك
} ( )0أخرجه الترمذي (. )0

( )0البخاري مواقيت الصالة ( ، )010مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000النسائي املساجد ( ، )000أبو
داود الطهارة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0100املساجد واجلماعات ( ، )000أمحد
(  ، )011 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ  ، )010( 010 /0م .001
( )0البخاري الصالة ( ، )010مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000الترمذي اجلمعة ( ، )000النسائي
املساجد ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )000أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ )000( 000 /0م م .000
( )0مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000الترمذي البيوع ( ، )0000أبو داود الصالة ( ، )000ابن ماجه
املساجد واجلماعات ( ، )000أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصالة (. )0010
( )0ت  0000وقال حسن غريب .وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .000
040
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الشرح
إمنا بنيت املساجد للصالة والذكر ،وهي أحب البقاع إىل اهلل تعاىل ،فلها آداب ختصها
أرشد إليها الرسول  وأرشد إىل تزنيهها عن أشياء ال تليق هبا وال صلة هلا مبا بنيت
املساجد ألجله.
الفوائد
 النهي عن البصاق يف املساجد ،وعلى من فعل ذلك أن يدفن بصاقه. حترمي البيع والشراء يف املسمد ألمر الرسول  بالدعاء على من فعل ذلك. -حترمي السؤال عن الضالة يف املسمد.
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من آداب املسجد 2
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن النيب  قال { :من أكل من هذه الشمرة  -يعين
الثوم  -فال يقربن مسمدنا } ( )0متفق عليه (. )0
عن جابر  عن النيب  قال { :من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فال
يقربن مسمدنا ،فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت { :أمر رسول اهلل  ببناء املساجد يف الدور
(أي :األحياء) ( )0وأن تنظف وتطيب } أخرجه أبو داود (. )0
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل  { ما أمرت بتشييد
املساجد } ( ( )0يعين رفع بنائها وتطويله) (. )0
قال ابن عباس { :لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى }

( )0

أخرجه أبو

داود (. )01

( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000أبو داود األطعمة ( ، )0000ابن ماجه
إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0100أمحد ( ، )00 /0الدارمي األطعمة (. )0100
( )0خ  ، )000( 000 /0م .000
( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000الترمذي األطعمة ( ، )0010النسائي
املساجد ( ، )010أبو داود األطعمة ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .000
( )0انظر :عون املعبود .000 ،000 /0
( )0د  ،000وصححه األلباين يف املشكاة .000
( )0أبو داود الصالة (. )000
( )0انظر :عون املعبود .000 ،000 /0
( )0أبو داود الصالة ( ، )000ابن ماجه املساجد واجلماعات (. )001
( )01د  ،000وصححه األلباين يف املشكاة .000
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الشرح
املسمد مكان طيب ومقر الطيبني ينبغي تزنيهه عن الروائح اخلبيثة ،واحلرص على أن
تكون رائحته طيبة ،وهذا أوىل وأهم من املبالغة يف زخرفته وإطالة بنائه اليت مل تكن من
هدي الرسول . 
الفوائد
 النهي عن دخول املسمد ملن كان له رائحة خبيثة. األمر ببناء املساجد ،وكراهة املبالغة يف تشييدها وزخرفتها. -األمر بتطييبها وتنظيفها.
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وجوب صالة اجلماعة
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { إن أثقل الصالة على املنافقني العشاء
والفمر ،ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا ،ولقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام مث آمر
رجال فيصلي بالناس ،مث أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إىل قوم ال يشهدون
الصالة فأحرق عليهم بيوهتم بالنار } ( )0متفق عليه (. )0

عن أيب هريرة  قال { :أتى رجل أعمى فقال :يا رسول اهلل ليس يل قائد يقودين
إىل املسمد ،فسأل رسول اهلل  أن يرخص له فيصلي يف بيته ،فرخص له ،فلما وىل دعاه

فقال له :هل تسمع النداء بالصالة؟ قال :نعم .قال :فأجب } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن عبد اهلل بن مسعود  قال :من سره أن يلقى اهلل غدا مسلما فليحافظ على
هؤالء الصلوات حيث ينادى هبن ،فإن اهلل شرع لنبيكم سنن اهلدى وإهنن من سنن اهلدى،
ولو أنكم صليتم يف بيوتكم كما يصلي هذا املتخلف يف بيته لتركتم سنة نبيكم ،ولو
تركتم سنة نبيكم لضللتم ،ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق ،ولقد
كان الرجل يؤتى به يهادى بني الرجلني حىت يقام يف الصف أخرجه مسلم (. )0

( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )000النسائي
اإلمامة ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )000ابن ماجه املساجد واجلماعات ( ، )000أمحد ( ، )001/0مالك
النداء للصالة ( ، )000الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ  ، )000( 000 /0م .000
( )0مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000النسائي اإلمامة (. )001
( )0م .000
( )0م .000
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الشرح
صالة اجلماعة من شعائر اإلسالم اليت أوجبها اهلل سبحانه ملا فيها من الفوائد العظيمة.
واألحاديث الدالة على وجوب الصالة يف اجلماعة وعلى وجوب إقامتها يف بيوت اهلل
كثرية جدا ،فالواجب على كل مسلم العناية بأمر صالة اجلماعة واملبادرة إليها امتثاال ألمر
اهلل ورسوله وابتعادا عن مشاهبة أهل النفاق (. )0
الفوائد
 وجوب صالة اجلماعة على الرجال. -أن التخلف عن صالة اجلماعة من عالمات أهل النفاق.

( )0وجوب أداء الصالة يف مجاعة للشيخ عبد العزيز بن باز.
046
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فضل صالة اجلماعة
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { صالة الرجل يف مجاعة تضعف على
صالته يف بيته ويف سوقه مخسا وعشرين ضعفا ،ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء مث
خرج إىل املسمد ال خيرجه إال الصالة ،مل خيط خطوة إال رفعت له هبا درجة وحط عنه
هبا خطيئة ،فإذا صلى مل تزل املالئكة تصلي عليه ما دام يف مصاله :اللهم صل عليه ،وال

يزال أحدكم يف صالة ما انتظر الصالة } ( . )0متفق عليه (. )0

عن أيب الدرداء  قال مسعت رسول اهلل  يقول { :ما من ثالثة يف قرية وال بدو
ال تقام فيهم الصالة إال استحوذ عليهم الشيطان ،فعليكم باجلماعة فإمنا يأكل الذئب من

الغنم القاصية } ( . )0أخرجه أبو داود (. )0

وعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل  قال { :صالة اجلماعة
تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة } ( )0متفق عليه (. )0

( )0البخاري األذان ( ، )001مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )000النسائي
املساجد ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )000ابن ماجه املساجد واجلماعات ( ، )000أمحد (، )000 /0
مالك النداء للصالة ( ، )000الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ  ، )000( 000 /0م .000
( )0النسائي اإلمامة ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0د  ،000قال النووي يف رياض الصاحلني  :000بإسناد حسن.
( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )001الترمذي الصالة ( ، )000النسائي
اإلمامة ( ، )000ابن ماجه املساجد واجلماعات ( ، )000أمحد ( ، )00 /0مالك النداء للصالة (. )001
( )0خ ، )000( 000 /0م .001
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الشرح
ألمهية صالة اجلماعة وملا فيها من الفوائد العامة واخلاصة رتب اهلل عليها األجر العظيم
ورغب فيها الرسول الكرمي  وأخرب أن صالة الرجل يف مجاعة تفضل صالته لوحده وأن
الصالة يف مجاعة سبب لالعتصام من الشياطني.
الفوائد
 عظم فضل صالة اجلماعة. أهنا أفضل من صالة الرجل لوحده. -أن التخلف عن صالة اجلماعة سبب لتسلط الشياطني على اإلنسان.
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استحباب املشي إىل املسجد بسكينة ووقار
عن أيب هريرة  عن النيب  قال { :إذا مسعتم اإلقامة فامشوا وعليكم بالسكينة
والوقار وال تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا } ( )0متفق عليه (. )0
عن أيب قتادة  قال { :بينما حنن نصلي مع رسول اهلل  فسمع جلبة فقال :ما
شأنكم؟ قالوا :استعملنا إىل الصالة ،قال :ال تفعلوا ،إذا أتيتم الصالة فعليكم بالسكينة

فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأمتوا } ( )0أخرجه مسلم (. )0
الشرح

عندما خيرج املسلم متوجها إىل الصالة فإنه خيرج إىل عبادة عظيمة يقف فيها بني
يدي ربه ،فعليه أن يكون يف مشيه إليها خاشعا وقورا يستشعر عظم األمر الذي هو مقدم
عليه مما يفيده يف خشوعه يف صالته.
الفوائد
 األمر باملشي إىل الصالة بسكينة ووقار. -النهي عن اإلسراع يف املشي ولو إلدراك الركوع.

( )0البخاري األذان ( ، )001مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )010الترمذي الصالة ( ، )000النسائي
اإلمامة ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )000ابن ماجه املساجد واجلماعات ( ، )000أمحد (، )000 /0
مالك النداء للصالة ( ، )000الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ  ، )000( 000 /0م .010
( )0البخاري األذان ( ، )010مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )010أمحد ( ، )010 /0الدارمي الصالة
( . )0000
( )0م .010
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فضل التبكري إىل الصالة وانتظارها
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { صالة الرجل يف مجاعة تضعف على
صالته يف بيته ويف سوقه مخسا وعشرين ضعفا ،ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء مث
خرج إىل املسمد ال خيرجه إال الصالة مل خيط خطوة إال رفعت له هبا درجة وحط عنه هبا
خطيئة ،فإذا صلى مل تزل املالئكة تصلي عليه ما دام يف مصاله :اللهم صل عليه ،وال يزال

أحدكم يف صالة ما انتظر الصالة } ( )0متفق عليه (. )0

عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :لو يعلم الناس ما يف النداء (أي :األذان)
والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا (أي :جعلوا بينهم قرعة) ،ولو
يعلمون ما يف التهمري (أي :التبكري إىل الصالة) الستبقوا إليه ولو يعلمون ما يف العتمة
والصبح (أي :صالة العشاء والفمر) ألتومها ولو حبوا } ( )0متفق عليه (. )0
الشرح
التبكري إىل الصالة أمر حث عليه الرسول  ورغب فيه ،وأخرب أن املسلم إذا جلس
ينتظر الصالة فإنه يؤجر ألن الصالة هي اليت حتبسه ،وأخرب أيضا أن الناس لو يعلمون ما
يف التبكري إىل الصالة من األجر العظيم لتسابقوا لنيله.
الفوائد
 فضل التبكري إىل الصالة. األجر العظيم يف انتظار الصالة.( )0البخاري األذان ( ، )001مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )000النسائي
املساجد ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )000ابن ماجه املساجد واجلماعات ( ، )000أمحد (، )000 /0
مالك النداء للصالة ( ، )000الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ  ، )000( 000 /0م .000
( )0البخاري األذان ( ، )001مسلم الصالة ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )000النسائي األذان ( ، )000أمحد
(  ، )010 /0مالك النداء للصالة (. )000
( )0خ  ، )000( 00 /0م .000
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حتية املسجد
عن أيب قتادة  أن رسول اهلل  قال { :إذا دخل أحدكم املسمد فلريكع
ركعتني قبل أن جيلس } ( )0متفق عليه (. )0
عن جابر بن عبد اهلل  قال { :جاء سليك الغطفاين يوم اجلمعة ورسول اهلل 
خيطب ،فملس فقال له :يا سليك ،قم فاركع ركعتني وجتوز فيهما ،مث قال :إذا جاء
أحدكم يوم اجلمعة واإلمام خيطب فلريكع ركعتني وليتموز فيهما } (( )0أي :خيففهما).

متفق عليه (. )0
الشرح
شرع رسول اهلل  ملن دخل املسمد وأراد اجللوس أن يصلي ركعتني حتية للمسمد
قبل أن جيلس ،وأمر من دخل املسمد يوم اجلمعة وجلس الستماع اخلطبة أن يؤديها
وخيففها.
الفوائد
 استحباب صالة ركعتني عند دخول املسمد ملن أراد اجللوس فيه. -استحباب أدائها ولو كان اإلمام خيطب يوم اجلمعة.

( )0صحيح البخاري كتاب الصالة ( ، )000صحيح مسلم كتاب صالة املسافرين وقصرها ( ، )000سنن
الترمذي كتاب الصالة ( ، )000سنن النسائي كتاب املساجد ( ، )001سنن أيب داود كتاب الصالة
( ، )000سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0100مسند أمحد ( ، )000 /0موطأ
مالك كتاب النداء للصالة ( ، )000سنن الدارمي كتاب الصالة (. )0000
( )0خ ، )000( 000 /0م .000
( )0البخاري اجلمعة ( ، )000مسلم اجلمعة ( ، )000الترمذي اجلمعة ( ، )001النسائي اجلمعة ( ، )0010ابن
ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ ، )0000( 00 /0م .000
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فضل الصف األول
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :لو يعلم الناس ما يف النداء (أي :األذان)
والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا (أي :جعلوا بينهم قرعة) ،ولو
يعلمون ما يف التهمري (أي :التبكري إىل الصالة) الستبقوا إليه ولو يعلمون ما يف العتمة

والصبح (أي :صالة العشاء والفمر) ألتومها ولو حبوا } ( )0متفق عليه (. )0

وعن أيب سعيد اخلدري  { أن رسول اهلل رأى يف أصحابه تأخرا فقال هلم:
تقدموا فأمتوا يب وليأمت بكم من بعدكم ،وال يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم اهلل }

()0

أخرجه مسلم (. )0
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { خري صفوف الرجال أوهلا ،وشرها
آخرها ،وخري صفوف النساء آخرها وشرها أوهلا } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0البخاري األذان ( ، )001مسلم الصالة ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )000النسائي األذان ( ، )000أمحد
(  ، )010 /0مالك النداء للصالة (. )000
( )0خ ، )00 ،00( 00 /0م .000
( )0مسلم الصالة ( ، )000النسائي اإلمامة ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )001ابن ماجه إقامة الصالة والسنة
فيها ( ، )000أمحد (. )00 /0
( )0م .000
( )0مسلم الصالة ( ، )001الترمذي الصالة ( ، )000النسائي اإلمامة ( ، )001أبو داود الصالة ( ، )000ابن
ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0111أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0م .001
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الشرح
للصالة يف الصف األول مزية وفضل ،حث على ذلك الرسول  ورغب فيه وأخرب
أن خري صفوف الرجال أوهلا وشرها آخرها ،وحذر من التمادي يف تعمد التأخر عن
الصفوف األول وأن ذلك سبب ألن يؤخر العبد عن الرمحة والفضل واملنازل الرفيعة (. )0
الفوائد
 عظم فضل التقدم للصالة والصف األول. أن خري صفوف الرجال أوهلا وشرها آخرها. -التحذير من التمادي يف التأخر عن الصف األول.

( )0انظر :شرح النووي ملسلم .010 /0
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وجوب تسوية الصفوف
عن جابر بن مسرة  قال :قال رسول اهلل  { أال تصفون كما تصف املالئكة
عند رهبا عز وجل؟ قلنا :وكيف تصف املالئكة عند رهبا؟ قال :يتمون الصفوف األول
ويتراصون يف الصف } ( )0أخرجه مسلم (. )0

وعن أيب مسعود  قال :كان رسول اهلل  ميسح مناكبنا يف الصالة ويقول:
{ استووا وال ختتلفوا فتختلف قلوبكم ،ليلين منكم أولو األحالم والنهى ،مث الذين يلوهنم
مث الذين يلوهنم } ( )0أخرجه مسلم (. )0
وعن أنس  قال :قال رسول اهلل  { سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من متام
الصالة } ( )0أخرجه مسلم (. )0
وعن النعمان بن بشري  قال { :كان رسول اهلل  يسوي صفوفنا حىت كأمنا
يسوي هبا القداح (أي :السهام) حىت رآنا قد عقلنا عنه ،مث خرج يوما فقام حىت كاد أن
يكرب فرأى رجال باديا صدره من الصف ،فقال :عباد اهلل لتسوون صفوفكم أو ليخالفن

اهلل بني وجوهكم } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0مسلم الصالة ( ، )001النسائي اإلمامة ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة
فيها ( ، )000أمحد (. )010 /0
( )0م  ،001د .000
( )0مسلم الصالة ( ، )000النسائي اإلمامة ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة
فيها ( ، )000أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0م .000
( )0البخاري األذان ( ، )001مسلم الصالة ( ، )000النسائي اإلمامة ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )000ابن
ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )000أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0م .000
( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم الصالة ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )000النسائي اإلمامة ( ، )001أبو
داود الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )000أمحد (. )000 /0
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عن أنس  عن النيب  قال { :أقيموا صفوفكم فإين أراكم من وراء ظهري،
وكان أحدنا يلزق منكبه مبنكب صاحبه وقدمه بقدمه } ( )0أخرجه البخاري (. )0
الشرح
تسوية الصف يف الصالة من األمور اليت تساهل هبا كثري من الناس ،رغم أن
الرسول  قد اهتم هبا اهتماما كبريا فقد كان ميسح صدورهم ومناكبهم ( )0حرصا على
استقامة الصف حىت قال الصحايب كأمنا يسوي به القداح أي كأمنا يقوم هبا السهام لشدة
استقامتها (. )0
الفوائد
 وجوب تسوية الصف ألمر الرسول بذلك ،وحتذيره من االختالف يف الصف. أن عدم تسوية الصف سبب الختالف قلوب املصلني. -أن تسوية الصف من متام الصالة.

( )0م .000
( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم الصالة ( ، )000النسائي اإلمامة ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )000ابن
ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0خ . )000( 000 /0
( )0انظر :سنن أيب داود حديث رقم .000
( )0شرح النووي ملسلم .010 /0
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فضل صالة الفجر يف مجاعة
عن أيب هريرة  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :تفضل صالة اجلميع
صالة أحدكم وحده خبمسة وعشرين جزءا وجيتمع فيكم مالئكة الليل ومالئكة النهار

يف صالة الفمر .مث يقول أبو هريرة :فاقرأوا إن شئتم {

        

 } )0( }  متفق عليه (. )0
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { إن أثقل الصالة على املنافقني
العشاء والفمر ،ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا ،ولقد مهمت أن آمر بالصالة
فتقام مث آمر رجال فيصلي بالناس ،مث أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إىل

قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوهتم بالنار } ( )0متفق عليه (. )0

عن عثمان  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :من صلى العشاء يف مجاعة
فكأمنا قام نصف الليل ،ومن صلى الفمر يف مجاعة فكأمنا قام الليل كله }

() 0

أخرجه مسلم (. )0
عن جندب بن عبد اهلل  قال :قال رسول اهلل  { من صلى الصبح يف
مجاعة فهو يف ذمة اهلل ،فال يطلبنكم اهلل من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء
( )0سورة اإلسراء آية.00 :
( )0خ ، )000( 000 /0م .000
( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )000النسائي
اإلمامة ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )000ابن ماجه املساجد واجلماعات ( ، )000أمحد ( ، )001/0مالك
النداء للصالة ( ، )000الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ  ، )000( 000 /0م .000
( )0مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )000أبو داود الصالة ( ،)000أمحد (/0
 ، )00مالك النداء للصالة ( ، )000الدارمي الصالة (. )0000
( )0م .000
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يدركه مث يك به على وجهه يف النار } ( )0رواه مسلم (. )0
الشرح
صالة الفمر صالة عظيمة مشهودة تشهدها مالئكة الليل والنهار ومن صالها وكان
قد صلى العشاء يف مجاعة فكأمنا قام الليل كله ،والذي يصلي الفمر يكون يف ذمة اهلل
وضمانه ورعايته وهو الذي يتوىل األخذ حبقه ممن تعرض له بغري حق.
الفوائد
 فضل صالة الفمر وأهنا صالة مشهودة. أهنا ثقيلة على املنافقني. -أن من صالها يف مجاعة فهو يف ذمة اهلل

( )0مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0م .000 /0
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فضل صالة العصر
قال اهلل تعاىل. )0( }          { :
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة
بالنهار وجيتمعون يف صالة الفمر وصالة العصر ،مث يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهلم
رهبم  -وهو أعلم هبم  -كيف تركتم عبادي؟ فيقولون :تركناهم وهم يصلون وأتيناهم
وهم يصلون } ( )0متفق عليه (. )0
عن جرير بن عبد اهلل قال { :كنا يوما جلوسا عند النيب  إذ نظر إىل القمر
ليلة البدر فقال :أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ،ال تضامون يف
رؤيته فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا ،يعين
العصر والفمر ،مث قرأ جرير {

        

}

() 0

} متفق عليه

() 0

                                                   

.

عن أيب موسى األشعري  قال :قال رسول اهلل  { من صلى الربدين دخل
اجلنة } ( . )0متفق عليه (( )0والربدان :الصبح والعصر).

( )0سورة البقرة ،آية.000 :
( )0البخاري مواقيت الصالة ( ، )001مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000النسائي الصالة ( ، )000أمحد
( ، )000 /0مالك النداء للصالة (. )000
( )0خ ، )000( 00 /0م .000
( )0سورة طه آية.001 :
( )0خ.000 ، )000( 00 /0
( )0البخاري مواقيت الصالة ( ، )000مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000أمحد ( ، )01/0الدارمي الصالة
(. )0000
( )0خ ، )000( 00 /0م .000
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عن بريدة  قال قال رسول اهلل  { من ترك صالة العصر فقد حبط عمله }

()0

أخرجه البخاري (. )0
الشرح
صالة العصر هي الصالة الوسطى اليت أكد اهلل على احملافظة عليها وجعل الرسول 
احملافظة عليها  -مع صالة العشاء  -سببا لدخول اجلنة ،وحذر أن من تركها فقد حبط
عمله وبطل ثوابه.
الفوائد
 فضل صالة العصر. أن احملافظة عليها سبب لدخول اجلنة. -الوعيد الشديد ملن تركها.

( )0البخاري مواقيت الصالة ( ، )000النسائي الصالة ( ، )000ابن ماجه الصالة ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0خ . )000( 00 ،0
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جواز تأخر اإلمام بعد اإلقامة حلاجة تعرض له
عن أيب هريرة  قال { :أقيمت الصالة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول
اهلل  فتقدم وهو جنب ،مث قال :مكانكم ،فرجع فاغتسل مث خرج ورأسه يقطر ماء

فصلى هبم } ( . )0أخرجه البخاري (. )0

وعن أنس  قال { :أقيمت الصالة فعرض للنيب  رجل فحبسه (أي :أخره)
بعدما أقيمت الصالة } ( )0أخرجه البخاري (. )0
وعنه  قال { :أقيمت الصالة والنيب  يناجي رجال يف جانب املسمد ،فما قام
إىل الصالة حىت نام القوم } ( )0أخرجه البخاري (. )0
الشرح
قد تعرض لإلمام حاجة بعدما تقام الصالة فينشغل هبا فيتأخر قليال عن الصالة ،كما
كان حيصل للرسول  ومل ينقل أنه كان يعيد اإلقامة عند حضوره.
الفوائد
 جواز تأخر اإلمام بعد اإلقامة حلاجة تعرض له. -أنه يكتفي باإلقامة األوىل وال تعاد اإلقامة.

( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )010النسائي اإلمامة ( ، )010أبو داود
الطهارة ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0خ . )001( 000 /0
( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم احليض ( ، )000الترمذي اجلمعة ( ، )000النسائي اإلمامة ( ، )000أبو
داود الطهارة ( ، )010أمحد (. )001/0
( )0خ. )000( 000 /0
( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم احليض ( ، )000الترمذي اجلمعة ( ، )000النسائي اإلمامة ( ، )000أبو
داود الطهارة ( ، )010أمحد (. )001 /0
( )0خ. )000( 000 /0
063

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

صفة الصالة

تكبرية اإلحرام
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  { دخل املسمد فدخل رجل فصلى مث جاء
فسلم على النيب  فقال :ارجع فصل فإنك مل تصل ،فرجع الرجل فصلى كما كان
صلى ،مث جاء فسلم على النيب  فقال النيب  وعليك السالم ،مث قال :ارجع فصل
فإنك مل تصل  -ثالثا -فقال الرجل :والذي بعثك باحلق ما أحسن غريه فعلمين ،فقال
الرسول  إذا قمت إىل الصالة فكرب مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن مث اركع حىت
تطمئن راكعا مث ارفع حىت تعتدل قائما مث اسمد حىت تطمئن ساجدا مث ارفع حىت تطمئن
جالسا مث افعل ذلك يف صالتك كلها } ( )0متفق عليه (. )0

عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال { :رأيت النيب  افتتح التكبري يف الصالة فرفع
يديه حني يكرب حىت جيعلهما حذو منكبيه ،وإذا كرب للركوع فعل مثله ،وإذا قال :مسع اهلل
ملن محده فعل مثله وقال :ربنا ولك احلمد ،وال يفعل ذلك حني يسمد وال حني يرفع
رأسه من السمود } ( )0متفق عليه (. )0
عن أيب هريرة  قال { :كان رسول اهلل  إذا قام إىل الصالة رفع يديه
مدا } ( )0أخرج ه الترمذي وأبو داود (. )0
( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم الصالة ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )010النسائي االفتتاح ( ، )000أبو
داود الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0101أمحد (. )000 /0
( )0خ ، )000( 000 /0م .000
( )0البخاري األذان ( ، )010مسلم الصالة ( ، )001الترمذي الصالة ( ، )000النسائي االفتتاح ( ، )000أبو
داود الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )000أمحد ( ، )000 /0مالك النداء للصالة
(  ، )000الدارمي الصالة (. )0010
( )0خ ، )000( 000 /0م .001
( )0الترمذي الصالة ( ، )001النسائي االفتتاح ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )000أمحد ( ، )000 /0الدارمي
الصالة (. )0000
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الشرح
تكبرية اإلحرام  -وهي قول اهلل أكرب يف افتتاح الصالة  -ركن من أركان الصالة ال
تصح الصالة بدوهنا سهوا أو عمدا ،وقد سن الرسول  أن يرفع املصلي يديه حذو
منكبيه باسطا كفيه عند التكبري.
الفوائد
 أن تكبرية اإلحرام ركن من أركان الصالة. يستحب عند التكبري رفع اليدين مضموميت األصابع إىل حذو املنكبني. -عدم مشروعية التلفظ بالنية ،حيث مل يأمر هبا عند تعليمه للرجل كيف يصلي.

( )0ت  001وصححه ،د  ،000وصححه الشيخ أمحد شاكر يف حتقيقه للترمذي.
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وضع اليد اليمىن على اليسرى على الصدر
عن سهل بن سعد  قال { :كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمىن على
ذراعه اليسرى يف الصالة } ( )0أخرجه البخاري (. )0
عن وائل بن حمر  { أنه رأى النيب  رفع يديه حني دخل يف الصالة مث
التحف بثوبه مث وضع يده اليمىن على اليسرى ،فلما أراد أن يركع أخرج يديه من
الثوب مث رفعهما مث كرب فركع فلما قال :مسع اهلل ملن محده رفع يديه ،فلما سمد

سمد بني كفيه } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن ابن مسعود  { أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمىن فرآه النيب 
فوضع اليمىن على اليسرى } ( )0أخرجه أبو داود (. )0

( )0البخاري األذان ( ، )010أمحد ( ، )000 /0مالك النداء للصالة (. )000
( )0خ. )001( 000 /0
( )0مسلم الصالة ( ، )010النسائي االفتتاح ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )001ابن ماجه إقامة الصالة والسنة
فيها ( ، )000أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0م .010
( )0النسائي االفتتاح ( ، )000أبو داود الصالة (. )000
( )0د  ،000قال احلافظ يف الفتح  000 /0إسناده صحيح ،وصححه األلباين يف صفة الصالة .00
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الشرح
وضع اليد اليمىن على اليسرى على الصدر يف الصالة من السنن اليت شرعها
الرسول  وهي هيئة ذل وخضوع تناسب حال القائم بني يدي ربه تبارك وتعاىل ،وهي
مما يعني على اخلشوع وحضور الذهن يف الصالة.
الفوائد
 استحباب وضع اليد اليمىن على اليسرى يف القيام يف الصالة. -استحباب وضعهما على الصدر
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دعاء االستفتاح
عن أيب هريرة  قال { :كان رسول اهلل  إذا كرب يف الصالة سكت هنيهة (أي
قليال) قبل أن يقرأ ،فقلت :يا رسول اهلل بأيب أنت وأمي ،أرأيت سكونك بني التكبري
والقراءة ،ما تقول؟ قال :أقول :اللهم باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني املشرق
واملغرب ،اللهم نقين من خطاياي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس ،اللهم اغسلين من
خطاياي باملاء والثلج والربد } ( )0متفق عليه (. )0

عن عائشة رضي اهلل عنها قالت { :كان رسول اهلل  إذا استفتح الصالة قال:
سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك } ( )0أخرجه أبو داود
والترمذي (. )0
وعن أنس  { أن رجال جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس ،فقال :احلمد هلل
محدا كثريا طيبا مباركا فيه ،فلما قضى رسول اهلل  صالته قال :أيكم املتكلم
بالكلمات؟ فأرم القوم (أي :سكتوا) ،فقال :أيكم املتكلم هبا فإنه مل يقل بأسا؟ فقال
رجل :جئت وقد حفزين النفس فقلتها ،فقال :لقد رأيت اثين عشر ملكا يبتدروهنا أيهم
يرفعها } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000النسائي الطهارة ( ، )01أبو داود الصالة
( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )010أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ ، )000( 000 /0م .000
( )0الترمذي الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (. )010
( )0د  ،000ت  ،000جه  ،000وصححه أمحد شاكر يف حاشيته على الترمذي  00 /0واأللباين يف صفة
الصالة .00
( )0مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )011النسائي االفتتاح ( ، )010أبو داود الصالة ( ، )000أمحد ()000/0
( )0م .011
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الشرح
يستحب للمصلي بعد أن يكرب تكبرية اإلحرام وقبل القراءة أن يثين على اهلل تبارك
وتعاىل مبا ورد عن الرسول  من أدعية االستفتاح اليت كان يقوهلا الرسول  يف هذا
املوضع.
الفوائد
 يستحب للمصلي أن يستفتح الصالة بشيء مما ورد يف أدعية االستفتاح. -يستحب التنويع يف الدعاء وعدم املداومة على دعاء معني حىت يأيت بكل ما ورد.
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القراءة يف الصالة 0
قال اهلل تعاىل. )0(}          { :
عن أنس  قال { :صليت مع رسول اهلل  وأيب بكر وعمر وعثمان فلم أمسع
أحدا منهم يقرأ :بسم اهلل الرمحن الرحيم } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن عبادة بن الصامت  قال :قال رسول اهلل  { ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة
الكتاب } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن أيب هريرة  عن النيب  قال { :من صلى صالة مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب
فهي خداج غري متام  -ثالثا } ( )0أخرجه مسلم (. )0
(ومعىن خداج :ناقصة).
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :إذا أمن اإلمام فأمنوا ،فإنه من وافق

( )0سورة النحل ،آية.00 :
( )0البخاري األذان ( ، )001مسلم الصالة ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )000النسائي االفتتاح ( ، )010أبو
داود الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )000أمحد ( ، )000/0مالك النداء للصالة
(  ، )000الدارمي الصالة (. )0001
( )0م .000
( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم الصالة ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )000النسائي االفتتاح ( ، )000أبو
داود الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )000أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصالة
( . )0000
( )0م .000
( )0مسلم الصالة ( ، )000الترمذي تفسري القرآن ( ، )0000النسائي االفتتاح ( ، )010أبو داود الصالة
(  ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )000أمحد ( ، )000 /0مالك النداء للصالة (. )000
( )0م .000
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تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه } ( )0متفق عليه (. )0
ويف رواية للبخاري { :إذا قال اإلمام :غري املغضوب عليهم وال الضالني ،فقولوا:
آمني } (. )0( )0
الشرح
يشرع للمصلي بعد دعاء االستفتاح أن يستعيذ من الشيطان الرجيم لقراءة القرآن ،مث
يبسمل ويقرأ الفاحتة وملا فيها من الدعاء العظيم يقول بعدها آمني ،واليت هي دعاء مبعىن
اللهم استمب.
الفوائد
 استحباب التعوذ والبسملة يف الصالة قبل قراءة القرآن. وجوب قراءة الفاحتة وأهنا ركن ال تصح الصالة بدوهنا. -استحباب قول آمني بعد قراءة الفاحتة.

( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم الصالة ( ، )001الترمذي الصالة ( ، )001النسائي االفتتاح ( ، )000أبو
داود الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )000أمحد ( ، )001 /0مالك النداء للصالة
(  ، )000الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ  ، )000( 000 /0م .001
( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم الصالة ( ، )001الترمذي الصالة ( ، )001النسائي االفتتاح ( ، )000أبو
داود الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )000أمحد ( ، )001/0مالك النداء للصالة
(  ، )000الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ . )000( 000 /0
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القراءة يف الصالة 2
القراءة يف صالة املغرب:
عن جبري بن معطم  قال { :مسعت رسول اهلل  يقرأ بالطور يف املغرب }

()0

 .متفق عليه (. )0
القراءة يف صالة العشاء:

عن جابر  قال { :كان معاذ  يصلي مع النيب  العشاء ،مث يأيت فيؤم قومه،

فصلى ليلة مع النيب  العشاء مث أتى قومه فأمهم ،فافتتح بسورة البقرة ،فاحنرف رجل
فسلم مث صلى وحده وانصرف ،فقالوا له :أنافقت يا فالن؟ قال :ال واهلل ،وآلتني رسول
اهلل  فألخربنه ،فأتى رسول اهلل  فقال :يا رسول اهلل إنا أصحاب نواضح نعمل
بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء مث أتى فافتتح بسورة البقرة ،فأقبل رسول اهلل  على
معاذ فقال :يا معاذ أفتان أنت؟ اقرأ بالشمس وضحاها والضحى ،والليل إذا يغشى ،وسبح
اسم ربك األعلى } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن الرباء بن عازب  عن النيب  { أنه كان يف سفر فصلى العشاء اآلخرة فقرأ
يف إحدى الركعتني والتني والزيتون } ( )0متفق عليه (. )0
( )0البخاري تفسري القرآن ( ، )0000مسلم الصالة ( ، )000النسائي االفتتاح ( ، )000أبو داود الصالة ()000
 ،ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )000أمحد ( ، )00 /0مالك النداء للصالة ( ، )000الدارمي
الصالة (. )0000
( )0خ ، )000( 000 /0م .000
( )0البخاري األدب ( ، )0000مسلم الصالة ( ، )000الترمذي اجلمعة ( ، )000النسائي اإلمامة ( ، )000أبو
داود الصالة ( ، )001ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )000أمحد ( ، )010 /0الدارمي الصالة
( . )0000
( )0م .000
( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم الصالة ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )001النسائي االفتتاح ( ، )0110أبو
داود الصالة ( ، )0000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )000أمحد ( ، )010 /0مالك النداء للصالة
(. )000
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الشرح
كانت قراءة الرسول  يف صالته ختتلف من وقت آلخر ،فقد كان يقرأ أحيانا يف
املغرب من قصار املفصل ( )0ورمبا قرأ أحيانا من طوال سور القرآن ،أما يف العشاء فقد أمر
معاذا أن يصلي مبثل سبح والليل إذا يغشى ،وأنكر على معاذ  تطويله الشديد يف
القراءة.
الفوائد
 مشروعية التطويل يف قراءة صالة املغرب أحيانا. السنة أن القراءة يف صالة العشاء من أواسط املفصل. -كراهة التطويل يف القراءة  -مبا مل يرد يف السنة  -مبا يشق على الناس.

( )0خ  ، )000( 001 /0م .000
( )0املفصل من سورة ق حىت الناس ،من (ق) إىل عمَ) طوال املفصل ،ومن (عم) إىل (الضحى) أواسطه ،ومن
(الضحى) إىل آخره قصار املفصل .ومسي مفصال لكثرة فواصله.
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تطويل القراءة يف صالة الفجر
قال اهلل تعاىل. )0( }          { :
عن جابر بن مسرة  { أن النيب  كان يقرأ يف الفمر بـ (ق والقرآن
اجمليد) } ( )0أخرجه مسلم (. )0
وعن أيب برزة األسلمي  قال { :كان رسول اهلل  يقرأ يف الفمر ما بني الستني
إىل املائة آية } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن أيب قتادة  قال { :كان رسول اهلل  يصلي بنا فيقرأ يف الظهر والعصر يف
الركعتني األوليني بفاحتة الكتاب وسورتني ويسمعنا اآلية أحيانا ،وكان يطول الركعة

األوىل من الظهر ويقصر الثانية وكذلك الصبح } ( )0متفق عليه (. )0

وعن أيب هريرة  قال { :كان رسول اهلل  يقرأ يف صالة الفمر يوم اجلمعة:
(آمل تزنيل) السمدة و (هل أتى على اإلنسان } ( )0متفق عليه (. )0

( )0سورة اإلسراء ،آية.00 :
( )0مسلم الصالة ( ، )000أمحد (. )00 /0
( )0م .000
( )0البخاري مواقيت الصالة ( ، )000مسلم الصالة ( ، )000النسائي املواقيت ( ، )001أبو داود الصالة
(  ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )000أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصالة (. )0011
( )0م .000
( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم الصالة ( ، )000النسائي االفتتاح ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )000ابن
ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )000أمحد ( ، )010 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ  ، )000( 000 /0م .000
( )0البخاري اجلمعة ( ، )000مسلم اجلمعة ( ، )001النسائي االفتتاح ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة
فيها ( ، )000أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ  ، )000( 000 /0م .000
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وعن رجل من جهينة :أنه { مسع النيب  يقرأ يف الصبح (إذا زلزلت األرض) يف
الركعتني كلتيهما } ( )0أخرجه أبو داود (. )0
الشرح
من سنة رسول اهلل  أنه يطيل القراءة يف صالة الفمر أكثر من غريها  -ألهنا صالة
مشهودة تشهدها مالئكة الليل والنهار  -وكان يداوم على ذلك إال أنه رمبا قصر القراءة
أحيانا.
الفوائد
 استحباب تطويل القراءة يف صالة الفمر. أنه ال بأس يف تقصريها أحيانا. أن السنة قراءة سوريت السمدة واإلنسان يف فمر اجلمعة. -جواز تكرار السورة الواحدة يف الركعتني.

( )0أبو داود الصالة (. )000
( )0د  ،000وصححه األلباين يف صفة الصالة ص  001وعزاه للبيهقي أيضا.
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القراءة يف الظهر والعصر
عن أيب سعيد اخلدري  قال { :لقد كانت صالة الظهر تقام فيذهب الذاهب إىل
البقيع فيقضي حاجته مث يتوضأ مث يأيت ورسول اهلل  يف الركعة األوىل مما يطوهلا }

()0

أخرجه مسلم (. )0
عن أيب قتادة  قال { :كان رسول اهلل  يصلي بنا فيقرأ يف الظهر والعصر يف
الركعتني األوليني بفاحتة الكتاب وسورتني ويسمعنا اآلية أحيانا ،وكان يطول الركعة

األوىل من الظهر ويقصر الثانية وكذلك الصبح } ( )0متفق عليه (. )0

عن جابر بن مسرة  قال { :كان النيب  يقرأ يف الظهر بالليل إذا يغشى ويف
العصر حنو ذلك ،ويف الصبح أطول من ذلك } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0مسلم الصالة ( ، )000النسائي االفتتاح ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (. )000
( )0م .000
( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم الصالة ( ، )000النسائي االفتتاح ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )000ابن
ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )000أمحد ( ، )010 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ  ، )000( 000 /0م .000
( )0مسلم الصالة ( ، )000النسائي االفتتاح ( ، )001أبو داود الصالة ( ، )010أمحد (. )010 /0
( )0م .000
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الشرح
كانت قراءة الرسول  يف الظهر والعصر من أواسط املفصل ،وكان يطيل الركعة
األوىل من الظهر حىت كان الرجل يذهب عند إقامة الصالة فيقضي حاجته مث يتوضأ
ويدرك الركعة مع النيب  وكان جيعل الركعة أقصر من ذلك.
الفوائد
 استحباب تطويل الركعة األوىل من الظهر وتقصري الثانية. -أن السنة يف الظهر والعصر أن تكون القراءة من أواسط املفصل.
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الركوع والسجود
عن أيب هريرة  { أن رسول اهلل  دخل املسمد فدخل رجل فصلى مث جاء
فسلم على النيب  فقال :ارجع فصل فإنك مل تصل ،فرجع الرجل فصلى كما كان
صلى ،مث جاء فسلم على النيب  فقال النيب  وعليك السالم ،مث قال :ارجع فصل
فإنك مل تصل  -ثالثا -فقال الرجل :والذي بعثك باحلق ما أحسن غريه فعلمين ،فقال
الرسول  إذا قمت إىل الصالة فكرب مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن مث اركع حىت
تطمئن راكعا مث ارفع حىت تعتدل قائما مث اسمد حىت تطمئن ساجدا مث ارفع حىت تطمئن
جالسا مث افعل ذلك يف صالتك كلها } (. )0( )0

عن أيب محيد الساعدي  { أنه رأى النيب  إذا كرب جعل يديه حذاء منكبيه،
وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه مث هصر ظهره ،فإذا رفع رأسه استوى حىت يعود كل
فقار إىل مكانه ،فإذا سمد وضع يديه غري مفترش وال قابضهما (أي :جيافيهما عن جنبيه)
واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ،فإذا جلس يف الركعتني جلس على رجله اليسرى
ونصب اليمىن ،وإذا جلس يف الركعة اآلخرة قدم رجله اليسرى ونصب األخرى وقعد

على مقعدته } ( )0أخرجه البخاري (. )0

وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت { :كان رسول اهلل  يستفتح الصالة
بالتكبري والقراءة بـ (احلمد هلل رب العاملني) وكان إذا ركع مل يشخص رأسه ومل
يصوبه (أي :مل يرفعه ومل خيفضه) ولكن بني ذلك ،وكان إذا رفع رأسه من الركوع
مل يسمد حىت يستوي قائما ،وكان إذا رفع رأسه من السمدة مل يسمد حىت يستوي
( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم الصالة ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )010النسائي االفتتاح ( ، )000أبو
داود الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0101أمحد (. )000 /0
( )0خ  ، )000( 000 /0م .000
( )0البخاري األذان ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )010النسائي السهو ( ، )0000أبو داود الصالة (، )001
ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0100أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ. )000( 010 /0
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قاعدا ،وكان يقول يف كل ركعتني التحية ،وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله
اليمىن ،وكان ينهى عن عقبة الشيطان (أي :أن يفرش قدميه وجيلس على عقبيه)
وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ،وكان خيتم صالته بالتسليم }

( )0

أخرجه مسلم (. )0
الشرح
الركوع والسمود ركنان من أركان الصالة فال تصح صالة من ترك أحدمها ناسيا أو
عامدا ،وقد علمهما الرسول  للمسيء صالته.
الفوائد
 أن الركوع والسمود ركنان من أركان الصالة. أن السنة يف الركوع أن يكون الظهر مستقيما مع الرأس ،ومتكن اليدين منالركبتني.

( )0مسلم الصالة ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )000أمحد
(  ، )000 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0م .000
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أذكار الركوع وسننه
رفع اليدين مع التكبري:
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال { :رأيت النيب  افتتح التكبري يف الصالة فرفع
يديه حني يكرب حىت جيعلهما حذو منكبيه ،وإذا كرب للركوع فعل مثله ،وإذا قال :مسع اهلل
ملن محده فعل مثله وقال :ربنا ولك احلمد ،وال يفعل ذلك حني يسمد وال حني يرفع

رأسه من السمود } ( )0متفق عليه (. )0
التسبيح:

عن حذيفة  { أنه صلى مع النيب  فكان يقول يف ركوعه( :سبحان ريب
العظيم) ويف سموده (سبحان ريب األعلى) )0( } .أخرجه أبو داود (. )0
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت { :كان النيب  يقول يف ركوعه وسموده:
سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل } ( )0متفق عليه (. )0
عن عائشة رضي اهلل عنها { أن النيب  كان يقول يف ركوعه وسموده :سبوح
قدوس رب املالئكة والروح } ( )0أخرجه مسلم (. )0
( )0البخاري األذان ( ، )010مسلم الصالة ( ، )001الترمذي الصالة ( ، )000النسائي االفتتاح ( ، )000أبو
داود الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )000أمحد ( ، )000 /0مالك النداء للصالة
(  ، )000الدارمي الصالة (. )0010
( )0خ  ، )000( 000 /0م .001
( )0مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )000النسائي التطبيق ( ، )0000أبو داود
الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ،)000أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصالة (. )0010
( )0د  ،000ت  ،000وقال حسن صحيح ،وصححه األلباين يف اإلرواء .000
( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم الصالة ( ، )000النسائي التطبيق ( ، )0000أبو داود الصالة ( ، )000ابن
ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )000أمحد (. )00 /0
( )0خ  ، )000( 000 /0م .000
( )0مسلم الصالة ( ، )000النسائي التطبيق ( ، )0000أبو داود الصالة ( ، )000أمحد (. )000 /0
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عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل  { أال وإين هنيت أن أقرأ
القرآن راكعا أو ساجدا ،فأما الركوع فعظموا فيه الرب ،وأما السمود فاجتهدوا يف

الدعاء ،فقمن أن يستماب لكم } ( )0أخرجه مسلم (. )0
الشرح

من املشروع للمصلي عند الركوع أن يرفع يديه مع التكبري اقتداء بسنة الرسول 
ويشرع يف الركوع تسبيح اهلل تعاىل وتعظيمه كما أمر الرسول وكما كان يفعل . 
الفوائد
 استحباب رفع اليدين مع التكبري للركوع. وجوب قول :سبحان ريب العظيم يف الركوع. مشروعية اإلكثار من تسبيح اهلل وتعظيمه يف الركوع. -النهي عن قراءة القرآن يف الركوع.

( )0م .000 ،000
( )0مسلم الصالة ( ، )000النسائي التطبيق ( ، )0001أبو داود الصالة ( ، )000ابن ماجه تعبري الرؤيا ( )0000
 ،أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0م .000
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الرفع من الركوع
عن أيب هريرة  { أن رسول اهلل  دخل املسمد فدخل رجل فصلى مث جاء
فسلم على النيب  فقال :ارجع فصل فإنك مل تصل ،فرجع الرجل فصلى كما كان
صلى ،مث جاء فسلم على النيب  فقال النيب  وعليك السالم ،مث قال :ارجع فصل
فإنك مل تصل  -ثالثا  -فقال الرجل :والذي بعثك باحلق ما أحسن غريه فعلمين ،فقال
الرسول  إذا قمت إىل الصالة فكرب مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن ،مث اركع حىت
تطمئن راكعا ،مث ارفع حىت تعتدل قائما مث اسمد حىت تطمئن ساجدا ،مث ارفع حىت
تطمئن جالسا ،مث افعل ذلك يف صالتك كلها } ( )0متفق عليه (. )0

وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال { :رأيت النيب  افتتح التكبري يف الصالة فرفع
يديه حني يكرب حىت جيعلهما حذو منكبيه ،وإذا كرب للركوع فعل مثله ،وإذا قال :مسع اهلل
ملن محده فعل مثله وقال :ربنا ولك احلمد ،وال يفعل ذلك حني يسمد وال حني يرفع

رأسه من السمود } ( )0متفق عليه (. )0

عن الرباء بن عازب  قال { :كان ركوع النيب  وسموده وإذا رفع رأسه من
الركوع وبني السمدتني قريبا من السواء } ( )0أخرجه البخاري (. )0

( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم الصالة ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )010النسائي االفتتاح ( ، )000أبو
داود الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0101أمحد (. )000 /0
( )0خ  ، )000( 000 /0م .000
( )0البخاري األذان ( ، )010مسلم الصالة ( ، )001الترمذي الصالة ( ، )000النسائي االفتتاح ( ، )000أبو
داود الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )000أمحد ( ، )000 /0مالك النداء للصالة
(  ، )000الدارمي الصالة (. )0010
( )0خ  ، )000( 000 /0م .001
( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم الصالة ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )000النسائي التطبيق ( ، )0000أبو
داود الصالة ( ، )000أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ . )010( 000 /0
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الشرح
بعد أن يكمل املصلي ركوعه فإنه يشرع له أن يرفع من الركوع قائال :مسع اهلل ملن
محده ،رافعا يديه حذو منكبيه كما فعل يف تكبرية اإلحرام ،ويطمئن بعد رفعه حىت يعود
كل فقار إىل مكانه.
الفوائد
 األمر بالرفع من الركوع وأنه من أركان الصالة. األمر بالطمأنينة بعد الرفع بأال يسمد املصلي حىت يعتدل قائما. استحباب رفع اليدين عند الرفع من الركوع. -أن السنة أن ميكث قائما بعد الركوع مبقدار سموده وركوعه.
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أذكار الرفع من الركوع
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :إذا قال اإلمام :مسع اهلل ملن محده،
فقولوا :ربنا ولك احلمد ،فإنه من وافق قوله قول املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه }

()0

أخرجه البخاري (. )0
عن أيب سعيد اخلدري  قال { :كان رسول اهلل  إذا رفع رأسه من الركوع
قال :ربنا لك احلمد ملء السماء وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد ،أهل الثناء
واجملد ،أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ،ال مانع ملا أعطيت ،وال معطي ملا منعت ،وال
ينفع ذا اجلد منك اجلد } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن رفاعة بن رافع  قال { :كنا يوما نصلي وراء النيب  فلما رفع رأسه من
الركعة قال :مسع اهلل ملن محده ،قال رجل وراءه :ربنا ولك احلمد محدا كثريا طيبا مباركا
فيه ،فلما انصرف قال :من املتكلم؟ قال :أنا .قال :رأيت بضعة وثالثني ملكا يبتدروهنا
أيهم يكتبها أول } ( )0أخرجه البخاري (. )0
النهي عن رفع البصر إىل السماء.
عن أنس  قال :قال النيب  { ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف

( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم الصالة ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )000النسائي التطبيق ( ، )0100أبو
داود الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )000أمحد ( ، )000 /0مالك النداء للصالة
(. )000
( )0خ . )000( 000 /0
( )0الترمذي الدعوات ( ، )0000أبو داود الصالة ( ، )001أمحد (. )010 /0
( )0م .000
( )0البخاري األذان ( ، )000النسائي االفتتاح ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )001أمحد ( ، )001/0مالك
النداء للصالة (. )000
( )0خ. )000( 000 /0
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صالهتم؟ فاشتد قوله يف ذلك حىت قال :لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم }

()0

متفق عليه (. )0
الشرح
يشرع للمصلي عند الرفع من الركوع أذكار يكون فيها محد هلل تعاىل وثناء عليه،
يقوهلا املصلي شكرا هلل واعترافا بنعمه سبحانه.
الفوائد
 أن املشروع لإلمام أن يقول عند الرفع من الركوع :مسع اهلل ملن محده. أن املشروع للمصلي أن يقول بعد الرفع :ربنا ولك احلمد. مشروعية الزيادة يف الذكر عند الرفع مبا ورد. -النهي عن رفع البصر إىل السماء يف الصالة والوعيد الشديد فيه.

( )0البخاري األذان ( ، )000النسائي السهو ( ، )0000أبو داود الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة
فيها ( ، )0100أمحد ( ، )001 /0الدارمي الصالة (. )0010
( )0خ  ، )001( 000 /0م .000
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من أحكام السجود 0
عدم رفع اليدين عند التكبري للسجود:
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال { :رأيت النيب  افتتح التكبري يف الصالة
فرفع يديه حني يكرب حىت جيعلهما حذو منكبيه ،وإذا كرب للركوع فعل مثله ،وإذا
قال :مسع اهلل ملن محده فعل مثله وقال :ربنا ولك احلمد ،وال يفعل ذلك حني يسمد
وال حني يرفع من السمود } ( )0متفق عليه (. )0

صفة الزنول للسجود:
عن وائل بن حمر  قال { :رأيت النيب  إذا سمد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا
هنض رفع يديه قبل ركبتيه } ( )0أخرجه أبو داود (. )0
السجود على األعضاء السبعة:
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :قال النيب  { أمرت أن أسمد على سبعة
أعظم :على اجلبهة  -وأشار بيده على أنفه  -واليدين والركبتني وأطراف القدمني ،وال
نكفت الثياب والشعر } ( )0متفق عليه (. )0

( )0البخاري األذان ( ، )010مسلم الصالة ( ، )001الترمذي الصالة ( ، )000النسائي االفتتاح ( ، )000أبو
داود الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )000أمحد ( ، )000 /0مالك النداء للصالة
( ، )000الدارمي الصالة (. )0010
( )0خ  ، )000( 000 /0م .001
( )0الترمذي الصالة ( ، )000النسائي التطبيق ( ، )0100أبو داود الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة
والسنة فيها ( ، )000الدارمي الصالة (. )0001
( )0د  ،000ت  ،000وصححه ابن القيم يف زاد املعاد  ،000 /0وانظر فتح املعبود للشيخ فريح البهالل.
( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم الصالة ( ، )001الترمذي الصالة ( ، )000النسائي التطبيق ( ، )0100أبو
داود الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )000أمحد ( ، )001/0الدارمي الصالة
( . )0000
( )0خ  ، )000( 000 /0م .001
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الشرح
كان الرسول  إذا سمد مل يرفع يديه مع التكبري ويقدم ركبتيه يف الزنول على
األرض ،ويسمد على أعضاء السمود السبعة.
الفوائد
 عدم مشروعية رفع اليدين عند التكبري للسمود. استحباب تقدمي اليدين يف الزنول للسمود. -وجوب السمود على أعضاء السمود السبعة.
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من أحكام السجود 2
عن أنس  عن النيب  قال { :اعتدلوا يف السمود وال يبسط أحدكم ذراعه
انبساط الكلب } ( )0متفق عليه (. )0
عن الرباء  قال :قال رسول اهلل  { إذا سمدت فضع كفيك وارفع
مرفقيك } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن عبد اهلل بن حبينة  { أن النيب  كان إذا صلى (أي :يف السمود) فرج بني
يديه حىت يبدو بياض إبطيه } ( )0متفق عليه (. )0
عن أيب محيد الساعدي  { أنه رأى النيب  إذا كرب جعل يديه حذاء منكبيه،
وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه مث هصر ظهره ،فإذا رفع رأسه استوى حىت يعود كل
فقار إىل مكانه ،فإذا سمد وضع يديه غري مفترش وال قابضهما (أي :جيافيهما عن
جنبيه) واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ،فإذا جلس يف الركعتني جلس على
رجله اليسرى ونصب اليمىن ،وإذا جلس يف الركعة اآلخرة قدم رجله اليسرى ونصب
األخرى وقعد على مقعدته } ( )0أخرجه البخاري (. )0

( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم الصالة ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0خ  ، )000( 010 /0م .000
( )0مسلم الصالة ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0م .000
( )0البخاري الصالة ( ، )000مسلم الصالة ( ، )000النسائي التطبيق ( ، )0010أمحد (. )000 /0
( )0خ  ، )010( 000 /0م .000
( )0البخاري األذان ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )010النسائي السهو ( ، )0000أبو داود الصالة (، )001
ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0100أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ . )000( 010 /0
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الشرح
للسمود سنن شرعها الرسول  وكان يفعلها وهي من مكمالت الصالة ،وهنى عن
أشياء كرهها  يف هيئة السمود.
الفوائد
 كراهية فرش الذراعني على األرض يف السمود ،بل السنة رفعهما. استحباب مباعدة اليدين عن اجلنبني يف السمود. -أن السنة أن أصابع القدمني تكون باجتاه القبلة أثناء نصبهما يف السمود.
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أذكار السجود
التسبيح:
عن حذيفة  أنه صلى مع النيب  فكان يقول يف ركوعه( { :سبحان ريب
العظيم) ويف سموده( :سبحان ريب األعلى) } ( )0أخرجه أبو داود (. )0
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت { :كان النيب  يقول يف ركوعه وسموده:
سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل } ( )0متفق عليه (. )0
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت { :كان النيب  يقول يف ركوعه وسموده :سبوح
قدوس رب املالئكة والروح } ( )0أخرجه مسلم (. )0
الدعاء يف السمود:
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :أقرب ما يكون العبد من ربه وهو
ساجد ،فأكثروا الدعاء } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن ابن عباس  قال :قال رسول اهلل  { أال وإين هنيت أن أقرأ القرآن راكعا أو
ساجدا ،فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السمود فاجتهدوا يف الدعاء فقمن أن
( )0مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )000النسائي التطبيق ( ، )0000أبو داود
الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )000أمحد ( ، )000/0الدارمي الصالة (. )0010
( )0د  ،000ت  ،000وقال حسن صحيح ،وصححه األلباين يف اإلرواء .000
( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم الصالة ( ، )000النسائي التطبيق ( ، )0000أبو داود الصالة ( ، )000ابن
ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )000أمحد (. )00 /0
( )0خ  ، )000( 000 /0م .000
( )0مسلم الصالة ( ، )000النسائي التطبيق ( ، )0000أبو داود الصالة ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0م  ،000د .000
( )0مسلم الصالة ( ، )000النسائي التطبيق ( ، )0000أبو داود الصالة ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0م .000
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يستماب لكم } ( )0أخرجه مسلم (. )0
الشرح
يسمد املصلي يف صالته خاضعا متذلال يسبح ربه األعلى ويزنهه ويقدسه ،وبقدر
نزوله وتذلـله لربه  فإن اهلل جيازيه بأن جيعله يف وضعه أقرب ما يكون من ربه تبارك
وتعاىل ،ولذلك أوصى الرسول  بالدعاء يف السمود.
الفوائد
 وجوب قول سبحان ريب األعلى يف السمود. مشروعية اإلكثار من تسبيح اهلل يف السمود. -استحباب اإلكثار من الدعاء يف السمود ألنه مظنة إجابة.

( )0مسلم الصالة ( ، )000النسائي التطبيق ( ، )0001أبو داود الصالة ( ، )000ابن ماجه تعبري الرؤيا
(  ، )0000أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0م .000
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من أحكام السجود
فضل السجود:
عن ثوبان  قال { :سألت النيب  عن عمل يدخلين اجلنة ،فقال :عليك
بكثرة السمود فإنك لن تسمد هلل سمدة إال رفعك اهلل هبا درجة وحط عنك هبا

خطيئة } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن ربيعة بن كعب األسلمي  قال { :كنت أبيت مع رسول اهلل فأتيته
بوضوئه وحاجته فقال يل :سل :فقلت :أسألك مرافقتك يف اجلنة ،فقال :أو غري

ذلك ،قلت هو ذاك .قال :فأعين على نفسك بكثرة السمود }
مسلم

() 0

() 0

أخرجه

.

النهي عن قراءة القرآن يف السجود:
عن اب ن عباس رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل  { أال وإين هنيت أن أقرأ
القرآن راكعا أو ساجدا ،فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السمود فاجتهدوا يف

الدعاء فقمن أن يستماب لكم } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن علي  قال { :هناين رسول اهلل  أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا }

()0

( )0مسلم الصالة ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )000النسائي التطبيق ( ، )0000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة
فيها ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .000
( )0مسلم الصالة ( ، )000النسائي التطبيق ( ، )0000أبو داود الصالة (. )0001
( )0م .000
( )0مسلم الصالة ( ، )000النسائي التطبيق ( ، )0001أبو داود الصالة ( ، )000ابن ماجه تعبري الرؤيا
(  ، )0000أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0م .000
( )0مسلم الصالة ( ، )001الترمذي اللباس ( ، )0000النسائي التطبيق ( ، )0000مالك النداء للصالة ( )000
.
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أخرجه مسلم (. )0
النهي عن الرفع قبل اإلمام:
عن أيب هريرة  عن النيب  قال { :أما خيشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل اإلمام
أن جيعل اهلل رأسه رأس محار أو جيعل صورته صورة محار } ( )0متفق عليه (. )0
الشرح
السمود من العبادات العظيمة ملا فيه من غاية الذل واخلضوع هلل تعاىل ،ولذلك -
واهلل أعلم  -هني املصلي عن قراءة القرآن يف هذا الوضع ألن كالم اهلل أشرف الكالم،
ومما هني عنه املصلي أن يرفع رأسه قبل إمامه وورد فيه الوعيد الشديد ملن فعل ذلك.
الفوائد
 فضل السمود وأنه من أسباب دخول اجلنة. النهي عن قراءة القرآن يف السمود. -النهي عن رفع الرأس قبل اإلمام والوعيد الشديد عليه.

( )0م .001
( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم الصالة ( ، )000الترمذي اجلمعة ( ، )000النسائي اإلمامة ( ، )000أبو
داود الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )000أمحد ( ، )000/0الدارمي الصالة
( . )0000
( )0خ ، )000( 000 /0م .000
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اجللوس بني السجدتني
عن أيب هريرة  { أن رسول اهلل  دخل املسمد فدخل رجل فصلى مث جاء
فسلم على النيب  فقال :ارجع فصل فإنك مل تصل ،فرجع الرجل فصلى كما كان
صلى ،مث جاء فسلم على النيب  فقال النيب  وعليك السالم ،مث قال :ارجع فصل
فإنك مل تصل  -ثالثا  -فقال الرجل :والذي بعثك باحلق ما أحسن غريه فعلمين ،فقال
الرسول  إذا قمت إىل الصالة فكرب مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن ،مث اركع حىت
تطمئن راكعا ،مث ارفع حىت تعتدل قائما ،مث اسمد حىت تطمئن ساجدا ،مث ارفع حىت
تطمئن جالسا ،مث افعل ذلك يف صالتك كلها } ( )0متفق عليه (. )0

عن الرباء بن عازب  قال { :كان ركوع النيب  وسموده وإذا رفع رأسه من
الركوع وبني السمدتني قريبا من السواء } ( )0أخرجه البخاري (. )0
عن حذيفة  { أن النيب  كان يقول بني السمدتني :رب اغفر يل ،رب اغفر
يل } ( )0أخرجه ابن ماجه (. )0
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما { أن النيب  كان يقول بني السمدتني :اللهم اغفر
يل وارمحين وعافين واهدين وارزقين } ( )0أخرجه أبو داود والترمذي (. )0
( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم الصالة ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )010النسائي االفتتاح ( ، )000أبو
داود الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0101أمحد (. )000 /0
( )0خ  ، )000( 000 /0م ..000
( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم الصالة ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )000النسائي التطبيق ( ، )0000أبو
داود الصالة ( ، )000أمحد ( ، )000/0الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ .. )010( 000 / 0
( )0النسائي التطبيق ( ، )0000أبو داود الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )000أمحد (/0
 ، )000الدارمي الصالة (. )0000
( )0جه  ،000وصححه األلباين يف اإلرواء .000
( )0الترمذي الصالة ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )001ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (. )000
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الشرح
كان رسول اهلل  إذا قام من السمدة األوىل جيلس بني السمدتني بقدر سموده
ويدعو اهلل تعاىل بأذكار شرعها ألمته.
الفوائد
 أن اجللوس بني السمدتني ركن من أركان الصالة. وجوب االطمئنان يف هذه اجللسة. -وجوب قول الذكر الوارد.

( )0د  ،001ت .000
092
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اجللوس للتشهد
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت { :كان رسول اهلل  يستفتح الصالة بالتكبري
والقراءة بـ (احلمد هلل رب العاملني) وكان إذا ركع مل يشخص رأسه ومل يصوبه (أي
مل يرفعه ومل خيفضه) ولكن بني ذلك ،وكان إذا رفع رأسه من الركوع مل يسمد
حىت يستوي قائما ،وكان إذا رفع رأسه من السمدة مل يسمد حىت يستوي قاعدا،
وكان يقول يف كل ركعتني التحية ،وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمىن،
وكان ينهى عن عقبة الشيطان ( أي أن يفرش قدميه وجيلس على عقبيه) وينهى أن
يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ،وكان خيتم صالته بالتسليم }

() 0

أخرجه

مسلم (. )0
عن أيب محيد الساعدي  { أنه رأى النيب  إذا كرب جعل يديه حذاء منكبيه،
وإذ ا ركع أمكن يديه من ركبتيه مث هصر ظهره ،فإذا رفع رأسه استوى حىت يعود كل
فقار إىل مكانه ،فإذا سمد وضع يديه غري مفترش وال قابضهما (أي جيافيهما عن
جنبيه) واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ،فإذا جلس يف الركعتني جلس على
رجله اليسرى ونصب باليمىن ،وإذا جلس يف الرك عة اآلخرة قدم رجله اليسرى
ونصب األخرى وقعد على مقعدته } ( . )0أخرجه البخاري (. )0
وضع اليدين يف اجللوس:
عن الزبري  قال { :كان الرسول  إذا قعد يف الصالة جعل قدمه اليسرى بني
فخذه وساقه ،وفرش قدمه اليمىن ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده
( )0مسلم الصالة ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )000أمحد
(  ، )000 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0م .000
( )0البخاري األذان ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )010النسائي السهو ( ، )0000أبو داود الصالة (، )001
ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0100أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ. )000( 010 /0
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اليمىن على فخذه اليمىن وأشار هبا } ( )0أخرجه مسلم (. )0
الشرح
بعد أن يؤدي املصلي ركعتني جيلس للتشهد ،فيفرش رجله اليسرى وجيلس عليها،
وينصب اليمىن ،ويف التشهد الثاين يقدم اليسرى ويقعد على مقعدته.
الفوائد
 أن اجللوس للتشهد قبل السالم ركن من أركان الصالة. أن السنة يف التشهد األول أن ينصب قدمه اليمىن ويفرش اليسرى وجيلس عليها،أما يف التشهد الثاين فيقدم رجله اليسرى وجيلس على مقعدته.
 استحباب وضع اليد اليمىن على الفخذ واإلشارة هبا يف التشهد ،واليسرى علىالركبة.

( )0مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000النسائي السهو ( ، )0000أبو داود الصالة ( ، )000أمحد ( /0
. )0
( )0م .000
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ما يقال يف التشهد
التحيات:
عن عبد اهلل بن مسعود  قال { :كنا إذا صلينا -

() 0

إذا جلسنا  -خلف

النيب  قلنا :السالم على فالن وفالن ،فالتفت إلينا رسول اهلل  فقال :إن اهلل هو
السالم فإذا صلى أحدكم فليقل :التحيات هلل والصلوات والطيبات ،السالم عليك
أيها النيب ورمحة اهلل وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهلل الصاحلني  -فإنكم إذا
قلتموها أصابت كل عبد هلل صاحل يف السماء واألرض  -أشهد أن ال إله إال اهلل
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،مث يتخري من املسألة ما شاء } متفق عليه (. )0

الصالة على الرسول : 

عن كعب بن عمرة  قال { :خرج علينا رسول اهلل  فقلنا :قد عرفنا كيف

نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال :قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ،وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت

على إبراهيم ،وعلى آل إبراهيم ،إنك محيد جميد } ( )0أخرجه مسلم (. )0
الدعاء بعد التشهد:

عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { إذا تشهد أحدكم فليستعذ باهلل من

أربع يقول :اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القرب ومن فتنة احمليا واملمات

( )0ويف رواية عند أيب داود .000
( )0خ  ، )000( 001 /0م .010
( )0البخاري الدعوات ( ، )0000مسلم الصالة ( ، )010الترمذي الصالة ( ، )000النسائي السهو (، )0000
أبو داود الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )010أمحد ( ، )000/0الدارمي الصالة
( . )0000
( )0م .010
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ومن فتنة املسيح الدجال } ( )0متفق عليه (. )0
الشرح
إذا جلس املصلي للتشهد فإنه يشرع له أن يقول :التحيات اليت علمها الرسول 
ألصحابه ،مث يصلي على النيب  مث يدعو مبا شاء.
الفوائد
 أن التشهد والصالة على النيب  ركنان من أركان الصالة. استحباب التعوذ من عذاب النار وعذاب القرب وفتنة احمليا واملمات وفتنة املسيحالدجال بعد التشهد.
 -أن السنة الدعاء قبل السالم.

( )0البخاري اجلنائز ( ، )0000مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000الترمذي الدعوات ( ، )0010النسائي
االستعاذة ( ، )0000أبو داود الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )010أمحد ( /0
 ، )000الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ ،م  ،000وقال احلافظ يف البلوغ :ويف رواية ملسلم :إذا فرغ أحدكم من التشهد األخري.
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التسليم من الصالة
عن سعد بن أيب وقاص  قال { :كنت أرى رسول اهلل  يسلم عن ميينه وعن
يساره حىت أرى بياض خده } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن عبد اهلل بن مسعود  عن النيب  { أنه كان يسلم عن ميينه وعن يساره:
السالم عليكم ورمحة اهلل ،السالم عليكم ورمحة اهلل } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
عن أيب سعيد اخلدري  قال :قال رسول اهلل  { مفتاح الصالة الطهور،
وحترميها التكبري ،وحتليلها التسليم ،وال صالة ملن مل يقرأ باحلمد ،وسورة يف فريضة أو

غريها } ( )0أخرجه الترمذي (. )0

عن وائل بن حمر  قال { :صليت مع رسول اهلل  فكان يسلم عن ميينه:
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وعن مشاله :السالم عليكم ورمحة اهلل }

()0

أخرجه

أبو داود (. )0

( )0مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000النسائي السهو ( ، )0000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها
(  ، )000أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0م .000
( )0الترمذي الصالة ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )000أمحد
( . )001 /0
( )0ت  000وفال حسن صحيح.
( )0الترمذي الصالة ( ، )000ابن ماجه الطهارة وسننها (. )000
( )0ت  000وقال حسن ،قال احلافظ رواه أصحاب السنن بسند صحيح .الفتح  ،000 /0وصححه األلباين يف
اإلرواء برقم .010
( )0أبو داود الصالة (. )000
( )0د  ،000قال احلافظ يف بلوغ املرام ص  :00بسند صحيح ،وصححه األلباين يف اإلرواء  00 ،00 /0وذكر
تصحيحه عن عبد احلق يف األحكام والنووي يف اجملموع.
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الشرح
خيرج املصلي من صالته إذا أكملها بالتسليم ،فهو حتليلها حبيث حيل له ما كان حمرما
عليه فيها ،وذلك بأن يقول :السالم عليكم ورمحة اهلل ويلتفت عن ميينه وعن يساره.
الفوائد
 أن التسليم ركن من أركان الصالة. أن صفته أن يلتفت عن ميينه وعن مشاله قائال :السالم عليكم ورمحة اهلل ،السالمعليكم ورمحة اهلل.
 -أنه ال بأس أن يزيد يف التسليمة األوىل أحيانا :وبركاته.
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الذكر بعد الصالة
عن ثوبان  قال { :كان رسول اهلل  إذا انصرف من صالته استغفر ثالثا وقال:
اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت ياذا اجلالل واإلكرام } ( )0أخرجه مسلم (. )0
وعن املغرية بن شعبة  أن رسول اهلل  { كان إذا فرغ من الصالة وسلم قال:
ال إله إال اهلل وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ،اللهم ال

مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد } ( )0متفق عليه (. )0

عن عبد اهلل بن الزبري  قال { :كان رسول اهلل  يقول دبر كل صالة حني
يسلم :ال إله إال اهلل وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ،ال
حول وال قوة إال باهلل ،ال إله إال اهلل وال نعبد إال إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء
احلسن ،ال إله إال اهلل خملصني له الدين ولو كره الكافرون } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن أيب هريرة  عن رسول اهلل  قال { :من سبح اهلل دبر كل صالة ثالثا
وثالثني ،ومحد اهلل ثالثا وثالثني ،وكرب اهلل ثالثا وثالثني ،فتلك تسعة وتسعون ،وقال متام
املائة :ال إله إال اهلل وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير

( )0مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )011أبو داود الصالة ( ، )0000ابن ماجه
إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )000أمحد ( ، )001 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0م .000
( )0البخاري األذان ( ، )010مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000النسائي السهو ( ، )0000أبو داود
الصالة ( ، )0010أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ  ، )000( 000 /0م .000
( )0مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000ال نسائي السهو ( ، )0001أبو داود الصالة ( ، )0010أمحد
(. ) 0/ 0
( )0م .000
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غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما { أن رفع الصوت بالذكر حني ينصرف الناس
من املكتوبة كان على عهد النيب  )0( } أخرجه البخاري (. )0
الشرح
بعد انتهاء الصالة كان الرسول  والصحابة رضوان اهلل عليهم جيهرون بالذكر على
سميتهم كل على حدة ،وقد سن الرسول  أذكارا كان يداوم عليها بعد كل صالة،
فيها توحيد وحتميد ومتميد هلل ،وثناء عليه سبحانه.
الفوائد
 استحباب املداومة على قول األذكار الواردة بعد الصالة. استحباب رفع الصوت بذلك. -فضل التسبيح والتحميد ،والتكبري ،والتهليل بعد كل صالة مائة مرة.

( )0مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )0010أمحد ( ، )000 /0مالك النداء للصالة
(. )000
( )0م .000
( )0البخاري األذان ( ، )010مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000النسائي السهو ( ، )0000أبو داود
الصالة ( ، )0110أمحد (. )000 /0
( )0خ. )000( 000 /0
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أوقات الصالة
قال اهلل تعاىل{ :

           

   

}

()0

 .وقال تعاىل{ :

    

. )0( }   
عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل  قال { :وقت الظهر إذا
زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما مل حيضر العصر .ووقت العصر ما مل تصفر
الشمس ،ووقت صالة املغرب ما مل يغب الشفق ،ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل
األوسط ،ووقت صالة الصبح من طلوع الفمر ما مل تطلع الشمس ،فإذا طلعت الشمس
فأمسك عن الصالة فإهنا تطلع بني قرين شيطان } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن أيب برزة  قال { :كان النيب  يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ،ويقرأ
فيها ما بني الستني إىل املائة ،ويصلي الظهر إذا زالت الشمس ،والعصر وأحدنا يذهب إىل

أقصى املدينة ويرجع ( )0والشمس حية ،وال يبايل يف تأخري العشاء إىل ثلث الليل } متفق
عليه (. )0
عن جابر  قال { :سأل رجل رسول اهلل  عن مواقيت الصالة فقال :صل
معي ،فصلى الظهر حني زاغت الشمس ،والعصر حني كان يفء كل شيء مثله واملغرب
حىت غابت الشمس ،والعشاء حني غاب الشفق ،قال :مث صلى الظهر حني كان يفء
( )0سورة اإلسراء ،آية.00 :
( )0سورة النساء ،آية.010 :
( )0مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000النسائي املواقيت ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )000أمحد ( .)001/0
( )0م .000
( )0الذي يف البخاري املطبوع :ورجع ،لكن ذكر احلافظ أهنا يف رواية أخرى :ويرجع.
( )0خ  ، )000( 00 /0م .000
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اإلنسان مثله ،والعصر حني كان يفء اإلنسان مثليه ،واملغرب حني كان قبيل غيوبة

الشفق ،والعشاء إىل ثلث الليل } (. )0( )0

الشرح
للصلوات أوقات حددها الرسول  بقوله وفعله ،وعقلها عنه صحابته رضوان اهلل
عليهم ،ونقلوها إلينا ،وال جيوز تأخري الصالة عن وقتها احملدد إال من عذر.
الفوائد
 أن دخول الوقت شرط لصحة الصالة. أن وقت صالة الظهر يبدأ بعد زوال الشمس إىل وقت العصر. أن وقت العصر يبدأ حني يكون ظل الشيء مثليه. أن وقت املغرب من غروب الشمس إىل غياب الشفق وهو احلمرة اليت تكون يفاألفق بعد الغروب.
 أن وقت العشاء حني يغيب الشفق إىل نصف الليل. -أن وقت صالة الفمر من طلوع الفمر الصادق حىت طلوع الشمس.

( )0النسائي املواقيت ( ، )010أبو داود الصالة ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0أخرجه النسائي  ،000وصححه األلباين يف اإلرواء .000
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استحباب تعجيل صالة املغرب وتأخري العشاء
عن رافع بن خديج  قال { :كنا نصلي املغرب مع النيب  فينصرف أحدناوإنه
ليبصر مواقع نبله }

()0

( .أي :املواضع اليت تصل إليها سهامه إذا رمى هبا)

()0

أخرجه

البخاري (. )0
عن أيب أيوب  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :ال تزال أميت خبري  -أو قال:
على الفطرة  -ما مل يؤخروا املغرب إىل أن تشتبك النموم } ( . )0أخرجه أبو داود (. )0
(ومعىن اشتباك النموم :ظهور صغارها مع كبارها جا (.) )0
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت { :أعتم النيب  ذات ليلة بالعشاء حىت ذهب عامة
الليل ،مث خرج فصلى وقال .إنه لوقتها لوال أن أشق على أميت } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن جابر بن مسرة  قال { :كان رسول اهلل  يؤخر صالة العشاء
اآلخرة } ( )0أخرجه مسلم (. )01

( )0البخاري مواقيت الصالة ( ، )000مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000ابن ماجه الصالة ( ، )000أمحد
(. )000 /0
( )0الفتح .00 /0
( )0خ. )000( 01 / 0
( )0أبو داود الصالة ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0د  ،000وحسنه األرناؤوط يف حتقيقه جلامع األصول.
( )0مع األصول (. )000 /0
( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000النسائي املواقيت ( ، )000أمحد
(  ، )000 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0م .000
( )0مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000النسائي املواقيت ( ، )000أمحد (. )010 /0
( )01م .000
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الشرح
كان من سنة الرسول  تعميل صالة املغرب ،وكان حيث على ذلك ،وكان 
يستحب تأخري العشاء ما مل يشق ذلك على املصلني.
الفوائد
 استحباب تعميل صالة املغرب. كراهة تأخريها حىت اشتباك النموم. -استحباب تأخري صالة العشاء إىل ثلث الليل.
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أوقات النهي
عن عقبة بن عامر  قال { :ثالث ساعات كان رسول اهلل  ينهانا أن
نصلي فيهن أو نقرب فيهن موتانا :حني تطلع الشمس بازغة حىت ترتفع وحني يقوم
قائم الظهرية حىت متيل الشمس ،وحني تضيف الشمس للغروب (أي متيل) حىت

تغرب } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال { :شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم
عندي عمر :أن النيب  هنى عن الصالة بعد الصبح حىت تشرق الشمس وبعد العصر
حىت تغرب } ( )0متفق عليه (. )0

الشرح
حدد الشرع أوقاتا ال جتوز الصالة فيها ،ملا يف ذلك من مشاهبة املشركني الذين
يعبدون الشمس ،فيصلون هلا عند طلوعها وغروهبا ،فال يصلي يف تلك األوقات إال ما
ك ان له سبب كصالة اجلنازة أو قضاء الفائتة.
الفوائد
 حترمي صالة النافلة بعد الفمر حىت ترتفع الشمس. حترمي صالة النافلة بعد العصر حىت تغرب الشمس. -حترمي صالة النافلة حينما تقوم الشمس يف السماء حىت تزول.

( )0مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000الترمذي اجلنائز ( ، )0101النسائي املواقيت ( ، )001أبو داود
اجلنائز ( ، )0000ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ( ، )0000أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0م .000
( )0البخاري مواقيت الصالة ( ، )000مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000الترمذي الصالة (، )000
النسائي املواقيت ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )0000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0001أمحد
(  ، )00 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ ، )000( 00 / 0م .000
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 -يستثىن من ذلك ما كان له سبب كتحية املسمد (. )0

( )0قال الشيخ ابن باز يف تعليقه على الفتح  :00 /0هذا القول (أي محل النهي على ما ال سبب له وخيص منه ما
له سبب) أصح األقوال وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتني عن أمحد ،واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية
وتلميذه العالمة ابن القيم ،وبه جتتمع األخبار.
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قضاء الفوائت
عن أنس  عن النيب  قال { :من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها ال كفارة
هلا إال ذلك {  } )0( }    أخرجه البخاري (. )0
عن أيب قتادة  قال { :سرنا مع رسول اهلل  ليلة ،فقال بعض القوم :لو
عرست بنا يا رسول اهلل (أي :نزل ت بنا للنوم والراحة من السري) قال :أخاف أن
تناموا عن الصالة ،قال بالل :أنا أوقظكم .فاضطمعوا ،وأسند بالل ظهره إىل راحلته
فغلبته عيناه فنام ،فاستيقظ النيب  وقد طلع حاجب الشمس ،فقال :يا بالل ،أين ما
قلت؟ قال :ما ألقيت علي نومة مثلها قط .قال :إن اهلل قبض أرواحكم حني شاء
وردها عليكم حني شاء ،يا بالل قم فأذن بالناس بالصالة .فتوضأ فلما ارتفعت
الشمس وابيضت قام فصلى } ( )0أخرجه البخاري (. )0
عن جابر بن عبد اهلل  { أن عمر ب ن اخلطاب جاء يوم اخلندق بعد ما غربت
الشمس ،فمعل يسب كفار قريش ،قال :يا رسول اهلل ما كدت أصلي العصر حىت
كادت الشمس تغرب .قال النيب  واهلل ما صليتها .فقمنا إىل بطحان (واد يف
املدينة) فتوضأ للصالة وتوضأنا هلا ،فصلى العصر بعدما غربت الشمس مث صلى بعدها

املغرب } ( )0أخرجه البخاري (. )0

( )0سورة طه آية.00 :
( )0خ . )000( 01 /0
( )0البخاري مواقيت الصالة ( ، )001مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000النسائي اإلمامة ( ، )000أبو
داود الصالة ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0خ. )000( 00 /0
( )0البخاري مواقيت الصالة ( ، )000مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000الترمذي الصالة (، )001
النسائي السهو (. )0000
( )0خ. )000( 00 /0
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الشرح
قد يعرض للمسلم ما يشغله عن صالته من نسيان أو نوم ال تفريط فيه أو غري ذلك،
ومن رمحة اهلل أنه ال يؤاخذ بذلك بل شرع للمسلم يف هذه احلالة قضاء ما فاته من الصالة
حال زوال املانع.
الفوائد
 رمحة اهلل وختفيفه عن املسلمني. أن من نسي صالة أو نام عنها  -مع بذله األسباب يف االستيقاظ  -فإنه يصليها إذاذكرها وال شيء عليه.
 -وجوب الترتيب يف قضاء الفوائت (. )0

( )0إذا مل خيش خروج وقت الصالة احلاضرة ،انظر الشرح املمتع البن عثيمني .000 /0
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األماكن اليت ال تصح الصالة فيها
عن أنس بن مالك  قال { :كان النيب  يصلي يف مرابض الغنم } ( . )0متفق
عليه (. )0
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { صلوا يف مرابض الغنم وال تصلوا يف
أعطان اإلبل } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
عن جندب  قال مسعت النيب  قبل أن ميوت خبمس وهو يقول { :إين أبرأ إىل
اهلل أن يكون يل منكم خليل ،فإن اهلل قد اختذين خليال كما اختذ إبراهيم خليال ،ولو كنت
متخذا من أهل األرض خليال الختذت أبا بكر خليال ،أال وإن من كان قبلكم كانوا
يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد ،أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أهناكم عن

ذلك } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن أيب سعيد اخلدري  أن رسول اهلل  قال { :األرض كلها مساجد إال احلمام
واملقربة } ( )0أخرجه أبو داود والترمذي (. )0

( )0البخاري الصالة ( ، )000مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )001أمحد
( . )000 /0
( )0خ ،0م.000
( )0الترمذي الصالة ( ، )000ابن ماجه املساجد واجلماعات ( ، )000الدارمي الصالة (. )0000
( )0ت  000وقال حسن صحيح ،وصححه أمحد شاكر ،وأصله يف مسلم برقم  001عن جابر بن مسرة.
( )0مسلم املساجد ومواضع الصالة (. )000
( )0م .000
( )0الترمذي الصالة ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )000ابن ماجه املساجد واجلماعات ( ، )000الدارمي الصالة
(. )0001
( )0د  ،000ت  ،000وصححه األلباين يف اإلرواء  ،001 /0وذكر أن شيخ اإلسالم قال :أسانيده جيدة.
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الشرح
األصل أن مجيع األرض مسمد للمسلمني ،وهذا من توسيع اهلل على هذه األمة،
فحيث أدركت أحدا منهم صالته فليصل ،إال أن هناك أماكن استثناها الشرع فال تصح
الصالة فيها ،إما ابتعادا عن الشرك ووسائله كاملقربة ،أو ألهنا مأوى للشياطني كمبارك
اإلبل أو لنماستها كاحلمام أو لغري ذلك.
الفوائد
 النهي عن الصالة يف مبارك اإلبل. جواز الصالة يف مرابض الغنم. حترمي الصالة يف املقربة ،سدا لذريعة الشرك (. )0 -النهي عن الصالة يف احلمام (. )0

( )0انظر فتح اجمليد ص  ،000 ،000والشرح املمتع .000 /0
( )0قال الشيخ ابن باز :وجتوز باجتاه احلمامات أو على أسطحها يف أصح قويل العلماء .فتاوى إسالمية ،001 /0
وانظر الشرح املمتع .000 /0
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أمور هنى الشرع عنها
النهي عن املشي يف نعل واحدة:
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :ال ميش أحدكم يف نعل واحدة،
لينعلهما مجيعا أو ليخلعهما مجيعا } ( )0متفق عليه (. )0
وعنه قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :إذا انقطع شسع نعل أحدكم ،فال ميش
يف األخرى حىت يصلحها } ( )0أخرجه مسلم (. )0
النهي عن دخول أماكن املعذبني:
عن ابن عمر  { أن النيب  ملا مر باحلمر (أي مدائن صاحل) قال :ال تدخلوا
مساكن الذين ظلموا إال أن تكونوا باكني أن يصيبكم ما أصاهبم ،مث تقنع بردائه وهو على

الرحل } ( )0متفق عليه (. )0
النهي عن التحريق بالنار:

عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { إن النار ال يعذب هبا إال اهلل } (. )0

( )0مسلم اللباس والزينة ( ، )0100أبو داود اللباس ( ، )0000ابن ماجه اللباس ( ، )0000أمحد (، )000/0
مالك اجلامع (. )0010
( )0خ ،01م .0100
( )0البخاري اللباس ( ، )0000مسلم اللباس والزينة ( ، )0100الترمذي اللباس ( ، )0000النسائي الزينة
(  ، )0001أبو داود اللباس ( ، )0000ابن ماجه اللباس ( ، )0000أمحد ( ، )000 /0مالك اجلامع
( . )0010
( )0م .0100
( )0البخاري أحاديث األنبياء ( ، )0011مسلم الزهد والرقائق ( ، )0001أمحد (. )00 /0
( )0خ ، )0001( 000 /0م .0001
( )0البخاري اجلهاد والسري ( ، )0000الترمذي السري ( ، )0000أبو داود اجلهاد ( ، )0000أمحد (، )010/0
الدارمي السري (. )0000
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أخرجه البخاري (. )0
عن علي  قال :قال النيب  { ال تعذبوا بعذاب اهلل } (( )0يعين النار) أخرجه
البخاري (. )0
الشرح
هنت الشريعة عن فعل أشياء حلكمة ومصلحة قد نعلمها ،وقد ال نعلمها ،لكن جيب
علينا التسليم هبا والسعي إىل تركها حىت ال يقع اإلنسان يف خمالفة أمر رسول اهلل . 
 -كراهة املشي يف نعل واحدة.

الفوائد

 النهي عن دخول أماكن املعذبني كمدائن صاحل ،إال على وجه االعتبار. -النهي عن التعذيب بالتحريق بالنار.

( )0خ . )0100( 000 /0
( )0البخاري اجلهاد والسري ( ، )0000الترمذي احلدود ( ، )0000النسائي حترمي الدم ( ، )0101أبو داود
احلدود ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ . )0100( 000 /0
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صالة التطوع
عن ربيعة بن كعب األسلمي  قال { :كنت أبيت مع رسول اهلل  فأتيته
بوضوئه وحاجته فقال يل :سل :فقلت :أسألك مرافقتك يف اجلنة ،فقال :أو غري ذلك؟

قلت هو ذاك .قال :فأعين على نفسك بكثرة السمود } ( )0أخرجه مسلم (. )0
استحباب جعلها يف البيت:

عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل  { اجعلوا يف بيوتكم من
صالتكم وال تتخذوها قبورا } ( )0أخرجه البخاري (. )0
عن زيد بن ثابت  قال :قال رسول اهلل  { إن خري صالة املرء يف بيته إال
املكتوبة } ( )0متفق عليه (. )0

( )0مسلم الصالة ( ، )000النسائي التطبيق ( ، )0000أبو داود الصالة (. )0001
( )0م .000
( )0البخاري الصالة ( ، )000مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )000النسائي قيام
الليل وتطوع النهار ( ، )0000أبو داود الصالة ( ، )0000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (، )0000
أمحد (. )0 /0
( )0خ . )0000( 00 /0
( )0البخاري األدب ( ، )0000مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )001النسائي قيام
الليل وتطوع النهار ( ، )0000أبو داود الصالة ( ، )0000أمحد ( ، )000/0مالك النداء للصالة ( ، )000
الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ ،م.000
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الشرح
الصالة خري موضوع ،وهي من خري ما يتقرب به العبد إىل ربه ،أخرب الرسول  أن
اإلكثار منها سبب لدخول اجلنة ،وأمر أن جيعل الرجل من صالته النافلة يف بيته ،ملا يف
ذلك من إخفاء العمل وتعليم أهل البيت وتعويدهم عليها.
الفوائد
 فضل النوافل وأن اإلكثار منها سبب لدخول اجلنة. -أن األفضل أن تكون النوافل يف البيت.
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الوتر
عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن النيب  قال { :اجعلوا آخر صالتكم بالليل وترا }

()0

متفق عليه (. )0
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما { أن رجال سأل رسول اهلل  عن صالة الليل
فقال رسول اهلل  صالة الليل مثىن مثىن ،فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة
واحدة توتر له ما قد صلى } ( )0متفق عليه (. )0
وقته:
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت { :من كل الليل أوتر رسول اهلل  وانتهى
وتره إىل السحر } ( )0متفق عليه (. )0
عن جابر  قال :قال رسول اهلل  { من خاف أال ي قوم من آخر الليل
فليوتر أوله ،ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صالة آخر الليل مشهودة

وذلك أفضل } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0البخاري اجلمعة ( ، )000مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )0000أمحد
( . )01/0
( )0خ  ، )000( 000 /0م .000
( )0البخاري اجلمعة ( ، )000مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )000النسائي قيام
الليل وتطوع النهار ( ، )0000أبو داود الصالة ( ، )0000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (، )0000
أمحد ( ، )00 /0مالك النداء للصالة ( ، )000الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ ، )001( 000 / 0م.000
( )0البخاري اجلمعة ( ، )000مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )000النسائي قيام
الليل وتطوع النهار ( ، )0000أبو داود الصالة ( ، )0000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (، )0000
أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ ، )000( 000 /0م .000
( )0مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها
(  ، )0000أمحد (. )000 /0
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الشرح
من السنن اليت سنها رسول اهلل  وينبغي للمسلم أال يهملها ،سنة الوتر ،وأقله ركعة
خيتم هبا املسلم صالته يف يومه وليلته ،ويبدأ وقته من بعد صالة العشاء.
الفوائد
 استحباب صالة الوتر. أهنا ركعة  -على األقل  -ختتم هبا الصالة. -أن وقتها من بعد صالة العشاء إىل طلوع الفمر ،واألفضل أن تكون آخر الليل.

( )0م .000
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من أحكام الوتر
ال وتران يف ليلة:
عن طلق بن علي  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :ال وتران يف ليلة }

()0

أخرجه أبو داود والترمذي (. )0
القنوت يف الوتر:

عن احلسن بن علي رضي اهلل عنهما قال { :علمين رسول اهلل  كلمات أقوهلن

يف الوتر :اللهم اهدين فيمن هديت ،وعافين فيمن عافيت ،وتولين فيمن توليت ،وبارك يل
فيما أعطيت ،وقين شر ما قضيت ،إنك تقضي وال يقضى عليك إنه ال يذل من واليت وال
يعز من عاديت ،تباركت ربنا وتعاليت } ( )0أخرجه أبو داود والترمذي (. )0

القراءة يف الوتر:

عن عبد العزيز بن جريج رمحه اهلل ،قال { :سألنا عائشة رضي اهلل عنها بأي شيء

كان يوتر رسول اهلل  ؟ قالت :كان يقرأ يف األوىل بـ (سبح اسم ربك األعلى) ويف
الثانية بـ (قل يا أيها الكافرون) ويف الثالثة بـ (قل هو اهلل أحد) واملعوذتني }

()0

أخرجه أبو داود والترمذي (. )0
ما يقول بعد السالم من الوتر:

عن أيب بن كعب  قال { :كان رسول اهلل  إذا سلم يف الوتر قال :سبحان

( )0الترمذي الصالة ( ، )001النسائي قيام الليل وتطوع النهار ( ، )0000أبو داود الصالة (. )0000
( )0د  ،0000ت  001وقال حسن غريب ،وصححه الشيخ أمحد شاكر.
( )0الترمذي الصالة ( ، )000النسائي قيام الليل وتطوع النهار ( ، )0000أبو داود الصالة ( ، )0000ابن ماجه
إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0د  ،0000ت  ،000جه  ،0000ن  ،0000وصححه األلباين يف املشكاة .000 /0
( )0الترمذي الصالة ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )0000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (. )0000
( )0د  ،0000ت  000وقال :حسن غريب ،وصححه األلباين كما يف املشكاة .000 /0
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امللك القدوس } ( )0أخرجه أبو داود ،ويف رواية { :ثالثا طول يف الثالثة } (. )0( )0
الشرح
هنى رسول اهلل  عن أن يصلى الوتر يف ليلة أكثر من مرة واحدة ،وقد علم  ابن
ابنته كلمات يقوهلا يف دعائه يف الوتر ،ينبغي للمسلم أن حيفظها ،وكان  يقرأ يف وتره
 إذا أوتر بثالث  -بسبح والكافرون وقل هو اهلل أحد واملعوذتني ،وبعد أن يسلم منالوتر كان يقول :سبحان امللك القدوس.
الفوائد
 النهي عن صالة الوتر أكثر من مرة يف الليلة. استحباب الدعاء يف الوتر مبا ورد. استحباب القراءة يف الوتر بسبح والكافرون وقل هو اهلل أحد. استحباب قول :سبحان امللك القدوس ثالث مرات بعد الوتر ورفع الصوت يفالثالثة.

( )0النسائي قيام الليل وتطوع النهار ( ، )0000أبو داود الصالة (. )0001
( )0النسائي قيام الليل وتطوع النهار (. )0000
( )0د  ،0001والزيادة يف الرواية الثانية عند النسائي ( ،: )0000وصححه األلباين يف املشكاة .000 /0
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السنن الرواتب
عن أم حبيبة رضي اهلل عنها قالت :مسعت رسول اهلل  يقول { :من صلى اثنيت
عشرة ركعة  -ويف رواية :تطوعا  -يف يومه وليلته بين له هبن بيت يف اجلنة }

()0

أخرجه مسلم (. )0
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال { :حفظت من النيب  عشر ركعات :ركعتني
قبل الظهر ،وركعتني بعدها ،وركعتني بعد املغرب يف بيته ،وركعتني بعد العشاء يف بيته،

وركعتني قبل الصبح } ( )0متفق عليه (. )0

عن عائشة رضي اهلل عنها { أن النيب  كان ال يدع أربعا قبل الظهر وركعتني قبل
الغداة } (( )0أي :الفمر) أخرجه البخاري (. )0
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال { :صحبت النيب  فلم أره يسبح يف
السفر } (( )0أي يتنفل الرواتب اليت قبل الفريضة وبعدها) ( . )0أخرجه البخاري (. )0
( )0مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )000النسائي قيام الليل وتطوع النهار
(  ، )0010أبو داود الصالة ( ، )0001ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0000أمحد (، )000 /0
الدارمي الصالة (. )0000
( )0م .000
( )0البخاري اجلمعة ( ، )0000مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )000أمحد
(  ، )00 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ ، )0000( 01 /0م .000
( )0البخاري اجلمعة ( ، )0000النسائي قيام الليل وتطوع النهار ( ، )0000أبو داود الصالة ( ، )0000ابن
ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0000أمحد ( ، )00 /0الدارمي الصالة (. )0000
(. )1183( 00 /0 )0
( )0البخاري اجلمعة ( ، )0101أبو داود الصالة (. )0000
( )0الفتح .000 /0
( )0خ . )0010( 000 /0
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الشرح
سن رسول اهلل  سننا تصلى قبل الصلوات املفروضة أو بعدها وكان يداوم عليها
ورغب يف احملافظة عليها ،ولذلك تسمى بالسنن الرواتب ،فينبغي للمسلم االعتناء هبا
واحملافظة عليها.
الفوائد
 استحباب احملافظة على هذه السنن الرواتب. أهنا :أربع قبل الظهر وركعتان بعده ،وركعتان بعد املغرب ،وركعتان بعد العشاء،وركعتان قبل الفمر.
 عظم األجر يف احملافظة عليها. -مشروعية ترك السنن الرواتب أثناء السفر.

223

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

فضل سنة الفجر
وجواز قضائها بعد صالة الفجر :
عن عائشة رضي اهلل عنها عن النيب  قال { :ركعيت الفمر خري من الدنيا وما
فيها } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت { :مل يكن النيب  على شيء من النوافل أشد منه
تعاهدا على ركعيت الفمر } ( )0أخرجه البخاري (. )0
عن حفصة رضي اهلل عنها { أن رسول اهلل  كان إذا سكت املؤذن من األذان
لصالة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتني خفيفتني قبل أن تقام الصالة }

() 0

أخرجه

مسلم (. )0
جواز قضائها بعد صالة الفجر:
عن قيس بن عمرو  قال { :رأى النيب  رجال يصلي بعد صالة الصبح
ركعتني ،فقال رسول اهلل  صالة الصبح ركعتني؟ فقال الرجل :إين مل أكن صليت
الركعتني اللتني قبلهما ،فصليتهما اآلن ،فسكت رسول اهلل  )0( } أخرجه أبو داود

()0

( )0مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )000النسائي قيام الليل وتطوع النهار
(  ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .000
( )0البخاري اجلمعة ( ، )0001أبو داود الصالة ( ، )0000أمحد (. )00 /0
( )0خ. )0000( 00 /0
( )0البخاري اجلمعة ( ، )0000مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0م .000
( )0الترمذي الصالة ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )0000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (. )0000
( )0د  ،0000وصححه األلباين يف املشكاة  .000 /0وعند ابن ماجه ( : )0000أصالة الصبح مرتني؟..
220

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

الشرح
سنة الفمر من العبادات الفاضلة اليت كان حيافظ عليها الرسول  وكان يرغب
أصحابه فيها ،وأخرب أهنا  -ملا فيها من األجر العظيم  -خري من الدنيا وما فيها ،وملا رأى
من يتنفل بعد صالة الفمر أنكر عليه فلما علم أنه يقضي سنة الفمر سكت وأقره على
ذلك.
الفوائد
 استحباب صالة ركعتني قبل صالة الفمر. عظم فضل هذه السنة. -جواز قضائها بعد صالة الفمر.
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من أحكام سنة الفجر
استحباب ختفيفها:
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :كان { النيب  خيفف الركعتني اللتني قبل صالة
الصبح حىت إين ألقول :هل قرأ بأم الكتاب؟ } ( )0أخرجه البخاري (. )0
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت { :كان رسول اهلل  يصلي ركعيت الفمر إذا مسع
األذان وخيففهما } ( )0أخرجه مسلم (. )0
ما يقرأ فيهما:
عن أيب هريرة  { أن رسول اهلل  قرأ يف ركعيت الفمر{ :

 

 ، )0( }  و {  } )0( }     أخرجه مسلم (. )0
عن عائشة رضي اهلل عنها { أن رسول اهلل  كان يقرأ يف ركعيت الفمر بـ {
 ، )0( }    و {  } )0( }     أخرجه أمحد (. )01
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما { أن رسول اهلل  كان يقرأ يف ركعيت الفمر يف
( )0البخاري اجلمعة ( ، )0000النسائي األذان ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0000الدارمي
الصالة (. )0000
( )0خ . )0000( 00 /0
( )0البخاري األذان ( ، )011مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة
الصالة والسنة فيها ( ، )0000مالك النداء للصالة ( ، )000الدارمي الصالة (. )0000
( )0م .000
( )0سورة الكافرون آية.0 :
( )0سورة اإلخالص آية.0 :
( )0م .000
( )0سورة الكافرون آية.0 :
( )0سورة اإلخالص آية.0 :
( )01حم .00000
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األوىل منهما{ :

     

}

()0

 ...اآلية اليت يف البقرة ،ويف

اآلخرة } )0( }       { :أخرجه مسلم (. )0
الشرح
كان من سنة رسول اهلل  ختفيف سنة الفمر ،وكان يقرأ فيها سورة قصرية
خمصوصة أو آيات قصرية.
الفوائد
 استحباب ختفيف سنة الفمر. -استحباب قراءة :سورة الكافرون وقل هو اهلل أحد ،أو اآليتني{ :

  

 ... )0( }   و {  )0( }      فيها بعد
الفاحتة.

( )0سورة البقرة آية.000 :
( )0سورة آل عمران آية.00 :
( )0م .000
( )0سورة البقرة آية.000 :
( )0سورة آل عمران آية.00 :
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قيام الليل 0
فضله:
قال اهلل تعاىل{ :

       

}

()0

وقال تعاىل. )0( }            { :
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهلل
احملرم ،وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن أيب سعيد اخلدري  قال :قال رسول اهلل  { إذا أيقظ الرجل أهله فصليا
ركعتني مجعسيا كتبا من الذاكرين اهلل كثريا والذاكرات } ( )0أخرجه أبو داود (. )0
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم
إذا هو نام ثالث عقد ،يضرب على كل عقدة مكاهنا :عليك ليل طويل فارقد ،فإن
استيقظ فذكر اهلل احنلت عقدة ،فإن توضأ احنلت عقدة ،فإن صلى احنلت عقده كلها،
فأصبح نشيطا طيب النفس ،وإال أصبح خبيث النفس كسالن } ( )0متفق عليه (. )0
( )0سورة السمدة ،آية.00 :
( )0سورة الذاريات ،اآليتان.00-00 :
( )0مسلم الصيام ( ، )0000الترمذي الصالة ( ، )000أبو داود الصوم ( ، )0000ابن ماجه الصيام ( )0000
 ،أمحد ( ، )000/0الدارمي الصوم (. )0000
( )0م .0000
( )0أبو داود الصالة ( ، )0000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (. )0000
( )0د  ،0010جه  ،0000وصححه األلباين يف املشكاة  001/0وذكر تصحيحه عن احلاكم والذهيب والنووي
والعراقي.
( )0البخاري بدء اخللق ( ، )0100مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000النسائي قيام الليل وتطوع النهار
(  ، )0010أبو داود الصالة ( ، )0010ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0000أمحد (، )000 /0
مالك النداء للصالة (. )000
( )0خ ، )0000( 00 /0م .000
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عن جابر  قال :مسعت النيب  يقول { :إن يف الليل ساعة ال يوافقها رجل
مسلم يسأل اهلل خريا من أمر الدنيا واآلخرة إال أعطاه إياه ،وذلك كل ليلة } ( )0أخرجه
مسلم (. )0
الشرح
صالة الليل عبادة رغب فيها رسول اهلل  وامتدح اهلل تعاىل أهلها ووعدهم األجر
العظيم ،وهي أفضل الصالة بعد صالة الفريضة.
الفوائد
 فضل قيام الليل. -أنه سبب النشراح الصدر وطيب النفس.

( )0مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0م .000
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قيام الليل 2
صفته:
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت { :ما كان رسول اهلل يزيد يف رمضان وال يف
غريه على إحدى عشرة ركعة ،يصلي أربعا فال تسأل عن حسنهن وطوهلن ،مث
يصلي أر بعا فال تسأل عن حسنهن وطوهلن ،مث يصلي ثالثا قالت عائشة :قلت يا
رسول اهلل أتنام قبل أن توتر ؟ قال :يا عائشة إن عيين تنامان وال ينام قليب }

متفق عليه

() 0

() 0

.

عن عائشة رضي اهلل عنها قالت { :قام رسول اهلل  حىت تفطرت
قدماه } ( )0متفق عليه

() 0

عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل  قال له { :أحب
الصالة إىل اهلل صالة داود عليه السالم ،وأحب الصيام إىل اهلل صيام داود ،كان ينام

نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ،ويصوم يوما ويفطر يوما }

() 0

أخرجه

البخاري (. )0
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما { أن رجال سأل رسول اهلل  عن صالة الليل
فقال رسول اهلل  صالة الليل مثىن مثىن فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة
( )0البخاري اجلمعة ( ، )0100الترمذي الصالة ( ، )000النسائي قيام الليل وتطوع النهار ( ، )0000أبو داود
الصالة ( ، )0000أمحد ( ، )00 /0مالك النداء للصالة (. )000
( )0خ ، )0000( 00 /0م .000
( )0البخاري تفسري القرآن ( ، )0000مسلم صفة القيامة واجلنة والنار ( ، )0000الترمذي الصالة (، )000
النسائي قيام الليل وتطوع النهار ( ، )0000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0000أمحد (. )000/0
( )0خ ،0م .0001
( )0البخاري اجلمعة ( ، )0100مسلم الصيام ( ، )0000الترمذي الصوم ( ، )001النسائي الصيام (، )0000
أبو داود الصوم ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ. )0000( 00 /0
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واحدة توتر ما قد صلى } ( )0متفق عليه (. )0
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت { :كان رسول اهلل  إذا قام من الليل افتتح
صالته بركعتني خفيفتني } ( )0أخرجه مسلم (. )0
الشرح
سن رسول اهلل  صالة الليل ركعتني ركعتني ،وكان  ال يزيد عن إحدى عشرة
ركعة يطيلهن وحيسنهن ،وكان يفتتح صالته يف الليل بركعتني خفيفتني.
الفوائد
 أن صالة الليل ركعتان ركعتان. أن السنة صالة إحدى عشرة ركعة. فضل قيام ثلث الليل. -استحباب افتتاح صالة الليل بركعتني خفيفتني.

( )0البخاري اجلمعة ( ، )000مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )000النسائي قيام
الليل وتطوع النهار ( ، )0000أبو داود الصالة ( ، )0000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (، )0000
أمحد ( ، )00/0مالك النداء للصالة ( ، )000الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ ، )001( 000 /0م.000
( )0مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000أمحد (. )01 /0
( )0م .000
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من أحكام صالة النافلة
الصالة يف السيارة:
عن عبد اهلل بن عمر { أن النيب  كان يسبح (أي يصلي النافلة) على ظهر الراحلة
قبل أي وجه توجه ويوتر عليها ،غري أنه ال يصلي عليها املكتوبة }

( )0

أخرجه

البخاري (. )0
عن عامر بن ربيعة  قال { :رأيت رسول اهلل  وهو على الراحلة يسبح
(أي :يتنفل) يوميء برأسه أي وجه توجه ،ومل يكن رسول اهلل يصنع ذلك يف الصالة
املكتوبة } ( )0متفق عليه (. )0

جواز صالة النافلة قاعدا:
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت { :كان رسول اهلل  يصلي يف بييت قبل الظهر
أربعا ،مث خيرج فيصلي بالناس مث يدخل فيصلي ركعتني ،وكان يصلي بالناس املغرب
فيدخل فيصلي ركعتني ،ويصلي بالناس العشاء ويدخل بييت فيصلي ركعتني ،وكان
يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر ،وكان يصلي ليال طويال قائما وليال طويال
قاعدا ،وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسمد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسمد

وهو قاعد ،وكان إذا طلع الفمر صلى ركعتني } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل  قال { :صالة الرجل قاعدا
( )0البخاري اجلمعة ( ، )0100مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )011الترمذي الصالة ( ، )000النسائي
الصالة ( ، )001أبو داود الصالة ( ، )0000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0011أمحد (، )01/0
مالك النداء للصالة ( ، )000الدارمي الصالة (. )0001
( )0خ. )0100( 000 /0
( )0البخاري اجلمعة ( ، )0100مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )010أمحد (. )000 /0
( )0خ ، )0100( 000 /0م.010
( )0مسلم صالة املسافرين وقصرها (. )001
( )0م .001 -
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نصف الصالة } ( )0أخرجه مسلم (. )0
الشرح
شرع اهلل سبحانه أحكاما لصالة النافلة ،ختتلف هبا عن املفروضة تسهيال منه سبحانه
وختفيفا على عباده منها :جواز صالهتا على الراحلة ،ولو مل يستقبل املصلي القبلة ،ومنها
جواز صالهتا قاعدا.
الفوائد
 جواز صالة النافلة جالسا يف السيارة وحنوها ،حيثما اجتهت. جواز صالة النافلة قاعدا. -أن صالة القاعد على النصف من صالة القائم.

( )0مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000النسائي قيام الليل وتطوع النهار ( ، )0000أبو داود الصالة
(  ، )001ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0000أمحد ( ، )010 /0مالك النداء للصالة (، )001
الدارمي الصالة (. )0000
( )0م .000
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فضل يوم اجلمعة وسننه وآدابه

()0

عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { خري يوم طلعت عليه الشمس يوم
اجلمعة ،فيه خلق آدم وفيه أدخل اجلنة وفيه أخرج منها } ( )0رواه مسلم (. )0
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { من توضأ فأحسن الوضوء مث أتى
اجلمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبني اجلمعة وزيادة ثالثة أيام ،ومن مس احلصا

فقد لغا } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة
ورمضان إىل رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  ذكر يوم اجلمعة فقال { :فيها ساعة ال يوافقها
عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل اهلل شيئا إال أعطاه إياه ،وأشار بيده يقللها } ( )0متفق
عليه (. )0
( )0انظر زاد املعاد .000 /0
( )0مسلم اجلمعة ( ، )000الترمذي اجلمعة ( ، )000النسائي اجلمعة ( ، )0001أمحد (. )000 /0
( )0م .000
( )0مسلم اجلمعة ( ، )000الترمذي اجلمعة ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )0101ابن ماجه إقامة الصالة والسنة
فيها ( ، )0101أمحد (. )000 /0
( )0م .000
( )0مسلم الطهارة ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0100أمحد
( . )011 /0
( )0م .000
( )0البخاري اجلمعة ( ، )000مسلم اجلمعة ( ، )000الترمذي اجلمعة ( ، )000النسائي اجلمعة ( ، )0000أبو
داود الصالة ( ، )0100ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0000أمحد ( ، )000 /0مالك النداء
للصالة ( ، )000الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ - )000( 0000 /0م .000
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الشرح
يوم اجلمعة يوم عظيم اختص اهلل به هذه األمة فضال منه ونعمة ،وأضل عنه اليهود
والنصارى ،وهو عيد املسلمني األسبوعي ،صالته مكفرة للذنوب ،وفيه ساعة ال يوافقها
عبد مسلم يسأل اهلل شيئا إال أعطاه إياه.
الفوائد
 أن يوم اجلمعة هو خري أيام األسبوع. فضل صالة اجلمعة وأهنا سبب ملغفرة الذنوب. -أن فيها ساعة ال يوافقها عبد مسلم يدعو اهلل إال استماب له.
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فضل التبكري لصالة اجلمعة
والترهيب من إضاعتها
قال اهلل تعاىل{ :

          

. )0( }            
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة
(أي مثل غسل اجلنابة) مث راح فكأمنا قرب بدنة ،ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب
بقرة ،ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشا أقرن ،ومن راح يف الساعة الرابعة
فكأمنا قرب دجاجة ،ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا قرب بيضة ،فإذا خرج اإلمام

حضرت املالئكة يستمعون الذكر } ( )0متفق عليه (. )0

عن ابن عمر  أنه مسع رسول اهلل  يقول { :لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات
(أي تركها) أو ليختمن اهلل على قلوهبم مث ليكونن من الغافلني } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0سورة اجلمعة ،آية.0 :
( )0البخاري اجلمعة ( ، )000مسلم اجلمعة ( ، )001الترمذي اجلمعة ( ، )000النسائي اجلمعة ( ، )0000أبو
داود الطهارة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0100أمحد ( ، )001 /0مالك النداء للصالة
( ، )000الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ ، )000( 000 /0م .001
( )0مسلم اجلمعة ( ، )000النسائي اجلمعة ( ، )0001أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصالة (. )0001
( )0م .000
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الشرح
من سنن اجلمعة وآداهبا التبكري لصالة اجلمعة ،أمر اهلل سبحانه بالسعي هلا عند مساع
النداء ووعد بالثواب اجلزيل ملن بكر يف احلضور هلا ،واعتياد التأخر عنها قد جير إىل تركها
فلذلك حذر الرسول  حتذيرا شديدا من عاقبة إضاعتها وهو اخلتم على القلب فال يصل
إليه خري أبدا.
الفوائد
 األمر بالسعي لصالة اجلمعة عند مساع النداء. فضل التبكري لصالة اجلمعة. -الترهيب من ترك صالة اجلمعة ،وأن ذلك سبب للطبع على القلب.
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االغتسال والتطيب للجمعة

()0

عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل  قال { :إذا جاء أحدكم اجلمعة
فليغتسل } ( )0متفق عليه (. )0
عن أيب سعيد اخلدري  أن رسول اهلل  قال { :غسل يوم اجلمعة واجب على
كل حمتلم } ( )0متفق عليه (( )0واملراد باحملتلم البالغ).
وعن مسرة  قال :قال رسول اهلل  من { توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت ،ومن
اغتسل فالغسل أفضل } ( )0أخرجه أبو داود والترمذي (. )0
عن سلمان  قال :قال رسول اهلل  { ال يغتسل رجل يوم اجلمعة ويتطهر
ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو ميس من طيب بيته ،مث خيرج وال يفرق بني
اثنني مث يصلي ما كتب له مث ينصت إذا تكلم اإلمام إال غفر له ما بينه وبني اجلمعة

األخرى } ( )0أخرجه البخاري (. )0

( )0انظر بسط الكالم يف حكمه يف فتح الباري .000 /0
( )0البخاري اجلمعة ( ، )000الترمذي اجلمعة ( ، )000النسائي اجلمعة ( ، )0000ابن ماجه إقامة الصالة
والسنة فيها ( ، )0100أمحد ( ، )00 /0مالك النداء للصالة ( ، )000الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ ، )000( 000 /0م .000
( )0البخاري اجلمعة ( ،)000مسلم اجلمعة ( ،)000النسائي اجلمعة ( ،)0000أبو داود الطهارة ( ،)000ابن
ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ،)0100أمحد ( ،)01/0مالك النداء للصالة ( ،)001الدارمي الصالة
( . )0000
( )0خ ، )000( 000 /0م .000
( )0الترمذي اجلمعة ( ، )000النسائي اجلمعة ( ، )0001أبو داود الطهارة ( ، )000أمحد ( ، )00 /0الدارمي
الصالة (. )0001
( )0د  ،000ت  000وقال حسن:وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0001
( )0البخاري اجلمعة ( ، )000النسائي اجلمعة ( ، )0010أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ. )000( 001 /0
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الشرح
يوم اجلمعة يوم اجتماع للمسلمني رغب فيه الرسول  املصلي يف التنظيف والتطيب
حىت تكون رائحته حسنة فال يؤذي من جبانبه ،ودل كثري من األحاديث على تأكيد األمر
باالغتسال حىت قال بعض العلماء بوجوبه لصالة اجلمعة.
الفوائد
 األمر باالغتسال لصالة اجلمعة والتأكيد عليه. -استحباب التطيب والتنظف.
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من سنن يوم اجلمعة وآدابه
عن أيب سعيد اخلدري  أن النيب  قال { :من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة
أضاء له من النور ما بني اجلمعتني } (. )0
عن عبد اهلل بن بسر  قال { :جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم اجلمعة
والنيب  خيطب ،فقال النيب  اجلس فقد آذيت وآنيت }

()0

(ومعىن آنيت :أي

أخرت اجمليء) .أخرجه أبو داود والنسائي (. )0
عن أيب هريرة  أن النيب  قال { :إذا قلت لصاحبك يوم اجلمعة أنصت واإلمام
خيطب فقد لغوت } ( )0متفق عليه (. )0
عن أوس بن أوس  قال :قال رسول اهلل  { إن من أفضل أيامكم يوم اجلمعة
فأكثروا علي من الصالة فيه ،فإن صالتكم معروضة عليَ ،قالوا :يا رسول اهلل كيف
تعرض صالتنا عليك وقد أرمت (أي صرت رميما) قال :إن اهلل حرم على األرض أجساد

األنبياء } ( )0أخرجه أبو داود (. )0

( )0صححه األلباين يف صحيح اجلامع  0001وعزاه للحاكم والبيهقي يف الشعب.
( )0النسائي اجلمعة ( ، )0000أبو داود الصالة ( ، )0000أمحد (. )001 /0
( )0د  ،000ن  0000وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .000
( )0البخاري اجلمعة ( ، )000مسلم اجلمعة ( ، )000الترمذي اجلمعة ( ، )000النسائي اجلمعة ( ، )0010أبو
داود الصالة ( ، )0000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0001أمحد ( ، )000 /0مالك النداء
للصالة ( ، )000الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ ، )000( 000 /0م .000
( )0النسا ئي اجلمعة ( ، )0000أبو داود الصالة ( ، )0100ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ( ، )0000أمحد
(  ، )0 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0د  0100وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
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الشرح
من سنن اجلمعة اليت رغب فيها رسول اهلل  ووعد عليها األجر العظيم قراءة سورة
الكهف ،وكذلك أرشد  إىل اإلكثار من الصالة عليه  ومن آداب اجلمعة االبتعاد
عن كل ما يؤذي املصلني ،أو يشغلهم عن اإلنصات للخطبة كتخطي الرقاب أو الكالم
مع املصلني ولو إنكارا ملنكر.
الفوائد
 استحباب التبكري لصالة اجلمعة. وجوب اإلنصات للخطبة. استحباب قراءة سورة الكهف يوم اجلمعة. -استحباب اإلكثار من الصالة على رسول اهلل  يف يوم اجلمعة.
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صالة السفر
قال اهلل تعاىل{ :

          

. )0( }       
عن يعلى بن أمية قال { :قلت لعمر بن اخلطاب  إمنا قال اهلل تعاىل{ :
         

}

( )



 .فقد أمن الناس؟ قال:

عمبت مما عمبت منه ،فسألت رسول اهلل  فقال :صدقة تصدق اهلل هبا عليكم،

فاقبلوها } أخرجه مسلم (. )0

عن عائشة رضي اهلل عنها قال { :فرضت الصالة ركعتني يف احلضر والسفر ،فأقرت
صالة السفر وزيد يف صالة احلضر } ( )0متفق عليه (. )0
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال { :فرض اهلل الصالة على لسان نبيكم  يف
احلضر أربعا ويف السفر ركعتني ويف اخلوف ركعة } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن أنس  قال { :خرجنا مع رسول اهلل  من املدينة إىل مكة فكان يصلي
ركعتني ركعتني حىت رجعنا إىل املدينة .قيل له :أقمتم مبكة شيئا؟ قال :أقمنا

( )0سورة النساء ،آية.010:
( )0سورة النساء ،آية.010:
( )0م .000
( )0البخاري الصالة ( ، )000مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000النسائي الصالة ( ، )000أبو داود
الصالة ( ، )0000مالك النداء للصالة ( ، )000الدارمي الصالة (. )0010
( )0خ  ، )0101( 000 /0م .000
( )0مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000النسائي تقصري الصالة يف السفر ( ، )0000أبو داود الصالة
(  ، )0000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (. )0100
( )0م .000
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عشرا } ( . )0متفق عليه (. )0
وعنه  { أن رسول اهلل  صلى الظهر باملدينة أربعا وصلى العصر بذي
احلليفة ركعتني } (. )0( )0
الشرح
من ختفيف اهلل على هذه األمة ورفعه احلرج عنهم أن شرع هلم قصر الصالة الرباعية
يف السفر فتصلى ركعتني ،وقد كان الرسول  يف سفره يقصر الرباعية وال يزيد على
ركعتني.
الفوائد
 استحباب قصر الصالة اقتداء بالرسول .  -أن القصر أفضل من اإلمتام ،ألنه هو الذي داوم عليه الرسول . 

( )0البخاري اجلمعة ( ، )0100مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000الترمذي اجلمعة ( ، )000النسائي
تقصري الصالة يف السفر ( ، )0000أبو داود الصالة ( ، )0000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ()0100
 ،أمحد (. )000 /0
( )0خ ، )0100( 000 /0م .000
( )0البخاري احلج ( ، )0000مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )001النسائي الصالة ( ، )000أمحد ()000/0
( )0خ ، )0100( 000 /0م .001
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اجلمع يف السفر
عن ابن عباس قال { :كان رسول اهلل  جيمع بني الظهر والعصر إذا كان على
ظهر سري وجيمع بني املغرب والعشاء } ( )0أخرجه البخاري (. )0
وعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال { :رأيت رسول اهلل  إذا أعمله السري
يف السفر يؤخر صالة املغرب حىت جيمع بينها وبني العشاء ويقيم املغرب فيصليها ثالثا مث
يسلم ،مث قلما يلبث حىت يقيم العشاء فيصليها ركعتني مث يسلم وال يسبح بينهما بركعة

وال بعد العشاء بسمدة حىت يقوم من جوف الليل } ( )0أخرجه البخاري (. )0

عن معاذ بن جبل  قال { :كان النيب  يف غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل
أن يرحتل مجع بني الظهر والعصر ،وإن ارحتل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حىت يزنل
للعصر ويف املغرب مثل ذلك إذا غابت الشمس قبل أن يرحتل مجع املغرب والعشاء وإن

ارحتل قبل أن تغيب الشمس أخر املغرب حىت يزنل للعشاء مث جيمع بينهما } ( )0أخرجه
أبو داود والترمذي (. )0

( )0البخاري اجلمعة ( ، )0100مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )010الترمذي اجلمعة ( ، )000النسائي
املواقيت ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )0000أمحد ( ، )00 /0مالك النداء للصالة ( ، )000الدارمي
الصالة ( . )0000
( )0خ . )0010( 000 /0
( )0البخاري اجلمعة ( ، )0100مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )010الترمذي اجلمعة ( ، )000النسائي
املواقيت ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )0000أمحد ( ، )00 /0مالك النداء للصالة ( ، )000الدارمي
الصالة (. )0000
( )0خ. )0010( 000 /0
( )0مسلم الفضائل ( ، )010الترمذي اجلمعة ( ، )000النسائي املواقيت ( ، )000أبو داود الصالة (، )0010
ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0101أمحد ( ، )000 /0مالك النداء للصالة ( ، )001الدارمي
الصالة (. )0000
( )0د  ،0001ت  000وقال :حسن غريب ،وصححه األلباين يف املشكاة .0000
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الشرح
من تيسري اهلل على عباده ورفعه احلرج عنهم أن شرع هلم اجلمع يف السفر ،ملا يلحق
املسافر غالبا من املشقة من الزنول لكل صالة يف وقتها ،فللمسافر أن جيمع الظهر والعصر
يف وقت إحدامها وكذلك بني املغرب والعشاء.
الفوائد
 مشروعية اجلمع بني الظهر والعصر ،وبني املغرب والعشاء يف السفر. جواز مجع التقدمي أو التأخري على ما هو أرفق باملسافر. -عدم مشروعية التنفل بني الصالتني يف اجلمع.
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من أحكام صالة العيدين
عن أنس  قال { :كان رسول اهلل  ال يغدو يوم الفطر حىت يأكل مترات }

()0

أخرجه البخاري .يف رواية { :يأكلهن وترا } (. )0
عن بريدة  قال { :كان رسول اهلل  ال خيرج يوم الفطر حىت يطعم وال يطعم
يوم األضحى حىت يصلي } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
عن ابن عمر  قال { :كان رسول اهلل  وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل
اخلطبة } ( )0متفق عليه (. )0
عن جابر بن مسرة  قال { :صليت مع رسول اهلل  العيدين غري مرة وال مرتني
بال أذان وال إقامة } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن أيب سعيد اخلدري  قال { :كان النيب  خيرج يوم الفطر واألضحى إىل
املصلى ،وأول شيء يبدأ به الصالة ،مث ينصرف فيقوم مقابل الناس  -والناس على
صفوفهم  -فيعظهم ويذكرهم } متفق عليه (. )0
( )0البخاري اجلمعة ( ، )001الترمذي اجلمعة ( ، )000ابن ماجه الصيام ( ، )0000أمحد (، )000 /0
الدارمي الصالة (. )0011
( )0خ. )000( 000 /0
( )0الترمذي اجلمعة ( ، )000ابن ماجه الصيام ( ، )0000أمحد ( ، )001 /0الدارمي الصالة (. )0011
( )0ت  000وقال غريب .وصححه األلباين يف املشكاة .000 /0
( )0البخاري اجلمعة ( ، )001مسلم صالة العيدين ( ، )000الترمذي اجلمعة ( ، )000النسائي صالة العيدين
(  ، )0000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0000أمحد (. )00 /0
( )0خ ، )000( 000 /0م .000
( )0النسائي الضحايا ( ، )0000أمحد (. )00 /0
( )0م .000
( )0خ  ، )000( 000 /0م .000
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الشرح
سن رسول اهلل  صالة العيد شكرا هلل وإقامة لذكره بعد عبادتني عظيمتني مها
الصوم واحلج ،وسن هلا سننا وأحكاما ينبغي للمسلم معرفتها حىت يكون مقتديا يف عباداته
برسوله . 
الفوائد
 أن من السنة أن ال خيرج املصلي لصالة عيد الفطر حىت يأكل مترات. أن السنة أن ال يأكل يف عيد األضحى حىت يصلي. -أنه ال يشرع لصالة العيد أذان وال إقامة.
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صالة الكسوف
عن أيب بكرة  قال { :كنا قعودا عند رسول اهلل  فانكسفت الشمس ،فقام
النيب  جير رداءه حىت دخل املسمد فدخلنا فصلى بنا ركعتني حىت اجنلت الشمس،
فقال  إن الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت أحد ،فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حىت
يكشف ما بكم } ( )0أخرجه البخاري (. )0

عن عائشة رضي اهلل عنها قالت { :خسفت الشمس على عهد رسول اهلل 
فصلى رسول اهلل  بالناس ،فقام فأطال القيام مث ركع فأطال الركوع مث قام فأطال
القيام  -وهو دون القيام األول  -مث ركع فأطال الركوع  -وهو دون الركوع
األول  -مث سمد فأطال السمود مث فعل يف الركعة الثانية ما فعل يف الركعة األوىل،
مث انصرف وقد اجنلت الشمس ،فخطب الناس ،فحمد اهلل وأثىن عليه مث قال :إن
الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم ذلك
فادعوا اهلل وكربوا وصلوا وتصدقوا ،مث قال :يا أمة حممد واهلل ما من أحد أغري من
اهلل أن يزين عبده أو تزين أمته ،يا أمة حممد ،لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال
ولبكيتم كثريا } ( )0أخرجه البخاري (. )0

عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال { :ملا كسفت الشمس على عهد رسول
اهلل  نودي :إن الصالة جامعة } ( )0أخرجه البخاري (. )0
( )0البخاري اجلمعة ( ، )000النسائي الكسوف ( ، )0000أمحد (. )00 /0
( )0خ. )0101( 000 /0
( )0البخاري اجلمعة ( ، )0110مسلم الكسوف ( ، )010الترمذي اجلمعة ( ، )000النسائي الكسوف
(  ، )0011أبو داود الصالة ( ، )0001ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0000أمحد (، )000 /0
مالك النداء للصالة ( ، )000الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ. )0100( 000 /0
( )0البخاري اجلمعة ( ، )000مسلم الكسوف ( ، )001النسائي الكسوف ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ. )0100( 000 /0
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الشرح
اخلسوف والكسوف من آيات اهلل اليت خيوف هبا عباده ،وقد شرع رسول اهلل  عند
حدوث أحدمها الفزع إىل الصالة والذكر واالستغفار والتضرع هلل بالدعاء حىت يكشف
ما هبم.
الفوائد

 استحباب أداء صالة الكسوف عند حصوله (. )0 أنه ينادى هلا بـ (الصالة جامعة). أهنا ركعتان طويلتان ،يف كل ركعة ركوعان. -استحباب وعظ اإلمام للناس بعد الصالة.

( )0من العلماء من يرى وجوب صالة الكسوف ألمر الرسول هبا وفزعه إليها والنداء هلا.
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االستسقاء
االستسقاء يف خطبة اجلمعة:
عن أنس بن مالك  { أن رجال دخل يوم اجلمعة من باب كان وجاه املنرب
ورسول اهلل  قائم خيطب ،فاستقبل رسول اهلل  قائما فقال :يا رسول اهلل هلكت
املواشي وانقطعت السبل ،فادع اهلل يغيثنا قال :فرفع رسول اهلل  يديه فقال :اللهم
اسقنا ،اللهم اسقنا ،اللهم اسقنا .قال أنس :وال واهلل ما نرى يف السماء من سحاب وال
قزعة وال شيئا ،وما بيننا وبني سلع من بيت وال دار (وسلع :جبل يف املدينة) فطلعت من
ورائه سحابة مثل الترس ،فلما توسطت السماء انتشرت مث أمطرت ،قال :واهلل ما رأينا
الشمس ستا (أي :ستة أيام) ،مث دخل رجل من ذلك الباب يف اجلمعة املقبلة ورسول
اهلل  قائم خيطب فاستقبله قائما فقال :يا رسول اهلل هلكت األموال وانقطعت السبل
فادع اهلل ميسكها ،قال :فرفع رسول اهلل  يديه مث قال :اللهم حوالينا وال علينا ،اللهم
على اآلكام واجلبال واآلجام والظراب واألودية ومنابت الشمر ،قال :فانقطعت وخرجنا

منشي يف الشمس } ( )0متفق عليه (. )0

( )0البخاري اجلمعة ( ، )000مسلم صالة االستسقاء ( ، )000النسائي االستسقاء ( ، )0000أبو داود الصالة
( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ ، )0100( 010 /0م .000
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الشرح
أجدبت األرض يف عهد رسول اهلل  فسأله رجل  -والرسول خيطب يوم اجلمعة -
أن يستغيث اهلل هلم ،فدعا رسول اهلل  يف خطبته فمطر الناس يف احلال أسبوعا كامال
حىت طلبوا منه أن يسأل اهلل أن ميسكه عنهم.
الفوائد
 يف احلديث آية من آيات نبوة الرسول .  مشروعية االستسقاء يف خطبة اجلمعة. -مشروعية سؤال اهلل كف املطر إذا تضرر الناس منه.

248

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

صالة االستسقاء
عن عبد اهلل بن زيد  قال { :رأيت النيب  يستسقي فتوجه للقبلة يدعو وحول
رداءه مث صلى ركعتني ،جهر فيهما بالقراءة } ( )0متفق عليه (. )0
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت { :شكا الناس إىل رسول اهلل  قحوط املطر ،فأمر
مبنرب فوضع له يف املصلى ووعد الناس يوما خيرجون فيه ،قالت عائشة :فخرج رسول
اهلل  حني بدا حاجب الشمس ،فقعد على املنرب فكرب  ومحد اهلل  مث قال :إنكم
شكومت جدب دياركم واستئخار املطر عن إبان زمانه عنكم ،وقد أمركم اهلل  أن
تدعوه ووعدكم أن يستميب لكم ،مث قال :احلمد هلل رب العاملني الرمحن الرحيم مالك
يوم الدين ،ال إله إال اهلل يفعل ما يريد ،اللهم أنت اهلل ال إله إال أنت الغين وحنن الفقراء،
أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبالغا إىل حني ،مث رفع يديه فلم يزل يف الرفع
حىت بدا بياض إبطيه ،مث حول إىل الناس ظهره ،وقلب  -أو حول  -رداءه وهو رافع
يديه ،مث أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتني ،فأنشأ اهلل سحابة فرعدت وبرقت مث
أمطرت بإذن اهلل ،فلم يأت مسمده حىت سالت السيول ،فلما رأى سرعتهم إىل الكن
(أي :مساكنهم) ضحك  حىت بدت نواجذه فقال :أشهد أن اهلل على كل شيء قدير
وأين عبد اهلل ورسوله } ( )0أخرجه أبو داود (. )0
عن أيب هريرة  قال { :خرج رسول اهلل  يوما يستسقي فصلى بنا ركعتني بال
أذان وال إقامة ،مث خطبنا ودعا اهلل وحول وجهه حنو القبلة رافعا يديه ،مث قلب رداءه

( )0البخاري اجلمعة ( ، )000مسلم صالة االستسقاء ( ، )000الترمذي اجلمعة ( ، )000النسائي االستسقاء
( ، )0000أبو داود الصالة ( ، )0000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0000أمحد (، )00 /0
مالك النداء للصالة ( ، )000الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ ، )0100( 000 /0م .000
( )0أبو داود الصالة (. )0000
( )0د  0000وقال :غريب إسناده جيد ،وحسنه األلباين يف اإلرواء .000
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فمعل األمين على األيسر واأليسر على األمين } ( )0أخرجه ابن ماجه (. )0
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما { أن رسول اهلل خرج مبتذال متواضعا متضرعا }

()0

أخرجه الترمذي (. )0
الشرح
شرع رسول اهلل  إذا أجدبت األرض واحنبس املطر أن خيرج املسلمون متذللني
متخشعني مبتذلني لصالة االستسقاء وطلب الغيث من اهلل عز وجل.
الفوائد
 استحباب صالة االستسقاء ،ركعتني مع خطبة. استحباب حتويل الرداء بعد االستسقاء. جواز اخلطبة قبل الصالة أو بعدها. -استحباب اخلروج خبشوع وتذلل هلل.

( )0ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0جه  ،0000وقال يف الزوائد:إسناده صحيح ورجاله ثقات .وأخرجه أمحد  ،0010قال الشيخ ابن باز يف
تعليقه على الفتح  :011 /0بإسناد حسن ،وصرح فيه بأنه خطب بعد الصالة ،وجيمع بني احلديثني جبواز
األمرين .ا.هـ.
( )0الترمذي اجلمعة ( ، )000النسائي االستسقاء ( ، )0010أبو داود الصالة ( ، )0000ابن ماجه إقامة الصالة
والسنة فيها (. )0000
( )0ت  000وقال :حسن صحيح .وحسنه األلباين يف اإلرواء .000
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أحكام تتعلق باملطر
حترمي قول :مطرنا بنوء كذا ،وما يقول إذا رأى املطر:
عن زيد بن خالد اجلهين  قال { :صلى لنا رسول اهلل  صالة الصبح باحلديبية
على إثر مساء كانت من الليل (أي :مطر) فلما انصرف النيب  أقبل على الناس فقال:
هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا اهلل ورسوله أعلم .قال :قال :أصبح من عبادي مؤمن يب
وكافر ،فأما من قال :مطرنا بفضل اهلل ورمحته فذلك مؤمن يب كافر بالكوكب ،وأما من
قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر يب مؤمن بالكوكب } ( )0أخرجه البخاري (. )0

عن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل  { كان إذا رأى املطر قال :اللهم صيبا
نافعا } ( )0أخرجه البخاري (( )0ومعىن صيبا :أي :منهمرا متدفقا) (. )0
ال يعلم مىت جييء املطر إال اهلل:
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل  { مفتاح ( )0الغيب مخس ال
يعلمها إال اهلل :ال يعلم أحد ما يكون يف غد ،وال يعلم أحد ما يكون يف األرحام ،وال
تعلم نفس ماذا تكسب غدا ،وما تدري نفس بأي أرض متوت ،وما يدري أحد مىت جييء
املطر } أخرجه البخاري (. )0

( )0البخاري األذان ( ، )001مسلم اإلميان ( ، )00النسائي االستسقاء ( ، )0000أبو داود الطب (، )0010
أمحد ( ، )000 /0مالك النداء للصالة (. )000
( )0خ. )0100( 000 /0
( )0البخاري اجلمعة ( ، )000النسائي االستسقاء ( ، )0000ابن ماجه الدعاء ( ، )0001أمحد (. )001/0
( )0خ. )0100( 000 /0
( )0النهاية .00 /0
( )0ويف لفظ :مفاتح.
( )0خ. )0100( 000 /0
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الشرح
املطر نعمة وفضل من اهلل مينت به على من يشاء من عباده ،فنسبة هذه النعمة إىل
دخول جنم أو فصل فيه كفر لنعمة اهلل تعاىل ،بل الواجب أن ينسب الفضل هلل وحده ،وما
هذه النموم والفصول إال ظروف جيري اهلل فيها ما يشاء من الرزق لعباده ،وال يعلم أحد
وقت نزول املطر إال اهلل.
الفوائد
 حترمي قول :مطرنا بنوء كذا أو بدخول جنم كذا ،بل يقال :مطرنا بفضل اهللورمحته.
 استحباب قول :صيبا نافعا ،عند رؤية املطر. -أن نزول املطر من أمور الغيب اليت ال يعلمها على وجه الدقة والتحديد إال اهلل.
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صالة االستخارة
عن جابر  قال { :كان رسول اهلل  يعلمنا االستخارة يف األمور كلها
كالسورة من القرآن ،يقول :إذا هم أحدكم باألمر فل ريكع ركعتني من غري الفريضة،
مث ليقل :اللهم إين أستمريك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم،
فإنك تعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب ،اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر خري يل
يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري  -أو قال :عاجل أمري وآجله  -فاقدره يل ويسره يل،
وإن كن ت تعلم أن هذا األمر شر يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري  -أو قال :عاجل
أمري وآجله  -فاصرفه عين واصرفين عنه واقدر يل اخلري حيث كان مث رضين به ،قال
ويسمي حاجته } ( )0أخرجه البخاري (. )0

الشرح
قد يقدم إنسان على عمل وهو ال يدري عاقبته ،أو تكون على غري ما كان يتصور،
فلذلك شرع الرسول  االستخارة وهي سؤال اهلل أن يهدي إىل ما فيه اخلري بعد ركعتني
يركعهما املسلم مث يدعو بالدعاء الذي أرشد إليه الرسول  فيقطع بذلك التردد واحلرية
ويرضى ويطمئن قلبه مبا كتب اهلل له.
الفوائد
 استحباب صالة االستخارة عندما يريد املسلم القيام بعمل ال يتبني عاقبته. -أن ذلك يكون يف مجيع األمور وقبل العزم على الفعل.

( )0البخاري اجلمعة ( ، )0000الترمذي الصالة ( ، )001النسائي النكاح ( ، )0000أبو داود الصالة
(  ، )0000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0000أمحد (. )000/0
( )0خ. )0000( 00 /0
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توجيهات نبوية يف تربية األوالد
مسؤولية األب عن أوالده والتحذير من التفريط يف ذلك:
قال اهلل تعاىل{ :

        

 . )0( } وقال تعاىل { . )0( }    
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :كلكم راع
وكلكم مسؤول عن رعيته ،اإلمام راع ومسؤول عن رعيته ،والرجل راع يف أهله
ومسؤول عن رعيته واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ،واخلادم راع يف
مال سيده ومسؤول عن رعيته ،وكلكم راع ومسؤول عن رعيته } ( )0متفق عليه (. )0

عن معقل بن يسار  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :ما من عبد يسترعيه اهلل
رعية ،ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته إال حرم اهلل عليه اجلنة } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من
ثالث :إال من صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صاحل يدعو له }

()0

أخرجه

مسلم (. )0

( )0سورة التحرمي ،آية.0 :
( )0سورة التغابن ،آية.00 :
( )0البخاري اجلمعة ( ، )000مسلم اإلمارة ( ، )0000الترمذي اجلهاد ( ، )0010أبو داود اخلراج واإلمارة
والفيء ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ ،0م .0000
( )0البخاري األحكام ( ، )0000مسلم اإلميان ( ، )000أمحد ( ، )00 /0الدارمي الرقاق (. )0000
( )0م. )000( - 00
( )0مسلم الوصية ( ، )0000الترمذي األحكام ( ، )0000النسائي الوصايا ( ، )0000أبو داود الوصايا
(  ، )0001أمحد ( ، )000 /0الدارمي املقدمة (. )000
( )0م .0000
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الشرح
األوالد أمانة يف عنق أبيهم ،وتربيتهم مسؤوليته ،وهم رعيته وهو مسؤول عنهم ،جيب
عليه أن ينصح هلم وأن جيعل إصالحهم وتربيتهم كما يريد اهلل شغله الشاغل وعمله
األول ،وال يكتفي من ذلك بتوفري الطعام والشراب وامللبس وينشغل عنهم بأعماله الدنيوية
ويهملهم ،فإن فعل ذلك فإنه  -غالبا  -يندم ويتحسر يف الدنيا إذا كربوا ويف اآلخرة إذا
سئل عن تضييع األمانة فيهم.
الفوائد

 أن األوالد رعية األب وهو مسؤول عن تربيتهم. خطورة إمهال تربية األوالد وضرره يف الدنيا واآلخرة. -فضل تربية األوالد التربية الصاحلة ،وأن ذلك مما ينفع آباءهم بعد املوت.
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تربية األوالد 0
مالطفتهم ومداعبتهم والعطف عليهم:
عن أنس  قال { :كان رسول اهلل  أحسن الناس خلقا ،وكان يل أخ يقال له
أبو عمري  -أحسبه فطيما (أي :بدأ يدرك)  -وكان إذا جاء قال :يا أبا عمري ما فعل

النغري } (( . )0والنغر :طائر صغري) .متفق عليه (. )0

عن بريدة  قال { :خطبنا رسول اهلل  فأقبل احلسن واحلسني عليهما قميصان
أمحران ،يعثران ويقومان ،فزنل فأخذمها فصعد املنرب مث قال :صدق اهلل{ :

 

 ، )0( }  رأيت هذين فلم أصرب ،مث أخذ يف اخلطبة } أخرجه أبو داود (. )0
احترامهم وإعطاؤهم حقوقهم ولو كانوا صغارا:

وعن سهل بن سعد  { أن رسول اهلل  أيت بشراب فشرب منه ،وعن ميينه

غالم وعن يساره األشياخ (أي :كبار السن) فقال للغالم :أتأذن يل أن أعطي هؤالء؟ فقال

الغالم :واهلل يا رسول اهلل ال أوثر بنصييب منك أحدا ،قال :فتله رسول اهلل يف يده }

()0

(أي وضعه يف يده) .متفق عليه (. )0

( )0البخاري األدب ( ، )0001مسلم اآلداب ( ، )0001الترمذي الصالة ( ، )000أبو داود األدب (، )0000
ابن ماجه األدب ( ، )0001أمحد (. )000 /0
( )0خ. )0010( 000 /01
( )0سورة األنفال آية.00 :
( )0د  .0010وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
( )0البخاري املظامل والغصب ( ، )0000مسلم األشربة ( ، )0101أمحد ( ، )000/0مالك اجلامع ()0000
( )0خ  ، )0001( 00م .0101
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الشرح
الرسول  يف تعامله مع األطفال هو قدوتنا يف تربية أوالدنا .وجيب أن نعامل أطفالنا
كما كان الرسول  يعامل أطفال الصحابة .فنراه  -كما يف هذه األحاديث  -كثري
العطف عليهم ويقطع كالمه للصحابة ليحمل احلسن واحلسني عطفا عليهما وحبا هلما،
وكذلك يداعب األطفال وال جيد غضاضة يف ذلك ،ملا يف ذلك من إشعارهم باحلب
والعطف الذي يؤثر خريا يف نفوسهم .كذلك كان حيترمهم فال مينعهم حقا هلم حبمة أهنم
صغار ،كما يفعل كثري من اآلباء.
الفوائد
يف هذه األحاديث فوائد تربوية منها:
 مداعبة األطفال من قبل الكبار مبا يدخل السرور عليهم. إظهار العطف عليهم واحملبة هلم ولو يف جمامع الناس. -احترامهم وإعطاؤهم حقوقهم ،وعدم جتاهلها حبمة أهنم صغار.
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تربية األوالد 2
التحذير من الكذب على األطفال:
عن عبد اهلل بن عامر  قال { :دعتين أمي يوما ورسول اهلل  قاعد يف بيتنا
فقالت :ها تعال أعطيك ،فقال هلا رسول اهلل  ما أردت أن تعطيه؟ قالت :أعطيه مترا،
فقال رسول اهلل  أما إنك لو مل تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة }

()0

 .أخرجه أبو

داود (. )0
السماح هلم بشيء من اللهو املباح:
قال اهلل تعاىل عن إخوة يوسف. )0( }          { :
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت { :رأيت رسول اهلل  على باب حمريت واحلبشة
يلعبون يف املسمد ورسول اهلل  يسترين بردائه أنظر إليهم } ( )0أخرجه البخاري (. )0
الشرح
من أعظم وسائل التربية ،التربية بالقدوة احلسنة ،وهي أن يرى الولد اخلصال احلميدة
اليت نريد أن نربيه عليها يف والديه ومن حوله ،فإذا أردنا أن نربيه على الصدق فال نكذب
عليه .كذلك يتسامح مع الصغار يف شيء من اللهو املباح؛ألن نفوسهم مل تتعود بعد على
اجلد فيسمح هلم بشيء من الترفيه بإشراف الوالدين ومشاركتهما.
الفوائد
 النهي عن الكذب على األطفال ملا فيه من الضرر يف تربيتهم. -الترخيص للصغار مبشاهدة اللهو املباح.

( )0أبو داود األدب ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0د  ،0000وصححه األلباين يف الصحيحة .000
( )0سورة يوسف ،آية.00 :
( )0البخاري الصالة ( ، )000مسلم صالة العيدين ( ، )000النسائي صالة العيدين ( ، )0000أمحد ()000/0
( )0خ. )000( 000 /0
258

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

تربية األوالد 3
توجيههم ووعظهم وتعليمهم:
قال اهلل تعاىل{ :
   

           

}

()0

إىل أن قال{ :

       

                  
               

}  

()0

عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل  { مروا أبناءكم
بالصالة وهم أبناء سبع سنني واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ،وفرقوا بينهم يف

املضاجع } (( )0أي :أماكن النوم) أخرجه أبو داود (. )0

عن أيب هريرة  قال { :أخذ احلسن  مترة من متر الصدقة فمعلها يف فيه :فقال
رسول اهلل  كخ كخ ،ارم هبا ،أما علمت أننا ال نأكل الصدقة؟ } ( )0متفق عليه (. )0
وعن عمر بن أيب سلمة  قال { :كنت غالما يف حمر رسول اهلل  وكانت
يدي تطيش يف الصحفة فقال يل رسول اهلل  يا غالم سم اهلل وكل بيمينك وكل مما

يليك } ( )0متفق عليه (. )0

( )0سورة لقمان آية.00 :
( )0سورة لقمان ،اآليات .00 -00
( )0أبو داود الصالة ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0د  000قال النووي يف رياض الصاحلني ص  :000بإسناد حسن.
( )0البخاري الزكاة ( ، )0001مسلم الزكاة ( ، )0100أمحد ( ، )000 /0الدارمي الزكاة (. )0000
( )0خ ، )0000( 000 /0م .0100
( )0البخاري األطعمة ( ،)0100مسلم األشربة ( ،)0100أبو داود األطعمة ( ،)0000ابن ماجه األطعمة
(  ، ) 0000أمحد ( ، )00 /0مالك اجلامع ( ، )0000الدارمي األطعمة (. )0100
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عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :كنت خلف النيب  يوما فقال { :يا غالم إين
أعلمك كلمات :احفظ اهلل حيفظك ،احفظ اهلل جتده جتاهك ،إذا سألت فاسأل اهلل وإذا
استعنت فاستعن باهلل ،واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال
بشيء قد كتبه اهلل لك ،وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه
اهلل عليه ،رفعت األقالم وجفت الصحف } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
الشرح
من األمور اليت يغفل عنها كثري من اآلباء تعليم أوالدهم وتوجيههم ووعظهم ،ال على
سبيل التعنيف أو التأنيب على األخطاء فقط ،بل يكون ابتداءً مع إظهار احلرص والشفقة
عليهم ليكون أدعى للقبول ،وال ينبغي إمهاهلم حبمة أهنم صغار ال يفهمون.
الفوائد
 مشروعية وعظ األوالد وتوجيههم ولو كانوا صغارا. مشروعية مراعاة اختالف مراحل منو األوالد يف تربيتهم.تربية األوالد 0
تربية األوالد
وجوب العدل بني األوالد:
قال اهلل تعاىل. )0( }       { :
عن النعمان بن بشري رضي اهلل عنهما قال { :تصدق علي أيب ببعض ماله ،فقالت
أمي :ال أرضى حىت تشهد رسول اهلل  فانطلق أيب إىل النيب  ليشهده على صدقيت،
فقال له رسول اهلل  أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال :ال ،قال :اتقوا اهلل واعدلوا يف

( )0خ ،000 /0م  ،0100د  ،0000ت .0000
( )0الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ( ، )0000أمحد (. )010 /0
( )0ت  0000وقال حسن صحيح.
( )0سورة النحل ،آية.01 :
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أوالدكم ،فرجع أيب فرد تلك الصدقة } ( )0متفق عليه (. )0
ويف رواية { :إين ال أشهد على جور } (. )0
ويف رواية :قال { :أيسرك أن يكونوا إليك يف الرب سواء؟ قال :بلى ،قال :فال
إذا } (. )0
الشرح
العدل مطلوب يف كل شيء .وهو ضروري يف معاملة األوالد وتربيتهم حىت ال تنشأ
بينهم الكراهية والبغضاء ،ولذلك مل يشهد الرسول  على صدقة من مل يعدل بني أوالده
ومساها جورا ،وأمره بالعدل بني أوالده ،وكان السلف رمحهم اهلل حيبون أن يساووا بني
أوالدهم حىت يف القبلة (. )0
الفوائد
 وجوب العدل يف كل أمر. -حترمي تفضيل بعض األوالد على بعض يف العطية.

( )0البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ( ، )0000مسلم اهلبات ( ، )0000الترمذي األحكام (، )0000
النسائي النحل ( ، )0000أبو داود البيوع ( ، )0000ابن ماجه األحكام ( ، )0000أمحد (، )001/0
مالك األقضية (. )0000
( )0خ ، )0001( 000 /0م .0000
( )0البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ( ، )0000مسلم اهلبات ( ، )0000الترمذي األحكام (، )0000
النسائي النحل ( ، )0000أبو داود البيوع ( ، )0000ابن ماجه األحكام ( ، )0000أمحد (، )000 /0
مالك األقضية (. )0000
( )0البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ( ، )0000مسلم اهلبات ( ، )0000الترمذي األحكام (، )0000
النسائي النحل ( ، )0000أبو داود البيوع ( ، )0000ابن ماجه األحكام ( ، )0000أمحد (، )001/0
مالك األقضية (. )0000
( )0ذكر ذلك ابن القيم يف كتابه حتفة املودود.
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فضل اإلحسان إىل البنات وتربيتهن
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت { :جاءتين امرأة ومعها ابنتان هلا فسألتين فلم جتد
عندي شيئا غري مترة واحدة ،فأعطيتها إياها فأخذهتا فقسمتها بني ابنتيها ومل تأكل منها
شيئا ،مث قامت فخرجت وابنتاها ،فدخل علي النيب  فحدثته حديثها فقال النيب  من
ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن أنس  قال :قال رسول اهلل  { من عال جاريتني (يعين بنتني) حىت تبلغا،
جاء يوم القيامة أنا وهو ،وضم أصابعه } ( )0أخرجه مسلم (. )0
الشرح
البنت إنسان ضعيف ،وما خلقت لتستقل بنفسها ،فهي غالبا حباجة إىل من يعوهلا،
وملا كان انتقاص البنات واحتقارهن عادة جاهلية ذميمة رغب الرسول  يف تربيتهن
وإكرامهن واإلحسان إليهن ووعد عليه باألجر العظيم.
الفوائد
 فضل تربية البنات ،وإعالتهن وأنه سبب لدخول اجلنة. -حث الرسول  على اإلحسان للبنات لضعفهن وحاجتهن.

( )0البخاري الزكاة ( ، )0000مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000الترمذي الرب والصلة ( ، )0000ابن ماجه
األدب ( ، )0000أمحد (. )00 /0
( )0م .0000
( )0مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000الترمذي الرب والصلة ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .0000
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فضل كفالة اليتيم واستحباب مالطفته
قال اهلل تعاىل )0( }      { :وقال تعاىل{ :

 

. )0( }      
عن سهل بن سعد قال :قال رسول اهلل  { أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا ،وأشار
بالسبابة والوسطى وفرج بينهما }

()0

أخرجه البخاري

()0

( .واملقصود بكافل اليتيم:

القائم بأمره).
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { كافل اليتيم  -له أو لغريه  -أنا وهو
كهاتني يف اجلنة وأشار الراوي بالسبابة والوسطى } ( )0أخرجه مسلم (( . )0ومعىن له أو
لغريه أي :قريبه أو األجنيب منه) (. )0
الشرح
كفالة اليتيم واإلحسان إليه والقيام بأمره من األعمال اليت رغب رسول اهلل  فيها،
وذلك لضعفه وما يصيبه من الذل بفقد عائله ،وقد وعد على ذلك الرسول  باألجر
العظيم.
 -فضل كفالة اليتيم والترغيب فيها.

الفوائد

 أن ذلك سبب لدخول اجلنة ورفعة الدرجات فيها.( )0سورة الضحى ،آية.0 :
( )0سورة اإلنسان ،آية.0 :
( )0البخاري الطالق ( ، )0000الترمذي الرب والصلة ( ، )0000أبو داود األدب ( ، )0001أمحد (. )000 /0
( )0م . )0110( 000 /01
( )0مسلم الزهد والرقائق ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .0000
( )0رياض الصاحلني ص .001
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 -أن ذلك يشمل اليتيم ولو كان قريبا.

التغليظ يف أكل مال اليتيم
قال اهلل تعاىل{ :

()0

         

. )0( }     
عن أيب هريرة  عن النيب  قال { :اجتنبوا السبع املوبقات ،قالوا :يا رسول اهلل
وما هن؟ قال :الشرك باهلل ،والسحر ،وقتل النفس اليت حرم اهلل إال باحلق ،وأكل الربا،
وأكل مال اليتيم والتويل يوم الزحف (أي الفرار من اجليش عند لقاء الكفار) وقذف
احملصنات املؤمنات الغافالت } ( )0متفق عليه (( . )0ومعىن املوبقات :املهلكات).

وعن خويلد بن عمر اخلزاعي  قال :قال النيب  { اللهم إين أحرج حق
الضعيفني :اليتيم واملرأة }

()0

أخرجه النسائي (( . )0ومعىن أحرج :أحلق احلرج  -أي:

اإلمث  -مبن ضيع حقهما).
الشرح
شددت الشريعة يف التحذير من التعرض حلقوق اليتيم  -وهو من فقد أباه قبل البلوغ
 وتوعد اهلل عليه بالنار ،وعده الرسول  من الذنوب املهلكة.الفوائد
 الترهيب من أكل مال اليتيم بغري حق.( )0انظر:تنبيه الغافلني  ،000حتفة األحوذي .00 /0
( )0سورة النساء ،آية.01 :
( )0البخاري الوصايا ( ، )0000مسلم اإلميان ( ، )00النسائي الوصايا ( ، )0000أبو داود الوصايا (. )0000
( )0خ ، )0000( 000 /0م .00
( )0ابن ماجه األدب ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0قاله النووي يف رياض الصاحلني ،وحسنه األلباين يف الصحيحة  0100وعزاه البن ماجه وابن حبان وقال :إن
احلاكم صححه ووافقه الذهيب.
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 -أنه من الذنوب الكبرية املهلكة.
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آداب السفر وسننه
عن كعب بن مالك  { أن النيب  خرج يف غزوة تبوك يوم اخلميس ،وكان
حيب أن خيرج يوم اخلميس } ( )0أخرجه البخاري (. )0
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل  { لو أن الناس يعلمون من
الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده } ( )0أخرجه البخاري (. )0
عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل  { الراكب شيطان
والراكبان شيطانان ،والثالثة ركب } ( )0أخرجه أبو داود والترمذي (. )0
عن أيب سعيد  قال :قال رسول اهلل  { إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا
أحدهم } ( )0أخرجه أبو داود (. )0

( )0البخاري اجلهاد والسري (. )0001
( )0خ. )0001( 000 /0
( )0البخاري اجلهاد والسري ( ، )0000الترمذي اجلهاد ( ، )0000ابن ماجه األدب ( ، )0000أمحد ()001/0
 ،الدارمي االستئذان (. )0000
( )0خ. )0000( 000 /0
( )0الترمذي اجلهاد ( ، )0000أبو داود اجلهاد ( ، )0010أمحد ( ، )000 /0مالك اجلامع (. )0000
( )0د  ،0010ت  ،0000وقال حسن صحيح.
( )0أبو داود اجلهاد (. )0010
( )0د  0010قال النووي يف رياض الصاحلني  000بإسناد حسن.
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الشرح
للسفر آداب وسنن أرشد هلا النيب  فكان الرسول  يستحب اخلروج يوم
اخلميس ،وحث  على اختاذ الرفيق يف السفر ،وتأمري اجلماعة واحدا عليهم ليكون أمجع
لكلمتهم ،وأبعد عن الزناع وحذر  من أن يسافر الرجل وحده.
الفوائد
 استحباب اخلروج للسفر يوم اخلميس. النهي عن سفر اإلنسان وحده. -األمر بتأمري أحد الرفقة يف السفر.
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آداب السفر وسننه أذكار الركوب والقدوم
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل  { كان إذا استوى على بعريه
خارجا إىل سفر كرب ثالثا مث قال :سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني وإنا إىل
ربنا ملنقلبون ،اللهم إنا نسألك يف سفرنا هذا الرب والتقوى ومن العمل ما ترضى ،اللهم
هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده ،اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل،
اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر (أي شدته) وكآبة املنظر وسوء املنقلب يف املال
واألهل والولد ،وإذا رجع قاهلن وزاد فيهن :آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون } (. )0
رواه مسلم (. )0
التكبري إذا عال مرتفعا والتسبيح إذا هبط منخفضا:
عن جابر  قال { :كنا إذا صعدنا كربنا وإذا نزلنا سبحنا }

()0

 .أخرجه

البخاري (. )0
ما يقول إذا نزل مزنال:
عن خولة بنت حكيم رضي اهلل عنها قالت :مسعت رسول اهلل  يقول { :من نزل
مزنال مث قال :أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق ،مل يضره شيء حىت يرحتل من

مزنله ذلك } ( . )0أخرجه مسلم (. )0

( )0مسلم احلج ( ، )0000الترمذي الدعوات ( ، )0000أبو داود اجلهاد ( ، )0000أمحد ( ، )001/0الدارمي
االستئذان (. )0000
( )0م .0000
( )0البخاري اجلهاد والسري ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ. )0000( 000 /0
( )0مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ( ، )0010الترمذي الدعوات ( ، )0000ابن ماجه الطب (، )0000
أمحد ( ، )010 /0الدارمي االستئذان (. )0001
( )0م .0010
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الشرح
للسفر أذكار ينبغي للمسافر احلرص عليها ،منها أذكار الركوب ،وبدء املسري وأذكار
العودة والوصول ،وكان من سنة الرسول  وأصحابه أهنم يكربون إذا صعدوا مرتفعا ملا
يف ذلك من تعظيم اهلل يف هذا املوضع املرتفع ،وإذا نزلوا منخفضا سبحوا اهلل ونزهوه،
وأرشد  من نزل مزنال أن يستعيذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق فال يضره شيء
حىت يرحل من مكانه.
الفوائد

 استحباب قول أذكار السفر يف الذهاب والعودة. استحباب التسبيح والتكبري أثناء السري. -االستعاذة بكلمات اهلل التامات حتفظ اإلنسان من كل شيء.
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آداب السفر وسننه حترمي سفر املرأة بدون حمرم
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { ال حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر
تسافر مسرية يوم وليلة إال مع ذي حمرم عليها } ( )0متفق عليه (. )0
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنه مسع النيب  يقول { :ال خيلون رجل بامرأة إال
ومعها ذو حمرم ،وال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم ،فقال له رجل :يا رسول اهلل إن امرأيت
خرجت حاجة وإين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا؟ قال انطلق فحج مع امرأتك }

()0

متفق عليه (. )0
البداءة باملسجد عند الوصول:
عن كعب بن مالك  أن رسول اهلل  { كان إذا قدم من سفر بدأ باملسمد
فركع فيه ركعتني } ( )0متفق عليه (. )0

( )0البخاري اجلمعة ( ، )0100مسلم احلج ( ، )0000الترمذي الرضاع ( ، )0001أبو داود املناسك (، )0000
ابن ماجه املناسك ( ، )0000أمحد ( ، )010 /0مالك اجلامع (. )0000
( )0خ )0100( 00 /0م .0000
( )0البخاري اجلهاد والسري ( ، )0000مسلم احلج ( ، )0000ابن ماجه املناسك ( ، )0011أمحد (. )000/0
( )0خ ، )0110( 00 /0م .0000
( )0البخاري اجلهاد والسري ( ، )0000مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000أبو داود اجلهاد (، )0000
أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصالة (. )0001
( )0خ ، )0000( 000 /0م .0000
273

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

الشرح
من أحكام السفر اليت ينبغي أال يتساهل فيها سفر املرأة بال حمرم ،فقد هنى عنه
الرسول  ملا فيه من اخلطر العظيم والفتنة الكبرية .ومن سنن السفر أن يبدأ املسلم عند
وصوله باملسمد فيصلي فيه ركعتني كما كان الرسول  يفعل.
الفوائد
 -حترمي سفر املرأة بدون حمرم.

 يدخل يف ذلك السفر بالطائرة؛ألنه سفر وألن الفتنة ال تؤمن فيه (. )0 -استحباب أن يبدأ املسلم باملسمد عند وصوله ويؤدي فيه ركعتني.

( )0أضاف الشيخ ابن جربين:إال أن تكون املدة أقل من يوم.
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التشبه بالكفار

()0

عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل  قال { :ليس منا من تشبه
بغرينا } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل  { من تشبه بقوم فهو منهم }

()0

أخرجه أبو داود (. )0
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :األرواح جنود جمندة فما تعارف منها
ائتلف ،وما تناكر منها اختلف } ( )0أخرجه مسلم (. )0
الشرح
للمسلم شخصيته املتميزة عن غريه ،أراد اهلل له أن يكون متميزا عن غريه من
املشركني ،وحذر الرسول  من مشاهبة املشركني وهنى عنه أشد النهي ملا جتر إليه مشاهبة
الظاهر من املشاهبة يف الباطن ،وأمر املسلمني مبخالفتهم يف مواطن كثرية.
الفوائد
 حترمي التشبه بغري املسلمني. أنه من الكبائر ملا قد جير إليه من مشاهبتهم يف دينهم. -يدخل يف ذلك التشبه هبم يف لباسهم أو عاداهتم وحنو ذلك.

( )0انظر :اقتضاء الصراط املستقيم لشيخ اإلسالم ابن تيمية.
( )0الترمذي االستئذان واآلداب (. )0000
( )0ت .0000
( )0أبو داود اللباس (. )0100
( )0د .0100
( )0مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000أبو داود األدب ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .0000
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املرء مع من أحب
عن أنس بن مالك  { أن أعرابيا قال لرسول اهلل  مىت الساعة؟ قال له رسول
اهلل  ما أعددت هلا؟ قال :حب اهلل ورسوله ،قال :املرء مع من أحب }

()0

أخرجه

مسلم (. )0
عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنهما قال { :جاء رجل إىل رسول اهلل  فقال:
يا رسول اهلل ،كيف ترى يف رجل أحب قوما وملا يلحق هبم؟ قال رسول اهلل  املرء مع

من أحب } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :األرواح جنود جمندة فما تعارف منها
ائتلف وما تناكر منها اختلف } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0البخاري األدب ( ، )0000مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000الترمذي الزهد ( ، )0000أبو داود
األدب ( ، )0000أمحد (. )011/0
( )0م .0000
( )0البخاري األدب ( ، )0000مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000أمحد (. )010 /0
( )0م .0001
( )0مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000أبو داود األدب ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .0000
273

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

الشرح
احلب يف اهلل والبغض فيه من أوثق عرى اإلميان ،واملؤمن مأمور مبحبة املؤمنني
والصاحلني وبغض الكافرين ،وهذه احملبة والبغض دين يتقرب به إىل اهلل ،وحيشر املرء يوم
القيامة مع من أحب يف هذه الدنيا.
الفوائد
 فضل حب الصاحلني ،وأنه سبب ملرافقتهم يف اجلنة ،وإن قل العمل. خطورة حمبة الكافرين والفساق. -أن من أحب قوما فهو معهم يوم القيامة.
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حكم التصوير والصور

()0

عن أيب طلحة  قال :قال رسول اهلل  { ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال
صورة } ( )0متفق عليه (. )0
عن عبد اهلل بن مسعود  قال :مسعت النيب  يقول { :إن أشد الناس عذابا عند
اهلل يوم القيامة املصورون } ( )0متفق عليه (. )0
عن عائشة رضي اهلل عنها { أهنا اشترت منرقة (أي :وسادة) فيها تصاوير ،فلما رآها
رسول اهلل  قام على الباب فلم يدخل ،فعرفت يف وجهه الكراهية ،قالت :قلت يا
رسول اهلل أتوب إىل اهلل ورسوله ،ماذا أذنبت؟ قال :ما بال هذه النمرقة؟ قالت :اشتريتها
لتقعد عليها وتوسدها ،فقال رسول اهلل  إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة
ويقال هلم :أحيوا ما خلقتم ،وقال :إن البيت الذي فيه الصور ال تدخله املالئكة }

()0

متفق عليه (. )0

( )0انظر فتاوى الشيخ ابن عثيمني  ،000 /0وشروح كتاب التوحيد:باب ما جاء يف املصورين.
( )0البخاري بدء اخللق ( ، )0100مسلم اللباس والزينة ( ، )0010الترمذي األدب ( ، )0010النسائي الزينة
(  ، )0000ابن ماجه اللباس ( ، )0000أمحد (. )01 /0
( )0خ ،000 /01م ،0010د ،0000ت.0010
( )0البخاري اللباس ( ، )0010مسلم اللباس والزينة ( ، )0010النسائي الزينة ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ ، )0001( 000 /01م .0010
( )0البخاري البيوع ( ، )0000مسلم اللباس والزينة ( ، )0010أمحد ( ، )000/0مالك اجلامع (. )0010
( )0خ ، )0000( 000 /01م .0010
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الشرح
تصوير ذوات األرواح من كبائر الذنوب ،واملصورون هم أشد الناس عذابا يوم القيامة
يعذبون بكل صورة صوروها ويقال هلم أحيوا ما خلقتم ،وال فرق بني التصوير اجملسم
وبني التصوير باليد.
الفوائد
 حترمي التصوير وأنه من الكبائر. أن املالئكة ال تدخل البيت الذي فيه صورة. -أن املصورين هم أشد الناس عذابا يوم القيامة.
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اقتناء الكلب

()0

عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { من من اختذ كلب ماشية أو صيد أو
زرع انتقص من أجره كل يوم قرياط } ( )0متفق عليه (. )0
وعن ابن عمر  أن النيب  { أمر بقتل الكالب إال كلب صيد أو كلب غنم أو
كلب ماشية } ( )0أخرجه مسلم (. )0
وعن عبد اهلل بن مغفل  عن النيب  قال { :لوال أن الكالب أمة من األمم
ألمرت بقتلها كلها ،فاقتلوا منها كل أسود هبيم }

()0

أخرجه أبو داود والترمذي

والنسائي ( )0وزادا { :ما من أهل بيت يربطون كلبا إال نقص من عملهم كل يوم قرياط
إال كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم } (. )0
وعنه أن رسول اهلل  قال { :إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فاغسلوه سبعا

( )0انظر:غذاء األلباب  ،00 /0فتح الباري .0 /0
( )0البخاري املزارعة ( ، )0000مسلم املساقاة ( ، )0000الترمذي األحكام والفوائد ( ، )0001النسائي الصيد
والذبائح ( ، )0001أبو داود الصيد ( ، )0000ابن ماجه الصيد ( ، )0010أمحد (. )000/0
( )0خ  ، )0000( 0 /0م .0000
( )0البخاري بدء اخللق ( ، )0000مسلم املساقاة ( ، )0000الترمذي األحكام والفوائد ( ، )0000النسائي
الصيد والذبائح ( ، )0000ابن ماجه الصيد ( ، )0010أمحد ( ، )010/0مالك اجلامع ( ، )0010الدارمي
الصيد (. )0110
( )0م .0000
( )0الترمذي األحكام والفوائد ( ، )0000النسائي الصيد والذبائح ( ، )0001أبو داود الصيد ( ، )0000ابن
ماجه الصيد ( ، )0010أمحد ( ، )00 /0الدارمي الصيد (. )0110
( )0د  ،0000ت  0000وقال حسن صحيح ،ن ،0001وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
( )0مسلم الطهارة ( ، )001الترمذي األحكام والفوائد ( ، )0001النسائي الصيد والذبائح ( ، )0001أبو داود
الطهارة ( ، )00ابن ماجه الصيد ( ، )0010أمحد (. )00 /0
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وعفروه الثامنة بالتراب } ( )0متفق عليه (. )0
عن أيب طلحة  قال :قال رسول اهلل  { ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال
صورة } ( )0متفق عليه (. )0
الشرح
الكلب من احليوانات اليت هنى الشرع عن اقتنائها ومل يرخص فيها إال للحاجة املاسة،
وذلك ملا فيه من الضرر الصحي البالغ ،وألن املالئكة ال تدخل بيتا فيه كلب ،أو لغري
ذلك من احلكم اليت يعلمها اهلل ،فينبغي للمسلم احلذر من التساهل يف إدخاله البيت من
غري ضرورة.
الفوائد
 حترمي اختاذ الكلب إال للصيد أو حراسة املاشية أو الزراعة. التنفري من الكالب واألمر باجتناهبا. -التغليظ يف جناسة ما ولغ فيه الكلب حيث يغسل سبع مرات أوالهن بالتراب.

( )0البخاري الوضوء ( ، )001مسلم الطهارة ( ، )000الترمذي الطهارة ( ، )00النسائي املياه ( ، )000أبو
داود الطهارة ( ، )00ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد ( ، )000 /0مالك الطهارة (. )00
( )0خ ، )000( 000 /0م .001
( )0البخاري بدء اخللق ( ، )0100مسلم اللباس والزينة ( ، )0010الترمذي األدب ( ، )0010النسائي الزينة
(  ، )0000ابن ماجه اللباس ( ، )0000أمحد (. )01/0
( )0خ ،000 /01م  ،0010د  ،0000ت .0010
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سنن النوم وآدابه
عن الرباء بن عازب  قال { :قال يل رسول اهلل  : إذا أتيت مضمعك
فتوضأ وضوءك للصالة مث اضطمع على شقك األمين وقل :اللهم أسلمت نفسي
إليك ،ووجهت وجهي إليك ،وفوضت أمري إليك ،وأجلأت ظهري إليك ،رغبة
ورهبة إليك ،ال ملما وال منما منك إال إليك ،آمنت بكتابك الذي أنزلت ،ونبيك
الذي أرسلت ،فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول }

() 0

متفق

عليه (. )0
عن حذيفة  قال { :كان النيب  إذا أخذ مضمعه من الليل وضع يده حتت
خده مث يقول :اللهم بامسك أموت وأحيا ،وإذا استيقظ قال :احلمد هلل الذي أحيانا بعد ما
أماتنا وإليه النشور } ( )0أخرجه البخاري (. )0
عن أيب هريرة  قال { :رأى رسول اهلل  مضطمعا على بطنه فقال :إن هذه
ضمعة ال حيبها اهلل } ( )0أخرجه الترمذي (. )0

( )0البخاري الدعوات ( ، )0000مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ( ، )0001الترمذي الدعوات
(  ، )0000أبو داود األدب ( ، )0100ابن ماجه الدعاء ( ، )0000أمحد ( ، )010/0الدارمي االستئذان
( . )0000
( )0خ  ، )0000( 010م .0001
( )0البخاري الدعوات ( ، )0000الترمذي الدعوات ( ، )0000أبو داود األدب ( ، )0100ابن ماجه الدعاء
(  ، )0001أمحد ( ، )000/0الدارمي االستئذان (. )0000
( )0خ. )0000( 000 /00
( )0الترمذي األدب ( ، )0000أمحد (. )010 /0
( )0ت  ،0000وصححه األلباين يف املشكاة .0000
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الشرح
للنوم آداب وسنن سنها الرسول  وعلمها ألصحابه ،منها النوم على وضوء وأذكار
النوم واالستيقاظ ،وهيئة النوم الصحيحة.
الفوائد
 استحباب النوم على وضوء. استحباب النوم على اجلنب األمين وقراءة األذكار الواردة. -كراهة نوم اإلنسان على بطنه.
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الرؤيا فضلها والترهيب من الكذب فيها

()0

عن أيب هريرة  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :مل يبق من النبوة إال
املبشرات ،قالوا وما املبشرات؟ قال :الرؤيا الصاحلة } ( )0أخرجه البخاري (( . )0ومعىن
صالحها :استقامتها وانتظامها).
عن أيب قتادة  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :الرؤيا من اهلل واحللم من
الشيطان ،فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثالث مرات وليتعوذ باهلل من

شرها ،فإهنا لن تضره } ( )0أخرجه البخاري ومسلم (. )0

وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما عن النيب  قال { :من حتلم حبلم مل يره كلف أن
يعقد بني شعريتني ولن يفعل } ( )0أخرجه البخاري (. )0
(ومعناه :أنه يكلف يوم القيامة مبا ال يكون ليطول عذابه).

( )0انظر:جامع األصول  ،000 /0اآلداب الشرعية  ،000 /0كتاب الرؤيا للشيخ محود التوجيري.
( )0البخاري التعبري ( ، )0000أبو داود األدب ( ، )0100أمحد ( ، )000 /0مالك اجلامع (. )0000
( )0خ. )0001( 000 /00
( )0البخاري الطب ( ، )0000مسلم الرؤيا ( ، )0000الترمذي الرؤيا ( ، )0000أبو داود األدب (، )0100
ابن ماجه تعبري الرؤيا ( ، )0010أمحد ( ، )000 /0مالك اجلامع ( ، )0000الدارمي الرؤيا (. )0000
( )0خ ، )0000( 000 /00م .0000
( )0البخاري التعبري ( ، )0000الترمذي الرؤيا ( ، )0000ابن ماجه تعبري الرؤيا (. )0000
(. )7042( 000 /00 )0
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الشرح
الرؤيا أمرها عظيم ،كان رسول اهلل  يسأل أصحابه عن رؤاهم ويفسرها هلم،
وأخرب أن الرؤيا من اهلل واحللم من الشيطان ،وحذر  من الكذب يف الرؤيا.
الفوائد
 تعظيم شأن الرؤيا الصاحلة حيث إهنا من املبشرات وجزء من النبوة. أن الرؤيا من اهلل واحللم من الشيطان. -شدة عقاب من كذب يف رؤياه.
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آداب الرؤيا وسننها
عن أيب قتادة  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :الرؤيا من اهلل واحللم من
الشيطان ،فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثالث مرات وليتعوذ باهلل من

شرها ،فإهنا لن تضره } ( )0أخرجه البخاري ومسلم ( )0وزاد يف رواية { وليتحول عن
جنبه الذي كان عليه } (. )0
وعن أيب سعيد اخلدري  أنه مسع رسول اهلل  يقول { :إذا رأى أحدكم الرؤيا
حيبها فإمنا هي من اهلل فليحمد اهلل عليها وليحدث هبا ،وإذا رأى غري ذلك مما يكره فإمنا
هي من الشيطان ،فليستعذ باهلل من شرها وال يذكرها ألحد فإهنا ال تضره } ( )0أخرجه
البخاري (. )0
وعن جابر  قال :مسعت النيب  خيطب فقال { :ال حيدثن أحدكم بتلعب
الشيطان به يف منامه } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0البخاري الطب ( ، )0000مسلم الرؤيا ( ، )0000الترمذي الرؤيا ( ، )0000أبو داود األدب (، )0100
ابن ماجه تعبري الرؤيا ( ، )0010أمحد ( ، )000 /0مالك اجلامع ( ، )0000الدارمي الرؤيا (. )0000
( )0خ  ، )0000( 000 /00م .0000
( )0البخاري التعبري ( ، )0000مسلم الرؤيا ( ، )0000الترمذي الرؤيا ( ، )0000أبو داود األدب (، )0100
ابن ماجه تعبري الرؤيا ( ، )0010أمحد ( ، )010 /0مالك اجلامع ( ، )0000الدارمي الرؤيا (. )0000
( )0البخاري التعبري ( ، )0000الترمذي الدعوات ( ، )0000أمحد (. )0 /0
(. )7045( 001 /00 )0
( )0مسلم الرؤيا ( ، )0000ابن ماجه تعبري الرؤيا ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .0000
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الشرح
للرؤيا آداب وسنن سنها الرسول  ينبغي للمسلم احلرص عليها لينمو بإذن اهلل من
الشيطان ووساوسه اليت حياول هبا إيذاء املؤمنني.
الفوائد
 على املسلم إذا رأى يف منامه ما يكره أن ينفث عن يساره ثالث مرات ويتعوذ منشرها ومن الشيطان ،وينقلب إىل اجلنب اآلخر.
 إن رأى املسلم ما يكره فال خيرب بذلك أحدا فإهنا ال تضره. -على املسلم أال خيرب مبا يراه من أضغاث األحالم اليت هي من تلعب الشيطان به.
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فضل احملبة يف اهلل
عن أيب هريرة  عن النيب  قال { :سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال
ظله :إمام عادل ،وشاب نشأ يف عبادة اهلل ،ورجل قلبه معلق باملساجد ،ورجالن
حتابا يف اهلل اجتمعا عليه وتفرقا عليه .ورجل دع ته امرأة ذات حسن ومجال فقال :إين
أخاف اهلل ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه ،ورجل
ذكر اهلل خاليا ففاضت عيناه } ( )0متفق عليه (. )0

عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { إن اهلل تعاىل يقول يوم القيامة :أين
املتحابون جباليل اليوم أظلهم يف ظلي يوم ال ظل إال ظلي } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن معاذ بن جبل  قال { :مسعت رسول اهلل  يقول :وجبت حمبيت للمتحابني
يف واملتمالسني يف واملتزاورين يف واملتباذلني يف } ( )0أخرجه مالك (. )0

( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم الزكاة ( ، )0100الترمذي الزهد ( ، ) 0000النسائي آداب القضاة
( ، )0001أمحد ( ، )000 /0مالك اجلامع (. )0000
( )0خ  ، )011( 000 /0م .0100
( )0مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000أمحد ( ، )000/0مالك اجلامع ( ، )0000الدارمي الرقاق (.)0000
( )0م .0100
( )0أمحد ( ، )000 /0مالك اجلامع (. )0000
( )0ط  ، 000 /0وقال النووي يف رياض الصاحلني  000بإسناد صحيح.
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الشرح
احلب يف اهلل هو أن حتب شخصا ألنه مطيع هلل ويزداد احلب له كلما ازدادت طاعته
هلل ،وهذا احلب من أفضل األعمال؛ألنه ال يكون إال خالصا هلل ،ساملا من األغراض
الدنيوية ،وجزاؤه حمبة اهلل لصاحبه وأنه يظله يف ظله يوم القيامة.
الفوائد
 فضل احلب يف اهلل وعظم الثواب عليه يوم القيامة. -أنه سبب جللب حمبة اهلل تعاىل.
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فضل الزيارة يف اهلل
عن أيب هريرة  عن النيب  { أن رجال زار أخا له يف قرية أخرى ،فأرصد اهلل
تعاىل على مدرجته ملكا (أي جعل ملكا يف طريقه) ،فلما أتى عليه قال :أين تريد؟ قال:
أريد أخا يل يف هذه القرية ،قال :هل لك عليه من نعمة ترهبا عليه؟ (أي تسعى يف
إصالحها) قال :ال ،غري أين أحببته يف اهلل تعاىل :قال :فإين رسول اهلل إليك أن اهلل قد
أحبك كما أحببته فيه } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { من عاد مريضا أو زار أخا له يف اهلل
ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من اجلنة مزنال } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
الشرح
الزيارة يف اهلل فضلها عظيم وأجرها كبري ،وهي اليت تكون عن حمبة يف اهلل ورجاء
لثوابه ال ملصاحل دنيوية ،أخرب الرسول  أن جزاءها حمبة اهلل والفوز باجلنة.
الفوائد
 فضل الزيارة يف اهلل عز وجل. -أهنا سبب جللب حمبة اهلل ودخول اجلنة.

( )0مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000أمحد (. )010 /0
( )0م .0000
( )0الترمذي الرب والصلة ( ، )0110ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز (. )0000
( )0ت  ،0110وقال حسن غريب ،وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
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إجابة الدعوة
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :حق املسلم على املسلم مخس :رد
السالم ،وعيادة املريض ،واتباع اجلنائز ،وإجابة الدعوة ،وتشميت العاطس }

()0

متفق

عليه (. )0
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل  { إذا دعي أحدكم إىل
الوليمة فليأهتا } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن جابر  قال :قال رسول اهلل  { إذا دعي أحدكم إىل طعام فليمب فإن شاء
طعم وإن شاء ترك } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن أيب هريرة  أنه قال { :بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه األغنياء ويترك
املساكني ،فمن مل يأت الدعوة فقد عصى اهلل ورسوله } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0البخاري اجلنائز ( ، )0000مسلم السالم ( ، )0000الترمذي األدب ( ، )0000النسائي اجلنائز (، )0000
أبو داود األدب ( ، )0101ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ( ، )0000أمحد (. )001/0
( )0خ  ، )0001( 0000م .0000
( )0البخاري النكاح ( ،)0000مسلم النكاح ( ،)0000الترمذي النكاح ( ،)0100أبو داود األطعمة ()0000
 ،ابن ماجه النكاح ( ، )0000أمحد ( ، )00 /0مالك النكاح ( ، )0000الدارمي األطعمة (. )0100
( )0م .0000
( )0مسلم النكاح ( ، )0001أبو داود األطعمة ( ، )0001ابن ماجه الصيام ( ، )0000أمحد (. )000/0
( )0م .0001
( )0البخاري النكاح ( ، )0000مسلم النكاح ( ، )0000أبو داود األطعمة ( ، )0000ابن ماجه النكاح
(  ، )0000أمحد ( ، )000 /0مالك النكاح ( ، )0001الدارمي األطعمة (. )0100
( )0م .0000
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الشرح
إجابة الدعوة من حقوق املسلم على أخيه ،أمر هبا الرسول  ملا فيها من تقوية
الروابط االجتماعية واألسرية بني املسلمني ،ويف ترك إجابة الدعوة للوليمة معصية
للرسول . 
الفوائد
 األمر بإجابة الدعوة يف الوليمة. أن إجابة الدعوة من حق املسلم على أخيه. -أن إجابة الدعوة ال يلزم منها األكل من الطعام.
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آداب االستئذان
قال اهلل تعاىل{ :
   

         

}

()0

(ومعىن تستأنسوا :تستأذنوا) وقال سبحانه{ :

 

. )0( }          
عن جابر  قال { :أتيت النيب  يف دين كان على أيب فدققت الباب ،فقال :من
ذا؟ فقلت :أنا ،فقال :أنا! أنا!كأنه كرهها } ( )0متفق عليه (. )0
عن سهل بن سعد  قال :قال رسول اهلل  { إمنا جعل االستئذان من أجل
البصر } ( )0متفق عليه (. )0
عن كلدة بن احلنبل  قال { :أتيت النيب  فدخلت عليه ومل أسلم ،فقال
النيب  : ارجع فقل :السالم عليكم أأدخل؟ } ( )0أخرجه أبو داود والترمذي (. )0
عن أيب موسى األشعري  قال :قال يل رسول اهلل { :إذا استأذن أحدكم ثالثا

( )0سورة النور ،آية.00 :
( )0سورة النور ،آية.00 :
( )0البخاري االستئذان ( ، )0000مسلم اآلداب ( ، )0000الترمذي االستئذان واآلداب ( ، )0000أبو داود
األدب ( ، )0000ابن ماجه األدب ( ، )0010أمحد ( ، )000 /0الدارمي االستئذان (. )0001
( )0خ ، )0000( 00 /00م .0000
( )0البخاري االستئذان ( ، )0000مسلم اآلداب ( ، )0000الترمذي االستئذان واآلداب ( ، )0010النسائي
القسامة ( ، )0000أمحد ( ، )001/0الدارمي الديات (. )0000
( )0خ ، )0001( 00 /00م .0000
( )0الترمذي االستئذان واآلداب ( ، )0001أبو داود األدب (. )0000
( )0د  ،0000ت .0000
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فلم يؤذن له فلريجع } ( )0متفق عليه (. )0
الشرح
االستئذان من اآلداب اليت حث عليها اإلسالم ملا فيه من حفظ عورات الناس
وأمورهم اخلاصة ،ويشرع االستئذان ثالث مرات بدق الباب أو طلب الدخول فإن أذن له
وإال يرجع وال يزيد عن الثالث.
الفوائد
 األمر باالستئذان قبل دخول البيوت. أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت؟ أن يسمي نفسه ،وال يقول :أنا. -أن االستئذان يكون ثالث مرات فإن أذن وإال فلريجع املستأذن.

( )0البخاري االستئذان ( ، )0000مسلم اآلداب ( ، )0000أبو داود األدب ( ، )0000أمحد (، )010 /0
مالك اجلامع (. )0000
( )0خ ، )0000( 00 /00م .0000
290

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

من آداب اجمللس واجملالسة 0
عن أيب سعيد اخلدري  قال :قال رسول اهلل  { خري اجملالس أوسعها }

()0

أخرجه أبو داود (. )0
عن أيب سعيد اخلدري  عن النيب  قال { :إياكم واجللوس يف الطرقات ،قالوا:
يا رسول اهلل ما لنا بد من جمالسنا ،نتحدث فيها ،قال رسول اهلل  فإذا أبيتم إال اجمللس
فأعطوا الطريق حقه ،قالوا :وما حقه؟ قال :غض البصر وكف األذى ورد السالم واألمر
باملعروف والنهي عن املنكر } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن أيب موسى  عن النيب  قال { :إمنا مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء
كحامل املسك ونافخ الكري ،فحامل املسك إما أن حيذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن جتد

منه رحيا طيبة ،ونافخ الكري إما أن حيرق ثيابك وإما أن جتد منه رحيا خبيثة } ( )0متفق

عليه (. )0
وعنه قال :قال رسول اهلل  { ما جلس قوم جملسا مل يذكروا اهلل فيه ومل يصلوا
على نبيهم إال كان عليهم ترة يوم القيامة ،فإن شاء عذهبم وإن شاء غفر هلم }

()0

أخرجه الترمذي (. )0

( )0أبو داود األدب ( ، )0001أمحد (. )00 /0
( )0د  ،0001وصححه األلباين يف املشكاة رقم .0000
( )0البخاري املظامل والغصب ( ، )0000مسلم اللباس والزينة ( ، )0000أبو داود األدب ( ، )0000أمحد
(.)00/ 0
( )0م .0000
( )0البخاري البيوع ( ، )0000مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000أمحد (. )010 /0
( )0خ  ، )0000( 001 /0م .0000
( )0الترمذي الدعوات ( ، )0001أمحد (. )000 /0
( )0ت  ،0001وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0010
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الشرح
للممالس واجملالسة يف اإلسالم آداب وسنن ينبغي للمسلمني احلرص على التأدب هبا،
وجه إليها الرسول  حىت تكون جمالسنا جمالس خري مباركة يرضى اهلل عنها.
الفوائد
 استحباب توسعة اجمللس. النهي عن اجللوس يف الطرقات إال ملن يؤدي حقها من غض البصر وكف األذىواألمر باملعروف والنهي عن املنكر.
 التوجيه إىل اجملالس اليت فيها جلساء صاحلون والتحذير من ضدها. -التحذير من اجملالس اليت ال يذكر فيها اسم اهلل.
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من آداب اجمللس واجملالسة 2
قال اهلل تعاىل{ :

         

. )0( }    
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل  { ال يقيمن أحدكم رجال من
جملسه مث جيلس فيه ،ولكن توسعوا وتفسحوا } متفق عليه (. )0
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :إذا قام أحدكم من جملسه مث رجع إليه
فهو أحق به } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن جابر بن مسرة  قال { :كنا إذا أتينا النيب  جلس أحدنا حيث
ينتهي } ( )0أخرجه أبو داود والترمذي (. )0
عن جابر بن مسرة  قال { :دخل رسول اهلل  املسمد وهم حلق فقال :مايل
أراكم عزين } (( )0أي :متفرقني مجاعات) .أخرجه مسلم (. )0

( )0سورة اجملادلة ،آية.00 :
( )0خ  ، )0001( 00 /00م .0000
( )0مسلم السالم ( ، )0000أبو داود األدب ( ، )0000ابن ماجه األدب ( ، )0000أمحد (، )000 /0
الدارمي االستئذان (. )0000
(2 )0م .0000
( )0الترمذي االستئذان واآلداب ( ، )0000أبو داود األدب (. )0000
( )0د  ،0000ت .0000
( )0مسلم الصالة (. )001
( )0م  ،001د .0000
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الشرح
من آداب اجمللس اليت أرشد إليها الرسول  االجتماع يف اجمللس وعدم التفرق ،وأال
يقيم الرجل الرجل ليملس مكانه ولكن يتفسح اجلالسون له ،كذلك إذا قام أحد مث عاد
إىل مكانه فهو أحق باجللوس فيه ،أما القادم فإن السنة أن جيلس حيث ينتهي به اجمللس.
الفوائد
 استحباب االجتماع يف اجمللس وعدم التفرق فيه. النهي عن إقامة جالس للملوس مكانه ،ولكن يتفسح له اجلالسون. املشروع للقادم أن جيلس حيث ينتهي به اجمللس. -إذا قام الرجل من جملسه مث عاد إليه فهو أحق به.

295

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

من آداب اجمللس واجملالسة 3
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل  قال { :إذا كان ثالثة فال يتناج
اثنان دون الثالث } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل  قال { :ال حيل للرجل أن
يفرق بني اثنني إال بإذهنما } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { من جلس يف جملس فكثر فيه لغطه
فقال قبل أن يقوم من جملسه ذلك :سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أال إله إال أنت

أستغفرك وأتوب إليك ،إال غفر له ما كان يف جملسه ذلك } ( )0أخرجه الترمذي (. )0

( )0البخاري االستئذان ( ، )0001مسلم السالم ( ، )0000أبو داود األدب ( ، )0000ابن ماجه األدب
(  ، )0000أمحد ( ، )0 /0مالك اجلامع (. )0000
( )0م .0000
( )0الترمذي األدب ( ، )0000أبو داود األدب (. )0000
( )0ت  0000وقال حسن صحيح ،د  ،0000وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
( )0الترمذي الدعوات ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0ت  0000وقال حسن غريب صحيح ،وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
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الشرح
من آداب اجمللس اليت سنها الرسول  ملنع كل ما ميكن أن يسبب التباغض بني
املسلمني أال يتحدث اثنان سرا يف جملس دون الثالث ،إذا مل يكن يف اجمللس إال ثالثة،
كذلك هنى الرسول  أن جيلس الرجل بني اثنني إال أن يستأذهنما ألنه قد يكون بينهما
أمر ال يريدان أحدا أن يطلع عليه .ومن اآلداب اليت خيتم هبا اجمللس كفارة اجمللس تكفر ما
قد يكون فيه من صغائر الذنوب.
الفوائد

 النهي عن أن يتحدث اثنان سرا دون الثالث. النهي عن أن يفرق الرجل بني متمالسني إال بإذهنما. -استحباب ختم اجملالس بدعاء كفارة اجمللس.
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وجوب احلذر مما يلقيه الشيطان بني املسلمني من الفنت
قال اهلل تعاىل{ :
 

}

() 0

                                                           

.

عن جابر  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :إن الشيطان أيس أن يعبده
املصلون يف جزيرة العرب ،ولكن يف التحريش بينهم } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن جابر قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :إن عرش إبليس على البحر فيبعث
سراياه فيفتنون الناس ،فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن عبد اهلل بن مسعود  قال :قال رسول اهلل  { ما منكم من أحد إال وقد
وكل به قرينه من اجلن ،قالوا :وإياك يا رسول اهلل؟ قال :وإياي ،إال أن اهلل قد أعانين عليه
فأسلم فال يأمرين إال خبري } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0سورة اإلسراء ،آية.00 :
( )0مسلم صفة القيامة واجلنة والنار ( ، )0000الترمذي الرب والصلة ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .0000
( )0مسلم صفة القيامة واجلنة والنار ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .0000
( )0مسلم صفة القيامة واجلنة والنار ( ، )0000أمحد (. )010 /0
( )0م .0000
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الشرح
عداوة الشيطان لإلنسان ثابتة ال شك فيها ،أخرب عنها اهلل تعاىل يف القرآن حمذرا عباده
من كيده ،فهو ال يترك ما ميكن أن يلقي العداوة ،بني الناس إال ويأتيه وحيرص عليه ،ومن
ذلك إلقاء الفنت بينهم والعداوات ملا جتره من التقاطع والتدابر والتقاتل بني املسلمني.
الفوائد
 تأكيد عداوة إبليس للمؤمنني. وجوب احلذر من الفنت اليت تقع بني الناس والسعي يف إطفائها ألهنا من عملالشيطان.
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فضل الصرب واحلث عليه
قال اهلل تعاىل{ :

      

}

()0

 .وقال:

{ . )0( }   
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما { أن امرأة أتت النيب  فقالت :إين أصرع وإين
أتكشف ،فادع اهلل تعاىل يل ،قال :إن شئت صربت ولك اجلنة وإن شئت دعوت اهلل تعاىل

أن يعافيك؟ فقالت :أصرب ،فقالت :إين أتكشف فادع اهلل أال أتكشف ،فدعا هلا }

()0

متفق عليه (. )0
عن صهيب  قال :قال رسول اهلل  { عمبا ألمر املؤمن إن أمره كله خري
وليس ذلك ألحد إال للمؤمن :إن أصابته سراء شكر فكان خريا له ،وإن أصابته ضراء

صرب فكان خريا له } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن ابن عمر  قال :قال رسول اهلل  { املسلم الذي خيالط الناس ويصرب على
أذاهم خري من الذي ال خيالط الناس وال يصرب على أذاهم } ( )0أخرجه الترمذي (. )0

( )0سورة الزمر ،آية.01 :
( )0سورة البقرة ،آية.000 :
( )0البخاري املرضى ( ، )0000مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ ، )0000( 000 /01م .0000
( )0مسلم الزهد والرقائق ( ، )0000أمحد ( ، )00 /0الدارمي الرقاق (. )0000
( )0م .0000
( )0الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ( ، )0010ابن ماجه الفنت (. )0100
( )0ت  ،0010وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
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الشرح
للصرب مزنلة عظيمة يف الدين ،فالدين كله قائم على الصرب :صرب على طاعة اهلل وصرب
عن حمارم اهلل وصرب على أقدار اهلل ،والصابر هو الرابح ألنه أطاع اهلل واحتسب األجر
عنده ،وألن اجلزع والتسخط ال يغري القدر وهو ضرر على صاحبه.
الفوائد
 فضل الصرب وعلو مزنلته من الدين. أنه سبب للفوز باجلنة. -الترغيب يف الصرب على أذى الناس.
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ما جاء يف املرض وتكفريه السيئات
عن أيب هريرة  عن النيب  قال { :ما يصيب املسلم من نصب وال وصب
وال هم وال حزن وال أذى وال غم  -حىت الشوكة يشاكها  -إال كفر اهلل هبا من

خطاياه } ( )0متفق عليه (. )0

(النصب :التعب ،والوصب :املرض) (. )0
عن عبد اهلل بن مسعود  قال { :أتيت النيب  يف مرضه وهو يوعك وعكا
شديدا ،وقلت :إنك لتوعك وعكا شديدا ،إن ذاك بأن لك أجرين ،قال :أجل ،ما
من مسلم يصيبه أذى إال حات اهلل عنه خطاياه كما حتات ورق الشمر }

() 0

متفق

عليه (. )0
عن عبد اهلل بن مسعود  { أن رسول اهلل  دخل على أم السائب ،فقال :مالك
يا أم السائب ترفرفني؟ (أي :ترعدين)

()0

قالت احلمى ال بارك اهلل فيها ،قال :ال تسيب

احلمى فإهنا تذهب خطايا بين آدم كما يذهب الكري خبث احلديث } أخرجه مسلم (. )0

( )0البخاري املرضى ( ، )0000مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000الترمذي اجلنائز ( ، )000أمحد ()00/0
( )0خ  ، )0000( 010 /01م .0000
( )0الفتح .010 /01
( )0البخاري املرضى ( ، )0000مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000أمحد ( ، )000/0الدارمي الرقاق
( . )0000
( )0خ ، )0000( 001 /01م .0000
( )0شرح النووي .000 /00
( )0م .0000
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الشرح
من رمحة اهلل تعاىل أنه جعل كل ما يصيب املسلم يف هذه الدنيا من األمراض وحنوها
مكفرة لذنوبه ،فكل ما يصيب املسلم  -إذا صرب عليه  -فهو يف حقه نعمة من اهلل تعاىل.
الفوائد
 وجوب الصرب على ما يصيب اإلنسان من األمراض وحنوها. أهنا كفارة لذنوبه إذا صرب واحتسب. -فضل اهلل سبحانه بتكفريه ذنوب عباده هبذه األشياء.
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حترمي الغدر والترهيب منه
قال اهلل تعاىل{ :

     

}

()0

 .وقال {



. )0( }       
وعن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما أن النيب  قال { :أربع من كن فيه كان
منافقا خالصا ،ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حىت يدعها :إذا

اؤمتن خان ،وإذا حدث كذب ،وإذا عاهد غدر ،وإذا خاصم فمر } ( )0متفق عليه (. )0

عن ابن مسعود  قال :قال النيب  { لكل غادر لواء يوم القيامة ،يقال هذه
غدرة فالن } ( )0متفق عليه (. )0

( )0سورة املائدة ،آية.0 :
( )0سورة اإلسراء ،آية.00 :
( )0البخاري اإلميان ( ، )00مسلم اإلميان ( ، )00الترمذي اإلميان ( ، )0000النسائي اإلميان وشرائعه ()0101
 ،أبو داود السنة ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ ، )00( 00 /0م .00
( )0البخاري اجلزية ( ، )0100مسلم اجلهاد والسري ( ، )0000ابن ماجه اجلهاد ( ، )0000أمحد (، )000/0
الدارمي البيوع (. )0000
( )0خ ،01م .0000
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الشرح
أمر اهلل سبحانه بالوفاء بالعهد ،وعد الرسول  الغدر  -وهو أن يعاهد اإلنسان على
شيء وال يفي به  -من خصال املنافقني ،وأخرب أنه يقام للغادر يوم القيامة علم كبري يراه
الناس ويقال هذه غدرة فالن حىت يفتضح بني الناس.
الفوائد
 حترمي الغدر والترهيب منه. أنه من خصال املنافقني. -التشهري بالغدر يوم القيامة لقبح فعله.
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الغش والتحذير منه
عن أيب هريرة  { أن رسول اهلل  مر على صربة (أي :كومة) طعام فأدخل
يده فيها فنالت أصابعه بلال ،فقال :ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال :أصابته السماء يا

رسول اهلل ،قال :أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مين }

( )0

أخرجه مسلم (. )0
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { من محل علينا السالح فليس منا
ومن غشنا فليس منا } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن متيم بن أوس الداري  أن النيب  قال { :الدين النصيحة ،قلنا ملن يا رسول
اهلل؟ قال :هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم } ( )0أخرجه مسلم (. )0
الشرح
النصح للمسلمني واجب وهو من الدين ،وغشهم يف البيع والشراء أو غريه معصية
ومن كبائر الذنوب حذر منه الرسول  وأخرب أن من غش املسلمني فليس منهم.
الفوائد
 حترمي غش املسلمني وأنه من كبائر الذنوب. -وجوب النصح للمسلمني وطلب اخلري هلم.

( )0مسلم اإلميان ( ، )010الترمذي البيوع ( ، )0000ابن ماجه التمارات ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .010
( )0مسلم اإلميان ( ، )010ابن ماجه احلدود ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .010
( )0مسلم اإلميان ( ، )00النسائي البيعة ( ، )0000أبو داود األدب ( ، )0000أمحد (. )010 /0
( )0م .00
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فضل اخلوف من اهلل
قال اهلل تعاىل . )0( }       { :وقال تعاىل{ :



. )0( }              
عن أيب هريرة  عن النيب  قال { :سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله:
إمام عادل ،وشاب نشأ يف عبادة اهلل ،ورجل قلبه معلق باملساجد ،ورجالن حتابا يف اهلل
اجتمعا عليه وتفرقا عليه ،ورجل دعته امرأة ذات حسن ومجال فقال إين أخاف اهلل،
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه ،ورجل ذكر اهلل خاليا
ففاضت عيناه } ( )0متفق عليه (. )0

عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :عينان ال
متسهما النار :عني بكت من خشية اهلل ،وعني باتت حترس يف سبيل اهلل }

() 0

أخرجه الترمذي (. )0

( )0سورة الرمحن ،آية.00 :
( )0سورة النازعات ،اآليتان.00 ، 01:
( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم الزكاة ( ، )0100الترمذي الزهد ( ، )0000النسائي آداب القضاة
(  ، )0001أمحد ( ، )000 /0مالك اجلامع (. )0000
( )0خ ، )001( 000 /0م .0100
( )0الترمذي فضائل اجلهاد (. )0000
( )0ت .0000
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الشرح
اخلوف من اهلل عبادة قلبية عظيمة ال تصدر إال من مؤمن صادق اإلميان ،فلذلك
كانت له هذه املزنلة العالية والفضيلة العظيمة ،واخلوف احملمود هو ما دفع صاحبه إىل
عمل الطاعات ،وحمزه عن فعل احملرمات.
الفوائد
 فضل اخلوف من اهلل وأنه سبب لدخول اجلنة. -أن اخلوف من اهلل مانع من املعاصي.
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فضل السواك واألمر به
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك مع
كل صالة } ( )0متفق عليه (. )0
عن أنس  قال :قال رسول اهلل  { أكثرت عليكم يف السواك }

()0

أخرجه

البخاري (. )0
عن عائشة رضي اهلل عنها أن النيب  قال { :السواك مطهرة للفم مرضاة للرب }

()0

أخرجه النسائي (. )0
عن حذيفة  قال { :كان رسول اهلل  إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك }

()0

متفق عليه (( . )0ومعىن يشوص :يدلك).
وعن شريح بن هانئ قال { :قلت لعائشة رضي اهلل عنها :بأي شيء كان يبدأ النيب 
إذا دخل بيته؟ قالت :بالسواك } ( )0أخرجه مسلم (. )01
( )0البخاري اجلمعة ( ، )000مسلم الطهارة ( ، )000الترمذي الطهارة ( ، )00النسائي الطهارة ( ، )0أبو داود
الطهارة ( ، )00ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد ( ، )000 /0مالك الطهارة ( ، )000الدارمي
الطهارة (. )000
( )0خ ، )000( 000 /0م .000
( )0البخاري اجلمعة ( ، )000النسائي الطهارة ( ، )0أمحد ( ، )000 /0الدارمي الطهارة (. )000
( )0م. )000( 000 / 0
( )0النسائي الطهارة ( ، )0أمحد ( ، )000 /0الدارمي الطهارة (. )000
( )0ن ،0وصححه األلباين يف إرواء الغليل  00وعزاه ألمحد.
( )0البخاري الوضوء ( ، )000مسلم الطهارة ( ، )000النسائي قيام الليل وتطوع النهار ( ، )0000أبو داود
الطهارة ( ، )00ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد ( ، )010 /0الدارمي الطهارة (. )000
( )0خ ، )000( 000 /0م .000
( )0مسلم الطهارة ( ، )000النسائي الطهارة ( ، )0أبو داود الطهارة ( ، )00ابن ماجه الطهارة وسننها (، )001
أمحد (. )000 /0
( )01م .000
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الشرح
السواك طهارة ونظافة للفم وسنة رغب فيها رسول اهلل  خصوصا يف املواضع اليت
تشرع هلا الطهارة والنظافة كالصالة ،أو عند تغري رائحة الفم ،وقد كان الرسول  حيب
السواك ويكثر من التسوك ويكثر من أمر أصحابه به.
الفوائد
 تأكيد استحباب السواك. فضله وأنه جالب لرضى اهلل ومطهر للفم. -تأكده عند الصالة وعند القيام من النوم وعند دخول البيت.
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من خصال املنافقني
قال اهلل تعاىل{ :

         

. )0( }          
عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما أن النيب  قال { :أربع من كن فيه كان
منافقا خالصا ،ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حىت يدعها :إذا

اؤمتن خان ،وإذا حدث كذب ،وإذا عاهد غدر ،وإذا خاصم فمر } ( )0متفق عليه (. )0

عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { أثقل الصالة على املنافقني العشاء
والفمر ،ولو يعلمون ما فيهما من األجر ألتومها ولو حبوا } ( )0متفق عليه (. )0

( )0سورة النساء ،آية.000 :
( )0البخاري اإلميان ( ، )00مسلم اإلميان ( ، )00الترمذي اإلميان ( ، )0000النسائي اإلميان وشرائعه
( ، )0101أبو داود السنة ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ ، )00( 00 /0م .00
( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000أمحد ( ، )001/0مالك النداء للصالة
(  ، )000الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ ، )000( 000 /0م .000
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الشرح
خصال املنافقني كثرية نبه عليها القرآن ،وذكر الرسول بعضا منها حتذيرا لألمة أن تقع
فيها فيكون فيها شبه منهم .ومنها تلك اخلصال األربع :اخليانة والغدر والكذب والفمور،
فهذه ال تكاد جتتمع إال يف منافق ،وأخرب الرسول  أيضا بعالمة من عالمات النفاق
وهي استثقال صالة العشاء والفمر ،وهو ما وقع فيه بعض املسلمني اليوم ،فحري باملسلم
معرفة هذه األوصاف واحلذر من الوقوع فيها.
الفوائد

 أن اخليانة والكذب والغدر والفمور من صفات املنافقني. أن من صفاهتم استثقال الصالة والتكاسل عنها خصوصا صالة العشاء والفمر. أن من خصاهلم قلة ذكر اهلل. -وجوب احلذر من هذه اخلصال.
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ما جاء يف األصدقاء والقرناء
قال اهلل تعاىل. )0( }         { :
عن أيب موسى  عن النيب  قال { :إمنا مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء
كحامل املسك ونافخ الكري ،فحامل املسك إما أن حيذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن جتد

منه رحيا طيبة ،ونافخ الكري إما أن حيرق ثيابك وإما أن جتد منه رحيا خبيثة } ( )0متفق

عليه (. )0
عن أيب هريرة  أن النيب  قال { :الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من
خيالل } ( )0أخرجه أبو داود والترمذي (. )0
الشرح
لألصدقاء والقرناء تأثري كبري على اإلنسان ،ويف الغالب أن اإلنسان يتخلق بأخالق
أصدقائه حسنة كانت أم سيئة ،فلذلك حث الرسول  على اختيار الصديق الصاحل
وشبهه ببائع املسك الذي لن تعدم منه الفائدة ،بعكس صديق السوء فإنه ال بد أن يصلك
من شره.
الفوائد
 أن من كانت صداقته على غري تقوى ولغري حمبة يف اهلل ،فإهنا تنقلب عداوة يومالقيامة.
 وجوب اختيار الصديق الصاحل. -أن للصديق تأثريا كبريا على صديقه.

( )0سورة الزخرف ،آية.00 :
( )0البخاري البيوع ( ، )0000مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000أمحد (. )010 /0
( )0خ ، )000( 001 /0م .0000
( )0الترمذي الزهد ( ، )0000أبو داود األدب ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0د  ،0000ت  0000وقال حسن ،وقال النووي يف رياض الصاحلني ص  :000إسناده صحيح.
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النهي عن الغضب وما يقول ويفعل عند الغضب
عن أيب هريرة  أن رجال قال للنيب  { أوصين ،قال :ال تغضب ،فرد ذلك
مرارا ،قال :ال تغضب } ( )0أخرجه البخاري (. )0
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد
الذي ميلك نفسه عند الغضب }

()0

متفق عليه .والصرعة :هو الذي يصرع الناس

ويغلبهم (. )0
عن أيب ذر  أن رسول اهلل  قال { :إذا غضب أحدكم وهو قائم فليملس ،فإن
ذهب عنه الغضب وإال فليضطمع } ( )0أخرجه أبو داود (. )0
عن سليمان بن صرد  قال { :استب رجالن عند النيب  وحنن عنده جلوس
وأحدمها يسب صاحبه مغضبا ،قد امحر وجهه ،فقال النيب  إين ألعلم كلمة لو قاهلا

لذهب عنه ما جيد :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم } ( )0متفق عليه (. )0

( )0البخاري األدب ( ، )0000الترمذي الرب والصلة ( ، )0101أمحد (. )000 /0
( )0خ. )0000( 000 /01
( )0البخاري األدب ( ، )0000مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0010أمحد ( ، )000/0مالك اجلامع ()0000
( )0خ ، )0000( 000 /01م .0010
( )0أبو داود األدب ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0د  ،0000وصححه األلباين يف املشكاة .0000
( )0البخاري األدب ( ، )0000مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0001أبو داود األدب ( ، )0000أمحد ()000/0
( )0خ ، )0000( 000 /01م .0001
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الشرح
الغضب خلق ذميم جير صاحبه غالبا إىل ما ال حيب من األعمال ،هو من الشيطان،
فلذلك أوصى الرسول  بالبعد عنه وأرشد إىل ما خيفف حدته عند وقوعه.
الفوائد
 وصية الرسول  بترك الغضب وامتداحه ملن ميلك نفسه عند الغضب. إرشاد من غضب وهو قائم أن جيلس ،فإن ذهب عنه الغضب وإال فليضطمع. -إرشاد الرسول  من غضب أن يستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم.
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حلم الرسول  وحسن خلقه
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت { :ما ضرب رسول اهلل  شيئا قط بيده وال امرأة
وال خادما ،إال أن جياهد يف سبيل اهلل ،وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إال أن

ينتهك شيء من حمارم اهلل فينتقم هلل تعاىل } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن أنس  قال { :كنت مع رسول اهلل  وعليه برد جنراين غليظ احلاشية،
فأدركه أعرايب فمبذه بردائه جبذة شديدة فنظرت إىل صفحة عاتق النيب  وقد أثرت هبا
حاشية الرداء من شدة جبذته ،مث قال :يا حممد مر يل من مال اهلل الذي عندك ،فالتفت

إليه فضحك مث أمر له بعطاء } ( )0متفق عليه (. )0

عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت للنيب  { هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم
أحد؟ قال :لقد لقيت من قومك ما لقيت ،وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ
عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كالل ،فلم جيبين إىل ما أردت ،فانطلقت وأنا
مهموم على وجهي ،فلم أستفق إال وأنا بقرن الثعالب ،فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد
أظلتين فنظرت فإذا فيها جربيل عليه السالم ،فناداين فقال :إن اهلل تعاىل قد مسع قول قومك
لك وما ردوا عليك ،وقد بعث إليك ملك اجلبال لتأمر مبا شئت فيهم ،فناداين ملك
اجلبال ،فسلم علي مث قال :يا حممد إن اهلل قد مسع قول قومك لك ،وأنا ملك اجلبال وقد
بعثين ريب لتأمرين بأمرك ،فما شئت ،إن شئت أطبقت عليهم األخشبني (ومها جبالن يف
مكة) فقال النيب  بل أرجو أن خيرج اهلل من أصالهبم من يعبد اهلل وحده وال يشرك به
شيئا } ( )0متفق عليه (. )0

( )0البخاري األدب ( ، )0000مسلم الفضائل ( ، )0000أبو داود األدب ( ، )0000ابن ماجه النكاح
(  ، )0000أمحد ( ، )001 /0مالك اجلامع ( ، )0000الدارمي النكاح (. )0000
( )0م.0000
( )0البخاري األدب ( ، )0000مسلم الزكاة ( ، )0100ابن ماجه اللباس ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ.0100 ، )0010( 000 /01
( )0البخاري بدء اخللق ( ، )0100مسلم اجلهاد والسري (. )0000
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الفوائد
 حلم الرسول  على قومه. -وجوب اقتداء الدعاة به  يف احللم والصرب على أذى الناس.

( )0خ ، )0000( 000 /01م .0000
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عيادة املريض
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :حق املسلم على املسلم مخس :رد
السالم وعيادة املريض ،واتباع اجلنائز ،وإجابة الدعوة ،وتشميت العاطس }

()0

متفق

عليه (. )0
عن ثوبان  عن النيب  قال { :إن املسلم إذا عاد أخاه املسلم مل يزل يف خرفة
اجلنة حىت يرجع ،قيل يا رسول اهلل وما خرفة اجلنة؟ قال :جناها } (( )0أي ما جيتىن من
مثرها) أخرجه مسلم (. )0
عن علي  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :ما من مسلم يعود مسلما غدوة
(أي أول النهار) إال صلى عليه سبعون ألف ملك حىت ميسي ،وإن عاده عشية (أي آخر

النهار) إال صلى عليه سبعون ألف ملك حىت يصبح وكان له خريف يف اجلنة }

()0

.

(اخلريف :الثمر واملخروف) أخرجه الترمذي (. )0

( )0البخاري اجلنائز ( ، )0000مسلم السالم ( ، )0000الترمذي األدب ( ، )0000النسائي اجلنائز (، )0000
أبو داود األدب ( ، )0101ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ( ، )0000أمحد (. )001 /0
( )0خ ، )0001( 000 /0م .0000
( )0مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000الترمذي اجلنائز ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0م .0000
( )0الترمذي اجلنائز ( ، )000أبو داود اجلنائز ( ، )0100ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ( ، )0000أمحد ()00 /0
( )0ت  000وقال حديث حسن غريب .وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
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الشرح
من األمور اليت رغب فيها الرسول  زيارة املريض ملا فيها من جرب خاطره وتطييب
نفسه ،وهي حق للمسلم على أخيه املسلم وأخرب الرسول صلى اهلل عيه وسلم أن فيها
أجرا عظيما.
الفوائد
 استحباب زيارة املريض ملا فيها من املواساة واالعتبار حباله. أن ذلك من حق املسلم على أخيه املسلم. -فضل ذلك وعظم ثوابه.
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استحباب التيامن
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت { :كان رسول اهلل  يعمبه التيمن يف تنعله
وترجله ويف شأنه كله } ( )0متفق عليه (. )0
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمىن ،وإذا
نزع فليبدأ بالشمال ،لتكن اليمىن أوهلما تنعل وآخرمها تزنع } ( )0متفق عليه (. )0
عن أنس  { أن رسول اهلل  أيت بلنب قد شيب (أي خلط مباء) ،وعن ميينه
أعرايب وعن مشاله أبو بكر ،فشرب مث أعطى األعرايب ،وقال :األمين فاألمين } ( )0أخرجه
البخاري (. )0

( )0البخاري الوضوء ( ، )000مسلم الطهارة ( ، )000الترمذي اجلمعة ( ، )010النسائي الغسل والتيمم (، )000
أبو داود اللباس ( ، )0001ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )010أمحد (. )000 /0
( )0خ ، )0000( 000 /01م .000
( )0البخاري اللباس ( ، )0000مسلم اللباس والزينة ( ، )0100الترمذي اللباس ( ، )0000أبو داود اللباس
(  ، )0000ابن ماجه اللباس ( ، )0000أمحد ( ، )000 /0مالك اجلامع (. )0010
( )0خ )0000( 000 /01م .0100
( )0البخاري األشربة ( ، )0000مسلم األشربة ( ، )0100الترمذي األشربة ( ، )0000أبو داود األشربة
(  ، )0000ابن ماجه األشربة ( ، )0000أمحد ( ، )000/0مالك اجلامع ( ، )0000الدارمي األشربة
( . )0000
( ، )5619( 00 /01 )0م.0100
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الشرح
التيامن  -وهو البداءة باليمني وتقدمي اليمىن فيما هو من باب التكرمي  -من سنن
الرسول  وهو من شعار أهل اإلسالم ،وفيه خمالفة للشيطان الذي يتعاطى أموره
بشماله.
الفوائد
 استحباب التيامن يف كل ما كان من باب التكرمي والتشريف. استحباب التيامن يف لبس النعال والترجل. -استحباب البداءة باألمين عند اإلعطاء جلماعة من الناس.

320

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

زيارة املقابر
عن بريدة  قال :قال رسول اهلل  { كنت هنيتكم عن زيارة القبور
فزوروها} ( )0أخرجه مسلم (. )0
وزاد الترمذي { :فإهنا تذكركم اآلخرة } .
وعنه  قال { :كان النيب  يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر أن يقول قائلهم:
السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون ،أسأل اهلل

لنا ولكم العافية } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن أيب مرثد  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :ال تصلوا إىل القبور ،وال
جتلسوا عليها } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :ألن جيلس أحدكم على مجرة فتحرق
ثيابه فتخلص إىل جلده خري له من أن جيلس على قرب } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0مسلم األضاحي ( ، )0000النسائي الضحايا ( ، )0000أبو داود األشربة ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .000
( )0مسلم اجلنائز ( ، )000النسائي اجلنائز ( ، )0101ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .000
( )0مسلم اجلنائز ( ، )000الترمذي اجلنائز ( ، )0101النسائي القبلة ( ، )001أبو داود اجلنائز ( ، )0000أمحد
(. )000 /0
( )0م .000
( )0مسلم اجلنائز ( ، )000النسائي اجلنائز ( ، )0100أبو داود اجلنائز ( ، )0000ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز
(  ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .000
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الشرح
زيارة القبور سنة سنها الرسول  فقد فعلها وأمر هبا وأخرب أهنا تذكر اآلخرة ،فإن
اإلنسان العاقل إذا رأى مقره األخري يف هذه الدار ال شك أنه سيزهد فيها ويقبل على
عمارة داره األبدية يف اآلخرة.
الفوائد
 استحباب زيارة القبور وأهنا تذكرة اآلخرة. استحباب السالم عند دخول املقربة مبا ورد عن الرسول .  حترمي الصالة إىل القبور؛ألهنا وسيلة لعبادهتا. -حترمي اجللوس على القبور.
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شأن الرجل يف بيته ومع أهله
عن األسود بن يزيد قال { :سئلت عائشة رضي اهلل عنها ما كان النيب  يصنع يف
بيته؟ قالت :كان يكون يف مهنة أهله  -يعين يف خدمتهم  -فإذا حضرت الصالة خرج

إىل الصالة } ( )0أخرجه البخاري (. )0

عن أنس  قال { :ما مسست ديباجا وال حريرا ألني من كف رسول اهلل 
وال مشمت رائحة قط أطيب من رائحة رسول اهلل  ولقد خدمت رسول اهلل 
عشر سنني فما قال يل قط أف ،وال قال لشيء فعلته :مل فعلته؟ وال لشيء مل أفعله:

أال فعلت كذا؟ } ( )0متفق عليه (. )0

عن عائشة رضي اهلل عنها قالت { :ما ضرب رسول اهلل  شيئا قط بيده وال امرأة
وال خادما ،إال أن جياهد يف سبيل اهلل ،وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إال أن
ينتهك شيء من حمارم اهلل فينتقم هلل تعاىل } (. )0( )0

وعن أيب هريرة  قال { :ما عاب رسول اهلل  طعاما قط ،إن اشتهاه أكله وإن
كرهه تركه } ( )0متفق عليه (. )0

( )0البخاري األذان ( ، )000الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ( ، )0000أمحد (. )010 /0
( )0خ. )0000( 001 /01
( )0البخاري املناقب ( ، )0000أمحد ( ، )000 /0الدارمي املقدمة (. )00
( )0خ ، )0000( 000 /0م .0010
( )0البخاري األدب ( ، )0000مسلم الفضائل ( ، )0000أبو داود األدب ( ، )0000ابن ماجه النكاح
(  ، )0000أمحد ( ، )001 /0مالك اجلامع ( ، )0000الدارمي النكاح (. )0000
( )0م .0000
( )0البخاري األطعمة ( ، )0100مسلم األشربة ( ، )0100الترمذي الرب والصلة ( ، )0100أبو داود األطعمة
(  ، )0000ابن ماجه األطعمة ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ ،0010( 000 /0م  ،0100د  ،0000ت .0100
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عن عائشة رضي اهلل عنها { أهنا كانت مع رسول اهلل  يف سفر ،قالت:
فسابقته فسبقته على رجلي فلما محلت اللحم (أي مسنت) سا بقته فسبقين }

( )0

أخرجه أبو داود (. )0
الشرح
لقد كان الرسول  يف بيته ومع أهله مثاال للخلق العايل الذي جيب أن يقتدي به فيه
أتباعه ،فهو يف بيته يف خدمة أهله وحيلم عليهم ويصرب وال يكثر االنتقاد حىت مع اخلدم،
ويداعب أهله فيسابقهم يف السفر للترويح عنهم وإدخال السرور عليهم.
الفوائد
 وجوب التواضع لألهل ومعاملتهم باللني والرفق ،ومساعدهتم ومداعبتهم. -أن ذلك ال ينقص من قدر الرجل بل يزيده؛ألنه من فعل الرسول . 

( )0أبو داود اجلهاد ( ، )0000ابن ماجه النكاح ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0د  ،0000وصححه األلباين يف املشكاة .0000
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وجوب طاعة والة األمر يف غري معصية اهلل
قال اهلل تعاىل. )0( }            { :
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما عن النيب  قال { :على املرء املسلم السمع والطاعة
يف ما أحب وكره ،إال أن يؤمر مبعصية فإذا أمر مبعصية فال مسع وال طاعة }

()0

متفق

عليه (. )0
وعنه قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :من خلع يدا يف طاعة لقي اهلل يوم القيامة
وال حمة له ،ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل  قال { :من كره من أمريه شيئا
فليصرب ،فإنه من خرج من السلطان شربا مات ميتة جاهلية } (. )0( )0
عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال { :كنا مع رسول اهلل  يف سفر فزنل
مزنال إذ نادى منادي رسول اهلل  الصالة جامعة ،فاجتمعنا إىل رسول اهلل  فقال :إنه
مل يكن نيب قبلي إال كان حقا عليه أن يدل أمته على خري ما يعلمه هلم وينذرهم شر ما
يعلمه هلم ،وإن أمتكم هذه جعل عافيتها يف أوهلا ،وسيصيب آخرها بالء وأمور تنكروهنا،
وجتيء فنت يرقق بعضها بعضا ،وجتيء الفتنة فيقول املؤمن :هذه مهلكيت ،مث تنكشف،
وجتيء الفتنة فيقول املؤمن :هذه هذه ،فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة فلتأته
( )0سورة النساء ،آية.00 :
( )0البخاري األحكام ( ، )0000الترمذي اجلهاد ( ، )0010أبو داود اجلهاد ( ، )0000ابن ماجه اجلهاد
(  ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ ، )0000( 000 /00م .0000
( )0مسلم اإلمارة ( ، )0000أمحد (. )00 /0
( )0م .0000
( )0البخاري الفنت ( ، )0000مسلم اإلمارة ( ، )0000أمحد ( ، )001/0الدارمي السري (. )0000
( )0خ ، )0000( 000 /00م .0000
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منيته وهو يؤمن باهلل واليوم اآلخر ،وليأت إىل الناس الذي حيب أن يؤتى إليه ،ومن بايع
إماما فأعطاه صفقة يده ومثرة قلبه ،فليطعه إن استطاع ،فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق

اآلخر } ( )0أخرجه مسلم (. )0

الشرح
عالقة احلاكم باحملكوم يف اإلسالم أمر قررته الشريعة وجعلت له ضوابط وأسسا ال
تتأثر باألهواء والعاطفة واملصلحة الشخصية ،فهي عالقة شرعها من هو عليم مبا يصلح
اجملتمع  -سبحانه  -وجعلها دينا يدان له سبحانه وتعاىل به.
الفوائد
 وجوب طاعة والة األمر يف ما أحب املسلم وكره يف غري معصية اهلل. -أن ذلك من الدين الذي يتقرب به إىل اهلل تعاىل.

( )0مسلم اإلمارة ( ، )0000النسائي البيعة ( ، )0000أبو داود الفنت واملالحم ( ، )0000ابن ماجه الفنت
(  ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .0000
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النهي عن اخلروج على ويل األمر املسلم
عن عبادة بن الصامت  قال { :دعانا رسول اهلل  فبايعناه فكان مما أخذ
علينا أن بايعنا على السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا ،وأثرة علينا

وأال ننازع األمر أهله ،قال :إال أن تروا كفرا بواحا عن دكم من اهلل فيه برهان }

() 0

أخرجه مسلم (. )0
عن عوف بن مالك  عن رسول اهلل  قال { :خيار أئمتكم الذين حتبوهنم
وحيبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم ،وشرار أئمتكم الذين تبغضوهنم
ويبغضونكم وتلعنوهنم ويلعنونكم .قيل :يا رسول اهلل ،أفال ننابذهم بالسيوف؟ فقال:
ال ما أقاموا فيكم الصالة ،وإذا رأيتم من والتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله وال
تزنعوا يدا من طاعة }

() 0

أخرجه مسلم

() 0

( ومعىن يصلون عليكم :أي يدعون

لكم).
عن أم سلمة رضي اهلل عنها أن النيب  قال { :إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون
وتنكرون ،من كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ،ولكن من رضي وتابع قالوا :يا رسول

اهلل أفال نقاتلهم؟ قال :ال  ،ما صلوا } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن ابن عباس رضي اهلل عنهم أن رسول اهلل  قال { :من كره من أمريه شيئا

( )0البخاري الفنت ( ، )0000مسلم احلدود ( ، )0010الترمذي احلدود ( ، )0000النسائي البيعة (، )0000
ابن ماجه اجلهاد ( ، )0000أمحد ( ، )000 /0مالك اجلهاد ( ، )000الدارمي السري (. )0000
( )0م  ،0010واألثرة هي االستئثار واالختصاص بأمور الدنيا( .نووي . )000 /00
( )0مسلم اإلمارة ( ، )0000أمحد ( ، )00 /0الدارمي الرقاق (. )0000
( )0م .0000
( )0مسلم اإلمارة ( ، )0000الترمذي الفنت ( ، )0000أبو داود السنة ( ، )0001أمحد (. )010 /0
( )0م .0000
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فليصرب ،فإنه من خرج من السلطان شربا مات ميتة جاهلية } ( . )0متفق عليه (. )0
الشرح
دين اإلسالم مبين على جلب املصلحة ودفع املضرة ،وهو ينهى عن اخلروج على
اإلمام الشرعي ملا يف ذلك من إثارة الفنت وإراقة الدماء وفساد مصاحل الناس الدينية
والدنيوية.
 -حترمي اخلروج على إمام املسلمني.

الفوائد

 -أن من خلع بيعة اإلمام وخرج عليه فمات فميتته جاهلية.

( )0البخاري الفنت ( ، )0000مسلم اإلمارة ( ، )0000أمحد ( ، )001/0الدارمي السري (. )0000
( )0خ  ، )0000( 000 /00م .0000
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حق الطريق
عن أيب سعيد اخلدري  عن النيب  قال { :إياكم واجللوس يف الطرقات ،قالوا:
يا رسول اهلل ما لنا بد من جمالسنا ،نتحدث فيها ،قال رسول اهلل  فإذا أبيتم إال اجمللس
فأعطوا الطريق حقه ،قالوا :وما حقه؟ قال :غض البصر وكف األذى ورد السالم واألمر
باملعروف والنهي عن املنكر } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :اتقوا الالعنني ،قيل :وما الالعنان؟ قال:
الذي يتخلى يف طريق الناس أو ظلهم } ( )0أخرجه مسلم وأبو داود (. )0
(الالعنان :أي األمران اجلالبان للعن).
(يتخلى :أي يقضي حاجته).
إماطة األذى عن الطري صدقة:

عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :بينما رجل ميشي يف طريق إذ وجد

غصن شوك فأخره فشكر اهلل له فغفر له } ( )0أخرجه البخاري (. )0

( )0البخاري املظامل والغصب ( ، )0000مسلم اللباس والزينة ( ، )0000أبو داود األدب ( ، )0000أمحد ()00/0
.
( )0م .0000
( )0مسلم الطهارة ( ، )000أبو داود الطهارة ( ، )00أمحد (. )000 /0
( )0م  ،000د.00
( )0البخاري األذان ( ، )000الترمذي الرب والصلة ( ، )0000أبو داود األدب ( ، )0000مالك النداء للصالة
( . )000
( )0خ ،م ،0000ت .0000
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الشرح
للطريق يف اإلسالم حقوق وآداب تشرع ملن جلس أو مر فيه ،ينال املسلم بأدائها
األجر العظيم وينفع إخوانه املسلمني ،ويكف األذى عنهم.
الفوائد
 أن للطريق حقوقا على من جلس فيه ،وهي غض البصر عن احملارم وكف األذىمن اليد أو اللسان ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.
 حترمي البول يف طريق الناس. -استحباب إبعاد ما يؤذي املسلمني من طرقهم وعظم األجر يف ذلك.
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األميان
قال تعاىل{ :

         

                 

. )0( }           
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :من حلف على ميني فرأى غريها خريا
منها فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه } ( )0أخرجه مسلم (. )0
وعنه قال :قال رسول اهلل  { ألن يلج أحدكم بيمينه يف أهله آمث له عند اهلل من
أن يعطي كفارته اليت افترض اهلل عليه } (. )0( )0
(واللج يف اليمني :التمادي فيها ،وعدم التكفري) (. )0

( )0سورة املائدة ،آية.00 :
( )0مسلم األميان ( ، )0001الترمذي النذور واألميان ( ، )0001مالك النذور واألميان (. )0100
( )0م .0000
( )0البخاري األميان والنذور ( ، )0001مسلم األميان ( ، )0000ابن ماجه الكفارات ( ، )0000أمحد (.)000/0
( )0خ ، )0000( 000 /00م .0000
( )0النووي ،رياض الصاحلني .010
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الشرح
قد يعقد اإلنسان ميينا على فعل أمر أو تركه مث يتراجع عن عزمه وما حلف عليه ،فمن
رمحة اهلل أن جعل له خمرجا وذلك بالكفارة اليت شرعها اهلل لألميان.
الفوائد
 مشروعية التحلل من اليمني بالكفارة. أن كفارة اليمني التخيري بني إطعام عشرة مساكني ،أو كسوهتم ،أو حترير رقبة. -أن من مل جيد فعليه صيام ثالثة أيام.
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حترمي شرب اخلمر
قال اهلل تعاىل{ :

        

. )0( } 
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل  { كل مسكر مخر وكل
مسكر حرام ،ومن شرب اخلمر يف الدنيا فمات وهو يدمنها ومل يتب ،مل يشرهبا يف

اآلخرة } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن جابر  قال :قال رسول اهلل  { كل مسكر حرام ،إن على اهلل عهدا ملن
شرب املسكر أن يسقيه من طينة اخلبال ،قالوا :يا رسول اهلل وما طينة اخلبال؟ قال :عرق

أهل النار أو عصارة أهل النار } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن طارق بن سويد  أنه { سأل النيب  عن اخلمر فنهاه ،فقال :إمنا أصنعها
للدواء؟ فقال :إنه ليس بدواء ،ولكنه داء } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل  { من شرب اخلمر يف
الدنيا مل يقبل اهلل له صالة أربعني صباحا ،فإن تاب تاب اهلل عليه فإن عاد مل يقبل اهلل له
صالة أربعني صباحا ،فإن تاب تاب اهلل عليه فإن عاد مل يقبل اهلل له صالة أربعني صباحا،
( )0سورة املائدة ،آية.01 :
( )0البخاري األشربة ( ، )0000مسلم األشربة ( ، )0110الترمذي األشربة ( ، )0000النسائي األشربة
(  ، )0000أبو داود األشربة ( ، )0000ابن ماجه األشربة ( ، )0001أمحد ( ، )00/0مالك األشربة
(  ، )0000الدارمي األشربة (. )0101
( )0م .0110
( )0مسلم األشربة ( ، )0110النسائي األشربة ( ، )0010أمحد (. )000 /0
( )0م .0110
( )0مسلم األشربة ( ، )0000الترمذي الطب ( ، )0100أبو داود الطب ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .0000
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فإن تاب تاب اهلل عليه ،فإن عاد الرابعة مل يقبل اهلل له صالة أربعني صباحا ،فإن تاب مل

يتب اهلل عليه وسقاه من هنر اخلبال } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
الشرح

اخلمر أم اخلبائث وشرهبا من الكبائر ،حرمه اهلل يف كتابه وعلى لسان رسوله 
وتوعد رسول اهلل  من مات وهو مدمن هلا بأن اهلل حيرمه من شرهبا يف اجلنة وأن يسقيه
من عصارة أهل النار.
الفوائد
 حترمي شرب اخلمر. الوعيد الشديد لشارهبا. -أهنا داء وليست بدواء.

( )0الترمذي األشربة ( ، )0000أمحد (. )00 /0
( )0ت  0000وقال:حديث حسن ،وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
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من آيات الرسول 
انشقاق القمر:
قال اهلل تعاىل. )0( }      { :
عن عبد اهلل بن مسعود  قال { :انشق القمر على عهد رسول اهلل  بشقني
فقال رسول اهلل  اشهدوا } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن أنس  { أن أهل مكة سألوا رسول اهلل  أن يريهم آية فأراهم انشقاق
القمر مرتني } ( )0أخرجه مسلم (. )0
نبع املاء:
عن جابر بن عبد اهلل  قال { :عطش الناس يوم احلديبية والنيب  بني يديه ركوة
(أي إناء صغري) فتوضأ فمهش الناس حنوه ،فقال :مالكم ؟ قالوا :ليس عندنا ماء نتوضأ
وال نشرب إال ما بني يديك ،فوضع يده يف الركوة فمعل املاء يثور بني أصابعه كأمثال
العيون ،فشربنا وتوضأنا ،وكنا مخس عشرة مائة } ( )0أخرجه البخاري (. )0

وعنه قال { :كان املسمد مس قوفا على جذوع من خنل ،فكان النيب  إذا
خطب يقوم إىل جذع منها ،فلما صنع له املنرب فكان عليه فسمعنا لذلك اجلذع صوتا
( )0سورة القمر ،آية.0 :
( )0البخاري املناقب ( ، )0000مسلم صفة القيامة واجلنة والنار ( ، )0010الترمذي تفسري القرآن (، )0000
أمحد (. )000 /0
( )0م .0011
( )0البخاري املناقب ( ، )0000مسلم صفة القيامة واجلنة والنار ( ، )0010الترمذي تفسري القرآن (، )0000
أمحد (. )001/0
( )0م .0010
( )0البخاري املناقب ( ، )0000مسلم اإلمارة ( ، )0000النسائي الطهارة ( ، )00أمحد ( ، )000 /0الدارمي
املقدمة (. )00
( )0خ. )0000( 000 /0
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كصوت العشار (أي :الناقة) حىت جاء النيب  فوضع يده عليها فسكنت }

() 0

أخرجه البخاري (. )0
الشرح
كان حيصل للرسول  بعض اآليات على أنه نيب مرسل من اهلل تزيد إميان من رآها
أو مسع هبا ،فمن ذلك انشقاق القمر ،ونبع املاء من بني أصابعه وحنني اجلذع إليه عندما
تركه يف اخلطبة.
الفوائد
 صدق نبوة نبينا حممد .  -عظم قدرة اهلل الذي زوده هبذه اآليات.

( )0البخاري املناقب ( ، )0000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0000أمحد ( ، )011/0الدارمي املقدمة
(. )00
( )0خ . )0000( 010 /0
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فضل مخول الذكر والبعد عن الترؤس
عن أيب هريرة  عن النيب  قال { :تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد
اخلميصة ،إن أعطي رضي وإن مل يعط سخط ،تعس وانتكس وإذا شيك فال انتقش،
طوىب لعبد آخذ بعنان فرسه يف سبيل اهلل أشعث رأسه ،مغربة قدماه إن كان يف احلراسة
كان يف احلراسة وإن كان يف الساقة كان يف الساقة ،إن استأذن مل يؤذن له ،وإن شفع مل

يشفع } ( )0أخرجه البخاري (. )0

وعن عامر بن سعد قال { :كا ن سعد بن أيب وقاص  يف إبله فماءه ابنه
عمر ،فلما رآه سعد قال :أعوذ باهلل من شر هذا الراكب ،فزنل فقال له :أنزلت يف
إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون امللك بينهم؟ فضرب سعد يف صدره وقال:
اسكت ،مسعت رسول اهلل  يقول :إن اهلل حيب العبد التقي الغين اخلفي }

() 0

أخرجه مسلم (. )0
الشرح
حب الشرف والرئاسة من األمور اليت تقدح يف إخالص العمل هلل .ولذلك رغب
الرسول  يف التخفي بالعمل والبعد عن مظان الشهرة ملا يف ذلك من سالمة الدين
والبعد عن الفنت.
الفوائد
 الترغيب يف التواضع والبعد عن الشهرة. -استحباب التخفي بالعمل واالستغناء عن الناس

( )0البخاري اجلهاد والسري ( ، )0001الترمذي الزهد ( ، )0000ابن ماجه الزهد (. )0000
( )0خ. )0000( 00 /0
( )0مسلم الزهد والرقائق ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .0000
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التحذير من إيذاء الصاحلني

()0

قال اهلل تعاىل. )0( }                 { :
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :إن اهلل تعاىل قال :من عادى يل وليا
آذنته باحلرب (أي :أعلمته أين حمارب له) ،وما تقرب إيلَ عبدي بشيء أحب إيلَ مما
افترضت عليه ،وال يزال عبدي يتقرب إيلَ بالنوافل حىت أحبه ،فإذا أحببته كنت مسعه
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش هبا ورجله اليت ميشي هبا ،ولئن
سألين ألعطينه ولئن استعاذين ألعيذنه } ( )0أخرجه البخاري (. )0

عن جندب بن عبد اهلل  قال :قال رسول اهلل  { من صلى الصبح يف مجاعة
فهو يف ذمة اهلل ،فال يطلبنكم اهلل من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه مث

يكبه على وجهه يف النار } ( )0أخرجه مسلم (. )0
الشرح

أولياء اهلل هم عباده الصاحلون الذين أطاعوه باتباع أوامره واجتناب نواهيه ،كرمهم
اهلل وحذر من معاداهتم والتعرض هلم بغري حق ،وأخرب أنه هو الذي يدافع عنهم ويتوىل
محايتهم ونصرهتم.
الفوائد
 التحذير من معاداة أولياء اهلل. -أن اهلل سبحانه هو الذي يدافع عنهم ويتوالهم.

( )0انظر شروح األربعني النووية ،حديث .00
( )0سورة احلج ،آية.00 :
( )0البخاري الرقاق (. )0000
( )0خ (. )0010
( )0مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000الترمذي الصالة ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0م .000 /0
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طاعة اهلل سبب لطيب النفس وانشراح الصدر
قال اهلل تعاىل{ :

     

}

()0

 . )0( }       وقال تعاىل{ :

وقال تعاىل{ :



   

 )0( }         وقال تعاىل {

   

. )0( }  
عن صهيب  قال :قال رسول اهلل  { عمبا ألمر املؤمن إن أمره كله خري
وليس ذلك ألحد إال للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خريا له ،وإن أصابته ضراء صرب

فكان خريا له } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :يعقد الشيطان على قافية رأس
أحدكم إذا هو نام ثالث عقد يضرب على كل عقدة مكاهنا :من عليك ليل طويل
فارقد ،فإن استيقظ فذكر اهلل احنلت عقدة ،فإن توضأ احنلت عقدة ،فإن صلى احنلت

عقده كلها فأصبح ن شيطا طيب النفس وإال أصبح خبيث النفس كسالن }

() 0

أخرجه البخاري (. )0

( )0سورة الرعد ،آية.00 :
( )0سورة طه ،آية.000 :
( )0سورة النحل ،آية.00 :
( )0سورة التغابن ،آية.00 :
( )0مسلم الزهد والرقائق ( ، )0000أمحد ( ، )00 /0الدارمي الرقاق (. )0000
( )0م .0000
( )0البخاري اجلمعة ( ، )0100مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000النسائي قيام الليل وتطوع النهار
(  ، )0010أبو داود الصالة ( ، )0010ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0000أمحد (، )000 /0
مالك النداء للصالة (. )000
( )0خ. )0000( 000 /0
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الشرح
كل إنسان يسعى إىل ما يشرح صدره ويهب له السعادة يف حياته ،ومن أعظم أسباب
انشراح الصدر وسعادة النفس طاعة اهلل سبحانه وتعاىل واإلميان به والرضا بقدره واللموء
إليه ،فال ميكن أن تتحقق السعادة الكاملة إال ملن يؤمن باهلل وحده.
الفوائد
 أن طاعة اهلل من أعظم أسباب انشراح الصدر. -أن الشيطان من أسباب ضيق الصدر وخبث النفس.
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ضرر ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر
قال اهلل تعاىل{ :

         

             

. )0( }       
عن النعمان بن بشري  عن النيب  قال { :مثل القائم يف حدود اهلل والواقع فيها
كمثل قوم استهموا على سفينة ،فصار بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها ،وكان الذين يف
أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على من فوقهم ،فقالوا :لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقا ومل
نؤذ من فوقنا ،فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا ،وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا

مجيعا } ( )0أخرجه البخاري (. )0

وعن حذيفة  عن النيب  قال { :والذي نفسي بيده لتأمرن باملعروف ولتنهون
عن املنكر أو ليوشكن اهلل أن يبعث عليكم عقابا منه مث تدعونه فال يستماب لكم }
أخرجه الترمذي (. )0

( )0سورة املائدة ،اآليتان.00 ، 00 :
( )0البخاري الشركة ( ، )0000الترمذي الفنت ( ، )0000أمحد (. )001 /0
( )0خ. )0000( 000 /0
( )0الترمذي الفنت (. )0000
( )0ت  0000وقال :حديث حسن .وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع .0101
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الشرح
األمر باملعروف والنهي عن املنكر من األمور املهمة اليت تضمن للممتمع بإذن اهلل
السالمة والنماة ،والتخاذل عن القيام به وتضييعه سبب لضعف األمة وهالكها ونزول
العقاب هبا ،كما حل باألمم السابقة.
الفوائد
 أن ترك إنكار املنكر كان من أسباب لعن بين إسرائيل. أن تركه سبب لفساد اجملتمع وهالكه. أن ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر سبب ملنع إجابة الدعاء. -أن تركه سبب لزنول العقاب الذي يعم اجلميع.
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من آداب األمر باملعروف والنهي عن املنكر
قال اهلل تعاىل{ :

()0

          

 )0( }  وقال تعاىل{ :

           

. )0( }    
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل  { إن اهلل رفيق حيب الرفق يف
األمر كله } ( )0متفق عليه (. )0
وعن عائشة رضي اهلل عنها أن النيب  قال { :إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه
وال يزنع من شيء إال شانه } ( )0رواه مسلم (. )0
عن أيب هريرة  قال { :قام أعرايب فبال يف املسمد فتناوله الناس ،فقال هلم
النيب  دعوه وهريقوا على بوله سمال من ماء  -أي ذنوبا من ماء  -فإمنا بعثتم ميسرين
ومل تبعثوا معسرين } (. )0( )0

( )0انظر :أعالم املوقعني  ،0 /0جامع العلوم واحلكم ( 000 /0احلديث رقم . )00
( )0سورة النحل ،آية.000 :
( )0سورة آل عمران ،آية.000 :
( )0البخاري استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم ( ، )0000مسلم السالم ( ، )0000الترمذي االستئذان واآلداب
( ، )0010ابن ماجه األدب ( ، )0000أمحد ( ، )000 /0الدارمي الرقاق (. )0000
( )0خ ، )0100( 000 /01م .0000
( )0مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000أبو داود األدب ( ، )0010أمحد (. )00 /0
( )0م  ،0000د .0010
( )0البخاري الوضوء ( ، )000الترمذي الطهارة ( ، )000النسائي الطهارة ( ، )00أبو داود الطهارة (، )001
ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد (. )000 /0
(. )220( 000 /0 )0
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الشرح
لألمر باملعروف والنهي عن املنكر آداب مهمة ينبغي معرفتها لكي حيقق األمر والنهي
اهلدف املنشود ،واإلخالل هبذه اآلداب قد جير إىل مفاسد عظيمة تكون أعظم من املنكر
األصلي.
الفوائد
 أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال بد أن يكون باحلكمة. مشروعية الرفق يف األمر والنهي. مشروعية مراعاة املصاحل واملفاسد يف األمر والنهي فال يؤدي اإلنكار إىل منكرأعظم.
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الترغيب يف الستر على املسلمني والنهي عن تتبع عوراهتم
عن أيب هريرة  عن النيب  قال { :ال يستر عبد عبدا يف الدنيا إال ستره اهلل يف
اآلخرة } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل  قال { :املسلم أخو املسلم ال
يظلمه وال يسلمه ،من كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف حاجته ومن فرج عن مسلم كربة

فرج اهلل عنه هبا كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره اهلل يوم القيامة }

()0

أخرجه مسلم (. )0
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال { :صعد رسول اهلل  املنرب فنادى بصوت رفيع:
يا معشر من آمن بلسانه ومل يفض اإلميان إىل قلبه ،ال تؤذوا املؤمنني وال تعريوهم وال
تتبعوا عوراهتم ،فإنه من يتبع عورة أخيه املسلم يتبع اهلل عورته ،ومن يتبع اهلل عورته

يفضحه ولو يف جوف رحله } ( )0أخرجه الترمذي (. )0

( )0مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0001أمحد (. )010 /0
( )0م .0001
( )0البخاري املظامل والغصب ( ، )0001مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0001الترمذي احلدود ( ، )0000أبو
داود األدب ( ، )0000أمحد (. )00 /0
( )0م .0001
( )0أبو داود األدب ( ، )0001أمحد (. )000 /0
( )0ت  0100وقال حسن غريب.
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الشرح
حيب اهلل سبحانه وتعاىل الستر على اخللق ويأمر به ولذلك حرم التمسس وهنى عنه،
وقد أخرب الرسول  أن من ستر عبدا يف الدنيا ستره اهلل يف اآلخرة ،وهنى  عن تتبع
املسلمني والتمسس عليهم فيما خيفونه من أعمال.
الفوائد
 فضل الستر على املسلمني وأنه سبب لستر اهلل يوم القيامة. النهي عن تتبع عورات املسلمني والتمسس عليهم. -عقوبة من فعل ذلك أن اهلل يفضحه ويظهر للناس ما يستره عنهم.
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الترهيب من اجلدال واملراء واملخاصمة

()0

عن أيب أمامة  قال :قال رسول اهلل  { ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إال
أوتوا اجلدل ،مث قرأ } )0( }       { :أخرجه الترمذي (. )0
وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل  { إن أبغض الرجال إىل اهلل
األلد اخلصم } ( )0رواه البخاري ومسلم (( . )0واأللد هو الشديد اخلصومة ،واخلصم هو
الذي حيج من خياصمه).
عن أيب أمامة  قال :قال رسول اهلل  { أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك
املراء وإن كان حمقا ،وبيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإن كان مازحا ،وبيت يف

أعلى اجلنة ملن حسن خلقه }

()0

أخرجه أبو داود

()0

(ومعىن ربض اجلنة :أي نواحيها

وجوانبها ( )0والزعيم :الضامن ،واملراء :اجلدل).
عن جابر  أن رسول اهلل  قال { :إن من أحبكم إيلَ وأقربكم مين جملسا يوم
القيامة أحاسنكم أخالقا ،وإن أبغضكم إيلَ وأبعدكم مين يوم القيامة الثرثارون واملتشدقون
واملتفيهقون ،قالوا :يا رسول اهلل قد علمنا الثرثارون واملتشدقون ،فما املتفيهقون؟ قال:

املتكربون }

()0

أخرجه الترمذي

()0

 .قال النووي :الثرثار هو كثري الكالم تكلفا،

( )0اآلداب الشرعية  ،00 /0حتفة األحوذي .010 /0
( )0سورة الزخرف آية.00 :
( )0ت  0000وقال حسن صحيح ،جه  ،00وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
( )0البخاري املظامل والغصب ( ، )0000مسلم العلم ( ، )0000الترمذي تفسري القرآن ( ، )0000النسائي
آداب القضاة ( ، )0000أمحد (. )010 /0
( )0خ )0000( 010 /0م  ،0000ت .0000
( )0أبو داود األدب (. )0011
( )0د  ،0011وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
( )0يف النهاية :ما حوهلا ،ورده صاحب املرقاة ،كما يف حتفة األحوذي .010 /0
( )0الترمذي الرب والصلة (. )0100
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واملتشدق :املتطاول بكالمه ،ويتكلم مبلء فيه تفاصحا و تعظيما لكالمه ،واملتفيهق:
هو الذي ميأل فمه بالكالم ويتوسع فيه ويغرب به تكربا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة
على غريه (. )0
الشرح
اجلدل واخلصومة بالباطل من آفات اللسان اليت تسبب الفرقة والتقاطع والتدابر بني
املسلمني ،وإيغار صدور بعضهم على بعض ،وتضييع أوقاهتم فيما ال ينفع ،ولذلك حذر
منها الرسول  ووعد من جتنبها األجر العظيم والقرب منه يوم القيامة.
الفوائد
 الترغيب يف ترك اجلدل إال ملصلحة وباليت هي أحسن. الترهيب من الشدة يف اخلصومة. أن انتشار اجلدل عالمة على الضالل. بغض الرسول  للثرثارين املتطاولني على الناس بكالمهم ،وبعدهم عنه يومالقيامة.

( )0ت  0100وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه ،وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
( )0رياض الصاحلني (باختصار) ( 000ط عامل الكتب) .
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حترمي الكذب والترهيب منه
قال اهلل تعاىل{ :

()0

          

. )0( }  
عن ابن مسعود  قال :قال رسول اهلل  { إن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب
يهدي إىل اجلنة ،وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عند اهلل صديقا ،وإن
الكذب يهدي إىل الفمور وإن الفمور يهدي إىل النار ،وإن الرجل ليكذب ويتحرى

الكذب حىت يكتب عند اهلل كذابا } ( )0متفق عليه (. )0

وعن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما أن النيب  قال { :أربع من كن فيه كان
منافقا خالصا ،ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حىت يدعها :إذا

اؤمتن خان ،وإذا حدث كذب ،وإذا عاهد غدر ،وإذا خاصم فمر } ( )0متفق عليه (. )0

وعن مسرة بن جندب  قال :قال رسول اهلل  { إنه أتاين الليلة آتيان وإهنما قاال
يل انطلق ،وإين انطلقت معهما( ...حىت قال) فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم
عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأيت أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إىل قفاه ،ومنخره
إىل قفاه ،وعينه إىل قفاه مث يتحول إىل اجلانب اآلخر فيفعل به مثل ما فعل يف اجلانب
( )0انظر اآلداب الشرعية  ،...00،00 /0األذكار  ،000غذاء األلباب  ،000 /0جامع األصول ،000 /01
تنبيه الغافلني .001
( )0سورة النحل ،آية.010 :
( )0البخاري األدب ( ، )0000مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0010الترمذي الرب والصلة ( ، )0000أبو داود
األدب ( ، )0000ابن ماجه املقدمة ( ، )00أمحد ( ، )000 /0مالك اجلامع ( ، )0000الدارمي الرقاق
( . )0000
( )0خ ، )0100( 010 /01م.0010
( )0البخاري اإلميان ( ، )00مسلم اإلميان ( ، )00الترمذي اإلميان ( ، )0000النسائي اإلميان وشرائعه ()0101
 ،أبو داود السنة ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ ، )00( 00 /0م .00
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األول ،فما يفرغ من ذلك اجلانب حىت يصح ذلك اجلانب كما كان ،مث يعود عليه فيفعل
مثلما فعل يف املرة األوىل ،قال :قلت سبحان اهلل ما هذان؟  ...قاال :إنه الرجل يغدو من

بيته فيكذب الكذبة تبلغ اآلفاق } ( )0متفق عليه (. )0
الشرح

الكذب من صفات املنافقني اليت حذر منها الرسول  وكان من أبغض األخالق
إليه  وأخرب عنه أنه جير صاحبه إىل املعاصي اليت تورده النار ،وأنه إن استمر على عادة
الكذب فإنه يكتب عند اهلل كذابا ،مث أخرب بعقوبة الذي ينشر الكذب بني الناس وما
يعذب به إىل يوم القيامة.
الفوائد
 الترهيب من الكذب وأنه من خصال املنافقني. أنه جير إىل الفمور أي :املعاصي. أنه من أسباب دخول النار فيمب احلذر منه. -شدة عذاب من ينشر الكذب بني الناس.

( )0البخاري التعبري ( ، )0001مسلم الرؤيا ( ، )0000الترمذي الرؤيا ( ، )0000أمحد (. )0 /0
( )0خ ، )0000( 000 /0م .0000
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الترهيب من الكذب على اهلل ورسوله
قال اهلل تعاىل{ :

          

. )0( }      
وقال. )0( }           { :
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده
من النار } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن املغرية بن شعبة  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :إن كذبا عليَ ليس
ككذب على أحد ،فمن كذب فليتبوأ مقعده من النار } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0سورة طه :آية.00 :
( )0سورة الزمر ،آية.01 :
( )0البخاري العلم ( ، )001مسلم مقدمة ( ، )0الترمذي الرؤيا ( ، )0001أبو داود األدب ( ، )0000ابن
ماجه تعبري الرؤيا ( ، )0010أمحد (. )001 /0
( )0م .0
( )0البخاري اجلنائز ( ، )0000مسلم مقدمة ( ، )0الترمذي اجلنائز ( ، )0111أمحد (. )000 /0
( )0م .0
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الشرح
الكذب خصلة ذميمة حرمها الشرع ،ويزداد قبح الكذب وشناعته إذا كان كذبا على
اهلل أو على رسوله ،فينسب الكاذب إىل اهلل أو إىل رسوله قوال من حتليل أو حترمي أو خرب
وهو يعلم أنه غري صحيح ،فهذا مما توعد اهلل ورسوله عليه بالعذاب األليم يف الدنيا
واآلخرة.
الفوائد
 التغليظ يف حترمي الكذب على اهلل ورسوله. -أنه من الكبائر املتوعد عليها بالنار.

353

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

ما يتساهل فيه من الكالم وهو كذب

()0

عن عبد اهلل بن عامر  قال { :دعتين أمي يوما (أي :عندما كان طفال)
ورسول اهلل  قاعد يف بيتنا فقالت :ها ،تعال أعطك ،فقال هلا رسول اهلل  ما
أردت أن تعطيه؟ قالت أعطيه مترا ،فقال رسول اهلل  أما إنك لو مل تعطيه شيئا
كتبت عليك كذبة } ( )0أخرجه أبو داود (. )0

وعن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :ويل للذي
حيدث باحلديث ليضحك به القوم فيكذب ،ويل له ويل له }

()0

أخرجه أبو داود

والترمذي (. )0
عن أيب هريرة  أن النيب  قال { :كفى باملرء كذبا أن حيدث بكل ما مسع
} ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن أيب مسعود  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :بئس مطية الرجل
زعموا } ( )0أخرجه أبو داود (. )0

( )0انظر فتح الباري  ،000 /0اآلداب الشرعية .00 /0
( )0أبو داود األدب ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0د  ،0000وصححه األلباين يف الصحيحة .000
( )0الترمذي الزهد ( ، )0000أبو داود األدب ( ، )0001الدارمي االستئذان (. )0010
( )0د  ،0001ت 0000وقال حديث حسن ،وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
( )0مسلم مقدمة ( ، )0أبو داود األدب (. )0000
( )0م .0
( )0أبو داود األدب ( ، )0000أمحد (. )010 /0
( )0د  ،0000وصححه األلباين يف الصحيحة .000
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الشرح
من األمور اليت يتساهل هبا الناس وهي حمرمة ،بل من كبائر الذنوب ،الكذب
إلضحاك الناس ،ومما جير إىل الكذب أيضا أن حيدث الرجل بكل ما يسمعه بدون
توثق؛ألنه يسمع الصدق والكذب فإذا حدث بكل ما مسعه فإنه سيتحدث مبا مل يقع وهو
من الكذب.
الفوائد
 وجوب التحرز من الكذب حىت على األطفال يف األمور الصغرية. الترهيب من الكذب إلضحاك الناس على سبيل املزاح. الزجر عن التحديث بكل ما مسع اإلنسان؛ألنه يسمع الصدق والكذب فيحدث مبامل يقع (. )0

( )0شرح النووي ملسلم .00 /0
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ما جيوز من الكذب
عن أم كلثوم بنت عقبة رضي اهلل عنها أهنا مسعت رسول اهلل  يقول { :ليس
الكذاب الذي يصلح بني الناس فينمي خريا (أي يبلغ خريا) أو يقول خريا }

()0

متفق

عليه (. )0
وزاد مسلم يف رواية { :ومل أمسعه يرخص يف شيء مما يقول الناس إال يف ثالث،
تعين :احلرب واإلصالح بني الناس وحديث الرجل امرأته وحديث املرأة زوجها } (. )0
الشرح
الكذب منهي عنه ،ومن قبائح الذنوب ،لكن إن كان فيه مصلحة شرعية راجحة
كاإلصالح بني الزوجني أو بني الناس مبا ال ظلم فيه ،أو الكذب يف احلرب مع األعداء
فيكون جائزا.
الفوائد
 جواز الكذب لإلصالح بني الناس ملا فيه من املصلحة الشرعية العظيمة ملا فيه منالتأليف بني املسلمني.
 جواز الكذب يف احلرب؛ألنه من حيل احلروب وفيه مصلحة شرعية راجحة. -جواز كذب الرجل على امرأته واملرأة على زوجها فيما ال ظلم فيه وال ضرر.

( )0البخاري الصلح ( ، )0000مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0010الترمذي الرب والصلة ( ، )0000أبو داود
األدب ( ، )0000أمحد (. )010 /0
( )0خ  )0000( 000 /0م .0010
( )0البخاري الصلح ( ، )0000مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0010الترمذي الرب والصلة ( ، )0000أبو داود
األدب ( ، )0000أمحد (. )010 /0
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فضل الغرس والزرع
عن جابر  { أن رسول اهلل  دخل على أم مبشر األنصارية يف خنل هلا فقال هلا
النيب  من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ فقالت :بل مسلم ،فقال :ال يغرس رجل

مسلم غرسا وال يزرع زرعا فيأكل منه إنسان وال دابة وال شيء إال كانت له صدقة }

()0

أخرجه مسلم (. )0
عن جابر  قال :قال رسول اهلل  { ما من مسلم يغرس غرسا إال كان ما أكل
منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطري

فهو له صدقة وال يرزؤه أحد (أي :يأخذ منه وينقصه) ( )0إال كان له صدقة } أخرجه
مسلم (. )0
الشرح

من رمحة اهلل وسعة فضله أن املسلم إذا غرس غرسا من خنل أو حنوه أو زرع زرعا فإن
كل ما أكل منه من طائر أو حيوان أو إنسان فهو صدقة يثاب عليها.
الفوائد
 فضل الزرع والغرس. -أن ما أكلت احليوانات واإلنسان من الغرس والزرع فهو صدقة لصاحبه.

( )0مسلم املساقاة ( ، )0000أمحد ( ، )010 /0الدارمي البيوع (. )0001
( )0م .0000
( )0شرح مسلم للنووي .000 /01
( )0م .0000
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من أحكام البيع والشراء
عن أيب هريرة  { أن رسول اهلل  مر على صربة طعام ،فأدخل يده فيها ،فنالت
أصابعه بلال ،فقال :ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال :أصابته السماء يا رسول اهلل (يعين:

املطر) ،قال :أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مين }

()0

أخرجه

مسلم (. )0
عن حكيم بن حزام  عن النيب  قال { :البيعان باخليار ما مل يتفرقا فإن صدقا
وبينا بورك هلما يف بيعهما وإن كذبا وكتما احلق حمقت بركة بيعهما }

()0

أخرجه

مسلم (. )0
النهي عن احللف يف البيع:

عن أيب هريرة  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :احللف منفقة للسلعة ممحقة

للربح } ( )0رواه مسلم (. )0
وعن أيب قتادة  أنه مسع رسول اهلل  يقول { :إياكم وكثرة احللف يف البيع فإنه
ينفق مث ميحق } ( )0رواه مسلم (. )0

( )0مسلم اإلميان ( ، )010الترمذي البيوع ( ، )0000ابن ماجه التمارات ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .010
( )0البخاري البيوع ( ، )0110مسلم البيوع ( ، )0000الترمذي البيوع ( ، )0000النسائي البيوع (، )0000
أبو داود البيوع ( ، )0000أمحد ( ، )010 /0الدارمي البيوع (. )0000
( )0م .0000
( )0البخاري البيوع ( ، )0000مسلم املساقاة ( ، )0010النسائي البيوع ( ، )0000أبو داود البيوع (، )0000
أمحد (. )000 /0
( )0م .0010
( )0مسلم املساقاة ( ، )0010النسائي البيوع ( ، )0001ابن ماجه التمارات ( ، )0010أمحد (. )000 /0
( )0م .0010
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الشرح
يف هذه األحاديث شيء من أحكام البيع والشراء يقع فيها كثري من الناس ،نبه عليها
رسول اهلل  ملا فيها من املصاحل الدينية والدنيوية.
الفوائد
 النهي عن الغش يف البيع والشراء ،وأن ذلك من الكبائر. ثبوت اخليار للمتبايعني يف رد السلعة ما مل يتفرقا. -النهي عن احللف يف البيع ،وأنه ميحق بركة التمارة.
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حسن اخللق

()0

قال تعاىل )0( }      { :وقال تعاىل{ :

   

. )0( }    
عن أنس  قال { :كان رسول اهلل  أحسن الناس خلقا } ( )0متفق عليه (. )0
وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما قال { :مل يكن رسول اهلل 
فاحشا وال متفحشا وكان يقول :إن من خياركم أحسنكم أخالقا } ( )0متفق عليه (. )0
(والفاحش واملتفحش :هو الذي يقول الكالم القبيح الرديء).
وعن أيب الدرداء  أن النيب  قال { :ما من شيء أثقل يف ميزان العبد يوم
القيامة من حسن اخللق ،وإن اهلل يبغض الفاحش البذي } رواه الترمذي

()0

( .والبذي

هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكالم).
وعن أيب هريرة  قال { :سئل رسول اهلل  عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة
فقال :تقوى اهلل وحسن اخللق } ( )0أخرجه الترمذي (. )01
( )0اآلداب الشرعية  ، 010 /0 ، 000 /0شروح األربعني النووية حديث  ،00 ،00خمتصر منهاج القاصدين
 ،000التمهيد .00 /00
( )0سورة القلم ،آية.0 :
( )0سورة األحزاب ،آية.00 :
( )0البخاري األدب ( ، )0001مسلم اآلداب ( ، )0001الترمذي الصالة ( ، )000أبو داود األدب (، )0000
ابن ماجه األدب ( ، )0001أمحد (. )000 /0
( )0خ  ، )0010( 000 /01م .0001
( )0البخاري األدب ( ، )0000الترمذي الرب والصلة ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ ، )0100( 000 /01م  ،0000ت .0000
( )0ت  ،0110د  ،0000وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
( )0الترمذي الرب والصلة ( ، )0110ابن ماجه الزهد ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )01ت  0110وقال صحيح غريب.
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وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت مسعت رسول اهلل  { يقول إن املؤمن ليدرك
حبسن خلقه درجة الصائم القائم } ( )0أخرجه أبو داود (. )0
الشرح
حلسن اخللق من طيب الكالم وحسن املعاملة والصرب على الناس ومساعدهتم وغري
ذلك من األخالق احلميدة مزنلة عظيمة يف اإلسالم ،حث عليه رسول اهلل  وأخرب أنه
من أفضل األعمال اليت تقرب إىل اهلل ،وقد بلغ  الغاية يف حسن اخللق حيث شهد اهلل
له بذلك ،حىت كان الرجل يأتيه مبغضا له فال يلبث حىت يكون  -حلسن خلقه معه -
أحب الناس إليه.
الفوائد
 حسن خلق الرسول .  فضل حسن اخللق ومزنلته وأنه أثقل شيء يف ميزان املسلم يوم القيامة. أن حسن اخللق من أكثر األعمال اليت تدخل اجلنة وترفع الدرجات. -أن حسن خلق املسلم دليل على كمال إميانه.

( )0أبو داود األدب ( ، )0000أمحد (. )01 /0
( )0د  ،0000وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
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احلياء واألمر به
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما { أن رسول اهلل  مر على رجل من األنصار وهو
يعظ أخاه يف احلياء ،فقال رسول اهلل  دعه فإن احلياء من اإلميان } ( )0متفق عليه (. )0
عن عمران بن حصني  قال :قال رسول اهلل  { احلياء ال يأيت إال خبري }

()0

متفق عليه (. )0
ويف رواية ملسلم { :احلياء خري كله } (. )0
عن أيب سعيد اخلدري  قال { :كان النيب  أشد حياء من العذراء يف
خدرها } ( )0متفق عليه (. )0
عن أيب مسعود  قال :قال رسول اهلل  { إن مما أدرك الناس من كالم النبوة
األوىل :إذا مل تستح فاصنع ما شئت } ( )0أخرجه البخاري (. )0

( )0البخاري اإلميان ( ، )00مسلم اإلميان ( ، )00الترمذي اإلميان ( ، )0000النسائي اإلميان وشرائعه ()0100
 ،أبو داود األدب ( ، )0000أمحد ( ، )000 /0مالك اجلامع (. )0000
( )0خ ، )00( 00 /0م .00
( )0البخاري األدب ( ، )0000مسلم اإلميان ( ، )00أبو داود األدب ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ ، )0000( 000 /01م.00
( )0البخاري األدب ( ، )0000مسلم اإلميان ( ، )00أبو داود األدب ( ، )0000أمحد (. )001 /0
( )0البخاري املناقب ( ، )0000مسلم الفضائل ( ، )0001ابن ماجه الزهد ( ، )0001أمحد (. )00 /0
( )0خ ، )0000( 000 /01م.0001
( )0البخاري األدب ( ، )0000أبو داود األدب ( ، )0000ابن ماجه الزهد ( ، )0000أمحد (، )000 /0
مالك النداء للصالة (. )000
( )0خ . )0001( 000 /01
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الشرح
احلياء خلق يبعث على ترك ما يشني النفس ،وهو من اإلميان؛ألنه يدعو إىل فعل
املعروف والبعد عن املنكر ،وأخرب عنه الرسول  أنه خري كله وال يأيت إال خبري،
وكان  شديد احلياء ،ومن أفضل احلياء احلياء من اهلل أن يراك يف معصيته.
الفوائد
 فضل احلياء وأنه من اإلميان. أن احلياء املشروع ال يأيت إال خبري. -شدة حياء الرسول . 
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الرفق واألناة
قال اهلل تعاىل{ :

            

. )0( }   
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل  { : إن اهلل رفيق حيب الرفق يف
األمر كله } متفق عليه (. )0
وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال { :قال رسول اهلل  ألشج عبد القيس :إن
فيك خصلتني حيبهما اهلل :احللم واألناة } ( )0رواه مسلم (. )0
(واألناة :التثبت وترك العملة) (. )0
وعن عائشة رضي اهلل عنها أن النيب  قال { :إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه
وال يزنع من شيء إال شانه } ( )0رواه مسلم (. )0
وعن جرير بن عبد اهلل قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :من حيرم الرفق حيرم
اخلري كله } ( )0رواه مسلم (. )0
( )0سورة آل عمران ،آية.000 :
( )0خ ، )0100( 000 /01م .0000
( )0البخاري اإلميان ( ، )00مسلم اإلميان ( ، )00الترمذي اإلميان ( ، )0000النسائي األشربة ( ، )0000أبو
داود األشربة ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م  ،00د .0000
( )0شرح النووي .000 /0
( )0مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000أبو داود األدب ( ، )0010أمحد (. )00 /0
( )0م  ،0000د .0010
( )0مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000أبو داود األدب ( ، )0010ابن ماجه األدب ( ، )0000أمحد (. )000/0
( )0م  ،0000د .0010
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وعن ابن مسعود  قال :قال رسول اهلل  { أال أخربكم مبن حيرم على النار -
أو قال :حترم عليه النار  -حترم على كل قريب هني لني سهل } ( )0رواه الترمذي (. )0
وعن عائذ بن عمرو  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :إن شر الرعاء
احلطمة } ( )0أخرجه مسلم (. )0
(واحلطمة :العنيف يف رعي اإلبل).
الشرح
الرفق والتأين وعدم العملة من اخلصال اليت حيبها اهلل ورغب فيها رسوله صلى اهلل عيه
وسلم وهي سبب جللب اخلري ملا فيها من بث التراحم واأللفة والتعاطف بني املسلمني،
والعنف والغلظة والشدة أخالق ذميمة يبغضها اهلل ،نفر منها اإلسالم وينبغي للمسلم أن
يبتعد عنها؛ألهنا ال تصدر إال عن كرب وجترب.
الفوائد
 أن اهلل حيب الرفق يف مجيع األمور. أن الرفق سبب جللب اخلري. -أن من صفات أهل اجلنة السهولة واللني يف معاملة اخللق.

( )0الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0ت  0000وقال حسن غريب ،وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0010
( )0مسلم اإلمارة ( ، )0001أمحد (. )00 /0
( )0م .0001
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ما جاء يف التبسم وهدي الرسول يف ذلك
عن جرير بن عبد اهلل  قال { :ما حمبين النيب  منذ أسلمت وال رآين إال
تبسم } ( )0أخرجه البخاري (. )0
(ومعىن ما حمبين :أي ما منعين من جمالسه اخلاصة).
وعن عبد اهلل بن احلارث  قال { :ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول
اهلل  )0( } أخرجه الترمذي (. )0
وعن جابر بن مسرة  قال { :كان رسول اهلل  ال يقوم من مصاله الذي صلى
فيه حىت تطلع الشمس ،فإذا طلعت قام ،وكانوا يتحدثون فيأخذون يف أمر اجلاهلية

فيضحكون ويتبسم  )0( } أخرجه مسلم (. )0

عن أيب ذر  قال :قال رسول اهلل  { تبسمك يف وجه أخيك لك صدقة،
وأمرك باملعروف وهنيك عن املنكر صدقة ،وإرشادك الرجل يف أرض الضالل لك صدقة،
وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة ،وإماطتك احلمر والشوكة والعظم عن الطريق
لك صدقة ،وإفراغك من دلوك يف دلو أخيك صدقة } (. )0( )0

( )0البخاري اجلهاد والسري ( ، )0000مسلم فضائل الصحابة ( ، )0000الترمذي املناقب ( ، )0001أبو داود
اجلهاد ( ، )0000ابن ماجه املقدمة (. )000
( )0خ. )0100( 010 /01
( )0الترمذي املناقب ( ، )0000أمحد (. )001 /0
( )0ت  0000وقال :حسن غريب.
( )0مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )001الترمذي اجلمعة ( ، )000النسائي السهو ( ، )0000أبو داود
الصالة ( ، )0000أمحد (. )00 /0
( )0م .0000
( )0الترمذي الرب والصلة (. )0000
( )0ت  0000وقال حسن غريب ،وحسنه األلباين يف الصحيحة .000
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الشرح
تبسمك يف وجه أخيك من أيسر الطرق للوصول إىل قلبه وإزالة ما قد يكون فيه
عليك من حقد أو حنوه ،فلذلك أرشد الرسول  إىل أن يكون وجه املسلم بامسا باشا
ألخيه املسلم ،وتبسمه صدقة له .وكان رسول اهلل  كثري التبسم ألصحابه.
الفوائد
 استحباب التبسم يف وجه املسلم. أن تبسمك يف وجه أخيك صدقة لك. -أن كثرة التبسم كان من هدي الرسول . 
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النهي عن اإلكثار من الضحك
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { ال تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك
متيت القلب } ( )0أخرجه أمحد (. )0
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت { :ما رأيت النيب  مستممعا ضاحكا حىت أرى
منه هلواته ،إمنا كان يتبسم } ( )0أخرجه البخاري (. )0
عن أيب ذر  قال :قال رسول اهلل  { تبسمك يف وجه أخيك لك صدقة،
وأمرك باملعروف وهنيك عن املنكر صدقة ،وإرشادك الرجل يف أرض الضالل لك صدقة،
وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة ،وإماطتك احلمر والشوكة والعظم عن الطريق
لك صدقة ،وإفراغك من دلوك يف دلو أخيك لك صدقة } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
الشرح
مل يكن اإلكثار من الضحك من هدي الرسول  بل قد حذر منه وأخرب أن كثرة
الضحك سبب ملوت القلب.
الفوائد
 النهي عن اإلكثار من الضحك. أنه سبب ملوت القلب. -أنه مل يكن من هدي النيب . 

( )0ابن ماجه الزهد (. )0000
( )0حم  ،0100جه  ،0000قال يف جممع الزوائد إسناده صحيح.وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
( )0البخاري تفسري القرآن ( ، )0000مسلم صالة االستسقاء ( ، )000الترمذي تفسري القرآن ( ، )0000أبو
داود األدب ( ، )0100ابن ماجه الدعاء ( ، )0000أمحد (. )00 /0
( )0خ. )0100( 010 /01
( )0الترمذي الرب والصلة (. )0000
( )0ت  0000وقال حسن غريب ،وحسنه األلباين يف الصحيحة .000
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الرمحة باخللق
قال اهلل تعاىل :عن نبيه حممد { 

   

}

()0

وقال

تعاىل عن املؤمنني { . )0( }   
عن جرير بن عبد اهلل  قال :قال رسول اهلل  { ال يرحم اهلل من ال يرحم
الناس } ( )0أخرجه البخاري (. )0
عن أسامة بن زيد رضي اهلل عنهما قال { :أرسلت بنت النيب  أن ابين قد
احتضر فاشهدنا ،فأرسل يقريء السالم ويقول :إن هلل ما أخذ وله ما أعطى وكل
شيء عنده بأجل مسمى ،فلتصرب ولتحتسب ،فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام
ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأيب بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي اهلل
عنهم ،فرفع إىل النيب  الصيب فأقعد ه يف حمره ونفسه تقعقع ،ففاضت عيناه 
فقال سعد :يا رسول اهلل ما هذا؟ قال :هذه رمحة جعلها اهلل يف قلوب من شاء من
عباده ،وإمنا يرحم اهلل من عباده الرمحاء } ( )0متفق عليه (. )0
(ومعىن تقعقع :تتحرك وتضطرب).
عن أيب هريرة  قال { :مسعت أبا القاسم الصادق املصدوق  يقول :ال تزنع
الرمحة إال من شقي } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
( )0سورة التوبة ،آية.000 :
( )0سورة الفتح ،آية.00 :
( )0البخاري التوحيد ( ، )0000مسلم الفضائل ( ، )0000الترمذي الرب والصلة ( ، )0000أمحد (. )001 /0
( )0خ . )0000( 000 /00
( )0البخاري اجلنائز ( ، )0000مسلم اجلنائز ( ، )000النسائي اجلنائز ( ، )0000أبو داود اجلنائز (، )0000
ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ( ، )0000أمحد (. )010 /0
( )0خ ، )0000( 000 /00م .000
( )0الترمذي الرب والصلة ( ، )0000أبو داود األدب (. )0000
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عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :بينما رجل ميشي بطريق اشتد عليه
العطش فوجد بئرا فزنل فيها فشرب مث خرج ،فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش،
فقال الرجل :لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مين فزنل البئر فمأل
خفه ماء مث أمسكه بفيه حىت رقي فسقى الكلب ،فشكر اهلل له فغفر له ،قالوا :يا رسول
اهلل ،إن لنا يف البهائم أجرا؟ فقال :يف كل كبد رطبة أجر } ( )0متفق عليه (. )0
الشرح
دين املسلمني دين قائم على الرمحة ،فرهبم هبم رحيم ونبيهم هبم رحيم ،ووصفهم اهلل
بأهنم رمحاء بينهم ،وخلق الرمحة خلق محيد حيبه اهلل وأخرب على لسان رسوله  أنه إمنا
يرحم من عباده الرمحاء.
الفوائد
 أن الرمحة من صفات املؤمنني. أن رمحة الناس من أسباب الدخول يف رمحة اهلل. -أن نزع الرمحة من القلب عالمة على شقاوة اإلنسان.

( )0د  ،0000ت  0000وقال حديث حسن ،وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع  0000وعزاه ألمحد.
( )0البخاري األدب ( ، )0000مسلم السالم ( ، )0000أبو داود اجلهاد ( ، )0001أمحد ( ، )000 /0مالك
اجلامع (. )0000
( )0خ  ،0000( 01 /0م .0000
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التغليظ يف اليمني الكاذبة

()0

عن عبد اهلل بن مسعود  أن النيب  قال { :من حلف على مال امرئ مسلم
بغري حق لقي اهلل وهو عليه غضبان ،قال مث قرأ رسول اهلل  مصداقه من كتاب

اهلل { 

                            

                                    

 )0( } )0( }  متفق عليه (. )0
وعن أيب أمامة  أن رسول اهلل  قال { :من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد
أوجب اهلل له النار وحرم عليه اجلنة .فقال رجل :وإن كان شيئا يسريا يا رسول اهلل؟ قال:

وإن كان قضيبا من أراك } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما عن النيب  قال { :الكبائر :اإلشراك باهلل
وعقوق الوالدين ،وقتل النفس ،واليمني الغموس } ( )0أخرجه البخاري (. )0
واليمني الغموس هي اليت تغمس صاحبها يف اإلمث مث يف النار (. )0
ويف رواية { أن أعرابيا جاء إىل النيب  فقال :يا رسول اهلل ما الكبائر؟ قال:
( )0انظر :تنبيه الغافلني  ،000نيل األوطار .000 /0
( )0سورة آل عمران آية.00 :
( )0سورة آل عمران ،آية.00 :
( )0خ ، )0000( 000 /00م.000
( )0مسلم اإلميان ( ، )000النسائي آداب القضاة ( ، )0000ابن ماجه األحكام ( ، )0000أمحد (، )001/0
مالك األقضية ( ، )0000الدارمي البيوع (. )0010
( )0م .000
( )0البخاري األميان والنذور ( ، )0000الترمذي تفسري القرآن ( ، )0100النسائي حترمي الدم ( ، )0100أمحد
(  ، )010 /0الدارمي الديات (. )0001
( )0خ. )0000( 000 /00
( )0النهاية .000 /0
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اإلشراك باهلل ،قال مث ماذا؟ قال :اليمني الغموس ،قلت وما اليمني الغموس؟ قال :الذي
يقتطع مال امرئ مسلم } (. )0

الشرح
اليمني باهلل هلا حرمتها ،شدد اهلل يف أمرها ألهنا وسيلة شرعية من وسائل إثبات
احلقوق أو نفيها ،ويف الكذب فيها تضييع حلقوق الناس الشرعية ،واستهانة مبقام اهلل جل
وعال ،فلذلك كانت عقوبة الكاذب فيها هذه العقوبة الشديدة.
الفوائد
 التغليظ يف حترمي اقتطاع مال املسلم باليمني الكاذبة. شدة عقاب من فعل ذلك ،وأن ميينه تغمسه يف النار. -وجوب احلذر منه.

( )0البخاري استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم ( ، )0000الترمذي تفسري القرآن ( ، )0100النسائي حترمي الدم
(  ، )0100الدارمي الديات (. )0001
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التغليظ يف حترمي شهادة الزور
قال اهلل تعاىل{ :
وقال تعاىل{ :

   

}

()0

()0

الزور هو الكذب والبهتان،

              

. )0( }   
وعن أيب بكرة  قال :قال رسول اهلل  { أال أنبئكم بأكرب الكبائر؟ قلنا :بلى يا
رسول اهلل ،قال :اإلشراك باهلل وعقوق الوالدين ،وكان متكئا فملس فقال :أال وقول

الزور ،فما زال يكررها حىت قلنا ليته سكت } (( . )0أي شفقة عليه وكراهية ملا يزعمه

صلى اهلل عليه وسلم) ،متفق عليه (. )0
(ومعىن الكبائر :أي الذنوب الكبرية العظيمة).

( )0توضيح األحكام  ،000 /0تنبيه الغافلني  ،000نيل األوطار .010 /0
( )0سورة احلج ،آية.01 :
( )0سورة اإلسراء ،آية.00 :
( )0البخاري الشهادات ( ، )0000مسلم اإلميان ( ، )00الترمذي تفسري القرآن ( ، )0100أمحد (. )00 /0
( ، )5975( 010 /01 )0م .00
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الشرح
شهادة الزور ،وهي الشهادة الكاذبة ،من كبائر الذنوب اليت حذر الرسول  أمته
منها ،ألهنا جتمع بني الكذب الذي هو من أقبح اخلصال وبني التسبب يف إضاعة حقوق
املسلمني ،فلذلك عدها الرسول من أكرب الكبائر وتأثر تأثرا شديدا وهو يذكر ذلك
للصحابة حمذرا هلم منها حىت أشفقوا عليه  ورضي عنهم أمجعني.
الفوائد
 التغليظ يف حترمي شهادة الزور. -أهنا من أعظم الذنوب ملا فيها من الكذب وإضاعة حقوق املسلمني.

374

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

حترمي الغيبة
وفضل الرد عن أعراض املسلمني
قال اهلل تعاىل{ :

()0

          

. )0( }   
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :أتدرون ما الغيبة؟ قالوا :اهلل ورسوله
أعلم ،قال :ذكرك أخاك مبا يكره ،قيل :أرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ قال :إن كان
فيه ما تقول فقد اغتبته وإن مل يكن فيه ما تقول فقد هبته } ( )0أخرجه مسلم (. )0
ومعىن هبته :افتريت عليه الكذب
وعن أنس  قال :قال رسول اهلل  { ملا عرج يب مررت بقوم هلم أظفار من
حناس خيمشون وجوههم وصدورهم ،فقلت :من هؤالء يا جربيل؟ قال :هؤالء الذين

يأكلون حلوم الناس ويقعون يف أعراضهم } ( )0أخرجه أبو داود (. )0

وعن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :كل املسلم على املسلم حرام دمه
وعرضه وماله } ( )0أخرجه مسلم (. )0
وعن أيب الدرداء  عن النيب  قال { :من رد عن عرض أخيه رد اهلل عن وجهه
( )0انظر:خمتصر منهاج القاصدين  ،000حتفة األحوذي  ،00 /0اآلداب الشرعية  ، 0 /0األذكار .000
( )0سورة احلمرات ،آية.00 :
( )0مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000الترمذي الرب والصلة ( ، )0000أبو داود األدب ( ، )0000أمحد
(  ، )000 /0الدارمي الرقاق (. )0000
( )0م  ،0000د  ،0000ت .0000
( )0البخاري التوحيد ( ، )0100أبو داود األدب (. )0000
( )0د  ،0000وصححه األلباين يف صحيح اجلامع  0000وعزاه ألمحد أيضا.
( )0أمحد (. )000 /0
( )0م .0000
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النار يوم القيامة } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
الشرح
الغيبة من كبائر الذنوب ومن أكثر املعاصي انتشارا بني الناس مع تساهلهم هبا
وهتاوهنم يف إنكارها ،وهي سبب للعداوة بني املسلمني وفساد ذات بينهم ،ولبشاعتها شبه
اهلل املغتاب مبن يأكل حلم أخيه ميتا ،وكانت عقوبة املغتاب يف الربزخ أنه ميزق وجهه
وصدره بأظفار من حناس.
الفوائد
 حترمي الغيبة وأهنا من كبائر الذنوب. أن ذكر الشخص مبا يكره غيبة حمرمة وإن كان فيه حقيقة. حترمي استماع الغيبة ،ووجوب اإلنكار على املغتاب وكفه عن ذلك. شدة عقوبة املغتاب يف الربزخ. -فضل الرد عن عرض املسلم ،وأن اهلل يرد عن وجه الراد النار يوم القيامة.

( )0الترمذي الرب والصلة ( ، )0000أمحد (. )001 /0
( )0ت  0000وقال حديث حسن وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
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حترمي النميمة والتحذير منها
عن حذيفة  قال :قال :رسول اهلل  { ال يدخل اجلنة منام }

() 0

متفق

عليه (. )0
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما { أن النيب  مر بقربين فقال :إهنما ليعذبان وما
يعذبان يف كبري ،بلى إنه كبري :أما أحدمها فكان ميشي بالنميمة وأما اآلخر فكان ال يستتر
من بوله } (( )0أي ال يتحفظ منه) .متفق عليه (. )0
عن ابن مسعود  أن النيب  قال { :أال أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة ،القالة بني
الناس } ( )0أخرجه مسلم (( . )0والعضه :الكذب والبهتان).
الشرح
النميمة من كبائر الذنوب وهي نقل الكالم بني الناس بقصد اإلفساد ،وهي من أعظم
أسباب التقاطع والشحناء بني الناس ،لذلك حذر منها الرسول  وأخرب عن العقوبة
الشديدة ملن يعمل هذا العمل.
الفوائد
 حترمي النميمة وأهنا من كبائر الذنوب. -العقوبة الشديدة ملن فعل هذه املعصية.

( )0البخاري األدب ( ، )0010مسلم اإلميان ( ، )010الترمذي الرب والصلة ( ، )0100أبو داود األدب ()0000
 ،أمحد (. )000 /0
( )0خ  ، )0100( 000 /01م .010
( )0البخاري الوضوء ( ، )000مسلم الطهارة ( ، )000الترمذي الطهارة ( ، )01النسائي اجلنائز ( ، )0100أبو
داود الطهارة ( ، )01ابن ماجه الطهارة وسننها ( ، )000أمحد ( ، )000 /0الدارمي الطهارة (. )000
( )0خ  ، )0100( 000 /01م .000
( )0مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0010الترمذي الرب والصلة ( ، )0000أب و داود األدب ( ، )0000أمحد
(. )000/0
( )0م .0010
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التحذير من اللعن
عن ثابت بن الضحاك  قال :قال رسول اهلل  { لعن املؤمن كقتله } ( )0متفق
عليه (. )0
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :ال ينبغي لصديق أن يكون لعانا }

()0

أخرجه مسلم (. )0
عن أيب الدرداء  قال :قال رسول اهلل  { ال يكون اللعانون شفعاء وال شهداء
يوم القيامة } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن ابن مسعود  قال :قال رسول اهلل  { ليس املؤمن بالطعان وال اللعان وال
الفاحش وال البذيء } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
(والطعان هو الذي يكثر عيب الناس ،والفحش والبذاء هو التعبري عن األمور
املستقبحة بالعبارات الصرحية).
عن أيب الدرداء  قال :قال رسول اهلل  { إن العبد إذا لعن شيئا صعدت
اللعنة إىل السماء فتغلق أبواب السماء دوهنا مث هتبط إىل األرض فتغل ق أبواهبا دوهنا مث
تأخذ ميينا ومشاال فإذا مل جتد مساغا رجعت إىل الذي لعن فإن كان أهال لذلك وإال

رجعت لقائلها } ( )0أخرجه أبو داود (. )0

( )0البخاري األدب ( ، )0000مسلم اإلميان ( ، )001أمحد (. )00 /0
( )0خ  ، )0000( 000 /00م .001
( )0مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .0000
( )0مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000أبو داود األدب ( ، )0010أمحد (. )000 /0
( )0م .0000
( )0الترمذي الرب والصلة ( ، )0000أمحد (. )010 /0
( )0ت .0000
( )0أبو داود األدب (. )0010
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الشرح
اللعن هو الطرد واإلبعاد من رمحة اهلل  ولعن أحد بعينه أمر خطري فإن اللعنة إذا مل
يكن من أطلقت عليه مستحقا هلا عادت على من أطلقها ،وقد تساهل كثري من الناس يف
اللعن ،وهو أمر جيب إنكاره والتنبيه عليه وعدم التساهل فيه.
الفوائد
 الترهيب من إطالق اللعن على املسلمني. أن اللعنة إذا كانت بغري حق تعود على صاحبها. -أن اللعن ليس من صفات الصديقني والصاحلني.

( )0د  ،0010وصححه األلباين يف الصحيحة .0000
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ما جاء يف الشعر
قال اهلل تعاىل{ :

          

             

. )0( }       
عن أيب بن كعب قال { :إن النيب  قال :إن من الشعر حكمة }

()0

أخرجه

البخاري (. )0
عن الرباء بن عازب  أن رسول اهلل  قال يوم قريظة حلسان { :اهج املشركني
فإن جربيل معك } ( )0متفق عليه (. )0
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :ألن ميتليء جوف رجل قيعا حىت يريه
(أي يفسد جوفه) خري له من أن ميتليء شعرا } ( )0متفق عليه (. )0

( )0سورة الشعراء ،اآليات.000 - 000 :
( )0البخاري األدب ( ، )0000أبو داود األدب ( ، )0101ابن ماجه األدب ( ، )0000أمحد (، )000 /0
الدارمي االستئذان (. )0010
( )0خ. )0000( 000 /01
( )0البخاري املغازي ( ، )0000مسلم فضائل الصحابة ( ، )0000أمحد (. )010 /0
( )0خ ، )0000( 000 /01م .0000
( )0البخاري األدب ( ، )0010مسلم الشعر ( ، )0000الترمذي األدب ( ، )0000أبو داود األدب (، )0110
ابن ماجه األدب ( ، )0000أمحد (. )001 /0
( )0خ ، )0000( 000 /01م .0000
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الشرح
الشعر كالم حسنه حسن وقبيحه قبيح ،فإن كان فيه نشر للفضيلة وحث على مكارم
األخالق ،فهو ممدوح ومرغب فيه وإن كان فيه غري ذلك من سب للمسلمني أو سخرية
هبم أو دعوة للفسق والفمور فهو مذموم وهو الذي حذر منه رسول اهلل . 
الفوائد
 أن من الشعر ما هو حسن ومنه ما هو قبيح مذموم. الترهيب من اإلكثار من حفظ الشعر حبيث ال يكون يف جوف اإلنسان شيء منذكر اهلل والقرآن.
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من املناهي اللفظية
النهي عن قول :يا كافر ،للمسلم:
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل  { إذا قال الرجل ألخيه :يا:
كافر ،فقد باء هبا أحدمها ،فإن كان كما قال وإال رجعت عليه } ( )0متفق عليه (. )0
عن أيب ذر  أنه مسع رسول اهلل  يقول { :من دعا رجال بالكفر أو قال :عدو
اهلل ،وليس كذلك إال حار عليه } (( )0أي :رجع) .متفق عليه (. )0
عن أيب املليح عن رجل قال { :كنت رديف النيب  فعثرت دابته فقلت :تعس
الشيطان ،فقال :ال تقل تعس الشيطان ،فإنه يعظم حىت يصري مثل البيت ويقول :بقويت
صرعته ،ولكن قل :بسم اهلل ،فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حىت يصري مثل الذباب }

()0

أخرجه أمحد (. )0
الشرح
املسلم حماسب مبا يقول فمأجور أو مأزور ،فلذلك هنى النيب  عن بعض األلفاظ
ووجه يف بعضها إىل ما يقوله بدال منها.
الفوائد
 النهي عن قول :يا كافر للمسلم. النهي عن قول :يا عدو اهلل للمسلم. أهنما تعودان على من قاهلما ملن ال يستحقهما. النهي عن قول :تعس الشيطان ،والتوجيه لقول :بسم اهلل بدال من ذلك.( )0البخاري األدب (. )0000
( )0خ  ،0010م.01
( )0البخاري املناقب ( ، )0000مسلم اإلميان ( ، )00ابن ماجه األحكام ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ  ، 0100م.00
( )0أبو داود األدب ( ، )0000أمحد (. )00 /0
( )0حم  ،01000د  0000وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0010
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حترمي الظلم والتحذير منه
قال اهلل تعاىل{ :

()0

       

}

()0

(محيم :أي

قريب مشفق).
عن أيب ذر  عن النيب  فيما يروي عن اهلل تبارك وتعاىل أنه قال { :يا عبادي
إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما ،فال تظاملوا يا عبادي كلكم ضال إال
من هديته فاستهدوين أهدكم ،يا عبادي كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموين
أطعمكم ،يا عبادي كلكم عار إال من كسوته فاستكسوين أكسكم ،يا عبادي إنكم
ختطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب مجيعا فاستغفروين أغفر لكم ،يا عبادي إنكم لن
تبلغوا ضري فتضروين ،ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين ،يا عبادي ،لو أن أولكم وآخركم
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئا ،يا
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفمر قلب رجل واحد ما
نقص ذلك من ملكي شيئا ،يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف
صعيد واحد فسألوين فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص
املخيط إذا أدخل البحر ،يا عبادي إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم مث أوفيكم إياها ،فمن
وجد خريا فليحمد اهلل ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه } ( )0رواه مسلم (. )0

وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما { أن النيب  بعث معاذا إىل اليمن فقال :اتق دعوة
املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهلل حماب } ( )0أخرجه البخاري (. )0
( )0انظر :شرح حديث أيب ذر لشيخ اإلسالم :جمموع الفتاوى  ،000 /00شروح األربعني النووية :احلديث
الرابع والعشرون.
( )0سورة غافر :آية.00 :
( )0مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ( ، )0000ابن ماجه الزهد
(  ، )0000أمحد ( ، )001 /0الدارمي الرقاق (. )0000
( )0م .0000
( )0البخاري املظامل والغصب ( ، )0000مسلم اإلميان ( ، )00الترمذي الزكاة ( ، )000النسائي الزكاة ()0000
 ،أبو داود الزكاة ( ، )0000ابن ماجه الزكاة ( ، )0000أمحد ( ، )000 /0الدارمي الزكاة (. )0000
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الشرح
الظلم من أقبح اخلصال اليت ال تصدر إال من نفس متمربة متكربة ناسية عظمة اهلل
وشدة عقابه ،حرمه اهلل سبحانه وتعاىل  -لتمام عدله  -على نفسه ،وجعله حمرما بني
عباده ،ووعد عليه العذاب الشديد.
الفوائد
 التغليظ يف حترمي الظلم والترهيب منه. -أن دعوة املظلوم مستمابة على ظامله.

( )0خ. )0000( 010 /0
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عاقبة الظلم
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل  قال { :إن الظلم ظلمات يوم
القيامة } ( )0متفق عليه (. )0
عن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل  قال { :من ظلم قيد شرب من األرض
طوقه من سبع أرضني } ( )0متفق عليه (. )0
وعن أيب هريرة  عن النيب  قال { :من كانت عنده مظلمة ألخيه من عرضه أو
من شيء فليتحلله من قبل أال يكون دينار وال درهم ،إن كان له عمل صاحل أخذ منه

بقدر مظلمته ،وإن مل يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه } ( )0أخرجه
البخاري (. )0
وعن أيب موسى  قال :قال رسول اهلل  { إن اهلل ليملي للظامل (أي ميهله) حىت
إذا أخذه مل يفلته ،مث قرأ{ :

          

 } )0( }   أخرجه مسلم (. )0

( )0البخاري املظامل والغصب ( ، )0000مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000الترمذي الرب والصلة (، )0101
أمحد (. )010 /0
( )0خ ، )0000( 011 /0م (.)0000
( )0البخاري املظامل والغصب ( ، )0000مسلم املساقاة ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ ، )0000( 010 /0م .0000
( )0البخاري املظامل والغصب ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ. )0000( 010 /0
( )0سورة هود آية.010 :
( )0م .0000
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الشرح
الظلم خطره عظيم وعاقبته سيئة ،وهو ظلمات على صاحبه يف اآلخرة ،وسبب ألخذ
اهلل وانتقامه الشديد.
الفوائد
 شدة عقوبة الظامل يف الدنيا واآلخرة. أنه ظلمات على صاحبه يوم القيامة. -أن اهلل ميهل الظامل ليتمادى يف ظلمه حىت يأخذه أخذا شديدا.
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التغليظ يف حرمة دم املسلم
قال اهلل تعاىل{ :

         

 . )0( }       قال ابن كثري :هذا هتديد شديد ووعيد
أكيد ملن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك باهلل يف غري ما آية من كتاب
اهلل (. )0
عن عبد اهلل بن مسعود  قال :قال رسول اهلل  { أول ما يقضى بني الناس يوم
القيامة يف الدماء } ( )0متفق عليه (. )0
عن أيب هريرة  عن النيب  قال { :اجتنبوا السبع املوبقات ،قالوا :يا رسول اهلل
وما هن؟ قال :الشرك باهلل ،والسحر ،وقتل النفس اليت حرم اهلل إال باحلق ،وأكل الربا،
وأكل مال اليتيم ،والتويل يوم الزحف (أي الفرار من اجليش عند لقاء الكفار) وقذف
احملصنات املؤمنات الغافالت } ( )0متفق عليه (( )0ومعىن املوبقات :املهلكات).

عن ابن عمر  قال :قال رسول اهلل  { لن يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما مل
يصب دما حراما } ( )0أخرجه البخاري (. )0

( )0سورة النساء ،آية.00 :
( )0تفسري ابن كثري .000 /0
( )0البخاري الديات ( ، )0000مسلم القسامة واحملاربني والقصاص والديات ( ، )0000الترمذي الديات
(  ، )0000النسائي حترمي الدم ( ، )0000ابن ماجه الديات ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ ، )0000( 000 /00م .0000
( )0البخاري الوصايا ( ، )0000مسلم اإلميان ( ، )00النسائي الوصايا ( ، )0000أبو داود الوصايا (. )0000
( )0خ ، )0000( 000 /0م .00
( )0البخاري الديات ( ، )0000أمحد (. )00 /0
( )0خ. )0000( 000 /00
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عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل  قال { :لزوال الدنيا أهون
عند اهلل من قتل رجل مسلم } ( )0أخرجه النسائي والترمذي (. )0
الشرح
لدم املسلم وحياته عند اهلل حرمة عظيمة ،ولذلك كان زوال الدنيا عند اهلل أهون من
قتل املؤمن ،ومن قتل نفسا فكأمنا قتل الناس مجيعا ،وعد الرسول رسول اهلل  قتل النفس
اليت حرم اهلل إال باحلق من الذنوب الكبرية املهلكة ليحذر الناس من التساهل فيه.
الفوائد
 التغليظ يف قتل املسلم ،وأنه من أكرب الكبائر املهلكة. عظم حرمة املسلم عند اهلل. -أن أول ما يقضى فيه بني الناس يوم القيامة هي الدماء لعظم الذنب فيها.

( )0الترمذي الديات ( ، )0000النسائي حترمي الدم (. )0000
( )0ت  ،0000ن  ،0000وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0100
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فضل اجلهاد
قال اهلل تعاىل{ :

()0

           

              

. )0( }  
وعن أيب هريرة  قال { :سئل رسول اهلل  أي العمل أفضل؟ قال :إميان باهلل
ورسوله ،قيل :مث أي؟ قال :اجلهاد يف سبيل اهلل ،قيل :مث ماذا؟ قال :حج مربور }

()0

متفق عليه (. )0
وعن أنس  أن رسول اهلل  قال { :لغدوة يف سبيل اهلل أو روحة خري من الدنيا
وما فيها } ( )0متفق عليه (. )0
وعن عبد الرمحن بن جبري  قال :قال رسول اهلل  { ما اغربت قدما عبد يف
سبيل اهلل فتمسه النار } ( )0أخرجه البخاري (. )0
وعن أيب هريرة  قال { :قيل :يا رسول اهلل ما يعدل اجلهاد يف سبيل اهلل؟ قال :ال
( )0انظر :زاد املعاد  ، 0 /0فتح الباري  ، 0 /0حتفة األحوذي .000 /0
( )0سورة الصف ،اآليتان.00 ، 01 :
( )0البخاري اإلميان ( ، )00مسلم اإلميان ( ، )00الترمذي فضائل اجلهاد ( ، )0000النسائي اجلهاد (، )0001
أمحد ( ، )000 /0الدارمي اجلهاد (. )0000
( )0خ ، )0000( 000 /0م.00
( )0البخاري اجلهاد والسري ( ، )0000مسلم اإلمارة ( ، )0001الترمذي فضائل اجلهاد ( ، )0000ابن ماجه
اجلهاد ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ ، )0000( 00 /0م .0001
( )0البخاري اجلهاد والسري ( ، )0000الترمذي فضائل اجلهاد ( ، )0000النسائي اجلهاد ( ، )0000أمحد
( . )000 /0
( )0خ. )0000( 00 /0
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تستطيعونه ،فأعادوا عليه مرتني أو ثالثا كل ذلك يقول :ال تستطيعونه ،مث قال :مثل
اجملاهد يف سبيل اهلل كمثل الصائم القائم القانت بآيات اهلل ال يفتر من صالة وال صيام

حىت يرجع اجملاهد يف سبيل اهلل } ( )0متفق عليه (. )0
الشرح

اجلهاد يف سبيل اهلل من أفضل األعمال ملا فيه من املشقة العظيمة اليت قد تصل إىل بذل
الروح يف سبيل اهلل ،وملا فيه من اخلري العظيم من نشر دين اهلل ودخول الناس فيه ودفع
أذى الكفار عن املسلمني.
الفوائد
 عظم مزنلة اجلهاد يف سبيل اهلل. أن اجلهاد من أفضل األعمال. -أنه سبب للنماة من النار.

( )0البخاري اجلهاد والسري ( ، )0000مسلم اإلمارة ( ، )0000الترمذي فضائل اجلهاد ( ، )0000النسائي
اجلهاد ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ  ، )0000( 0 /0م .0000
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أجر الشهيد واجملاهد
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :تضمن اهلل ملن خرج يف سبيله ،ال
خيرجه إال جهاد يف سبيلي وإميان يب وتصديق برسلي فهو عليَ ضامن أن أدخله اجلنة أو
أرجعه إىل مزنله الذي خرج منه مبا نال من أجر أو غنيمة ،والذي نفس حممد بيده ،ما من
كلم يكلم يف سبيل اهلل إال جاء يوم القيامة كهيئة يوم كلم لونه لون الدم ورحيه ريح
املسك ،والذي نفس حممد بيده لوال أن يشق على املسلمني ما قعدت خالف سرية تغزو
يف سبيل اهلل أبدا ،ولكن ال أجد سعة فأمحلهم وال جيدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا
عين ،والذي نفس حممد بيده لوددت أن أغزو يف سبيل اهلل فأقتل مث أغزو فأقتل مث أغزو

فأقتل } ( )0أخرجه البخاري ومسلم (. )0
(والكلم :اجلرح).

وعن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :ما جيد الشهيد من مس القتل إال كما
جيد أحدكم من مس القرصة } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
عن أنس  أن النيب  قال { :ما أحد يدخل اجلنة حيب أن يرجع إىل الدنيا وله
ما على األرض من شيء إال الشهيد يتمىن أن يرجع إىل الدنيا فيقتل عشر مرات ،ملا يرى

من الكرامة } ( )0متفق عليه (. )0

( )0البخاري اجلهاد والسري ( ، )0000مسلم اإلمارة ( ، )0000النسائي اجلهاد ( ، )0100ابن ماجه اجلهاد
(  ، )0000أمحد ( ، )000 /0مالك اجلهاد ( ، )0100الدارمي اجلهاد (. )0000
( )0خ ، )0000( 00 /0م .0000
( )0الترمذي فضائل اجلهاد ( ، )0000النسائي اجلهاد ( ، )0000ابن ماجه اجلهاد ( ، )0010أمحد ()000 /0
 ،الدارمي اجلهاد (. )0010
( )0ت  0000وقال حسن صحيح غريب ،وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
( )0البخاري اجلهاد والسري ( ، )0000مسلم اإلمارة ( ، )0000الترمذي فضائل اجلهاد ( ، )0000النسائي
اجلهاد ( ، )0001أمحد ( ، )000 /0الدارمي اجلهاد (. )0010
( )0خ  ، )0000( 00 /0م .0000
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وعن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل  قال { :يغفر اهلل للشهيد
كل شيء إال الدين } ( )0أخرجه مسلم (. )0
الشرح
للشهيد وهو -الذي يقتل يف سبيل اهلل-أجر عظيم عند اهلل ،فهو ملا يرى من الكرامة
عند اهلل يتمىن أن يعود للدنيا فيقتل يف سبيل اهلل مرات عديدة ،وهو من إكرام اهلل له ال
حيس من أمل القتل إال كما حيس اإلنسان بأمل القرصة ،وذلك جزاء له إلقدامه على املوت
يف سبيل اهلل بنفس راضية.
الفوائد
 عظم مزنلة اجلهاد وأنه من أعظم أسباب دخول اجلنة. عظم أجر الشهيد ،وختفيف أمل القتل عليه. -أن الشهادة من أعظم أسباب تكفري الذنوب.

( )0مسلم اإلمارة ( ، )0000أمحد (. )001 /0
( )0م .0000
392

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

من مواقف الصحابة يف اجلهاد
عن أنس  قال { :انطلق رسول اهلل وأصحابه حىت سبقوا املشركني إىل بدر وجاء
املشركون ،فقال رسول اهلل  ال يقدمن أحد منكم إىل شيء حىت أكون أنا دونه ،فدنا
املشركون ،فقال  قوموا إىل جنة عرضها السماوات واألرض؟ ،فقال عمري بن احلمام:
يا رسول اهلل جنة عرضها السماوات واألرض؟ قال :نعم ،قال :بخ بخ!فقال رسول
اهلل  ما حيملك على قولك بخ بخ؟ قال ال يا رسول اهلل إال رجاء أن أكون من أهلها،
قال فإنك من أهلها ،فأخرج مترات من قرنه فمعل يأكل منهن مث قاتلهم حىت قتل }

()0

أخرجه مسلم (( . )0والقرن :هو جعبة النشاب).
وعن أنس  قال { :غاب عمي أنس بن النضر  عن قتال بدر فقال :يا
رسول اهلل لئن اهلل أشهدين قتال املشركني  -لريين اهلل ما أصنع .فلما كان يوم أحد
صنع هؤالء  -يعين املشركني مث تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ،
اجلنة ورب النضر إين أجد رحيها من دون أحد ،فق ال سعد فما استطعت يا رسول اهلل
ما صنع ،قال أنس فوجدنا به بضعا ومثانني ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية
بسهم } ( )0متفق عليه (. )0

وعن شداد بن اهلاد  { أن رجال من األعراب جاء إىل النيب  فآمن به واتبعه،
مث قال :أهاجر معك ،فأوصى به النيب  بعض أصحابه ،فلما كانت غزاة غنم النيب 
شيئا فقسم وقسم له ،فأعطى أصحابه ما قسم له ،وكان يرعى ظهرهم (أي :إبلهم) ،فلما
جاء دفعوه إليه فقال :ما هذا؟ قالوا :قسم قسم لك النيب  فأخذه فماء به إىل النيب 
فقال :ما هذا؟ قال قسمته لك ،قال :ما على هذا اتبعتك ،ولكن اتبعتك على أن أرمى
ههنا  -وأشار إىل حلقه  -بسهم فأموت فأدخل اجلنة ،فقال إن تصدق اهلل يصدقك،
( )0مسلم اإلمارة ( ، )0010أمحد (. )000 /0
( )0م .0010
( )0البخاري اجلهاد والسري ( ، )0000مسلم اإلمارة ( ، )0010أمحد (. )000 /0
( )0خ  ، )0010( 00 /0م .0010
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فلبثوا قليال مث هنضوا يف قتال العدو ،فأيت به النيب  حيمل قد أصابه سهم حيث أشار

فقال النيب  أهو هو؟ قالوا :نعم ،قال :صدق اهلل فصدقه } ( )0أخرجه النسائي (. )0
الفوائد
 قوة إميان الصحابة رضي اهلل عنهم وحبهم للشهادة يف سبيل اهلل. -شماعتهم رضي اهلل عنهم ،وسرعة مبادرهتم للخري.

( )0النسائي اجلنائز (. )0000
( )0ن  ،01 /0وصححه األرناؤوط يف تعليقه على زاد املعاد  ،000 /0وذكر أن احلاكم صححه.
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أدب العطاس

()0

عن أيب هريرة  عن النيب  قال { :إن اهلل حيب العطاس ويكره التثاؤب ،فإذا عطس
أحدكم ومحد اهلل كان حقا على كل مسلم مسعه أن يقول له يرمحك اهلل ،فأما التثاؤب فإمنا هو من
الشيطان ،فإذا تثاءب أحدكم فلريده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان }

()0

متفق عليه ( )0ويف رواية { :فإن أحدكم إذا قال :هاء ...ضحك منه الشيطان } .
وعنه قال :قال رسول اهلل  { إذا عطس أحدكم فليقل احلمد هلل وليقل له أخوه  -أو
صاحبه  -يرمحك اهلل ،فإذا قال :يرمحك اهلل فليقل :يهديكم اهلل ويصلح بالكم } ( )0أخرجه
البخاري (. )0
وعن أيب موسى  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :إذا عطس أحدكم فحمد
اهلل فشمتوه ،وإن مل حيمد اهلل فال تشمتوه } ( )0أخرجه مسلم (( . )0ومعىن تشمتوه :أي
تقولوا :يرمحك اهلل).
وعن أيب هريرة  { أن النيب  كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض
هبا صوته } ( )0أخرجه أمحد والترمذي وأبو داود (. )0
( )0األذكار  ،000زاد املعاد  ،000 /0حتفة األحوذي  ، 0 /0فتح الباري  ،000 /01هتذيب السنن 000/00
(مع عون املعبود)  ،اآلداب الشرعية  ،000 /0غذاء األلباب .000 /0
( )0البخاري األدب ( ، )0000مسلم الزهد والرقائق ( ، )0000الترمذي األدب ( ، )0000أبو داود األدب
(  ، )0100أمحد (. )000 /0
( )0خ ، )0000 ، 0000( 000 ،010 /01م  ،0000ت .0000
( )0البخاري األدب ( ، )0001أبو داود األدب ( ، )0100أمحد (. )000 /0
( )0خ  ، )0000( 010 /01د .0100
( )0مسلم الزهد والرقائق ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .0000
( )0الترمذي األدب ( ، )0000أبو داود األدب (. )0100
( )0د  ،0100ت  0000وقال حديث حسن صحيح .وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
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الشرح
للعطاس آداب وسنن شرعها الرسول رسول اهلل  جدير باملسلم التأدب هبا ملا فيها
من اخلري العظيم.
الفوائد

 استحباب قول" :يرمحك اهلل" للعطاس إذا محد اهلل ،من كل من مسعه (. )0 أنه إذا مل حيمد اهلل فال يقال له ذلك. أن اهلل حيب العطاس ألنه يكون نتيمة للنشاط واخلفة. استحباب تغطية الوجه بالثوب أو اليد أو املنديل عند العطاس. -كراهة رفع الصوت عند العطاس.

( )0قال ابن القيم يف اهلدي  :000 /0ظاهر احلديث أن التشميت فرض عني على كل من مسع العاطس حيمد
اهلل ...وال دافع له.
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أدب التثاؤب

()0

عن أيب هريرة  عن النيب  قال { :إن اهلل حيب العطاس ويكره التثاؤب ،فإذا
عطس أحدكم ومحد اهلل كان حقا على كل مسلم مسعه أن يقول له :يرمحك اهلل ،فأما
التثاؤب فإمنا هو من الشيطان ،فإذا تثاءب أحدكم فلريده ما استطاع ،فإن أحدكم إذا

تثاءب ضحك منه الشيطان } ( )0متفق عليه ،ويف رواية { فإن أحدكم إذا قال :هاء..
ضحك منه الشيطان } (. )0( )0

وعن أيب سعيد اخلدري  أن رسول اهلل  قال { :إذا تثاءب أحدكم فليمسك
بيده على فمه فإن الشيطان يدخل } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0انظر :األذكار  ،001فتح الباري  ،000 /01حتفة األحوذي  ،00 /0اآلداب الشرعية .000 /0
( )0البخاري األدب ( ، )0000مسلم الزهد والرقائق ( ، )0000الترمذي األدب ( ، )0000أبو داود األدب
(  ، )0100أمحد (. )000/0
( )0البخاري األدب ( ، )0000مسلم الزهد والرقائق ( ، )0000الترمذي األدب ( ، )0000أبو داود األدب
(  ، )0100أمحد (. )000 /0
( )0خ ، )0000 ،0000( 000 ،010 /01م  ،0000ت .0000
( )0مسلم الزهد والرقائق ( ، )0000أبو داود األدب ( ، )0100أمحد ( ، )00 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0م .0000
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الشرح
التثاؤب يكون نتيمة للخمول والكسل وهو من الشيطان ،فعلى املسلم حماولة رده ما
استطاع ألن ذلك يغضب الشيطان ،وإذا رفع املسلم صوته بالتثاؤب فإن الشيطان يضحك
منه.
الفوائد
 أن اهلل يكره التثاؤب؛ألنه يكون نتيمة للتثاقل والكسل. استحباب رد التثاؤب وكظمه. استحباب وضع اليد على الفم عند التثاؤب. -كراهة رفع الصوت عند التثاؤب.
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آداب األكل التسمية

()0

التسمية:
عن حذيفة  قال { :كنا إذا حضرنا مع النيب  طعاما مل نضع أيدينا حىت
يبدأ رسول اهلل  فيضع يده ،وإنا حضرنا مرة طعاما فماءت جارية (أي بنت
صغرية) كأهنا تدفع ( أي كأن وراءها من يدفعها) فذهبت لتضع يدها يف الطعام،
فأخذ رسول اهلل  بيدها .مث جاء أعرا يب كأمنا يدفع فذهب ليضع يده يف الطعام،
فأخذ بيده فقال رسول اهلل  إن الشيطان يستحل الطعام أن ال يذكر اسم اهلل عليه
وإنه جاء هبذه اجلارية ليستحل هبا ( يعين الطعام) فأخذت بيدها ،فماء هبذا األعرايب
ليستحل به فأخذت بيده ،والذي نفسي بيده إن يده يف يدي مع يدها ،مث ذكر اسم

اهلل وأكل } ( )0رواه مسلم (. )0

عن عائشة رضي اهلل عنها ،قالت :قال رسول اهلل  { إذا أكل أحدكم طعاما
فليقل :باسم اهلل ،فإن نسي يف األول فليقل يف اآلخر :باسم اهلل يف أوله وآخره }

()0

أخرجه أبو داود والترمذي (. )0
وعن جابر  أنه مسع رسول اهلل  يقول { :إذا دخل الرجل مزنلة فذكر اهلل عند
دخوله وعند طعامه قال الشيطان :ال مبيت لكم وال عشاء ،وإن ذكر اهلل عند دخوله ومل
يذكره عند عشائه يقول :أدركتم العشاء وال مبيت لكم ،وإذا مل يذكر اهلل عند طعامه

( )0انظر:اآلداب الشرعية  ،000 /0زاد املعاد  ،000 /0 ،000 /0األذكار  ،000املغين  ،001 /0نيل األوطار
.000 / 0
( )0مسلم األشربة ( ، )0100أبو داود األطعمة ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م  ،0010د .0000
( )0الترمذي األطعمة ( ، )0000أبو داود األطعمة ( ، )0000ابن ماجه األطعمة ( ، )0000أمحد (، )000 /0
الدارمي األطعمة (. )0101
( )0د  ،0000ت  0000وقال حسن صحيح ،وصححه احلاكم ووافقه الذهيب.
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قال :أدركتم املبيت والعشاء } ( )0أخرجه مسلم (. )0
الشرح
من اآلداب الواجبة عند األكل التسمية ،أمر هبا رسول اهلل  وأخرب أهنا متنع الشيطان
من املشاركة يف الطعام ،فينبغي االعتناء هبا يف أول الطعام ومن نسي فيسمي إذا ذكر
أثناءه.
 -األمر بالتسمية عند األكل (. )0

الفوائد

 أن من نسي التسمية يسمي إذا ذكر أثناء األكل. -أن الشياطني تبيت مع اإلنس وتأكل معهم إذا مل يذكروا اهلل.

( )0مسلم األشربة ( ، )0100أبو داود األطعمة ( ، )0000ابن ماجه الدعاء ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م  ،0100د .0000
( )0قال ابن القيم يف الزاد  : 000 /0والصحيح وجوب التسمية عند األكل .وبه قال الشيخ ابن عثيمني كما يف
الشرح املمتع .000 /0
433

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

آداب األكل األكل باليمني

()0

عن عبد اهلل بن عمر  أن رسول اهلل  قال { :ال يأكلن أحد منكم بشماله ،وال
يشربن هبا فإن الشيطان يأكل بشماله ،ويشرب هبا } ( . )0أخرجه مسلم (. )0
وعن عمر بن أيب سلمة  قال { :كنت غالما يف حمر رسول اهلل  وكانت
يدي تطيش يف الصحفة فقال يل رسول اهلل  : يا غالم سم اهلل وكل بيمينك وكل مما

يليك } ( )0متفق عليه (. )0

وعن سلمة بن األكوع  { أن رجال أكل عند رسول اهلل  بشماله ،فقال :كل
بيمينك ،قال :ال أستطيع ،قال :ال استطعت ما منعه إال الكرب قال فما رفعها إىل فيه }

()0

(أي فمه) .أخرجه مسلم (. )0

( )0انظر:غذاء األلباب  ،00 /0زاد املعاد  ،010 /0فتح الباري  ،000 /0اآلداب الشرعية .000 /0
( )0مسلم األشربة ( ، )0101الترمذي األطعمة ( ، )0011أبو داود األطعمة ( ، )0000أمحد (، )000 /0
مالك اجلامع ( ، )0000الدارمي األطعمة (. )0101
( )0م  ،0101ت  ،0000د .0000
( )0البخاري األطعمة ( ، )0100مسلم األشربة ( ، )0100أبو داود األطعمة ( ، )0000ابن ماجه األطعمة
(  ، )0000أمحد ( ، )00 /0مالك اجلامع ( ، )0000الدارمي األطعمة (. )0100
( )0خ  ،000 /0م  ،0100د  ،0000ت .0000
( )0مسلم األشربة ( ، )0100أمحد ( ، )00 /0الدارمي األطعمة (. )0100
( )0م .0100
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الشرح
األكل باليمني من آداب األكل اليت أمر هبا الرسول  وأخرب أن الشيطان هو الذي
يأكل بشماله ،ويف هذا تنقري شديد من األكل بالشمال ،ودعا  على الذي أىب أن يأكل
بيمينه عندما أمره ،فشلت يده ،فحري باملسلم احلذر الشديد من هذا الفعل وتعويد
الصغار على األكل باليمني وأمرهم به ،كما فعل الرسول . 
الفوائد
 النهي عن األكل بالشمال ،ودعاء الرسول رسول اهلل  على الذي مل يأكلبيمينه (. )0
 أن فيه مشاهبة للشيطان. -استحباب أن يأكل اإلنسان مما يليه إن كان الطعام نوعا واحدا.

( )0وبالتحرمي قال ابن عبد الرب (التمهيد  )000 /00وابن القيم يف الزاد والشوكاين يف نيل األوطار ،000 /0
واحلافظ يف الفتح  000 /0ونقل أن الشافعي نص يف األم والرسالة على التحرمي.
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من آداب األكل 0
عن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل  { الربكة تزنل وسط
الطعام ،فكلوا من حافتيه ،وال تأكلوا من وسطه } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
عن أيب هريرة  قال { :ما عاب رسول اهلل  طعاما قط ،إن اشتهاه أكله وإن
كرهه تركه } ( . )0متفق عليه (. )0
وعن أنس  قال :قال رسول اهلل  { إن اهلل لريضى عن العبد يأكل األكلة
فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها } ( )0أخرجه مسلم (. )0
الشرح
من آداب األكل اليت وجه إليها النيب  األكل من جوانب اإلناء ألن الربكة تزنل يف
وسطه ،ومن سنن األكل اليت سنها الرسول  محد اهلل عند الفراغ ،وقد كان من خلق
الرسول  أال يعيب الطعام بل إن اشتهاه أكله وإال تركه.
الفوائد
 استحباب األكل من جوانب اإلناء ال من وسطه حىت يبارك فيه. أن السنة عدم عيب الطعام ،بل إن أراده أكله وإال تركه. حسن خلق الرسول .  -استحباب محد اهلل بعد الطعام.

( )0الترمذي األطعمة ( ، )0010أبو داود األطعمة ( ، )0000ابن ماجه األطعمة (. )0000
( )0ت  ،0010د  0000وقال حسن صحيح.
( )0البخاري األطعمة ( ، )0100مسلم األشربة ( ، )0100الترمذي الرب والصلة ( ، )0100أبو داود األطعمة
(  ، )0000ابن ماجه األطعمة ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ  ، )0010( 000 /0م  ،0100د  ،0000ت .0100
( )0مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ( ، )0000الترمذي األطعمة ( ، )0000أمحد (. )011 /0
( )0م  ،0000ت .0000
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من آداب األكل 2
عن كعب بن مالك  قال { :كان رسول اهلل  يأكل بثالث أصابع ،ويلعق يده
قبل أن يغسلها } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن جابر  { أن رسول اهلل  أمر بلعق األصابع والصحفة ،وقال :إنكم ال
تدرون يف أي طعامكم الربكة } ( )0أخرجه مسلم (. )0
وعن أنس  { أن رسول اهلل  كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثالث،
قال :وقال :إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها األذى وليأكلها وال يدعها
للشيطان ،وأمرنا أن نسلت القصعة ،قال :فإنكم ال تدرون يف أي طعامكم
الربكة } ( )0أخرجه مسلم (. )0

الشرح
من آداب الطعام اليت أمر هبا الرسول  لعق ما تبقى من الطعام على األصابع وسلت
ما بقي من الطعام يف اإلناء ،وكان من هديه رسول اهلل  األكل بثالث أصابع ،وأمر إذا
سقطت اللقمة أن ترفع وتنظف وتؤكل وال تترك للشيطان.
 -استحباب األكل بثالث أصابع.

الفوائد

 استحباب لعق األصابع بعد الفراغ من الطعام. استحباب سلت ما تبقى من الطعام يف اإلناء. استحباب رفع اللقمة الساقطة وأكلها بعد تنظيفها.( )0مسلم األشربة ( ، )0100أبو داود األطعمة ( ، )0000أمحد ( ، )000 /0الدارمي األطعمة (. )0100
( )0م .0100
( )0مسلم األشربة ( ، )0100ابن ماجه األطعمة ( ، )0001أمحد (. )000 /0
( )0م .0100
( )0مسلم األشربة ( ، )0100الترمذي األطعمة ( ، )0010أبو داود األطعمة ( ، )0000أمحد (. )001 /0
( )0م .0100
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آداب الشرب تغطية اإلناء
تغطية اإلناء:
عن جابر  قال :قال رسول اهلل  { إذا كان جنح الليل  -أو أمسيتم -فكفوا
صبيانكم فإن الشياطني تنتشر حينئذٍ ،فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم ،وغلقوا األبواب
واذكروا اسم اهلل فإن الشيطان ال يفتح بابا مغلقا ،وأوكوا قربكم واذكروا اسم اهلل
ومخروا آنيتكم (أي :غطوها) واذكروا اسم اهلل ،ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا

مصابيحكم } ( )0أخرجه البخاري (. )0

عن أنس قال { :كان رسول اهلل  يتنفس يف الشراب ثالثا } ( )0متفق عليه

()0

وزاد مسلم { :إنه أروى وأبرأ وأمرأ } (. )0
إعطاء األمين:
عن أنس  { أن رسول اهلل  أيت بلنب قد شيب (أي :خلط مباء) ،وعن ميينه
أعرايب وعن مشاله أبو بكر ،فشرب مث أعطى األعرايب ،وقال :األمين فاألمين } ( )0أخرجه
البخاري (. )0

( )0البخاري األشربة ( ، )0011مسلم األشربة ( ، )0100الترمذي األطعمة ( ، )0000أبو داود األشربة
(  ، )0000ابن ماجه األدب ( ، )0000أمحد ( ، )010 /0مالك اجلامع (. )0000
( )0خ. )0000( 00 /01
( )0البخاري األشربة ( ، )0010مسلم األشربة ( ، )0100الترمذي األشربة ( ، )0000ابن ماجه األشربة
(  ، )0000أمحد ( ، )000 /0الدارمي األشربة (. )0001
( )0خ ، )0000( 00 /01م .0100
( )0مسلم األشربة ( ، )0100الترمذي األشربة ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0البخاري األشربة ( ، )0000مسلم األشربة ( ، )0100الترمذي األشربة ( ، )0000أبو داود األشربة
(  ، )0000ابن ماجه األشربة ( ، )0000أمحد ( ، )000/0مالك اجلامع ( ، )0000الدارمي األشربة
( . )0000
( )0خ ، )0000( 00 /01م .0100
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وعن سهل بن سعد  { أن رسول اهلل  أيت بشراب فشرب منه ،وعن ميينه
غالم وعن يساره األشياخ (أي :كبار السن) فقال للغالم :أتأذن يل أن أعطي هؤالء؟ فقال

الغالم :واهلل يا رسول اهلل ال أوثر بنصييب منك أحدا ،قال :فتله رسول اهلل  يف يده }

()0

(أي وضعه يف يده) .متفق عليه (. )0
الشرح
دين اإلسالم دين اخللق احلسن واآلداب اجلميلة النافعة ،وللشرب يف اإلسالم آداب
فيها فوائد صحية ،كالشرب يف ثالثة أنفاس اقتداء بالرسول  واجتماعية كإعطاء األمين
ولو كان صغريا إال أن يستأذن.
الفوائد
 استحباب تغطية اإلناء مع ذكر اسم اهلل عليه ،وأن ذلك حيفظه من الشيطان. أن السنة أن يعطي الشارب اإلناء ملن عن ميينه ولو كان من عن يساره أكرب أوأفضل ،إال أن يستأذنه.

( )0البخاري املظامل والغصب ( ، )0000مسلم األشربة ( ، )0101أمحد ( ، )000 /0مالك اجلامع (. )0000
( )0خ ، )0001( 00 /01م .0101
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آداب الشرب النهي عن النفخ يف الشراب أو التنفس فيه
عن أيب سعيد اخلدري  أن النيب  { هنى عن النفخ يف الشراب ،فقال له رجل:
القذاة أراها يف اإلناء؟ فقال :أهرقها  ،قال :إين ال أروى من نفس واحد؟ قال :فأبن
القدح إذا عن فيك } (( )0أي :أبعد اإلناء عن فمك) .أخرجه الترمذي (. )0

عن أيب قتادة  أن النيب  { هنى أن يتنفس يف اإلناء } ( . )0أخرجه مسلم (. )0
التوجيه ملن وقع الذباب يف شرابه:
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم
فليغمسه كله مث ليزنعه ،فإن يف أحد جناحيه شفاء واآلخر داء }

() 0

أخرجه

البخاري (. )0

( )0الترمذي األشربة ( ، )0000أبو داود األشربة ( ، )0000أمحد ( ، )00 /0مالك اجلامع ( ، )0000الدارمي
األشربة (. )0000
( )0ت  ،0000وقال حسن صحيح .وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
( )0البخاري األشربة ( ، )0010مسلم الطهارة ( ، )000الترمذي األشربة ( ، )0000النسائي الطهارة (، )00
أبو داود الطهارة ( ، )00أمحد (. )000 /0
( )0م .000
( )0البخاري الطب ( ، )0000أبو داود األطعمة ( ، )0000ابن ماجه الطب ( ، )0010أمحد (، )001 /0
الدارمي األطعمة (. )0100
( )0خ ، )0001( 000 /0د .0000
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الشرح
هنى رسول اهلل  عن التنفس يف الشراب أثناء الشرب وكذلك عن النفخ يف اإلناء،
ملا يف ذلك من الضرر الصحي وملا يف ذلك أيضا من تقذيره على من يريد الشرب منه.
ووجه رسول اهلل  من سقط الذباب يف شرابه أن يغمسه كله قبل أن يزنعه ،ألن يف
أحد جناحيه داء واآلخر شفاء فإذا امتزجا يف الشراب بطل مفعول الداء بإذن اهلل وال يلزم
منه إراقة الشراب.
 -كراهة النفخ يف الشراب.

الفوائد

 أن من رأى القذاة يف الشراب فإنه ال ينفخها ولكن يريقها. أنه يسن ملن أراد التنفس أثناء الشرب أن يبعد اإلناء عن فمه. -أن وقوع الذباب يف الشراب ال ينمسه ،واملشروع حينئذ غمسه كله مث إخراجه.
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حترمي الشرب يف إناء الذهب والفضة
عن حذيفة بن اليمان  قال :قال رسول اهلل  { ال تشربوا يف آنية الذهب
والفضة وال تأكلوا يف صحافهما ،فإهنا هلم يف الدنيا (يعين :الكفار) ولكم يف اآلخرة }

()0

متفق عليه (. )0
وعن أم سلمة رضي اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل  { الذي يشرب يف إناء
الذهب والفضة إمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم } ( )0متفق عليه (. )0
ومعىن جيرجر :يتمرع (. )0
الشرح
الشرب يف آنية الذهب والفضة حمرم لنهي الرسول  عنه ،وإخباره بالوعيد الشديد
ملن فعله.
الفوائد
 حترمي الشرب يف إناء الذهب والفضة. -أن ذلك من الكبائر للوعيد عليه بالنار.

( )0البخاري األشربة ( ، )0001مسلم اللباس والزينة ( ، )0100الترمذي األشربة ( ، )0000النسائي الزينة
(  ، )0010أبو داود األشربة ( ، )0000ابن ماجه األشربة ( ، )0000أمحد ( ، )000/0الدارمي األشربة
( . )0001
( )0خ  ، )0000( 00 /01م .0100
( )0البخاري األشربة ( ، )0000مسلم اللباس والزينة ( ، )0100ابن ماجه األشربة ( ، )0000أمحد ()010/0
 ،مالك اجلامع ( ، )0000الدارمي األشربة (. )0000
( )0خ  ، )0000( 00 /01م .0100
( )0الفتح .00 /01
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حكم الشرب قائما
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال{ :ال يشربن أحد منكم قائما فمن نسي
فليستقئ } أخرجه مسلم (. )0
عن علي  { أنه أيت مباء فشرب قائما فقال :إن أناسا يكره أحدهم أن يشرب
قائما ،وإين رأيت النيب  فعل كما رأيتموين فعلت } ( )0أخرجه البخاري (. )0
وعن أنس  { أن النيب  هنى أن يشرب الرجل قائما ،فسئل أنس عن األكل
فقال ذلك شر وأخبث } ( )0أخرجه مسلم (. )0
ويف رواية :أن النيب  زجر عن الشرب قائما.
الشرح
هنى رسول اهلل  عن شرب الرجل وهو قائم ،لكنه  شرب وهو قائم للحاجة.
الفوائد
 كراهة الشرب قائما. جواز ذلك للحاجة( .واألوىل جتنبه لشدة النهي فيه ،كما يف حديث األمر بالقىيءولو ناسيا)

( )0م .0100
( )0البخاري األشربة ( ، )0000أبو داود األشربة (. )0000
( )0خ. )0000( 00 /01
( )0مسلم األشربة ( ، )0100الترمذي األشربة ( ، )0000أبو داود األشربة ( ، )0000أمحد (، )000 /0
الدارمي األشربة (. )0000
( )0م .0100
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الترهيب من إسبال الثياب للخيالء

()0

قال تعاىل. )0( }         { :
عن ابن عمر  أن رسول اهلل  قال { :ال ينظر اهلل إىل من جر ثوبه خيالء }

()0

متفق عليه (. )0
عن أيب ذر  عن النيب  قال { :ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة ،وال ينظر
إليهم ،وال يزكيهم وهلم عذاب أليم ،قال :فقرأها رسول اهلل  ثالث مرار ،قال أبو ذر:
خابوا وخسروا من هم يا رسول اهلل؟ قال :املسبل إزاره واملنان واملنفق سلعته باحللف

الكاذب } ( )0أخرجه مسلم (. )0

الشرح
إسبال الثياب كربا وخيالء من الكبائر اليت توعد اهلل عليها بالعذاب الشديد يوم
القيامة ،فينبغي على املسلم احلذر منه واحلرص على البعد عنه.
الفوائد
 حترمي إسبال الثياب كربا وخيالء. أن ذلك من الكبائر. أن عقوبة املسبل كربا أن اهلل ال ينظر إليه وال يكلمه وال يزكيه يوم القيامة.( )0توضيح األحكام  ، 000 /0زاد املعاد  ،000 /0تنبيه الغافلني  ،000فتح الباري  ، 000 /01التمهيد
.000 /00
( )0سورة لقمان ،آية.00 :
( )0البخاري اللباس ( ، )0000مسلم اللباس والزينة ( ، )0100الترمذي اللباس ( ، )0000النسائي الزينة
(  ، )0000أبو داود اللباس ( ، )0100ابن ماجه اللباس ( ، )0000أمحد ( ، )000/0مالك اجلامع
( . )0000
( )0خ ، )0000( 000 /01م .0000
( )0مسلم اإلميان ( ، )010الترمذي البيوع ( ، )0000النسائي الزكاة ( ، )0000أبو داود اللباس (، )0100
ابن ماجه التمارات ( ، )0010أمحد ( ، )000 /0الدارمي البيوع (. )0010
( )0م .010
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حترمي إسبال الثياب إىل ما حتت الكعبني
عن أيب هريرة  قال { :ما أسفل من الكعبني من اإلزار ففي النار } ( )0أخرجه
البخاري (. )0
ومعناه :أن املوضع الذي يناله اإلزار أسفل من الكعبني يف النار.
وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال { :مررت على رسول اهلل  ويف إزاري
استرخاء ،فقال :يا عبد اهلل ارفع إزارك ،فرفعته ،مث قال :زد ،فزدت ،فما زلت أحتراها
بعد ،فقال بعض القوم :إىل أين؟ فقال :إىل أنصاف الساقني } ( )0أخرجه مسلم (. )0
الشرح
من املنكرات اليت تساهل فيها كثري من الناس إسبال الثياب حتت الكعبني مع ورود
الوعيد الشديد ملن فعل ذلك ،فهو من الكبائر اليت ينبغي للمسلم االبتعاد عنها والتحذير
منها ،فالسنة يف لباس املؤمن أن يكون ما بني الكعب إىل نصف الساق.
الفوائد
 حترمي إسبال اإلزار أسفل من الكعبني. أن عقوبة املسبل أن يعذب منه ما أسفل من الكعبني بالنار. أن السنة أن يكون لباس الرجال إىل أنصاف الساقني ،وال بأس فيما دون الكعبني. -خطأ كثري من الناس بالتساهل هبذا املنكر الذي هو من الكبائر.

( )0البخاري اللباس ( ، )0001النسائي الزينة ( ، )0000أمحد (. )010 /0
( )0خ . )0000( 000 /01
( )0مسلم اللباس والزينة (. )0100
( )0م .0100
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ما جاء يف لباس املرأة
قال اهلل تعاىل{ :

       

. )0( }            
وعن ابن عمر  قال :قال رسول اهلل  { من جر ثوبه خيالء مل ينظر اهلل إليه
يوم القيامة ،فقالت أم سلمة :فكيف تصنع النساء بذيوهلن؟ قال يرخني شربا ،قالت :إذا

تنكشف أقدامهن ،قال :فريخني ذراعا وال يزدن } ( )0أخرجه أبو داود والترمذي (. )0

عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { صنفان من أميت مل أرمها بعد :قوم
معهم سياط كأذناب البقر يضربون هبا الناس ،ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت
رؤوسهن كأسنمة البخت (أي :اجلمال) ،ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها } ( )0أخرجه

مسلم (. )0
ومعىن كاسيات عاريات :أي :تستر بعض بدهنا وتكشف بعضه ،وقيل معناه :تلبس
ثوبا رقيقا يصف بدهنا (. )0

( )0سورة النور ،آية.00 :
( )0الترمذي اللباس ( ، )0000النسائي الزينة (. )0000
( )0ت .0000
( )0مسلم اللباس والزينة ( ، )0000أمحد ( ، )001 /0مالك اجلامع (. )0000
( )0م .0000
( )0انظر:شرح النووي ملسلم .000 /00
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الشرح
املرأة املسلمة مأمورة بستر بدهنا عن الرجال األجانب ،ملا حيصل من التكشف
والتعري من الفساد العظيم ،ولذلك رخص الرسول  هلن يف إطالة ثياهبن وجرها حرصا
على ستر أقدامهن ،وأخرب أنه سيكون نساء يلبسن ثيابا ولكنها غري ساترةٍ إما ألهنا شفافة
أو ضيقة جدا أو قصرية حبيث تظهر أجزاء من البدن -وقد حصل كل هذا يف هذا الزمن-
وتوعدهن رسول اهلل  بأهنن لن يدخلن اجلنة
الفوائد

 أنه للنساء أن يرخني ثياهبن إىل مقدار ذراع ليكون أبلغ يف ستر أقدامهن. أن الواجب على املرأة املسلمة التستر واحلرص على اللباس الساتر الذي ال يصفما حتته
 -الوعيد الشديد لغري املتسترات من النساء.
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حترمي تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال { :لعن رسول اهلل  املتشبهني من الرجال
بالنساء ،واملتشبهات من النساء بالرجال } ( )0أخرجه البخاري (. )0
عن أيب هريرة  قال { :لعن رسول اهلل  الرجل يلبس لبسة املرأة واملرأة تلبس
لبسة الرجل } ( )0أخرجه أبو داود (. )0
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت { :لعن رسول اهلل  الرجلة من النساء }

()0

أخرجه أبو داود (. )0
الشرح
فطر اهلل كال من الذكر واألنثى على فطرة معينة وخصص لكل واحدٍ منهما ما
يناسبه من األعمال وهيأه للقيام هبا ،واخلروج عن هذه الفطرة اليت فطرها العليم اخلبري
يسبب الفساد العريض يف األرض ،وهذا ما تشكو منه كثري من اجملتمعات اليوم ،فتشبه
كل جنس باجلنس اآلخر يف اللباس أو اهليئة أو األعمال مصادم للفطرة مفسد هلا ،ولذلك
لعن الرسول من فعل ذلك.
الفوائد
 التحذير من تشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال بأي وجه من التشبه. لعن الرسول  من فعل ذلك. أن ذلك من كبائر الذنوب.( )0البخاري اللباس ( ، )0000الترمذي األدب ( ، )0000أبو داود األدب ( ، )0001ابن ماجه النكاح
(  ، )0010أمحد ( ، )000 /0الدارمي االستئذان (. )0000
( )0خ. )0000( 000 /01
( )0أبو داود اللباس ( ، )0100أمحد (. )000 /0
( )0د.0100
( )0أبو داود اللباس (. )0100
( )0د .0100
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بر الوالدين
قال اهلل تعاىل{ :

()0

          

             
            

 )0( }   وقال تعاىل. )0( }      { :
عن ابن مسعود  قال { :سألت رسول اهلل  أي العمل أحب إىل اهلل؟ قال:
الصالة على وقتها ،قلت مث أي؟ قال بر الوالدين ،قلت مث أي؟ قال اجلهاد يف سبيل

اهلل } ( )0متفق عليه (. )0

وعن أيب هريرة  قال { :جاء رجل إىل رسول اهلل  فقال :يا رسول اهلل من
أحق الناس حبسن صحابيت؟ قال :أمك ،قال :مث من؟ قال :أمك ،قال :مث من؟ قال :أمك،

قال :مث من؟ قال :أبوك } ( )0متفق عليه (. )0

وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما قال  { :جاء رجل إىل
رسول اهلل  فاستأذنه يف اجلهاد ،فقال :أحي والداك؟ قال  :نعم ،قال :ففيهما

( )0اآلداب الشرعية  ،...000 /0تنبيه الغافلني  ،000فتح الباري  ،011 /01حتفة األحوذي .00 /0
( )0سورة اإلسراء ،اآليتان.00 ، 00 :
( )0سورة العنكبوت ،آية.0 :
( )0البخاري األدب ( ، )0000مسلم اإلميان ( ، )00الترمذي الرب والصلة ( ، )0000النسائي املواقيت ()001
 ،أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0خ ، )000( 0 /0م .00
( )0البخاري األدب ( ، )0000مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ ، )0000( 010 /01م .0000
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فماهد }

() 0

متفق عليه

() 0

.

وعن أيب هريرة  عن النيب  قال { :رغم أنف ،مث رغم أنف ،مث رغم أنف من
أدرك أبويه عند الكرب ،أحدمها أو كالمها ،فلم يغفر له } ( )0أخرجه مسلم (. )0
الشرح
للوالدين على اإلنسان حق عظيم ،قرنه اهلل سبحانه حبقه الذي خلق اهلل ألجله اجلن
واإلنس ،وهو عبادته تعاىل ،ووصى باإلحسان إليهما وبرمها ،وذلك ملا يعانيه الولدان-
خاصة األم من املشقة العظيمة يف تربية األوالد والعناية هبم.
الفوائد
 وجوب بر الوالدين وحترمي عقوقهما أو أذيتهما ولو بأقل الكالم. أن برمها من أحب األعمال إىل اهلل ،وسبب ملغفرة الذنوب ودخول اجلنة. أن حق األم يف الرب أكثر ومقدم على حق األب ،وذلك لضعفها وحاجتها ،وشدةما تعانيه من الولد.
 أن من حقوقهما الدعاء هلما بالرمحة. -دعاء الرسول  بالذل على من مل يرب والديه يف كربمها

( )0البخاري اجلهاد والسري ( ، )0000مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000الترمذي اجلهاد (، )0000
النسائي اجلهاد ( ، )0010أبو داود اجلهاد ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ ،010 /01م .0000
( )0مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .0000
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صلة الرحم

()0

عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { إن اهلل تعاىل خلق اخللق حىت إذا فرغ
منهم قامت الرحم فقالت :هذا مقام العائذ بك من القطيعة ،قال :نعم ،أما ترضني أن
أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت :بلى ،قال :فذلك لك .مث قال رسول اهلل 

اقرؤوا إن شئتم{ :

          

            

 )0( } }   متفق عليه (. )0
وعن أنس  أن رسول اهلل  قال { :من أحب أن يبسط له يف رزقه وينسأ
له يف أثره فليصل رمحه } ( )0متفق عليه (. )0
( ومعىن ينسأ له يف أجله أي يؤخر له يف أجله وعمره).
وعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما عن النيب  قال { :ليس الواصل
باملكايف ء ،ولكن الواصل الذي إذا قطعت رمحه وصلها } ( )0أخرجه البخاري (. )0
وعن أيب هريرة رضي اهلل { عنه أن رجال قال :يا رسول اهلل ،إن يل قرابة
أصلهم ويقطعونين وأحسن إليهم وي سيئون إيلَ وأحلم عنهم وجيهلون عليَ ،فقال
( )0انظر:توضيح األحكام  ،000 /0حتفة األحوذي  ،00 /0اآلداب الشرعية  ،000 /0فتح الباري.000 /01
( )0سورة حممد ،اآليات.00 - 00 :
( )0خ ، )0000( 000 /01م .0000
( )0البخاري األدب ( ، )0001مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000أبو داود الزكاة ( ، )0000أمحد (. )000/0
( )0خ. )0000( 000 /01
( )0البخاري األدب ( ، )0000الترمذي الرب والصلة ( ، )0010أبو داود الزكاة ( ، )0000أمحد (. )001 /0
( )0خ. )0000( 000 /01
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الرسول  : لئن كنت كما تقول فكأمنا تسفهم املل ،وال يزال معك من اهلل ظهري

عليهم } ( )0أخرجه مسلم

() 0

الشرح
حيث اإلسالم على التواصل والتآلف وحيرم التقاطع والتهاجر أو ما جير إليه بني
املسلمني ،ولذلك أمر اهلل بصلة الرحم وحذر من قطعها ،وأمر هبا الرسول  ورغب
فيها ،وأخرب أهنا سبب لطول العمر وسعة الرزق.
الفوائد
 وجوب صلة الرحم والتغليظ يف قطعها. أن الواصل حقيقة ليس الذي يرد الصلة بل الذي يصل من قطعه. أن صلة الرحم سبب لزيادة الرزق وطول العمر. -عدم جواز الرد على اإلساءة أو التقصري يف الواجبات باملثل.

( )0مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .0000
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حق اجلار
قال اهلل تعاىل{ :

()0

          

. )0( }        
عن أيب هريرة  أن النيب  قال { :واهلل ال يؤمن واهلل ال يؤمن واهلل ال يؤمن،
قيل :من يا رسول اهلل؟ قال :من ال يأمن جاره بوائقه }

()0

متفق عليه .ومعىن بوائقه:

شروره (. )0
وملسلم { :ال يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقه } (. )0( )0
وعن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال
يؤذ جاره ،ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ،ومن كان يؤمن باهلل واليوم

اآلخر فليقل خريا أو ليسكت } ( )0متفق عليه (. )0

وعن ابن عمر وعائشة رضي اهلل عنهم قاال :قال رسول اهلل  { ما زال جربيل
يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه } ( )0متفق عليه (. )0
( )0انظر :اآلداب الشرعية  ،00 : 0تنبيه الغافلني  ،000فتح الباري  ،001/01رياض الصاحلني  ،000حتفة
األحوذي .00 /0
( )0سورة النساء ،آية.00 :
( )0مسلم اإلميان ( ، )00أمحد (. )000 /0
( )0النهاية .000 /0
( )0مسلم اإلميان ( ، )00أمحد (. )000 /0
( )0خ ، )0100( 000 /01م .00
( )0البخاري األدب ( ، )0000مسلم اإلميان ( ، )00الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ( ، )0011أبو داود
األدب ( ، )0000ابن ماجه الفنت ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ ، )0100( 000 /01م .00
( )0البخاري األدب ( ، )0000مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000الترمذي الرب والصلة ( ، )0000أبو داود
األدب ( ، )0000ابن ماجه األدب ( ، )0000أمحد (. )00 /0
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وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت { :قلت :يا رسول اهلل إن يل جارين فإىل أيهما
أهدي؟ قال :إىل أقرهبما منك بابا } ( )0أخرجه البخاري (. )0
الشرح
للمار حق يف اإلسالم ،وصى اهلل  به ووصى به الرسول  وجعل اإلحسان إليه
من كمال اإلميان.
الفوائد
 تأكد حق اجلار واإلحسان إليه حيث أمر اهلل به وقرنه بعبادته. حترمي أذيته والتغليظ يف ذلك وأنه من الكبائر. أن إكرام اجلار سبب لدخول اجلنة. استحباب تعهد اجلريان باهلدية وحنوها -أن أقرب اجلريان وأوالهم باإلحسان أقرهبم بابا.

( )0خ ، )0100( 000 /01م .0000
( )0البخاري الشفعة ( ، )0001أبو داود األدب ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ. )0101( 000 /01
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حترمي الكرب والترهيب منه
قال تعاىل. )0( }            { :
عن عبد اهلل بن مسعود  عن النيب  قال { :ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه
مثقال ذرة من كرب ،فقال رجل :إن الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة ؟ قال:
إن اهلل مجيل حيب اجلمال ،الكرب بطر احلق وغمط الناس }

()0

أخرجه مسلم( .وبطر

احلق :رده ودفعه ،وغمط الناس احتقارهم (. ) )0
عن حارثة بن وهب  قال { :مسعت رسول اهلل  يقول :أال أخربكم بأهل النار
؟ كل عتل جواظ مستكرب } ( )0متفق عليه (. )0
(العتل :الفظ الشديد ،اجلواظ :الضخم املختال يف مشيه (.) )0
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :ال ينظر اهلل يوم القيامة إىل من جر إزاره
بطرا } ( )0متفق عليه ( . )0ومعىن بطرا :تكربا وطغيانا (. )0
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :قال اهلل  العز إزاري والكربياء
ردائي ،فمن ينازعين يف واحد منهما عذبته } ( )01أخرجه مسلم (. )0
( )0سورة الزمر ،آية.00 :
( )0مسلم اإلميان ( ، )00الترمذي الرب والصلة ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .00
( )0البخاري تفسري القرآن ( ، )0000مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ( ، )0000الترمذي صفة جهنم (، )0010
ابن ماجه الزهد ( ، )0000أمحد (. )010 /0
( )0خ ، )0000( 000 /0م .0000
( )0الفتح .000 /0
( )0البخاري اللباس ( ، )0000مسلم اللباس والزينة ( ، )0100أمحد ( ، )010 /0مالك اجلامع (. )0000
( )0خ ، )0000( 000 /01م .0100
( )0فتح الباري .000 /01
( )01مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0001أبو داود اللباس ( ، )0101ابن ماجه الزهد ( ، )0000أمحد ()000/0
.
422

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

الشرح
الكرب من الصفات اليت ال تليق إال باهلل ،وهو يف البشر من الذميمة ،ومن صفات أهل
النار ،ومن كبائر الذنوب اليت توعد اهلل عليها بالعذاب الشديد يوم القيامة ،وأخرب
الرسول  أنه ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه شيء من الكرب
الفوائد
 حترمي الكرب والترهيب منه وأنه من الكبائر. أنه من صفات أهل النار. أن الكرب هو رد احلق وعدم قبوله واحتقار الناس. -أن التممل والتنظف ليس من الكرب.

( )0م .0001
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فضل التواضع وخفض اجلناح للمؤمنني
قال اهلل تعاىل{ :

           

   

}

()0

وقال تعاىل{ :

    

. )0( }  
عن عياض بن محار  قال :قال رسول اهلل  { إن اهلل أوحى إيلَ أن تواضعوا
حىت ال يفخر أحد على أحد } ( )0أخرجه مسلم (. )0
وعن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :ما نقصت صدقة من مال ،وما زاد اهلل
عبدا بعفو إال عزا ،وما تواضع أحد هلل إال رفعه اهلل } ( )0أخرجه مسلم (. )0
وعن األسود بن يزيد قال { :سئلت عائشة رضي اهلل عنها :ما كان النيب يصنع يف
بيته؟ قالت :كان يكون يف مهنة أهله  -يعين يف خدمتهم  -فإذا حضرت الصالة خرج

إىل الصالة } ( )0أخرجه البخاري (. )0

( )0سورة القصص ،آية.00 :
( )0سورة الشعراء ،آية.000 :
( )0مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ( ، )0000أبو داود األدب ( ، )0000ابن ماجه الزهد (. )0000
( )0م .0000
( )0مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000الترمذي الرب والصلة ( ، )0100أمحد ( ، )000/0مالك اجلامع
(  ، )0000الدارمي الزكاة (. )0000
( )0م .0000
( )0البخاري األذان ( ، )000الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ( ، )0000أمحد (. )010 /0
( )0خ. )0100( 000 /01
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الشرح
التواضع وخفض اجلناح للمؤمنني خصلة محيدة حيبها اهلل ورسوله ،ومن تواضع هلل
رفعه اهلل ،وكان الرسول  قدوة حسنة يف التواضع خيالط الضعفاء واملساكني وجيالسهم
ويأمر أصحابه بالتواضع ويرغبهم فيه
الفوائد
 األمر بالتواضع وخفض اجلناح للمؤمنني. أن من ترك الكرب وتواضع هلل رفعه اهلل. أن عاقبة التواضع هلل اجلنة. -بيان تواضع النيب . 
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فضل قضاء حاجات املسلمني
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل  قال { :املسلم أخو املسلم ال يظلمه
وال يسلمه ،ومن كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف حاجته ،ومن فرج عن مسلم كربة فرج

اهلل عنه هبا كربة من كرب يوم القيامة ،ومن ستر مسلما ستره اهلل يوم القيامة } ( )0متفق
عليه (. )0
عن أيب هريرة  عن النيب  قال { :من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا
نفس اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة ،ومن يسر على معسر يسر اهلل عليه يف الدنيا
واآلخرة ،ومن ستر مسلما ستره اهلل يف الدنيا واآلخرة ،واهلل يف عون العبد ما كان العبد
يف عون أخيه ،وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل تعاىل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه
فيما بينهم إال نزلت عليهم السكينة ،وغشيتهم الرمحة ،وحفتهم املالئكة وذكرهم اهلل

فيمن عنده ،ومن بطأ به عمله مل يسرع به نسبه } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0البخاري املظامل والغصب ( ، )0001مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0001الترمذي احلدود ( ، )0000أبو
داود األدب ( ، )0000أمحد (. )00 /0
( )0خ ، )0000( 00 /0م .0001
( )0مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ( ، )0000الترمذي القراءات ( ، )0000أبو داود األدب ()0000
 ،ابن ماجه املقدمة ( ، )000أمحد ( ، )000 /0الدارمي املقدمة (. )000
( )0م .0000
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الشرح
قضاء حاجات املسلمني والسعي معهم فيها ،وخصوصا الضعفة منهم أمر حيبه اهلل
ورسوله ،ووعد اهلل عليه باألجر العظيم ،فمن كان يف حاجة أخيه ساعيا معه فيها كان اهلل
يف حاجته فيعينه عليها يف الدنيا واآلخرة.
الفوائد
 فضل السعي لقضاء حاجات املسلمني وخصوصا الضعفاء منه لشدة حاجتهم. -أن من أعان أخاه املسلم كان اهلل يف عونه عند حاجته.
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التحذير من البدع ووجوب متابعة الرسول 
قال اهلل تعاىل}             { :
وقال تعاىل{ :

()0

            

. )0( }       
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل  { من أحدث يف أمرنا هذا ما
ليس منه فهو رد } (( )0أي :مردود على صاحبه) متفق عليه .ويف رواية { :من عمل
عمال ليس عليه أمرنا فهو رد } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن العرباض بن سارية  قال { :وعظنا رسول اهلل  موعظة بليغة ،وجلت منها
القلوب ،وذرفت منها العيون ،فقلنا :يا رسول اهلل ،كأهنا موعظة مودع فأوصنا ،قال:
أوصيكم بتقوى اهلل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي ،وإنه من يعش منكم
فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها بالنواجذ،
وإياكم وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة } ( )0أخرجه أبو داود والترمذي (. )0
(النواجذ :األنياب ،وقيل :األضراس).
عن جابر  قال :كان رسول اهلل  إذا خطب يقول { :إن خري احلديث كتاب

( )0سورة آل عمران ،آية.00 :
( )0سورة النساء ،آية.00 :
( )0البخاري الصلح ( ، )0001مسلم األقضية ( ، )0000أبو داود السنة ( ، )0010ابن ماجه املقدمة (، )00
أمحد (. )001/0
( )0مسلم األقضية ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ ، )0000( 010 /0م .0000
( )0أبو داود السنة ( ، )0010الدارمي املقدمة (. )00
( )0د  ،0010ت .0000
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اهلل ،وخري اهلدي هدي حممد  وشر األمور حمدثاهتا ،وكل بدعة ضاللة }

()0

أخرجه

مسلم (. )0
الشرح
دين اإلسالم قائم على قاعدتني :إفراد اهلل بالعبادة ،ومتابعة الرسول  فكل عبادة
ليس فيها متابعة للرسول  ومل يأذن هبا فهي بدعة مردودة على صاحبها ،واخلري كل
اخلري يف اتباع سنة الرسول . 
الفوائد
 حترمي االبتداع يف الدين وذلك بأن يتعبد املسلم هلل بشيء مل يشرعه الرسول  أنه من الكبائر ،والعمل مردود على صاحبه. وجوب احلذر من مجيع أنواع البدع ،وأهنا شر وضالل. -أن طريق نيل حمبة اهلل ومغفرته هو اتباع الرسول . 

( )0صحيح البخاري كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ( ، )0000صحيح مسلم كتاب اجلمعة (. )000
( )0م .000
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حق الرجل على املرأة
قال اهلل تعاىل{ :

          

 . )0( } وقال تعاىل. )0( }     { :
عن أيب هريرة  قال { :قيل لرسول اهلل  أي النساء خري؟ قال :اليت تسره إذا
نظر ،وتطيعه إذا أمر ،وال ختالفه يف نفسها وال ماهلا مبا يكره } ( )0أخرجه النسائي (. )0
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فلم
تأته فبات غضبان عليها لعنتها املالئكة حىت تصبح } ( )0متفق عليه (. )0
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :ال حيل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد
(أي حاضر) إال بإذنه ،وال تأذن يف بيته إال بإذنه } ( )0متفق عليه (. )0

( )0سورة النساء ،آية.0 :
( )0سورة البقرة ،آية.000 :
( )0النسائي النكاح (. )0000
( )0ن  0000وحسنه األلباين يف املشكاة .0000
( )0البخاري بدء اخللق ( ، )0100مسلم النكاح ( ، )0000أبو داود النكاح ( ، )0000أمحد (، )000/0
الدارمي النكاح (. )0000
( )0خ ، )0000( 000 /0م .0000
( )0البخاري النكاح ( ، )0000مسلم الزكاة ( ، )0100أبو داود الزكاة ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ  ، )0000( 000 /0م .0100
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الشرح
للرجل على امرأته حق عظيم ملا حيوطها به من الرعاية واحلماية والقيام بشؤوهنا
ومقابل واجبات أوجبها اهلل على الرجل مما حيقق اخلري للزوجني ولألسرة بأكملها.
الفوائد
 عظم حق الزوج على امرأته. -وجوب طاعة املرأة يف املعروف ،وأن ذلك من أسباب دخوهلا اجلنة.
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حق املرأة على زوجها
قال تعاىل. )0( }    { :
وعن خويلد بن عمر اخلزاعي قال :قال النيب  { اللهم إين أحرج حق الضعيفني:
اليتيم واملرأة }

()0

أخرجه النسائي

()0

 .ومعىن أحرج :أحلق احلرج وهو اإلمث مبن ضيع

حقهما (. )0
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { استوصوا بالنساء خريا ،فإهنن خلقن
من ضلع ،وإن أعوج ما يف الضلع أعاله فإن ذهبت تقيمه كسرته } ( )0متفق عليه (. )0
وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال { :قلت يا رسول اهلل :ما حق زوجة أحدنا
عليه؟ قال :تطعمها إذا طعمت ،وتكسوها إذا اكتسيت ،وال تضرب الوجه ،وال تقبح وال
هتمر إال يف البيت } ( )0أخرجه أبو داود (. )0

(ومعىن ال تقبح :ال تقول قبح اهلل وجهك).
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { ال يفرك مؤمن مؤمنة (أي :ال يبغضها)
إن كره منها خلقا رضي منها آخر } ( )0أخرجه مسلم (. )0
( )0سورة النساء ،آية.00 :
( )0ابن ماجه األدب ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0قال النووي يف رياض الصاحلني  ،000وقال:بإسناد جيد( .ومل أجده يف سنن النسائي الصغرى)  ،وهو يف
مسند اإلمام أمحد  ،000 /0وابن ماجه برقم  0000وحسنه األلباين يف الصحيحة برقم .0100
( )0رياض الصاحلني .000
( )0البخاري النكاح ( ، )0001مسلم الرضاع ( ، )0000الترمذي الطالق ( ، )0000الدارمي النكاح (.)0000
( )0خ ، )0000( 000 /0م .0000
( )0أبو داود النكاح ( ، )0000ابن ماجه النكاح (. )0001
( )0د .0000
( )0مسلم الرضاع ( ، )0000أمحد (. )000 /0
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وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا
وخياركم خياركم لنسائهم } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
عن عمرو بن األحوص  أنه مسع النيب  يف حمة الوداع يقول { :أال
واستوصوا بالنساء خريا فإمنا هن عوان عندكم (أي :أسريات) ليس متلكون منهن غري
ذلك } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
الشرح
كما أن للرجل حقا على املرأة فإن للمرأة حقا عليه ،وال تستقيم احلياة الزوجية على
العدل الذي أمر اهلل به إال أن يؤدي كل من الزوجني احلقوق اليت عليه لآلخر.
الفوائد
 أن للمرأة حقا على زوجها. وجوب اإلحسان للمرأة. -توجيه الرسول  إىل الصرب على املرأة ومداراهتا.

( )0م .0000
( )0الترمذي الرضاع ( ، )0000أمحد ( ، )001/0الدارمي الرقاق (. )0000
( )0ت .0000
( )0الترمذي تفسري القرآن (. )0100
( )0ت .0000
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فضل الصالة على الرسول 
قال اهلل تعاىل{ :

()0

          

. )0( }    
والصالة من اهلل على عباده هي الثناء منه عليهم يف املأل األعلى.
عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما أنه مسع رسول اهلل  يقول { :من صلى
عليَ صالة واحدة صلى اهلل عليه هبا عشرا } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن أوس بن أوس  قال :قال رسول اهلل  { إن أفضل أيامكم يوم اجلمعة،
فأكثروا عليَ من الصالة فيه ،فإن صالتكم معروضة عليَ ،قالوا :يا رسول اهلل وكيف
تعرض صالتنا عليك وقد أرمت؟ (أي :صرت رميما) قال :إن اهلل حرم على األرض

أجساد األنبياء } ( )0أخرجه أبو داود (. )0

وعن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :ال جتعلوا قربي عيدا ،وصلوا علي فإن
صالتكم تبلغين حيث كنتم } ( )0أخرجه أبو داود (. )0
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { ما من أحد يسلم علي إال رد اهلل
( )0األذكار  ،000اآلداب الشرعية  ،001 /0غذاء األلباب  ،00 /0جالء األفهام البن القيم.
( )0سورة األحزاب ،آية.00 :
( )0مسلم الصالة ( ، )000الترمذي املناقب ( ، )0000النسائي األذان ( ، )000أبو داود الصالة (، )000
أمحد (. )000 /0
( )0م .000
( )0النسائي اجلمعة ( ، )0000أبو داود الصالة ( ، )0100ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ( ، )0000أمحد ()0 /0
 ،الدارمي الصالة (. )0000
( )0د  0010وصححه النووي يف رياض الصاحلني ص  ،000واأللباين يف صحيح اجلامع .0000
( )0أبو داود املناسك ( ، )0100أمحد (. )000 /0
( )0د  0100وصححه النووي يف رياض الصاحلني  ،000واأللباين يف صحيح اجلامع .0000
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علي روحي حىت أرد عليه السالم } ( )0أخرجه أبو داود (. )0
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم
يصل عليَ } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
الشرح
للرسول  حقوق على أمته منها حمبته ،ومن حمبته اإلكثار من الصالة والسالم عليه
يف كل حني ،وقد أمر اهلل سبحانه املؤمنني بذلك ووعد عليه باألجر العظيم ،ودعا
الرسول  بالذل على من ذكر عنده رسول اهلل  ومل يصل عليه.
الفوائد
 استحباب الصالة على الرسول رسول اهلل .  استحباب اإلكثار منها خصوصا يف يوم اجلمعة. -األجر العظيم ملن صلى على الرسول رسول اهلل . 

( )0أبو داود املناسك ( ، )0100أمحد (. )000 /0
( )0د  0100وصححه النووي يف رياض الصاحلني  ،000واأللباين يف صحيح اجلامع .0000
( )0الترمذي الدعوات ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0ت  0000وقال حسن غريب ،وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0001
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فضل ذكر اهلل 

()0

عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { ال يقعد قوم يذكرون اهلل إال حفتهم
املالئكة وغشيتهم الرمحة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم اهلل فيمن عنده }

()0

أخرجه

مسلم (. )0
عن أيب موسى  قال :قال رسول اهلل  { مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر
ربه كمثل احلي وامليت } ( )0أخرجه البخاري (. )0
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { إن هلل مالئكة يطوفون يف الطرق
يلتمسون أهل الذكر ،فإذا وجدوا قوما يذكرون اهلل تنادوا هلموا إىل حاجتكم ،قال:
فيحفوهنم بأجنحتهم إىل السماء الدنيا ،قال :فيسأهلم رهبم وهو أعلم هبم :ما يقول
عبادي؟ قال :يقولون :يسبحونك ويكربونك وحيمدونك وميمدونك ،قال :فيقول :هل
رأوين؟ قال :فيقولون :ال واهلل ما رأوك ،قال :فيقول :كيف لو رأوين؟ قال :فيقولون :لو
رأوك لكانوا أشد لك عبادة ،وأشد لك متميدا ،وأكثر لك تسبيحا ،قال :فيقول :فما
يسألون؟ قالوا :يسألونك اجلنة ،قال :فيقول :وهل رأوها؟ قال :فيقولون :ال واهلل يا رب
ما رأوها ،قال :فيقول :كيف لو رأوها؟ قال :فيقولون :لو أهنم رأوها كانوا يكونوا أشد
عليها حرصا ،وأشد هلا طلبا وأعظم فيها رغبة ،قال :فمم يتعوذون؟ قال يقولون :من
النار ،قال :فيقول :فهل رأوها؟ قال فيقولون :ال واهلل يا رب ما رأوها ،قال :فيقول:
فكيف لو رأوها؟ قال :فيقولون :لو رأوها كانوا أشد منها فرارا ،وأشد هلا خمافة ،قال:
فيقول :أشهدكم أين قد غفرت هلم ،قال :فيقول ملك من املالئكة :فيهم فالن ليس منهم
( )0انظر :األذكار للنووي ،والوابل الصيب البن القيم.
( )0مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ( ، )0011الترمذي القراءات ( ، )0000أبو داود الصالة ()0000
 ،ابن ماجه املقدمة ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0م .0011
( )0البخاري الدعوات ( ، )0100مسلم صالة املسافرين وقصرها (. )000
( )0خ. )0010( 010 /00
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إمنا جاء حلاجة؟ قال :هم اجللساء ال يشقى هبم جليسهم } ( )0متفق عليه (. )0
الشرح
ذكر اهلل  من أفضل األعمال اليت تقرب إىل اهلل وتكفر الذنوب وترفع الدرجات،
وجمالس الذكر هي جمالس قراءة القرآن ومدارسة العلم والتسبيح والتهليل واالستغفار،
حيبها اهلل وحتضرها املالئكة وتتزنل فيها الرمحة.
الفوائد
 فضل الذكر ومزنلته وأنه من أفضل األعمال. أن الذكر سبب ملغفرة الذنوب. -بركة اجلليس الصاحل.

( )0البخاري الدعوات ( ، )0100مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ( ، )0000الترمذي الدعوات
(  ، )0011أمحد (. )000 /0
( )0خ ، )0010( 010 /00م .0000
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فضل الذكر
قال اهلل تعاىل )0( }     { :وقال. )0( }   { :
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :يقول اهلل تعاىل :أنا عند ظن عبدي يب
وأنا معه إذا ذكرين ،فإذا ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي ،وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف

مأل خري منهم } ( )0متفق عليه (. )0

وعن أيب الدرداء  قال :قال رسول اهلل  { أال أنبئكم خبري أعمالكم ،وأزكاها
عند مليككم ،وأرفعها يف درجاتكم ،وخري لكم من إنفاق الذهب والفضة ،وخري لكم من
أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا :بلى يا رسول اهلل ،قال :ذكر
اهلل تعاىل } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  قال { :سبق املفردون ،قالوا :وما
املفردون يا رسول اهلل؟ قال :الذاكرون اهلل كثريا والذاكرات } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0سورة العنكبوت ،آية.00 :
( )0سورة البقرة ،آية.000 :
( )0البخاري التوحيد ( ، )0001مسلم التوبة ( ، )0000الترمذي الدعوات ( ، )0010ابن ماجه األدب
(  ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ  ، )0010( 000 :00م .0000
( )0الترمذي الدعوات ( ، )0000ابن ماجه األدب ( ، )0001أمحد ( ، )000 /0مالك النداء للصالة (. )001
( )0ت  ،0000وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
( )0مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .0000
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الشرح
ذكر اهلل فضله عظيم وثوابه جزيل ،واملداومة عليه من أفضل األعمال وأحبها إىل اهلل،
وعد اهلل عليه بالثواب العظيم ،وأخرب الرسول  أن املكثرين منه هم السابقون
الفوائد
 فضل الذكر وعظم ثوابه. أنه سبب للذكر احلسن من اهلل يف املأل األعلى. -أنه سبب للسبق يوم القيامة.
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من أذكار الصباح واملساء
قال اهلل تعاىل{ :

         

      

}

()0

( .الغدو :هو أول النهار ،واآلصال:

مجع أصيل وهو ما بني العصر واملغرب).
عن أيب هريرة  قال { :جاء رجل إىل النيب  فقال :يا رسول اهلل ما لقيت من
عقرب لدغتين البارحة! قال :لو قلت حني أمسيت :أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما
خلق ،مل تضرك } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن عثمان  قال :قال :رسول اهلل  { ما من عبد يقول يف صباح كل يوم
ومساء كل ليلة :بسم اهلل الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو

السميع العليم  -ثالث مرات  -إال مل يضره شيء } ( )0رواه أبو داود (. )0

عن عبد اهلل بن خبيب  قال :قال يل رسول اهلل  { اقرأ :قل هو اهلل أحد
واملعوذتني حني متسي وحني تصبح ثالث مرات تكفيك من كل شيء }

()0

رواه أبو

داود والترمذي (. )0
عن ابن مسعود  قال { :كان نيب اهلل  إذا أمسى قال :أمسينا وأمسى امللك
هلل ،واحلمد هلل وال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد وهو على كل شيء
( )0سورة األعراف ،آية.010 :
( )0مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ( ، )0010أمحد ( ، )000 /0مالك اجلامع (. )0000
( )0م .0010
( )0سنن الترمذي كتاب الدعوات ( ، )0000سنن أيب داود كتاب األدب ( ، )0100سنن ابن ماجه كتاب
الدعاء ( ، )0000مسند أمحد (. )00 /0
( )0ج  ،0100ت  ،0000وقال حسن صحيح غريب ،وصححه ابن باز يف التحفة ص .00
( )0الترمذي الدعوات ( ، )0000أبو داود األدب (. )0100
( )0د  ،0100ت  ،0000وقال حسن صحيح ،وحسنه ابن باز يف التحفة ص .01
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قدير ،اللهم إين أسألك خري هذه الليلة وخري ما بعدها ،وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر
ما بعدها ،اللهم إين أعوذ بك من الكسل وسوء الكرب ،اللهم إين أعوذ بك من عذاب يف
النار وعذاب يف القرب؛ وإذا أصبح قال :أصبحنا وأصبح امللك هلل }

() 0

 ...أخرجه

مسلم (. )0
عن شداد بن أوس  عن النيب  قال { :سيد االستغفار :اللهم أنت ريب ال إله
إال أنت ،خلقتين (وأنا عبدك) وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ،أعوذ بك من شر ما
صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنيب ،فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت ،من
قاهلا حني ميسي فمات من ليلته ،دخل اجلنة ،ومن قاهلا حني يصبح فمات من يومه دخل

اجلنة } ( )0أخرجه البخاري (. )0

الشرح
هذه بعض األذكار اليت كان الرسول رسول اهلل  حيافظ عليها ويرشد أصحابه
للمحافظة عليها صباحا ومساء ،واملداومة عليها حتفظ املسلم من كل سوء بإذن اهلل.
الفوائد
 -فضل هذه األذكار واستحباب املداومة عليها ملا فيها من النفع الدنيوي واألخروي.

( )0مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ( ، )0000الترمذي الدعوات (. )0001
( )0م .0000
( )0البخاري الدعوات ( ، )0000الترمذي الدعوات ( ، )0000النسائي االستعاذة ( ، )0000أمحد (.)000/0
( )0خ . )0010( 00 /00
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فضل التسبيح
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :من قال ال إله إال اهلل وحده ال شريك
له ،له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير يف يوم مائة مرة كانت له عدل عشر
رقاب وكتبت له مائة حسنة وحميت عنه مائة سيئة وكانت له عدل عشر رقاب وكتبت له
مائة حسنة وحميت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حىت ميسي ومل
يأت أحد بأفضل مما جاء به إال أحد عمل أكثر من ذلك ،ومن قال سبحان اهلل وحبمده يف
يوم مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { من قال حني يصبح وحني ميسي:
سبحان اهلل وحبمده مائة مرة مل يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إال أحد قال مثلما
قال أو زاد عليه } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان
يف امليزان حبيبتان إىل الرمحن :سبحان اهلل وحبمده سبحان اهلل العظيم }

() 0

متفق

عليه (. )0
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  قال { :ألن أقول :سبحان اهلل،
واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،أحب إيلَ مما طلعت عليه الشمس }

() 0

( )0مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .0000
( )0مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ( ، )0000الترمذي الدعوات ( ، )0000أبو داود األدب ()0100
 ،ابن ماجه األدب ( ، )0000مالك النداء للصالة (. )000
( )0م .0000
( )0البخاري األميان والنذور ( ، )0010مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ( ، )0000الترمذي الدعوات
(  ، )0000ابن ماجه األدب ( ، )0010أمحد (. )000 /0
( )0خ )0000( 000 /00م .0000
( )0مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار (. )0000
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أخرجه مسلم (. )0
عن أيب ذر  أن رسول اهلل  سئل { :أي الكالم أفضل؟ قال :ما اصطفى اهلل
ملالئكته  -أو لعباده  -سبحان اهلل وحبمده } ( )0أخرجه مسلم (. )0
الشرح
تسبيح اهلل هو تزنيهه وتقديسه عما ال يليق به ،وهو من أفضل الذكر ،خفيف على
اللسان فليس فيه كلفة حمبوب إىل اهلل ،وهو سبب ملغفرة الذنوب.
الفوائد
 -فضل التسبيح وحمبة اهلل له.

 أنه سبب ملغفرة الذنوب (. )0 -أن التسبيح أفضل كالم البشر.

( )0م .0000
( )0مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ( ، )0000الترمذي الدعوات ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .0000
( )0قيدهتا أحاديث أخر بالصغائر.
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فضل إنظار املعسر
عن حذيفة  قال :قال :رسول اهلل  { تلقت املالئكة روح رجل ممن كان
قبلكم ،فقالوا :أعملت من اخلري شيئا؟ قال :ال ،قالوا :تذكر ،قال :كنت أداين الناس فآمر
فتياين أن ينظروا املعسر ويتموزوا عن املوسر ،قال :قال اهلل  جتوزوا عنه }

()0

أخرجه مسلم (. )0
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :كان رجل يداين الناس فكان يقول
لفتاه :إذا أتيت معسرا فتماوز عنه لعل اهلل يتماوز عنا ،فلقي اهلل فتماوز عنه }

()0

أخرجه مسلم (. )0
عن أيب قتادة  { أنه طلب غرميا له فتوارى (أي :اختفى عنه) مث وجده ،فقال:
إين معسر ،فقال :آهلل؟ قال :آهلل ،قال :فإين مسعت رسول اهلل  يقول :من سره أن ينميه
اهلل من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0البخاري البيوع ( ، )0000مسلم املساقاة ( ، )0001ابن ماجه األحكام ( ، )0001الدارمي البيوع (.)0000
( )0م .0001
( )0البخاري أحاديث األنبياء ( ، )0000مسلم املساقاة ( ، )0000النسائي البيوع ( ، )0000أمحد (. )000/0
( )0م .0000
( )0مسلم املساقاة ( ، )0000أمحد ( ، )010 /0الدارمي البيوع (. )0000
( )0م .0000
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الشرح
إنظار املعسر أو التماوز عنه من األعمال اليت حيبها اهلل ملا فيها من التيسري على الناس
وتفريج كرباهتم ،ولذلك كان جزاء من فعل ذلك عند اهلل أن يتماوز عنه وينميه من
كرب يوم القيامة.
الفوائد
 استحباب إنظار املعسر أو التماوز عنه. أنه سبب للنماة من كربات يوم القيامة. -أنه سبب لتماوز اهلل عن العبد.
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الربا والتحذير منه
         

{ :قال اهلل تعاىل

                 
               
               
       

{ : وقال تعاىل. )0( }    

. )0( }               
 يا رسول اهلل: قالوا، { اجتنبوا السبع املوبقات: قال  عن النيب عن أيب هريرة
، وأكل الربا، وقتل النفس اليت حرم اهلل إال باحلق، والسحر، الشرك باهلل:وما هن؟ قال
 والتويل يوم الزحف (أي الفرار من اجليش عند لقاء الكفار) وقذف،وأكل مال اليتيم
. املهلكات:) ومعىن املوبقات0( ) متفق عليه0( } احملصنات املؤمنات الغافالت

أخرجه

)0(

}  آكل الربا وموكله  { لعن رسول اهلل: قال عن ابن مسعود
. )0( مسلم

.000 - 000 : آية،) سورة البقرة0(
.000 - 000 : آية،) سورة البقرة0(
. )0000(  أبو داود الوصايا، )0000(  النسائي الوصايا، )00(  مسلم اإلميان، )0000( ) البخاري الوصايا0(
.00  م، )0000( 000 /0) خ0(
)0000(  أبو داود البيوع، )0000(  النسائي الطالق، )0010(  الترمذي البيوع، )0000( ) مسلم املساقاة0(
. )0000(  الدارمي البيوع، )000 /0(  أمحد، )0000(  ابن ماجه التمارات،
.0000 ) م0(
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الشرح
الربا كبرية من كبائر الذنوب املهلكة ،توعد اهلل عليه بالنار وآذن من أصر عليه
باحلرب من اهلل ورسوله ،وذلك ملا فيه من الظلم واستغالل حاجة ذوي احلاجة والفقراء،
فلذلك لعن رسول اهلل  املرابني.
الفوائد
 تغليظ حترمي الربا ،وأنه من الكبائر املهلكة. أنه ممحوق الربكة ،وآكله املصر عليه حمارب هلل ورسوله. -أن املرابني ملعونون على لسان رسول اهلل . 
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وجوب احلذر من كفر نعمة اهلل
           

{ :قال اهلل تعاىل

                  
              
                
                
               
              
              
            
              
             
                

. )0( }            
الشرح
 لكنه مل يشكر هلل ويعترف بفضله بل كان يدعي،قارون رجل آتاه اهلل أمواال عظيمة
 فعاقبه اهلل بأن خسف به، فكان خيتال ويتكرب على الناس هبا،أنه مجعها بعلمه وقوته
.وبداره األرض عقوبة له وليكون عربة ملن خلفه
الفوائد
. وجوب شكر النعم واحلذر من كفرها احلذر من االغترار بالنعم الدنيوية. إن نعمة اهلل إذا مل يصحبها شكر انقلبت بالء ونقمة على صاحبها.00 - 00 : اآليات:) سورة القصص0(
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زكاة الغنم السائمة
عن أنس { أن أبا بكر رضي اهلل عنهما كتب له هذا الكتاب ملا وجهه إىل البحرين:
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،هذه فريضة الصدقة اليت فرض رسول اهلل  على املسلمني،
واليت أمر اهلل هبا رسوله ،فمن سئلها من املسلمني على وجهها فليعطها ،ومن سئل فوقها
فال يعط :يف أربع وعشرين من اإلبل فما دوهنا من الغنم من كل مخس شاة إذا بلغت
مخسا وعشرين إىل مخس وثالثني ففيها بنت خماض أنثى (وهي ما مت هلا سنة) ،فإذا بلغت
ستا وثالثني إىل مخس وأربعني ففيها بنت لبون أنثى (وهي ما مت هلا سنتان) ،فإذا بلغت
ستا وأربعني إىل ستني ففيها حقة طروقة اجلمل (وهي ما مت هلا ثالث سنني) فإذا بلغت
واحدة وستني إىل مخس وسبعني ففيها جذعة (وهي ما مت هلا أربع سنني) فإذا بلغت يعين
ستا وسبعني إىل تسعني ففيها بنتا لبون ،فإذا بلغت إحدى وتسعني إىل عشرين ومائة ففيها
حقتان طروقتا اجلمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعني بنت لبون ويف كل
مخسني حقة ،ومن مل يكن معه إال أربع من اإلبل فليس فيها صدقة إال أن يشاء رهبا فإذا
بلغت مخسا من اإلبل ففيها شاة ،ويف صدقة الغنم يف سائمتها (أي :اليت ترعى يف املرعى)
إذا كانت أربعني إىل عشرين ومائة شاة ،فإذا زادت على عشرين ومائة إىل مائتني شاتان،
فإن زادت على مائتني إىل ثالمثائة ففيها ثالث شياه ،فإذا زادت على ثالمثائة ففي كل مائة
شاة ،فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعني شاة واحدة فليس فيها صدقة إال أن يشاء
رهبا ،وال خيرج من الصدقة هرمة وال ذات عوار وال تيسا إال ما شاء املصدق ،وال جيمع
بني متفرق وال يفرق بني جمتمع .ويف الرقة (أي :الفضة) ربع العشر فإن مل تكن إال تسعني
ومائة فليس فيها شيء إال أن يشاء رهبا } ( )0أخرجه البخاري (. )0

( )0البخاري الزكاة ( ، )0000النسائي الزكاة ( ، )0000أبو داود الزكاة ( ، )0000ابن ماجه الزكاة (، )0011
أمحد (. )00 /0
( )0خ. )0000( 000 /0
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الشرح
فرض اهلل الزكاة يف الغنم السائمة -وهي اليت ترعى طوال السنة أو أكثرها -تطهريا
للمال وإمناء له ،وبني الرسول  شروط وجوهبا وأنصبتها.
الفوائد
 وجوب الزكاة يف الغنم السائمة إذا بلغت أربعني رأسا. إذا كانت أربعني إىل مائة وعشرين ففيها شاة. إذا كانت مائة وإحدى وعشرين إىل مائتني ففيها شاتان. إذا بلغت مائتني وواحد إىل ثالمثائة ففيها ثالث شياه ،مث يف كل مائة شاة. -أنه ال جيوز إخراج اهلرمة وال املعيبة يف الزكاة.
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زكاة اإلبل
عن أنس { أن أبا بكر رضي اهلل عنهما كتب له هذا الكتاب ملا وجهه إىل البحرين:
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،هذه فريضة الصدقة اليت فرض رسول اهلل على املسلمني ،واليت
أمر اهلل هبا رسوله ،فمن سئلها من املسلمني على وجهها فليعطها ،ومن سئل فوقها فال
يعط :يف أربع وعشرين من اإلبل فما دوهنا ،من الغنم من كل مخس شاة ،فإذا بلغت مخسا
وعشرين إىل مخس وثالثني ففيها بنت خماض أنثى (وهي ما مت هلا سنتان) ،فإذا بلغت ستا
وأربعني إىل ستني ففيها حقة طروقة الفحل (وهي ما مت هلا أربع سنني) ،فإذا بلغت ستا
وسبعني إىل تسعني ففيها بنتا لبون ،فإذا بلغت إحدى وتسعني إىل عشرين ومائة ففيها
حقتان طروقتا الفحل ،فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعني بنت لبون ويف كل
مخسني من اإلبل ففيها شاة .ويف صدقة الغنم يف سائمتها إذا كانت أربعني إىل عشرين
ومائة شاة ،فإذا زادت على عشرين ومائة إىل مائتني شاتان ،فإذا زادت على مائتني إىل
ثالمثائة ففيها ثالث ،فإذا زادت على ثالمثائة ففي كل مائة شاة ،فإذا كانت سائمة الرجل
ناقصة عن أربعني شاة واحدة فليس فيها صدقة إال أن يشاء رهبا ،وال خيرج من الصدقة
هرمة وال ذات عوار وال تيس إال ما شاء املصدق ،وال جيمع بني متفرق وال يفرق بني
جمتمع .ويف الرقة (أي :الفضة) ربع العشر فإن مل يكن إال تسعني ومائة فليس فيها شيء
إال أن يشاء رهبا } ( )0أخرجه البخاري (. )0

( )0البخاري الزكاة ( ، )0000النسائي الزكاة ( ، )0000أبو داود الزكاة ( ، )0000ابن ماجه الزكاة (، )0011
أمحد (. )00 /0
( )0خ. )0000( 000 /0
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الشرح
فرض اهلل الزكاة يف السائمة من اإلبل وهي ما كانت ترعى بنفسها وكانت معدة للدر
والنسل ،وحدد الرسول  يف هذا احلديث نصاب اإلبل وشروط وجوهبا وما يشترط يف
املخرج منها
الفوائد
 وجوب الزكاة يف سائمة اإلبل. يف كل مخس من اإلبل شاة ،فإذا بلغت مخسا وعشرين ففيها بنت خماض. إذا بلغت ستا وثالثني إىل مخس وأربعني ففيها بنت لبون. إذا بلغت ستا وأربعني إىل ستني ففيها حقة. إذا بلغت إحدى وستني إىل مخس وسبعني ففيها جذعة. إذا بلغت ستا وسبعني إىل تسعني ففيها بنتا لبون. إذا بلغت إحدى وتسعني إىل مائة وعشرين ففيها حقتان. -ما زاد على ذلك ففي كل أربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقة.
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إمث منع الزكاة
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { ما من صاحب ذهب وال فضة ال
يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأمحي عليها يف نار
جهنم فيكوى هبا جنبه وظهره كلما بردت أعيدت له يف يوم كان مقداره مخسني ألف
سنة ،حىت يقضى بني العباد فريى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار ،قيل :يا رسول اهلل
فاإلبل؟ قال :وال صاحب إبل ال يؤدي منها حقها  -ومن حقها حلبها يوم وردها  -إال
إذا كان يوم القيامة بطح هلا بقاع قرقر (أي :أرض مستوية واسعة ( )0أوفر ما كانت ال
يفقد منها فصيال واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أوالها رد عليه
أخراها يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة ،حىت يقضى بني العباد ،فريى سبيله إما إىل
اجلنة وإما إىل النار .قيل :يا رسول اهلل فالبقر والغنم؟ قال :وال صاحب بقر وال غنم ال
يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة بطح هلا بقاع قرقر ال يفقد منها شيئا ليس فيها
عقصاء (أي :ملتوية القرنني) ( )0وال جلحاء (أي :اليت ال قرن هلا) ( )0وال غصباء (أي:
اليت انكسر قرهنا) ( )0تنطحه بقروهنا وتطؤه بأضالفها ،كلما مر عليه أوالها رد عليه
أخراها يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة حىت يقضى بني العباد ،فريى سبيله إما إىل
اجلنة وإما إىل النار }  ..احلديث ،أخرجه مسلم (. )0

( )0شرح النووي .00 /0
( )0شرح النووي .00 /0
( )0شرح النووي .00 /0
( )0شرح النووي .00 /0
( )0م .000
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الشرح
الزكاة من أركان اإلسالم العظيمة ،قرهنا اهلل بالصالة يف كثريٍ من املواضع يف القرآن،
ومنعها من كبائر الذنوب اليت توعد عليها اهلل ورسوله بالعذاب األليم.
الفوائد
 أن منع الزكاة من الكبائر. -شدة عقوبة من فعل ذلك.
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فضل صوم رمضان
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { قال اهلل :كل عمل ابن آدم له إال
الصيام فإنه يل وأنا أجزي به ،والصيام جنة ،وإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال
يصخب ،فإن سابه أحد أو قاتله فليقل :إين صائم .والذي نفس حممد بيده خللوف فم
الصائم عند اهلل أطيب من ريح املسك ،للصائم فرحتان يفرحهما :إذا أفطر فرح وإذا لقي

ربه فرح بصومه } ( )0أخرجه البخاري (. )0

عن أيب هريرة  عن النيب  قال { :من قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر له ما
تقدم من ذنبه } ( )0أخرجه البخاري (. )0
الشرح
شرع اهلل الصوم واختصه بنفسه من سائر العبادات تشريفا له ،ووعد عليه باألجر
اجلزيل ،وجعل صوم رمضان سببا ملغفرة الذنوب.
الفوائد
 فضل صوم رمضان. عظم ثوابه. -أن صوم رمضان إميانا واحتسابا سبب ملغفرة الذنوب املتقدمة.

( )0البخاري الصوم ( ، )0010مسلم الصيام ( ، )0000الترمذي الصوم ( ، )000النسائي الصيام (، )0000
أبو داود الصوم ( ، )0000ابن ماجه الصيام ( ، )0000أمحد ( ، )000 /0مالك الصيام (. )000
( )0خ. )0010( 000 /0
( )0البخاري الصوم ( ، )0010مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )001الترمذي الصوم ( ، )000النسائي
الصيام ( ، )0010أبو داود الصالة ( ، )0000أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصوم (. )0000
( )0خ. )0010( 000 /0
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النهي عن تقدم رمضان بالصوم وما يقال عند رؤية اهلالل
عن أيب هريرة  عن النيب  قال { :ال يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو
يومني ،إال أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم } ( )0متفق عليه (. )0
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ،فإن
غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني } ( )0أخرجه البخاري (. )0
عن عمار بن ياسر  قال { :من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا
القاسم } (( )0يعين النيب)  . أخرجه الترمذي (. )0
عن طلحة بن عبيد اهلل  { أن النيب  كان إذا رأى اهلالل قال :اللهم أهله علينا
باألمن واإلميان والسالمة واإلسالم ،ريب وربك اهلل ،هالل رشد وخري }

()0

أخرجه

الترمذي (. )0

( )0البخاري الصوم ( ، )0000مسلم الصيام ( ، )0100الترمذي الصوم ( ، )000النسائي الصيام (، )0000
أبو داود الصوم ( ، )0000ابن ماجه الصيام ( ، )0001أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصوم (. )0000
( )0خ ، )0000( 000 /0م .0010
( )0البخاري الصوم ( ، )0001مسلم الصيام ( ، )0100الترمذي الصوم ( ، )000النسائي الصيام (، )0000
ابن ماجه الصيام ( ، )0000أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصوم (. )0000
( )0خ. )0010( 000 /0
( )0الترمذي الصوم ( ، )000النسائي الصيام ( ، )0000أبو داود الصوم ( ، )0000ابن ماجه الصيام ()0000
 ،الدارمي الصوم (. )0000
( )0ت  ،000وقال حديث حسن صحيح.
( )0الترمذي الدعوات ( ، )0000أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصوم (. )0000
(.0000 )0
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الشرح
صوم رمضان عبادة وقتها اهلل بوقت حمدد ،هنى رسول اهلل  عن أن يصام قبله على
سبيل التنطع يوم أو يومان ،ملا يف ذلك من الغلو وتعدي حدود اهلل.
الفوائد
 حترمي تقدم رمضان بصيام يوم أو يومني ،إال ملن وافق عادة صوم. أن الصوم معلق برؤية اهلالل أو إكمال شعبان ثالثني يوما. -استحباب قول الذكر الوارد عند رؤية اهلالل.
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فضل العمرة يف رمضان
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما،
واحلج املربور ليس له جزاءٌ إىل اجلنة } ( )0متفق عليه (. )0
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال { :قال رسول اهلل  المرأة من األنصار :ما
منعك أن حتمي معنا؟ قالت :كان لنا ناضحان (أي :بعريان) فحج أبو ولدها وابنها على
ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه (أي :نستقي به) ،قال :فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن

عمرة فيه تعدل حمة } ( )0متفق عليه (. )0

الشرح
العمرة من العبادات العظيمة ،رغب فيها رسول اهلل  وأخرب أهنا من مكفرات
الذنوب ،وإذا أديت يف رمضان فإهنا تكون يف وقت فاضل فيتضاعف أجرها وفضلها،
حبيث تكون كاحلمة ،وذلك يف أي يوم من رمضان وال خيتص هذا الفضل بالعشر
األواخر منه.
الفوائد
 فضل العمرة. -فضل العمرة يف رمضان ،وأهنا تعدل حمة.

( )0البخاري احلج ( ، )0000مسلم احلج ( ، )0000الترمذي احلج ( ، )000النسائي مناسك احلج (، )0000
ابن ماجه املناسك ( ، )0000أمحد ( ، )000 /0مالك احلج ( ، )000الدارمي املناسك (. )0000
( )0خ ، )0000( 000 /0م .0000
( )0البخاري احلج ( ، )0001مسلم احلج ( ، )0000النسائي الصيام ( ، )0001أبو داود املناسك (، )0001
ابن ماجه املناسك ( ، )0000أمحد ( ، )000 /0الدارمي املناسك (. )0000
( )0خ ، )0000( 010 /0م .0000
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صوم التطوع
عن أيب أيوب  أن رسول اهلل  قال { :من صام رمضان مث أتبعه ستا من شوال
كان كصيام الدهر } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن أيب قتادة  { أن رسول اهلل  سئل عن صوم يوم االثنني ،فقال :ذلك يوم
ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل عليَ فيه } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { تعرض األعمال يوم االثنني واخلميس
فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت { :كان رسول اهلل  يتحرى صوم االثنني
واخلميس } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
عن أيب هريرة  قال { :أوصاين خليلي  بثالث :صيام ثالثة أيام من كل شهر،
وركعىت الضحى وأن أوتر قبل أن أنام } ( )0متفق عليه (. )01
( )0مسلم الصيام ( ، )0000الترمذي الصوم ( ، )000أبو داود الصوم ( ، )0000ابن ماجه الصيام (، )0000
أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصوم (. )0000
( )0م .0000
( )0مسلم الصيام (. )0000
( )0م . )000( 0000
( )0الترمذي الصوم ( ، )000ابن ماجه الصيام (. )0001
( )0ت .000
( )0الترمذي الصوم ( ، )000النسائي الصيام ( ، )0000ابن ماجه الصيام (. )0000
( )0ت .000
( )0البخاري الصوم ( ، )0001مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000الترمذي الصوم ( ، )001النسائي قيام
الليل وتطوع النهار ( ، )0000أبو داود الصالة ( ، )0000أمحد ( ، )010 /0الدارمي الصوم (. )0000
( )01خ ، )0000( 000 /0م .000
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عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل  { صوم ثالثة أيام
من كل شهر يعدل صوم الدهر كله } ( )0متفق عليه (. )0
الشرح
الصوم من أفضل العبادات ،ومن رمحة اهلل وفضله أنه مل جيعله حمددا معنيٍ بل شرعه
لعباده تطوعا يف كل وقتٍ ،وخص أوقاتا معينة مبزيد فضلٍ يف الصوم وجعلها مومسا للتزود
من الطاعات.
الفوائد
 فضل صيام الست من شوال ،وأهنا مع رمضان تعدل صيام الدهر. فضل صوم يوم االثنني واخلميس. -استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر ،وأهنا كصيام الدهر.

( )0البخاري األدب ( ، )0000النسائي الصيام ( ، )0000أبو داود الصوم ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ  ،...0م .0000
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من أحكام صوم التطوع
عن أيب هريرة  قال { :مسعت رسول اهلل يقول :ال يصوم أحدكم يوم اجلمعة إال
يوما قبله أو يوما بعده } ( )0أخرجه البخاري (. )0
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { ال ختصوا ليلة اجلمعة بقيام من بني
الليايل ،وال ختصوا يوم اجلمعة بصيام من بني األيام ،إال أن يكون يف صوم يصومه

أحدكم } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن عمر بن اخلطاب  قال { :هذان يومان هنى رسول اهلل  عن صيامهما :يوم
فطركم من صيامكم ،واليوم اآلخر تأكلون فيه نسككم }

()0

(يعين :عيد األضحى)

أخرجه البخاري (. )0
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال { :مل يرخص يف أيام التشريق أن يصمن إال ملن مل
جيد اهلدي } ( )0أخرجه البخاري (. )0

( )0مسلم الصيام ( ، )0000الترمذي الصوم ( ، )000أبو داود الصوم ( ، )0001ابن ماجه الصيام (، )0000
أمحد (. )000 /0
( )0خ. )0000( 000 /0
( )0البخاري الصوم ( ، )0000مسلم الصيام ( ، )0000الترمذي الصوم ( ، )000أبو داود الصوم (، )0001
ابن ماجه الصيام ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .0000
( )0البخاري الصوم ( ، )0000مسلم الصيام ( ، )0000الترمذي الصوم ( ، )000أبو داود الصوم (، )0000
ابن ماجه الصيام ( ، )0000أمحد ( ، )01 /0مالك النداء للصالة (. )000
( )0خ. )0001( 000 /0
( )0البخاري الصوم ( ، )0000مالك احلج (. )000
( )0خ. )0000( 000 /0
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الشرح
يشرع الصوم يف مجيع األيام ،ما عدا أياما استثناها ،أو هنى عن إفرادها الشارع حلكمٍ
عظيمة.
الفوائد
 النهي عن إفراد يوم اجلمعة بالصوم إال إن وافق عادة صوم. -النهي عن صوم يومي العيدين وأيام التشريق.
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فضل قراءة القرآن
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { أحيب أحدكم إذا رجع إىل أهله أن
جيد فيه ثالث خلفات عظام مسان؟ قلنا :نعم ،قال :فثالث آيات يقرأ هبن أحدكم يف
صالته خري له من ثالث خلفات عظام مسان } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن عبد اهلل بن مسعود  قال :قال رسول اهلل  { من قرأ حرفا من كتاب اهلل
فله به حسنة ،واحلسنة بعشر أمثاهلا ،ال أقول :امل حرف ،ولكن ألف حرف ،والم حرف،

وميم حرف } ( )0أخرجه الترمذي (. )0

عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل  { الذي يقرأ القرآن وهو ماهر
به مع السفرة الكرام الربرة ،والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران }

()0

أخرجه مسلم (. )0

( )0مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )010ابن ماجه األدب ( ، )0000أمحد ( ، )000 /0الدارمي فضائل
القرآن (. )0000
( )0م .010
( )0الترمذي فضائل القرآن (. )0001
( )0ت  0001وقال :حسن صحيح غريب.وصححه األلباين يف ختريج الطحاوية رقم .000
( )0البخاري تفسري القرآن ( ، )0000مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000الترمذي فضائل القرآن (، )0010
أبو داود الصالة ( ، )0000ابن ماجه األدب ( ، )0000أمحد ( ، )000 /0الدارمي فضائل القرآن (. )0000
( )0م .000
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الشرح
القرآن كالم اهلل وقراءته أفضل الذكر ،جعل اهلل ثواب قراءته كل حرف حبسنة،
وجعل يف قراءته يف مزنلة الكرام يف اجلنة ،ومن شقت عليه القراءة فله أجر على القراءة
وأجر على املشقة.
الفوائد
 فضل قراءة القرآن. أن قراءة كل حرف حبسنة. أن املاهر يف قراءته مع السفرة الكرام يف اجلنة. -أن من شقت علية القراءة فله أجران.
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فضل سوريت البقرة وآل عمران
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :ال جتعلوا بيوتكم مقابر ،إن الشيطان
ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن أيب أمامة الباهلي  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :اقرؤوا القرآن فإنه
يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابه ،اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإهنما تأتيان
يوم القيامة كأهنما غمامتان  -أو كأهنما غيايتان  -أو كأهنما فرقان من طري صواف
حتاجان عن أصحاهبما ،اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة وال تستطيعها

البطلة } ( ( )0أي :السحرة ) أخرجه مسلم (. )0

عن أيب مسعود  قال :قال النيب  { من قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة
كفتاه } ( )0أخرجه البخاري (. )0

( )0مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )001الترمذي فضائل القرآن ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .001
( )0مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )010أمحد (. )000 /0
( )0م .010
( )0البخاري فضائل القرآن ( ، )0000مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )010الترمذي فضائل القرآن (، )0000
أبو داود الصالة ( ، )0000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0000أمحد ( ، )000/0الدارمي الصالة
(. )0000
( )0خ. )0110( 00 /0
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الشرح
سورتا البقرة وآل عمران من سور القرآن العظيمة اليت رغب الرسول  يف قراءهتما،
ووعد على ذلك باألجر العظيم ،وأخرب مبا يف قراءهتما من اخلري يف الدنيا واآلخرة.
الفوائد
 فضل سوريت البقرة وآل عمران. أهنما حتاجان عن صاحبهما يوم القيامة. أن قراءة سورة البقرة تطرد الشياطني من البيت. -فضل اآليتني األخريتني من سورة البقرة.
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احلث على نصر الضعفاء واملظلومني
عن أنس بن مالك  قال :قال النيب  { انصر أخاك ظاملا أو مظلوما ،قالوا يا
رسول اهلل ،هذا ننصره مظلوما فيكف ننصره ظاملا؟ قال :تأخذ فوق يديه } ( )0أخرجه
البخاري (. )0
عن جابر  قال :قال رسول اهلل  { لينصر الرجل أخاه ظاملا أو مظلوما ،إن
كان ظاملا فلينهه وإن كان مظلوما فلينصره } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن جابر بن عبد اهلل  قال :قال رسول اهلل  { ما من امريء خيذل أمرأ مسلما
يف موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إال خذله اهلل يف موطن حيب فيه
نصرته ،وما من أحد ينصر مسلما يف موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته

إال نصره اهلل يف موطن حيب فيه نصرته } ( )0أخرجه أبو داود (. )0
الشرح

أمر اهلل بنصر املظلوم والوقوف معه ضد ظامله ،ألن ذلك من إنكار املنكر ومن
مساعدة الضعفاء ،وإزالة الظلم اليت أمر اهلل هبا.
 -األمر بنصر املظلوم.

الفوائد

 أن ذلك سبب لنصر اهلل يف مواطن احلاجة. أن خذل املظلوم سبب جللب خذالن اهلل.( )0البخاري املظامل والغصب ( ، )0000الترمذي الفنت ( ، )0000أمحد (. )00 /0
( )0خ. )0000( 00 /0
( )0مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .0000
( )0أبو داود األدب ( ، )0000أمحد (. )01 /0
( )0د  ،0000وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0001
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فضل الصدقة واإلنفاق يف سبيل اهلل
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { ما من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان
يزنالن فيقول أحدمها :اللهم أعط منفقا خلفا ،ويقول اآلخر :اللهم أعط ممسكا تلفا }

()0

متفق عليه (. )0
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { ما نقصت صدقة من مال ،وما زاد اهلل
عبدا بعفو إال عزا ،وما تواضع أحد هلل إال رفعه اهلل  )0( } أخرجه مسلم (. )0
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :من تصدق بعدل مترة من كسب طيب
وال يقبل اهلل إال الطيب ،فإن اهلل يقبلها بيمينه مث يربيها لصاحبها ،كما يريب أحدكم فلوه

حىت تكون مثل اجلبل } ( )0متفق عليه (. )0

عن ابن مسعود  قال :قال رسول اهلل  { ال حسد إال يف اثنتني :رجل آتاه اهلل
ماال فسلطه على هلكته باحلق (أي :إنفاقه) ،ورجل آتاه اهلل احلكمة فهو يقضي هبا

ويعلمها } ( )0متفق عليه (. )0

( )0البخاري الزكاة ( ، )0000مسلم الزكاة ( ، )0101أمحد (. )000 /0
( )0خ ، )0000( 010 /0م .0100
( )0مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000الترمذي الرب والصلة ( ، )0100أمحد ( ، )000/0مالك اجلامع
(  ، )0000الدارمي الزكاة (. )0000
( )0م .0000
( )0البخاري الزكاة ( ، )0000مسلم الزكاة ( ، )0100الترمذي الزكاة ( ، )000النسائي الزكاة (، )0000
ابن ماجه الزكاة ( ، )0000أمحد ( ، )000/0مالك اجلامع ( ، )0000الدارمي الزكاة (. )0000
( )0خ ، )0001( 000 /0م .0100
( )0البخاري الزكاة ( ، )0000مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000ابن ماجه الزهد ( ، )0010أمحد ()000/0
( )0خ ، )00( 000 /0م .000
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(ومعىن ال حسد :أي ال ينبغي أن يغبط أحد إال على إحدى هاتني اخلصلتني) (. )0
الشرح
الصدق واإلنفاق يف وجوه اخلري من الطاعات اليت رغب فيها اهلل ورسوله ،ملا فيها من
النفع العظيم لعباد اهلل ،وجعلها اهلل سببا جللب الربكة للمال املنفق منه فهي ال تنقصه ،فاهلل
سبحانه يتقبل الصدقة من الكسب الطيب وينميها لصاحبها إىل يوم القيامة حيث جيازيه
هبا.
الفوائد
 فضل الصدقة واإلنفاق يف سبيل اهلل. أن الصدقة ال تقبل إال من كسب طيب. -أن الصدقة سبب لربكة املال ومنائه.

( )0رياض الصاحلني .001
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فضل الصدقة 0
قال اهلل تعاىل:

{                           

                             

 . )0( }  وقال. )0( }        { :
عن عبد اهلل بن الشخري  قال { :أتيت النيب  وهو يقرأ {
          

}

() 0

         

قال  :يقول ابن آدم :مايل مايل ،قال :وهل لك يا ابن آدم من

مالك إال ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدق ت فأمضيت؟ } أخرجه
مسلم

() 0

.

عن أيب هريرة  عن النيب  قال { :بينما رجل بفالة فسمع صوتا يف سحابة:
اسق حديقة فالن ،فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه يف حرة ،فإذا شرجة من تلك
الشراج (أي :مسيل املاء) قد استوعبت ذلك املاء كله ،فتتبع املاء فإذا رجل قائم يف
حديقته حيول املاء مبسحاته فقال :يا عبد اهلل ما امسك؟ قال :فالن لالسم الذي مسع يف
السحابة ،فقال له :يا عبد اهلل مل تسألين عن امسي؟ فقال :إين مسعت صوتا يف السحاب
الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فالن المسك ،فما تصنع فيها؟ قال :أما إذ قلت هذا فإين
أنظر إىل ما خيرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيايل ثلثه وأرد فيها ثلثه } ( )0أخرجه

مسلم (. )0

( )0سورة النساء ،آية.000 :
( )0سورة سبأ ،آية.00 :
( )0سورة التكاثر آية.0 :
( )0م .0000
( )0مسلم الزهد والرقائق ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .0000
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الشرح
الصدقة خري كلها فهي بركة للمال وسبب للرزق ،وما ينفقه اإلنسان فيها هو ماله
احلقيقي؛ألنه جيده يوم القيامة أحوج ما يكون إليه.
الفوائد
 فضل الصدقة. أهنا سبب لنماء املال ونزول الربكة فيه. -أن ما تصدق به املسلم هو ماله الذي يبقى له.
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فضل الصدقة 2
قال اهلل تعاىل. )0( }       { :
عن عقبة بن عامر  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :كل امرئ يف ظل
صدقته حىت يفصل بني الناس } ( )0أخرجه أمحد (. )0
عن عدي بن حامت  أن رسول اهلل  قال { :اتقوا النار ولو بشق مترة }

()0

متفق عليه (. )0
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :إذا مات اإلنسان ا نقطع عمله إال
من ثالث :إال من صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صاحل يدعو له }

( )0

أخرجه مسلم (. )0
الشرح
الصدقة يف سبيل اهلل من أسباب الوقاية من النار والنماة من أهوال يوم القيامة ،وهي
مما يستمر أجره لصاحبه حىت بعد موته.
الفوائد
 أن الصدقة سبب للنماة من أهوال يوم القيامة. أهنا سبب للنماة من النار ،ولو قلت. أهنا مما يستمر أجره حىت بعد موت صاحبها.( )0سورة البقرة ،آية.000 :
( )0أمحد (. )000 /0
( )0حم  ،00010وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0001
( )0البخاري الزكاة ( ، )0000مسلم الزكاة ( ، )0100النسائي الزكاة ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ  ، )0000( 000 /0م .0100
( )0مسلم الوصية ( ، )0000الترمذي األحكام ( ، )0000النسائي الوصايا ( ، )0000أبو داود الوصايا
(  ، )0001أمحد ( ، )000 /0الدارمي املقدمة (. )000
( )0م .0000
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خري الصدقة
عن أيب هريرة  قال { :خري الصدقة ما كان عن ظهر غىن ،وابدأ مبن تعول }

()0

أخرجه البخاري (. )0
عن أيب هريرة  قال { :جاء رجل إىل رسول اهلل  فقال :يا رسول اهلل أي
الصدقة أعظم أجرا؟ قال :أن تصدق وأنت صحيح شحيح ختشى الفقر وتأمل الغىن ،وال
متهل حىت إذا بلغت احللقوم قلت :لفالن كذا ولفالن كذا ،وقد كان لفالن }

()0

أخرجه البخاري (. )0
عن سلمان بن عامر قال :قال رسول اهلل  { الصدقة على املسكني صدقة ،وهي
على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة } ( )0أخرجه أمحد (. )0
الشرح
الصدقة خري كلها ،وخريها ما كان عن غىن ،ويف حال صحة اإلنسان وليس عند
حلول املوت ،والصدقة على ذي الرحم الفقري خري منها على غريه؛ألهنا يف حق القريب
صدقة وصلة رحم
الفوائد
 أن الصدقة على األقارب احملتاجني أفضل منها على غريهم. أن خري الصدقة ما تصدق به اإلنسان يف حال صحته ورجائه لطول احلياة وخوفه( )0البخاري الزكاة ( ، )0001النسائي الزكاة ( ، )0000أبو داود الزكاة ( ، )0000أمحد (، )000 /0
الدارمي الزكاة (. )0000
( )0خ. )0000( 000 /0
( )0البخاري الزكاة ( ، )0000مسلم الزكاة ( ، )0100النسائي الوصايا ( ، )0000أبو داود الوصايا ()0000
 ،أمحد (. )000 /0
( )0خ. )0000( 000 /0
( )0الترمذي الزكاة ( ، )000النسائي الزكاة (. )0000
( )0حم  ،00001ت  000وقال:حسن .وصححه األلباين يف املشكاة .010 /0
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من الفقر.

فضل إخفاء الصدقة
قال اهلل تعاىل{ :

          

. )0( }   
عن أيب هريرة  عن النيب  قال { :سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله:
إمام عادل ،وشاب نشأ يف عبادة اهلل ،ورجل قلبه معلق باملساجد ،ورجالن حتابا يف اهلل
اجتمعا عليه وتفرقا عليه ،ورجل دعته امرأة ذات حسن ومجال فقال :إين أخاف اهلل،
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه ،ورجل ذكر اهلل خاليا

ففاضت عيناه } ( )0متفق عليه (. )0

الشرح
إخفاء الصدقة يبعد املتصدق عن الرياء ويساعد على إخالص النية هلل فيها ،وفيه ستر
على املسلم املتصدق عليه ،وحفظ لكرامته بعدم إذالله أمام الناس ،فلذلك رغب اهلل فيها
ووعد الرسول  من بالغ يف إخفاء صدقته باألجر العظيم يوم القيامة.
الفوائد
 أن إخفاء الصدقة خري من إظهارها. -فضل إخفائها وأن اهلل يظل من أخفى صدقته يف ظل عرشه يوم القيامة.

( )0سورة البقرة ،آية.000 :
( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم الزكاة ( ، )0100الترمذي الزهد ( ، )0000النسائي آداب القضاة ()0001
 ،أمحد ( ، )000 /0مالك اجلامع (. )0000
( )0خ ، )001( 000 /0م .0100
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مشروعية إظهار الصدقة للمصلحة
عن جرير  قال { :كنا عند رسول اهلل  يف صدر النهار ،قال :فماء قوم حفاة
عراة جمتايب النمار والعباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر  -بل كلهم من مضر -
فتمعر وجه رسول اهلل (أي :تغري) ملا رأى هبم من الفاقة ،فدخل مث خرج فأمر بالال فأذن
وأقام فصلى مث خطب فقال{ :

        

               

 )0( }      واآلية اليت يف احلشر{ :

   

 )0( }                تصدق
رجل من من ديناره من درمهه من ثوبه من صاع بره من صاع متره حىت قال :ولو بشق
مترة ،قال :فماء رجل من األنصار بصرة كادت كفه تعمز عنها  -بل قد عمزت -
قال :مث تتابع الناس حىت رأيت كومني من طعام وثياب حىت رأيت وجه رسول اهلل 
يتهلل كأنه مذهبه فقال رسول اهلل  من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من
عمل بعده من غري أن ينقص من أجورهم شيء ،ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة كان عليه
وزرها ووزر من عمل هبا من بعده من غري أن ينقص من أوزارهم شيء } أخرجه

مسلم (. )0

( )0سورة النساء آية.0 :
( )0سورة احلشر آية.00 :
( )0م .0100
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الشرح
إخفاء الصدقة خري من إظهارها ملا فيه من البعد عن الرياء والستر على املتصدق عليه،
لكن قد يكون هناك ما جيعل إظهارها أفضل ملا يكون فيه من املصلحة مثل حث الناس
على التصدق
الفوائد
 مشروعية إظهار الصدقة للمصلحة. -أن ذلك ليس من الرياء بل من القدوة يف اخلري.
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النهي عن السؤال
وجواز األخذ بغري سؤال وبسخاوة نفس
عن عبد اهلل بن عمر  قال :قال النيب  { ما يزال الرجل يسأل الناس حىت يأيت
يوم القيامة ليس يف وجهه مزعة حلم } ( )0أخرجه البخاري (. )0
عن حكيم بن حزام  قال { :سألت رسول اهلل  فأعطاين ،مث سألته فأعطاين،
مث سألته فأعطاين ،مث قال :يا حكيم ،إن هذا املال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس
بورك له فيه ،ومن أخذه بإشراف نفس مل يبارك له فيه ،كالذي يأكل وال يشبع ،اليد

العليا خري من اليد السفلى } ( )0أخرجه البخاري (. )0

عن عمر  قال { :كان رسول اهلل  يعطيين العطاء فأقول :أعطه من هو أفقر
إليه مين ،فقال :خذه ،إذا جاءك من هذا املال شيء وأنت غري مشرف وال سائل ،فخذه،
وما ال تتبعه نفسك } ( )0أخرجه البخاري (. )0

( )0البخاري الزكاة ( ، )0010مسلم الزكاة ( ، )0101النسائي الزكاة ( ، )0000أمحد (. )00 /0
( )0خ.0000( 000 /0
( )0البخاري الزكاة ( ، )0010مسلم الزكاة ( ، )0100الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (، )0000
النسائي الزكاة ( ، )0010أبو داود الزكاة ( ، )0000أمحد ( ، )000 /0الدارمي الرقاق (. )0001
( )0خ. )0000( 000 /0
( )0البخاري الزكاة ( ، )0010مسلم الزكاة ( ، )0100النسائي الزكاة ( ، )0010أبو داود الزكاة (، )0000
أمحد ( ، )01 /0الدارمي الزكاة (. )0000
( )0خ. )0000( 000 /0
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الشرح
هنى رسول اهلل  عن سؤال الناس من غري حاجة ماسة ملا فيه من إذالل النفس
والرغبة يف الدنيا والتكثر منها ،وأخرب أن من اعتاد السؤال يأيت يوم القيامة وليس يف وجهه
شيء من اللحم جزاء له لقلة حيائه من سؤال الناس يف الدنيا.
الفوائد
 النهي عن سؤال املال من الناس لغري حاجة ماسة. -جواز أخذ املال ملن أعطيه من غري سؤال.
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بعض األلفاظ املنهي عنها
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { ال تسبوا الدهر ،فإن اهلل هو
الدهر } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن حذيفة  أن النيب  قال { :ال تقولوا :ما شاء اهلل وشاء فالن ،قولوا :ما شاء
اهلل مث شاء فالن } ( )0أخرجه أمحد (. )0
عن طفيل بن سخربة  أن رسول اهلل  قال { :ال تقولوا ما شاء اهلل وما شاء
حممد } ( )0أخرجه أمحد (. )0
الشرح
هنى الشرع عن بعض األلفاظ ملا فيها من سوء األدب مع اهلل أو تسوية غريه به تعاىل.
فمن ذلك سب الدهر أو الزمن عند حلول املصائب؛ألن الدهر ليس هو الفاعل بل الفاعل
هو اهلل سبحانه .أو قول :ما شاء اهلل وشاء فالن.
الفوائد
 النهي عن سب الدهر. -النهي عن قول :ما شاء اهلل وشاء فالن ،بل يقال :ما شاء اهلل مث شاء فالن.

( )0البخاري تفسري القرآن ( ، )0000مسلم األلفاظ من األدب وغريها ( ، )0000أبو داود األدب (، )0000
أمحد ( ، )000 /0مالك اجلامع (. )0000
( )0م .0000
( )0أبو داود األدب ( ، )0001أمحد (. )000 /0
( )0حم  ،00000وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0010
( )0ابن ماجه الكفارات ( ، )0000أمحد ( ، )00 /0الدارمي االستئذان (. )0000
( )0حم .01000
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النهي عن سب الريح وما يقال عند هبوهبا
عن أيب بن كعب  قال :قال رسول اهلل  { ال تسبوا الريح فإذا رأيتم ما
تكرهون فقولوا :اللهم إنا نسألك من خري هذه الريح وخري ما فيها وخري ما أمرت به،
ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به } ( )0أخرجه الترمذي (. )0

وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { ال تسبوا الريح فإهنا من روح اهلل
تعاىل تأيت بالرمحة والعذاب ،ولكن سلوا اهلل من خريها وتعوذوا باهلل من شرها }

()0

أخرجه أمحد (. )0
الشرح
الرياح والعواصف من خملوقات اهلل يأمرها مبا شاء من الرمحة أو العذاب ،هنى رسول
اهلل  عن سبها ألهنا مأمورة ،وأمر بسؤال اهلل من خريها واالستعاذة من شرها.
الفوائد
 النهي عن سب الريح. أهنا مأمورة وفيها اخلري وفيها الشر.-أن املشروع عند هبوب الريح سؤال اهلل من خريها والتعوذ من شرها.

( )0الترمذي الفنت ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0ت  ،0000وقال حسن صحيح ،وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
( )0أبو داود األدب ( ، )0100ابن ماجه األدب ( ، )0000أمحد (. )001 /0
( )0حم  ،0010جه  ،0000وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
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فرح املؤمن بلقاء ربه
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل  { من أحب لقاء اهلل أحب
اهلل لقاءه ومن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه ،فقلت :يا نيب اهلل ،أكراهية املوت؟ فكلنا
نكره املوت؟ فقال :ليس كذلك .ولكن املؤمن إذا بشر برمحة اهلل ورضوانه وجنته
أحب لقاء اهلل فأحب اهلل لقاءه ،وإن الكافر إذا بشر بعذاب اهلل وسخطه كره لقاء اهلل
فكره اهلل لقاءه } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن أيب سعيد اخلدري  قال { :كان النيب  يقول :إذا وضعت اجلنازة فاحتملها
الرجال على أعناقهم ،فإن كانت صاحلة قالت :قدموين ،وإن كانت غري صاحلة قالت
ألهلها :يا ويلها أين يذهبون هبا؟ يسمع صوهتا كل شيء إال اإلنسان ولو مسع اإلنسان
لصعق } ( )0أخرجه البخاري (. )0
الشرح
يفرح املؤمن عند موته بلقاء ربه إذا بشر مبا له من النعيم عنده وحيب لقاء اهلل لذلك.
وتقول جنازته وهي حممولة :قدموين قدموين ملا ترجو من رمحة اهلل وفضله.
الفوائد
 أن املؤمن يبشر برمحة اهلل عند موته فيحب لقاء اهلل. الكافر يبشر بعذاب اهلل عند موته فيكره لقاء اهلل.أن من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه ،ومن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه.-أن كراهة املوت ليست كراهة للقاء اهلل.

( )0البخاري الرقاق ( ، )0000مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ( ، )0000الترمذي اجلنائز (، )0100
النسائي اجلنائز ( ، )0000أمحد ( ، )000 /0الدارمي الرقاق (. )0000
( )0م .0000
( )0البخاري اجلنائز ( ، )0000النسائي اجلنائز ( ، )0010أمحد (. )00 /0
( )0خ. )0000( 000 /0
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ذكر املوت والنهي عن متنيه
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { أكثروا ذكر هادم اللذات }

()0

أخرجه الترمذي (. )0
عن أنس  قال :قال رسول اهلل  { ال يتمنني أحدكم املوت لضر نزل به ،فإن
كان ال بد متمنيا فليقل :اللهم أحيين ما كانت احلياة خريا يل ،وتوفين إذا كانت الوفاة
خريا يل } ( )0متفق عليه (. )0
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { ال يتمن أحدكم املوت وال يدع به من
قبل أن يأتيه ،إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه ال يزيد املؤمن عمره إال خريا }

()0

أخرجه مسلم (. )0

( )0الترمذي الزهد ( ، )0010النسائي اجلنائز ( ، )0000ابن ماجه الزهد ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0ت  0010وقال :حسن غريب ،وصححه األلباين يف صحيح اجلامع  ،0001قال احلافظ يف البلوغ :وصححه
ابن حبان.
( )0البخاري الدعوات ( ، )0001مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ( ، )0001الترمذي اجلنائز (، )000
النسائي اجلنائز ( ، )0001أبو داود اجلنائز ( ، )0010ابن ماجه الزهد ( ، )0000أمحد (. )010 /0
( )0خ  0000م .0001
( )0مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ( ، )0000النسائي اجلنائز ( ، )0000أمحد ( ، )000 /0الدارمي
الرقاق (. )0000
( )0م .0000
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الشرح
لذكر املوت وما بعده أثر يف إصالح النفس ،وحثها على التزود ملا أمامها والتقلل من
الدنيا ،فلذلك حث الرسول  على اإلكثار من ذكره .وكان رسول اهلل  ينهى عن أن
يتمىن املسلم املوت بسبب ما يصيبه من املصائب ،ألن اإلنسان ال يعلم أيكون اخلري يف
موته أم حياته ،بل يسأل اهلل أن يقدر له ما فيه اخلري.
الفوائد
استحباب اإلكثار من ذكر املوت. -النهي عن متين املوت عند نزول املصائب.
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من أحكام االحتضار
عن أيب سعيد اخلدري  قال :قال رسول اهلل  { لقنوا موتاكم ال إله إال
اهلل } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن معاذ بن جبل قال :قال رسول اهلل  { من كان آخر كالمه ال إله إال اهلل
دخل اجلنة } ( )0أخرجه أبو داود (. )0
عن جابر  قال :مسعت النيب  قبل وفاته بثالث يقول { :ال ميوتن أحدكم إال
وهو حيسن باهلل الظن } ( )0أخرجه مسلم (. )0
الشرح
التوحيد أمره عظيم ،ولذلك كان جزاء من ختم حياته باإلقرار بالتوحيد بذكر
الشهادتني أن يدخله اهلل اجلنة ،كما أمر الرسول  من شارف على املوت أن حيسن الظن
باهلل ويطمع يف رمحته.
الفوائد
 فضل الشهادتني.مشروعية تلقني امليت الشهادتني ،بأن يذكر هبا عند احتضاره. -األمر بإحسان الظن باهلل عز وجل.

( )0مسلم اجلنائز ( ، )000الترمذي اجلنائز ( ، )000النسائي اجلنائز ( ، )0000أبو داود اجلنائز ( ، )0000ابن
ماجه ما جاء يف اجلنائز ( ، )0000أمحد (. )0 /0
( )0م .000
( )0أبو داود اجلنائز ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0د  ،0000وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
( )0مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ( ، )0000أبو داود اجلنائز ( ، )0000ابن ماجه الزهد ( ، )0000أمحد
( . )000 /0
( )0م .0000
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األعمال باخلواتيم
عن عبد اهلل بن مسعود  قال :حدثنا رسول اهلل  وهو الصادق املصدوق { :إن
أحدكم جيمع يف بطن أمه أربعني يوما نطفة مث يكون علقة مثل ذلك ،مث يكون مضغة مثل
ذلك ،مث يبعث اهلل إليه ملكا بأربع كلمات ،فيكتب :عمله ،وأجله ،ورزقه ،وشقي أم
سعيد ،مث ينفخ فيه الروح ،فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون بينه وبينها إال
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخل اجلنة ،وإن الرجل ليعمل بعمل
أهل اجلنة حىت ما يبقي بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار

فيدخل النار } (. )0( )0

عن جابر  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :يبعث كل عبد على ما مات عليه }

()0

أخرجه مسلم (. )0
الشرح
إن من أعظم العقوبات أن خيتم لإلنسان خبامتة سيئة فيموت على عمل غري صاحل
فيبعث عليه ،فعلى املسلم أال يغتر مبا عليه بل يسأل اهلل تعاىل حسن اخلامتة وأن يثبته على
الصراط املستقيم.
الفوائد
 وجوب اخلوف من خامتة السوء والبعد عن مظاهنا. -أن األعمال باخلواتيم.

( )0البخاري أحاديث األنبياء ( ، )0000مسلم القدر ( ، )0000الترمذي القدر ( ، )0000أبو داود السنة
(  ، )0010ابن ماجه املقدمة ( ، )00أمحد (. )000/0
( )0خ . )0000( 000 /0
( )0مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .0000
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من أحكام صالة اجلنازة 0
عن ابن عباس  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :ما من رجل مسلم ميوت
فيقوم على جنازته أربعون رجال ،ال يشركون باهلل شيئا إال شفعهم اهلل فيه } ( )0أخرجه
مسلم (. )0
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت قال رسول اهلل  { ما من ميت يصلي عليه أمة
من املسلمني (أي :مجاعة) يبلغون مائة كلهم يشفعون له إال شفعوا فيه }

()0

أخرجه

مسلم (. )0
عن مسرة بن جندب  قال { :صليت وراء النيب  على امرأة ماتت يف نفاسها،
فقام عليها وسطها } ( )0متفق عليه (. )0
عن أيب غالب رمحه اهلل قال { :صليت مع أنس بن مالك  على جنازة رجل فقام
حيال رأسه ،مث جاؤوا جبنازة امرأة من قريش فقالوا :يا أبا محزة صل عليها ،فقام حيال
وسط السرير ،فقيل له هكذا رأيت النيب  قام من اجلنازة مقامك ومن الرجل مقامك

منه؟ قال :نعم } ( )0أخرجه الترمذي (. )0

( )0مسلم اجلنائز ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0م .000
( )0مسلم اجلنائز ( ، )000الترمذي اجلنائز ( ، )0100النسائي اجلنائز ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .000
( )0البخاري اجلنائز ( ، )0000مسلم اجلنائز ( ، )000الترمذي اجلنائز ( ، )0100النسائي احليض واالستحاضة
( ، )000أبو داود اجلنائز ( ، )0000ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ( ، )0000أمحد (. )00 /0
( )0خ ، )0000( 010 /0م .000
( )0الترمذي اجلنائز ( ، )0100أبو داود اجلنائز ( ، )0000ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ( ، )0000أمحد (. )010 /0
( )0ت  0100وقال حسن ،وصححه األلباين يف أحكام اجلنائز ص .010
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عن عبد الرمحن بن أيب ليلى رمحه اهلل قال { :كان زيد  يكرب على جنائزنا أربعا،
وإنه كرب على جنازة مخسا ،فسألته فقال :كان رسول اهلل  يكربها }

()0

أخرجه

مسلم (. )0
الشرح
لصالة اجلنازة أحكام ختصها جاءت هبا سنة الرسول  ومنها ما كان على أكثر من
صفة فيموز العمل بالصفتني.
الفوائد
 أن اإلمام يقف يف صالة اجلنازة عند وسط املرأة وعند رأس الرجل. أن اإلمام يكرب أربع تكبريات. جواز التكبري مخس تكبريات يف صالة اجلنازة. -استحباب تكثري املصلني على اجلنازة.

( )0مسلم اجلنائز ( ، )000الترمذي اجلنائز ( ، )0100النسائي اجلنائز ( ، )0000أبو داود اجلنائز (، )0000
ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ( ، )0010أمحد (. )000 /0
( )0م .000
487

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

من أحكام صالة اجلنازة 2
الصالة على القرب:
عن أيب هريرة  { أن أسود  -رجال كان أو امرأة -كان يقم املسمد فمات ومل
يعلم النيب  مبوته فذكره ذات يوم فقال :ما فعل ذلك اإلنسان؟ قالوا مات يا رسول اهلل،

قال :أفال آذنتموين؟ فدلوين على قربه ،فأتى قربه فصلى عليه } ( )0أخرجه البخاري (. )0
صالة اجلنازة على الغائب:

عن أيب هريرة  { أن رسول اهلل  نعى النماشي يف اليوم الذي مات فيه،
وخرج هبم إىل املصلى فصف هبم وكرب عليه أربع تكبريات } ( )0أخرجه البخاري (. )0
الشرح
يشرع ملن فاتته صالة اجلنازة أن يصلي عليها ولو بعد أن تقرب كذلك شرع رسول
اهلل  صالة اجلنازة على امليت الغائب.
الفوائد
 مشروعية صالة اجلنازة على القرب. -مشروعية صالة اجلنازة على الغائب.

( )0البخاري اجلنائز ( ، )0000مسلم اجلنائز ( ، )000أبو داود اجلنائز ( ، )0010ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز
(  ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ. )0000( 010 /0
( )0البخاري اجلنائز ( ، )0000مسلم اجلنائز ( ، )000الترمذي اجلنائز ( ، )0100النسائي اجلنائز (، )0100
أبو داود اجلنائز ( ، )0010ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ( ، )0000أمحد ( ، )000/0مالك اجلنائز (. )001
( )0خ. )0000( 010 /0
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ما يقول يف صالة اجلنازة
قراءة الفاحتة:
عن طلحة بن عبد اهلل بن عوف رمحه اهلل قال { :صليت خلف ابن عباس رضي
اهلل عنهما على جنازة فقرأ بفاحتة الكتاب ،قال :لتعلموا أهنا سنة }

() 0

أخرجه

البخاري (. )0
الدعاء يف صالة اجلنازة:
عن عوف بن مالك  قال { :صلى رسول اهلل  على جنازة فحفظت من دعائه
وهو يقول :اللهم اغفر له ،وارمحه ،وعافه واعف عنه ،وأكرم نزله ،ووسع مدخله،
واغسله باملاء والثلج والربد ،ونقه من اخلطايا كما نقيت الثوب األبيض من الدنس ،وأبدله
دارا خريا من داره ،وأهال خريا من أهله ،وزوجا خريا من زوجه ،وأدخله اجلنة ،وأعذه

من عذاب القرب  -أو من عذاب النار  -قال :حىت متنيت أن أكون أنا ذلك امليت }

()0

أخرجه مسلم (. )0

( )0البخاري اجلنائز ( ، )0001الترمذي اجلنائز ( ، )0100النسائي اجلنائز ( ، )0000أبو داود اجلنائز ()0000
( )0خ . )0000( 010 /0
( )0مسلم اجلنائز ( ، )000الترمذي اجلنائز ( ، )0100النسائي اجلنائز ( ، )0000ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز
(  ، )0011أمحد (. )00 /0
( )0م .000
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الشرح
يقرأ املصلي يف صالة اجلنازة الفاحتة بعد التكبرية األوىل ،وبعد الثانية يصلي على
الرسول  كما يف التشهد ( )0مث يدعو يف الثالثة للميت.
الفوائد
 مشروعية قراءة الفاحتة يف صالة اجلنازة. -مشروعية الدعاء للميت بعد الصالة على الرسول . 

( )0ملا رواه عبد الرزاق والنسائي عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف قال :السنة يف الصالة على اجلنازة أن يكرب مث
يقرأ بأم القرآن مث يصلي على النيب مث خيلص الدعاء للميت وال يقرأ إال يف األوىل.
قال احلافظ يف الفتح  010 /0بسند صحيح.
وصححه األلباين يف أحكام اجلنائز ص .000
وقال حمققا رياض الصاحلني ص  :001أخرجه احلاكم  ،001 /0والبيهقي .00 /0
493

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

من أحكام اجلنائز
جواز تقبيل امليت:
عن عائشة رضي اهلل عنها { :أن أبا بكر الصديق  قبل النيب  بعد موته }

()0

أخرجه البخاري (. )0
النهي عن سب األموات:

عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :قال  { ال تسبوا األموات فإهنم قد أفضوا إىل ما

قدموا } ( )0أخرجه البخاري (. )0
اإلسراع باجلنازة:
عن أيب هريرة  عن النيب  قال { :أسرعوا باجلنازة فإن تك صاحلة فخري
تقدموهنا إليه ،وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم } ( )0متفق عليه (. )0
عن أيب هريرة  عن النيب  قال { :نفس املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى
عنه } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
( )0البخاري املغازي ( ، )0000النسائي اجلنائز ( ، )0001ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ( ، )0000أمحد (. )001/0
( )0خ. )0000( 000 /0
( )0البخاري اجلنائز ( ، )0000النسائي اجلنائز ( ، )0000أبو داود األدب ( ، )0000أمحد (، )001/0
الدارمي السري (. )0000
( )0خ. )0000( 000 /00
( )0البخاري اجلنائز ( ، )0000مسلم اجلنائز ( ، )000الترمذي اجلنائز ( ، )0100النسائي اجلنائز (، )0000
أبو داود اجلنائز ( ، )0000ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ( ، )0000أمحد ( ، )001/0مالك اجلنائز (. )000
( )0خ ، )0000( 000 /0م .000
( )0الترمذي اجلنائز ( ، )0100ابن ماجه األحكام ( ، )0000أمحد ( ، )001/0الدارمي البيوع (. )0000
( )0ت  0100وقال :حسن ،وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
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عن ابن عباس  قال :قال النيب  { : اللحد لنا والشق لغرينا }أخرجه الترمذي

()0

الشرح
يف هذه األحاديث بعض أحكام تتعلق باجلنائز واألموات ،وقد حيتاجها الناس كثريا
عند جتهيز اجلنائز.
الفوائد
 جواز تقبيل امليت. النهي عن سب األموات. األمر باإلسراع باجلنازة.وجوب اإلسراع بقضاء الدين عن امليت. -استحباب حلد القرب

( )0ت  0100وقال :حسن غريب ،وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
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من أحكام دفن امليت
عن عقبة بن عامر  قال { :ثالث ساعات كان رسول اهلل  ينهانا أن نصلي
فيهن أو نقرب فيهن موتانا :حني تطلع الشمس بازغة حىت ترتفع ،وحني يقوم قائم الظهرية
حىت متيل الشمس ،وحني تضيف الشمس للغروب (أي :متيل) حىت تغرب } ( )0أخرجه

مسلم (. )0
عن ابن عمر  { أن النيب  كان إذا أدخل امليت القرب قال :بسم اهلل وباهلل وعلى
ملة رسول اهلل } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
عن أنس  قال { :شهدنا بنت رسول اهلل  - ورسول اهلل  جالس على
القرب  -فرأيت عينيه تدمعان ،فقال :هل فيكم أحد مل يقارف الليلة؟ (أي :جيامع أهله)

()0

فقال أبو طلحة :أنا ،قال :فانزل يف قربها ،فزنل يف قربها فقربها } أخرجه البخاري (. )0
الشرح
لدفن امليت أحكام وسنن ينبغي للمسلم أن يتقيد هبا وحيافظ عليها متابعة لسنة رسول
اهلل  يف ذلك .
الفوائد
 النهي عن دفن امليت بعد طلوع الشمس حىت ترتفع وحني تتعامد الشمس حىتتزول ،وقبيل الغروب.
( )0مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000الترمذي اجلنائز ( ، )0101النسائي املواقيت ( ، )001أبو داود
اجلنائز ( ، )0000ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ( ، )0000أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0م .000
( )0الترمذي اجلنائز ( ، )0100أبو داود اجلنائز ( ، )0000ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ( ، )0001أمحد (. )01/0
( )0ت  0100وحسنه ،د  ،0000وحسنه األلباين يف أحكام اجلنائز ص .000
( )0الفتح .010 /0
( )0خ. )0000( 010 /0
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 أن السنة ملن يدخل امليت قربه أن يقول :بسم اهلل وباهلل وعلى ملة رسول اهلل. -جواز أن يدخل املرأة قربها غري حمرم هلا.

احلث على الصرب وما يقال عند املصيبة
قال اهلل تعاىل{ :

           

. )0( }          
عن أنس  عن النيب  قال { :الصرب عند الصدمة األوىل }

()0

أخرجه

البخاري (. )0
عن أم سلمة رضي اهلل عنها قالت :مسعت رسول اهلل  يقول { :ما من مسلم
تصيبه مصيبة فيقول ما أمره اهلل :إنا هلل وإنا إليه راجعون ،اللهم أجرين يف مصيبيت،
وأخلف يل خريا منها ،إال أخلف اهلل له خريا منها } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن صهيب  قال :قال :رسول اهلل  { عمبا ألمر املؤمن إن أمره كله خري
وليس ذلك ألحد إال للمؤمن ،إن أصابته سراء شكر فكان خريا له وإن أصابته ضراء صرب
فكان خريا له } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0سورة البقرة ،آية.000 - 000 :
( )0البخاري اجلنائز ( ، )0000مسلم اجلنائز ( ، )000الترمذي اجلنائز ( ، )000النسائي اجلنائز ( ، )0000أبو
داود اجلنائز ( ، )0000ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ. )0010( 000 /0
( )0مسلم اجلنائز ( ، )000الترمذي اجلنائز ( ، )000النسائي اجلنائز ( ، )0000أبو داود اجلنائز ( ، )0000ابن
ماجه ما جاء يف اجلنائز ( ، )0000أمحد ( ، )000/0مالك اجلنائز (. )000
( )0م .000
( )0مسلم الزهد والرقائق ( ، )0000أمحد ( ، )00 /0الدارمي الرقاق (. )0000
( )0م .0000
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الشرح
الصرب على املصيبة واحتساب األجر يف ذلك دليل على قوة اإلميان ،وهو سبب لنيل
رمحة اهلل والعاقبة احلسنة منه ،ولذلك وجه الرسول إىل الصرب عند املصائب وعلم أمته ما
يقال يف ذلك.
الفوائد
 فضل الصرب على املصائب. أن الصرب احملمود ما كان يف أول األمر. أن الصرب عند الشدائد من صفات املؤمنني. -فضل الذكر الوارد عند املصيبة.
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الوصية وأحكامها
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل  قال { :ما حق امرئ مسلم له شيء
يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده } ( )0متفق عليه (. )0
عن سعد بن أيب وقاص  قال { :قلت يا رسول اهلل :أنا ذو مال وال يرثين إال ابنة
يل واحدة ،أفأتصدق بثلثي مايل؟ قال :ال .قلت :أفأتصدق بشطره؟ (أي :نصفه) .قال:
ال .قلت :أفأتصدق بثلثه؟ قال :الثلث ،والثلث كثري ،إنك إن تذر ورثتك أغنياء خري من
أن تذرهم عالة يتكففون الناس } ( )0متفق عليه (. )0

عن أيب أمامة الباهلي  قال { :مسعت رسول اهلل  يقول :إن اهلل قد أعطى كل
ذي حق حقه ،فال وصية لوارث } ( )0أخرجه أبو داود والترمذي (. )0
عن عائشة رضي اهلل عنها أن رجال أتى النيب  فقال { :يا رسول اهلل ،إن أمي
افتلتت نفسها (أي :ماتت بغتة) ومل توص ،وأظنها لو تكلمت تصدقت ،أفلها أجر إن

( )0البخاري الوصايا ( ، )0000مسلم الوصية ( ، )0000الترمذي اجلنائز ( ، )000النسائي الوصايا (، )0000
أبو داود الوصايا ( ، )0000ابن ماجه الوصايا ( ، )0000أمحد ( ، )01/0مالك األقضية (. )0000
( )0خ ، )0000( 000 /0م .0000
( )0البخاري املناقب ( ، )0000مسلم الوصية ( ، )0000الترمذي الوصايا ( ، )0000النسائي الوصايا (، )0000
أبو داود الوصايا ( ، )0000أمحد ( ، )000/0مالك األقضية ( ، )0000الدارمي الوصايا (. )0000
( )0خ ، )0000( 000 / 0م .0000
( )0الترمذي الوصايا ( ، )0000النسائي الوصايا ( ، )0000ابن ماجه الوصايا ( ، )0000أمحد (، )000/0
الدارمي الوصايا (. )0001
( )0د  ،0000ت  0001وقال حسن صحيح ،وصححه األلباين يف إرواء الغليل .0000
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تصدقت عنها؟ قال :نعم } ( )0متفق عليه (. )0
الشرح
قد يكون على اإلنسان حقوق لآلخرين وال يدري مىت يهمم املوت ،فلذلك أمر
الرسول  بكتابة الوصية وجعل هلا ضوابط ينبغي على املسلم معرفتها.
الفوائد
 األمر بكتابة الوصية ملن كان عنده ما يوصي به ،وعدم التفريط يف ذلك. جواز تصرف اإلنسان بالوصية يف ثلث ماله قبل موته. النهي عن ختصيص بعض الورثة بزيادة يف حقه يف الوصية. -جواز الصدقة عن امليت ولو مل يوص.

( )0البخاري اجلنائز ( ، )0000مسلم الزكاة ( ، )0110النسائي الوصايا ( ، )0000أبو داود الوصايا ()0000
 ،ابن ماجه الوصايا ( ، )0000أمحد ( ، )00 /0مالك األقضية (. )0001
( )0خ  ، )0001( 000 /0م .0110
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من أحكام املواريث
عن ابن عباس  قال :قال رسول اهلل  { أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو
ألوىل رجل ذكر } (( )0أي :أقرب رجل) أخرجه مسلم (. )0
عن أيب أمامة الباهلي  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :إن اهلل قد أعطى كل
ذي حق حقه ،فال وصية لوارث } ( )0أخرجه أبو داود والترمذي (. )0
عن أسامة بن زيد رضي اهلل عنهما أن النيب  قال { :ال يرث املسلم الكافر وال
يرث الكافر املسلم } ( )0أخرجه مسلم (. )0
الشرح
حدد اهلل سبحانه الفرائض يف كتابه وبينها رسول اهلل  أوضح بيان ومل يتركها
ألهواء الناس ورغباهتم ،وهنى رسول اهلل  عن التعدي عما شرعه اهلل تعاىل لعباده.
الفوائد
 أن تقسيم املواريث شرع شرعه اهلل نفسه. أنه ال جتوز الوصية لوارث. أنه إن بقي شيء من اإلرث بعد أصحاب الفروض فألقرب رجل للميت. -أنه ال توارث بني املسلم والكافر.

( )0البخاري الفرائض ( ، )0000مسلم الفرائض ( ، )0000الترمذي الفرائض ( ، )0100أبو داود الفرائض
(  ، )0000ابن ماجه الفرائض ( ، )0001أمحد (. )000/0
( )0م .0000
( )0الترمذي الوصايا ( ، )0001أبو داود البيوع ( ، )0000ابن ماجه الوصايا (. )0000
( )0د  ،0000ت  0001وقال حسن صحيح ،وصححه األلباين يف إرواء الغليل .0000
( )0البخاري احلج ( ، )0000مسلم الفرائض ( ، )0000الترمذي الفرائض ( ، )0010أبو داود الفرائض
(  ، )0010ابن ماجه الفرائض ( ، )0001أمحد ( ، )010/0مالك الفرائض (. )0010
( )0م .0000
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جواز البكاء على امليت
ما مل يكن عن جزع وتسخط
عن أنس بن مالك  قال { :دخلنا على أيب سيف القني  -وكان ظئرا إلبراهيم
عليه السالم ( -أي :زوج مرضعته) فأخذ رسول اهلل  إبراهيم فقبله ومشه ،مث دخلنا
عليه بعد ذلك  -وإبراهيم جيود بنفسه فمعلت عينا رسول اهلل  تذرفان ،فقال عبد
الرمحن بن عوف  وأنت يا رسول اهلل؟! فقال :يا ابن عوف إهنا رمحة ،مث أتبعها
بأخرى (أي :بدمعة أخرى) فقال  إن العني تدمع والقلب حيزن وال نقول إال ما يرضي
ربنا ،وإنا لفراقك يا إبراهيم حملزونون } ( )0أخرجه البخاري (. )0

عن أسامة بن زيد رضي اهلل عنهما قال { :أرسلت بنت النيب  إن ابين قد
احتضر فاشهدنا ،فأرسل يقرئ السالم ويقول :إن هلل ما أخذ وله ما أعطى وكل
ش يء عنده بأجل مسمى ،فلتصرب ولتحتسب  ،فأرسلت تقسم عليه ليأتينها ،فقام
ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأيب بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي اهلل
عنهم ،فرفع إىل النيب  الصيب فأقعده يف حمره ونفسه تقعقع ،ففاضت عيناه 
فقال :سعد :يا رسول اهلل ما هذا ؟ قال :هذه رمحة جعلها اهلل يف قلوب من شاء من
عباده ،وإمنا يرحم اهلل من عباده الرمحاء } ( )0متفق عليه (. )0
ومعىن تقعقع :تتحرك وتضطرب.

( )0البخاري اجلنائز ( ، )0000مسلم الفضائل ( ، )0000أبو داود اجلنائز ( ، )0000أمحد (. )000/0
( )0خ. )0010( 000 /0
( )0البخاري األميان والنذور ( ، )0000مسلم اجلنائز ( ، )000النسائي اجلنائز ( ، )0000أبو داود اجلنائز
(  ، )0000أمحد (. )010/0
( )0خ ، )0000( 000 /00م .000
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الشرح
البكاء على امليت رمحة وحزنا أمر جبلي مباح ال يؤاخذ اهلل عليه ،ما مل يكن عن
جزع وتسخط من قدر اهلل ،فقد بكى رسول اهلل  عند وفاة ابنه إبراهيم مع إميانه
ورضاه التام بقضاء اهلل وقدره.
الفوائد
 جواز البكاء على امليت من غري نياحة أو جزع وتسخط لقضاء اهلل. -رمحة الرسول  ورقة قلبه.
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ثواب الصرب على موت األوالد
عن أنس  قال :قال رسول اهلل  { ما من الناس مسلم ميوت له ثالثة من الولد
مل يبلغوا احلنث (أي :مل يبلغوا) إال أدخله اهلل اجلنة بفضل رمحته إياهم }

()0

أخرجه

البخاري (. )0
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :ال ميوت ألحد من املسلمني ثالثة من
الولد فتمسه النار إال حتلة القسم } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
عن أيب سعيد  قال :قال رسول اهلل  { أميا امرأة مات هلا ثالثة من الولد كانوا
هلا حمابا من النار ،قالت امرأة :واثنان؟ قال :واثنان } ( )0أخرجه البخاري (. )0
الشرح
األوالد هم مثرة الفؤاد ،وزينة احلياة الدنيا وفقدهم مصيبة عظيمة على الوالدين،
فلذلك كان الصرب على ذلك ثوابه عظيم ووعد اهلل عليه باألجر اجلزيل رمحة منه وفضال.
الفوائد
 عظم ثواب فقد األوالد مع الصرب على ذلك.أن الصرب لفقد األوالد سبب لدخول اجلنة. عظم رمحة اهلل وسعة فضله.( )0البخاري اجلنائز ( ، )0000النسائي اجلنائز ( ، )0000ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ( ، )0010أمحد (. )000/0
( )0خ. )0000( 000 / 0
( )0البخاري العلم ( ، )010مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000الترمذي اجلنائز ( ، )0101النسائي اجلنائز
(  ، )0000ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ( ، )0010أمحد ( ، )001/0مالك اجلنائز (. )000
( )0ت  0101وقال حسن صحيح ،وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
( )0البخاري اجلنائز ( ، )0000مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000النسائي اجلنائز ( ، )0000ابن ماجه ما
جاء يف اجلنائز ( ، )0010أمحد (. )00/0
( )0خ. )0000( 000 /0
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فضل الصالة على اجلنازة
واتباعها وبعض أحكامها
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { من شهد اجلنازة حىت يصلى عليها فله
قرياط ،ومن شهدها حىت تدفن فله قرياطان .قيل :وما القرياطان؟ قال :مثل اجلبلني

العظيمني } ( )0متفق عليه (. )0

وعن الرباء بن عازب  قال { :أمرنا رسول اهلل  بسبع :بعيادة املريض،
واتباع اجلنائز ،وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون املظلوم وإفشاء السالم وإبرار

املقسم } ( )0متفق عليه (. )0

(ومعىن تشميت العاطس :أي قول يرمحك اهلل .ومعىن إبرار املقسم :أي فعل ما أقسم
عليه ليكون بارا).
عن أيب سعيد اخلدري  عن النيب  قال { :إذا رأيتم اجلنازة فقوموا ،فمن تبعها
فال يقعد حىت توضع } ( )0أخرجه البخاري (. )0
عن أم عطية رضي اهلل عنها قالت { :هنينا عن اتباع اجلنائز ومل يعزم علينا } ( )0أخرجه البخاري (. )0
( )0البخاري اإلميان ( ، )00مسلم اجلنائز ( ، )000الترمذي اجلنائز ( ، )0101النسائي اجلنائز ( ، )0000أبو
داود اجلنائز ( ، )0000ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ( ، )0000أمحد (. )010/0
( )0خ ، )0000( 000 /0م .000
( )0البخاري االستئذان ( ، )0000مسلم اللباس والزينة ( ، )0100الترمذي األدب ( ، )0010النسائي اجلنائز
(  ، )0000ابن ماجه الكفارات ( ، )0000أمحد (. )000/0
( )0خ )0000( 000 /0و  ، )0000( 00 /00م .0100
( )0البخاري اجلنائز ( ، )0000مسلم اجلنائز ( ، )000الترمذي اجلنائز ( ، )0100النسائي اجلنائز (، )0000
أبو داود اجلنائز ( ، )0000أمحد (. )00 /0
( )0خ. )0001( 000 /0
( )0البخاري اجلنائز (. )0000
( )0خ. )0000( 000 /0
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الشرح
السري مع اجلنازة حىت تدفن أمر رغب فيه الرسول  للرجال دون النساء ،وأخرب بأن
من تبع اجلنازة فإن له مثل اجلبل العظيم من األجر ،ترغيبا يف اتباعها ،وأرشد رسول
اهلل  من اتبعها أال يقعد حىت توضع.
الفوائد
 أن من السنة اتباع اجلنازة. عظم أجر من فعل ذلك. أن السنة ملن تبع اجلنازة أال يقعد حىت توضع. -هني النساء عن اتباع اجلنائز.
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ما حيصل للميت يف قربه
* امليت يسمع يف القرب وقع أقدام أصحابه إذا انصرفوا عنه:
عن أنس  عن النيب  قال { :العبد إذا وضع يف قربه وتوىل وذهب أصحابه -
حىت إنه ليسمع قرع نعاهلم  -أتاه ملكان فأقعداه فيقوالن له :ما كنت تقول يف هذا
الرجل حممد صلى اهلل عليه وسلم؟ فيقول :أشهد أنه عبد اهلل ورسوله .فيقال له :انظر إىل
مقعدك من النار قد أبدلك اهلل به مقعدا يف اجلنة .قال النيب  فريامها مجيعا .وأما الكافر
 أو املنافق فيقول :ال أدري ،كنت أقول ما يقول الناس .فيقال :ال دريت وال تليت ،مثيضرب مبطرقة من حديد ضربة بني أذنيه ،فيصيح صيحة يسمعها من يليه إال
الثقلني } (( )0أي :اجلن واإلنس) أخرجه البخاري (. )0
* يبشر امليت مبقعده من اجلنة أو من النار:
عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل  قال { :إن أحدكم إذا مات
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ،إن كان من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة ،وإن كان من

أهل النار فمن أهل النار ،يقال له :هذا مقعدك حىت يبعثك اهلل إليه يوم القيامة }

()0

أخرجه مسلم (. )0

( )0البخاري اجلنائز ( ، )0010مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ( ، )0001النسائي اجلنائز ( ، )0100أبو داود
اجلنائز ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ. )0000( 010 /0
( )0البخاري اجلنائز ( ، )0000مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ( ، )0000الترمذي اجلنائز ( ، )0100النسائي
اجلنائز ( ، )0101ابن ماجه الزهد ( ، )0001أمحد ( ، )000 /0مالك اجلنائز (. )000
( )0م .0000
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الشرح
عندما يقرب امليت وينصرف عنه أصحابه فإن روحه تعاد له وحييا حياة برزخية ،ويأتيه
ملكان ،منكر ونكري ،ويقعدانه ويسأالنه ،فيثبت اهلل املؤمنني ويهديهم لقول احلق ،ويعرض
على امليت مقعده من اجلنة أو النار حىت يوم القيامة.
الفوائد
 إثبات سؤال امللكني للميت يف القرب. إثبات عذاب القرب ونعيمه. -أن امليت يرى مزنله يف اجلنة أو يف النار قبل يوم القيامة.
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األمر بتسوية القرب
عن أيب اهلياج األسدي رمحه اهلل قال :قال يل علي بن أيب طالب  { أال
أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهلل  أال تدع متثاال إال طمسته ،وال قربا مشرفا إال

سويته } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن فضالة بن عبيد  قال { :مسعت رسول اهلل  يأمر بتسويتها }

()0

(أي:

القبور) أخرجه مسلم (. )0
عن جابر  قال { :هنى رسول اهلل  أن جيصص القرب وأن يقعد عليه وأن يبىن
عليه } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن أيب مرثد الغنوي  قال :قال رسول اهلل  { ال جتلسوا على القبور وال
تصلوا إليها } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0مسلم اجلنائز ( ، )000الترمذي اجلنائز ( ، )0100النسائي اجلنائز ( ، )0100أبو داود اجلنائز (، )0000
أمحد (. )000 /0
( )0م .000
( )0مسلم اجلنائز ( ، )000النسائي اجلنائز ( ، )0101أبو داود اجلنائز ( ، )0000أمحد (. )00 /0
( )0م .000
( )0مسلم اجلنائز ( ، )001الترمذي اجلنائز ( ، )0100النسائي اجلنائز ( ، )0100أبو داود اجلنائز (، )0000
ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .001
( )0مسلم اجلنائز ( ، )000الترمذي اجلنائز ( ، )0101النسائي القبلة ( ، )001أبو داود اجلنائز ( ، )0000أمحد
(. )000 /0
( )0م .000
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الشرح
فتنة القبور من أعظم الفنت اليت كاد هبا الشيطان بين آدم قدميا وحديثا ،زين هلم
تعظيمها والبناء عليها والصالة إليها حىت عبدوها ،فلذلك هنى النيب  عن رفع القبور أو
البناء عليها أو الصالة إليها مع أمره  باحترامها وعدم إيذاء أهلها.
الفوائد
 حترمي البناء على القبور أو رفعها أو جتصيصها. النهي عن اجللوس على القرب. -حترمي الصالة عند القبور.
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فضل املسجد احلرام ومسجد املدينة
قال اهلل تعاىل عن املسمد احلرام. )0( }           { :
عن أيب هريرة  عن النيب  قال { :صالة يف مسمدي هذا أفضل من ألف صالة
فيما سواه إال املسمد احلرام } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن أيب هريرة  عن النيب  قال { :ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد:
مسمدي هذا ومسمد احلرام ومسمد األقصى } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  قال { :ما بني بييت ومنربي روضة من
رياض اجلنة ومنربي على حوضي } ( )0متفق عليه (. )0

( )0سورة احلج ،آية.00 :
( )0البخاري اجلمعة ( ، )0000مسلم احلج ( ، )0000الترمذي الصالة ( ، )000النسائي مناسك احلج
( ، )0000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0010أمحد ( ، )000 /0مالك النداء للصالة
(. )000
( )0م .0000
( )0البخاري اجلمعة ( ، )0000مسلم احلج ( ، )0000النسائي املساجد ( ، )011أبو داود املناسك (، )0100
ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0010أمحد ( ، )000 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0م .0000
( )0البخاري اجلمعة ( ، )0000مسلم احلج ( ، )0000الترمذي املناقب ( ، )0000أمحد ( ، )000/0مالك
النداء للصالة (. )000
( )0خ ، )0000( 00 /0م .0000
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الشرح
خص اهلل  املسمد احلرام مبكة ومسمد الرسول  يف املدينة خبصائص ليست
لغريمها ،وفضلهما على سوامها من املساجد ،وجعل أجر الصالة فيهما أضعاف أجر
الصالة فيما سوامها من املساجد ،وحرم السفر تقربا إىل اهلل إال هلما مع املسمد األقصى.
الفوائد
 فضل الصالة يف املسمد احلرام واملسمد النبوي.حترمي السفر بقصد العبادة إال إىل هذه املساجد الثالثة. -فضل البقعة اليت بني حمرة الرسول  ومنربه.
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من أحكام مكة
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل  يوم فتح مكة { :إن هذا
البلد حرمه اهلل ،ال يعضد شوكه وال ينفر صيده وال يلتقط لقطته إال من عرفها }

()0

أخرجه البخاري (. )0
ما جيوز للمحرم قتله:
عن عائشة رضي اهلل عنها عن النيب  أنه قال { :مخس فواسق يقتلن يف احلل
واحلرام :احلية والغراب األبقع والفأرة والكلب العقور واحلديا } ( )0أخرجه مسلم (. )0
الشرح
مكة بلد حرمه اهلل  فال يقطع نباته الربي وال يتعرض لصيده فهو فيه آمن ،وال
تلتقط لقطته وهي ما جيده اإلنسان ساقطا وال يعرف صاحبه ،إال إن كان يريد أن يعرفها
للناس ليمدها صاحبها .لكن رسول اهلل  مسح بقتل ما كان ضارا من احليوانات ومساها
الفواسق.
الفوائد
 عظم حرمة مكة. حترمي قطع شمرها أو صيد صيدها الربي. ال جيوز أخذ لقطتها إال ملن أراد تعريفها. -جواز قتل ما فيه ضرر كالغراب والفأرة والكلب العقور واحلديا فيها.

( )0البخاري احلج ( ، )0001مسلم احلج ( ، )0000النسائي مناسك احلج ( ، )0000أبو داود املناسك
(  ، )0100أمحد (. )000 /0
( )0خ . )0000( 000 /0
( )0البخاري بدء اخللق ( ، )0000مسلم احلج ( ، )0000الترمذي احلج ( ، )000النسائي مناسك احلج
(  ، )0000ابن ماجه املناسك ( ، )0100أمحد ( ، )00/0الدارمي املناسك (. )0000
( )0م .0000
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احلث على الزواج
قال اهلل تعاىل. )0( }           { :
عن عبد اهلل بن مسعود  قال :قال رسول اهلل  { يا معشر الشباب من استطاع
منكم الباءة (أي مؤونة الزواج) فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ،ومن مل يستطع
فعليه بالصوم ،فإنه له وجاء } (( )0أي :قاطع للشهوة) متفق عليه (. )0

وعن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل  قال { :الدنيا متاع وخري
متاع الدنيا املرأة الصاحلة } ( )0أخرجه مسلم (. )0
الشرح
الزواج أمر فطر اهلل الناس عليه ،وهو من سنة النيب رسول اهلل  فعله وأمر به وحث
عليه ملا فيه من إحصان الفرج ،وإعفاف النفس وتكثري نسل املسلمني.
الفوائد

 حث الرسول  على الزواج وترغيبه فيه. -أن خري متاع الدنيا املرأة الصاحلة.

( )0سورة النساء ،آية.0 :
( )0البخاري النكاح ( ، )0000مسلم النكاح ( ، )0011الترمذي النكاح ( ، )0100النسائي الصيام ()0001
 ،أبو داود النكاح ( ، )0100ابن ماجه النكاح ( ، )0000أمحد ( ، )000/0الدارمي النكاح (. )0000
( )0خ ، )0100( 010 /0م .0011
( )0مسلم الرضاع ( ، )0000النسائي النكاح ( ، )0000ابن ماجه النكاح ( ، )0000أمحد (. )000/0
( )0م كتاب الرضاع .00
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حترمي إجبار البنت على الزواج مبن ال ترغب
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :ال تنكح اإلمي حىت تستأمر ،وال
تنكح ا لبكر حىت تستأذن ،قالوا :يا رسول اهلل وكيف إذهنا؟ قال :أن تسكت}

( )0

متفق عليه (. )0
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النيب  قال { :اإلمي أحق بنفسها من وليها،
والبكر تستأذن يف نفسها وإذهنا صمتها } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن خنساء بنت خدام األنصارية { أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك ،فأتت
رسول اهلل  فرد نكاحها } ( )0أخرجه البخاري (. )0
الشرح
قبول الزوج أو رفضه حق أعطاه اهلل للبنت ،وال جيوز لوليها أن جيربها على ما قد
يعود عليها بالضرر ،لكن عليه مشاورهتا والنصح هلا ،ويكفي يف إذن البكر أن تسكت
حياء وال ترد.
الفوائد
 وجوب أخذ رأي البنت يف زواجها.( )0البخاري النكاح ( ، )0000الترمذي النكاح ( ، )0010النسائي النكاح ( ، )0000أبو داود النكاح
(  ، )0100ابن ماجه النكاح ( ، )0000أمحد ( ، )000/0الدارمي النكاح (. )0000
( )0خ ، )0000( 000 /0م .0000
( )0مسلم النكاح ( ، )0000الترمذي النكاح ( ، )0010النسائي النكاح ( ، )0001أبو داود النكاح
( ، )0100ابن ماجه النكاح ( ، )0001أمحد ( ، )000/0مالك النكاح ( ، )0000الدارمي النكاح
(. )0000
( )0م .0000
( )0البخاري اإلكراه ( ، )0000النسائي النكاح ( ، )0000أبو داود النكاح ( ، )0010ابن ماجه النكاح
(  ، )0000أمحد ( ، )000/0مالك النكاح ( ، )0000الدارمي النكاح (. )0000
( )0خ . )0000( 000 / 0وترجم عليه:إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود.
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 أنه يكفي يف إذن البكر السكوت. -أن رضا الزوجه شرط لصحة النكاح.

من أحكام النكاح
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل  { هنى عن الشغار }

()0

متفق

عليه (. )0
والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق.
عن أيب موسى  قال :قال رسول اهلل  { ال نكاح إال بويل }

()0

أخرجه

الترمذي (. )0
وصية الرسول بذات الدين:
عن أيب هريرة  عن النيب  قال { :تنكح املرأة ألربع :ملاهلا وحلسبها ومجاهلا
ولدينها ،فاظفر بذات الدين تربت يداك } ( )0أخرجه البخاري (. )0

( )0البخاري النكاح ( ، )0000مسلم النكاح ( ، )0000الترمذي النكاح ( ، )0000النسائي النكاح
( ، )0000أبو داود النكاح ( ، )0100ابن ماجه النكاح ( ، )0000أمحد ( ، )00/0مالك النكاح
( ، )0000الدارمي النكاح (. )0001
( )0خ ، )0000( 000 /00م .0000
( )0الترمذي النكاح ( ، )0010أبو داود النكاح ( ، )0100ابن ماجه النكاح ( ، )0000أمحد (، )000/0
الدارمي النكاح (. )0000
( )0ت .0010
( )0البخاري النكاح ( ، )0010مسلم الرضاع ( ، )0000النسائي النكاح ( ، )0001أبو داود النكاح (، )0100
ابن ماجه النكاح ( ، )0000أمحد ( ، )000/0الدارمي النكاح (. )0001
( )0خ. )0101( 000 /0
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الشرح
هنى رسول اهلل  عن أن يزوج الرجل موليته مقابل أن يزوجه الزوج ابنته أو أخته
بدون صداقٍ مستقلٍ لكل واحدة منهن ،كذلك هنى أن تزوج املرأة بدون ويل ملا يف ذلك
من الفساد .وقد أوصى الرسول  من أراد الزواج باختيار ذات الدين من النساء.
الفوائد

 حترمي نكاح الشغار وأنه باطل (. )0 -حترمي نكاح املرأة بدون ويل.

 -أمر لرسول  للمتزوج باختيار املرأة الدينة.

( )0امللخص الفقهي البن فوزان .000 /0
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األمر باالجتماع والنهي عن التفرق
قال اهلل تعاىل. )0( }        { :
عن عرفمة  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :إهنا ستكون هنات وهنات،
فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهي مجيع فاضربوه بالسيف كائنا من كان }

()0

أخرجه مسلم (. )0
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  قال { :إن اهلل يرضى لكم ثالثا ويكره
لكم ثالثا ،فريضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا ،وأن تعتصموا حببل اهلل مجيعا ،وأن
تطيعوا من واله اهلل أمركم ،ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال }

()0

أخرجه مسلم (. )0
عن العرباض بن سارية  قال { :وعظنا رسول اهلل موعظة بليغة وجلت منها
القلوب وذرفت منها العيون ،فقلنا يا رسول اهلل كأهنا موعظة مودع فأوصنا ،قال:
أوصيكم بتقوى اهلل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي ،وإنه من يعش منكم
فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها بالنواجذ،
وإياكم وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة } ( )0أخرجه أبو داود والترمذي (. )0
(والنواجذ :األنياب ،وقيل :األضراس).

( )0سورة آل عمران ،آية.010 :
( )0مسلم اإلمارة ( ، )0000النسائي حترمي الدم ( ، )0101أبو داود السنة ( ، )0000أمحد (. )00/0
( )0م .0000
( )0مسلم األقضية ( ، )0000أمحد ( ، )000 /0مالك اجلامع (. )0000
( )0م .0000
( )0أبو داود السنة ( ، )0010الدارمي املقدمة (. )00
( )0د  ،0010ت .0000
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الشرح
دين اإلسالم دين مجاعةٍ ووفاق واجتماعٍ على احلق ،ولذلك حذر اهلل وحذر رسوله
اهلل  من التفرق واالختالف ملا فيه من تفريق الكلمة وإضعاف الصف وظهور الفنت
ومتكني األعداء.
الفوائد
 األمر باالعتصام بكتاب اهلل. النهي الشديد واألكيد عن التفرق واالختالف. -األمر بالتزام سنة رسول اهلل  عند وقوع االختالف.
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اختالف هذه األمة وتقاتلها
عن ثوبان  قال :قال رسول اهلل  { إن اهلل زوى يل األرض فرأيت مشارقها
ومغارهبا ،وإن أميت سيبلغ ملكها ما زوي يل منها ،وأعطيت الكزنين األمحر واألبيض،
وإين سألت ريب ألميت أن ال يهلكها بسنة عامة ،وأن ال يسلط عليها عدوا من سوى
أنفسهم فيستبيح بيضتهم ،وإن ريب قال :يا حممد إين إذا قضيت قضاء فإنه ال يرد ،وإين
أعطيتك ألمتك أن ال أهلكهم بسنة عامة وأن ال أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم
يستبيح بيضتهم (أي :مجاعتهم وأصلهم) ولو اجتمع عليهم من بأقطارها  -أو قال :من
بني أقطارها  -حىت يكون بعضهم يهلك بعضا ويسيب بعضهم بعضا }

() 0

أخرجه

مسلم (. )0
وعن سعد  أن رسول اهلل  { أقبل ذات يوم من العالية حىت إذا مر مبسمد بين
معاوية دخل فركع فيه ركعتني وصلينا معه ودعا ربه طويال ،مث انصرف إلينا فقال 
سألت ريب ثالثا فأعطاين اثنتني ومنعين واحدة ،سألت ريب أال يهلك أميت بالسنة (أي:
قحط عام) فأعطانيها وسألته أن ال يهلك أميت بالغرق فأعطانيها ،وسألته أن ال جيعل
بأسهم بينهم فمنعنيها } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0مسلم الفنت وأشراط الساعة ( ، )0000الترمذي الفنت ( ، )0000أبو داود الفنت واملالحم ( ، )0000ابن
ماجه الفنت ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .0000
( )0مسلم الفنت وأشراط الساعة ( ، )0001أمحد (. )000 /0
( )0م .0001
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الشرح
اختالف هذه األمة وتقاتلها أمر أخرب به رسول اهلل  حمذرا منه ومنبها أمته للسعي
لالتقاء من شره .وأخرب أنه السبب يف تسلط األعداء.
الفوائد
 إخبار الرسول  باختالف أمته من بعده. أن ذلك هو سبب تسلط عدوهم عليهم. -وجوب احلذر من اختالف األمة والسعي لتوحيد صفها على احلق.
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كثرة سبل الضالل والتحذير منها
عن حذيفة بن اليمان  قال { :كان الناس يسألون رسول اهلل عن اخلري ،وكنت
أسأله عن الشر خمافة أن يدركين ،فقلت :يا رسول اهلل إنا كنا يف جاهليةٍ وشرٍ فماءنا اهلل
هبذا اخلري ،فهل بعد ذلك اخلري من شر؟ قال :نعم ،قلت وهل بعد هذا الشر من خري؟ قال
نعم وفيه دخن .قلت وما دخنه؟ قال :يهدون بغري هديي تعرف منهم وتنكر .قلت وهل
بعد ذلك اخلري من شر؟ قال :نعم ،دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم إليها قذفوه فيها،
قلت :يا رسول اهلل صفهم لنا ،قال :هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ،قلت :فما تأمرين
إن أدركين ذلك؟ قال :تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم ،قلت :فإن مل يكن هلم مجاعة وال
إمام؟ قال :فاعتزل تلك الفرق كلها ،ولو أن تعض على أصل شمرةٍ حىت يدركك املوت
وأنت على ذلك } ( )0متفق عليه (. )0

عن ابن مسعودٍ  قال { :خط لنا رسول اهلل  خطا مث قال :هذا سبيل اهلل ،مث
خط خطوطا عن ميينه ومشاله وقال :هذه سبل ،على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه،
وقرأ {

                        

 )0( } )0( }  أخرجه أمحد (. )0

( )0البخاري املناقب ( ، )0000مسلم اإلمارة ( ، )0000أبو داود الفنت واملالحم ( ، )0000أمحد (. )000/0
( )0خ ، )0100( 00 /00م .0000
( )0سورة األنعام آية.000 :
( )0سورة األنعام ،آية.000 :
( )0حم  0000وصححه احلاكم وحسنه األلباين يف املشكاة .00 /0
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الشرح
صراط اهلل املستقيم واحد ال اعوجاج فيه ،بينه رسول اهلل  وملا كانت سبل
الشيطان كثرية خمتلفة بينها رسول اهلل  وحذر منها ونبه على اختالفها وخمالفتها للحق
وأهنا سبل ضاللٍ وأبواب جلهنم ،ووجه رسول اهلل  إىل طريق النماة منها ،وهو اتباع
كتاب اهلل وسنة رسوله ولزوم مجاعة املسلمني.
الفوائد
 أن سبيل اهلل واحد. كثرة سبل الضالل.أن سبل الضالل أبواب جلهنم ،من سار فيها وقع يف النار. أن النماة من هذه السبل ال تكون إال باتباع صراط اهلل املستقيم ولزوم مجاعةاملسلمني
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التحذير من الفنت واألمر بالبعد عنها
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { يتقارب الزمان وينقص العمل ،ويلقى
الشح وتظهر الفنت ويكثر اهلرج } (( )0واهلرج :القتل)أخرجه البخاري (. )0
عن أنس بن مالكٍ  أنه مسع رسول اهلل  يقول { :ال يأيت عليكم زمان إال
والذي بعده أشر منه حىت تلقوا ربكم } ( )0أخرجه البخاري (. )0
عن حذيفة بن اليمان  قال { :كان الناس يسألون رسول اهلل عن اخلري ،وكنت
أسأله عن الشر خمافة أن يدركين ،فقلت :يا رسول اهلل إنا كنا يف جاهليةٍ وشرٍ فماءنا اهلل
هبذا اخلري ،فهل بعد هذا اخلري من شر؟ قال :نعم ،قلت وهل بعد ذلك الشر من خري؟ قال
نعم وفيه دخن .قلت وما دخنه؟ قال :يهدون بغري هديي تعرف منهم وتنكر .قلت وهل
بعد ذلك اخلري من شر؟ قال :نعم ،دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم إليها قذفوه فيها،
قلت :يا رسول اهلل صفهم لنا ،قال :هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ،قلت :فما تأمرين
إن أدركين ذلك؟ قال :تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم ،قلت :فإن مل يكن هلم مجاعة وال
إمام؟ قال :فاعتزل تلك الفرق كلها ،ولو أن تعض على أصل شمرةٍ حىت يدركك املوت
وأنت على ذلك } ( )0أخرجه البخاري (. )0

( )0البخاري الفنت ( ، )0000أبو داود الفنت واملالحم ( ، )0000ابن ماجه الفنت ( ، )0100أمحد (. )000 /0
( )0خ. )0100( 00 /00
( )0البخاري الفنت ( ، )0000الترمذي الفنت ( ، )0010أمحد (. )000 /0
( )0خ. )0100( 00 /00
( )0البخاري املناقب ( ، )0000مسلم اإلمارة ( ، )0000أبو داود الفنت واملالحم ( ، )0000أمحد (. )000/0
( )0خ. )0100( 00 /00
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الشرح
يف آخر الزمان تكثر الفنت وتتنوع ويهلك بسببها الكثري من الناس ،وال يسلم من
شرها إال من التزم سنة الرسول  وابتعد عن الدخول يف شيء من هذه الفنت ما
استطاع ،ولزم مجاعة املسلمني ،وحاول اإلصالح مبا يستطيع مع الصرب وسؤال اهلل الثبات
على الدين.
الفوائد
 كثرة الفنت يف آخر الزمان. حتذير الرسول  منها مما يدعو املسلم إىل البعد عنها واحلذر منها. -توجيه الرسول  إىل لزوم مجاعة املسلمني وقت الفنت.
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موقف املسلم يف الفتنة
عن أيب سعيد اخلدري  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :يأيت على الناس
زمان تكون الغنم فيه خري مال املسلم يتبع هبا شعف اجلبال ومواقع القطر يفر بدينه من

الفنت } ( )0أخرجه البخاري (. )0

عن أهبان  قال { أوصاين رسول اهلل  فقال :ستكون فنت وفرقة فإذا كان
كذلك فاكسر سيفك واختذ سيفا من خشب } ( )0أخرجه أمحد (. )0
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { ستكون فنت القاعد فيها خري من القائم
والقائم فيها خري من املاشي واملاشي فيها خري من الساعي ،من تشرف هلا تستشرفه ومن

وجد ملمأ أو معاذا فليعذ به } ( )0أخرجه البخاري (. )0

عن معقل بن يسار  أن رسول اهلل  قال { :العبادة يف اهلرج كهمرة
إيل } ( )0أخرجه مسلم (. )0
(املراد باهلرج :الفتنة واختالط أمور الناس) (. )0
عن حذيفة بن اليمان  قال { :كان الناس يسألون رسول اهلل عن اخلري ،وكنت
( )0البخاري املناقب ( ، )0010النسائي اإلميان وشرائعه ( ، )0100أبو داود الفنت واملالحم ( ، )0000ابن
ماجه الفنت ( ، )0001أمحد (. )00 /0
( )0خ. )0011( 000 /0
( )0الترمذي الفنت ( ، )0010ابن ماجه الفنت ( ، )0001أمحد (. )00 /0
( )0حم  01000ج .0
( )0البخاري الفنت ( ، )0001مسلم الفنت وأشراط الساعة ( ، )0000أمحد (. )000/0
( )0خ ، )0010( 000 / 0م  - 0000انظر :صحيح اجلامع ص .0001
( )0مسلم الفنت وأشراط الساعة ( ، )0000الترمذي الفنت ( ، )0010ابن ماجه الفنت ( ، )0000أمحد ()00/0
( )0م .0000
( )0شرح مسلم للنووي .000 /00
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أسأله عن الشر خمافة أن يدركين ،فقلت :يا رسول اهلل إنا كنا يف جاهليةٍ وشرٍ فماءنا اهلل
هبذا اخلري ،فهل بعد هذا اخلري من شر؟ قال :نعم ،قلت وهل بعد ذلك الشر من خري؟ قال
نعم وفيه دخن .قلت وما دخنه؟ قال :يهدون بغري هديي تعرف منهم وتنكر .قلت وهل
بعد ذلك اخلري من شر؟ قال :نعم ،دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم إليها قذفوه فيها،
قلت :يا رسول اهلل صفهم لنا ،قال :هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ،قلت :فما تأمرين
إن أدركين ذلك؟ قال :تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم ،قلت :فإن مل يكن هلم مجاعة وال
إمام؟ قال :فاعتزل تلك الفرق كلها ،ولو أن تعض على أصل شمرةٍ حىت يدركك املوت
وأنت على ذلك } ( )0أخرجه البخاري (. )0

الشرح
الفنت بالء يبتلي به اهلل هذه األمة ،أخرب الرسول حبدوثها وأرشد  ملا ينبغي على
املسلم حني حدوثها حىت يسلم من شرها بإذن اهلل.
الفوائد
 وجوب توقي الفنت والبعد عنها ،وعدم السعي فيها. توجيه الرسول  إىل ترك القتال يف الفتنة. أمر الرسول  بلزوم مجاعة املسلمني وإمامهم عند الفنت. -ترغيب الرسول  يف العبادة حال وقوع الفنت.

( )0البخاري املناقب ( ، )0000مسلم اإلمارة ( ، )0000أبو داود الفنت واملالحم ( ، )0000أمحد (. )000/0
(. )7084( 00 /00 )0
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التحذير من فتنة النساء
قال اهلل تعاىل. )0( }     { :
عن أسامة بن زيد  عن النيب  قال { :ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال
من النساء } ( )0متفق عليه (. )0
عن أيب سعيد اخلدري  عن النيب  قال { :إن الدنيا حلوة خضرة وإن اهلل
مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ،فإن أول فتنة بين إسرائيل

كانت يف النساء } ( )0أخرجه مسلم (. )0

الشرح
فتنة النساء عظيمة حذر منها الرسول  وأخرب أهنا أول فتنة بين إسرائيل ،فاخللوة هبن
فتنة ،وما خال رجل بامرأة إال وكان الشيطان ثالثهما ،واالختالط هبن فتنة -وهو ما
يسعى إليه شياطني اجلن واإلنس  -اليوم -وخروجهن من بيوهتن لغري حاجةٍ فتنة،
وطاعتهن يف كل ما أردن فتنة ،وتربجهن والتساهل معهن يف ذلك فتنة ،فالواجب احلذر
من هذه الفنت اليت قد ال ميكن إمخادها إذا مل يلتفت إليها من بدايتها.
الفوائد
 وجوب احلذر من فتنة النساء. -مسؤولية الرجال يف األخذ على أيديهن وضرر التساهل يف ذلك.

( )0سورة النساء ،آية.00 :
( )0البخاري النكاح ( ، )0010مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ( ، )0001الترمذي األدب (، )0001
ابن ماجه الفنت ( ، )0000أمحد (. )011/0
( )0خ ، )0100( 000 /0م .0001
( )0مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ( ، )0000الترمذي الفنت ( ، )0000ابن ماجه الفنت (، )0111
أمحد (. )00 /0
( )0م .0000
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النهي عن احلسد
عن أنسٍ  أن النيب  قال { :ال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا وال تقاطعوا
وكونوا عباد اهلل إخوانا ،ال حيل ملسلم أن يهمر أخاه فوق ثالث } ( )0متفق عليه (. )0
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { ال حتاسدوا وال تناجشوا وال تباغضوا
وال تدابروا وال يبع بعضكم على بيع بعض ،وكونوا عباد اهلل إخوانا ،املسلم أخو املسلم:
ال يظلمه وال خيذله وال يكذبه وال حيقره ،التقوى ههنا  -يشري إىل صدره ،ثالث مراتٍ-
حبسب امريء من الشر أن حيقر أخاه املسلم كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله

وعرضه } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن ابن مسعودٍ  قال :قال رسول اهلل  { ال حسد إال يف اثنتني :رجل آتاه اهلل
ماال فسلطه على هلكته باحلق (أي :إنفاقه)  ،ورجل آتاه اهلل احلكمة فهو يقضي هبا

ويعلمها } ( )0متفق عليه (. )0

(ومعىن ال حسد :أي ال ينبغي أن يغبط أحد إال على إحدى هاتني اخلصلتني) (. )0

( )0البخاري األدب ( ، )0000مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000الترمذي الرب والصلة ( ، )0000أبو داود
األدب ( ، )0001أمحد ( ، )000/0مالك اجلامع (. )0000
( )0خ ،01م .0000
( )0مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000النسائي النكاح ( ، )0000ابن ماجه التمارات ( ، )0000أمحد
(  ، )000 /0مالك البيوع (. )0000
( )0م .0000
( )0البخاري الزكاة ( ، )0000مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000ابن ماجه الزهد (، )0010
أمحد (. )000/0
( )0خ ، )00( 000 /0م .000
( )0رياض الصاحلني .001
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الشرح
احلسد هو كراهة النعمة على الغري ومتين زواهلا ،وهو خصلة ذميمة هنى رسول اهلل 
عنها ملا فيها من فساد ذات بني املسلمني وحقد بعضهم على بعض وتسببهم يف ضرر
بعضهم بعضا ،وأخرب  أن متين مثل ما عند اآلخرين من السبق يف أمور الدين ليس من
احلسد املذموم.
الفوائد
 النهي عن احلسد بني املؤمنني. -أن الغبطة على أمور اخلري ليست من احلسد.
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األمر حبفظ األمانة وأدائها
قال اهلل تعاىل{ :

                

 . )0( }            وقال
تعاىل{ :
{

                        

                   

}

() 0

}

() 0

 .وقال تعالـى:

 .وقال {

    

. )0( }    
عن أيب هريرة  قال { :بينما النيب  يف جملس حيدث القوم جاء أعرايب فقال:
مىت الساعة؟ فمضى رسول اهلل  حيدث .حىت إذا قضى حديثه قال :أين السائل عن
الساعة؟ قال :ها أنا يا رسول اهلل .قال :إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة ،قال :كيف
إضاعتها؟ قال :إذا وسد األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة } ( )0أخرجه البخاري (. )0
عن أنس  قال { :قلما خطبنا رسول اهلل  إال قال :ال إميان ملن ال أمانة له ،وال
دين ملن ال عهد له } ( )0أخرجه أمحد (. )0

( )0سورة األحزاب ،آية.00 :
( )0سورة النساء ،آية.00 :
( )0سورة القصص ،آية.00 :
( )0سورة املعارج ،آية.00 :
( )0البخاري العلم ( ، )00أمحد (. )000 /0
( )0خ.00 /0
( )0أمحد (. )000 /0
( )0حم  ،00000وقال األلباين يف املشكاة  00 /0إسناده جيد.
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الشرح
األمانة أمرها عظيم ،أمر اهلل حبفظها وأدائها ورعايتها وامتدح األمناء ،وأخرب
الرسول  أنه ال دين ملن ال أمانة له ،وأن تضييعها من عالمات الساعة.
الفوائد
 عظم أمر األمانة واألمر حبفظها.أن رعاية األمانة من صفات املؤمنني املفلحني.األمر بأداء األمانات إىل أهلها. -أنه ال دين ملن ال أمانة له.
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سبعة يظلهم اهلل يف ظله
عن أيب هريرة  عن النيب  قال { :سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله:
إمام عادل ،وشاب نشأ يف عبادة اهلل ،ورجل قلبه معلق باملساجد ،ورجالن حتابا يف اهلل
اجتمعا عليه وتفرقا عليه ،ورجل دعته امرأة ذات حسن ومجال فقال :إين أخاف اهلل،
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه ،ورجل ذكر اهلل خاليا

ففاضت عيناه } ( )0متفق عليه (. )0

الشرح
يف يوم القيامة يبلغ الناس من التعب واجلهد مبلغا عظيما ،وتدنو الشمس منهم مقدار
ميل فيبلغون من الضنك والضيق ماال يعلمه إال اهلل ،ويف هذا املوقف يكون هناك أناس يف
ظل عرش الرمحن يف راحة وأمان ،ومنهم هؤالء السبعة املذكورون يف هذا احلديث،
وجيمعهم وصف اخلوف من اهلل وإخالص العمل هلل مع شدة الداعي إىل ضدمها .ذكرهم
رسول اهلل  ترغيبا يف أعماهلم وحثا لنا عليها.
الفوائد
فضل هؤالء السبعة.-أهنم ممن يظلهم اهلل يف ظل عرشه يوم القيامة.

( )0البخاري األذان ( ، )000مسلم الزكاة ( ، )0100الترمذي الزهد ( ، )0000النسائي آداب القضاة ()0001
 ،أمحد ( ، )000 /0مالك اجلامع (. )0000
( )0خ ، )001( 000 / 0م .0100
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حق املسلم على املسلم
قال اهلل تعاىل. )0( }    { :
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { حق املسلم على املسلم مخس :رد
السالم ،وعيادة املريض ،واتباع اجلنائز ،وإجابة الدعوة ،وتشميت العاطس }

()0

متفق

عليه (. )0
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :ال حتاسدوا وال تناجشوا ،وال تباغضوا،
وال تدابروا ،وال يبع بعضكم على بيع بعض ،وكونوا عباد اهلل إخوانا ،املسلم أخو املسلم
ال يظلمه وال خيذله وال يكذبه وال حيقره ،التقوى ههنا  -يشري إىل صدره ثالث مرات -
حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم ،كل املسلم على املسلم حرام :دمه وماله

وعرضه } ( )0أخرجه مسلم (. )0

الشرح
املسلمون إخوة ،مجعتهم رابطة اإلخوة اإلميانية ،ولألخ حق على أخيه أرشد إليه
الرسول  ونبه على ما ينايف هذه اإلخوة أو يضعفها حمذرا من ذلك.
الفوائد
 أن املؤمنني إخوة. -أن للمسلم حقوقا على أخيه املسلم ،ينبغي عليه اإلتيان هبا وعدم التقصري فيها.

( )0سورة احلمرات ،آية.01 :
( )0البخاري اجلنائز ( ، )0000مسلم السالم ( ، )0000الترمذي األدب ( ، )0000النسائي اجلنائز (، )0000
أبو داود األدب ( ، )0101ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ( ، )0000أمحد (. )001/0
( )0خ ، )0001( 000 / 0م .0000
( )0مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000النسائي النكاح ( ، )0000ابن ماجه التمارات ( ، )0000أمحد
( ، )000/0مالك البيوع (. )0000
( )0م .0000
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فضل الدعوة إىل اهلل
قال اهلل تعاىل{ :

           

 . )0( }  وقال. )0( }         { :
وقال. )0( }              { :
عن سهل بن سعد  أن النيب  قال لعلي بن أيب طالب يوم خيرب { :انفذ
على رسلك حىت تزنل بساحتهم مث ادعهم إىل اإلسالم وأخربهم مبا جيب عليهم من
حق اهلل تعاىل فيه ،فواهلل ألن يهدي اهلل بك رجال واحدا خري لك من محر
النعم } ( )0متفق عليه (( )0ومحر النعم :أجود اإلبل).
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :من دعا إىل هدى كان له من األجر
مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا ،ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من

اإلمث مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0سورة فصلت ،آية.00 :
( )0سورة النحل ،آية.000 :
( )0سورة يوسف ،آية.010 :
( )0البخاري املناقب ( ، )0000مسلم فضائل الصحابة ( ، )0010أبو داود العلم ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ ( ، )0010م .0010
( )0مسلم العلم ( ، )0000الترمذي العلم ( ، )0000أبو داود السنة ( ، )0010أمحد ( ، )000/0الدارمي
املقدمة (. )000
( )0م .0000
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الشرح
الدعوة إىل اهلل هي عمل الرسل وهي سبيل املؤمنني ،أمر اهلل هبا يف كتابه ورغب فيها
رسوله  وأخرب مبا فيها من األجر العظيم.
الفوائد
 فضل الدعوة إىل اهلل. األجر العظيم ملن هدى اهلل أحدا من الناس. -أن من دعا الناس إىل عمل من أعمال اخلري فله أجور من تبعه على ذلك اخلري
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األمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب
قال اهلل تعاىل{ :

        

. )0( }  
عن ابن عباس  قال :قال رسول اهلل  { أخرجوا املشركني من جزيرة
العرب } ( )0أخرجه البخاري (. )0
عن عمر  أنه مسع النيب  يقول { :ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة
العرب حىت ال أدع فيها إال مسلما } ( )0أخرجه مسلم (. )0
الشرح
جزيرة العرب أرض خصها اهلل باحلرمني الشريفني ،وجعلها أرض خامتة رساالته،
فمنها خرج اإلسالم وإليها يعود ،أمر الرسول  بإخراج غري املسلمني منها ،فهي أرض
اإلسالم أرض طيبة وال يقيم فيها إال الطيب.
الفوائد
 -األمر بإخراج غري املسلمني من جزيرة العرب.

( )0سورة التوبة ،آية.00 :
( )0البخاري اجلهاد والسري ( ، )0000مسلم الوصية ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0خ. )0000( 001 /0
( )0مسلم اجلهاد والسري ( ، )0000الترمذي السري ( ، )0010أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء ( ، )0101أمحد
(. )00 /0
( )0م .0000
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األمر بتعلم الرمي
عن سلمة بن األكوع  قال { :مر النيب  على نفر من أسلم ينتضلون (أي:
يتسابقون يف الرمي) فقال :ارموا بين إمساعيل فإن أباكم كان راميا }

()0

أخرجه

البخاري (. )0
وعن عقبة بن عامر  قال { :مسعت رسول اهلل وهو على املنرب يقول :وأعدوا هلم
ما استطعتم من قوة ،أال إن القوة الرمي ،أال إن القوة الرمي ،أال إن القوة الرمي }

()0

أخرجه مسلم (. )0
وعنه قال :قال رسول اهلل  { من علم الرمي مث تركه فليس منا أو فقد
عصى } ( )0أخرجه مسلم (. )0
الشرح
دين اإلسالم دين حيث على القوة واألخذ بأسباهبا ،وقد حث الرسول  على تعلم
الرمي للحاجة له يف اجلهاد والدفاع عن املسلمني؛وألنه مظهر من مظاهر قوة املسلمني.
الفوائد
 أمر الرسول  أمته بتعلم الرمي.أنه من أعظم أسباب القوة. -التحذير من ترك الرمي بعد تعلمه.

( )0البخاري اجلهاد والسري ( ، )0000أمحد (. )01 /0
( )0خ. )0000( 00 /0
( )0مسلم اإلمارة ( ، )0000الترمذي تفسري القرآن ( ، )0100أبو داود اجلهاد ( ، )0000ابن ماجه اجلهاد
(  ، )0000أمحد ( ، )000 /0الدارمي اجلهاد (. )0010
( )0م .0000
( )0مسلم اإلمارة ( ، )0000ابن ماجه اجلهاد (. )0000
( )0م .0000
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النهي عن املبالغة يف املدح
عن أيب بكرة  قال :مدح رجل رجال عند النيب  فقال { :وحيك قطعت عنق
صاحبك ،قطعت عنق صاحبك  -مرارا (أي :أهلكته) ،إذا كان أحدكم مادحا صاحبه ال
حمالة فليقل :أحسب فالنا واهلل حسيبه وال أزكي على اهلل أحدا  -إن كان يعلم ذلك -

كذا وكذا } ( )0متفق عليه (. )0

وعن أيب موسى  قال { :مسع النيب  رجال يثين على رجل ويطريه يف املدحة،
فقال :لقد أهلكتم  -أو قطعتم ظهر  -الرجل } ( )0أخرجه مسلم (. )0
وعن املقداد  قال { :أمرنا رسول اهلل  أن حنثو يف وجوه املداحني
التراب } ( )0أخرجه مسلم (. )0
الشرح
هنى رسول اهلل  عن املبالغة يف املدح واإلطراء ملا يف ذلك من الفتنة للمدوح،
وأرشد إىل عدم اجلزم باملدح؛ألن ذلك مغيب عنا وما لنا إال الظاهر ،وأمر بأن حيثى
التراب يف وجوه املداحني الذين يبالغون يف املدح ويتخذون ذلك عادة.
 -النهي عن املبالغة يف املدح.

الفوائد

 على املادح أن يقيد مدحه مبا يظهر له فيقول :حنسبه واهلل حسيبه. األمر حبثو التراب يف وجه املداحني.( )0البخاري األدب ( ، )0000مسلم الزهد والرقائق ( ، )0111أبو داود األدب ( ، )0010ابن ماجه األدب
(  ، )0000أمحد (. )00 /0
( )0خ ،م .0111
( )0البخاري الشهادات ( ، )0001مسلم الزهد والرقائق ( ، )0110أمحد (. )000 /0
( )0م .0110
( )0مسلم الزهد والرقائق ( ، )0110الترمذي الزهد ( ، )0000ابن ماجه األدب (. )0000
( )0م .0110
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من عالمات الساعة
الدجال:
عن أنس  قال :قال رسول اهلل  { ما من نيب إال وقد أنذر أمته األعور الكذاب ،أال إنه
أعور وإن ربكم ليس بأعور ،مكتوب بني عينيه :ك ف ر (كافر) } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن عمران بن حصني  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :ما بني خلق آدم إىل قيام
الساعة أمر أكرب من الدجال } ( )0أخرجه مسلم (. )0
وعن حذيفة  قال :قال رسول اهلل  { الدجال أعور العني اليسرى ،جفال الشعر (أي:
كثري الشعر) ( )0معه جنة ونار ،فناره جنة وجنته نار }  .أخرجه مسلم (. )0
الشرح
من عالمات الساعة الكربى اليت أخرب عنها الرسول  خروج املسيح الدجال ،خيرجه اهلل
ويبتلي به الناس ويعطيه من األمور اخلارقة ما يلتبس به أمره على كثريٍ من الناس إال من عصمه اهلل.
وصفه الرسول  وحذر أمته منه؛ألنه من أعظم الفنت على املسلمني.
الفوائد
 عظم فتنة الدجال. أن خروجه من عالمات الساعة الكربى. -أنه أعور مكتوب بني عينيه :كافر.

( )0البخاري الفنت ( ، )0000مسلم الفنت وأشراط الساعة ( ، )0000الترمذي الفنت ( ، )0000أبو داود
املالحم ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .0000
( )0مسلم الفنت وأشراط الساعة ( ، )0000أمحد (. )00 /0
( )0م .0000
( )0النهاية يف غريب احلديث ص .001
( )0م .0000
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ما يعصم من فتنة الدجال
التعوذ من فتنته:
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { إذا تشهد أحدكم فليستعذ باهلل من
أربع يقول :اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القرب ومن فتنة احمليا واملمات
ومن فتنة املسيح الدجال } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن عمران بن حصني  قال :قال رسول اهلل  { من مسع بالدجال فلينأ عنه،
فواهلل إن الرجل ليأتيه وهو حيسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات }

()0

أخرجه أمحد (. )0
عن أيب الدرداء  أن النيب  قال { :من حفظ عشر آيات من أول سورة
الكهف عصم من الدجال } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0البخاري اجلنائز ( ، )0000مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000الترمذي الدعوات ( ، )0010النسائي
االستعاذة ( ، )0000أبو داود الصالة ( ، )000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )010أمحد (، )000/0
الدارمي الصالة (. )0000
( )0م  ،000قال احلافظ يف البلوغ :ويف رواية ملسلم :إذا فرغ أحدكم من التشهد األخري.
( )0أبو داود املالحم ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0حم  ،001 /0د  0000وقال األلباين (املشكاة  )0000إسناده صحيح.
( )0مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )010الترمذي فضائل القرآن ( ، )0000أبو داود املالحم (، )0000
أمحد (. )001/0
( )0م .010
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الشرح
فتنة الدجال  -عصمنا اهلل منها  -من أعظم الفنت ،وقد أرشد الرسول  ألمور
تكون سببا بإذن اهلل للعصمة من فتنته العظيمة.
الفوائد
 استحباب التعوذ من فتنة املسيح الدجال دبر كل صالة. أمر الرسول  من مسع به أن يبتعد عنه وال يقدم عليه. -أن قراءة عشر آيات من أول سورة الكهف عليه تعصم بإذن اهلل منه (. )0

( )0ورد يف أحاديث أخرى:من آخر سورة الكهف.
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النهي عن صب البهائم
عن أنس  قال { :هنى رسول اهلل  أن تصرب البهائم } ( )0أخرجه مسلم (. )0
وصرب البهائم هو (حبسها لتقتل برمي أو حنو) (. )0
عن سعيد بن جبري رمحه اهلل قال { :مر ابن عمر  بنفر قد نصبوا دجاجة
يتراموهنا ،فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها ،فقال ابن عمر :من فعل هذا؟ ،إن رسول اهلل 

لعن من فعل هذا } ( )0أخرجه مسلم (. )0

ويف رواية { إن رسول اهلل  لعن من اختذ شيئا فيه الروح غرضا } (. )0
الشرح
دين اإلسالم دين الرمحة ،ودين اإلحسان يف كل شيء حىت للبهائم ،ولذلك هنى
الرسول رسول اهلل  هنيا شديدا من جعل شيئا حيا غرضا لرميه ولعن من فعله ،ملا يف
ذلك من التعذيب هلذا املخلوق دون حاجة.
الفوائد
 حترمي إمساك احليوانات وقتلها برمي أو حنوه. -لعن رسول اهلل  ملن فعل ذلك ،وأنه من الكبائر.

( )0البخاري الذبائح والصيد ( ، )0000مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان ( ، )0000النسائي
الضحايا ( ، )0000أبو داود الضحايا ( ، )0000ابن ماجه الذبائح ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .0000
( )0شرح النووي .000 /00
( )0البخاري الذبائح والصيد ( ، )0000مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان ( ، )0000النسائي
الضحايا ( ، )0000أمحد ( ، )00 /0الدارمي األضاحي (. )0000
( )0م .0000
( )0البخاري الذبائح والصيد ( ، )0000مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان ( ، )0000النسائي
الضحايا ( ، )0000أمحد ( ، )00 /0الدارمي األضاحي (. )0000
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فضل تعلم القرآن
قال تعاىل. )0( }           { :
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل  { الذي يقرأ القرآن وهو
ماهر به مع السفرة الكرام الربرة ،والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له

أجران } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن عمر بن اخلطاب  أن النيب  قال { :إن اهلل يرفع هبذا القرآن أقواما ويضع
به آخرين } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن عثمان بن عفان  قال :قال رسول اهلل  { خريكم من تعلم القرآن
وعلمه } ( )0أخرجه البخاري (. )0

( )0سورة العنكبوت آية.00 :
( )0البخاري تفسري القرآن ( ، )0000مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000الترمذي فضائل القرآن ()0010
 ،أبو داود الصالة ( ، )0000ابن ماجه األدب ( ، )0000أمحد ( ، )000/0الدارمي فضائل القرآن ()0000
( )0م .000
( )0مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000ابن ماجه املقدمة ( ، )000أمحد ( ، )00/0الدارمي فضائل القرآن
(. )0000
( )0م .000
( )0البخاري فضائل القرآن ( ، )0000الترمذي فضائل القرآن ( ، )0010أبو داود الصالة ( ، )0000ابن ماجه
املقدمة ( ، )000أمحد ( ، )00 /0الدارمي فضائل القرآن (. )0000
( )0خ. )0100( 00 /0
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الشرح
تعلم القرآن ودراسته وإتقان حفظه عمل حيبه اهلل  به تنال الدرجات العليا يف
اجلنة ،وبه تنال الرفعة يف الدنيا واآلخرة.
الفوائد
 فضل تعلم القرآن ،وأن املاهر به مع السفرة الكرام يف اجلنة. -أنه سبب للرفعة يف الدنيا واآلخرة.
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فضل قراءة القرآن
عن أيب أمامة  قال { :مسعت رسول اهلل  يقول :اقرؤوا القرآن فإنه يأيت يوم
القيامة شفيعا ألصحابه } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن النواس بن مسعان  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :يؤتى يوم القيامة
بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به يف الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران حتاجان عن

صاحبهما } أخرجه مسلم (. )0

عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل  { يقال لصاحب
القرآن :اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا فإن مزنلتك عند آخر آية كنت
تقرؤها } ( )0أخرجه أمحد (. )0

عن أيب موسى األشعري  قال :قال رسول اهلل  { مثل املؤمن الذي يقرأ
القرآن مثل األترجة رحيها طيب وطعمها طيب ،ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن
كمثل التمرة ال ريح هلا وطعمها حلو ،ومثل ا ملنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الرحيانة
رحيها طيب وطعمها مر ،ومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة ليس هلا

ريح وطعمها مر } ( )0متفق عليه (. )0

( )0مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )010أمحد (. )000 /0
( )0م .010
( )0م .010
( )0الترمذي فضائل القرآن ( ، )0000أبو داود الصالة (. )0000
( )0حم  0000وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
( )0البخاري األطعمة ( ، )0000مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )000الترمذي األمثال ( ، )0000النسائي
اإلميان وشرائعه ( ، )0100أبو داود األدب ( ، )0000ابن ماجه املقدمة ( ، )000أمحد (، )010/0
الدارمي فضائل القرآن (. )0000
( )0خ )0101( 00 /0م .000
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الشرح
القرآن كالم اهلل ،وتعلمه وتالوته من أحب القربات إىل اهلل ،جعل اهلل مل قرأه األجر
العظيم ،يأيت يوم القيامة شافعا ألصحابه الذين كانوا يقرأونه يف الدنيا.
الفوائد
 فضل قراءة القرآن أنه يكون شفيعا ألصحابه يوم القيامة. متثيل قارىء القرآن بصاحب الريح الطيبة. -أنه سبب لرفعة الدرجات يوم القيامة.
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فضل الفاحتة
قال اهلل تعاىل. )0( }         { :
عن أيب سعيد بن املعلى  قال { :كنت أصلي ،فدعاين النيب  فلم أجبه،
قلت :يا رسول اهلل إين كنت أصلي ،قال :أمل يقل اهلل{ :
   

        

} ( )0مث قال :أال أعلمك أعظم سورة يف القرآن قبل أن خترج من املسمد؟

فأخذ بيدي ،فلما أردنا أن خنرج قلت :يا رسول اهلل إنك قلت :ألعلمنك أعظم
سورة يف القرآن ،قال :الْحَمْدُ لِلَهِ رَبِ الْعَالَمِنيَ هي السبع املثاين والقرآن العظيم
الذي أوتيته } أخرجه البخاري (. )0
عن أيب هريرة  عن النيب  قال { :قال اهلل تعاىل :قسمت الصالة بيين وبني
عبدي ولعبدي ما سأل ،فإذا قال العبد )0( }      { :قال
اهلل :محدين عبدي ،وإذا قال )0( }    { :قال اهلل :أثىن علي عبدي،
فإذا قال )0( }     { :قال اهلل :جمدين عبدي ،وإذا قال{ :



 )0( }    قال :هذا بيين وبني عبدي ولعبدي ما سأل ،وإذا قال:
{

           

( )0سورة احلمر آية.00 :
( )0سورة األنفال آية.00 :
( )0خ. )0110( 00 /0
( )0سورة الفاحتة آية.0 :
( )0سورة الفاحتة آية.0 :
( )0سورة الفاحتة آية.0 :
( )0سورة الفاحتة آية.0 :
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 )0( }  قال :هذا لعبدي ولعبدي ما سأل } أخرجه مسلم (. )0
الشرح
سورة الفاحتة أعظم سورة يف القرآن ،وهي السبع املثاين ،فيها الثناء على اهلل
واالستعانة به وتوحيده وسؤال اهلداية منه وهذا هو جممل الدين.
الفوائد
 فضل سورة الفاحتة. أهنا أعظم سورة يف القرآن. -اجلزاء العظيم يف تالوهتا يف الصالة.

( )0سورة الفاحتة آية.0 - 0 :
( )0م .000
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فضل سورة اإلخالص وآية الكرسي
عن أيب سعيد اخلدري  قال :قال النيب  ألصحابه { :أيعمز أحدكم أن يقرأ
ثلث القرآن يف ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا :أينا يطيق ذلك يا رسول اهلل؟ فقال :الواحد

الصمد ثلث القرآن } ( )0أخرجه البخاري (. )0

عن أيب بن كعب  قال :قال رسول اهلل  { يا أبا املنذر ،أتدري أي آية من
كتاب اهلل معك أعظم؟ قال :قلت :اهلل ورسوله أعلم ،قال :يا أبا املنذر أتدري آي آية من
كتاب اهلل معك أعظم؟ قال :قلت:

       

}

()0

(أي :آية

الكرسي) قال :فضرب يف صدري وقال :ليهنك العلم أبا املنذر } أخرجه مسلم (. )0
عن أيب أمامة  قال :قال رسول اهلل  { من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة
مكتوبة مل مينعه من دخول اجلنة إال أن ميوت } أخرجه النسائي (. )0
الشرح
سورة اإلخالص وآية الكرسي من اآليات العظيمة يف القرآن الكرمي ،ملا اشتملت عليه
من توحيد اهلل وذكر صفاته العلى ومتميده سبحانه والثناء عليه.
الفوائد
 فضل سورة اإلخالص وأهنا تعدل ثلث القرآن.فضل آية الكرسي وأهنا أعظم آية يف القرآن. فضل تالوة آية الكرسي بعد كل صالة .وأن ذلك سبب لدخول اجلنة.( )0البخاري فضائل القرآن ( ، )0000النسائي االفتتاح ( ، )000أبو داود الصالة ( ، )0000أمحد (. )0 /0
( )0خ. )0100( 00 /0
( )0سورة البقرة آية.000 :
( )0م .001
( )0وصححه األلباين يف الصحيحة .000
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حترمي الغناء
قال اهلل تعاىل. )0( }             { :
عن أيب مالك األشعري  أنه مسع النيب  يقول { :ليكونن من أميت أقوام
يستحلون احلر (أي :الزنا) واحلرير واخلمر واملعازف ،وليزنلن أقوام إىل جنب علم (أي:
جبل) يروح عليهم بسارحة هلم ،يأتيهم  -يعين الفقري  -حلاجة فيقولوا :ارجع إلينا غدا،
فيبيتهم اهلل ،ويضع العلم (أي :يوقعه عليهم) ( )0وميسخ اآلخرين قردة وخنازير إىل يوم

القيامة } أخرجه البخاري (. )0

الشرح
االستماع إىل األغاين حرام ومنكر ومن أسباب مرض القلوب وقسوهتا وصدها عن

ذكر اهلل وعن الصالة ،وقد فسر أكثر أهل العلم قول اهلل تعاىل{ :
  

}

()0

  

بالغناء ،وكان عبد اهلل بن مسعودٍ  يقسم على أن هلو

احلديث هو الغناء ( )0وذكر بعض العلماء أن الغناء بآلة هلو حمرم إمجاعا (. )0
الفوائد
 حترمي الغناء وأنه من اللهو احملرم. -أنه مما يستحله بعض هذه األمة.

( )0سورة لقمان ،آية.0 :
( )0الفتح .00 /01
( )0خ )0001( 00 /01معلقا ،وانظر الرد على من ضعفه فتح الباري  00 / 01والكاشف لعلي حسن عبد
احلميد.وانظر كتاب الشيخ األلباين :حترمي آالت الطرب.
( )0سورة لقمان آية.0 :
( )0انظر تفسري ابن كثري .000 /0
( )0من فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز ،جملة الدعوة عدد  00-010شوال  .0010وانظر تزنيه الشريعة للنممي،
واإلعالم بنقد كتاب احلالل واحلرام للشيخ صاحل الفوزان ،واإلعالم بأن العزف والغناء حرام للشيخ أيب بكر
اجلزائري.
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وجوب احلج
قال اهلل تعاىل{ :

            

. )0( }     
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل  { بين اإلسالم على مخس :شهادة أال إله
إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل ،وإقام الصالة وإيتاء الزكاة ،وحج البيت ،وصوم رمضان }

()0

متفق

عليه (. )0
عن أيب هريرة  قال { :خطبنا رسول اهلل  فقال :يا أيها الناس قد فرض عليكم احلج
فحموا .فقال رجل :أيف كل عام يا رسول اهلل؟ فسكت حىت قاهلا ثالثا ،فقال :لو قلت :نعم ،لوجبت
وملا استطعتم ،مث قال :ذروين ما تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على
أنبيائهم ،فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن شيء فدعوه } ( )0أخرجه مسلم (. )0
الشرح
احلج ركن من أركان اإلسالم اخلمسة العظام ،فرضه اهلل على القادرين مرةً يف العمر ،وجعل اهلل
للمسلمني فيه منافع دينية ودنيوية كثرية.
 -وجوب احلج على املستطيع.

الفوائد

 أنه من أركان اإلسالم. أنه واجب يف العمر مرة واحدة.( )0سورة آل عمران ،آية.00 :
( )0البخاري اإلميان ( ، )0مسلم اإلميان ( ، )00الترمذي اإلميان ( ، )0010النسائي اإلميان وشرائعه (، )0110
أمحد (. )00 /0
( )0خ ، )0( 00 /0م .00
( )0البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ( ، )0000مسلم احلج ( ، )0000الترمذي العلم ( ، )0000النسائي
مناسك احلج ( ، )0000ابن ماجه املقدمة ( ، )0أمحد (. )010 /0
( )0م .0000 -
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فضل عشر ذي احلجة وبعض أحكامها
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل  { ما من أيام العمل
الصاحل فيها أحب إىل اهلل من هذه األيام .يعين أيام العشر ،قالوا :يا رسول اهلل وال
اجلهاد يف سبيل اهلل؟ قال :وال اجلهاد يف سبيل اهلل ،إال رجل خرج بنفسه وماله فلم

يرجع من ذلك بشيء } ( )0أخرجه البخاري (. )0

عن أم سلمة رضي اهلل عنها أن النيب  قال { :إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن
يضحي فال ميس من شعره وبشره شيئا } (. )0
ويف رواية { :فليمسك عن شعوره وأظفاره } أخرجه مسلم (. )0
الشرح
عشر ذي احلمة أفضل أيام السنة عند اهلل ،والعمل الصاحل فيها أحب العمل إليه .وقد
شرع رسول اهلل  فيها ملن أراد أن يضحي أن ال يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا حىت
يذبح أضحيته.
الفوائد
 فضل هذه األيام العشرة. استحباب اإلكثار فيها من األعمال الصاحلة. -أن من أراد أن يضحي فال يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا إذا دخلت العشر.

( )0البخاري اجلمعة ( ، )000الترمذي الصوم ( ، )000أبو داود الصوم ( ، )0000ابن ماجه الصيام (، )0000
أمحد ( ، )000/0الدارمي الصوم (. )0000
( )0خ ، )000( 000 / 0د  .0000ت .000
( )0مسلم األضاحي ( ، )0000الترمذي األضاحي ( ، )0000النسائي الضحايا ( ، )0000أبو داود الضحايا
(  ، )0000ابن ماجه األضاحي ( ، )0001أمحد ( ، )000/0الدارمي األضاحي (. )0000
( )0م .0000
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من أحكام احلج
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما { أن النيب  لقي ركبا بالروحاء ،فقال :من القوم؟
قالوا :املسلمون ،فقالوا :من أنت؟ قال :رسول اهلل ،فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت :أهلذا
حج؟ قال :نعم ولك أجر } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل  { ال خيلون رجل بامرأة،
وال تسافرن امرأة إال ومعها حمرم ،فقال رجل :يا رسول اهلل إين اكتتبت يف غزوة كذا

وكذا وخرجت امرأيت حاجة؟ فقال :اذهب فاحمج مع امرأتك } ( )0أخرجه مسلم

( )0

.
الشرح
أخرب الرسول  أن الصيب الصغري يصح منه احلج ويؤجر من حممه .كذلك هنى أن
تسافر املرأة من غري حمرم ولو إىل احلج ،وأمر رجال أن يتخلف عن الغزو واجلهاد ويذهب
مع امرأته احلاجة.
الفوائد
 جواز حج الصيب الذي مل يبلغ ،ولكن ال تكفيه عن حمة الفريضة. أن ملن حج به أجرا. أن وجود احملرم شرط لوجوب احلج على املرأة. -عدم جواز حج املرأة بدون حمرم.

( )0مسلم احلج ( ، )0000النسائي مناسك احلج ( ، )0000أبو داود املناسك ( ، )0000أمحد (، )000/0
مالك احلج (. )000
( )0م .0000
( )0البخاري اجلهاد والسري ( ، )0000مسلم احلج ( ، )0000ابن ماجه املناسك ( ، )0011أمحد (. )000/0
( )0م .0000
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فضل احلج
عن أيب هريرة  قال { :سئل رسول اهلل  أي األعمال أفضل؟ قال :إميان باهلل
ورسوله ،قيل :مث ماذا؟ قال :جهاد يف سبيل اهلل ،قيل مث ماذا؟ قال :حج مربور }

()0

أخرجه البخاري (. )0
عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت { :يا رسول اهلل نرى اجلهاد أفضل العمل ،أفال
جناهد؟ قال :ال ولكن أفضل اجلهاد حج مربور } ( )0أخرجه البخاري (. )0
عن أيب هريرة  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :من حج فلم يرفث ومل
يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه } ( )0متفق عليه (. )0
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما،
واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة } ( )0متفق عليه (. )0

( )0البخاري احلج ( ، )0000مسلم اإلميان ( ، )00الترمذي فضائل اجلهاد ( ، )0000النسائي مناسك احلج
(  ، )0000أمحد ( ، )000/0الدارمي اجلهاد (. )0000
( )0خ. )0000( 000 / 0
( )0البخاري احلج ( ، )0000النسائي مناسك احلج ( ، )0000ابن ماجه املناسك (. )0010
( )0خ. )0001( 000 / 0
( )0البخاري احلج ( ، )0000مسلم احلج ( ، )0001الترمذي احلج ( ، )000النسائي مناسك احلج (، )0000
ابن ماجه املناسك ( ، )0000أمحد ( ، )000/0الدارمي املناسك (. )0000
( )0خ ، )0000( 000 / 0م .0001
( )0البخاري احلج ( ، )0000مسلم احلج ( ، )0000الترمذي احلج ( ، )000النسائي مناسك احلج (، )0000
ابن ماجه املناسك ( ، )0000أمحد ( ، )000/0مالك احلج ( ، )000الدارمي املناسك (. )0000
( )0خ ، )0000( 000 / 0م .0000
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الشرح
احلج املربور هو احلج الكامل السامل مما ينقص ثوابه ،وهو من أعظم األعمال وأحبها
إىل اهلل ملا فيه من أنواع العبودية هلل ،وعد اهلل عليه باألجر العظيم ومغفرة الذنوب حىت
يعود املسلم منه نقيا من الذنوب كما ولدته أمه.
الفوائد
 فضل احلج وعظم مزنلته. أن احلج املربور من أسباب تكفري الذنوب. -أنه من أسباب دخول اجلنة.
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فضل العمرة
قال اهلل تعاىل. )0( }      { :
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما
واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة } ( )0متفق عليه (. )0
عن ابن مسعود  قال :قال رسول اهلل  { تابعوا بني احلج العمرة فإهنما ينفيان
الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد والذهب والفضة وليس للحج املربور ثواب

إال اجلنة } ( )0أخرجه الترمذي (. )0

الشرح
أداء العمرة ومتابعتها من العبادات العظيمة ،أخرب الرسول  أهنا سبب لتكفري
الذنوب ومغفرة اخلطايا ،وبني  أن املتابعة بني احلج والعمرة وإن كان فيها إنفاق للمال،
فإهنا سبب إلبعاد الفقر وجلب الغىن.
الفوائد
 فضل العمرة وأهنا سبب ملغفرة الذنوب. استحباب املتابعة بني احلج والعمرة. -أن ذلك سبب لنفي الفقر.

( )0سورة البقرة ،آية.000 :
( )0البخاري احلج ( ، )0000مسلم احلج ( ، )0000الترمذي احلج ( ، )000النسائي مناسك احلج (، )0000
ابن ماجه املناسك ( ، )0000أمحد ( ، )000/0مالك احلج ( ، )000الدارمي املناسك (. )0000
( )0خ ، )0000( 000 / 0م .0000
( )0الترمذي احلج ( ، )001النسائي مناسك احلج ( ، )0000أمحد (. )000/0
( )0ت  ،001ن  ،0001وصححه األلباين يف املشكاة رقم .0000
554

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

املواقيت
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل  قال { :يهل أهل املدينة من ذي
احلليفة وأهل الشام من اجلحفة وأهل جند من القرن ،قال عبد اهلل :وبلغين أن رسول

اهلل  قال :ويهل أهل اليمن من يلملم } ( )0متفق عليه (. )0

عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال { :وقت رسول اهلل  ألهل املدينة ذا احلليفة،
وألهل الشام اجلحفة وألهل جند قرن املنازل ،وألهل اليمن يلملم ،فهن هلن وملن أتى
عليهن من غري أهلهن ملن كان يريد احلج أو العمرة ،فمن كان دوهنن فمهله من أهله،
وكذلك أهل مكة يهلون منها } ( )0متفق عليه (. )0

ال يهل إال من امليقات:

عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال { :ما أهل رسول اهلل  إال من عند

املسمد .يعين مسمد ذي احلليفة } ( )0متفق عليه (. )0

( )0البخاري احلج ( ، )0000الترمذي احلج ( ، )000النسائي مناسك احلج ( ، )0000أبو داود املناسك
(  ، )0000ابن ماجه املناسك ( ، )0000أمحد ( ، )00/0مالك احلج ( ، )000الدارمي املناسك ()0001
( )0خ ، )0000( 000 / 0م .0000
( )0البخاري احلج ( ، )0000مسلم احلج ( ، )0000النسائي مناسك احلج ( ، )0000أمحد (، )000/0
الدارمي املناسك (. )0000
( )0خ ، )0000( 000 / 0م .0000
( )0البخاري احلج ( ، )0000مسلم احلج ( ، )0000الترمذي احلج ( ، )000النسائي مناسك احلج (، )0000
أبو داود املناسك ( ، )0000ابن ماجه املناسك ( ، )0000أمحد ( ، )00/0مالك احلج (. )001
( )0خ ، )0000( 011 / 0م .0000
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الشرح
مكة بلد حرمها اهلل ،وأوجب على من أراد احلج أو العمرة أال يدخلها إال حمرما،
وحدد الرسول  مواقيت مكانية ال جيوز ملن أراد احلج أو العمرة أن يتماوزها إال حمرما
وجعل ذلك من متام النسك.
الفوائد
 حتديد مواقيت اإلحرام لكل بلد أو من أتى من جهته ،وهي ذو احلليفة ألهلاملدينة ،واجلحفة ألهل الشام ،وقرن املنازل  -وهي ما يسمى اآلن بالسيل  -ألهل جند،
ويلملم ألهل اليمن.
 وجوب اإلحرام ملن أراد احلج أو العمرة قبل جماوزة هذه املواقيت. -أن من أحرم من دون هذه املواقيت فمهله من مكانه.
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صالة العيد
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما { أن النيب  صلى يوم العيد ركعتني ،مل يصل
قبلهما وال بعدمها } ( )0متفق عليه (. )0
عن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل  { كان يكرب يف الفطر واألضحى يف
األوىل سبع تكبريات ويف الثانية مخسا } ( )0أخرجه أبو داود (. )0
عن أيب واقد الليثي  قال { :كان رسول اهلل  يقرأ يف األضحى والفطر بـ
{  )0( }     و { } )0( }     
أخرجه مسلم (. )0
اخلطبة يف صالة العيد:
عن ابن عمر  أن رسول اهلل  { كان يصلي يف األضحى والفطر مث خيطب بعد
الصالة } ( )0أخرجه البخاري (. )0

( )0البخاري اللباس (. )0000
( )0خ  ، )000( 000 / 0م .000
( )0أبو داود الصالة ( ، )0000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (. )0001
( )0د  ،0000جه .0001
( )0سورة ق آية.0 :
( )0سورة القمر آية.0 :
( )0م .000
( )0البخاري اجلمعة ( ، )000مسلم صالة العيدين ( ، )000الترمذي اجلمعة ( ، )000النسائي صالة العيدين
(  ، )0000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0000أمحد (. )00/0
( )0خ . )000( 000 / 0
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الشرح
شرع اهلل  للمسلمني صالة العيد يف يوم العيد وهي ركعتان تصلى بعد ارتفاع
الشمس وخيطب اإلمام بعدها ،إقامة لذكر اهلل وشكرا له على ما أنعم به من إمتام النسك.
-مشروعية صالة العيد (. )0

الفوائد

 أهنا ركعتان ،يكرب يف األوىل سبعا ويف الثانية مخسا.استحباب قراءة سوريت(ق)و(القمر)يف الركعتني. -أن اخلطبة يف العيد بعد الصالة.

( )0من العلماء من يرى أهنا واجبة على الرجال.
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صالة العيد
عن جابر  قال { :كان النيب  إذا كان يوم عيد خالف الطريق } ( )0أخرجه
البخاري (. )0
وعن أم عطية رضي اهلل عنها قالت { :أمرنا رسول اهلل  أن خنرجهن يف الفطر
واألضحى :العواتق واحليض وذوات اخلدور (أي :البنات األبكار) ،فأما احليض فيعتزلن
الصالة ويشهدن اخلري ودعوة املسلمني ،قالت :يا رسول اهلل إحدانا ال يكون هلا جلباب؟

قال :تلبسها أختها من جلباهبا } ( )0متفق عليه (. )0
الشرح

كان الرسول  إذا خرج لصالة العيد يذهب من طريقٍ ويعود من طريق آخر ،وكان
يأمر بإخراج النساء حىت الشابات منهن واحليض ،ليستمعن الذكر ويشهدن اجتماع
املسلمني للذكر والدعاء.
الفوائد
 استحباب الذهاب لصالة العيد من طريق والعودة من آخر. -استحباب خروج النساء  -متسترات  -لصالة العيد.

( )0البخاري اجلمعة (. )000
( )0خ. )000( 000 / 0
( )0البخاري احلج ( ، )0000مسلم صالة العيدين ( ، )001الترمذي اجلمعة ( ، )000النسائي صالة العيدين
(  ، )0000أبو داود الصالة ( ، )0000ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )0010أمحد (، )00/0
الدارمي الصالة (. )0010
( )0خ. )001( 000 / 0
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األضحية
قال اهلل تعاىل{ :
      

}

() 0

                                                         

.

عن أنس  قال { :ضحى رسول اهلل  بكبشني أملحني أقرنني ذحبهما بيده
ومسى وكرب ووضع رجله على صفاحهما } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن أيب بردة  { أنه ضحى قبل الصالة فقال رسول اهلل  تلك شاة حلم ،فقال:
يا رسول اهلل ،إن عندي جذعة من املعز؟ فقال :ضح هبا وال تصلح ألحد غريك ،مث قال:
من ضحى قبل الصالة فإمنا ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصالة فقد مت نسكه وأصاب سنة

املسلمني } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن جابر  قال :قال رسول اهلل  { ال تذحبوا إال مسنة إال أن تعسر عليكم
فتذحبوا جذعة من الضأن } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0سورة احلج ،آية.00 :
( )0البخاري األضاحي ( ، )0000مسلم األضاحي ( ، )0000الترمذي األضاحي ( ، )0000النسائي الضحايا
(  ، )0000ابن ماجه األضاحي ( ، )0001أمحد ( ، )000/0الدارمي األضاحي (. )0000
( )0م .0000
( )0البخاري اجلمعة ( ، )000مسلم األضاحي ( ، )0000الترمذي األضاحي ( ، )0010النسائي صالة العيدين
(  ، )0000أبو داود الضحايا ( ، )0011الدارمي األضاحي (. )0000
( )0م .0000
( )0مسلم األضاحي ( ، )0000النسائي الضحايا ( ، )0000أبو داود الضحايا ( ، )0000ابن ماجه األضاحي
(  ، )0000أمحد (. )000/0
( )0م .0000
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الشرح
سن رسول اهلل  األضحية ،تنحر يف يوم العيد بعد الصالة باسم اهلل وتقربا إليه،
وهي من شعائر اإلسالم الظاهرة يف ذلك اليوم.
الفوائد
 مشروعية األضحية.استحباب ذبح املضحي ألضحيته بنفسه. -أن األضحية ال تذبح إال بعد الصالة.
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يوم عرفة
عن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل  قال { :ما من يوم أكثر من أن يعتق اهلل
فيه عبدا من النار من يوم عرفة ،وإنه ليدنو مث يباهى هبم املالئكة ،فيقول :ما أراد

هؤالء؟ } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن أيب قتادة  قال { :سئل النيب  عن صوم يوم عرفة ،فقال :يكفر السنة
املاضية والباقية } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما أن النيب  قال { :خري الدعاء دعاء يوم
عرفة وخري ما قلت أنا والنبيون من قبلي :ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،له امللك وله

احلمد وهو على كل شيء قدير } ( )0أخرجه الترمذي (. )0
الشرح

يوم عرفة من أفضل األيام عند اهلل ،يباهي فيه اهلل مالئكته باحلماج ،ويكثر فيه العتقاء
من النار ،وصومه فضيل ودعاؤه من أفضل الدعاء.
الفوائد
 فضل يوم عرفة وأنه من أفضل األيام. فضل صومه وأنه يكفر السنة املاضية واآلتية. -أن دعاءه خري الدعاء.

( )0مسلم احلج ( ، )0000النسائي مناسك احلج ( ، )0110ابن ماجه املناسك (. )0100
( )0م .0000
( )0مسلم الصيام ( ، )0000أمحد (. )010/0
( )0م .0000
( )0الترمذي الدعوات (. )0000
( )0ت  ،0000وقال غريب من هذا الوجه ،وحسنه األلباين يف املشكاة رقم .0000
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الذكاة شروطها وآداهبا
قال اهلل تعاىل. )0( }         { :
عن رافع بن خديج  قال :قال رسول اهلل  { ما أهنر الدم وذكر اسم اهلل عليه
فكل ،ليس السن والظفر } ( )0متفق عليه (. )0
عن شداد بن أوس  قال :قال رسول اهلل  { إن اهلل قد كتب اإلحسان يف كل
شيء ،فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة ،وليحد أحدكم شفرته (أي:

سكينه) ولريح ذبيحته } ( )0أخرجه مسلم (. )0
الشرح

للذكاة شروط وآداب ينبغي على املسلم معرفتها حىت يذبح أضحيته على الوجه
الشرعي.
الفوائد

 -أن ذكر اسم اهلل شرط حلل الذبيحة.

 أن إخراج الدم بالذكاة شرط حلل الذبيحة. -األمر بإحسان الذبح وإراحة الذبيحة.

( )0سورة األنعام ،آية.000 :
( )0البخاري اجلهاد والسري ( ، )0001مسلم األضاحي ( ، )0000الترمذي األحكام والفوائد (، )0000
النسائي الضحايا ( ، )0001أبو داود الضحايا ( ، )0000أمحد (. )000/0
( )0خ ، )0000( 000 / 0م .0000
( )0مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان ( ، )0000الترمذي الديات ( ، )0010النسائي الضحايا
(  ، )0000أبو داود الضحايا ( ، )0000ابن ماجه الذبائح ( ، )0001أمحد ( ، )000/0الدارمي األضاحي
(. )0001
( )0م .0000
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فضل التهليل
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :من قال :ال إله إال اهلل وحده ال شريك
له ،له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير يف يوم مائة مرة كانت له عدل عشر
رقاب وكتبت له مائة حسنة وحميت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه
ذلك حىت ميسي ومل يأت أحد بأفضل مما جاء به إال أحد عمل أكثر من ذلك ،ومن قال:
سبحان اهلل وحبمده ،يف يوم مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر }

()0

أخرجه مسلم (. )0
عن أيب أيوب األنصاري  قال :قال رسول اهلل  { من قال :ال إله إال اهلل
وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن
أعتق أربعة أنفس من ولد إمساعيل } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :ألن أقول :سبحان اهلل واحلمد هلل وال
إله إال اهلل واهلل أكرب أحب إيلَ مما طلعت عليه الشمس } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ( ، )0000أمحد (. )000/0
( )0م .0000
( )0مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ( ، )0000الترمذي الدعوات ( ، )0000أمحد (. )000/0
( )0م .0000
( )0مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار (. )0000
( )0م .0000
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الشرح
التهليل من األذكار الفضيلة ،رغب فيه الرسول  وأخرب عن ما فيه من األجر
العظيم ،ملا فيه من إعالن الوحدانية هلل وتزنيهه عن الشريك.
الفوائد
 أن من قال :ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد وهو على كلشيء قدير يف يوم مائة مرة كان كمن أعتق عشر رقاب.
 أنه يكتب له مائة حسنة وميحى عنه مائة سيئة.أهنا تكون له حرزا من الشيطان. -أن من قاهلا يف يوم عشر مرات كان كمن أعتق أربع رقاب من العرب.
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من األذكار الشرعية
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :قال النيب  { أما لو أن أحدهم يقول حني
يأيت أهله :بسم اهلل ،اللهم جنبين الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ،مث قدر بينهما يف
ذلك أو قضي ولد مل يضره الشيطان أبدا } ( )0أخرجه البخاري (. )0

عن أيب هريرة  أن النيب  قال { :إذا مسعتم صياح الديكة فاسألوا اهلل من
فضله فإهنا رأت ملكا ،وإذا مسعتم هنيق احلمار فتعوذوا باهلل من الشيطان ،فإنه رأى

شيطانا } ( )0أخرجه البخاري (. )0
ماذا يقول من رأى مبتلى:

عن أيب هريرة  أن النيب  قال { :من رأى مبتلى فقال :احلمد هلل الذي عافاين
مما ابتاله به وفضلين على كثري من خلقه تفضيال ،مل يصبه ذلك البالء }

()0

أخرجه

الترمذي (. )0

( )0البخاري النكاح ( ، )0001مسلم النكاح ( ، )0000الترمذي النكاح ( ، )0100أبو داود النكاح
( ، )0000ابن ماجه النكاح ( ، )0000أمحد ( ، )000/0الدارمي النكاح (. )0000
( )0خ. )0000( 000 /0
( )0البخاري بدء اخللق ( ، )0000مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ( ، )0000الترمذي الدعوات
(  ، )0000أبو داود األدب ( ، )0010أمحد (. )010/0
( )0خ. )0010( 001 /0
( )0الترمذي الدعوات (. )0000
( )0ت  ،0000وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع .0000
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الشرح
لألذكار الشرعية فوائد دينية ودنيوية ،ويف هذه األحاديث مجلة من األذكار اليت أرشد
إليها الرسول  وأمر أن تقال يف أوقاهتا.
الفوائد
 أن ذكر اهلل عند اجلماع من أسباب صالح الولد. أن ذكر اهلل عند رؤية املبتلني سبب للعافية من البالء. -استحباب قول الذكر الوارد عند صياح الديكة وعند هنيق احلمري.
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تعدد طرق اخلري وتنوعها
عن أيب ذر  قال :قال يل رسول اهلل  { ال حتقرن من املعروف شيئا ولو أن
تلقى أخاك بوجه طلق } ( )0أخرجه مسلم (. )0
ومعىن طلق :سهل منبسط.
عن أيب ذر  { أن أناسا من أصحاب رسول اهلل  قالوا للنيب  : يا رسول اهلل
ذهب أهل الدثور (أي :املال) باألجور ،يصلون كما نصلي ،ويصومون كما نصوم،
ويتصدقون بفضول أمواهلم ،قال :أوليس قد جعل اهلل لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة
صدقة وكل تكبرية صدقة وكل حتميدة صدقة ،وكل هتليلة صدقة ،وأمر باملعروف صدقة،
وهني عن املنكر صدقة ،ويف بضع أحدكم صدقة ،قالوا :يا رسول اهلل أيأيت أحدنا شهوته
ويكون له فيها أجر؟ قال :أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها

يف احلالل كان له أجر } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :كل سالمى (أي :مفصل) من الناس
عليه صدقة ،كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بني اثنني صدقة ،وتعني الرجل يف دابته
فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة ،والكلمة الطيبة صدقة ،وبكل خطوة متشيها
إىل الصالة صدقة ،ومتيط األذى عن الطريق صدقة } ( )0متفق عليه (. )0

عن أيب ذر  قال { :قلت يا رسول اهلل أي األعمال أفضل؟ قال :اإلميان باهلل
( )0مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000الترمذي األطعمة ( ، )0000الدارمي األطعمة (. )0100
( )0م  ،0000ورويت طلق بتسكني الالم وكسرها ،ورويت طليق بزيادة ياء.
( )0مسلم الزكاة ( ، )0110أبو داود الصالة ( ، )0010ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )000أمحد
(  ، )000 /0الدارمي الصالة (. )0000
( )0م .0110
( )0البخاري اجلهاد والسري ( ، )0000مسلم الزكاة ( ، )0110أمحد (. )000/0
( )0خ ( ، )0010م .0110
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واجلهاد يف سبيله ،قال :قلت :أي الرقاب أفضل؟ قال :أنفسها عند أهلها وأكثرها مثنا،
قال :قلت :فإن مل أفعل؟ قال :تعني صانعا أو تصنع ألخرق ،قال :يا رسول اهلل أرأيت إن
ضعفت عن بعض العمل؟ قال :تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك }

()0

أخرجه مسلم (. )0
الشرح
من رمحة اهلل وسعة فضله أن جعل أبواب اخلري متنوعة متعددة فكل يضرب بسهمٍ
فيما يناسبه منها فيؤجر عليه .ويف هذه األحاديث أبواب كثرية من أبواب اخلري ذكرها
الرسول رسول اهلل  منبها لنا الغتنامها.
الفوائد
 تعدد أبواب اخلري وطرقه. سعة فضل اهلل وجوده. -احلث على املسارعة الغتنام األعمال السهلة.

( )0البخاري العتق ( ، )0000مسلم اإلميان ( ، )00النسائي اجلهاد ( ، )0000أمحد ( ، )000/0الدارمي
الرقاق ( . )0000
( )0م .000
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شدة كرب يوم القيامة
قال اهلل تعاىل{ :

           

            
        

}

()0

 .وقال تعاىل{ :



. )0( }    
عن املقداد بن األسود  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :تدىن الشمس يوم
القيامة من اخللق حىت تكون منهم كمقدار ميل ،فيكون الناس على قدر أعماهلم يف العرق،
فمنهم من يكون إىل كعبيه ،ومنهم من يكون إىل ركبتيه ،ومنهم من يكون إىل حقويه،

ومنهم من يلممه العرق إجلاما ،وأشار رسول اهلل  إىل فيه } ( )0رواه مسلم (. )0

وعن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :إن العرق ليذهب يوم القيامة يف
األرض سبعني باعا ،وإنه ليبلغ إىل أفواه الناس أو إىل آذاهنم }

()0

شك الراوي .رواه

مسلم (. )0

( )0سورة احلج ،آية.0 - 0 :
( )0سورة املزمل ،آية.00 :
( )0مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ( ، )0000الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ( ، )0000أمحد (.)0/0
( )0م .00
( )0البخاري الرقاق ( ، )0000مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ( ، )0000أمحد (. )000/0
( )0م.00
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الشرح
يوم القيامة يوم عظيم هوله شديد وكربه عظيم ،يبلغ الناس فيه من اجلهد مبلغا
عظيما ،فتدنو منهم الشمس ويكثر منهم العرق فيكون منهم على قدر أعماهلم ويذهب يف
األرض مسافة بعيدة.
الفوائد
 شدة هول وضيق يوم القيامة. أن الشمس تدنو من الناس فيعرقون عرقا شديدا. -أن العرق يبلغ من كل واحد حبسب عمله.

570

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

وصف النار
عظم خلقها:
قال اهلل تعاىل. )0( }           { :
عن عبد اهلل بن مسعود  قال :قال رسول اهلل  { يؤتى جبهنم يومئذ هلا سبعون
ألف زمام ،مع كل زمام سبعون ألف ملك جيروهنا } ( )0أخرجه مسلم (. )0
عن أيب هريرة  قال { :كنا مع رسول اهلل  إذ مسع وجبة فقال النيب 
أتدرون ما هذا؟ قال :قلنا :اهلل ورسوله أعلم ،قال :هذا حمر رمي به يف النار منذ
سبعني خريفا (أي :سبعني سنة) فهو يهوي يف النار ،اآلن حىت انتهى إىل

قعرها }

() 0

أخرجه مسلم

() 0

.
الشرح

النار خلقها اهلل مقرا للكفار ،وهي عظيمة اخللقة ،بعيدة القعر ،يؤتى هبا يوم القيامة
جتر أمام الناس بسبعني حبل جير كل حبل سبعون ألف ملك.
 -عظم خلق النار وسعتها.

الفوائد

 أهنا شديدة العمق. -شدة عقاب أهلها.

( )0سورة ق ،آية.01 :
( )0مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ( ، )0000الترمذي صفة جهنم (. )0000
( )0م .0000
( )0مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .0000
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وصف النار
شدة حرها:
قال اهلل تعاىل{ :
       

         

}

() 0

}

 .وقال تعاىل{ :

() 0

 .وقال{ :

    

             

. )0( }  
عن أيب هريرة  أن النيب  قال { :ناركم هذه اليت يوقد ابن آدم جزء من سبعني
جزءا من حر جهنم ،قالوا :واهلل يا رسول اهلل إن كانت لكافية ،قال :فإهنا فضلت عليها

بتسعة وستني جزءًا كلها مثل حرها } ( )0متفق عليه (. )0

عن أنس بن مالك  قال :قال رسول اهلل  { يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل
النار يوم القيامة فيصبغ يف النار صبغة مث يقال :يا ابن آدم هل رأيت خريا قط؟ هل مر بك
نعيم قط؟ فيقول :ال واهلل يا رب ،ويؤتى بأشد الناس بؤسا يف الدنيا من أهل اجلنة فيصبغ
صبغة يف اجلنة ،فيقال له :يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول :ال
واهلل يا رب ما مر يب بؤس قط وال رأيت شدة قط } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0سورة الليل ،آية.00 :
( )0سورة املعارج ،اآليتان.00 ،00 :
( )0سورة البقرة ،آية.00 :
( )0البخاري بدء اخللق ( ، )0100مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ( ، )0000الترمذي صفة جهنم (، )0000
أمحد ( ، )000 /0مالك اجلامع ( ، )0000الدارمي الرقاق (. )0000
( )0خ ، )0000( 001 / 0م .0000
( )0مسلم صفة القيامة واجلنة والنار ( ، )0010أمحد (. )010 /0
( )0م .0010
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الشرح
عذاب اهلل شديد أليم ،فنار اآلخرة أشد حرا من نارنا يف هذه الدنيا على حرها،
جعلها اهلل عقابا للكفار والعصاة.
الفوائد
 شدة حر النار. -أهنا أشد من نار الدنيا تسعة وستني مرة.
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من صفات أهل النار
قال اهلل تعاىل}              { :

()0

وقال. )0( }           { :
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { احتمت اجلنة والنار ،فقالت هذه:
يدخلين اجلبارون واملتكربون ،وقالت هذه :يدخلين الضعفاء واملساكني ،فقال اهلل 
هلذه :أنت عذايب أعذب بك من أشاء ،وقال هلذه :أنت رمحيت أرحم بك من أشاء ،ولكل
واحدة ملؤها } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن حارثة بن وهب  أنه مسع النيب  يقول { :أال أخربكم بأهل اجلنة؟ قالوا
بلى ،قال  كل ضعيف متضعف لو أقسم على اهلل ألبره ،مث قال :أال أخربكم بأهل
النار؟قالوا :بلى ،قال :كل عتل جواظ مستكرب } ( )0أخرجه مسلم (. )0

(والعتل اجلواظ هو :اجلايف الشديد اخلصومة واجلموع املنوع املختال يف مشيته (.) )0
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :صنفان من أهل النار مل أرمها بعد :قوم
معهم سياط كأذناب البقر يضربون هبا الناس ،ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت

رؤوسهن كأسنمة البخت (أي :اجلمال) ،ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها } ( )0أخرجه
( )0سورة النازعات ،اآليات.00 - 00 :
( )0سورة غافر ،آية.00 :
( )0البخاري تفسري القرآن ( ، )0000مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ( ، )0000الترمذي صفة اجلنة ()0000
 ،أمحد (. )001/0
( )0م .0000
( )0البخاري تفسري القرآن ( ، )0000مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ( ، )0000الترمذي صفة جهنم (، )0010
ابن ماجه الزهد ( ، )0000أمحد (. )010 /0
( )0م .0000
( )0شرح النووي .000 /00
( )0مسلم اللباس والزينة ( ، )0000أمحد ( ، )001/0مالك اجلامع (. )0000
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مسلم (. )0
(ومعىن كاسيات عاريات :أي تستر بعض بدهنا وتكشف بعضه ،وقيل معناه :تلبس
ثوبا رقيقا يصف بدهنا).
وعن أسامة بن زيد  قال مسعت رسول اهلل  يقول { :جياء بالرجل يوم القيامة
فيلقى يف النار فتندلق أقتابه يف النار (يعين :أمعاؤه) فيدور كما يدور احلمار برحاه،
فيمتمع أهل النار عليه فيقولون :أي فالن ،ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا باملعروف وتنهانا

عن املنكر؟ قال :كنت آمركم باملعروف وال آتيه وأهناكم عن املنكر وآتيه } ( )0أخرجه
البخاري (. )0
الشرح
ألهل النار صفات وأخالق أخربنا عنها اهلل وأخربنا عنها رسول اهلل  لنبتعد عنها
وحنذر االتصاف هبا.
الفوائد
 أن الكرب والطغيان وإيثار احلياة الدنيا على اآلخرة من صفات أهل النار. أن صفات أهل النار الظلم والتسلط على الناس. أن صفات أهل النار من النساء التربج والسفور. أن صفات أهل النار األمر باملعروف والنهي عن املنكر على سبيل املخادعةوالنفاق.

( )0م .0000
( )0البخاري بدء اخللق ( ، )0100مسلم الزهد والرقائق ( ، )0000أمحد (. )010/0
( )0خ. )0000( 000 / 0
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أول من تسعر هبم النار من املوحدين
عن أيب هريرة  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :إن أول الناس يقضى يوم
القيامة عليه رجل استشهد فأيت به فعرفه نعمه فعرفها ،قال :فما عملت فيها؟ قال :قاتلت
فيك حىت استشهدت ،قال :كذبت ،ولكنك قاتلت ألن يقال جريء فقد قيل ،مث أمر به
فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار ،ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن ،فأيت به
فعرفه نعمه فعرفها ،قال :فما فعلت فيها؟ قال :تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن،
قال :كذبت ،ولكنك تعلمت العلم ليقال :عامل ،وقرأت القرآن ليقال :هو قارئ ،فقد
قيل ،مث أمر به فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار ،ورجل وسع اهلل عليه وأعطاه من
أصناف املال كله ،فأيت به فعرفه نعمه فعرفها ،قال :فما عملت فيها؟ قال :ما تركت من
سبيل حتب أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لك ،قال :كذبت ،ولكنك فعلت ليقال :هو
جواد ،فقد قيل ،مث أمر به فسحب على وجهه مث ألقي يف النار } ( )0أخرجه مسلم (. )0
الشرح
أول من تسعر هبم النار من املوحدين يوم القيامة هم شهيد وعامل وكرمي ،لكنهم ما
أخلصوا أعماهلم هلل تعاىل إمنا أرادوا الذكر يف الدنيا فأعطاهم اهلل ما أرادوا فيها ،وعذهبم
يف اآلخرة بالنار جزاء إشراكهم يف عملهم.
الفوائد
 خطر الرياء يف األعمال. -أن هؤالء الثالثة هم أول من يعذب يوم القيامة جزاء ريائهم.

( )0مسلم اإلمارة ( ، )0010الترمذي الزهد ( ، )0000النسائي اجلهاد ( ، )0000أمحد (. )000/0
( )0م  ،0010ت .0000
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0 وصف اجلنة ونعيمها
               

{ :قال اهلل تعاىل

. )0( }            
. ) (}                 { :وقال
0

              

{ :وقال

                

. )0( }           
. )0( }           { :وقال
               

{ :وقال

. )0( }            
 { إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهلل للمماهدين يف: قال  عن النيب عن أيب هريرة
 فإنه أوسط، فإذا سألتم اهلل فسلوه الفردوس، كل درجتني ما بينهما كما بني السماء واألرض،سبيله

. )0( ) أخرجه البخاري0( } اجلنة وأعلى اجلنة وفوقه عرش الرمحن ومنه تفمر أهنار اجلنة

 أعددت لعبادي  { قال اهلل: قال  عن النيب وعن أيب هريرة
.00 : آية،) سورة حممد0(
.00 : آية،) سورة الرعد0(
.00 - 01: اآليتان،) سورة الكهف0(
.00 : آية،) سورة احلديد0(
.00 - 00: اآليتان،) سورة فاطر0(
. )000/0(  أمحد، )0000( ) البخاري التوحيد0(
. )0000( 010 /00) خ0(
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الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر ،مصداق ذلك

يف كتاب اهلل {
          

                                                                    

} } ( . )0متفق عليه

() 0

.

الشرح
اجلنة دار أعدها اهلل جزاء لعباده الصاحلني ،نعيمها ال يتصوره عقل بشر ،فيها من
النعيم ما ال رأته عني وال مسعت به أذن وال خطر على قلب بشر.
الفوائد
 عظم نعيم اجلنة. أهنا مواضع خمتلفة وذات أهنار ودرجات. -أن نعيمها ال يتصوره إنسان.

( )0سورة السمدة ،آية.00 :
( )0خ ، )0000( 000 / 0م .0000
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وصف اجلنة ونعيمها 2
قال اهلل تعاىل{ :

        

               

. )0( }  
عن أيب سعيد اخلدري  أن النيب  قال { :إن اهلل يقول ألهل اجلنة :يا أهل
اجلنة ،فيقولون :لبيك ربنا وسعديك واخلري يف يديك ،فيقول :هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا
ال نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما مل تعط أحدا من خلقك؟ فيقول أال أعطيكم أفضل من
ذلك؟ فيقولون :يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول :أحل عليكم رضواين فال
أسخط عليكم بعده أبدا } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن الرباء بن عازب  قال { :أيت النيب  بثوب من حرير فمعلوا يعمبون من
حسنه ولينه ،فقال رسول اهلل  ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة أفضل من هذا }

()0

أخرجه البخاري (. )0
وعن سهل بن سعد  قال :قال رسول اهلل  { موضع سوط يف اجلنة خري من
الدنيا وما فيها } ( )0أخرجه البخاري (. )0
( )0سورة التوبة ،آية.0 :
( )0البخاري التوحيد ( ، )0101مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ( ، )0000الترمذي صفة اجلنة (، )0000
أمحد (. )00 /0
( )0م .0000
( )0البخاري بدء اخللق ( ، )0100مسلم فضائل الصحابة ( ، )0000الترمذي املناقب ( ، )0000ابن ماجه
املقدمة ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0خ. )0000( 000 /0
( )0البخاري بدء اخللق ( ، )0100ابن ماجه الزهد ( ، )0001أمحد (. )000/0
( )0خ. )0001( 000 /0
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الشرح
يتنعم أهل اجلنة يف اجلنة بأكمل امللذات اليت ال يشوهبا شيء من الكدر كما حيصل يف
ملذات الدنيا ،ومن أعظم ما يتلذذون به  -بعد رؤية اهلل تعاىل  -رضوان اهلل عليهم الذي
حيله عليهم فال يسخط عليهم أبدا.
الفوائد
 عظم نعيم أهل اجلنة يف اجلنة. شدة فرح املؤمنني وتنعمهم برضوان اهلل يف اجلنة. -سعة رمحة اهلل وحسن جزائه.
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أدىن أهل اجلنة مزنلة
عن املغرية بن شعبة  أن رسول اهلل  قال { :سأل موسى ربه :ما أدىن أهل
اجلنة مزنلة؟ قال :رجل جييء بعد ما أدخل أهل اجلنة اجلنة ،فيقال له :ادخل اجلنة ،فيقول:
أي رب وكيف وقد نزل الناس منازهلم وأخذوا أخذاهتم؟ فيقول :أترضى أن يكون لك
مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول :رضيت رب ،فيقول :لك ذلك ومثله ومثله ومثله
ومثله ،فقال يف اخلامسة :رضيت رب :فيقول :لك هذا وعشرة أمثاله ،ولك ما اشتهت
نفسك ولذت عينك ،فيقول :رضيت رب.
قال (أي :موسى عليه السالم) :فأعالهم مزنلة؟ قال :أولئك الذين أردت ،غرست
كرامتهم بيدي وختمت عليها ،فلم تر عني ومل تسمع أذن ومل خيطر على قلب بشر .قال:

ومصداقه يف كتاب اهلل {  . )0( }}         أخرجه
مسلم (. )0
الشرح

اجلنة نعيمها عظيم ،وكرامتها ال توصف ،أدىن أهلها مزنلة أعز وأكرم أضعافا مضاعفة
من أعظم ملوك الدنيا.
 -عظم نعيم اجلنة.

الفوائد

 أن أدىن أهل اجلنة مزنلة له من النعيم أضعاف ما مللوك الدنيا. -سعة رمحة اهلل وعظم فضله.

( )0سورة السمدة ،آية.00 :
( )0م .000
582

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

النظر إىل وجه اهلل 
قال اهلل تعاىل{ :

       

}

()0

 .وقال تعاىل

على الكفار. )0( }        { :
عن صهيب  عن النيب  قال { :إذا دخل أهل اجلنة اجلنة قال :يقول اهلل تبارك
وتعاىل :تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون :أمل تبيض وجوهنا؟ أمل تدخلنا اجلنة وتنمنا من

النار؟ قال :فيكشف احلماب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إىل رهبم } 

()0

أخرجه مسلم (. )0
وزاد يف رواية :مث قرأ { { . )0( }}      
وعن جرير بن عبد اهلل  قال :قال رسول اهلل  { أما إنكم ستعرضون على
ربكم فترونه كما ترون هذا القمر } ( )0متفق عليه (. )0

( )0سورة القيامة ،اآليتان.00 -00 :
( )0سورة املطففني ،آية.00 :
( )0مسلم اإلميان ( ، )000الترمذي صفة اجلنة ( ، )0000ابن ماجه املقدمة ( ، )000أمحد (. )000/0
( )0م .000
( )0سورة يونس ،آية.00 :
( )0البخاري مواقيت الصالة ( ، )000مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )000الترمذي صفة اجلنة (، )0000
أبو داود السنة ( ، )0000ابن ماجه املقدمة ( ، )000أمحد (. )000 /0
( )0خ ، )000( 00 /0م .000
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الشرح
من الكرامات اليت أعدها اهلل ألهل اجلنة النظر إىل وجهه الكرمي ،وهذه أعظم لذة يناهلا
أهل اجلنة ،فمع ما هم فيه من النعيم فإهنم يتلذذون بالنظر إىل وجه اهلل الكرمي.
الفوائد
 ثبوت النظر إىل وجه اهلل تعاىل للمؤمنني يوم القيامة. أنه من أعظم النعيم الذي يناله أهل اجلنة. -حرمان الكفار من النظر إىل وجه اهلل تعاىل.
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القصاص يوم القيامة
قال اهلل تعاىل{ :

                         

 )0( }             وقال
تعاىل{ :

                         

. )0( }  
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { من كانت له مظلمة ألخيه من عرضه
أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن ال يكون دينار وال درهم ،إن كان له عمل صاحل أخذ

منه بقدر مظلمته وإن مل تكن له حسنات أخذ من سيئآت صاحبه فحمل عليه }

()0

أخرجه البخاري (. )0
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال { :أتدرون من املفلس؟ قالوا :املفلس فينا
من ال درهم له وال متاع ،فقال :إن املفلس من أميت من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام
وزكاة ،ويأيت وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا،
فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ،فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ
من خطاياهم فطرحت عليه مث طرح يف النار } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0سورة األنبياء ،آية.00 :
( )0سورة غافر ،آية.00 :
( )0البخاري املظامل والغصب ( ، )0000أمحد (. )000/0
( )0خ. )0000( 010 /0
( )0مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ( ، )0000أمحد (. )000/0
(.2581 )0
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الشرح
احلكم يوم القيامة بالعدل التام فال يظلم أحد وال يبقى ألحد عند أحد مظلمة إال
استوفاها كاملة ،فلذلك أرشد الرسول  للتحلل من املظامل قبل القصاص يوم القيامة.
الفوائد
 عدل اهلل تعاىل التام. وجوب البعد عن ظلم الناس والتحرز منه. أن املظلوم يأخذ من حسنات الظامل ،فإن مل يكن له حسنات طرح عليه من سيئاتاملظلوم.
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من صور احلساب يوم القيامة
قال اهلل تعاىل{ :

         

 )0( }  وقال{ :

         

. )0( }          
عن أنس  قال { :كنا عند رسول اهلل  فضحك ،فقال :هل تدرون مم
أضحك؟ قال :قلنا :اهلل ورسوله أعلم ،قال :من خماطبة العبد ربه يقول :يا رب أمل جترين
من الظلم قال :يقول :بلى ،قال :فيقول :فإين ال أجيز على نفسي إال شاهدا مين ،قال:
فيقول :كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبني شهودا ،قال :فيختم على فيه
(أي :فمه) فيقال ألركانه (أي :جوارحه) انطقي ،قال :فتنطق بأعماله ،قال :مث خيلى بينه
وبني الكالم فيقول :بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل } ( )0أخرجه مسلم (. )0
تيسري احلساب على املؤمنني:
قال اهلل تعاىل{ :

          

. )0( }         
عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل  { إن اهلل يدين املؤمن
فيضع عليه كنفه ويستره فيقول :أتعرف ذنب كذا وكذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول :نعم
أي رب ،حىت قرره بذنوبه ورأى يف نفسه أنه قد هلك ،قال :سترهتا عليك يف الدنيا وأنا
أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته .وأما الكفار واملنافقون فينادى هبم على رؤوس
( )0سورة يس ،آية.00 :
( )0سورة فصلت ،آية.00 :
( )0مسلم الزهد والرقائق (. )0000
( )0م .0100
( )0سورة االنشقاق ،اآليات.0 - 0 :
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اخلالئق { } )0( }            
متفق عليه (. )0
الشرح
يف يوم القيامة يكون احلساب من اهلل بالعدل والفضل ،عدل اهلل مع اجملرمني والكافرين
فيمازيهم مبا كسبوا ،ويفضحهم وينطق أعضاءهم فتشهد عليهم حىت ال يكون هلم حمة،
وفضله على املسلمني فيغفر هلم ويعفو عنهم ويسترهم.
الفوائد
 أن أعضاء الكافر تشهد عليه يوم القيامة مبا عمل. تيسري احلساب على املؤمنني. -ستر اهلل على املؤمنني ومغفرته هلم ،وفضحه للكافرين واملنافقني.

( )0سورة هود آية.00 :
( )0خ. )0000( 00 / 0
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من صفات أهل اجلنة
قال اهلل تعاىل{ :

           

. )0( }   
عن عبادة بن الصامت  عن النيب  قال { :من شهد أن ال إله إال اهلل وحده ال
شريك له وأن حممدا عبده ورسوله ،وأن عيسى عبد اهلل ورسوله وكلمته ألقاها إىل مرمي
وروح منه ،واجلنة حق ،والنار حق أدخله اهلل اجلنة على ما كان من العمل } ( )0أخرجه

البخاري (. )0
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { احتمت اجلنة والنار ،فقالت هذه:
يدخلين اجلبارون واملتكربون ،وقالت هذه :يدخلين الضعفاء واملساكني ،فقال اهلل 
هلذه :أنت عذايب أعذب بك من أشاء ،وقال هلذه :أنت رمحيت أرحم بك من أشاء ،ولكل
واحدة ملؤها } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن حارثة بن وهب  أنه مسع النيب  يقول { :أال أخربكم بأهل اجلنة؟ قالوا
بلى ،قال  كل ضعيف متضعف لو أقسم على اهلل ألبره ،مث قال :أال أخربكم بأهل

النار؟ قالوا :بلى ،قال :كل عتل جواظ مستكرب } ( )0أخرجه مسلم (. )0

( )0سورة النازعات ،اآليتان.00 - 01:
( )0البخاري أحاديث األنبياء ( ، )0000مسلم اإلميان ( ، )00الترمذي اإلميان ( ، )0000أمحد (. )000/0
( )0خ. )0000( 000 /0
( )0البخاري تفسري القرآن ( ، )0000مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ( ، )0000الترمذي صفة اجلنة
( ، )0000أمحد (. )001/0
( )0م .0000
( )0البخاري تفسري القرآن ( ، )0000مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ( ، )0000الترمذي صفة جهنم (، )0010
ابن ماجه الزهد ( ، )0000أمحد (. )010/0
( )0م .0000
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(والعتل اجلواظ هو :اجلايف الشديد اخلصومة واجلموع املنوع املختال يف مشيته) (. )0
الشرح
ألهل اجلنة  -كما يف هذه النصوص  -صفات وأخالق أخربنا اهلل عنها وأخربنا عنها
رسوله  ترغيبا لنا لالتصاف هبا لتكون سببا لدخول اجلنة بإذن اهلل.
الفوائد
 أن من صفات أهل اجلنة اخلوف من اهلل وهني النفس عن هواها املخالف للشرع. أن من أعظم صفات أهل اجلنة إخالص التوحيد هلل. -أن من أخالقهم ترك التمرب والتكرب على عباد اهلل.

( )0شرح النووي على مسلم .000 /00
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صفات أهل اجلنة يف اجلنة
ق ــ ال اهلل تع ـ ال ـ ى { :
                  
        

}

}

() 0

                                             

وق ـ ال تع ـ ال ـ ى { :

                           

() 0

عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { أول زمرة تلج اجلنة صورهتم على
صورة القمر ليلة البدر ،ال يبصقون فيها وال ميتخطون وال يتغوطون ،آنيتهم فيها الذهب
وأمشاطهم من الذهب والفضة وجمامرهم األلوة (( )0أي :العود) ورشحهم املسك ،ولكل
واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من احلسن ،ال اختالف بينهم وال
تباغض ،قلوهبم قلب واحد يسبحون اهلل بكرة وعشيا } أخرجه البخاري (. )0

عن أيب سعيد  عن النيب  قال { :ينادي مناد (أي :ينادي أهل اجلنة) .إن لكم
أن تصحوا فال تسقموا أبدا ،وإن لكم أن حتيوا فال متوتوا أبدا ،وإن لكم أن تشبوا فال
هترموا أبدا ،وإن لكم أن تنعموا فال تبتئسوا أبدا ،فذلك قوله { 

 } )0( }     أخرجه مسلم (. )0

( )0سورة احلمر ،آية.00 :
( )0سورة املطففني ،آية.00 :
( )0بفتح اهلمزة أو ضمها.
( )0خ .0000( 000 /0
( )0سورة األعراف آية.00 :
( )0م .0000
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الشرح
أهل اجلنة يف نعيم مقيم دائم ،حياهتم ال نصب فيها وال تعب ،يف شباب دائم وصحة
ال تزول ،ليس يف قلوهبم غل وال حسد ،وال تباغض راضني أكمل الرضا عن ما آتاهم
رهبم.
الفوائد
 مجال صور أهل اجلنة ونضارة وجوههم. خلود أهل اجلنة شبابا أصحاء. -دوام نعيمهم ،وخلو قلوهبم من الغل واحلسد.
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سعة رمحة اهلل
قال اهلل تعاىل{ :

  

} ( )0وقال {

    

         

}

()0

 .وقال

{ . )0( }    
عن أيب هريرة  أن النيب  قال { :ملا خلق اهلل اخللق كتب يف كتابه فهو عنده
فوق العرش :إن رمحيت تغلب غضيب } ( )0أخرجه مسلم (. )0
وعنه أن رسول اهلل قال { :لو يعلم املؤمن ما عند اهلل من العقوبة ما طمع جبنته أحد،
ولو يعلم الكافر ما عند اهلل من الرمحة ما قنط من جنته أحد } ( )0أخرجه مسلم (. )0
وعنه قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :جعل اهلل الرمحة مائة جزء ،فأمسك عنده
تسعة وتسعني وأنزل يف األرض جزء واحدا فمن ذلك اجلزء تتراحم اخلالئق حىت ترفع

الدابة حافرها عن ولدها أن تصيبه } ( )0أخرجه مسلم (. )0

عن أيب هريرة  عن النيب  قال { :أسرف رجل على نفسه (يعين يف املعاصي)
( )0سورة الفاحتة آية.0 :
( )0سورة األعراف ،آية.000 :
( )0سورة األحزاب ،آية.00 :
( )0البخاري التوحيد ( ، )0000مسلم التوبة ( ، )0000الترمذي الدعوات ( ، )0000ابن ماجه الزهد
( ، )0000أمحد (. )000/0
( )0م .0000
( )0مسلم التوبة ( ، )0000الترمذي الدعوات ( ، )0000أمحد (. )000 /0
( )0م .0000
( )0البخاري األدب ( ، )0000مسلم التوبة ( ، )0000الترمذي الدعوات ( ، )0000ابن ماجه الزهد
( ، )0000أمحد ( ، )000/0الدارمي الرقاق (. )0000
( )0م .0000
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فلما حضره املوت أوصى بنيه فقال :إذا أنا مت فأحرقوين مث اسحقوين مث اذروين يف الريح
يف البحر ،فواهلل إلن قدر علي ريب ليعذبين عذابا ما عذب به أحدا ،قال :ففعلوا ذلك به،
فقال (أي :اهلل) لألرض أدي ما أخذت ،فإذا هو قائم ،فقال له ما محلك على ما صنعت؟
فقال :خشيتك يا رب ،فغفر له بذلك } ( )0متفق عليه (. )0
الشرح
رمحة اهلل واسعة جعلها لعباده املؤمنني ،فهو الرمحن الرحيم ورمحته سبقت غضبه ،فال
يتعاظمه ذنب أن يغفره.
الفوائد
 سعة رمحة اهلل. أهنا لعباده املؤمنني. -أهنا سبقت غضبه.

( )0البخاري أحاديث األنبياء ( ، )0000مسلم التوبة ( ، )0000النسائي اجلنائز ( ، )0100ابن ماجه الزهد
(  ، )0000أمحد ( ، )000/0مالك اجلنائز (. )000
( )0خ ، )0000( 000 / 0م .0000
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فضل التقوى واألمر هبا
) وقال0( }          { :قال اهلل تعاىل
)0(

}              { :تعاىل

              
)0(

}

:وقال

     
)0(

{ :وقال

}  
)0(

}

  

{ :وقال

)0(

}

{ :وقال تعاىل

    

          

{ :وقال

           

{ :وقال

)0(

{

}         

      

{ :وقال

)0(

}       

. )01( }     { :) وقال تعاىل0( }   
 { اتق اهلل حيثما كنت واتبع السيئة احلسنة: قال  أن رسول اهلل عن أيب ذر
. )0( ) أخرجه الترمذي00( } متحها وخالق الناس خبلق حسن
.0 : آية،) سورة النساء0(
.010 : آية،) سورة آل عمران0(
.00 : آية،) سورة احلشر0(
.00 : آية،) سورة املائدة0(
.0 ، 0 : اآليتان،) سورة الطالق0(
.000 : آية،) سورة النساء0(
.00 : آية،) سورة األنفال0(
.0 : آية،) سورة البقرة0(
.00 : آية،) سورة مرمي0(
.01: آية،) سورة الشعراء01(
. )0000(  الدارمي الرقاق، )000/0(  أمحد، )0000( ) الترمذي الرب والصلة00(
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الشرح
التقوى هي أن جتعل بينك وبني عذاب اهلل وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه ،وهي
مجاع كل خري يف الدنيا واآلخرة ،أوصى اهلل هبا األولني واآلخرين ،وأخرب سبحانه أنه إمنا
يتقبل من املتقني.
الفوائد
 فضل التقوى وأهنا مجاع كل خري. أهنا سبب لتفريج الكروب وسعة الرزق. -أهنا سبب للفوز باجلنة.

( )0ت رقم  0000وقال حديث حسن.
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احفظ اهلل حيفظك

()0

عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال { :كنت خلف النيب  يوما فقال :يا غالم إين
أعلمك كلمات ،احفظ اهلل حيفظك ،احفظ اهلل جتده جتاهك ،إذا سألت فاسأل اهلل ،وإذا
استعنت فاستعن باهلل ،واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال

بشيء قد كتبه اهلل عليك ،رفعت األقالم وجفت الصحف } ( )0أخرجه الترمذي (. )0

ويف رواية { :احفظ اهلل جتده أمامك ،تعرف على اهلل يف الرخاء يعرفك يف الشدة،
واعلم أن ما أخطأك مل يكن ليصيبك وما أصابك مل يكن ليخطئك ،واعلم أن النصر مع

الصرب وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا }

()0

الشرح
هذا حديث عظيم فيه وصية عظيمة من الرسول  البن عمه ابن عباس رضي اهلل
عنهما ،أوصاه بأن حيفظ اهلل بفعل أوامره واجتناب نواهيه وحفظ حدوده مراقبة له
وخوفا منه ،فمن حفظ اهلل حفظه اهلل يف مصاحل دينه ودنياه ،وأمره أن يستعني به يف كل
أموره ،مث نبهه على أصل مهم وهو التوكل على اهلل واإلميان بأن ما كتبه اهلل للعبد فهو
آتيه ال حمالة وما صرفه عنه فلن يناله مهما فعل من األسباب ،وأن هذا مما قدره اهلل وكتبه
عنده.
الفوائد
 حفظ اهلل ملن حفظه باتباع أوامره واجتناب نواهيه. -أمر الرسول  باالعتماد على اهلل وحده وطلب العون منه.

( )0انظر :شروح األربعني النووية حديث رقم  ،00ونور االقتباس البن رجب.
( )0الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ( ، )0000أمحد (. )010/0
( )0ت  0000وقال حسن صحيح.
( )0أمحد (. )010 /0
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الثواب على نية اخلري واهلم به
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما عن رسول اهلل  فيما يروي عن ربه تبارك وتعاىل

قال { :أن اهلل  كتب السيئات واحلسنات ،مث بني ذلك ،فمن هم حبسنة فلم يعملها
كتبها اهلل عنده حسنة كاملة ،وإن هم هبا فعملها كتبها اهلل عنده عشر حسنات إىل
سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية ،وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها اهلل عنده حسنة

كاملة ،وإن هم هبا فعملها كتبها اهلل سيئة واحدة } ( )0متفق عليه (. )0

عن أيب هريرة  عن النيب  قال { :يقول اهلل :إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فال
تكتبوها عليه حىت يعملها ،فإن عملها فاكتبوها مبثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له
حسنة ،وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له
بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف } ( )0أخرجه البخاري (. )0
الشرح
من رمحة اهلل وسعة فضله وكرمه أن من هم حبسنة وعزم عليها مث صرفه صارف عنها
فإنه يكتب له ثواب نيته الصاحلة فيكتب له حسنة واحدة فإن عملها كتب له األجر
مضاعفا ،وكذلك يف عمل السيئات فمن هم بسيئة فتركها هلل كتب اهلل له حسنة ،فإن
عملها كتب عليه سيئة واحدة.
الفوائد
 سعة رمحة اهلل وعظيم فضله. أن املسلم يثاب على مهه باحلسنات ولو مل يعملها. أن من هم بسيئة فتركها هلل أثيب على ذلك. مضاعفة ثواب األعمال احلسنة.( )0البخاري الرقاق ( ، )0000مسلم اإلميان ( ، )000أمحد (. )000/0
( )0خ ( ، )0000م .000
( )0البخاري التوحيد ( ، )0100مسلم اإلميان ( ، )000الترمذي تفسري القرآن ( ، )0100أمحد (. )000/0
( )0خ (. )0010
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عظمة اهلل تبارك وتعاىل وسعة ملكه
عن أيب ذر  عن النيب  فيما يروي عن اهلل تبارك وتعاىل أنه قال { :يا عبادي
إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما ،فال تظاملوا يا عبادي كلكم ضال إال
من هديته فاستهدوين أهدكم ،يا عبادي كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموين
أطعمكم ،يا عبادي كلكم عار إال من كسوته فاستكسوين أكسكم ،يا عبادي إنكم
ختطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب مجيعا فاستغفروين أغفر لكم ،يا عبادي إنكم لن
تبلغوا ضري فتضروين ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين ،يا عبادي لو أن أولكم وآخركم
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئا ،يا
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفمر قلب رجل واحد ما
نقص ذلك من ملكي شيئا ،يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف
صعيد واحد فسألوين فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص
املخيط إذا أدخل البحر ،يا عبادي إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم مث أوفيكم إياها ،فمن
وجد خريا فليحمد اهلل ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه } ( )0رواه مسلم (. )0
الشرح
عظمة اهلل تعاىل ال حتد وال تتصور ،وكل شيء ملك له وحتت تصرفه سبحانه ،خلق
اخللق ويرزقهم ويدبر أمرهم وهو يف غىن كامل عنهم ،ال تضره معصية العاصي ،وال تنفعه
طاعة املطيع ،لكن يأمرهم وينهاهم ملا يف ذلك من املصلحة هلم.
الفوائد
 عظمة اهلل سبحانه وتعاىل وسعة ملكه. عظم قدرة اهلل وقوته وكمال غناه عن خلقه. حاجة اخللق الشديدة هلدايته ورزقه ومغفرته.( )0مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )0000الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ( ، )0000ابن ماجه الزهد
(  ، )0000أمحد ( ، )001/0الدارمي الرقاق (. )0000
( - )0م .0000
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فأما اليتيم فال تقهر 260......................................................................
فأما من طغى 572...........................................................................
فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار اليت وقودها الناس واحلمارة 573............................
فأنذرتكم نارا تلظى 573.....................................................................
فاذكروين أذكركم واشكروا يل وال تكفرون 435..............................................
فاصرب على ما يقولون وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا056.....................
فاعلم أنه ال إله إال اهلل واستغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات واهلل79 .............................
فبما رمحة من اهلل لنت هلم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك 360 ،340 ...........
فتعاىل اهلل امللك احلق وال تعمل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه22 ..................
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا 029.................
فكيف تتقون إن كفرمت يوما جيعل الولدان شيبا 567............................................
فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون 579 ،576 .....................
فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شمر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم 425 ،37 ............
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إىل اهلل قال احلواريون 222........................
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم 405.............................
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وهلل على الناس 546...........................
ق والقرآن اجمليد 554........................................................................
قال هلم موسى ويلكم ال تفتروا على اهلل كذبا فيسحتكم بعذاب وقد 349........................
قالت إحدامها ياأبت استأجره إن خري من استأجرت القوي األمني525...........................
قل إن ريب يبسط الرزق ملن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من 467.........................
قل إن كنتم حتبون اهلل فاتبعوين حيببكم اهلل ويغفر لكم ذنوبكم واهلل 425..........................
قل ال أجد يف ما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة 88 ........................
قل ال يعلم من يف السماوات واألرض الغيب إال اهلل وما يشعرون أيان 55 ........................
قل هذه سبيلي أدعو إىل اهلل على بصرية أنا ومن اتبعين وسبحان اهلل529..........................
قل هو اهلل أحد 220.........................................................................
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قل ياأيها الكافرون 220......................................................................
قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهلل إن 43 ............................
قل ياعبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا يف هذه الدنيا297.............................
قولوا آمنا باهلل وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل 222.................................
قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى املتكربين409.................................
كانوا قليال من الليل ما يهمعون223..........................................................
كال إهنا لظى 573...........................................................................
كال إهنم عن رهبم يومئذ حملموبون583........................................................
كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون 24 ...................
ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم اهلل الذين37 .........................
ال خري يف كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بني 467.....................
ال يؤاخذكم اهلل باللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان 329..........................
لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرمي ذلك 339.....................
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني 366..................
لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة ملن كان يرجو اهلل واليوم اآلخر 357.....................
للذين أحسنوا احلسىن وزيادة وال يرهق وجوههم قتر وال ذلة أولئك 583.........................
لن ينال اهلل حلومها وال دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها 557.....................
ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكن الرب من آمن 45 ..........................
ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على املريض حرج وال66 ....................
ليس عليك هداهم ولكن اهلل يهدي من يشاء وما تنفقوا من خري فألنفسكم 469..................
ما أصاب من مصيبة إال بإذن اهلل ومن يؤمن باهلل يهد قلبه واهلل 337..............................
ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد 33 ،26 .................................................
مالك يوم الدين 542.........................................................................
مثل اجلنة اليت وعد املتقون جتري من حتتها األهنار أكلها دائم وظلها575..........................
مثل اجلنة اليت وعد املتقون فيها أهنار من ماء غري آسن وأهنار من575.............................
حممد رسول اهلل والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم تراهم 366...........................
من عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنمزينهم337...................
من كان يريد احلياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهلم فيها وهم 23 ..............................
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هل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة أو يأيت ربك أو يأيت بعض آيات 40 ...........................
هو الذي بعث يف األميني رسوال منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 24 ....................
هو الذي يصلي عليكم ومالئكته ليخرجكم من الظلمات إىل النور وكان 593....................
وأمتوا احلج والعمرة هلل فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي وال حتلقوا 550........................
وإذ قال لقمان البنه وهو يعظه يابين ال تشرك باهلل إن الشرك لظلم 257 ،49 ....................
وإذا بلغ األطفال منكم احللم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم 287........................
وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستميبوا 75 ....................
وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم237...................
وأزلفت اجلنة للمتقني592....................................................................
وألق ما يف ميينك تلقف ما صنعوا إمنا صنعوا كيد ساحر وال يفلح الساحر57 .....................
وأما من خاف مقام ربه وهنى النفس عن اهلوى 586 ،334 ....................................
وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن538......................
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 506....................
وإنك لعلى خلق عظيم 357..................................................................
وأهنم يقولون ما ال يفعلون 382...............................................................
واتبعوا ما تتلو الشياطني على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطني58 ،57 .............
واتل عليهم نبأ ابين آدم باحلق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدمها 592...............................
واخفض جناحك ملن اتبعك من املؤمنني420...................................................
واذكر ربك يف نفسك تضرعا وخيفة ودون اجلهر من القول بالغدو واآلصال437.................
واعبدوا اهلل وال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرىب 407............................
واعتصموا حببل اهلل مجيعا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهلل عليكم إذ 502............................
واعلموا أمنا أموالكم وأوالدكم فتنة وأن اهلل عنده أجر عظيم 254 ،252 ........................
واكتب لنا يف هذه الدنيا حسنة ويف اآلخرة إنا هدنا إليك قال عذايب593.........................
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا 79 ..........................
والذين هم ألماناهتم وعهدهم راعون525......................................................
والشعراء يتبعهم الغاوون 377.................................................................
واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق 427......................
وجوه يومئذ ناضرة583......................................................................
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وعد اهلل املؤمنني واملؤمنات جنات جتري من حتتها األهنار خالدين577............................
وقال ربكم ادعوين أستمب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون75 ...................
وقالوا أآهلتنا خري أم هو ما ضربوه لك إال جدال بل هم قوم خصمون 345........................
وقالوا احلمد هلل الذي أذهب عنا احلزن إن ربنا لغفور شكور575................................
وقالوا جللودهم مل شهدمت علينا قالوا أنطقنا اهلل الذي أنطق كل 584..............................
وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك 403...........................
وقل لعبادي يقولوا اليت هي أحسن إن الشيطان يزنغ بينهم إن الشيطان 295......................
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين زينتهن 403 ،39 .............
ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن اهلل قل أفرأيتم ما 53 ...........................
وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهلل عليه وإنه لفسق وإن الشياطني ليوحون563.......................
وال تصعر خدك للناس وال متش يف األرض مرحا إن اهلل ال حيب كل خمتال 438...................
وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن حىت يبلغ أشده وأوفوا 330.............................
وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 373 ،32 ...............
ولقد آتيناك سبعا من املثاين والقرآن العظيم 542................................................
ولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن 49 .................
ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت فمنهم 47 .........................
وهلل ما يف السماوات وما يف األرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب 592........................
وملن خاف مقام ربه جنتان334...............................................................
ولنبلونكم بشيء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات297..................
وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون47 .......................................................
وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهلل ورسوله أمرا أن يكون هلم 37 ............................
ومن أحسن قوال ممن دعا إىل اهلل وعمل صاحلا وقال إنين من املسلمني 529.......................
ومن أظلم ممن افترى على اهلل كذبا أولئك يعرضون على رهبم ويقول 585........................
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمى337.......................
ومن الناس من يشتري هلو احلديث ليضل عن سبيل اهلل بغري علم ويتخذها545....................
ونزعنا ما يف صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلني 588...................................
ونزعنا ما يف صدورهم من غل جتري من حتتهم األهنار وقالوا احلمد588..........................
ونضع املوازين القسط ليوم القيامة فال تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال 582......................
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ووصينا اإلنسان بوالديه إحسانا محلته أمه كرها ووضعته كرها ومحله403........................
ويرزقه من حيث ال حيتسب ومن يتوكل على اهلل فهو حسبه إن اهلل بالغ 65 ......................
ويسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض وال تقربوهن 023 ،008 ،003....
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسريا260...........................................
ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على اهلل وجوههم مسودة أليس يف جهنم 349.....................
ياأيها اإلنسان إنك كادح إىل ربك كدحا فمالقيه 584.........................................
ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 004 ،003 ،036 ،032 ....
ياأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا يف اجملالس فافسحوا يفسح 290 ،22 ..............
ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر 230..........................
ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم 323.............................
ياأيها الذين آمنوا إن تتقوا اهلل جيعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم592........................
ياأيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من330...........................
ياأيها الذين آمنوا إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسمد احلرام 530..............................
ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم هبيمة األنعام إال ما 330..............................
ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهلل حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون 592 ،07 .....................
ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني443...........................
ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وقولوا قوال سديدا07 ...............................................
ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهلل ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اهلل592 ،472 .....................
ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثريا من الظن إن بعض الظن إمث وال 372..............................
ياأيها الذين آمنوا استميبوا هلل وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم 542...............................
ياأيها الذين آمنوا توبوا إىل اهلل توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر39 .............................
ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس واحلمارة 252.........................
ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا هلل إن كنتم 83 ..........................
ياأيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا287 ،66 ..................
ياأيها الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرها وال تعضلوهن 429...........................
ياأيها الذين آمنوا هل أدلكم على جتارة تنميكم من عذاب أليم 386.............................
ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا إين مبا تعملون عليم83 ............................
ياأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم567........................................
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ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ،472 ،427 ،07 ....
592
يابين إهنا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن يف صخرة أو يف السماوات 257.....................
يوم نقول جلهنم هل امتألت وتقول هل من مزيد 569..........................................
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فهرس األحاديث

أأتوضأ من حلوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت ال تتوضأ ،قال أأتوضأ 038.................
أتدرون ما الغيبة؟قالوا اهلل ورسوله أعلم ،قال ذكرك أخاك مبا يكره ،قيل 372.....................
أتدرون من املفلس؟قالوا املفلس فينا من ال درهم له وال متاع ،فقال إن 582......................
أيت النيب بثوب من حرير فمعلوا يعمبون من حسنه ولينه ،فقال رسول اهلل 577...................
أتى رجل أعمى فقال يا رسول اهلل ليس يل قائد يقودين إىل املسمد ،فسأل043...................
أتيت النيب فدخلت عليه ومل أسلم ،فقال النيب ارجع فقل السالم عليكم أأدخل؟ 287..............
أتيت النيب يف دين كان على أيب فدققت الباب ،فقال من ذا؟فقلت أنا ،فقال287..................
أتيت النيب يف مرضه وهو يوع ك وعكا شديدا ،وقلت إنك لتوعك وعكا شديدا299.........،
أتيت النيب وهو يقرأ أهلاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مايل مايل ،قال 467.................
أثقل الصالة على املنافقني العشاء والفمر ،ولو يعلمون ما فيهما من األجر 338...................
أحب الصالة إىل اهلل صالة داود عليه السالم ،وأحب الصيام إىل اهلل صيام 225................
أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى 024 ،022 ...................................................
أحلت لنا ميتتان ودمان ،فأما امليتتان فاجلراد واحلوت ،وأما الدمان فالكبد والطحال 88 ......
أخرجوا املشركني من جزيرة العرب 530......................................................
إذا أتى أحدكم أهله مث أراد أن يعود ،فليتوضأ بينهما وضوءا 002................................
إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة ،وال تستدبروها ،ولكن شرقوا أو غربوا 94 ....................
إذا أقبلت احليضة فدعي الصالة ،وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي 003...............................
إذا أكل أحدكم طعاما فليقل باسم اهلل ،فإن نسي يف األول فليقل يف اآلخر396...................
إذا أمن اإلمام فأمنوا ،فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما 065...........................
إذا أيقظ الرجل أهله فصليا ركعتني مجعيا كتبا من الذاكرين اهلل كثريا والذاكرات223.............
إذا استأذن أحدكم ثالثا فلم يؤذن له فلريجع 287..............................................
إذا استممر أحدكم فليوتر 98 ..............................................................
إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما يف اإلناء ثالثا032 ،93 ............. ،
إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمىن ،وإذا نزع فليبدأ بالشمال ،لتكن اليمىن307.......................
إذا انتهى أحدكم إىل جملس فليسلم ،فإن بدا له أن جيلس فليملس ،مث إذا 73 .....................
إذا انقطع شسع نعل أحدكم ،فال ميش يف األخرى حىت يصلحها 239............................
إذا بال أحدكم فال يأخذ ذكره بيمينه ،وال يستنج بيمينه ،وال يتنفس يف اإلناء 98 .................
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إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل 394..............................
إذا تشهد أحدكم فليستعذ باهلل من أربع يقول اللهم إين أعوذ بك من عذاب 535 ،093 .........
إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل 233..........................................................
إذا جلس بني شعبها األربع مث جهدها فقد وجب الغسل003....................................
إذا مجع اهلل األولني واآلخرين ليوم القيامة ليوم ال ريب فيه ناد مناد 50 ...........................
إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم 263...................................................
إذا دبغ اإلهاب فقد طهر 89 .................................................................
إذا دخل أحدكم املسمد فلريكع ركعتني قبل أن جيلس049.....................................
إذا دخل أحدكم املسمد فليسلم على النيب وليقل اللهم افتح يل أبواب رمحتك038.............. ،
إذا دخل أهل اجلنة اجلنة قال يقول اهلل تبارك وتعاىل تريدون شيئا أزيدكم؟فيقولون 583............
إذا دخل الرجل مزنلة فذكر اهلل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان ال 396.....................
إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فال ميس من شعره وبشره شيئا 547...................
إذا دعا أحدكم فال يقل اللهم اغفر يل إن شئت ،ارزقين إن شئت ،وليعزم 77 ....................
إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها املالئكة 427...................
إذا دعي أحدكم إىل الوليمة فليأهتا 285........................................................
إذا دعي أحدكم إىل طعام فليمب فإن شاء طعم وإن شاء ترك 285..............................
إذا رأى أحدكم الرؤيا حيبها فإمنا هي من اهلل فليحمد اهلل عليها وليحدث283.....................
إذا رأيتم اجلنازة فقوموا ،فمن تبعها فال يقعد حىت توضع499....................................
إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يف املسمد فقولوا ال أربح اهلل جتارتك ،وإذا 039.......................
إذا سمدت فضع كفيك وارفع مرفقيك083.................................................
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم 70 ................................................
إذا مسعتم اإلقامة فامشوا وعليكم بالسكينة والوقار وال تسرعوا فما أدركتم 047..................
إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول ،مث صلوا علي فإنه من صلى علي صالة 033.................
إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثلما يقول املؤذن 033.................................................
إذا مسعتم صياح الديكة فاسألوا اهلل من فضله فإهنا رأت ملكا ،وإذا مسعتم 563................
إذا عطس أحدكم فحمد اهلل فشمتوه ،وإن مل حيمد اهلل فال تشمتوه392..........................
إذا عطس أحدكم فليقل احلمد هلل وليقل له أخوه أو صاحبه يرمحك اهلل392........................... ،
إذا غضب أحدكم وهو قائم فليملس ،فإن ذهب عنه الغضب وإال فليضطمع 300................
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إذا قال اإلمام مسع اهلل ملن محده ،فقولوا ربنا ولك احلمد ،فإنه من وافق 079......................
إذا قال اإلمام غري املغضوب عليهم وال الضالني ،فقولوا آمني 066................................
إذا قال الرجل ألخيه يا كافر ،فقد باء هبا أحدمها ،فإن كان كما قال وإال رجعت عليه 379.......
إذا قام أحدكم من جملسه مث رجع إليه فهو أحق به 290.........................................
إذا قلت لصاحبك يوم اجلمعة أنصت واإلمام خيطب فقد لغوت 235.............................
إذا كان ثالثة فال يتناج اثنان دون الثالث293..................................................
إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطني تنتشر حينئذ432.................. ،
إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شمرة أو جدار أو حمر72 ..........
إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث إال من صدقة جارية ،أو علم ينتفع ،252 ،22 ....
469
إذا وطئ أحدكم بنعله األذى فإن التراب له طهور 86 ..........................................
إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم فليغمسه كله مث ليزنعه ،فإن يف أحد جناحيه 434 ،93 .......
إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب 274........................
أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ،ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة ،338 ،330 ..
347
أرسل ت بنت النيب إن ابين قد احتضر فاشهدنا ،فأرسل يقرئ السالم ويقول 496..............
أرسلت بنت النيب أن ابين قد احتضر فاشهدنا ،فأرسل يقريء السالم ويقول 366.............
أسرعوا باجلنازة فإن تك صاحلة فخري تقدموهنا إليه ،وإن تك سوى ذلك فشر 488................
أسرف رجل على نفسه يعين يف املعاصي فلما حضره املوت أوصى بنيه فقال إذا 593..............
أعتم النيب ذات ليلة بالعشاء حىت ذهب عامة الليل ،مث خرج فصلى وقال إنه 230..................
أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسرية شهر ،وجعلت يل األرض 036..........
أعفوا اللحى ،وجزوا الشوارب ،وغريوا شيبكم ،وال تشبهوا باليهود والنصارى022...............
أعوذ باهلل العظيم ووجهه الكرمي وسلطانه القدمي من الشيطان الرجيم ،فإذا038....................
أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهلل احملرم ،وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل 223 ،34 ......
أفضل العبادة الدعاء 75 ......................................................................
أقبل ذات يوم من العالية حىت إذا مر مبسمد بين معاوية دخل فركع فيه ركعتني504...............
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ،فأكثروا الدعاء085 ،80 .............................
أقيمت الصالة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول اهلل فتقدم وهو جنب ،مث قال 058............
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أقيمت الصالة فعرض للنيب رجل فحبسه أي أخره بعدما أقيمت الصالة058......................
أقيمت الصالة والنيب يناجي رجال يف جانب املسمد ،فما قام إىل الصالة حىت نام القوم 058.......
أقيموا صفوفكم فإين أراكم من وراء ظهري ،وكان أحدنا يلزق منكبه مبنكب053................
أكثرت عليكم يف السواك 336.................................................................
أكثروا ذكر هادم اللذات 479................................................................
أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم 433..............................
أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهلل أال تدع متثاال إال طمس ته ،وال 533...................
أال أخربكم بأهل اجلنة؟قالوا بلى ،قال كل ضعيف متضعف لو أقسم على اهلل 586 ،572 ........
أال أخربكم مبن حيرم على النار أو قال حترم عليه النار حترم على كل 360.......................
أال أدلكم على ما ميحو به اهلل اخلطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى 033.........................
أال أنبئكم بأكرب الكبائر؟قلنا بلى يا رسول اهلل ،قال اإلشراك باهلل 373............................
أال أنبئكم خبري أعمالكم ،وأزكاها عند مليككم ،وأرفعها يف درجاتكم ،وخري 435................
أال أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة ،القالة بني الناس 374.........................................
أال تصفون كما تصف املالئكة عند رهبا عز وجل؟ قلنا وكيف تصف املالئكة052................
أال وإين هنيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا ،فأما الركوع فعظموا فيه 087 ،085 ،076......
أال واستوصوا بالنساء خريا فإمنا هن عوان عندكم أي أسريات ليس متلكون منهن غري ذلك 433....
أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو ألوىل رجل ذكر 495.......................................
أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر 583................................
أما لو أن أحدهم يقول حني يأيت أهله بسم اهلل ،اللهم جنبين الشيطان وجنب563.................
أما خيشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل اإلمام أن جيعل اهلل رأسه رأس محار 088.....................
أمر بقتل الكالب إال كلب صيد أو كلب غنم أو كلب ماشية 274..............................
أمر رسول اهلل ببناء املساجد يف الدور أي األحياء انظ ر عون املعبود 040................... 0
أمرت أن أسمد على سبعة أعظم على اجلبهة وأشار بيده على أنفه واليدين080.................
أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل 029 ،027 ...............
أمرنا رسول اهلل أن حنثو يف وجوه املداحني التراب 533.......................................
أمرنا رسول اهلل أن خنرجهن يف الفطر واألضحى العواتق واحليض وذوات اخلدور 556.............
أمرنا رسول اهلل بسبع بعيادة املريض ،واتباع اجلنائز ،وتشميت العاطس 499 ،66 ............
أن أبا بكر الصديققبل النيب بعد موته 488......................................................
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أن أبا بكر رضي اهلل عنهما كتب له هذا الكتاب ملا وجهه إىل البحرين بسم 448 ،446 .........
أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك ،فأتت رسول اهلل فرد نكاحها 539.....................
إن أبغض الرجال إىل اهلل األلد اخلصم 345.....................................................
إن أثقل الصالة على املنافقني العشاء والفمر ،ولو يعلمون ما فيهما ألتومها 054 ،043 ...........
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ،إن كان من أهل اجلنة 530...............
إن أحدكم جيمع يف بطن أمه أربعني يوما نطفة مث يكون علقة مثل ذلك ،مث 482..................
أن أسود رجال كان أو امرأة كان يقم املسمد فمات ومل يعلم النيب مبوته485....................
إن أشد الناس عذابا عند اهلل يوم القيامة املصورون272..........................................
أن أعرابيا جاء إىل النيب فقال يا رسول اهلل ما الكبائر؟قال اإلشراك 368...........................
أن أعرابيا قال لرسول اهلل مىت الساعة؟قال له رسول اهلل ما أعددت هلا؟قال 273...................
إن أعظم الناس أجرا يف الصالة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم 035.................................
إن أفضل أيامكم يوم اجلمعة ،فأكثروا علي من الصالة فيه ،فإن صالتكم معروضة 430............
إن أميت يدعون يوم القيامة غرا حمملني من آثار الوضوء ،فمن استطاع منكم 033.................
أن أناسا من أصحاب رسول اهلل قالوا للنيب يا رسول اهلل ذهب أهل الدثور 565...................
أن أهل مكة سألوا رسول اهلل أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتني 333......................
إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأيت به فعرفه نعمه فعرفها574.............. ،
إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ،رجل استشهد فأيت به ،فعرفه نعمه 50 ،23 ................
إن أوىل الناس باهلل من بدأهم بالسالم 72 ......................................................
إن الدنيا حلوة خضرة وإن اهلل مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا 522...................
إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه وال يزنع من شيء إال شانه360 ،340 ......................
إن الرقى والتمائم والتولة شرك 59 ،53 .......................................................
إن الشيطان أيس أن يعبده املصلون يف جزيرة العرب ،ولكن يف التحريش بينهم 295...............
إن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة ،وإن الرجل ليصدق ويتحرى 347..............
إن الظلم ظلمات يوم القيامة382............................................................
إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إىل السماء فتغلق أبواب السماء دوهنا 375...............
إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبني فيها يزل هبا يف النار أبعد مما بني32 .............................
إن العرق ليذهب يوم القيامة يف األرض سبعني باعا ،وإنه ليبلغ إىل أفواه567......................
إن اهلل أوحى إيل أن تواضعوا حىت ال يفخر أحد على أحد 420..................................
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إن اهلل تعاىل خلق اخللق حىت إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام 405....................
إن اهلل تعاىل طيب ال يقبل إال طيبا ،وإن اهلل أمر املؤمنني مبا أمر83 ...............................
إن اهلل تعاىل قال من عادى يل وليا آذنته باحلرب أي أعلمته أين حمارب 336......................
إن اهلل تعاىل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده يف النهار 40 .......................
إن اهلل تعاىل يقول يوم القيامة أين املتحابون جباليل اليوم أظلهم يف 282.......................
إن اهلل تعاىل ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم ،فمن كان حالفا فليحلف باهلل أو ليصمت 60 ........................
إن اهلل رفيق حيب الرفق يف األمر كله340......................................................
إن اهلل زوى يل األرض فرأيت مشارقها ومغارهبا ،وإن أميت سيبلغ ملكها 504.....................
إن اهلل قد أعطى كل ذي حق حقه ،فال وصية لوارث 495......................................
إن اهلل قد كتب اإلحسان يف كل شيء ،فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذحبتم 563.................
إن اهلل لريضى عن العبد يأكل األكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها 433..........
إن اهلل ليملي للظامل أي ميهله حىت إذا أخذه مل يفلته ،مث قرأ وكذلك 382.........................
إن اهلل ومالئكته وأهل السماوات واألرض حىت النملة يف جحرها ليصلون على 24 ................
إن اهلل حيب العطاس ويكره التثاؤب ،فإذا عطس أحدكم ومحد اهلل كان حقا 394 ،392 .................
إن اهلل يدين املؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا وكذا؟أتعرف584............
إن اهلل يرضى لكم ثالثا ويكره لكم ثالثا ،فريضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا 502...............
إن اهلل يرفع هبذا القرآن أقواما ويضع به آخرين538.............................................
إن اهلل يقول ألهل اجلنة يا أهل اجلنة ،فيقولون لبيك ربنا وسعديك واخلري 577....................
أن اللهكتب السيئات واحلسنات ،مث بني ذلك ،فمن هم حبسنة فلم يعملها كتبها595..............
إن اللهيقبل توبة العبد ما مل يغرغر 40 .........................................................
إن املسلم إذا عاد أخاه املسلم مل يزل يف خرفة اجلنة حىت يرجع ،قيل يا305.......................
إن النار ال يعذب هبا إال اهلل 239..............................................................
أن النيب بعث معاذا إىل اليمن فقال اتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينها 383..........................
أن النيب خرج يف غزوة تبوك يوم اخلميس ،وكان حيب أن خيرج يوم اخلميس 263.................
أن النيب رأى خنامة يف القبلة ،فشق ذلك عليه حىت رؤي يف وجهه ،فقام فحكها 039..........
أن النيب صلى يوم العيد ركعتني ،مل يصل قبلهما وال بعدمها 554.................................
إن النيب قال إن من الشعر حكمة 377.........................................................
أن النيب كان إذا أدخل امليت القرب قال بسم اهلل وباهلل وعلى ملة رسول اهلل 493...................
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أن النيب كان إذا رأى اهلالل قال اللهم أهله علينا باألمن واإلميان والسالمة 453...................
أن النيب كان إذا صلى أي يف السمود فرج بني يديه حىت يبدو بياض إبطيه 083...................
أن النيب كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض هبا صوته392...........................
أن النيب كان ال يدع أربعا قبل الظهر وركعتني قبل الغداة207...................................
أن النيب كان يسبح أي يصلي النافلة على ظهر الراحلة قبل أي وجه توجه227....................
أن النيب كان يعوذ بعض أهله ،ميسح بيده اليمىن ويقول اللهم رب الناس 59 ......................
أن النيب كان يغتسل بفضل ميمونة92 .........................................................
أن النيب كان يقرأ يف الفمر بـ ق والقرآن اجمليد 069........................................
أن النيب كان يقول بني السمدتني اللهم اغفر يل وارمحين وعافين واهدين وارزقين 089.............
أن النيب كان يقول بني السمدتني رب اغفر يل ،رب اغفر يل 089...............................
أن النيب كان يقول يف ركوعه وسموده سبوح قدوس رب املالئكة والروح 075..................
أن النيب كان ينفث على نفسه يف املرض الذي مات فيه باملعوذات ،فلما ثقل 59 ..................
أن النيب لقي ركبا بالروحاء ،فقال من القوم؟قالوا املسلمون ،فقالوا من548.......................
أن النيب ملا مر باحلمر أي مدائن صاحل قال ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا 239...................
أن النيب مر بقربين فقال إهنما ليعذبان وما يعذبان يف كبري ،بلى إنه374...........................
أن النيب مر على جملس فيه أخالط من املسلمني واملشركني عبدة األوثان70 ......................
أن النيب هنى أن يشرب الرجل قائما ،فسئل أنس عن األكل فقال ذلك شر وأخبث437............
أن النيب وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة 89 ........................................
أن امرأة أتت النيب فقالت إين أصرع وإين أتكشف ،فادع اهلل تعاىل يل297...................... ،
إن بني الرجل والشرك والكفر ترك الصالة 029................................................
إن خري احلديث كتاب اهلل ،وخري اهلدي هدي حممد وشر األمور حمدثاهتا425................... ،
إن خري صالة املرء يف بيته إال املكتوبة 200.....................................................
أن رجال أكل عند رسول اهلل بشماله ،فقال كل بيمينك ،قال ال أستطيع ،قال398................
أن رجال جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس ،فقال احلمد هلل محدا كثريا طيبا 063...............
أن رجال دخل يوم اجلمعة من باب كان وجاه املنرب ورسول اهلل قائم خيطب245.................،
أن رجال زار أخا له يف قرية أخرى ،فأرصد اهلل تعاىل على مدرجته ملكا 284.....................
أن رجال سأل رسول اهلل أي اإلسالم خري؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السالم 66 ....................
أن رجال سأل رسول اهلل عن صال ة الليل فقال رسول اهلل صالة الليل مثىن225 ،203 ........
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أن رجال من األعراب جاء إىل النيب فآمن به واتبعه ،مث قال أهاجر معك393.....................،
أن رسول اهلل أيت بشراب فشرب منه ،وعن ميينه غالم وعن يساره األشياخ 433 ،254 ..........
أن رسول اهلل أيت بلنب قد شيب أي خلط مباء ،وعن ميينه أعرايب وعن مشاله432 ،307 ...........
أن رسول اهلل أمر بلعق األصابع والصحفة ،وقال إنكم ال تدرون يف أي طعامكم الربكة 430.......
أن رسول اهلل خرج مبتذال متواضعا متضرعا248................................................
أن رسول اهلل دخل على أم السائب ،فقال مالك يا أم السائب ترفرفني؟ أي 299..................
أن رسول اهلل دخل على أم مبشر األنصارية يف خنل هلا فقال هلا النيب من354......................
أن رسول اهلل رأى يف أصحابه تأخرا فقال هلم تقدموا فأمتوا يب وليأمت053.........................
أن رسول اهلل رخص يف الرقية من كل ذي محة59 ...........................................
أن رسول اهلل سئل عن صوم يوم االثنني ،فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت 456...............
أن رسول اهلل سئل عن صيام يوم عاشوراء ،فقال يكفر السنة املاضية34 ..........................
أن رسول اهلل صلى الظهر باملدينة أربعا وصلى العصر بذي احلليفة ركعتني 238...............
أن رسول اهلل قدم املدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال هلم رسول34 ....................
أن رسول اهلل قرأ يف ركعيت الفمر قل ياأيها الكافرون  ،و قل هو اهلل أحد 220...................
أن رسول اهلل كا ن إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثالث ،قال وقال إذا سقطت 430.............
أن رسول اهلل كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك 94 ........................................
أن رسول اهلل كان إذا سكت املؤذن من األذان لصالة الصبح وبدا الصبح ركع 209...............
أن رسول اهلل كان يقرأ يف ركعيت الفمر بـ قل ياأيها الكافرون  ،و قل هو اهلل أحد 220..........
أن رسول اهلل كان يقرأ يف ركعيت الفمر يف األوىل منهما قولوا آمنا باهلل 220.....................
إن رسول اهلل لعن من اختذ شيئا فيه الروح غرضا537...........................................
أن رسول اهلل مر على رجل من األنصار وهو يعظ أخاه يف احلياء ،فقال رسول 359...............
أن رسول اهلل مر على صربة أي كومة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه333...............
أن رسول اهلل مر على صربة طعام ،فأدخل يده فيها ،فنالت أصابعه بلال355..................... ،
أن رسول اهلل نعى النماشي يف اليوم الذي مات فيه ،وخرج هبم إىل املصلى 485..................
أن رسول اهلل هنى أن يبال يف املاء الراكد96 .................................................
أن رفع الصوت بالذكر حني ينصرف الناس من املكتوبة كان على عهد النيب 098.............
إن شر الرعاء احلطمة 362....................................................................
إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس ،فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة 295........
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أن عمر بن اخلطاب جاء يوم اخلندق بعد ما غربت الشمس ،فمعل يسب كفار قريش235.. ،
إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهلل للمماهدين يف سبيله ،كل درجتني ما 575..............................
إن يف الليل ساعة ال يوافقها رجل مسلم يسأل اهلل خريا من أمر الدنيا 224 ،80 ...........
إن كذبا علي ليس ككذب على أحد ،فمن كذب فليتبوأ مقعده من النار 349....................
إن هلل مالئكة يطوفون يف الطرق يلتمسون أهل الذكر ،فإذا وجدوا قوما يذكرون433.............
أن ماعز بن مالك األسلمي أتى رسول اهلل فقال يا رسول اهلل ،إين قد ظلمت 43 ..................
إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل إذا مل تستح فاصنع ما شئت359........................
إن من أحبكم إيل وأقربكم مين جملسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقا ،وإن 345.....................
إن من أفضل أيامكم يوم اجلمعة فأكثروا علي من الصالة فيه ،فإن صالتكم 235..................
إن هذا البلد حرمه اهلل ،ال يعضد شوكه وال ينفر صيده وال يلتقط لقطته إال من عرفها 537........
أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن كان حمقا ،وبيت يف وسط 345...................
أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا ،وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما 260......................
إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أوالهن بالتراب 86 .....................................
إمنا األعمال بالنيات ،وإمنا لكل امرئ ما نوى ،فمن كانت همرته إىل اهلل 23 .....................
إمنا جعل االستئذان من أجل البصر287........................................................
إمنا مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء كحامل املسك ونافخ الكري ،فحامل 303 ،289 ..........
إنه أتاين الليلة آتيان وإهنما قاال يل انطلق ،وإين انطلقت معهما حىت 347..........................
أنه أيت مباء فشرب قائما فقال إن أناسا يكره أحدهم أن يشرب قائما ،وإين 437..................
إنه أروى وأبرأ وأمرأ 432....................................................................
أنه رأى النيب إذا كرب جعل يديه حذاء منكبيه ،وإذا ركع أمكن يديه من090 ،083 ،073.......
أنه رأى النيب رفع يديه حني دخل يف الصالة مث التحف بثوبه مث وضع يده 060................
أنه مسع رجال يقول ال والكعبة ،فقال ابن عمر ال حتلف بغري اهلل فإين 60 ..................................
أنه شكى إىل رسول اهلل الرجل الذي خييل إليه أنه جيد الشيء يف الصالة038.....................،
أنه صلى مع النيب فكان يقول يف ركوعه سبحان ريب العظيم ويف سموده سبحان ريب األعلى 075..
أنه ضحى قبل الصالة فقال رسول اهلل تلك شاة حلم ،فقال يا رسول اهلل557.................... ،
أنه طلب غرميا له فتوارى أي اختفى عنه مث وجده ،فقال إين معسر ،فقال 440....................
أنه كان يف سفر فصلى العشاء اآلخرة فقرأ يف إحدى الركعتني والتني والزيتون 067...............
أنه كان يسلم عن ميينه وعن يساره السالم عليكم ورمحة اهلل ،السالم عليكم 095.................
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أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمىن فرآه النيب فوضع اليمىن على اليسرى 060...........
إنه ال يسمع مدى صوت املؤذن جن وال إنس وال شيء إال شهد له يوم القيامة030...............
أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان رسول اهلل يفعله 73 ...............................
إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون ،من كره فقد برئ ومن أنكر فقد 325................
أهنا اشترت منرقة أي وسادة فيها تصاوير ،فلما رآها رسول اهلل قام على272......................
إهنا ستكون هنات وهنات ،فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهي مجيع فاضربوه502.............
أهنا كانت مع رسول اهلل يف سفر ،قالت فسابقته فسبقته على رجلي فلما محلت 322..........
إهنا ليست بنمس ،إمنا هي من الطوافني عليكم 92 .........................................
إين أبرأ إىل اهلل أن يكون يل منكم خليل ،فإن اهلل قد اختذين خليال كما 237......................
إين ال أشهد على جور259...................................................................
أو يدخر له من األجر مثلها 83 ...............................................................
أوصاين خليلي بثالث صيام ثالثة أيام من كل شهر ،وركعىت الضحى وأن أوتر قبل أن أنام 456....
أوصاين رسول اهلل فقال ستكون فنت وفرقة فإذا كان كذلك فاكسر سيفك واختذ523.............
أوصين ،قال ال تغضب ،فرد ذلك مرارا ،قال ال تغضب 300....................................
أول زمرة تلج اجلنة صورهتم على صورة القمر ليلة البدر ،ال يبصقون فيها588....................
أول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صالته ،فإن صلحت فقد أفلح 027................
أول ما يقضى بني الناس يوم القيامة يف الدماء 384..............................................
أي الكالم أفضل؟قال ما اصطفى اهلل ملالئكته أو لعباده سبحان اهلل وحبمده 443.................
إياكم واجللوس يف الطرقات ،قالوا يا رسول اهلل ما لنا بد من جمالسنا327 ،289 ................،
إياكم وكثرة احللف يف البيع فإنه ينفق مث ميحق355.............................................
أحيب أحدكم إذا رجع إىل أهله أن جيد فيه ثالث خلفات عظام مسان؟قلنا نعم463............... ،
أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم ،إذا توضأ أحدكم فلريقد وهو جنب 002......................
أيسرك أن يكونوا إليك يف الرب سواء؟قال بلى ،قال فال إذا 259..................................
أيعمز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن يف ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا544......................
أميا امرأة مات هلا ثالثة من الولد كانوا هلا حمابا من النار ،قالت امرأة498.......................
اتق اهلل حيثما كنت واتبع السيئة احلسنة متحها وخالق الناس خبلق حسن 592.....................
اتقوا الالعنني ،قيل وما الالعنان؟ قال الذي يتخلى يف طريق الناس أو ظلهم96 ...............
اتقوا الالعنني ،قيل وما الالعنان؟قال الذي يتخلى يف طريق الناس أو ظلهم 327...................
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اتقوا النار ولو بشق مترة469..................................................................
اجتنبوا السبع املوبقات ،قالوا يا رسول اهلل وما هن؟قال الشرك باهلل384 ،262 .................،
اجتنبوا السبع املوبقات ،قالوا يا رسول اهلل ،وما هن؟ قال الشرك باهلل443 ،57 ،49 ..................... ،
اجعلوا آخر صالتكم بالليل وترا 203...............................................................
اجعلوا يف بيوتكم من صالتكم وال تتخذوها قبورا 200.........................................
احتمت اجلنة والنار ،فقالت هذه يدخلين اجلبارون واملتكربون ،وقالت هذه 586 ،572 ..........
احفظ اهلل جتده أمامك ،تعرف على اهلل يف الرخاء يعرفك يف الشدة ،واعلم 594...................
استب رجالن عند النيب وحنن عنده جلوس وأحدمها يسب صاحبه مغضبا ،قد امحر 300...........
استوصوا بالنساء خريا ،فإهنن خلقن من ضلع ،وإن أعوج ما يف الضلع أعاله429..................
استووا وال ختتلفوا فتختلف قلوبكم ،ليلين منكم أولو األحالم والنهى052....................... ،
اعتدلوا يف السمود وال يبسط أحدكم ذراعه انبساط الكلب 083................................
اقرأ قل هو اهلل أحد واملعوذتني حني متسي وحني تصبح ثالث مرات تكفيك من كل شيء 437....
اقرؤوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابه ،اقرؤوا الزهراوين 462........................
األرض كلها مساجد إال احلمام واملقربة 237...................................................
األرواح جنود جمندة فما تعارف منها ائتلف ،وما تناكر منها اختلف273 ،269 .................
اإلمي أحق بنفسها من وليها ،والبكر تستأذن يف نفسها وإذهنا صمتها 539.........................
الربكة تزنل وسط الطعام ،فكلوا من حافتيه ،وال تأكلوا من وسطه 433..........................
البصاق يف املسمد خطيئة وكفارهتا دفنها 039...............................................
البيعان باخليار ما مل يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما وإن 355.........................
احللف منفقة للسلعة ممحقة للربح 355.........................................................
احلياء خري كله 359..........................................................................
احلياء ال يأيت إال خبري 359....................................................................
الدجال أعور العني اليسرى ،جفال الشعر أي كثري الشعر النهاية يف غريب534............................
الدعاء بني األذان واإلقامة ال يرد 80 ..........................................................
الدعاء هو العبادة75 ........................................................................
الدنيا متاع وخري متاع الدنيا املرأة الصاحلة 538................................................
الدين النصيحة ،قلنا ملن يا رسول اهلل؟قال هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة333........................
الذي يشرب يف إناء الذهب والفضة إمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم 436...........................
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الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام الربرة ،والذي يقرأ القرآن 538 ،463 ..........
الرؤيا من اهلل واحللم من الشيطان ،فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث283 ،278 .............
الراكب شيطان والراكبان شيطانان ،والثالثة ركب 263........................................
الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل303............................................
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب336...........................................................
الصرب عند الصدمة األوىل 490................................................................
الصدقة على املسكني صدقة ،وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة 473.......................
الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان مكفرات ما بينهن229.................
الطرية شرك 62 .............................................................................
العبادة يف اهلرج كهمرة إيل 523............................................................
العبد إذا وضع يف قربه وتوىل وذهب أصحابه حىت إنه ليسمع قرع نعاهلم 530....................
العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما ،واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة 550 ،549 ..............
العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما ،واحلج املربور ليس له جزاء إىل اجلنة455......................
العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر 029.......................................
الكبائر اإلشراك باهلل وعقوق الوالدين ،وقتل النفس ،واليمني الغموس 368........................
اللهم إين أحرج حق الضعيفني اليتيم واملرأة 429 ،262 ........................................
اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث 94 ....................................................
اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين 034............................................
املؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة 030....................................................
املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه ،من كان يف حاجة أخيه كان اهلل 423 ،343 ............
املسلم الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم خري من الذي ال خيالط الناس 297....................
النيب خيفف الركعتني اللتني قبل صالة الصبح حىت إين ألقول هل قرأ بأم الكتاب؟ 220.............
انشق القمر على عهد رسول اهلل بشقني فقال رسول اهلل اشهدوا 333............................
انصر أخاك ظاملا أو مظلوما ،قالوا يا رسول اهلل ،هذا ننصره مظلوما فيكف 464..................
انطلق رسول اهلل وأصحابه حىت سبقوا املشركني إىل بدر وجاء املشركون393................... ،
انفذ على رسلك حىت تزنل بساحتهم مث ادعهم إىل اإلسالم وأخربهم مبا جيب529.............
اهج املشركني فإن جربيل معك 377..........................................................
بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه األغنياء ويترك املساكني ،فمن مل 285........................
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بئس مطية الرجل زعموا350................................................................
بين اإلسالم على مخس شهادة أال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل ،وإقام 546 ،027 .............
بينما أنا مع النيب مضطمعة يف مخيصة إذ حضت ،فانسللت ،فأخذت ثياب حيضيت 023...........
بينما النيب يف جملس حيدث القوم جاء أعرايب فقال مىت الساعة؟فمضى رسول 525.................
بينما رجل بفالة فسمع صوتا يف سحابة اسق حديقة فالن ،فتنحى ذلك السحاب 467............
بينما رجل ميشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فزنل فيها فشرب مث خرج367............. ،
بينما رجل ميشي يف طريق إذ وجد غصن شوك فأخره فشكر اهلل له فغفر له 327..................
بينما حنن جلوس عند النيب إذ خرج علينا رجل شديد بياض الثياب ،شديد سواد 63 ،45 .........
بينما حنن نصلي مع رسول اهلل فسمع جلبة فقال ما شأنكم؟ قالوا استعملنا 047..................
تابعوا بني احلج العمرة فإهنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكري550..........................
تبسمك يف وجه أخيك لك صدقة ،وأمرك باملعروف وهنيك عن املنكر صدقة ،وإرشادك ،363.....
365
حتته مث تقرصه باملاء مث تنضحه مث تصلي فيه 88 .................................................
تدىن الشمس يوم القيامة من اخللق حىت تكون منهم كمقدار ميل ،فيكون الناس 567..............
تصدق علي أيب ببعض ماله ،فقالت أمي ال أرضى حىت تشهد رسول اهلل فانطلق 258..............
تضمن اهلل ملن خرج يف سبيله ،ال خيرجه إال جهاد يف سبيلي وإميان يب وتصديق 388...............
تعرض األعمال يوم االثنني واخلميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم 456.....................
تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد اخلميصة ،إن أعطي رضي وإن مل يعط سخط335.......... ،
تفضل صالة اجلميع صالة أحدكم وحده خبمسة وعشرين جزءا وجيتمع فيكم مالئكة054.....
تلقت املالئكة روح رجل ممن كان قبلكم ،فقالوا أعملت من اخلري شيئا؟قال 440.................
تنكح املرأة ألربع ملاهلا وحلسبها ومجاهلا ولدينها ،فاظفر بذات الدين تربت يداك 503..............
توضأ وضوء النيب فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثالثا ،مث أدخل يده032...................
توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت ،ومن اغتسل فالغسل أفضل233..................................
ثالث ساعات كان رسول اهلل ينهانا أن نصلي فيهن أو نقرب فيهن موتانا حني 493 ،233 ....
ثالثا طول يف الثالثة206......................................................................
ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة ،وال ينظر إليهم ،وال يزكيهم وهلم 438..........................
مث توضئي لكل صالة 008....................................................................
مث مسح هبما وجهه وكفيه 036...............................................................
623

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

ثنتان ال تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حني يلحم بعضهم بعضا 80 ..........
جاء أعرايب فبال يف طائفة املسمد ،فزجره الناس ،فنهاهم النيب فلما قضى 86 ..................................
جاء رجل إىل النيب فقال السالم عليكم فرد عليه مث جلس فقال النيب عشر 68 .....................
جاء رجل إىل النيب فقال يا رسول اهلل ما لقيت من عقرب لدغتين البارحةقال 437.................
جاء رجل إىل رسول اهلل فاستأذنه يف اجلهاد ،فقال أحي والداك؟قال نعم403............. ،
جاء رجل إىل رسول اهلل فقال يا رسول اهلل أي الصدقة أعظم أجرا؟قال أن473...................
جاء رجل إىل رسول اهلل فقال يا رسول اهلل من أحق الناس حبسن صحابيت؟قال 403...............
جاء رجل إىل رسول اهلل فقال يا رسول اهلل ،كيف ترى يف رجل أحب قوما وملا 273.............
جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم اجلمعة والنيب خيطب ،فقال النيب اجلس فقد آذيت وآنيت235..
جاء سليك الغطفاين يوم اجلمعة ورسول اهلل خيطب ،فملس فقال له يا سليك049............... ،
جاء فصلى ،مث جاء إىل النيب فسلم فرد عليه السالم فقال ارجع فصل فإنك 72 ....................
جاءتين امرأة ومعها ابنتان هلا فسألتين فلم جتد عندي شيئا غري مترة واحدة263................... ،
جعل اهلل الرمحة مائة جزء ،فأمسك عنده تسعة وتسعني وأنزل يف األرض جزء593................
جعل النيب ثالثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم ،يعين يف006...........................
حفظت من النيب عشر ركعات ركعتني قبل الظهر ،وركعتني بعدها ،وركعتني بعد 207...........
حق املسلم على املسلم مخس رد السالم ،وعيادة املريض ،واتباع اجلنائز528 ،305 ،285...... ،
خذ اإلداوة ،حىت توارى عين فقضى حاجته 96 ..............................................
خرج رسول اهلل يوما يستسقي فصلى بنا ركعتني بال أذان وال إقامة ،مث خطبنا 247...............
خرج علينا رسول اهلل فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال 093............
خرج علينا رسول اهلل وحنن نتذاكر املسيح الدجال فقال أال أخربكم مبا 50 .......................
خرجنا مع رسول اهلل من املدينة إىل مكة فكان يصلي ركعتني ركعتني حىت 237..................
خسفت الشمس على عهد رسول اهلل فصلى رسول اهلل بالناس ،فقام فأطال القيام 243........
خط لنا رسول اهلل خطا مث قال هذا سبيل اللهثم خط خطوطا عن ميينه ومشاله 506................
خطبنا رسول اهلل فأقبل احلسن واحلسني عليهما قميصان أمحران ،يعثران ويقومان254............ ،
خطبنا رسول اهلل فقال يا أيها الناس قد فرض عليكم احلج فحموا فقال رجل546............................
مخس فواسق يقتلن يف احلل واحلرام احلية والغراب األبقع والفأرة والكلب 537....................
مخس من الفطرة اخلتان ،واالستحداد ،وتقليم األظفار ،ونتف اإلبط ،وقص الشارب 026 ،024 ..
خيار أئمتكم الذين حتبوهنم وحيبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم ،وشرار 325...........
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خري الدعاء دعاء يوم عرفة وخري ما قلت أنا والنبيون من قبلي ال إله إال 559......................
خري الصدقة ما كان عن ظهر غىن ،وابدأ مبن تعول473..........................................
خري اجملالس أوسعها 289.....................................................................
خري صفوف الرجال أوهلا ،وشرها آخرها ،وخري صفوف النساء آخرها وشرها أوهلا 053..........
خري يوم طلعت عليه الشمس يوم اجلمعة ،فيه خلق آدم وفيه أدخل اجلنة وفيه أخرج منها 229......
خريكم من تعلم القرآن وعلمه538..........................................................
دخل املسمد فدخل رجل فصلى مث جاء فسلم على النيب فقال ارجع فصل فإنك ،073 ،059 ....
089 ،077
دخل رسول اهلل املسمد وهم حلق فقال مايل أراكم عزين 290..................................
دخلنا على أيب سيف القني وكان ظئرا إلبراهيم عليه السالم أي زوج مرضعته 496..............
دعا بوضوء فغسل كفيه ثالث مرات ،مث متضمض واستنشق واستنثر ،مث غسل وجهه032..........
دعانا رسول اهلل فبايعناه فكان مما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة 325...............
دعتين أمي يوما أي عندما كان طفال ورسول اهلل قاعد يف بيتنا فقالت ها350............... ،
دعتين أمي يوما ورسول اهلل قاعد يف بيتنا فقالت ها تعال أعطيك ،فقال 256......................
دعوة املسلم ألخيه بظهر الغيب مستمابة ،عند رأسه ملك مؤكل كلما دعا ألخيه 79 .............
ذلك عرق وليست باحليضة فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة ،وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي 008....
رأى النيب رجال يصلي بعد صالة الصبح ركعتني ،فقال رسول اهلل صالة الصبح 209..............
رأى رسول اهلل مضطمعا على بطنه فقال إن هذه ضمعة ال حيبها اهلل 276........................
رأيت النيب إذا سمد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا هنض رفع يديه قبل ركبتيه080...................
رأيت النيب افتتح التكبري يف الصالة فرفع يديه حني يكرب حىت جيعلهما 080 ،077 ،075 ،059 .
رأيت النيب يستسقي فتوجه للقبلة يدعو وحول رداءه مث صلى ركعتني ،جهر 247.................
رأيت رسول اهلل إذا أعمله السري يف السفر يؤخر صالة املغرب حىت جيمع 239....................
رأيت رسول اهلل توضأ حنو وضوئي هذا مث قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم033...............
رأيت رسول اهلل على باب حمريت واحلبشة يلعبون يف املسمد ورسول اهلل يسترين256............
رأيت رسول اهلل وهو على الراحلة يسبح أي يتنفل يوميء برأسه أي وجه توجه227.........،
رسول اهلل يف حاجة فأجنبت فلم أجد املاء ،فتمرغت يف الصعيد أي التراب 036..................
رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي 432...............................................
رغم أنف ،مث رغم أنف ،مث رغم أنف من أدرك أبويه عند الكرب ،أحدمها أو 404..................
622

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

رقيت يوما على بيت حفصة لبعض حاجيت ،فرأيت النيب يقضي حاجته مستقبل الشام 94 ..........
ركعيت الفمر خري من الدنيا وما فيها209......................................................
سأل النيب عن اخلمر فنهاه ،فقال إمنا أصنعها للدواء؟فقال إنه ليس بدواء ،ولكنه داء 330...........
سئل النيب عن صوم يوم عرفة ،فقال يكفر السنة املاضية والباقية559..............................
سأل رجل رسول اهلل عن مواقيت الصالة فقال صل معي ،فصلى الظهر حني زاغت 099..........
سأل رسول اهلل أناس عن الكهان فقال ليسوا بشيء ،فقالوا إهنم حيدثونا55 .......................
سئل رسول اهلل أي األعمال أفضل؟قال إميان باهلل ورسوله ،قيل مث ماذا؟ 549.....................
سئل رسول اهلل أي العمل أفضل؟قال إميان باهلل ورسوله ،قيل مث أي؟قال 386.....................
سئل رسول اهلل عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة فقال تقوى اهلل وحسن اخللق357..................
سأل موسى ربه ما أدىن أهل اجلنة مزنلة؟قال رجل جييء بعد ما أدخل أهل 579...................
سألت النيب عن عمل يدخلين اجلنة ،فقال عليك بكثرة السمود فإنك لن تسمد 087..........
سألت رسول اهلل أي العمل أحب إىل اهلل؟قال الصالة على وقتها ،قلت مث 403................
سألت رسول اهلل فأعطاين ،مث سألته فأعطاين ،مث سألته فأعطاين ،مث قال 474......................
سئلت عائشة رضي اهلل عنها ما كان النيب يصنع يف بيته؟قالت كان يكون يف 420 ،320 .........
سألنا عائشة رضي اهلل عنها بأي شيء كان يوتر رسول اهلل ؟ قالت كان يقرأ 205................
سبحان ريب العظيم ويف سموده سبحان ريب األعلى085........................................
سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله إمام عادل ،وشاب نشأ يف عبادة ،334 ،282 ....
527 ،470
سبق املفردون ،قالوا وما املفردون يا رسول اهلل؟قال الذاكرون اهلل كثريا والذاكرات 435...........
ستكون فنت القاعد فيها خري من القائم والقائم فيها خري من املاشي واملاشي 523..................
س رنا مع رسول اهلل ليلة ،فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول اهلل أي 235...............
مسع النيب رجال يثين على رجل ويطريه يف املدحة ،فقال لقد أهلكتم أو 533......................
مسع النيب يقرأ يف الصبح إذا زلزلت األرض يف الركعتني كلتيهما 073.............................
مسعت أبا القاسم الصادق املصدوق يقول ال تزنع الرمحة إال من شقي366........................
مسعت رسول اهلل وهو على املنرب يقول وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ،أال532...................
مسعت رسول اهلل يأمر بتسويتها533...........................................................
مسعت رسول اهلل يقرأ بالطور يف املغرب067...................................................
مسعت رسول اهلل يقول أال أخربكم بأهل النار ؟ كل عتل جواظ مستكرب 409....................
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مسعت رسول اهلل يقول إن اهلل قد أعطى كل ذي حق حقه ،فال وصية لوارث 493................
مسعت رسول اهلل يقول اقرؤوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابه 543...................
مسعت رسول اهلل يقول ال يصوم أحدكم يوم اجلمعة إال يوما قبله أو يوما بعده 458...............
مسعت رسول اهلل يقول وجبت حمبيت للمتحابني يف واملتمالسني يف واملتزاورين 282................
سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من متام الصالة 052..........................................
سيد االستغفار اللهم أنت ريب ال إله إال أنت ،خلقتين وأنا عبدك وأنا 438........................
شكا الناس إىل رسول اهلل قحوط املطر ،فأمر مبنرب فوضع له يف املصلى ووعد 247.................
شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النيب هنى عن الصالة بعد الصبح 233....
شهدنا بنت رسول اهلل ورسول اهلل جالس على القرب فرأيت عينيه تدمعان493..................،
صحبت النيب فلم أره يسبح يف السفر 207.....................................................
صعد رسول اهلل املنرب فنادى بصوت رفيع يا معشر من آمن بلسانه ومل يفض 343.................
صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة 045......................................
صالة الر جل يف مجاعة تضعف على صالته يف بيته ويف سوقه مخسا وعشرين ضعفا،035......،
048 ،045
صالة الرجل قاعدا نصف الصالة 227.........................................................
صالة يف مسمدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسمد احلرام 535....................
صلوا يف مرابض الغنم وال تصلوا يف أعطان اإلبل237...........................................
صلى رسول اهلل على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له ،وارمحه486............ ،
صلى لنا رسول اهلل صالة الصبح باحلديبية على إثر مساء كانت من الليل 249.....................
صليت خلف ابن عباس رضي اهلل عنهما على جنازة فقرأ بفاحتة الكتاب ،قال 486............
صليت مع أنس بن مالكعلى جنازة رجل فقام حيال رأسه ،مث جاؤوا جبنازة امرأة 483.............
صليت مع رسول اهلل العيدين غري مرة وال مرتني بال أذان وال إقامة 240..........................
صليت مع رسول اهلل فكان يسلم عن ميينه السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته095................ ،
صليت مع رسول اهلل وأيب بكر وعمر وعثمان فلم أمسع أحدا منهم يقرأ بسم 065.................
صليت وراء النيب على امرأة ماتت يف نفاسها ،فقام عليها وسطها483............................
صنفان من أميت مل أرمها بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون هبا الناس403...............،
صنفان من أهل النار مل أرمها بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون 572....................
صوم ثالثة أيام من كل شهر يعدل صوم الدهر كله 457........................................
624

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ،فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني 453..................
ضحى رسول اهلل بكبشني أملحني أقرنني ذحبهما بيده ومسى وكرب ووضع رجله على صفاحهما 557
عمبا ألمر املؤمن إن أمره كله خري وليس ذلك ألحد إال للمؤمن إن أصابته 490 ،337 ،297...
عرضت علي األمم فرأيت النيب ومعه الرهط أي عدد قليل من الناس ،من الثالثة 65 ...............
عشر من الفطرة قص الشارب ،وإعفاء اللحية ،والسواك ،واستنشاق املاء وقص022...............
عطش الناس يوم احلديبية والنيب بني يديه ركوة أي إناء صغري فتوضأ فمهش 333.................
علمين رسول اهلل كلمات أقوهلن يف الوتر اللهم اهدين فيمن هديت ،وعافين 205..................
على املرء املسلم السمع والطاعة يف ما أحب وكره ،إال أن يؤمر مبعصية 323......................
عنه أن رجال قال يا رسول اهلل ،إن يل قرابة أصلهم ويقطعونين وأحسن إليهم 405............
عينان ال متسهما النار عني بكت من خشية اهلل ،وعني باتت حترس يف سبيل اهلل 334...........
غاب عمي أنس بن النضرعن قتال بدر فقال يا رسول اهلل لئن اهلل أشهدين393................
غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم233...................................................
فإن أحدكم إذا قال هاء ضحك منه الشيطان 394..............................................
فإهنا تذكركم اآلخرة 309....................................................................
فأوحى اهلل تعاىل إىل هذه يعين األرض أن تباعدي وإىل هذه أن تقريب 43 .........................
فرض اهلل الصالة على لسان نبيكم يف احلضر أربعا ويف السفر ركعتني ويف اخلوف ركعة 237......
فرضت الصالة ركعتني يف احلضر والسفر ،فأقرت صالة السفر وزيد يف صالة احلضر 237.........
فلريقه 86 ....................................................................................
فليمسك عن شعوره وأظفاره 547............................................................
فيها ساعة ال يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل اهلل شيئا إال أعطاه 229....................
قال اهلل تعاىل قسمت الصالة بيين وبني عبدي ولعبدي ما سأل ،فإذا قال 542.....................
قال اهلل كل عمل ابن آدم له إال الصيام فإنه يل وأنا أجزي به ،والصيام452.......................
قال اللهأعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على 575.......
قال اللهالعز إزاري والكربياء ردائي ،فمن ينازعين يف واحد منهما عذبته 409.....................
قال اللهكل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به ،والصيام 36 ........................
قال رسول اهلل ألشج عبد القيس إن فيك خصلتني حيبهما اهلل احللم واألناة 360...................
قال رسول اهلل المرأة من األنصار ما منعك أن حتمي معنا؟قالت كان لنا455.....................
قال يل رسول اهلل إذا أتيت مضمعك فتوضأ وضوءك للصالة مث اضطمع على شقك 276......
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قام أعرايب فبال يف املسمد فتناوله الناس ،فقال هلم النيب دعوه وهريقوا 340.......................
قام رسول اهلل حىت تفطرت قدماه225.......................................................
قد علمكم نبيكم كل شيء حىت اخلراءة؟ قال فقال أجل ،لقد هنانا أن نستقبل 98 .................
قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا املدينة أي مرضوا ،فأمرهم النيب 92 ................
قلت لعائشة رضي اهلل عنها بأي شيء كان يبدأ النيب إذا دخل بيته؟قالت بالسواك 336.................
قلت لعمر بن اخلطابإمنا قال اهلل تعاىل أن تقصروا من الصالة إن خفتم237........................
قلت يا رسول اهلل أخربين عن عمل يدخلين اجلنة ويباعدين عن النار ،قال 33 .............
قلت يا رسول اهلل إن يل جارين فإىل أيهما أهدي؟قال إىل أقرهبما منك بابا 408...................
قلت يا رسول اهلل إنا بأرض قوم أهل كتاب ،أفنأكل يف آنيتهم ،فقال إن89 ......................
قلت يا رسول اهلل أنا ذو مال وال يرثين إال ابنة يل واحدة ،أفأتصدق بثلثي 493...................
قلت يا رسول اهلل أي األعمال أفضل؟قال اإلميان باهلل واجلهاد يف سبيله565..................... ،
قلت يا رسول اهلل ما النماة؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك 32 ....
قلت يا رسول اهلل ما حق زوجة أحدنا عليه؟قال تطعمها إذا طعمت ،وتكسوها 429..............
قلت يا رسول اهلل ،أي املسلمني أفضل؟ قال من سلم املسلمون من لسانه ويده 32 ................
قلما خطبنا رسول اهلل إال قال ال إميان ملن ال أمانة له ،وال دين ملن ال عهد له 525.................
قيل لرسول اهلل أي النساء خري؟قال اليت تسره إذا نظر ،وتطيعه إذا أمر427.......................،
قيل يا رسول اهلل ما يعدل اجلهاد يف سبيل اهلل؟قال ال تستطيعونه ،فأعادوا 386....................
كافل اليتيم له أو لغريه أنا وهو كهاتني يف اجلنة وأشار الراوي بالسبابة والوسطى 260...........
كان إذا استوى على بعريه خارجا إىل سفر كرب ثالثا مث قال سبحان الذي 265...................
كان إذا رأى املطر قال اللهم صيبا نافعا 249...................................................
كان إذا فرغ من الصالة وسلم قال ال إله إال اهلل وحده ال شريك له له 097......................
كان إذا قدم من سفر بدأ باملسمد فركع فيه ركعتني 267.......................................
كان الرسول إذا قعد يف الصالة جعل قدمه اليسرى بني فخذه وساقه ،وفرش 090.................
كان املسمد مسقوفا على جذوع من خنل ،فكان النيب إذا خطب يقوم إىل جذع 333.........
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمىن على ذراعه اليسرى يف الصالة 060.................
كان الناس يسألون رسول اهلل عن اخلريوكنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركنيفقلت ،508 ،506 .
523
كان النيب إذا أخذ مضمعه من الليل وضع يده حتت خده مث يقول اللهم بامسك 276...............
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كان النيب إذا كان يوم عيد خالف الطريق 556.................................................
كان النيب أشد حياء من العذراء يف خدرها 359..............................................
كان النيب يف غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرحتل مجع بني الظهر والعصر239............ ،
كان النيب يأمرنا إذا كنا سفرا أال نزنع خفافنا ثالثة أيام لياليهن إال 038..........................
كان النيب يأمرنا إذا كنا سفرا أال نزنع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن 006............................
كان النيب يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ،ويقرأ فيها ما بني الستني إىل 099..................
كان النيب يصلي يف مرابض الغنم 237.........................................................
كان النيب يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر أن يقول قائلهم السالم عليكم 309.......................
كان النيب يقرأ يف الظهر بالليل إذا يغشى ويف العصر حنو ذلك ،ويف الصبح 070...................
كان النيب يقول إذا وضعت اجلنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم ،فإن كانت 478...............
كان النيب يقول يف ركوعه وسموده سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل 085 ،075 ......
كان النيب يقول يف ركوعه وسموده سبوح قدوس رب املالئكة والروح 085.....................
كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتماوز عنه لعل 440....................
كان رسول اهلل أحسن الناس خلقا357........................................................
كان رسول اهلل أحسن الناس خلقا ،وكان يل أخ يقال له أبو عمري أحسبه254...................
كان رسول اهلل إذا استفتح الصالة قال سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك 063................
كان رسول اهلل إذا اغتسل من اجلنابة يبدأ فيغسل يديه ،مث يفرغ بيمينه 004.......................
كان رسول اهلل إذا انصرف من صالته استغفر ثالثا وقال اللهم أنت السالم 097..................
كان رسول اهلل إذا دخل العشر أي عشر رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد املئزر 28 .......
كان رسول اهلل إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك احلمد ملء السماء 079...................
كان رسول اهلل إذا سلم يف الوتر قال سبحان امللك القدوس205.................................
كان رسول اهلل إذا قام إىل الصالة رفع يديه مدا 059.........................................
كان رسول اهلل إذا قام من الليل افتتح صالته بركعتني خفيفتني 226..........................
كان رسول اهلل إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك 336..........................................
كان رسول اهلل إذا كرب يف الصالة سكت هنيهة أي قليال قبل أن يقرأ ،فقلت 063.................
كان رسول اهلل ال خيرج يوم الفطر حىت يطعم وال يطعم يوم األضحى حىت يصلي 240............
كان رسول اهلل ال يغدو يوم الفطر حىت يأكل مترات 240........................................
كان رسول اهلل ال يقوم من مصاله الذي صلى فيه حىت تطلع الشمس ،فإذا طلعت 363............
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كان رسول اهلل وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل اخلطبة 240.................................
كان رسول اهلل يؤخر صالة العشاء اآلخرة 230..............................................
كان رسول اهلل يأكل بثالث أصابع ،ويلعق يده قبل أن يغسلها430..............................
كان رسول اهلل يتحرى صوم االثنني واخلميس 456.............................................
كان رسول اهلل يتنفس يف الشراب ثالثا 432...................................................
كان رسول اهلل جيمع بني الظهر والعصر إذا كان على ظهر سري وجيمع بني239...................
كان رسول اهلل يستحب اجلوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك77 .............................
كان رسول اهلل يستفتح ا لصالة بالتكبري والقراءة بـ احلمد هلل رب العاملني 090 ،073 .......
كان رسول اهلل يسوي صفوفنا حىت كأمنا يسوي هبا القداح أي السهام حىت052..................
كان رسول اهلل يصلي بنا فيقرأ يف الظهر والعصر يف الركعتني األوليني 070 ،069 ...............
كان رسول اهلل يصلي ركعيت الفمر إذا مسع األذان وخيففهما 220...............................
كان رسول اهلل يصلي يف بييت قبل الظهر أربعا ،مث خيرج فيصلي بالناس مث 227................
كان رسول اهلل يعمبه التيمن يف تنعله وترجله وطهوره ويف شأنه كله 034........................
كان رسول اهلل يعمبه التيمن يف تنعله وترجله ويف شأنه كله 307................................
كان رسول اهلل يعطيين العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مين ،فقال خذه474................. ،
كان رسول اهلل يعلمنا االستخارة يف األمور كلها كالسورة من القرآن ،يقول 250............
كان رسول اهلل يقرأ يف األضحى والفطر بـ ق والقرآن اجمليد و اقتربت الساعة 554..............
كان رسول اهلل يقرأ يف الفمر ما بني الستني إىل املائة آية 069...................................
كان رسول اهلل يقرأ يف صالة الفمر يوم اجلمعة آمل تزنيل السمدة و هل 069.....................
كان رسول اهلل يقرئنا القرآن على كل حال ما مل يكن جنبا 002................................
كان رسول اهلل يقول دبر كل صالة حني يسلم ال إله إال اهلل وحده ال شريك 097................
كان ركوع النيب وسموده وإذا رفع رأسه من الركوع وبني السمدتني قريبا من السواء089 ،077
كان زيديكرب على جنائزنا أربعا ،وإنه كرب على جنازة مخسا ،فسألته فقال 483...................
كان سعد بن أيب وقاصفي إبله فماءه ابنه عمر ،فلما رآه سعد قال أعوذ باهلل 335............
كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعني نفسا ،فسأل عن أعلم أهل األرض فدل 39 .............
كان معاذيصلي مع النيب العشاء ،مث يأيت فيؤم قومه ،فصلى ليلة مع النيب 067......................
كان نيب اهلل إذا أمسى قال أمسينا وأمسى امللك هلل ،واحلمد هلل وال إله 437.......................
كان يصلي يف األضحى والفطر مث خيطب بعد الصالة554.......................................
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كان يصيبنا ذلك تعين احليض فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة 008...................
كان يكرب يف الفطر واألضحى يف األوىل سبع تكبريات ويف الثانية مخسا 554......................
كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول اهلل أن يباشرها أمرها أن تتزر023...............
كتب اهلل مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة63 ............. ،
كفى باملرء كذبا أن حيدث بكل ما مسع350....................................................
كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب ،قيل ومن يأىب يا رسول اهلل؟ قال من 37 ..................
كل املسلم على املسلم حرام دمه وعرضه وماله 372............................................
كل امرئ يف ظل صدقته حىت يفصل بني الناس 469............................................
كل سالمى أي مفصل من الناس عليه صدقة ،كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بني565............
كل مسكر حرام ،إن على اهلل عهدا ملن شرب املسكر أن يسقيه من طينة اخلبال330............. ،
كل مسكر مخر وكل مسكر حرام ،ومن شرب اخلمر يف الدنيا فمات وهو يدمنها 330............
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ،اإلمام راع ومسؤول عن رعيته ،والرجل 252.............
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان يف امليزان حبيبتان إىل الرمحن سبحان 439...................
كنا إذا أتينا النيب جلس أحدنا حيث ينتهي 290................................................
كنا إذا حضرنا مع النيب طعاما مل نضع أيدينا حىت يبدأ رسول اهلل فيضع 396..................
كنا إذا صعدنا كربنا وإذا نزلنا سبحنا 265.....................................................
كنا إذا صلينا ويف رواية عند أيب داود  000إذا جلسنا خلف النيب قلنا 093................
كنا عند رسول اهلل فضحك ،فقال هل تدرون مم أضحك؟قال قلنا اهلل ورسوله 584..............
كنا عند رسول اهلل يف صدر النهار ،قال فماء قوم حفاة عراة جمتايب النمار 472...................
كنا قعودا عند رسول اهلل فانكسفت الشمس ،فقام النيب جير رداءه حىت دخل243.................
كنا مع رسول اهلل إذ مسع وجبة فقال النيب أتدرون ما هذا؟قال قلنا اهلل 569................
كنا مع رسول اهلل يف سفر فزنل مزنال إذ نادى منادي رسول اهلل الصالة323......................
كنا نصلي املغرب مع النيب فينصرف أحدناوإنه ليبصر مواقع نبله230.............................
كنا يوما جلوسا عند النيب إذ نظر إىل القمر ليلة البدر فقال أما إنكم 056..................
كنا يوما نصلي وراء النيب فلما رفع رأسه من الركعة قال مسع اهلل ملن 079........................
كنت أبيت مع رسول اهلل فأتيته بوضوئه وحاجته فقال يل سل فقلت أسألك مرافقتك ،087
200
كنت أرى رسول اهلل يسلم عن ميينه وعن يساره حىت أرى بياض خده095.......................
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كنت أصلي ،فدعاين النيب فلم أجبه ،قلت يا رسول اهلل إين كنت أصلي ،قال 542............
كنت أفركه من ثوب رسول اهلل فركا فيصلي فيه 92 ...........................................
كنت خلف النيب يوما فقال يا غالم إين أعلمك كلمات ،احفظ اهلل حيفظك594.................،
كنت رجال مذاء فأمرت رجال أن يسأل رسول اهلل فقال توضأ واغسل ذكرك 003...............
كنت رجال مذاء فاستحييت أن أسأل رسول اهلل ملكان ابنته مين ،فأمرت املقداد038 ،86 ....
كنت رديف النيب على محار فقال يا معاذ ،أتدري ما حق اهلل على العباد49 ،47 ................ ،
كنت رديف النيب فعثرت دابته فقلت تعس الشيطان ،فقال ال تقل تعس الشيطان379............ ،
كنت غالما يف حمر رسول اهلل وكانت يدي تطيش يف الصحفة فقال يل رسول اهلل 398..........
كنت مع النيب فانتهى إىل سباطة قوم فبال قائما ،فتنحيت فقال اد نه ،فدنوت 96 .............
كنت مع النيب فتوضأ فأهويت ألنزع خفيه فقال دعهما فإين أدخلتهما طاهرتني006............. ،
كنت مع رسول اهلل وعليه برد جنراين غليظ احلاشية ،فأدركه أعرايب فمبذه 303...................
كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها 309.................................................
ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حىت ال أدع فيها إال مسلما 530....................
ألن أقول سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،أحب 560 ،439 ..............
لئن بقيت إىل قابل أي السنة القادمة ألصومن التاسع 34 ........................................
ألن جيلس أحدكم على مجرة فتحرق ثيابه فتخلص إىل جلده خري له من أن جيلس على قرب 309....
ألن يلج أحدكم بيمينه يف أهله آمث له عند اهلل من أن يعطي كفارته اليت 329......................
ألن ميتليء جوف رجل قيعا حىت يريه أي يفسد جوفه خري له من أن ميتليء شعرا 377.............
ال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا وال تقاطعوا وكونوا عباد اهلل إخواناال 523...................
ال تبدؤوا اليهود وال النصارى بالسالم ،وإذا لقيتم أحدهم يف الطريق فاضطروه 70 ................
ال جتعلوا بيوتكم مقابر ،إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة462................
ال جتعلوا قربي عيدا ،وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم 430...........................
ال جتلسوا على القبور وال تصلوا إليها 533.....................................................
ال حتاسدوا وال تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا وال يبع بعضكم على بيع 528 ،523 ...........
ال حتقرن من املعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق565...................................
ال ختصوا ليلة اجلمعة بقيام من بني الليايل ،وال ختصوا يوم اجلمعة بصيام 458......................
ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال صورة 275 ،272 .........................................
ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا ،وال تؤمنوا حىت حتابوا ،أوال أدلكم على66 ..........................
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ال تدعوا على أوالدكم ،وال تدعوا على أموالكم ال توافقوا من اهلل ساعة77 ......................
ال تذحبوا إال مسنة إال أن تعسر عليكم فتذحبوا جذعة من الضأن557.............................
ال تزال أميت خبري أو قال على الفطرة ما مل يؤخروا املغرب إىل أن تشتبك النموم 230............
ال تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حىت يسأل عن مخس عن عمره 28 ..................
ال تسبوا األموات فإهنم قد أفضوا إىل ما قدموا 488.............................................
ال تسبوا الدهر ،فإن اهلل هو الدهر 476......................................................
ال تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خري477........................
ال تسبوا الريح فإهنا من روح اهلل تعاىل تأيت بالرمحة والعذاب ،ولكن 477.........................
ال تستنموا بالروث وال بالعظم فإنه زاد إخوانكم من اجلن98 ...................................
ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد مسمدي هذا ومسمد احلرام ومسمد األقصى 535..........
ال تشربوا يف آنية الذهب والفضة وال تأكلوا يف صحافهما ،فإهنا هلم يف 436......................
ال تصلوا إىل القبور ،وال جتلسوا عليها 309....................................................
ال تعذبوا بعذاب اهلل 203.....................................................................
ال تقبل صالة من أحدث حىت يتوضأ033....................................................
ال تقولوا ما شاء اهلل وشاء فالن ،قولوا ما شاء اهلل مث شاء فالن 476..............................
ال تقولوا ما شاء اهلل وما شاء حممد 476.......................................................
ال تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك متيت القلب 365.........................................
ال تكثروا الكالم بغري ذكر اهلل فإن كثرة الكالم بغري ذكر اهلل قسوة 26 .........................
ال تنكح اإلمي حىت تستأمر ،وال تنكح البكر حىت تستأذن ،قالوا يا رسول539.................
ال حسد إال يف اثنتني رجل آتاه اهلل ماال فسلطه على هلكته باحلق أي إنفاقه523 ،465 ......... ،
ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب 065........................................................
ال عدوى وال طرية ويعمبين الفأل الصاحل ،الكلمة احلسنة62 ....................................
ال نكاح إال بويل 503........................................................................
ال وتران يف ليلة 205.........................................................................
ال يأيت عليكم زمان إال والذي بعده أشر منه حىت تلقوا ربكم 508...............................
ال يأكلن أحد منكم بشماله ،وال يشربن هبا فإن الشيطان يأكل بشماله ،ويشرب هبا 398..........
ال يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومني ،إال أن يكون رجل كان يصوم 453...............
ال يتمن أحدكم املوت وال يدع به من قبل أن يأتيه ،إنه إذا مات أحدكم 479....................
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ال يتمنني أحدكم املوت لضر نزل به ،فإن كان ال بد متمنيا فليقل اللهم 479.....................
ال حيدثن أحدكم بتلعب الشيطان به يف منامه 283..............................................
ال حيل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر إال بإذنه ،وال تأذن يف بيته إال بإذنه427.........
ال حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر تسافر مسرية يوم وليلة إال مع 267.........................
ال حيل للرجل أن يفرق بني اثنني إال بإذهنما 293...............................................
ال خيلون رجل بامرأة إال ومعها ذو حمرم ،وال تسافر املرأة إال مع ذي 267........................
ال خيلون رجل بامرأة ،وال تسافرن امرأة إال ومعها حمرم ،فقال رجل يا548.......................
ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب ،فقال رجل إن الرجل حيب 409...............
ال يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقه407....................................................
ال يدخل اجلنة منام374......................................................................
ال يرث املسلم الكافر وال يرث الكافر املسلم 495..............................................
ال يرحم اهلل من ال يرحم الناس366..........................................................
ال يرد القضاء إال الدعاء وال يزيد يف العمر إال الرب 75 ..........................................
ال يزال يستماب للعبد ما مل يدع بإمث أو قطيعة رحم ،مامل يستعمل83 ..........................
ال يستر عبد عبدا يف الدنيا إال ستره اهلل يف اآلخرة343..........................................
ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب93 .................................................
ال يغتسل رجل يوم اجلمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو ميس 233.........
ال يفرك مؤمن مؤمنة أي ال يبغضها إن كره منها خلقا رضي منها آخر 429......................
ال يقعد قوم يذكرون اهلل إال حفتهم املالئكة وغشيتهم الرمحة ونزلت عليهم 433..................
ال يكون اللعانون شفعاء وال شهداء يوم القيامة 375............................................
ال ميش أحدكم يف نعل واحدة ،لينعلهما مجيعا أو ليخلعهما مجيعا 239...........................
ال ميوت ألحد من املسلمني ثالثة من الولد فتمسه النار إال حتلة القسم 498.......................
ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن باهلل الظن 480.................................................
ال ينبغي لصديق أن يكون لعانا 375...........................................................
ال ينظر اهلل إىل من جر ثوبه خيالء438.........................................................
ال ينظر اهلل يوم القيامة إىل من جر إزاره بطرا 409..............................................
لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى040................................................
لزوال الدنيا أهون عند اهلل من قتل رجل مسلم384.............................................
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لعن املؤمن كقتله 375........................................................................
لعن رسول اهلل آكل الربا وموكله443.........................................................
لعن رسول اهلل الرجل يلبس لبسة املرأة واملرأة تلبس لبسة الرجل402.............................
لعن رسول اهلل الرجلة من النساء402..........................................................
لعن رسول اهلل املتشبهني من الرجال بالنساء ،واملتشبهات من النساء بالرجال 402.................
لغدوة يف سبيل اهلل أو روحة خري من الدنيا وما فيها 386........................................
لقد كانت صالة الظهر تقام فيذهب الذاهب إىل البقيع فيقضي حاجته مث يتوضأ 070..............
لقنوا موتاكم ال إله إال اهلل 480...............................................................
لكل غادر لواء يوم القيامة ،يقال هذه غدرة فالن 330..........................................
للذين أحسنوا احلسىن وزيادة 583.............................................................
هلل أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعريه وقد أضله يف أرض فالة 39 .....................
مل يبق من النبوة إال املبشرات ،قالوا وما املبشرات؟قال الرؤيا الصاحلة 278........................
مل يرخص يف أيام التشريق أن يصمن إال ملن مل جيد اهلدي458...................................
مل يكن النيب على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعيت الفمر 209.......................
مل يكن رسول اهلل فاحشا وال متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخالقا 357..........
ملا خلق اهلل آدم عليه السالم قال اذهب فسلم على أولئك نفر من املالئكة 68 ....................
ملا خلق اهلل اخللق كتب يف كتابه فهو عنده فوق العرش إن رمحيت تغلب غضيب 593...............
ملا عرج يب مررت بقوم هلم أظفار من حناس خيمشون وجوههم وصدورهم ،فقلت372............
ملا قال حي على الصالة ال حول وال قوة إال باهلل ،وقال هكذا مسعنا نبيكم يقول033..............
ملا كسفت الشمس على عهد رسول اهلل نودي إن الصالة جامعة243............................
لن يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما مل يصب دما حراما384....................................
لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده 263..........................
لو يعلم املؤمن ما عند اهلل من العقوبة ما طمع جبنته أحد ،ولو يعلم الكافر 593....................
لو يعلم الناس ما يف النداء أي األذان والصف األول مث مل جيدوا إال أن 053 ،048 ،030........
لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك مع كل صالة336.........................................
لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك مع كل وضوء 034.....................................
لوال أن الكالب أمة من األمم ألمرت بقتلها كلها ،فاقتلوا منها كل أسود هبيم274................
ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب 300..........................
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ليس الكذاب الذي يصلح بني الناس فينمي خريا أي يبلغ خريا أو يقول خريا 353.................
ليس املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء375.....................................
ليس الواصل باملكايفء ،ولكن الواصل الذي إذا قطعت رمحه وصلها 405.....................
ليس منا من تشبه بغرينا 269..................................................................
ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر أي الزنا واحلرير واخلمر واملعازف545..................... ،
لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات أي تركها أو ليختمن اهلل على قلوهبم 230.....................
لينصر الرجل أخاه ظاملا أو مظلوما ،إن كان ظاملا فلينهه وإن كان مظلوما فلينصره 464............
ما أحد يدخل اجلنة حيب أن يرجع إىل الدنيا وله ما على األرض من شيء إال 388................
ما أسفل من الكعبني من اإلزار ففي النار 439..................................................
ما أمرت بتشييد املساجد040................................................................
ما أهنر الدم وذكر اسم اهلل عليه فكل ،ليس السن والظفر 563...................................
ما أهل رسول اهلل إال من عند املسمد يعين مسمد ذي احلليفة 552..............................
ما اغربت قدما عبد يف سبيل اهلل فتمسه النار386...............................................
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف صالهتم؟ فاشتد قوله يف ذلك079....................
ما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة ومنربي على حوضي535.............................
ما بني خلق آدم إىل قيام الساعة أمر أكرب من الدجال 534.............................................
ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء 522..........................................
ما جلس قوم جملسا مل يذكروا اهلل فيه ومل يصلوا على نبيهم إال كان عليهم 289 ،26 ............
ما حمبين النيب منذ أسلمت وال رآين إال تبسم363.............................................
ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده493..........
ما خرج رسول اهلل من بييت إال رفع طرفه إىل السماء فقال اللهم إين أعوذ 037....................
ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول اهلل 363................................................
ما رأيت النيب مستممعا ضاحكا حىت أرى منه هلواته ،إمنا كان يتبسم365........................
ما زال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه407........................................
ما ضرب رسول اهلل شيئا قط بيده وال امرأة وال خادما ،إال أن جياهد يف 320 ،303 .............
ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إال أوتوا اجلدل ،مث قرأ ما ضربوه لك إال جدال 345.............
ما عاب رسول اهلل طعاما قط ،إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه 433 ،320 .....................
ما على األرض مسلم يدعو اهلل تعاىل بدعوة إال آتاه اهلل إياها أو صرف 83 .......................
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ما كان رسول اهلل يزيد يف رمضان وال يف غريه على إحدى عشرة ركعة ،يصلي 225.......
ما مسست ديباجا وال حريرا ألني من كف رسول اهلل وال مشمت رائحة قط أطيب 320.......
ما من أحد يسلم علي إال رد اهلل علي روحي حىت أرد عليه السالم 430..........................
ما من أهل بيت يربطون كلبا إال نقص من عملهم كل يوم قرياط إال كلب صيد 274.............
ما من أيام العمل الصاحل فيها أحب إىل اهلل من هذه األيام يعين أيام 547......................
ما من الناس مسلم ميوت له ثالثة من الولد مل يبلغوا احلنث أي مل يبلغوا498......................
ما من امريء خيذل أمرأ مسلما يف موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من464...............
ما من ثالثة يف قرية وال بدو ال تقام فيهم الصالة إال استحوذ عليهم الشيطان045................ ،
ما من رجل مسلم ميوت فيقوم على جنازته أربعون رجال ،ال يشركون باهلل 483..................
ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت453...........
ما من عبد مسلم يدعو ألخيه بظهر الغيب إال قال امللك ولك مبثل 79 ...........................
ما من عبد يسترعيه اهلل رعية ،ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته إال حرم 252....................
ما من عبد يصوم يوما يف سبيل اهلل إال باعد اهلل بذلك اليوم وجهه عن 36 ........................
ما من عبد يقول يف صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم اهلل الذي ال يضر مع 437................
ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره اهلل إنا هلل وإنا إليه راجعون490........................ ،
ما من مسلم يعود مسلما غدوة أي أول النهار إال صلى عليه سبعون ألف ملك305...............
ما من مسلم يغرس غرسا إال كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة 354...............
ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان إال غفر هلما قبل أن يفترقا 74 ................................
ما من ميت يصلي عليه أمة من املسلمني أي مجاعة يبلغون مائة كلهم يشفعون 483...............
ما من نيب إال وقد أنذر أمته األعور الكذاب ،أال إنه أعور وإن ربكم ليس 534............................
ما من يوم أكثر من أن يعتق اهلل فيه عبدا من النار من يوم عرفة ،وإنه 559........................
ما من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان يزنالن فيقول أحدمها اللهم أعط 465.......................
ما منكم من أحد إال وقد وكل به قرينه من اجلن ،قالوا وإياك يا رسول اهلل؟قال 295..............
ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ،مث يقول أشهد أن ال إله إال اهلل 034.....................
ما نقصت صدقة من مال ،وما زاد اهلل عبدا بعفو إال عزا ،وما تواضع أحد 465 ،420 ...........
ما جيد الشهيد من مس القتل إال كما جيد أحدكم من مس القرصة 388..........................
ما يزال الرجل يسأل الناس حىت يأيت يوم القيامة ليس يف وجهه مزعة حلم 474....................
ما يصيب املسلم من نصب وال وصب وال هم وال حزن وال أذى وال غم حىت الشوكة 299..
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مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربه كمثل احلي وامليت 433................................
مثل القائم يف حدود اهلل والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة ،فصار 339..................
مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل األترجة رحيها طيب وطعمها طيب ،ومثل543..............
مر ابن عمربنفر قد نصبوا دجاجة يتراموهنا ،فلما رأوا ابن عمر تفرقوا537........................
مر النيب على نفر من أسلم ينتضلون أي يتسابقون يف الرمي فقال ارموا بين 532...................
مررت على رسول اهلل ويف إزاري استرخاء ،فقال يا عبد اهلل ارفع إزارك439.................... ،
مفتاح الصالة الطهور ،وحترميها التكبري ،وحتليلها التسليم ،وال صالة 095.........................
مفتاح ويف لفظمفاتح الغيب مخس ال يعلمها إال اهلل ال يعلم أحد ما يكون249....................
من أتى عرافا فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلة 55 ...................................
من أتى كاهنا فصدقه مبا يقول ،أو أتى امرأته حائضا أو أتى امرأته يف 023 ،55 .............
من أحب أن يبسط له يف رزقه وينسأ له يف أثره فليصل رمحه 405............................
من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه ومن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه478...................... ،
من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 425...............................................
من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فال يقربن مسمدنا ،فإن املالئكة تتأذى 040..............
من أكل من هذه الشمرة يعين الثوم فال يقربن مسمدنا040...................................
من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة أي مثل غسل اجلنابة مث راح فكأمنا قرب 230.................
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب اهلل له النار وحرم عليه اجلنة368....................
من حتلم حبلم مل يره كلف أن يعقد بني شعريتني ولن يفعل278..................................
من ترك صالة العصر فقد حبط عمله 057......................................................
من تشبه بقوم فهو منهم 269....................................................................
من تصدق بعدل مترة من كسب طيب وال يقبل اهلل إال الطيب ،فإن اهلل يقبلها465................
من تعلق متيمة فقد أشرك 53 .................................................................
من تعلق متيمة فال أمت اهلل له 53 ................................................................
من تعلق شيئا وكل إليه 53 ...................................................................
من توضأ فأحسن الوضوء مث أتى اجلمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبني 229................
من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حىت خترج من حتت أظفاره 033............
من جر ثوبه خيالء مل ينظر اهلل إليه يوم القيامة ،فقالت أم سلمة فكيف403.......................
من جلس يف جملس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من جملسه ذلك سبحانك 293...............
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من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه 549...............................
من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال535..............................
من حلف باألمانة فليس منا60 ...............................................................
من حلف على مال امرئ مسلم بغري حق لقي اهلل وهو عليه غضبان ،قال مث قرأ 368..........
من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه 329..............
من محل علينا السالح فليس منا ومن غشنا فليس منا 333....................................
من خاف أدجل ومن أدجل بلغ املزنل ،أال إن سلعة اهلل غالية إال إن سلعة اهلل اجلنة28 ................
من خاف أال يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ،ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر203............
من خلع يدا يف طاعة لقي اهلل يوم القيامة وال حمة له ،ومن مات وليس يف 323..................
من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم 529 ،24 .....
من دعا رجال بالكفر أو قال عدو اهلل ،وليس كذلك إال حار عليه379...........................
من دل على خري فله مثل أجر فاعله24 ........................................................
من رأى مبتلى فقال احلمد هلل الذي عافاين مما ابتاله به وفضلين على كثري 563....................
من رد عن عرض أخيه رد اهلل عن وجهه النار يوم القيامة 372...................................
من سبح اهلل دبر كل صالة ثالثا وثالثني ،ومحد اهلل ثالثا وثالثني ،وكرب 097.....................
من سلك سبيال يبتغي به علما ،سهل اهلل له طريقا إىل اجلنة ،وإن املالئكة 22 .................
من مسع بالدجال فلينأ عنه ،فواهلل إن الرجل ليأتيه وهو حيسب أنه مؤمن535......................
من شرب اخلمر يف الدنيا مل يقبل اهلل له صالة أربعني صباحا ،فإن تاب 330......................
من شهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله ،وأن586..................
من شهد اجلنازة حىت يصلى عليها فله قرياط ،ومن شهدها حىت تدفن فله قرياطان 499.............
من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم 453..................................
من صام رمضان مث أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر456..................................
من صلى اثنيت عشرة ركعة ويف رواية تطوعا يف يومه وليلته بين له هبن بيت يف اجلنة 207.........
من صلى الربدين دخل اجلنة 056..............................................................
من صلى الصبح يف مجاعة فهو يف ذم ة اهلل ،فال يطلبنكم اهلل من ذمته بشيء336 ،054 .......
من صلى العشاء يف مجاعة فكأمنا قام نصف الليل ،ومن صلى الفمر يف مجاعة 054............
من صلى صالة مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج غري متام ثالثا 065........................
من صلى علي صالة واحدة صلى اهلل عليه هبا عشرا 430........................................
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من ظلم قيد شرب من األرض طوقه من سبع أرضني382.........................................
من عاد مريضا أو زار أخا له يف اهلل ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت284................
من عال جاريتني يعين بنتني حىت تبلغا ،جاء يوم القيامة أنا وهو ،وضم أصابعه 263................
من علم الرمي مث تركه فليس منا أو فقد عصى 532..........................................
من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد 425....................................................
من غدا إىل املسمد أو راح أعد اهلل له نزال من اجلنة كلما غدا أو راح035...................
من قال يعين عند خروجه من بيته بسم اهلل ،توكلت على اهلل وال حول وال 037..........
من قال حني يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة 033......................
من قال حني يصبح وحني ميسي سبحان اهلل وحبمده مائة مرة مل يأت أحد يوم 439...............
من قال ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد وهو على 560 ،439 ..............
من قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 452...................................
من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة مكتوبة مل مينعه من دخول اجلنة إال أن ميوت 544..............
من قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه 462..........................................
من قرأ حرفا من كتاب اهلل فله به حسنة ،واحلسنة بعشر أمثاهلا ،ال أقول 463.....................
من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة أضاء له من النور ما بني اجلمعتني 235.........................
من قعد مقعدا مل يذكر اهلل فيه كانت عليه من اهلل ترة ،ومن اضطمع مضمعا 26 .................
من كان آخر كالمه ال إله إال اهلل دخل اجلنة 480..............................................
من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره ،ومن كان يؤمن باهلل واليوم 407..................
من كانت عنده مظلمة ألخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله من قبل أال يكون 382..............
من كانت له مظلمة ألخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن ال 582...................
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار349..............................................
من كره من أمريه شيئا فليصرب ،فإنه من خرج من السلطان شربا مات ميتة جاهلية 325 ،323 ....
من كل الليل أوتر رسول اهلل وانتهى وتره إىل السحر203....................................
من لقي اهلل ال يشرك به شيئا دخل اجلنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار 49 ،47 ..............
من مل يأخذ من شاربه فليس منا 024..........................................................
من مل يسأل اهلل يغضب عليه 75 ..............................................................
من مس ذكره فليتوضأ039...................................................................
من من اختذ كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قرياط274....................
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من نزل مزنال مث قال أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق ،مل يضره265....................
من نسي صالة فليصلها إذا ذك رها ال كفارة هلا إال ذلك وأقم الصالة لذكري 235............
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة423.......... ،
من حيرم الرفق حيرم اخلري كله 360............................................................
من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين 22 .....................................................
من يضمن يل ما بني حلييه وما بني رجليه أضمن له اجلنة33 .....................................
موضع سوط يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها 577..............................................
ناركم هذه اليت يوقد ابن آدم جزء من سبعني جزءا من حر جهنم ،قالوا واهلل573.................
نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس الصحة والفراغ 28 .........................................
نفس املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى عنه 488................................................
هناين رسول اهلل أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا 087............................................
هنى أن يتنفس يف اإلناء 434...................................................................
هنى رسول اهلل أن تصرب البهائم 537...........................................................
هنى رسول اهلل أن جيصص القرب وأن يقعد عليه وأن يبىن عليه 533................................
هنى عن الشغار503..........................................................................
هنى عن النفخ يف الشراب ،فقال له رجل القذاة أراها يف اإلناء؟فقال أهرقها434..................،
هنينا عن اتباع اجلنائز ومل يعزم علينا 499..............................................................
هذان يومان هنى رسول اهلل عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم ،واليوم اآلخر 458.............
هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟قال لقد لقيت من قومك ما لقيت ،وكان303..........
هو الطهور ماؤه احلل ميتته85 ................................................................
وإن مل يزنل003.............................................................................
والذي نفسي بيده لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر أو ليوشكن اهلل أن 339...................
والذي نفسي بيده لتأمرن باملعروف ،ولتنهون عن املنكر ،أو ليوشكن اهلل 84 ..............
والصغري على الكبري 72 ......................................................................
واهلل ال يؤمن واهلل ال يؤمن واهلل ال يؤمن ،قيل من يا رسول اهلل؟قال 407.........................
وعظنا رسول اهلل موعظة بليغة ،وجلت منها القلوب ،وذرفت منها العيون502 ،425 .......... ،
وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما مل حيضر العصر ووقت 099............
وقت رسول اهلل ألهل املدينة ذا احلليفة ،وألهل الشام اجلحفة وألهل جند552.....................
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وقت لنا يف قص الشارب ،وتقليم األظفار ،وحلق العانة ونتف اإلبط أال نترك 026 ،024 ........
ومل أمسعه يرخص يف شيء مما يقول الناس إال يف ثالث ،تعين احلرب واإلصالح 353...............
وليتحول عن جنبه الذي كان عليه283........................................................
ومس اخلتان اخلتان 003......................................................................
وحيك قطعت عنق صاحبك ،قطعت عنق صاحبك مرارا أي أهلكته ،إذا كان أحدكم533........
ويل للذي حيدث باحلديث ليضحك به القوم فيكذب ،ويل له ويل له350........................
يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ يف النار صبغة 573.........................
يؤتى جبهنم يومئذ هلا سبعون ألف زمام ،مع كل زمام سبعون ألف ملك جيروهنا 569..............
يأيت على الناس زمان تكون الغنم فيه خري مال املسلم يتبع هبا شعف اجلبال 523...................
يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به يف الدنيا تقدمه 543.......................
يا أبا املنذر ،أتدري أي آية من كتاب اهلل معك أعظم؟قال قلت اهلل ورسوله544..................
يا أيها الناس توبوا إىل اهلل واستغفروه فإين أتوب يف اليوم مائة مرة 39 ............................
يا بين إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك 73 .........................
يا رسول اهلل أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها احليض والننت وحلوم 85 ..................
يا رسول اهلل نرى اجلهاد أفضل العمل ،أفال جناهد؟ قال ال ولكن أفضل اجلهاد 549...............
يا رسول اهلل ،إن أمي افتلتت نفسها أي ماتت بغتة ومل توص ،وأظنها لو493.....................
يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما ،فال تظاملوا يا 596 ،383 ...........
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة أي مؤونة الزواج فليتزوج فإنه 538.....................
يبعث كل عبد على ما مات عليه482.............................................................
يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار وجيتمعون يف صالة الفمر056......................
يتقارب الزمان وينقص العملويلقى الشح وتظهر الفنت ويكثر اهلرج 508..........................
جياء بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق أقتابه يف النار يعين 573.............................
جيري مث يغتسل فيه 93 .......................................................................
يسلم الراكب على املاشي واملاشي على القاعد والقليل على الكثري72 ............................
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثالث عقد يضرب على كل عقدة 337......
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثالث عقد ،يضرب على كل 223...............
يغسل من بول اجلارية أي البنت الصغرية ويرش من بول الغالم 86 .........................................
يغفر اهلل للشهيد كل شيء إال الدين 389......................................................
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يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا فإن مزنلتك 543.............
يقول إن املؤمن ليدرك حبسن خلقه درجة الصائم القائم358.....................................
يقول اهلل إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فال تكتبوها عليه حىت يعملها595........................،
يقول اهلل تعاىل أنا عند ظن عبدي يب وأنا معه إذا ذكرين ،فإذا ذكرين 435........................
ينادي مناد أي ينادي أهل اجلنة إن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبدا ،وإن 588....................
يزنل ربنا تبارك وتعاىل يف كل ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل 80 .....................
يهل أهل املدينة من ذي احلليفة وأهل الشام من اجلحفة وأهل جند من القرن552................. ،
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دعاء االستفتاح 000 .....................................................................
القراءة يف الصالة 000 ................................................................. 0
القراءة يف الصالة 000 ................................................................. 0
تطويل القراءة يف صالة الفمر 000 ........................................................
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القراءة يف الظهر والعصر 000 .............................................................
الركوع والسمود000 ...................................................................
أذكار الركوع وسننه 000 ................................................................
الرفع من الركوع 000 ...................................................................
أذكار الرفع من الركوع 000 .............................................................
من أحكام السمود 000 ............................................................... 0
من أحكام السمود 000 ............................................................... 0
أذكار السمود000 ......................................................................
من أحكام السمود 000 ....................................................................
اجللوس بني السمدتني 000 ...............................................................
اجللوس للتشهد 000 .....................................................................
ما يقال يف التشهد000 ...................................................................
التسليم من الصالة 000 ..................................................................
الذكر بعد الصالة 000 ...................................................................
أوقات الصالة 010 ......................................................................
استحباب تعميل صالة املغرب وتأخري العشاء 010 .........................................
أوقات النهي010 ........................................................................
قضاء الفوائت010 .......................................................................
األماكن اليت ال تصح الصالة فيها001 .....................................................
أمور هنى الشرع عنها 000 ...............................................................
صالة التطوع 000 .......................................................................
الوتر 000 ...............................................................................
من أحكام الوتر000 .....................................................................
السنن الرواتب 001 ......................................................................
فضل سنة الفمر 000 ....................................................................
من أحكام سنة الفمر 000 ...............................................................
قيام الليل 000 ........................................................................ 0
قيام الليل 000 ........................................................................ 0
من أحكام صالة النافلة 000 ..............................................................
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فضل يوم اجلمعة وسننه وآدابه 000 .......................................................
فضل التبكري لصالة اجلمعة 000 ...........................................................
االغتسال والتطيب للممعة 000 ..........................................................
من سنن يوم اجلمعة وآدابه 000 ...........................................................
صالة السفر 000 ........................................................................
اجلمع يف السفر 000 .....................................................................
من أحكام صالة العيدين000 .............................................................
صالة الكسوف 000 .....................................................................
االستسقاء 000 ..........................................................................
صالة االستسقاء 000 ....................................................................
أحكام تتعلق باملطر 000 ..................................................................
صالة االستخارة 000 ....................................................................
توجيهات نبوية يف تربية األوالد 000 ......................................................
تربية األوالد 000 ..................................................................... 0
تربية األوالد 000 ..................................................................... 0
تربية األوالد 000 ..................................................................... 0
فضل اإلحسان إىل البنات وتربيتهن 000 ...................................................
فضل كفالة اليتيم واستحباب مالطفته 000 ................................................
التغليظ يف أكل مال اليتيم 000 ...........................................................
آداب السفر وسننه 001 ..................................................................
آداب السفر وسننه أذكار الركوب والقدوم 000 ...........................................
آداب السفر وسننه حترمي سفر املرأة بدون حمرم000 .........................................
التشبه بالكفار 000 .....................................................................
املرء مع من أحب 000 ...................................................................
حكم التصوير والصور 000 ..............................................................
اقتناء الكلب 000 .......................................................................
سنن النوم وآدابه 000 ....................................................................
الرؤيا فضلها والترهيب من الكذب فيها 000 ..............................................
آداب الرؤيا وسننها 000 .................................................................
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فضل احملبة يف اهلل000 ....................................................................
فضل الزيارة يف اهلل 000 ..................................................................
إجابة الدعوة000 ........................................................................
آداب االستئذان000 .....................................................................
من آداب اجمللس واجملالسة 000 ......................................................... 0
من آداب اجمللس واجملالسة 000 ......................................................... 0
من آداب اجمللس واجملالسة 011 ......................................................... 0
وجوب احلذر مما يلقيه الشيطان بني املسلمني من الفنت 010 .................................
فضل الصرب واحلث عليه 010 .............................................................
ما جاء يف املرض وتكفريه السيئات 010 ...................................................
حترمي الغدر والترهيب منه 010 ............................................................
الغش والتحذير منه001 ..................................................................
فضل اخلوف من اهلل000 .................................................................
فضل السواك واألمر به 000 ..............................................................
من خصال املنافقني000 ..................................................................
ما جاء يف األصدقاء والقرناء 000 .........................................................
النهي عن الغضب وما يقول ويفعل عند الغضب 000 .......................................
حلم الرسول  وحسن خلقه 001 ........................................................
عيادة املريض 000 .......................................................................
استحباب التيامن 000 ....................................................................
زيارة املقابر000 .........................................................................
شأن الرجل يف بيته ومع أهله 000 .........................................................
وجوب طاعة والة األمر يف غري معصية اهلل 001 ............................................
النهي عن اخلروج على ويل األمر املسلم000 ...............................................
حق الطريق 000 .........................................................................
األميان000 ..............................................................................
حترمي شرب اخلمر 000 ...................................................................
من آيات الرسول 001 ................................................................ 
فضل مخول الذكر والبعد عن الترؤس 000 .................................................
647

الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

التحذير من إيذاء الصاحلني 000 ..........................................................
طاعة اهلل سبب لطيب النفس وانشراح الصدر 000 .........................................
ضرر ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر 000 ...........................................
من آداب األمر باملعروف والنهي عن املنكر 000 ...........................................
الترغيب يف الستر على املسلمني والنهي عن تتبع عوراهتم 001 ...............................
الترهيب من اجلدال واملراء واملخاصمة 000 ................................................
حترمي الكذب والترهيب منه 000 .........................................................
الترهيب من الكذب على اهلل ورسوله000 .................................................
ما يتساهل فيه من الكالم وهو كذب 000 ................................................
ما جيوز من الكذب 001 .................................................................
فضل الغرس والزرع000 .................................................................
من أحكام البيع والشراء 000 .............................................................
حسن اخللق 000 ........................................................................
احلياء واألمر به 000 .....................................................................
الرفق واألناة 000 ........................................................................
ما جاء يف التبسم وهدي الرسول يف ذلك 001 .............................................
النهي عن اإلكثار من الضحك 000 .......................................................
الرمحة باخللق 000 .......................................................................
التغليظ يف اليمني الكاذبة 000 ............................................................
التغليظ يف حترمي شهادة الزور 000 ........................................................
حترمي الغيبة000 ..........................................................................
حترمي النميمة والتحذير منها 000 ..........................................................
التحذير من اللعن 000 ...................................................................
ما جاء يف الشعر 000 ....................................................................
من املناهي اللفظية000 ...................................................................
حترمي الظلم والتحذير منه 000 ............................................................
عاقبة الظلم 000 .........................................................................
التغليظ يف حرمة دم املسلم 000 ...........................................................
فضل اجلهاد 000 .......................................................................
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أجر الشهيد واجملاهد000 .................................................................
من مواقف الصحابة يف اجلهاد000 ........................................................
أدب العطاس 000 .........................................................................
أدب التثاؤب 010 ......................................................................
آداب األكل التسمية 010 ................................................................
آداب األكل األكل باليمني 010 ..........................................................
من آداب األكل 010 .................................................................. 0
من آداب األكل 010 .................................................................. 0
آداب الشرب تغطية اإلناء010 ............................................................
آداب الشرب النهي عن النفخ يف الشراب أو التنفس فيه 000 ................................
حترمي الشرب يف إناء الذهب والفضة 000 ..................................................
حكم الشرب قائما000 ..................................................................
الترهيب من إسبال الثياب للخيالء 000 ...................................................
حترمي إسبال الثياب إىل ما حتت الكعبني 000 ...............................................
ما جاء يف لباس املرأة 000 ................................................................
حترمي تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال000 ............................................
بر الوالدين 001 .........................................................................
صلة الرحم 000 ........................................................................
حق اجلار 000 ..........................................................................
حترمي الكرب والترهيب منه 000 ............................................................
فضل التواضع وخفض اجلناح للمؤمنني 000 ...............................................
فضل قضاء حاجات املسلمني 001 ........................................................
التحذير من البدع ووجوب متابعة الرسول 000 ......................................... 
حق الرجل على املرأة000 ................................................................
حق املرأة على زوجها 000 ...............................................................
فضل الصالة على الرسول 000 ........................................................ 
فضل ذكر اهلل 001 .................................................................. 
فضل الذكر000 .........................................................................
من أذكار الصباح واملساء000 ............................................................
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فضل التسبيح 000 .......................................................................
فضل إنظار املعسر000 ...................................................................
الربا والتحذير منه 001 ...................................................................
وجوب احلذر من كفر نعمة اهلل 000 ......................................................
زكاة الغنم السائمة 000 ..................................................................
زكاة اإلبل 000 .........................................................................
إمث منع الزكاة000 .......................................................................
فضل صوم رمضان 000 ..................................................................
النهي عن تقدم رمضان بالصوم وما يقال عند رؤية اهلالل 001 ..............................
فضل العمرة يف رمضان 000 ..............................................................
صوم التطوع 000 .......................................................................
من أحكام صوم التطوع 000 .............................................................
فضل قراءة القرآن 000 ...................................................................
فضل سوريت البقرة وآل عمران000 .......................................................
احلث على نصر الضعفاء واملظلومني 000 ..................................................
فضل الصدقة واإلنفاق يف سبيل اهلل 000 ...................................................
فضل الصدقة 000 ..................................................................... 0
فضل الصدقة 000 ..................................................................... 0
خري الصدقة 000 ........................................................................
فضل إخفاء الصدقة 000 .................................................................
مشروعية إظهار الصدقة للمصلحة 000 ....................................................
النهي عن السؤال 000 ...................................................................
بعض األلفاظ املنهي عنها 000 ............................................................
النهي عن سب الريح وما يقال عند هبوهبا000 .............................................
فرح املؤمن بلقاء ربه 000 ................................................................
ذكر املوت والنهي عن متنيه 000 ..........................................................
من أحكام االحتضار 000 ................................................................
األعمال باخلواتيم 000 ...................................................................
من أحكام صالة اجلنازة 001 ...........................................................0
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من أحكام صالة اجلنازة 000 ...........................................................0
ما يقول يف صالة اجلنازة000 .............................................................
من أحكام اجلنائز 000 ...................................................................
من أحكام دفن امليت 000 ................................................................
احلث على الصرب وما يقال عند املصيبة 000 ................................................
الوصية وأحكامها 011 ...................................................................
من أحكام املواريث 010 .................................................................
جواز البكاء على امليت 010 ..............................................................
ثواب الصرب على موت األوالد 010 .......................................................
فضل الصالة على اجلنازة 010 ............................................................
ما حيصل للميت يف قربه 010 .............................................................
األمر بتسوية القرب 000 ...................................................................
فضل املسمد احلرام ومسمد املدينة000 ...................................................
من أحكام مكة 000 .....................................................................
احلث على الزواج 000 ...................................................................
حترمي إجبار البنت على الزواج مبن ال ترغب 000 ...........................................
من أحكام النكاح000 ...................................................................
األمر باالجتماع والنهي عن التفرق 001 ...................................................
اختالف هذه األمة وتقاتلها 000 ..........................................................
كثرة سبل الضالل والتحذير منها000 .....................................................
التحذير من الفنت واألمر بالبعد عنها 000 ..................................................
موقف املسلم يف الفتنة 000 ...............................................................
التحذير من فتنة النساء001 ...............................................................
النهي عن احلسد 000 ....................................................................
األمر حبفظ األمانة وأدائها000 ............................................................
سبعة يظلهم اهلل يف ظله 000 ..............................................................
حق املسلم على املسلم000 ...............................................................
فضل الدعوة إىل اهلل 000 .................................................................
األمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 000 ......................................
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األمر بتعلم الرمي001 ....................................................................
النهي عن املبالغة يف املدح 000 ............................................................
من عالمات الساعة 000 .................................................................
ما يعصم من فتنة الدجال 000 ............................................................
النهي عن صب البهائم 000 ..............................................................
فضل تعلم القرآن 000 ...................................................................
فضل قراءة القرآن 000 ...................................................................
فضل الفاحتة 001 ........................................................................
فضل سورة اإلخالص وآية الكرسي 000 ..................................................
حترمي الغناء 000 .........................................................................
وجوب احلج 000 .......................................................................
فضل عشر ذي احلمة وبعض أحكامها000 ................................................
من أحكام احلج000 .....................................................................
فضل احلج000 ..........................................................................
فضل العمرة 000 ........................................................................
املواقيت 001 ............................................................................
صالة العيد 000 .........................................................................
صالة العيد 000 .........................................................................
األضحية 000 ...........................................................................
يوم عرفة 000 ...........................................................................
الذكاة شروطها وآداهبا 000 ..............................................................
فضل التهليل 000 ........................................................................
من األذكار الشرعية 000 .................................................................
تعدد طرق اخلري وتنوعها000 .............................................................
شدة كرب يوم القيامة000 ...............................................................
وصف النار000 .........................................................................
وصف النار000 .........................................................................
من صفات أهل النار 001 ................................................................
أول من تسعر هبم النار من املوحدين 000 ..................................................
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وصف اجلنة ونعيمها 000 .............................................................. 0
وصف اجلنة ونعيمها 000 .............................................................. 0
أدىن أهل اجلنة مزنلة 000 .................................................................
النظر إىل وجه اهلل 000 .............................................................. 
القصاص يوم القيامة 001 .................................................................
من صور احلساب يوم القيامة 000 ........................................................
من صفات أهل اجلنة 000 ................................................................
صفات أهل اجلنة يف اجلنة 000 ............................................................
سعة رمحة اهلل 000 .......................................................................
فضل التقوى واألمر هبا 011 ..............................................................
احفظ اهلل حيفظك 010 ..................................................................
الثواب على نية اخلري واهلم به010 .........................................................
عظمة اهلل تبارك وتعاىل وسعة ملكه 010 ...................................................
فهرس اآليات 010 .......................................................................
فهرس األحاديث 000 ....................................................................
الفهرس 000 ............................................................................
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