


  

  ٥وياملنجد يف اهلدي النب

  بسـم اهللا الرمحـن الرحيـم
احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، سيدنا 

  .، وعلى آله وصحبه وسلموقدوتنا حممد، 
  :أما بعد

 –أخي املسلم  –الذي بني يديك  –اللطيف  –فهذا الكتيب 
، خلصته من الكتاب العظـيم، الـذي   ما هو إال ملخًصا هلديه 

، للعامل الرباين »زاد املعاد يف هدي خري العباد«: ينطبق عليه مسماه
والذي قام بتحقيقه عبد  –شيخ اإلسالم الثاين ابن القيم يرمحه اهللا 
  .القادر وشعيب األرناؤوط، حفظهما اهللا

وقد حرصت قدر اإلمكان على االلتزام بعبارتـه ومتتـه بـبعض    
، »غريصحيح اجلامع الص«: ، من كتاباألحاديث اخلاصة بشمائله، 

  .حملدث الديار الشامية الشيخ ناصر الدين األلباين، حفظه اهللا
، للمسـلمني  تقريب هديه، » امللخص«وقصدت من هذا 
فإن أحسنت فلله احلمد واملنة، وهذا مـن  . عامة وناشئتهم خاصة

فضله، وإن كان خالف ذلك فأسأله أن يتجاوز عن زليت، وحسيب 
  .تأنين ما أردت إال اإلصالح ما استطع

  واحلمد هللا أوالً وآخًرا،
  وكتبه

  عبـد الرمحن اجلامع
  هـ١/١١/١٤١٠



  
وياملنجد يف اهلدي النب ٦  

  
  

  : قال اهللا تعاىل* 

   ِلَقَْد كَانَ لَكُْم ِفـي َرُسـولِ اللَّـه  
  .أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ

عليكم بسـنيت وسـنة   «: وقال * 
اخللفاء الراشدين من بعدي عضـوا  

  .»عليها بالنواجذ



  

  ٧وياملنجد يف اهلدي النب

  يف العطاس هديه 
ضع يده أو ثوبه على فيه، وخفـض هبـا   كان إذا عطس و* 
  .صوته

: يرمحـك اهللا، فيقـول  : وكان إذا عطس محد اهللا، فيقـال * 
  .يهديكم اهللا ويصلح بالك

  يف التثاؤب هديه 
إن اهللا حيـب العطـاس، ويكـره    «: قال رسول اهللا، * 
  .»...التثاؤب
وأما التثاؤب، فإمنا هو من الشـيطان، فـإذا   ... «: وقال* 

، فلريده ما استطاع، فإن أحـدكم إذا تثـاءب،   تثاءب أحدكم
  .»ضحك منه الشيطان

  يف النوم هديه 
كان ينام على الفراش تارة، وعلى احلصري تـارة، وعلـى   * 

  .األرض تارة، وعلى السرير تارة
وكان ينام أول الليل، وحيىي آخره، ورمبا سهر أول الليل يف * 

  .مصاحل املسلمني
  .و جنب توضأ مث ناموكان إذا أراد أن ينام وه* 
وكان ينام على شقه األمين، ويضع يده اليمىن حتت خـده  * 

وإذا نـام  . »اللهم قين عذابك يوم تبعث عبادك«األمين مث يقول 



  
وياملنجد يف اهلدي النب ٨  

  .قبل صالة الصبح وضع رأيه على كفه اليمىن، وأقام ساعده
وكان ال ينام إال والسواك عند رأسه، فإذا اسـتيقظ بـدأ   * 
  .بالسواك
ال إله «: من الليل قال] أي تلوى وتقلب[ضور وكان إذا ت* 

إال اهللا الواحد القهار، رب السموات واألرض وما بينهما العزيز 
  .»الغفار

  يف االستئذان هديه 
االستئذان ثالث، فإن أذن لـك  «: ، أنه قالصح عنه، * 

  .»وإال فارجع
: وهو أن يقـول . [»التسليم قبل االستئذان«: وصح عنه* 

  ].السالم عليكم
: من أنت؟ يقـول : وكان من هديه أن املستأذن إذا قيل له* 

  .أنا: فالن بن فالن، أو يذكر كنيته، أو لقبه، وال يقول
  يف السالم هديه 

أفضل إسالم وخريه إطعام الطعـام، وأن تقـرأ   «: قال * 
  .رواه البخاري. »السالم على من عرفت وعلى من مل تعرف

فليسلم عليه، فإن حـال  إذا لقي أحدكم صاحبه «: وقال* 
  .»بينهما شجرة أو جدار، مث لقيه، فليسلم عليه أيًضا

وكان يبدأ من لقيه بالسالم، وإذا سلم عليه أحد، رد عليـه  * 
مثل حتيته أو أفضل منها على الفور من غـري تـأخري، إال لعـذر،    



  

  ٩وياملنجد يف اهلدي النب

  .كصالة أو قضاء حاجة
كم السالم علي«: وكان من هديه يف ابتداء السالم أن يقول* 

  .»وبركاته«وكان يزيد . »ورمحة اهللا
  .عليك السالم: وكان يكره أن يقول املبتدئ* 
بالواو، وبتقـدمي   »وعليك السالم«: وكان يرد على املسلم* 

  .على لفظ السالم »عليك«
، السالم عند اجمليء إىل القوم، والسالم وكان من هديه، * 

  .عند االنصراف عنهم
وغريه تسليم الصغري علـى  ) رييف صحيح البخا(وثنب عنه * 

الكبري، واملار على القاعد، والراكب على املاشي، والقليـل علـى   
  .الكثري

ُيسـلم املاشـي علـى    «: عنه، ) جامع الترمذي(ويف * 
  .»القائم

  .وكان مير بالصبيان فيسلم عليهم* 
  .ومير بالصبيان فيسلم عليهم* 
  .سلم عليهنومير على العجوز وذوات احملارم من النساء في* 
وكان يسمع املسلم رده عليه، ومل يكن يرد بيده وال رأسـه  * 

  .وال أصبعه إال يف الصالة، فإنه كان يرد على من سلَّم عليه إشارة
، أن الداخل إىل املسجد يسـلم علـى   وكان من هديه، * 



  
وياملنجد يف اهلدي النب ١٠  

  .القوم بعد انتهائه من ركعيت حتية املسجد
سـليًما ال يـوقظ   وكان إذا دخل على أهله بالليل، يسلم ت* 

  .النائم، ويسمع اليقظان
وكان حيمل السالم ملن يريد السالم عليه من الغائبني عنـه،  * 

  .ويتحمل السالم ملن يبلغه إليه
وكان إذا بلغه أحد السالم عن غريه أن يرد عليـه وعلـى   * 
  .املبلغ

  يف خطبة اجلمعة هديه 
  .كان منربه ثالث درجات* 
مث جلس حىت يفرغ املؤذن، مث يقوم كان إذا صعد املنرب سلم * 

  .فيخطب، مث جيلس فال يتكلم، مث يقوم فيخطب
  .وكان إذا قام على املنرب استقبله أصحابه بوجوههم* 
وكان إذا أخذ يف اخلطبة، مل يرفع أحد صوته بشيء البتة، ال * 

  .مؤذن وال غريه
  .وكان ال خيطب خطبة إال افتتحها حبمد اهللا* 
وقت مبا تقتضيه حاجـة املخـاطبني    وكان خيطب يف كل* 

  .ومصلحتهم
  .وكان كثًريا ما خيطب بالقرآن الكرمي* 
  .وكان ال يطيل املوعظة يوم اجلمعة* 



  

  ١١وياملنجد يف اهلدي النب

  .وكان خيتم خطبته باالستغفار* 
إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة واإلمام خيطب، فلريكع «: وقال* 

  .أي خفيفتني. »ركعتني وليتجوز فيهما
  .، إال يف أهله... بعد اجلمعةوكان ال يصلي الركعتني* 
  .واإلمام خيطب )١(وهنى عن احلبوة * 

  يف الصالة هديه 
. »اهللا أكـرب «: كان إذا قام إىل الصالة رفع يديه مدا وقال* 

أصلي هللا صالة كذا : ومل يقل شيئًا قبلها وال تلفظ بالنية، وال قال
أداًء وال : مستقبالً القبلة أربع ركعات إماًما أو مأموًما، وال قـال 

  ].فإن ذلك كله بدعة[قضاًء، وال فرقت وقت، 
سبحانك اللهم وحبمـدك،  «: وكان إذا استفتح الصالة قال* 
  .»، وال إله غريك)٢(امسك، وتعاىل جدك  وتبارك
وكان أخف الناس صالة على الناس، وأطول الناس صـالة  * 
  .لنفسه

يف ) علـى صـدره  (وكان يضع يده اليمىن على اليسـري  * 
  .الةالص

  .وكان إذا ركع سوَّى ظهره حىت لو ُصب عليه املاء الستقر* 

                              
  .هي أن يضم رجليه إىل صدره بيديه أو ثوبه (١)
  .عظمتك (٢)



  
وياملنجد يف اهلدي النب ١٢  

  .وإذا سجد ضم أصابعه. وكان يفرج أصابعه إذا ركع* 
حىت يرى بياض ) ذراعيه عن صدره(وكان إذا سجد جاىف * 
  .إبطيه

  .وكان يطيل الركعة األوىل على الثانية* 
  .وكان يصلي حافًيا تارة، ومنتعالً تارة* 
  .صلى صلى إىل سترةوكان إذا * 
جلس يف مصاله حىت تطلـع  ) الفجر(وكان إذا صلى الغداة * 
  .الشمس
  .)١(وهني أن يصلي الرجل وهو حاقن * 
  .وهنى أن يرفع املصلي بصره إىل السماء وهو يف الصالة* 

  يف صالة النافلة هديه 
: ويقـول ... كان يصلي قبل الظهر أربًعا، إذا زالت الشمس* 

وبعد الظهر ركعـتني،   »تفتح إذا زالت الشمس السماء بأبوا«
  .وبعد املغرب ركعتني، وبعد العشاء ركعتني، وقبل الفجر ركعتني

  .وكان إذا فاته األربع قبل الظهر صالها بعد الظهر* 
أيها النـاس صـلوا يف   «وكان يصلي النوافل يف بيته ويقول * 

  .ه البخاريروا. »بيوتكم، إن أفضل صالة املرء يف بيته إال املكتوبة

                              
  .ولحابس الب (١)



  

  ١٣وياملنجد يف اهلدي النب

وكان يصلي قبل الظهر ركعتني، وبعدها ركعـتني، وبعـد   * 
املغرب ركعتني، يف بيته، وبعد العشاء ركعتني، وكان ال يصلي بعد 

  .اجلمعة حىت ينصرف فيصلي ركعتني يف بيته
  .أمر صلى )١(وكان إذا حزبه * 

  يف صالة الليل هديه 
صـلى  كان ال يدع قيام الليل، وكان إذا مرض أو كسـل  * 
  .قاعًدا

وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار اثنيت عشرة * 
  .ركعة

  .وكان يوتر من أول الليل، وأوسطه، وآخره* 
وكان إذا قام من الليل ليصلي افتـتح صـالته بـركعتني    * 
  .خفيفتني
  .وكان يصلي بالليل ركعتني ركعتني* 
  .وًراطوًرا، وخفض ط] صوته[وكان إذا قرأ من الليل رفع * 

  يف الصوم هديه 
: فقيـل لـه؟ فقـال   . كان أكثر ما يصوم االثنني واخلميس* 

األعمال تعرض كل اثنني ومخـيس، فيغفـر لكـل مسـلم، إال     
  .أخرومها: املهاجرْين، فيقال

                              
  .أصابه شدة (١)



  
وياملنجد يف اهلدي النب ١٤  

: السبت واألحد، ويقول –] كذلك[ –وكان أكثر صومه * 
  .مها يوم عيد املشركني، فأحب أن أخالفهم

وهي الثالث عشر والرابـع  [أيام البيض وكان ال يدع صوم * 
  .، يف سفر وال حضر]عشر واخلامس عشر من كل شهر

 –] من غري رمضـان [وكان أحب الشهور إليه أن يصومه * 
  .شعبان
وكان يتبع رمضان بصيام ستة أيام من شوال، فصح عنه أنه * 
  .»صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر«: قال

قيت إىل قابـل، ألصـومن   إن ب«: وصام عاشوراء، وقال* 
  .»التاسع
يكفر السنة  –] لغري احلاج[ –وصح عنه أن صيام يوم عرفه * 

  .املاضية والباقية
  ].وهنى عن إفراد يوم اجلمعة أو السبت بالصوم* [
  .كان ال يصلي املغرب حىت يفطر، ولو على شربة ماء* 
كان إذا كان الرطب مل يفطر إىل على الرطب، فإن مل يكن * 
  .ب مل يفطر إال على التمر، فإن مل جيد، فعلى حسوات من ماءالرط

ذهب الظمأ وابتلت العـروق، وثبـت   : كان إذا أفطر قال* 
  .-إن شاء اهللا  –األجر 
أفطر عنـدكم الصـائمون،   : وكان إذا أفطر عند قوم، قال* 

  .وصلت عليكم املالئكة



  

  ١٥وياملنجد يف اهلدي النب

  .وكان جيتهد يف العشر األواخر ماال جيتهد يف غريها* 
شـد مئـزره،   ] األخري من رمضان[ان إذا دخل العشر وك* 

  .وأحيا ليله وأيقظ أهله
  يف االعتكاف هديه 

  .كان إذا كان مقيًما اعتكف العشر األواخر من رمضان* 
  .وكان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر مث دخل معتكفه* 

  ، يف اجلنائزهديه، 
  .، اإلسراع يف جتهيز امليتكان من هديه، * 
، تسجية امليت إذا مات، وتغميض عينيه، من هديه  وكان* 

  .وتغطية وجهه وبدنه
عنـد رأس الرجـل    –يف الصالة على امليت  –وكان يقوم * 

  .ووسط املرأة
متجًهـا  [وإذا فاتته الصالة على اجلنازة، صلى على القـرب  * 
  .، ومل يؤقت يف ذلك وقًتا]للقبلة

  .وكان يأمر بإخالص الدعاء للميت* 
إذا صلى على ميت، تبعه إىل املقابر ماشًيا أمامه، وسن وكان * 

  .إن كان راكًبا أن يكون وراءها] أي اجلنازة[ملن تبعها 
إذا تبعـتم  «: وكان إذا تبعها مل جيلس حىت توضع، وقـال * 

  .»اجلنازة، فال جتلسوا حىت توضع



  
وياملنجد يف اهلدي النب ١٦  

سم اهللا، وباهللا، ويف ب«: وكان إذا وضع امليت يف حلده قال* 
  .»وعلى ملة رسول اهللاسبيل اهللا، 

وكان حيثوا التراب على قرب امليت إذا دفن من قبـل رأسـه   * 
  .ثالثًا

وكان إذا فرغ من دفن امليت قام على قربه هو وأصـحابه،  * 
استغفروا «: وسأل له التثبيت، وأمرهم أن يسألوا له التثبيت، فقال

  .»اهللا التثبيت، فإنه اآلن يسأل ااهللا ألخيكم وسلو
  .جيلس يقرأ عند القرب، وال يلقن امليت ومل يكن* 
ومل يكن من هديه تعلية القبور وال بناؤها بآجر، وال حبجـر  * 
، وال تشييدها، وال تطيينها، وال بناء القبـور  ]وال غري ذلك[ولنب، 
  .فكل هذا بدعة. عليها

  .وكان هديه أال هتان القبور وتوطأ، وأال جيلس عليها* 
  .عرف قربه بصخرةوكان يعلم قرب من يريد ت* 

  
  يف التعزية هديه 

  :وكان من هديه تعزيه أهل امليت فيقول* 
إن هللا ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى «

  .»فلتصرب ولتحتسب
وكان من هديه أن أهل امليت ال يتكلفون الطعام للناس بـل  * 



  

  ١٧وياملنجد يف اهلدي النب

  .أمر أن يصنع الناس هلم طعاًما يرسلونه إليهم
أن جيتمع للعزاء، ويقرأ له القرآن الكرمي،  ومل يكن من هديه* 

  .ال عند قربه وال غريه، وكل هذا بدعة حادثة
  يف زيارة القبور هديه 

وكان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء هلـم، والتـرحم   * 
  .عليهم، واالستغفار هلم

السالم عليكم أهل الـديار مـن املـؤمنني    «: وكان يقول* 
اهللا بكم الحقون، نسأل اهللا لنـا ولكـم    واملسلمني، وإنا إن شاء

  .»العافية
  يف كالمه، وسكوته، وضحكه، وبكائه هديه 

  .كان كالمه فصالً، يفهمه كل من مسعه* 
. وكان ال يتكلم فيما ال يعنيه، وال يتكلم إال فيما يرجو ثوابه* 

  .وإذا كره الشيء عرف يف وجهه
  .لتعقل عنه) ثالثًا(وكان يعيد الكلمة * 
  .ان طويل السكوت ال يتكلم يف غري حاجةوك* 
عرف يف وجهه، ومل يكـن فاحًشـا، وال   : وإذا كره شيء* 

  .متفحًشا، وال صخاًبا
  .ومل يكن ضحكة بقهقهة. وكان جل ضحكه التبسم* 
احلمد هللا الذي بنعمته تتم «: وكان إذا أتاه األمر يسره قال* 



  
وياملنجد يف اهلدي النب ١٨  

علـى كـل    احلمـد هللا : الصاحلات، وإذا أتاه األمر يكرهه قال
  .»حال

، فكان تارة رمحة للميت، وتارة خوفًا على وأما بكاؤه، * 
أمته وشفقةً عليها، وتارة من خشية اهللا، وتارة عند مساع القـرآن  

  .الكرمي
ومل يكن بكاؤه بشهيق ورفع صوت، ولكن كانت تـدمع  * 

  .عيناه حىت هتمال
  يف التطيب هديه 

  .كان يعجبه الريح الطيبة* 
  .بريح الطيب إذا أقبل وكان يعرف* 
  .وكان ال يرد الطيب* 
  .يتطيب فيها] قارورة[وكان له سكة * 

  يف السفر هديه 
هنى أن يسافر الرجل وحده، وأمر املسافرين إذا كانوا ثالثة * 

  .أن يؤمروا أحدهم
  .وكان يستحب أن يسافر يوم اخلميس* 
وكان إذا ودع رجالً أخذ بيده، فال يدعها حـىت يكـون   * 

استودع اهللا دينك، وأمانتك «: جل هو الذي يدع يده ويقولالر
  .»وخواتيم عملك



  

  ١٩وياملنجد يف اهلدي النب

وكان يقصر الرباعية، فيصليها ركعتني مـن حـني خيـرج    * 
  .مسافًرا إىل أن يرجع إىل املدينة

وكان جيمع بني الظهر والعصر، واملغرب والعشاء يف السفر * 
  .إذا جد به السري

الفرض، ومل حيفظ عنه، وكان هديه يف السفر االقتصار على * 
  أنه صلى سنة الصالة قبلها وال بعدها، إال ما كان وتًرا وسـنة ،

  .فجر، فإنه مل يكن ليدعهما حضًرا وال سفًرا
وكان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا، كبَّـروا، وإذا هبطـوا   * 

  .األودية، سبَّحوا
  هديه يف مشيه 

  .كان أسرع الناس مشية، وأحسنها، وأسكنها* 
  .وكان ميشي مشًيا يعرف فيه أنه ليس بعاجز، وال كسالن* 
  .وكان إذا مشى مل يلتفت* 

  تواضعه ورمحته وحسن معاملته وخلقه
كان خلقه القرآن، وكان أحسن الناس خلقًا، وأجود الناس، * 

  .وأشجع الناس
  .وكان أشد حياًء من العذراء يف خدرها* 
يعتقـل  وكان جيلس على األرض، ويأكل علـى األرض، و * 

  .الشاة، وجييب دعوة اململوك على خبز الشعري



  
وياملنجد يف اهلدي النب ٢٠  

  .وكان ال يدفع عنه الناس، وال يضربوا عنه* 
وكان ال يأنف وال يستكرب أن ميشي مع أألرملة واملسـكني  * 
  .والعبد
وكان إذا لقيه أحد من أصحابه فقام معه، فلم ينصرف حىت * 

  .يكون هو الذي ينصرف عنه
فتناول يده ناوله إياها، فلم ينزع وإذا لقيه أحد من أصحابه * 

  .يده منه حىت يكون الرجل هو الذي ينزع يده منه
أي حادثه وأسـر   –وإذا لقي أحًدا من أصحابه فتناول أذنه * 

مث مل ينزعها حىت يكون الرجل  –أي استمع له  –ناوله إياه  –إليه 
  .هو الذي ينزعها عنه

  .ا لهوكان إذا لقيه الرجل من أصحابه مسحه، ودع* 
كان رحيًما، وكان ال يأتيه أحد إال دعا له، وأجنـز لـه إن   * 

  .كان عنده
  .كان أرحم الناس بالصبيان والعيال* 
  .وكان مير بالصبيان ويسلم عليهم* 
  .وكان يزور األنصار، ويسلم على صبياهنم، وميسح رءوسهم* 
يا زوينب يـا  «: وكان يالعب زينب بنت أم سلمة ويقول* 
  .»امراًر! زوينب
  .وكان يفلي ثوبه، وحيلب الشاة، وخيدم نفسه* 



  

  ٢١وياملنجد يف اهلدي النب

  .وكان أبغض اخللق إليه الكذب* 
وكان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة، مل يزل * 

  .معرًضا عنه حىت حيدث توبة
وكان إذا أتى باب قوم مل يستقبل الباب من تلقاء وجهـه،  * 

عليكم، السالم السالم «: ولكن من ركنه األمين أو األيسر، ويقول
  .»عليكم
: وكان إذا بعث أحًدا من أصحابه يف بعـض أمـره قـال   * 

  .»بشروا وال تنفروا، ويسروا وال تعسروا«
  يف اللباس هديه 

  .، أن يلبس ما تيسر من اللباسكان هديه، * 
هي من خري «: وكان أحد أحب األلوان إليه البياض، وقال* 

  .»ثيابكم، فالبسوها، وكفنوا فيها موتاكم
  .وهنى عن لبس الثياب ذات اللون األمحر البحت* 
  .وكان أحب الثياب إليه القميص، ومكن كمه إىل الرسغ* 
وكان إذا لبس قميًصا بدأ مبيامنه، وكان حيب التيـامن مـا   * 

أنه ، ويف ش]أي متشيط شعره[استطاع، يف طهوره، وتنعله، وترجله 
  .كله

من جر ثوبه خيالء مل ينظر «: وهنى عن إسبال الثوب، وقال* 
  .»اهللا إليه يوم القيامة



  
وياملنجد يف اهلدي النب ٢٢  

من لبس ثوب شهرة، ألبسه «: وهنى عن ثوب الشهرة فقال* 
  .»اهللا يوم القيامة ثوب مذلة، مث تلهب فيه النار

كانوا يكرهون الشهرتني مـن الثيـاب   : قال بعض السلف* 
  .العايل، واملنخفض

الشهرة ظهور الشيء، واملراد أن ثوبه : »شهرة ثوب«قوله و* 
  ..بشتهر بني الناس، ملخالفة لزنه أللوان ثياهبم

واخلالصة ثياب الشهرة هي اليت تلفت نظر الناس إما للوهنـا  * 
أو تفصيلها تفصيالً غريًبا أو جتاوزها احلد يف الترف أو كوهنا دنية 

  .رثة يقصد هبا التزهد والتقلل
  .إذا اعتَّم سدل عمامته بني كتفيهوكان * 
وكان إذا استجد ثوًبا مساه بامسه قميًصا أو عمامة أو رداء، مث * 
اللهم لك احلمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خريه وخري ما « :يقول

  .»صنع له، وأعوذ بك من شره، وشر ما صنع له
  يف لبس اخلامت هديه 

ضة، وكان جيعل هنى عن التختم بالذهب، واختذ خامتًا من ف* 
  .فص خامته مما يلي باطن كفه
  يف العيدين هدية 

  .كان يغتسل للعيدين* 
  .وكان يصلي العيد يف املصلى* 



  

  ٢٣وياملنجد يف اهلدي النب

  .وكان يلبس للخروج إليهما أمجل ثيابه* 
وكان يأكل قبل خروجه يف عيد الفطر متـرات، ويأكلـهن   * 
 وأما يف عيد األضحى، فكان ال يطعم حىت يرجع من املصلى،. وتًرا

  .فيأكل من أضحيته
أي إىل . [وكان يأمر بناته ونساءه أن خيـرجن يف العيـدين  * 
  ].املصلى
وكان ال يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إىل منزله صـلى  * 
  .ركعتني
وكان خيرج إىل العيدين ماشًيا، ويصلي بغري أذان وال إقامة، * 

  .مث يرجع ماشًيا من طريق آخر
  .فًعا صوته بالتهليل والتكبريوكان خيرج يف العيدين را* 
وكان يكرب يوم الفطر من حني خيرج من بيته حـىت يـأيت   * 
  .املصلى
وكان يكرب من صالة الفجر يوم عرفة إىل العصر من آخـر  * 

  .أيام التشريق
  اهللا أكرب، اهللا أكرب، ال إله إال اهللا
  .اهللا أكرب، اهللا أكرب، وهللا احلمد

  .عجل األضحىوكان يؤخر صالة عيد الفطر، وي* 
وكان يبدأ بالصالة قبل اخلطبة، فيصلي ركعتني، يكـرب يف  * 



  
وياملنجد يف اهلدي النب ٢٤  

األوىل سبع تكبريات متوالية، ويف الثانية مخس تكبريات متواليـة،  
  .يسكت بني كل تكبريتني سكتة يسرية

انصرف، فقام مقابل الناس والناس . وكان إذا أكمل الصالة* 
  .نهاهمجلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وي

  يف األكل والشرب هديه 
، ال يرد موجوًدا، وال يتكلف مفقوًدا، فما قـرب  كان، * 

، وما عاب ... إليه شيء من الطيبات إال أكله، إال أن تعافه نفسه، 
  .طعاًما قط، إن اشتهاه أكله وإال تركه

، »بسم اهللا: قائالً«وكان يسمي اهللا تعاىل على أول طعامه، * 
  .وحيمده يف آخره

  .وكان جيعل ميينه ألكله وشربه* 
املتكيء كـل مـن   : قال يف النهاية[وكان ال يأكل متكئًا * 

إين إذا أكلت مل أقعـد  : واملعىن.. استوى قاعدًًا على وطاء متمكًنا
  ].متمكًنا فعل من يريد االستكثار منه

  .وكان يأكل بأصابعه الثالثة، ويلعقها إذا فرغ* 
إال [ل زجر عن الشـرب قائًمـا   وكان أكثر شربه قاعًدا، ب* 
  ].لعذر

أي ال يشرب دفعة واحدة وإمنا [وكان يشرب ثالثة أنفاس * 
]. ، وهكـذا يشرب ويتنفس خارج اإلناء، مث يشرب، مث يتـنفس 

هو أهنأ، وأمرأ، «: يسمي اهللا يف أوله، وحيمد اهللا يف آخره، ويقول



  

  ٢٥وياملنجد يف اهلدي النب

  .»وأبرأ
  .إذا شرب أعطى الذي عن ميينه... وكان* 

   قص الشارب وتوفري اللحيةيف هديه 
من مل يأخذ من شاربه، «: وكان يقص شاربه، وكان يقول* 

  .»فليس منا
، يف قـص الشـارب   لنا النيب،  وقتَّ«: وعن أنس قال* 

  .رواه مسلم. »وتقليم األظفار، أال نترك أكثر من أربعني يوًما وليلة
خالفوا املشركني، ووفروا اللحـى، وأحفـوا   «: وقال * 
  .»ربالشوا

  يف السواك هديه 
وكان يستاك مفطًرا وصائًما، عند الوضوء، وعند الصـالة،  * 

  .وعند دخول املنزل
  .وكان يستاك بعود األراك* 
وكان ال ينام إىل والسواك عند رأسه، فإذا اسـتيقظ بـدأ   * 
  .بالسواك

  يف غسل اجلنابة من هديه 
  .كان يغتسل هو واملرأة من نسائه من إناء واحد* 
  .كان ال يتوضأ بعد الغسلو* 
  .وكان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصالة* 



  
وياملنجد يف اهلدي النب ٢٦  

وإذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب، فسل يديه مث يأكل * 
  .ويشرب

  يف الوضوء من هديه 
، كان يقول يف وضـوئه شـيئًا غـري    مل حيفظ عنه أنه، * 

فكذب التسمية، وكل حديث يف أذكار الوضوء الذي يقال عليه، 
شيئًا منه، وال علمه ألمته، وال ثبـت   خمتلق، مل يقل رسول اهللا 

 أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال«: عنه غري التسمية يف أوله، وقوله
شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، اللهم اجعلـين مـن   

  .»التوابني، واجعلين من املتطهرين
ورمبـا صـلى   وكان يتوضأ لكل صالة يف غالب أحيانـه،  * 

  .الصلوات بوضوء واحد
وكان يتوضأ واحدة واحدة، واثنتني اثنتني، وثالثًا ثالثًا، كل * 

  .ذلك يفعل
وكان من أيسر الناس صًبا ملاء الوضوء، وكان حيذر أمته من * 

  .اإلسراف فيه
  .وكان يستنشق بيده اليمىن، ويستنثر باليسرى* 
ت حنكه، فخلل وكان إذا توضأ أخذ كفَّا من ماء فأدخله حت* 

  .»هكذا أمرين ريب«: حليته، وقال
  .وكان ميسح أذنيه مع رأسه، وكان ميسح ظاهرمها وباطنهما* 
  .ومل يصح عنه يف مسح العنق حديث البتة* 



  

  ٢٧وياملنجد يف اهلدي النب

  .خبنصره] يف الوضوء[وكان يدلك أصابع رجليه * 
  .وكان له خرقة يتنشف هبا عبد الوضوء* 

  يف التيمم هديه 
  ].ميسح هبا وجهه وكفيه[احدة كان يتيمم بضربة و* 
وكان يتيمم باألرض اليت يصلي عليها، تراًبا كانت أو سبخة * 
  .أو رمالً

  عند قضاء احلاجة هديه 
  .، يبول وهو قاعدأكر ما كان، * 
  .وكان يستنجي ويستجمر بشماله* 
  .وكان يغسل مقعدته ثالثًا* 
  .وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبول، مل يرد عليه* 
  .أبعد] يف سفر أو خالء[وكان إذا أراد احلاجة * 
أو  )١(هـدف  ] يف اخلالء[وكان أحب ما استتر به حلاجته * 
  .خنل )٢(حائش 
  .وكان ال يرفع ثوبه حىت يدنو من األرض* 
  :وكان إذا دخل اخلالء قال* 

                              
  .ما ارتفع من األرض (١)
  .خنل جمتمع (٢)



  
وياملنجد يف اهلدي النب ٢٨  

  .»اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث«
  .»غفرانك«: وإذا خرج قال

  ].الرجل مستقبالً أو مستدبًرا للقبلةوهنى أن يبول * [
  يف الرقية والعالج من هديه 

وكان يرقي من به قرحة، أو جرح، أو شـكوى، فيضـع   * 
بريقـة   بسم اهللا، تربة أرضنا،«: سبابته باألرض، مث يرفعها ويقول
  .رواه البخاري. »بعضنا، يشفى سقيمنا، بإذن ربنا

  .وكان يأمر أن يسترقوا من العني* 
بسم اهللا يربيك، مـن  «: إذا استكى رقاه جربيل فقال وكان* 

  .»كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عني
وكان إذا اشتكى نفث على نفسه باملعوذات ومسـح عنـه   * 
  .بيده

  وكان إذا مرض أحد من أهل بيته نفث عليـه بـاملعوذات   * 
  ].أي قرأ املعوذتني مث نفث[

  يف عيادة املرضى هديه 
كان يعود من مرض من أصحابه، وعاد غالًما كان خيدمـه   *

من أهل الكتاب، وعاد عمه وهو مشرك، وعرض عليهما اإلسالم، 
  .فأسلم اليهودي، ومل يسلم عمه

ومل يكن من هديه عليه الصالة والسالم أن خيص يوًما مـن  * 



  

  ٢٩وياملنجد يف اهلدي النب

األيام بعيادة املريض، وال وقًتا من األوقات، بل شرع ألمته عيـادة  
  .ض ليالً وهناًرا، ويف سائر األوقاتاملري

ال بأس طهـور إن  «: وكان إذا دخل على املريض، يقول له* 
  .»شاء اهللا
وكان يدنو من املريض، وجيلس عند رأسه، ويسـأله عـن   * 

  كيف جتدك؟: حاله، فيقول
هـل  «: وذكر أنه كان يسأل املريض عما يشتهيه، فيقـول * 

  .نه ال يضره، أمر له به، فإن اشتهى شيئًا وعلم أ»تشتهي شيئًا
اللهم اشـف  «: وكان يدعو للمريض ثالثًا، كما قاله لسعد* 
  .»اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا، سعدا،
وكان أحياًنا يضع يده على جبهة املريض، مث ميسح صـدره  * 

  .وكان ميسح وجهه أيًضا »اشفه اللهم«: وبطنه، ويقول
اللـهم رب  «: ولوكان ميسح بيده اليمىن على املريض، ويق* 

الناس، أذهب البأس، واشفه أنت الشايف، ال شـفاء إال شـفاؤك،   
  .»شفاء ال يغادر سقًما

  يف النكاح ومعاشرته أهله وعياله هديه 
وكانت سريته مع أزواجه حسن املعاشرة، وحسـن اخللـق   * 
  .»خريكم خريكم ألهله، وأنا خريكم ألهلي«: وقال

  .واإليواء والنفقة وكان يقسم بني نسائه يف املبيت،* 
وكان إذا أراد سفًرا، أقرع بني نسائه، فأيتهن خرج سهمها، * 



  
وياملنجد يف اهلدي النب ٣٠  

  .خرج هبا معه
  .وكان يفلي ثوبه، وحيلب الشاة، وخيدم نفسه* 
  .وكان أرحم الناس، بالصبيان والعيال* 
يـا  ! يا زوينب«: وكان يالعب زينب بنت أم سلمة ويقول* 
  .»مراًرا! زوينب

  نيف سجود القرآ هديه 
كان إذا مر بسجدة، كرب وسجد، ورمبا قـال يف سـجوده   * 

سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق مسعـه وبصـره حبولـه    «
  .»وقوته

اللهم احطط عين هبا وزًرا، واكتب يل هبا أجًرا، «: ورمبا قال* 
  .»واجعلها ذخًرا، وتقبلها مين كما تقبلتها من عبدك داود

  يف صدقة التطوع هديه 
  .الصدقة أحب شيء إليهكان العطاء و* 
  ،.فكان أعظم الناس صدقة مبا ملكت ميينه* 
  .وكان ال يسأله أحد شيئًا عنده إال أعطاه* 
وكان سروره وفرحه مبا يعطيه أعظم من سرور اآلخذ مبـا  * 
  .يأخذه
وكان إذا عرض له حمتاج، آثره على نفسه، تارة بطعامـه،  * 

  .وتارة بلباسه
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  .وصدقتهوكان ينوع يف أصناف عطائه * 
  .فتارة باهلبة

  .وتارة بالصدفة
  .وتارة باهلدية

  .وتارة كان يقترض الشيء، فريد أكثر منه، وأفضل وأكرب
  .ويشتري الشيء فيعطي أكثر من مثنه* 
  .ويقبل اهلدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافها* 

  يف األضاحي هديه 
  .، يدع األضحيةمل يكن، * 
من ذبـح قبـل   «العيد، وأخرب أن  وكان ينحرها بعد صالة* 

  .»ألهله هالصالة، فليس من النسك يف شيء، وإمنا هو حلم قدم
، )وهو ما أمت سـتة أشـهر  (وأمر بذبح اجلذع من الضأن، * 

وهو ما استكمل مخس سنني من اإلبل، وسـنتني  [والثين فما سواه 
  ].من البقر
أن من أراد التضحية، ودخلت العشر مـن  : وكان من هديه* 

  ].أظفاره[ي احلجة، فال يأخذ من شعره وبشره شيئًا ذ
وكان من هديه اختيار األضحية، واستحساهنا، وسالمتها من * 
  .العيوب
  .وكان من هديه أن يضحي يف املصلي* 
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وكان من هديه أن الشاة جتزيء عن الرجل، وعن أهل بيته * 
  .ولو كثر عددهم

  .هذا واهللا أعلم
  
  
  

***
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  احملتويات
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  ٧  .........................................  يف العطاس هديه 
  ٧  .........................................  يف التثاؤب هديه 
  ٧  ............................................  يف النوم هديه 
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  ١٨  ..........................................  يف السفر هديه 

  ١٩  .......................................... هديه يف مشيه 
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  ٢٢  ......................................  يف لبس اخلامت هديه 
  ٢٢  ........................................  يف العيدين هدية 
  ٢٤  .................................  والشرب يف األكل هديه 
  ٢٥  ......................  يف قص الشارب وتوفري اللحية هديه 
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