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سنن مندثرة ومنهيات منتشرة

رحمة  المبعوث  على  والسالم  والصالة  السبيل  إلى  الهادي  هلل  الحمد 
للعالمين. 

المندثرة  السنن  بعض  فيها  سطرت  صفحات  القارئ  أخي  إليك  أقدم 
والمنهيات المنتشرة بين الناس. 

وحرصت أن تكون منهيات يجهل كثير من الناس هنيها، ومن هذه المنهيات 
األدلة،  تقتضيه  ما  حسب  الكراهية  منزلة  ينزل  ما  ومنها  التحريم  منزلة  ماينزل 
أن  المولى  العلم سائالً  أهل  أقوال  من  يسيرًا  تعليقًا  بكل سنة وهني  ألحقت  ثم 
محمد  نبينا  عنه  هنى  عما  للكف  وتنبيهًا  سنة  إلحياء  دليالً  األسطر  هذه  تكون 

 .

كتبه
عبد اهلل بن محود الفريح
forih@hotmail.com

***
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باب السنن
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متهيد 

السنة:�إذا أطلقت السنة يراد هبا سنة الرسول  وهي طريقته ��
  التي كان عليها يف عباداته وأخالقه ومعامالته، فهي أقواله 

وأفعاله وإقراراته، هذه هي السنة بشكل عام، فهي الطريقة. 

ويطلق�الفقهاء�السنة:�على كل ما أمر به الشارع ليس على وجه اإللزام. ��
وهو الذي يثاب فاعله وال يعاقب تاركه وهي المرادة يف صفحتنا اآلتية. 

فهي عمل يرتجح فعله على تركه ويثاب فاعله وال يعاقب تاركه. 

ُب إَليَّ  َيَتَقرَّ َيَزاُل َعْبِدي  »...َوَل   فيما يرويه عن ربه:  قال النبي 
ُه، َفإَِذا َأْحَبْبُتُه ُكْنت َسْمَعُه الَِّذي َيْسَمُع بِِه، َوَبَصَرُه الَِّذي ُيْبِصُر بِِه،  َواِفِل َحتَّى ُأِحبَّ بِالنَّ
ُه، َوَلئِْن اْسَتَعاَذنِي  ْعِطَينَّ تِي َيْمِشي بَِها، َوَلئِْن َسَأَلنِي َلُ تِي َيْبِطُش بَِها، َوِرْجَلُه الَّ َوَيَدُه الَّ

ِعيَذنَُّه«))). َلُ

***

رواه البخاري )6502(.  )((
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نَّة األوىل السُّ
 L  سؤال اهلل من فضله عند مساع الديك  J

و االستعاذة من الشيطان عند مساع نهيق احلمار ونباح الكلب

َيَكِة  عن أبي هريرة  أن النبي  قال: »إِذا َسِمْعُتْم ِصَياَح الدِّ
ذوا بِاهللِ ِمْن  َها َرَأْت َمَلًكا َوإِذا َسِمْعُتْم َنِهيَق الِحَمار فَتعوَّ َفاْسأُلوا اهلَل ِمْن َفْضِلِه. َفإِنَّ

ُه َرَأى َشْيَطاًنا«))).  ْيَطان. َفإنَّ الشَّ

قوله: »وإذا سمعتم نهيق الحمار«.

زاد النسائي وأبو داود والحاكم من حديث جابر: »ونباح الكالب«))).

التعليق:  �

واستغفارهم  الدعاء  المالئكة على  تأمين  القاضي عياض: »سببه رجاء  قال 
وشهادهتم بالتضرع واإلخالص«.

وقال أيضا: »وفائدة األمر بالتعوذ لما يخشى من شر الشيطان وشر وسوسته 
فيلجأ إلى اهلل يف ذلك« أ.هـ

قال  العظيم آبادي يف عون المعبود: »قيل يف الحديث داللة على نزول الرحمة 
عند حضور أهل الصالح فيستحب الدعاء يف ذلك الوقت وعلى نزول الغضب 

عند رؤية أهل المعصية فيستحب التعوذ«.

رواه البخاري )3303( ومسلم )2729(.  )((
رواه النسائي يف »الكربى« )0778)( وأبو داود )03)5( والحاكم يف »المستدرك« )7870( واحمد   )2(

يف »المسند« .))387)(.
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َذَكُر  وهو  ديك  جمع  »)الديكة(  الحوذي:  تحفة  يف  المباركفوري  قال 
يقسط  فإنه  الليلي  الوقت  معرفته  من  لغيره  ليست  خصيصة  وللديك  الدجاجة. 
الفجر وبعده اليكاد  قبل  يتفاوت، ويوالي صياحه  يكاد  تقسيطًا ال  فيها  أصواته 

يخطئ سواء طال الليل أم قصر« أ.هـ

***
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نَّة الثانية السُّ

L  السالم على الصبيان واستحباب املصافحة عند أي سالم  J

َوَقاَل:»َكاَن  َعَلْيِهْم«  َم  َفَسلَّ ِصْبَياٍن  َعَلى  َمرَّ  ُه  »َأنَّ  : َمالٍِك  ْبِن  َأَنِس  َعْن 
بِيُّ  َيْفَعُلُه«))). النَّ

َلُهَما  ُغِفَر  إِل  َفَيَتَصاَفَحاِن،  َيْلَتِقَياِن  ُمْسِلَمْيِن  ِمْن  »َما   : النبي  قال 
َقا«))).  َقْبَل َأْن َيَتَفرَّ

قال قتادة: قُلُت ألََنٍس: »أَكانِت الُمصاَفحُة يف َأْصحاِب رسوِل اهلل ؟ 
َقاَل: َنَعْم«))).

التعليق: �

يف السالم على الصبيان تعويدهم منذ الصغر على أدب الشريعة وامتثال * 
. ألمر النبي

يف السالم على الصبيان حمل النفس على التواضع وسلوك لين الجانب. * 

إن من عالمات الساعة الصغرى أن يكون السالم على من تعرف فقط. * 

 جاء يف حديث ابن مسعود أن النبي  قال: »إنَّ من أشراِط الساعِة 
ُة على المعرفِة«))). إذا كانِت التحيَّ

رواه البخاري )6247( ومسلم )0)22(.  )((
رواه أبو داود )2)52(.  )2(

رواه البخاري )6263(.  )3(
رواه أحمد )3655(.  )4(
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ة«))). وجاء يف رواية أخرى عند أحمد: »أن بين يِدِي الساَعِة تسليُم الخاصَّ

أفضل صفة للسالم )السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته(: �

اهللِ  َرُسوِل  َعَلى  َمرَّ  َرُجال  َأنَّ   : هريرة  أبو  رواه  ما  ذلك  ودليل 
الُم َعَلْيُكْم، َفَقاَل: »َعْشُر َحَسَناٍت«، َفَمرَّ   َوُهَو فِي َمْجلٍِس، َفَقاَل: السَّ
الُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهللِ«، َفَقاَل: »ِعْشُروَن َحَسَنًة«، َفَمرَّ َرُجٌل  َرُجٌل آَخُر َفَقاَل: السَّ

الُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهللِ َوَبَرَكاُتُه، َفَقاَل: »َثالُثوَن َحَسَنة«))).  آَخُر، َفَقاَل: السَّ

وكان هدي النبي  أن ينتهي سالمه إلى )وبركاته( ذكره ابن القيم 
يف زاد المعاد.

***

رواه أحمد )3860(.  )((
رواه الرتمذي )2689(.  )2(
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نَّة الثالثة السُّ

L  التسوك عند دخول املنزل  J

واِك«))).  عن عائشة : »أنَّ النبيَّ  كان إذا دَخَل َبيَته بدأ بالسِّ

التعليق:  �
القول *  على  الزوال  بعد  للصائم  حتى  األوقات  جميع  يف  السواك  يسن 

الصحيح وتتأكد سنيته يف مواضع مخصوصة. 

ورد يف بيان استحباب السواك والحث عليه أكثر من مائة حديث.* 

جاء عند البخاري عن أنس أن النبي  قال: »َأْكَثْرُت َعَلْيُكْم * 
َواِك«))). ِفي السِّ

قال ابن القيم  يف زاد المعاد: »ويف السواك عدة منافع: يطيب الفم، * 
ويشد اللثة، ويقطع البلغم ويجلو البصر ويذهب بالحفر، ويصح المعدة، 
الكالم  مجاري  ويسهل  الطعام  هضم  على  ويعين  الصوت،  ويصفي 
وينشط للقراءة والذكر والصالة، ويطرد النوم، ويرضي الرب، ويعجب 

المالئكة، ويكثر الحسنات«. 

هذا موضع من مواضع تأكد السواك، وهناك مواضع أخرى وهي:  �

عند�تغري�رائحة�الفم:��

للفم  مطهرة  »السواك   : النبي  قال  قالت:    عائشة  عن 

رواه مسلم )253(.  )3(
رواه البخاري )888(.  )4(
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مرضاة للرب«))).  

عند�الصالة:��

َعَلى  َأُشقَّ  َأْن  »َلْوَل   : النبي  قال  قال:    هريرة  أبي  عن 
َمْرُتُهْم بالسواك ِعْنَد ُكلِّ َصاَلٍة«))).   تِي َلَ ُأمَّ

عند�الوضوء:��

للحديث السابق، وجاء عند أحمد: »...لمْرُتهم بالسواِك مع كلِّ وضوٍء«))). 
»...بالسواك عند كل وضوء«))). صححه  الجزم:  تعليقا بصيغة  وللبخاري 

أحمد شاكر. )ومحله المضمضة عند جمهور أهل العلم(.

4.�عند�االنتباه�من�النوم:��

ْيِل  لحديث حذيفة  قال: »كان رسول اهلل  إَذا َقاَم ِمَن اللَّ
َواِك«))).  َيُشوُص َفاُه بِالسِّ

5.�عند�قراءة�القرآن:��

ُبوَها  عن علي  أن النبي  قال: »إن َأْفَواَهُكْم ُطُرٌق لِْلُقْرآِن َفَطيِّ
َواِك«))).  بِالسِّ

رواه البخاري تعليقا يف صحيحه، كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم، ووصله النسائي   )((
)5( وأحمد )7(.

رواه البخاري )887( ومسلم )252(.  )2(
رواه أحمد )2)96(.  )3(

رواه البخاري تعليقا يف صحيحه، كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم.  )4(
رواه البخاري )246( ومسلم )255(.  )5(

رواه ابن ماجه ))29(.  )6(
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نَّة الرابعة السُّ
   L  خلع النعلني عند املشي بني القبور  J

اهللِ  َرُسوَل  ُأَماِشي  َأَنا  »َبْينََما  قال:    اهلل  رسول  مولى  بشير  عن 
فِي  َيْمِشي  َرُجٌل  َفإَِذا  َنْظَرٌة    اهللِ  َرُسوِل  مِْن  َوَحاَنْت   
ُجُل  َتْيَك « .  َفنََظَر الرَّ َتْيِن َوْيَحَك َأْلِق ِسْبتِيَّ ْبتِيَّ اْلُقُبوِر َعَلْيِه َنْعالَِن َفَقاَل: »َيا َصاِحَب السِّ

ا َعَرَف َرُسوَل اهللِ  َخَلَعُهَما َفَرَمى بِِهَما«))).  َفَلمَّ

التعليق:  �

يف الحديث كراهة المشي بالنعال بين القبور.

النبي  تدبر هني  »ومن  داود:  أبي  يف شرح سنن    الجوزية  قيم  ابن  قال 
عليه، علم  والوطء  القبور  القرب واالتكاء على  الجلوس على   عن 
النبي  أن النهي إنما كان احرتامًا لسكاهنا أن يوطأ بالنعال فوق رؤوسهم وأخرب 
الثياب خير من الجلوس  »أن الجلوس على الجمرة حتى تحرق   :
على القبر«))). ومعلوم أن هذا أخف من المشي بين القبور بالنعال... وعلى هذا: 

فال فرق بين النعل والجمجم والمداس والزربول«. 

قال الخطابي: ثبت »أن رسول اهلل  هنى عن أن توطأ القبور«))).

السنة،  خالف  بالنعال  القبور  بين  »المشي   : عثيمين  ابن  الشيخ  قال 

رواه أبو داود )3230(.  )((
رواه مسلم ))97( والنسائي )2044(.  )2(

رواه الرتمذي )052)( وصححه األلباين.  )3(
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أن يكون  إما  القبور إال لحاجة،  بين  إذا مشى  نعليه  أن يخلع  واألفضل لإلنسان 
يف المقربة شوك، أو شدة حرارة، أو حصى يؤذي الرجل فال بأس به، أي يلبس 

الحذاء ويمشي به بين القبور«. أ.هـ 

***
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نَّة اخلامسة السُّ
   L  املضمضة بعد شرب اللنب  J

َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، َأنَّ النَّبِيَّ  َشِرَب َلَبنًا َفَتَمْضَمَض، َوَقاَل: 
»إِنَّ َلُه َدَسًما«))). 

التعليق: �

قال ابن حجر : »و يف الحديث بيان العلة للمضمضة من اللبن فيدل 
على استحباهبا من كل شيء دسم« أ.هـ

علته«  مع  يدور  »الحكم  لقاعدة  له دسم  بعد كل طعام  المضمضة  يستحب 
فاستحباب المضمضة تدور مع علة الدسم.

***

رواه البخاري )))2(.  )((
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نَّة السادسة  السُّ
   L  لبس البياض من الثياب  J

عن ابن عباس  قال: قال رسول اهلل : »الَبُسوا ِمْن ثَِيابُِكُم 
ُنوا ِفيَها َمْوَتاُكم«))).  َها ِمْن َخْيِر ثَِيابُِكْم، َوَكفِّ الَبَياَض، َفإِنَّ

التعليق:  �

 يلبسه،  فيه استحباب لبس األبيض من الثياب، فقد كان النبي 
جاء عند البخاري، أن أبا ذر  قال: »َأَتْيُت النبيَّ  وعليه َثْوٌب 

أْبَيُض«))). 

وعن سعد بن أبي قاص  قال: »رأيت رسول اهلل  يوم 
أحد ومعه رجالن يقاتالن عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ول 

بعد«))). وزاد مسلم قال سعد: »يعني جبريل وميكائل«. 

قال النووي يف شرح هذا الحديث: »فيه فضيلة الثياب البيض«.

 ***

رواه الرتمذي )994( والنسائي )5322( وأبو داود )3878( وأحمد )6)34(.  )((
رواه البخاري )5827( ومسلم )94(.  )2(

رواه البخاري )4054( ومسلم )2306(.  )3(
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نَّة السابعة السُّ
   L  سجود الشكر  J

ُه َأْو ُيَسرُّ  عن أبي بكرة  أنَّ النَّبِيَّ : »كاَن إَذا َأَتاُه َأْمٌر َيُسرُّ
بِِه َخرَّ َساِجدا«))). 

التعليق: �

يدل هذا الحديث على سنِّية سجود الشكر عند وجود نعمة ُيَسرُّ هبا.

الصحيح أنه ال يشرتط لها طهارة ألهنا ليست صالة، فالصالة مفتتحة بالتكبير 
ومختتمة بالتسليم.

قال الشوكاين يف نيل الوطار: »وليس يف أحاديث سجود الشكر ما يدل على 
التكبير« أ.هـ 

قال ابن القيم يف زاد المعاد: »ويف سجود كعب حين سمع صوت المبشر دليل 
ظاهر أن تلك كانت عادة الصحابة وهي سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم 
المندفعة، وقد سجد أبو بكر الصديق لما جاءه قتل مسيلمة الكذاب، وسجد علي 
  بن طالب لما وجد ذا الُثَديَّة مقتواًل يف الخوارج، وسجد رسول اهلل
أنه من صلى عليه مرة صلى اهلل عليه هبا عشرًا، وسجد حين  حين بشره جربيل 
على  له  جند  بظفر  فبشره  بشير  وأتاه  مرات،  ثالث  فيهم  اهلل  فشفعه  ألمته  شفع 

عدوهم ورأسه يف حجر عائشة  فقام فخر ساجدا«. 

رواه أبو داود )2774(.  )((
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نَّة الثامنة السُّ
   L  أن تقول ملن أحببته يف اهلل: إني أحبك يف اهلل  J

َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل ، َأنَّ النبي  َأَخَذ بَِيِدِه، َوَقاَل: »َيا ُمَعاُذ، * 
َك، َفَقاَل: »ُأوِصيَك َيا ُمَعاُذ َل َتَدَعنَّ ِفي ُدُبِر  ِحبُّ َك، َواهللِ إِنِّي َلُ ِحبُّ َواهللِ إِنِّي َلُ

ُهمَّ َأِعنِّي َعَلى ِذْكِرَك، َوُشْكِرَك، َوُحْسِن ِعَباَدتَِك«))).   ُكلِّ َصاَلٍة َتُقوُل: اللَّ

بِيِّ ، َفَمرَّ *  َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك : »َأنَّ َرُجاًل َكاَن ِعْنَد النَّ
 : ُّبِي ِحبُّ َهَذا، َفَقاَل َلُه النَّ بِِه َرُجٌل، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ! إِنِّي َلُ
 . اهللِ  ِفي  َك  ُأِحبُّ إِنِّي  َفَقاَل:  َفَلِحَقُه  َقاَل:   . َأْعِلْمُه  َقاَل:   . َل  َقاَل:  َأْعَلْمَتُه؟ 

َفَقاَل: َأَحبََّك الَِّذي َأْحَبْبَتنِي َلُه«))). 

ُه *  ُجُل َأَخاُه َفْلُيْخبِْرُه َأنَّ عن المقداد عن النبي : »إَِذا َأَحبَّ الرَّ
ُه«))). ُيِحبُّ

التعليق:  �

تدل األحاديث أنه من السنة إذا أحبتت شخصًا يف اهلل أن تقول: إين أحبك * 
يف اهلل. 

أحدًا *  أحبَّ  من  أن  فيه  ألحبك(  إين  )واهلل  المعبود:  عون  صاحب  قال 
يستحب له إظهار المحبة.

رواه أبو داود )522)( وأحمد )4)6)2(.  )((
رواه أبو داود )25)5(.  )2(

رواه أبو داود )24)5( والرتمذي )2392(.  )3(
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 *  من األدلة يف المحبة جاء يف الصحيحين من حديث أبي موسى
  .(((» أن النبي  قال: »اْلَمْرُء َمَع َمْن َأَحبَّ

 * : قال: قال رسول اهلل  ويف صحيح مسلم عن أبي هريرة
ي  ُهْم ِفي ِظلِّ ُأِظلُّ اْلَيْوَم  بَِجاَللِي؟  وَن  اْلُمَتَحابُّ َأْيَن  اْلِقَياَمِة:  َيْوَم  َيُقوُل  »إِنَّ اهللَ 

َيْوَم َل ِظلَّ إِلَّ ِظلِّي«))).

ويف الصحيحين َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك  َعْن النَّبِيِّ  َقاَل: * 
ُه إِلَّ  »َثاَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه، َوَجَد َحاَلَوَة اْلِيَماِن ... َوَأْن ُيِحبَّ اْلَمْرَء َل ُيِحبُّ

ِه«))).  لِلَّ

ويف الصحيحين عن أبي هريرة  قال: قال النبي : »َسْبَعٌة * 
اْجَتَمَعا  َتَحابَّا ِفي اهللِ  َوَرُجاَلِن  ُه ...  ِظلُّ إِل  َيْوَم ل ِظلَّ  ِه  ِظلِّ ِفي  اهلُل  ُهْم  ُيِظلُّ

َقا َعَلْيِه«))).  َعَلْيِه َوَتَفرَّ

 * : قال: قال اهلل  أن النبي  وعند الرتمذي عن معاذ
»المتحابون يف جاللي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء«))).

»َوَجَبْت محبتي *  اهلُل تعالى:   قال: قال  النبي  أن  الموطأ  ويف 
.(((» للُمَتحابِّيَن ِفيَّ

رواه البخاري )68)6( ومسلم ))264(.  )((
رواه مسلم )2566(.  )2(

رواه البخاري )5)( ومسلم )43(.  )3(
رواه البخاري )660( ومسلم ))03)(.  )4(

رواه الرتمذي )2390(.  )5(
رواه موطأ مالك )779)(.  )6(
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ويف صحيح مسلم عن أبي هريرة  عن النبي : »أنَّ * 
ا  َرُجاًل َزاَر َأًخا َلُه ِفي َقْرَيٍة ُأْخَرى، َفَأْرَصَد اهلُل َلُه َعَلى َمْدَرَجتِِه َمَلًكا، َفَلمَّ
َأَتى َعَلْيِه َقاَل: َأْيَن ُتِريُد؟ َقاَل: ُأِريُد َأًخا لِي ِفي َهِذِه اْلَقْرَيِة؟ َقاَل: َهْل َلَك 
َفإِنِّي  َقاَل:   . اهللِ  ِفي  َأْحَبْبُتُه  َأنِّي  َغْيَر  َل،  َقاَل:  َها؟  َتُربُّ نِْعَمٍة  ِمْن  َعَلْيِه 

َرُسوُل اهللِ إَِلْيَك بَِأنَّ اهللَ َقْد َأَحبََّك َكَما َأْحَبْبَتُه ِفيِه«))). 

***

رواه مسلم )2567(.  )((



22

سنن مندثرة ومنهيات منتشرة

نَّة التاسعة السُّ
   L  الوضوء قبل النوم، والنوم على اجلنب األمين  J

»إَِذا   : اهللِ  َقاَل لي رُسوُل  َقاَل:   ، بِن عاِزٍب،  الربَاِء  عِن 
َك اَليَمِن، وقْل:  الِة، ُثمَّ اْضَطِجْع َعلى ِشقِّ ْأ وُضوَءَك لِلصَّ َأَتيَت َمْضَجَعَك َفَتوضَّ
إَِلْيَك، رغبًة  َظهِري  َوَأَلَجْأُت  إَِلْيَك،  َأمري  ضُت  َوَفوَّ إَِليَك،  نِفسي  َأْسَلْمُت  ُهمَّ  اللَّ
ورْهَبًة إَِلْيَك، لَملجَأ ول َمنجي ِمْنَك إِلَّ إِليَك، آمنُت بِِكَتابَِك الِذي َأنَزْلت، َوبَِنبِيَِّك 

. ِمتَّ َعَلى الِفطرِة، واْجَعلُهنَّ آِخَر َما َتُقوُل«))). الِذي َأرَسلَت، فإِْن ِمتَّ

التعليق: �

قال النووي: يف هذا الحديث ثالث سنن مهمة مستحبة ليست بواجبة.

إحداها: الوضوء عند إرادة النوم فإن كان متوضًأ كفاه ذلك الوضوء ألن * 
أصدق  وليكون  ليلته،  يف  يموت  أن  مخافة  طهارة  على  النوم  المقصود 

لرؤياه وأبعد من تالعب الشيطان به يف منامه وترويعه إياه.

الثانية: النوم على الشق األيمن ألن النبي  كان يحب التيامن * 
وألنه أسرع إلى االنتباه. 

الثالثة: ذكر اهلل تعالى لتكون خاتمة عمله. أ.هـ * 

من السنن أيضا:  �

اهلل  رسول  أن    هريرة  أبي  لحديث  النوم  عند  الفراش  نفض   -(

رواه البخاري )))63( ومسلم )0)27(.  )((
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إَِزاِرِه  َداِخَلَة  َفْلَيْأُخْذ  ِفَراِشِه  إَِلى  َأَحُدُكْم  َأَوى  »إَذا  قال:   
َفْلَيْنُفْض بَِها ِفَراَشُه َوْلُيَسمِّ اهللَ«))). 

2- قراءة المعوذتين واإلخالص ومسح جسده ثالث مرات كما كان يفعل 
النبي  كل ليلة وقراءة آية الكرسي وغيرها من أذكار النوم 

المعروفة. 

***

رواه البخاري )6330( ومسلم )4)27(.  )((
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نَّة العاشرة السُّ
   L  توديع املسافر بهذا الذكر  J

 :  عن قزعة قال: قال لي ابن عمر هلم أودعك كما ودعني رسول اهلل
»َأْسَتْوِدُع اهلل ِديَنَك، َوَأماَنَتَك، وَخَواتِيَم َعَمِلَك«))).  

التعليق: �

يسن أن يودع المسافر هبذا الذكر.* 

)استودع اهلل دينك( أي: أطلب من اهلل أن يحفظ دينك.  * 

)وأمانتك( قال الخطابي: األمانة هاهنا أهله ومن يخلفه منهم وماله الذي * 
مع  ين  الدِّ ذكر  وجرى  معناهما  يف  ومن  ووكيله  أمينه  ويستحفظه  يودعه 
الودائع؛ ألن السفر موضع خوف وخطر وقد يصيبه فيه المشقة والتعب 
فيكون سببا إلهمال بعض األمور المتعلقة بالدين فدعا له بالعون والتوفيق 

فيها. أ.هـ 

يسن أن يقول المسافر للمودع: )أستودعك اهلل الذي ل تضيع ودائعه())) * 
 . كما أثر ذلك عن النبي

***

رواه أبو داود )2600،)260( والرتمذي )3443( وأحمد )0)45( وابن ماجه )2826(.  )((
رواه أحمد )403،358،2( والنسائي يف »الكربى« )0342)( وابن ماجه )2825(.  )2(
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نَّة احلادية عشرة السُّ
   L  صالة النافلة يف املنزل  J

وا يف  النَّاُس َصلُّ َها  »...َأيُّ  قال:  النبي  أن    عن أبي بكرة 
ُبُيوتُِكْم، َفإِنَّ َأْفَضَل َصاَلِة الَمْرِء يف َبْيتِه إِلَّ الَمْكُتوَبَة«))). 

التعليق:  �

عن ابن عمر  مرفوعا: »اْجَعُلوا ِمْن َصاَلتُِكْم ِفي ُبُيوتُِكْم َوَل َتتَِّخُذوَها * 
ُقُبوًرا«))).

استحباب صالة النافلة يف البيت ألن ذلك أبعد عن الرياء وإخراج البيت * 
عن كونه شبيهًا بالقبور، فإن القبور ليست محال للصالة. 

قال ابن القيم : وكان يصلي عامة السنن والتطوع الذي ال سبب له * 
يف بيته ال سيما سنة المغرب فإنه لم ينقل عنه فعلها يف المسجد البتة أ.هـ

: والسنة أن يصلي الرجل الركعتين بعد المغرب *  قال المام أحمد 
يف بيته أ.هـ

***

رواه البخاري ))73( ومسلم ))78(.  )((

رواه البخاري )432( ومسلم )777(.  )2(
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نَّة الثانية عشرة السُّ
   L   ،األكل بثالثة أصابع، ولعق اليد قبل مسحها  J

ورفع اللقمة عند سقوطها وإماطة ما بها من أذى وأكلها

 َيْأُكُل بَِثاَلِث  عن كعب بن مالك عن أبيه قال: »َكاَن َرُسوُل اهللِ 
َأَصابَِع َوَيْلَعُق َيَدُه َقْبَل َأْن َيْمَسَحَها«))).

ويف حديث ابن عباس : »إَِذا َأَكَل َأَحُدُكْم َفاَل َيْمَسْح َيَدُه َحتَّى َيْلَعَقَها 
َأْو ُيْلِعَقَها«))).

التعليق:  �

والعلة من ذلك جاءت يف حديث جابر: أن النبي   أمر بلعق * 
األصابع والصحفة وقال: »إنكم ل تدرون يف أي طعامكم البركة«))).

أصابع... *  بثالث  يأكل  أن  لإلنسان  ينبغي  »أنه   : عثيمين  ابن  قال 
لكن هذا يف الطعام الذي يكفي فيه ثالث أصابع أما الطعام الذي ال يكفي 

فيه ثالث أصابع مثل األرز فال بأس أن تأكل بأكثر«.

من *  وأكل    أكله  األكل  فأنفع   ...«  : القيم  ابن  قال 
اقتدى به باألصابع الثالث«. 

رواه مسلم )2032( وأبو داود )3848( وأحمد )26626(.  )((
رواه البخاري )5456( ومسلم ))203(.  )2(

رواه مسلم )2033(.  )3(
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ذكر بعض األطباء أن األنامل – بإذن اهلل - تفرز إفرازات عند الطعام تعين * 
على هضم الطعام يف المعدة.

أن الشيطان يالزم اإلنسان ويرغب يف مشاركته حتى يف أكله وشربه، وأن * 
أكل اللقمة الساقطة بعد إماطة األذى عنها فيه حرمان للشيطان.

أن الربكة قد تكون فيما أكله اإلنسان أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي * 
يف الصحفة أو يف اللقمة الساقطة. 

***
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نَّة الثالثة عشرة  السُّ
   L  السنة يف التنعل  J

َفْلَيْبَدْأ  َأَحُدُكْم  اْنَتَعَل  »إَِذا   : قال  قال:    هريرة  أبي  عن 
َلُهَما ُتْنَعُل َوآِخَرُهَما ُتْنَزُع«))).   َماِل لَِيُكْن اْلُيْمَنى َأوَّ بِاْلَيِميِن َوإَِذا َنَزَع َفْلَيْبَدْأ بِالشِّ

التعليق: �

قال النووي  يف هذا الحديث: يستحب البداءة باليمنى يف كل ما كان 
والمداس  والخف  النعل  كلبس  ذلك،  ونحو  والنظافة  والزينة  التكريم  باب  من 
والسراويل والكم وحلق الرأس وترجيله، وقص الشارب ونتف اإلبط والسواك 
واالكتحال وتقليم األظافر، والوضوء والغسل والتيمم ودخول المسجد، والخروج 
من الخالء، ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة، وتناول األشياء الحسنة 

ونحو ذلك،ويستحب البداءة باليسار يف كل ما ضد السابق.

***

رواه البخاري )5856( ومسلم )2097(.  )((
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نَّة الرابعة عشرة  السُّ
   L  التنفس خارج اإلناء ثالثا  J

ِفي  ُس  َيَتَنفَّ   اهللِ  َرُسوُل  »َكاَن  قال:    مالك  بن  أنس  عن 
َراِب َثاَلًثا«))).  الشَّ

ُه َأْرَوى َوَأْبَرُأ َوَأْمَرُأ«))).  و عند مسلم أن النبي  قال: »إِنَّ

و عند أبي داود »أهنأ« بدل قوله »أروى«))). 

التعليق:  �

والمراد إبعاد اإلناء عن فم الشارب ثم التنفس خارجه، وإال فالتنفس يف * 
اإلناء منهي عنه.

قال ابن حجر يف الفتح: »والمعنى أنه يصير هنيًئا مرًيا بريًا سالمًا أو مربيًا * 
من مرض أو عطاش أو أذى، ويؤخذ من ذلك أنه أقمع للعطش وأقوى 

على الهضم وأقل ضرًرا يف ضعف األعضاء وبرد المعدة« أ.هـ 

فيه، *  عن  القدح  إبانته  ثالثا،  الشراب  يف  التنفس  وطريقة  القيم:  ابن  قال 
»إذا  اآلخر  الحديث  به  جاء  كما  الشراب  إلى  يعود  ثم  خارجه،  وتنفسه 

شرب أحدكم فال يتنفس يف القدح ولكن ليبين يف الناء عن فيه«))).

رواه البخاري ))563( ومسلم )2028(.  )((
رواه مسلم )2028(.  )2(

رواه أبو داود )3727(.  )3(
رواه ابن ماجه )3427(.  )4(
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نَّة اخلامسة عشرة السُّ
   L  التسبيح مائة مرة  J

عن سعد بن أبي وقاص  قال: قال رسول اهلل : »أَيعَجُز 
ُأُحٍدكم أن يكِسَب كل يوم ألَف حسنٍة فسأله سائٌِل كيَف يكِسُب ألَف حسنٍة؟ قال 

ُيَسبُِّح ِمائَة َتسبيحٍة فيكَتُب له ألُف حسنٍة ويَحطُّ عنه ألُف خطيِّئة«))). 

التعليق:  �

اْلَحَسنََة  أِلَنَّ  َحَسَنٍة(  َأْلُف  َلُه  )ُتْكَتُب  الحوذي:  ›تحفة  المباركفوري يف  قال 
اْلُقْرآِن بَِقْولِِه: ﴿ک ک  َأَقلُّ اْلُمَضاَعَفِة اْلَمْوُعوَدِة فِي  َأْمَثالَِها َوُهَو  اْلَواِحَدَة بَِعْشِر 

ک ک گ گ ﴾ )النعام: 0)))، ﴿ک ک ک گ ﴾ )البقرة: )))). 

املقصود أن اإلنسان جيعل له يف يومه ذكر حيافظ عليه ومن أمثلة ذلك: �

ٍة  ) (  قال النبي : »َمْن َقاَل ُسْبَحاَن اهللِ َوبَِحْمِدِه ِفي َيْوٍم ِماَئَة َمرَّ
ْت َخَطاَياُه َوإِْن َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحر«))). ُحطَّ

َلُه  َلُه،  2 ( قال النبي : »َمْن َقاَل: َل إَِلَه إِلَّ اهلُل َوْحَدُه َل َشِريَك 
ٍة، َكاَنْت َلُه  اْلُمْلُك، َوَلُه اْلَحْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر » ِفي َيْوٍم ِماَئَة َمرَّ
َئٍة، َوَكاَنْت  َعْدَل َعْشِر ِرَقاٍب، َوُكتَِبْت َلُه ِماَئُة َحَسَنٍة، َوُمِحَيْت َعْنُه ِماَئُة َسيِّ
ا  ْيَطاِن َيْوَمُه َذلَِك َحتَّى ُيْمِسَي، َوَلْم َيْأِت َأَحٌد بَِأْفَضَل ِممَّ َلُه ِحْرًزا ِمْن الشَّ

رواه مسلم )2698(.  )((
رواه البخاري )6405( ومسلم ))269(.  )2(
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َجاَء بِِه، إِلَّ َأَحٌد َعِمَل َأْكَثَر ِمْن َذلَِك«))). 

َلُه  »َمْن قاَل ل إلَه إلَّ اهلل وْحدُه َل َشِريَك لُه،   : 3 (  قال النبي 
َكَمْن  َكاَن  اٍت:  َقِديٌر، عْشر مرَّ َعَلى ُكلِّ َشيٍء  َوُهو  الحْمُد،  الُمْلُك، وَلُه 

َأْعَتَق أْربعَة َأنُفٍس ِمن َولِد إْسماِعيَل«))).

***

رواه البخاري )3293( ومسلم ))269(.  )((

رواه البخاري )6404( ومسلم )2693(.  )2(
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نَّة السادسة عشرة السُّ
   L  التبكري إىل صالة اجلمعة  J

عن أوس بن أوس الثقفي  قال: سمعت رسول اهلل  يقول: 
ر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من المام  ل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكَّ »من َغسَّ

فاستمع ولم َيلُغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها«))).

التعليق:  �

فيه أفضلية من فعل هذه األمور الخمسة وهي )االغتسال، والتبكير، والمشي * 
إلى المسجد، والدنو من اإلمام، واالنصات له(.

من السنن يف ذلك اليوم: �

��:1-�الصالة�على�النيب�

اِمُكْم َيْوَم اْلُجُمَعة.... َفَأْكثُِروا َعَليَّ   قال النبي : »إِنَّ ِمْن َأْفَضِل َأيَّ
ى عليَّ  «)))، وجاء عند مسلم: »فإنه َمْن صلَّ اَلِة َفإِنَّ َصاَلَتُكْم َمْعُروَضٌة َعَليَّ ِمْن الصَّ

ى اهلُل عليه بها عشًرا«))).  صالًة صلَّ

2-�قراءة�سورة�الكهف:��

قال النبي : »َمن َقَرَأ سورَة الَكهِف يوَم الُجُمعِة أضاَء له من النوِر 

رواه أبو داود )345( والرتمذي )496(.  )((
رواه أحمد )5729)( وأبو داود ))53)( والنسائي )374)(.  )2(

رواه مسلم )384(.  )3(
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ما َبيَن الُجُمعتين«))). 

3-�ساعة�اإلجابة:��

واختلف العلماء متى هذه الساعة؟ وأرجح األقوال أهنا آخر ساعة من اليوم 
للحديث الذي رواه أحمد : »إَن يف الجمعة ساعًة ل ُيواِفقها َعْبٌد مسلم ... وِهَي 

َبْعَد الَعصر«))).

وعند أبي داود والنسائي: »َفاْلَتِمُسوَها آِخَر َساَعٍة من الجمعة«))) ورجح هذا 
َيْجِلَس  َأْن  َبْيَن  َما  »ِهَي  القول ابن القيم، جاء عند مسلم من حديث أبي موسى: 

اَلُة«))). اِلَماُم إِلى َأْن ُتْقَضى الصَّ

4-�ومن�السنن�أيضا�التنظف�والتطيب�والتسوك.���

***

رواه الحاكم يف »المتسدرك« )3349( والبيهقي يف»سننه« )249،3(.  )((
رواه أحمد ))))7(.  )2(

رواه أبو داود )048)( والنسائي )389)(.  )3(
رواه مسلم )853(.  )4(
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نَّة السابعة عشرة السُّ
   L  إلقاء السالم قبل مفارقة اجمللس  J

عن أبي هريرة  قال: قال رسول اهلل : »إَِذا اْنَتَهى َأَحُدُكْم 
َقاَم والقوم جلوس  ُثمَّ إِن  َفْلَيْجِلْس،  َيْجِلَس  َأْن  َلُه  َبَدا  َفإِْن  ْم،  َفْلُيَسلِّ اْلَمْجِلِس  إَِلى 

ْم َفَلْيَسِت اُلوَلى بَِأَحقَّ ِمَن اآلِخَرِة«))). َفْلُيَسلِّ

التعليق:  �

أن *  أراد  فإذا  يسلم  فإنه  المجلس  إذا دخل على  الرجل  أن  الحديث  يف هذا 
ينصرف وقام وفارق المجلس فإنه يسلم ألن النبي  أمر بذلك.

َعَلى *  اكُب  الرَّ ُم  »ُيَسلِّ  : هريرة  أبي  حديث  من  الصحيحين  يف  جاء 
اْلَماِشي، َواْلماشي َعَلى الَقاِعِد، والقليُل َعَلى الَكثِير«))) ويف رواية: »والصغيُر 

َعَلى اْلَكبِيِر«))).

وعن أبي أمامة الباهلي  قال: قال رسول اهلل : »إِنَّ * 
اَلِم«))). َأْوَلى النَّاِس بِاهللِ َمْن َبَدَأُهْم بِالسَّ

ُهَما *  ُجاَلِن َيْلَتِقَياِن َأيُّ وروى الرتمذي عن أبي أمامة: »ِقيَل َيا َرُسوَل اهللِ الرَّ
اَلِم؟ َفَقاَل: َأْوَلُهَما بِاهللِ تعالى«))). َيْبَدُأ بِالسَّ

رواه أبو داود )5208( والرتمذي )2706(.  )((
رواه البخاري )6222( ومسلم )60)2(.  )2(

رواه البخاري ))623( والرتمذي )2703(.  )3(
رواه أبو داود )97)5(.  )4(
رواه الرتمذي )2694(.  )5(
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قال ابن عثيمين يف شرح رياض الصالحين: »فنقول أوال: خير الناس من * 
يبدأ الناس بالسالم وقد كان النبي  وهو أشرف الخلق يبدأ 
من لقيه بالسالم فاحرص على أن تكون أنت الذي تسلم قبل صاحبك 
الناس  بالسالم وأولى  يبدؤهم  الناس من  ولو كان أصغر منك ألن خير 
باهلل من يبدؤهم بالسالم فهل تحب أن تكون أولى الناس عند اهلل؟ كلنا 
يحب ذلك إذن فابدأ الناس بالسالم ثم ذكر النبي  أن الراكب 

يسلم على الماشي...«. 

***
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نَّة الثامنة عشرة السُّ
  L   صالة االستخارة  J

فِي  االْستَِخاَرَة  ُمنَا  ُيَعلِّ   اهللِ  َرُسوُل  َكاَن  َقاَل:    َجابٍِر  َعْن 
َفْلَيْرَكْع  بِاَلْمِر  َأَحُدُكْم  َهمَّ  إَذا  َيُقوُل:  اْلُقْرآِن  مِْن  وَرَة  السُّ ُمنَا  ُيَعلِّ َكَما  َها  ُكلِّ األُُموِر 
َوَأْسَتْقِدُرَك  بِِعْلِمَك،  َأْسَتِخيُرَك  إنِّي  ُهمَّ  :»اللَّ لَِيُقْل  ُثمَّ  اْلَفِريَضِة  َغْيِر  ِمْن  َرْكَعَتْيِن 
َأْعَلُم،  َول  َوَتْعَلُم  َأْقِدُر،  َول  َتْقِدُر  َفإِنََّك  اْلَعِظيِم  َفْضِلَك  ِمْن  َوَأْسَأُلَك  بُِقْدَرتَِك، 
ُهمَّ إْن ُكْنَت َتْعَلُم َأنَّ َهَذا اَلْمَر ثم تسميه بعينه َخْيرا لِي ِفي  َوَأْنَت َعالُم اْلُغُيوِب، اللَّ
ْرُه لِي ُثمَّ  َعاِجِل َأْمِري َوآِجِلِه قال أو  ِدينِي َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِة َأْمِري، َفاْقُدْرُه لِي َوَيسِّ
ُهمَّ َوإِْن ُكْنَت َتْعَلُم َأنَّه َشرٌّ لِي ِفي ِدينِي َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِة َأْمِري َأْو  َباِرْك لِي ِفيِه، اللَّ

َقاَل: َعاِجِل َأْمِري َوآِجِلِه، َفاْصِرْفني َواْقُدْر لِي اْلَخْيَر َحْيُث َكاَن ُثمَّ ْرِضنِي بِه«))).

التعليق:  �

أهمية صالة االستخارة ألن النبي  كان يعلمها أصحابه كما * 
يعلمهم السورة من القرآن.

صالة االستخارة سنة باالتفاق.* 

صالة االستخارة ليس لها قراءة خاصة.* 

محل دعاء االستخارة بعد السالم على القول األرجح لقوله )ثم ليقل( إذ * 
ظاهر ذلك أنه بعد الركعتين.

تفعل يف جميع األوقات حتى يف وقت النهي على القول الصحيح، ألهنا * 

رواه البخاري )7390(.  )((
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من ذوات األسباب، لكن إذا كان الوقت واسع فال يستخير يف وقت النهي. 
أن  له  يجوز  فال  واسعا  األمر  فيه  كان  ما  »أما   : عثيمين  ابن  قال 

يستخير يف وقت النهي«.

آَدَم *  اْبِن  »ِمْن َسَعاَدِة   : أهنا من سعادة بني آدم فقد قال النبي 
استخارة اهلُل، َوِمْن َشَقاَوِة اْبِن آَدَم َتْرُكُه اْستَِخاَرَة اهللِ«))). 

قال شيخ السالم ابن تيمية : »ما ندم من استخار الخالق وشاور * 
المخلوقين وتثبت يف أمره«.

إذا لم ينشرح صدره لشيء بعد االستخارة وبقي مرتددًا أعاد االستخارة * 
مرة ثانية وثالثة، فإذا لم يتبين يشاور بعد ذلك أهل الرأي والصالح.

 *  يستخير ثالث مرات ألن عادة النبي« : قال ابن عثيمين
أنه إذا دعا دعا ثالثا واالستخارة دعا«.

***

رواه أحمد )447)(.  )((
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نَّة التاسعة عشرة السُّ
   L  صوم ثالثة أيام من كل شهر  J

عن عبداهلل بن عمرو  قال: قال رسول اهلل : »صم من 
كل شهر ثالثة أيام فإن ذلك بكل حسنة عشرة أمثالها فإن ذلك صيام الدهر«))).

التعليق:  �

ويستحب أن تكون أيام البيض لحديث أبي ذر  قال: قال رسول * 
ْهِر َثالًثا، َفُصْم َثالَث َعْشَرَة، َوَأْربَع  اهلل : »إِذا ُصْمَت ِمَن الشَّ

َعْشَرَة، وَخْمَس َعْشَرة«))).
اهللِ *  َرُسوُل  »َكاَن  بلفظ:  السنن  أصحاب  عند  ملحان  بن  قتادة  وحديث 

 َيْأُمُرَنا َأْن َنُصوَم اْلبِيَض َثاَلَث َعْشَرَة، َوَأْرَبَع َعْشَرَة، َوَخْمَس 
ْهِر«))). َعْشَرَة، َوَقاَل ُهنَّ َكَهْيَئِة الدَّ

جاء يف الصحيحين من حديث أبي هريرة  قال: »َأْوَصاين خِليلي * 
اٍم ِمن كلِّ َشهٍر، َوَركَعَتي الُضحى، وَأن ُأوتِر َقْبَل َأْن  بَثالٍث: صَياِم َثالَثَة َأيَّ

َأنام«))). قال الحافظ ابن حجر: الذي يظهر أن المراد هبا البيض.
جاء يف فضل الصيام حديث أبي هريرة  يف الصحيحين أن النبي  * 

َوَأَنا  لِي  ُه  َفإِنَّ َياَم  الصِّ إِلَّ  َلُه  آَدَم  اْبِن  َعَمِل  ُكلُّ  »قال اهلل   قال: 

رواه البخاري )975)( ومسلم )59))(.  )((
رواه الرتمذي ))76(.  )2(

رواه أبو داود )2449( والنسائي )2432( وابن ماجه )707)( واحمد )9805)(.  )3(
رواه البخاري ))98)( ومسلم ))72(.  )4(
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َوَالَِّذي  َأْمَثالَِها والصيام جنة...  بَِعْشِر  »والحسَنُة  َأْجِزي بِه«))) ويف رواية: 
اْلِمْسِك  ِريِح  ِمْن  اهللِ  ِعْنَد  َأْطَيُب  ائِِم  الصَّ َفِم  َلُخُلوُف  بَِيِدِه  ٍد  ُمَحمَّ َنْفُس 
بَِصْوِمِه«)))   َفِرَح  ُه  َربَّ َلِقَي  َوإَِذا  َفِرَح،  َأْفَطَر  إَذا  َيْفَرُحُهَما  َفِرَحَتاِن  ائِِم  لِلصَّ
إِل  ِضْعٍف،  َسْبعِماَئة  إَِلى  َأْمَثالَِها  َعْشُر  »واْلَحَسَنُة  مسلم:  رواية  يف  وجاء 

ُه لِي َوَأَنا َأْجِزي بِِه«. ْوَم َفإِنَّ الصَّ

عشر *  الثالث  وهي  البيض  أيام  هي  الثالثة  كون  استحباب  النووي:  قال 
والرابع عشر والخامس عشر.

***

رواه البخاري )904)( ومسلم ))5))(.  )((
رواه مسلم ))5))(.  )2(
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نَّة العشرون السُّ
  L   ختم اجمللس بكفارة اجمللس  J

عن أبي هريرة  قال: قال : »َمْن َجَلَس ِفي َمْجِلٍس َفَكُثَر 
َأْنَت  إَِلَه إِلَّ  َأْن َل  َأْشَهُد  ُهمَّ َوبَِحْمِدَك،  َيُقوَم: ُسْبَحاَنَك اللَّ َأْن  َقْبَل  َفَقاَل  َلَغُطُه،  ِفيِه 

َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب إَِلْيَك، إِلَّ ُغِفَر َلُه َما َكاَن ِفي َمْجِلِسِه َذلَِك«))). 

وعند الرتمذي: »سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ل إله إل أنت أستغفرك 
وأتوب إليك«))).

التعليق: �

لما كان الشيطان حريصًا على إضالل الناس تربص لهم يف مجالسهم وكان اهلل 
رؤوفًا بعباده حيث شرع لهم كلماٍت تكفر عنهم ما علق هبم من أدران المجلس.

  أن الرسول اهلل  روى النسائي وأحمد من حديث عائشة
كان إذا جلس مجلسًا أو صلى تكلم بكلماٍت، فسألته عائشة عن الكلمات فقال: 
َم بَِكِلَماٍت َفَسَأَلْتُه َعِن اْلَكِلَماِت، َفَقاَل: »إِْن  ى َتَكلَّ »َكاَن إَِذا َجَلَس َمْجِلًسا، َأْو َصلَّ
اَرًة َلُه:  َم بَِغْيِر َذلَِك َكاَن َكفَّ َم بَِخْيٍر َكاَن َطابًِعا َعَلْيِهنَّ إَِلى َيْوِم اْلِقَياَمِة، َوإِْن َتَكلَّ َتَكلَّ

ُهمَّ َوبَِحْمِدَك، ل إَِلَه إِل َأْنَت َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب إَِلْيَك«))). ُسْبَحاَنَك اللَّ

قال الحافظ ابن حجر: )سنده قوي(.

رواه أحمد )0043)( وأبو داود )4857(.  )((
رواه الرتمذي )3433(.  )2(

رواه النسائي )344)( وأحمد )23965(.  )3(
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باب املنهيات
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متهيد

هو ما طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا وذلك إذا كان النهي �� املنهي�عنه:�
عنه يقتضي التحريم كعقوق الوالدين، والغيبة، والكذب، وغيرها؛ وهذا 
يثاب تاركه امتثااًل ويعاقب فاعله، أو يكون النهي عنه هو ما طلب الشارع 
تركه طلبًا غير جازم، وذلك إذا كان النهي عنه يقتضي الكراهة كالتنفس 

يف اإلناء؛ وهذا يثاب تاركه وال يعاقب فاعله.

َأَمْرُتُكْم  َوَما  َفاْجَتنُِبوُه،  شيء،  َعْن  َنَهْيُتُكْم  »...فإذا   : النبي  قال 
بِأمر َفْأُتوا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتْم«))). 

***

رواه البخاري )7288( ومسلم )337)(.  )((
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املنهيِّ عنه األول
   L  اخلروج من املسجد بعد األذان  J

ُن، َفَقاَم  َن اْلُمَؤذِّ ْعَثاِء َقاَل: »ُكنَّا ُقُعوًدا فِي اْلَمْسِجِد َمَع َأبِي ُهَرْيَرَة َفَأذَّ َعْن َأبِي الشَّ
َرُجٌل مِْن اْلَمْسِجِد َيْمِشي، َفَأْتَبَعُه َأُبو ُهَرْيَرَة َبَصَرُه َحتَّى َخَرَج مِْن اْلَمْسِجِد، َفَقاَل 

.(((» ا َهَذا َفَقْد َعَصى َأَبا اْلَقاِسِم َأُبو ُهَرْيَرَة: َأمَّ

التعليق:  �

استدل العلماء بالحديث على أنه يحرم الخروج من المسجد بعد األذان * 
لمن تلزمه الصالة إال لعذر، ورجح بعض أهل العلم إلى أن النهي للكراهة 

ورجحه النووي.

قال ابن عثيمين : »و على كل حال ال ينبغي أن يخرج حتى وإن كان * 
يريد أن يصلي يف مسجد آخر إال لسبب شرعي مثل: أن يكون يف المسجد 
الثاين جنازة يريد أن يصلي عليها أو يكون المسجد الثاين أحسن قراءة من 
المسجد الذي هو فيه أو ما أشبه ذلك من األسباب الشرعية فهنا نقول ال 

بأس من أن يخرج«. أ.هـ

قال صاحب تحفة الحوذي: »يدل ال يجوز الخروج من المسجد بعدما * 
أذن فيه، لكنه مخصوص بمن ليس له ضرورة«. أ.هـ

***
رواه مسلم )655(.  )((
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املنهيِّ عنه الثاني
   L  النهي عن الكذب يف رؤيا املنام وعن مساع احلديث بدون إذن  J

لْم  بُِحْلٍم  َم  َتَحلَّ »مْن   : قال: قال النبي    عن ابن عباس 
َف أْن َيْعِقَد بْين َشِعيرتيِن، وَلْن يْفَعَل، وِمِن اْسَتَمع إَِلى حديِث َقْوم وُهْم لُه  يَرُه، ُكلِّ
َف أْن ينُفَخ  َب َوُكلِّ ر ُصورًة ُعذِّ كاِرُهوَن، ُصبَّ يف ُأُذَنْيِه اآلُنُك َيْوَم الِقياَمِة، وَمْن صوَّ

وَح َولْيس بِنافٍخ«))). ِفيَها الرُّ

التعليق:  �

دل هذا الحديث على أن الكذب يف الرؤيا من كبائر الذنوب.* 
اهلل *  على  كذب  المنام  يف  الكذب  »ألن  الفتح:  يف  حجر  ابن  الحافظ  قال 

المخلوقين،  الكذب على  أشد من  اهلل  والكذب على  يره،  لم  ما  أراه  أنه 
لقوله تعالى: ﴿ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴾))) وإنما كان 
الُنُبوِة«))) وما  ِمَن  ُجْزٌء  »الُرْؤَيا  المنام كذبًا على اهلل لحديث:  الكذب يف 

كان من أجزاء النبوة فهو من قَِبل اهلل«. أ.هـ
راضيًا *  كان  من  وأما  ذلك،  كارهون  وهم  القوم  حديث  استماع  تحريم 

تستمع  فال  والكره  الرضى  أما من جهلت حاله يف  النهي،  يدخل يف  فال 
لحديثه. ورجحه الحافظ ابن حجر.

رواه البخاري )7042(.  )((
سورة هود: 8)  )2(

رواه مسلم )2263(.  )3(
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يصب يف أذن المستمع لحديث قوم وهم كارهون اآلنك ألن الجزاء من * 
جنس العمل.

اآلنك قيل: هو الرصاص المذاب، وقيل: خالص الرصاص، وقيل: هو * 
القصدير. 

يدخل يف وعيد االستماع من دلت القرينة على أنه ال يريد االستماع، كمن * 
دخل المنزل وأغلق الباب ومن التفت حتى ال يسمعه وغيرها من القرائن 

الدالة.

***
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املنهيِّ عنه الثالث
   L  النهي عن البيع والشراء يف املساجد  J

عن أبي هريرة  أن النبي  قال: »إَِذا َرَأْيُتْم َمْن َيبِيُع َأْو َيْبَتاُع 
ِفي اْلَمْسِجِد َفُقوُلوا: َل َأْرَبَح اهلُل تَِجاَرَتَك«))). 

التعليق:  �

ال يجوز البيع والشراء يف المساجد فهي لم ُتْبَن لهذا.* 

اتباعًا لسنة النبي  أن من سمع رجالً يبيع أو يبتاع يف المسجد * 
فليقل له: »َل َأْرَبَح اهلُل تَِجاَرَتَك«. 

القاعات *  أو  بالمسجد  الملحقة  الصاالت  أو  الغرف  يف  والشراء  البيع 
راُء،  والشِّ البيُع  يجوُز  »ال  الدائمة:  اللجنة  قالت  للصالة،  المخصصة 
تابعًة  إذا كانت  الة  صة للصَّ القاعة المخصَّ البضائع، يف  وال اإلعالُن عن 
ِفي  َيْبَتاُع  َأْو  َيبِيُع  َمْن  َرَأْيُتْم  »إَِذا   : النبي  قال  وقد  للمسجد 
ا الغرف ففيها تفصيل:  اْلَمْسِجِد َفُقوُلوا: َل َأْرَبَح اهلُل تَِجاَرَتَك« وقالت: أمَّ
فيَها  والقوُل  المسِجِد،  حْكُم  فَلَها  المسِجِد  سوِر  يف  داخلًة  كانْت  فإن 
ا إْن كانْت خارَج سوِر المسِجد، ولو كانْت أبواُبها  كالقوِل يف الَقاَعِة، أمَّ
فيه، فليَس َلها ُحكم المسِجد؛ ألنَّ بيَت النَّبي  الذي تسُكنُه 

عائشُة  كاَن باُبه فِي المْسِجد، ولْم يكْن له ُحْكُم المْسِجِد«.

***
رواه الرتمذي ))32)(.  )((
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املنهيِّ عنه الرابع
   L  املشي بنعل واحدة  J

عن أبي هريرة  أن رسول اهلل  قال: »ل َيْمِش أحُدُكم ِفي 
َنْعٍل واِحَدٍة، لُِيْحِفِهما َجِميًعا أْو لَِيْنَعْلُهما جِميًعا«))).

التعليق:  �

اهلل  *  رسول  أن    هريرة  أبي  حديث  يف  جاءت  ذلك  من  العلة 
 قال: »إن الشيطان يمشي بالنعل الواحدة«))). 

قال النووي: يكره المشي يف نعل واحدة أو خف واحد أو مداس واحد * 
إال لعذر. أ.هـ 

ينتعل *  أن  »كراهة  الصالحين:  رياض  شرح  يف    عثيمين  ابن  قال 
جميعا،  يحفهما  أن  إما  بل  واحدة  خفًا  يلبس  أو  واحدة  برجل  اإلنسان 

يعني ال يلبس يف الرجلين شيئا وأما أن ينعلهما جميعا«.

وليعلم أن لبس النعال من السنة، واالحتفاء من السنة أيضًا، ولهذا هنى * 
النبي  عن اإلرفاه وأمر باالحتفاء أحيانا كما جاء يف حديث 
فضالة بن عبيد عند أبي داود، واإلنسان يلبس النعال ال بأس لكن ينبغي 

أحيانا أن يمشي حافيا بين الناس ليظهر هذه السنة. 

رواه البخاري )5855( ومسلم )2097(.  )((
رواه مشكل اآلثار للطحاوي )57))(.  )2(
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قال ابن عثيمين يف النهي عن المشي بنعل واحدة: ووجه ذلك واهلل أعلم * 
أن الدين اإلسالمي جاء بالعدل حتى يف اللباس، ال تنعل إحدى الرجلين 
وترتك األخرى ؛ ألن هذا فيه جور على الرجل الثانية التي لم تنعل؛ فلذلك 
هنى النبي  عن المشي يف نعل، قال العلماء:  )ولو إلصالح 
األخرى(، ولهذا جاء يف حديث أبي هريرة : »إذا انقطع شسع نعل 

أحدكم، فال يلبسها حتى يصلح الخرى ثم يلبسهما جميًعا«))). 

 ***

رواه مسلم )2098(.  )((
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املنهيِّ عنه اخلامس
   L  القران بني التمرتني  J

َأْن  إِلَّ  الِقَراِن  َعِن  »َنَهى   :  أن رسول اهلل  ابن عمر  عن 
ُجُل ِمْنُكْم َأَخاُه«))). َيْسَتْأِذَن الرَّ

التعليق:  �

القران، ويقال: الِقَران: هو أن يضم تمرة إلى تمرة عند األكل مع الجماعة.* 

إذا كان الطعام خاصًا به فال بأس أن يقرن وكذلك إذا كان الطعام كثيرًا * 
بحيث يفضل عن من معه. 

قال النووي : »اختلفوا يف هذا النهي على التحريم أو على الكراهة * 
إال  حرام  فالِقَراُن  بينهم  مشرتكًا  الطعام  كان  فإن  التفصيل،  والصواب   ...
برضاهم، ويحصل رضاهم بتصريحهم به، أو بما يقوم التصريح من قرينة 
حال، بحيث يعلم يقينًا أو ظنًا قويًا أهنم يرضون به، ومتى شك يف رضاهم 
فهو حرام وإن كان الطعام لغيرهم أو ألحدهم اشرتط رضاه وحده، فإن  َقَرن 
بغير رضاه فحرام... وإن كان يف الطعام قلة فحسن أن ال يقرن لتساويهم، 
مطلقًا  األدب  لكن  بقرانه،  بأس  فال  عنهم  يفضل  بحيث  كثيرًا  كان  وإن 

التأدب يف األكل وترك الشره، إال أن يكون مستعجال...« أ.هـ

 ***
رواه البخاري )2455( ومسلم )2045(.  )((
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املنهيِّ عنه السادس
   L  اجللوس املنهي عنه  J

1 ( وضع اليد اليسرى خلف الظهر. �

َوَأَنا *    َمرَّ بِي َرُسوُل اهللِ  َقاَل:    ْبِن ُسَوْيٍد  ِريِد  َعْن الشَّ
َجالٌِس َهَكَذا، َوَقْد َوَضْعُت َيِدي اْلُيْسَرى َخْلَف َظْهِري، َواتََّكْأُت َعَلى َأْلَيِة 

َيِدي َفَقاَل: »َأَتْقُعُد َقْعَدَة اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم«))).

قال ابن عثيمين  يف شرح رياض الصالحين: وال يكره من الجلوس * 
إال ما وصفه النبي  بأنه قعدة المغضوب عليهم بأن يجعل يده 
اليسرى من خلف ظهره ويجعل بطن الكف على األرض ويتكئ عليها 
فإن هذه القعدة وصفها النبي  بأهنا قعدة المغضوب عليهم 
أما لو وضع اليدين كلتيهما من وراء ظهره واالتكاء عليهما فال بأس ولو 

وضع اليد اليمنى فال بأس. أ.هـ

2 ( اجللوس بني الظل والشمس. �
َكاَن *  »إَِذا   : القاسم  أبو  قال  قال:    هريرة  أبي  عن 

ْمِس َوَبْعُضُه ِفي  ، َوَصاَر َبْعُضُه ِفي الشَّ لُّ َأَحُدُكْم ِفي اْلَفْيِء، َفَقَلَص َعْنُه الظِّ
، َفْلَيُقم«))). لِّ الظِّ

ْمس«))).*  ّل َوالشَّ وعن بريدة : »أن النبي  َنَهى َأْن ُيْقَعد َبْين الظِّ

رواه أبو داود )4848( وأحمد )8960)(.  )((
رواه أحمد )8753( وأبو داود ))482(.  )2(

رواه ابن ماجه )3722(.  )3(
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التعليق:  �

قلص: انحسر وارتفع.* 

النبي *  والحكمة من ذلك جاءت يف مسند أحمد عن رجل من أصحاب 
ل   حِّ والظِّ  نهى أن ُيجلس بين الضَّ »أن النبي   :

وقال مجلس الشيطان«))).

قال يف عون المعبود شرح سنن أبي داود )فليقم(: أي فليتحول منه إلى * 
مكان آخر يكون كله ظالً أو شمسًا ألن اإلنسان إذا قعد ذلك المقعد فسد 
مزاجه الختالف حال البدن من المؤثرين المتضادين، كذا قيل، واألولى 

أن يعلل بما علله الشارع بأنه مجلس الشيطان. أ.هـ

***

رواه أحمد )4995)(، وقوله: الضح: ضوء الشمس إذا استمكن من األرض.  )((
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املنهيِّ عنه السابع
   L  األكل متكئًا  J

َعْن َأبِي ُجَحْيَفَة  َقاَل: ُكنُْت ِعنَْد النَّبِيِّ  َفَقاَل لَِرُجٍل ِعنَْدُه: 
»ل آُكُل َوَأَنا ُمتَِّكٌئ«))).

التعليق:  �

االتكاء مكروه سواًءا كان على شيء يعتمد عليه أو يميل على أحد شقيه * 
أو على يده.

وجه الكراهة يف ذلك أن هذه الهيئة من فعل الجبابرة وملوك العجم وهي * 
وابن  المعاد  زاد  يف  القيم  ابن  ذكره  الطعام.  من  اإلكثار  يريد  من  جلسة 

حجر يف الفتح.

قال ابن القيم: االتكاء على ثالثة أنواع أحدها: االتكاء على جنب، الثاين: * 
الرتبع، والثالث: االتكاء على إحدى يديه وأكله باألخرى. أ.هـ، وجاء يف 
كتاب اإلقناع أن الرتبع من الصفات المستحبة يف جلوس األكل. قاله ابن 

. عثيمين

***

رواه البخاري )5399(.  )((
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سنن مندثرة ومنهيات منتشرة

املنهيِّ عنه الثامن
   L  الكالم أثناء قضاء احلاجة  J

َم،   َيُبوُل، َفَسلَّ عن ابن عمر : »َأنَّ َرُجاًل َمرَّ َوَرُسوُل اهللِ 
َفَلْم َيُردَّ َعَلْيِه«))).

التعليق: �

من *  كان  نوع  بأي  الحاجة  الكالم على قضاء  يكره   : النووي  قال 
أنواع الكالم، ويستثنى من هذا كله موضع الضرورة. أ.هـ

قال العظيم آبادي  يف عون المعبود: يف هذا داللة على أن المسلم * 
يف هذه الحال ال يستحق جوابًا. ورجحه النووي وقال: وهذا متفق عليه.

***

رواه مسلم )370(.  )((
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سنن مندثرة ومنهيات منتشرة

املنهيِّ عنه التاسع
   L  عيب الطعام  J

إِْن   ، َقطُّ َطَعاًما    النبي  َعاَب  »َما  قال:    هريرة  أبي  عن 
اْشَتَهاُه أكَلُه، َوإْن َكِرَهُه َتَرَكُه«))).

التعليق:  �

قال النووي : وعيب الطعام كقولك: مالح، قليل الملح، حامض، * 
رقيق، غليظ، غير ناضج ونحو ذلك. أ.هـ

الطعام يدخل على قلب الصانع الحزن *  النهي واهلل أعلم أن عيب  وعلة 
واأللم لكونه الذي أعده وهيأه، فسدَّ النبي  هذا الباب.

 ***

رواه البخاري )3562( ومسلم )2063(.  )((
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سنن مندثرة ومنهيات منتشرة

املنهيِّ عنه العاشر
   L  األكل والشرب قائمًا  J

عن أنس : »أن النبي  نهى عن الشرب قائما قال قتادُة: 
فقلنا لنس: فالكُل؟ فقال: ذاك أَشرُّ أو َأخبُث«))). 

التعليق:  �

قال ابن القيم : »و للشرب قائمًا آفات عديدة منها: أنه ال يحصل * 
به الري التام وال يستقر يف المعدة حتى تقسمه الكبد على األعضاء وينزل 
بسرعة واحدة إلى المعدة فيخشى منه أن يربد حرارهتا ويشوشها ويسرع 

النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج وفعل هذا يضر بالشارب«. 

وقال أيضًا : وكان من هديه الشرب قاعدًا هذا هديه المعتاد وصح * 
عنه أنه شرب قائمًا...قالت طائفة: هذا ناسخ للنهي، وقالت طائفة: ال 
زمزم  إلى  جاء  فإنه  للحاجة  قائمًا  شرب  إنما  فإنه  أصالً  بينهما  تعارض 
وهم يسقون منها فاستقى فناولوه الدلو فشرب وهو قائم وهذا كان موضع 
الحاجة والصحيح يف هذه المسألة النهي عن الشرب قائما وجوازه لعذر 
يمنع من القعود وهبذا تجمع أحاديث الباب واهلل أعلم ويحمل النهي عن 

الشرب قائمًا على كراهة التنزيه ال على التحريم. أ.هـ

الشرب *  إذا هنى عن  أنه  يعني  َأخبُث(:  أو  أَشرُّ  )ذاك  األكل  أنس يف  قول 
قائمًا فاألكل من باب أولى.

رواه مسلم )2024(.  )((
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سنن مندثرة ومنهيات منتشرة

املنهيِّ عنه احلادي عشر
   L  إضحاك القوم كذبًا  J

يقول:    اهلل  رسول  سمعت  قال    حيدة  بن  معاوية  عن 
ُث َفَيْكِذُب لُِيْضِحَك بِِه اْلَقْوَم، َوْيٌل َلُه َوْيٌل َله«))). ِذي ُيَحدِّ »َوْيٌل لِلَّ

التعليق: �

يف الحديث الوعيد لمن يكذب حتى لو كان قصده إضحاك الناس.* 

قال ابن عثيمين  يف شرح رياض الصالحين: »و من أعظم الكذب * 
ما يفعله الناس اليوم يأيت بالمقالة كاذبًا لكن من أجل أن يضحك الناس 
وقد جاء يف الحديث الوعيد على هذا فقال الرسول : »َوْيٌل 
ُث َفَيْكِذُب لُِيْضِحَك بِِه اْلَقْوَم، َوْيٌل َلُه َوْيٌل َله« وهذا وعيد على  ِذي ُيَحدِّ لِلَّ

أمر سهل عند كثير من الناس.

وقيل:

معتادعود لس��انك ق��ول الخي��ر تحظ به ع���ودت  لما  ال��ل��س��ان  إن 

 ***

رواه أبو داود )4990( والرتمذي )5)23(.  )((
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سنن مندثرة ومنهيات منتشرة

املنهيِّ عنه الثاني عشر
   L  الشرب من فم القربة أو السقاء  J

ْرِب ِمْن َفِم  عن أبي هريرة  قال: »َنَهى َرُسوُل اهللِ  َعْن الشُّ
اْلِقْرَبِة َأْو السقاء«))).

التعليق:  �

حمل بعض العلماء هذا النهي على التحريم وأكثرهم أنه على الكراهة.* 

الذي ينبغي للمسلم أن يصب الشراب يف اإلناء ثم يشرب منه.* 

فيه يكسبه زهومة ورائحة *  الشارب  أنفاس  تردد  أن  النهي قيل:  العلة من 
كريهة، يعاف ألجلها، فينبغي أن يصب الشراب يف اإلناء ثم يشرب منه.

وقيل: أنه ربما يكون يف القربة حشرات أو قذاة فتدخل جوفه مباشرة.* 

وقيل: أن الشارب قد يكون مريضًا فتنتقل العدوى عن طريق الريق. واهلل * 
أعلم.

ليست *  سبق  فيما  المياه  أن  هذا  من  والحكمة   : عثيمين  ابن  قال 
بتلك المياه النظيفة، وليس من ذلك الشرب من الصنبور أو من الجرار 
التي يخزن فيها الماء ألن هذه معلومة ونظيفة فهو كالشارب من األواين، 
لكن إذا كان هناك حاجة فال بأس أن يشرب اإلنسان من فم القربة مثل أن 

يكون محتاجًا إلى الماء وليس عنده إناء.

رواه مسلم )6)26(.  )((



58

سنن مندثرة ومنهيات منتشرة

املنهيِّ عنه الثالث عشر
   L  النهي عن التفريق بني اثنني إال بإذنهما  J

َق َبْيَن  عن ابن عمرو  قال النبي : »ل َيِحلُّ لَِرُجٍل َأْن ُيَفرِّ
اْثَنْيِن، إِل بِإِْذنِِهَما«))). 

التعليق:  �

العلة يف النهي أنه قد يكون بينهما محبة ومودة وجريان سر وأمانة فيشق * 
عليهما التفريق بجلوسك بينهما. 

 ***

رواه أبو داود )4845(.  )((
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سنن مندثرة ومنهيات منتشرة

املنهيِّ عنه الرابع عشر
   L  ترويع املسلم  J

عن أبي هريرة  قال: قال رسول اهلل : »َمْن َأَشاَر إَِلى َأِخيِه 
ِه«))). بَِحِديَدٍة، َفإِنَّ الَماَلئَِكَة َتْلَعُنُه َحتَّى َيَدَعُه َوإِْن َكاَن َأَخاُه َلبِيِه َوُأمِّ

  ويف سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رسول اهلل
َع مسلًما«))).  قال: »ل َيِحّل لمسلم أن ُيَروِّ

التعليق: �

قال النووي : »فيه تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه * 
وتخويفه، والتعرض له بما قد يؤذيه...و سواء كان هذا هزاًل ولعبًا، أم 
ال؛ ألن ترويع المسلم حرام بكل حال... ولعن المالئكة له يدل على أنه 

حرام« أ.هـ

َع مسلًما« أي يخوفه. قال المناوي: ولو هازاًل لما *  »ل َيِحّل لمسلم أن ُيَروِّ
فيه من اإليذاء. أ.هـ

قال ابن عثيمين : إن جميع أسباب الهالك ينهى اإلنسان أن يفعلها * 
سواء أكان جادًا أو هازاًل.

***
رواه مسلم )6)26(.  )((

رواه أبو داود )5004(.  )2(
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سنن مندثرة ومنهيات منتشرة

املنهيِّ عنه اخلامس عشر
   L  صالة كنقر الغراب، وافرتاش السبع، وتوطني الرجل مكانه يف املسجد  J

عن عبد الرحمن بن شبل قال: »َنَهى َرُسوُل اهللِ  َعْن َنْقَرِة اْلُغَراِب، 
ُن اْلَبِعير«))). ُجُل اْلَمَكاَن ِفي اْلَمْسِجِد َكَما ُيَوطِّ َن الرَّ ْبِع، َوَأْن ُيَوطِّ َواْفتَِراِش السَّ

التعليق:  �

»َنْقَرِة اْلُغَراِب« قال الخطابي : »هي أن ال يتمكن الرجل من السجود * 
فيضع جبهته على األرض حتى يطمئن ساجًدا، فإنما هو أن يمس بجبهته 

أو بأنفه األرض كنقرة الطائر ثم يرفعه«. أ.هـ 
ْبِع«: هو أن يضع ساعديه على األرض يف السجود، قاله صاحب *  »اْفتَِراِش السَّ

عون المعبود.
ُن اْلَبِعير«: هو أن يألف الرجل *  ُجُل اْلَمَكاَن ِفي اْلَمْسِجِد َكَما ُيَوطِّ َن الرَّ »ُيَوطِّ

مكانًا معلومًا من المسجد ال يصلي إال فيه كالبعير ال يأوي من عطنه إال 
إلى مربك دمث قد أوطنه واتخذه مناخًا ال يربك إال فيه، ورجحه الخطابي.

قال ابن حجر : وحكمته أن ذلك يؤدي إلى الشهرة والريا والسمعة * 
والتقيد بالعادات والحظوظ والشهوات وكل هذه آفات، فتعيَّن البعد عما 

أدى إليه ما أمكن. أ.هـ
النهي عن إيطان الرجل موضعًا يف المسجد يالزمه هذا مختٌص فيما ال * 

فضل فيه وال حاجة أما إن كان المكان فاضالً فال كراهة بل هو مستحب. 
ورجحه النووي.

رواه أبو داود )862(.  )((
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سنن مندثرة ومنهيات منتشرة

املنهيِّ عنه السادس عشر
   L  املن يف العطية  J

َيْوَم  اهلُل  ُمُهُم  ُيَكلِّ َل  »َثاَلَثٌة   : قال  قال:    ذر  أبي  عن 
يِهْم، َوَلُهْم َعَذاٌب َألِيٌم«، َقاَل: َفَقَرَأَها َرُسوُل اهللِ  اْلِقَياَمِة، َوَل َيْنُظُر إَِلْيِهْم، َوَل ُيَزكِّ
 َثاَلَث ِمَرار، َقاَل َأُبو َذّر: َخاُبوا َوَخِسُروا! َمْن ُهْم َيا َرُسوَل اهللِ؟ َقاَل: 

ُق ِسْلَعَتُه بِاْلَحلِف اْلَكاِذِب«))). اُن، َواْلُمَنفِّ »اْلُمْسبُِل، َواْلَمنَّ

التعليق:  �

مفلح *  ابن  قال  إحسانًا،  أو  صدقة  كان  سواًءا  العطية  يف  المن  تحريم 
: ويحرم المن يف العطية.

قال ابن عثيمين : فإنه ال يجوز لإلنسان أن يمن بالعطية فيقول: أنا * 
أعطيتك كذا، سواًءا قاله يف مواجهته أو يف غير مواجهته مثل أن يقول بين 

الناس أعطيت فالنًا كذا وأعطيت فالنًا كذا ليمن بذلك عليه.

أن المن بالعطية من كبائر الذنوب ولو كانت صدقة لبطلت وال ثواب له * 
فيها قال تعالى: ﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴾ )البقرة: 

.((((

***

رواه مسلم )06)(.  )((
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سنن مندثرة ومنهيات منتشرة

املنهيِّ عنه السابع عشر
   L  النهي عن الصالة عند حضور الطعام أو مدافعة األخبثان  J

عن َعائَِشَة  قالت: َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ  َيُقوُل: »َل َصاَلَة 
ْخَبَثان«))). َعاِم َوَل ُهَو ُيَداِفُعُه اْلَ بَِحْضَرِة الطَّ

التعليق: �

قال النووي : »كراهة الصالة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه * 
اشتغال القلب به، وذهاب كمال الخشوع. وكراهتها مع مدافعة األخبثين 
وهما: البول والغائط ... فإذا ضاق )أي وقت الصالة( بحيث لو أكل أو 
تطهر، خرج وقت الصالة، صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت، 

وال يجوز تأخيرها«.

***

رواه مسلم )560(.  )((
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سنن مندثرة ومنهيات منتشرة

املنهيِّ عنه الثامن عشر
   L  النهي عن استخدام اليد اليمنى يف قضاء احلاجة  J

عن أبي قتادة عن النبي  قال: »إَِذا َباَل َأَحُدُكْم َفاَل َيْأُخَذنَّ َذَكَرُه 
ْس ِفي اِلَناِء«))). بَِيِمينِِه، َوَل َيْسَتْنِجي بَِيِمينِِه، َوَل َيَتَنفَّ

التعليق: �

قال النووي : أما إمساك الذكر باليمين، مكروه كراهًة وليس تحريمًا.* 

يف الحديث تكريم اليد اليمنى فال يباشر هبا إال ما استطاب بخالف اليسرى.* 

المقصود بالتنفس هو ما كان داخل اإلناء.* 

: والنهي عن التنفس يف اإلناء هو من طريق األدب، *  قال النووي 
مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من األنف والفم فيه ونحو ذلك. 

الستنجاء: هو تطهير القبل أو الدبر من الحدث من البول أو الغائط ويكون * 
بالحجارة وما يقوم مقامها أو بالماء.

فيباشر *  مكرمة  اليمنى  ألن  باليمين  واالستنجاء  الذكر  مسك  عن  النهي 
أذى  هو  لما  تقدم  فاليسرى  األذى  مواضع  بخالف  الطيبة  المواضع  هبا 

واليمنى لما سواه.

***

رواه البخاري )54)( ومسلم )267(.  )((
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سنن مندثرة ومنهيات منتشرة

املنهيِّ عنه التاسع عشر
    L  املرور بني يدي املصلي  J

عن أبي جهيم  قال: قال رسول اهلل : »َلْو َيْعَلُم اْلَمارُّ َبْيَن 
ي َماَذا َعَلْيِه، َلَكاَن أْن َيِقَف أْرَبِعيَن َخْيًرا َلُه ِمْن أْن َيُمرَّ َبْيَن َيَديه«))).  َيَدْي اْلُمَصلِّ

قال أبو النضر: ال أدري أقال أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة.

التعليق: �

معنى الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من اإلثم بسبب * 
مروره بين يديه، الختار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك اإلثم وهذا 

فيه هني أكيد ووعيد شديد.

موضع *  إلى  أمامه  كان  ما  هو  أعلم  واهلل  هبا  المقصود  المصلي«:  »يدي 
سجوده وأما ما وراء ذلك فال يدخل يف النهي.

»أْرَبِعيَن«: أهبم المعدود تفخيمًا لألمر وتعظيمًا.* 

***

رواه البخاري )0)5( ومسلم )507(.  )((
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سنن مندثرة ومنهيات منتشرة

املنهيِّ عنه العشرون
  L   الغيبة  J

عن أبي هريرة  قال النبي : »َأَتْدُروَن َما اْلِغيَبُة؟ َقاُلوا: اهلُل 
َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: ِذْكُرَك َأَخاَك بَِما َيْكَرُه ِقيَل: َأَرَأْيَت إْن َكاَن ِفي َأِخي َما َأُقوُل؟ 

َقاَل: إْن َكاَن ِفيِه َما َتُقوُل َفَقْد اْغَتْبَتُه، َوإِْن َلْم َيُكْن ِفيِه َفَقْد َبَهتَُّه«))). 

التعليق:  �

ڤ *  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿ تعالى:  قال 
يتناول بعضكم بعضًا  ﴾))) قال ثعلب يف تفسير هذه اآلية: أي ال  ڤ 

بظهر الغيب بما يسوءه.

لحم *  أكل  يحرم  كما  وأنه  الذنوب  كبائر  من  الغيبة  أن  الحديث  هذا  يف 
أخيك وأنه مما تنفر عن أكله الطباع اإلنسانية وتستكرهه فكذلك الوقوع 

يف عرضه شبيهًا له.

وأنه يجب *  الذنوب  كبائر  أهنا من  : واإلجماع على  القرطبي  قال 
التوبة منها إلى اهلل.

يف الحديث فرق بين الغيبة والبهتان: فالبهتان َجَمَع غيبة وكذبًا أي افرتاء * 
على أخيك المؤمن وهذا أشد.

رواه مسلم )2589(.  )((
سورة الحجرات: 2).  )2(
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ا ُعِرَج بي مرْرُت *  »لمَّ  : قال: قال رسول اهلل    عن أنس 
بَِقْوٍم لُهْم أْظَفاٌر ِمن ُنحاٍس َيخِمُشوَن وُجوَهُهُم َوُصُدوَرُهم، َفُقْلُت: مْن هؤلِء 
ِذيَن َيْأُكُلوَن ُلُحوم النَّاِس، وَيَقُعون يف أْعراِضهْم«))). َيا ِجْبِريل؟ َقال: هؤلِء الَّ

 * :  قالت: قلت للنبي  عن عائشة  وعن أبي حذيفة
لو  كلمًة  قلِت  »لقد  فقال:  قصيرة-  –تعني  وكذا  كذا  صفية  من  حسبك 

ُمزَجْت بماء البحر لمزَجْته«))). 

منتقدًا *  إال  تراه  ال  الناس  بعض  إن   : تيمية  ابن  السالم  شيخ  قال 
مثل  فهو  مثالبهم،  ويذكر  واألجناس  الطوائف  حسنات  ينسى  دائمًا 
الذباب يرتك موضع الربء والسالمة ويقع على الجرح واألذى، وهذا من 

رداءة النفوس وفساد المزاج.

بعض أقوال السلف يف الغيبة:  �

عيبه، *  ناسيًا  الناس  بعيوب  ُموَكالً  الرجل  رأيتم  إذا  عبداهلل:  بن  بكر  قال 
فاعلموا أنه قد مكر به.

قال عون بن عبداهلل: ما أحسب أحدًا تفرغ لعيب الناس إال من غفلة غفلها * 
عن نفسه.

قال يحي بن معين: إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم يف الجنة.* 

قال أبو عاصم النبيل: ما اغتبت مسلمًا منذ علمت أن اهلل حرم الغيبة.* 

رواه أبو داود )4878(.  )((

رواه أبو داود )4875(.  )2(
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وقيل: أدركنا السلف وهم ال يرون العبادة يف الصوم وال يف الصالة ولكن * 
يف الكف عن أعراض الناس.

الغيبة ال تختص باللسان، فحيث ما أفهمت الغير ما يكرهه المغتاب ولو * 
بالتعريض، أو الفعل أو اإلشارة أو الغمز أو اللمز أو الكتابة، وكذا سائر 
ما يتوصل به إلى المقصود، كأن يمشي مشيه فهو غيبة بل هو أعظم من 

الغيبة؛ ألنه أعظم وأبلغ يف التصوير والتفهيم. 

ما يباح من الغيبة:  �

س�������تة يف  بغيب��ة  لي��س  م��ت��ظ��ل��م، وم����ع����رف، م��ح��ذرالق��دح 

ومس��تفت فس��قا  منكرومجاه�����������ر  إزالة  يف  العانة  طلب  ومن 

قال اإلمام النووي : »تباح الغيبة لغرض شرعي..... لستة أسباب:  �

) ( فيجوز للمظلوم أن يتظلم ... فيقول: ظلمني فالن أو فعل بي كذا.

2 ( اإلستعانة على تغيير المنكر... فيقول: فالن يعمل كذا فازجره عنه أو 
نحو ذلك.

3 ( االستفتاء: بأن يقول للمفتي: ظلمني فالن أو أبي أو أخي... بكذا فهل 
له كذا؟

الرواة  من  المجروحين  جرح  ومنها  الشر،  من  المسلمين  تحذير   )  4
والشهود... ومنها اإلخبار بعيب عند المشاورة... ومنها إذا رأيت من 
بقصد  للمشرتي  تذكره  شاربًا  أو  سارقًا  عبدًا  أو  معينًا  شيئا  يشرتي 

النصيحة ال بقصد اإليذاء واإلفساد.
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5 ( أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته... فيجوز ذكره بما يجهر به وال يجوز 
بغيره إال بسبب آخر.

6 ( التعريف، فإذا كان اإلنسان معروًفا بلقٍب، كاألعمش، واألعرج والقصير 
تنقصًا، ولو أمكن  به  به ويحرم ذكره  واألقطع... ونحوها جاز تعريفه 

التعريف بغيره كان أولى واهلل أعلم«))(.

َصيُِّنإذا ش��ئت أن تحي��ا ودين��ك س��الم وعرضك  موفور  وحظك 

ألسنلس��انك ل تذك��ره به ع��ورة امرئ وللناس  ع���ورات  فكلك 

أعينو عين��ك إن أب��دت إلي��ك معايب��ا للناس  عين  يا  فقل  لقوم 

***

شرح النووي )6)،42)(  )((
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