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استرجاع الكتاب أو جزء منه .
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

تقديم
احلمُد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد ...

فه��ذا َجٌع طيٌب لطائفة من األحاديث الصحيحة امُلباَركة 
التي ُتبني ش��يًئا من صفات النبي  وأخالق��ه الكريمة النبيلة 
هتا إح��دى أخواتنا  وأعامل��ه امليمونة املباَرك��ة، جعتها وأَعدَّ
الكري��امت الداعي��ات إىل اهلل، نحس��بها عىل خ��ري كثري وال 
��ي ع��ىل اهلل أح��ًدا، ف��اهلل َحس��يبها وُمت��ويل َج�زاءه��ا،  ُنزكِّ
فجزاه��ا اهلل خريا وبارك فيها ويف زوجه��ا وذرياهتا، ونحن 
واملس��لمني، أال وهي أختن��ا يف اهلل/ أم متيم، بارك اهلل هلا يف 

َمسعاها وحياهتا وآخ�راها.
ه��ذا، وقد قمُت بمراجعة هذه األحاديث، فألفيتها نافعة 
ُموفق��ة، فجزاها اهلل خرًيا، وحرشن��ا اهلل جيًعا مع نبينا حممد 
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يف أع��ىل جنة اخللد. وص��ل اللهم عىل نبين��ا حُممد وعىل آله 
وصحبه وسلم.

واحلمُد هلل رب العاملني. 
                                  كتبه :

                                اأبو عبد اهلل م�صطفى بن العدوي
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة

واحلمُد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل  ، 
وبعد ...

هذه هى الطبعة الثانية للكتاب، وقد كان اإلصدار األول 
للكت��اب ع��ام 1425ه��� - 2004م ، بعن��وان حممد   

كأنك تراه ، وهذه الطبعة متيزت عن السابقة باآلتى:-
1- إضاف��ة بعض األحاديث إىل أب��واب الكتاب ليكمل 

النفع .
2 - كتاب��ة االحاديث بالش��كل حتى يس��هل عىل العوام 

قرآهتا .
3- توضيح معانى الكلامت التي قد يصعب عىل البعض 
معرف��ة معناها، وكذلك رشوح لبع��ض األحاديث التى قد 

يشكل عىل الكثري فهمها.
4- وض��ع فهرس الكتاب ليس��هل عىل القارئ الوصول 

إىل الباب الذى يريده.
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صفات النيب  اخللقية

جسده وعرقه وشعره  :

: َلْي��َس بِالطَِّوي��ِل  * قـــال اأن�ـــس: »َكاَن َرُس��وُل اهللَِّ 
الَباِئ��ِن، َوالَ بِالَقِصرِي، َوالَ بِاألَْبَيِض األَْمَهِق، َوَلْيَس بِاآْلَدِم، 
��ْبِط، َبَعَثُه اهللَُّ َع��ىَل َرْأِس  َوَلْي��َس بِاْلَْع��ِد الَقَط��ِط، َوالَ بِالسَّ

َأْرَبِعنَي َسنًَة«. )البخاري 3548(.
البائن: الظاهر املفرط الطول. 

الأمهق: ال�صديد.

الآدم: الأ�صمر . 

 ال�صبط: ال�صعر امل�صرت�صل.

* قـــال الـــراء: »َكاَن َرُس��وُل اهللِ  َرُج��اًل َمْرُبوًع��ا، 
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ِة إىَِل َش��ْحَمِة ُأُذَنْيِه، َعَلْيِه  ، َعظِي��َم اْلُمَّ َبِعيَد َما َب��نْيَ امْلَنِْكَبنْيِ
ٌة َحَْراُء، َما َرَأْيُت َش��ْيًئا َقطُّ َأْحَس��َن ِمنُْه  «. )ُمسلم  ُحلَّ

.)91 /2337
مربوًعا: لي�س بالطويل ول بالق�صري.         

اجلمة: ما �صقط من �صعر الراأ�س وو�صل اإىل املنكبني.

احللة: ثوبان، اإزار ورداء.

، َواَل ِمْسًكا، َواَل َشْيًئا  ا َقطُّ * قال اأن�س: »َما َش��َمْمُت َعنَْبً
َأْطَيَب ِمْن ِريِح َرُس��وِل اهللِ  ، َواَل َمِسْس��ُت َش��ْيًئا َقطُّ 
«. )مسلم  ��ا ِمْن َرُسوِل اهللِ  ِديَباًجا، َواَل َحِريًرا َأْلنَيَ َمسًّ

.)81 /2330

ِد ْبِن �ِصـــرِييَن، َقاَل: َس��َأْلُت َأَن��َس ْبَن َمالٍِك،  مَّ َ * عن حمحُ
��ْيِب إاِلَّ  ُه مَلْ َيَر ِمَن الشَّ َأَخَضَب َرُس��وُل اهللِ  ؟ َقاَل: »إِنَّ
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َقِلياًل«. )مسلم 2341/ 102(.

، َوَلْيَس يِف َرْأِس��ِه َوحِلَْيتِِه  َ ا ُتُويفِّ وَِف رِوَايَـــٍة ِلأَنَ�ٍس: »ُيَعدُّ َعدًّ

وَن َشْعَرًة َبْيَضاَء«. )رشح مسلم للنووي(. ِعرْشُ

َا َأْخَرَجْت هَلُْم َشَعَراٍت ِمْن  * َوِف َحِديِث اأحُمِّ �َصلََمَة: »َأنَّ
نَّاِء َواْلَكَتِم«. )رشح  َشْعِر َرُسوِل اهللَِّ  ُحًْرا َمُْضوَبًة بِاحْلِ

ُمسلم للنووي(.

اءَ بن عـــازب: َأَكاَن َوْج��ُه النَّبِيِّ   * �صـــاأَل رجل الـــَرَ
��ْيِف؟ َق��اَل: »الَ، َبْل ِمْث��َل الَقَم��ِر «. )البخاري  ، ِمْث��َل السَّ

.)3552

مثل ال�صيف: اأي ف الريق واللمعان. 

مثـــل القمـــر: الـــذي هو فـــوق ال�صـــيف ف الإ�ـــراق اإىل 
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جانب ال�صتدارة ف جمال.

حُ َعْنَها، َأنَّ َرُس��وَل اهللَِّ   * َعـــْن َعائِ�َصـــَة رَ�ِصـــَي اهللَّ
ُق َأَس��اِريُر َوْجِهِه، َفَق��اَل: » َأمَلْ  وًرا، َت��ْبُ َدَخ��َل َعَلْيَها َم��ْ�ُ
يُّ لَِزْيٍد، َوُأَس��اَمَة؟ - َوَرَأى َأْقَداَمُهاَم  َتْس��َمِعي َما َق��اَل امُلْدِلِ
- : إِنَّ َبْعَض َهِذِه األَْقَداِم ِمْن َبْعٍض«. )البخاري 3555(.

ترق: ت�صيء وت�صتنري من الفرح. 

اأ�صارير وجهه: اخلطوط التي تكون ف اجلبني، وبريقها 

يكون عند الفرح. 

املدجلـــي: رجـٌل م�صهور بالقيافة، وهى معرفة ال�صبه، 

ومتيز الأثر .

* قـــال اأبـــو داود : نقل أح��د بن صالح عن أهل النس��ب 
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أن��م كانوا يف الاهلية يقدحون يف نس��ب اس��امة ألنه كان 
أسود ش��ديد الس��واد، وكان أبوه زيد ابيض من القطن، فام 
ق��ال القائف ما قال - مع إختالف اللون - رس النبي  

بذلك لكونه كاًفا هلم من الطعن فيه، إلعتقادهم ذلك .
)الفتح 58/12 (

اَم  رَْيرَةَ ، قال: َكاَن َرُسوُل اهللِ  أبيَض، َكَأنَّ * َعْن اأَبِي هحُ
��َعر. )رواه الرتمذي يف الش��امئل،  ٍة، َرِجَل الشَّ ِصيَغ ِمْن فِضَّ

والبيهقي يف الدالئل(.

نَّهحُ محُ�صط، َفلَْي�َس ب�صبط وََل جعد. اأو:  رجل ال�صعر: َكاأَ

َو من الرتجيل،  منظـــف ال�ّصْعر وم�رحه، وحم�صنـــه، وَهحُ
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ِيـــح ال�ّصْعـــر وتنظيفـــه. وف�رِّ بـ: مـــا فيه تثن  ـــَو: تَ�رْ وَهحُ

قليل.

َفْيِل، َقاَل: َرَأْيُت َرُس��وَل اهللِ  َوَما  * َعـــْن اأَبِـــي الطُّ
ي، َق��اَل َفُقْلُت َلُه: َفَكْيَف  َع��ىَل َوْجِه اأْلَْرِض َرُجٌل َرآُه َغرْيِ
ًدا«. )مس��لم 2340/  َرَأْيَتُه؟ َقاَل: »َكاَن َأْبَيَض َمِليًحا ُمَقصَّ

.)99

مق�صـــًدا: لي�ـــس بج�صيـــم ول نحيـــف ول طويـــل ول 

ق�صري، وهـو نحـو الربعة.
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كالمه  وضحكه 

ُد  * َعـــْن َعائِ�َصَة، َقاَلْت: »َما َكاَن َرُس��وُل اهللَِّ  َيْ�ُ
َفُظُه َمْن  ٍ َفْصٍل َيْ ُم بَِكالٍم َبنيِّ َدُكْم َهَذا، َوَلِكنَُّه َكاَن َيتَكلَّ كَ�ْ

َجَلَس إَِلْيِه«. )الرتمذي 3639، وأحد 26252(.

ي�ـــرد ك�ردكم: اأي ك�ردكم، مـــن العجلة واملتابعة 

ف الكالم. 

حُ َعْنَهـــا، َأنَّ النَّبِيَّ  ، َكاَن  * َعـــْن َعائِ�َصـــَة رَ�ِصَي اهللَّ
ُه الَعادُّ أَلَْحَصاُه «. )البخاري 3567،  ُث َحِديًثا َلْو َعدَّ ��دِّ »ُيَ

ومسلم 2493/ 71(.

* َعْن اأَنَ�ِس ْبِن َمالٍِك، َقاَل: »َكاَن َرُس��وُل اهللَِّ   ُيِعيُد 
الَكِلَمَة َثاَلًثا لُِتْعَقَل َعنُْه«. )الرتمذي 3640(.
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ِ ْبِن احلَارِِث ْبِن َجْزءٍ ، َقاَل: »َما َرَأْيُت َأَحًدا  * َعْن َعْبِد اهللَّ
اًم ِمْن َرُسوِل اهللَِّ  «. )الرتمذي 3641(. َأْكَثَر َتَبسُّ

ومن طرق أخرى:

ِ ْبِن احلَارِِث ْبِن َجـــْزءٍ ، َقاَل: »َما َكاَن َضِحُك  * َعـــْن َعْبِد اهللَّ
اًم«. )الرتمذي 3642(. َرُسوِل اهللَِّ  إاِلَّ َتَبسُّ

ودٍ ، َقاَل: »َفَلَقْد َرَأْيُت َرُس��وَل  * َعـــْن َعْبِد اهللِ ْبِن َم�ْصعحُ
اهللَِّ  َضِح��َك َحتَّى َبَدْت َنَواِجُذُه«. )البخاري 6571، 

ومسلم 186/ 308، 309(.

* قـــال اأبـــو ذر: »َفَلَق��ْد َرَأْيُت َرُس��وَل اهللَِّ    َضِحَك 
َحتَّى َبَدْت َنَواِجُذُه«. )الرتمذي 2596(.

النواجذ: اأق�صـــى الأ�را�س، اأو هي الأنياب، اأو التي تلي 
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الأنياب، اأو هي الأ�را�س كلها، جمع ناجذ، والنجذ: �صدة 

الع�س بها.

خامت النبوة :

ـــرَةَ: »َرَأْيُت َخامَتًا يِف َظْهِر َرُس��وِل اهللِ  * قـــال َجابِرَ ْبـــَن �َصمحُ
ُه َبْيَضُة َحَاٍم«. )مسلم 3344/ 110(. ، َكَأنَّ

أمساء النيب  :
: َأنَّ النَّبِ��يَّ  ، َق��اَل: »َأَنا  بَـــرْيِ ْبـــِن محُْطِعـــٍمِ * عـــن جحُ
��ِذي ُيْمَحى ِبَ اْلُكْفُر، َوَأَنا  ��ٌد، َوَأَنا َأْحَُد، َوَأَنا امْلَاِحي، الَّ حُمَمَّ
ِذي ُيْرَشُ النَّاُس َعىَل َعِقبِي، َوَأَنا اْلَعاِقُب«. )مسلم  احْلَارِشُ الَّ

.)124 /2354
العاقـــب: لي�س بعده نبي، اأي جاء عقبهم. وقيل: الذي 

يخلف ف اخلري من كان قبله.
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من أخالقه  :

* َعـــْن �َصْعـــِد ْبـــِن ِه�َصاٍم اأنـــه قال لعائ�صـــة ر�صي اهلل 
عنهـــا: َيا ُأمَّ امْلُْؤِمنِ��نَي َأْنبِِئينِي َعْن ُخُلِق َرُس��وِل اهللِ  ، 

َقاَلْت: »َأَلْس��َت َتْقَرُأ اْلُقْرآَن؟« ُقْلُت: َبىَل، َقاَلْت: »َفإِنَّ ُخُلَق 
َنبِيِّ اهللِ  َكاَن اْلُقْرآَن«. )مسلم 746/ 139(.

* وَعـــْن اأَنَ�ـــس ْبِن َمالٍِك، َقاَل: » َكاَن النَّبِيُّ  َأْحَس��َن 
النَّاِس ُخُلًقا«. )البخاري 6203، ومسلم 659/ 267(.

* َعـــْن اأَنَ�ـــسِ ْبِن َمالٍِك، َقاَل: » َخَدْمُت َرُس��وَل اهللِ  
ٍء: مِلَ  ، َواَل َق��اَل يِل لَِشْ ا َقطُّ َع��رْشَ ِس��ننَِي، َواهللِ َما َق��اَل يِل: ُأفًّ
َفَعْل��َت َك��َذا؟ َوَه��الَّ َفَعْلَت َك��َذا؟ «. )البخ��اري 6038، 

ومسلم 2309/ 51(.

الأف: �صـــوٌت يخـــرج مـــن الإن�صـــان اإذا كان مت�صجـــرًا. 
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واأ�صـــل الأف والتـــف و�صـــخ الأظفـــار، وت�صتعمـــل هـــذه 

الكلمة ف كل ما يحُ�صتقذر.

حممد
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حثه  على مكارم األخالق:

ٍّ ، مَلَّا َبَلَغُه َمْبَعُث النَّبِيِّ  ، َقاَل أِلَِخيِه:  * َقاَل اأَبحُو ذَر
اْرَكْب إىَِل َهَذا الَواِدي َفاْسَمْع ِمْن َقْولِِه، َفَرَجَع َفَقاَل: 

»َرَأْيُتُه َيْأُمُر بَِمَكاِرِم األَْخاَلِق«. )البخاري 3861، وأورده 
بلفظه ُمعلًقا يف موضع آخر، ومسلم 2474/ 133(.

َما، َقاَل: مَلْ َيُكِن  حُ َعْنهحُ ِ ْبِن َعْمرٍو رَ�ِصَي اهللَّ * َعْن َعْبِد اهللَّ
ًش��ا. َوَكاَن َيُق��وُل: »إِنَّ ِمْن  النَّبِ��يُّ   َفاِحًش��ا َوالَ ُمَتَفحِّ

ِخَياِرُكْم َأْحَسنَُكْم َأْخاَلًقا«. )البخاري 3559(.

فاح�ًصا : ناطًقا بالفح�س.              متفح�ًصا : محُتكلًفا 

لقا اأ�صليًا  ف الفح�س، يعني اأنه مل يكن الفح�س فيه خحُ

ول ك�صبيًا.
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تواضعه  :

ئِلَْت: َما َكاَن َرُس��وُل اهللَِّ  * َعْن َعائِ�َصةحُ ر�صي اهلل عنها �صحُ
 َيْصنَ��ُع يِف َبْيتِِه؟ َقاَل��ْت: » كاَم َيْصنَُع َأَحُدُك��ْم يِف َبْيتِِه، 
ُع الثَّْوَب«. )أحد 26090، والبخاري  َيِْصُف النَّْعَل، وُيَرقِّ

يف األدب املفرد(.

* َعْن اأَنَ�ٍس، َقاَل: »مَلْ َيُكْن َشْخٌص َأَحبَّ إَِلْيِهْم ِمْن َرُسوِل 
اهللَِّ  ، َوَكاُنوا إَِذا َرَأْوُه مَلْ َيُقوُموا ملَِا َيْعَلُموَن ِمْن َكَراِهَيتِِه 

لَِذلَِك«. )الرتمذي 2754، وأحد 12367(.

َم َعَلْيِهْم، ُثمَّ  ُه َمرَّ بِصْبَياٍن َفَس��لَّ * َعـــْن اأَنَ�س ْبـــِن َمالٍِك، َأنَّ
َم َعَلْيِهْم  َثنَا: »َأنَّ َرُس��وَل اهللَِّ  َمرَّ َعىَل ِصْبَياٍن َفَس��لَّ َحدَّ

َوُهَو َمَعُه«. )البخاري 6247، ومسلم 2168/ 14(.
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* َعـــْن اأَنَ�ِس ْبِن َمالٍِك َقاَل: »َكاَن َرُس��وُل اهللَِّ  َيُعوُد 
امَلِري��َض، َوَيْش��َهُد الَنَاَزَة، َوَيْرَك��ُب احِلاَمَر، َوجُيِي��ُب َدْعَوَة 
الَعْب��ِد، َوَكاَن َي��ْوَم َبنِي ُقَرْيَظَة َع��ىَل ِحَاٍر َمُْط��وٍم بَِحْبٍل ِمْن 
لِي��ٍف، َعَلْي��ِه إَِكاُف لِيٍف«. )ابن ماج��ه 4178، والرتمذي 

.)1017

خمطوم: به خطام، وهو الزمام، حبل من ليف.

الإكاف: كال�رج للفر�س، يحُو�صع على ظهر احلمار.

حُ َعْنَها: َماذا َكاَن َرُس��وُل اهللِ  * ِقيـــَل لَِعائِ�َصَة رَ�ِصَي اهللَّ
ا ِمَن اْلَبرَشِ َيْفِل َثْوَبُه،   َيْعَمُل يِف َبْيتِِه؟ َقاَلْت: » َكاَن َبرَشً

ُدُم َنْفَسُه«. )أحد 26237(. َوَيُْلُب َشاَتُه، َوَيْ

ا  َحْيَفَة َقاَل: َقاَل َرُس��وُل اهللَِّ  : »َأمَّ * وعـــْن اأَبِي جحُ
َأَنا َفاَل آُكُل ُمتَِّكًئا«. )البخاري 5398، والرتمذي 1830(.
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حثه   على التواضع 

رَْيرََة ، َعْن َرُسوِل اهللِ  ، َقاَل: »َوَما  * َعْن اأَبِي هحُ
َتَواَضَع َأَحٌد هللَِِّ إاِلَّ َرَفَعُه اهللُ«. )مسلم 2588/ 69(.

ا�ِصٍع، َقاَل: َقاَم فِينَا  َ * َعـــْن ِعيَا�ِس ْبِن ِحَمارٍ اأَِخي بَنِي محُ
َرُس��وُل اهللِ   َذاَت َيْوٍم َخطِيًب��ا، َفَقاَل: »َوإِنَّ اهللَ َأْوَحى 
إيَِلَّ َأْن َتَواَضُعوا َحتَّى اَل َيْفَخَر َأَحٌد َعىَل َأَحٍد، َواَل َيْبِغي َأَحٌد 

َعىَل َأَحٍد«. )مسلم 2865/ 64(.
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رمحته  :
رَْيـــرَةَ ، َأنَّ اأْلَْق��َرَع ْبَن َحابٍِس، َأْب��َ�َ النَّبِيَّ  * َعـــْن اأَبِـــي هحُ
ًة ِمَن اْلَوَل��ِد َما َقبَّْلُت   ُيَقبُِّل احْلََس��َن َفَق��اَل: إِنَّ يِل َعرَشَ
ُه َمْن اَل َيْرَحْم اَل  َواِح��ًدا ِمنُْهْم، َفَقاَل َرُس��وُل اهللِ  : »إِنَّ

ُيْرَحْم«. )مسلم 2318/ 65(.

* وَعـــْن َجرِيـــرِ ْبِن َعْبِد اهللِ ، َقاَل: َقاَل َرُس��وُل اهللِ  
«. )مس��لم  »َم��ْن اَل َيْرَح��ِم النَّ��اَس، اَل َيْرَحْ��ُه اهللُ َعزَّ َوَجلَّ

.)66 /2319

اٌق  * َعـــْن اأَنَ�ٍس ، َأنَّ النَّبِيَّ  ، َأَتى َعىَل َأْزَواِجِه َوَس��وَّ
َيُسوُق ِبِنَّ ُيَقاُل َلُه: َأْنَجَشُة، َفَقاَل: »َوْيََك َيا َأْنَجَشُة! ُرَوْيًدا 
َس��ْوَقَك بِاْلَقَواِريِر«. )البخاري 6149، ومس��لم 2323/ 

.)71
رويدا: برفق.                          القوارير : اأى �صعفة الن�صاء.
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زهده  :

حُْردَةَ ، َقاَل: »َأْخَرَجْت إَِلْينَا َعاِئَشُة َرِضَ اهللَُّ َعنَْها  * َعْن اأَبِي ب
إَِزاًرا َغِليًظا َوِكَساًء ُمَلبًَّدا، َفَقاَلْت: يِف َهَذا ُقبَِض َرُسوُل اهللِ 

 «. )البخاري 3108، ومسلم 2080/ 35(.

ملبـــًدا: محُرقًعا، اأو امللبـــد: الك�صاء الغليظ الذي يركب 

بع�صه على بع�س. 

اإزارًا: ما يلب�س على اأ�صافل البدن.

: »َكاَن النَّبِيُّ   َمْرُبوًعا،  حُ َعْنهحُ * عـــن الَرَاءَ رَ�ِصَي اهللَّ
��ٍة َحْ��َراَء، َم��ا َرَأْيُت َش��ْيًئا َأْحَس��َن ِمنُْه«.  َوَق��ْد َرَأْيُت��ُه يِف ُحلَّ

)البخاري 5848(.
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* َعْن اأَنَ�ِس ْبِن َمالٍِك : »َما َش��بَِع َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه 
َوَسلَّم َ ِمْن ُخْبٍز َقطُّ َواَل حَلٍْم إاِلَّ َعىَل َضَفٍف«.

َتِمْع َلُه َغَداٌء،  وف لفظ اأحمد: »َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ   مَلْ جَيْ

َواَل َعَشاٌء ِمْن ُخْبٍز َوحَلٍْم، إاِلَّ َعىَل َضَفٍف«. )أحد 13886، 
وأخرجه الرتمذي يف الشامئل(. 

�صفف: كرثة الأيادي. ويحُقـــال: طعام اأكل على �صفف، 

اإذا كـــرثت عليـــه الأيـــدي وكان قليـــاًل. واملـــراد: اإذا نـــزل بـــه 

ال�صيوف في�صبع حينئذ ل�رورة الإينا�س.

ٍد  ، َلنَْمُكُث  * َعْن َعائِ�َصـــَة، َقالَْت: »إِْن ُكنَّا آَل حُمَمَّ
َش��ْهًرا َما َنْس��َتْوِقُد بِنَ��اٍر، إِْن ُه��َو إاِلَّ التَّْمُر َوامْلَاُء«. )مس��لم 

.)26 /2972
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حُ َعْنَهـــا: »َأنَّ النَّبِيَّ   َكاَن  * َعـــْن َعائِ�َصَة، رَ�ِصَي اهللَّ
ْيِل َفُيَصلِّ َعَلْيِه، َوَيْبُسُطُه بِالنََّهاِر َفَيْجِلُس  َتِجُر َحِصرًيا بِاللَّ َيْ

َعَلْيِه«. )البخاري 5861(.

وف روايـــة: َعـــْن َعائِ�َصـــَة، اأَنََّها َقالَْت: »َكاَن لَِرُس��وِل اهللِ 

ْيِل َفُيَص��لِّ فِيِه، َفَجَعَل  ��ُرُه ِمَن اللَّ  َحِص��رٌي، َوَكاَن ُيَجِّ
النَّاُس ُيَصلُّوَن بَِصاَلتِِه، َوَيْبُس��ُطُه بِالنََّهاِر«. )مس��لم 782/ 

.)215

يحتجـــره: يتخـــذه مثـــل احلجـــرة في�صلي فيهـــا. وف 

ن�صخة )يحتجزه( اأي: يجعله حاجزا بينه وبني غريه.

* َعـــْن اأَنَ�ـــسِ ْبِن َمالِـــٍك ، َقاَل: »َم��ا َأَكَل النَّبِيُّ  َعىَل 
��ٌق«. )البخاري  ِخ��َواٍن، َوالَ يِف ُس��ْكُرَجٍة، َوالَ ُخبِ��َز َلُه ُمَرقَّ

.)5415
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اخلوان: املائدة ، ما مل يكن عليها طعام . 

�صكرجة: ال�صحفة التي يو�صع فيها الأكل.

اأى : اأنـــه  ت��رك االكل عىل اخل��وان تواضعًا منه، أما 

تركه األكل عىل السكرجة، إما لكونا مل تكن تصنع عندهم 
إذ ذاك، أو إس��تصغاًرا هلا ألن عادهتم اإلجتامع عىل األكل، 
أو ألنا كانت تعد لوضع األشياء التى تعني عىل اهلضم، ومل 
يكونوا غالًبا يش��بعون فلم يكن هلم حاجة باهلضم، كذا قال 

احلافظ ىف الفتح نقال عن شيخه ىف رشح الرتميذى.
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جوده  :

* َعـــِن اْبـــِن َعبَّا�ٍس، َقـــاَل: »َكاَن َرُس��وُل اهللِ   َأْجَوَد 
، َوَكاَن َأْجَوَد َم��ا َيُكوُن يِف َش��ْهِر َرَمَضاَن،  النَّ��اِس بِاخْلَ��رْيِ
��اَلُم َكاَن َيْلَقاُه يِف ُكلِّ َسنٍَة، يِف َرَمَضاَن  يَل َعَلْيِه السَّ إِنَّ ِجْبِ
َحتَّى َينَْسِلَخ، َفَيْعِرُض َعَلْيِه َرُسوُل اهللِ   اْلُقْرآَن، َفإَِذا 
يِح  يُل َكاَن َرُس��وُل اهللِ   َأْجَوَد بِاخْلرَْيِ ِمَن الرِّ َلِقَيُه ِجْبِ

امْلُْرَسَلِة«. )البخاري 6، ومسلم 2308/ 50(.

حتريض الرسول 
 على الصدقة :

حُ َعْنَها، َقاَلْت: َق��اَل يِل النَّبِيُّ  * َعـــْن اأَ�ْصَماءَ رَ�ِصـــَي اهللَّ
: »الَ ُتوِكي َفُيوَكى َعَلْيِك«. )البخاري 1433(.
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ل توكـــي: ل تدخـــري ومتنعـــي وتبخلـــي مبـــا ف يدك من 

الوكاء، وهو اخليط الذي ي�صد به راأ�س القربة.

حُ َعلَْيِك«. )البخاري  ْ�ِصي َفيحُْح�ِصـــَي اهللَّ * وََقـــاَل: »لَ تحُ

.)1433

ل ت�صي: من الإح�صاء، وهو معرفة قدر ال�صيء اأو وزنه 

اأو عـــده. واملعنى: ل ت�صي ما تنفقني حتى ل ت�صتكرثيه 

فرمبا امتنعت من الإنفاق.
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، َأنَّ النَّبِيَّ  َقاَل:  حُ َعْنـــهحُ رَْيرَةَ رَ�ِصَي اهللَّ * َعـــْن اأَبِـــي هحُ
» َما ِم��ْن َيْوٍم ُيْصبُِح الِعَب��اُد فِيِه، إاِلَّ َمَلَكاِن َينْ��ِزالَِن، َفَيُقوُل 
ا: اللَُّهمَّ َأْعِط ُمنِْفًقا َخَلًفا، َوَيُقوُل اآلَخُر: اللَُّهمَّ َأْعِط  َأَحُدُهَ

ُمِْسًكا َتَلًفا«. )البخاري1442، ومسلم 1010/ 57(.

خلًفـــا: عو�ًصا عما اأنفقه.  مم�صًكا: عن الإنفاق.  تلفا: 

اأتلف ما لديه.

قبوله  
اهلدية واحلث عليها :

حُ َعْنَها، َقالَْت: »َكاَن َرُسوُل اهللَِّ  * َعْن َعائِ�َصَة رَ�ِصَي اهللَّ
َة َوُيثِيُب َعَلْيَها«. )البخاري 2585(.  َيْقَبُل اهلَِديَّ

يثيب عليها: يكافئ �صاحبها، فيعطيه عو�صا عنها 

خريًا منها اأو مثلها.
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حُ َعْنهحُ َعِن النَّبِّيِ  َقاَل:  رَْيرَةَ رَ�ِصَي اهللَّ * وَعـــْن اأَبِي هحُ
»هَت��اُدوا َتاُب��وا«. )البيهق��ي 11946، ورواه البخ��اري يف 

األدب املفرد(.

حياؤه  :
، َقاَل: َكاَن النَّبِيُّ  حُ َعْنهحُ * َعـــْن اأَبِي �َصِعيٍد اخلحُْدرِيِّ رَ�ِصَي اهللَّ
: »َأَش��دَّ َحَياًء ِمَن الَع��ْذَراِء يِف ِخْدِرَه��ا، وكان إَِذا َكِرَه 
َشْيًئا ُعِرَف يِف َوْجِهِه«. )البخاري 3562، ومسلم 2320/ 

 .)67

اخلدر: ال�صرت.

ــــرف ف وجهه: يتغري وجهه؛ فيحُعرف منه كراهة هذا  عحُ

ال�صيء.
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رفقه  وحثه
 على الرفق :

ِ   َقاِعًدا  ولحُ اهللَّ * عن اأَنَ�س ْبنحُ َمالٍِك، َقاَل: َكاَن رَ�صحُ
يِف امْلَْس��ِجِد َوَأْصَحاُبُه َمَعُه، إِْذ َجاَء َأْعَراِبٌّ َفَباَل يِف امْلَْس��ِجِد، 
َفَقاَل َأْصَحاُب َرُس��وِل اهللِ  : َمْه َمْه، َقاَل: َقاَل َرُس��وُل 
اهللِ  : »اَل ُتْزِرُموُه«، ُثمَّ َدَعاُه َفَقاَل َلُه: »إِنَّ َهِذِه امْلََساِجَد 
��اَم ِهَي لِِذْكِر  ٍء ِمْن َهَذا اْلَب��ْوِل، َواَل اْلَقَذِر، إِنَّ اَل َتْصُل��ُح لَِشْ
اَلِة َوِق��َراَءِة اْلُقْرآِن« ُثمَّ َدَعا بَِدْلٍو ِمْن َماٍء  اهللِ َعزَّ َوَجلَّ َوالصَّ
َفُص��بَّ َعَلْي��ِه. )البخ��اري 6025، وُمس��لم 285/ 100، 

وأحد 13007( .
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ل تزرموه: ل تقطعوا عليه بوله.

* وعنـــه اأنـــه قـــال: »َمْهاًل َي��ا َعاِئَش��ُة، إِنَّ اهللََّ ُيِبُّ 
ْفَق يِف األَْمِر ُكلِِّه«. )البخاري 6024، ومس��لم 2165/  الرِّ

.)10

: » إَِذا  * َعـــْن َعائِ�َصَة، اأَنََّها َقالَْت: َقاَل َرُس��وُل اهللِ 
ْفَق «.  ا، َأْدَخ��َل َعَلْيِهُم الرِّ َأَراَد اهللُ َع��زَّ َوَجلَّ بَِأْهِل َبْيٍت َخرْيً

)أحد 24471(.

آدابه  :

الدعاء :

نَا  * َعْن اأَنَ�ٍس، َقاَل: َكاَن َأْكَثُر ُدَعاِء النَّبِيِّ  : »اللَُّهمَّ َربَّ
ْنَيا َحَس��نًَة، َويِف اآلِخَرِة َحَسنًَة، َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر«.  آتِنَا يِف الدُّ
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)البخاري 6389، ومسلم 2690/ 26(.

* َعـــْن َعائِ�َصـــَة، َقالَـــْت: »َكاَن َرُس��وُل اهللَِّ  ُيْعِجُبُه 
َعاِء، َوَيَدُع َما َبنْيَ َذلَِك«. )أحد 25193(. اْلََواِمُع ِمَن الدُّ

ُه َكاَن َيُقوُل: »اللُهمَّ  * َعْن َعْبِد اهلل ِ، َعِن النَّبِيِّ  ، َأنَّ
إِنِّ َأْس��َأُلَك اهْلُ��َدى َوالتَُّق��ى، َواْلَعَف��اَف َواْلِغنَى«. )مس��لم 

.)72 /2721

ينبغـــي.       ل  وعمـــا  املعا�صـــي،  عـــن  الكـــف  العفـــاف: 

الغنى: الي�صار.

ـــولحُ اهللِ   َيُقوُل: »اللُهمَّ ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب  * وََكاَن رَ�صحُ
ْحَِن عز وجل َيِْفُضُه  َثبِّْت ُقُلوَبنَا َعىَل َدْينَِك، َوامْلِيَزاُن بَِيِد الرَّ
َوَيْرَفُعُه«. ) أحد 17667، والنسائي 7690، 7691، وابن 

ماجه 199،واحلاكم 1926، وصححه وتبعه الذهبي (.
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* َعـــْن اأَبِـــي محُو�َصـــى، اأَنَّ نَبِـــيَّ اهللِ  َكاَن إَِذا َخ��اَف 
ا َنْجَعُل��َك يِف ُنُحوِرِهْم، َوَنُعوُذ بَِك ِمْن  َقْوًم��ا َقاَل: »اللُهمَّ إِنَّ
وِرِهْم«. )أحد 19735، والنس��ائي 8577، وأب داود  رُشُ

.)1537
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كان  ال يدُعـو 
باإلثم أو قطيعة الرحـم:

وَل اهللِ  ، َقاَل: »ُيْس��َتَجاُب  رَْيرَةَ، اأَنَّ رَ�صحُ * َعْن اأَبِي هحُ
أِلََحِدُك��ْم َما مَلْ َيْعَجْل، َفَيُقوُل: َقْد َدَعْوُت َربِّ َفَلْم َيْس��َتِجْب 

يِل«. )البخاري 6340، ومسلم 2735/ 91(.

الذكر :
* َعـــْن َعائِ�َصـــَة، َقالَْت: »َكاَن النَّبِ��يُّ  َيْذُكُر اهللَ َعىَل 
ُكلِّ َأْحَيانِِه«. )البخاري، يف موضعني ُمعلًقا، ومسلم 373/ 

.)117

اأحيانه: اأحـواله.

: »أَلَْن  ـــولحُ اهللِ  رَْيـــرَةَ، َقاَل: َقـــاَل رَ�صحُ * َعـــْن اأَبِـــي هحُ
 ، َأُق��وَل ُس��ْبَحاَن اهللِ، َواحْلَْمُد هللَِِّ، َواَل إَِل��َه إاِلَّ اهللُ، َواهللُ َأْكَبُ
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ْمُس«. )ُمسلم 2695/ 32(. َأَحبُّ إيَِلَّ ِمَّا َطَلَعْت َعَلْيِه الشَّ

* َعـــْن َعْبـــِد اهللِ ْبـــِن َعْمـــرٍو، َقـــاَل: »َرَأْي��ُت َرُس��وَل اهللِ 
 َيْعِقُد التَّْس��بِيَح بَِيِمينِِه«. )الرتمذي 3411، وأبو داود 

1502، والبيهقي 3027(.

رَْيرَةَ، َقاَل: َكاَن َرُس��وُل اهللِ  ، َيِس��رُي يِف  * َعْن اأَبِي هحُ
َة َفَمرَّ َع��ىَل َجَبٍل ُيَقاُل َلُه ُجَْداُن، َفَقاَل: »ِس��رُيوا،  َطِري��ِق َمكَّ
ُدوَن؟ َيا َرُسوَل  ُدوَن« َقاُلوا: َوَما امْلَُفرِّ َهَذا ُجَْداُن، َس��َبَق امْلَُفرِّ
اِك��َراُت«. )مس��لم  اِك��ُروَن اهللَ َكثِ��رًيا، َوالذَّ اهللِ. َق��اَل: »الذَّ

.)4 /2062

 : ولحُ ـــوَل اهللِ  ، َكاَن يَقحُ * َعـــِن اْبـــِن َعبَّا�ـــٍس ، اأَنَّ رَ�صحُ
ْلُت، َوإَِلْيَك  »اللُهمَّ َلَك َأْس��َلْمُت، َوبَِك آَمنُْت، َوَعَلْيَك َتَوكَّ
تَِك، اَل إَِلَه إاِلَّ  َأَنْب��ُت، َوبَِك َخاَصْمُت، اللُهمَّ إِنِّ َأُع��وُذ بِِعزَّ
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ْنُس  نُّ َواإْلِ ِذي اَل َيُموُت، َواْلِ َأْنَت، َأْن ُتِضلَّنِي، َأْنَت احْلَيُّ الَّ
َيُموُتوَن«. )البخ��اري 1120 حتى قوله: وبك خاصمت ، 

ومسلم 2717/ 67(.

وبك خا�صمت: اأي بك اأحتج واأدافع واأقاتل.

* عـــن اأَنَ�ـــس ْبـــنحُ َمالٍِك ، َق��اَل: َكاَن َرُس��وُل اهللِ  ، 
َيُقوُل: »اللُهمَّ إِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن اْلَعْجِز، َواْلَكَس��ِل، َواْلُْبِن، 
، َوِمْن فِْتنَِة  َواهْلَ��َرِم، َواْلُبْخِل، َوَأُعوُذ بِ��َك ِمْن َعَذاِب اْلَق��ْبِ
امْلَْحَيا َوامْلَاَمِت«. )البخاري 2823، ومسلم 2706/ 50(.

الهـــرم: كـــر ال�صـــن الـــذي يـــوؤدي اإىل �صعـــف القـــوى 

والأع�صاء. 
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فتنة املحيا: ال�صتغال بزخـرف الدنيا عن الآخرة. 

وء اخلامتة عند املوت. فتنة املمات: �صحُ

* َعـــِن اْبـــِن َعبَّا�ـــٍس، اأَنَّ نَبِـــيَّ اهللِ   َكاَن َيُق��وُل ِعنَْد 
اْلَك��ْرِب: »اَل إَِل��َه إاِلَّ اهللُ اْلَعظِيُم احْلَِليُم، اَل إَِل��َه إاِلَّ اهللُ َربُّ 
اَمَواِت َوَربُّ اأْلَْرِض  اْلَعْرِش اْلَعظِيِم، اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ َربُّ السَّ
ومس��لم   ،6346 )البخ��اري  اْلَكِري��ِم«.  اْلَع��ْرِش  َوَربُّ 

.)83 /2730

* عن �صعد بن اأبي وقا�س َقاَل: ُكنَّا ِعنَْد َرُسوِل اهللِ  
، َفَقاَل: »َأَيْعِجُز َأَحُدُكْم َأْن َيْكِس��َب ُكلَّ َيْوٍم َأْلَف َحَس��نٍَة؟« 
َفَسَأَلُه َساِئٌل ِمْن ُجَلَساِئِه: َكْيَف َيْكِسُب َأَحُدَنا َأْلَف َحَسنٍَة؟ 
َقاَل: »ُيَس��بُِّح ِماَئَة َتْس��بِيَحٍة، َفُيْكَتُب َلُه َأْلُف َحَسنٍَة، َأْو ُيَطُّ 

َعنُْه َأْلُف َخطِيَئٍة«. )مسلم 2698/ 37(.
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تالوته  للقرآن :
�َصْيِف ْبِن احْلَارِِث قال: »سألُت َعاِئَشَة َأَكاَن َرُسوُل  * َعْن غحُ
اَم  اَم َجَهَر َوُربَّ َهُر بِاْلُقْرآِن َأْو ُيَافُِت بِِه؟ َقاَلْت: ُربَّ اهللَِّ   جَيْ
��ِذي َجَعَل يِف َهَذا اأْلَْمِر  َخاَف��َت، ُقْلُت: اهللَُّ َأْكَبُ احْلَْمُد هللَِِّ الَّ

َسَعًة«. )ابن ماجه 1354(.

* َعـــْن َعْبـــِد اهللِ بـــن م�صعود ، َقـــاَل: َقاَل يِل َرُس��وُل اهللِ 
: »اْق��َرْأ َعَلَّ اْلُقْرآَن« َق��اَل: َفُقْلُت: َيا َرُس��وَل اهلل َأْقَرُأ 
َعَلْي��َك َوَعَلْي��َك ُأْنِزَل؟ َق��اَل: »إِنِّ َأْش��َتِهي َأْن َأْس��َمَعُه ِمْن 
ي«، َفَقَرْأُت النَِّس��اَء َحتَّى إَِذا َبَلْغُت: َفَكْيَف إَِذا ِجْئنَا ِمْن  َغرْيِ
ُؤاَلِء َشِهيًدا  ]سورة النساء:  ٍة بَِشِهيٍد َوِجْئنَا بَِك َعىَلٰ َهٰ ُكلِّ ُأمَّ
41[ َرَفْع��ُت َرْأِس، َأْو َغَم��َزِن َرُج��ٌل إىَِل َجنْبِ��ي، َفَرَفْعُت 
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َرْأِس َفَرَأْي��ُت ُدُموَعُه َتِس��يُل. )البخاري 4583، ومس��لم 
.)247 /800

* عن عبد اهلل بن عمرو بن العا�س اأن ر�صول اهلل 
قال له: »أقرأ القرآن يف كل ش��هر  ق��ال : إن أطيق أكثر، فام 

زال حتى قال ىف ثالث«. )البخاري 1978  (.

* وفـــى رواية اأنه قال له: » اقرا القرآن يف ش��هر قلت إن 
أج��ُد قوة حتى ق��ال فإقرأه يف س��بع، وال تزي��د عىل ذلك « 

)البخاري 5054 ومسلم 1159(.

*قـــال اأبو عبـــد اهلل )البخاري( وق��ال بعضهم يف ثالث 
ويف مخس، وأكثرهم عىل س��بع، وكأنه جن��ح لرواية القرآن 

يف سبع 

* َعـــْن اأحُمِّ �َصلََمَة، َقالَْت: » َكاَن َرُس��وُل اهللَِّ   ُيَقطُِّع 
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ِقَراَءَت��ُه َيْقَرُأ:احْلَْمُد هللَِِّ َربِّ اْلَعامَلِ��نَي ]الفاتة: 2[، ُثمَّ َيِقُف، 
ِحي��ِم  ]الفات��ة: 1[، ُثمَّ َيِق��ُف .. « . )الرتمذي  ْحَ��ِن الرَّ الرَّ

.)2927

* عن اأَنَ�َس ْبَن َمالٍِك، وُس��ئل َعْن ِقَراَءِة َرُسوِل اهللَِّ  
ا«. )ابن ماجه 1353،  ، َفَق��اَل: »َكاَن َيُمدُّ َصْوَتُه بِاْلُقْرآِن َمدًّ

والنسائي 1088، وأحد 12363(.
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اللباس :

َباِس  * عـــن َقتَادَةحُ، َقاَل: س��ألُت َأَنِس ْبِن َمالِ��ٍك: »َأيُّ اللِّ
َكاَن َأَح��بَّ إىَِل َرُس��وِل اهللِ  ، َأْو َأْعَج��َب إَِلي��ه؟ َقاَل: 

ُة«. )البخاري 5812، ومسلم 2079/ 32(. َبَ احْلِ

احلـــرة: ثيـــاب مـــن كتـــان اأو قطـــن حمـــرة، اأي محُزينـــة، 

والتحبري: التزينيحُ والتح�صني.

* َعْن اأَبِي �َصِعيٍد اخْلحُْدرِّيِ، َقاَل: َكاَن َرُس��وُل اهللَِّ  : 
ا َقِميًصا، َأْو ِعاَمَمًة ُثمَّ َيُقوُل:  ُه بِاْس��ِمِه إِمَّ إَِذا اْس��َتَجدَّ َثْوًبا َسامَّ
ِه َوَخرْيِ َما  »اللَُّهمَّ َلَك احْلَْمُد َأْنَت َكَس��ْوَتنِيِه، َأْسَأُلَك ِمْن َخرْيِ
ِه، َورَشِّ َما ُصنَِع َلُه«. )أبو داود  ُصنَِع َل��ُه، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ

4020، والنسائي 10068، والرتمذي 1767(. 

ا�صتجد : لب�س ثوبًا جديًدا.                                                            
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�صماه با�صمه : لو كان عمامة �صماه عمامة، واإذا كان 

رداء �صماه رداء، وهكذا.

َحْيَفَة قال: »رأيُت رُسوَل اهلل   وَعَلْيِه  * عن اأَبِي جحُ
ٌة َحَْراُء، َكَأنِّ َأْنُظُر إىَِل َبَياِض َساَقْيِه«.  ُحلَّ

)البخاري 376،  ومسلم 503/ 249(.

حلة: ثوبان ل يكون واحًدا، وهما اإزار ورداء ونحوهما .

* َعـــِن اْبـــِن َعبَّا�ـــٍس ، َقـــاَل: َق��اَل َرُس��وُل اهللَِّ   : » 
نُوا  َا ِمْن َخرْيِ ثَِيابُِك��ْم، َوَكفِّ اْلَبُس��وا ِمْن ثَِيابُِكُم اْلَبَي��اَض َفإِنَّ
فِيَه��ا َمْوَتاُك��ْم «. )أب��و داود 3878، واب��ن ماج��ه 1472، 

والرتمذي 994(.
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لبس   
خامًتا من َوِرق:

ََذ َرُسوُل  َمرَ ، َرِضَ اهللَُّ َعنُْهاَم َقاَل: » اتَّ * َعِن اْبِن عحُ
اهللَِّ  َخامَتًا ِمْن َوِرٍق، َوَكاَن يِف َيِدِه، ُثمَّ َكاَن َبْعُد يِف َيِد 
َأِب َبْكٍر، ُثمَّ َكاَن َبْعُد يِف َيِد ُعَمَر، ُثمَّ َكاَن َبْعُد يِف َيِد ُعْثاَمَن، 
ٌد َرُسوُل اهللَِّ «.  َحتَّى َوَقَع منه َبْعُد يِف بِْئِر َأِريَس، َنْقُشُه: حُمَمَّ

)البخاري 5873، ومسلم 2091/ 54(.

الورق: الف�صة.  

حتى وقع منه: ف البخاري ورواية ابن منري: حتى وقع ف 

بئر، ومل يقل منه.
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* َعـــْن اأَنَ�ـــسِ ْبِن َمالٍِك، َقـــاَل: »مَلَّا َأَراَد َرُس��وُل اهللِ  
ُْم اَل َيْقَرُءوَن ِكَتاًبا إاِلَّ َمُْتوًما،  وِم، َقاُلوا: إِنَّ َأْن َيْكُت��َب إىَِل الرُّ
ٍة، َكَأنِّ َأْنُظُر إىَِل  ََذ َرُس��وُل اهللِ   َخامَتًا ِمْن فِضَّ َقاَل: َفاتَّ
ٌد َرُس��وُل اهللِ«.  َبَياِض��ِه يِف َيِد َرُس��وِل اهللِ  ، َنْقُش��ُه حُمَمَّ

)البخاري 2938، ومسلم 2092/ 56(.

حبه   للتيمن:
حُ َعْنَهـــا َقالَـــْت: »َكاَن النَّبِيُّ  * َعـــْن َعائِ�َصـــَة، رَ�ِصـــَي اهللَّ
ِلِه«. )البخاري  ِلِه، َوَتنَعُّ َن يِف ُطُهوِرِه، َوَتَرجُّ   ُيِبُّ التََّيمُّ

5854، ومسلم 268/ 67(.

كان   يبدأ 
بالنعل اليمني:

  ِ وَل اهللَّ حُ َعْنـــهحُ اأَنَّ رَ�صحُ رَْيـــرَةَ رَ�ِصَي اهللَّ * َعـــْن اأَبِي هحُ
َق��اَل: »إَِذا اْنَتَع��َل َأَحُدُكْم َفْلَيْب��َدْأ بِالَيِمنِي، َوإَِذا َن��َزَع َفْلَيْبَدْأ 
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��ا ُتنْ��َزُع«.  هَلُ��اَم ُتنَْع��ُل َوآِخَرُهَ ��اَمِل، لَِيُك��ِن الُيْمنَ��ى َأوَّ بِالشِّ
)البخاري 5855(.

كان ينهى عن املشي  
يف نعل واحـدة:

ِ   َق��اَل: »الَ َيْمِش  وَل اهللَّ رَْيـــرَةَ، اأَنَّ رَ�صحُ * َعـــْن اأَبِـــي هحُ
َأَحُدُكْم يِف َنْعٍل َواِح��َدٍة، لُِيْحِفِهاَم َجِيًعا، َأْو لُِينِْعْلُهاَم َجِيًعا«. 

)البخاري 5856(.

استعماله   
يده اليمنى واليسرى:

* َعـــْن َعائِ�َصـــَة، َقالَـــْت: »َكاَن��ْت َيُد َرُس��وِل اهللَِّ   
ى خِلاََلِئِه، َوَما  اْلُيْمنَى لُِطُهوِرِه َوَطَعاِمِه، َوَكاَن��ْت َيُدُه اْلُيْ�َ
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َكاَن ِمْن َأًذى«. ) أحد 26326، وأبو داود 33(.

طيبه   :

* َعْن اأَنَ�ٍس، َقاَل: »َما َرَأْيُت َرُسوَل اهللَِّ   ُعِرَض َعَلْيِه 
ُه«. )ُمسند أح�مد 13642(. طِيٌب َقطُّ َفَردَّ
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هديه  
 يف العاطس:

* عن اأَبِي محُو�َصى الأ�صعري قال: َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ 
ُتوُه، َفإِْن   َيُقوُل: »إَِذا َعَطَس َأَحُدُكْم َفَحِمَد اهللَ، َفَشمِّ

ُتوُه«. )مسلم 2992/ 54(. مَلْ َيَْمِد اهللَ، َفاَل ُتَشمِّ

حُ َعْنـــهحُ ، قال: َعَطَس َرُجاَلِن ِعنَْد  * وعـــن اأَنَ�س رَ�ِصَي اهللَّ
ِت اآلَخ��َر، َفَقاَل  ا َومَلْ ُيَش��مِّ َت َأَحَدُهَ النَّبِ��يِّ  ، َفَش��مَّ
ْتنِي؟، َقاَل: »إِنَّ  تَّ َهَذا َومَلْ ُتَشمِّ ُجُل: َيا َرُسوَل اهللَِّ، َش��مَّ الرَّ

َمِد اهللََّ«. )البخاري 6225(. َهَذا َحَِد اهللََّ، َومَلْ َتْ

، َعـــِن النَّبِيِّ    حُ َعْنهحُ رَْيـــرَةَ رَ�ِصـــَي اهللَّ * وَعـــْن اأَبِـــي هحُ
َق��اَل: » إَِذا َعَطَس َأَحُدُكْم َفْلَيُقْل: احلَْمُد هللَِِّ، َوْلَيُقْل َلُه َأُخوُه 
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َأْو َصاِحُب��ُه: َيْرَحَُك اهللَُّ، َف��إَِذا َقاَل َلُه: َيْرَحُ��َك اهللَُّ، َفْلَيُقْل: 
َيِْديُكُم اهللَُّ َوُيْصِلُح َباَلُكْم«. )البخاري 6224(.

هديه 
 عند التثاؤب:

* عـــن اأَبِـــي �َصِعيٍد اخْلحُْدرِّي ِ، َقاَل: َقاَل َرُس��وُل اهللِ  
ْيَطاَن  : »إَِذا َتَثاَءَب َأَحُدُكْم، َفْلُيْمِس��ْك بَِيِدِه َعىَل فِيِه، َفإِنَّ الشَّ

َيْدُخُل«. )مسلم 2995(.

فيه: الفم.

حُ َعْنهحُ ، َع��ِن النَّبِيِّ  رَْيـــرَةَ رَ�ِصـــَي اهللَّ * وَعـــْن اأَبِـــي هحُ
ُه  دَّ ��ْيَطاِن، َفإَِذا َتَث��اَءَب َأَحُدُكْم َفْلرَيُ ، َقاَل: »التََّثاُؤُب ِمَن الشَّ
��ْيَطاُن«.  َما اْس��َتَطاَع، َف��إِنَّ َأَحَدُكْم إَِذا َقاَل: َها، َضِحَك الشَّ

)البخاري 3289(.
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السالم :

وَل اهلِل  َقاَل: »َحقُّ امْلُْسِلِم  رَْيرَةَ، اأَنَّ رَ�صحُ * َعْن اأَبِي هحُ
« ِقيَل: َما ُهنَّ َيا َرُسوَل اهللِ؟، َقاَل: »إَِذا َلِقيَتُه  َعىَل امْلُْسِلِم ِستٌّ
ْم َعَلْيِه، َوإَِذا َدَعاَك َفَأِجْبُه، َوإَِذا اْسَتنَْصَحَك َفاْنَصْح َلُه،  َفَسلِّ
ْتُه، َوإَِذا َمِرَض َفُعْدُه، َوإَِذا َماَت  َوإَِذا َعَطَس َفَحِمَد اهللَ َفَس��مِّ

بِْعُه «. )مسلم 2162/ 5(. َفاتَّ

ا�صتن�صحك: طلب الن�صيحة منك.

حُعجمة  حُهملة وامل ف�صمتـــه: اأي �صمته، يحُقال بال�صني امل

لغتـــان م�صهورتـــان. يحُقال: �صمت العاط�ـــس و�صمته، اإذا 

حُ�صتقيم. دعـوت له بالهـدى وق�صد ال�صمت امل

فعده: اأي : فزره، زيارة املري�س.      فاتبعه: اتباع اجلنائز.
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وَل اهللِ  »َمرَّ َعىَل ِغْلاَمٍن  * َعْن اأَنَ�ِس ْبِن َمالٍِك، اأَنَّ رَ�صحُ
َم َعَلْيِهْم«. )مسلم 2168/ 14(. َفَسلَّ

هديه  عند النوم 

* عـــن اأبى هريرة ر�صي اهلل عنـــه ففي ال�صحيحني اأَنَّ 
ِ �صلى اهلل عليه و�صلم َقاَل : وَل اهللَّ رَ�صحُ

 » إَِذا َأَوى َأَحُدُكْم إىَِل فَِراِشِه َفْلَيْأُخْذ َداِخَلَة إَِزاِرِه َفْلَينُْفْض 
ُه الَ َيْعَلُم َما َخَلَفُه َبْعَدُه َعىَل فَِراِشِه  ِبَا فَِراَشُه َوْلُيَسمِّ اهللََّ ، َفإِنَّ
ِه األَْيَمِن ، َوْلَيُقْل   ، َفإَِذا َأَراَد َأْن َيْضَطِجَع َفْلَيْضَطِجْع َعىَل ِشقِّ
ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َربِّى ، بَِك َوَضْعُت َجنْبِي ، َوبَِك َأْرَفُعُه ، إِْن 
َفُظ  َأْمَس��ْكَت َنْفِس َفاْغِفْر هَلَا ، َوإِْن َأْرَس��ْلَتَها َفاْحَفْظَها باَِم َتْ
نَي «. )البخاري6320، 7393ومس��لم  احِلِ بِِه ِعَب��اَدَك الصَّ

.) 2714-64
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* عـــن �صعد بـــن عبيدة قـــال: حدثني الـــراء بن عازب 
ر�صـــي اهلل عنهمـــا : قـــال ر�صـــول اهلل  » ذا أتي��ت 

مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة ثم اضطجع عىل شقك 
األيمن وقل: اللهم أس��لمت نف��س إليك، وفوضت أمري 
إليك وألأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، ال ملجأ وال 
منجا من��ك إال إليك، آمنت بكتابك ال��ذي أنزلت، ونبيك 
الذي أرس��لت ، ف��إن مت مت عىل الفط��رة فاجعلهن آخر 
ما تقول« .فقلت أس��تذكرهن: وبرس��ولك الذي أرس��لت 
قال: » ال ونبيك الذي أرس��لت «.)البخاري6311،247 

ومسلم 2710-56(

، َكاَن إَِذا َأَوى إىَِل  ـــوَل اهلِل  اأَنَّ رَ�صحُ  ، اأَنَ�ـــسٍ * وَعـــْن 
��ِذي َأْطَعَمنَ��ا َوَس��َقاَنا، َوَكَفاَنا  فَِراِش��ِه، َق��اَل: »احْلَْمُد هللَِِّ الَّ
َوآَواَن��ا، َفَكْم ِمَّْن اَل َكايِفَ َلُه َواَل ُمْؤِوَي«. )مس��لم 2715/ 

.»64
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* وَعـــْن َعائِ�َصَة، َقالَـــْت: »َكاَن النَّبِـــيُّ  إَِذا َأَراَد َأْن 
اَلِة«. )البخاري  َأ لِلصَّ َينَاَم، َوُهَو ُجنٌُب، َغَسَل َفْرَجُه، َوَتَوضَّ

.)288
تو�صاأ لل�صالة: اأي كما يتو�صاأ لل�صالة.

وِل اهللِ  اأَنَّهحُ َقـــاَل: »إَِذا َرَأى  * وَعـــْن َجابِرٍ، َعـــْن رَ�صحُ
ْؤَيا َيْكَرُهَها، َفْلَيْبُصْق َعْن َيَس��اِرِه َثاَلًثا َوْلَيْس��َتِعْذ  َأَحُدُكُم الرُّ
��ِذي َكاَن  ْل َع��ْن َجنْبِِه الَّ ��ْيَطاِن َثاَلًث��ا، َوْلَيَتَحوَّ بِ��اهللِ ِمَن الشَّ

َعَلْيِه«. )مسلم 2262/ 5(.

* وَعْن َجابِرٍ »اأَنَّ النَّبِيَّ  َكاَن اَل َينَاُم َحتَّى َيْقَرَأ   امل
��ْجَدُة (،  بِّ اْلَعامَلنَِي  ) السَّ َتنِزيُل اْلِكَتاِب ال َرْيَب فِيِه ِمن رَّ
ٍء َقِديٌر ) امللك («  ِذي بَِيِدِه امْلُْلُك َوُهَو َع��ىَل ُكلِّ َشْ َتَب��اَرَك الَّ
)النس��ائي 10477، والرتم��ذي 2892، واحلاكم 3545، 

وصححه ووافقه الذهبي (.



54

عشرته  للنساء 

: »َأْكَمُل   ِ ـــولحُ اهللَّ رَْيرَةَ َقـــاَل: َقاَل رَ�صحُ * َعـــْن اأَبِـــي هحُ
ُكْم لِنَِس��اِئِهْم«.  ُكْم َخرْيُ امُلْؤِمننَِي إِياَمًنا َأْحَس��نُُهْم ُخُلًقا، َوَخرْيُ

)الرتمذي 1162، وأحد 7396(.

ُكْم  : »َخرْيُ ولحُ اهلِل  * َعـــْن َعائِ�َصَة، َقالَْت: َقـــاَل رَ�صحُ
ُك��ْم أِلَْهِلِه، َوإَِذا َم��اَت َصاِحُبُكْم َفَدُع��وُه«. )الرتمذي  َخرْيُ

3895، والدارمي 2306(.

ُك��ْم ألَْه��ِل ... «. )ابن ماجه  وف روايـــة: » ... َوَأَن��ا َخ�رْيُ

1977، املعجم األوسط 6145(. 

)البخ��اري   .»... بِالنَِّس��اِء  »اْس��َتْوُصوا   : وعنـــه  

3331، ومسلم 1468/ 60(.
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ا�صتو�صوا: توا�صوا فيما بينكم بالإح�صان اإليهن.

املعنـــى:أى ال تذك��روا امليت بس��وء ، وأخرج النس��ائي 

بإس��ناد صحيح عن عائش��ة رىض اهلل عنها قالت :ُذكر عند 
النبي هالٌك بسوء، فقال : » ال تذكروا هلكاكم إال بخري«

) النسائي 52/4(.  
أما إذا كان امليت إماًما من أئمة البدع والضالل، ويش��ى 
أن يقتدى به فحينئذ جيوز س��به وبيان مساوئه ، بل يستحب 

ذلك تذيًرا لألمة. 

: »اأَنَّ النَّبِـــيَّ  َكاَن َيُطوُف َعىَل نَِس��اِئِه  * وعـــن اأَنَ�ـــسٍ
بُِغْسٍل َواِحٍد«. )ُمسلم 309/ 28(.

حُ َعْنَها، َقالَْت: »َكاَن َرُس��وُل اهللَِّ  * َعْن َعائِ�َصَة رَ�ِصَي اهللَّ
ُتُهنَّ َخَرَج َسْهُمَها   إَِذا َأَراَد َس��َفًرا َأْقَرَع َبنْيَ نَِس��اِئِه، َفَأيَّ
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َخَرَج ِبَا َمَعُه«. )البخاري 2593، ومسلم 2770/ 56(.

ما يقال عند اجلماع :

: » َأَم��ا َلْو َأنَّ  * وَعـــِن اْبـــِن َعبَّا�ٍس، َقـــاَل: َقـــاَل النَّبِيُّ 
ُه��مَّ َجنِّْبنِي  َأَحَدُه��ْم َيُقوُل ِح��نَي َي��ْأِت َأْهَلُه: بِاْس��ِم اهللَِّ، اللَّ
َر َبْينَُهاَم يِف َذلَِك،  ْيَطاَن َما َرَزْقَتنَا، ُثمَّ ُقدِّ ��ْيَطاَن َوَجنِِّب الشَّ الشَّ

ُه َشْيَطاٌن َأَبًدا «. )البخاري 5165(. َأْو ُقِضَ َوَلٌد، مَلْ َيُضَّ

هديه  يف 
األطعمة واألشربة :

  ِ وَل اهللَّ حُ َعْنَها، اأَنَّ رَ�صحُ * وعن َعائِ�َصَة رَ�ِصَي اهللَّ
َقاَل: »إَِذا َأَكَل َأَحُدُكْم َفْلَيْذُكِر اْسَم اهللَِّ َتَعاىَل، َفإِْن َنِسَ َأْن 
َلُه َوآِخَرُه«.  لِِه َفْلَيُقْل: بِْسِم اهللَِّ َأوَّ َيْذُكَر اْسَم اهللَِّ َتَعاىَل يِف َأوَّ

)أبو داود 3767، وأحد 26131( .



57

* َعـــْن اأَبِـــي اأحَُماَمـــَة: اأَنَّ النَّبِـــّيَ  َكاَن إَِذا َرَفَع َماِئَدَتُه 
ٍع  َق��اَل: »احلَْمُد هللَِِّ َكثرًِيا َطيًِّبا ُمَباَرًكا فِيِه، َغرْيَ َمْكِفيٍّ َوالَ ُمَودَّ

نَا«. )البخاري 5458(. َوالَ ُمْسَتْغنًى َعنُْه، َربَّ
مائدتـــه: بقيـــة طعامه، اأو هـــي نف�س الطعـــام، اأو هي 

اإناوؤه. 

غـــري مكفي: اأي ما اأكلنـــاه لي�س كافيًا عمـــا بعده، بل 

نعمك م�صتمرة علينا غري منقطعة طول اأعمارنا. 

ول مودع: من الوداع، اأي لي�س اآخر طعامنا.

ِ  : » إَِذا َوَقَعْت  ـــولحُ اهللَّ * َعـــْن َجابِرٍ ، َقاَل : َقاَل رَ�صحُ
ُلْقَمُة َأَحِدُكْم ، َفْلَيْأُخْذَها َفْلُيِمْط َما َكاَن ِبَا ِمْن َأًذى َوْلَيْأُكْلَها 
��ْيَطاِن ، َواَل َيْمَسْح َيَدُه بِامْلِنِْديِل َحتَّى َيْلَعَق  ، َواَل َيَدْعَها لِلشَّ
َكُة « )مسام 134- ُه اَل َيْدِري يِف َأيِّ َطَعاِمِه اْلَبَ َأَصابَِعُه ، َفإِنَّ

. )2033
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* عن ابن عمـــر ر�صي اهلل عنهما قال ر�صول اهلل 
ْب  َب َفْلَي��رْشَ »إَِذا َأَكَل َأَحُدُك��ْم َفْلَي��ْأُكْل بَِيِمينِ��ِه ، َوإَِذا رَشِ
��ْيَطاَن َيْأُكُل  بَِيِمينِ��ِه، َوْلَيْأُخْذ بَِيِمينِِه ، َوْلُيْعِط بَِيِمينِِه ، َفإِنَّ الشَّ

ُب بِِشاَملِِه ، َوُيْعطِي بِِشاَملِِه ، َوَيْأُخُذ بِِشاَملِِه« بِِشاَملِِه ، َوَيرْشَ
)مسلم2020-105( . 

  ِ ولحُ اهللَّ ، َقاَل: َكاَن رَ�صحُ * وعـــن اأَبِي اأَيُّوَب اْلأَْن�َصارِيِّ
��ِذي َأْطَع��َم، َوَس��َقى  َب َق��اَل: »احْلَْم��ُد هللَِِّ الَّ إَِذا َأَكَل َأْو رَشِ
َغُه َوَجَعَل َل��ُه َمَْرًجا«. )أبو داود 3851، والنس��ائي  َوَس��وَّ

.)6867

�صوغـــه: اأي �صهل دخول كل مـــن الطعام وال�راب ف 

احللق.

: »اَل يأُكُل ُمتَِّكًئا«. ) البخاري 5398 بنحوه،  وكان 
وأحد 6549(.
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* عـــن عبـــد اهلل بن ب�ر قال» أهديت للنبي ش��اة 
فجثا رس��ول اهلل  عىل ركبتيه يأكل فقال أعراب ما هذه 
اللس��ة فق��ال إن اهلل جعلن��ي عبدا كري��ام ومل جيعلني جبارا 

عنيدا «.)ابن ماجه 3263(.

* عـــن �صعيب بن عبد اهلل ابن عمرو عن اأبيه قال : »ما 
رئي رسول اهلل  يأكل متكئا قط وال يطأ عقبه رجالن« 

) أبى داود 3770 (.

اأى : ال يط��أ األرض خلف��ه رج��الن ،  واملعنـــى : أن��ه ال 

يمشى قدام ، بل يمش ىف وسط القوم أو آخرهم تواضًعا.

: »َكاَن إَِذا   ِ ـــوَل اهللَّ * وعـــن اأَنَ�ِس ْبِن َمالِـــٍك، اأَنَّ رَ�صحُ
َأَكَل َطَعاًما َلِعَق َأَصابَِعُه الثَّاَلَث «. )مسلم 2034/ 136(.

، َقـــاَل: »َما َعاَب النَّبِيُّ  حُ َعْنهحُ رَْيـــرَةَ رَ�ِصَي اهللَّ * َعـــْن اأَبِي هحُ
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، إِِن اْش��َتَهاُه َأَكَلُه َوإاِلَّ َتَرَك��ُه«. )البخاري   َطَعاًم��ا َقطُّ
3563، ومسلم 2064/ 188(.

ولحُ اهللِ  إَِذا  * وَعـــْن اأَنَ�ِس ْبـــِن َمالٍِك ، َقاَل: »َكاَن رَ�صحُ
َس َثاَلًثا«. )النسائي 6858، وأبو داود 3727(. َب َتنَفَّ رَشِ

��ُس يِف  ـــولحُ اهللِ  َيَتنَفَّ ، َقـــاَل: َكاَن رَ�صحُ * وَعـــْن اأَنَ�ـــسٍ
��ُه َأْرَوى َوَأْبَرُأ َوَأْمَرُأ«. )ُمس��لم  اِب َثاَلًث��ا، َوَيُقوُل: »إِنَّ َ الرشَّ

.)123 /2028

اأروى: من الري، اأي اأكرث ريا

اأبـــراأ: اأي مـــن اأمل العط�ـــس، اأو اأ�صلـــم مـــن مر�ـــس اأو اأذى 

اأجمل  اأي  اأمـــراأ:  يح�صل ب�صبب ال�رب ف نف�س واحد.  

ان�صياًغا.
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اِب إىَِل َرُس��وِل  َ * وَعـــْن َعائِ�َصَة، َقالَْت: »َكاَن َأَحبُّ الرشَّ
اْلَب��اِرَد«. )أح��د 24146، والرتم��ذي  احْلُْل��َو   ، اهللِ 

.)1895

حُ َعْنَها، َقالَـــْت: »َكاَن النَّبِيُّ  * و َعـــْن َعائِ�َصـــَة رَ�ِصـــَي اهللَّ
 ُيْعِجُبُه احلَْلَواُء َوالَعَسُل«. )البخاري 5614، ومسلم 

.)21 /1474

ودٍ، َقاَل: » َكاَن َأَحبَّ اْلِعْرِق إىَِل  * َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َم�ْصعحُ
اِة«. )أحد 3777(. ، ِذَراُع الشَّ َرُسوِل اهللِ 

العرق: العظم بقي عليه بع�س اللحم.

لَِميَّنْيِ َقاَل: َدَخَل َعَلْينَا َرُس��وُل اهللَِّ  ٍ ال�صُّ * َعْن اْبنَْي بحُ�رْ
ْب��َد َوالتَّْمَر«. )أبو  ْمنَ��ا ُزْب��ًدا َومَتًْرا َوَكاَن ُيِبُّ الزُّ  »َفَقدَّ

داود 3837(.
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كان  يدعـو مَلن 
قـدم له طعاًما:

اِئُموَن، َوَأَكَل  : »َأْفَطَر ِعنَْدُك��ُم الصَّ * َقـــاَل النَّبِـــيُّ 
َطَعاَمُك��ُم اأْلَْب��َراُر، َوَصلَّْت َعَلْيُك��ُم امْلَاَلِئَك��ُة«. )أبو داود 

3854، وابن ماجه 1747(.

، َباِرْك هَلُ��ْم يِف َما َرَزْقَتُهْم،  : »اللُهمَّ * وَقـــاَل النَّبِـــيُّ 
َواْغِفْر هَلُْم َواْرَحُْهْم«. )مسلم 2042/ 146(.

آدابه 
 عند االستيقاظ :

َذْيَفَة ْبـــِن اليََماِن ، َقـــاَل: َكاَن النَّبِيُّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه  * َعـــْن ححُ
َم إَِذا َأَوى إىَِل فَِراِش��ِه، َقاَل: »بِاْس��ِمَك َأُموُت َوَأْحَيا«  َوَس��لَّ
��ِذي َأْحَياَنا َبْعَد َم��ا َأَماَتنَا َوإَِلْيِه  َوإَِذا َق��اَم َق��اَل: »احلَْمُد هللَِِّ الَّ
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النُُّشوُر« . )البخاري 6312، ومسلم 2711/ 59(.

حُ َعْنـــهحُ ، َع��ِن النَّبِيِّ َصىلَّ  رَْيـــرَةَ رَ�ِصـــَي اهللَّ * وَعـــْن اأَبِـــي هحُ
اهللُ َعَلْيِه َوَس��لََّم، َق��اَل: »إَِذا اْس��َتْيَقَظ ُأَراُه َأَحُدُكْم ِمْن َمنَاِمِه 
��ْيَطاَن َيبِيُت َعىَل َخْيُشوِمِه«.  َأ َفْلَيْس��َتنْثِْر َثاَلًثا، َفإِنَّ الشَّ َفَتَوضَّ

)البخاري 3295(.

وف رواية: »إَِذا اْسَتْيَقَظ َأَحُدُكْم ِمْن َمنَاِمِه َفْلَيْسَتنْثِْر َثاَلَث 

ْيَطاَن َيبِيُت َعىَل َخْيُشوِمِه« )238(. اٍت، َفإِنَّ الشَّ َمرَّ

آدابه  
عند التخلي :

، َقـــاَل: َكاَن النَّبِيُّ  حُ َعْنهحُ * َعـــْن اأَنَ�ـــسِ ْبِن َمالٍِك رَ�ِصـــَي اهللَّ
 إَِذا َدَخ��َل اخلاََلَء َقاَل: »اللَُّهمَّ إِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن اخلُُبِث 

َواخلََباِئِث«. )البخاري 6322، ومسلم 375/ 122(.
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اخلالء: مو�صع ق�صاء احلاجة.

اخلبـــث واخلبائث: اخلبـــث جماعة اخلبيـــث، واخلبائث، 

ذكران ال�صياطني واإناثهم.

حُ َعْنَها، اأَنَّ النَّبِيَّ  َكاَن إَِذا  * وعن َعائِ�َصةحُ رَ�ِصَي اهللَّ
َخَرَج ِمَن الَغاِئِط َقاَل: »ُغْفَراَنَك«. )أحد 25261، النسائي 

9824، وابن ماجه 300، وأب داود 30، والرتمذي 7(.

غفرانـــك: اأي اأ�صاألـــك غفرانـــك. اأو اغفـــر غفرانك. اأي 

الغفـــران الالئـــق بجنابـــك، اأو النا�صـــئ مـــن ف�صلـــك بال 

ا�صتحقاق مني له .

حممد
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هديه  
يف املرض والرقية:

َتِجُم َعىَل  : اأَنَّ النَّبِيَّ  َكاَن َيْ * َعْن اأَبِي َكْب�َصَة اْلأَمْنَارِيِّ
َماِء،  َهاَمتِِه، َوَبنْيَ َكتَِفْيِه، َوُهَو َيُقوُل: »َمْن َأْهَراَق ِمْن َهِذِه الدِّ

ٍء«. )أبو داود 3859(. ٍء لَِشْ ُه َأْن اَل َيَتَداَوى بَِشْ َفاَل َيُضُّ

* وَعـــن ابن عبا�س: »احتج��م النَّبِيَّ  وهو صائم «. 
)البخارى 5694 ،ومسلم 1202(.

َما:عن النبي قال  حُ َعْنهحُ * َعْن اْبِن َعبَّا�ٍس رَ�ِصَي اهللَّ
َبِة َعَس��ٍل َأْو َكيٍَّة  َطِة حِمَْجٍم َأْو رَشْ »الش��فاء يف ث��الث ، يف رَشْ

«. )البخاري 5681( تِي َعْن اْلَكيِّ بِنَاٍر َوَأَنا َأْنَى ُأمَّ
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* عن ابن عبا�س : أن النبي  احتجم وهو حمرم .
)البخاري5700،ومسلم1202(.

عـــن اأبي هريـــرة ر�صي اهلل عنـــه اأنه �صمـــع ر�صول اهلل         

ام«   يقول: »يف احلَبَِّة السْوَداِء ِشَفاٌء من كل َداٍء إالَّ السَّ

)البخاري 5689( ومسلم )2215(.

ولحُ : إِنِّ َسِمْعُت  * عن عائ�صة ر�صي اهلل عنها َكانَْت تَقحُ
َ ُق��وُل » إِنَّ التَّْلبِينَ��َة ُتِ��مُّ ُف��َؤاَد امْلَِريِض ،  َرُس��وَل اهللَِّ 
َوَتْذَهُب بَِبْعِض احْلُْزِن « .)البخاري5689،ومسلم2216(

عيادته  للمريض:

َمـــا: اأَنَّ النَّبِيَّ   حُ َعْنهحُ * َعـــْن اْبـــِن َعبَّا�ٍس رَ�ِصـــَي اهللَّ
َكاَن إَِذا َدَخ��َل َعىَل َمِريٍض َيُعوُدُه َق��اَل: »الَ َبْأَس، َطُهوٌر إِْن 

َشاَء اهللَُّ«. )البخاري 5656(.
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 ِ وَل اهللَّ حُ َعْنَهـــا: َأنَّ رَ�صحُ * وَعـــْن َعائِ�َصَة رَ�ِصَي اهللَّ
، َكاَن إَِذا َأَت��ى َمِريًض��ا َأْو ُأِتَ بِ��ِه، َقاَل: »َأْذِه��ِب الَباَس َربَّ 
ايِف، الَ ِش��َفاَء إاِلَّ ِشَفاُؤَك، ِشَفاًء الَ  النَّاِس، اْش��ِف َوَأْنَت الشَّ

ُيَغاِدُر َسَقاًم«. )البخاري 5675، ومسلم 2191/ 46(.

حُ َعْنَهـــا: اأَنَّ النَّبِيَّ  َكاَن  * وَعـــْن َعائِ�َصَة، رَ�ِصَي اهللَّ
َيُق��وُل لِْلَمِري��ِض: »بِْس��ِم اهللَِّ، ُتْرَب��ُة َأْرِضنَا، بِِريَق��ِة َبْعِضنَا، 
نَا«. )البخاري 5745، ومسلم  لُيْش��َفى به َس��ِقيُمنَا، بِإِْذِن َربِّ

.)54 /2194

واملـــراد: أن��ه أخذ من ريق نفس��ه عىل إصبعه الس��بابة، ثم 

وضعها عىل الرتاب، فعلق به شء منه، ثم مس��ح به املوضع 
العلي��ل. )انظر: الصحيح املس��ند من أذكار الي��وم والليلة، 

للشيخ مصطفى بن العدوي(.
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يل  * وَعْن اأَبِي �َصِعيٍد، اأَنَّ النَّبِيَّ  اشتكى، فأتاه ِجْبِ
ُد اْش��َتَكْيَت؟ َفَق��اَل: »َنَعْم«. َقاَل: »بِاْس��ِم اهللِ  َفَق��اَل: َيا حُمَمَّ
ٍء ُيْؤِذيَك، ِم��ْن رَشِّ ُكلِّ َنْف��ٍس َأْو َعنْيِ  َأْرِقي��َك، ِم��ْن ُكلِّ َشْ
َحاِس��ٍد، اهللُ َيْش��ِفيَك بِاْس��ِم اهللِ َأْرِقيَك«. )مسلم 2186/ 

.)40

  ِ ـوَل اهللَّ حُ َعْنَها: »اأَنَّ رَ�صحُ * وَعْن َعائِ�َصَة، رَ�ِصَي اهللَّ
َذاِت، َوَمَسَح َعنُْه بَِيِدِه،  َكاَن إَِذا اْشَتَكى َنَفَث َعىَل َنْفِسِه بِامْلَُعوِّ
َ فِيِه، َطِفْقُت َأْنِفُث َعىَل َنْفِس��ِه  ِذي ُتُويفِّ َفَلامَّ اْش��َتَكى َوَجَعُه الَّ
تِي َكاَن َينِْفُث، َوَأْمَس��ُح بَِيِد النَّبِيِّ  َعنُْه«.  َذاِت الَّ بِامْلَُع��وِّ

)البخاري 4439، ومسلم 2192/ 51(.
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هديه  
يف السفر:

َما، َقاَل: »ُكنَّا  حُ َعْنهحُ ِ رَ�ِصـــَي اهللَّ * َعـــْن َجابِرِ ْبـــِن َعْبِد اهللَّ
َنا، َوإَِذا َنَزْلنَا َسبَّْحنَا«. )البخاري 2993(. ْ إَِذا َصِعْدَنا َكبَّ

ما ُيقال للمسافر:
ِ  َفَقاَل:  ـــولحُ اهللَّ رَْيـــرَةَ َقاَل: وَدََّعنِي رَ�صحُ * َعـــْن اأَبِي هحُ
ِذي اَل َتِضيُع َوَداِئُعُه«. )ابن ماجه 2825،  »َأْسَتْوِدُعَك اهللََّ الَّ

والنسائي 10269(.

 ، ـــولحُ اهللِ  َمـــرَ: وَدََّعنِي رَ�صحُ * َقـــاَل َعْبـــدحُ اهللِ ْبـــنحُ عحُ
َوَأْرَسَلنِي يِف َحاَجٍة َلُه َفَأَخَذ بَِيِدي َفَقاَل: »َأْسَتْوِدُع اهللَ ِدينََك 

َوَأَماَنَتَك َوَخَواتِيَم َعَمِلَك«.

َع النَّبِيُّ  َمـــرَ، َقـــاَل: َودَّ وف روايـــة للن�صائـــي: َعـــْن اْبـــِن عحُ
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 َرُجاًل َفَقاَل: »َأْس��َتْوِدُع اهللَ َدْينََك، َوَأَماَنَتَك، َوَخَواتَِم 
 ،2600 داود  وأب   ،6199  ،4957 )أح��د  َعَمِل��َك«. 
ماج��ه  واب��ن   ،3443 والرتم��ذي   ،190  /9 والنس��ائي 

.)2826
ـــوَل اهللِ  َكاَن إَِذا  نَّ رَ�صحُ ْم؛ اأَ َمـــرَ َعلََّمهحُ * عـــن اْبَن عحُ
َ َثاَلًثا، ُث��مَّ َقاَل:  اْس��َتَوى َع��ىَل َبِعرِيِه َخاِرًجا إىَِل َس��َفٍر، َك��بَّ
ا إىَِل  َر َلنَا َهَذا، َوَما ُكنَّا َل��ُه ُمْقِرننَِي، َوإِنَّ ِذي َس��خَّ »ُس��ْبَحاَن الَّ
ا َنْس��َأُلَك يِف َسَفِرَنا َهَذا اْلِبَّ َوالتَّْقَوى،  نَا مَلُنَْقِلُبوَن، اللُهمَّ إِنَّ َربِّ
ْن َعَلْينَا َس��َفَرَنا َهَذا، َواْطِو  َوِم��َن اْلَعَمِل َما َتْرىَض، اللُهمَّ َهوِّ
��َفِر، َواخْلَِليَفُة يِف  اِح��ُب يِف السَّ َعنَّ��ا ُبْع��َدُه، اللُهمَّ َأْن��َت الصَّ
��َفِر، َوَكآَبِة امْلَنَْظِر،  اأْلَْهِل، اللُهمَّ إِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َوْعَثاِء السَّ
َوُس��وِء امْلُنَْقَل��ِب يِف امْلَاِل َواأْلَْه��ِل«، َوإَِذا َرَج��َع َقاهَلُنَّ َوَزاَد 
نَا َحاِمُدوَن«. )مس��لم  : »آِيُب��وَن َتاِئُب��وَن َعابِ��ُدوَن لَِربِّ فِيِه��نَّ

.)425 /1342
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* وعـــن َجابِـــرِ ْبِن َعْبـــِد اهللِ، َقاَل: كنت َم��َع النبي  
 .» يِف س��فر، فلام قدمنا املدينة، َقاَل يل: »اْدُخْل َفَصلِّ َرْكَعَتنْيِ

)البخاري 2097، ومسلم 715/ 73(.
محايته  جلناب  

التوحيد
ِ ْبـــَن َعبَّا�ٍس، َقالَ: قال َرُس��وِل  * وَعـــْن َعائِ�َصـــَة، وََعْبَد اهللَّ
َُذوا ُقُبوَر  : »َلْعنَ��ُة اهللَِّ َع��ىَل الَيُهوِد َوالنََّص��اَرى، اتَّ اهللَِّ 
َأْنبَِياِئِهْم َمَس��اِجَد«. )البخاري 435، ومس��لم 529/ 19، 

.)22 /531

، َقاَل: َقاَل يِل َع��ِلُّ ْبُن َأِب  * وَعـــْن اأَبِـــي اْلَهيَّاِج اْلأَ�َصـــِديِّ
؟ »َأْن  َطالٍِب: َأاَل َأْبَعُثَك َعىَل َما َبَعَثنِي َعَلْيِه َرُسوُل اهللِ 
ْيَتُه«. )مسلم  ًفا إاِلَّ َسوَّ ا ُمرْشِ اَل َتَدَع مِتَْثااًل إاِلَّ َطَمْسَتُه َواَل َقْبً

.)93 /969
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طم�صتهـــا: اأزلـــت معاملهـــا، بتغيـــري لونهـــا مبـــا يزيـــل 

املعامل، اأو بقطع راأ�س ما كان متثال.

م�رًفا: عاليًا.

�صويته: مبا حوله من القبور.

: َما َش��اَء  اًل َقاَل لِلنَّبِيِّ  * وَعـــْن اْبـــِن َعبَّا�ٍس: اأَنَّ رَجحُ
: » َأَجَعْلَتنِ��ي هللَِِّ نًدا؟ ُقْل:  اهللُ، َوِش��ْئَت، َفَقاَل النَّبِ��يُّ 
َما َش��اَء اهللُ َوْح��َدُه «. )النس��ائي 10759، وأحد 1839، 

واألدب املفرد للبخاري 783(.
فيه سد لذريعة الرشك لفظا ومعنى.
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عباداته 

هديه  يف 
الوضوء والغسل :

ًة«.  ًة َمرَّ ��َأ النَّبِيُّ  َمرَّ * وَعـــْن اْبِن َعبَّا�ٍس، َقاَل: »َتَوضَّ
)البخاري 157(.

َتنْيِ  َأ َمرَّ ِ ْبـــِن زَْيٍد اأَنَّ النَّبِـــيَّ  »َتَوضَّ * وَعـــْن َعْبِد اهللَّ
«. )البخاري 158، ومسلم 235/ 18(. َتنْيِ َمرَّ

* وَعْن َعائِ�َصَة، زَْوِج النَّبِيِّ �صّلى اهلل عليه و�صلم » َأنَّ 
: َكاَن إَِذا اْغَتَسَل ِمَن الَنَاَبِة، َبَدَأ َفَغَسَل َيَدْيِه، ُثمَّ  النَّبِيَّ 
اَلِة، ُثمَّ ُيْدِخُل َأَصابَِعُه يِف امَلاِء، َفُيَخلُِّل  ُأ لِلصَّ ُأ َكاَم َيَتَوضَّ َيَتَوضَّ
ِبَا ُأُصوَل َشَعِرِه، ُثمَّ َيُصبُّ َعىَل َرْأِسِه َثاَلَث ُغَرٍف بَِيَدْيِه، ُثمَّ 

ِه «. )البخاري 248(. ُيِفيُض امَلاَء َعىَل ِجْلِدِه ُكلِّ
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: » َما ِمنُْكْم ِمْن  ولحُ اهللِ  َمرحُ َقاَل: َقاَل رَ�صحُ * وَعـــْن عحُ
ُأ َفُيْبِلُغ - َأْو َفُيْس��بُِغ - اْلَوُضوَء ُثمَّ َيُقوُل: َأْش��َهُد  َأَحٍد َيَتَوضَّ
ًدا َعْبُد اهللِ َوَرُس��وُلُه إاِلَّ ُفتَِحْت َلُه  َأْن اَل إَِل��َه إاِلَّ اهللُ َوَأنَّ حُمَمَّ
َا َش��اَء «. )مس��لم 234/  َأْبَواُب اْلَنَِّة الثَّاَمنَِيُة َيْدُخُل ِمْن َأيِّ

.)17

ـــولحُ اهللِ  ْقبَـــَة ْبـــِن َعاِمرٍ، َقـــاَل: قال رَ�صحُ * وَعـــْن عحُ
ُأ َفُيْحِس��ُن ُوُضوَءُه، ُث��مَّ َيُقوُم َفُيَصلِّ  : »َما ِمْن ُمْس��ِلٍم َيَتَوضَّ
، ُمْقبٌِل َعَلْيِهاَم بَِقْلبِ��ِه َوَوْجِهِه، إاِلَّ َوَجَبْت َلُه اْلَنَُّة«. َرْكَعَتنْيِ

)مسلم 234/ 17(.

وءًا َح�َصنًا ثحُمَّ َقاَل:  ـــاَن، يَْوًما وحُ�صحُ ْثَمان ْبنحُ َعفَّ * وَعـــْن عحُ
َأ َفَأْحَس��َن اْلُوُض��وَء ُثمَّ َقاَل:  َرَأْيُت َرُس��وَل اهللِ  َتَوضَّ
اَلُة،  َأ َهَكَذا، ُثمَّ َخَرَج إىَِل امْلَْسِجِد اَل َينَْهُزُه إاِلَّ الصَّ »َمْن َتَوضَّ
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ُغِفَر َلُه َما َخاَل ِمْن َذْنبِِه«. )مسلم 232/ 12(.

ينهزه: يدفعه ويحركه.

* َعـــْن َعائِ�َصَة، زَْوِج النَّبِيِّ  َقالَْت: إِنَّ َرُجاًل َس��َأَل 
اِم��ُع َأْهَلُه ُثمَّ ُيْكِس��ُل َهْل  ُجِل جُيَ َرُس��وَل اهللِ  َع��ِن الرَّ
 : َعَلْيِهاَم اْلُغْس��ُل؟ َوَعاِئَش��ُة َجالَِس��ٌة. َفَقاَل َرُسوُل اهللِ 
»إِنِّ أَلَْفَع��ُل َذلَِك، َأَنا َوَهِذِه، ُثمَّ َنْغَتِس��ُل«. )ُمس��لم 350/ 

.)89
السواك :

  ِ وَل اهللَّ نَّ رَ�صحُ : اأَ حُ َعْنهحُ رَْيرَةَ رَ�ِصـــَي اهللَّ * وَعـــْن اأَبِي هحُ
تِ��ي َأْو َع��ىَل النَّ��اِس أَلََمْرهُتُْم  َق��اَل: »َل��ْوالَ َأْن َأُش��قَّ َعىَل ُأمَّ
��َواِك َمَع ُكلِّ َصاَلٍة«. )البخاري 887، ومسلم 252/  بِالسِّ

.)42
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��َواُك َمْطَهَرٌة  ، َقاَل: »السِّ * وَعْن َعائِ�َصَة، اأنَّ النَّبِيِّ 
«. )البخاري 3/ 31 معلًقا، والنس��ائي  بِّ لِْلَفِم َمْرَضاٌة لِلرَّ

.)4
األذان :

ُه َس��ِمَع النَّبِيَّ  * وَعـــْن َعْبِد اهللِ ْبـــِن َعْمرِو ْبِن اْلَعا�ِس، َأنَّ
َن، َفُقوُل��وا ِمْثَل َما َيُقوُل ُثمَّ   َيُقوُل: »إَِذا َس��ِمْعُتُم امْلَُؤذِّ
ا،  ُه َمْن َصىلَّ َعَلَّ َصاَلًة َصىلَّ اهلل َعَلْيِه ِبَا َعرْشً ، َفإِنَّ َصلُّوا َعَلَّ
َا َمنِْزَلٌة يِف اْلَنَِّة، اَل َتنَْبِغي إاِلَّ  ُثمَّ َس��ُلوا اهللَ يِلَ اْلَوِس��يَلَة، َفإِنَّ
لَِعْب��ٍد ِمْن ِعَب��اِد اهللِ، َوَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأَنا ُهَو، َفَمْن َس��َأَل يِل 

َفاَعُة«. )مسلم 384/ 11(. اْلَوِسيَلَة َحلَّْت َلُه الشَّ

قولوا مثل ما يقول: اإل ف حي على ال�صالة، وحي على 

الفالح، فنقول: ل حول ول قوة اإل باهلل.
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تعظيم قدر الصالة:

ُة َوِصيَِّة َرُس��وِل اهللَِّ  * َعْن اأَنَ�ِس ْبِن َمالٍِك َقاَل: َكاَنْت َعامَّ
اَلَة، َوَما  ْتُه اْلَوَفاُة، َوُهَو ُيَغْرِغُر بِنَْفِسِه »الصَّ  ِحنَي َحَضَ

َمَلَكْت َأْياَمُنُكْم«. )ابن ماجه 2697(.
َذْيَفَة، َقـــاَل: »َكاَن النَّبِ��يُّ  إَِذا َحَزَبُه َأْمٌر،  * وَعـــْن ححُ

«. )أبو داود 1319، وأحد 23347(. َصىلَّ
ِ  َيُقوُل:  ـــوَل اهللَّ َمرَ َقاَل: �َصِمْعتحُ رَ�صحُ * َعـــْن اْبن عحُ
َها َفُوِضَعْت َعىَل  اَلِة َأَتى بُِذُنوبِِه ُكلِّ »إِنَّ اْلَعْب��َد إَِذا َقاَم إىَِل الصَّ
اَم َرَكَع َأْو َس��َجَد َتَس��اَقَطْت َعنُْه«. )تعظيم قدر  َعاتَِقْيِه، َفُكلَّ
الص��الة للم��روزي 293، وحلية األولي��اء لألصبهان 6/ 
99(.وله ش��اهد من حديث �صلمان عن ر�صول اهلل  
اأنه قال : » املس��لم يصىل وخطايا مرفوعة عىل رأس��ه، كلام 

س��جد تات��ت عنه، فيف��رغ من صالت��ه وقد تات��ت عنه « 
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الطبان��ى ىف الكبري )6307( والصغ��ري )273( وصححه 
األلبانى لشواهده ىف الصحيحة )3402(.

اَلِة«.  : »ُقْم َيا بِ��اَلُل َفَأِرْحنَا بِالصَّ ولحُ ، كان يَقحُ وعنـــه 

)أب��و داود 4968، وأح��د 23137 (وصححه األلبانى ىف 
الصحيحة )1398(.

من أدعية استفتاح الصالة:

ِ  إَِذا اْس��َتْفَتَح  ـــولحُ اهللَّ رَْيـــرَةَ: َكاَن رَ�صحُ ــو هحُ حـُ * َقـــاَل اأَب
��اَلة َقاَل: »اللَُّهمَّ َباِعْد َبْينِي َوَب��نْيَ َخَطاَياَي، َكاَم َباَعْدَت  الصَّ
ى  نِي ِم��َن اخلََطاَيا َك��اَم ُينَقَّ ُه��مَّ َنقِّ ِق َوامَلْغِرِب، اللَّ َب��نْيَ امَل��رْشِ
َنِس، اللَُّهمَّ اْغِس��ْل َخَطاَي��اَي بِامْلَاِء  الثَّ��ْوُب األَْبَي��ُض ِمَن الدَّ
ِد «. )البخاري 744، ومس��لم 598/ 147،  َوالثَّْل��ِج َوالَبَ

والنسائي 60(.
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* عـــن اأن�ـــس؛ اأن رجـــال جـــاء فدخل ال�صـــف وقد حفزه 

النف�س. فقال:

احلمد هلل حدا كثريا طيبا مباركا فيه. فلام قىض رس��ول اهلل 
 صالته قال: "أيك��م املتكلم بالكلامت؟" فأرم القوم. 
فقال "أيكم املتكلم با؟ فإنه مل يقل بأسا" فقال رجل: جئت 
وقد حفزن النفس فقلتها. فقال "لقد رأيت اثني عرش ملكا 

يبتدرونا. أنم يرفعها".
 )وقد حفزه النفس( أي ضغطه ل�عته، ليدرك الصالة. 
وف��� ابن األثري احلفز باحلث واإلعجال. )فأرم القوم( أي 

سكتوا( . )مسلم 600-149(.

* عن ابن عمر قال: بينام نحن نصل مع رس��ول اهلل صىل 
اهلل علي��ه وس��لم إذ ق��ال رجل من الق��وم: اهلل أك��ب كبريا. 
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واحلمد هلل كثريا. وس��بحان اهلل بكرة وأصيال. فقال رسول 
اهلل  "م��ن القائ��ل كلم��ة كذا وك��ذا؟" ق��ال رجل من 
القوم: أنا. يا رسول اهلل! قال "عجبت هلا. فتحت هلا أبواب 

السامء".)مسلم 601-150(

قال ابن عمر: فام تركتهن منذ سمعت رسول اهلل صىل اهلل 

عليه وسلم يقول ذلك.
صالة اجلماعة من سنن اهلدى :

ـــودٍ: »َلَقْد َرَأْيُتنَا َوَما َيَتَخلَُّف َعِن  وَقاَل َعْبدحُ اهللِ ْبِن َم�ْصعحُ

اَلِة إاِلَّ ُمنَافٌِق َقْد ُعِلَم نَِفاُقُه، َأْو َمِريٌض، إِْن َكاَن امْلَِريُض  الصَّ
اَلِة«، َوَقاَل: »إِْن َرُس��وَل  َلَيْمِش َب��نْيَ َرُجَلنْيِ َحتَّى َيْأِتَ الصَّ
اَلَة  َمنَا ُس��نََن اهْلَُدى، َوإِنَّ ِمْن ُس��نََن اهْلَُدى الصَّ اهللِ  َعلَّ

ُن فِيِه«. )مسلم 654/ 256(. ِذي ُيَؤذَّ يِف امْلَْسِجِد الَّ
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الدعاء عند دخول
 املسجد واخلروج منه:

�َصْيٍد، َقاَل: َقاَل َرُس��وُل  بِي اأحُ و َعْن اأَ َمْيٍد، اأَ * َعـــْن اأَبِـــي ححُ
: » إَِذا َدَخَل َأَحُدُكُم امْلَْس��ِجَد، َفْلَيُقْل: اللُهمَّ اْفَتْح  اهللِ 
يِل َأْبَواَب َرْحَتَِك، َوإَِذا َخَرَج، َفْلَيُقْل: اللُهمَّ إِنِّ َأْسَأُلَك ِمْن 

َفْضِلَك «. )مسلم 713/ 68(.

إمامته  :

* َقـــاَل اأَبو وَاِقـــٍد اْلبَـــْدرِّي ِف وََجِعِه الَِّذي َمـــاَت ِفيِه: َكاَن 
َرُسوُل اهللَِّ   »َأَخفَّ النَّاِس َصاَلًة َعىَل النَّاِس، َوَأْطَوَل 
النَّاِس َصاَلًة لِنَْفِس��ِه«. )أحد 21949، 21958، وأخرج 

مسلم نصفه األول 469/ 189(.

: »َخرْيُ  ـــولحُ اهلِل  رَْيرَةَ، َقـــاَل: َقاَل رَ�صحُ * َعـــْن اأَبِي هحُ
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َه��ا آِخُرَها، َوَخ��رْيُ ُصُفوِف  هُلَ��ا، َورَشُّ َج��اِل َأوَّ ُصُف��وِف الرِّ
هُلَا«. )مسلم 440/ 132(. َها َأوَّ النَِّساِء آِخُرَها، َورَشُّ

: »اَل مَتْنَُعوا  ـــولحُ اهلِل  َمرَ، َقاَل: َقاَل رَ�صحُ * َعـــْن اْبِن عحُ
«. )أب��و داود 567 ،  نَِس��اَءُكُم امْلََس��اِجَد، َوُبُيوهُتُنَّ َخرْيٌ هَلُنَّ

وأخرج مسلم نصفه األول 442/ 135(.

َن  ـــوَل اهللِ  َق��اَل: »إَِذا َأمَّ رَْيـــرَةَ اأَنَّ رَ�صحُ * َعـــْن اأَبِـــي هحُ
ُه َمْن َواَفَق َتْأِمينُُه َتْأِم��نَي امْلَاَلِئَكِة، ُغِفَر َلُه  نُوا، َفإِنَّ َم��اُم َفَأمِّ اإْلِ

َم ِمْن َذْنبِِه«. )البخاري 780، ومسلم 410/ 72(. َما َتَقدَّ

فاأمنوا: قولوا: اآمني.

قراءته  :

ْبِح بِطَِواِل  * »كاَن َرُسوُل اهللِ  َيْقَرُأ يِف َصالة الصُّ
ِل«. )أحد 7991، والنسائي 1056(. امْلَُفصَّ
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حُف�صل: من �صورة )ق( اإىل اآخر �صور القراآن. طوال امل

وََكاَن - اأحيانًـــا - يَْقـــرَاأحُ ِف اْلَفْجرِ اْلَواِقَعـــَة وَنَْحَوَها ِمَن 

َورِ. )اأحمد 21033(.  ال�صُّ

ف الفجر: ف الركعتني.

* َع��ْن َأِب ُهَرْيَرَة َرِضَ اهللَُّ َعنُْه، َق��اَل: »َكاَن النَّبِيُّ  
ْجَدَة، َوَهْل َأَتى  َيْقَرُأ يِف الُُمَعِة يِف َصاَلِة الَفْجِر امل َتنِْزيُل السَّ

ْهِر«. )البخاري 891(. َعىَل اإِلْنَساِن ِحنٌي ِمَن الدَّ

* َعـــْن اأَبِي َقتَـــادَةَ َقاَل: »َكاَن َرُس��وُل اهللِ  ُيَصلِّ بِنَا 
ِة اْلِكَتاِب  ْكَعَتنْيِ اأْلُوَلَينْيِ بَِفاِتَ ْهِر َواْلَعْ�ِ يِف الرَّ َفَيْقَرُأ يِف الظُّ
ْكَعَة اأْلُوىَل  ُل الرَّ ، َوُيْسِمُعنَا اآْلَيَة َأْحَياًنا، َوَكاَن ُيَطوِّ َوُسوَرَتنْيِ
ْبِح«. )البخاري  ُ الثَّانَِيَة، َوَكَذلِ��َك يِف الصُّ ْهِر َوُيَق�ِّ ِم��َن الظُّ

762، 778، ومسلم 451/ 154(.
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َما، اأَنَّهحُ َقـــاَل: »إِنَّ ُأمَّ  حُ َعْنهحُ * َعـــْن اْبـــِن َعبَّا�ٍس رَ�ِصـــَي اهللَّ
الَفْضِل َس��ِمَعْتُه َوُهَو َيْقَرُأ:  َوامْلُْرَس��الِت ُعْرًفا ]املرسالت: 
وَرَة،  ْرَتنِي بِِقَراَءتَِك َهِذِه السُّ ، َواهللَِّ َلَقْد َذكَّ 1[ َفَقاَلْت: َيا ُبنَيَّ
َ��ا آَلِخ��ُر َما َس��ِمْعُت ِم��ْن َرُس��وِل اهللَِّ  َيْق��َرُأ ِبَا يِف  إِنَّ

امَلْغِرِب«. )البخاري 763، ومسلم 462/ 173(.

، َقاَل: » كان النَّبِّي  حُ َعْنهحُ برَْيِ ْبِن محُْطِعم رَ�ِصَي اهللَّ * َعْن جحُ
 َيْقَرُأ بِالطُّوِر يِف امَلْغِرِب « . )البخاري 765، ومس��لم 

 .)174 /463

رَْيرَةَ َقـــاَل: »كان َرُس��ول اهللِ  َيْقَرُأ يِف  * َعـــْن اأَبِـــي هحُ
ِل«. )النسائي 1056، وأحد 7978(. اْلِعَشاِء بَِوَسِط امْلَُفصَّ
��ْمِس َوُضَحاَها َوبَِأْش��َباِهَها ِمَن  »ف��كان َيْقَرُأ فِيها ب� َوالشَّ
��َوِر«. )النس��ائي 1057، وأح��د 10895، والرتمذي  السُّ

.)309
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ْت ، وكان  ��اَمء انَش��قَّ »وتارة كان يَقَرَأ يف العش��اء ب� إَِذا السَّ
َيَسَجَد ِبَا«. )البخاري 766، ومسلم 578/ 110(.

ركوعه  وسجوده :

ْجرٍ، َقاَل: َكاَن النَّبِيُّ  » إَِذا َرَكَع  * َعْن وَائِِل ْبِن ححُ
َج َأَصابَِعُه، َوإَِذا َسَجَد َضمَّ َأَصابَِعُه «. )أبو داود 863،  َفرَّ
واحلاكم 814، وصححه، والبيهقي 2695، وابن حبان 

.)1920

، َفَكاَن َيُقوُل  نَّهحُ �َصلَّى َمَع النَّبِيِّ  َذْيَفـــَة، اأَ * َعْن ححُ
َ اْلَعظِيِم«، َويِف ُسُجوِدِه: »ُسْبَحاَن  يِف ُرُكوِعِه: »ُس��ْبَحاَن َربِّ
َ اأْلَْع��ىَل«. )أب��و داود 871، 874، والنس��ائي 660،  َربِّ

والرتمذي 262، وأحد 23288(.

حُ َعْنَها، َقاَلْت: َكاَن النَّبِيُّ   * وَعْن َعائِ�َصَة رَ�ِصَي اهللَّ
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نَا َوبَِحْمِدَك  َيُقوُل يِف ُرُكوِعِه َوُس��ُجوِدِه: »ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َربَّ
اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل«. )البخاري 794، ومسلم 484/ 217(.

وَل اهللِ  َكاَن َيُقوُل يِف  * وَعـــْن َعائِ�َصَة اأي�ًصا اأَنَّ رَ�صحُ
وِح«.  وٌس، َربُّ امْلَاَلِئَكِة َوالرُّ ُرُكوِعِه َوُس��ُجوِدِه: »ُسبُّوٌح ُقدُّ

)مسلم 487/ 223(.

�صبـــوح: املراأ مـــن النقائ�س وال�ريـــك وكل ما ل يليق 

باهلل تعاىل.

قدو�س: املطهر من كل ما ل يليق باخلالق.

نَّهحُ »َرَأى النَّبِيَّ   ، اأَ * َعـــْن َمالِكحُ ْبنحُ احلحَُوْيرِِث اللَّْيثِـــيُّ
، َف��إَِذا َكاَن يِف ِوْتٍر ِمْن َصاَلتِِه مَلْ َينَْهْض َحتَّى َيْس��َتِوَي  ُيَص��لِّ

َقاِعًدا«. )البخاري 823(.
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تسليمه  :

* َعْن اأَنَ�ٍس، »اأَنَّ النَّبِيَّ  َكاَن يَْن�َرِفحُ َعْن َيِينِِه«. 
)مسلم 707/ 59، 60، 61، ويف رواية عن ابن مسعود 
.) جواز االن�اف عن اليسار وأنه كان أكثر فعله 

َف  ، إَِذا اْنَ�َ ـــولحُ اهللِ  * وَعـــْن ثَْوبَاَن، َقاَل: َكاَن رَ�صحُ
��اَلُم َوِمنَْك  ِمْن َصاَلتِِه اْس��َتْغَفَر َثاَلًثا َوَقاَل: »اللُهمَّ َأْنَت السَّ
ْكَراِم«. )مس��لم 591/  ��اَلُم، َتَباَرْك��َت َذا اْلَ��اَلِل َواإْلِ السَّ

.)135
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هديه  

فى صاله النوافل:
�صنة الفجر:

، َقاَل: »َرْكَعَتا اْلَفْجِر َخرْيٌ  * َعْن َعائِ�َصَة، َعِن النَّبِيِّ 
ْنَيا َوَما فِيَها«. )مسلم 725/ 96(. ِمَن الدُّ

وَل اهللِ  َقَرَأ يِف َرْكَعَتِي  رَْيـــرَةَ، » اأَنَّ رَ�صحُ * وَعـــْن اأَبِي هحُ
َ��ا اْلَكافُِروَن، َوُقْل ُهَو اهللُ َأَحٌد «. )مس��لم  اْلَفْج��ِر: ُقْل َيا َأيُّ

.)98 /726

�صنة الظهر:

ْهِر  * َعـــْن َعائِ�َصـــَة َقالَـــْت: »َكاَن ُيَصلِّ يِف َبْيتِي َقْب��َل الظُّ
��ُرُج َفُيَص��لِّ بِالنَّاِس، ُث��مَّ َيْدُخُل َبْيتِ��ي َفُيَصلِّ  َأْرَبًع��ا، ُثمَّ َيْ

«. )مسلم 730/ 105(. َرْكَعَتنْيِ
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�صنة املغرب والع�صاء:
* كان َرُس��وَل اهللَِّ  ُيَص��لِّ َبْع��َد امَلْغ��ِرِب َرْكَعَت��نْيِ 
يِف َبْيتِ��ِه، َوَبْعَد الِعَش��اِء َرْكَعَت��نْيِ يِف َبْيتِ��ِه. )البخاري 937، 

ومسلم730/ 105(.

�صالة ال�صحى وقيام الليل والوتر:

ـــرَةَ: »َأنَّ النَّبِ��يَّ  َكاَن إَِذا َصىلَّ  * َعـــْن َجابِـــرِ ْبِن �َصمحُ
ْمُس َحَسنًا«. )مسلم  ُه َحتَّى َتْطُلَع الشَّ اْلَفْجَر َجَلَس يِف ُمَصالَّ

.)287 /670

، َقاَل: »َأْوَصاِن َخِليِل  حُ َعْنـــهحُ ـرَْيرَةَ رَ�ِصَي اهللَّ * َعـــْن اأَبِي هحُ
��اٍم ِمْن ُكلِّ  بَِث��اَلٍث الَ َأَدُعُه��نَّ َحتَّ��ى َأُموَت: َص��ْوِم َثاَلَثِة َأيَّ
َحى، َوَنْوٍم َعىَل ِوْتٍر«. )البخاري 1178،  َشْهٍر، َوَصاَلِة الضُّ

ومسلم 721/ 85(.
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حُ  ِ ْبَن اأَبِي َقْي�ٍس: َقالَْت َعائِ�َصةحُ رَ�ِصَي اهللَّ * َقـــاَل َعْبد اهللَّ

ْي��ِل،  َفإِنَّ َرُس��وَل اهللَِّ  َكاَن اَل  َعْنَهـــا: »اَل َت��َدْع ِقَياَم اللَّ

َيَدُعُه، َوَكاَن إَِذا َمِرَض، َأْو َكِس��َل، َص��ىلَّ َقاِعًدا«. )أبو داود 
.)1307

ـــولحُ اهللِ  إَِذا َقاَم  * َعـــْن َعائِ�َصَة، َقالَـــْت: »َكاَن رَ�صحُ
«. )مس��لم  ، اْفَتَتَح َصاَلَتُه بَِرْكَعَتنْيِ َخِفيَفَتنْيِ َ ْيِل لُِيَصلِّ ِمَن اللَّ

.)197 /767

ْيِل، َأْو  * وَعـــْن َعائِ�َصَة، َقالَـــْت: »... َوَكاَن إَِذا َناَم ِمَن اللَّ
َة َرْكَعًة«. )مس��لم 746/  َمِرَض، َصىلَّ ِمَن النََّهاِر ثِنَْتْي َعرْشَ

.)141

حممد
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هديه  

فى صالة اجلمعة :

�صالة اجلمعة :

ولحُ اهللِ  إَِذا  * َعْن َجابِرِ ْبِن َعْبِد اهللِ، َقاَل: َكاَن رَ�صحُ
ُه  ْت َعْينَاُه، َوَعاَل َصْوُتُه، َواْشَتدَّ َغَضُبُه، َحتَّى َكَأنَّ َخَطَب اْحَرَّ
��اُكْم«. )مس��لم 867/  ُمنْ��ِذُر َجْيٍش َيُقوُل: »َصبََّحُكْم َوَمسَّ

.)43

، َيُقوُل:  ـــوَل اهللِ  ارٌ َقـــاَل: �َصِمْعتحُ رَ�صحُ * وَعـــْن َعمَّ
ُج��ِل، َوِق��َ�َ ُخْطَبتِِه، َمِئنٌَّة ِم��ْن فِْقِهِه،  »إِنَّ ُط��وَل َصاَلِة الرَّ

وا اخْلُْطَبَة«. )مسلم 869/ 47(. اَلَة، َواْقُ�ُ َفَأطِيُلوا الصَّ

مئنة: عالمة.
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ولحُ اهللِ   رَةَ، َقـــاَل: » َكاَن رَ�صحُ * وَعـــْن َجابِـــرِ ْبِن �َصمحُ
ُر  ، َوَيْقَرُأ آَي��اٍت، َوُيَذكِّ َيُْطُب َقاِئ��اًم، َوجَيِْلُس َب��نْيَ اخْلُْطَبَتنْيِ
)البخ��اري 920 مت��ً�ا، مس��لم 862/ 35  النَّ��اَس«. 
مت��ً�ا، وأح��د 20832 واللفظ له، والنس��ائي 1802، 

وابن ماجه 1106(.
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هديه  

فى صالة العيد :
ُرُج إىَِل  َمرَ، َقـــاَل: »َكاَن َرُس��وُل اهللَِّ  َيْ * َعـــْن اْبِن عحُ

اْلِعيِد َماِشًيا، َوَيْرِجُع َماِشًيا«.
��ُرُج إىَِل اْلِعي��ِد يِف َطِري��ٍق، َوَيْرِجُع يِف  وف روايـــة: »َكاَن َيْ

ُأْخَرى«. )ابن ماجه 1295(.
* وَعْن اْبِن َعبَّا�ٍس، »َأنَّ َرُس���وَل اهللَِّ  َصىلَّ اْلِعيَد باَِل 
َأَذاٍن، َواَل إَِقاَمٍة«. )البخاري 5249 بنحوه، وُمسلم 887/ 
7 عن جابر بن س��مرة، وأب��و داود 1147 واللفظ له، وابن 

ماجه 1274(.
 : ولحُ * وَعـــْن اأحُمُّ َعِطيََّة، قالت: �َصِمْعـــِت النَّبِيَّ  يَقحُ
»لَيْخ��ُرُج الَعَواتِ��ُق َوَذَواُت اخلُ��ُدوِر َواحلُيَُّض، َوْلَيْش��َهْدَن 
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«. )البخاري  ، َوَدْع�َوَة امُلْؤِمننَِي، َولَيْعَتِزُل احلُيَُّض امُلَصىلَّ اخلرَْيَ
324، 980، وُمسلم 890/ 10، 12(.

العـواتق: جمع عاتق، وهي ال�صابة التي مل تتزوج بعـد.

ذوات اخلـــدور: �صاحبات اخلدور. واخلدر: ال�صرت يكون من 

ناحية البيت تقعد البكر ورائه.

 ُ وَل اهلِل  َكاَن ُيَكبِّ َمرَ، »اأَنَّ رَ�صحُ ِ ْبَن عحُ * وَعْن َعْبَد اهللَّ
 .» �ُرُج ِم���ْن َبْيتِِه َحتَّى َيْأتِ���َي امْلَُصىلَّ َي��ْوَم اْلِفْطِر ِم��ْن ِح�نِي َيْ

)احلاك�م 1105، والبيهقي 6130، 6131(.

، َقـــاَل: »َكاَن النَّبِيُّ  �َصْيـــٍب الأَ�ْصلَِميِّ حُرَْيَدةَ ْبِن ححُ * وَعـــْن ب
��ُرُج َي��ْوَم الِفْط��ِر َحتَّ��ى َيْطَع��َم، َواَل َيْطَع��ُم َيْوَم   اَل َيْ
األَْضَح��ى َحتَّ��ى َيْذَب��َح«. )الرتم��ذي 542، واب��ن حب��ان 

2812، واحلاكم 1088، والبيهقي 6159 واللفظ له(.
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هديه 
 يف األضحية:

ى َرُس��وُل اهللِ  بَِكْبَش��نْيِ  ، َقـــاَل: »َضحَّ * َعـــْن اأَنَ�ـــسٍ
«، َقاَل: »َوَرَأْيُتُه َيْذَبُحُه��اَم بَِيِدِه«. )البخاري  َأْمَلَح��نْيِ َأْقَرَننْيِ

5558، ومسلم 1966/ 18(.

الأملـــح: هــــو الذي فيه بيا�ـــس و�َصــــواد، والبيا�س اأكرث. 

وقيل: هو الأبي�س اخلال�س البيا�س.

َما، َقاَل: »َكاَن َرُس��وُل  حُ َعْنهحُ َمرَ، رَ�ِصَي اهللَّ * وَعـــْن اْبن عحُ
«. )البخاري  اهللَِّ  َيْذَب��ُح َوَينَْحُر - أضحيت��ه - بِامْلَُصىلَّ

.)5552

، َقاَل: قال َرُس��ول اهللَِّ  ْفيَاَن البََجلِيِّ ْنَدِب ْبِن �صحُ * وَعْن جحُ
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اَلِة َفْلَيْذَب��ْح َمَكاَنَا ُأْخَرى، َوَمْن  : »َم��ْن َذَبَح َقْبَل الصَّ
ْينَا َفْلَيْذَبْح َعىَل اْس��ِم اهللَِّ«. )البخاري  َكاَن مَلْ َيْذَب��ْح َحتَّى َصلَّ

5500، ومسلم 1960/ 2(.
على ا�صم اهلل :  مبعنى: فليذبح قائال با�صم اهلل.

هديه 
 يف اجلنائز:

َة،  ـــوَل اهلِل  كان إذا َأَتى امْلَْقُبَ رَْيرَةَ، اأَنَّ رَ�صحُ * َعـــْن اأَبِي هحُ
ا إِْن َشاَء اهللُ بُِكْم  اَلُم َعَلْيُكْم َداَر َقْوٍم ُمْؤِمننَِي، َوإِنَّ يقول: »السَّ

اَلِحُقوَن«. )مسلم 249/ 39(.

: َكاَن إَِذا َوَضَع امْلَيَِّت يِف  َمرَ، اأَنَّ النَّبِيَّ  * وَعْن اْبِن عحُ
ِه َقاَل: » بِْسِم اهللِ َوَعىَل ُسنَِّة َرُسوِل اهللِ  «. )أبو داود  َقْبِ
3213، وابن ماجه 1550، والنسائي 10861، والرتمذي 

1046، البيهقي 7058(.
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اَن، َقاَل: َكاَن النَّبِيُّ  إَِذا َفَرَغ  ْثَماَن ْبِن َعفَّ * وَعْن عحُ
ِمْن َدْف��ِن امْلَيِِّت َوَقَف َعَلْي��ِه، َوَقاَل: »اْس��َتْغِفُروا ألَِخيُكْم، 

ُه اآلَن ُيْسَأُل«. )أبو داود 3221(.  َوَسُلوا َلُه بالتَّْثبِيَت، َفإِنَّ

: »َأنَّ َرُس��وَل اهللَِّ   حُ َعْنهحُ رَْيرَةَ رَ�ِصَي اهللَّ * وَعـــْن اأَبِـــي هحُ
 ، ِذي َماَت فِيِه، َخ��َرَج إىَِل امُلَصىلَّ َنَع��ى النََّج��اِشَّ يِف الَيْوِم الَّ
َ َأْرَبًع��ا«. )البخ��اري 1245، ومس��لم  َفَص��فَّ ِبِ��ْم َوَك��بَّ

.)62 /951
صالة اجلنائز:

افتًة،  اأن يقـــراأ بعد التكبـــرية الأوىل بفاتة الكتاب خمحُ

ثـــم يكر التكبـــرية الثانيـــة، وي�صلي علـــى النبي �صلى 

اهلل عليـــه و�صلم  بال�صـــالة الإبراهيمية، ثم يكر 

التكبـــرية الثالثـــة، ويخل�ـــس الدعـــاء للميـــت.، ثم يكر 
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التكبرية الرابعة، فيقول : اللهم ل ترمنا اأجره ول تفتنا 

بعـــده، كـــذا قال ر�صـــول اهلل     فـــى حديث عبد اهلل 

بن  اأبى اأوفى ويدعو للم�صلمني وامل�صلمات، ثم يحُ�َصلِّم.

هديه  يف الزكاة 
والصدقة:

ِن َأنَّ  ، َقاَل: »َما َيُ�ُّ رَْيرَةَ، اأَنَّ النَّبِيَّ  * َعْن اأَبِي هحُ
يِل ُأُحًدا َذَهًبا، َتْأِت َعَلَّ َثالَِثٌة َوِعنِْدي ِمنُْه ِدينَاٌر، إاِلَّ ِدينَاٌر 

«. )مسلم 991/ 31(. َأْرُصُدُه لَِدْيٍن َعَلَّ

اأر�صـده: اأعـده.

َما، وحذيفة،  حُ َعْنهحُ ِ، رَ�ِصَي اهللَّ * وَعـــْن َجابِرِ ْبِن َعْبِد اهللَّ
َعِن النَّبِ��يِّ  َق��اَل: »ُكلُّ َمْعُروٍف َصَدَق��ٌة«. )البخاري 
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6021، ومسلم 1005/ 52(.

كل معـــروف �صدقـــة: اأي: كل مـــا عرف فيـــه ر�صاء اهلل 

فثوابه كثواب ال�صدقة.

* وكان  يحثهم علـى الإنفاق مـن احلالل الطيب، 

َا النَّاُس، إِنَّ اهللَ َطيٌِّب اَل َيْقَبُل إاِلَّ َطيًِّبا « .  : »َأيُّ فيقول 

)ُمسلم 1015/ 65(.

* وف ف�صـــل ال�صدقة يقول  فيما ترويه عائ�صة 

: »َما َبِقَي  ُْم َذَبُحوا َش��اًة، َفَقاَل النَّبِيُّ  اأم املوؤمنـــني : َأنَّ

َها َغرْيَ  ِمنَْه��ا«؟ َقاَلْت: َم��ا َبِقَي ِمنَْها إاِلَّ َكتُِفَها َق��اَل: »َبِقَي ُكلُّ
َكتِِفَها«. )الرتمذي 2470(.

واملعنى: ما خـرج لل�صدقـــة هـو الذي يبقى ثوابه عند 

اهلل تعاىل.
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هديه  يف الصيام

* َعـــْن َعْبِد اهللِ ْبـــِن �َصِقيٍق، َقاَل: قحُْلـــتحُ لَِعائِ�َصَة رَ�ِصَي 

اهللحُ َعْنَها: َأَكاَن َرُسوُل اهللِ  َيُصوُم َشْهًرا ُكلَُّه؟ َقاَلْت: 

ُه إاِلَّ َرَمَضاَن«. )مس��لم 1156/  »َما َعِلْمُتُه َصاَم َش��ْهًرا ُكلَّ
.)173

* وَعـــْن َعائِ�َصـــَة رَ�ِصـــَي اهللحُ َعْنَهـــا، اأَنََّها َقالَـــْت: » َكاَن 
َرُس���وُل اهللِ  َيُصوُم َحتَّى َنُقوَل: اَل ُيْفطُِر، َوُيْفطُِر َحتَّى 
َنُق��وَل: اَل َيُص��وُم « . )البخاري 1969، ومس��لم 1156/ 

.)175

، اأَنََّها �َصاأَلَْت َعائِ�َصَة زَْوَج النَّبِيِّ  َّةحُ * وَعـــْن محَُعاذَة اْلَعَدوِي
: »َأَكاَن َرُس��وُل اهللِ  َيُص��وُم ِمْن ُكلِّ َش��ْهٍر َثاَلَثَة 
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��ْهِر َكاَن  اِم الشَّ ��اٍم؟« َقاَلْت: »َنَع��ْم«، َفُقْلُت هَلَا: »ِمْن َأيِّ َأيَّ َأيَّ
��ْهِر َيُصوُم«.  اِم الشَّ َيُص��وُم؟« َقاَلْت: »مَلْ َيُكْن ُيَبايِل ِمْن َأيِّ َأيَّ

)مسلم 1160/ 194(.

ى  ـولحُ اهللِ  »َيَتَح�رَّ * وَعـــْن َعائِ�َصَة َقالَـــْت َكاَن رَ�صحُ
َص���ْوَم ااِلْثنَ��نْيِ َواخْلَِميِس«. )النس��ائي 2508، والرتمذي 

745، وأحد 24553(.
 

كان  يكثر من 

الصيام يف شعبان :

حُ َعْنَها، َقالَْت: »َما َرَأْيُت َرُسوَل  * َعْن َعائِ�َصَة رَ�ِصَي اهللَّ
اهللَِّ  اْس��َتْكَمَل ِصَياَم َش��ْهٍر إاِلَّ َرَمَضاَن، َوَما َرَأْيُتُه َأْكَثَر 
ِصَياًما ِمنُْه يِف َشْعَباَن«. )البخاري 1969، ومسلم 1156/ 

.)175
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، إَِذا َأْفَطَر   ِ ـــولحُ اهللَّ َمرَ، َقاَل: َكاَن رَ�صحُ * وَعـــْن اْبـــَن عحُ
َمُأ َواْبَتلَِّت اْلُعُروُق، َوَثَبَت اأْلَْجُر إِْن َش��اَء  َقاَل: »َذَه��َب الظَّ

اهللَُّ«. )النسائي 3315، وأبو داود 2357(.

ِ  ُيْفطُِر  ولحُ اهللَّ * وَعْن اأَنَ�س ْبَن َمالٍِك، قاَل: »َكاَن رَ�صحُ
، َفإِْن مَلْ َتُكْن ُرَطَباٌت، َفَعىَل مَتََراٍت،  َ َعىَل ُرَطَباٍت َقْبَل َأْن ُيَصلِّ
َفإِْن مَلْ َتُكْن َحَس��ا َحَس��َواٍت ِم��ْن َماٍء«. ) أب��و داود 2356، 

واحلاكم 1576، وأحد 12698(.

احل�صوة: ملء الفم.

: »َأْفَطَر ِعنَْدُكُم  م اإليـــه طعام َقـــاَل  * وكان اإذا قحُـــدِّ
َعَلْيُك��ُم  ��ْت  َوَصلَّ اأْلَْب��َراُر،  َطَعاَمُك��ُم  َوَأَكَل  اِئُم��وَن،  الصَّ

امْلَاَلِئَكُة«. )أبو داود 3854، وابن ماجه 1747(.
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، َقاَل��ْت: »َق��ْد َكاَن  * وَعـــْن َعائِ�َصـــَة زَْوَج النَّبِـــيِّ 
َرُس��وُل اهللِ  ُيْدِرُكُه اْلَفْجُر يِف َرَمَضاَن َوُهَو ُجنٌُب، ِمْن 
َغرْيِ ُحُلٍم، َفَيْغَتِس��ُل َوَيُصوُم«. )البخاري 1930، ومس��لم 

.)76 /1109

حُوؤِْمنِـــنَي رَ�ِصـــَي اهللحُ  حُمِّ امْل * ودخـــل  علـــى َعائِ�َصـــَة اأ

: »َيا َعاِئَش��ُة، َهْل ِعنَْدُكْم  َعْنَهـــا ذَاَت يَْوٍم ، فَقاَل لها 

حممد
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ٌء. َقاَل: »َفإِنِّ  ٌء؟« فَقاَل��ْت: َيا َرُس��وَل اهللِ، َما ِعنَْدَن��ا َشْ َشْ
إَذْن َصاِئٌم«. )مسلم 1154/ 169، 170(.

حُ َعْنَهـــا، َقالَـــْت: »َكاَن النَّبِيُّ  * وَعـــْن َعائِ�َصـــَة رَ�ِصـــَي اهللَّ
 إَِذا َدَخَل الَعرْشُ َشدَّ ِمْئَزَرُه، َوَأْحَيا َلْيَلُه، َوَأْيَقَظ َأْهَلُه«. 

)البخاري 2024، ومسلم 1174/ 7(.

اإذا دخل الع�ر: الأواخر من رم�صان.

و�صـــد مئزره: اأي: اجتهد ف العبادات. وقيل: كناية عن 

اعتزال الن�صاء لال�صتغال بالعبادات. واملئزر: هو الإزار.

َما، َقاَل: »َكاَن  حُ َعْنهحُ َمرَ رَ�ِصَي اهللَّ ِ ْبِن عحُ * وَعـــْن َعْبِد اهللَّ
َرُس��وُل اهللَِّ  َيْعَتِكُف الَع��رْشَ األََواِخَر ِم��ْن َرَمَضاَن«. 

)البخاري 2025، ومسلم 1171/ 2(.

: »َمْن   ِ ـــولحُ اهللَّ رَْيـــرَةَ َقاَل: َقـــاَل رَ�صحُ * وَعـــْن اأَبِـــي هحُ
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َم ِمْن َذْنبِِه«.  َيُق��ْم َلْيَلَة الَقْدِر، إِياَمًنا َواْحتَِس��اًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ
)البخاري 35، ومسلم 760/ 175(.
ف اأي ليلة من رم�صان ليلة القدر؟

: »اْلَتِمُسوَها يِف اْلَعرْشِ اأْلََواِخ�ِر«.  ـولحُ اهللِ  * َقاَل رَ�صحُ
)البخاري 2016، وُمسلم 1165/ 209(.

هديه  يف احلج:

يَك  ، َلبَّْي��َك، َلبَّْيَك اَل رَشِ : »َلبَّْيَك اللُهمَّ * تلبيتـــه 
يَك َلَك«.  َلَك َلبَّْيَك، إِنَّ احْلَْم��َد َوالنِّْعَمَة َلَك َوامْلُْلَك، اَل رَشِ

)البخاري 1549، ومسلم 1184/ 19(.

* وقـــال  ف احلَجـــر الأ�صـــود: »َواهللَِّ َلَيْبَعَثنَُّه اهللَُّ َيْوَم 
الِقَياَمِة َلُه َعْينَاِن ُيْبِ�ُ ِبِاَم، َولَِس��اٌن َينْطُِق بِِه، َيْشَهُد َعىَل َمْن 
«. )الرتمذي 961، وابن ماجه 2944، وأحد  اْسَتَلَمُه بَِحقٍّ

.)2215
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َما، َقاَل: »َطاَف النَّبِيُّ  حُ َعْنهحُ * وَعـــْن اْبِن َعبَّا�ٍس رَ�ِصَي اهللَّ
ٍء َكاَن  ْكَن َأَشاَر إَِلْيِه بَِشْ اَم َأَتى الرُّ  بِاْلَبْيِت َعىَل َبِعرٍي، ُكلَّ

«. )البخاري 1613(. َ ِعنَْدُه َوَكبَّ

َل: »مَلْ َيَزِل النَّبِيُّ  حُ َعْنـــهحُ والَف�صْ * وَعـــْن اأحُ�َصاَمَة رَ�ِصَي اهللَّ
 ُيَلبِّ��ي َحتَّى َرَمى َجْ��َرَة الَعَقَب��ِة«. )البخاري 1544، 

ومسلم 1281/ 267(.

هديه  يف اجلهاد:

، »إَِذا  * َعْن َكْعِب ْبِن َمالٍِك، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهللَِّ 
َها«. )البخاري 2947، أبو داود  ى بَِغرْيِ َأَراَد َغْزَوًة َورَّ

.)2637

ورى بغـريها: اأظهر غري ما يريد.
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ِ  إَِذا  ولحُ اهللَّ * وَعـــْن اأَنَ�ِس ْبـــِن َمالٍِك، َقـــاَل: َكاَن رَ�صحُ
ُه��مَّ َأْنَت َعُضِدي َوَنِصرِيي، بَِك َأُحوُل، َوبَِك  َغَزا َقاَل: »اللَّ
َأُصوُل، َوبَِك ُأَقاتُِل«. )أب��و داود 2632، وأحد 12932، 

والنسائي 8576(.

* وكان يقول  ف ف�صل اجلهاد: ما رواه َأبو ُهَرْيَرَة 
اِئِم  َأنَّه  َق��اَل: »َمَثُل امْلَُجاِه��ِد يِف َس��بِيِل اهللَِّ َكَمَثِل الصَّ
اْلَقاِئِم اْلَقانِ��ِت بِآَياِت اهللَِّ، اَل َيْفرُتُ ِمْن ِصَياٍم َواَل َصاَلٍة َحتَّى 
َيْرِجَع امْلَُجاِهُد يِف َسبِيِل اهللَِّ َتَعاىَل«. )ُمسلم 1878/ 110(.    

 القانت: املطيع.

حممد
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مرضه  ووفاته: 

* كان  يقـــول ف مر�صه الذي تـــوف فيه: »الَ إَِلَه إاِلَّ 
اهللَُّ، إِنَّ لِْلَمْوِت َسَكَراٍت«. )البخاري 4449(.

ال�صكرة: ال�صدة.

* وقـــال  وهو يعاين �صكرات املـــوت: »َلْعنَُة اهللَِّ َعىَل 
ُر َما  َُذوا ُقُبوَر َأْنبَِياِئِهْم َمَس��اِجَد« ُيَذِّ الَيُه��وِد َوالنََّصاَرى، اتَّ
َصنَُع��وا. )البخ��اري 435، وُمس��لم 529/ 19، 531/ 

.)22

، َقْبـــَل وََفاتِِه  * وَعـــْن َجابِرٍ، َقـــاَل: �َصِمْعتحُ النَّبِيَّ 

: »اَل َيُموَت��نَّ َأَحُدُك��ْم إاِلَّ َوُه��َو ُيِْس��ُن بِاهللِ  ـــولحُ بِثَـــاَلٍث، يَقحُ

«. )ُمسلم 2877/ 81(. الظَّنَّ



109

 : ولحُ ِ  يَقحُ وَل اهللَّ * وَعـــْن محَُعاوِيََة قال: �َصِمْعـــتحُ رَ�صحُ
��اَم اأْلَْع��اَمل باخلواتي��م، َكاْلِوَع��اِء إَِذا َطاَب َأْع��الُه َطاَب  »إِنَّ
َأْسَفُلُه، َوإَِذا خبث َأْعاَلُه خبث َأْسَفله«. )ابن ماجه4199، 
واص��ل احلدي��ث ىف الصحيحني ، ابن حب��ان 339، موارد 

الظمآن إىل زوائد ابن حبان 1818 واللفظ له(.

: »ُيْبَعُث  ولحُ ، يَقحُ * وَعـــْن َجابِرٍ، َقاَل: �َصِمْعتحُ النَّبِيَّ 
ُكلُّ َعْبٍد َعىَل َما َماَت َعَلْيِه«. )مسلم 2878/ 83(.
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 من أذكار الصباح واملساء
وقتها: قبل طلوع الشمس، وقبل الغروب.

مل يكن رس��ول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  يدع هؤالء 
الدعوات حني يمس وحني يصبح:

ِ  يََدعحُ  ولحُ اهللَّ ـــْن رَ�صحُ َمرَ، قال: مَلْ يَكحُ 1 - عـــن اْبن عحُ

: »اللَُّهمَّ إِنِّ  بِـــححُ ْ�ِصـــي، وَِحنَي يحُ�صْ َعـــَواِت، ِحنَي يحُ َهـــوؤحَُلءِ الدَّ

ْنَيا َواآْلِخَرِة، اللَُّهمَّ إِنِّ َأْس��َأُلَك اْلَعْفَو  َأْس��َأُلَك اْلَعافَِيَة يِف الدُّ
َواْلَعافَِيَة يِف ِدينِي َوُدْنَياَي َوَأْهِل َوَمايِل، اللَُّهمَّ اْس��رُتْ َعْوَراِت 
، َوِمْن َخْلِفي،  َوآِم��ْن َرْوَعاِت، اللَُّهمَّ اْحَفْظنِي ِمْن َب��نْيِ َيَديَّ
َوَعْن َيِمينِي، َوَعْن ِش��اَميِل، َوِمْن َفْوِقي، َوَأُعوُذ بَِعَظَمتَِك َأْن 

تِي«. )أبو داود 5074(. ُأْغَتاَل ِمْن َتْ
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العورات: العيوب.                      الروعات: الفزعات.

احفظنـــي من بني يدي: اأي ادفع عني البالء من اجلهات 

ال�صت.

: » َمْن  ـــولحُ اهللِ  رَْيرَةَ، َقـــاَل: َقاَل رَ�صحُ 2 - َعـــْن اأَبِـــي هحُ

َقـــاَل: ِحنَي ُيْصبُِح َوِحنَي ُيْمِس: ُس��ْبَحاَن اهللِ َوبَِحْمِدِه، ِماَئَة 

ٍة، مَلْ َيْأِت َأَحٌد َيْوَم اْلِقَياَمِة بَِأْفَضَل ِمَّا َجاَء بِِه، إاِلَّ َأَحٌد َقاَل  َمرَّ
ِمْثَل َما َقاَل َأْو َزاَد َعَلْيِه «. )مسلم 2692/ 29(.

ويف رواية عند البخاري: »ُحطَّْت عنه َخَطاَياُه، َوإِْن َكاَنْت 
ِمْثَل َزَبِد الَبْحِر«. )البخاري 6405(.

حطـــت خطاياه: حميـــت ذنوبه املتعلقـــة بحقوق اهلل 

تعاىل.
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ولحُ اإِذَا  ــهحُ َكاَن يَقحُ رَْيرَةَ، َعِن النَّبِيِّ  اأَنَـّ 3 - َعـــْن اأَبِـــي هحُ

اأَ�ْصبَـــَح: »اللَُّهمَّ بِ��َك َأْصَبْحنَا، َوبَِك َأْمَس��ْينَا، َوبِ��َك َنْحَيا، 

َوبَِك َنُموُت، َوإَِلْيَك النُُّش��وُر« َوإَِذا َأْمَسى َقاَل: »اللَُّهمَّ بَِك 
َأْمَس��ْينَا، َوبَِك َنْحَيا، َوبِ��َك َنُموُت، َوإَِلْيَك النُُّش��وُر«. )أبو 

داود 5068، والرتمذي 3391(.

: َعِن النَّبِيِّ   حُ َعْنهحُ اد ْبن اأَْو�ٍس رَ�ِصَي اهللَّ 4 - عن �َصدَّ

» َس��يُِّد ااِلْس��تِْغَفاِر َأْن َتُقوَل: اللَُّهمَّ َأْنَت َربِّ الَ إَِلَه إاِلَّ َأْنَت، 
َخَلْقَتنِي َوَأَنا َعْبُدَك، َوَأَنا َعىَل َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْس��َتَطْعُت، 
، َوَأُبوُء  َأُعوُذ بَِك ِم��ْن رَشِّ َما َصنَْعُت، َأُبوُء َلَك بِنِْعَمتَِك َعَلَّ
ُنوَب إاِلَّ َأْنَت «. َقاَل:  ��ُه الَ َيْغِفُر الذُّ َل��َك بَِذْنبِي َفاْغِفْر يِل، َفإِنَّ
»َوَم��ْن َقاهَلَ��ا ِمَن النََّه��اِر ُموِقنًا ِبَا، َف��اَمَت ِمْن َيْوِم��ِه َقْبَل َأْن 
ْيِل َوُهَو ُموِقٌن  ، َفُهَو ِمْن َأْهِل الَنَّ��ِة، َوَمْن َقاهَلَا ِمَن اللَّ ُيْمِسَ
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��ا، َفاَمَت َقْب��َل َأْن ُيْصبَِح، َفُهَو ِمْن َأْه��ِل الَنَِّة«. )البخاري  ِبَ
.)6306

هـذا الدعاء هـو دعاء �صـيد ال�صـتغفار.

على عهـــدك ووعـدك: ثابـــٌت ومحُ�صتمرٌ علـــى الوفاءِ مبا 

عاهـدتـــك عليه ووعـدتك بالقيام به من �صْدق الإيان بك 

�ْصن التوكل عليك و�صالح الطاعـة لك.  وححُ

اأعـوذ: اأ�صـتجري واألتجئ. 

اأبوء: اأقـر واأعـرتف. 

ل�ًصا من قلبه، محُ�صدًقا بَعظيم ثوابها. محُوقنًا: خمحُ

نَّهحُ  َقاَل له: »ُقْل ُقْل  بَْيٍب، اأَ ِ ْبِن خحُ 5 - َعـــْن َعْبـــِد اهللَّ

َذَت��نْيِ ِحنَي مُتِْس، َوِح��نَي ُتْصبُِح، َثاَلَث  ُه��َو اهللَُّ َأَحٌد َوامْلَُعوِّ



114

ٍء«. )أبو داود 5082، والرتمذي  اٍت، َتْكِفيَك ِمْن ُكلِّ َشْ َمرَّ
.)3575

 ، حُ َعْنهحُ يَق رَ�ِصَي اهللَّ دِّ رَْيرَةَ، اأَنَّ اأَبَا بَْكرٍ ال�صِّ 6 - َعـــْن اأَبِي هحُ

َقاَل: َيا َرُس��وَل اهللَِّ ُمْرِن بَِكِل��اَمٍت َأُقوهُلُنَّ إَِذا َأْصَبْحُت، َوإَِذا 

َمَواِت َواأْلَْرِض، َعامِلَ  َأْمَس��ْيُت، َقاَل: »ُقْل: اللَُّهمَّ َفاطَِر السَّ
ٍء َوَمِليَكُه، َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ  َهاَدِة، َربَّ ُكلِّ َشْ اْلَغْيِب َوالشَّ
ِكِه. َقاَل:  ��ْيَطاِن َورِشْ َأْنَت، َأُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َنْفِس، َورَشِّ الشَّ
»ُقْلَها إَِذا َأْصَبْحَت، َوإَِذا َأْمَس��ْيَت، َوإَِذا َأَخْذَت َمْضَجَعَك« 

)أبو داود 5067، والنسائي 7652، والرتمذي 3529(.

 ،  ِ وَل اهللَّ ، اأَنَّ رَ�صحُ حُ َعْنهحُ رَْيرَةَ رَ�ِصَي اهللَّ 7 - عْن اأَبِي هحُ

يَك َلُه، َلُه امُلْلُك  َقـــاَل: » َمْن َقاَل: الَ إَِلَه إاِلَّ اهللَُّ، َوْحَدُه الَ رَشِ

ٍة، َكاَنْت  ٍء َقِديٌر، يِف َيْوٍم ِماَئَة َمرَّ َوَلُه احلَْمُد، َوُهَو َعىَل ُكلِّ َشْ
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َيْت َعنُْه ِماَئُة  َلُه َعْدَل َعرْشِ ِرَقاٍب، َوُكتَِبْت َلُه ِماَئُة َحَسنٍَة، َوحُمِ
 ، ْيَطاِن َيْوَمُه َذلَِك َحتَّى ُيْمِسَ َسيَِّئٍة، َوَكاَنْت َلُه ِحْرًزا ِمَن الشَّ
َومَلْ َيْأِت َأَحٌد بَِأْفَضَل ِمَّا َجاَء بِِه، إاِلَّ َأَحٌد َعِمَل َأْكَثَر ِمْن َذلَِك 

«. )البخاري 3293، ومسلم 2691/ 28(.

عـدل: مثل. 

حـُراد:  رقاب: جمع رقبة، اأي اإن�صان مَملوك، عبد اأو اأمة، وامل

ثواب عتقهم.

8 - َع��ْن َعْم��ِرو ْب��ِن َمْيُموٍن، َق��اَل: » َمْن َق��اَل: اَل إَِلَه إاِلَّ 

يَك َل��ُه، َلُه امْلُْلُك َوَلُه احْلَْم��ُد َوُهَو َعىَل ُكلِّ  اهللُ َوْح��َدُه اَل رَشِ
ٍء َقِديٌر، َعرْشَ ِمَراٍر، َكاَن َكَمْن َأْعَتَق َأْرَبَعَة َأْنُفٍس ِمْن َوَلِد  َشْ

إِْساَمِعيَل «. )مسلم 2693/ 30(. 
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 ِ وَل اهللَّ اَن، قـــال: �َصِمْعـــتحُ رَ�صحُ ْثَماَن اْبـــَن َعفَّ 9 - عـــن عحُ

��ِذي اَل َيُضُّ َمَع اْس��ِمِه  : »َم��ْن َقاَل بِْس��ِم اهللَِّ الَّ ـــولحُ  يَقحُ

��ِميُع اْلَعِلي��ُم،  ��اَمِء، َوُه��َو السَّ ٌء، يِف اأْلَْرِض، َواَل يِف السَّ َشْ
اٍت، مَلْ ُتِصْبُه َفْج��َأُة َباَلٍء َحتَّى ُيْصبِ��َح، َوَمْن َقاهَلَا  َثاَلَث َم��رَّ
 .» اٍت، مَلْ ُتِصْبُه َفْجَأُة َباَلٍء َحتَّى ُيْمِسَ ِحنَي ُيْصبُِح َث��اَلُث َمرَّ
ٌء «. )أبو داود 5088، وابن ماجه  ُه َشْ ويف رواية: » َفَي��ُضَّ

3869، والنسائي 10106، والرتمذي 3388(.

: َقاَل النَّبِيُّ  لَِفاطَِمَة:  ولحُ 10 - عن اأَنَ�س ْبَن َمالٍِك، يَقحُ

» َما َيْمنَُعِك َأْن َتْسَمِعي َما ُأوِصيِك بِِه، َأْن َتُقويِل إَِذا َأْصَبْحِت 
َوإَِذا َأْمَس��ْيِت: َيا َح��يُّ َيا َقيُّوُم بَِرْحَتَِك َأْس��َتِغيُث، َأْصِلْح يِل 
��ُه، َواَل َتِكْلنِ��ي إىَِل َنْف��ِس َطْرَفَة َعنْيٍ «. )النس��ائي  َش��ْأِن ُكلَّ

10330، واحلاكم 2000، وصّححه، ووافقه الذهبي(.
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نَّ النَّبِيَّ  َخَرَج  َوْيرِيََة، اأَ 11 - َعـــِن اْبِن َعبَّا�ٍس، َعْن جحُ

ْبَح، َوِهَي يِف َمْس��ِجِدَها، ُثمَّ  ِم��ْن ِعنِْدَها ُبْكَرًة ِحنَي َصىلَّ الصُّ
َرَج��َع َبْعَد َأْن َأْضَحى، َوِهَي َجالَِس��ٌة، َفَق��اَل: »َما ِزْلِت َعىَل 
 : تِي َفاَرْقُت��ِك َعَلْيَها؟« َقاَلْت: َنَعْم، َقاَل النَّبِيُّ  احْلَاِل الَّ
اٍت، َلْو ُوِزَنْت باَِم  » َلَق��ْد ُقْلُت َبْعَدِك َأْرَبَع َكِلاَمٍت، َث��اَلَث َمرَّ
: ُس��ْبَحاَن اهللِ َوبَِحْمِدِه، َعَدَد َخْلِقِه  ُقْلِت ُمنُْذ اْلَيْوِم َلَوَزَنْتُهنَّ
َوِرَضا َنْفِس��ِه َوِزَنَة َعْرِش��ِه َوِمَداَد َكِلاَمتِِه«. )ُمسلم 2726/ 

.)79

12 - َعـــْن َعْبـــِد الرَّْحَمِن ْبِن اأَْبزَى، َقـــاَل: َكاَن النَّبِيُّ  

ْس��اَلِم، َوَكِلَمِة  إَِذا َأْصَب��َح َق��اَل: »َأْصَبْحنَ��ا َع��ىَل فِْط��َرِة اإْلِ
ِة َأبِينَ��ا إِْبَراِهيَم  ، َوِملَّ ��ٍد  ْخ��اَلِص، َوِدي��ِن َنبِيِّنَا حُمَمَّ اإْلِ
ِكنَي«. )النس��ائي 10103، وأحد  َحنِيًفا، َوَما َكاَن ِمَن امْلُرْشِ

.)15397
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ـــودٍ، َقاَل: َكاَن َرُس��وُل اهللِ  13 - َعـــْن َعْبـــِد اهللِ ْبـــِن َم�ْصعحُ

، إَِذا َأْمَسى َقاَل: »َأْمَسْينَا َوَأْمَسى امْلُْلُك هللَِِّ َواحْلَْمُد هللَِِّ، 
يَك َلُه« . اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ َوْحَدُه اَل رَشِ

ُه َحِفَظ َع��ْن إِْبَراِهيَم يِف  َبْي��ُد َأنَّ َثنِي الزُّ : َفَحدَّ َقـــاَل احْلَ�َصـــنحُ

ٍء َقِديٌر، اللُهمَّ  َهَذا: »َلُه امْلُْل��ُك َوَلُه احْلَْمُد َوُهَو َع��ىَل ُكلِّ َشْ
ْيَلِة، َورَشِّ  ْيَلِة، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َهِذِه اللَّ َأْسَأُلَك َخرْيَ َهِذِه اللَّ
، اللُهمَّ  َما َبْعَدَها اللُهمَّ إِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن اْلَكَسِل َوُسوِء اْلِكَبِ
«. )ُمس��لم  إِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاٍب يِف النَّاِر َوَعَذاٍب يِف اْلَقْبِ

.)74 /2723

ُه َق��اَل: َجاَء  رَْيـــرَةَ رَ�ِصـــَي اهلل َعْنـــه ، َأنَّ 14- َعـــْن اأَبِـــي هحُ

َم َفَقاَل: َيا َرُس��وَل اهللِ  َرُج��ٌل إىَِل النَّبِ��يِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَس��لَّ
َم��ا َلِقيُت ِمْن َعْق��َرٍب َلَدَغْتنِي اْلَباِرَحَة، َق��اَل: »َأَما َلْو ُقْلَت، 
اِت ِمْن رَشِّ َما َخَلَق، مَلْ  ِحنَي َأْمَس��ْيَت: َأُعوُذ بَِكِلاَمِت اهللِ التَّامَّ
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َك«. )ُمسلم 2709/ 55(. َتُضَّ
تنبي��ه: ُيقال نفس الدعاء إذا نزل منزاًل ، فلم يضه شء؛ 

لمية. حلديث خولة بنت حكيم السُّ

                                                           مت بحمد اهلل تعاىل
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الفهرس
3 المقدمة

5 المقدمة 2  

7 صفات النبى  الخلقية

7 جسده وعرقه وشعره  

13 كالمه  وضحكه

15 أسماء النبى  

16 من أخالقه  

18 حثه  على مكارم األخالق

19 تواضعه  
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21 حثه  على التواضع

22 رحمته  

23 زهده  

27 جوده  

27 تحريض الرسول  على الصدقة

29 قبوله  الهدية والحث عليها

30 حياؤه  

31 رفقه  وحثه على الرفق

32 آدابه  
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35 كان  ال يدعو باإلثم أو قطيعة الرحم

39 تالوته  للقرآن

42 اللباس

44 لبس  خاتماً من ورق

45 حبه  للتيمن

45 كان  يبدأ بالنعل اليمين

46 كان   ينهي عن المشي في نعل واحدة

46 إستعماله  يده اليمنى واليسرى

47 طيبه  
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48 هديه  فى العاطس

49 هديه  عند التثاؤب 

50 السالم

51 هديه  عند النوم

54 عشرته  للنساء 

56 ما يقال عند الجماع

56 هديه  في االطعمة واألشربة

62 كان  يدعوا لمن قدم له طعامًا

62 آدابه  عند اإلستيقاظ
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63 آدابه  عند التخلي

65 هديه  فى المرض والرقية

66 عيادته  للمريض

69 هديه  في السفر

71 حمايته  لجناب التوحيد

73 عباداته 

73 هديه  فى الوضوء والغسل

75 السواك

76 اآلذان
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77 تعظيم قدر الصاله

78 من أدعية إستفتاح الصاله

80 صاله الجماعة من سنن الهدى

81 الدعاء عند دخول المسجد والخروج منه

81 إمامته  

82 قراءته  

85 ركوعه  وسجوده

87 تسليمه  

88 هديه  في صاله النوافل
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91 هديه  في صاله الجمعة

93 هديه  في صاله العيد 

95 هديه  في صاله األضحية 

96 هديه  في صاله الجنائز

97 صاله الجنائز

98 هديه  في الزكاه والصدقة

100 هديه  في الصيام

101 كان  يكثر من الصيام في شعبان

105 هديه  في الحج
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106 هديه  في الجهاد

108 مرضه  ووفاته

110 من أذكار الصباح والمساء
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حممد


