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إِْحَياُء ُسَنِن الُمْصَطَفى
 صلى اهلل عليه وسلم

إهداء

y	 إىل أســتاذي الكبــر العالمــة الدكتــور املهنــدس حممــد حميــي الدين ســراج
الديــن.. صاحــب الفضــل األكــرب علــي بعــد اهلل تعــاىل.

y	 وإىل والــدي الكريــم املرحــوم احلــاج حممــد ناجــي رمحــه اهلل ورفــع مقامــه
وجــزاه عــين كل خــر.

y	 ــم وفعلــت كل مــا وإىل والدتــي الكرميــة الــي أصــرت أن أكــون طالــب عل
بوســعها ألكــون مــن دعــاة اخلــر..

y	 فأســأل اهلل أن يطيــل يف عمرهــا مــع العافيــة والســعادة ويديــم رضاهــا
عــين.
y	 وإىل كل مــن حيــب الســيد األعظــم صلــى اهلل عليــه وســلم ويتتبــع ســننه

الشــريفة... 
إليكم يا أحبي 
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مقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمــد هلل رب العاملــن وأفضــل الصــالة وأكمــل التســليم علــى ســيدنا حممــد 

وعلــى آلــه وصحبــه أمجعــن. 

اللهــم لــك احلمــد جبميــع حمامــدك كلهــا مــا علمــتُ منهــا ومــا مل أعلــم، علــى 

مجيــع نعمــك كلهــا مــا علمــت منهــا ومــا مل أعلــم، عــدد مجيــع خلقــك كلهــم مــا 

علمــت منهــم ومــا مل أعلــم، وبعــد: 

فــال شــك أننــا نعيــش يف زمــن كثـُـر فيــه اجلهــل وقــلَّ فيــه العلــم، وأصبــح كثر من 

النــاس حيتاجــون إىل مــن يوضــح هلــم أظهــر الواضحــات، ويأتــي هلــم بالدليــل 

علــى صحــة مــا كان - قبــل زمــن قريــب - مــن املُسـَـلَّمات.

ــن فيهــا - ملــن يهمــه  لذلــك أردت كتابــة أحبــاث خمتصــرة مبســطة موجــزة أبيِّ

األمــر - مــا يهــم النــاس يف دينهــم ومــا ينفعهــم يف دنياهــم وآخرهتــم.

وأمسيــت هــذه األحبــاث )أحبــاث الســراج املنــر( تــربكاً وتيمنــاً بقــول اهلل تعــاىل: 

َّــا َأرْسـَـلْنَاَك شَــاهِدًا وَمُبَشِّــرًا وَنَذِيــرًا * وَدَاعِيًــا إِلـَـى اللَّــهِ بِِإْذنـِـهِ وَسِــرَاجًا مُنِــرًا{. }يَاَأيُّهَــا النَِّبــيُّ إِن

ورجــاءً مــن اهلل تبــارك وتعــاىل أن تكــون هــذه األحبــاث مُســتمَدَّة مــن القــرآن 

ــرة، وأن يرضــى عنهــا اهلل تعــاىل ورســوله الكريــم صلــى  الكريــم والســنة املُطهَّ

اهلل عليــه وســلم لتنــر للنــاس دروهبــم.

تذكير ِبُسنن النبّي األمين 
صلى اهلل عليه وسلم 

التي َغَفل عنها بعُض المؤمنين
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كمــا أنــين أمسيــت األحبــاث بذلــك تيمنــاً باســم ســيدي اإلمــام املفســر احملــدِّث 

فضيلــة الشــيخ عبــد اهلل ســراج الديــن رضــي اهلل عنــه، الــذي أكرمــين اهلل تعاىل 

باألخــذ عنــه واالســتجازة منــه والنهــل مــن معينــه، وشــرفين وخصَّــين بتحقيــق 

مجيــع مــا صــدر مــن تراثــه العلمــي بعــد وفاتــه وباإلشــراف علــى موقعــه علــى 

شــبكة املعلومــات)1(.

هــذا وســيعقب هــذا البحــث بــإذن اهلل أحبــاث يف علــوم التوحيــد والتفســر 

والفقــه، وســتندرج ضمــن سلســلة ]أحبــاث الســراج املنــر[، راجيــاً مــن اهلل تعــاىل 

القبــول. 

وصلــى اهلل علــى ســيدنا وموالنــا حممــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم كمــا ذكــره 

ــن إىل يــوم الديــن،  الذاكــرون وغفــل عــن ذكــره الغافلــون صــالة وســالماً دائمَ

واحلمــد هلل رب العاملــن. 

                                                                             وكتبه 

 بكري برميو السمان

(1) www.srajalden.com
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متهيد
أواًل: تعريف السنة ومكانتها يف الدين 

السُّــنة لغــة: ]الطريقــة احملمــودة املســتقيمة[، ولذلــك قيــل: فــالن من أَهل السُّــنَّة 
يعــين: مــن أَهــل الطريقــة املســتقيمة احملمــودة، وهــي مْأخــوذة مــن السَّــنَِن وهــو 

الطريق)1(.
والسُّنة فى اصطالح احملدِّثن: 

ــا  ــنْ أَْقوَالــه وَأَْفعَالــه وَتَْقِريــره وَمَ ــلَّمَ مِ ــهِ وَسَ ــه عَلَيْ ــى اللَّ ــنْ النَِّبــيّ صَلَّ ــاءَ عَ ــا جَ ]مَ
ــهِ)2([. ــمَّ ِبفِعْلِ هَ

وللســنة النبويــة مكانــة عظيمــة يف الشــريعة اإلســالمية، فهــي املصــدر الثانــي 
ــنَ  ْكــرَ لُِتبَيِّ

ِّ
ــكَ الذ ــا إِلَيْ للتشــريع، وهــي املبينــة للكتــاب العزيــز، قــال ســبحانه: }وََأنزَلْنَ

ــرُونَ{. ــمْ يََتَفكَّ ــزَِّل إِلَيِْهــمْ وَلَعَلَّهُ ــا ُن ــاِس مَ لِلنَّ
ــا آَتاُكــمُ  وقــد أمرنــا جــل وعــال بطاعــة النــي صلــى اهلل عليــه وســلم فقــال: }وَمَ

ــدِيدُ الْعَِقــاِب{. ــهَ شَ ــهَ إِنَّ اللَّ ــوا وَاتَُّقــوا اللَّ ــهُ َفانَتهُ ــا نَهَاُكــمْ عَنْ ــوُل َفُخــُذوهُ وَمَ الرَّسُ
وإن طاعــة ســيدنا رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم هــي يف احلقيقــة طاعــة 
هلل تبــارك وتعــاىل، وال أَدَلَّ علــى ذلــك مــن قولــه تباركــت أمســاؤه: }مَّــن يُطِــِع 

ــم حَفِيظــًا{.  ــلنَاَك عََليِه ــا َأرسَ َّــى َفمَ ــن َتوَل ــهَ وَمَ ــد َأَطــاعَ اللّ ــوَل َفَق الرَّسُ
وقــد نــص القــرآن الكريــم علــى أن كالم النــي صلــى اهلل عليــه وســلم وحــي 

ــى{. ــيٌ يُوحَ ــوَ إِلَّ وَحْ ــوَى * إِنْ هُ ــِن الْهَ ــقُ عَ ــا يَنْطِ ــل: }وَمَ ــن قائ ــزَّ مِ ــال عَ ــزل، ق مُن

)1( لسان العرب 1٣ / 22٠ 
)2( فتح الباري 2٠ / ٣1٨
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وجــاء يف احلديــث الشــريف بيــان هــذا كمــا روى اإلمــام أمحــد يف مســنده عَــنْ 
عَبْــدِ اللَّــهِ بْــِن عَمـْـٍرو رضــي اهلل عنهمــا َقــاَل: ]ُكنـْـتُ أَْكتـُـبُ ُكلَّ شَــيْءٍ أَسْــمَعُهُ مِــنْ 
ــكَ  ــنْ َذلِ ــشٌ عَ ــي ُقرَيْ ــهُ، َفنَهَتْنِ ــدُ حِْفَظ ــلَّمَ أُِري ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــى اللَّ ــهِ صَلَّ ــوِل اللَّ رَسُ
وََقالـُـوا: تَْكتـُـبُ وَرَسُــوُل اللَّــهِ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسـَـلَّمَ يَُقــوُل فِــي الَْغَضــِب وَالرَِّضــا 
ــى َذَكــرْتُ َذلـِـكَ لِرَسُــوِل اللَّــهِ صَلَّــى  !! َفَأمْسَــْكتُ[ - أي توقــفَ عــن الكتابــة - ]حَتَّ
ــذِي نَْفسِــي ِبيَــدِهِ مـَـا خَــرَجَ مِنْــهُ إاِلَّ حَــقٌّ)1((. اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسـَـلَّمَ َفَقــاَل: )اْكتـُـبْ َفوَالَّ

كمــا أن مــن معجــزات النــي صلــى اهلل عليــه وســلم أنــه حدثنــا عــن أنــاس 
ســيأتون وينكــرون الســنة، وجــاء هــذا التحديــث مقرتنــاً ببيــان أن مــا حــرّم 

رســوُل اهلل هــو مثــل مــا حــرّم اهلُل تعــاىل.
ــِن مَعْدِيَكــِربَ  ــنْ الْمِْقــدَاِم بْ فقــد روى اإلمــام أمحــد وابــن ماجــه والروايــة لــه عَ
ــلَّمَ َقــاَل: )يُوشِــكُ  ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــى اللَّ ــهِ صَلَّ ــوَل اللَّ ــدِيِّ رضــي اهلل عنــه أَنَّ رَسُ الْكِنْ
كًِئــا عَلـَـى أَِريَكتِــهِ يُحَــدَّثُ ِبحَدِيــثٍ مِــنْ حَدِيثِــي َفيَُقــوُل: ]بَيْنَنَــا وَبَيْنَُكــمْ  الرَّجُــُل مُتَّ
ــا وَجَدْنَــا فِيــهِ  ــتَحْلَلْنَاهُ، وَمَ ــنْ حَــالٍَل اسْ ــا وَجَدْنَــا فِيــهِ مِ ، مَ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــهِ عَ كِتَــابُ اللَّ

ــاهُ[ ــرَاٍم حَرَّمْنَ ــنْ حَ مِ
)أاَل وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوُل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثُْل مَا حَرَّمَ اللَّهُ)2((.

ــهُ  ــى اللَّ ــهِ صَلَّ ــوَل اللَّ ــمِعَ رَسُ ــهُ سَ ــَة رضــي اهلل عنــه أَنَّ ــنْ أَِبــي أُمَامَ ويف املســند عَ
عَلَيْــهِ وَسـَـلَّمَ يَُقــوُل: )لَيَدْخُلـَـنَّ الْجَنَّــَة ِبشَــَفاعَةِ رَجـُـٍل لَيـْـسَ ِبنَِبــيٍّ مِثـْـُل الْحَيَّيْــِن أَوْ 
مِثـْـُل أَحَــدِ الْحَيَّيْــِن)٣( رَِبيعـَـَة وَمَُضــرَ( َفَقــاَل رَجـُـٌل: يـَـا رَسُــوَل اللَّــهِ وَمـَـا رَِبيعـَـُة مِــنْ 

مَُضــرَ؟ 
 ٦٥11 )1(

)2( املسند 1٦٥٦٤ وسنن ابن ماجه يف املقدمة
)٣( قال العَيينّ يف ]عمدة القاري شرح صحيح البخاري[: احلي اسْم ملنزل الَْقِبيلَة ثمَّ مسيت الَْقِبيلَة ِبهِ ألَِن بَعضهم حييا ِببَعْض.

مَا أَُقوُل مَا أَُقوَُّل( - أي ما يقوِّلين اهلُل تعاىل -. َفَقاَل: )إِنَّ
ــى اهلل  ــى مــن يدّعــي أن الرســول صل ــى مــن ينكــر الســنة وعل ويف هــذا رد عل

ــا واآلخــرة.  ــه وســلم أخطــأ يف أمــر مــن أمــور الدني علي
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ثانياً: بيان عظيم ثواب االلتزام بالسنة وإحيائها والتمسك هبا 

ــهُ  ــمْ ُذُنوبَُكــمْ وَاللَّ ــرْ لَُك ــهُ وَيَْغفِ ــي يُحِْببُْكــمُ اللَّ ــهَ َفاتَِّبعُونِ ــونَ اللَّ ــمْ ُتحِبُّ ــْل إِنْ ُكنُْت قــال اهلل تعــاىل: }ُق

ــمٌ{. ــورٌ رَحِي َغُف

وجاء يف تفسر ابن كثر:

]هــذه اآليــة الكرميــة حاكمــة علــى كل مــن ادعــى حمبــة اهلل، وليــس هــو علــى 

ــع الشــرع  ــى يتب ــه كاذب يف دعــواه يف نفــس األمــر، حت ــة فإن الطريقــة احملمدي

احملمــدي والديــن النبــوي يف مجيــع أقوالــه وأحوالــه، كمــا ثبــت يف الصحيــح 

عــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم أنــه قــال: )مَــنْ عَمِــَل عَمَــالً لَيْــسَ عليــه 

ــهُ{  ــي يُحِْببُْكــمُ اللَّ ــهَ َفاتَِّبعُونِ ــونَ اللَّ ــمْ ُتحِبُّ ــْل إِنْ ُكنُْت ــوَ رَدُّ(. وهلــذا قــال تعــاىل: }ُق ــا َفهُ أمْرُنَ

أي: حيصــل لكــم فــوق مــا طلبتــم مــن حمبتكــم إيــاه، وهــو حمبتــه إياكــم، وهــو 

أعظــم مــن األول.

ثــم قــال: }وَيَْغفِــرْ لَُكــمْ ُذُنوبَُكــمْ وَاللَّــهُ َغُفــورٌ رَحِيــمٌ{ أي: باتباعكــم للرســول صلــى اهلل 

عليــه وســلم حيصــل لكــم هــذا كلــه بربكــة ســفارته)1([.

ــغ  أي: ألنــه صلــى اهلل عليــه وســلم هــو الســفر عــن اهلل تعــاىل مبعنــى أنــه املبلِّ

عــن اهلل رســالته والناطــق عنــه جــل وعــال. 

ــوْمَ  ــهَ وَالْيَ ــو اللَّ ــنْ َكانَ يَرْجُ ــنٌَة لِمَ ــوَةٌ حَسَ ــهِ ُأسْ ــوِل اللَّ ــي رَسُ ــمْ فِ ــدْ َكانَ لَُك وقــال جــل جاللــه: }لََق

ــرًا{. ــهَ َكثِ ــرَ اللَّ ــرَ وََذَك اْلخِ

)1( تفسر ابن كثر ٣2/2

قال ابن كثر:

ــهِ  ــوِل اللَّ ــي[ - أي: االقتــداء - ]ِبرَسُ َأسِّ ــي التَّ ــٌل َكِبــرٌ فِ ــُة أَصْ ــُة الَْكِرميَ ــذِهِ اآْليَ ]هَ

ــهِ)1([. ــهِ وَأَحْوَالِ ــهِ وَأَْفعَالِ ــي أَْقوَالِ ــلَّمَ فِ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــى اللَّ صَلَّ

وروى اإلمــام أمحــد أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قــال للصحابــة الكــرام 

رضــي اهلل عنهــم:

ــهُ مَــنْ يَعـِـشْ  اعَــةِ وَإِنْ َكانَ عَبْــدًا حَبَشـِـيًّا، َفإِنَّ )أُوصِيُكــمْ ِبتَْقــوَى اللَّــهِ وَالسَّــمِْع وَالطَّ

مِنُْكــمْ بَعْــدِي َفسـَـيَرَى اخْتِالًَفــا َكثِــرًا، َفعَلَيُْكــمْ ِبسُــنَّتِي وَسُــنَّةِ الُْخلََفــاءِ الرَّاشِــدِينَ 

ــوا عَلَيْهـَـا ِبالنَّوَاِجــذِ)2((. الْمَهْدِيِّــنَ َفتَمَسَّــُكوا ِبهـَـا وَعَضُّ

ــهِ  ــوَل اللَّ ــه أَنَّ رَسُ ــرَةَ رضــي اهلل عن ــي هُرَيْ ــنْ أَِب وروى البخــاري يف صحيحــه عَ

ــلَّمَ َقــاَل: ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــى اللَّ صَلَّ

)ُكلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنََّة إاِلَّ مَنْ أَبَى، َقالُوا: يَا رَسُوَل اللَّهِ وَمَنْ يَْأبَى؟

َقاَل: مَنْ أََطاعَنِي دَخََل الْجَنََّة وَمَنْ عَصَانِي َفَقدْ أَبَى)٣((.

وروى الرتمــذي يف ســننه أَنَّ النَِّبــيَّ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ َقــاَل لِِبــالَِل بْــِن 

الْحَــاِرثِ:

ــا  ــا أَعْلـَـمُ يَ ــا ِبــالَُل، َقــاَل: مَ ــهِ؟ َقــاَل: اعْلـَـمْ يَ ــوَل اللَّ ــا رَسُ ــا أَعْلـَـمُ يَ )اعْلـَـمْ، َقــاَل: مَ

ــهُ مَــنْ أَحْيـَـا سـُـنًَّة مِــنْ سُــنَّتِي َقــدْ أُمِيتـَـتْ بَعْــدِي َفــإِنَّ لـَـهُ مِــنْ  رَسُــوَل اللَّــهِ؟ َقــاَل: إِنَّ

اأْلَجْــِر مِثـْـَل مَــنْ عَمِــَل ِبهَــا مِــنْ َغيْــِر أَنْ يَنُْقــصَ مِــنْ أُجُوِرهِــمْ شَــيًْئا)٤((.

)1( تفسر ابن كثر ٣2/2
)2( املسند 1٦٥22

)٣( كتاب االعتصام بالكتاب والسنة
)٤( سنن الرتمذي كتاب العلم
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ــهُ  ــاسُ، َكانَ لَ ــا النَّ ــَل ِبهَ ــنَّتِي َفعَمِ ــنْ سُ ــنًَّة مِ ــا سُ ــنْ أَحْيَ ويف روايــة ابــن ماجــه: )مَ

ــيًْئا)1((. ــمْ شَ ــنْ أُجُوِرهِ ــا، اَل يَنُْقــصُ مِ ــَل ِبهَ ــنْ عَمِ ــِر مَ ــُل أَجْ مِثْ
ــكٍ  ــنُ مَالِ ــسُ بْ ــاَل أَنَ ــاَل: َق ــيِِِّب َق ــِن الْمُسَ ــعِيدِ بْ ــنْ سَ وروى الرتمــذي يف ســننه عَ

ــهِ صلــى اهلل عليــه وســلم:  ــوُل اللَّ ــي رَسُ ــاَل لِ رضــي اهلل عنــه: َق
)يَــا بُنَــيَّ »إِنْ َقــدَرْتَ أَنْ تُصِْبــحَ وَتُمْسِــيَ لَيـْـسَ فِــي َقلِْبــكَ غـِـشٌّ ألَِحَــدٍ َفاْفعـَـْل، ثـُـمَّ 
َقــاَل لِــي: يـَـا بُنَــيَّ وََذلـِـكَ مِــنْ سـُـنَّتِي، وَمَــنْ أَحْيَــا سُــنَّتِي َفَقــدْ أَحَبَّنِــي، وَمَــنْ أَحَبَّنِــي 

َكانَ مَعِــي فِــي الْجَنَّــةِ)2((.
وروى البيهقــي يف الزهــد الكبــر عَــِن ابْــِن عَبَّــاٍس رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْهُمــا عَــِن النَِّبــيِّ 

صلــى اهلل عليــه وســلم َقــاَل: 
)مَنْ تَمَسَّكَ ِبسُنَّتِي عِنْدَ َفسَادِ أُمَّتِي َفلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَِهيدٍ(.

ــبَ  ــدْ خَضَّ ــالً َق ــٍل رَجُ ــنُ حَنْبَ ــدُ بْ ــل األوطــار: وَرَأَى أَحْمَ ــوكاني يف ني ــال الشَّ وق
ــنَّةِ)٤([. ــنْ السُّ ــا مِ ــي َميًِّت ــَل يُحِْي ــي أَلَرَى الرَّجُ ــاَل: ]إنِّ ــهُ)٣( َفَق ِلحْيَتَ

وقال املُنَاوي يف فيض القدير:
ــه هبــا واحلــثِّ عليهــا، فشــبه  ــاء الســنة - إظهارُهــا بعمل ]وإحياؤهــا - أي: إحي
إظهارهــا بعــد تــرك األخــذ هبــا باإلحيــاء، ثم اشــتق منــه الفعل فجرت االســتعارة 
يف املصــدر أصليــة ثــم ســرت إىل الفعــل تبعــاً، ومــن ثــم قالــوا: الســنة كســفينة 
نــوح، واتبــاع الســنة يدفــع البــالء عــن أهــل األرض، والســنة إمنــا ســنّها ملــا علــم 
يف خالفهــا مــن اخلطــأ والزلــل والتعمــق، ولــو مل يكــن إال أن اهلل ســبحانه 

)1( سنن ابن ماجه يف املقدمة
)2( كتاب العلم

)٣( الْخَِضابُ هُوَ مَا يَُغيَّرُ ِبهِ لَوْنُ الشَّيْءِ مِنْ حِنَّاءَ وَنَحِْوهِا
11٩/2 )٤(

ومالئكتــه ومحلــة عرشــه يســتغفرون ملــن اتبعهــا لكفــى، ويكفــي يف متبعهــا أنــه 
يســر رُويــداً وجيــيء أول النــاس كمــا قيــل)1(: 

ـــلِ            متشي رويداً وجتي يف األوَّل من يل مبثــــل سرك املُدَلَّ
وقال ابن احلاج يف ]املدخل[:

ــنَ[  ــاِب ]اأْلَرْبَعِ ــي كِتَ ــهُ فِ ــهُ اللَّ ــيُّ رَحِمَ ــدٍ الَْغزَالِ ــو حَامِ ــامُ أَبُ ــيْخُ اإْلِمَ وََقــدْ َقــاَل الشَّ
لَــهُ: 

ــهُ  ــى اللَّ ــهِ صَلَّ ــوِل اللَّ ــدَاءِ ِبرَسُ ــنَّةِ وَاالِْقتِ ــاِع السُّ ــي اتِّبَ ــعَادَةِ فِ ــاحَ السَّ ]اعْلَــمْ أَنَّ مِْفتَ
ــى فِــي هَيْئَــةِ  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فِــي جَمِيــِع مَصَــادِِرهِ وَمَــوَاِردِهِ وَحَرََكاتِــهِ وَسَــَكنَاتِهِ، حَتَّ
ــهَ  ــهُ اَل وَجْ ــهِ، لَسْــتُ أَُقــوُل َذلِــكَ فِــي آدَاِبــهِ َفَقــْط؛ ألَِنَّ ــهِ وََكالَمِ ــهِ وَنَوْمِ ــهِ وَقِيَامِ أَْكلِ
ــنَِن الْــوَاِردَةِ فِيهَــا بَــْل َذلِــكَ فِــي جَمِيــِع أُمُــوِر الْعَــادَاتِ، َفِبــهِ يَحْصُــُل  إِلِهْمَــاِل السُّ

ــهُ{. ــهَ َفاتَِّبعُونِــي يُحِْببُْكــمْ اللَّ ــونَ اللَّ ــا َقــاَل تَعَالَــى: }ُقــْل إنْ ُكنُْتــمْ ُتحِبُّ ــاعُ الْمُْطلـَـقُ َكمَ االِتِّبَ
وََقاَل تَعَالَى: }وَمَا آَتاُكمْ الرَّسُوُل َفُخُذوهُ وَمَا نَهَاُكمْ عَنْهُ َفانَْتهُوا{. 
ثم قال: َفالَ يَنْبَغِي أَنْ تَتَسَاهََل فِي امْتِثَاِل َذلِكَ َفتَُقوُل: 

ــقُ ِبالْعَــادَاتِ َفــالَ مَعْنَــى لِالِتِّبَــاِع فِيــهِ، َفــإِنَّ َذلِــكَ يَْغلِــقُ عَنْــك بَابًــا  هَــَذا مِمَّــا يَتَعَلَّ
عَظِيمًــا مِــنْ أَبْــوَاِب السَّــعَادَاتِ)2([.

٦ / ٤٠ )1(
2٠٩ / 1 )2(
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ثالثاً: مناذِج من تتبع الصحابة السنَة املطهرة وحرصهم على تطبيقها
 

روى اإلمــام البخــاري يف صحيحــه عَــنْ أَنَــس بــن مالــك رضــي اهلل عنــه أَنَّ 

ــاءٍ - هــو  ــيَ ِبدُبَّ ــهُ خَيَّاًطــا َفُأتِ ــى لَ ــى مَوْلً ــلَّمَ أَتَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــى اللَّ ــهِ صَلَّ ــوَل اللَّ رَسُ

ــهِ  نبــات القــرْع - َفجَعَــَل يَْأُكلـُـهُ، قــال أنــس: َفلـَـمْ أََزْل أُحِبُّــهُ مُنْــُذ رَأَيْــتُ رَسُــوَل اللَّ

ــهُ)1((. ــلَّمَ يَْأُكلُ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــى اللَّ صَلَّ

ــَة رضــي اهلل  ــي كــرم اهلل وجهــه أَنَّ الســيدة َفاطِمَ وروى اإلمــام مســلم عــن عل

ــهِ  ــهُ عَلَيْ ــى اللَّ ــيَّ صَلَّ ــى النَِّب ــا وَأَتَ ــي يَدِهَ ــى فِ ــنْ الرَّحَ ــى مِ ــا تَلَْق ــتََكتْ مَ عنهــا اشْ

ــبْيٌ - أي: أســرى حــرب - قــال علــي رضــي اهلل عنــه: َفانَْطلََقــتْ َفلـَـمْ  ــلَّمَ سَ وَسَ

تَِجــدْهُ وَلَقِيَــتْ عَائِشَــَة َفَأخْبَرَتْهَــا، َفلَمَّــا جَــاءَ النَِّبــيُّ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ 

أَخْبَرَتـْـهُ عَائِشـَـُة ِبمَِجــيءِ َفاطِمـَـَة إِلَيْهـَـا َفجَــاءَ النَِّبــيُّ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسـَـلَّمَ إِلَيْنـَـا 

وََقــدْ أَخَْذنـَـا مََضاِجعَنـَـا َفَذهَبْنَــا نَُقــومُ َفَقــاَل النَِّبــيُّ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسـَـلَّمَ: عَلـَـى 

ــا  ــَألْتُمَا؟ إَِذا أَخَْذتُمَ ــا سَ ــرًا مِمَّ ــا خَيْ ــاَل: أاََل أُعَلِّمُُكمَ ــمَّ َق ــا ثُ ــدَ بَيْنَنَ ــا، َفَقعَ مََكانُِكمَ

ــدَاهُ  ــنَ وَتَحْمَ ــاً وَثاَلَثِ ــبِّحَاهُ ثاَلَث ــنَ وَتُسَ ــاً وَثاَلَثِ ــهَ أَرْبَع ــرَا اللَّ ــا أَنْ تَُكبِّ مََضاِجعَُكمَ

ــادٍِم(. ــنْ خَ ــا مِ ــرٌ لَُكمَ ــوَ َخيْ ــنَ َفهْ ثاَلَثــاً وَثاَلَثِ

ــهِ  ــهُ عَلَيْ ــى اللَّ ــيِّ صَلَّ ــنْ النَِّب ــهُ مُنْــُذ سَــمِعْتُهُ مِ ــيٌّ: ]مَــا تَرَْكتُ ويف روايــة: َقــاَل عَلِ

ــنَ)2([. ــنَ؟[ - اســم ملعركــة - ]َقــاَل: وَاَل لَيْلـَـَة صِفِّ وَسَــلَّمَ، قِيــَل لـَـهُ: وَاَل لَيْلـَـَة صِفِّ

وقال الكاندَهلَِوي يف كتابه ]حياة الصحابة[:

)1( صحيح البخاري كتاب األطعمة
)2( صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار

وأخــرج البــزّار عــن ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا أنــه كان يأتــي شــجرة بــن مكــة 

واملدينــة فيَقيــل حتتهــا)1( وخيــرب أنَّ الرســول عليــه الصــالة والســالم كان يفعــل 

ذلك)2(. 

بــع آثــار  وأخــرج ابــن عســاكر عــن نافــع أن ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا كان يتَّ

رســول اهلل يف كل مــكان صلــى فيــه، حتــى إنَّ النــي صلــى اهلل عليــه وســلم نــزل 

حتــت شــجرة، فــكان ابــن عمــر يتعاهــد تلــك الشــجرة فيصــبُّ يف أصلهــا املــاء 

لكيــال تيبَــس)٣(. 

وأخــرج اإلمــام أمحــد يف مســنده عــن جماهــد قــال: كنــا مــع ابــن عمــر رضــي 

ــتَ ذلــك؟ ــئل: مَل فعل ــه)٤(، فسُ اهلل عنهمــا يف ســفر، فمــر مبــكان فحــاد عن

قال: رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فعل هذا ففعلت)٥(. 

بــع آثــار  وعنــد ابــن ســعد عــن عائشــة رضــي اهلل عنهــا قالــت: ]مــا كان أحــد يتَّ

النــي صلــى اهلل عليــه وســلم يف منازلــه كمــا كان يتبعــه ابــن عمــر)٦([.

 

)1( قال يف النهاية: املقيل والقيلولة: االسرتاحة نصف النهار وإن مل يكن معها نوم.
)2( انظر مسند البزار 2 / 2٤٩

)٣( انظر تاريخ ابن عساكر ٣1 / 121
)٤( أي مال إىل جهة ثانية

٥( ٤٦٣٨(
)٦( الطبقات الكربى ٤ / 1٤٥
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ُة ُة والِفعِليَّ َنُن الَقوِليَّ السُّ

السُّنة األوىل: النوم بعد صالة العشاء، وترك السهر إال يف خري 

روى البخــاري يف صحيحــه عَــنْ أَِبــي بـَـرَْزةَ رضــي اهلل عنــه أَنَّ رَسُــوَل اللَّــهِ صَلَّــى 
اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسـَـلَّمَ َكانَ يَْكــرَهُ النَّــوْمَ َقبـْـَل الْعِشَــاءِ وَالْحَدِيــثَ بَعْدَهـَـا)1(.

قال املُبارَكفوري يف ]حتفة األحوذي شرح جامع الرتمذي[: 
]َقوْلـُـهُ: )يَْكــرَهُ النَّــوْمَ َقبـْـَل الْعِشَــاءِ( ألَِنَّ النَّــوْمَ َقبْلَهـَـا َقــدْ يُــؤَدِّي إِلـَـى إِخْرَاِجهـَـا عَــنْ 
وَْقتِهَــا مُْطلًَقــا أَوْ عَــِن الْوَْقــتِ الْمُْختَــاِر )وَالْحَدِيــثَ بَعْدَهَــا( ألَِنَّ الْحَدِيــثَ بَعْدَهَــا 

َقــدْ يُــؤَدِّي إِلـَـى النَّــوِْم عَــِن الصُّبـْـِح عَــنْ وَْقتِهـَـا الْمُْختـَـاِر أَوْ عَــنْ قِيـَـاِم اللَّيـْـِل)2([.
وقــال ابــن حجــر: ]املــراد بالســمر يف الرتمجــة - ترمجــة البخــاري: بــاب مــا يكــره 
مــن الســمر بعــد العشــاء - مــا يكــون يف أمــر مبــاح؛ ألن املُحــرَّم ال اختصــاص 

لكراهتــه مبــا بعــد صــالة العشــاء بــل هــو حــرام يف األوقــات كلهــا)٣([. 
وقــال العَيــين: ]وألن الســهر يف الليــل ســببٌ للكســل يف النهــار عمــا يتوجــه مــن 

حقــوق الديــن ومصــاحل الدنيــا)٤([.
ويف حديث عائشة رضي اهلل عنها: 

)ما نام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبل العشاء وال سَمَر بعدها)٥((.
وعن خَيثمة قال: 

]كانــوا يســتحبون إذا أوتــر الرجــل أن ينــام، يعــين ال يشــتغل بأمــر آخــر غــر 
النــوم)٦([.

)1( كتاب مواقيت الصالة
٤٣٤ / 1 )2(

)٣( فتح الباري 2/ ٧٣
)٤( عمدة القاري ٥/ ٦٦

)٥( أخرجه ابن ماجه وابن حبان بلفظ: )مل يكن ينام قبلها وال يتحدث بعدها(
)٦( أخرجه ابن أبي شيبة يف مصنفه 2/ 2٨٠، واملروزي يف خمتصر قيام الليل / 11٦
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وقــال النــووي: ]قــال العلمــاء: واملكــروه مــن احلديــث بعــد العشــاء هــو مــا كان يف 
األمــور الــي ال مصلحــة فيهــا، أمــا مــا فيــه مصلحــة وخــر فــال كراهــة فيــه[. 
وقال أيضاً: ]اتفق العلماء على كراهة احلديث بعدها إال ما كان يف خر)1([.

ــرَب  وقــال الُقرطــي: ]هــذه الكراهــة إمنــا ختتــص مبــا ال يكــون مــن قبيــل الُق
ــم املصــاحل ومــا شــابه  ــم وبتعلي ــم، ومســامرة األهــل بالعل ــم العل واألذكار، وتعلي
ذلــك، فقــد ورد عــن النــي صلــى اهلل عليــه وســلم، وعــن الســلف مــا يــدل علــى 

جــواز ذلــك، بــل علــى نَدْبيتــه)2([.
ــمَر بعــد العشــاء تُوجــه إىل الــكالم  ــوكاني أن أحاديــث املنــع مــن السَّ وذكــر الشَّ

املبــاح الــذي ليــس فيــه فائــدة تعــود علــى صاحبــه)٣(. 

)1( شرح صحيح مسلم ٥ / 2٨2
)2( تفسر القرطي 12 / 1٣٩

)٣( نيل األوطار 1/ ٤1٧

السنة الثانية: نفض الفراش عند النوم 

ــهُ  ــى اللَّ ــهِ صَلَّ ــوَل اللَّ ــرَةَ رضــي اهلل عنــه أَنَّ رَسُ ــنْ أَِبــي هُرَيْ روى اإلمــام مســلم عَ
ــلَّمَ َقــاَل: ــهِ وَسَ عَلَيْ

)إَِذا أَوَى أَحَدُُكــمْ إِلـَـى فِرَاشِــهِ َفلْيَْأخُــْذ دَاخِلـَـَة إَِزاِرهِ َفلْيَنُْفــضْ ِبهـَـا فِرَاشَــهُ وَلْيُسـَـمِّ 
ــهُ اَل يَعْلـَـمُ مَــا خَلََفــهُ بَعْــدَهُ عَلـَـى فِرَاشـِـهِ()1( احلديــث. اللَّــهَ، َفإِنَّ

قال النووي رمحه اهلل يف شرحه صحيح مسلم: 
ــهُ يُسـْـتَحَبّ أَنْ يَنُْفــض فِرَاشــه َقبـْـل أَنْ يَدْخـُـل  ])دَاخِلـَـة اإْلَِزار(: َطرَفــه، وَمَعْنَــاهُ: أَنَّ
فِيــهِ، لِئـَـالَّ يَُكــون فِيــهِ حَيَّــة أَوْ عَْقــرَب أَوْ َغيْرمهَــا مِــنْ الْمُؤْذِيَات،وَلْيَنُْفــضْ وَيَــدُهُ 

مَسـْـتُورَة ِبَطــرَفِ إَِزاره، لِئـَـالَّ يَحْصـُـل فِــي يَــده مَْكــرُوه إِنْ َكانَ هُنـَـاَك[)2(.

)1( صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار
٩ / ٧٩ )2(
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السنة الثالثة: الوضوء قبل النوم واالضطجاع على الشق األمين 

ــى  ــاِزٍب رضــي اهلل عنــه َقــاَل: َقــاَل النَِّبــيُّ صَلَّ ــِن عَ ــرَاءِ بْ ــنْ الْبَ روى الشــيخان عَ
ــْأ وُُضــوءََك لِلصَّــالَةِ، ثـُـمَّ اْضَطِجــعْ  اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسـَـلَّمَ: )إَِذا أَتَيـْـتَ مَْضجَعَــكَ َفتَوَضَّ
كَ اأْلَيْمَــِن، ثُــمَّ ُقــْل: ]اللَّهُــمَّ أَسْــلَمْتُ وَجِْهــي إِلَيْــكَ، وََفوَّْضــتُ أَمْــِري  عَلَــى شِــقِّ
إِلَيْــكَ، وَأَلْجَــْأتُ َظهْــِري إِلَيْــكَ، رَْغبَــًة وَرَهْبَــًة إِلَيْــكَ، اَل مَلْجَــَأ وَاَل مَنْجَــا مِنْــكَ إاِلَّ 

ــلْتَ[)1(. ــذِي أَرْسَ ــكَ الَّ ــذِي أَنْزَلْــتَ، وَِبنَِبيِّ ــتُ ِبكِتَاِبــكَ الَّ ــمَّ آمَنْ ــكَ، اللَّهُ إِلَيْ
َفإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ َفَأنْتَ عَلَى الْفِْطرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتََكلَّمُ ِبهِ.

ــتُ  ــمَّ آمَنْ ــا بَلَْغــتُ: ]اللَّهُ ــلَّمَ، َفلَمَّ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــى اللَّ ــا عَلَــى النَِّبــيِّ صَلَّ َقــاَل: َفرَدَّدْتُهَ
ــلْتَ[.  ــذِي أَرْسَ ــكَ الَّ ــاَل: اَل، ]وَنَِبيِّ ــولِكَ[ َق ــتَ[ ُقلْــتُ: ]وَرَسُ ــذِي أَنْزَلْ ــكَ الَّ ِبكِتَاِب

قال ابن حجر يف الفتح: 
]ظاهــره اســتحباب جتديــد الوضــوء لــكل مــن أراد النــوم، ولــو كان علــى طهــارة، 

ويُحتمــل أن يكــون خمصوصــاً مبــن كان مُحدِثــاً[ -أي: غــر متوضــىء)2(-. 

ــاَل:  ــنْ َق ــى مَ ــلَّمَ عَلَ ــهِ وَسَ ــه عَلَيْ ــى اللَّ ــي رَدّه صَلَّ ــة فِ ــي الْحِْكمَ ــَل فِ ــا قِي ــى مَ وَأَوْلَ
]وَرَسـُـولِكَ[ بَــدَل ]وَنَِبيِّــكَ[ أَنَّ أَلَْفــاظ اأْلَْذَكار تَوْقِيفِيَّــة، وَلَهـَـا خَصَائِــص وَأَسْــرَار اَل 
ــذِي وَرَدَتْ ِبــهِ، وَهَــَذا اِخْتِيـَـار  يَدْخُلهـَـا الْقِيـَـاس، َفتَِجــب الْمُحَاَفَظــة عَلـَـى اللَّْفــظ الَّ
ــزَاء  ــق الْجَ ــوَاِرد ِبحُرُوفِهِ،وََقــدْ يَتَعَلَّ ــر فِيــهِ عَلَــى اللَّْفــظ الْ ــاِزِريّ َقــاَل: َفيُْقتَصَ الْمَ

ِبتِلـْـكَ الْحُــرُوف[)٣(.

)1( صحيح البخاري كتاب الوضوء وصحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار
٣٨٩ / 1 )2(

)٣( املرجع السابق 1٨ / ٦٩

وقال النووي يف شرحه صحيح مسلم: 
ئــاً َكَفــاهُ َذلـِـكَ الْوُُضــوء؛ ألَِنَّ الْمَْقصُــود النَّــوْم عَلَى َطهَارَة؛ مََخاَفة  ]َفــإِنْ َكانَ مُتَوَضِّ
أَنْ يَمـُـوت فِــي لَيْلَتــه، وَلِيَُكــونَ أَصْــدَق لِرُؤْيَــاهُ، وَأَبْعَــد مِــنْ تَلَعُّــب الشَّــيَْطان ِبــهِ فِــي 

مَنَامــه، وَتَرِْويعــه إِيَّاهُ[)1(.
وروى البخــاري يف التاريــخ الكبــر عــن عبــد اهلل بــن عمــرو رضــي اهلل عنهمــا 
قــال: ]األرواح تعــرج يف منامهــا إىل الســماء فتُؤمــر بالســجود عنــد العــرش، فمن 
كان طاهــراً ســجد عنــد العــرش، ومــن ليــس بطاهــر ســجد بعيــداً مــن العــرش[. 

٩ / ٧٥ )1(
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روى البخاري يف صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه قال: 
]كان النــي صلــى اهلل عليــه وســلم إذا أخــذ مضجعــه مــن الليــل، وضــع يــده حتــت 

خــدِّه، ثــم يقــول: )اللهــم بامســك أمــوت وأحيا(. 
وإذا استيقظ قال: )احلمد هلل الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور()1(.

ــة  ــة عــن اإلعجــاز العلمــي يف الســنة النبوي ــت: وقــد كشــفت دراســة أمريكي قل
املتعلــق بالنــوم علــى الشــق األميــن مــع وضــع اليــد اليمنــى حتــت اخلــد األميــن 
يف هتدئــة جســم اإلنســان والنــوم الســريع، واســتغناء األشــخاص الذيــن يعانــون 

مــن القلــق والتوتــر عــن تنــاول للمنومــات.
وأجــرى هــذه الدراســات فريــق حبثــي أمريكــي برئاســة العــامل املصــري املغــرتب 

الدكتــور مجــال الديــن إبراهيــم، أســتاذ علــم الســموم بكاليفورنيــا.
ــد تطبيــق نتائــج األحبــاث  ــه وفريقــه البحثــي عن ــور مجــال إىل أن وأشــار الدكت
الربيطانيــة علــى البالغــن توصلــوا إىل أن القلــب يعمــل مبجهــود أقــل إذا كان يف 
اجلــزء العلــوي مــن اجلســم، وهــو الوضــع الــذي حيــدث عنــد النــوم علــى اجلانب 
األميــن، ممــا يســاعد علــى هتدئــة جســم اإلنســان والنــوم الســريع، وتابــع أنــه مــن 
ناحيــة أخــرى، فــإن اإلنســان عندمــا يكــون متوتــراً فــإن الشــحنات الكهربائيــة 
ترتاكــم يف املــخ وعنــد وضــع اليــد اليمنــى حتــت اخلــد األميــن عنــد النــوم يتــم 

تفريــغ تلــك الشــحنات الزائــدة الضــارة املوجــودة يف املــخ[)2(.

)1( يف كتاب الدعوات
http://www.alarabiya.net/articles/2012/07/14/226258.html )2(

السنة اخلامسة: مسح الوجه والنظر إىل السماء 
وقراءة أواخر سورة آل عمران عند االستيقاظ من الليل

روى البخاري يف صحيحه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: 
]بــتُ يومــاً عنــد خالــي ميمونــة، فتحــدث رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم مــع 

أهلــه ســاعًة ثــم رََقــد، فلمــا كان ثلــث الليــل اآلخــر قعــد فنظــر إىل الســماء[)1(.
ــوُل  ــتَيَْقَظ رَسُ ــدَهُ اسْ ــٍل أَوْ بَعْ ــهُ ِبَقلِي ــُل أَوْ َقبْلَ ــفَ اللَّيْ ــى إَِذا انْتَصَ ــة: ]حَتَّ ويف رواي
ــرَأَ  ــمَّ َق ــدِهِ ثُ ــهِ ِبيَ ــنْ وَجِْه ــوْمَ عَ ــحُ النَّ ــسَ يَمْسَ ــلَّمَ َفجَلَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــى اللَّ ــهِ صَلَّ اللَّ

الْعَشْــرَ اآْليَــاتِ الَْخوَاتِــمَ مِــنْ سُــورَةِ آِل عِمْــرَانَ[)2(.
وقال النووي يف شرح صحيح مسلم: 
قوله: )فجعل ميسح النوم عن وجهه(

معناه: أثر النوم، وفيه: استحباب هذا، واستعمال اجملاز)٣(. 
واآليات هي:

)1( كتاب تفسر القرآن
)2( صحيح البخاري كتاب الوضوء وصحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار

111 / ٣( ٣(
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َّذِيــنَ  لْبَــاِب * ال ولِــي اْلَ }إِنَّ فِــي خَلْــِق السَّــمَاوَاتِ وَاْلَرِْض وَاخْتِــاَفِ اللَّيْــِل وَالنَّهَــاِر َليَــاتٍ لُِ
رِْض رَبَّنَــا مَــا  ــرُونَ فِــي خَلْــِق السَّــمَاوَاتِ وَاْلَ يَْذُكــرُونَ اللَّــهَ قِيَامًــا وَُقعُــودًا وَعََلــى جُنُوبِِهــمْ وَيََتَفكَّ
ــِل النَّــارَ َفَقــدْ َأخْزَيَْتــهُ وَمَــا  َّــكَ مَــنْ ُتدْخِ خََلْقــتَ هَــَذا بَاطِــاً سُــبْحَانَكَ َفقِنَــا عَــَذابَ النَّــاِر * رَبَّنَــا إِن
َّنَــا سَــمِعْنَا مُنَادِيًــا يُنَــادِي لِلِْميَــاِن َأنْ آمِنُــوا بِرَبُِّكــمْ َفآمَنَّــا رَبَّنَــا َفاْغفـِـرْ لَنَــا  الِمِــنَ مـِـنْ َأنْصَــاٍر * رَبَّنَــا إِن لِلظَّ
بْــرَاِر * رَبَّنَــا وَآتِنَــا مَــا وَعَدَْتنَــا عََلــى رُسُــلِكَ وََل ُتْخِزنـَـا يَــوْمَ  ــرْ عَنَّــا سَــيَِّئاتِنَا وََتوَفَّنَــا مَــعَ اْلَ

ِّ
ُذُنوبَنَــا وََكف

ــي َل ُأضِيــعُ عَمَــَل عَامِــٍل مِنُْكــمْ مِــنْ َذَكــٍر َأوْ 
ِّ
َّــكَ َل ُتْخلِــفُ الْمِيعَــادَ * َفاسـْـَتجَابَ لَهُــمْ رَبُّهُــمْ َأن الْقِيَامـَـةِ إِن

َّذِيــنَ هَاجَــرُوا وَُأخِْرجُــوا مِــنْ دِيَاِرهِــمْ وَُأوُذوا فِــي سَــِبيلِي وََقاَتُلــوا وَُقتُِلــوا  ُأنَْثــى بَعُْضُكــمْ مـِـنْ بَعْــٍض َفال
نْهَــارُ َثوَابًــا مِــنْ عِنـْـدِ اللَّــهِ وَاللَّــهُ عِنـْـدَهُ  دْخَِلنَّهُــمْ جَنَّــاتٍ َتجـْـِري مِــنْ َتحْتِهَــا اْلَ ــرَنَّ عَنْهُــمْ سَــيَِّئاتِِهمْ وََلُ

ِّ
َكف َلُ

َّذِيــنَ َكَفــرُوا فِــي الِْبــاَدِ * مََتــاعٌ َقلِيــٌل ُثــمَّ مَْأوَاهُــمْ جَهَنَّــمُ وَبِْئــسَ  َّــكَ َتَقلُّــبُ ال ــوَاِب * َل يَُغرَّن حُسْــنُ الثَّ
نْهَــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا ُنــزًُل مِــنْ عِنْــدِ  َّذِيــنَ اتََّقــوْا رَبَّهُــمْ لَهُــمْ جَنَّــاتٌ َتجْــِري مِــنْ َتحْتِهَــا اْلَ الْمِهَــادُ * لَكِــِن ال
بْــرَاِر * وَإِنَّ مِــنْ َأهْــِل الْكَِتــاِب لَمَــنْ يُؤْمِــنُ بِاللَّــهِ وَمَــا ُأنـْـِزَل إِلَيُْكــمْ وَمَــا ُأنـْـِزَل  اللَّــهِ وَمَــا عِنْــدَ اللَّــهِ خَيْــرٌ لِْلَ
ــِريعُ  ــهَ سَ ــدَ رَبِِّهــمْ إِنَّ اللَّ ــمْ عِنْ ــمْ َأجْرُهُ ــكَ لَهُ ــا َقلِيــاً ُأولَئِ ــهِ َثمَنً ــاتِ اللَّ ــَترُونَ بِآيَ ــهِ َل يَشْ ــعِنَ لِلَّ إِلَيِْهــمْ خَاشِ

ــهَ لَعَلَُّكــمْ ُتْفلِحُــونَ{  َّذِيــنَ آمَنُــوا اصِْبــرُوا وَصَابـِـرُوا وَرَابُِطــوا وَاتَُّقــوا اللَّ ــا ال الْحِسَــاِب * يَاَأيُّهَ

السنة السادسة: متابعة املؤذن

ــهُ سَــمِعَ النَِّبــيَّ  ــهِ بْــِن عَمْــِرو بْــِن الْعَــاِص أَنَّ روى مســلم يف صحيحــه عَــنْ عَبْــدِ اللَّ
صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَُقــوُل:

ــى  ــنْ صَلَّ ــهُ مَ ــوا عَلَــيَّ، َفإِنَّ ــمَّ صَلُّ ــوُل، ثُ ــا يَُق ــَل مَ ــوا مِثْ نَ َفُقولُ ــؤَذِّ ــمِعْتُمْ الْمُ )إَِذا سَ
ــا  هَ ــيلََة، َفإِنَّ ــي الْوَسِ ــهَ لِ ــلُوا اللَّ ــمَّ سَ ــرًا، ثُ ــا عَشْ ــهِ ِبهَ ــهُ عَلَيْ ــى اللَّ ــالَةً صَلَّ ــيَّ صَ عَلَ
ــوَ،  ــا هُ ــو أَنْ أَُكــونَ أَنَ ــهِ، وَأَرْجُ ــادِ اللَّ ــنْ عِبَ ــدٍ مِ ــي إاِلَّ لِعَبْ ــةِ اَل تَنْبَغِ ــي الْجَنَّ ــٌة فِ مَنِْزلَ

ــَفاعَُة()1(. ــهُ الشَّ ــتْ لَ ــيلََة حَلَّ ــي الْوَسِ ــَأَل لِ ــنْ سَ َفمَ
ــى  ــه: ]حــي عل ــول إال يف قول ــا يق ــل م ــول مث ــؤذن فيق ــع امل ــك أن يتاب ــة ذل وصِف

ــاهلل. ــوة إال ب ــول: ال حــول وال ق ــالح[ فيق ــى الف الصــالة حــي عل
ــهِ  ــدِ اللَّ ــِن عَبْ ــِر بْ ــنْ جَاِب وكيفيــة دعــاء الوســيلة جــاءت يف صحيــح البخــاري عَ
ــنَ  ــاَل حِ ــنْ َق ــاَل: )مَ ــلَّمَ َق ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــى اللَّ ــهِ صَلَّ ــوَل اللَّ رضــي اهلل عنــه أَنَّ رَسُ
ــدًا  ــةِ آتِ مُحَمَّ ــالَةِ الَْقائِمَ ــةِ وَالصَّ امَّ ــوَةِ التَّ ــذِهِ الدَّعْ ــمَّ رَبَّ هَ ــدَاءَ: ]اللَّهُ ــمَعُ النِّ يَسْ
ــَفاعَتِي  ــهُ شَ ــتْ لَ ــهُ[ حَلَّ ــذِي وَعَدْتَ ــودًا الَّ ــا مَحْمُ ــهُ مََقامً ــَة وَابْعَثْ ــيلََة وَالَْفضِيلَ الْوَسِ

ــةِ()2(. ــوْمَ الْقِيَامَ يَ
ورواها البيهقي يف سننه الكربى وزاد يف آخرها: ]إنك ال ختلف امليعاد[.

)1( كتاب الصالة
)2( كتاب األذان

  



3031

السنة السابعة: احملافظة على الوضوء 

روى اإلمــام أمحــد يف مســنده عَــنْ ثَوْبَــانَ رضــي اهلل عنــه َقــاَل: َقــاَل رَسُــوُل اللَّــهِ 
ــرَ أَعْمَالُِكــمْ  ــوا أَنَّ خَيْ ــوا، وَاعْلَمُ ــنْ تُحْصُ ــتَقِيمُوا وَلَ ــلَّمَ: )اسْ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــى اللَّ صَلَّ

الصَّــاَلةُ، وَلـَـنْ يُحَافِــَظ عَلـَـى الْوُُضــوءِ إاِلَّ مُؤْمِــنٌ()1(.
أنــه ال حيافــظ علــى الوضــوء - أي: ال يكــون  ويف احلديــث معنــى لطيــف 
ــاً دائمــاً - إال مؤمــن كامــل اإلميــان وهــو الــذي حتقــق بشــعب اإلميــان  متوضئ
كلهــا االعتقاديــة والعمليــة والقوليــة واألدبيــة اخُللُقيــة الــي أشــار إليهــا ســيدنا 
ــبْعُونَ -أَوْ ِبْضــعٌ  ــانُ ِبْضــعٌ وَسَ رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم بقولــه: )اإْلِميَ
وَسِــتُّونَ- شُــعْبًَة َفَأْفَضلُهَــا َقــوُْل اَل إِلَــهَ إاِلَّ اللَّــهُ، وَأَدْنَاهَــا إِمَاَطــُة اأْلََذى عَــنْ 
ِريــِق، وَالْحَيَــاءُ شـُـعْبٌَة مِــنْ اإْلمِيَــاِن()2( كمــا أفــاد ذلــك العالمــة العارف الشــيخ  الطَّ

ــه. ــن رضــي اهلل عن ــد اهلل ســراج الدي عب
ــحَ  ــدَةَ رضــي اهلل عنــه قــال: ]أَصْبَ ــي بُرَيْ وروى اإلمــام أمحــد يف مســنده عــن أَِب
ــبَْقتَنِي  ــا ِبــالَُل ِبــمَ سَ ــا ِبــالَاًل َفَقــاَل: )يَ ــلَّمَ َفدَعَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــى اللَّ ــهِ صَلَّ ــوُل اللَّ رَسُ
إِلـَـى الْجَنَّــةِ؟ مـَـا دَخَلـْـتُ الْجَنَّــَة َقــطُّ إاِلَّ سَــمِعْتُ خَشَْخشـَـتَكَ أَمَامِــي، إِنِّــي دَخَلـْـتُ 
الْبَاِرحـَـَة الْجَنَّــَة َفسَــمِعْتُ خَشَْخشـَـتَكَ( -والَْخشَْخشـَـَة حَرََكــٌة لَهـَـا صـَـوْتٌ- ِ)َقــاَل: 
ــهِ  ــهُ عَلَيْ ــى اللَّ ــهِ صَلَّ ــوُل اللَّ ــِن، َفَقــاَل رَسُ ــتُ رَْكعَتَيْ ــْأتُ وَصَلَّيْ ــا أَحْدَثْــتُ إاِلَّ تَوَضَّ مَ

ــلَّمَ: ِبهَــَذا()٣( - أي: بعملــك هــذا نلــت هــذا املقــام.  وَسَ

21٣٤٤ )1(
)2( صحيح مسلم كتاب اإلميان

21٩1٣( ٨(

هُ  هـَـارَةِ، وَأَنَّ قــال زيــن الديــن العراقــي يف طــرح التثريــب: ]فِيــهِ اسـْـتِحْبَابُ دَوَاِم الطَّ
ــِردْ الصَّــالَةَ،  ــتَحَبُّ الْوُُضــوءُ عَقِــبَ الْحَــدَثِ، وَإِنْ لَــمْ يَُكــنْ وَْقــتُ صَــالَةٍ وَلَــمْ يُ يُسْ
وَهُــوَ الْمُــرَادُ ِبَقوْلِــهِ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: )وَاَل يُحَافِــُظ عَلَــى الْوُُضــوءِ إالَّ 
اهِــرُ أَنَّ الْمُــرَادَ مِنْــهُ دَوَامُ الْوُُضــوءِ اَل الْوُُضــوءُ الْوَاِجــبُ َفَقــْط عِنْــدَ  مُؤْمِــنٌ( َفالظَّ

ــهُ أَعْلـَـمُ[)1(. الصَّــالَةِ وَاَللَّ
وقــال بكــري: وقــد مشــى بــالل رضــي اهلل عنــه أمــام ســيدنا رســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وســلم مشــية اخلــادم بــن يــدي ســيده، فهــذا معنــى الســبق هنــا واهلل 

أعلم.

٥٩ / 2 )1(
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السنة الثامنة: الوضوء للجنب إذا أراد األكل أو النوم 

روى مســلم يف صحيحــه عَــنْ أم املؤمنــن الصّدّيقــة بنــت الصّدّيــق املُــربَّأة يف 
كتــاب اهلل عــز وجــل حبيبــة ســيدنا رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم السّــيدة 
عَائِشـَـَة رضــي اهلل عنهــا أَنَّ رَسُــوَل اللَّــهِ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسـَـلَّمَ َكانَ إَِذا أَرَادَ أَنْ 

ــامَ. ــَل أَنْ يَنَ ــَأ وُُضــوءَهُ لِلصَّــالَةِ َقبْ ــوَ جُنُــبٌ تَوَضَّ ــامَ وَهُ يَنَ
قــال النــووي: ]ويف روايــة: )إذا كان جُنبــاً فــأراد أن يــأكل أو ينــام توضــأ وضــوءه 
للصــالة(، ويف روايــة عمــر رضــي اهلل عنــه: )يــا رســول اهلل أَيَرُْقــدُ أحدنــا وهــو 
جنــب؟ قــال: نعــم إذا توضــأ(، ويف روايــة: )نعــم ليتوضــأ ثــم لينــم حتــى يغتســل 

إذا شــاء()1(.
وقال ابن قدامة احلنبلي يف ]املغين[: 

َأ[)2(. ]وَيُسْتَحَبُّ لِلْجُنُِب إَذا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، أَوْ يَْأُكَل، أَنْ يَتَوَضَّ
وقال الكاساني احلنفي يف ]بدائع الصنائع[:

ــنْ  ــا رُِويَ عَ ــالةِ لِمَ ــَأ وُُضــوءَهُ لِلصَّ ــَل أَنْ يَتَوَضَّ ــامَ َقبْ ــهُ - أي: للجُنــب - أَنْ يَنَ ]وَلَ
هَــا َقالَــتْ: )َكانَ النَِّبــيُّ صلــى اهلل عليــه وســلم يَنَــامُ،  عَائِشَــَة رضــي اهلل عنهــا أَنَّ
مَــا  وَهُــوَ جُنُــبٌ مِــنْ َغيْــِر أَنْ يَمَــسَّ مَــاءً(، وَألَنَّ الْوُُضــوءَ لَيْــسَ ِبُقرْبَــةٍ ِبنَْفسِــهِ، وَإِنَّ
هُــوَ ألَدَاءِ الصَّــالةِ، وَلَيـْـسَ فِــي النَّــوِْم َذلـِـكَ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَــْأُكَل، أَوْ يَشـْـرَبَ َفيَنْبَغِــي 

ــْأُكَل، وَيَشْــرَبَ[)٣(. أَنْ يَتَمَْضمَــضَ، وَيَْغسِــَل يَدَيْــهِ. ثُــمَّ يَ

)1( شرح صحيح مسلم ٣ / 21٦
22٩ / 1 )2(
٣٨ / 1 )٣(

السنة التاسعة: االضطجاع على الشِقِّ األمين بعد سنة الفجر

روى البخــاري يف صحيحــه عــن الســيدة عائشــة رضــي اهلل عنهــا قالــت: ]كان 
النــي صلــى اهلل عليــه وســلم إذا صلــى ركعــي الفجــر اضطجــع علــى شــقه 

األميــن[)1(. 
وقــال النــووي يف شــرحه صحيــح مســلم: ]والصحيــح أو الصــواب االضطجــاع 
بعــد ســنة الفجــر حلديــث أبــي هريــرة قــال: قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 

وســلم: )إذا صلــى أحدكــم ركعــي الفجــر فليضطجــع علــى ميينــه(. 
ــى شــرط البخــاري ومســلم، قــال  ــو داود والرتمــذي بإســناد صحيــح عل رواه أب
الرتمــذي: هــو حديــث حســن صحيــح، فهــذا حديــث صحيــح صريــح يف األمــر 

باالضطجــاع[)2(. 
وقــال احلافــظ ابــن حجــر يف الفتــح: ]وََذهـَـبَ بَعْــض السَّــلَف إِلـَـى اِسـْـتِحْبَاهبَا فِــي 
ــهُ  ــيُوخنَا ِبَأنَّ ــر، وََقــوَّاهُ بَعْــض شُ ــن عُمَ ــنْ اِبْ ــيّ عَ ــوَ مَحْكِ ــِجد وَهُ الْبَيْــت دُون الْمَسْ
ــحَّ  ــِجد، وَصَ ــي الْمَسْ ــهُ فِ ــهُ َفعَلَ ــلَّمَ أَنَّ ــهِ وَسَ ــه عَلَيْ ــى اللَّ ــيّ صَلَّ ــنْ النَِّب ــل عَ ــمْ يُنَْق لَ
ــن أَِبــي  ــهُ اِبْ ــِجد، أَخْرَجَ ــي الْمَسْ ــنْ يَْفعَلــهُ فِ ــب)٣( مَ ــهُ َكانَ يُحَصِّ ــر أَنَّ ــن عُمَ ــنْ اِبْ عَ

ــيْبَة)٤([. شَ

)1( كتاب اجلمعة
1٦ / ٩ )2(

)٣( أي: يرميه باحلصباء، وهي احلصى أو صغر احلجارة وذلك من قبيل التنبيه.
1٤( ٤ / ٥٤(
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السنة العاشرة: الدعاء يف اجللسة بني السجدتني 

ــتُ  روى مســلم يف صحيحــه عــن الــرباء بــن عــازب رضــي اهلل عنــه قــال: ]رَمَْق
الصــالة مــع رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم فوجدت قيامَــه فرْكعتَه فاعتداله 
ــن  ــن الســجدتن فســجدتَه فجلســته مــا ب ــته ب بعــد ركوعــه فســجْدتَهُ فجلْس

التســليم واالنصــراف قريبــاً مــن السَّــواء[)1(. 
أي: على حَدٍّ سواء يف املدة. 

وروى أبــو داود يف ســننه عَــنْ ابْــِن عَبَّــاٍس رضــي اهلل عنهمــا أَنَّ النَِّبــيَّ صَلَّــى اللَّــهُ 
ــي  ــي وَعَافِنِ ــي وَارْحَمْنِ ــرْ لِ ــمَّ اْغفِ ــجْدَتَيِْن: )اللَّهُ ــنَ السَّ ــوُل بَيْ ــلَّمَ َكانَ يَُق ــهِ وَسَ عَلَيْ

وَاهْدِنِــي وَارُْزْقنِــي()2(. 
وقال النووي يف ]اجملموع[ بعد أن ذكر روايات احلديث:

]فاالحتيــاط واالختيــار أن جيمــع بــن الروايــات ويأتــى جبميــع ألفاظهــا وهــى 
واهدنــي  وارفعــين  واجبُرنــي)٣(  وعافــين  وارمحــين  اغفــر يل  )اللهــم  ســبعة: 

وارزقــين()٤(.

)1( يقال: رمَق الشَّيءَ: نَظر إليه وأتبعه بصره يرقبُه ويتعهَّدُه. كما يف معجم اللغة العربية املعاصرة.
)2( كتاب الصالة.
)٣( كتاب الصالة.

)٤( َقــاَل الْجـَـزَِريُّ فِــي النِّهَايَــةِ: )وَاجْبُرْنِــي( أَِي أَْغنِنِــي، مِــنْ: جَبـَـرَ اللَّــهُ مُِصيبَتـَـهُ أَيْ رَدَّ عَلَيْــهِ مـَـا َذهـَـبَ عَنْــهُ أَوْ عَوََّضــهُ عَنـْـهُ، وَأَصْلـُـهُ 
مِــنْ جَبـْـِر الَْكسـْـِر ٣ / ٤٣٧.

السنة احلادية عشرة: صالة النافلة على الراحلة يف السفر ولو لغري القبلة

روى البخــاري يف صحيحــه عَــنْ ابْــِن عُمَــرَ رضــي اهلل عنهمــا َقــاَل: ]َكانَ النَِّبــيُّ 
صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسـَـلَّمَ يُصَلِّــي فِــي السَّــَفِر عَلـَـى رَاحِلَتِــهِ حَيْــثُ تَوَجَّهـَـتْ ِبــهِ يُومِــئُ 

إمِيَــاءً صـَـالَةَ اللَّيـْـِل إاِلَّ الَْفرَائـِـضَ، وَيُوتِــرُ عَلـَـى رَاحِلَتـِـهِ[.
ــى  ــل عل ــث جــواز التنف ــح مســلم: ]يف هــذا احلدي ــووي يف شــرح صحي ــال الن ق

الراحلــة يف الســفر حيــث توجهــت وهــذا جائــز بإمجــاع املســلمن[)1(.
ــُل رَاكِبًــا  قــال الزَّيلعــي احلنفــي يف ]تبيــن احلقائــق شــرح كنــز الدقائــق[: ]وَيَتَنَفَّ
ــهُ َقــاَل  خَــاِرجَ الْمِصْــِر مُومِيًــا إلَــى أَيْ ِجهَــةِ تَوَجَّهَــتْ دَابَّتُــهُ لِحَدِيــثِ جَاِبــٍر أَنَّ
ــَل  ــهِ النَّوَافِ ــى رَاحِلَتِ ــوَ عَلَ ــي وَهُ ــهِ صلــى اهلل عليــه وســلم يُصَلِّ ــوَل اللَّ ــت رَسُ )رَأَيْ
ــَل  ــاءً، وَألَنَّ النَّوَافِ ــئُ إميَ ــنْ الرُُّكــوِع وَيُومِ ــجُودَ مِ ــنْ يَْخفِــضُ السُّ ــةٍ( لَكِ ــي ُكلِّ ِجهَ فِ
َغيْــرَ مُْختَصَّــةٍ ِبوَْقــتٍ َفلـَـوْ أَلْزَمْنَــاهُ النُّــزُوَل وَاسـْـتِْقبَاَل الْقِبْلـَـةِ تَنَْقطـِـعُ عَنْــهُ النَّافِلـَـُة 
ــوُز عَلَــى  ــٌة ِبوَْقــتٍ َفــال تَجُ ــا الَْفرَائِــضُ َفمُْختَصَّ ــنْ الَْقافِلَــةِ، وَأَمَّ ــوَ عَ ــعُ هُ أَوْ يَنَْقطِ
ــنْ  ــاتُ مِ ــَذا الْوَاِجبَ ــةِ، وََك ــتِْقبَاِل الْقِبْلَ ــي اسْ ــرَّ فِ ــا مَ ــى مَ ــرُورَةِ عَلَ ــةِ إال لِلضَّ الدَّابَّ
تِــي تُلِيـَـتْ  الِْوتـْـِر وَالْمَنْــُذوِر وَمـَـا شـَـرَعَ فِيــهِ َفَأْفسَــدَهُ وَصـَـالةِ الِْجنـَـاَزةِ وَالسَّــجْدَةِ الَّ
ــى تَجُــوَز عَلـَـى الدَّابَّــةِ وَعَــنْ أَِبــي  عَلـَـى األَرِْض. وَأَمَّــا السُّــنَنُ الرَّوَاتِــبُ َفنَوَافِــُل حَتَّ
ــدَاِر  ــي مِْق ــوا فِ ــا وَاخْتَلَُف ــنْ َغيِْرهَ ــدُ مِ ــا آَك هَ ــِر؛ ألَنَّ ــنَّةِ الَْفجْ ــِزُل لِسُ ــهُ يَنْ ــَة أَنَّ حَنِيَف
ــرَ  ــافِِر أَنْ يَْقصُ ــٍع لِلْمُسَ ــي ُكلِّ مَوْضِ ــوُز فِ ــا تَجُ هَ ــحُّ أَنَّ ــِر وَاألَصَ ــنْ الْمِصْ الُْخــرُوِج مِ

ــالةَ فِيــهِ[. الصَّ

21٥ / ٠ )1(
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روى مســلم يف صحيحــه عَــنْ حَُذيَْفــَة رضــي اهلل عنــه َقــاَل: ]صَلَّيْــتُ مَــعَ النَِّبــيِّ 
ــةِ،  ــدَ الْمِائَ ــعُ عِنْ ــتُ: يَرَْك ــرَةَ َفُقلْ ــحَ الْبََق ــةٍ َفاْفتَتَ ــلَّمَ َذاتَ لَيْلَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــى اللَّ صَلَّ
ــا، ثُــمَّ اْفتَتَــحَ  ــةٍ، َفمََضــى َفُقلـْـتُ: يَرَْكــعُ ِبهَ ــا فِــي رَْكعَ ثُــمَّ مََضــى َفُقلـْـتُ: يُصَلِّــي ِبهَ
ــةٍ  ــرَّ ِبآيَ ــالً)2( إَِذا مَ ــرَأُ مُتَرَسِّ ــا يَْق ــرَانَ َفَقرَأَهَ ــحَ آَل عِمْ ــمَّ اْفتَتَ ــا ثُ ــاءَ)1( َفَقرَأَهَ النِّسَ
ِفيهـَـا تَسـْـِبيحٌ سـَـبَّحَ، وَإَِذا مَــرَّ ِبسُــؤَاٍل سَــَأَل، وَإَِذا مـَـرَّ ِبتَعَــوُّذٍ تَعَــوََّذ، ثـُـمَّ رََكــعَ َفجَعـَـَل 
ــمِعَ  ــاَل: سَ ــمَّ َق ــهِ ثُ ــنْ قِيَامِ ــوًا مِ ــهُ نَحْ ــَكانَ رُُكوعُ ــيَ الْعَظِيــِم، َف ــبْحَانَ رَبِّ ــوُل: سُ يَُق
اللَّــهُ لِمَــنْ حَمِــدَهُ، ثـُـمَّ َقــامَ َطِويــالً َقِريبـًـا مِمَّــا رََكــعَ ثـُـمَّ سَــجَدَ َفَقــاَل: سـُـبْحَانَ رَبِّــيَ 

ــهِ[)٣(. ــا مِــنْ قِيَامِ اأْلَعْلـَـى، َفــَكانَ سُــجُودُهُ َقِريبً
ــلَّمَ  ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــى اللَّ ــعَ النَِّبــيِّ صَلَّ ــى مَ ــهُ صَلَّ ــنْ حَُذيَْفــَة أَنَّ ويف روايــة الرتمــذي عَ
َفــَكانَ يَُقــوُل فِــي رُُكوعِــهِ: )سـُـبْحَانَ رَبِّــيَ الْعَظِيــِم(، وَفِــي سُــجُودِهِ: )سـُـبْحَانَ رَبِّــيَ 
ــَذاٍب  ــةِ عَ ــا أَتَــى عَلـَـى آيَ ــَأَل وَمَ ــةٍ إاِلَّ وََقــفَ وَسَ ــةِ رَحْمَ ــا أَتَــى عَلـَـى آيَ اأْلَعْلـَـى(، وَمَ

ــوََّذ)٤(. إاِلَّ وََقــفَ وَتَعَ
ــَة  ــنْ الســيدة عَائِشَ ــرُوقٍ التابعــي، عَ ــنْ مَسْ وروى ابــن أبــي شــيبة يف مصنفــه عَ
ــمَّ  ــتْ: »اللَّهُ ــمُوِم{، َفَقالَ ــَذابَ السَّ ــا عَ ــا وَوََقانَ ــهُ عََليْنَ ــنَّ اللَّ ــةِ: }َفمَ ــذِهِ اآْليَ ــرَّتْ ِبهَ ــا مَ هَ أَنَّ
ــكَ أَنـْـتَ الْبـَـرُّ الرَّحِيــمُ«، َفقِيــَل لِْلَعْمـَـِش: فِــي  مُــنَّ عَلَيْنـَـا وَقِنـَـا عَــَذابَ السَّــمُوِم إِنَّ

ــالَةِ. ــي الصَّ ــاَل: فِ ــالَةِ؟، َفَق الصَّ
رْتِيــِب - أي ترتيــب الســور -  وْقِيــفِ وَالتَّ ــهُ َكانَ َقبْــَل التَّ ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ النِّسَــاءَ ثـُـمَّ آَل عِمْــرَانَ هُنَــا عَلـَـى أَنَّ )1( تَْأِويــُل قِرَاءَتِــهِ صَلَّــى اللَّ

كمــا يف نيــل األوطــار للشــوكاني 2 / 2٦٦
)2( أي: متمهالًِّ مرتِّالً  

)٣( كتاب صالة املسافرين وقصرها
)٤( سنن الرتمذي كتاب الصالة

وروى أيضــاً عــن عبــداهلل بــن مســعود رضــي اهلل عنــه قــال: ]إَِذا مـَـرَّ أَحَدُُكــمْ فِــي 
الصَّــالَةِ ِبذِْكــِر النَّــاِر، َفلْيَسـْـتَعِْذ ِباللَّــهِ مِــنَ النَّــاِر، وَإَِذا مـَـرَّ ِبذِْكــِر الْجَنَّــةِ، َفلْيَسْــَأِل 

اللَّــهَ الْجَنَّــَة[.
وقال اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل يف ]اجملموع[: 

قال املصنف رمحه اهلل:
ــُة  ــهِ آيَ ــرَّتْ ِب ــى، وَإِنْ مَ ــهَ تَعَالَ ــَأَل اللَّ ــةٍ أَنْ يَسْ ــُة رَحْمَ ــهِ آيَ ــرَّتْ ِب ــنْ مَ ــتَحَبُّ لِمَ ]وَيُسْ
عَــَذاٍب أَنْ يَسـْـتَعِيَذ مِنـْـهُ، وَيُسـْـتَحَبُّ لِلْمَْأمُــوِم أَنْ يُتَاِبــعَ اإْلِمَــامَ فِــي سُــؤَاِل الرَّحْمَــةِ 

وَاالِسْــتِعَاَذةِ مِــن الْعَــَذاِب ألنــه دعــاء، َفسَــواء املأمــوم واالمــام فيــه كالتأمــن.
قــال الشــافعي وأصحابنــا: يســن للقــارئ يف الصــالة وخارجهــا إذا مــر بآيــة 
رمحــة أن يســأل اهلل تعــاىل الرمحــة، أو بآيــة عــذاب أن يســتعيذ بــه مــن العــذاب، 

ــر[)1(.  أو بآيــة تســبيح أن يســبِّح، أو بآيــة مثــل أن يتدبَّ
وعند السادة احلنفية يقتصر هذا على صالة النافلة)2(. 

 

٤ / ٦٦ )1(
)2( انظر كتاب ]التجريد[ للُقدُوري 2 / ٦٣٩
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ــاَل:  ــلَّمَ َق ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــى اللَّ ــيِّ صَلَّ ــنْ النَِّب ــرَةَ عَ ــي هُرَيْ ــنْ أَِب ــام أمحــد عَ روى اإلم
ــمَالِهِ()1(. ــهِ أَوْ عَــنْ شِ ــنْ يَمِينِ ــرَ أَوْ عَ ــى أَنْ يَتََقــدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّ )أَيَعِْجــزُ أَحَدُُكــمْ إَِذا صَلَّ

ــِر الِْجيــِم  ــهُ: )أَيَعِْجــزُ( ِبَكسْ قــال الســندي يف حاشــيته علــى ســنن النســائي: َقوْلُ
)إَِذا صَلَّــى( أَيْ َفــرََغ مِــنَ الَْفــرِْض، وَقِيــَل: وََكــَذا النَّْفــُل، َفيَنْتَقـِـُل فِيــهِ مِــنْ مَــَكاٍن إِلَى 

مَــَكاٍن لِتَْكثِــرِ مَحـَـالِّ الْعِبـَـادَةِ )أَنْ يَتََقــدَّمَ( أَيْ مِــنْ مَحـَـلِّ الَْفــرِْض ألَِجـْـِل النَّْفــِل.
َقوْلـُـهُ: )أَوْ عَــنْ يَمِينِــهِ( أَيْ ِجهَتِــهِ أَوْ يَنْصَــِرفَ عَــنْ يَمِينِــهِ، قِيــَل: هَــَذا مَْخصُــوصٌ 
ِباإْلِمـَـاِم َكالْحَدِيــثِ اآْلتِــي، وَسَــوُْق هَــَذا الْحَدِيــثِ يَْقتَضِــي الْعُمُــومَ، َكيْــفَ وَالْخَِطابُ 

مـَـعَ الْمُْقتَدِيــنَ وََكانَ النــي هُــوَ اإْلِمـَـامُ يَوْمَئِــذٍ؟![)2(. 
وقال الشوكاني يف ]نيل األوطار[: ]والعلة يف ذلك - أي: احلكمة - تكثر مواضع 
العبــادة كمــا قــال البخــاري والبغــوي ألن مواضــع الســجود تشــهد له، كمــا يف قوله 
تعــاىل: }يَوْمَئـِـذٍ ُتحـَـدِّثُ َأخْبَارَهَــا{ أي ختــرب مبــا عمــل عليهــا، وورد يف تفســر قولــه 

ــمَاءُ وَاْلَرْض{ أن املؤمــن إذا مــات بكــى عليــه مُصــالَّه  ــمُ السَّ ــا بََكــتْ عََليِْه تعــاىل: }َفمَ
مــن األرض ومَصعــد عملــه مــن الســماء)٣(، وهــذه العلــة -أي احلكمــة- تقتضــي 
أيضــاً أن ينتقــل إىل الفــرض مــن موضــع نفلــه، وأن ينتقــل لكل صــالة يفتتحها من 
أفــراد النوافــل، فــإن مل ينتقــل فينبغــي أن يفصــل بالــكالم، حلديــث النهــي عــن أن 
توصــل صــالة بصــالة حتــى يتكلــم املصلــي أو خيــرج، أخرجه مســلم وأبــو داود[)٤(. 

2٠٦٩ )1(
٤٣٦ / 1 )2(

)٣( انظر شعب اإلميان للبيهقي
2٤( ٣ / ٣٥(

السنة الرابعة عشرة: سجود الشكر

ــى اهلل  ــه أن النــي صل روى ابــن ماجــه يف ســننه عــن أبــي بكــرة رضــي اهلل عن
عليــه وســلم كان إذا أتــاه أمــر يَسُــرُّهُ أو بُشِّــرَ بــه خـَـرَّ)1( ســاجداً شــكراً هلل تبــارك 

وتعــاىل.
وروى اإلمــام مســلم عــن كعــب بــن مالــك رضــي اهلل عنــه - وكان مــن الثالثــة 
الذيــن خُلِّفــوا عــن غــزوة تبــوك وأمــر النــي صلــى اهلل عليــه وســلم الصحابــة 
رضــي اهلل عنهــم بــرتك التكلــم معهــم حتــى يقضــي اهلل فيهــم - أنــه قــال: ]َفبَيْنـَـا 
ــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ مِنَّــا َقــدْ َضاَقــتْ عَلـَـيَّ نَْفسِــي  تِــي َذَكــرَ اللَّ أَنـَـا جَالِــسٌ عَلـَـى الْحَــاِل الَّ
وََضاَقــتْ عَلـَـيَّ اأْلَرْضُ ِبمـَـا رَحُبـَـتْ سَــمِعْتُ صـَـوْتَ صـَـاِرٍخ أَوَْفــى عَلـَـى سـَـلٍْع يَُقــوُل 
ِبَأعْلـَـى صَوْتِــهِ: يـَـا َكعـْـبَ بْــنَ مَالـِـكٍ أَبْشـِـرْ، َقــاَل: َفَخــرَرْتُ سـَـاِجدًا وَعَرَْفــتُ أَنْ َقــدْ 

جَــاءَ َفــرَجٌ[ - أي أن اهلل تعــاىل قــد تــاب عليــه. 
قــال النــووي يف شــرحه حديــث كعــب بــن مالــك رضــي اهلل عنــه حــن قِبــل اهلل 
توبتــه: قولــه )يــا كعــب بــن مالــك أبشــر( وقولــه )فذهــب النــاس يبشــروننا( فيــه 
دليــل الســتحباب التبشــر والتهنئــة ملــن جتــددت لــه نعمــة ظاهــرة أو اندفعــت 
عنــه كربــة شــديدة وحنــو ذلــك، وهــذا االســتحباب عــام يف كل نعمــة حصلــت، 

وكربــة انكشــفت ســواء كانــت مــن أمــور الديــن أوالدنيــا.
قولــه: )َفَخــرَرْتُ ســاجداً( دليــل للشــافعي وموافقيــه يف اســتحباب ســجود 

الشــكر بــكل نعمــة ظاهــرة حصلــت أو نعمــة ظاهــرة اندفعــت)2(.

)1( أي: انكبّ على األرض وسجد يف خشوع.
  ٩٥ / 1٧ )2(
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وجاء يف كتاب ]الفتاوى اهلندية[ يف املذهب احلنفي:
]وَسَــجْدَةُ الشُّــْكِر ال عِبـْـرَةَ لَهـَـا عِنْــدَ أَِبــي حَنِيَفــَة رمحــه اهلل تعــاىل وَهِــيَ مَْكرُوهـَـٌة 

عِنْــدَهُ ال يُثـَـابُ عَلَيْهـَـا وَتَرُْكهـَـا أَوْلـَـى.
وََقــاَل أَبُــو يُوسُــفَ وَمُحَمَّــدٌ رَحِمَهُمَــا اللَّــهُ تَعَالَــى: هِــيَ ُقرْبَــٌة يُثَــابُ عَلَيْهَــا، 
ــى  ــهُ تَعَالَ ــهُ اللَّ ــرَةٌ أَوْ رََزَق ــٌة َظاهِ ــدَهُ نِعْمَ ــدَّدَتْ عِنْ ــنْ تَجَ ــا أَنَّ مَ ــا عِنْدَهُمَ وَصُورَتُهَ
ــًة أَوْ انْدََفعـَـتْ عَنْــهُ نِْقمـَـٌة أَوْ شُــفِيَ مَِريــضٌ لـَـهُ أَوْ َقــدِمَ  وَلـَـدًا أَوْ مـَـاالً أَوْ وَجَــدَ َضالَّ
لـَـهُ َغائـِـبٌ يُسـْـتَحَبُّ لـَـهُ أَنْ يَسْــجُدَ شُــْكرًا لِلَّــهِ تَعَالـَـى مُسـْـتَْقِبَل الْقِبْلـَـةِ يَحْمَــدُ اللَّــهَ 
فِيهـَـا وَيُسـَـبِّحُهُ ثـُـمَّ يَُكبِّــرُ أُخْــرَى َفيَرَْفــعُ رَأْسَــهُ َكمـَـا فِــي سَــجْدَةِ التِّــالوَةِ، َكــَذا فِــي 

ــاِج.  ــرَاِج الْوَهَّ السِّ
َقــاَل فِــي الْحُجَّــةِ: وَال يُمْنَــعُ الْعِبَــادُ مِــنْ سَــجْدَةِ الشُّــْكِر لِمَــا فِيهَــا مِــنْ الُْخُضــوِع 

ــهِ الَْفتْــوَى[)1(. عَبُّــدِ وَعَلَيْ وَالتَّ

1٣٥ / 1 )1(

السنة اخلامسة عشرة: التبكري اىل صالة اجلمعة 

َقفِــيِّ رضــي اهلل عنــه قــال: سَــمِعْتُ  روى أبــو داود يف ســننه عــن أَوِْس بْــِن أَوٍْس الثَّ
ــَل،  ــةِ وَاْغتَسَ ــوْمَ الْجُمُعَ ــنْ َغســَل يَ ــلَّمَ يَُقــوُل: )مَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــى اللَّ ــهِ صَلَّ ــوَل اللَّ رَسُ
ــرَ وَابْتََكــرَ، وَمَشَــى وَلـَـمْ يَرَْكــبْ، وَدَنـَـا مِــنْ اإْلِمـَـاِم َفاسـْـتَمَعَ وَلـَـمْ يَلـْـُغ، َكانَ لـَـهُ  ثـُـمَّ بَكَّ

ِبــُكلِّ خُْطــوَةٍ عَمـَـُل سَــنَةٍ أَجـْـرُ صِيَامِهـَـا وَقِيَامِهـَـا()1(.
قال صاحب ]عون املعبود شرح سنن أبي داود[:

)من غسل(: بالتشديد والتخفيف -أي بتشديد السن وختفيفها-.
)يــوم اجلمعــة واغتســل(: قــال اإلمــام اخلطابــي: اختلــف النــاس يف معنامهــا، 
فمنهــم مــن ذهــب إىل أنــه مــن الــكالم املتظاهــر الــذي يــراد بــه التوكيــد ومل تقــع 
ــث:  ــول يف هــذا احلدي ــراه يق ــن، أال ت ــالف املعني ــن اللفظــن الخت ــة ب املخالف

)ومشــى ومل يركــب( ومعنامهــا واحــد.
وقــال بعضهــم: )غســل( معنــاه غســل الــرأس خاصــة وذلــك ألن العــرب هلــم 
ــم)2( وشــعور ويف غســلها مؤنــة)٣( فأفــرد ذكــر غســل الــرأس مــن أجــل ذلــك. لِمَ
وقولــه )اغتســل( معنــاه ســائر اجلســد، وزعــم بعضهــم أن قولــه )غســل( معنــاه: 

أصــاب أهلــه قبــل خروجــه إىل اجلمعــة ليكــون أمْلــكَ لنفســه وأحفــظ لبصــره.
)ثم بّكر(: بالتشديد على املشهور، قال النووي: أي راح يف أول وقت.

)وابتكر(: أي أدرك أول اخلطبة، وقيل كرره للتأكيد.

)1( كتاب الطهارة
)2( اللِّمة بالكسر: الشعر جياوز شحمة األذن، واجلمع لِمم وملام

)٣( أي: تعب وجهد  
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ــر( أتــى الصــالة يف أول وقتهــا، وكل مــن أســرع  قــال ابــن األثــر يف النهايــة: )بكَّ
ــة، وأول كل  ــاه أدرك أول اخلطب ــه، وأمــا )ابتكــر( فمعن ــر إلي إىل شــيء فقــد بكَّ
شــيء باكورتــه، وابتكــر الرجــل: إذا أكل باكــورة الفواكــه، وقيــل: معنــى اللفظــن 

واحــد، فعــل وافتعــل، وإمنــا كــرر للمبالغــة والتوكيــد كمــا قالــوا: جــاد جمــد. 
)ومشى ومل يركب(: قال اخلطابي: معنامها واحد، وإنه للتأكيد. 

)ومل يلــُغ(: مِــن ]لغــا يلغــو لْغــواً[ معنــاه: اســتمع اخلطبــة ومل يشــتغل بغرهــا. قــال 
النــووي: معنــاه مل يتكلــم، ألن الــكالم حــال اخلطبــة لغو.
)كان له بكل خُطوة(: بضم اخلاء: بُعد ما بن القدمن.

ــدل:  ــام الســنة وقيامهــا، وهــو ب )عمــل ســنة أجــر صيامهــا وقيامهــا(: أي صي
مــن عمــل ســنة. قــال املنــذري: وأخرجــه الرتمــذي والنســائي وابــن ماجــه، وقــال 

الرتمــذي: حديــث أوس بــن أوس حديــث حســن)1(.
ــي  ــمَعْ فِ ــمْ نَسْ ــةِ: لَ ــضُ اأْلَئِمَّ ــاَل بَعْ ــة األحــوذي: ]وََق ــوري يف حتف ــال املباركف وق

ــوَاِب[)2(. ــِل هَــَذا الثَّ ــتَمِالً عَلَــى مِثْ ــا مُشْ ــا صَحِيحً ــِريعَةِ حَدِيًث الشَّ

٣٩٣ / 1 )1(
٣2 / 2 )2(

السنة السادسة عشرة: القراءة يف صالة اجلمعة 

خيطــىء بعــض األئمــة فيطيــل اخلطبــة كثــراً إىل درجــة يضطــر معهــا بعــض 
ــل  ــد أن يطي ــم بع أصحــاب األعــذار أن خيــرج مــن املســجد ليجــدد وضــوءه، ث
اإلمــام اخلطبــة يقــرأ يف الصــالة ســورتن مــن قصــار الســور معلــالً ذلــك بــأن 

النــي الكريــم صلــى اهلل عليــه وســلم أمــر بالتخفيــف يف الصــالة!!
ومــرة اجتمــع موالنــا اإلمــام الشــيخ عبــد اهلل ســراج الديــن مبُْفــتٍ أطــال اخلطبة 

وقصــر الصــالة، وراجعــه يف ذلــك فقــال املفي:
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ]إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف[)1(.

ويف هذا دليل على مشروعية التخفيف.
فتبســم الشــيخ اإلمــام رضــي اهلل عنــه وقــال: ال شــك أن التخفيــف يف الصــالة 
مشــروع، ولكــن حــدّ التخفيــف ومقــداره يُعــرف مــن اإلمــام األعظــم صلــى اهلل 
عليــه وســلم، وليــس لنــا أن حنــدد ذلــك مــن أنفســنا، فمــا الــذي ورد عــن النــي 

صلــى اهلل عليــه وســلم يف قراءتــه يف صــالة اجلمعــة؟
كان صلى اهلل عليه وسلم يقرأ سورة اجلمعة وسورة الغاشية)2(.

ويف رواية: سورة اجلمعة واملنافقون)٣(. 
وأقل ما روي يف ذلك سورة األعلى والغاشية)٤(.

ثم ما لبث املفي أن اقتنع بكالم موالنا املؤيد باألدلة الساطعة.

)1( صحيح مسلم كتاب الصالة
)2( روى اإلمــام أمحــد يف مســنده أن الضحــاك بــن قيــس ســأل النعمــان بــن بشــر رضــي اهلل عنــه: ِبــم كان النــي صلــى اهلل عليــه 

وســلم يقــرأ يف اجلمعــة مــع ســورة اجلمعــة؟ قــال: }هــل أتــاك حديــث الغاشــية{.
)٣( روى اإلمــام مســلم يف صحيحــه عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا أن النــي صلــى اهلل عليــه وســلم كان يقــرأ يف صــالة اجلمعــة 

ســورة اجلمعــة واملنافقــون.
)٤( روى أبــوداود يف ســننه يف كتــاب الصــالة عــن مســرة بــن جنــدب أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم كان يقــرأ يف صــالة اجلمعــة 

بـــ }ســبح اســم ربــك العلى{ و}هل أتــاك حديث الغاشــية{.
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قــال فضيلــة الدكتــور الشــيخ حميــي الديــن ســراج الديــن حفظــه اهلل وأمــده 
بالعافيــة)1(:

وأمــا مــا انتشــر يف عصرنــا مــن إطالــة خطبــة اجلمعــة وتقصــر الصــالة فهــو أمــر 
ليــس مــن الســنة يف شــيء، بــل هــو خــالف الســنة لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم:

)إن طــول صــالة الرجــل وقصــر خطبتــه مَئِنَّــٌة مــن فقهــه( - بفتــح امليــم ثــم مهــزة 
ــن اهلل  ــه لدي ــى فهم ــل عل ــة ودلي ــة ومظن ــون مشــددة - أي:عالم ــم ن مكســورة ث

تعــاىل.  
)فأطيلوا الصالة واقصروا اخلطبة()2(. 

قال اإلمام النووي: اهلمزة يف )واقصروا( مهزة وصل. اهـ 
وجــاء يف صفــة خطبتــه صلــى اهلل عليــه وســلم يــوم اجلمعــة أنــه كان يقصــر 

اخلطبــة ويطيــل الصــالة)٣(.
ــم موعظــة  ــاس إلمساعه ــاع الن ــة مســتغالً اجتم ــل اخلطب ــه يطي ــن ادعــى أن وم
طويلــة أو بيانــاً ألمــور شــرعية فإنــه مل يــأت الصــواب يف فعلــه، ألنــه ينبغــي علــى 

املصلــي مســاع اخلطبــة، وأمــا أن ينتهــز اإلمــام فرصــة جتمّع النــاس ألداء فريضة 
اجلمعــة ومساعهــم اخلطبــة فيلقــي عليهــم درســاً مســهباً فإنــه يكــون بذلــك قــد 
أوقعهــم يف الضيــق والعنــت، ألنــه أكرههــم علــى اجللوس لســماع اخلطبــة الطويلة 
منتظريــن الصــالة، وإن فيهــم املريــض والكبــر ومــن ال يقــدر علــى اجللــوس لفــرتة 

طويلــة و..

)1( انظر كتاب ]إحتاف احملبن بذكر مناقب موالنا الشيخ عبد اهلل سراج الدين رضي اهلل عنه[ ص ٦٣٤
)2( صحيح مسلم كتاب اجلمعة  

)٣( روى النســائي يف ســننه يف كتــاب اجلمعــة عــن عبــد اهلل بــن أبــي أوفــى رضــي اهلل عنــه قــال:كان رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وســلم يكثــر الذكــر ويقــل اللغــو ويطيــل الصــالة ويقصــر اخلطبــة.

ولــو أن اإلمــام اتبــع ســنة ســيدنا رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم الــذي علـّـم 
النــاس كل خــر بفعلــه ومقالــه حيــث أمــر بإطالــة الصــالة ليَســمع النــاس كالم 
ــات ملوعظــة حســنة أو  ــاً بكلمــات جامع ــة آتي ــر اخلطب ــم، وقصَّ ــى عليه اهلل يُتل

توضيــح ألمــر يهــم جمتمــع املســلمن لــكان ذلــك خــراً لــه.
ثــم إذا بــدا لــه أن يبــن هلــم أمــراً بإســهاب وإطالــة فليبلّغهــم أنــه بعــد الفــراغ مــن 
أداء الصــالة ســيلقي عليهــم درســاً يف موضــوع مهــمّ هلــم، فمــن أراد اجللــوس 
للســماع َفعـَـل، ومــن كان مريضــاً أو مشــغوالً حباجــة جلــس يف اجلمعــة املقبلــة، 

وهكــذا فــإن االتبــاع خــر مــن االبتــداع.
وأمــا مــا جــاء عنــه صلــى اهلل عليــه وســلم يف أنــه أطــال اخلطبــة فــإن ذلــك كان 
يف غــر صــالة اجلمعــة املفروضــة، وهــذا مــن معجزاتــه صلــى اهلل عليــه وســلم 
أن اهلل تعــاىل أعطــاه قــوة خاصــة يف املنطــق والبيــان، وأمــدّ الصحابــة رضــي 
اهلل عنهــم حتــى ظلــوا جالســن ينصتــون لــه صلــى اهلل عليــه وســلم مــن الغــداة 

حتــى الغــروب)1(.

)1( انظر مسند اإلمام أمحد 1٧٨2٧
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السنة السابعة عشرة: التصدق وصالة ركعتني بعد التوبة 

روى الشــيخان عــن َكعـْـِب بْــنَ مَالـِـكٍ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنـْـهُ قــال: )ُقلـْـتُ: يـَـا رَسُــوَل اللَّــهِ 
ــهُ  ــى اللَّ ــولِهِ صَلَّ ــى رَسُ ــهِ وَإِلَ ــى اللَّ ــًة إِلَ ــي صَدََق ــنْ مَالِ ــعَ مِ ــي أَنْ أَنَْخلِ ــنْ تَوْبَتِ إِنَّ مِ

ــلَّمَ َقــاَل: أَمْسِــكْ عَلَيْــكَ بَعْــضَ مَالِــكَ َفهُــوَ خَيْــرٌ لَــكَ(. عَلَيْــهِ وَسَ
ــه اســتحباب  ــه وفي ــه وأتصــدق ب ــه[ أخــرج من ــع من ــى: ]أخنل ــووي: معن ــال الن ق

الصدقــة شــكراً للنعــم املتجــددة)1(.
وقــال الســندي يف حاشــيته علــى ســنن النســائي: ]قولــه: )أَن أَنَْخلـِـع مــن مَالِــي..( 
أَي أخــرج ُكلــه وأجتــرد مِنْــهُ َكمـَـا يتجــرد اإْلِنْسَــان وينخلــع مــن ثِيَابــه، وََكانَ َذلـِـك 

حِــن قبلــت تَوْبَتــه مــن ختلُّفــه مــن غــزوة تبــوك.
ــة  ــوله، وَفِيــه أَن نِيَّ ــهِ واىل رَسُ ــاً إِلَيْ ــى اهلل ورســوله( أَي تقرب ــة إِلَ وَمعنــى )صَدََق
َقــرُّب إِلـَـى غــر اهلل تبعــاً فِــي الْعِبـَـادَة اَل يضــرُّ بعــد أَن يكــون الْمَْقصــد اأْلَصْلِــيّ  التَّ
ــهُ  َقــرُّب إِلـَـى اهلل ألَِن املتقــرب إِلـَـى اهلل تَعَالـَـى متقــرب إِلـَـى الرَّسُــول صَلَّــى اللَّ التَّ

عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قطعــاً َفلْيُتََأمَّــل[)2(.
ــٍر  ــو بَْك ــي أَبُ وروى اإلمــام أمحــد عــن ســيدنا علــي رضــي اهلل عنــه قــال: حَدَّثَنِ
ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: )مَــا مِــنْ عَبْــدٍ  ــى اللَّ ــهِ صَلَّ وَصَــدََق أَبُــو بَْكــٍر َقــاَل: َقــاَل رَسُــوُل اللَّ
هُــورَ ثـُـمَّ يُصَلِّــي رَْكعَتَيْــِن َفيَسـْـتَْغفِرُ اللَّــهَ  ــُأ َفيُحْسِــنُ الطُّ مُؤْمِــٍن يُْذنـِـبُ َذنْبـًـا َفيَتَوَضَّ

ــهُمْ{)٣(. ــوا َأنُْفسَ ــًة َأوْ َظَلمُ َّذِيــنَ إَِذا َفعَُلــوا َفاحِشَ ــهُ لَــهُ، ثُــمَّ تَــالَ: }وَال تَعَالَــى إاِلَّ َغَفــرَ اللَّ

٩٦ / 1٧ )1(
22 / ٧ )2(

٣( ٥٣(

السنة الثامنة عشرة: املضمضة بعد شرب اللنب - احلليب - وحنوه

ــهِ  ــوَل اللَّ ــاٍس رضــي اهلل عنهمــا أَنَّ رَسُ ــِن عَبَّ ــنْ ابْ روى البخــاري يف صحيحــه عَ
ــمًا(. ــا َفمَْضمَــضَ وََقــاَل: )إِنَّ لَــهُ دَسَ ــِربَ لَبَنً ــلَّمَ شَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــى اللَّ صَلَّ

والدليل أن املقصود باللنب احلليب قوله تعاىل يف سورة النحل: 
ــا فِــي بُُطونِــهِ مِــنْ بَيْــِن َفــرْثٍ وَدَمٍ لَبَنــًا خَالِصــًا سَــائِغًا  نْعَــاِم لَعِبْــرَةً ُنسْــقِيُكمْ مِمَّ }وَإِنَّ لَُكــمْ فِــي اْلَ

ــاِربِنَ{. لِلشَّ
ومــا رواه البخــاري يف صحيحــه عــن أبــي بكــر رضــي اهلل عنــه أنــه قــال لغــالم مــن 

الباديــة: ]هــل يف غنمــك مــن لــنب؟ قــال: نعــم، قــال أبــو بكــر رضــي اهلل عنــه:
قلت: فهل أنت حالِب لنا؟ قال: نعم[... احلديث)1(.

ــل  ــنب املضمضــة مــن ذي دســم، ب ــر: ]وقيــس بالل ــاوي يف فيــض القدي قــال املُنَ
ــِويق)2( ندبُهــا يف غــر مــا  أُخــذ مــن مضمضتــه صلــى اهلل عليــه وســلم مــن السَّ
ــه شــيء بــن األســنان أو نواحــي الفــم، وذكــر  ــق من ــه دســم أيضــاً إذا كان يعل ل

بعــض األطبــاء أن بقايــا اللــنب يضــر باللثــة واألســنان، وللمضمضــة عنــد األكل 
وشــرب غــر املــاء فوائــد دينيــة، منهــا ســالمة الفــم مــن البَْخــر - أي: الرائحــة 
الكريهــة - وغــر ذلــك. والصــارف للمــر باملضمضــة هنــا عــن الوجــوب مــا رواه 
أبــو داود بإســناد حســن عــن أنــس أنــه عليــه الســالم شــرب لبنــاً فلــم يتمضمــض 

ومل يتوضــأ[)٣(.

)1( كتاب فضائل الصحابة
)2( طعام يصنع من دقيق احلنطة أو الشَّعر، سُمِّي بذلك النسياقه يف احللْق.

٣٨٧ / 1 )٣(
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السنة التاسعة عشرة: اجللوس أثناء الشرب

روى مسلم يف صحيحه عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: 
َقاَل رَسُوُل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: )اَل يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنُْكمْ َقائِمًا()1(.

)1( كتاب األشربة

السنة العشرون: شرب املاء على ثالث دفعات والتنفس خارج اإلناء 

روى مسلم يف صحيحه عَنْ أَنٍَس َقاَل:
ــهُ  ــسُ فِــي الشَّــرَاِب ثاَلًَثــا وَيَُقــوُل: إِنَّ )َكانَ رَسُــوُل اللَّــهِ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسـَـلَّمَ يَتَنَفَّ

أَرْوَى وَأَبْــرَأُ وَأَمْرَأُ(.
ــسُ فِــي الشَّــرَاِب( يعــين أثنــاء الشــرب كمــا جــاء يف ســنن ابــن ماجــه  ومعنــى )يَتَنَفَّ
عَــنْ أَِبــي هُرَيـْـرَةَ رضــي اهلل عنــه َقــاَل: َقــاَل رَسُــوُل اللَّــهِ صَلَّــى اهلُل عَلَيْــهِ وَسـَـلَّمَ: 
ــاءَ،  ــحِّ اإْلِنَ ــودَ، َفلْيُنَ ــاءِ، َفــإَِذا أَرَادَ أَنْ يَعُ ــي اإْلِنَ ــسْ فِ ــِربَ أَحَدُُكــمْ، َفــالَ يَتَنَفَّ )إَِذا شَ

ثـُـمَّ لِيَعُــدْ إِنْ َكانَ يُِريــدُ(.
قال املُنَاوي يف فيض القدير: 

قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: )فــإذا أراد أن يعــود( إىل الشــرب )فلينــح اإلنــاء( أي 
يزيلــه ويبعــده عــن فمــه ثــم يتنفــس )ثــم ليعــد( بعــد تنحيتــه )إن كان يريــد()1(.

ــهُ  وروى مســلم يف صحيحــه عَــنْ أَِبــي َقتَــادَةَ رضــي اهلل عنــه أَنَّ النَِّبــيَّ صَلَّــى اللَّ

ــسَ فِــي اإْلِنـَـاءِ)2(.  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ نَهَــى أَنْ يَتَنَفَّ
قال النووي يف شرح صحيح مسلم:

قوله صلى اهلل عليه وسلم: )أَرْوَى( مِنَ الرِّيِّ أَيْ أَْكثَرُ ِريًّا، 
)وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ( مَهْمُوَزاِن وَمَعْنَى )أَبْرَأُ( أَيْ أَبْرَأُ مِنْ أَلَِم الْعََطِش، 

ــبَِب الشــرب فــى نفــس  ــُل ِبسَ ــرٍَض أَوْ أََذى يَحْصُ ــنْ مَ ــلَمُ مِ ــرأ( أى أَسْ ــَل )أب  وَقِي
ــمُ.  ــهُ أَعْلَ ــيَاًغا، وَاللَّ ــُل انْسِ واحــد، ومعنــى )أمــرأ( أى أَجْمَ

٣٨٦ / 1 )1(
)2( كتاب الطهارة  
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السنة احلادية والعشرون: استعمال السواك 

روى البخــاري عــن الســيدة عائشــة أم املؤمنــن رضــي اهلل عنهــا عَــنْ النَِّبــيِّ 
ــرَّبِّ()1(. ــاةٌ لِل ــِم مَرَْض ــرَةٌ لِلَْف ــوَاُك مَْطهَ ــه قــال: )السِّ ــلَّمَ أن ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــى اللَّ صَلَّ

ــنْ  ــرَةَ عَ ــي هُرَيْ ــنْ أَِب وروى اإلمــام أمحــد يف مســنده والبخــاري يف صحيحــه عَ
ــهُ َقــاَل: )لـَـوْاَل أَنْ أَشُــقَّ عَلـَـى أُمَّتِــي أَلَمَرْتُهـُـمْ  رَسُــوِل اللَّــهِ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسـَـلَّمَ أَنَّ

ِبالسِّــوَاكِ مَــعَ ُكلِّ وُُضــوءٍ()2(. 
ويف رواية مسلم: )لَوْاَل أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَلَمَرْتُهُمْ ِبالسِّوَاكِ عِنْدَ ُكلِّ صَالَةٍ()٣(. 

وقــال النــووي يف شــرحه علــى مســلم: ]السِّــوَاك مُسْــتَحَبّ فِــي جَمِيــع اأْلَوَْقــات، 
ــوَاء َكانَ  ــالَة سَ ــد الصَّ ــا: عِنْ : أَحَدهَ ــتِحْبَاباً ــدّ اِسْ ــات أَشَ ــة أَوَْق ــي خَمْسَ ــنْ فِ وَلَكِ
انِــي:  مُتََطهِّــرًا ِبمَــاءٍ أَوْ ِبتـُـرَاٍب، أَوْ َغيْــر مُتََطهِّــر َكمَــنْ لـَـمْ يَِجــد مَــاء وَاَل تُرَابًــا، الثَّ
الِــث: عِنْــد قِــرَاءَة الُْقــرْآن، الرَّاِبــع: عِنْــد االِسـْـتِيَقاظ مِــنْ النَّــوْم،  عِنْــد الْوُُضــوء، الثَّ

الَْخامِــس: عِنْــد تََغيُّــر الَْفــم؛
ــة  ــهُ رَائِحَ ــا لَ ــا: أَْكل مَ ــرْب، وَمِنْهَ ــرْك اأْلَْكل وَالشُّ ــا: تَ ــيَاء مِنْهَ ــون ِبَأشْ ــرُهُ يَُك وَتََغيُ

ــَكالَم[)٤(. ــرَة الْ ــا: َكثْ ــُكوت، وَمِنْهَ ــول السُّ ــا ُط ــة، وَمِنْهَ َكِريهَ

)1( صحيح البخاري كتاب الصوم
)2( ٩٥٤٨ وصحيح البخاري كتاب الصوم

)٣( صحيح مسلم كتاب الطهارة
  ٤٠٧/1 )٤(

السنة الثانية والعشرون: رد التثاؤب

ــهِ  ــهُ عَلَيْ ــى اللَّ ــيِّ صَلَّ ــنْ النَِّب ــهُ عَ ــهُ عَنْ ــيَ اللَّ ــرَةَ رَضِ ــي هُرَيْ ــنْ أَِب روى البخــاري عَ
ــتََطاعَ  ــا اسْ ــرُدَّهُ مَ ــاءَبَ أَحَدُُكــمْ َفلْيَ ــيَْطاِن َفــإَِذا تَثَ ــنْ الشَّ ــاؤُبُ مِ ثَ ــلَّمَ َقــاَل: )التَّ وَسَ

ــيَْطانُ()1(. ــكَ الشَّ ــا[ َضحِ ــاَل: ]هَ ــمْ إَِذا َق ــإِنَّ أَحَدَُك َف
ثـَـاؤُبُ يَنْشَــُأ مِــنْ امْتِــالءِ  وجــاء يف حاشــية ابــن عابديــن يف الفقــه احلنفــي: ]وَالتَّ
فِــي حَدِيــثِ  َكمَــا  الشَّــيَْطاِن  مِــنْ  َكانَ  السَّــبَِب  وَلِهَــَذا  الْبَــدَِن،  وَثَِقــِل  الْمَعِــدَةِ 
ــإَِذا  ــيَْطاِن، َف ــنْ الشَّ ــاؤُبُ مِ ثَ ــاَل: )التَّ ــه وســلم َق ــى اهلل علي ــهُ صل ــِن أَنَّ الصَّحِيحَيْ
تَثَــاءَبَ أَحَدُُكــمْ َفلْيَْكظِــمْ مَــا اسْــتََطاعَ(، وَفِــي ِروَايَــة لِمُسْــلٍِم" )َفلْيُمْسِــكْ ِبيَــدِهِ 
ــهُ  ــمْ يُمْكِنْ ــَذا إَذا لَ ــمُّ، وَهَ ــدِ الُْك ــقَ ِبالْيَ ــهُ( وَأُلْحِ ــيَْطانَ يَدْخُلُ ــإِنَّ الشَّ ــهِ، َف ــى فِي عَلَ
َكْظمُــهُ: أَيْ رَدُّهُ وَحَبْسـُـهُ، وَاألَنِْبيَــاءُ مَحُْفوُظــونَ مِنْــهُ وإخَْطــارَ َذلـِـكَ ِببَالِــهِ مُجـَـرَّبٌ 

ــاؤُِب[)2(.  ثَ ــِع التَّ ــي دَْف فِ
 

)1( كتاب بدء اخللق
)2( 1 / ٤٣٣ باختصار
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السنة الثالثة والعشرون: السالم على من عرفت ومن مل تعرف

روى الشــيخان عَــنْ عَبْــدِ اللَّــهِ بْــِن عَمْــٍرو رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْهُمَــا أَنَّ رَجُــالً سَــَأَل 
النَِّبــيَّ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: أَيُّ اإْلِسْــالَِم خَيْــرٌ؟ 

عَامَ وَتَْقرَأُ السَّالَمَ عَلَى مَنْ عَرَْفتَ وَمَنْ لَمْ تَعِْرفْ()1(. َقاَل: )تُْطعِمُ الطَّ

)1( صحيح البخاري كتاب اإلميان وصحيح مسلم كتاب اإلميان

السنة الرابعة والعشرون: صالة ركعتني عند التخاصم 

روى الطربانــي يف املعجــم الكبــر عــن أبــي أمامــة الباهلــي، قــال: مسعــت رســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم، يقــول: )تكفــر كل لِحَــاء ركعتــان(.

وقال املُنَاوي يف ]فيض القدير[:
)تكفــر كل حلــاء( بكســر الــالم وحــاء مهملــة واملــد، أي: خماصمــة ومســابّة 

)ركعتــان( يركعهمــا بعــد الوضــوء هلمــا فإنــه يذهــب الغضــب)1(.

٣ / ٣٤٩ )1(
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السنة اخلامسة والعشرون: ترك اجللوس بني الشمس والظل 

روى ابــن ماجــه يف ســننه عَــنْ ابْــِن بُرَيْــدَةَ، عَــنْ أَِبيــهِ، أَنَّ النَِّبــيَّ صلــى اهلل عليــه 
ــلِّ وَالشَّــمِْس. وســلم نَهَــى أَنْ يُْقعَــدَ بَيْــنَ الظِّ

ويف روايــة املســند: )إَِذا َكانَ أَحَدُُكــمْ فِــي الشَّــمِْس(، - وََقــاَل مَْخلـَـدٌ: فِــي الَْفــيْءِ، 
، َفلْيَُقــمْ(. ــلِّ ــلُّ وَصَــارَ بَعُْضــهُ فِــي الشَّــمِْس وَبَعُْضــهُ فِــي الظِّ - )َفَقلـَـصَ عَنْــهُ الظِّ

قال األمر الصنعاني يف ]التنوير شرح اجلامع الصغر[:
ــص مثــل  )إذا كان أحدكــم يف الشــمس فقلــص عنــه الظــل( هــو مــن قلَــص يقلِ

ضــرب يضــرب، قلــص الظــل يعــين: انقبــض. 
)وصــار بعضــه يف الظــل وبعضــه يف الشــمس فليقــم( إىل ظــل خالــص أو مشــس 

خالصــة، ووجــه األمــر بالقيــام أن البقــاء فيمــا كان كذلــك يولــد أملـًـا يف البــدن، 
وأخــذ مفهــوم الشــرط بعــضٌ فقــال: إنــه إذا كان قعــوده يف ظــل ومشــس ابتــداء 
فــال هنــي، كمــا يف حديــث قيــس عــن أبيــه قــال: "رأيــت رســول اهلل صلــى اهلل 
عليــه وســلم قاعــدًا يف فنــاء الكعبــة)1( بعضــه يف الظــل وبعضــه يف الشــمس)2(.

 

)1( فناء: ِبَكسِْر الَْفاء وَِبالْمَدِّ جَانِبهَا وَحَِرميهَا.
1٨2 / 2 )2(

السنة السادسة والعشرون: الدعاء ملن أسدى إليك معروفاً 

ــى  ــهِ صَلَّ ــوُل اللَّ ــاَل رَسُ ــاَل: َق ــرَ َق ــِن عُمَ ــهِ بْ ــدِ اللَّ ــنْ عَبْ روى أبــو داود يف ســننه عَ
ــوهُ،  ــهِ َفَأعُْط ــَأَل ِباللَّ ــنْ سَ ــُذوهُ، وَمَ ــهِ َفَأعِي ــتَعَاَذ ِباللَّ ــنْ اسْ ــلَّمَ: )مَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ اللَّ
وَمَــنْ دَعَاُكــمْ َفَأِجيبُــوهُ، وَمَــنْ صَنـَـعَ إِلَيُْكــمْ مَعْرُوًفــا َفَكافِئـُـوهُ، َفــإِنْ لـَـمْ تَِجــدُوا مـَـا 

ــوهُ()1(. ُكــمْ َقــدْ َكاَفْأتُمُ ــرَوْا أَنَّ ــى تَ ــهُ حَتَّ ــوا لَ ــهُ َفادْعُ تَُكافِئُونَ
ــهِ  ــهُ عَلَيْ ــى اللَّ ــهِ صَلَّ ــوُل اللَّ ــاَل رَسُ ــاَل: َق ــدٍ َق ــِن َزيْ ــامََة بْ ــنْ أُسَ وروى الرتمــذي عَ
ــَغ  ــدْ أَبْلَ ــرًا[ َفَق ــهُ خَيْ ــزَاَك اللَّ ــهِ ]جَ ــاَل لَِفاعِلِ ــرُوفٌ َفَق ــهِ مَعْ ــعَ إِلَيْ ــنْ صُنِ ــلَّمَ: )مَ وَسَ

ــاءِ()2(. نَ ــي الثَّ فِ
وروى البخــاري يف األدب املفــرد وأصــل احلديــث يف الصحيــح عــن أنــس بــن 
ــا  ــى اهلل عليــه وســلم يَدخــل علين ــه قــال: ]كان النــي صل مالــك رضــي اهلل عن
أهــل البيــت، فدخــل يومــاً فدعــا لنــا، فقالــت أم ســليم: خُويدمــك أال تدعــو لــه، 
ــه(، فدعــا يل بثــالث،  ــه، واغفــر ل ــه وولــده، وأطــل حيات قــال: )اللهــم أكثــر مال

فدفنــت مائــة وثالثــة - أي: مــن أوالده -، وإن مثرتــي لتطعــم يف الســنة مرتــن، 
وطالــت حياتــي حتــى اســتحييت مــن النــاس، وأرجــو املغفــرة[)٣(.

وقــال النــووي يف هتذيــب األمســاء: ]وكانــت أم ســليم هــذه هــي وأختهــا خالتــن 
لرســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم مــن جهــة الرضــاع، وكانــت مــن فاضــالت 

الصحابيــات[)٤(.

)1( كتاب الزكاة  
)2( يف سننه يف كتاب الرب والصلة

)٣( األدب املفرد باب من دعا بطول العمر وأصله يف صحيح البخاري كتاب الدعوات
2٤( ٣ / ٦٠(
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السنة السابعة والعشرون: التأمري يف السفر 

ــى  ــهِ صَلَّ ــوَل اللَّ ــرَةَ رضــي اهلل عنــه أَنَّ رَسُ ــنْ أَِبــي هُرَيْ روى أبــو داود يف ســننه عَ
ــمْ()1(. ــرُوا أَحَدَهُ ــَفٍر َفلْيُؤَمِّ ــٌة فِــي سَ ــلَّمَ َقــاَل: )إَِذا َكانَ ثاَلَثَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ اللَّ

قــال املـُـالَّ علــي القــاري يف املرقــاة: ])فليؤمــروا أحدهــم(؛ أي: فليجعلــوا أمرهــم 
أفضلهــم، ويف شــرح الســنة: إمنــا أمرهــم بذلــك ليكــون أمرهــم مجيعــاً وال يقــع 

بينهــم خــالف[)2(.

)1( كتاب اجلهاد
2٦1 / 2 )2(

السنة الثامنة والعشرون: الرجوع عن ميينك إذا رأيت ما هو خري منها

روى مســلم يف صحيحــه عَــنْ أَِبــي هُرَيـْـرَةَ أَنَّ رَسُــوَل اللَّــهِ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسـَـلَّمَ 
ــرْ عَــنْ يَمِينِــهِ  َقــاَل: )مَــنْ حَلَــفَ عَلَــى يَمِــنٍ َفــرَأَى َغيْرَهَــا خَيْــرًا مِنْهَــا َفلْيَُكفِّ

ــْل()1(. وَلْيَْفعَ
ويف البــاب عَــنْ أَِبــي هُرَيـْـرَةَ رضــي اهلل عنــه َقــاَل: ]أَعْتـَـمَ رَجـُـٌل عِنْــدَ النَِّبــيِّ صَلَّــى 
ــهُ  ــاهُ أَهْلُ ــوا، َفَأتَ ــدْ نَامُ ــَة َق ــدَ الصِّبْيَ ــهِ َفوَجَ ــى أَهْلِ ــعَ إِلَ ــمَّ رَجَ ــلَّمَ ثُ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ اللَّ
ــوَل  ــى رَسُ ــَأَكَل، َفَأتَ ــهُ َف ــدَا لَ ــمَّ بَ ــهِ، ثُ ــِل صِبْيَتِ ــنْ أَجْ ــْأُكُل مِ ــفَ اَل يَ ــهِ َفحَلَ ِبَطعَامِ
اللَّــهِ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسـَـلَّمَ َفَذَكــرَ َذلـِـكَ لـَـهُ، َفَقــاَل رَسُــوُل اللَّــهِ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ 
ــنْ  ــرْ عَ ــا وَلْيَُكفِّ ــا َفلْيَْأتِهَ ــرًا مِنْهَ ــا خَيْ ــنْ حَلـَـفَ عَلـَـى يَمِــنٍ َفــرَأَى َغيْرَهَ ــلَّمَ: )مَ وَسَ

ــهِ()2(. يَمِينِ

)1( كتاب األميان
)2( صحيح مسلم كتاب األميان
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السنة التاسعة والعشرون: تعريض اجلسم للمطر أول نزوله 

روى مســلم يف صحيحــه عَــنْ أَنـَـٍس َقــاَل: ]أَصَابَنَــا وَنَحْــنُ مَــعَ رَسُــوِل اللَّــهِ صَلَّــى 
اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ مََطــرٌ[. 

- ويف رواية املسند: ]َفَخرَجَ صلى اهلل عليه وسلم[ - 
ــى أَصَابَــهُ  ]َفحَسـَـرَ[ - أي كشــف - ]رَسُــوُل اللَّــهِ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسـَـلَّمَ ثَوْبَــهُ حَتَّ

مِــنْ الْمََطــِر َفُقلْنَــا: يـَـا رَسُــوَل اللَّــهِ لـِـمَ صَنَعـْـتَ هَــَذا؟ 
هُ حَدِيثُ عَهْدٍ ِبرَبِّهِ تَعَالَى[)1(.  َقاَل: ألَِنَّ

قــال النــووي يف شــرحه صحيــح مســلم: ]معنــى )حســر( كشــف، أي كشــف بعــض 
بدنــه، ومعنــى )حديــث عهــد بربــه( أي بتكويــن ربــه إيــاه، ومعنــاه أن املطــر رمحــة 
وهــي قريبــة العهــد خبلــق اهلل تعــاىل هلــا فيتــربك هبــا، ويف هــذا احلديــث دليــل 
ــه  ــه لينال ــد أول املطــر أن يكشــف غــر عورت ــه يســتحب عن ــا أن ــول أصحابن لق
املطــر واســتدلوا هبــذا، وفيــه أن املفضــول إذا رأى مــن الفاضــل شــيئاً ال يعرفــه 

أن يســأله عنــه ليعلمــه فيعمــل بــه ويعلَّمــه غــره[)2(. اهـــ 

ونسأل اهلل التوفيق وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
واحلمد هلل رب العاملن.

)1( كتاب صالة االستسقاء  
1٦ / ٩٥ )2(

املراجع
القرآن الكريم.

تفسر ابن كثر. 
صحيح البخاري. 

صحيح مسلم. 
مسند اإلمام أمحد. 

سنن أبي داود. 
سنن الرتمذي.

 سنن ابن ماجه. 
معاجم الطرباني. 

إحتاف احملبن.
شرح صحيح مسلم للنووي. 

فتح الباري البن حجر. 
فيض القدير للمناوي. 

  



60

بكري برميو السمان 
y	 .عضو هيئة األكادميين يف تركيا
y	 .دكتوراه يف علوم اللغة العربية وآداهبا
y	 .ليسانس يف علوم احلديث النبوي الشريف
y	 .خربة يف حتقيق املخطوطات والرتاث اإلسالمي
y	.خربة يف التعليم واالستشارات االجتماعية والرتبوية منذ عام 1٩٩٦ م
y	  .إجازة من احملدِّث اإلمام عبد اهلل سراج الدين رمحه اهلل تعاىل ورضي عنه

من أعماله:
 إحياء سنن املصطفى صلى اهلل عليه وسلم. - 1
 )٤٠٠(  مجلة لتعليم اللغتن العربية والرتكية. - 2
 الواضح املفيد يف القواعد واإلعراب. - ٣
 )1٥٠(  قالباً لتعليم اللغتن العربية والرتكية. - ٤
 حتقيق عشرة كتب من تراث اإلمام الشيخ عبد اهلل سراج الدين. - ٥

www.ostazbakri.com

ostazbakri@gmail.com 

َمانٍَة؟ تََواَصْل َمَعنَا
َ
ِعيََّة بِاْحِتَاٍف َوأ ْ ُكتَُب الشَّ

ْ
ُق لََك ال َهْل َتبَْحُث َعْن فَِريٍْق ُيَقِّ


