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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 

،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خامت املرسلني، نبينا ورسولنا دمحم
 : أما بعد.. الدينومن تبعهم إبحسان إىل يوم ، وعلى آله وصحبه

 

 عليه الصالة والسالمسنة من سنن الرسول  ملئتنيوفقين إليه وأرشدين عليه من مجع  فاحلمد هلل على ما
الصحيحة و املنتقاة من صحيحي اإلمامني البخاري ومسلم، أو مما صححه أو حسنه اإلمام األلباين 

وقد استفدت أيضا من كتاب األذكار للنووي، وكتاب ألف سنة يف اليوم والليلة  ،أمجعنيرمحهم هللا 
وشروحات الشيخ ابن عثيمني رمحه  سنة ثبتة لشعبة توعية اجلاليات ابلزلفي، 011للحسينان، وكتاب 

 ياءإح] ، وموقع طريق اإلسالم [ السنن العشرون املرتوكة واملهجورة] ومن مواقع عدة كموقع املسلم  ،هللا
 .وموقع اإلسالم سؤال وجواب ، سرجاينلل [

وقد حرصت يف مجعي هذا؛ التنويع يف السنن بني ما غفل عنه الناس، أو جحهل فضلها، أو قل ☆
 .العمل هبا، وبني سنن مناسبة للحال والواقع

وذلك ألهنا مجع ملا مت نشره خالل سنتني يف ، سيالحظ القارئ أن السنن ال جيمعها موضوع معني ☆
فهي متنوعة وخمتلفة حسب اختالف األحداث واألزمان املرسل فيها كل ، (الواتساب)برانمج احملادثت 

 (.سنة نبوية)

صلى  دعوة رسولنا بهتصيأن  لكل من يطمح ، وجهأن ينضر هللا  هذا الكتاب هدية لكل من يرجو
 : بقولهالكرمية هللا عليه وسلم 

، فَوَعاها وحفَِّظها، مثحَّ أدَّاها إىل َمْن مل يْسَمْعها، فرحبَّ  " غريِّ فقيه، فْقهٍ حامِّلِّ َنضََّر هللاح عبًدا مسَِّع مقاَليتِّ
 صححه األلباين. "....إىل من هو أفَقهح منهفقهٍ حامِّلِّ وربَّ 

بني أيديكم منسقة وجاهزة للحفظ  °•|ن من سنن خامت املرسلني و الدرر املئ |•°فها هي 
 .وهللا تعاىل أعلم.. واإلرسال مجلة أو تفصيال وذاك أفضل وأكثر فائدة

امدي  
ت  صالح الغ  ن  ان  ب   حن 

 ه 72/5/0341 معةاجل
@HananSaleh4 

https://twitter.com/HananSaleh4


ن   م المرسلن 
ات  ن  خ  ون  من  سن   الدرر المئ 

 2-1الجزء 

8 

 

ن  الرسول    :ملسو هيلع هللا ىلصمن  سن 

 

 :أثر النوم عن الوجه ابليدمسح   |•°(1)
 

 ملسو هيلع هللا ىلص فاستيقظ رسول اهلل] وقد نص على استحبابه النووي وابن حجر حلديث 
 .رواه مسلم[  فجلس يمسح النوم عن وجه بيده

 
 
 :النطق ابلشهادتني بعد الفراغ من الوضوء  |•°(2)
 

َما ِمْنُكْم ِمْن  " :ملسو هيلع هللا ىلص اّللَِّّ قَاَل َرسحوَل : َعْن عحْقَبَة ْبنِّ َعامٍِّر عن عحَمر رضي هللا عنهما قَاَل 

َأْشَهُد َأْن َلا ِإَلَه ِإلَ ا اللَ ُه : َأَحٍد َيَتَوضَ ُأ َفُيْبِلُغ َأْو َفُيْسِبُغ اْلَوُضوَء ُثمَ  َيُقوُل 

ِمْن ِإلَ ا ُفِتَحْت َلُه َأْبَواُب اْلَجنَ ِة الثَ َماِنَيُة َيْدُخُل  َوَأنَ  ُمَحمَ ًدا َعْبُد اللَ ِه َوَرُسوُلُه

 رواه مسلم. " َأيِ َها َشاء
صححه  . " اللَ ُهمَ  اْجَعْلِني ِمْن التَ وَ اِبيَن َواْجَعْلِني ِمْن اْلُمَتَطهِ ِريَن ": زاد الرتمذي 

 األلباين 
 
 

 :املصافحة عند اللقاء  |•°(3)
 

َلُهَما َقْبَل َأْن َما ِمْن ُمْسِلَمْيِن َيْلَتِقَياِن َفَيَتَصاَفَحاِن ِإلَ ا ُغِفَر  " :ملسو هيلع هللا ىلص قال

 رواه أبو داود وصححه األلباين ". َيْفَتِرَقا
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 :الدعاء للمسلمني بظهر الغيب  |•°(4) 
 

من دعا ألخيه بظهر الغيب،  ": يقول ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب الدرداء هنع هللا يضر ، أنه مسع رسول هللا 

   .رواه مسلم " آمين ، ولك بمثل: قال الَمَلُك الُمَوكَ ُل به
 
 

 : اجللوس يف املصلى بعد صالة الفجر حىت تطلع الشمس  |•°(5)
 

كان إذا صلى الفجر جلس في  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي )): عن جابر بن مسرة هنع هللا يضر 

 .رواه مسلم ((مصاله حتى تطلع الشمس حسنا 
 
 
 

 :الدعاء عند مساع صياح الديك ، والتعوذ عند مساع هنيق احلمار  |•°(6)
 

إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا اهلل من  ": قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة هنع هللا يضر، أن النيب 

فضله، فإنها رأت َمَلًكا ، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا باهلل من 

 متفق عليه  ". الشيطان ، فإنها رأت شيطاًنا
 
 
 

 :تعريض اجلسم للمطر عند نزوله  |•°(7)
 

 ] فحسر: قال. مطٌر ملسو هيلع هللا ىلص أصابنا ونحن مع رسول اهلل )) :قالعن أنس هنع هللا يضر 
يا رسول : ثوبه حتَ ى أصابه من المطر، فقلنا ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل [كشف: أي

 رواه مسلم. (" ألنَ ه حديث عهد بربِ ه" :قال. لم صنعت هذا؟!! اهلل
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 :النهي عن أن ُيحَد ِّث املرء بكل ما مسع  |•°(8)
 

كفى بالمرء إثًمأ أن  ": ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : عن حفص بن عاصم هنع هللا يضر قال

 رواه مسلم ".ُيَحدِ ث بكل ما سمع 
 
 

 :الدعاء حني نزول أي منزل أو أي مكان   |•°(9) 
 

من نزل منزاًل ثم  ": يقول ملسو هيلع هللا ىلصمسعت رسول هللا : عن خولة بنت حكيم اهنع هللا يضر قالت

، حتى التامات من شر ما خلق، لم يضره شيءكلمات اهلل أعوذ ب: قال

 رواه مسلم. " يرتحل من منزله ذلك
 
 

  :الدعاء عندما تعصف الريح  |•°(11)
 

إني أسألك  اللهم ": إذا عصفت الريح قال ملسو هيلع هللا ىلصكان النيب : عن عائشة هنع هللا يضر قالت

ما ُأرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر  ، وخيرخيرها ، وخير ما فيها

 رواه مسلم. "، وشر ما ُأرسلت به ما فيها
 
 

 :إعالم املسلم أخيه أنه ُيبه  |•°(11)
 

إذا أحب أحدكم أخاه،  ": قال ملسو هيلع هللا ىلص ، أنَّ النيبملقدام بن معدي كرب هنع هللا يضرعن ا

 رواه أمحد، وحسنه األلباين ". فلُيْعِلمه أنه يحبه
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 : املضمضة من اللنب  |•°(12)
 

إن له : " شرب لبًنا فمضمض، وقال ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس هنع هللا يضر، أن رسول هللا 

  .متفق عليه ".دسًما 
 
 

بيان عن اخلروج من املنزل عند أول قدوم اللَّيل، وتغطية اإلانء يف   |•°(13)  كفُّ الص ِّ
 :اللَّيل

 

إذا كان جنح الليل أو أمسيتم، " :  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : عن جابر هنع هللا يضر قال

فكفُ وا صبيانكم؛ فإنَ  الشَ يطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل، 

فخلوهم، وأغلقوا األبواب، واذكروا اسم اهلل، فإنَ  الشَ يطان ال يفتح بابًا 

مغلقًا، وأوكوا قربكم، واذكروا اسم اهلل، وخمِ روا آنيتكم، واذكروا اسم 

 متفق عليه".  تعرضوا عليه شيئًا، وأطفئوا مصابيحكماهلل، ولو أنَ  

 
 

  :لعـق األصابع قبل مسحها أو غسلها  |•°(14)
 

 يمسح إذا أكل أحدكم؛ فال" : قال ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النَّيبَّ : عن ابن عباس رضي هللا عنهما

 متفق عليه".  لعقهايده؛ حتَ ى َيلعقها أو ُي

" : َأَمَر ِبَلْعِق اأَلَصاِبِع َوالصَ ْحَفِة، َوَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَأنَ  النَ ِبيَ   )) :وعن جابر هنع هللا يضر

 رواه مسلم. (( " ِإنَ ُكْم اَل َتْدُروَن ِفي َأيِ ِه اْلَبَرَكُة
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 :الَبَشاَشة وطالقة الوجه والتبسم  |•°(15)
 

، ولو ال تحقرن من المعروف شيئا  ":  ملسو هيلع هللا ىلصقال يل النيب : عن أيب ذر هنع هللا يضر قال

 رواه مسلم ". أن تلقى أخاك بوجه طلق

صححه  ". تبسُ مك في وجه أخيك لك صدقة" : ملسو هيلع هللا ىلصقال : وعنه هنع هللا يضر، قال
 األلباين

 
 

 :نفض الفراش قبل النوم  |•°(16)
 

إذا أوى أحدكم إلى فراشه :" ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : عن أيب هريرة هنع هللا يضر قال 

بها فراشه ، ويسم اهلل ، فإنه ال يعلم ما خلفه فليأخذ داِخَلة إزاره فلينفض 

 رواه مسلم".  بعده على فراشه
 
 

 :عدم نزع اليد عند املصافحة حىتَّ ينزعها اآلخـر  |•°(17)
 

إذا صافح رجاًل لم يترك يده؛   ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهلل))  :عن أنس هنع هللا يضر قال

 صحَّحه األلباين.  (( ملسو هيلع هللا ىلصحتَ ى يكون المصافح هو التَ ارك ليد رسول اهلل 
 :وتذكر

ما ِمن ُمْسِلَميِن يلَتقياِن فيَتصاَفحاِن، إلَ ا ُغِفَر َلُهما قبَل : "ملسو هيلع هللا ىلصقول رسول هللا 

 صححه األلباين". أن َيتفرَ قا
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 : اإلكثار من الدعاء قبل التسليم  |•°(18)
 

التَ ِحيَ اُت ِللَ ِه  :َفِإَذا َقَعَد َأَحُدُكْم ِفي الصَ َلاِة َفْلَيُقْل»: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 

َوالصَ َلَواُت َوالطَ يِ َباُت السَ َلاُم َعَلْيَك َأيُ َها النَ ِبيُ  َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَكاُتُه، السَ َلاُم 

َعَلْيَنا َوَعَلى ِعَباِد اهلِل الصَ اِلِحيَن، َفِإَذا َقاَلَها َأَصاَبْت ُكلَ  َعْبٍد ِللَ ِه َصاِلٍح ِفي 

اْلَأْرِض، َأْشَهُد َأْن َلا ِإَلَه ِإلَ ا اهلُل، َوَأْشَهُد َأنَ  ُمَحمَ ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، السَ َماِء َو

ُثمَ  َيَتَخيَ ُر ِمَن الدُ َعاِء َأْعَجَبُه ِإَلْيِه »ويف رواية « ُثمَ  َيَتَخيَ ُر ِمَن اْلَمْسَأَلِة َما َشاَء

  رواه البخاري ومسلم. «َفَيْدُعو
 
 

 : إهداء الطعام بني اجلريان  |•°(19)
 

ِإَذا َطَبْخَت َمَرًقا " : أوصاني ملسو هيلع هللا ىلص إن خليلي :عن أيب ذر الغفاري هنع هللا يضر قال

 ". َفَأْكِثْر َماَءُه، ُثمَ  اْنُظْر َأْهَل َبْيٍت ِمْن ِجيَراِنَك، َفَأِصْبُهْم ِمْنَها ِبَمْعُروٍف
 .رواه مسلم

َيا ِنَساَء الُمْسِلَماِت، اَل َتْحِقَرنَ  َجاَرٌة " : قال ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب هريرة هنع هللا يضر عن النيب 

 .رواه البخاري".  ِلَجاَرِتَها، َوَلْو ِفْرِسَن َشاٍة
 
 

 : السُّجود للشُّكر عند حصول ما يسر، واندفاع ما يكره  |•°(21)
 

  ِّ َأنَ ُه َكاَن ِإَذا َجاَءُه َأْمُر ُسُروٍر َأْو ُبشِ َر ِبِه  )):  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأيبِّ َبْكَرَة هنع هللا يضر َعْن النَّيبِّ

 رواه أبو داود، وصححه األلباين .(( َخرَ  َساِجًدا َشاِكًرا ِللَ ِه
عند جتدُّد به، سجود الشُّكر وهدي أصحا ملسو هيلع هللا ىلصوكان من هديه ]  :قال ابن القيم يف زاد املعاد

 .[ نعمة تسر، أو اندفاع نقمة
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 :ملن طلب منه حاجة[ أبشر ] قول   |•°(21)
 

. " أبشر ": ملسو هيلع هللا ىلصأال تحنجز يل اي دمحم ما وعدتين؟ فقال : يف الصحيحني أن أعرابيًا قال 
 رواه البخاري ومسلم

 ". أبشر: فيه أن الرجل إذا طحلب منه حاجة أن يقول "  :قال ابن هبرية رمحه هللا 
 
 

 : ♥االستغفار للوالدين  |•°(22)
 

إنَ  الرجل لُترفع درجُته في الجنَ ة : " قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة هنع هللا يضر عن النيب 

رواه ابن ماجه وصححه ".  ولدك لك باستغفار: هذا؟ فيقال أنَ ى : فيقول 
 األلباين

 
 

 : دعاء التعار من الليل  |•°(23)
 

إله  ال: من تعار من الليل فقال " :قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي هنع هللا يضر عن عبادة بن الصامت 

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء  الله وحده ال إال

 حول وال وال، والله أكبر، الله إله إال وال، وسبحان الله، الحمد لله، قدير

فإن توضأ . استجيب له؛ دعاأو ، اللهم اغفر لي: ثم قال، بالله قوة إال

 أخرجه البخاري".  تهوصلى قبلت صال
 . انتبه من نومه :اي( تعار ) معىن  

  :قال الشيخ العباد يف شرح سنن ايب داود 
يدخل يف هذا ما إذا استيقظ من غري إرادة منه، أو عمل شيئًا ينبهه ( [ من تعار من الليل: ] )قوله" 

 ". ليقوم، فكل ذلك داخل؛ ألن كله استيقاظ سواء كان بسبب أو بغري سبب



ن   م المرسلن 
ات  ن  خ  ون  من  سن   الدرر المئ 

 2-1الجزء 

11 

 

 
 

 : تعويذ األوالد من كل مكروه  |•°(24)
 

رضي  - الحسن والحسينيعوِ ذ  ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهلل: عن ابن عباس هنع هللا يضر قال
أعيُذكما بكلمات اهلل التامَ ة، من كل شيطان وهامَ ة، ومن " : -هللا عنهما 

" .  إن أباكما كان يعوِ ذ بهما إسماعيل وإسحاق" : ، ويقول" كل عين المَ ة
 رواه البخاري

 
 

  : معاونة األهل يف أعمال املنزل  |•°(25)
 

 كان: )) يصنع يف بيته؟ قالت  ملسو هيلع هللا ىلصَسألتح عائشة اهنع هللا يضر ما كان النيب : عن األسود قال

 ، فإذا حضرت الصالة خرج إلى الصالة(خدمتهم: أي)يكون في مهنة أهله 
 رواه البخاري .((
 
 

 :أداء صالة النافلة يف البيت   |•°(26)
 

قضى أحدكم الصالة في مسجده  إذا ":  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : هنع هللا يضر قال عن جابر

. " فليجعل لبيته نصيًبا من صالته، فإن اهلل جاعل في بيته من صالته خيرا
 رواه مسلم

 
 
 
 
 



ن   م المرسلن 
ات  ن  خ  ون  من  سن   الدرر المئ 

 2-1الجزء 

11 

 

 
 

 : ملن رأى شيئاً فأعجبه وخشي أن يصيبه ابلعني  |•°(27)
 

إذا رأى أحدكم من أخيه، أو من نفسه، أو من ماله : "  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 

 صححه األلباين".  بالبركة، فإن العين حقما يعجبه فليدع له 

 (.ابرك هللا لك فيه، ابرك هللا لك أو اللهم ابرك عليه : مثل)  
 
 

 :صالة النافلة على الراحلة للمسافر  |•°(28)
 

ُيَصلِ ي ِفى السَ َفِر  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَ ِبيُ   ): )قَاَل  -رضي هللا عنهما  -َعنِّ اْبنِّ عحَمَر 

َعَلى َراِحَلِتِه َحْيُث َتَوجَ َهْت ِبِه ُيوِمُئ ِإيَماًء َصاَلَة اللَ ْيِل، ِإالَ  اْلَفَراِئَض، َوُيوِتُر 

  رواه البخاري(. ( َعَلى َراِحَلِتِه
 
 

 : الغرس والزراعة  |•°(29)
 

زرعا ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع "  :أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصفعن رسول هللا 

أخرجه البخاري  ". فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إال كان له به صدقة
 ومسلم

ما من مسلم يغرس غرسا إال كان ما أكل منه له صدقة،  " :وعنه أيضا قال

وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع فهو له صدقة، وما أكلت الطير 

 رجه مسلمأخ".  فهو له صدقة، وال يرزؤه أحد إال كان له صدقة
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 : إرشاد التائه والضال يف طريقه  |•°(31)
 

وإرشادك الرَ جل في أرض الضَ الل :"  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : عن أيب ذر هنع هللا يضر، قال

 ". لك صدقة
 :ملسو هيلع هللا ىلصرسولنا الكرمي وقد جاء يف احلديث نفسه سنن عديدة حث عليها  

ابملعروف وهنيك عن املنكر صدقة، وإرشادك تبسُّمك يف وجه أخيك لك صدقة، وأمرك  : "ملسو هيلع هللا ىلصقال 
الرَّجل يف أرض الضَّالل لك صدقة، وبصرك للرَّجل الرَّديء البصر لك صدقة، وإماطتك احلجر 

صححه ". والشَّوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك يف دلو أخيك لك صدقة
 األلباين

 
 

 :املنام، وترك التحدث بهيكره يف  ما الصالة عند رؤية  |•°(31)
 

َفِإْن َرَأى َأَحُدُكْم َما َيْكَرُه َفْلَيُقْم َفْلُيَصلِ  َوال ُيَحدِ ْث ِبَها : "...  ملسو هيلع هللا ىلصقال 

 رواه مسلم".  النَ اَس
إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها، فإنما هى من اهلل، فليحمد اهلل : "  ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

فإنما هى من الشيطان،  عليها، وليتحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره،

 رواه البخاري".  فليستعذ باهلل من شرها، وال يذكرها ألحد، فإنها ال تضره
 
 

 [:ابلتمر]السحور، واستحباب السحور   |•°(32)
 

 رواه البخاري ومسلم".  السحور بركةتسحروا فإن في  : " ملسو هيلع هللا ىلصقال 
رواه أبو ".  المؤمن التَ مرنعم سحور  : "قال ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب هريرة هنع هللا يضر، عن النَّيب ِّ 

 داود، وصحَّحه األلباين
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 : افتتاح قيام الليل بركعتني خفيفتني  |•°(33)
 

إذا قام من الليل ليصلي  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهلل  )) : عن عائشة اهنع هللا يضر قالت

 رواه مسلم. (( افتتح صالته بركعتين خفيفتين

إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح  : "قال ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب هريرة هنع هللا يضر عن النيب 

 رواه مسلم ". صالته بركعتين خفيفتين
 
 

 : [قيام الليل]السواك بعد كل سالم من   |•°(34)
 

يصلي من الليل ركعتين،  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهلل )) :  قالعن ابن عباس هنع هللا يضر

 صححه األلباين. (( ثم ينصرف فيستاك
 
 

 (:بني األذان واإلقامة:أي)أذانني صالة ركعتني بني كل   |•°(35)
 

 

بين كل أذانين صالة بين  : "ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا قال: قال هنع هللا يضر عن عبد هللا بن مغفل

متفق ".  لمن شاء: كل أذانين صالة بين كل أذانين صالة وقال في الثالثة
 عليه
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 : افتتاح صالة الليل بعد تكبرية اإلحرام بدعاء االستفتاح  |•°(36)
 

اللهم رب  »: إذا قام من الليل افتتح صالته ملسو هيلع هللا ىلصكان : قالت عن عائشة هنع هللا يضر

جبرائيل، وميكائيل، وإسرافيل، فاطر السماوات واألرض، عالم الغيب 

والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما 

«  مستقيماختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
 .رواه مسلم

 
 

اجلد واالجتهاد يف العشر األواخر من رمضان؛ الزائد عن اجتهاده يف غريه   |•°(37)
 :من األايم

 

يجتهد في العشر األواخر ما  ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهلل: " عن عائشة اهنع هللا يضر قالت 

  رواه مسلم. " ال يجتهد في غيره
كان رسول اهلل إذا دخل العشر، أحيا  : "اإلمام مسلم وقالت أيضًا اهنع هللا يضر فيما رواه 

 " . ليله، وأيقظ أهله، وجَد ، وشد المئزر
 
 

 (:ابليد)عقد التسبيح والتهليل وحنومها   |•°(38)
 

 .عدُّه : أي " عقد التسبيح " معىن  
َرَة بِّنتِّ اَيسر اهنع هللا يضر قَاَلْت  َعَلْيُكنَ  ِبالتَ ْسِبيِح :" ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل لنا رسول هللا : َعْن يحَسيـْ

َوالتَ ْهِليِل َوالتَ ْقِديِس َواْعِقْدَن ِباْلَأَناِمِل َفِإنَ ُهنَ  َمْسُئوَلاٌت ُمْسَتْنَطَقاٌت َوَلا 

 مذي وأبو داود، وحسَّنه األلباينرواه الرت ".  َتْغُفْلَن َفَتْنَسْيَن الرَ ْحَمَة
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 :احتساب النفقة على األهل  |•°(39)
 

إن المسلم إذا أنفق على أهله  ": قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب مسعود البدري هنع هللا يضر ، عن النيب 

 رواه مسلم ". نفقة، وهو يحتسُبها، كانت له صدقة

 
 

 :الذهاب إىل مصلى العيد من طريق، والعودة من طريق آخر  |•°(41)
 

رواه ".  الطريقإذا كان يوم عيد خالف  ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي: " هنع هللا يضر قال  عن جابر
 .البخاري

 
 

 :املداومة على العمل الصاحل وإن قل  |•°(41)
 

(( ؟أي األعمال أحب إىل هللا: )) ملسو هيلع هللا ىلصسحئل رسول هللا : عن عائشة اهنع هللا يضر، أهنا قالت
  متفق عليه. "أدَومها وإن قلَ  : " قال

 
 

 :اإلكثار من الدعاء حال الرخاء  |•°(42)
 

َمْن َسرَ ُه َأْن َيْسَتِجيَب اللَ ُه َلُه ِعْنَد الشَ َداِئِد َوالَكْرِب  : "ملسو هيلع هللا ىلصقال َرسحولح اّللَّ 

 حسنه األلباين". َفْلُيْكِثِر الدُ َعاَء ِفي الرَ َخاِء 
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 :اإلحسان إىل اخلدم  |•°(43)
 

هم إخوانكم جعلهم اهلل تحت أيديكم  : "قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ذر هنع هللا يضر أن رسول هللا 

تأكلون وألبسوهم مما تلبسون وال تكلفوهم ما يغلبهم  فأطعموهم مما

 صحيح مسلم".  فإن كلفتموهم فأعينوهم
 
 

 :العفو عن اخلدم عند اخلطأ؛ وتكرار هذا العفو  |•°(44)
 

اي رسول هللا  : فقال ملسو هيلع هللا ىلص جاء رجل إىل النيب: عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال
: قال الكالم، فصمت، فلما كان يف الثالثة مث أعاد عليه، كم نعفو عن اخلادم؟ فصمت

 صححه األلباين. " اعفوا عنه في كل يوم سبعين مرة "
 
 

 : وضع اليد اليمىن على اخلد عند النوم  |•°(45)
 

ِإَذا َأَراَد َأْن َيْرُقَد َوَضَع َيَدُه اليمنى َتْحَت  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَ  النَ ِبيَ  : "اهنع هللا يضرعن َحفَصَة 

 صححه األلباين".  اللَ ُهمَ  ِقِني َعَذاَبَك َيْوَم َتْبَعُث ِعَباَدَك: َيُقوُلَخدِ ِه، ُثمَ  
 
 

 :لبس النعل ابليمني، وخلعه ابلشمال   |•°(46)
 

إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى ، : " ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول هللا : عن أيب هريرة هنع هللا يضر قـال

 متفق عليه".  أو ليخلعهما جميًعاوإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميًعا، 
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 : اهتمام املسلم أبمر أخيه املسلم؛ كاهتمامه أبمر نفسه وأهله  |•°(47) 
 

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك : "  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 

 متفق عليه".  بين أصابعه
 مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد: "  ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

 رواه مسلم". لجسد بالسهر والحمىإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر ا
 

ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب  :"وقال ايضا عليه الصالة والسالم

 .متفق عليه". لنفسه
 
 

 ....[:سبحان هللا وحبمده عدد خلقه]~فضل ذكر   |•°(48)
 

خرج من عندها  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبيروى اإلمام مسلم وغريه من حديث جويرية اهنع هللا يضر 

بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي 

قال  نعم،: قالت"  !ما زلت على الحال التي فارقتك عليها : "جالسة، فقال
قلت  لقد قلت بعدك أربع كلمات ثالث مرات لو وزنت بما: " ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

سبحان اهلل وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة ]منذ اليوم لوزنتهن، 

 ". [عرشه ومداد كلماته
 
 

 :قبول النصيحة، والنهي عن ردها  |•°(49)
 

: وأبغض الكالم إلى اهلل أن يقول الرجل للرجل : " .. ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 

 صححه األلباين" .  عليك بنفسك: اتق اهلل ، فيقول 
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 :سقيا املاء  |•°(51) 
 

يا رسول اهلل إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ : قلت ))  :عن سعد بن عبادة قال

حسنه  ((. " سقي الماء" : فأي الصدقة أفضل؟ قال: ، قلت"  نعم" : قال
 .األلباين

 
 

 :السماحة يف البيع والشراء  |•°(51)
 

رحم اهلل : "  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : قال -رضي هللا عنهما  -عن جابر بن عبدهللا 

 رواه البخاري". رجاًل سمًحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى
 
 

 :التبكري إىل صالة اجلمعة  |•°(52)
 

إذا كان يوم الجمعة، وقفت : "  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : قالعن أيب هريرة هنع هللا يضر  

( املبكر:أي) المسجد، يكتبون األول فاألول، ومثل الُمَهجِ ر المالئكة على باب 
كمثل الذي يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشًا، ثم دجاجة، ثم 

 متفق عليه".  بيضة، فإذا خرج اإلمام طووا صحفهم، ويستمعون الذكر
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 :، مع الدعاءعلى موضع األملوضع اليد   |•°(53) 
 

وجًعا، جيده يف جسده محنذ  ملسو هيلع هللا ىلصعن عثمان بن أيب العاص هنع هللا يضر ، أنه شكا إىل رسول هللا 

: ضع يدك على الذي يألم من جسدك، وقل" : ملسو هيلع هللا ىلصم ، فقال له رسول هللا أسل

أعوُذ باهلل وقدرتِه من َشر ما أجد : باسم اهلل ، ثالًثا ، وقل سبع مرات

 رواه مسلم".  وُأَحاذر
 
 
 :رد التثاؤب  |•°(54)
 

التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم  :"قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة هنع هللا يضر عن النيب 

رواه البخاري ".  فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان
 ومسلم

 

عند التثاؤب فليس فيها سنة عن وأما االستعاذة ابهلل من الشيطان الرجيم  :قال الشيخ ابن العثيمني ☆
، والنيب عليه الصالة والسالم ملسو هيلع هللا ىلص ، واختاذها سنة ليس بصحيح، وهي مل ترد عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص النيب 

من ملسو هيلع هللا ىلص كظم التثاؤب إن استطاع وإال فليضع يده على فيه، ومل أيمر النيب ( إىل)أرشد من يتثاءب 
أيضاً من فعله فيما أعلم وعلى هذا فال ينبغي  تثاءب أن يستعيذ ابهلل من الشيطان الرجيم وال ثبت ذلك

 فتاوى نور على الدرب". أن يستعيذ ابهلل من الشيطان الرجيم عند التثاؤب
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 : سؤال هللا العافية  |•°(55) 
 

َعاَم األو لِّ َعَلى  ملسو هيلع هللا ىلصقاَم َرسحولح هللا  )) :َعَلى املِّنـْرَبِّ مثح  َبَكى فَقالَ  قَاَم أَبحو َبْكٍر الص د يقح 
، فِإن  َأَحدًا َلْم ُيْعَط بعد الَيِقين وا اهلَل الَعْفَو والَعاِفَيَةَسُل: " املنـْرَب مثح  َبَكى فَقالَ 

 (.4961)حسن إسناده األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب رقم . (("َخْيرًا ِمَن اْلَعاِفَيِة

ما من دعوة يدعو بها العبد  : "ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا: وعن أيب هريرة هنع هللا يضر قال

 صححه األلباين".  اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا واآلخرة: أفضل من

، فعن اْبنِّ عحَمَر رضي يسأل ربه العافية صباًحا ومساًء، وحىت عند نومه ملسو هيلع هللا ىلص وكان النيب
نَي يحْصبِّحح َيدَعح َهؤحالَءِّ ملسو هيلع هللا ىلص ملَْ َيكحْن َرسحولح اّللَِّّ ))  : هللا عنهما، قَالَ  ي َوحِّ نَي ميحْسِّ  »: الدََّعَواتِّ حِّ

اللَ ُهمَ  ِإنِ ي َأْسَأُلَك اْلَعاِفَيَة ِفي الدُ ْنَيا َواآلِخَرِة، اللَ ُهمَ  ِإنِ ي َأْسَأُلَك اْلَعْفَو 

َواْلَعاِفَيَة ِفي ِديِني َوُدْنَياَي َوَأْهِلي َوَماِلي، اللَ ُهمَ  اْسُتْر َعْوَراِتي َوآِمْن 

َعاِتي، اللَ ُهمَ  اْحَفْظِني ِمْن َبْيِن َيَديَ ، َوِمْن َخْلِفي، َوَعْن َيِميِني، َوَعْن َرْو

 صححه األلباين.(( «ِشَماِلي، َوِمْن َفْوِقي، َوَأُعوُذ ِبَعَظَمِتَك َأْن ُأْغَتاَل ِمْن َتْحِتي

 
 

 : سنة التهادي  |•°(56)
 

 حسنه األلباين. « َتَهاُدوا َتَحابُ وا »: قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أيب هريرَة هنع هللا يضر، أنَّ النَّيبِّ ِّ 

، فقال يقبل اهلدية، ويحثيب عليها، وكان أيًضا ُيثُّ عليها، ويرغب فيها ملسو هيلع هللا ىلص وكان

رواه  ". لو ُأهدي إليَ  ُكَراع لَقْبلُت، ولو ُدعيت إلى ُكَراٍع ألجبُت" : ملسو هيلع هللا ىلص
 البخاري

  

 .يد الشاة :الكراع 
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 : العمل الصاحل يف أايم عشر ذي احلجة  |•°(57) 
 

ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى اهلل من  : "قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا 

قال  (( اي رسول هللا، وال اجلهاد يف سبيل هللا؟)) : ، قالوا(يعين العشر) " هذه األيام

خرج بنفسه وماله فلم يرجع  وال الجهاد في سبيل اهلل، إال رجل : " ملسو هيلع هللا ىلص

 رواه البخاري ". من ذلك بشيء
 
 

 : إطعام اجلائع  |•°(58)
 

َأْطِعُموا الَجاِئَع،  »: قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصالبخاري َعْن َأيبِّ محوَسى اأَلْشَعرِّي ِّ هنع هللا يضر، َعنِّ النَّيبِّ ِّ  روى

 .«َوُعوُدوا الَمِريَض، َوُفكُ وا الَعاِنَي 

هذه السُّنَّة العظيمة يف حياته كثريًا، كما يف املوقف الذي رواه  ملسو هيلع هللا ىلصوطَبَّق رسول هللا 
فَإَِّذا َرسحولح اّللَِّّ  : "البخاري َعْن َأيبِّ هحَريـَْرَة هنع هللا يضر، ووصف فيه جوًعا شديًدا أصابه، مث قال

ي، فـََقالَ  ملسو هيلع هللا ىلص . َل اّللَِّّ َوَسْعَدْيكَ لَبـَّْيَك َرسحو : فـَقحْلتح . « َيا َأَبا ُهَرْيَرَة »: قَائٌِّم َعَلى رَْأسِّ
َفَأَخَذ ِبَيِدي َفَأَقاَمِني َوَعَرَف الَ ِذي ِبي، َفاْنَطَلَق ِبي ِإَلى َرْحِلِه، َفَأَمَر ِلي  »

ْنهح ِبُعسٍ  ِمْن َلَبٍن  ، مثحَّ قَالَ . « ُعْد َيا َأَبا ِهرٍ  :، ُثمَ  َقاَلَفَشرِّْبتح مِّ  »: فـَعحْدتح َفَشرِّْبتح
، َحىتَّ اْستَـَوى َبْطينِّ َفَصاَر َكالقِّْدحِّ فـَعحْدتح . « ُعْد  ..".َفَشرِّْبتح

إن اهلل عز وجل يقول يوم  »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : وعن أيب هريرة هنع هللا يضر قال

يا رب كيف : قال. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني:....القيامة

أما علمت أنه استطعمك عبدي فالن : أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال

 مسلمرواه . « تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي فلم
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 : الدعاء يوم عرفة  |•°(59) 
 

خير الدعاء : " ال ق ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما أن النيب 

ال إله إال اهلل وحده : دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي ون من قبلي

رواه ".  الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قديرال شريك له، له 
 الرتمذي وحسَّنه األلباين

 
 
 :أن ال ُيد السكني أمام احليوان الذي يريد ذحبه  |•°(61)
 

أن رجاًل أضجع شاة وهو يحد شفرته فقال  -رضي هللا عنهما –عن ابن عباس 

أتريد أن تميتها موتات ؟ هال أحددت شفرتك قبل أن :"  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 سنده صحيح: قال األلباين". تضجعها ؟ 
 

إين ألذبح ! قال رجل اي رسول هللا )) :وثبت من عدة طرق عن معاوية بن قرة عن أبيه قال
سنده : قال األلباين. (( " والشاة إن رحمتها رحمك اهلل : "ملسو هيلع هللا ىلص الشاة فأرمحها، قال 

 .صحيح
 
 
 
 
 
 
 



ن   م المرسلن 
ات  ن  خ  ون  من  سن   الدرر المئ 

 2-1الجزء 

28 

 

 
  
ذكر هللا عزوجل ودعاءه، والصدقة، واالستغفار؛ حال اخلسوف   |•°(61) 

 :والكسوف
 

 َخَسَفْت الشَ ْمُس َفَقاَم النَ ِبيُ :" قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب موسى األشعري هنع هللا يضر أن النيب 

ِقَياٍم َفِزًعا َيْخَشى َأْن َتُكوَن السَ اَعُة َفَأَتى اْلَمْسِجَد َفَصلَ ى ِبَأْطَوِل  ملسو هيلع هللا ىلص

َوُرُكوٍع َوُسُجوٍد َرَأْيُتُه َقطُ  َيْفَعُلُه َوَقاَل َهِذِه اْلآَياُت الَ ِتي ُيْرِسُل اللَ ُه َلا 

َوِّ فح اَّللَّح بِّهِّ عَِّباَدهح } َتُكوُن ِلَمْوِت َأَحٍد َوَلا ِلَحَياِتِه َوَلِكْن َفِإَذا َرَأْيُتْم َشْيًئا ِمْن { ُيح

 .رواه البخاري". ِرِه َوُدَعاِئِه َواْسِتْغَفاِرِهَذِلَك َفاْفَزُعوا ِإَلى ِذْك

ِإنَ  الشَ ْمَس َواْلَقَمَر آَيَتاِن ِمْن آَياِت اللَ ِه َلا "  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصوعن عائشة اهنع هللا يضر أن النيب 

ا َيْخِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد َوَلا ِلَحَياِتِه َفِإَذا َرَأْيُتْم َذِلَك َفاْدُعوا اللَ َه َوَكبِ ُرو

 رواه البخاري".  َوَصلُ وا َوَتَصدَ ُقوا
 .وصالة اخلسوف من السنن املؤكدة، وقد جاء دليلها يف الصحيحني ويف السنن واملسانيد

 
 

 : النهي عن متين املوت  |•°(62)
 

اَل َيَتَمنَ ى َأَحُدُكُم الَمْوَت ِإمَ ا  »: قال ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأيبِّ هحَريـَْرَة هنع هللا يضر عن رسول هللا 

 رواه البخاري. « ُمْحِسًنا َفَلَعلَ ُه َيْزَداُد، َوِإمَ ا ُمِسيًئا َفَلَعلَ ُه َيْسَتْعِتُب

 َّ اَل َيَتَمنَ َينَ  َأَحُدُكُم الَمْوَت ِمْن  »: قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصوَعْن أََنسِّ ْبنِّ َمالٍِّك هنع هللا يضر، أنَّ النَّيبِّ

اللَ ُهمَ  َأْحِيِني َما َكاَنِت الَحَياُة : َفْلَيُقْلُضرٍ  َأَصاَبُه، َفِإْن َكاَن اَل ُبدَ  َفاِعاًل، 

 رواه البخاري ومسلم. « َخْيًرا ِلي، َوَتَوفَ ِني ِإَذا َكاَنِت الَوَفاُة َخْيًرا ِلي
 

 .وال ننَس أن هذا الدعاء ليس هو األصل؛ بل األصل أالَّ نتمىنَّ املوت أبًدا
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 :البكور  |•°(63)
 

، " اللهمَ  بارك أُلمتي في ُبُكورها: " قال ملسو هيلع هللا ىلصعن َصْخٍر الَغامِّدِّي ِّ هنع هللا يضر عن النيب 
 .وكان إذا بعث َسِريَ ًة أو جيًشا؛ بعثهم من أول النهار

 

: قال األلباين .ل النهار، َفأثَرى وَكثـحَر مالهوكان صخر رجاًل اتجرًا، فكان يبعث جتارته من أو 
 حديث صحيح

 
 

 .أول النهار :بكورهايف  
 
 
 : الشكر لصاحب املعروف  |•°(64)
 

 َمْن ال َيْشُكُر النَ اَس ال َيْشُكُر اهلَل : " ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرسحولح هللاِّ : َعْن َأيبِّ هحَريـَْرَة هنع هللا يضر قَالَ 
 صححه األلباين ".

ِإَلْيِه َمْن ُصِنَع : "  ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا قَالَ : وعن أسامة بن زيد رضي هللا عنهما قال 

صححه " .  َفَقْد َأْبَلَغ ِفي الثَ َناِء. َجَزاَك اللَ ُه َخْيًرا : َمْعُروٌف َفَقاَل ِلَفاِعِلِه 
 األلباين
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 : التقليل من املدح  |•°(65) 
 

َخْيًرا ، َفَأْثَنى َعَلْيِه َرُجٌل  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَ  َرُجًلا ُذِكَر ِعْنَد النَ ِبيِ َعْن َأيبِّ َبْكَرَة هنع هللا يضر 

ِإْن َكاَن  -َيُقوُلُه ِمَراًرا  -َوْيَحَك َقَطْعَت ُعُنَق َصاِحِبَك : " ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل النَ ِبيُ 

َأْحِسُب َكَذا َوَكَذا ِإْن َكاَن ُيَرى َأنَ ُه : َأَحُدُكْم َماِدًحا َلا َمَحاَلَة َفْلَيُقْل 

 رواه البخاري ومسلم". َأَحًدا  َكَذِلَك َوَحِسيُبُه اللَ ُه ، َوَلا ُيَزكِ ي َعَلى اللَ ِه
 

ْقَدادح هنع هللا يضر َُيْثِّي َعَلْيهِّ )) : وَعْن َأيبِّ َمْعَمٍر، قَالَ  قَاَم َرجحٌل يـحْثينِّ َعَلى أَمِّرٍي مَِّن اأْلحَمرَاءِّ، َفَجَعَل اْلمِّ
اْلَمدَ اِحيَن َأْن َنْحِثَي ِفي ُوُجوِه ،  ملسو هيلع هللا ىلص َأَمَرَنا َرُسوُل اهلِل »: التـُّرَاَب، َوقَالَ 

 رواه مسلم. (( « التُ َراَب
َرُجًلا ُيْثِني َعَلى َرُجٍل  ملسو هيلع هللا ىلص َسِمَع النَ ِبيُ )) :  محوَسى هنع هللا يضر، قَالَ وروى البخاري َعْن َأيبِّ 

 .((«َظَهَر الرَ ُجِل -َأْو َقَطْعُتْم-َأْهَلْكُتْم »: َوُيْطِريِه ِفي َمْدِحِه، َفَقاَل
 
 

 : هللا احملرمصيام شهر   |•°(66)
 

َأْفَضُل الصِ َياِم َبْعَد  »:  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرسحولح هللاِّ : روى مسلم َعْن أيب هريرة هنع هللا يضر، قَالَ 

 .« َرَمَضاَن َشْهُر اهلِل اْلُمَحرَ ُم، َوَأْفَضُل الصَ الِة َبْعَد اْلَفِريَضِة َصاَلُة اللَ ْيِل
 
 : املختلفةكثرة االستعاذة من صور الضعف   |•°(67)
 

اللَ ُهمَ  ِإنِ ي  »: ُيْكِثُر َأْن َيُقوَل ملسو هيلع هللا ىلص َفُكْنُت أسمعه: عن أنس بن مالك هنع هللا يضر قال

َأُعوُذ ِبَك ِمَن الَهمِ  َوالَحَزِن، َوالَعْجِز َوالَكَسِل، َوالُبْخِل َوالُجْبِن، َوَضَلِع 

 رواه البخاري. « الدَ ْيِن، َوَغَلَبِة الرِ َجاِل
 



ن   م المرسلن 
ات  ن  خ  ون  من  سن   الدرر المئ 

 2-1الجزء 

31 

 

 
  
 : قبل الدعاء ؛ملسو هيلع هللا ىلصمحد هللا تعاىل والثناء عليه، مث الصالة على رسوله   |•°(68) 
 

َنا َرسحولح : نِّ عحبَـْيٍد هنع هللا يضر قَالَ َعْن َفَضاَلَة بْ   :))قَاعٌِّد إِّْذ َدَخَل َرجحٌل َفَصلَّى فـََقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصبـَيـْ

َعِجْلَت َأيُ َها اْلُمَصلِ ي، ِإَذا  : "ملسو هيلع هللا ىلص، فـََقاَل َرسحولح اّللَِّّ (( اللَّهحمَّ اْغفِّْر ِلِّ َواْرمَحْينِّ 

 ". َصلَ ْيَت َفَقَعْدَت َفاْحَمْد اللَ َه ِبَما ُهَو َأْهُلُه، َوَصلِ  َعَليَ ، ُثمَ  اْدُعُه
 

ِإَذا َصلَ ى َأَحُدُكْم َفْلَيْبَدْأ ِبَتْحِميِد اللَ ِه َوالثَ َناِء َعَلْيِه ُثمَ  ْلُيَصلِ  َعَلى : " ويف رواية

 مثحَّ َصلَّى َرجحٌل آَخرح بـَْعَد َذلَِّك َفَحمَِّد اّللََّ : قَالَ  ".ُثمَ  ْلَيْدُع َبْعُد ِبَما َشاَء ملسو هيلع هللا ىلص النَ ِبيِ 

ُّ ملسو هيلع هللا ىلصَوَصلَّى َعَلى النَّيبِّ ِّ  صححه ".  َأيُ َها اْلُمَصلِ ي، اْدُع ُتَجْب"  :ملسو هيلع هللا ىلص، فـََقاَل النَّيبِّ
 صحيح الرتمذي"األلباين يف 

 
 

 : ونصرهتمقضاء حوائج املسلمني   |•°(69)
 

َي اّللَّح َعنـْهحَما، َأنَّ َرسحوَل اّللَِّّ  اْلُمْسِلُم َأُخو : " قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َعْبدِّ اّللَِّّ ْبنِّ عحَمَر َرضِّ

اْلُمْسِلِم، َلا َيْظِلُمُه، َوَلا ُيْسِلُمُه، َوَمْن َكاَن ِفي َحاَجِة َأِخيِه، َكاَن اللَ ُه ِفي 

ُمْسِلٍم ُكْرَبًة، َفرَ َج اللَ ُه َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكُرَباِت َيْوِم َحاَجِتِه، َوَمْن َفرَ َج َعْن 

 أخرجه البخاري ومسلم".  اْلِقَياَمِة، َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًما َسَتَرُه اللَ ُه َيْوَم اْلِقَياَمِة
 
 

 :انفلة صالة اجلمعة  |•°(71)
 

َمْن َكاَن ِمْنُكْم ُمَصلِ ًيا  »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرسحولح هللاِّ : روى مسلم َعْن َأيبِّ هحَريـَْرَة هنع هللا يضر، قَالَ 

 .« َبْعَد اْلُجُمَعِة َفْلُيَصلِ  َأْرَبًعا
 



ن   م المرسلن 
ات  ن  خ  ون  من  سن   الدرر المئ 

 2-1الجزء 

32 

 

 
  
 : محد هللا عزوجل عند النوم  |•°(71) 
 

هِّ، قَالَ ، َكاَن إَِّذا ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أََنٍس هنع هللا يضر، َأنَّ َرسحوَل هللاِّ  اْلَحْمُد هلِل الَ ِذي  »: َأَوى إِّىَل فِّرَاشِّ

رواه . « َأْطَعَمَنا َوَسَقاَنا، َوَكَفاَنا َوآَواَنا، َفَكْم ِممَ ْن ال َكاِفَي َلُه َوال ُمْؤِوَي
 مسلم

 
 

سؤال هللا اإلعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته، قبل السالم من كل   |•°(72)
 : صالة

 

َيا ُمَعاُذ، َواللَ ِه ِإنِ ي "  :، َوقَالَ َأَخَذ بَِّيدِّهِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن محَعاذِّ ْبنِّ َجَبٍل هنع هللا يضر َأنَّ َرسحوَل اّللَِّّ 

ُأوِصيَك َيا ُمَعاُذ َلا َتَدَعنَ  ِفي ُدُبِر ُكلِ  : َلُأِحبُ َك، َواللَ ِه ِإنِ ي َلُأِحبُ َك، َفَقاَل

صححه ".  َأِعنِ ي َعَلى ِذْكِرَك َوُشْكِرَك َوُحْسِن ِعَباَدِتَكاللَ ُهمَ  : َصَلاٍة َتُقوُل
 األلباين

 
 

 :النهي عن الدعاء على األوالد  |•°(73)
 

ال َتْدُعوا َعَلى َأْنُفِسُكْم، َوال َتْدُعوا : "  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : عن جابر هنع هللا يضر قال

َأْمَواِلُكْم، ال ُتَواِفُقوا ِمْن اللَ ِه َساَعًة ُيْسَأُل ِفيَها َعَلى َأْوالِدُكْم، َوال َتْدُعوا َعَلى 

 رواه مسلم".  َعَطاٌء َفَيْسَتِجيُب َلُكْم
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 :احملافظة على الصف األول  |•°(74)
 

النِ َداِء َلْو َيْعَلُم النَ اُس َما ِفي  »: قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأيبِّ هحَريـَْرَة هنع هللا يضر، َأنَّ َرسحوَل اّللَِّّ 

َوالصَ فِ  اأَلوَ ِل، ُثمَ  َلْم َيِجُدوا ِإالَ  َأْن َيْسَتِهُموا َعَلْيِه اَلْسَتَهُموا، َوَلْو َيْعَلُموَن 

َما ِفي التَ ْهِجيِر اَلْسَتَبُقوا ِإَلْيِه، َوَلْو َيْعَلُموَن َما ِفي الَعَتَمِة َوالصُ ْبِح، أَلَتْوُهَما 

 رواه البخاري ومسلم . « َوَلْو َحْبًوا
ِإنَ  اهلَل َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُ وَن َعَلى  »: قَال ملسو هيلع هللا ىلصوعن اْلبَـرَاءِّ ْبنِّ َعازٍِّب هنع هللا يضر، َأنَّ َرسحوَل اّللَِّّ 

 صححه األلباين. « الصَ فِ  اأَلوَ ِل

 .التبكري إىل الصالة :التهجري ☆      .أي اقرتعوا :استهموا ☆     .اآلذان :النداء ☆
 
 

 : حترمي إحداد املرأة فوق ثالث لياٍل إال على الزوج  |•°(75)
 

، َزوجِّ النَّيبِّ ِّ اهنع هللا يضرَدَخْلتح َعَلى أحم ِّ َحبِّيَبَة ))  :عن زينب بنتِّ أيب سلمة رضي هللا عنهما قالت
َ أبحوَها أبحو سحْفَياَن بن حرب هنع هللا يضر، ملسو هيلع هللا ىلص نَي تـحوحيف ِّ َفَدَعْت بِّطِّيٍب فِّيهِّ صحْفرَةح َخلحوٍق أْو َغريِّهِّ، ، حِّ

َها، مثحَّ قَاَلتْ  واهلِل َما ِلي ِبالطِ يِب ِمْن َحاَجٍة، : ))َفَدَهَنْت مِّنهح َجارِّيًَة، مثحَّ َمسَّْت بَِّعارَِّضيـْ

ِمُن ال َيِحلُ  الْمَرَأٍة ُتْؤ ":يُقوُل َعَلى الِمْنَبِر ملسو هيلع هللا ىلصَغْيَر أنِ ي َسِمْعُت رسوَل اهلِل 

ِباهلِل َوالَيْوِم اآلِخِر أْن ُتِحدَ  على َميِ ٍت َفوَق َثاَلِث َلَياٍل ، إالَ  عَلى َزْوٍج أْرَبَعَة 

َ  اهنع هللا يضرمثحَّ َدَخْلتح َعَلى َزيـَْنَب بْنتِّ َجْحٍش : قاَلْت َزيـَْنبح  ،"((. أْشُهٍر َوَعْشرًا حنَي تـحوحيف ِّ
ْنهح مثحَّ قَاَلتْ َأخحوَها، َفَدَعْت بِّطِّيٍب َفَمسَّ  أَما َواهلِل َما ِلي ِبالطِ يِب ِمْن َحاَجٍة، ))  :ْت مِّ

ال َيِحلُ  الْمَرَأٍة ُتْؤِمُن  ": يُقوُل َعَلى الِمْنَبِر ملسو هيلع هللا ىلصَغيَر أنِ ي َسِمْعُت رُسوَل اهلِل 

َعَة أْشُهٍر ِباهلِل َوالَيْوِم اآلِخِر أْن ُتِحدَ  على َميِ ٍت َفوَق َثاَلٍث، إالَ  عَلى َزْوٍج أْرَب

 متفق عليه"((.  َوَعْشرًا
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 :إيقاظ األهل لصالة قيام الليل  |•°(76) 
 

َرِحَم اللَ ُه َرُجاًل َقاَم ِمَن اللَ ْيِل  »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرسحولح اّللَِّّ : َعْن َأيبِّ هحَريـَْرَة هنع هللا يضر، قَالَ 

َوْجِهَها اْلَماَء، َرِحَم اللَ ُه اْمَرَأًة  َفَصلَ ى َوَأْيَقَظ اْمَرَأَتُه، َفِإْن َأَبْت، َنَضَح ِفي

. « َقاَمْت ِمَن اللَ ْيِل َفَصلَ ْت َوَأْيَقَظْت َزْوَجَها، َفِإْن َأَبى، َنَضَحْت ِفي َوْجِهِه اْلَماَء
 صححه األلباين يف صحيح أيب داود

ِإَذا َأْيَقَظ  » :ملسو هيلع هللا ىلصاّللَِّّ قَاَل َرسحولح : وعن َأيبِّ َسعِّيٍد وَأيبِّ هحَريـَْرَة رضي هللا عنهما، قَاالَ 

الرَ ُجُل َأْهَلُه ِمَن اللَ ْيِل َفَصلَ َيا، َأْو َصلَ ى َرْكَعَتْيِن َجِميًعا، ُكِتَبا ِفي الذَ اِكِريَن 

 صححه األلباين. « َوالذَ اِكَراِت
 
 
 : إسباغ الوضوء على املكاره  |•°(77)
 

َأَلا َأُدلُ ُكْم َعَلى َما َيْمُحو اهلُل ِبِه  »: قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأيبِّ هحَريـَْرَة، َأنَّ َرسحوَل هللاِّ 

ِإْسَباُغ اْلُوُضوِء  »: قَالحوا بـََلى اَي َرسحوَل هللاِّ قَالَ «  اْلَخَطاَيا، َوَيْرَفُع ِبِه الدَ َرَجاِت؟

لصَ َلاِة، َساِجِد، َواْنِتَظاُر الصَ َلاِة َبْعَد اَعَلى اْلَمَكاِرِه، َوَكْثَرُة اْلُخَطا ِإَلى اْلَم

 رواه مسلم. « َفَذِلُكُم الرِ َباُط
 

ه هللا  -قال القاضي عياض  ☆ مَتامه، واملكاره تكون بشدَّة الربد، وأمَل اجلسم : إسباغ الوضوء " :-رمحِّ
 ".وحنوه
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 : التكبري والتسبيح عند النوم  |•°(78)
 

أال : " ـ حني طلبت منه فاطمة اهنع هللا يضر؛ خادًما ـ   قال ملسو هيلع هللا ىلصعن علي هنع هللا يضر، أن رسول هللا 

أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما، أو أخذتما 

مضاجعكما، فكبرا أربًعا وثالثين، وسبحا ثالًثا وثالثين، و احمدا ثالًثا 

 متفق عليه".  فهذا خير لكما من خادم. وثالثين

 
 

 :الصوم يف الشتاء  |•°(79)
 

 .رواه الرتمذي وصححه األلباين. « اْلَغِنيَمُة اْلَباِرَدُة الصَ ْوُم ِفي الشِ َتاِء»  :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل 
 
 

 :االقتصاد يف املاء  |•°(81)
 

يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد،  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  : "قالهنع هللا يضر عن أنس 

 متفق عليه".  ويتوضأ بالـُمد
 
 

 : على اخلفنياملسح   |•°(81)
 

ِفي َسَفٍر، َفَأهَويُت  ملسو هيلع هللا ىلص ُكنُت َمَع النَ ِبيِ : " عن عروة بن املغرية عن أبيه قال

رواه ". ، َفَمَسَح َعَلْيِهَما«َدْعُهَما، َفِإنَ ي َأدَخْلُتُهَما َطاِهَرَتيِن»: ِلَأنِزَع ُخفَ يِه، َفَقاَل
 البخاري ومسلم
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 : إطفاء النار قبل النوم  |•°(82) 
 

اَل َتْتُرُكوا النَ اَر ِفي ُبُيوِتُكْم  »: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر رضي هللا عنهما عن النيب 

 .متفق عليه. « ِحيَن َتَناُموَن
َفححدِّ َث  اْحَتَرَق َبْيٌت ِباْلَمِديَنِة َعَلى َأْهِلِه ِمْن اللَ ْيِل )): قَاَل  هنع هللا يضروَعْن َأيبِّ محوَسى 

 ُّ ِإنَ  َهِذِه النَ اَر ِإنَ َما ِهَي َعُدوٌ  َلُكْم َفِإَذا ِنْمُتْم َفَأْطِفُئوَها  " :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصبَِّشْأهنِِّّْم النَّيبِّ

 رواه البخاري ومسلم. "(( َعْنُكْم
 
 

 :اإلحسان إىل البنات واألخوات  |•°(83)
 

َجاِرَيَتْيِن َحتَ ى َتْبُلَغا َمْن َعاَل "  :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرسحولح اّللَّ : َعْن أََنسِّ ْبنِّ َمالٍِّك هنع هللا يضر، قَاَل 

 رواه مسلم".  َجاَء َيْوَم اْلِقَياَمِة َأَنا َوُهَو َوَضمَ  َأَصاِبَعُه

ليس أحد من أمتي يعول ثالث :"  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : عن عائشة اهنع هللا يضر قالت

صححه ".  بنات أو ثالث أخوات فيحسن إليهن إال كن له ستًرا من النار
 األلباين

َمْن َكاَن َلُه َثالُث َبَناٍت :"  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرسحولح اّللَِّّ : يبِّ َسعِّيٍد اخْلحْدرِّي ِّ هنع هللا يضر، قَاَل َعْن أَ 

َأْو َثالُث َأَخَواٍت َأْو اْبَنَتاِن َأْو ُأْخَتاِن َفَأْحَسَن ُصْحَبَتُهنَ  َواتَ َقى اللَ َه ِفيِهنَ  َفَلُه 

 صححه األلباين".  اْلَجنَ ُة

َمْن ُكنَ  َلُه َثالُث َبَناٍت : "  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرسحولح اّللَِّّ : َن َعْبدِّ اّللَِّّ هنع هللا يضر، قَاَل عن جابر بْ 

َيا َرُسوَل : ُيْؤِويِهنَ  َوَيْرَحُمُهنَ  َوَيْكُفُلُهنَ  َوَجَبْت َلُه اْلَجنَ ُة اْلَبتَ َة ، َقاَل ِقيَل 

َفَرَأى َبْعُض اْلَقْوِم : ْن َكاَنْت اْثَنَتْيِن ، َقاَل َوِإ: اللَ ِه َفِإْن َكاَنْت اْثَنَتْيِن ؟ َقاَل 

 صححه األلباين".  َأْن َلْو َقاُلوا َلُه َواِحَدًة َلَقاَل َواِحَدًة
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 :مساعدة األعمى وضعيف البصر  |•°(84) 
 

وبصرك للرَ جل الرَ ديء البصر "  : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : عن أيب ذر هنع هللا يضر، قال

 صححه األلباين".  لك صدقة

 
 

 :تبليغ السَّالم  |•°(85)
 

: َقاَلْت«  ِإنَ  ِجْبِريَل َيْقَرُأ َعَلْيِك السَ اَلَم »: قال هلاملسو هيلع هللا ىلص عن عائشة اهنع هللا يضر َأنَّ النَّيبَّ 

 رواه البخاري ومسلم .(( َوَعَلْيِه السَ اَلُم َوَرْحَمُة الل ِه)) : َفُقْلُت
 
 
 : البيت أداء النوافل يف  |•°(86)
 

اجعلوا في بيوتكم من : " قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر رضي هللا عنهما، عن النيب 

 رواه البخاري ومسلم".  صالتكم وال تتخذوها قبورًا
حسبت أنه : قال -اتخذ حجرة،  ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللوعن زيد بن ثبت هنع هللا يضر، 

من في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلَ ى بصالته ناٌس  -من حصير : قال

قد عرفت الذي : " فقال أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم،

رأيت من صنيعكم فصلُ وا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصالة صالة 

 .رواه البخاري ومسلم. "المرء في بيته إال المكتوبة 
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بيان  |•°(87)   : السالم على الص ِّ
 

َفَمرَ  ِبِصْبَياٍن  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَ ُه َكاَن َيْمشـي َمَع َرُسوِل الل ِه  »: عن أنس بن مالك هنع هللا يضر

 رواه البخاري ومسلم. « َفَسلَ َم َعَلْيِهْم

".  َعَلى ِغْلَماٍن َيْلَعُبوَن َفَسلَ َم َعَلْيِهْم ملسو هيلع هللا ىلص َأَتى َرُسوُل اهلل: " وقَاَل أََنٌس أيضا
 صححه األلباين

َوَأَنا ُغالٌم ِفي اْلِغْلَماِن َفَسلَ َم  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اللَ ِه اْنَتَهى ِإَلْيَنا )): ويف رواية عنه قال

َأْو َقاَل ِإَلى  -َعَلْيَنا، ُثمَ  َأَخَذ ِبَيِدي َفَأْرَسَلِني ِبِرَساَلٍة َوَقَعَد ِفي ِظلِ  ِجَدار

 رواه أبو داود وصححه األلباين. ((َحتَ ى َرَجْعُت ِإَلْيِه  -ِجَدار 
 
 

 : (كاألصدقاء)الوالدين، صلة أهل ود   |•°(88)
 

إن أبر البر : " عنهما   حديث عبد هللا بن عمر رضي هللاكما يف  ملسو هيلع هللا ىلصيقول النيب 

 أخرجه مسلم ".صلة الولد أهل ود  أبيه

ِإن  ِمْن َأَبرِ  الِبرِ  َأْن َيِصَل الرَ ُجُل َأْهَل ُودِ  َأِبيِه  : "قال ملسو هيلع هللا ىلصوعنه أيضا أن النيب 

 مسلم رواه".  َبْعد َأْن ُيولِ ي
 

أن ميوت، فهذا من الرب الذي يبقى، وهذا ال يعين أن اإلنسان يف حياة أي بعد  :يحوِل ِّ ))  ☆
أبيه ال يرب أصحابه، ال، وإمنا يكون ذلك أيضًا من الرب، فإنه إذا وصلهم وأحسن إليهم يف 

 .خالد السبت.د(( حياة أبيه فإن هذا من بر أبيه، وهو أطيب لقلبه
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 : تفتيش التمر لتنقيته  |•°(89) 
 

ِبَتْمٍر َعِتيٍق، َفَجَعَل ُيَفتِ ُشُه ُيْخِرُج  ملسو هيلع هللا ىلص ُأِتَي َرُسوُل اللَ ِه: " قَالَ  هنع هللا يضرَعْن أََنٍس 

 صححه األلباين".  السُ وَس ِمْنُه
 

 .أي قدمي :عتيق☆
 
 
 :ترك السنة الراتبة يف السفر ما عدا سنة الفجر  |•°(91)
 

عن : أنكر ابن عمر رضي هللا عنهما على من صلى الراتبة يف السفر، روى البخاري ومسلم
مِّ ْبنِّ عحَمَر ْبنِّ اخلَْطَّابِّ قَاَل  َصِحْبُت اْبَن ُعَمَر ِفي َطِريِق َمكَ َة، )) : َحْفصِّ ْبنِّ َعاصِّ

َحتَ ى َجاَء َرْحَلُه َوَجَلَس  َفَصلَ ى َلَنا الظُ ْهَر َرْكَعَتْيِن، ُثمَ  َأْقَبَل َوَأْقَبْلَنا َمَعُه

: َوَجَلْسَنا َمَعُه، َفَحاَنْت ِمْنُه اْلِتَفاَتٌة َنْحَو َحْيُث َصلَ ى، َفَرَأى َناًسا ِقَياًما، َفَقاَل

َلْو ُكْنُت ُمَسبِ ًحا : َقاَل ( أي يصلون النافلة) ُيَسبِ ُحوَن: َما َيْصَنُع َهُؤالِء؟ ُقْلُت

ِفي السَ َفِر َفَلْم  ملسو هيلع هللا ىلصاْبَن َأِخي، ِإنِ ي َصِحْبُت َرُسوَل اللَ ِه  أَلْتَمْمُت َصالِتي، َيا

َيِزْد َعَلى َرْكَعَتْيِن َحتَ ى َقَبَضُه اللَ ُه، َوَصِحْبُت َأَبا َبْكٍر َفَلْم َيِزْد َعَلى 

ى َرْكَعَتْيِن َحتَ ى َقَبَضُه اللَ ُه، َوَصِحْبُت ُعَمَر َفَلْم َيِزْد َعَلى َرْكَعَتْيِن َحتَ 

َقَبَضُه اللَ ُه، ُثمَ  َصِحْبُت ُعْثَماَن َفَلْم َيِزْد َعَلى َرْكَعَتْيِن َحتَ ى َقَبَضُه اللَ ُه، َوَقْد 

 .(( { َلَقْد َكاَن َلكحْم يفِّ َرسحولِّ اَّللَِّّ أحْسَوٌة َحَسَنةٌ  }: َقاَل اللَ ُه
 

  يف حال احلضرا تؤدى فإهنا تؤدى يف حال السفر كم يستثىن مما سبق راتبة الفجر☆
 .صلى راتبة الفجر يف السفر ملسو هيلع هللا ىلص فقد روى مسلم من حديث أيب قتادة أن النيب 
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 : النوم على وضوء  |•°(91) 
 

إذا أتيت مضجعك ، فتوضأ وضوءك : " للرباء بن عازب هنع هللا يضر  ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب 

 متفق عليه".. احلديث  ...للصالة ، ثم اضطجع على شقك األيمن

من بات طاهًرا بات في شعاره ملك، فال يستيقظ : "  ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول هللا 

قال الشيخ األلباين ".  اللهم اغفر لعبدك فالن، فإنه بات طاهًرا: إال قال الملك
 .حسن لغريه: يف صحيح الرتغيب والرتهيب

 
 
 : بيان الكالم وإيضاحه للمخاطب  |•°(92)

 

 ملسو هيلع هللا ىلص كان كالم رسول اهلل: "  ملسو هيلع هللا ىلصىف صفة كالم نبينا  قالت عائشة اهنع هللا يضر
 صححه األلباين".  كالمًا فصاًل يفهمه كل من يسمعه

كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثًا حتى تفهم  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبيوعن أنس هنع هللا يضر 

  رواه البخاري    . عنه، وإذا أتى على قوٍم فسلم عليهم سلم عليهم ثالثًا
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 : للمريض واحملزون( التلبينة)  |•°(93) 
 

أَنَـَّها َكاَنْت إَِّذا َماَت اْلَمي ِّتح مِّْن َأْهلَِّها فَاْجَتَمَع لَِّذلَِّك الن َِّساءح، مثحَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َعائَِّشَة َزْوجِّ النَّيبِّ ِّ 
ْلبِّيَنةح تـََفرَّْقَن إِّال أَْهَلَها َوَخاصَّتَـَها، أََمَرْت بِّبـحْرَمٍة مِّْن تـَْلبِّيَنٍة َفطحبَِّخْت، مثحَّ صحنَِّع ثَرِّيٌد َفصحبَّْت التـَّ 

َها،  التَ ْلِبيَنُة : " ُكْلَن ِمْنَها، َفِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل اللَ ِه َيُقول: ُثمَ  َقاَلْتَعَليـْ

 رواه البخاري ومسلم ".ُمِجمَ ٌة ِلُفَؤاِد اْلَمِريِض، َتْذَهُب ِبَبْعِض اْلُحْزِن 
 

لتـَّْلبِّنيِّ لِّْلَمرِّيضِّ َولِّْلَمْحزحونِّ َعَلى اوعنها اهنع هللا يضر ،  أَنَـَّها َكاَنْت َِبْمحرح ابِّ ِإنِ ي : َوَكاَنْت َتُقوُلهْلَالِّكِّ

ِإنَ  التَ ْلِبيَنَة ُتِجمُ  ُفَؤاَد اْلَمِريِض، َوَتْذَهُب "  :َُيُقول ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل اللَ ِه 

 رواه البخاري ومسلم".  ِبَبْعِض اْلُحْزِن
 
 

 : األكل بثالثة أصابع  |•°(94)
 

يأكل بثالث أصابع،  ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول : "  قالهنع هللا يضرعن كعب بن مالك 

 رواه مسلم".  ويلعق يده قبل أن يمسحها
 
 

 :احملافظة على انفلة الفجر  |•°(95)
 

على شيٍء ِمن النوافِل َأشدَ  تعاُهًدا  ملسو هيلع هللا ىلص لم يُكِن النبيُ : " عن عائشَة اهنع هللا يضر، قالت

 رواه البخاري ومسلم" . مْنه على َركعَتي الفجِر 
رواه "  ركعَتا الفجِر خيٌر من الدُ نيا وما فيها: " قال ملسو هيلع هللا ىلصوعنها اهنع هللا يضر، أنَّ النيبَّ 

 رواه مسلم".  لُهما أحبُ  إليَ  من الدُ نيا جميًعا: " مسلم، وقال أيًضا 
 
 



ن   م المرسلن 
ات  ن  خ  ون  من  سن   الدرر المئ 

 2-1الجزء 

12 

 

 
 

 : االستنثار ثالث مرات عند االستيقاظ من النوم  |•°(96) 
 

إذا استيقظ أحدكم " : قـال ملسو هيلع هللا ىلصروى مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة هنع هللا يضر أن النـيب 

 ". من منامه فليستنثر ثالث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه
 
 
 : النهي عن اللعن  |•°(97)
 

 َّ رواه البخاري ". اْلُمْؤِمِن َكَقْتِلهَلْعُن : " قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َثبِّتِّ ْبنِّ الضَّحَّاكِّ هنع هللا يضر َأنَّ النَّيبِّ
 ومسلم

ْرَداءِّ هنع هللا يضر قالوروى مسلم َعْن َأيبِّ  ِإنَ  : " َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص َسِمْعُت َرُسوَل اللَ ِه:  الدَّ

 " . اللَ عَ اِنيَن ال َيُكوُنوَن ُشَهَداَء َوال ُشَفَعاَء َيْوَم اْلِقَياَمِة

في بعض أسفاره،  ملسو هيلع هللا ىلصبينما رسول اهلل : )) وعن عمران بن حصني هنع هللا يضر، قال

 وامرأة من األنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول اهلل
 رواه مسلم. "خذوا ما عليها، ودعوها، فإنها ملعونة: "فقال،  ملسو هيلع هللا ىلص
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 : النهي عن املن  |•°(97) 
 

َثاَلَثٌة اَل ُيَكلِ ُمُهُم اللَ ُه َواَل َيْنُظُر ِإَلْيِهْم  »: أَنَّهح قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأِبِّ َذرٍ  هنع هللا يضر َعنِّ النَّيبِّ ِّ 

قـحْلتح َمْن هحْم اَي َرسحوَل اّللَِّّ َقْد َخابحوا . « َيْوَم اْلِقَياَمِة َواَل ُيَزكِ يِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم
رحوا أََعاَدَها َثاَلثً  رحوا فـََقاَل قـحْلتح َمْن هحْم اَي . َوَخسِّ اْلُمْسِبُل َواْلَمنَ اُن  »َرسحوَل اّللَِّّ َخابحوا َوَخسِّ

 رواه مسلم. « َواْلُمْنِفُق ِسْلَعَتُه ِباْلَحِلِف اْلَكاِذِب
 

َن  وتعديد النعمة والفضل على من أحسن إليه كث  :املنان☆
 .ري امل

 
 
 : تعليم األبناء القرآن  |•°(98)
 

ويكسى والداه حلتين ال … "  :عن صاحب القرآن يوم القيامة  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 

بتعليم : أنى لنا هذا ؟ فيقال! يا رب : تقوم لهم الدنيا وما فيها، فيقوالن

 7176/9 السلسلة الصحيحة، األلباين".  ولدكما القرآن
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 : احللم، وعدم اإلنتصار للنفس  |•°(99) 
 

ِلَنْفِسِه ِإلَ ا َأْن ُتْنَتَهَك  ملسو هيلع هللا ىلص َوَما اْنَتَقَم َرُسوُل اللَ ِه) ): أَنَـَّها قَاَلْت  اهنع هللا يضرَعْن َعائَِّشَة 

 رواه البخاري ومسلم. (( ُحْرَمُة اللَ ِه َفَيْنَتِقَم ِللَ ِه ِبَها
 ملسو هيلع هللا ىلصُكْنُت َأْمِشي َمَع َرُسوِل اللَ ِه )) : وروى البخاري َعْن أََنسِّ ْبنِّ َمالٍِّك هنع هللا يضر، قَالَ 

َوَعَلْيِه ُبْرٌد َنْجَراِنيٌ  َغِليُظ الَحاِشَيِة، َفَأْدَرَكُه َأْعَراِبيٌ  َفَجَبَذُه ِبِرَداِئِه َجْبَذًة 

َقْد َأثَ َرْت ِبَها َحاِشَيُة  ملسو هيلع هللا ىلصَشِديَدًة، َحتَ ى َنَظْرُت ِإَلى َصْفَحِة َعاِتِق َرُسوِل اللَ ِه 

َيا ُمَحمَ ُد ُمْر ِلي ِمْن َماِل اللَ ِه الَ ِذي ِعْنَدَك، : الُبْرِد ِمْن ِشدَ ِة َجْبَذِتِه، ُثمَ  َقاَل

 .(( ُثمَ  َضِحَك، ُثمَ  َأَمَر َلُه ِبَعَطاٍء ملسو هيلع هللا ىلصَفاْلَتَفَت ِإَلْيِه َرُسوُل اللَ ِه 
 

السَّامح : ، فَـَقالحواملسو هيلع هللا ىلصَدَخَل َرْهٌط مَِّن اليَـهحودِّ َعَلى َرسحولِّ اّللَِّّ  )) :اهنع هللا يضر قَاَلتْ  وعن َعائَِّشةَ 
ْمتـحَها فـَقحْلتح : َعَلْيكحْم، قَاَلْت َعائَِّشةح  فـََقاَل َرسحولح اّللَِّّ : َوَعَلْيكحمح السَّامح َواللَّْعَنةح، قَاَلتْ : فـََفهِّ

اَي َرسحوَل : فـَقحْلتح « َمْهًلا َيا َعاِئَشُة، ِإنَ  اللَ َه ُيِحبُ  الرِ ْفَق ِفي اأَلْمِر ُكلِ ِه»: ملسو هيلع هللا ىلص
 رواه البخاري. «َوَعَلْيُكْم: َقْد ُقْلُت»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اللَ ِه  ؟ ، َأَوملَْ َتْسَمْع َما قَالحوااّللَِّّ 

 
 

 : التكبري عند الفرح  |•°(111)
 .التكبري عند الفرح والسرور أمر مستفيض يف السنة، مشهور عند السلف ☆

اَي َرسحوَل اّللَِّّ، : ، فَـَقالَ ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء َرجحٌل إِّىَل النَّيبِّ ِّ )) : َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس رضي هللا عنهما، قَالَ 
لشَّْيءِّ، أَلَْن َيكحوَن مححََمًة َأَحبُّ إِّلَْيهِّ مِّْن َأْن يـََتَكلََّم بِّ  هِّ، يـحَعر ِّضح ابِّ هِّ، إِّنَّ َأَحَداَن جيِّدح يفِّ نـَْفسِّ

اْلَحْمُد ِللَ ِه الَ ِذي َردَ  َكْيَدُه ِإَلى اللَ ُه َأْكَبُر، اللَ ُه َأْكَبُر، اللَ ُه َأْكَبُر،  »:فـََقالَ 

 صححه األلباين. « اْلَوْسَوَسِة
لما أخبر أصحابه أنهم ربع أهل الجنة، ثم ثلث  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي: وروى مسلم

 .أهل الجنة، ثم شطر أهل الجنة، كانوا يكبرون في كل مرة
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 :طيب الكالم  |•°(111)
 

اتقوا النار ولو بشق تمرة، "  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : عن عدي بن حامت هنع هللا يضر، قال

 رواه البخاري ومسلم". فمن لم يجد فبكلمة طيبة 

 متفق عليه".  والكلمة الطيبة صدقة: "... ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 

 
 :صالة ركعتني بعد الوضوء  |•°(112)
 

اْلُوُضوَء َوُيَصلِ ي َرْكَعَتْيِن ُيْقِبل َما ِمْن َأَحٍد َيَتَوضَ ُأ َفُيْحِسُن : "  ملسو هيلع هللا ىلصقال 

  رواه مسلم".  ِبَقْلِبِه َوَوْجِهِه َعَلْيِهَما ِإالَ  َوَجَبْت َلُه اْلَجنَ ُة

َي اّللَّح َعْنهح قَالَ  : "  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : وروى البخاري ومسلم عن عحْثَماَن ْبن َعفَّاَن َرضِّ
ُثمَ  َقاَم َفَرَكَع َرْكَعَتْيِن َلا ُيَحدِ ُث ِفيِهَما َنْفَسُه َمْن َتَوضَ َأ َنْحَو ُوُضوِئي َهَذا 

 . "ُغِفَر َلُه َما َتَقدَ َم ِمْن َذْنِبِه
 

 
 :التَّنفس عند الشُّرب خارج اإلانء ثالثً    |•°(113)
 

إنَ ه أروى، ":يتنفَّس يف الشَّراب ثالًث ويقول ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا : عن أنٍس هنع هللا يضر قال

 متفق عليه". وأبرأ، وأْمرأ
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 :االصالح بني املتخاصمني   |•°(114)
 

أال أخبركم بأفضل من درجة : "  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : عن أيب الدرداء هنع هللا يضر قال 

إصالح ذات البين، وفساد ذات : بلى، قال: الصيام والصالة والصدقة ؟ قالوا

  صححه األلباين".  البين الحالقة
 

كل سالمى من : " ملسو هيلع هللا ىلصواإلصالح بني الناس معدود يف الصدقات بقول النيب  

". الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين االثنين صدقة
 .(ومعىن تعدل بينهما تصلح بينهما ابلعدل: )قال النووي رمحه هللا تعاىل. رواه الشيخان

 

أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا : )وروى البخاري رمحه هللا تعاىل يف صحيحه 

 "(. اذهبوا بنا نصلح بينهم" : ذلك، فقال ملسو هيلع هللا ىلصبالحجارة، فأخبر رسول اهلل 
 

 
  :توديع املسافر بـ    |•°(115)

 

َكاَن  ): وغريه ، َعْن َعْبدِّ اّللَِّّ اخلَْْطمِّي ِّ قَاَل " سنن أيب داود " كما يف  ملسو هيلع هللا ىلصثبت عنه  

َأْسَتْوِدُع اللَ َه ِديَنُكْم َوَأَماَنَتُكْم  ": ِإَذا َأَراَد َأْن َيْسَتْوِدَع اْلَجْيَش َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصالنَ ِبيُ  

 صححه األلباين. " (َوَخَواِتيَم َأْعَماِلُكْم 
 
 

َتْوِدُعَك اللَ َه الَ ِذي َلا َأْس ": فـََقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَودََّعينِّ َرسحولح اّللَِّّ  ): وَعْن َأيبِّ هحَريـَْرَة هنع هللا يضر قَاَل 

 صححه األلباين. "(َتِضيُع َوَداِئُعُه 
 

اْدُن ِمنِ ي ُأَودِ ْعَك َكَما : " َكاَن يـَقحولح لِّلرَّجحلِّ إَِّذا أَرَاَد َسَفرًا  وَعْن َساملٍِّ َأنَّ اْبَن عحَمرَ 

اللَ َه ِديَنَك َوَأَماَنَتَك َأْسَتْوِدُع :) ُيَودِ ُعَنا، َفَيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اللَ ِه 

 صححه األلباين ( ".َوَخَواِتيَم َعَمِلَك 
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  :صلة القاطع   |•°(116)
 

َلْيَس »: قال ملسو هيلع هللا ىلصروى البخاري عن عبد هللا بن َعْمرٍو رضي هللا عنهما أن النيب 

 .« َوَصَلَهاالَواِصُل ِباْلُمَكاِفِئ، َوَلِكِن الَواِصُل الَ ِذي ِإَذا ُقِطَعْت َرِحُمُه 
 

َيا َرُسوَل اهلِل ِإنَ  ِلي َقَراَبًة َأِصُلُهْم : "وروى مسلم عن أيب هريرة هنع هللا يضر، َأنَّ َرجحاًل قَالَ 

. َوَيْقَطُعوِني، َوُأْحِسُن ِإَلْيِهْم َوُيِسيُئوَن ِإَليَ ، َوَأْحُلُم َعْنُهْم َوَيْجَهُلوَن َعَليَ 
ُقْلَت، َفَكَأنَ َما ُتِسفُ ُهُم اْلَمل، َوَلا َيَزاُل َمَعَك ِمَن اهلِل َلِئْن ُكْنَت َكَما »: فـََقالَ 

 .الرماد احلار :اْلَملَّ هو، "«َظِهيٌر َعَلْيِهْم َما ُدْمَت َعَلى َذِلَك
 

 :صالة ركعتني عند التَّوبة من الذَّنب   |•°(117)
 

ديق هنع هللا يضر أنَّ النَّيبَّ  من رجٍل يذنب ذنبًا، ثمَ  يقوم ما :" قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب بكر الص ِّ

ثمَ  يستغفر اهلل؛ إال غفر اهلل  -ركعتين : وفي رواية -فيتطهر، ثمَ  يصلِ ي 

 .رواه أبو داود والرتمذي، وصحَّحه األلباين". له
 
  :صيام ثالثة أايم من كل شهر   |•°(118)

 

أموت صوم ثالثة أوصاني خليلي بثالث ال أدعهن حتى  ):عن أيب هريرة هنع هللا يضر قال

 ومسلم رواه البخاري. ( أيام من كل شهر وصالة الضحى ونوم على وتر

وإن : "  ملسو هيلع هللا ىلصوعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال يل رسول هللا 

بحسبك أن تصوم كل شهر ثالثة أيام ؛ فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها 

 رواه البخاري ومسلم" .  فإن ذلك صيام الدهر كله
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 :قراءة سورة السجدة واإلنسان يف صالة فجر اجلمعة    |•°(119)
 

يقرُأ في صالِة الفجِر يوَم  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبيُ   : ))عن أيب هحَريَرة هنع هللا يضر، قال

 رواه البخاري ومسلم((.  الم َتْنِزيُل، وَهْل َأَتى َعَلى اْلِإْنَساِن: الُجُمعة
 

كان يقرُأ في صالِة الفجِر  ملسو هيلع هللا ىلصأنَ  النبيَ   )) :عنِّ ابنِّ عبَّاٍس رضي هللا عنهما

 رواه مسلم(( .  يوَم الُجُمعِة الم َتْنِزيُل، وَهْل َأَتى َعَلى اْلِإْنَساِن ِحيٌن ِمَن الدَ ْهِر
 
 

 :الصدق يف وعد األطفال، والوفاء به   |•°(111)
 

 ملسو هيلع هللا ىلص يوًما ورسوُل اهلِلدعْتني ُأمي )) : أنه قال  –هنع هللا يضر  –عن عبد هللا بن عامر 

وما : " ملسو هيلع هللا ىلص فقال هلا رسول هللا( ها تعاَل ُأعطيَك) :فقالتْ قاعٌد في بيِتنا 

أما : " ملسو هيلع هللا ىلص، فقال هلا رسولح هللاِّ  (ُأعطيِه تمًرا)  :قالْت ". ؟ أردِت أْن تعطيِه

 حسنه األلباين. (( "إنك لو لْم ُتعطيِه شيًئا ُكتبْت عليِك َكِذبٌة 
 
 

 :القرآن وتعليمهتعلم     |•°(111)
 

َخْيُرُكْم َمْن َتَعلَ َم الُقْرآَن »:قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصروى البخاري َعْن عثمان هنع هللا يضر، َعنِّ النَّيبِّ ِّ 

 .«َوَعلَ َمُه

 «ِإنَ  ِللَ ِه َأْهِليَن ِمَن النَ اِس»:  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرسحولح اّللَِّّ : "وَعْن أنس بن مالك هنع هللا يضر، قَالَ 

 «ُهْم َأْهُل اْلُقْرآِن، َأْهُل اللَ ِه َوَخاصَ ُتُه»: َيا َرُسوَل اللَ ِه، َمْن ُهْم؟ َقاَل: َقاُلوا

 صححه األلباين ".
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 :إفشاء السالم وإطعام الطعام    |•°(112)
 

أي :  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما أن رجال سأل رسول هللا 

تطعم الطعام، وتقرأ السالم على من عرفت ومن لم »:؟ قال اإلسالم خير

 رواه البخاري ومسلم. «تعرف
 

َأيُ َها الناس َأْفُشوا السَ َلاَم، َوَأْطِعُموا الطَ َعاَم، َوَصلُ وا : " ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول هللا 

  صححه األلباين".  َوالنَ اُس ِنَياٌم، تدخلون اْلَجنَ َة ِبَسَلاٍم
 
 

 :يوم اجلمعة وليلتهاملسو هيلع هللا ىلص النيب الصالة على     |•°(113)
 

َأْكِثُروا الصَ َلاَة َعَليَ  َيْوَم اْلُجُمَعِة َوَلْيَلَة  ":  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرسحولح هللاِّ : َعْن أََنٍس قَاَل 

" حسنه األلباين يف .  " اْلُجُمَعِة ؛ َفَمْن َصلَ ى َعَليَ  َصَلاًة َصلَ ى اهلل َعَلْيِه َعْشًرا
 .0312" الصحيحة 

 

ِإنَ  ِمْن َأْفَضِل َأيَ اِمُكْم َيْوَم اْلُجُمَعِة ،  ": قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب : وعن أوس بن أوس 

ِفيِه ُخِلَق آَدُم َعَلْيِه السَ َلام ، َوِفيِه ُقِبَض ، َوِفيِه النَ ْفَخُة ، َوِفيِه الصَ ْعَقُة ، 

 صححه األلباين". ...ٌة َعَليَ َفَأْكِثُروا َعَليَ  ِمْن الصَ َلاِة َفِإنَ  َصَلاَتُكْم َمْعُروَض
 
 .هي الليلة اليت تسبق صباح اجلمعة وتبدأ بغروب الشمس يوم اخلميس ليلة اجلمعة  *
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احلضُّ على املكارمة يف األكل وتكثري األيدي على الطعام، واإليثَار     |•°(114)
 :على النَّفس

 
طعام االثنين كافي الثَ الثة، " : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : عن أيب هريرة هنع هللا يضر قال

 رواه البخاري ومسلم. " وطعام الثَ الثة كافي األربع
 

طعام الواحد يكفي االثنين، وطعام االثنين يكفي األربعة، " : ويف لفظ ملسلم

   ." وطعام األربعة يكفي الثَ مانية
 
 
 :النهي عن الفجور يف اخلصومة    |•°(115)
 

َها َعْن النَّيبِّ ِّ  َي اّللَّح َعنـْ ِإنَ  َأْبَغَض الرِ َجاِل ِإَلى اللَ ِه اْلَأَلدُ  : " قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َعائَِّشَة َرضِّ

 رواه البخاري". اْلَخِصُم 
 

 َّ َأْرَبٌع َمْن ُكنَ  ِفيِه َكاَن ُمَناِفًقا :" قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصوَعْن َعْبدِّ اّللَِّّ ْبنِّ َعْمرٍو َأنَّ النَّيبِّ

َخاِلًصا ، َوَمْن َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمْنُهنَ  َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمْن النِ َفاِق َحتَ ى 

ِإَذا اْؤُتِمَن َخاَن ، َوِإَذا َحدَ َث َكَذَب ، َوِإَذا َعاَهَد َغَدَر ، َوِإَذا َخاَصَم : َيَدَعَها 

 رواه البخاري ومسلم".  َفَجَر
 

 

 .امليل عن احلق واالحتيال يف رده :هو قال احلافظ ابن حجر الفجور☆
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 :حتسني الصوت بقراءة القرآن   |•°(116)
 

ما َأِذَن اهلل لشيء ما َأِذَن لنبي  ": يقول ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة هنع هللا يضر، أنه مسع رسول هللا 

 متفق عليه. " حسن الصوت، يتغنى بالقرآن يجهر به
 
 :عن نفسه( الظن بهالغيبة، وسوء )دفع اإلنسان    |•°(117) 

 

دِّ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَـَّها َجاَءْت إِّىَل َرسحولِّ اّللَِّّ  ملسو هيلع هللا ىلصعن َصفِّيََّة َزْوَج النَّيبِّ ِّ  تـَزحورحهح يفِّ اْعتَِّكافِّهِّ يفِّ اْلَمْسجِّ
 ُّ َقلِّبح ، فـََقاَم النَّيبِّ َثْت عِّْنَدهح َساَعًة مثحَّ قَاَمْت تـَنـْ ْن َرَمَضاَن ، فـََتَحدَّ رِّ مِّ  ملسو هيلع هللا ىلص يفِّ اْلَعْشرِّ اأْلََواخِّ

دِّ عِّْنَد اَببِّ أحم ِّ َسَلَمَة َمرَّ َرجحاَلنِّ مِّْن اأْلَْنَصارِّ  َمَعَها يـَْقلِّبـحَها ، َحىتَّ إَِّذا بـََلَغْت اَبَب اْلَمْسجِّ
ُّ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَسلََّما َعَلى َرسحولِّ اّللَِّّ  َعَلى ِرْسِلُكَما ، ِإنَ َما ِهَي : "  ملسو هيلع هللا ىلص، فـََقاَل هَلحَما النَّيبِّ

، فـََقاَل  ُسْبَحاَن اللَ ِه َيا َرُسوَل اللَ ِه ؛ َوَكُبَر َعَلْيِهَما: فـََقااَل ".  َصِفيَ ُة ِبْنُت ُحَييٍ 
 ُّ ِإنَ  الشَ ْيَطاَن َيْبُلُغ ِمْن اْلِإْنَساِن َمْبَلَغ الدَ ِم ، َوِإنِ ي َخِشيُت َأْن : "  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّيبِّ

 رواه البخاري ومسلم" .  َيْقِذَف ِفي ُقُلوِبُكَما َشْيًئا
 
 

 :النهي الشديد عن األكل والشرب ابلشمال   |•°(118)
 

إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا : " قال ملسو هيلع هللا ىلصيف صحيح مسلم وغريه أنه 

 . " شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله
 

كل : " بشماله فقال له ملسو هيلع هللا ىلصأن رجال أكل عند النيب  :ويف صحيح مسلم أيضا

، فما "ال استطعت، ما منعه إال الكبر: " قال. أستطيعال : ، قال"بيمنيك
 .رفعها إىل فيه
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  :أداء السنن الرواتب   |•°(119)
 

ما من عبد مسلم يصلي هلل : " ـ يقولملسو هيلع هللا ىلصعن أم حبيبة اهنع هللا يضر ، أهنا مسعـت رسول هللا 

كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوًعا غير الفريضة ، إال بنى اهلل له بيًتا في 

 رواه مسلم".  الجنة
أربع ركعات قبل الظهر ، : عددها اثنتا عشرة ركعة، يف اليوم والليلة : السنن الرواتب  *

 . وركعتان بعدها ، وركعتان بعد املغرب ، وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل الفجر
 
 

  :قيام الليل   |•°(121)
 

: " أي الصالة أفضل بعد املكتوبة، فقال: سحئل  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة هنع هللا يضر، أن رسول هللا 
 رواه مسلم".  أفضل الصالة بعد الصالة المكتوبة ، الصالة في جوف الليل

 
 

 :النهي عن اجملاهرة ابملعصية وذمها   |•°(121)
 

كل أمتي معافى إال : " يقول  ملسو هيلع هللا ىلصمسعت رسول هللا : عن أيب هريرة هنع هللا يضر قال 

المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عماًل ثم يصبح المجاهرين ، وإن من 

وقد ستره اهلل عليه فيقول يا فالن عملت البارحة كذا وكذا وقد بات 

 .رواه البخاري ومسلم" .  يستره ربه ويصبح يكشف ستر اهلل عنه
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 :اإلكثار من الصيام يف شهر شعبان   |•°(122)
 

 ملسو هيلع هللا ىلص ما رأيت رسول اهلل )): جاء يف الصحيحني وغريمها عن عائشة اهنع هللا يضر قالت
استكمل صيام شهر قط إال شهر رمضان، وما رأيته أكثر منه صياما في 

 (( . شعبان

 

َتصحومح اَي َرسحوَل اّللَِّّ ملَْ أََرَك : قـحْلتح : وروى النسائي عن أحَساَمة ْبن َزْيٍد رضي هللا عنهما قَاَل 

َذِلَك َشْهٌر َيْغُفُل النَ اُس َعْنُه : " ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل  !!َشْهرًا مِّْن الشُّهحورِّ َما َتصحومح مِّْن َشْعَباَن ؟

َبْيَن َرَجٍب َوَرَمَضاَن ، َوُهَو َشْهٌر ُتْرَفُع ِفيِه اأَلْعَماُل ِإَلى َربِ  اْلَعاَلِميَن َفُأِحبُ  

  .حسنه األلباين يف صحيح اجلامع". َأْن ُيْرَفَع َعَمِلي َوَأَنا َصاِئٌم 
 
 

  :حتنيك املولود، والدعاء له ابلربكة    |•°(123)
  

 ملسو هيلع هللا ىلص ُولد لي غالم ، فأتيت به النبي: )) عن أيب موسى األشعري ـ هنع هللا يضر ـ قال
 متفق عليه((.  ....فسماه إبراهيم ، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة 

 

أنها ولدت عبد اهلل بن الزبير فأتت به  )): ويف صحيح البخاري عن أمساء اهنع هللا يضر

 (.(فوضعته في حجره فحنكه بتمرة، ثم دعا له وبرَ ك عليه ملسو هيلع هللا ىلص النبي
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 :االسم احلسن   |•°(124)
 

ِإنَ  َأَحبَ  »:  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرسحولح هللاِّ : روى مسلم َعنِّ اْبنِّ عحَمَر رضي هللا عنهما، قَالَ 

 .«َأْسَماِئُكْم ِإَلى اهلِل َعْبُد اهلِل َوَعْبُد الرَ ْحَمِن

 صححه األلباين. «َكاَن ُيَغيِ ُر اِلاْسَم الَقِبيَح ملسو هيلع هللا ىلصَأنَ  النَ ِبيَ  »وَعْن َعائَِّشَة اهنع هللا يضر، 
 

، َعْن أَبِّيهِّ  حَسي ِّبِّ
 -َحْزاًن هنع هللا يضر-َأنَّ َأاَبهح : -املـحَسي ِّبِّ بنِّ َحْزٍن هنع هللا يضر-وروى البخاري َعنِّ اْبنِّ امل

اَل : قَالَ . «َأْنَت َسْهٌل»: قَالَ . َحْزنٌ : قَالَ  «َما اْسُمَك؟»: فـََقالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء إِّىَل النَّيبِّ ِّ 

 ."َفَما َزاَلِت الُحُزوَنُة ِفيَنا َبْعُد: "َقاَل اْبُن الُمَسيِ ِب. ِبيُأَغيِ ُر اْسًما َسمَ اِنيِه َأ
 
 

 :حلق شعر املولود الذكر، والتصدق بوزنه فضة   |•°(125)
 

َيا :" َعْن احلََْسنِّ بَِّشاٍة َوقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعقَّ َرسحولح اّللَِّّ ) ): عن علي بن أيب طالب هنع هللا يضر قال

فـََوَزنـَْتهح َفَكاَن َوْزنحهح دِّْرمَهًا أَْو : قَالَ " َرْأَسُه َوَتَصدَ ِقي ِبِزَنِة َشْعِرِه ِفضَ ًةَفاِطَمُة اْحِلِقي 
 رواه الرتمذي وحسنه األلباين (.(بـَْعَض دِّْرَهٍم 

 
 :دعاء السفر    |•°(126)

 

َكاَن إَِّذا اْستَـَوَى َعَلَى بَعِّريِّهِّ   ملسو هيلع هللا ىلصَأن  َرسحوَل اّلل ِّ  :روى مسلم يف صحيحه عن اْبَن عحَمَر هنع هللا يضر
ُسْبَحاَن ال ِذي َسخ َر َلَنا َهَذا َوَما ُكن ا َلُه : " َخارِّجًا إِّىَلَ َسَفٍر، َكبـ َر َثاَلثً، مثح  قَاَل 

الل ُهم  ِإن ا َنْسَأُلَك ِفي َسَفِرَنا َهَذا اْلِبر  . َوِإن ا ِإَلَى َرب َنا َلُمْنَقِلُبوَن* ُمْقِرِنيَن

َواْطِو َعن ا . الل ُهم  َهو ْن َعَلْيَنا َسَفَرَنا َهَذا. َوِمَن اْلَعَمِل َما َتْرَضَى. َوالت ْقَوَى

الل ُهم  ِإن ي َأُعوُذ . َواْلَخِليَفُة ِفي اأَلْهِل. الل ُهم  َأْنَت الص اِحُب ِفي الس َفِر. ُبْعَدُه

 ."َوُسوِء اْلُمْنَقَلِب، ِفي اْلَماِل َواأَلْهِل ِبَك ِمْن َوْعَثاِء الس َفِر، َوَكآَبِة اْلَمْنَظِر،
 . " آِيُبوَن، َتاِئُبوَن، َعاِبُدوَن، ِلَرب َنا َحاِمُدوَن: "َوزَاَد فِّيهِّن  . َوإَِّذا َرَجَع قَاهَلحن  
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 :اخلروج للسفر يوم اخلميس    |•°(127)
 

لقل  ما كان رسول اهلل  )): فقد روى البخاري وغريه عن كعب بن مالك هنع هللا يضر قال

 (( . يخرج إذا خرج في سفر إال يوم الخميس ملسو هيلع هللا ىلص
َخَرَج يوم اْلَخِميِس في َغْزَوِة َتُبوَك وكان ُيِحبُ  َأْن َيْخُرَج يوم  )) :ويف رواية

 .  )) اْلَخِميِس
 
 

 :كراهة سري املسافر وحده ابلليل |•°  (281)
 

َلْو َيْعَلُم النَ اُس َما ِفي اْلَوْحَدِة : " قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن اْبنِّ عحَمَر رضي هللا عنهما َعْن النَّيبِّ ِّ 

 رواه البخاري". َما َأْعَلُم ، َما َساَر َراِكٌب ِبَلْيٍل َوْحَدُه 
 
 

 :النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومني |•°  (291)
 

ال َتَقدَ ُموا  : " ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل َرسحولح اّللَّ : قَالَ  روى البخاري ومسلم َعْن َأيبِّ هحَريـَْرَة 

 ". َرَمَضاَن ِبَصْوِم َيْوٍم َوال َيْوَمْيِن ِإال َرُجٌل َكاَن َيُصوُم َصْوًما َفْلَيُصْمُه
 
 

 :استقبال رمضان، واالحتفاء به، والتذكري بفضيلته |•°  (311)
 

ِإنَ  َهَذا الشَ ْهَر : " ملسو هيلع هللا ىلصدخل رمضان، فقال رسول هللا : عن أنس بن مالٍك هنع هللا يضر، قال

َقْد َحَضَرُكْم، َوِفيِه َلْيَلٌة َخْيٌر ِمْن َأْلِف َشْهٍر، َمْن ُحِرَمَها َفَقْد ُحِرَم الَخْيَر 

 حسن صحيح: قال األلباينرواه ابن ماجه، و ". ُكلَ ُه، َوَلا ُيْحَرُم َخْيَرَها ِإلَ ا َمْحُروٌم
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 :الدعاء جبوامع الكلم ومجله |•°  (311)
 

ُّ  ": ، قَاَلْت  اهنع هللا يضرَعْن َعائَِّشَة  َحاَجٌة ، َفأَْبطَْأتح َوَأاَن أحَصل ِّي ، َوَلهح  ملسو هيلع هللا ىلصَدَخَل َعَليَّ النَّيبِّ
، قـحْلتح َوَجَواِمِعِه، َعَلْيِك ِبُجَمِل الدُ َعاِء َيا َعاِئَشُة: ، قَاَل َعَلْيهِّ  اَي : ، فـََلمَّا اْنَصَرْفتح

َعاءِّ َوَجَوامِّعحهح؟ قَالَ ، َوَما َرسحوَل اّللَِّّ  ْسَأُلَك ِمَن اْلَخْيِر اللَ ُهمَ  ِإنِ ي َأ: ُقوِلي: مجحَلح الدُّ

رِ  ُكلِ ِه الشَ ، َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن ْمُت ِمْنُه َوَما َلْم َأْعَلْم، َما َعِلُكلِ ِه، َعاِجِلِه َوآِجِلِه

َلْيَها ، َوَأْسَأُلَك اْلَجنَ َة َوَما َقرَ َب ِإْمُت ِمْنُه َوَما َلْم َأْعَلُم، َما َعِلَعاِجِلِه َوآِجِلِه

، َلْيَها ِمْن َقْوٍل َأْو َعَمٍل، َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن النَ اِر َوَما َقرَ َب ِإِمْن َقْوٍل َأْو َعَمٍل

، َوَأُعوُذ ِبَك ِممَ ا َتَعوَ َذ ِمْنُه ُمَحمَ ٌد، َوَما ِبِه ُمَحمَ ٌد َكَوَأْسَأُلَك ِممَ ا َسَأَل

رواه البخاري يف األدب املفرد .  " َقَضْيَت ِلي ِمْن َقَضاٍء َفاْجَعْل َعاِقَبَتُه ُرْشًدا
 وصححه األلباين

 
 

إذا مر التسبيح إذا مر آبية تسبيح، والتعوذ عند آية الوعيد، وسؤال هللا  |•°   (321)
 :آبية دعاء

 

َيْقَرُأ ُمَتَرسِ ًلا ِإَذا َمرَ  : " يف قيام الليل ملسو هيلع هللا ىلصيف صحيح مسلم يف صفة صالة النيب 

 . "ِبآَيٍة ِفيَها َتْسِبيٌح َسبَ َح َوِإَذا َمرَ  ِبُسَؤاٍل َسَأَل َوِإَذا َمرَ  ِبَتَعوُ ٍذ َتَعوَ َذ
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 :ما يقوله الصائم إن سابَّه أحد |•°  (331)
 

وإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث، : "قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة هنع هللا يضر أن النيب 

رواه البخاري   ".إني امرؤ صائم: وال يصخب فإن سابه أحد، أو قاتله فليقل
 ومسلم

إذا أصبح أحدكم يومًا : " قال ملسو هيلع هللا ىلصويف رواية أخرى عن أيب هريرة هنع هللا يضر أن النيب 

إني صائم، : فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل صائمًا فال يرفث وال يجهل،

 رواه البخاري ومسلم".  إني صائم
 
 

 :إلقاء نوى التمر بني إصبعـيه السبابة والوسطى |•°  (341)
 

: ، َقاَل َعَلى َأِبي ملسو هيلع هللا ىلص َنَزَل َرُسوُل اهلِل )): َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ بحْسٍر، قَالَ روى مسلم، َعْن 

، َفَأَكَل ِمْنَها، ُثمَ  ُأِتَي ِبَتْمٍر َفَكاَن َيْأُكُلُه َوُيْلِقي َوَوْطَبًةَفَقرَ ْبَنا ِإَلْيِه َطَعاًما 

، ُثمَ  مَ  ُأِتَي ِبَشَراٍب َفَشِرَبُه، ُثَمُع السَ بَ اَبَة َواْلُوْسَطىالنَ َوى َبْيَن ِإْصَبَعْيِه، َوَيْج

اللهحمَّ،  ":، ادْعح هللَا لََنا، فـََقالَ َوَأَخَذ بِّلَِّجامِّ َدابَّتِّهِّ : فـََقاَل َأيبِّ : ، قَالَ ِميِنِهَناَوَلُه الَ ِذي َعْن َي
 ". اَبرِّْك هَلحْم يفِّ َما َرَزقـْتَـهحْم، َواْغفِّْر هَلحْم َواْرمَحْهحمْ 

 
 

 :االعتكاف |•°  (351)
 

َّ : "ملسو هيلع هللا ىلصفقد روى البخاري َعْن َعائَِّشَة اهنع هللا يضر َزْوجِّ النَّيبِّ ِّ  َكاَن َيْعَتِكُف » ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّيبِّ

 . "، مثحَّ اْعَتَكَف أَْزَواجحهح مِّْن بـَْعدِّهِّ «الَعْشَر اأَلَواِخَر ِمْن َرَمَضاَن َحتَ ى َتَوفَ اُه اللَ ُه
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  :اجلود يف رمضان |•°  (361)
 

َأْجَوَد النَ اِس ،  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اللَ ِه : " ، قَاَل _ رضي هللا عنهما_َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس 

َوَكاَن َأْجَوَد َما َيُكوُن ِفي َرَمَضاَن ِحيَن َيْلَقاُه ِجْبِريُل ، َوَكاَن ِجْبِريُل َيْلَقاُه 

 ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَرُسوُل اللَ ِه : اَل َفُيَداِرُسُه اْلُقْرآَن ، َق، ِفي ُكلِ  َلْيَلٍة ِمْن َرَمَضاَن 

 رواه البخاري ومسلم ." َأْجَوُد ِباْلَخْيِر ِمَن الرِ يِح اْلُمْرَسَلِة
 :قال ابن القيم☆ 

أجود الناس ، وأجود ما يكون يف رمضان ، يحكثر فيه مِّن الصدقة واإلحسان ملسو هيلع هللا ىلص وكان النيب 
  .وتالوة القرآن والصالة والذكر واالعتكاف

 
 

 :االستغفار وقت األسحار |•°  (371)
 

ينزل اهلل تبارك وتعالى في كل "  :قال ملسو هيلع هللا ىلصثبت يف الصحيحني أن رسول هللا 

هل من سائل : ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول

 . " فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟
 
 

  :صالة العيدأكل مترات وِّترا قبل اخلروج إىل  |•°  (381)
 

َي اّللَّح َعْنهح _َعْن أََنسِّ ْبنِّ َمالٍِّك  َلا َيْغُدو َيْوَم  ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َرُسوُل اللَ ِه)) : قَالَ _ َرضِّ

 رواه البخاري. ((َوَيْأُكُلُهنَ  ِوْتًرا   اْلِفْطِر َحتَ ى َيْأُكَل َتَمَراٍت
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 :احلث على حضور العيد لكل أحد |•°  (391)
 

َأْن ُنْخِرَجُهنَ   ملسو هيلع هللا ىلص َأَمَرَنا َرُسوُل اللَ ِه )) :قَاَلتْ  اهنع هللا يضرروى البخاري ومسلم َعْن أحم ِّ َعطِّيََّة 

ِفي اْلِفْطِر َواأَلْضَحى اْلَعَواِتَق َواْلُحيَ َض َوَذَواِت اْلُخُدوِر، َفَأمَ ا اْلُحيَ ُض 

اَي َرسحوَل اّللَِّّ، إِّْحَدااَن : قـحْلتح . َوَدْعَوَة اْلُمْسِلِميَنَفَيْعَتِزْلَن الصَ الَة َوَيْشَهْدَن اْلَخْيَر 
ْلَبابٌ    .(( ِلُتْلِبْسَها ُأْخُتَها ِمْن ِجْلَباِبَها :قَالَ . ال َيكحونح هَلَا جِّ

 
 

 :الثبات على الطاعة |•°  (411)
 

ِإَذا َعِمَل َعَمًلا َأْثَبَتُه ،  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اللَ ِه ) ): قَاَلتْ اهنع هللا يضر  روى مسلم َعْن َعائَِّشةَ 

 ((.  َوَكاَن ِإَذا َناَم ِمْن اللَ ْيِل َأْو َمِرَض َصلَ ى ِمْن النَ َهاِر ِثْنَتْي َعْشَرَة َرْكَعًة
 
 

 :النهي عن ادعاء اإلنسان مبا ليس فيه، ومبا ال ميلك |•°  (411)
  

ي أَْعطَاينِّ ، َما ملَْ يـحْعطِّينِّ ؟اَي َرسحوَل : َعْن َعائَِّشَة َأنَّ اْمرَأًَة قَاَلْت    اّللَِّّ ، أَقحولح إِّنَّ َزْوجِّ
 رواه مسلم" .  اْلُمَتَشبِ ُع ِبَما َلْم ُيْعَط َكَلاِبِس َثْوَبْي ُزوٍر: "  ملسو هيلع هللا ىلصفـََقاَل َرسحولح اّللَِّّ 

 

َْن َيْظَهر َأنَّ عِّْنده َما لَْيَس عِّْنده  :قَاَل اْلعحَلَماء ☆  َا لَْيَس عِّْنده ، أبِّ يـََتَكثَّر ، َمْعَناهح اْلمحَتَكثِّ ر مبِّ
ْلَباطِّلِّ ، بَِّذلَِّك عِّْند النَّاس  شرح مسلم . )فـَهحَو َمْذمحوم َكَما يحَذم  َمْن لَبَِّس ثـَْويَبْ زحور ، َويـَتَـَزيَّن ابِّ

  001/03 (للنووي
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 :االبتداء بركعتني يف املسجد إذا قدم من السفر |•°  (421)
 

كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد   أن رسول اهلل) ): عن كعب بن مالك هنع هللا يضر

 متفق عليه( . ( فركع فيه ركعتين
 
 

 :الدُّعاء بعد شرب اللَّنب |•°  (431)
 

ُه اللَ ُه َطَعاًما َمْن َأْطَعَم: " قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرَوى اْبنح َعبَّاٍس رضي هللا عنهما َأنَّ َرسحوَل اّللَِّّ 

اُه اللَ ُه اللَ ُهمَ  َباِرْك َلَنا ِفيِه َوَأْطِعْمَنا َخْيًرا ِمْنُه ، َوَمْن َسَق: َفْلَيُقْل

 رواه الرتمذي وحسنه األلباين" اللَ ُهمَ  َباِرْك َلَنا ِفيِه َوِزْدَنا ِمْنُه : َلَبًنا َفْلَيُقْل
 

 

 :الوالدين، وتقدمي األم يف الرببر  |•°  (441)
 

 ملسو هيلع هللا ىلص َجاَء َرُجٌل ِإَلى َرُسوِل اللَ ِه) ): قَالَ  روى البخاري ومسلم َعْن َأيبِّ هحَريـَْرَة 
َقاَل . ُأمُ َك: َقاَل َيا َرُسوَل اللَ ِه ، َمْن َأَحقُ  النَ اِس ِبُحْسِن َصَحاَبِتي ؟: َفَقاَل

: ُثمَ  َمْن؟ َقاَل: َقاَل. ُثمَ  ُأمُ َك: ُثمَ  َمْن؟ َقاَل: َقاَل. ُثمَ  ُأمُ َك: ُثمَ  َمْن؟ َقاَل

 (( .  ُثمَ  َأُبوَك
 

يقتضي تقدمي األم ابلرب،  :يف سبل السالم تعليقًا على هذا احلديث قال الصنعاين☆ 
 هـ.ا. وأحقيتها به على األب
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 :( جزاك هللا خريا) الدعاء ملن أحسن إليك بـ  |•°  (451)
 

َمْن ُصِنَع ِإَلْيِه : "  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرسحولح اّللَِّّ : عن أسامة بن زيد رضي هللا عنهما قال 

صححه " .  َفَقْد َأْبَلَغ ِفي الثَ َناِء. َجَزاَك اللَ ُه َخْيًرا : َمْعُروٌف َفَقاَل ِلَفاِعِلِه 
 األلباين

 
 

  :للمحسن( أحسنت : ) قول   |•°  (461)
 

 ملسو هيلع هللا ىلصقرأت على رسول اهلل : )) ملا جاء عند البخاري من حديث ابن مسعود قال

 ((. "أحسنت:" سورة يوسف، فقال
 
 

 :صالة االستخارة |•°  (471)
 

َي هللاح َعنـْهحَما، قَالَ  يـحَعل ِّمحَنا  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرسحولح هللاِّ  : "روى البخاري َعْن َجابِّرِّ ْبنِّ َعْبدِّ اّللَِّّ َرضِّ
، يـَقحولح يفِّ األحمحورِّ كحل َِّهااالْستَِّخارََة  ِإَذا َهمَ  َأَحُدُكْم  »: ، َكَما يـحَعل ِّمحَنا السُّوَرَة مَِّن القحْرآنِّ

اللَ ُهمَ  ِإنِ ي : ِباأَلْمِر، َفْلَيْرَكْع َرْكَعَتْيِن ِمْن َغْيِر الَفِريَضِة، ُثمَ  ِلَيُقْل

َوَأْسَأُلَك ِمْن َفْضِلَك الَعِظيِم،  َأْسَتِخيُرَك ِبِعْلِمَك َوَأْسَتْقِدُرَك ِبُقْدَرِتَك،

َفِإنَ َك َتْقِدُر َواَل َأْقِدُر، َوَتْعَلُم َواَل َأْعَلُم، َوَأْنَت َعالَ ُم الُغُيوِب، اللَ ُهمَ  ِإْن ُكْنَت 

 َعاِجِل: َأْو َقاَل-َتْعَلُم َأنَ  َهَذا اأَلْمَر َخْيٌر ِلي ِفي ِديِني َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِة َأْمِري 

َفاْقُدْرُه ِلي َوَيسِ ْرُه ِلي، ُثمَ  َباِرْك ِلي ِفيِه، َوِإْن ُكْنَت َتْعَلُم َأنَ   -َأْمِري َوآِجِلِه

ِفي َعاِجِل : َأْو َقاَل-َهَذا اأَلْمَر َشرٌ  ِلي ِفي ِديِني َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِة َأْمِري 

، َواْقُدْر ِلي الَخْيَر َحْيُث َكاَن، َفاْصِرْفُه َعنِ ي َواْصِرْفِني َعْنُه -َأْمِري َوآِجِلِه

 .«َوُيَسمِ ي َحاَجَتُه»: ، َقاَل«ُثمَ  َأْرِضِني
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 :الرتديد مع املؤذن، والدعاء بعد األذان |•°  (481) 
 

َِذا َسِمْعُتْم إ: " أنه قال ملسو هيلع هللا ىلص، عن النيب يث أيب سعيد اخلدري هنع هللا يضرمن حد يف الصحيحني

 . "ِمْثَل َما َيُقوُل، َفُقوُلوا اْلُمَؤذِ َن
 

َيا َرُسوَل اللَ ِه ِإنَ  اْلُمَؤذِ ِنيَن  :ْن َعْبدِّ اّللَِّّ ْبنِّ َعْمرٍو، َأنَّ َرجحاًل، قَالَ عَ   وروى أبو داود

 ُقْل َكَما َيُقوُلوَن َفِإَذا اْنَتَهْيَت َفَسْل ُتْعَطْه: " ملسو هيلع هللا ىلصَرسحولح اّللَِّّ : ، فـََقالَ َيْفُضُلوَنَنا
 صححه األلباين". 

 
 :بعد اآلذانملسو هيلع هللا ىلص الصالة على رسول هللا  |•°  (491)

 

إذا : " أنه قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب _ رضي هللا عنهما_عن عبد هللا بن عمرو بن العاص 

سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي 

  رواه مسلم".  ...صالة صلى اهلل عليه بها عشرا 
 
  :، بعد اآلذانملسو هيلع هللا ىلصالوسيلة لرسوله سؤال هللا منزلة  |•°  (511)

 

إذا : " أنه قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب _ رضي هللا عنهما_عن عبد هللا بن عمرو بن العاص 

سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي 

صالة صلى اهلل عليه بها عشرا ثم سلوا اهلل لي الوسيلة فإنها منزلة في 

من عباد اهلل ، وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الجنة ال تنبغي إال لعبد 

  رواه مسلم".  اهلل لي الوسيلة حلت له الشفاعة
 

: " أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصويف صحيح البخاري ، عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما عن النيب 
من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة 

والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له آت محمدا الوسيلة 

 . "شفاعتي يوم القيامة
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، ملسو هيلع هللا ىلص النطق بشهادة التوحيد، وإعالن رضاان ابهلل عز وجل، ورسوله  |•°  (511)
 :بعد فراغ املؤذن من الشهادتني ؛ودين اإلسالم

 

َمْن َقاَل ِحيَن  »: أَنَّهح قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصروى مسلم عن سعد بن أيب وقاص هنع هللا يضر َعْن َرسحولِّ اّللَِّّ 

َأْشَهُد َأْن َلا ِإَلَه ِإلَ ا اللَ ُه َوْحَدُه َلا َشِريَك َلُه َوَأنَ  ُمَحمَ ًدا : َيْسَمُع اْلُمَؤذِ َن

ُغِفَر َلُه . َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َرِضيُت ِباللَ ِه َربً ا َوِبُمَحمَ ٍد َرُسوًلا َوِباْلِإْسَلاِم ِديًنا

 . " من قال وأنا أشهد : "ويف رواية. «ُهَذْنُب
 
 

  :الرتهيب من إفساد املرأة على زوجها |•°  (521)
 

َلْيَس ِمنَ ا َمْن َخبَ َب امَرَأًة َعَلى َزوِجَها  )):  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة هنع هللا يضر قال رسول هللا 

 وصححه األلباين رواه أبو داود.  (( َأْو َعْبًدا َعَلى َسيِ ِدِه
  - :رمحه هللا –الشيخ عبد العظيم آابدي قال ☆ 
أبن ( : امرأة على زوجها  ( .خدع وأفسد: بتشديد الباء األوىل ، أي ( : َمن خبَّب  ( 

  .056/  9"  عون املعبود . " يذكر مساوئ الزوج عند امرأته ، أو حماسن أجنيب عندها
 
 

 :أن يكون ساقي القوم آخرهم شـرابً  |•°  (531)
 

َيصحبُّ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَجَعَل َرسحولح اّلل ِّ ... »: قال: يدل عليه حديث أيب قتادة هنع هللا يضر الطويل، وفيه
: فـََقاَل يلِّ ملسو هيلع هللا ىلص ، قَاَل مثحَّ َصبَّ َرسحولح اّلل ِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْسقِّيهِّْم، َحىتَّ َما بَقَِّي َغرْيِّي، َوَغيـْرح َرسحولِّ اّلل ِّ 

َساِقَي اْلَقْوِم  ِإنَ  »: رَب اَي َرسحوَل اّلل ِّ، قَالَ اَل َأشـربح َحىتَّ َتشـ: ، فـَقحْلتح «اشـربْ »

 .رواه مسلم« ...َفشـرْبتح َوشـرَب َرسحولح اّلل ِّ : ، قَالَ «ربًاشآِخُرُهْم 
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  :النهي عن تتبع عورات املسلمني |•°  (541)
 

يا معشر من آمن بلسانه ولم : " قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب برزة األسلمي هنع هللا يضر، عن النيب 

يدخل اإليمان قلبه، ال تغتابوا المسلمين، وال تتبعوا عوراتهم، فأنه من تتبع 

عورة أخيه المسلم، تتبع اهلل عورته، ومن تتبع اهلل عورته، يفضحه ولو 

 صححه األلباين".  في جوف بيته
 

 

الصالة، والدعاء، االستغفار، والتكبري، والذكر، والصدقة، والتعوذ من  |•°  (551)
 : القرب؛ حال الكسوفعذاب 

 

 ملسو هيلع هللا ىلصَخَسَفْت الشَ ْمُس َفَقاَم النَ ِبيُ  :" قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب موسى األشعري هنع هللا يضر أن النيب 

َفِزًعا َيْخَشى َأْن َتُكوَن السَ اَعُة َفَأَتى اْلَمْسِجَد َفَصلَ ى ِبَأْطَوِل ِقَياٍم َوُرُكوٍع 

َوُسُجوٍد َرَأْيُتُه َقطُ  َيْفَعُلُه َوَقاَل َهِذِه اْلآَياُت الَ ِتي ُيْرِسُل اللَ ُه َلا َتُكوُن ِلَمْوِت 

َوِّ فح اَّللَّح } َأَحٍد َوَلا ِلَحَياِتِه َوَلِكْن َفِإَذا َرَأْيُتْم َشْيًئا ِمْن َذِلَك {  بِّهِّ عَِّباَدهح ُيح

 رواه البخاري ".َفاْفَزُعوا ِإَلى ِذْكِرِه َوُدَعاِئِه َواْسِتْغَفاِرِه 

ِإنَ  الشَ ْمَس َواْلَقَمَر آَيَتاِن ِمْن آَياِت اللَ ِه َلا :" قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصوعن عائشة اهنع هللا يضر أن النيب 

َأَحٍد َوَلا ِلَحَياِتِه َفِإَذا َرَأْيُتْم َذِلَك َفاْدُعوا اللَ َه َوَكبِ ُروا  َيْخِسَفاِن ِلَمْوِت

 رواه البخاري".  َوَصلُ وا َوَتَصدَ ُقوا
ذات غداة  ملسو هيلع هللا ىلصركب رسول اهلل  )): عن عائشة اهنع هللا يضر قالت أيضا روى البخاريو 

بين ظهراني  ملسو هيلع هللا ىلصمركبا، فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر َرُسوُل اللَ ِه 

فذكرت الصالة ]الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه َفَقاَم ِقَياًما َطِويًلا 

شاء هلل أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب  ما :فقال:[ ثم قالت

 ((. القبر
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 :كثرة السجود |•°  (561)
 

ْينِّ : ، فـَقحْلتح ملسو هيلع هللا ىلصَلقِّيتح ثـَْواَبَن َمْوىَل َرسحولِّ هللاِّ ) ): عن معدان بن أيب طلحة قال  َأْخربِّ
لحينِّ اّللَّح بِّهِّ  حَ : َأْو قَاَل قـحْلتح -اجْلَنََّة  بَِّعَمٍل أَْعَملحهح يحْدخِّ ، مثحَّ َفَسَكتَ  -بِّ  اأْلَْعَمالِّ إِّىَل اّللَِّّ أبَِّ

: " َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَسَأْلُت َعْن َذِلَك َرُسوَل اللَ ِه  :َفَقاَل، مثحَّ َسأَْلتحهح الثَّالَِّثَة َفَسَكتَ َسأَْلتحهح 

َرَفَعَك اللَ ُه ِبَها ، َفِإنَ َك َلا َتْسُجُد ِللَ ِه َسْجَدًة ِإلَ ا ِبَكْثَرِة السُ ُجوِد ِللَ ِه َعَلْيَك

 رواه مسلم.  (( "، َوَحطَ  َعْنَك ِبَها َخِطيَئًة َدَرَجًة
 

ْيُتُه َفَأَت، ملسو هيلع هللا ىلص ُكْنُت َأِبيُت َمَع َرُسوِل اهلِل: " ْسَلمِّيُّ هنع هللا يضر قَالَ عن َربِّيَعة ْبن َكْعٍب اأْلَ 

َك ُمَراَفَقَتَك ِفي اْلَجنَ ِة، َأْسَأُل: َسْل ، َفُقْلُت: ِبَوُضوِئِه َوَحاَجِتِه، َفَقاَل ِلي

َنْفِسَك ِبَكْثَرِة َفَأِعنِ ي َعَلى : ُهَو َذاَك، َقاَل: ْلُت، ُقَأْو َغْيَر َذِلَك: َقاَل

 رواه مسلم". السُ ُجوِد
 

 :يقول اإلمام النووي رمحه هللا☆
 ." فيه احلث على كثرة السجود والرتغيب به ، واملراد به السجود يف الصالة "
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 :فضل الذكر املضاعف |•°  (571)
 

ي ِّ 
: ، َفَقاَلَوُهَو ُيَحرِ ُك َشَفَتْيِهِه َمرَ  ِب ملسو هيلع هللا ىلص َأنَ  َرُسوَل اللَ ِه: " َعْن َأيبِّ أحَماَمَة اْلَباهِّلِّ

َأَلا ُأْخِبُرَك ِبَأْكَثَر : ) ، َقاَلَأْذُكُر َربِ ي: ، َقاَل( َذا َتُقوُل َيا َأَبا ُأَماَمَة؟ َما) 

ُسْبَحاَن : َر َمَع اللَ ْيِل؟ َأْن َتُقوَلَأْو َأْفَضَل ِمْن ِذْكِرَك اللَ ْيَل َمَع النَ َهاِر َوالنَ َها

َما ِفي  ، َوُسْبَحاَن اللَ ِه َعَدَدَحاَن اللَ ِه ِمْلَء َما َخَلَقَعَدَد َما َخَلَق، َوُسْباللَ ِه 

 ، َوُسْبَحاَن اللَ ِه ِمْلَء َما ِفي اْلَأْرِض َوالسَ َماِء، َوُسْبَحاَن اللَ ِهاْلَأْرِض َوالسَ َماِء

، َوُسْبَحاَن اللَ ِه ِمْلَء ُكلِ  َشْيٍء اَن اللَ ِه َعَدَد ُكلِ ، َوُسْبَحَعَدَد َما َأْحَصى ِكَتاُبُه

 7521" الصحيحة"حسنه األلباين يف ". اْلَحْمُد ِللَ ِه ِمْثَل َذِلَك : َشْيٍء، َوَتُقوُل
 .0525رقم " صحيح الرتغيب والرتهيب"يف [ بلفظ قريب هلذا]ونص على تصحيح احلديث 

 

َّ : " روى مسلم َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس َعْن جحَوْيرِّيََة اهنع هللا يضر  نَي َخرََج مِّْن عِّْندَِّها  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّيبِّ بحْكَرًة حِّ
دَِّها، مثحَّ َصلَّى الصُّْبحَ  َما زِّْلتِّ : " ، فـََقالَ  َرَجَع بـَْعَد َأْن َأْضَحى، َوهَِّي َجالَِّسةٌ ، َوهَِّي يفِّ َمْسجِّ
َها؟َعَلى احْلَالِّ الَّ  ُّ : قَاَلتْ   " يتِّ فَاَرقـْتحكِّ َعَليـْ ُت َبْعَدِك َأْرَبَع َلَقْد ُقْل: " ملسو هيلع هللا ىلصنـََعْم، قَاَل النَّيبِّ

ُسْبَحاَن اهلِل : ، َلْو ُوِزَنْت ِبَما ُقْلِت ُمْنُذ اْلَيْوِم َلَوَزَنْتُهنَ َكِلَماٍت، َثَلاَث َمرَ اٍت

 . " ِزَنَة َعْرِشِه َوِمَداَد َكِلَماِتِهَوِبَحْمِدِه، َعَدَد َخْلِقِه َوِرَضا َنْفِسِه َو
 
الذكر املضاعف ، هو أعظم ثناء من الذكر املفرد ، فلهذا كان أفضل منه ، وهذا إمنا ☆

 . يظهر يف معرفة هذا الذكر وفهمه
  :قال ابن القيم رمحه هللا

على جمرد ( كلماته سبحان هللا وحبمده ، عدد خلقه ، ورضا نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد  ) تفضيل  "
سبحان هللا وحبمده : ) أضعافا مضاعفة ، فإن ما يقوم بقلب الذاكر حني يقول " سبحان هللا " الذكر بـ 

أعظم مما يقوم بقلب : من معرفته وتنزيهه وتعظيمه ، من هذا القدر املذكور من العدد ( عدد خلقه 
 ". فقط( سبحان هللا ) القائل 
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 :الفرح والسرور يف العيدإظهار  |•°  (581)
 

يعين يوم أن لعب  –يـَْوَمئٍِّذ  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرسحولح اّللَِّّ  )): روى أمحد عن َعائَِّشَة اهنع هللا يضر قَاَلْت 
َلَتْعَلُم َيُهوُد َأنَ  ِفي ِديِنَنا ُفْسَحًة ؛ ِإنِ ي ُأْرِسْلُت ِبَحِنيِفيَ ٍة  ": احلبشة يف املسجد 

 4706" صحيح اجلامع"األلباين يف صححه (( "  َسْمَحٍة
 : قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا

َعارِّ الد ِّينِّ إِّْظَهار السُّرحورِّ يفِّ اأْلَ  "  (.334/ 7)فتح الباري  ه.ا ." ْعَيادِّ مِّْن شِّ
 
 

  :ما يقوله املسافر إذا رجع من سفره |•°  (591)
 

ح   ملسو هيلع هللا ىلصثـََبَت يفِّ َحدِّيثِّ اْبنِّ عحَمَر َأنَّ َرسحوَل اّللَِّّ  َكاَن إَذا قـََفَل مِّْن َغْزٍو أَْو َحجٍ  أَْو عحْمرٍَة يحَكرب ِّ
ال إَلَه إال اللَ ُه ، : " مثحَّ يـَقحولح ، َثالَث َتْكبِّريَاٍت ( مكان مرتفع)َعَلى كحل ِّ َشَرٍف مِّْن اأَلْرضِّ 

، ْيٍء َقِديٌر َوُهَو َعَلى ُكلِ  َش، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد ، َوْحَدُه ال َشِريَك َلُه 

َوَنَصَر ، آِيُبوَن َتاِئُبوَن َعاِبُدوَن َساِجُدوَن ِلَربِ َنا َحاِمُدوَن َصَدَق اللَ ُه َوْعَدُه 

 َرَواهح اْلبحَخارِّيُّ َومحْسلِّمٌ ".  َعْبَدُه َوَهَزَم اأَلْحَزاَب َوْحَدُه
  

بَـْلَنا َمَع النَّيبِّ ِّ : َوَعْن أََنٍس قَاَل  آِيُبوَن َتاِئُبوَن  ": َحىتَّ إَذا كحنَّا بَِّظْهرِّ اْلَمدِّيَنةِّ قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأَقـْ

َرَواهح  ". َفَلْم َيَزْل َيُقوُل َذِلَك َحتَ ى َقِدْمَنا اْلَمِديَنَة، َعاِبُدوَن ِلَربِ َنا َحاِمُدوَن 
  محْسلِّمٌ 

عند اجلمهور يشرع قول ذلك يف كل سفر إذا كان سفر طاعة، كصلة  :قال ابن حجر 
فتح . )يتعدى أيضا إىل املباح: وقيل . الرحم، وطلب العلم، ملا يشمل اجلميع من اسم الطاعة

 )016/00الباري 
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 :احلث على طلب العلم وتعليمه |•°  (611)

 

سلك طريًقا يلتمس فيه من : "  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : عن أيب هريرة هنع هللا يضر قال

 رواه مسلم".  علًما سهل اهلل له به طريًقا إلى الجنة

ِإَذا َماَت اْلِإْنَساُن اْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه : " ، قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرسحوَل اّللَِّّ : َعْن َأيبِّ هحَريـَْرَة 

َتَفُع ِبِه ، َأْو َوَلٍد َصاِلٍح ِإلَ ا ِمْن َثَلاَثٍة ، ِإلَ ا ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة ، َأْو ِعْلٍم ُيْن

 رواه مسلم" .  َيْدُعو َلُه
 
 

 :فضل معلم الناس اخلري |•°  (611)
 

أحدمها عابد، واآلخر : رجالن ملسو هيلع هللا ىلصذكر لرسول هللا : )) عن أيب أمامة الباهلي هنع هللا يضر قال
مث . فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم: " ملسو هيلع هللا ىلصعامل، فقال رسول هللا 

إن اهلل ومالئكته وأهل السموات واألرضين حتى النملة : ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللاقال 

صححه "((. في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير 
 األلباين

من سلك طريقا يطلب : " يقول ملسو هيلع هللا ىلصمسعت رسول هللا : وعن أيب الدرداء هنع هللا يضر قال

والمالئكة تضع أجنحتها فيه علما؛ سلك اهلل به طريقًا من طرق الجنة، 

رضا لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السموات، ومن في 

األرض، والحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة 

البدر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة األنبياء، إن األنبياء لم يورثوا 

صححه ".  أخذه؛ أخذ بحظ وافر دينارًا وال درهما، وأورثوا العلم، فمن
 األلباين
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 :احلفاوة والرتحيب وحسن االستقبال بطالب العلم |•°  (621)
 

َيا : َفُقْلُت: َوُهَو َيْخُطُب، َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص اْنَتَهْيُت ِإَلى النَ ِبيِ : " قالعن أيب رفاعة هنع هللا يضر 

َفَأْقَبَل : َلا َيْدِري َما ِديُنُه، َقاَل َرُجٌل َغِريٌب، َجاَء َيْسَأُل َعْن ِديِنِه، َرُسوَل اهلِل

َوَتَرَك ُخْطَبَتُه َحتَ ى اْنَتَهى ِإَليَ ، َفُأِتَي ِبُكْرِسيٍ ، ،  ملسو هيلع هللا ىلص َعَليَ  َرُسوُل اهلِل

َوَجَعَل ُيَعلِ ُمِني ،  ملسو هيلع هللا ىلص َفَقَعَد َعَلْيِه َرُسوُل اهلِل: َحِسْبُت َقَواِئَمُه َحِديًدا، َقاَل

 رواه مسلم". ُثمَ  َأَتى ُخْطَبَتُه، َفَأَتمَ  آِخَرَها  ِممَ ا َعلَ َمُه اهلُل،
 

َسَيْأِتيُكْم َأْقَواٌم َيْطُلُبوَن : " قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرسحولِّ اّللَِّّ  هنع هللا يضر وَعْن َأيبِّ َسعِّيٍد اخْلحْدرِّي ِّ 

 ملسو هيلع هللا ىلصاْلِعْلَم َفِإَذا َرَأْيُتُموُهْم َفُقوُلوا َلُهْم َمْرَحًبا َمْرَحًبا ِبَوِصيَ ِة َرُسوِل اللَ ِه 
 حسنه األلباين".   َعل ِّمحوهحمْ  :َقالَ  ؟َما اقـْنحوهحمْ  :قـحْلتح لِّْلَحَكمِّ  " َواْقُنوُهْم

 

دِّ  ملسو هيلع هللا ىلصأَتـَْيتح َرسحوَل اّللَِّّ  )) :، قَاَل هنع هللا يضر دِّيُّ ٍل اْلمحرَاوَحدََّث َصْفَوانح ْبنح َعسَّا َوهحَو يفِّ اْلَمْسجِّ
ْئتح َأْطلحبح اْلعِّْلَم، فـََقالَ إِّ ، اَي َرسحوَل اّللَِّّ : كٌِّئ َعَلى بـحْرٍد َلهح َأمْحََر، فَـقحْلتح َلهح محتَّ  َمْرَحًبا  " :ين ِّ جِّ

، ثم يركُب بأجنَحِتها[ وُتظلُ ه]ئكُة اْلِعْلِم تحفُ ه المال، ِإنَ  َطاِلَب ِبَطاِلِب اْلِعْلِم

حسنه . ((  " بعُضهم بعًضا حتى يبلغوا السماَء الدُ نيا من محبَ ِتهم لما َيطلُب
 األلباين
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 :القنوت عند النوازل يف الصلوات اخلمس |•°  (631)
 

قنت أبصحابه شهرًا على قبائل من العرب غدروا بسبعني من أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصثبت أن النيب 
 . مهنع هللا يضر وقتلوهم

َي اّللَّح َعْنهح  َقَنَت َشْهًرا َبْعَد  ملسو هيلع هللا ىلصأن النَ ِبي  )) : فروى البخاري ومسلم عن أنس َرضِّ

  (( . الرُ ُكوِع َيْدُعو َعَلى َأْحَياٍء ِمْن َبِني ُسَلْيٍم
 

َكاَن ِإَذا َقاَل َسِمَع اللَ ُه ِلَمْن َحِمَدُه  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَ  النَ ِبيَ  : "-هنع هللا يضر  -هحَريـَْرَة وَعْن َأيبِّ 

ِفي الرَ ْكَعِة اْلآِخَرِة ِمْن َصَلاِة اْلِعَشاِء َقَنَت اللَ ُهمَ  َأْنِج َعيَ اَش ْبَن َأِبي َرِبيَعَة 

مَ  َأْنِج َسَلَمَة ْبَن ِهَشاٍم اللَ ُهمَ  َأْنِج اللَ ُهمَ  َأْنِج اْلَوِليَد ْبَن اْلَوِليِد اللَ ُه

اْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اللَ ُهمَ  اْشُدْد َوْطَأَتَك َعَلى ُمَضَر اللَ ُهمَ  اْجَعْلَها 

 أخرجه البخاري ." َعَلْيِهْم ِسِنيَن َكِسِني ُيوُسَف
 
 .املصائب والشدائد اليت تنزل ابألمة: النوازل☆

 
القنوت مشروع لكل مصل إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا وهو أصح  : ))وقال شيخ اإلسالم

 3/049انظر اإلنصاف  ((. األقوال
 .وهو اختيار الشيخ ابن جربين وأما املرأة تقنت يف بيتها يف الفرائض
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 : حتري احلالل يف املأكل واملشرب وامللبس |•°  (641)
 

ْ هحَريـَْرةَ  ِإنَ  اهلَل َتَعاَلى َطيِ ٌب اَل َيْقَبُل ِإالَ  : "  ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل َرسحْولح هللاِّ : قَالَ   َعْن َأيبِّ

اَي أَيُـَّها الرُّسحلح  : )) َطيِ َبًا َوِإنَ  اهلَل َأَمَر الُمْؤِمِنْيَن ِبَما َأَمَر ِبِه الُمْرَسِلْيَن َفَقاَل 
اً  اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنحوا  ))  :َوَقاَل، [ 50اآلية: وناملؤمن(( ] كحلحوا مَِّن الطَّي َِّباتِّ َواْعَملحوا َصاحلِّ

ُثمَ  َذَكَر الرَ ُجَل ُيِطْيُل السَ َفَر [ 027اآلية: البقرة(( ]كحلحوا مِّْن طَي َِّباتِّ َما َرَزقـْنَاكحْم 

َأْشَعَث َأْغَبَر، َيُمدُ  َيَدْيِه ِإَلى السَ َماءِ، َيا َربِ  َيا َربِ ، َوَمْطَعُمُه َحَراٌم ،َوَمْشَرُبُه 

 رواه مسلم". َحَراٌم، َوُغِذَي ِبالَحَراِم َفَأنَ ى ُيْسَتَجاُب لذلك 
 
 

 
 :تعني على االستيقاظ لصالة الفجراختاذ الوسائل اليت   |•°  (651)
 

حين قفل من غزوة خيبر سار ليله  ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل )): عن أيب هريرة هنع هللا يضر

اكأل لنا : " عرس وقال لبالل[ النعاس أو النوم: أي] حتى إذا أدركه الكرى

 رواه مسلم(. ( "الليل 

من يكلؤنا الليلة ال  ": قال يف سفر له ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا : وعن جبري بن مطعم هنع هللا يضر

 إسناده صحيح: قال األلباين. الحديث... أنا: قال بالل "نرقد عن صالة الصبح؟ 

لو : ليلة فقال بعض القوم  ملسو هيلع هللا ىلص سرنا مع النبي: وعن أيب قتادة هنع هللا يضر قال 

أخاف "  :، قال ( نزلت بنا آخر الليل حىت نسرتيح : أي )  َعرَ ست بنا يا رسول اهلل

 رواه البخاري ومسلم ...أنا أوقظكم: ، قال بالل  " أن تناموا عن الصالة
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 :صيام يوم عاشوراء، وخمالفة اليهود |•°  (661)
 

صيام يوم عاشوراء، أحتسب : " قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب قتادة رضي اّللَّ عنه ، أن النيب 

 أخرجه مسلم" .  على اللَ ه أن يكفر السنة التي قبله

يتحرى  ملسو هيلع هللا ىلصما رأيت النبي : " قال -رضى هللا عنهما-عن َعْبَد اّللَِّّ ْبَن َعبَّاٍس 

 أخرجه البخاري ". يوم عاشوراء: صيام يوم فضله على غيره إال هذا اليوم
 

نَي َصاَم َرسحولح اّللَِّّ   وعنه أيضا َيامِّهِّ قَالحوا اَي َرسحوَل اّللَِّّ إِّنَّهح يـَْوٌم   يـَقحولح حِّ يـَْوَم َعاشحورَاَء َوأََمَر بِّصِّ

ِإْن َشاَء -َفِإَذا َكاَن اْلَعاُم اْلُمْقِبُل  : "ملسو هيلع هللا ىلصفـََقاَل َرسحولح اّللَِّّ . تـحَعظِّ محهح اْليَـهحودح َوالنََّصاَرى

 أخرجه مسلم".  ْمَنا اْلَيْوَم التَ اِسَعُص -اللَ ُه
 
 

 :حتري ساعة اإلستجابة يوم اجلمعة، والدعاء فيها |•°  (671)
 

مِّ : روى البخاري ومسلم َعْن َأيبِّ هحَريـَْرَة هنع هللا يضر َقاَل  ِفي اْلُجُمَعِة : "  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل أَبحو اْلَقاسِّ

 ". ُيَصلِ ي َفَسَأَل اللَ َه َخْيًرا ِإلَ ا َأْعَطاُهَساَعٌة َلا ُيَواِفُقَها َعْبٌد ُمْسِلٌم َقاِئٌم 
 

 :وقد اختلف العلماء يف حتديد هذه الساعة ، على أكثر من أربعني قوال ، أصحها قوالن
 .أهنا من جلوس اإلمام إىل انقضاء الصالة :األول
أهنا بعد العصر ، إىل أن تغرب الشمس ، ولكل واحدة من الساعتني أدلة من السنَّة ، وقائل هبا  :والثاين

  .من أهل العلم
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 :القرعة |•°  (681)
 

الناس ما في النداء  لو يعلم: " ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : عن أيب هريرة هنع هللا يضر قال

 متفق عليه" .  عليه، ثم لم يجدوا إال أن يستهموا الستهموا والصف األول
 

كان إذا أراد سفرا أقرع بين أزواج،  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي ((: وعن عائشة اهنع هللا يضر 

  رواه البخاري ومسلم ((. فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه
 

ال أعتق ستة مملوكين له أن رج )): صحيح مسلم عن عمران بن حصني هنع هللا يضرويف 

م فجزأهم أثالثا، وسل ملسو هيلع هللا ىلص فدعا بهم، عند موته، لم يكن له مال غيرهم

 ((. ، وقال له قوال شديدافأعتق اثنين، وأرق أربعة: ثم أقرع بينهم
  

عرض على قوم  ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل )): صحيح البخاري عن أيب هريرة هنع هللا يضر ويف

  ((. فأيهم يحل: اليمين، فسارعوا إليه، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين 
 

 أي يقرتعوا : أن يستهموا☆ 
 
 

 :إلقاء السالم عند اإلنصراف من اجمللس |•°  (691)
 

ِإَذا اْنَتَهى َأَحُدُكْم ِإَلى اْلَمْجِلِس : " ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرسحولح اّللَِّّ : َعْن َأيبِّ هحَريـَْرَة هنع هللا يضر قَاَل 

".  اْلُأوَلى ِبَأَحقَ  ِمْن اْلآِخَرِةَفْلُيَسلِ ْم ، َفِإَذا َأَراَد َأْن َيُقوَم َفْلُيَسلِ ْم ؛ َفَلْيَسْت 
 صححه األلباين
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 :اجلزم يف الدعاء والعزم يف املسألة |•°  (711)
 

اللهم اغفر لي : ال يقل أحدكم: " قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  -هنع هللا يضر  -عن أيب هريرة 

إن شئَت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته، إنه يفعل ما 

 .متفق عليه".  ال مكره لهيشاء، 
 
 

 :الرتهيب من التهاون بصالة اجلمعة |•°  (711)
 

َلَيْنَتِهَينَ  : " يـَقحولح  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَـّهحَما مسَِّعا َرسحوَل اّللَِّّ  عن َعْبدِّ اّللَِّّ ْبنِّ عحَمَر َوَأيب هحَريـَْرَة 

َأْقَواٌم َعْن َوْدِعِهْم اْلُجُمَعاِت َأْو َلَيْخِتَمنَ  اللَ ُه َعَلى ُقُلوِبِهْم ُثمَ  َلَيُكوُننَ  ِمْن 

 رواه مسلم " .اْلَغاِفِليَن 

 َمْن َتَرَك َثَلاَث ُجَمٍع َتَهاُوًنا: " قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب اجْلَْعدِّ الضَّْمرِّيِّ  هنع هللا يضر أن رسول هللا و 

 صححه األلباين".  ِبَها َطَبَع اللَ ُه َعَلى َقْلِبِه

من ترك الجمعة ثالث مرات متواليات من غير :"  ملسو هيلع هللا ىلصويف حديث آخر قال 

 وصححه األلباين".  ضرورة طبع اهلل على قلبه
 
 

 :التصبح بسبع مترات عجوة |•°  (721)
 

َمْن َتَصبَ َح : " قال  ملسو هيلع هللا ىلصروى البخاري ومسلم، عن سعد بن أيب وقاص هنع هللا يضر أن النيب 

  ". ، َلْم َيُضرَ ُه ِفي َذِلَك الَيْوِم ُسمٌ  َواَل ِسْحٌرْوٍم َسْبَع َتَمَراٍت َعْجَوًةُكلَ  َي
 
 

حتصل ابلتصبح أبي نوع من أنواع التمر  :من أهل العلم من رأى أن هذه الفضيلة ، وهذه الوقاية ☆
وهو قول ابن ابز ] .يف احلديث ، ال يلزم منه اختصاصه ابحلكم " العجوة " ، وأن التنصيص على 

 [. واختيار ابن عثيمني رمحهما هللا
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 :الدعاء ابلثبات على الدين |•°  (731)
 

يا مقلِ ب القلوب " : يكثر أن يقول ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهلل: )) عن أنس هنع هللا يضر قال

آمنَّا وبك ومبا جئت به، فهل ختاف : )) ، فقلت اي رسول هللا"ثبت قلبي على دينك
نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع اهلل، يقلبهما كما : " قال(( علينا؟

 صححه األلباين ".يشاء
 
 

 :ذكر هللا والدعاء يف جوف الليل |•°  (741)
 

َيْنِزُل َربُ َنا َتَباَرَك : " قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرسحوَل اّللَِّّ هنع هللا يضر َعْن َأيبِّ هحَريـَْرَة   روى البخاري ومسلم

َوَتَعاَلى ُكلَ  َلْيَلٍة ِإَلى السَ َماِء الدُ ْنَيا ِحيَن َيْبَقى ُثُلُث اللَ ْيِل اْلآِخُر َيُقوُل َمْن 

  ".  َيْسَأُلِني َفُأْعِطَيُه َمْن َيْسَتْغِفُرِني َفَأْغِفَر َلُه َيْدُعوِني َفَأْسَتِجيَب َلُه َمْن
 

: " قَالَ  (( ؟َأيُ  الدُ َعاِء َأْسَمُع: ملسو هيلع هللا ىلص ِقيَل َيا َرُسوَل اللَ ِه )) : أحَماَمَة هنع هللا يضر قَالَ وعن َأيبِّ 
 حسنه األلباين".  ، َوُدُبَر الصَ َلَواِت اْلَمْكُتوَباِتْيِل اْلآِخِرَجْوَف اللَ 

  

 َّ  َأْقَرُب َما َيُكوُن الرَ بُ  ِمْن اْلَعْبِد: " يـَقحولح  ملسو هيلع هللا ىلصوعن َعْمرحو ْبن َعَبَسَة أَنَّهح مسَِّع النَّيبِّ

، َفِإْن اْسَتَطْعَت َأْن َتُكوَن ِممَ ْن َيْذُكُر اللَ َه ِفي ِتْلَك ِفي َجْوِف اللَ ْيِل اْلآِخِر

 صححه األلباين".  السَ اَعِة َفُكْن
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 : زايرة املسجد النبوي |•°  (751)
 

شدوا الرحال إال إلى ال ت »: قال ملسو هيلع هللا ىلصيف الصحيحني عن أيب هريرة هنع هللا يضر أن النيب 

 .«ى المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد األقص: ثالثة مساجد

صالٌة فيه ـ »: يقول ملسو هيلع هللا ىلصإين مسعتح رسوَل هللا : قالت ملسو هيلع هللا ىلصوعن ميمونَة زوجِّ النيب 

ـ أفضُل من ألِف صالٍة فيما سواُه من المساجِد  ملسو هيلع هللا ىلصيعني مسجد رسوِل اهلل 

 رواه مسلم« إال مسجَد الكعبة

ما بين بيتي ومنبري روضٌة من  »: قال ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب هحريرة هنع هللا يضر أن النيب 

 يرواه البخار  .« رياِض الجنة، ومنبري على َحوضي
 
 

 :والدعاء له مسح رأس الصغري |•°  (761) 
  

 َّ ، َوَذَهَبْت بِّهِّ أحمُّهح ملسو هيلع هللا ىلصَعْن زحْهَرَة ْبنِّ َمْعَبٍد، َعْن َجد ِّهِّ َعْبدِّ اّللَِّّ ْبنِّ هَِّشاٍم، وََكاَن َقْد أَْدَرَك النَّيبِّ
َْيٍد إِّىَل َرسحولِّ اّللَِّّ  َصِغيٌر ُهَو  : "اَيَرسحوَل اّللَِّّ اَبيِّْعهح، فـََقالَ : ، فـََقاَلتْ  ملسو هيلع هللا ىلصَزيـَْنبح بِّْنتح محح

 رواه البخاري".  َفَمَسَح َرْأَسُه َوَدَعا َلُه

هذا محمد بن حاطب أول من  : "فقالت ملسو هيلع هللا ىلصوأن أم دمحم بن حاطب أتت به النيب 

 رواة مسلم ." فمسح على رأسه، ودعا له بالبركة! ُسم ي بك
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 :قراءة العشر اآلايت األخرية من آل عمران عند القيام من النوم |•°  (771)
 

َلًة عِّْنَد َمْيمحونََة َزْوجِّ النَّيبِّ ِّ  روى البخاري ومسلم عن اْبن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما أَنَّهح اَبَت لَيـْ

َحتَ ى ِإَذا اْنَتَصَف اللَ ْيُل َأْو  ملسو هيلع هللا ىلص َفَناَم َرُسوُل اللَ ِه: " ، قالَوهَِّي َخالَتحهح  ملسو هيلع هللا ىلص

َفَجَلَس َيْمَسُح النَ ْوَم  ملسو هيلع هللا ىلصَقْبَلُه ِبَقِليٍل َأْو َبْعَدُه ِبَقِليٍل اْسَتْيَقَظ َرُسوُل اللَ ِه 

َعْن َوْجِهِه ِبَيِدِه ُثمَ  َقَرَأ اْلَعْشَر اْلآَياِت اْلَخَواِتَم ِمْن ُسوَرِة آِل ِعْمَراَن ، ُثمَ  

 . "ْحَسَن ُوُضوَءُه ، ُثمَ  َقاَم ُيَصلِ يَتَوضَ َأ َفَأ
 
 

 :كراهية اجللوس بني الظل والشمس |•°  (871)
 

. (( نهى أن يقعد بين الظل والشمس ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي )): عن بن بريدة عن أبيه
 صححه األلباين

إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه : "  ملسو هيلع هللا ىلصويف احلديث عن رسول هللا 

 رواه أبو داود وصححه األلباين".  فليقم فإنه مجلس الشيطان
 

 

 :حفظ اللسان ومحايته من كل ما يورث الندم |•°  (791)
 

: "  ملسو هيلع هللا ىلص، فقال (( اي رسول هللا علمين وأوجز)) : فقال له ملسو هيلع هللا ىلصإىل النيب   جاء رجالً 
إذا قمت في صالتك فصل صالة مودع، وال تكلم بكالم تعتذر منه، وأجمع 

 حسنه األلباين ."اليأس عما في أيدي الناس
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 :التحذير من املراءاة والتسميع |•°  (811)
 

من سمَ ع سمَ ع اهلل به، : "  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : عن جندب بن عبدهللا هنع هللا يضر قال

 متفق عليه". ومن يرائي يرائي اهلل به 
 
 .تكون يف األعمالواملراءاة يكون يف األقوال،  التسميع☆ 
 
 
 

 :بني صالة الفريضة والنافلة بكالم أو انتقالالفصل  |•°  (811)
 

ِإَذا َصلَ ْيَت اْلُجُمَعَة َفَلا َتِصْلَها ِبَصَلاٍة : " روى مسلم يف صحيحه عن معاوية هنع هللا يضر قال 

َأَمَرَنا ِبَذِلَك ، َأْن َلا ُتوَصَل  ملسو هيلع هللا ىلصَحتَ ى َتَكلَ َم َأْو َتْخُرَج ، َفِإنَ  َرُسوَل اللَ ِه 

 ". َصَلاٌة ِبَصَلاٍة َحتَ ى َنَتَكلَ َم َأْو َنْخُرَج
 

َأَيْعِجُز َأَحُدُكْم ِإَذا َصلَ ى َأْن َيَتَقدَ َم َأْو : " قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة هنع هللا يضر عن النيب 

صالة النافلة بعد : أي ".  السُ ْبَحَة: ي َيَتَأخَ َر َأْو َعْن َيِميِنِه َأْو َعْن ِشَماِلِه ، َيْعِن
 صححه األلباين. الفريضة 
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 :رفع الصوت ابلذكر بعد الصلوات املكتوبة |•°  (821)
 

كنت أعرف انقضاء صالة رسول اهلل  )): عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال

 رواه البخاري ومسلم. ((بالتكبير  ملسو هيلع هللا ىلص
 

إذا سل م من  ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهلل ))  :عنهما قال وعن عبد هللا بن الزبري رضي هللا 

ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد : " صالته يقول بصوته األعلى
وهو على كل شيء قدير وال حول وال قوة إال ابهلل ، ال إله إال هللا وال نعبد إال إايه له 

 هللا خملصني له الدين ولو كره الكافرونالنعمة وله الفضل وله الثناء احلسن ، ال إله إال 
 رواه مسلم". 

 

أن رفع الصوت بالذكر )) وعن أيب معبد موىل ابن عباس رضي هللا عنهما أنه أخربه 

: ، وأنه قال  ملسو هيلع هللا ىلصحين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي 
. " كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته: " قال ابن عباس رضي هللا عنهما

 .رواه البخاري
 

 

 :إشاعة خلق الرفق يف البيت |•°  (831)
 

؛ فإنَ  اهلَل اْرُفِقى! يا عائشَة: " ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : عن عائشة أم املؤمنني اهنع هللا يضر قالت

 صححه األلباين".  إذا أراَد بأهِل بيٍت خيًرا أدخَل عليِهُم الرِ فُق

 صححه األلباين. «بيٍت أدخَل عليِهُم الرِ فَقإنَ  اهلَل إذا أحبَ  أهَل »: ملسو هيلع هللا ىلصوجاء عنه 

إنَ  اهلَل عزَ  وجلَ  َلُيعطي على الرِ فِق ما ال ُيعطي على الخرِق، » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

وإذا أحبَ  اهلُل عبًدا أعطاه الرِ فَق، ما من أهِل بيٍت ُيحَرمون الرِ فَق إال 

 حديث حسن لغريه: قال األلباين. «ُحِرموا الخيَر
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  :وتذكريهم بذلكملسو هيلع هللا ىلص ترهيب الناس من خمالفة سنة النيب  |•°  (841)
 

 ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ نـََفرًا مِّْن َأْصَحابِّ النَّيبِّ ِّ  ))  :روى مسلم يف صحيحه عن أنس بن مالك هنع هللا يضر

ر ِّ فـََقاَل بـَْعضحهحْم  ملسو هيلع هللا ىلصَسأَلحوا أَْزَواَج النَّيبِّ ِّ  َوقَاَل بـَْعضحهحْم . اَل أَتـََزوَّجح الن َِّساءَ : َعْن َعَملِّهِّ يفِّ الس ِّ
َما َباُل " : َفَحمَِّد اّللََّ َوأَثـْىَن َعَلْيهِّ فـََقاَل . َوقَاَل بـَْعضحهحْم اَل َأاَنمح َعَلى فِّرَاشٍ . اَل آكحلح اللَّْحمَ 

َوَأَتَزوَ ُج . َوَأُصوُم َوُأْفِطُر. ِكنِ ي ُأَصلِ ي َوَأَناُمَأْقَواٍم َقاُلوا َكَذا َوَكَذا ؟ َل

  ". َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَ ِتي َفَلْيَس ِمنِ ي. النِ َساَء
 
 

  :البشارة |•°  (851)
 

إىل اليمن _ رضي هللا عنهما_أاب موسى األشعري ومعاذ بن جبل  ملسو هيلع هللا ىلصملا أرسل النيب  
يسرا وال تعسرا وبشرا وال تنفرا، : " داعيني لإلسالم قال هلما معلمًا ومرشداً 

 رواه البخاري ومسلم".  وتطاوعا وال تختلفا
 

 صححه األلباين".  ابشري يا عائشة فقد أنزل اهلل براءتك: " ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 

 ملسو هيلع هللا ىلصعاَدين رسولح اّللَِّّ _ رضي هللا عنهما_حزام بن حكيم األنصاري وعن أم العالء عمة 
أبشري يا أم العالء فإن مرض المسلم يذهب اهلل به : " وَأان َمريضٌة، فقالَ 

 صححه األلباين".  خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة
 

قال رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصفلما سلمت على رسول هللا ) ): ويف حادثة توبة كعب هنع هللا يضر قال

أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك : " وهو يربق وجهه من السرور ملسو هيلع هللا ىلص

 رواه البخاري".  أمك
 
 



ن   م المرسلن 
ات  ن  خ  ون  من  سن   الدرر المئ 

 2-1الجزء 

81 

 

 
 

 :عدم اإلحلاح يف املسألة |•°  (861)
 

ال ُتلحفوا : "  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : قال -رضي هللا عنهما-عن معاوية بن أيب سفيان 

فُتخرج له مسألُته مني شيئًا في المسألة، فواهلل ال يسألني أحد منكم شيئًا 

 رواه مسلم". وأنا له كاره فُيباَرك له فيما أعطيته
 اإلحلاف معناه اإلحلاح :ال تلحفوا 

 
 

 :رفع اليدين عند الدعاء |•°  (871)
 

إن اهلل تعالى طيب ال يقبل إال طيبا وإن اهلل أمر المؤمنين : "  ملسو هيلع هللا ىلصقال 

أَيُـَّها الرُّسحلح كحلحوا مَِّن الطَّيِّ َباتِّ َواْعَملحوا اَي }: بما أمر به المرسلين فقال تعالى
ًا َناكحْم َواْشكحرحوا } : ، وقال سبحانه{َصاحلِّ اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنحوا كحلحوا مِّْن طَيِّ َباتِّ َما َرزَقـْ

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب . {َّللَِِّّّ 

مشربه حرام وملبسه حرام وُغِذي بالحرام فأنى يا رب ومطعمه حرام و

 . رواه مسلم يف صحيحه".  يستجاب لذلك؟
 

إنَ  ربكم حيي كريم، يستحي : "...  ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسول هللا : وعن سلـمان هنع هللا يضر؛ قال

 صححه األلباين".  من عبده إذا رفع إليه يديه أنَ  يردهما صفرًا خائبتين
 

 

  :استصعب عليه أمردعاء من  |•°  (881)
 

اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال وأنت : " قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس أيضاً هنع هللا يضر عن النيب 

 صححه األلباين".  تجعل الحزن إذا شئت سهاًل
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 :بر اخلالة واإلحسان إليها |•°  (891)
 

 َّ َرُسوَل اللَ ِه، ِإنِ ي َأَصْبُت َذْنًبا َيا  )) :فـََقالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن اْبنِّ عحَمَر، َأنَّ َرجحاًل أََتى النَّيبِّ

َهْل َلَك ِمْن : " َلا، َقاَل: َقاَل" َهْل َلَك ِمْن ُأمٍ ؟: "َعِظيًما َفَهْل ِلي َتْوَبٌة؟ َقاَل

  صححه األلباين". َفِبرَ َها: "َنَعْم، َقاَل: َقاَل" َخاَلٍة؟ 
 

َي اّللَّح َعْنهح عن َرسحولِّ اّللَِّّ  يٍ  َرضِّ
اْلَخاَلُة ِبَمْنِزَلِة : " أن ه قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصوروى أبو داود َعْن َعلِّ

 صححه األلباين".  اْلُأمِ 
 
 
على من توىل أمور املسلمني اخلاصة والعامة؛ وشق عليهم، ملسو هيلع هللا ىلص دعائه  |•°  (911)

 :ملن رفق هبمملسو هيلع هللا ىلص ودعائه 
 

اللهم من ولي من : " ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : يف صحيح مسلم عن عائشة اهنع هللا يضر قالت

أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئًا 

 " .فرفق بهم فارفق به
 
 

  : تعظيم َحق  العم |•°  (911)
 

رواه ".  َعمَ  الرَ ُجِل ِصْنُو َأِبيِهَيا ُعَمُر َأَما َشَعْرَت َأنَ  ... : "ملسو هيلع هللا ىلصقال َرسحولح اّللَِّّ 
 مسلم

 حسنه األلباين".  العم والد: "  ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 

وح أبيه أي نـْ  . مِّثل أبيه: صِّ
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 :الصدقة ملن أنعم هللا عليه بنعمة |•°  (921)
 

أقر النبي عليه الصالة والسالم تصدق كعب بن مالك وأبي لبابة َرِضَي 

 .لربِ هما تعالى على نعمة قبوله توبتهمااللَ ُه َعْنهما بماليهما شكرًا 

َيا َرُسوَل اللَ ِه ِإنَ  ِمْن َتْوَبِتي َأْن َأْنَخِلَع ِمْن َماِلي ))  :قـحْلتح  هنع هللا يضرعن َكْعَب ْبَن َمالٍِّك 

َأْمِسْك َعَلْيَك َبْعَض َماِلك َفُهَو :" َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َصَدَقًة ِإَلى اللَ ِه َوِإَلى َرُسوِلِه

 رواه البخاري ومسلم((.  َفِإنِ ي ُأْمِسُك َسْهِمي الَ ِذي ِبَخْيَبَر: ، ُقْلُت "َلَك َخْيٌر 

ِإنَ  ِمْن َتْوَبِتي َأْن َأْهُجَر َداَر َقْوِمي ))  :ملسو هيلع هللا ىلص للنيب هنع هللا يضروقال أبو لبابة بن عبد املنذر 

ُيْجِزُئ : " ُكلِ ِه َصَدَقًة َقاَلَوَأْن َأْنَخِلَع ِمْن َماِلي ِتي َأَصْبُت ِفيَها الذَ ْنَب الَ 

 صححه األلباين((.  "َعْنَك الثُ ُلُث
 

أنه يستحب ملن حصلت له نعمة ظاهرة، أو اندفعت عنه كربة : " قال النووي يف شرح صحيح مسلم 
 251ص ". ظاهرة أن يتصدق بشيء صاحل من ماله شكرا هلل تعاىل على إحسانه

إن من أنعم هللا عليه بنعمة فإن من السنة أن يتصدق : " احلنيوقال ابن عثيمني يف شرح رايض الص 
أقر كعب بن مالك على أن يتصدق بشيء من ماله توبة إىل هللا عز وجل ملسو هيلع هللا ىلص بشيء من ماله، فإن النيب 

 161ص". ملا حصل له من األمر العظيم
 
 
 :صالة االستسقاء، وحتويل الرداء يف االستسقاء |•°  (931)
 

يستسقي، فتوجه إلى القبلة  ملسو هيلع هللا ىلصخرج النبي )) :زيد هنع هللا يضر، قالعن عبد هللا بن 

رواه البخاري ((.  يدعو وحوَ ل رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة
 ومسلم

 : هلا ملسو هيلع هللا ىلصوعن صفة خروج الرسول  

ُمتواضعًا ُمتبذاًل ُمتخشِ عًا،  ملسو هيلع هللا ىلصخرج النبيُ   : ))قال ابن عبَّاس رضي هللا عنهما

 صححه األلباين((.  ُمترسِ اًل ُمتضرِ عًا
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 :الصالة يف مسجد قباء |•°  (941)
 
َي اّللَّح َعنـْهحَما قَالَ   َيْأِتي  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَ ِبيُ  )) :روى البخاري ومسلم َعْن اْبنِّ عحَمَر َرضِّ

 ((. َمْسِجَد ُقَباٍء ُكلَ  َسْبٍت َماِشًيا َوَراِكًبا
 

َيْأِتي َمْسِجَد ُقَباٍء َراِكًبا َوَماِشًيا  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اللَ ِه : ))ويف رواية ملسلم 

 ((. َفُيَصلِ ي ِفيِه َرْكَعَتْيِن
 

َمْن َخَرَج َحتَ ى  : "ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرسحولح اّللَِّّ : قَالَ  هنع هللا يضر وروى النسائي عن َسْهلِّ ْبنِّ ححنَـْيفٍ  

صححه ".  اْلَمْسِجَد َمْسِجَد ُقَباَء َفَصلَ ى ِفيِه َكاَن َلُه َعْدَل ُعْمَرٍةَيْأِتَي َهَذا 
 األلباين

 
 

عِّ الكسر الذي يحصيبح اإلانء  |•°  (951)  :النهي عن الشرب من موضِّ
 
، َعِن الشُ ْرِب من ُثْلَمِة ملسو هيلع هللا ىلصنهى رسوُل اهلِل : ))أنه قال هنع هللا يضر عن أيب سعيد اخلدري 

 صححه األلباين((.  وأْن ُيْنَفَخ في الشَ َرابالَقَدِح ، 
 
هي الكسر الذي يكون يف أحد جوانب اإلانء من أعاله الذي توضع عليه الشفاه : ثلمة القدح☆ 

 .للشرب
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 :الرفق والرمحة وحسن التأين يف التعليم  |•°  (961)
 

ونحن شَبَبة  ملسو هيلع هللا ىلصأتينا رسول اهلل  )) :عن أيب سليمان مالك بن احلويرث هنع هللا يضر قال 

رحيمًا رفيقًا،  ملسو هيلع هللا ىلصمتقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول اهلل 

: " اشتقنا أهلنا، فسأَلَنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه، فقال  فظن أنا قد

ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم، وعلموهم ومروهم، وصلوا صالة كذا 

ي حين كذا، فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم في حين كذا، وصلوا كذا ف

 متفق عليه. (( "أحدكم، وليؤمكم أكبركم 
َبْيَنا َأَنا ُأَصلِ ي َمَع َرُسوِل اللَ ِه  : ))وروى مسلم، َعْن محَعاوِّيََة ْبنِّ احلََْكمِّ السَُّلمِّي ِّ هنع هللا يضر قَالَ 

َفَرَماِني اْلَقْوُم . َك اللَ ُهَيْرَحُم: ، ِإْذ َعَطَس َرُجٌل ِمْن اْلَقْوِم، َفُقْلُتملسو هيلع هللا ىلص

َفَجَعُلوا َيْضِرُبوَن ! ُأمِ َياْه؛ َما َشْأُنُكْم َتْنُظُروَن ِإَليَ ؟  َواُثْكَل: ِبَأْبَصاِرِهْم، َفُقْلُت

ِبَأْيِديِهْم َعَلى َأْفَخاِذِهْم، َفَلمَ ا َرَأْيُتُهْم ُيَصمِ ُتوَنِني، َلِكنِ ي َسَكتُ ، َفَلمَ ا َصلَ ى 

، َفِبَأِبي ُهَو َوُأمِ ي؛ َما َرَأْيُت ُمَعلِ ًما َقْبَلُه َوَلا َبْعَدُه َأْحَسَن ملسو هيلع هللا ىلصُل اللَ ِه َرُسو

ِإنَ  َهِذِه : " َما َكَهَرِني، َوَلا َضَرَبِني، َوَلا َشَتَمِني، َقاَل: َتْعِليًما ِمْنُه؛ َفَواللَ ِه 

ا ُهَو التَ ْسِبيُح َوالتَ ْكِبيُر الصَ َلاَة َلا َيْصُلُح ِفيَها َشْيٌء ِمْن َكَلاِم النَ اِس، ِإنَ َم

 .احلديث..((  ملسو هيلع هللا ىلص، َأْو َكَما َقاَل َرُسوُل اللَ ِه ". َوِقَراَءُة اْلُقْرآِن
 
 

 :ذم اجلدال واملراء، والنهي عنهما  |•°  (971)
 

إنَ  أبغض الرجال إلى اهلل األلدُ  : " ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : عن عائشة اهنع هللا يضر قالت

 ،البخاري ومسلمرواه ".  الخصم
 .الشديد املراء، أي الذي ُيجُّ صاحبه أي :قال الصنعاين

َأَنا َزِعيٌم ِبَبْيٍت ِفي َرَبِض اْلَجنَ ِة *: " ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرسحولح اّللَِّّ : وَعْن َأيبِّ أحَماَمَة هنع هللا يضر قَالَ 

 حسنه األلباين".  ِلَمْن َتَرَك اْلِمَراَء َوِإْن َكاَن ُمِحقً ا
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 : سالمة القلب  |•°  (981) 
 

ُكلُ  َمْخُموِم اْلَقْلِب َصُدوِق  : "َأيُّ النَّاسِّ أَْفَضلح؟ قَالَ : ملسو هيلع هللا ىلصَرسحولِّ اّللَِّّ  سئل

ُهَو التَ ِقيُ   : "َقاَل َفَما َمْخُموُم اْلَقْلِب؟*َقاُلوا َصُدوُق اللِ َساِن َنْعِرُفُه ". اللِ َساِن

 رواه ابن ماجة وصححه األلباين".  َبْغَي َوَلا ِغلَ  َوَلا َحَسَد  النَ ِقيُ  َلا ِإْثَم ِفيِه َوَلا
 

َأال ُأْخِبُرُكْم ِبَما ُيْذِهُب َوَحَر الصَ ْدِر َصْوُم َثالَثِة َأيَ اٍم ِمْن ُكلِ   : "ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

  رواه النسائي وصححه األلباين ." َشْهر
  .غيظة وحقده وحسده: وحر الصدر ☆
 
  
 :الكبري وتوقريهاحرتام   |•°  (991)

 
عوا له  ملسو هيلع هللا ىلصجاء شيٌخ يريد النيب : عن أنس بن مالك هنع هللا يضر قال فأبطأ القوم عنه أن يحوس ِّ

".  ليس ِمنَ ا من لم يرحم صغيرنا، ويوقِ ُر كبيرنا : "ملسو هيلع هللا ىلصفقال النيب 
 األلباين  صححه

ِإْجاَلِل اللَ ِه ِإنَ  ِمْن  ": ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : وعن أيب موسى األشعري هنع هللا يضر قال

، َوَحاِمِل اْلُقْرآِن َغْيِر اْلَغاِلي ِفيِه َواْلَجاِفي َعْنُه، *ِإْكَراَم ِذي الشَ ْيَبِة اْلُمْسِلِم

 حسنه األلباين. " السُ ْلَطاِن اْلُمْقِسِط  َوِإْكَراَم ِذي
 

: ملسو هيلع هللا ىلصإذا حتد ث عنده اثنان يف أمرٍ؛ أيمر أبن يبدأ أكربمها ابحلديث، ويقول  ملسو هيلع هللا ىلصونبي نا 
 روه البخاري".  كبِ ر كبِ ر "
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 :ونشرهاملسو هيلع هللا ىلص حفظ سنة الرسول   |•°  (211)
 

نضَ َر اللَ ُه امرًأ سمَع منَ ا حديًثا  : "قال ملسو هيلع هللا ىلصعن زيد بن ثبت هنع هللا يضر أن رسول هللا 

فحفَظُه حتَ ى يبلِ َغُه فربَ  حامِل فْقٍه إلى من هَو أفَقُه مْنُه وربَ  حامِل فْقٍه 

 صححه األلباين". ليَس بفقيٍه 

نضَ َر اللَ ُه امرًأ َسمَع منَ ا " :  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  :وعن عبدهللا بن مسعود هنع هللا يضر قال

 صححه األلباين". َغُه، فُربَ  ُمبلَ ٍغ َأحَفُظ ِمن ساِمٍع َحديًثا فبلَ 

 

 

 

وسننه عليه الصالة , س نة من سنن النيب الكرمي اهبذه الس نة العظمية نمت مئت

والسالم ليست ابملئة وال املئتني وال ضعفها بل سننه مشلت مجيع حراكته وسكناته 

 .يف شأ نه لكه ملسو هيلع هللا ىلصوأ قواهل وأ فعاهل حفري ابملؤمن أ ن ينظم حياته عىل س نة الرسول 

ايمك ممن يعان عىل اتباع س نة املصطفى  وممن  ملسو هيلع هللا ىلصأ سأ ل هللا أ ن نكون وا 

 . ينال شفاعته ومرافقته يف الفردوس ال عىل من اجلنة

 

 


