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 مقدمة
والصالة والسالم عىل سيدنا محمد الصادق الوعد الحمد لله رب العاملني،  

األمني، وعىل آله وصحبه والاابعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، اللهم ال 

علم لنا إال ما علمانا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما 

ا، اللهم أرنا الحق حقا  وارزقنا ا تباعه، وأرنا الباطل باطال  علمانا، وزدنا اللهم علم 

وارزقنا اجانابه، واجعلنا ممن يسامعون القول فيابعون أحسنه، وأدخلنا 

 برحماك يف عبادك الصالحني، اللهم آمني، أما بعد؛

ليخرجنا  ملسو هيلع هللا ىلصَمنَّ الله سبحانه وتعاىل علينا بإرساله إلينا خري رسله وأنبيائه محمد 

من الظلمات إىل النور، ومن جور األديان من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد، و 

إىل عدل اإلسالم، ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة. وأترمنا سبحانه وتعاىل 

ُسوُل َفُخذُوُه َوَما آتَ  َوَما ﴿فقال تعاىل: طاعاهوجعلنا من أماه، وأمرنا ب اُتُم الرَّ

من طاعة  ملسو هيلع هللا ىلص طاعاه أنّ  وتعاىل سبحانه لنا وبنّي  ،(7:الحرش)﴾نََهاُتْم َعنُْه َفانْاَُهوا

ُسول يُِطعْ  َمنْ  ﴿الله، فقال تعاىل:  وأرشدنا ،(80:النساء)﴾اللَّه أََطاعَ  َفَقدْ  الرَّ

 تُِطيُعوهُ  َوإِن ﴿تجعلنا من املهادين، فقال تعاىل:    ملسو هيلع هللا ىلص النبي طاعة أنّ  إىل سبحانه

ا وقال ،(54:النور)﴾تَْهاَُدوا  (. 158:األعراف)﴾تَْهاَُدونَ  ُكمْ َلَعلَّ  َواتَِّبُعوهُ  ﴿:أيض 

والعمل  ملسو هيلع هللا ىلصتسالزم منا اتباع النبي  ملسو هيلع هللا ىلصوإّن محبانا لربنا تبارك وتعاىل ولرسوله 

 ُتنْاُمْ  إِنْ  ُقلْ  ﴿بسنَّاه يف جميع حرتاته، وسكناته، وأقواله، وأفعاله، فقال تعاىل:

 آل)﴾َرِحيم   ر  َغُفو  َواللَّهُ  نُنُوبَُكمْ  َلُكمْ  َويَْغِفرْ  اللَّهُ  يُْحِببُْكمُ  َفاتَِّبُعونِي اللَّهَ  تُِحبُّونَ 

 وجلَّ  عزَّ  لله املحبَّة عالمة من: "الله رحمه املرصي النُّون نو وقال(. 31:عمران

يف أخالقه، وأفعاله، وأوامره، وسنَّاه". وقال الحسن البرصي  ملسو هيلع هللا ىلص حبيبه ماابعة

 ".  ملسو هيلع هللا ىلصلله رحمه الله: "فكان عالمة حبِّهم إياه اتِّباع سنَّة رسول ا

أمرنا بالامسك بسناه والسري عىل هديه وحذرنا من ترك العمل  ملسو هيلع هللا ىلصأّن النبي  تما

نَاَت  ملسو هيلع هللا ىلصبسناه، فعن اْلِعْربَاَض بَْن َساِريََة ريض الله عنه قال: "َصىلَّ ِبنَا َرُسوُل اللَِّه 
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َوَوِجَلْت ِمنَْها  ونُ ا اْلُعيُ يَْوٍم ثُمَّ أَْقبََل َعَليْنَا َفَوَعَظنَا َمْوِعَظة  بَِليَغة  َنَرَفْت ِمنْهَ 

ٍع، َفَمانَا تَْعَهُد إَِليْنَا؟  : يَا َرُسوَل اللَِّه َتأَنَّ َهِذِه َمْوِعَظُة ُمَودِّ اْلُقلُوُب، َفَقاَل َقاِئل 

ا َحبَِشيًّا َفِإنَُّه َمْن يَعِ  ْمِع َوالطَّاَعِة، َوإِْن َعبْد  ْش َفَقاَل: أُوِصيُكْم ِباَْقَوى اللَِّه َوالسَّ

ا َتِثري ا، َفَعَليُْكْم ِبُسنَِّاي َوُسنَِّة اْلُخَلَفاِء اْلَمْهِديِّنَي  مْ ِمنْكُ  بَْعِدي َفَسرَيَى اْخِااَلف 

وا َعَليَْها ِبالنََّواِجِذ، َوإِيَّاُتْم َوُمْحَدثَاِت اأْلُُموِر َفِإنَّ ُتلَّ  ُكوا ِبَها َوَعضُّ اِشِديَن تََمسَّ الرَّ

َضاَلَلة  " )رواه أبو داود والرتمذي وصححه األلباني(.  ْدَعةٍ َوُتلَّ بِ ُمْحَدثٍَة ِبْدَعة  

قال: " َفَمْن َرِغَب عن ُسنَِّاي  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أَنََس بَْن َماِلٍك ريض الله عنه، أن رسول الله 

 َفَليَْس ِمنِّي " )رواه البخاري ومسلم(.

 ،ملسو هيلع هللا ىلصأصبحنا يف زمان هجر فيه تثري من املسلمني سنة الحبيب محمد  وقد

فاشادت الُكَرُب عىل املسلمني وتثرت الفان؛ الباعاد تثري منهم عن هدي 

ألنه ينبني عىل نلك  ؛ملسو هيلع هللا ىلصوهذا ما يدفعنا أن نجاهد إلحياء سناه  ،ملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى 

له أجر  لسننصالح األمة وهداياها وتحقيق نرصها املنشود، تما إّن إحياء ا

عظيم، فمن دعا إىل خري تان له مثل أجر فاعله ال ينقص من أجره شيئا ،  فَعْن 

قال: " َمْن َدلَّ َعىَل َخرْيٍ  ملسو هيلع هللا ىلصأَِبي َمْسُعوٍد اأْلَنَْصاِريِّ ريض الله عنه، أن َرُسوَل اللَِّه 

 َفَلُه ِمثُْل أَْجِر َفاِعِلِه " )رواه مسلم(. 

َقاَل: " َمْن أَْحيَا  ملسو هيلع هللا ىلصِنّي ريض الله عنه، أَّن َرُسوَل اللَِّه َعْمرو بِْن َعْوٍف اْلُمزَ  وعن

ُسنَّة  ِمْن ُسنَِّاي َفَعِمَل ِبَها النَّاُس، َتاَن َلُه ِمثُْل أَْجِر َمْن َعِمَل ِبَها، اَل يَنُْقُص ِمْن 

اُر َمْن َعِمَل ِبَها، اَل ِبَها، َتاَن َعَليِْه أَْوزَ  لَ أُُجوِرِهْم َشيْئ ا، َوَمِن اْباََدَع ِبْدَعة  َفُعِم 

 يَنُْقُص ِمْن أَْوَزاِر َمْن َعِمَل ِبَها َشيْئ ا " )رواه ابن ماجه وصححه األلباني(. 

َقاَل: " َمْن َدَعا إىَِل ُهد ى َتاَن َلُه  ،ملسو هيلع هللا ىلصأَِبي ُهَريَْرَة ريض الله عنه، أَّن َرُسوَل اللَِّه  وَعنْ 

َعُه، اَل يَنُْقُص نَِلَك ِمْن أُُجوِرِهْم َشيْئ ا، َوَمْن َدَعا إىَِل ِمَن اأْلَْجِر ِمثُْل أُُجوِر َمْن تَبِ 

ثِْم ِم  آثَاِم َمْن تَِبَعُه، اَل يَنُْقُص نَِلَك ِمْن آثَاِمِهْم َشيْئ ا "  ثْلُ َضاَلَلٍة َتاَن َعَليِْه ِمَن اإْلِ

 )رواه مسلم(.

دنيا واآلخرة، وتان ُوِقَي من الضاللة، وفاز وأفلح يف ال ملسو هيلع هللا ىلصبسنة النبي  واملامسك

ا يف املوطأ، أن َرُسوَل اللِه   ملسو هيلع هللا ىلصمن أهل الجنة بإننه تعاىل، فروى اإلمام مالك بالغ 
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ْكاُْم ِبِهَما: ِتاَاَب اللِه َوُسنَّ  نَِبيِِّه "  ةَ َقاَل: " تََرْتُت ِفيُكْم أَْمَريِْن َلْن تَِضلُّوا َما تََمسَّ

، َقاَل:"  ُتلُّ  ملسو هيلع هللا ىلص الله عنه، أَنَّ َرُسوَل اللَِّه )صححه األلباني(، وَعْن أَِبي ُهَريَْرَة ريض

ِاي يَْدُخلُوَن اْلَجنََّة إاِلَّ َمْن أَبَى، َقالُوا: يَا َرُسوَل اللَِّه، َوَمْن يَأْبَى ؟ ، َقاَل: َمْن  أُمَّ

 َعَصاِني َفَقْد أَبَى " )رواه البخاري(. نْ أََطاَعِني َدَخَل اْلَجنََّة، َومَ 

جدت من الخري العظيم أن أعد هذه الدراسة ألبني فيها أهم ما سبق؛ و  ولكل

السنن املهجورة، وأسمياها: )الُدَرر املنثورة يف السنن املهجورة(، سائال  الله عز 

وجل اإلخالص يف القول والعمل، وأن يجعل هذا العمل املاواضع يف ميزان حسناتنا 

ب له القبول، وأن يرزقنا به، وأن يكا فعوحسنات مشايخنا، وأن يكون علما  يُنا

 يف الجنة.  ملسو هيلع هللا ىلصسبحانه وتعاىل رفقة حبيبنا 

 

 

 

يف هذه الدراسة الحديث عن أهم السنن املهجورة من خالل الفصول  وسناوىل

 اآلتية:

 األول: سنن مهجورة ماعلقة بالوضوء. الفصل

 الثاني: سنن مهجورة ماعلقة بأحكام الجنابة والغسل. الفصل

 جورة ماعلقة باألنان واإلقامة.الثالث: سنن مه الفصل

 الرابع: سنن مهجورة ماعلقة بالصالة. الفصل

 الخامس: سنن مهجورة ماعلقة بيوم الجمعة. الفصل

 السادس: سنن مهجورة ماعلقة بالجهاد. الفصل

 السابع: سنن مهجورة ماعلقة بالسالم واالسائذان. الفصل

 الثامن: سنن مهجورة ماعلقة باللباس. الفصل

 الااسع: سنن مهجورة ماعلقة باألتل والرشب. الفصل

 العارش: سنن مهجورة ماعلقة بالنوم. الفصل

 الحادي عرش: سنن مهجورة يف مسائل مانوعة. الفصل
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 الفصل األول

 سنن مهجورة متعلقة بالوضوء

: الاسمية قبل الوضوء:   أوال 

يسن للمسلم قبل أن يرشع يف الوضوء أن يقول: )بسم الله(، فَعْن أَِبي ُهَريَْرَة، 

: " اَل َصاَلَة ِلَمْن اَل ُوُضوَء َلُه، َواَل ُوُضوَء ِلَمْن َلْم يَذُْتِر اْسَم ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

قبل الوضوء سنة  لةاللَِّه تََعاىَل َعَليِْه " )رواه أبو داود وصححه األلباني(. والبسم

 عند جمهور العلماء، فمن ترتها أو نسيها وضوؤه صحيح بإنن الله تعاىل. 

 : املبالغة يف املضمضة واالسانشاق لغري الصائم: ثاني ا

يف املضمضة: إدارة املاء يف أعماق الفم وأقاصيه وأشداقه، واملبالغة يف  املبالغة

 تاابه يف النووي وقال . األنفاالسانشاق: اجاذاب املاء بالنّفس إىل أقىص 

السانشاق سنة بال خالف ". أّما للّصائم وا املضمضة يف املبالغة: " املجموع

صربة أّن رسول الّله صىّل الّله عليه  نفاملبالغة فيهما مكروهة؛ لحديث لقيط ب

أْتَ  إنا"  : وسّلم قال  السانشاقِ ا يف وباِلغْ  األصابعِ  بنيَ  وخلِّلْ  الوضوءَ  فأسِبغِ  توضَّ

 . األلباني(  وصححه والرتمذي داود أبو رواه" ) صائما   تكونَ  أنْ  إالَّ 

 : املضمضة واالسانشاق من غرفة واحدة:ثالث ا

قال: " ثم َمْضَمَض  ملسو هيلع هللا ىلصعبد الله بن زيد ريض الله عنه يف وصف وضوء النبي  عن

ٍة َواِحَدٍة، َفَفَعَل نَِلَك ثاَلَث ا " )رواه البخاري ومسلم(.  َواْساَنَْشَق ِمْن َتفَّ



 محمد رفيق مؤمن شوبكي                                     الدرر املنثورة يف السنن املهجرة

 

 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 7

الصفة للمضمضة واالسانشاق تكون بأن يأخذ املسلم غرفة من ماء  وهذه

فيجعل بعضها يف فمه للمضمضة والباقي يسانشقه يف أنفه ويخرجه، 

 ، يفعل نلك ثالث مرات بثالث غرفات.فيامضمض ويسانشق من تف واحدة

ا  : تخليل أصابع اليدين والرجلني يف الوضوء:رابع 

أَْت  إنا"   :لقيط بن صربة أّن رسول الّله صىّل الّله عليه وسّلم قال عن توضَّ

ا "  فأسِبِغ الوضوَء،  وخلِّْل بنَي األصابِع، وباِلْغ يف االسانشاِق إالَّ أْن تكوَن صائم 

 .داود والرتمذي وصححه األلباني()رواه أبو 

أصابع اليدين يكون بالاَّشبيك بينهما وهذا قول جمهور أهل العلم، أما  تخليل

اد ريض  تخليل أصابع الرجلني يكون بأصبع الخنرص، لحديث املُساوِرد بن شدَّ

أ َدلك أصابع ِرجليه بِخنرصه " )رواه  الله عنه قال: " رأيُت رسوَل الله إنا توضَّ

 مذي وصححه األلباني(.الرت 

ا  : السواك مع الوضوء:خامس 

يساحب يف جميع األوقات، لحديث عائشة أم املؤمنني ريض الله عنها أن  السواك

بِّ " )رواه النسائي وصححه  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  واُك َمطهرة  للفِم مرضاة  للرَّ قال: " السِّ

 األلباني(.

اساحباب السواك يف أوقات، منها: )عند الوضوء، عند الصالة، عند تالوة  وياأتد

القرآن، عند القيام لصالة الليل، عند االسايقاظ من النوم، عند تغري رائحة الفم، 

 عند دخول البيت(.

قال: "  ملسو هيلع هللا ىلصيدلل عىل سنية السواك مع الوضوء، حديث أبي هريرة أن النبي  ومما

ا واك مع تلِّ وضوء " )رواه النسائي وأحمد لوال أْن أشقَّ عىل أُمَّ ي ألمرتُهم بالسِّ

ني وقبل  واك يف الوضوء بعد َغْسل الكفَّ ومالك وصححه األلباني(. ومحلُّ السِّ

 املضمضة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء.

 تحصل مما غريه فيجزئ يجد لم فإن «األراك»يف السواك اساعمال عود  ويساحب

 املعجون مع «األسنان فرشاة» تاساعمال األسنان، وتنظيف الفم تنقية به
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 أهل بعض قال تما نلك أجزأه بأصبعه أو بخرقة املسلم اسااك وإن بذلك، الخاص

 . أعلم والله العلم،

ا  : الاشهد بعد الوضوء:سادس 

أُ َقاَل: " ما ِمنُْكْم ِمْن أَحٍد  ملسو هيلع هللا ىلصُعَمر بِْن الَخطَّاِب ريض اللَّه َعنُْه عِن النَِّبيِّ  عنْ  ياوضَّ

َفيُبِْلُغ أَو َفيُْسِبُغ الُوُضوَء ثُمَّ َقاَل: أَْشهُد أَْن ال إِله إاِلَّ اللَّه وْحَده ال رَشيَك لُه، وأَْشهُد 

ا عبُْدُه َورُسولُه، إاِلَّ  د  ُفِاَحت َلُه أَبْواُب الجنَِّة الثََّماِنيَُة يَْدُخُل ِمْن أَيِّها شاَء "  أَنَّ ُمحمَّ

اِبنَي واْجعْلني ِمَن )رواه مسلم). وز  اد الرتمذي: "اللَُّهمَّ اْجعْلني من الاَّوَّ

ِريَن" )صححه األلباني(.  املُاََطهِّ

: اعااد بعض الناس أن يدُع مع غسل تل عضو يف الوضوء بدعاء مثل مالحظة

عند غسل اليد اليمنى يقولون: اللهم ناولني تاابي بيميني، وعند غسل الوجه 

جهي يوم تسود الوجوه وتبيض الوجوه وغري نلك من يقولون: اللهم بيض و 

 .ملسو هيلع هللا ىلصولم يثبت عنه  ملسو هيلع هللا ىلصاألدعية، غري أن هذا لم يكن من هدي النبي 

ا: صالة رتعاني بعد الوضوء:  سابع 

 يُسن للمسلم بعدما ياوضأ أن يصيل رتعاني سنة الوضوء، وأدلة نلك:

َ نَْحَو ُوُضوئِي : " َمْن ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : قالَ  عفان بن عثمان عن -أ أ تََوضَّ

َم ِمْن َننِْبه " )رواه  ُث ِفيِهَما نَْفَسُه ُغِفَر َلُه َما تََقدَّ َهذَا، ثُمَّ َصىلَّ َرْتَعانَْيِ اَل يَُحدِّ

 البخاري(.

ْحاُ  -ب َها َعْن ُعْقبََة بِْن َعاِمٍر، َقاَل: َتانَْت َعَليْنَا ِرَعايَُة اإِلِبِل، َفَجاَءْت نَْوبَِاي، َفَروَّ

، َفأَْدَرْتُت َرُسوَل اللَِّه  ُث النَّاَس، َفأَْدَرْتُت ِمْن َقْوِلِه :" َما ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصِبَعِِشٍّ ا يَُحدِّ َقاِئم 

أُ، َفيُْحِسُن  ، ُمْقِبل  َعَليِْهَما ِبَقْلِبِه  ُوُضوَءُه،ُمْسِلٍم يَاََوضَّ ثُمَّ يَُقوُم َفيَُصيلِّ َرْتَعانَْيِ

 َلُه اْلَجنَُّة  ")رواه مسلم(. َوَوْجِهِه، إاِلَّ َوَجبَتْ 

قال ِلِباَلٍل ِعنَْد َصاَلِة اْلَفْجِر: " يَا  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أَِبي ُهَريَْرَة َريِضَ اللَُّه َعنُْه، أَنَّ النَِّبيَّ  -ت

ْساَلِم، َفِإنِّي َسِمْعُت َدفَّ نَْعَليْكَ  ثِْني ِبأَْرَجى َعَمٍل َعِمْلاَُه يِف اإْلِ ِباَلُل َحدِّ
َديَّ يِف بنَْيَ يَ  1

                                                 
 دف نعليك: أي َصْوُت حذائك َوَحَرَكتُهُ َعلَى األَْرِض.   1
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ا يِف َساَعِة َليٍْل أَْو  ااْلَجنَِّة، َقاَل: مَ  ْر َطُهور  َعِمْلُت َعَمال  أَْرَجى ِعنِْدي أَنِّي َلْم أَتََطهَّ

َ " )رواه البخاري(.   نََهاٍر إاِلَّ َصلَّيُْت ِبذَِلَك الطُُّهوِر َما ُتِاَب ِِل أَْن أَُصيلِّ

 : املحافظة عىل الوضوء:ثامنا  

ا عىل وضوء، تلما اناقض وضوءه توضأ، فعن ثوباَن للمسل يسن م أن يكون دوم 

: " اساقيموا ولن تُحُصوا، واعلموا أنَّ خريَ ملسو هيلع هللا ىلصريض الله عنه قال: قال رسوُل الله 

الة، وال يحافظ عىل الوضوء إالَّ مؤمن  " )رواه ابن ماجه وصححه  أعمالكم الصَّ

 األلباني(.
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 الفصل الثاين

متعلقة بأحكام الجنابة سنن مهجورة 

 والغسل

: دعاء الجماع:   أوال 

تثري من املسلمني من ينىس دعاء الجماع عند إتيان أهله، وهذا الدعاء يقوله 

الرجل، وإن قالاه املرأة فهذا أمر طيب، فَعن عبد الله بن عباس، َقاَل: َقاَل َرُسوُل 

َجنِّبْنَا  مَّ يَأِْتَي أَْهَلُه، َقاَل: ِبْسِم اللَِّه، اللَّهُ  : " َلْو أَنَّ أََحَدُهْم إِنَا أََراَد أَنْ ملسو هيلع هللا ىلصاللَِّه 

ُه  ْر بَيْنَُهَما َوَلد  يِف نَِلَك َلْم يَُُضَّ يَْطاَن َما َرَزْقاَنَا، َفِإنَُّه إِْن يَُقدَّ يَْطاَن، َوَجنِِّب الشَّ الشَّ

ا " )رواه البخاري ومسلم(.  َشيَْطان  أَبَد 

 د األتل والنوم:: الوضوء للُجنُب عنثاني ا

للمسلم أن ياوضأ إن أراد أن يأتل أو ينام وهو ُجنُب، فعن عائشَة ريض الله  يسن

أ  ملسو هيلع هللا ىلصعنها قالت: "تان رسوُل الله  إنا تان ُجنب ا فأراد أن يأُتل أو ينام، توضَّ

الة" )رواه مسلم(. وعن ابن ُعمَر ريض الله عنهما: أنَّ عمر بن  وضوءه للصَّ

أ أحُدتم،  أحدنا: أيرُقُد ملسو هيلع هللا ىلصالله الخطَّاب سأل رسوَل  وهو ُجنُب؟ قال: نَعْم، إنا توضَّ

 فلريقْد وهو جنُب " )رواه البخاري ومسلم(.

 : الوضوء للُجنُب عند معاودة الجماع:ثالث ا

للُجنُب إن أراد أن يأتي أهله مرة أخرى أن ياوضأ، فعن أبي سعيٍد الُخدريِّ  يسن

: "إنا أتى أحُدتم أْهَله، ثم أراد أن يعوَد، ملسو هيلع هللا ىلصريض الله عنه قال: قال رسوُل الله 

أْ " )رواه مسلم(.  فلياوضَّ



 محمد رفيق مؤمن شوبكي                                     الدرر املنثورة يف السنن املهجرة

 

 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 11

ا : الوضوء قبل الغسل من الجنابة واإلتيان بصفة الغسل رابع 

 الكامل:

تثري من املسلمني واملسلمات من الجنابة بشكل عشوائي، مع أنه جاء يف  يغاسل

ه عنهما قال: صفة الغسل الكامل، فعن ابن عباس ريض الل ملسو هيلع هللا ىلصسنة النبي 

ثَاِْني َخاَلِاي َميُْمونَُة َريِضَ الله َعنَْها َقاَلْت: " أَْدنَيُْت ِلَرُسوِل الله صىل الله  -َحدَّ

تنَْيِ أَْو ثاَلثا ، ثُمَّ أَْدَخَل يََدُه يِف  نَ ُغْسَلُه ِم  -عليه وسلم يِْه َمرَّ الَجنَابَِة، َفَغَسَل َتفَّ

َب ِبِشَماِلِه األَْرَض، َفَدَلَكَها اإلنَاِء، ثُمَّ أَْفَرَغ ِبِه َعىَل  َ ََ  َفْرِجِه، َوَغَسَلُه ِبِشَماِلِه، ثُمَّ 

ال  ِه،  ِة،َدْلكا  َشِديدا ، ثُمَّ تََوّضأَ ُوُضوَءُه ِللصَّ ثُمَّ أَْفَرَغ َعىَل َرأِْسِه ثاَلَث َحَفنَاٍت ِملَء َتفِّ

ى َعْن َمقَ  اِمِه نَِلَك، َفَغَسَل ِرْجَليِْه، ثُمَّ أَتَيْاُُه ِباملِنِْديِل ثُمَّ َغَسَل َساِئَر َجَسِدِه، ثُمَّ تَنَحَّ

ُه " )مافق عليه(.  َفَردَّ

للمرأة َدْلك الشعر يف غسل الطهارة من الحيض والنفاس أشد من دلكه  ويساحب

يف غسل الجنابة، ويساحب أيضا  أن تاطيب يف موضع الدم إزالة للرائحة الكريهة، 

لله عنها أَنَّ أَْسَماَء ريض الله عنها َسأََلْت النَِّبيَّ َصىلَّ اللَُّه َعَليِْه فَعْن َعاِئَشَة ريض ا

ُر َفاُْحِسُن  َوَسلَّمَ  َعْن ُغْسِل اْلَمِحيِض َفَقاَل: "تَأُْخذُ إِْحَداُتنَّ َماَءَها َوِسْدَرتََها، َفاََطهَّ

ا، َحاَّى تَْبلَُغ ُشُؤوَن َرأِْسَها، ثُمَّ الطُُّهوَر، ثُمَّ تَُصبُّ َعىَل َرأِْسَها َفاَْدلُُكُه َدْلك   ا َشِديد 

 ْ ُر ِبَها، َفَقاَلْت أَْسَماُء: َوَتيَْف  ُخذُ تَُصبُّ َعَليَْها اْلَماَء، ثُمَّ تَأ َكة  َفاََطهَّ ِفْرَصة  ُمَمسَّ

ِريَن ِبَها! َفَقاَلْت َعاِئَشُة َتأَنَّ  ُر ِبَها؟ َفَقاَل: ُسبَْحاَن اللَِّه! تََطهَّ َها تُْخِفي نَِلَك: تََطهَّ

ِم .َوَسأََلاُْه َعْن ُغْسِل اْلَجنَابَِة، فَ  ُر َفاُْحِسُن َقالَ تَاَبَِّعنَي أَثََر الدَّ : تَأُْخذُ َماء  َفاََطهَّ

الطُُّهوَر، ثُمَّ تَُصبُّ َعىَل َرأِْسَها َفاَْدلُُكُه َحاَّى تَبْلَُغ ُشُؤوَن َرأِْسَها، ثُمَّ تُِفيُض َعَليَْها 

اَء. َفَقاَلْت َعاِئَشُة: ِنْعَم النَِّساُء ِنَساُء اأْلَنَْصاِر، َلْم يَُكْن يَْمنَُعُهنَّ اْلَحيَاُء أَْن اْلمَ 

يِن " )رواه مسلم(. ْهَن يِف الدِّ  يَاََفقَّ
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 الثالث الفصل

 مهجورة متعلقة باألذان واإلقامة سنن

 

 : ماابعة املؤنن وامُلِقيم وقول مثلما يقول:أوال  

لم أن ياابع املسلم مؤنن وُمِقيم الصالة وأن يقول مثلما يقول، فعن للمس يسن

قال: " إِنا سِمْعاُُم النِّداَء،  ملسو هيلع هللا ىلصأَبي سعيٍد الُخْدِريِّ ريَض اللَّه عنُْه أَنَّ رُسول اللَِّه 

 َفُقولُوا َتما يُقوُل املُؤنُِّن " )مافق عليه(.

: " إنا قال املؤنن: ملسو هيلع هللا ىلصه عمر بن الخطاب ريض الله عنه قال: قال رسول الل وعن

الله أترب الله أترب، فقال أحدتم: الله أترب الله أترب، ثم قال: أشهد أن ال إله إال الله 

ا رسول الله قال: أشهد أّن  قال: أشهد أن ال إله إال الله، ثم قال: أشهد أّن محمد 

ا رسول الله، ثم  ، ثم قال : حي عىل الصالة قال: ال حول وال قوة إال باللهقالمحمد 

حي عىل الفالح قال: ال حول وال قوة إال بالله، ثم قال: الله أترب الله أترب قال: الله 

أترب الله أترب، ثم قال: ال إله إال الله، قال: ال إله إال الله من قلبه دخل الجنة " 

 )رواه مسلم( .

ال : إنا رّدد املصيل خلف مقيم الصالة فإنه يقول مثلما يقول، وإنا قمالحظة

املقيم "قد قامت الصالة، قد قامت الصالة" فإنه يقول ِمثله، وأما ما يُروى من 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصأنه يقول: "أقامها الله وأدامها"، فهذا ال يصح؛ لكونه لم يثبت عن النبي 

" حديث ضعيف ال يُعامد عليه، امهاوالحديث الذي جاء بصيغة "أقامها الله وأد

ر العسقالني واإلمام األلباني والشيخ ابن تما قال اإلمام النووي واإلمام ابن حج

 باز والشيخ ابن عثيمني رحمهم الله تعاىل جميعا  وجميع علماء املسلمني. 
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بعد األنان والدعاء له بنيل منزلة  ملسو هيلع هللا ىلص: الصالة عىل النبي ثاني ا

 الوسيلة:

بعد األنان والدعاء له بنيل درجة الوسيلة، فَعْن  ملسو هيلع هللا ىلصللمسلم الصالة عىل النبي  يسن

يُقوُل: " إِنا  ملسو هيلع هللا ىلصعبِْد اللَِّه بِْن َعمِرو بِْن العاِص ريِضَ اللَّه عنُْهما أَنه َسِمع رُسوَل اللَِّه 

َمْن َصىلَّ عيَلَّ َصالة  َصىلَّ  هُ سِمْعاُُم النِّداَء َفُقولُوا ِمثَْل ما يَُقوُل، ثُمَّ َصلُّوا عيَلَّ، َفِإنَّ 

ا، ثُمَّ سلُوا اللَّه ِل اْلوِسيَلَة، َفِإنََّها َمنِزَلة  يف الجنَِّة ال تَنْبَِغي إاِلَّ  اللَّه َعَليِْه ِبَها عرْش 

 فاَعةُ شَّ لَعبٍْد مْن ِعباد اللَّه َوأَْرُجو أَْن أَُتوَن أَنَا ُهو، َفمْن َسأَل ِلَ اْلوِسيَلة َحلَّْت َلُه ال

 (." )رواه مسلم

َقاَل: " من َقال ِحني يْسمُع  ملسو هيلع هللا ىلصجابٍر بن عبد الله ريَض اللَّه عنُْه أَنَّ َرُسوَل اللَِّه  وعنْ 

الِة اْلَقا ِة، والصَّ ا اْلوِسيَلَة النِّداَء: اللَُّهمَّ َربَّ هِذِه الدَّعوِة الاَّامَّ ، 2ِئمِة، آت محمد 

وَعْدتَه، حلَّْت لَُه َشَفاعاي يْوم اْلِقياِمة"  ذيالَّ  4 مْحُمودا   وابْعثُْه مَقاما  ، 3واْلَفَضِيَلة 

)رواه البخاري(. ويف رواية عند البيهقي بزيادة: "إنك ال تخلف امليعاد" )صححها 

 ابن باز وابن عثيمني رحمهما الله(.

ا الوسيلة تنبيه : هناك من يزيد يف الدعاء بعد سماع األنان، فيقول: )آت محمد 

لة والدرجة العالية الرفيعة(، وعبارة الدرجة العالية الرفيعة ال أصل لها والفضي

تما بنّي الحافظ ابن حجر العسقالني والحافظ السخاوي واإلمام األلباني 

 وغريهم.

: الاشهد حني سماع األنان والدعاء با )رضيت بالله ربا  ثالث ا

:)... 

اٍص ريِضَ اللَّه عنْهُ  عنْ  أَنَُّه َقاَل: " َمْن َقال ِحنَي  ملسو هيلع هللا ىلصَعن النبي  َسْعِد بْن أَبي وقَّ

ا عبُْدُه  يْسمُع املُؤنَِّن: أَْشَهد أَْن ال إِله إاِلَّ اللَّه وْحدُه ال رَشيك لُه، َوأَنَّ محمد 

                                                 
 الوسيلة: َمنِزلَةٌ في الجنَِّة ال تَْنبَِغي إاِلَّ لعَْبٍد مْن ِعباد اَّللَّ تعالى. 2
 الزائدة على الخالئق.الفضيلة: المرتبة  3
وسمي بالمقام المحمود؛ ألّن جميع  ،ملسو هيلع هللا ىلصالمقام المحمود: الشفاعة العظمى عند هللا للفصل بين العباد وال يؤذن فيها إال للنبي محمد  4

 لخالئق.على ذلك المقام، فشفاعته سبب فّك كربتهم من أهوال المحشر واالنتقال إلى الحساب والفصل بين ا ملسو هيلع هللا ىلصالخالئق يحمدون محمدًا 
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ٍد َرُسوال ، وباإِلْس  ِدين ا، ُغِفر َلُه نَنْبُُه " )رواه  المِ َورُسولُُه، رِضيُت ِباللَِّه ربًّا، وبُمَحمَّ

 .(مسلم

: اخالف العلماء يف املوضع الذي يقال فيه هذا الذتر، فمنهم من رجح أنه مالحظة

يقال بعد فراغ املؤنن من األنان وقال بذلك العالمة عيل القاري يف تاابه مرقاة 

املفاتيح، ومنهم من رجح أنه يقال عند تشهد املؤنن، أي قبل قوله: )حي عىل 

صحيح مسلم، وأخذ بهذا القول  حهرش  الصالة(، وقال بذلك اإلمام النووي يف

 اإلمام األلباني والعالمة ابن عثيمني وغريهم رحمهم الله.

ا  : الدعاء عند النداء )األنان(: رابع 

للمسلم الدعاء عند األنان فهو وقت من أوقات اساجابة الدعاء، فعن َسْهِل  يسن

اِن: ملسو هيلع هللا ىلصُسوُل اللَِّه بِْن َسْعٍد الساعدي َريِضَ اللَُّه َعنُْه، َقاَل: َقاَل رَ  : "ثنااِن ما تَُردَّ

 الدعاُء عند النداِء، وتحَت املطِر " )رواه الحاتم وحسنه السيوطي واأللباني(. 

قال: " اطلبوا اساجابة الدعاء عند  ملسو هيلع هللا ىلصابن عمر ريض الله عنه أن النبي  وعن

ه الاقاء الجيوش، وإقامة الصالة، ونزول الغيث " )أخرجه الشافعي يف األم وحسن

 األلباني(.

ا  : الدعاء بني األنان واإلقامة:خامس 

للمسلم الدعاء بني األنان واإلقامة فهو وقت من أوقات اساجابة الدعاء،  يسن

َعاُء اَل يَُردُّ بنَْيَ اأْلََناِن ملسو هيلع هللا ىلصفَعْن أَنَِس بِْن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه  : "الدُّ

َقاَمِة")رواه أبو داود والرتم  ذي وصححه األلباني(.َواإْلِ

َعاَء اَل  وجاء هذا الحديث يف مسند اإلمام أحمد بصيغة الحث عىل الدعاء: " إِنَّ الدُّ

َقاَمِة، َفاْدُعوا".  يَُردُّ بنَْيَ اأْلََناِن َواإْلِ
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 الرابع الفصل

 مهجورة متعلقة بالصالة سنن

 

 :: السواك عند تل صالةأوال  

للمسلم أن يسااك قبل تكبرية اإلحرام يف تل صالة؛ لحديث أبي ُهَريرَة ريض  يسن

اي  ملسو هيلع هللا ىلصالله عنه، أنَّ رسول الله  ألمرتُهم  -أو عىل النَّاس-قال: " لوال أن أُشقَّ عىل أمَّ

واك مع تلِّ صالة " )رواه البخاري(. ويف رواية أخرى عند مسلم والرتمذي:  بالسِّ

 "عند تل صالة".

 تخان سرتة يف الصالة لإلمام واملنفرد:: اثاني ا

للمصيل إنا تان منفردا  أو إماما  أن يجعل أمامه سرتة تمنع املرور بني يديه  يسن

وتكف برصه عما وراءها فامكنه من الخشوع يف الصالة، عن أبي سعيد الخدري 

ىَل ُسرْتٍَة، َوْليَْدُن : " إنَا َصىلَّ أََحُدُتْم َفْليَُصلِّ إِ ملسو هيلع هللا ىلصريض الله عنه قال: قال رسول الله 

، َفْليَُقاِتْلُه، َفِإنَُّه َشيَْطان  "  ِمنَْها، َواَل  ا يَُمرُّ بنَْيَ يََديِْه، َفِإْن َجاَء أََحد  يَُمرُّ يََدْع أََحد 

)رواه ابن ماجه وصححه األلباني(. أما املأموم فسرتة اإلمام سرتة له فال 

 ني يديه.يساحب له اتخان السرتة وال يُضه من يمر ب

ا أو ترسيًّا أو عصا مغروزة أو فائدة ا أو رسير  ا أو عمود  : السرتة قد تكون جدار 

نحو نلك، وأقل نلك ما يكون مثل مؤخرة الرحل: وهي العود أو الخشبة الاي 

تكون خلف راتب اإلبل، وهي تقارب ثلثي نراع، أو ما يقارب الذراع أي تقريبا  

ارتفاع السرتة عن األرض، فعن  يثهذا من ح سم( أو يقل أو يزيد قليال ، 50)
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: " إنا وضع أحدتم بني يديه ملسو هيلع هللا ىلصموىس بن طلحة عن أبيه قال: قال رسول الله 

 مثل مؤخرة الرحل فليصل وال يبال من مر وراء نلك " )رواه مسلم(.

سم  150ملن أراد أن يصيل إىل سرتة أن يقرب منها نحو ثالثة أنرع ) ويسن

 ملسو هيلع هللا ىلصال يزيد عىل نلك؛ لحديث بالل ريض الله عنه: "أّن النبي تقريبا ( من قدميه، و 

دخل الكعبة فصىل وبينه وبني الجدار نحو من ثالثة أنرع" )رواه النسائي وأحمد 

 وجاء معناه يف صحيح البخاري(.

 : الصالة يف النعال:ثالث ا

صىل وهو البس نعله )حذاءه(، فمن تان يف مكان يساطيع أن  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ثبت

، يصيل  فيه بنعله إن تان طاهرا  فهذا أمر مسنون، فعن َسِعيُد بُْن يَِزيَد اأْلَْزِديُّ

يَُصيلِّ يِف نَْعَليِْه؟ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسأَْلُت أَنََس بَْن َماِلٍك ريض الله عنه: " أََتاَن النَِّبيُّ 

 نََعْم " )رواه البخاري ومسلم(.

اِد بِْن أَْوٍس ريض الله عنه قَ  وَعنْ  : " َخاِلُفوا اْليَُهوَد َفِإنَُّهْم ملسو هيلع هللا ىلصاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َشدَّ

 اَل يَُصلُّوَن يِف ِنَعاِلِهْم َواَل ِخَفاِفِهْم " )رواه أبو دواد وصححه األلباني(.

ا  : دعاء االسافااح:رابع 

من املسلمني يكرّب تكبرية اإلحرام ويبدأ بقراءة الفاتحة، وال يقول دعاء  تثري

يف أحاديث تثرية أن يقول دعاء  ملسو هيلع هللا ىلص، ويسن للمصيل تما بني النبي االسافااح

االسافااح بعد تكبرية اإلحرام وقبل قراءة الفاتحة، ومن أدعية االسافااح 

 الثاباة:

ِق َواْلَمْغِرِب، اللَُّهمَّ  -1 اللَُّهمَّ بَاِعْد بَيِْني َوبنَْيَ َخَطايَاَي، َتَما بَاَعْدَت بنَْيَ اْلَمرْشِ

نِ  نَِس، اللَُّهمَّ اْغِسْلِني ِمْن نَقِّ ى الثَّْوُب األَبْيَُض ِمَن الدَّ ي ِمْن َخَطايَاَي، َتَما يُنَقَّ

 " )رواه البخاري ومسلم من حيث أبي هريرة(. رَبَدِ َخَطايَاَي ِبالثَّْلِج َواْلَماِء َوالْ 

َك وال إَلهَ  -2 غريََك )رواه أبو  سبحانََك اللَّهمَّ وبحمِدَك وتباَرَك اسُمَك وتعاىل َجدُّ

 داود والرتمذي والنسائي وصححه األلباني من حيث أم املؤمنني عائشة(.
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ا َتِثري ا َطيِّب ا ُمبَاَرت ا ِفيِه )رواه مسلم من حديث أنس بن   -3 اْلَحْمُد ِللَِّه، َحْمد 

 مالك(.

لَِّه بُْكَرة  َوأَِصيال  )رواه مسلم اللَُّه أَْترَبُ َتِبري ا، َواْلَحْمُد ِللَِّه َتِثري ا، َوُسبَْحاَن ال -4

 من حديث ابن عمر(.

ِتنَي،  -5 ا َوَما أَنَا ِمَن اْلُمرْشِ َماَواِت َواألَْرَض َحِنيف  ْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر السَّ َوجَّ

يَك َلهُ  ، َوِبذَِلَك إِنَّ َصاَلِتي، َونُُسِكي، َوَمْحيَاَي، َوَمَماِتي، ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي، اَل رَشِ

أَنَْت اْلَمِلُك، اَل إَِلَه إاِلَّ أَنَْت، أَنَْت َربِّي َوأَنَا َعبُْدَك،  ُهمَّ أُِمْرُت َوأَنَا ِمَن اْلُمْسِلِمنَي، اللَّ 

ا، إِنَُّه اَل يَْغِفُر الذُّنُوَب إاِلَّ  َظَلْمُت نَْفِِس، َواْعرَتَْفُت ِبذَنِْبي، َفاْغِفْر ِِل نُنُوِبي َجِميع 

 َ ْف َعنِّي َسيِّئََها، اَل  ْحَسِنَهانَْت، َواْهِدِني أِلَْحَسِن األَْخاَلِق، اَل يَْهِدي أِلَ أ إاِلَّ أَنَْت، َواْْصِ

ُّ َليَْس إَِليْكَ  ُف َعنِّي َسيِّئََها إاِلَّ أَنَْت، لَبَّيَْك َوَسْعَديَْك، َواْلَخرْيُ ُتلُُّه يِف يََديَْك، َوالرشَّ ، يرَْصِ

َ أَنَا ِبَك، وَ  إَِليَْك )رواه مسلم من حديث عيل  تُوبُ إَِليَْك تَبَاَرْتَت َوتََعاَليَْت، أَْساَْغِفُرَك َوأ

 بن أبي طالب(.

ا  : القراءة يف الصلوات بعد الفاتحة:خامس 

 القراءة يف صالة الفجر: -1

يقرأ يف صالة الفجر بعد الفاتحة بنحو ساني إىل مائة آية. وأحيانا   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  تان

يقرأ سورة )ق(. وأحيانا  يقرأ سورة )الروم(. وتان يقرأ سورة )الواقعة( 

ونحوها من السور، وأحيانا  يقرأ سورة )الطور(، وأحيانا  يخفف إىل حد أنه تان 

سورة  ملسو هيلع هللا ىلصعونتني(. وقرأ النبي باا )امل حيانا  ، وأ5يقارص عىل قراءة سورة )الزلزلة(

ِل  ملسو هيلع هللا ىلص)الاكوير(، وتان  ، وافااح مرة بسورة 6يقرأ يف صالة الفجر ِبُطَوِل اْلُمَفصَّ

)املؤمنون( حاى إنا بلغ نتر موىس وهارون عليهما السالم يف الرتعة األوىل أخذته 

( يف الرتعة ةسعلة فرتع. وتان يقرأ يف صالة فجر يوم الجمعة سورة )السجد ملسو هيلع هللا ىلص

 وىل، وسورة )اإلنسان( يف الرتعة الثانية.األ 

 القراءة يف صالتي الظهر والعرص: -2

                                                 
5  ِ ِ اْلُجَهنِّيِ قَاَل: " إِنَّ َرُجاًل ِمْن ُجَهْينَةَ أَْخبََرهُ أَنَّهُ َسِمَع َرُسوَل اَّللَّ ْكعَتَْيِن ِكْلتَْيِهَما،  ملسو هيلع هللا ىلص َعْن ُمعَاِذ ْبِن َعْبِد اَّللَّ ْبحِ إِذَا ُزْلِزلَِت فِي الرَّ قََرأَ فِي الصُّ

 أبو داود وحسنه األلباني(. واهْمدًا " )رفَاَل أَْدِري أَنَِسَي أَْم قََرأَ ذَِلَك عَ 
 قصار المفصل: من سورة )ق( إلى سورة )عم( كما بين الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا في كتابه الشرح الممتع. 6
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يطيل القراءة يف صالة الظهر، حاى قال أبو سعيد الخدري: )تانت  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  تان

صالة الظهر تقام فيذهب الذاهب إىل البقيع، فيقيض حاجاه، ثم يأتي أهله 

تعة األوىل، مما يطيلها(. وتان فياوضأ ويدرك النبي صىل الله عليه وسلم يف الر 

وتارة سورة الليل، وتارة  األعىل،يقرأ فيها تارة بقدر سورة السجدة، وتارة سورة 

سورة الشمس، وتارة سورة االنشقاق، وتارة سورة الغاشية، وتارة سورة 

 الربوج وتارة سورة الطارق.

قرأ فيها يخفف يف صالة العرص، فقرأ فيها نحو سورة الليل، و  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وتان

 سورة الربوج، وقرأ سورة الطارق.

يِف الظُّْهِر  ،ملسو هيلع هللا ىلصِقيَاَم َرُسوِل اللَِّه  7، َقاَل: " ُتنَّا نَْحِزرُ  أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  وَعنْ 

ْتَعانَْيِ األُوَلينَْيِ ِمَن الظُّْهِر، َقْدَر ِقَراَءِة الم تَنِْزيلُ  ، َفَحَزْرنَا ِقيَاَمُه يِف الرَّ  َواْلَعرْصِ

ْجَدِة، َوَحَزْرنَا ِقيَاَمُه يِف  ، َقْدَر النِّْصِف ِمْن نَِلَك، َوَحَزْرنَا ِقيَاَمُه يِف  السَّ األُْخَرينَْيِ

، َعىَل َقْدِر ِقيَاِمِه يِف األُْخَرينَْيِ ِمَن الظُّْهِر، َويِف األُْخَرينَْيِ  ْتَعانَْيِ األُوَلينَْيِ ِمَن اْلَعرْصِ الرَّ

  النِّْصِف ِمْن نَِلَك " )رواه مسلم(.ِمَن اْلَعرْصِ َعىَل 

 القراءة يف صالة املغرب: -3

يف صالة املغرب مرة بسورة األعراف يف الرتعاني، ومرة بالطور، ومرة  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  قرأ

باملرسالت، وقرأ فيها بالصافات، وقرأ فيها بسورة الدخان، وقرأ فيها بسورة 

املعونتني وقرأ فيها باملرسالت، وأنه األعىل، وقرأ فيها بسورة الاني، وقرأ فيها ب

ل تان   . 8يقرأ فيها بقصار املَُفصَّ

 القراءة يف صالة العشاء: -4

ِل يقرأ يف ص ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  تان ، وقرأ فيها بسورة االنشقاق، 9الة العشاء بوسط اْلُمَفصَّ

وقرأ فيها بسورة الاني. وتان معان بن جبل ريض الله عنه يطيل قراءته يف 

أن يقرأ  ملسو هيلع هللا ىلصا يؤم قومه فيقرأ بهم سورة البقرة، فأرشده النبي العشاء عندم

 بسورة األعىل والشمس والليل.

                                                 
ر 7  نَْحِزُر: أي نُقدِّ
 شرح الممتع.قصار المفصل: من سورة )الضحى( إلى سورة )الناس( كما بين الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا في كتابه ال 8
 وسط المفصل: من سورة )عم( إلى سورة )الضحى( كما بين الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا في كتابه الشرح الممتع. 9
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 القراءة يف صالة الجمعة: -5

يقرأ يف صالة الجمعة بعد الفاتحة يف الرتعة األوىل سورة الجمعة، ويف  ملسو هيلع هللا ىلص تان

الثانية سورة املنافقني. وأحيانا  يقرأ يف الرتعة األوىل سورة األعىل، ويف الثانية 

 سورة الغاشية.

 القراءة يف صالة العيدين: -6

الرتعة  يقرأ يف صالة العيدين بعد الفاتحة يف الرتعة األوىل سورة ق، ويف ملسو هيلع هللا ىلص تان

الثانية سورة القمر. وأحيانا  يقرأ يف الرتعة األوىل سورة األعىل، ويف الثانية سورة 

 الغاشية.

 القراءة يف صالة الوتر: -7

يقرأ يف الرتعة األوىل بعد الفاتحة سورة األعىل، ويف الثانية الكافرون، ويف  ملسو هيلع هللا ىلص تان

 الثالثة املعونات )اإلخالص، الفلق، الناس(.

 يف سنة الفجر وسنة املغرب ورتعاي الطواف:القراءة  -8

يقرأ يف الرتعة األوىل بعد الفاتحة يف سنة الفجر، وسنة املغرب، ورتعاي  ملسو هيلع هللا ىلص تان

 الطواف سورة الكافرون، ويف الثانية اإلخالص.

 أُنِْزلَ  َوَما ِباللَّهِ  آَمنَّا ُقولُوا ﴿يقرأ يف سنة الفجر يف الرتعة األوىل: ملسو هيلع هللا ىلصتان  وأحيانا  

 أُوتِيَ  َوَما َواأْلَْسبَاِط  َويَْعُقوبَ  َوإِْسَحاَق  َوإِْسَماِعيلَ  إِبَْراِهيمَ  إىَِل  أُنِْزلَ  َوَما نَاإَِليْ 

ُق بنَْيَ أََحٍد ِمنُْهْم َونَْحُن َلُه  بِِّهمْ ا أُوتَِي النَِّبيُّوَن ِمْن رَ َومَ  َوِعيىَس  ُموىَس  ال نَُفرِّ

 َتِلَمةٍ  إىَِل  تََعاَلْوا اْلِكاَاِب  أَْهلَ  يَا ُقلْ  ﴿:ثانيةال الرتعة ويف(. 136: البقرة)﴾ُمْسِلُموَن 

َك ِبِه َشيْئا  َوال يَ َوال اللَّهَ  إاِلَّ  نَْعبُدَ  أاَلَّ  َوبَيْنَُكمْ  بَيْنَنَا َسَواءٍ  بَْعُضنَا بَْعضا  أَْربَابا   اَِّخذَ  نرُْشِ

 .)64:عمران آل)﴾ِمْن ُدوِن اللَِّه َفِإْن تََولَّْوا َفُقولُوا اْشَهُدوا ِبأَنَّا ُمْسِلُموَن 

 : الاسبيح والدعاء والاعون عند قراءة آيات معينة:سادسا  

للمصيل إنا مر بآية تسبيح أن يسبح، وإنا مر بآية فيها سؤال أن يسأل  يسن

الله، وإنا مر بآية عذاب اساعان بالله تعاىل منه، فعن حذيفة بن اليمان ريض الله 

، إنا مرَّ  ملسو هيلع هللا ىلصعنه قال: " صلَّيُت مع النبيِّ  ال  ناَت ليلٍة، فافااح البقرَة ...  يقرأ ُمرتسِّ
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نَ، ثم رتع ... "  ،حَ بآيٍة فيها تسبيح  سبَّ  ٍن تعوَّ وإنا مرَّ بسؤاٍل سأل، وإنا مرَّ باعوُّ

 )رواه مسلم(.

اإلمام النووي يف رشح صحيح مسلم: " فيه اساحباب هذه األمور لكل قارئ  قال

 ". واملنفرد واملأموم لإلمام اساحبابه-الشافعية أي–يف الصالة وغريها ومذهبنا 

لاسبيح والدعاء والاعون عند قراءة آيات : نهب بعض العلماء إىل أن امالحظة

معينة يساحب يف صالة النافلة والفريضة، ونهب غريهم إىل أنه مساحب يف 

 .10صالة النافلة فقط دون الفريضة 

ا  : قراءة سورة اإلخالص يف تل رتعة: سابع 

أن يقرأ املصيل أحيان ا يف صالته سورة اإلخالص بعد الفاتحة والسورة الاي  يسن

يٍَّة َوَتاَن يَْقَرأُ  ملسو هيلع هللا ىلصتليها، فَعْن َعاِئَشَة ريض الله عنها، " أَنَّ النَِّبيَّ  بََعَث َرُجال  َعىَل رَسِ

ا َرَجُعوا نََتُروا نَِلَك أِلَْصَحاِبِه يِف َصاَلِتِهْم َفيَْخِاُم ِباااااا )ُقْل ُهَو اللَُّه أََحد (،  َفَلمَّ

ٍء يَْصنَُع نَِلَك ، َفَسأَلُوُه ؟ ، َفَقاَل : أِلَنََّها ِصَفُة  ،ملسو هيلع هللا ىلصِللنَِّبيِّ  َفَقاَل : َسلُوُه أِلَيِّ ََشْ

َ ِبَها ، َفَقاَل النَِّبيُّ  ْحَمِن، َوأَنَا أُِحبُّ أَْن أَْقَرأ رواه : أَْخرِبُوُه أَنَّ اللََّه يُِحبُُّه  ")ملسو هيلع هللا ىلصالرَّ

 البخاري ومسلم(.

 

 : رفع اليدين عند الاكبري يف أربعة مواضع:ثامن ا

يف أربعة  11 حذو املنكبني أو حذو األنننيالسنة رفع اليدين عند الاكبري من

مواضع: عند تكبرية اإلحرام، وعند الرتوع، وعند الرفع من الرتوع، وعند القيام 

الله بن عمر ريض الله عنهما: " أَنَّ  من الاشهد األول إىل الرتعة الثالثة، فعن عبد

ُتوِع ،  عُ َتاَن يَْرفَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اللَِّه  َ ِللرُّ اَلَة ، َوإِنَا َتربَّ يََديِْه َحذَْو َمنِْكبَيِْه، إَِنا اْفاَاََح الصَّ

                                                 
للعلم: كره الحنفية ذلك لإلمام والمأموم في النافلة والفريضة وقالوا باستحبابه للمنفرد فقط وحصروا حديث حذيفة بالصورة التي مثله  10

أو اثنين بإمام. وقال المالكية بأنه مشروع في النافلة مكروه في الفريضة. واستحب الشافعية وبعض الحنابلة ذلك في وهي اقتداء واحد 

النافلة والفريضة. وذهب بعض الحنابلة للقول باستحبابه في النافلة دون الفريضة وأخذ بهذا القول علماء اللجنة الدائمة والشيخ ابن 

خ ابن عثيمين في كتابه الشرح الممتع: "يسن ذلك في النفل أما في صالة الفرض فليس بسنة وإن كان جائًزا عثيمين رحمه هللا، قال الشي

 " )بتصرف(.
ِ  ملسو هيلع هللا ىلصجاء في أحاديث أن النبي  11 َكاَن ِإذَا َكبََّر، َرفََع  ،ملسو هيلع هللا ىلصكان يرفع يديه عند التكبير حذو أذنيه. فعْن َماِلِك ْبِن اْلُحَوْيِرِث، " أَنَّ َرُسوَل اَّللَّ

 يَدَْيِه، َحتَّى يَُحاِذَي بِِهَما أُذَُنْيِه " )رواه مسلم(.
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ا، َوَقاَل: َسِمَع اللَُّه لِ  ُتوِع َرَفَعُهَما، َتذَِلَك أَيْض  َمْن َحِمَدُه َربَّنَا َوإَِنا َرَفَع َرأَْسُه ِمَن الرُّ

ُجوِد " )مافق عليه(. َوَلَك اْلَحْمُد، َوَتاَن اَل يَْفَعُل نَِلكَ   يِف السُّ

َ َوَرَفَع يََديِْه، َوإَِنا َرَتَع َرَفَع  وعنْ  اَلِة َتربَّ نَاِفٍع : " أَنَّ ابَْن ُعَمَر َتاَن إَِنا َدَخَل يِف الصَّ

ْتَعانَْيِ َرَفَع يََديِْه ، َوإِنَا َقاَل : َسِمَع اللَّ  ُه ِلَمْن َحِمَدُه َرَفَع يََديِْه، َوإِنَا َقاَم ِمَن الرَّ

 " )رواه البخاري(. ملسو هيلع هللا ىلصابُْن ُعَمَر إىَِل نَِبيِّ اللَِّه  كَ يََديه، َوَرَفَع نَلِ 

قوله: "إنا قام من الرتعاني رفع يديه": أي إنا قام من الاشهد األول، قال  ومعنى

ْفُع إنا اُساامَّ الشيخ ابن عثيمني رحمه  الله يف تاابه الرشح املماع: " يكون الرَّ

ا؛ ألن لفظ حديث ابن ُعمر:  تعاني من قام وإنا»قائم   يَصُدق وال ،«يديه َرَفعَ  الرَّ

ا، اُساامَّ  إنا إال نلك َمهُ  تما ينهض، ثم جالس وهو يرفع فال هذا، وعىل قائم   توهَّ

ا بينهما إن إن ينهض؛ حني معناها ليس «قام إنا» تلمة أن ومعلوم بعضهم،  فرق 

." 

ا  : رد الاثاؤب:تاسع 

من عامة املسلمني ياثاءب يف الصالة دون أن يكظم أو حاى يضع يده عىل  تثري

فمه، وينبغي عىل املسلم إن تثاءب يف صالته أو حاى خارج الصالة أن يكظم 

مه، فَعْن أَِبي الاثاؤب بإطباق أسنانه وشفايه أو يدفع الاثاؤب بوضع يده عىل ف

يَْطاِن، َفِإنَا تَثَاَءَب  ،ملسو هيلع هللا ىلص هِ ُهَريَْرَة ريض الله عنه، أَّن َرُسوَل اللَّ  َقاَل: " الاَّثَاُؤُب ِمَن الشَّ

َقاَل: "  ،ملسو هيلع هللا ىلصأََحُدُتْم َفْليَْكِظْم َما اْساََطاَع " )رواه مسلم(. وعنه أيضا  أّن النَِّبيِّ 

يَْطاِن، َفِإنَا  َ الاَّثَاُؤُب ِمَن الشَّ ُه َما اْساََطاَع َفِإنَّ أ إِنَا َقاَل:  َحَدُتمْ تَثَاَءَب أََحُدُتْم َفْلرَيُدَّ

يَْطاُن " )رواه البخاري ومسلم(.  َها َضِحَك الشَّ

ا  : تفريج األصابع يف الرتوع وضمهم يف السجود:عارش 

السنة قبض اليد عىل الرتبة وتفريج األصابع حال الرتوع، ومن السنة ضّم  من

وجعلهما تجاه القبلة حال السجود، فَعْن َواِئٍل  بن حجر َقاَل: " َتاَن  األصابع

َج أََصاِبَعُه، َوإِنَا َسَجَد َضمَّ أََصاِبَعُه " )َرَواُه اْلبَيَْهِقيُّ والح ملسو هيلع هللا ىلصالنَِّبيُّ   اتمإَنا َرَتَع َفرَّ

 وصححه األلباني(. 
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 عرش: الدعاء يف الرتوع والسجود: الحادي

 يف الرتوع باااا )سبحان ربي العظيم( ويف السجود بااا معظم املسلمني يدعو

أدعية أخرى يسن  ملسو هيلع هللا ىلص)سبحان ربي األعىل(، وهذا أمر طيب، لكن وردت عن النبي 

 للمسلم أن يقولها يف رتوعه وسجوده، ومنها:

وِح )رواه مسلم  -1 ، َربُّ الَْماَلِئَكِة َوالرُّ )يف الرتوع والسجود(: ُسبُّوح  ُقدُّوس 

 أم املؤمنني عائشة(. من حديث

)يف الرتوع والسجود(: ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َربَّنَا َوِبَحْمِدَك اللَُّهمَّ اْغِفْر ِِل )رواه  -2

 البخاري من حديث أم املؤمنني عائشة(.

يَاِء  -3 )يف الرتوع والسجود(: ُسبَْحاَن ِني اْلَجرَبُوِت َواْلَمَلُكوِت َواْلِكرْبِ

 ه النسائي وصححه األلباني من حديث عوف بن مالك(.َواْلَعَظَمِة )روا

)يف الرتوع خاصة(: اللَُّهمَّ َلَك َرَتْعُت، َوِبَك آَمنُْت، َوَلَك أَْسَلْمُت، َخَشَع َلَك  -4

ي، َوَعْظِمي، َوَعَصِبي " )رواه مسلم من حديث عيل بن أبي  ي، َوُمخِّ َسْمِعي، َوبَرَصِ

 طالب(.

اللَُّهمَّ َلَك َسَجْدُت، َوِبَك آَمنُْت، َوَلَك أَْسَلْمُت، َسَجَد )يف السجود خاصة(:  -5

ُه، تَبَاَرَك اللَُّه أَْحَسُن اْلَخاِلِقنَي"  َرُه َوَشقَّ َسْمَعُه َوبَرَصَ َوْجِهي ِللَِّذي َخَلَقُه َوَصوَّ

 )رواه مسلم من حديث عيل بن أبي طالب(.

َ  وللمسلم َقاَل: "  ،ملسو هيلع هللا ىلصِبي ُهَريَْرَة، أَنَّ َرُسوَل اللَِّه أن يدعو بما يشاء يف سجوده، فعْن أ

َعاَء " )رواه مسلم(. ومن  ، َفأَْتِثُروا الدُّ أَْقَرُب َما يَُكوُن اْلَعبُْد ِمْن َربِِّه َوُهَو َساِجد 

 يف سجوده:  ملسو هيلع هللا ىلصأدعية 

َلُه،  -أ ُه، َوِجلَُّه، َوأَوَّ ُه " اللَُّهمَّ اْغِفْر ِِل نَنِْبي ُتلَُّه، ِدقَّ َوآِخَرُه، َوَعاَلِنيَاَُه، َورِسَّ

 )رواه مسلم من حديث أبي هريرة(.

اللَُّهمَّ أَُعونُ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك، َوِبُمَعاَفاِتَك ِمْن ُعُقوبَِاَك، َوأَُعونُ ِبَك ِمنَْك، اَل  -ب

لم من حديث أم املؤمنني أُْحِِص ثَنَاء  َعَليَْك أَنَْت، َتَما أَثْنَيَْت َعىَل نَْفِسَك " )رواه مس

 عائشة(.
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 عرش: اإلقعاء بني السجدتني: الثاني

أن يجلس املسلم بني السجدتني بجلسة اإلقعاء املسنون، وصفاها أن ينصب  يسن

القدمني ويجلس عىل العقبني أي أن يجعل إليايْه عىل عقبيه بني السجدتني، فعن 

ا، يَُقو  ، أَنَُّه َسِمَع طاووس  بَرْيِ  ،ُل: ُقْلنَا اِلبِْن َعبَّاٍس: يِف اإِلْقَعاِء َعىَل اْلَقَدَمنْيِ أَبُي الزُّ

ُجِل، َفَقاَل ابُْن َعبَّاٍس: " بَْل ِهَي  نَُّة، َفُقْلنَا َلُه: إِنَّا لَنََراُه َجَفاء  ِبالرَّ َفَقاَل : ِهَي السُّ

 " )رواه مسلم(. ملسو هيلع هللا ىلصُسنَُّة نَِبيَِّك 

هي بأن يجلس عىل إليايه وينصب : هناك هيئة لإلقعاء منهي عنها، و تنبيه

رتبايه ويضع يديه عىل األرض تإقعاء الكلب والسبع، فعن أبي هريرة ريض الله 

َحى  ملسو هيلع هللا ىلصعنه قال: " أََمَرِني َرُسوُل اللَِّه  ِبثاَلٍَث، َونََهاِني َعْن ثاَلٍَث: أََمَرِني ِبَرْتَعاَي الضُّ

اِم ثاَلَثَِة أَيَّاٍم ِمْن ُتلِّ َشْهٍر، َونََهاِني َعْن: نَْقَرٍة ُتلَّ يَْوٍم، َواْلِوتِْر َقبَْل النَّْوِم، َوِصيَ 

يِك، َوإِْقَعاٍء َتِإْقَعاِء اْلَكْلِب، َواْلِاَفاٍت َتاْلِاَفاِت الثَّْعلَ  ِب" )رواه أحمد َتنَْقَرِة الدِّ

 وحسنه األلباني(.

 عرش: إطالة الجلسة بني السجدتني: الثالث

مئنون يف الجلوس بني السجدتني، وهذا خلل تبري؛ إن تثري من املسلمني ال يط نرى

إن االطمئنان يف الجلوس بني السجدتني من أرتان الصالة عند جمهور العلماء، 

إطالة الجلوس بني السجدتني، فعن أنس بن مالك  ملسو هيلع هللا ىلصتما أنه تان من هدي النبي 

ني حاى نقول: قد السجدت بنييقعد  ملسو هيلع هللا ىلصريض الله عنه قال: " تان رسول الله 

 " )رواه مسلم(.  12أوهم

نة ترتها  وقال ابن القيم الجوزية رحمه الله يف تاابه زاد املعاد: " وهذه السُّ

الناس من بعد انقراض عرص الصحابة، ولهذا قال ثابت: وتان أنس يصنع شيئ ا 

 ال أراتم تصنعونه: يمكث بني السجدتني حاى نقول: قد نِس أو: قد أوهم ". 

 ناء الجلسة بني السجدتني:عرش: الدعاء أث الرابع

                                                 
 معنى )قد أوهم(: أي أنه وقع في ذهنهم أنه ترك ما بعده، وقيل ويحتمل أن يكون معناه نسي أنه في صالة. 12
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املسلمني ال يقول يف الجلسة الاي بني السجدتني شيئ ا، ومن السنة أن يدعو  بعض

 بما ييل:

تان يقول بني  ملسو هيلع هللا ىلصعن حذيفة بن اليمان ريض الله عنه: أن النبي  -1

السجدتني: "َربِّ اْغِفْر ِِل، َربِّ اْغِفْر ِِل" )رواه النسائي وابن ماجه وصححه 

 .األلباني(

:           ملسو هيلع هللا ىلصَعْن ابِْن َعبَّاٍس ريض الله عنهما أَنَّ النَِّبيَّ  -2 ْجَدتنَْيِ َتاَن يَُقوُل بنَْيَ السَّ

" اللَُّهمَّ اْغِفْر ِِل، َواْرَحْمِني، َواْجرُبِْني، َواْهِدِني، َواْرُزْقِني " )رواه الرتمذي 

 وصححه األلباني(.

ها زيادات عند أبي داود والرتمذي هذا الحديث بألفاظ مخالفة، ويف بعض وروي

وابن ماجه، وحاصل ما روي يف هذا الدعاء سبع تلمات: )اللَُّهمَّ اْغِفْر ِِل، 

َواْرَحْمِني، َواْجرُبِْني، َواْهِدِني، َواْرُزْقِني، َوَعاِفِني، َواْرَفْعِني(. قال النووي يف 

يجمع بني الروايات ]يعني: إلصابة السنة[ واالخايار أن  ياطاملجموع: " فاالحا

 ويأتي بجميع ألفاظها وهي سبعة ". 

 عرش: االفرتاش يف جلسة الاشهد األول: الخامس

للمصيل إنا تانت الصالة ثالث أو أربع رتعات، تالظهر والعرص واملغرب  يسن

والعشاء، أن يجلس يف الاشهد األول )األوسط( مفرتشا ، وصفة االفرتاش: أن 

قائمة عىل أطراف األصابع، ويفرش رجله اليرسى ينصب املصيل قدمه اليمنى 

أبي حميد  ثبأن يلصق ظهرها باألرض، ويجلس عىل باطنها. جاء يف حدي

ْتَعانَْيِ  ملسو هيلع هللا ىلص: " أن النبي ملسو هيلع هللا ىلصالساعدي يف بيان صفة صالة النبي  تان إِنَا َجَلَس يِف الرَّ

ى َونََصَب اْليُْمنَى " )رواه البخار   ي(.َجَلَس َعىَل ِرْجِلِه اْليرُْسَ

شهد األخري يف ، وعند الا13رتاش عند الجلوس بني السجدتني يسن االف وتذلك

 .14الصالة الثنائية

                                                 
فترا  في اْلُجلُوس بَْين السَّْجدَتَْيِن؛ لحديث وائِل بِن ُحْجٍر سبق أن ذكرنا أن السنة اإلقعاء بين السجدتين، وهنا نبين أنه يستحب اال 13

داود  أبويُصلِّي، فسَجد، ثم قعَدَ، فافتََرَ  ِرْجلَه اليُسرى " )رواه  ملسو هيلع هللا ىلص: " أنَّه رأى النبيَّ  ملسو هيلع هللا ىلصرضَي هللاُ عنه في بيان صفة صالة النبي 

 ُهَما ُسنَّتَاِن، فأيهما جلس المصلي أصاب السنة بإذن هللا.والنسائي وصححه األلباني(، وال تعارض في ذلك؛ إذ الحاصل أَنَّ 
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 عرش: الاورك يف جلسة الاشهد األخري: السادس

للمصيل إنا تانت الصالة ثالث أو أربع رتعات، تالظهر والعرص واملغرب  يسن

 والعشاء، أن يجلس يف الاشهد األخري ماورتا ، وللاورك صفاان:

الصفة األوىل: أن يفرش رجله اليرسى، وينصب اليمنى، ويخرجهما من  -1

يف الجانب األيمن، ويجعل أليايه عىل األرض، جاء يف حديث أبي حميد الساعدي 

َم  ملسو هيلع هللا ىلص: " أن النبي ملسو هيلع هللا ىلصبيان صفة صالة النبي  ْتَعِة اآْلِخَرِة َقدَّ تان إَِنا َجَلَس يِف الرَّ

ى َونََصَب اأْلُ   َوَقَعَد َعىَل َمْقَعَدِتِه " )رواه البخاري(. ْخَرىِرْجَلُه اْليرُْسَ

الصفة الثانية: أن يفرش القدمني جميعا ، ويخرجهما من الجانب األيمن،  -2

بَرْيِ ريض الله عنهما أنه: " ويجعل أليا يه عىل األرض، جاء يف حديث َعبِْد اللَِّه بِْن الزُّ

ى بنَْيَ َفِخِذِه  ،ملسو هيلع هللا ىلصَتاَن َرُسوُل اللَِّه  اَلِة، َجَعَل َقَدَمُه اْليرُْسَ  َوَساِقِه،إَِنا َقَعَد يِف الصَّ

ى َعىَل ُرْتبَ  ى، َوَوَضَع يََدُه اْليُْمنَى َوَفَرَش َقَدَمُه اْليُْمنَى، َوَوَضَع يََدُه اْليرُْسَ ِاِه اْليرُْسَ

 َعىَل َفِخِذِه اْليُْمنَى َوأََشاَر ِبِإْصبَِعِه " )رواه مسلم(.

 عرش: النظر إىل السبابة عند اإلشارة بها يف الاشهد: السابع

السنة عند إشارة املصيل بسباباه يف الاشهد أن ينظر إليها، فعن َعبِْد اللَِّه بِْن  من

بَ  ى َعىَل َفِخِذِه ملسو هيلع هللا ىلصرْي، أَنَّ َرُسوَل اللَِّه الزُّ ُه اْليرُْسَ ِد، َوَضَع َتفَّ : " َتاَن إِنَا َقَعَد يِف الاََّشهُّ

بَّابَِة، اَل يَُجاِوُز بَرَصُ  ى َوأََشاَر ِبالسَّ إَِشاَرتَُه " )رواه النسائي وصححه  هُ اْليرُْسَ

 األلباني(.

سجوده إال يف الاشهد يرمي  : يكون نظر املصيل طيلة صالته موضوعمالحظة

 ه إىل السبابة عند اإلشارة بها.برص 

 عرش: األدعية بعد الاشهد األخري وقبل الاسليم: الثامن

                                                                                                                                            
للعلم: القول المذكور هو قول الحنابلة وقد رجحه كثير من أهل العلم ومنهم العالمتين ابن باز وابن عثيمين رحمهما هللا تعالى وعليه   14

الصالة الثنائية كالفجر والجمعة وصالة التطوع هي التورك، فتوى اللجنة الدائمة، بينما ذهب الشافعية إلى أن جلسة التشهد األخير في 

 فالتورك عندهم في كل جلسة يعقبها تسليم، أما مذهب المالكية التورك في جميع الجلسات، ومذهب الحنفية االفترا  في جميع الجلسات.
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من املسلمني من يقرأ الاشهد ويناهي منه ويسكت مناظرا  تسليم اإلمام  تثري

ا تبري ا، فقد جاءت أدعية  لالناهاء من الصالة، ومثل هذا ضيع عىل نفسه أجر 

 تقال بعد الاشهد األخري وقبل الاسليم، منها: ملسو هيلع هللا ىلصتار عن النبي وأن

، َوِمْن ِفاْ  -1 نَِة اْلَمْحيَا اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعونُ ِبَك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم، َوِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ

اِل )رواه مسلم من حديث أبي هري15َواْلَمَماِت   رة(.، َوِمْن رَشِّ ِفاْنَِة اْلَمِسيِح الدَّجَّ

اِل، َوأَُعونُ  -2 ، َوأَُعونُ ِبَك ِمْن ِفاْنَِة اْلَمِسيِح الدَّجَّ اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعونُ ِبَك ِمْن َعذَاِب اْلَقرْبِ

)رواه 16ِبَك ِمْن ِفاْنَِة اْلَمْحيَا َوِفاْنَِة اْلَمَماِت، اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعونُ ِبَك ِمَن اْلَمأْثَِم َواْلَمْغَرِم 

 من حديث عروة بن الزبري(. سلمومالبخاري 

، وأعونُ بك من 17ِل الُعُمرِ اللهم إني أعونُ بك من الُجبِن، وأعونُ بك أن أَُردَّ إىل أرنَ  -3

ِفانَِة الدنيا، وأعونُ بك من عذاِب القرِب )رواه البخاري من حديث سعد بن أبي 

 وقاص(.

ْرُت، وما -4 ْفُت، وما  اللَّهمَّ اغِفْر ِل ما َقدَّمُت وما أَخَّ ْرُت وَما أْعَلنُْت، وما أرَْسَ أرَْسَ

ُر، ال إله إالَّ أنَْت" )رواه مسلم من حديث  ُم، َوأنَْت املَُؤخِّ أَنَت أَْعلُم ِبِه ِمنِّي، أنَْت املَُقدِّ

 َعيِلٍّ بن أبي طالب(.

ا َتِثري ا َواَل يَْغِفُر الذُّنُوبَ  -5 إاِلَّ أَنَْت، َفاْغِفْر ِِل َمْغِفَرة   اللَُّهمَّ إِنِّي َظَلْمُت نَْفِِس ُظْلم 

ِحيُم )رواه البخاري ومسلم من حديث  ِمْن ِعنِْدَك، َواْرَحْمِني إِنَّك أَنَْت اْلَغُفوُر الرَّ

يِق(. دِّ  أَِبي بَْكٍر الصِّ

َربِّ أَِعنِّي َعىَل ِنْتِرَك َوُشْكِرَك َوُحْسِن ِعبَاَدِتك )رواه النسائي وصححه األلباني  -6

 حديث ُمَعاِن بِْن َجبٍَل(.من 

َمُد، الَِّذي َلْم يَِلْد َوَلْم يُوَلْد َوَلْم  -7 اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك يَا اللَُّه ِبأَنََّك اْلَواِحُد اأْلََحُد الصَّ

ِحيُم )رواه أبو ، أَْن تَْغِفَر ِِل نُنُوِبي إِنََّك أَنَْت اْلَغُفوُر الرَّ ا أََحد  داود  يَُكْن َلُه ُتُفو 

 من حديث ِمْحَجَن بَْن اأْلَْدَرِع(. نيوالنسائي وصححه األلبا

                                                 
لدنيا والشهوات والشبهات، وفتنة الممات يجوز أن معنى فتنة المحيا والممات: فتنة المحيا ما يعرض لإلنسان مدة حياته من االفتتان با 15

 يراد بها الفتنة عند الموت حيث يعرض له الشيطان في آخر لحظات حياته يحاول أن يضله، ويجوز أن يراد بها فتنة القبر.
 معنى المغرم: الدَْين.16
رف، يعود معه كالطفل في سخف العقل، وقلّة معنى أرذل العمر: وهو البلوغ إلى حدٍّ في حالة الكبر والهرم، وهو ما يسمى بالخ 17

 الفهم، وضعف القوة البدنية والعقلية، فيصبح عالة على غيره.
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مواِت واألرِض يانا  -8 اللَّهمَّ إنِّي أسألَُك بأنَّ َلَك الحمُد ال إَلَه إالَّ أنَت املنَّاُن بديُع السَّ

الجالِل واإِلتراِم يا حيُّ يا قيُّوُم )رواه أبو داود والنسائي وصححه األلباني من 

 أنس بن مالك(.حديث 

أسأُل اللََّه الجنََّة وأعونُ ِبِه مَن النَّار )رواه أبو داود وابن ماجه وصححه  -9

 األلباني من حديث أبي هريرة(.

اللهم حاسبني حساب ا يسري ا )رواه أحمد وحسنه األلباني من حديث أم  -10

 املؤمنني عائشة(.

َما َعِمْلُت، َوِمْن رَشِّ َما َلْم أَْعَمْل )رواه مسلم من اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعونُ ِبَك ِمْن رَشِّ  -11

 حديث َفْرَوَة بِْن نَْوَفل(.

: ال يقارص املصيل عىل األدعية السابقة، فله أن يدعو بما يشاء بعد مالحظة

الاشهد األخري وقبل الاسليم، فعن عبد الله بن مسعود ريض الله عنه قال: " ُتنَّا 

اَلُم عَ  ملسو هيلع هللا ىلصِبيِّ إِنَا ُتنَّا َمَع النَّ  اَلُم َعىَل اللَِّه ِمْن ِعبَاِدِه، السَّ اَلِة ُقْلنَا: السَّ ُفاَلٍن  ىَل يِف الصَّ

اَلُم، َوَلِكْن ملسو هيلع هللا ىلصَوُفاَلٍن، َفَقاَل النَِّبيُّ  اَلُم َعىَل اللَِّه، َفِإنَّ اللََّه ُهَو السَّ : " اَل تَُقولُوا السَّ

لَ  اَلُم َعَليَْك أَيَُّها النَِّبيُّ َوَرْحَمُة اللَِّه ُقولُوا الاَِّحيَّاُت ِللَِّه َوالصَّ َواُت َوالطَّيِّبَاُت، السَّ

اِلِحنَي، َفِإنَُّكْم إِنَا ُقْلاُْم أََصاَب ُتلَّ َعبٍْد يِف  َتاتُُه،َوبَرَ  اَلُم َعَليْنَا َوَعىَل ِعبَاِد اللَِّه الصَّ السَّ

َماِء َواأْلَْرِض،  َماِء أَْو بنَْيَ السَّ ا َعبُْدُه السَّ د  أَْشَهُد أَْن اَل إَِلَه إاِلَّ اللَُّه َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

َعاِء أَْعَجبَُه إَِليِْه َفيَْدُعو " )رواه البخاري(. ،َوَرُسولُهُ  ُ ِمَن الدُّ  ثُمَّ يَاََخريَّ

 عرش: األنتار بعد الاسليم من الصالة: الااسع

ة من مكانه إىل بياه أو يقوم املسلمني يسلم من الفريضة وينرصف مبارش  بعض

أنتارا  وأدعية ينبغي للمسلم أن  ملسو هيلع هللا ىلصليصيل السنة الراتبة. وقد بني لنا النبي 

 يحرص عىل قولها بعد الاسليم من الصالة، ومنها:

أساغفر الله، أساغفر الله، أساغفر الله، اللهم أنت السالم ومنك السالم  -1

 من حديث ثوبان(. تبارتت يا نا الجالل واإلترام )رواه مسلم 



 محمد رفيق مؤمن شوبكي                                     الدرر املنثورة يف السنن املهجرة

 

 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 28

ال إله إال الله وحده ال رشيك له، له امللك وله الحمد وهو عىل تل َشء قدير،  -2

اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع نا الَجد منك الَجد )رواه 

 البخاري ومسلم من حديث املغرية بن شعبة(.

ه الحمد وهو عىل تل َشء قدير، ال ال إله إال الله وحده ال رشيك له، له امللك ول -3

إله إال الله وال نعبد إال إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، ال إله إال الله 

 مخلصني له الدين ولو تره الكافرون )رواه مسلم من حديث عبد الله بن الزبري(. 

اللهم أعنى عىل نترك وشكرك وحسن عبادتك )رواه أبو داود وصححه  -4

 لباني من حيث معان بن جبل(.األ

اللهم إني أسألك علما  نافعا  ورزقا  طيبا ، وعمال  ماقبال ، وتقال بعد السالم من  -5

 صالة الفجر )رواه ابن ماجه وصححه األلباني من حديث أم سلمة(.

( مرة، ويقول 33( مرة، والله أترب )33( مرة، والحمد لله )33سبحان الله ) -6

ئة: ال إله إال الله وحده ال رشيك له، له امللك وله الحمد، وهو عىل بعدها تمام املا

 تل َشء قدير )رواه مسلم من حديث عبد الله بن الزبري(. 

قراءة آية الكريس مرة واحدة بعد تل صالة )رواه النسائي وصححه األلباني  -7

 من حديث أبي أمامة الباهيل(.

ث مرات بعد صالتي الفجر س( ثال قراءة املعونات )اإلخالص، الفلق، النا -8

، ومرة بعد الصلوات األخرى )رواه أبو داود وصححه األلباني من 18واملغرب 

 حديث عقبة بن عامر(.

ال إله إال الله وحده ال رشيك له، له امللك وله الحمد، يحيي ويميت وهو عىل تل  -9

رواه الرتمذي ( مرات )10َشء قدير، وتقال مرة بعد تل صالة إال الفجر واملغرب )

 وأحمد من حديث عبد الرحمن بن غنم(.

رُت وما أرَسرُت وما أعلنُت، وما أرَسفُت وما  -10 اللَّهمَّ اغِفر ِل ما قدَّمُت وما أخَّ

ُر، ال إَلَه إالَّ أنَت )رواه أبو داود وصححه  ُم وأنَت املؤخِّ أنَت أعلُم ِبِه منِّي، أنَت املقدِّ

 طالب(. لباني من حديث عيل بن أبياأل

                                                 
تقرأ المعوذات بعد كل صالة مرة إال الفجر والمغرب ثالث مرات، واستدل العلماء لذلك بحديث عبد هللا بن خبيب رضي هللا عنه أن  18

: " قل هو هللا أحد " والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثالث مرات تكفيك من كل شيء " )رواه أبو النبي صلى هللا عليه وسلم قال له: " قُلْ 

 داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وحسنه األلباني(.
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 : الفصل بني الفريضة والسنة بكالم أو تغيري مكان:العرشون

املسلمني يسلم من الفريضة ويقوم يف مكانه مبارشة ليصيل السنة الراتبة.  بعض

مع أن النبي أمرنا بالفصل بني الفريضة والسنة بكالم أو تغيري مكان، لحديث 

َماُم قام يف مقامه معاوية ريض الله عنه أنه قال ملن صىل الجمعة، َفَلمَّ  ا َسلََّم اإْلِ

إِنَا َصلَّيَْت اْلُجُمَعَة َفاَل تَِصْلَها ِبَصاَلٍة َحاَّى تََكلََّم أَْو  ْلَت،فصىل: " اَل تَُعْد ِلَما َفعَ 

َ  ملسو هيلع هللا ىلصتَْخُرَج، َفِإنَّ َرُسوَل اللَِّه  ْو أََمَرنَا ِبذَِلَك أَْن اَل تُوَصَل َصاَلة  ِبَصاَلٍة َحاَّى نَاََكلََّم أ

 نَْخُرَج " )رواه مسلم(. 

قال : " أَيَْعِجُز أََحُدُتْم إِنَا َصىلَّ أَْن  ملسو هيلع هللا ىلصأبي هريرة ريض الله عنه عن النبي  وعن

َر أَْو َعْن يَِميِنِه أَْو َعْن ِشمَ  َم أَْو يَاَأَخَّ بَْحةَ يَاََقدَّ " )رواه ابن ماجه 19اِلِه ، يَْعِني: السُّ

بعد الفريضة  افلةالحديث إنا أراد املسلم صالة النوصححه األلباني(. يقصد بهذا 

 فليغري مكانه .

 والعرشون: أداء السنن الرواتب: الحادي

بعض املسلمني أداء السنن الرواتب مع أن أجورها عظيمة، فعن أم حبيبة  يهجر

يقول: "من صىل اثناي عرشة رتعة  ملسو هيلع هللا ىلصريض الله عنها قالت: سمعت رسول الله 

له بهن بيت  يف الجنة، قالت أم حبيبة: فما ترتاهن منذ يف يوم وليلة، بُنى 

 (.لمسمعاهن من رسول الله صىل الله عليه وسلم" )رواه مس

 =وعليه فإن السنن الرواتب وفق الجدول اآلتي: 

 عدد السنة البعدية الراتبة عدد السنة القبلية الراتبة الصالة

 - 2 الفجر

 2 4أو  2 الظهر

 - - العرص

 2 - املغرب

 2 - العشاء

                                                 
 السُّْبَحة: أي صالة التطوع. 19



 محمد رفيق مؤمن شوبكي                                     الدرر املنثورة يف السنن املهجرة

 

 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 30

: "رتعاا ملسو هيلع هللا ىلصالسنن الرواتب رتعاا الفجر، وهما سنة الفجر القبلية، لقوله  وأتد

الفجر خري من الدنيا وما فيها" )رواه مسلم(. ولقول عائشة ريض الله عنها عن 

ا" )رواه البخاري(. وعنها، قالت: " َلْم يَُكِن  هاتني الرتعاني: "ولم يكن يدعهما أبد 

ا ِمنُه َعىَل َرْتَعاَي الَفْجِر" )مافق  َعَليِه(. ملسو هيلع هللا ىلصالنَِّبيُّ  ٍء ِمَن النََّواِفِل أَشدَّ تََعاُهد   َعىَل ََشْ

 والعرشون: صالة السنة الراتبة يف البيت: الثاني

السنن املهجورة صالة السنة الراتبة يف البيت، فأداؤها يف البيت أفضل من  من

: " أَْفَضَل َصاَلِة اْلَمْرِء يِف بَيِْاِه ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  املسجد، عن زيد بن ثابت ريض الله عنه أنّ 

اَلَة اْلَمْكاُوبََة " )مافق عليه(. وَعْن َجاِبٍر بن عبد الله ريض الله عنه، َقاَل:  إاِلَّ الصَّ

اَلَة يِف َمْسِجِدِه، َفْليَْجَعْل ِلبَيِْاِه نَِصيب املسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اللَِّه   : " إِنَا َقََض أََحُدُتُم الصَّ

ِمْن َصاَلِتِه، َفِإنَّ اللََّه َجاِعل  يِف بَيِْاِه ِمْن َصاَلِتِه َخرْي ا " )رواه مسلم(. وعِن ابِْن ُعَمَر 

: " اْجَعلُوا يِف بُيُوتُِكْم ِمْن َصاَلِتُكْم، َواَل َقالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصريض الله عنهما، َعِن النَِّبيِّ 

ا " )رواه البخاري ومسلم(.  تَاَِّخذُوَها ُقبُور 

والعرشون: صالة أربع رتعات قبل الظهر وأربع  ثالثال

 بعدها:

: "َمْن َحاَفَظ َعىَل أْربَِع ملسو هيلع هللا ىلصأُّم َحِبيبََة َريِضَ اللُه َعنها، قالت: قال َرُسوُل اللِه  عن

ِم  َمُه اللَُّه َعىَل النَّاِر" )رواه أبُو َداُوَد َوالرتِّ ِذيُّ َرَتَعاٍت َقبَْل الظُّْهِر، َوأْربٍَع بَْعَدَها، َحرَّ

 والنسائي وصححه األلباني(.

 والعرشون: صالة أربع رتعات قبل العرص: الرابع

قال: "رحم الله امرأ  صىل قبل العرص  ملسو هيلع هللا ىلصابن عمر ريض الله عنهما أّن النبي  عن

ا" )رواه الرتمذي وأحمد وحسنه األلباني(.  أربع 
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 والعرشون: الصالة بني األنان واإلقامة: الخامس

ٍل ريض الله عنه، َقاَل: قال َرُسول اللِه  عن : " بنَْيَ ُتلِّ أنَاننَْيِ ملسو هيلع هللا ىلصعبد الله بن ُمَغفَّ

َصالَة ، بنَْيَ ُتلِّ أنَاننَْيِ َصالَة ، بنَْيَ تل أنانني صالة ، قال يف الثَّاِلثِة: ِلَمْن َشاَء " 

: األَناُن َواإلَقامَ   .ةُ )مافق  َعَليِه(. واملَُراُد ِباألَنَاننْيِ

 والعرشون: صالة الوتر: السادس

تان شديد الحرص عليها،   ملسو هيلع هللا ىلصبعض املسلمني صالة الوتر مع أن النبي  يهجر

ا. عن أبي برصة أن رسول الله  ملسو هيلع هللا ىلصفكان  ا وال حُض  قال: "  ملسو هيلع هللا ىلصال يدع الوتر أبدا  سفر 

إن الله زادتم صالة، وهي صالة الوتر، فصلوها فيما بني العشاء إىل الفجر " 

 وصححه األلباني(.)رواه أحمد 

الكمال يف صالة الوتر ثالث رتعات وإن صىل واحدة أجزأته وتانت خالف  وأدنى

األوىل، ومن فاتاه صالة الوتر وأراد أن يقضيها، فإنه يقضيها يف وقت الضحى 

ا، وإن تان  ا برتعة، فإنا تان من عادته أنه يوتر بثالث جعلها أربع  ا مشفوع  وتر 

عائشة ريض الله عنها: " أّن  لحديثجعلها سا ا، ونلك من عادته أن يوتر بخمس 

تان إنا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صىل من النهار ثناي  ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله 

 عرشة رتعة " )رواه مسلم(.

الشيخ ابن عثيمني رحمه الله أن الوتر بثالث رتعات جائز عىل صفاني،  وبني

ثم يصيل الثالثة وحدها، أو تلااهما مرشوعة، وهما: أن يصيل رتعاني ويسلم 

يصيل الثالث باشهد واحد، غري أنه ال يرشع أن يصيل ثالثا  باشهدين وتسليمة 

: " الَ تُوتُِروا ِبثاَلٍَث ولهعن نلك يف ق ملسو هيلع هللا ىلصواحدة تصالة املغرب، فقد نهى النبي 

 تشبُهوا اْلَمْغِرَب " )رواه ابن حبان والحاتم والبيهقي والدار قطني(.  

ء صالة الوتر آخر الليل إن وثق من القيام آخر الليل، وإال صالها قبل أدا واألفضل

: " َمْن َخاَف ملسو هيلع هللا ىلصأن ينام، َعْن َجاِبٍر بن عبد الله ريض الله عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

َلُه، َوَمْن َطِمَع أَْن يَُقو  َفْليُوتِْر آِخَر  آِخَرُه، مَ أَْن اَل يَُقوَم ِمْن آِخِر اللَّيِْل، َفْليُوتِْر أَوَّ

اللَّيِْل، َفِإنَّ َصاَلَة آِخِر اللَّيِْل َمْشُهوَدة ، َونَِلَك أَْفَضُل " )رواه مسلم(. وإن أوتر أول 
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الليل ثم قام آخره فله أن يصيل من الليل دون أن يوتر بعد نلك؛ ألنه أوتر أول 

سائي وصححه داود والن و: " ال وتران يف ليلة " )رواه أبملسو هيلع هللا ىلصالليل، وقال النبي 

 األلباني(. 

 والعرشون: القنوت يف الوتر: السابع

أن يقنت املصيل يف الوتر وتذلك يف صالة الفجر، ومن األدعية الاي جاءت يف  يسن

 ما ييل: ملسو هيلع هللا ىلصقنوت النبي 

اللَّهمَّ اهِدني فيمن هديَت، وعاِفني فيمن عافيَت، وتولَّني فيمن تولَّيَت،   -1

ي رشَّ ما قضيَت، إنََّك تقيض وال يقَض عليك وإنه ال وباِرك ِل فيما أعطيَت، وقن

يذلُّ من واليَت، وال يعزُّ من عاديَت، تباَرتَت ربَّنا وتعاليَت )رواه أبو داود وصححه 

 بن عيل(. الحسناأللباني من حديث 

ُعُقوبَِاَك، َوأَُعونُ اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعونُ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك، َوأَُعونُ ِبُمَعاَفاِتَك ِمْن  -2

ِبَك ِمنَْك اَل أُْحِِص ثَنَاء  َعَليَْك أَنَْت َتَما أَثْنَيَْت َعىَل نَْفِسَك " )رواه أحمد وصححه 

 األلباني من حديث َعيِلِّ بِْن أَِبي َطاِلٍب (.

 ، نرجو رحماَكَ 20ُد، وإليَك نَْسَعى ونَْحِفد اللهمَّ إياَك نعبُُد، ولَك نُصيلِّ ونَسجُ  -3

، اللهمَّ إنَّا نساعينَُك ونساغفُرَك ونُثِْني  ونخىش عذابََك، إنَّ عذاَبَك بالكافريَن ُمْلِحق 

عليَك الخريَ وال نَْكُفُرَك ونُؤمُن بَك ونخضُع لَك ونَخلُع من يَْكُفُرَك" )رواه البيهقي 

 وصححه األلباني من حديث عبد الرحمن بن أبزى(.

 تاابه الرشح املماع: " أتثر األحاديث والذي : قال الشيخ ابن عثيمني يفمالحظة

عليه أتثر أهل العلم أن القنوت بعد الرتوع، وإن قنت قبل الرتوع فال حرج، فهو 

مخريَّ بني أْن يرتع إنا أتمل القراءة، فإنا رفع قال: ربنا ولك الحمد، قنَت، تما هو 

العلم، وبني أن عليه وسلم وعليه أتثر أهل  اللهأتثر الروايات عن النبي صىل 

 يقنُت إنا أتّم القراءة ثم يكربِّ ويرتع، وتل هذا جاءت به السنة ".

 

                                                 
 معنى )وإليَك نَْسعَى ونَْحِفد(: أي يا رب نسارع ونبادر إلى طاعتك والعمل بما ترضى. 20
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 والعرشون: الدعاء بعد السالم من الوتر: الثامن

عبد الرحمن بن أبزى، أنَّ رسوَل اللَِّه تاَن يقرأ يف الوتِر ِباااا "اَسبِِّح اْسَم  عن

َكاِفُروَن" و "ُقْل ُهَو اللَُّه أََحد "، ثم يقوُل إنا سلََّم: َربَِّك اأْلَْعىَل" و "ُقْل يَا أَيَُّها الْ 

النسائي وصححه  هُسبحاَن املِلِك القدُّوِس ثالثَا  يرفع صوتَُه بالثَّالثِة " )روا

 األلباني(.

 والعرشون: صالة رتعاني بعد الوتر جالسا : الااسع

عائشة أن النبي  أن يصيل رتعاني جالسا  بعد الوتر، فعن ملسو هيلع هللا ىلصمن هدي النبي  تان

تان يسلم تسليما  يسمعنا، ثم يصيل رتعاني بعد ما يسلم وهو قاعد )رواه  ملسو هيلع هللا ىلص

تاَن يصيلِّ بعَد الِوتِر َرتعانِي خفيفانِي،  ملسو هيلع هللا ىلصمسلم(. وعن أم سلمة: أن رسول الله 

 (.أللبانيَوهَو جاِلس  " )رواه ابن ماجه وصححه ا

 : صالة تحية املسجد:الثالثون

املسجد فيجلس مبارشة دون أن يصيل تحية املسجد، ومن  املسلمني يدخل بعض

السنة أن يصيل املسلم إنا دخل املسجد رتعاني تحية املسجد، فعن أبي قاادة 

: " إِنَا َدَخَل أََحُدُتْم اْلَمْسِجَد َفاَل يَْجِلْس َحاَّى ملسو هيلع هللا ىلصريض الله عنه قال: قال النبي 

َ َرْتَعانَْيِ " )رو   . البخاري ومسلم( اهيَُصيلِّ

 والثالثون: صالة الضحى: الحادي

السنن الاي يهجرها تثري من املسلمني صالة الضحى، وأقلها رتعاني  من

يصليهما املسلم يف أي وقت بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريب ا إىل قبل أنان 

( صدقة، فعن أبي نر ريض 360الظهر بربع ساعة تقريب ا، وصالة الضحى تعدل )

من أحدتم صدقة، فكل  مى: " يُصبح عىل تلِّ ُسال ملسو هيلع هللا ىلصالله عنه قال: قال رسول الله 

تسبيحة صدقة، وتل تحميدة صدقة، وتل تهليلة صدقة، وتل تكبرية صدقة، 
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وأمر باملعروف صدقة، ونهى عن املنكر صدقة، ويجزئ من نلك رتعاان يرتعهما 

 من الضحى" )رواه مسلم(.

قال: " يف  ملسو هيلع هللا ىلصبريدة بن الحصيب األسلمي ريض الله عنه: أّن رسول الله  وعن

وثالثمائة مفصل، عليه أن ياصدق عن تل مفصل منها صدقة"  اإلنسان ساون

قالوا: فمن الذي يطيق يا رسول الله؟ قال: "النخامة يف املسجد يدفنها، أو الِشء 

" )رواه أبو داود عنهينحيه عن الطريق، فإن لم يقدر فرتعاا الضحى تجزئ 

 وأحمد وصححه األلباني(. 

 والثالثون: صالة االساخارة: الثاني

السنن الاي يهجرها تثري من املسلمني صالة االساخارة، فيسن للمسلم إن  من

ا من األمور املباحة، والابس عليه وجه الخري والصواب فيه، أن يصيل  أراد أمر 

رتعاني من غري الفريضة ثم يدعو عقبهما بالدعاء الوارد يف حديث جابر بن عبد 

يعلِّمنا االساخارة يف األمور  ملسو هيلع هللا ىلص لهالالله ريض الله عنه الذي يقول فيه: تان رسول 

تلها، تما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: " إنا َهمَّ أحدتم باألمر، فلريتع 

رتعاني من غري الفريضة، ثم ليُقْل: اللهم إني أساخريك بعلمك، وأساقدرك 

بُقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت 

ي حاجاه[ خريا  ِل يف ديني  معالَّ  الغيوب، اللهم إن تنت تعلم أّن هذا األمر ]ويُسمِّ

ه ِل، ثم بارك ِل  ومعاَش وعاقبة أمري )أو قال: عاجله وآجله( فاقدره ِل ويرسَّ

ا ِل يف ديني ومعاَش وعاقبة أمري )أو قال:  فيه. وإن تنت تعلم أّن هذا األمر رشًّ

ْفُه عنِّي و  اْصفني عنه، واقدر ِل الخري حيث تان ثم ارضني عاجله وآجله( فاْْصِ

 به " )رواه البخاري(.

 والثالثون: صالة الاوبة: الثالث

أهل العلم عىل مرشوعية صالة الاوبة، فيسن للمسلم أن يصيل رتعاني إنا  أجمع

أننب ننب ا وأراد أن ياوب ويساغفر الله تعاىل، فعن أبي بَْكٍر الصديق َريِضَ اللَُّه 

 نُ يَُقوُل : " َما ِمْن َعبٍْد يُذِْنُب نَنْب ا َفيُْحِس  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَُّه َقاَل : َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َعنُْه 
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َ َهِذهِ  ، ثُمَّ يَْساَْغِفُر اللََّه إاِلَّ َغَفَر اللَُّه َلُه، ثُمَّ َقَرأ  الطُُّهوَر، ثُمَّ يَُقوُم َفيَُصيلِّ َرْتَعانَْيِ

َعلُوا َفاِحَشة  أَْو َظَلُموا أَنُْفَسُهْم نََتُروا اللََّه َفاْساَْغَفُروا اآْليََة : "َوالَِّذيَن إِنَا فَ 

وا َعىَل َما َفَعلُوا َوُهْم يَْعَلُموَن " )رواه  نْ ِلذُنُوِبِهْم َومَ  يَْغِفُر الذُّنُوَب إاِلَّ اللَُّه َوَلْم يرُِصُّ

 أبو داود وصححه األلباني(.

 :والثالثون: صالة قيام الليل الرابع

تثري من املسلمني قيام الليل ظنًّا منهم أنه يشرتط فيه طول القيام أو  يهجر

يشرتط فيه أن يكون آخر الليل، وهذا ليس بصحيح، فوقت صالة الليل يبدأ من 

الفراغ من صالة العشاء، ويسامر حاى طلوع الفجر، فلو صىل املسلمني رتعاني 

َعبِْد اللَِّه بِْن َعْمِرو بِْن اْلَعاِص  نْ عَ بعد سنة العشاء بنية قيام الليل أجزأه نلك، ف

: " َمْن َقاَم ِبَعرْشِ آيَاٍت َلْم يُْكاَْب ِمْن ملسو هيلع هللا ىلصريض الله عنهما َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه  

اْلَغاِفِلنَي ، َوَمْن َقاَم ِبِمائَِة آيٍَة ُتِاَب ِمْن اْلَقاِنِانَي ، َوَمْن َقاَم ِبأَْلِف آيٍَة ُتِاَب ِمْن 

 " )رواه أبو داود وصححه األلباني(.  ُمَقنِْطِرينَ الْ 

ورة اتصاف املؤمنني بها، قال  وصالة قيام الليل أجرها عظيم، ويف فضلها َو

ا تعاىل وقال[. 16:السجدة] ﴾اْلَمَضاِجعِ  َعنِ  ُجنُوبُُهمْ  تَاََجافَ ﴿تعاىل:   وصف يف أيض 

ن َقِليال   َتانُوا﴿: املؤمنني عباده  النبي بني وقد[. 17:الذاريات] ﴾يَْهَجُعونَ  َما اللَّيْلِ  مِّ

يف أحاديث تثرية فضل صالة قيام الليل، منها حديث أبي هريرة ريض الله عنه  ملسو هيلع هللا ىلص

: " أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله املحرم وأفضل ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول الله  

ا أن  الصالة بعد الفريضة صالة الليل " )رواه مسلم(. وال شك أن األفضل مطلق 

وتعاىل ينزل فيه إىل السماء  باركتكون صالة الليل يف الثلث األخري منه؛ ألن الله ت

اٍع يُْساََجاُب َلُه ؟ َهْل ِمْن ُمْساَْغِفٍر الدنيا َفيَُقوُل: َهْل ِمْن َساِئٍل يُْعَطى؟ َهْل ِمْن دَ 

بُْح " )رواه مسلم(.   يُْغَفُر َلُه ؟ َحاَّى يَنَْفِجَر الصُّ

: ملسو هيلع هللا ىلصعدد رتعات صالة الليل، فهو مطلق يصيل املرء ما أقدره الله عليه؛ لقوله  وأما

" صالة الليل مثنى مثنى، فإنا خِش أحدتم الصبح صىل رتعة واحدة توتر له ما 

صىل ". )مافق عليه(. ولو اقارص عىل احدى عرشة رتعة مع الوتر فهو قد 

 تانت تذلك.  ملسو هيلع هللا ىلصأفضل؛ ألنها صالة رسول الله 
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 الخامس الفصل

 مهجورة متعلقة بيوم الجمعة سنن

 : االغاسال والاطيب والاسوك والاجمل يوم الجمعة:أوال  

من املسلمني من ياوضأ ويخرج لصالة الجمعة تهيئاه للخروج ألي صالة  تثري

أخرى، ويسن للمسلم أن يغاسل يوم الجمعة عىل قول جمهور أهل العلم، تما 

ويلبس أفضل ثيابه، ويكون يف أحسن هيئة، 22 وياسوك21ويسن له أن ياطيب 

إنَا َجاَء أََحُدُتُم  َقاَل: " ملسو هيلع هللا ىلصفعن عبد الله بن عمر ريض الله عنهما، أنَّ رسول الله 

اْلُجُمَعَة َفْليَْغاَِسْل " )رواه البخاري ومسلم(. وعن أَبي عبد الله َسْلَمان الفاريس 

ُر َما ملسو هيلع هللا ىلصريض الله عنه، َقاَل: َقاَل رسول الله  : " الَ يَْغاَِسُل َرُجل  يَْوَم اْلُجُمَعِة، َويَاَطهَّ

ِهُن ِم  ُق ُدْهنِ  نْ اْساََطاَع ِمْن ُطْهٍر، َويَدَّ ِه، أَْو يََمسُّ ِمْن ِطيب بَيِْاِه، ثُمَّ يَْخُرُج َفالَ يَُفرِّ

نْيَ بنَْيَ اثْننَِي، ثُمَّ يَُصيلِّ َما ُتِاَب َلُه، ثُمَّ يُنِْصُت إِنَا تََكلََّم اإلَماُم، إاِلَّ ُغِفَر َلُه َما بَيْنَُه َوبَ 

اْلُخْدِريِّ ريض الله عنه، أَّن  َسِعيدٍ  يالُجُمَعِة األُْخَرى" )رواه البخاري(. وَعْن أَبِ 

، َويََمسُّ ِمَن  ،ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اللَِّه  َقاَل: " ُغْسُل يَْوِم اْلُجُمَعِة َعىَل ُتلِّ ُمْحاَِلٍم، َوِسَواك 

 الطِّيِب َما َقَدَر َعَليِْه " )رواه مسلم(.

َد بَْن يَْحيَى بِْن َحبَّاَن، أَنَّ َرُسوَل اللَِّه  وعن " َما َعىَل أََحِدُتْم إِْن َوَجَد، َقاَل:  ،ملسو هيلع هللا ىلصُمَحمَّ

أَْو َما َعىَل أََحِدُتْم إِْن َوَجْدتُْم، أَْن يَاَِّخذَ ثَْوبنَْيِ ِليَْوِم اْلُجُمَعِة ِسَوى ثَْوبَْي 

 (.األلبانيِمْهنَِاه")رواه أبو داود وابن ماجه وصححه 

 : الاكبري يف الذهاب إىل صالة الجمعة:ثاني ا

                                                 
 من التطيب المحرم بالعمرة أو الحج، والمرأة، فال يجوز لهما التطيب والتعطر للذهاب إلى صالة الجمعة. يستثنى 21
عن مسه أثناء الخطبة فقال: "ومن  ملسو هيلع هللا ىلصال يُشرع االنشغال بالسواك وغيره أثناء الخطبة قياساً على االنشغال بالحصى الذي نهى النبي  22

 مس الحصى فقد لغا " )رواه مسلم(.
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لصالة الجمعة إال بعد أن يسمع األنان أو بعد أن يسمع  املسلمني ال يقوم بعض

ا  من مكربات الصوت أن الخطيب بدأ خطباه، ومثل هذا ضيَّع عىل نفسه أجر 

ا، فعن أَْوُس بُْن أَْوٍس الثََّقِفيُّ ريض الله عنه قال: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه   ،ملسو هيلع هللا ىلصعظيم 

َل يَوْ  َر َوابْاََكرَ اََس اْلُجُمَعِة َواغْ  مَ يَُقوُل: " َمْن َغسَّ َوَمىَش َوَلْم يَْرَتْب َوَدنَا  23َل ثُمَّ بَكَّ

َماِم َفاْساََمَع َوَلْم يَْلُغ، َتاَن َلُه ِبُكلِّ ُخْطَوٍة َعَمُل َسنٍَة أَْجُر ِصيَاِمَها َوِقيَاِمَها  ِمَن اإْلِ

 (.لباني" )رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأحمد وصححه األ

ُجُمَعِة َقاَل: " َمِن اْغاََسَل يَْوَم الْ  ملسو هيلع هللا ىلصَريَْرَة َريِضَ اللَُّه َعنُْه، أَنَّ َرُسوَل اللَِّه أَِبي هُ  وَعنْ 

َب بََدنَة  ، ثُمَّ َراَح 24ُغْسَل اْلَجنَابَةِ  اَعِة الثَّاِنيَِة َفَكأَنََّما 25َفَكأَنََّما َقرَّ ، َوَمْن َراَح يِف السَّ

َب بََقَرة ، وَ  ا أَْقَرَن، َوَمْن َراَح يِف  َمنْ َقرَّ َب َتبْش  اَعِة الثَّاِلثَِة َفَكأَنََّما َقرَّ َراَح يِف السَّ

َب  اَعِة اْلَخاِمَسِة َفَكأَنََّما َقرَّ ، َوَمْن َراَح يِف السَّ َب َدَجاَجة  اِبَعِة َفَكأَنََّما َقرَّ اَعِة الرَّ السَّ

َماُم َحَُضَ  ، َفِإنَا َخَرَج اإْلِ َماَلِئَكُة يَْساَِمُعوَن الذِّْتَر " )رواه البخاري الْ  ِت بَيَْضة 

 ومسلم(.

 الشيخ ابن عثيمني: ماى تبدأ الساعة األوىل من يوم الجمعة؟  سئل

م الزمن من  ملسو هيلع هللا ىلصرحمه الله: " الساعات الاي نترها الرسول  فأجاب خمس ... فقسَّ

طلوع الشمس إىل مجيء اإلمام خمسة أقسام، فقد يكون تل قسم بمقدار 

لساعة املعروفة، وقد تكون الساعة أقل أو أتثر؛ ألن الوقت ياغري، فالساعات ا

طلوع الشمس،  نخمس ما بني طلوع الشمس ومجيء اإلمام للصالة، وتبادئ م

وقيل: من طلوع الفجر، واألول أرجح؛ ألن ما قبل طلوع الشمس وقت لصالة 

 الفجر ".

                                                 
اإلمام المباركفوري رحمه هللا في تحفة األحوذي شرح سنن الترمذي: " قوله )من اغتسل وغسل( روى بالتشديد والتخفيف قيل  قال 23

أراد به غسل رأسه، وبقوله: واغتسل، غسل سائر بدنه، وقيل جامع زوجته فأوجب عليها الغسل فكأنه غسلها واغتسل، وقيل كرر ذلك 

على المشهور أي راح في أول الوقت، )وابتكر( أي أدرك أول الخطبة، ورجحه العراقي، وقيل: كرره للتأكيد ... )وبكر( بالتشديد 

للتأكيد، وبه جزم ابن العربي. وقال الجزري في النهاية: )بكر(: أتى الصالة في أول وقتها، وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه. وأما 

كورته، وابتكر الرجل إذا أكل باكورة الفواكه، وقيل: معنى اللفظتين واحد، وإنما كرر ابتكر فمعناه أدرك أول الخطبة، وأول كل شيء با

 للمبالغة والتوكيد ".
َل ذَِلَك " ُغْسُل اْلَجنَابَِة، َمْعنَاهُ ُغْساًل َكغُْسِل اْلَجنَابَِة فِي ِصفَاتِِه، َوإِنََّما قَا ملسو هيلع هللا ىلصقال اإلمام النووي رحمه هللا في كتابه المجموع: " َوقَْولُهُ  24

 ِلئاَلَّ يَتََساَهَل ِفيِه َواَل يُْكِمَل آدَابَهُ َوَمْندُوبَاِتِه ".
معنى بدنة: قال الحافظ ابن حجر العسقالني رحمه هللا في فتح الباري شرح صحيح البخاري: "والمراد بالبدنة هنا الناقة بال خالف".  25

بدنة( فقال جمهور أهل اللغة وجماعة من الفقهاء: يقع على الواحدة من اإلبل وقال اإلمام النووي رحمه هللا في شرح مسلم: " وأما )ال

 والبقر والغنم، سميت بذلك لعظم بدنها، وخصها جماعة باإلبل، والمراد هنا اإلبل باالتفاق لتصريح األحاديث بذلك" .
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 دام:: الذهاب إىل صالة الجمعة مشيا  عىل األقثالث ا

للمسلم أن يذهب إىل صالة الجمعة مشي ا عىل األقدام إن تان يساطيع نلك،  يسن

يَُقوُل: "  ،ملسو هيلع هللا ىلصفعن أَْوُس بُْن أَْوٍس الثََّقِفيُّ ريض الله عنه قال: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه 

َر َوابْاََكَر َوَمىَش َوَلْم يَ  َل يَْوَم اْلُجُمَعِة َواْغاََسَل ثُمَّ بَكَّ َماِم  بْ ْرتَ َمْن َغسَّ َوَدنَا ِمَن اإْلِ

َفاْساََمَع َوَلْم يَْلُغ، َتاَن َلُه ِبُكلِّ ُخْطَوٍة َعَمُل َسنٍَة أَْجُر ِصيَاِمَها َوِقيَاِمَها " )رواه أبو 

 داود والرتمذي وابن ماجه وأحمد وصححه األلباني(. 

ا". وقال اإلمام اإلمام الشافعي رحمه الله يف األم: "وال تؤتى الجمعة إال ماشي   قال

النووي رحمه الله يف املجموع: "اتفق الشافعي واألصحاب وغريهم عىل أنه 

يساحب لقاصد الجمعة أن يمِش وأن ال يرتب يف َشء من طريقه إال لعذر 

 تمرض ونحوه، والله أعلم".

ا  : الدنو من خطيب الجمعة:رابع 

من املصلني يأتون إىل صالة الجمعة ويجلسون عىل جدران وأعمدة املسجد  تثري

بعيدا  عن الخطيب، وهذا مخالف للسنة، فيسن للمصيل الدنو من الخطيب 

لالساماع إىل الخطبة، فعن أَْوُس بُْن أَْوٍس الثََّقِفيُّ ريض الله عنه قال: َسِمْعُت 

لَ يَُقوُل:  " َمْن غَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اللَِّه  َر َوابْاََكَر َوَمىَش َوَلْم  سَّ يَْوَم اْلُجُمَعِة َواْغاََسَل ثُمَّ بَكَّ

َماِم َفاْساََمَع َوَلْم يَْلُغ، َتاَن َلُه ِبُكلِّ ُخْطَوٍة َعَمُل َسنٍَة أَْجُر  يَْرَتْب َوَدنَا ِمَن اإْلِ

 حهِصيَاِمَها َوِقيَاِمَها " )رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأحمد وصح

 أللباني(. ا

َماِم "  ،ملسو هيلع هللا ىلصَسُمَرَة بِْن ُجنُْدٍب، أَنَّ نَِبيَّ اللَِّه  وَعنْ  وا الذِّْتَر، َواْدنُوا ِمَن اإْلِ َقاَل: " اْحُُضُ

)رواه أبو داود وحسنه األلباني(. واملقصود بالدنو من اإلمام هو القرب. قال 

: أَْي وا... َواْدنُ الشيخ العظيم آبادي يف تاابه عون املعبود عىل سنن أبي داود: " 

اِْقَربُوا َقْدر َما أَْمَكَن ". وليس القرب مخاصا  بالجهة املقابلة لإلمام بل من أي 

جهة سواء أمامه أو عن جانبيه، والحكمة يف القرب من اإلمام هو اساماع 

الخطبة. قال النووي يف املجموع: " يساحب الدنو من اإلمام باإلجماع لاحصيل 



 محمد رفيق مؤمن شوبكي                                     الدرر املنثورة يف السنن املهجرة

 

 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 39

غني: " ألنه الخطبة ". وقال ابن قدامة يف امل ماعالصفوف واسافضيلة الاقدم يف 

 .أمكن له من السماع"

ا  : اساقبال الناس الخاطيب بوجوههم أثناء الخطبة:خامس 

تثري من املصلني إىل صالة الجمعة ويبحثون عن جدران وأعمدة ليجلسوا  يأتي

لناس من عليها، وال يعريون أهمية الساقبال الخطيب بوجوههم، بل ومن ا

يجلسون يف ساحات خارج مصىل املسجد، ويكافون بسماع الخطبة من مكربات 

 يبالصوت، وهذا مخالف للسنة، فمن السنة أن يساقبل املصلون الخط

بوجوههم وينظرون إليه خالل الخطبة، فعن عبد الله بن مسعود ريض الله عنه 

بَْلناه بوجوِهنا " )رواه إنا اساوى عىل املنرِب، اساَقْ  ملسو هيلع هللا ىلصقال: " تان رسوُل اللِه 

الرتمذي وصححه األلباني(. وقال اإلمام الرتمذي رحمه الله يف سننه: " والعمل 

وغريهم، يساحبون اساقبال اإلمام  ملسو هيلع هللا ىلص لنبيعىل هذا عند أهل العلم من أصحاب ا

 إنا خطب ".

الحافظ ابن حجر العسقالني يف فاح الباري رشح صحيح البخاري: "ومن  قال

حكمة اساقبالهم لإلمام الاهيؤ لسماع تالمه، وسلوك األدب معه يف اساماع 

تالمه، فإنا اساقبله بوجهه وأقبل عليه بجسده وبقلبه وحضور نهنه؛ تان 

بني اإلمام  وقدأدعى لافهم موعظاه، وموافقاه فيما رُشع له القيام ألجله". 

األلباني رحمه الله يف تاابه )السلسلة الصحيحة( أّن اساقبال الخطيب من 

السنن املرتوتة، وقال يف تاابه )تمام املنة يف الاعليق عىل فقه السنة( عن سنة 

اساقبال املصلني للخطيب بوجههم: "وهذه من السنن املرتوتة فعىل املحبني لها 

 ة مأوانا ومأواهم بفضله وترمه ".وجعل الجن همبياإحياؤها حياهم الله تعاىل و 

 : عدم تخطي الرقاب:سادسا  

تخطي الرقاب بأنه: قيام الشخص بالافريق بني الجالسني املاجاورين  يُعرَّف

للمرور بينهم، وقد يكون هذا باساعمال يديه ومباعدة أجسامهم بعضها عن 

لاجاوزهم. وهذا  بعض، أو برفع رجله بجانب أتاافهم أو رقابهم أو رؤوسهم
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ماأخرا  للصالة  ملصلنيالفعل يأتي به بعض املصلني يف صالة الجمعة، فيأتي أحد ا

واإلمام يخطب وياخطى رقاب املصلني للمرور إىل الصفوف األوىل، وهذا غري 

جائز، فينبغي للمصيل يوم الجمعة أال ياخطى الرقاب بل يجلس يف أقرب فرجة 

َجاِبِر بِْن َعبِْد اللَِّه ريض الله عنه: "أَنَّ َرُجال  َدَخَل أو مكان وجد فيه فسحة، فَعْن 

يَْخُطُب، َفَجَعَل يَاََخطَّى النَّاَس، َفَقاَل َرُسوُل  ملسو هيلع هللا ىلصيَْوَم اْلُجُمَعِة َوَرُسوُل اللَِّه  ْسِجدَ اْلمَ 

 " )راوه ابن ماجه وصححه األلباني(.26ْس َفَقْد آَنيَْت، َوآنَيْتَ : " اْجلِ ملسو هيلع هللا ىلصاللَِّه 

ق بني الجالسني بجوار بعضهما، أو يقيم أحدا  من  كوتذل ليس للمصيل أن يُفرِّ

مكانه؛ ليجلس هو، ولكن له إن لم يجد مكان ا أن يقول: افسحوا، َعْن َجاِبر بن 

َقاَل: " اَل يُِقيَمنَّ أََحُدُتْم أََخاُه يَْوَم اْلُجُمَعِة،  ،ملسو هيلع هللا ىلصعبد الله ريض الله عنه، عن النبي 

 إىَِل َمْقَعِدِه َفيَْقُعَد ِفيِه، َوَلِكْن يَُقوُل اْفَسُحوا " )رواه مسلم(. اِلفْ ثُمَّ َليُخَ 

تخطى الرقاب فقد حّرم نفسه ثواب صالة الجمعة وُتاب له تأنه صىل  وَمن

ا، فَعْن َعبِْد اللَِّه بِْن َعْمِرو بِْن اْلَعاِص ريض الله عنه، َعْن النَِّبيِّ  أَنَُّه َقاَل: "  ملسو هيلع هللا ىلصظهر 

نه اَمْن لَ  ا " )رواه أبو داود وحسَّ  (.أللبانيَغا َوتََخطَّى ِرَقاَب النَّاِس َتانَْت َلُه ُظْهر 

: صالة رتعاني تحية املسجد حاى ولو تان اإلمام سابعا  

 يخطب:

للمصيل إنا دخل املسجد ألي صالة أن يصيل رتعاني تحية املسجد، وإنا  يسن

م يخطب، فيسن له تذلك أن تأخر املصيل لعذر عن صالة الجمعة ووجد اإلما

يل فيهما حاى يصيل رتعاني تحية املسجد وياجوز فيهما أي يخففهما وال يط

الله عنه، َقاَل: َجاَء ُسَليْك   ريض، فَعْن َجاِبِر بِْن َعبِْد اللَِّه 27يدرك سماع الخطبة

َقاَل َلُه: "يَا ُسَليُْك ُقْم يَْخُطُب َفَجَلَس، فَ  ملسو هيلع هللا ىلصاْلَغَطَفاِنيُّ يَْوَم اْلُجُمَعِة، َوَرُسوُل اللَِّه 

مَ  ْز ِفيِهَما"، ثُمَّ َقاَل: " إِنَا َجاَء أََحُدُتْم يَْوَم اْلُجُمَعِة َواإْلِ ، َوتََجوَّ  امُ َفاْرَتْع َرْتَعانَْيِ

ْز ِفيِهَما " )رواه مسلم(.  يَْخُطُب َفْلرَيَْتْع َرْتَعانَْيِ َوْليَاََجوَّ

                                                 
ت: أي تأخرت عن صالة الجمعة، وكان يجدر معنى آذيت: أي أوقعت األذية بالمصلين نتيجة تخطيك رقابهم ومضايقتهم، ومعنى آني 26

 بك أن تأتي إليها مبكًرا.
وأخذ بهذا القول اإلمام الشافعي واإلمام أحمد ورجحه شيخ االسالم ابن تيمية، وكثير من العلماء المعاصرين، منهم: ابن باز، وابن  27

 عثيمين واأللباني رحمهم هللا تعالى وغيرهم.
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 نعس يف خطبة الجمعة: : تحول املصيل من مكانه إناثامن ا

من املصلني َمن يجلس يف املسجد عىل جدار أو عمود فاصيبه ِسنَة  من النوم  هناك

ا تثرية ، هذا باإلضافة إىل أنه  فيغفل يف خطبة الجمعة ويضيّع عىل نفسه أجور 

ربما يساغرق يف النوم فيناقض وضوؤه، ومن السنة ملن شعر بالنعاس أن 

آخر، فعن عبد الله بن عمر ريض الله عنهما، عن  ياحول من مكانه إىل مكان

ْل ِمْن َمْجِلِسِه نَِلَك " )رواه  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  َقاَل: " إِنَا نََعَس أََحُدُتْم يَْوَم اْلُجُمَعِة َفْليَاََحوَّ

ْل ِمْن  الرتمذي وصححه األلباني(. ويف رواية أخرى يف مسند اإلمام أحمد: "َفْليَاََحوَّ

يف نيل األوطار: " والحكمة يف األمر  الشوتاني غريه"، وقال اإلمام َمْجِلِسِه نَِلَك إىل

بالاحول أن الحرتة تذهب النعاس، ويحامل أن الحكمة فيه اناقاله من املكان 

 الذي أصاباه فيه الغفلة بنومه ".

ا  : سنة صالة الجمعة:تاسع 

بخصوص السنة القبلية: ليس لصالة الجمعة سنة قبلية عىل قول أتثر  -1

ا، فيصيل  أهل العلم، ولكن يسن ملن أتى املسجد قبل الجمعة أن يصيل نفال  مطلق 

ما شاء من الرتعات إىل أن يصعد الخطيب املنرب، ودليل نلك: حديث َسْلَمان 

: " َمْن اْغاََسَل يَْوَم ملسو هيلع هللا ىلصاللَِّه  ُسولُ اْلَفاِريِس ريض الله عنه الذي يقول فيه: َقاَل رَ 

رَ  َهَن أَْو َمسَّ ِمْن ِطيٍب، ثُمَّ َراَح َفَلْم  اْلُجُمَعِة، َوتََطهَّ ِبَما اْساََطاَع ِمْن ُطْهٍر، ثُمَّ ادَّ

َماُم أَنَْصَت، ُغِفَر لَ  ، َفَصىلَّ َما ُتِاَب َلُه، ثُمَّ إِنَا َخَرَج اإْلِ ْق بنَْيَ اثْننَْيِ َما بَيْنَُه  هُ يَُفرِّ

 .َوبنَْيَ اْلُجُمَعِة اأْلُْخَرى " )رواه البخاري(

شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله يف مجموع الفااوى: " َوَهذَا ُهَو اْلَمأْثُوُر  قال

َحابَِة، َتانُوا إنَا أَتَْوا اْلَمْسِجَد يَْوَم اْلُجُمَعِة يَُصلُّوَن ِمْن ِحنِي يَْدُخلُوَن َما  َعْن الصَّ

، َفِمنُْهْم َمْن يَُصيلِّ َعرْشَ َرَتَعاٍت، َوِمنُْهْم  َ ،  َمنْ تَيرَسَّ َة َرْتَعة  يَُصيلِّ اثْنَاَْي َعرْشَ

 َوِمنُْهْم َمْن يَُصيلِّ ثََماِن َرَتَعاٍت، َوِمنُْهْم َمْن يَُصيلِّ أََقلَّ ِمْن نَِلَك ". 

بخصوص السنة البعدية: جاءت عدة أحاديث يف نلك منها أن سنة الجمعة  -2

ِه بِْن ُعَمَر ريض الله عنهما: البعدية رتعاني، ومنها أنها أربع رتعات، فَعْن َعبِْد اللَّ 

َف، َفيَُصىلِّ َرْتَعاَ ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل اللَِّه  "  نْيِ : " َتاَن الَ يَُصىلِّ بَْعَد اْلُجُمَعِة َحاَّى يَنرَْصِ
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)رواه البخاري(. ويف رواية أخرى عند مسلم: " َفَكاَن اَل يَُصيلِّ بَْعَد اْلُجُمَعِة َحاَّى 

َف، َفيَُصيلِّ رَ  ْتَعانَْيِ يِف بَيِْاِه ". وعن أبي هريرة ريض الله عنه: أّن رسول الله يَنرَْصِ

ا " )رواه مسلم(. اقال: " إِنَا َصىلَّ أََحُدُتْم اْلُجُمَعَة َفْليَُصلِّ بَْعَدهَ  ملسو هيلع هللا ىلص  أَْربَع 

ضوء هذه األحاديث اخالف الفقهاء، فقال بعضهم سنة الجمعة البعدية  ويف

، وقال آخرون املصيل مخرّي بني أن يصيل رتعاني، وقال بعضهم أربع رتعات

رتعاني أو أربع، وقال غريهم ست رتعات. وجمع بني هذه األحاديث شيخ 

اإلسالم ابن تيمية رحمه الله، بقوٍل نقله عنه تلميذه ابن القيم يف زاد املعاد، 

ا، وإن صىل يف بياه صىل رتعاني "،  ويقول فيه: " إن صىل يف املسجد صىل أربع 

 ذا القول علماء اللجنة الدائمة لإلفااء.وأخذ به

ا  : تحّري ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة:عارش 

للمسلم أن يرتقب ساعة اإلجابة يوم الجمعة ويدعو الله فيها بما يشاء  يُساََحبُّ 

أَنَُّه َقاَل: "  ،ملسو هيلع هللا ىلصمن خريي الدنيا واآلخرة، فَعْن أَِبي ُهَريَْرَة ريض الله عنه، َعِن النَِّبيِّ 

إاِلَّ أَْعَطاُه إِيَّاُه "  َخرْي اإِنَّ يِف اْلُجُمَعِة َلَساَعة  اَل يَُواِفُقَها ُمْسِلم ، يَْسأَُل اللََّه ِفيَها 

 )رواه مسلم(. 

اإلمام ابن القيم الجوزية رحمه الله يف تاابه املعاد بأن أهل الِعلم اخالفوا يف  ونتر

اعة إىل  أقوال عدة، أصحهما قوالن: األول: أنها من جلوس اإلمام تحديد هذه السَّ

إىل انقضاء الصالة، والثاني: أنها بعد العرص، وهذا أرجح القولني، وهذا قوُل أتثِر 

لف، وعليه أتثُر األحاديِث، فَعْن َجاِبِر بِْن َعبِْد اللَِّه َعْن َرُسوِل اللَِّه  َقاَل: "  ملسو هيلع هللا ىلصالسَّ

، اَل يُوَجُد ِفيَها َعبْد  ُمْسِلم  يَْسأَُل اللََّه َشيْئ ا إاِلَّ آتَاُه  يَْوُم اْلُجُمَعِة اثْنَاَا َة َساَعة  َعرْشَ

إِيَّاُه، َفاْلاَِمُسوَها آِخَر َساَعٍة بَْعَد اْلَعرْصِ " )رواه أبو داود والنسائي وصححه 

 األلباني(.

 هامة: فائدة
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ح إال يف قراءة يِرد يف فضل قراءة سور مخصوصة يوم الجمعة دليل صحي لم

: " ملسو هيلع هللا ىلص، فعن أبي سعيد الخدري ريض الله عنه قال: قال رسول الله  28سورة الكهف

" من قرأ سورة الكهف يف يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بني الجمعاني" 

ريض الله  لخدري)رواه الحاتم والبيهقي وصححه األلباني(. وعن أبي سعيد ا

ورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من : "من قرأ سملسو هيلع هللا ىلصعنه قال: قال رسول الله 

 النور ما بينه وبني البيت العايق" )رواه الحاتم والبيهقي وصححه األلباني(.

أبي سعيد الخدري قال: " من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من  وعن

 النور ما بينه وبني البيت العايق " )رواه الدارمي وصححه األلباني(.

سورة البقرة أو آل عمران أو هود أو يس أو الدخان أو  تخصيص بعض الناس أما

الرحمن أو غريها من السور بالقراءة يوم الجمعة، فهذا ليس بسنة، بل إن 

تخصيص وقت معني لقراءة بعض السور بغري دليل صحيح من البدع املنكرة؛ ألن 

لسان  يف تاابه أو عىل عهالعبادة مبناها عىل الاوقيف فال يعبد الله إال بما رش 

: " َمْن ملسو هيلع هللا ىلصرسوله، فعن أم املؤمنني َعاِئَشَة َريِضَ اللَُّه َعنَْها، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

 أَْحَدَث يِف أَْمِرنَا َهذَا َما َليَْس ِفيِه َفُهَو َردٌّ " )رواه البخاري ومسلم(.

-البدع يقصد–اإلمام الشاطبي رحمه الله يف تاابه االعاصام: " ومنها  وقال

 ".  الرشيعة يف الاعيني نلك لها يوجد لم معينة أوقات يف املعينة العبادة الازام

أؤتد عىل أنه ال حرج يف قراءة أي سورة من سور القرآن العظيم يف أي  وأخريا  

وقت، لكن برشط أال يجعل لها يوما  خاصا  لقراءتها، فيعاقد أن لقراءتها يف هذا 

اليوم فضيلة عن قراءتها يف غريه من األيام، وإنما يقرأ ما شاء من القرآن دون 

ها من الخري العظيم، في قرآنتخصيص سورة بوقت معني، فجميع آيات ال

 رف حسنة، والحسنة بعرشة أمثالها.ولقارئها بكل ح

 

 

                                                 
أحاديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ولكن اإلمام األلباني رحمه هللا صحح بعض هذه األحاديث اختلف العلماء في تصحيح  28

وذكرتها أعاله، وقال الشيخ ابن باز رحمه هللا: " جاء في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أحاديث ال تخلو من ضعف، لكن ذكر بعض 

استَحبَّ جمهوُر الفُقهاِء من الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة قراءة سورة الكهف  أهل العلم أنه يشد بعضها بعًضا وتصلح لالحتجاج "، وقد

 يوم الجمعة، واختاره ابُن الحاج من المالكيَّة، وابُن باز، وابُن عثيمين، واأللباني وغيرهم.
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 السادس الفصل

 مهجورة متعلقة بالجهاد سنن

 

 : الجهاد الَخِفي:أوال  

ا  ينبغي ممن ليس له عالقة بأمور الجهاد حاى ولو -عىل املجاهد أال يُعِلم أحد 

وانه املجاهدين، فإن يف بأنه من املجاهدين أو بدوره ودور إخ -تان من املسلمني

نلك داللة عىل إخالصه واباغائه مرضات الله تبارك وتعاىل، وياحصل بذلك عىل 

قال: " ُطوبَى ِلَعبٍْد  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عنه،األجر العظيم، فعن أبي هريرة ريض الله 

إِْن َتاَن يِف اْلِحَراَسِة،  آِخٍذ ِبِعنَاِن َفَرِسِه يِف َسِبيِل اللَِّه أَْشَعَث َرأُْسُه، ُمْغرَبَّة  َقَدَماُه،

اَقِة، إِِن اْساَأْنََن َلْم يُْؤنَ  اَقِة َتاَن يِف السَّ َلُه، َوإِْن  نْ َتاَن يِف اْلِحَراَسِة، َوإِْن َتاَن يِف السَّ

ْع " )رواه البخاري(.  َشَفَع َلْم يَُشفَّ

اَقِة هنا قوله: )إِْن َتاَن يِف اْلِحَراَسِة َتاَن يِف اْلِحَراَسةِ  والشاهد ، َوإِْن َتاَن يِف السَّ

اَقِة(: أي إن تان هذا املجاهد يف الحراسة )مقدمة الجيش( تان راضي ا  َتاَن يِف السَّ

، وإن تان يف الساقة )مؤخرة الجيش( تان راضي ا عامال  ، فهو ال يقصد  عامال 

قع الرياء والشهرة، وإنما هدفه اإلسهام يف نرص دين الله تعاىل يف أي مو  دهبجها

 تان فيه.

 : توديع املجاهد:ثاني ا

ع املجاهُد أهله وإخوانه، فَعْن َعبِْد اللَِّه اْلَخْطِميِّ َقاَل: " َتاَن النَِّبيُّ  يسن  ملسو هيلع هللا ىلصأن يُودِّ

ْم إِنَا أََراَد أَْن يَْساَْوِدَع اْلَجيَْش َقاَل: " أَْساَْوِدُع اللََّه ِدينَُكْم َوأََمانَاَُكْم َوَخَواِتيَم أَْعَماِلكُ 

" )رواه أبو داود وصححه األلباني(. وتذلك للمجاهد أن يساودع أهله وإخوانه، 
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قال: "إنَّ اللَه إنا اساُوِدَع  ملسو هيلع هللا ىلصفعن عبد الله بن عمر ريض الله عنهما، عن النَِّبيِّ 

 شيئ ا حِفَظه" )رواه أحمد وصححه األلباني(.

ا يف جهثالث ا اده أو : ما يقوله املجاهد إنا نزل منزال  أو موقع 

 رباطه:

 نا نزل منزال  أو اناقل إىل موقع أن يقول أنتار مخصوصة، منها:للمجاهد إ يسن

اِت ِمْن رَشِّ َما َخَلَق(، فعن َخوَلة بنِت حكيٍم َريض  -1 )أَُعونُ ِبَكِلمات اللَِّه الاَّامَّ

يقوُل: " َمْن نَزَل َمنِزال  ثُمَّ قال: أَُعونُ  ملسو هيلع هللا ىلصاللَُّه عنها قالْت: سمْعُت رسول اللَّه 

ء  حاَّ  اِت ِمْن رَشِّ َما َخَلَق، َلْم يُضه ََشْ يْرتَِحل ِمْن منِزِلِه نلَك  ىِبَكِلمات اللَِّه الاَّامَّ

 " )رواه مسلم(.

ء  يِف اأْلَْرِض َواَل يِف السَّ  -2 َماِء َوُهَو )ِبْسِم اللَِّه الَِّذي اَل يَُُضُّ َمَع اْسِمِه ََشْ

اَن َريِضَ اللَُّه  ِميُع اْلَعِليُم(، َعْن أَبَاَن بِْن ُعثَْماَن، َقال: َسِمْعُت ُعثَْماَن بَْن َعفَّ السَّ

َعبٍْد يَُقوُل يِف َصبَاِح ُتلِّ يَْوٍم َوَمَساِء تُلِّ  ِمنْ : " َما ملسو هيلع هللا ىلصَعنُْه، يَُقوُل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

ِميُع َليَْلٍة ِبْسِم اللَِّه الَّ  َماِء َوُهَو السَّ ء  يِف اأْلَْرِض َواَل يِف السَّ ِذي اَل يَُُضُّ َمَع اْسِمِه ََشْ

ء  " )رواه أبو داود والرتمذي وص ُه ََشْ اٍت َلْم يَُُضَّ  األلباني(. ححهاْلَعِليُم ثاََلَث َمرَّ

ا  : الوقوف يف الرباط:رابع 

ا، فَعْن أَِبي ُهَريَْرَة ريض الله عنه، أَنَُّه َتاَن  إن الوقوف يف الرباط له أجر عظيم جد 

َف النَّاُس َوأَبُو ُهَريَْرَة  اِحِل، ثُمَّ ِقيَل: ال بَأَْس، َفانرَْصَ بَاِط َفَفِزُعوا إىَِل السَّ يِف الرِّ

 َ ، َفَقاَل: َما يُوِقُفَك يَا أ ، َفَمرَّ ِبِه إِنَْسان  بَا ُهَريَْرَة ؟ َفَقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َواِقف 

يَُقوُل: " َمْوِقُف َساَعٍة يِف َسِبيِل اللَِّه َخرْي  ِمْن ِقيَاِم َليَْلِة اْلَقْدِر ِعنَْد اْلَحَجِر  ،ملسو هيلع هللا ىلص

 األَْسَوِد" )رواه ابن حبان والبيهقي وصححه األلباني(.

 تاابه حدائق األنوار ومطالع الشيخ بَحَرق اليمني الشافعي رحمه الله يف يقول

األرسار يف سرية النبي املخاار: " قال العلماء: فيكون موقف ساعة يف سبيل الله 

خري من قيام مئة ألف ألف شهر؛ ألن قيام ليلة القدر بمكة بمئة ألف ألف شهر يف 

 غريها ".
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ا ا:خامس  ا أو خندق   : ما يقوله املجاهد الذي يحفر نفق 

حني َحْفر  ملسو هيلع هللا ىلصين يحفرون األنفاق أن يقولوا تما قال النبي للمجاهدين الذ يسن

 ملسو هيلع هللا ىلصالخندق يف غزوة األحزاب، فَعْن اْلرَبَاِء بن عازب َريِضَ اللَُّه َعنُْه، َقاَل: َتاَن النَِّبيُّ 

َاَب يَْوَم اْلَخنَْدِق َحاَّى أَْغَمَر بَْطنَُه أَِو اْغرَبَّ بَْطنُُه، يَُقوُل : )َواللَّ  ِه َلْواَل اللَُّه َما يَنُْقُل الرتُّ

ْقنَا َواَل َصلَّيْنَا، َفأَنِْزَلْن َسِكينَة  َعَليْنَا َوثَبِِّت اأْلَْقَداَم إِْن اَلَقيْنَا، إِ  نَّ اْهاََديْنَا، َواَل تََصدَّ

نَا أَبَيْنَا ")رواه َصْوتَُه أَبَيْ  ااأْلُوىَل َقْد بََغْوا َعَليْنَا، إَِنا أََراُدوا ِفاْنَة  أَبَيْنَا(، َوَرَفَع ِبهَ 

 البخاري(.

ا  : ما يقوله عند لقاء العدو:سادس 

للمجاهد أن يدعو عند لقاء العدو، فهذا موضع من مواضع الدعاء  يسن

اِن أَْو َقلََّما ملسو هيلع هللا ىلصاملساجابة، فَعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه  : " ِثنْاَاِن اَل تَُردَّ

َعاءُ  اِن الدُّ ا " )رواه أبو داود  ِعنَْد النَِّداِء، َوِعنَْد اْلبَأِْس ِحنَي يُْلِحُم بَْعُضُهمْ  تَُردَّ بَْعض 

 وصححه األلباني(.

 جاء يف أحاديث عدة أدعية تقال عند لقاء العدو، ومن هذه األحاديث: وقد

يف بعض أيامه  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد الله بن أبي أوف ريض الله عنه، أّن رسول الله  -1

ها العدو اناظر حاى مالت الشمس ثم قام يف الناس فقال: " أيَُّها الاي لقي في

، َوَسلُوا اللََّه الَعاِفيََة، َفِإنَا َلِقياُُموُهْم َفاْصرِبُوا،  النَّاُس، الَ تَاََمنَّْوا ِلَقاَء الَعُدوِّ

يُوِف"، ثُمَّ َقاَل: "اللَُّهمَّ مُ  اْعَلُمواوَ  نِْزَل الِكاَاِب، َوُمْجِرَي أَنَّ الَجنََّة تَْحَت ِظالَِل السُّ

نَا َعَليِْهْم" )مافق عليه(. َحاِب، َوَهاِزَم األَْحَزاِب، اْهِزْمُهْم َوانرُْصْ  السَّ

إَِنا َغَزا، َقاَل :اللَُّهمَّ أَنَْت َعُضِدي  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أَنَِس بِْن َماِلٍك َقاَل: َتاَن َرُسوُل اللَِّه  -2

" )رواه أبو داود والرتمذي وصححه  29أَُقاِتلُ  ُل َوِبكَ َونَِصرِيي ِبَك أَُحوُل َوِبَك أَُصو 

 األلباني(.

                                                 
اُل ِلدَْفعِ َمْكِرِهْم وقيل: أي وبك أقوى وأتحرك معنى )عضدي(: ناصري ومعيني. ومعنى )بك أحول(: أَْي أَْصِرُف َكْيدَ اْلعَدُّوِ َوأَْحتَ  29

قيل: أي وبك أهجم وأنتقل من مكان إلى آخر ومن حال إلى حال. ومعنى )بك أصول(: أَْي أَْحِمُل َعلَى اْلعَدُّوِ َحتَّى أَْغِلبَهُ َوأَْستَأِْصلَهُ، و

 وأثب على العدو وأنتصر عليه.
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َعْن عبد الله بِْن َعبَّاٍس ريض الله عنهما قال: " َحْسبُنَا اللَُّه َوِنْعَم اْلَوِتيُل،  -3

د   اَلم ِحنَي أُْلِقَي يِف النَّاِر، َوَقاَلَها ُمَحمَّ  إِنَّ ﴿َقالُوا: ِحنَي،  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلَها إِبَْراِهيُم َعَليِْه السَّ

 ﴾إِيَمان ا َوَقالُوا َحْسبُنَا اللَُّه َوِنْعَم اْلَوِتيلُ  اَدُهمْ َفزَ  َفاْخَشْوُهمْ  َلُكمْ  َجَمُعوا َقدْ  النَّاَس 

 (.البخاري رواه"  )173 آية عمران آل سورة

يَْدُعو، يَُقوُل :" َربِّ أَِعنِّي َواَل  ملسو هيلع هللا ىلصعِن عبد الله بِْن َعبَّاٍس، َقاَل: َتاَن النَِّبيُّ  -4

ِ اْلُهَدى  ِني َواَل تَنرُْصْ َعيَلَّ، َواْمُكْر ِِل َواَل تَْمُكْر َعيَلَّ، َواْهِدِني َويرَسِّ تُِعْن َعيَلَّ، َوانرُْصْ

ِني َعىَل َمْن بََغى عَ  ا،  يَلَّ،ِِل، َوانرُْصْ ا، َلَك نَتَّار  اب ا، َلَك َربِّ اْجَعْلِني َلَك َشكَّار  َلَك َرهَّ

ا ُمِنيب ا، َربِّ تََقبَّْل تَْوبَِاي َواْغِسْل َحْوبَِاي َوأَِجْب  اه  ا، َلَك ُمْخِبا ا، إِلَيَْك أَوَّ ِمْطَواع 

ْد ِلَساِني َواْهِد َقْلِبي َوا ِاي َوَسدِّ " )رواه  30َسِخيَمَة َصْدِري ْسلُلْ َدْعَوِتي َوثَبِّْت ُحجَّ

 ه األلباني(.الرتمذي وابن ماجه وصحح

ا  : ما يقوله املجاهد إنا خاف العدو:سابع 

 للمجاهد إنا خاف العدو أن يقول ما ييل: يسن

اللَُّهمَّ اْتِفِنيِهْم ِبَما ِشئَْت )جاء هذا الدعاء يف حديث طويل يف صحيح مسلم  -1

 من حيث صهيب بن سنان الرومي(.

وِرِهْم(، فعن أبي موىس )اللَُّهمَّ إِنَّا نَْجَعلَُك يِف نُُحوِرِهْم وَ  -2 نَُعونُ ِبَك ِمْن رُشُ

ا َقاَل: "اللَُّهمَّ إِنَّا نَْجَعلَُك يِف  ملسو هيلع هللا ىلصاألشعري ريض الله عنه: أَنَّ النَِّبيَّ  َتاَن إَِنا َخاَف َقْوم 

وِرِهْم" )رواه أ  داود وصححه األلباني(. بونُُحوِرِهْم َونَُعونُ ِبَك ِمْن رُشُ

ْوَراِتنَا َوآِمْن َرْوَعاِتنَا(، فعن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ ريض الله )اللَُّهمَّ اْسرُتْ عَ  -3

ٍء نَُقولُُه َفَقْد َبَلَغْت اْلُقلُوُب  عنه، َقاَل: " ُقْلنَا يَْوَم اْلَخنَْدِق: يَا َرُسوَل اللَِّه َهْل ِمْن ََشْ

َب اللَُّه عز َعْوَراِتنَا َوآِم  اْسرُتْ اْلَحنَاِجَر، َقاَل: )نََعْم، اللَُّهمَّ  ْن َرْوَعاِتنَا( َقاَل: َفَُضَ

يِح " )رواه أحمد وحسنه  يِح، َفَهَزَمُهْم اللَُّه عز وجل ِبالرِّ وجل ُوُجوَه أَْعَداِئِه ِبالرِّ

 األلباني(.

                                                 
 ل والعقد والحسد من صدري.معنى )اسلل سخيمة صدري(: أي انزع الغ 30
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: ما يقوله املجاهد إنا خاف الهزيمة يف املعرتة وشماتة ثامن ا

 العدو:

للمجاهد أن يقول األدعية الواردة يف األحاديث اآلتية إنا خاف الهزيمة يف  يسن

 املعرتة وشماتة العدو:

نُ ِمْن ُسوِء اْلَقَضاِء،  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أَِبي ُهَريَْرَة ريض الله عنه، " أّن النبي  -1 َتاَن يَاََعوَّ

َقاِء، ومن َشَماتَِة اأْلَْعَداِء، ومن َجْهِد اْلبَاَل   ِء " )رواه مسلم(.َومن َدَرِك الشَّ

َتاَن  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َعبِْد اللَِّه بِْن َعْمِرو بِْن اْلَعاِص ريض الله عنه أَنَّ َرُسوَل اللَِّه  -2

، َوَشَماتَةِ  يِْن، َوَغَلبَِة اْلَعُدوِّ  يَْدُعو ِبَهُؤالِء اْلَكِلَماِت: " اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعونُ ِبَك ِمْن َغَلبَِة الدَّ

 (.لبانيواه النسائي وصححه األاأْلَْعَداِء " )ر 

ا : ما يقوله املجاهد إنا خاف القصف واالغايال والحرق تاسع 

 والفرار من الزحف:

للمجاهد أن يقول األدعية الواردة يف األحاديث اآلتية إنا خاف القصف  يسن

 واالغايال والحرق والفرار من الزحف:

َتاَن يَْدُعو فيقول: " اللَُّهمَّ إِنِّي  ملسو هيلع هللا ىلصِه َعْن أَِبي اْليرََسِ السلمي أَنَّ َرُسوَل اللَّ  -1

َدِّي والهرم واْلَغَرِق َواْلَحريِق، َوأَُعونُ ِبَك أَْن يَاََخبََّطِني  أَُعونُ ِبَك ِمْن اْلَهْدِم والرتَّ

 َ يَْطاُن ِعنَْد اْلَمْوِت، َوأَُعونُ ِبَك أَْن أ ا، َوأَُعونُ ِبَك أَنْ  ُموتَ الشَّ أَُموَت  يِف َسِبيلَِك ُمْدِبر 

ا " )رواه أبو داود النسائي وصححه األلباني(.  َلِديغ 

يََدُع َهُؤاَلِء  ملسو هيلع هللا ىلصعبد الله بَْن ُعَمَر ريض الله عنهما، قال: " َلْم يَُكْن َرُسوُل اللَِّه  -2

نْيَا  َعَواِت ِحنَي يُْمِِس َوِحنَي يُْصِبح: اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك اْلَعاِفيََة يِف الدُّ َواآْلِخَرِة ، الدَّ

يِف ِديِني َوُدنْيَاَي َوأَْهيِل َوَماِِل، اللَُّهمَّ اْسرُتْ َعْوَراِتي  اِفيَةَ اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك اْلَعْفَو َواْلعَ 

، َوِمْن َخْلِفي، َوَعْن يَِميِني، َوَعْن  َوآِمْن َرْوَعاِتي، اللَُّهمَّ اْحَفْظِني ِمْن بنَْيِ يََديَّ

" )رواه أبو داود وابن  ِايِمْن َفْوِقي، َوأَُعونُ ِبَعَظَمِاَك أَْن أُْغاَاَل ِمْن تَحْ ِشَماِِل، وَ 

 ماجه وصححه األلباني(.



 محمد رفيق مؤمن شوبكي                                     الدرر املنثورة يف السنن املهجرة

 

 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 49

ا  : ما يقوله املجاهد إن أصاباه جراح:عارش 

للمجاهد إن أصاباه جراح أن يقول تما قال الرسول يف هذا الحديث. َعْن  يسن

 31اَن يِف بَْعِض اْلَمَشاِهِد تَ  ملسو هيلع هللا ىلصه: " أَنَّ َرُسوَل اللَِّه ُجنَْدِب بِْن ُسْفيَاَن ريض الله عن

اللَِّه َما َلِقيِت "  لِ َفَقاَل: "َهْل أَنِْت إاِلَّ إِْصبَع  َدِميِت، َويِف َسِبي 32ِميَْت إِْصبَُعهُ َوَقْد دَ 

 )مافق عليه(.

 عرش: ما يقوله املجاهد إنا رجع من املعرتة: الحادي

ا أن يقول ما جاء يف األحاديث  يسن للمجاهد أن يقول إن عاد من املعرتة منارص 

 اآلتية:

َتاَن إنا َقَفَل ِمْن َغْزٍو  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َعبِْد اللَِّه بِْن ُعَمَر ريض الله عنه: أَنَّ َرُسوَل اللَِّه  -1

ٍف ِمْن اأْلَْرِض ثاََلثَ  ُ َعىَل ُتلِّ رَشَ تَْكِبريَاٍت ثُمَّ يَُقوُل: " اَل إَِلَه إاِلَّ  أَْو َحجٍّ أَْو ُعْمَرٍة يَُكربِّ

يَك  ٍء َقِدير  آِيبُوَن تَاِئبُوَن  َلُه،اللَُّه َوْحَدُه اَل رَشِ َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعىَل ُتلِّ ََشْ

ْحَزاَب َوْحَدُه " َعاِبُدوَن ِلَربِّنَا َحاِمُدوَن َصَدَق اللَُّه َوْعَدُه َونرََصَ َعبَْدُه َوَهَزَم اأْلَ 

 )رواه البخاري ومسلم(. 

ُتوَن،  -2 َ اْلُمرْشِ ا َتاَن يَْوُم أُُحٍد َوانَْكَفأ َرِقيِّ َقاَل: " َلمَّ عن ُعبَيِْد بِْن ِرَفاَعَة الزُّ

ا َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اللَِّه  : )اْساَُووا َحاَّى أُثِْنَي َعىَل َربِّي( َفَصاُروا َخْلَفُه ُصُفوف 

اللَُّهمَّ َلَك اْلَحْمُد ُتلُُّه، اللَُّهمَّ اَل َقاِبَض ِلَما بََسْطَت َواَل بَاِسَط ِلَما َقبَْضَت، َواَل َهاِدَي )

ِلَما أَْضَلْلَت َواَل ُمِضلَّ ِلَمْن َهَديَْت، َواَل ُمْعِطَي ِلَما َمنَْعَت َواَل َماِنَع ِلَما أَْعَطيَْت، َواَل 

َب ِلَما بَاَعدْ  بَْت، اللَُّهمَّ ُمَقرِّ ابُْسْط َعَليْنَا ِمْن بََرَتاِتَك َوَرْحَمِاَك  َت َواَل ُمبَاِعَد ِلَما َقرَّ

 َوَفْضِلَك َوِرْزِقَك اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك النَِّعيَم اْلُمِقيَم الَِّذي اَل يَُحوُل َواَل يَُزوُل، اللَُّهمَّ إِنِّي

إِنِّي َعاِئذ  ِبَك ِمْن رَشِّ َما  َلِة َواأْلَْمَن يَْوَم اْلَخْوِف، اللَُّهمَّ أَْسأَلَُك النَِّعيَم يَْوَم اْلَعيْ 

ْه إَِليْنَا ا يَماَن َوَزيِّنُْه يِف ُقلُوِبنَا َوَترِّ ْلُكْفَر أَْعَطيْاَنَا َورَشِّ َما َمنَْعَت، اللَُّهمَّ َحبِّْب إَِليْنَا اإْلِ

نَا ُمْس  َواْلُفُسوَق َواْلِعْصيَاَن َواْجَعْلنَا اِشِديَن اللَُّهمَّ تََوفَّ َوأَْحِينَا ُمْسِلِمنَي  ِلِمنيَ ِمْن الرَّ

اِلِحنَي َغرْيَ َخَزايَا َواَل َمْفاُوِننَي، اللَُّهمَّ َقاِتْل اْلَكَفَرَة الَِّذيَن يَُكذِّبُوَن  َوأَْلِحْقنَا ِبالصَّ

                                                 
 بعض المشاهد: أي إحدى الغزوات. 31
 دميت إصبعه: أي ُجرح فظهر منه الدم. 32
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الَِّذيَن  َفَرةَ ِرْجَزَك َوَعَذابََك اللَُّهمَّ َقاِتْل اْلكَ ُرُسَلَك َويَُصدُّوَن َعْن َسِبيلَِك َواْجَعْل َعَليِْهْم 

( " )رواه البخاري يف األدب املفرد وأحمد يف مسنده  أُوتُوا اْلِكاَاَب إَِلَه اْلَحقِّ

 وصححه األلباني(.

 عرش: املداومة عىل الذتر والدعاء وقراءة القرآن: الثاني

دعائه يف تل وقت خاصة يف أوقات للمجاهد أن يحرص عىل نتر الله تعاىل و  يسن

جهاده ورباطه، فإنا ما داوم املجاهد عىل نتر الله تعاىل تان من املفلحني، فقال 

تُْفِلُحوَن  ُكمْ ا لََّعلَّ َتِثري   اللَّهَ  َوانُْتُروا َفاثْبُاُوا ِفئَة   َلِقياُمْ  إِنَا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا ﴿تعاىل: 

 يف الجهاد حاى وال اإلنفاق عن أجرا   يقل ال تعاىل الله نتر نأ تما ،(45:األنفال) ﴾

: " أال أُنَبِّئُُكْم ملسو هيلع هللا ىلص الله رُسولُ  َقالَ : َقالَ  عنه، الله ريض الدرداءِ  أَبي فعن الله، سبيل

َدَرَجاِتُكْم، َوَخرٍي َلُكْم ِمْن إنَْفاِق  ِبَخرْيِ أْعماِلُكْم، وأْزَتاَها ِعنَْد َمِليِكُكْم، وأْرَفِعَها يف

بُوا  بُوا أْعنَاَقُهْم َويَُْضِ ُتْم َفاَُْضِ ِة، َوَخرْيٍ َلُكْم ِمْن أن تَْلَقوا َعُدوَّ الذََّهِب والِفضَّ

أْعنَاَقُكْم؟ َقاَلوا: بَىَل، َقاَل: ِنتر الله تََعاىَل " )رواه الرتمذي وابن ماجه وصححه 

 األلباني(.

ن للمجاهد أن يكثر من الدعاء، فكما أسلفنا من مواطن اإلجابة الدعاء يس تما

ا أن يحرص عىل قراءة القرآن الكريم؛ ملا  أثناء املعرتة، وينبغي عىل املجاهد أيض 

يف نلك من األجر العظيم والثواب الجزيل، خاصة إن تان نلك يف أثناء جهاده أو 

 رباطه. 
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 الفصل السابع

 مهجورة متعلقة بالسالم واالستئذان سنن

 : السالم عىل من تعرف ومن ال تعرف:أوال  

املسلمني ال يلقي السالم إال عىل من يعرف، ومن السنة إلقاء السالم عىل  بعض

من تعرف ومن ال تعرف، فَعْن َعبِْدالله بِْن َعْمرو َريِضَ اللُه َعنْهَما أنَّ َرُجال  َسأَل 

الَم َعىَل مَ : أيُّ املسو هيلع هللا ىلصالنَِّبيَّ  َعَرْفَت  نْ إلْسالِم َخرْي ؟ قال: " تُْطِعُم الطََّعاَم، َوتَْقَرأ السَّ

 َوَمْن َلْم تَْعِرْف " )مافق عليه(.

 : السالم عىل الصبيان:ثاني ا

من املسلمني ال يلقي السالم عىل الصبيان عند مروره بهم، ومن السنة إلقاء  تثري

الك ريض الله عنه: " أنه َمرَّ عىل ِصبياٍن السالم عىل الصبيان، فعن أنس بن م

 . (يَفَعلُه " )مافق عليه ملسو هيلع هللا ىلصفسلَّم عليهم، وقال: تان النبيُّ 

 : السالم ملن أراد أن يقام من املجلس:ثالث ا

للمسلم إن أراد أن يقوم من مجلس أن يلقي السالم تما ألقاه عندما جاء  يسن

: " إنَا انْاََهى ملسو هيلع هللا ىلصللمجلس، فعْن أَِبي ُهَريَْرَة ريض الله عنه َقاَل: قال َرُسوُل اللَِّه 

اأْلُوىَل ِبأََحقَّ ِمَن  ِت أََحُدُتْم إىَِل اْلَمْجِلِس، َفْليَُسلِّْم، َفِإنَا أََراَد أَْن يَُقوَم، َفْليَُسلِّْم، َفَليَْس 

 اآْلِخَرِة " )رواه أبو داود وصححه األلباني(.

ا  : عدم نزع اليد عند املصافحة حاَّى ينزعها اآلخار:رابع 

للمسلم إن صافح أخاه أال ينزع يده حاى ينزعها أخاه، فهكذا تان النبي  يسن

رجال  لم يرَتُْك  إنا صافح ملسو هيلع هللا ىلصفعْن أنس بن مالك ريض الله عنه قال: " تان النبي  ،ملسو هيلع هللا ىلص
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يَده، حاى يكون هو الاارَك ليِد رسوِل اللِه " )صححه األلباني يف السلسلة 

 الصحيحة(.

ا  : االسائذان ثالث ا وإال فلريجع:خامس 

من املسلمني من يأتي لفالن من الناس فيقرع الجرس وينادي وياصل، وال  تثري

للسنة، وإنما السنة أن النائم، ويزعج الجريان، وهذا مخالف  يوقظ ينرصف حاى

يساأنن ثالث مرات، فإن لم يؤنن له فلريجع، عن أَبي موىس األشعري ريض الله 

، َفإْن أُِنَن َلَك َوإاِلَّ َفاْرِجْع " )مافق  ملسو هيلع هللا ىلصعنه، َقاَل: َقاَل رسول الله  : " االْسِائْذَاُن ثاَلث 

 َعَليِْه(.

ا  : السنة يف تيفية االسائذان:سادس 

اد أن يساأنن أن يسلم ثم يساأنن، فيقول: السالم عليكم، للمسلم إن أر  يسن

ثَنَا َرُجل  َمْن بَِني َعاِمٍر، " أَنَُّه اْساَأْنََن َعىَل النَِّبيِّ  ، َقاَل: َحدَّ  ملسو هيلع هللا ىلصأأدخل؟ ، فَعْن ِربِْعيٍّ

َعلِّْمُه ااِلْسِائَْذاَن، إىَِل َهَذا فَ  جْ ِلَخاِدِمِه: اْخرُ  ملسو هيلع هللا ىلصَوُهَو يِف بَيٍْت، َفَقاَل: أَِلُج، َفَقاَل النَِّبيُّ 

اَلُم َعَليُْكْم، أَأَْدُخُل  ُجُل، َفَقاَل: السَّ اَلُم َعَليُْكْم، أَأَْدُخُل ؟ ، َفَسِمَعُه الرَّ َفُقْل َلُه ُقْل: السَّ

 َفَدَخَل " )رواه أبو داود وأحمد وصححه األلباني(. ،ملسو هيلع هللا ىلص؟ ، َفأَِنَن َلُه النَِّبيُّ 

ا  :: مكان وقوف املساأننسابع 

السنة أالَّ يقف املساأنن تجاه باب البيت الذي يساأنن أهَله وإنما عن يمينه  من

إِنَا أَتَى  ملسو هيلع هللا ىلصأو يساره، فَعْن َعبِْد اللَِّه بِْن برُْسٍ ريض الله عنه، َقاَل: " َتاَن َرُسوُل اللَِّه 

ْن ُرْتِنِه اأْلَيَْمِن أَِو اأْلَيرَْسِ بَاَب َقْوٍم َلْم يَْساَْقِبِل اْلبَاَب ِمْن ِتْلَقاِء َوْجِهِه، َوَلِكْن ِم 

اَلُم َعَليُْكمْ  اَلُم َعَليُْكُم السَّ  (.األلباني وصححه داود أبو رواه" ) …َويَُقوُل : السَّ

 : رد املساأنن باسمه وال يقول أنا:ثامن ا

من املسلمني إنا اساأنن بيا ا، قيل له: من أنت؟ أو من بالباب؟ ، فيقول: أنا،  تثري

ليس من السنة، والسنة أن يرد باسمه أو بكنياه، فعن جابر بن عبد الله وهذا 

َفَدَقْقُت البَاَب، َفَقاَل: َمْن َهذَا؟ ، َفُقلُت: أَنَا،  ملسو هيلع هللا ىلصريض الله عنه، َقاَل: أتَيُْت النبيَّ 
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 َفَقاَل: أنَا، أنَا! ، َتأنَُّه َتِرَهَها " )مافق  َعَليِْه(. قال اإلمام النووي رحمه الله يف

رشح مسلم: " َقاَل اْلُعَلَماُء: إِنَا اْساَأْنََن َفِقيَل َلُه َمْن أَنَْت ؟ أَْو َمْن َهذَا؟ َتِرَه أَْن 

بَْهاُم ْوِلهيَُقوَل: أَنَا ِلَهذَا اْلَحِديِث، َوأِلَنَُّه َلْم يَْحُصْل ِبقَ  : )أَنَا( َفاِئَدة ، َواَل ِزيَاَدة، بَِل اإْلِ

 َ ( َفاَل بَأَْس ... َواَل بَأَْس بَاٍق، بَْل يَنْبَِغي أ ، ِباْسِمِه، وإِْن َقاَل: )أَنَا ُفاَلن  ْن يَُقوَل: ُفاَلن 

( إِنَا َلْم يَْحُصِل الاَّْعِريُف  يُْخ ُفاَلن  ( أَْو )الشَّ ِبَقْوِلِه )أَنَا أَبُو ُفاَلٍن( أَْو )اْلَقايِض ُفاَلن 

 ِبااِلْسِم ِلَخَفاِئِه ".

ا  ملحارم والزوجة:: االسائذان عىل اتاسع 

عىل املسلم أن يساأنن عىل جميع محارمه تأمه وأخاه وبناه وعماه  يجب

: إنما جعل االسائذان من أجل ملسو هيلع هللا ىلصوخالاه، وهذا ما قاله العلماء يف ضوء قول النبي 

َوَمَع  ملسو هيلع هللا ىلصالبرص، فعْن َسْهِل بِْن َسْعٍد َقال: "اطََّلَع َرُجل  ِمْن ُجْحٍر يِف ُحَجِر النَِّبيِّ 

ِمْدر ى يَُحكُّ ِبِه َرأَْسُه، َفَقال: َلْو أَْعَلُم أَنََّك تَنُْظُر َلَطَعنُْت ِبِه يِف َعيِْنَك، إِنََّما  ملسو هيلع هللا ىلصالنَِّبيِّ 

 ُجِعَل ااِلْسِائَْذاُن ِمْن أَْجِل اْلبَرَصِ " )رواه البخاري(.

الحافظ ابن حجر العسقالني يف تاابه فاح الباري رشح صحيح البخاري: "  قال

يرشع االسائذان عىل تل أحد حاى املحارم؛ لئال تكون منكشفة العورة، وقد 

أخرج البخاري يف األدب املفرد عن نافع: تان ابن عمر إنا بلغ بعض ولده الحلم لم 

ابن مسعود، فقال: أساأنن  إىليدخل عليه إال بإنن، ومن طريق علقمة جاء رجل 

عىل أمي؟ فقال: ما عىل تل أحيانها تريد أن تراها، ومن طريق مسلم بن نُذَيِّر: 

سأل رجل حذيفة: أساأنن عىل أمي؟ قال: إن لم تساأنن عليها رأيت ما تكره، 

ومن طريق موىس بن طلحة: دخلت مع أبي عىل أمي فدخل واتبعاه فدفع يف 

نن؟ ومن طريق عطاء: سألت ابن عباس: أساأنن عىل إ صدري، وقال: تدخل بغري

أخاي؟ قال: نعم، قلت: إنها يف حجري؟ قال: أتحب أن تراها عريانة؟ وأسانيد 

 هذه اآلثار تلها صحيحة ".

للرجل أن يساأنن عىل زوجاه فهذا من تمام األدب وحسن العرشة؛ لئال  ويساحب

نلك مما تكره أن يراها عليها.  يراها يف حالة من الابذل، أو ثوب املهنة، أو نحو

جاء يف تفسري ابن تثري: "عن زينب امرأة ابن مسعود ريض الله عنها قالت: )تان 
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تنحنح وبزق؛ تراهية أن يهُجم منا  لبابعبد الله إنا جاء من حاجة فاناهى إىل ا

عىل أمر يكرهه( إسناده صحيح. وعن اإلمام أحمد رحمه الله أنه قال: )إنا دخل 

 ياه، اساحب له أن يانحنح، أو يحرك نعليه( ".الرجل ب
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 الثامن الفصل

 مهجورة متعلقة باللباس سنن

 

 : بدء لبس الثوب باليمنى:أوال  

أْتُْم ملسو هيلع هللا ىلصأَِبي ُهَريَْرَة ريض الله عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه  َعنْ  : " إَِنا َلِبْساُْم َوإِنَا تََوضَّ

" )رواه أبو داود وصححه األلباني(. وعْن عائشة َريِضَ اللَُّه  َفابَْدأوا ِبأَيَاِمِنُكمْ 

نَ  ملسو هيلع هللا ىلصعنَها َقالْت: "تاَن َرُسوُل اللَِّه  ِلهِ  يُْعِجبُُه الاَّيَمُّ ِلِه، َوتََرجُّ ، َوُطُهوِرِه، َويف 33يف تَنَعُّ

 َشأِْنِه ُتلِِّه" )رواه البخاري(.

 .الّله بْسمِ  :ساحبُّ أن يقول: قال اإلمام النووي يف تاابه األنتار: " يُ مالحظة

 ". األعمال جميع يف الاسمية تُساحبّ  وتذلك

 : دعاء لبس الثوب:ثاني ا

إنا اْساََجدَّ  ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي سعيد الُخْدري ريَض اللَّه عنه قال: تاَن رُسوُل اللَِّه  -1

ا، أَْو ِرَداء  يُقوُل: " ا ، أَْو َقِميص  اُه باْسِمِه ِعماَمة  للَُّهمَّ لَك الَحْمُد أَنَْت ثَْوبا  سمَّ

ِه ورَشِّ ما ُصِنَع َلُه "  كَ َتَسْوتَِنيِه، أَْسأَلَُك َخرْيَُه َوَخرْيَ ما ُصِنع َلُه، وأَُعونُ بِ  ِمْن رَشِّ

 )رواه أبو داود وصححه األلباني(.

 ثَْوبا   َلِبَس  َمنْ  " :قال ملسو هيلع هللا ىلص الّله رسول أن : عن معان بن أنس ريض الّله عنه -2

ة، غَ  ِمنْ  َوَرَزقنيهِ  الثَّْوبَ  َهذَا َتساني الذي لّله الَحْمدُ  :َفقالَ  رْيِ َحْوٍل ِمنِّي َوال ُقوَّ

َم ِمْن نَنِْبِه "  )رواه أبو داود وحسنه ا  (.أللبانيَغَفَر الّله َلُه ما تََقدَّ

تر : بنّي اإلمام النووي رحمه الله يف تااب األنتار وتااب املجموع أن الذمالحظة

األول: " اللَُّهمَّ َلَك اْلَحْمُد أَنَْت َتَسْوتَِنيِه ... " يقال عند لبس الثوب الجديد، والذتر 

                                                 
 ترجله: أي تَْرِجيل الشَّْعر، وُهَو َمْشُطهُ وتسريحه. 33
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سواء   وب،الثاني: " اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َتَساِني َهذَا الثَّْوَب ... " يقال عند لبس أي ث

ا. ا أم جديد   تان قديم 

 : البسملة عند خلع الثوب:ثالث ا

، ملسو هيلع هللا ىلصبِْن َماِلك ، َقاَل : َقاَل َرُسوُل اللَِّه  أَنَِس  َعنْ  : " ِسرْتُ َما بنَْيَ َعْوَراِت بَِني آَدَم َواْلِجنِّ

 إِنَا َوَضَع أََحُدُهْم ثَْوبَُه أَْن يَُقوَل : ِبْسِم اللَِّه " )رواه الطرباني وصححه األلباني(.

رحمه الله يف : يساحب خلع الثوب من األيرس ثم األيمن. قال النووي مالحظة

ع، َوِهَي أّنَّ َما َتاَن ِمْن بَاب الاَّْكِريم  ْ ة يِف الرشَّ رشح مسلم: " َهِذِه َقاِعَدة ُمْساَِمرَّ

َوا اِويل َواْلُخّف َوُدُخول اْلَمْسِجد َوالسِّ َ يف َتلُبِْس الثَّْوب َوالرسَّ َواالْتِاَحال،  كَوالاَّرْشِ

اِرب ْعر َوُهَو َمْشُطُه َوتَْقِليم األَْظَفار، َوَقّص الشَّ  ترسيح: يعني –، َوتَْرِجيل الشَّ

أْس، َوَحْلق اإِلِبط، َونَاْف -الشعر الم الرَّ الة، ِمنْ  َوالسَّ  الطََّهاَرة، أَْعَضاء َوَغْسل الصَّ

ب، َواألَْتل اْلَخالء، ِمنْ  َواْلُخُروج ْ َواْسِاالم اْلَحَجر األَْسَود، َوَغرْي  اْلُمَصاَفَحة،وَ  َوالرشُّ

ِه َتُدُخوِل اْلَخالء،  ا َما َتاَن ِبِضدِّ ا ُهَو يِف َمْعنَاُه يُْساََحّب الاَّيَاُمن ِفيِه. َوأَمَّ نَِلَك ِممَّ

 َ  َواْلُخفّ  اِويل،َواْلُخُروج ِمْن اْلَمْسِجد، َواالْمِاَخاط، َواالْسِانَْجاء، َوَخْلِع الثَّْوب، َوالرسَّ

فَها  ".  َوَما أَْشبََه نَِلَك، َفيُْساََحّب الاَّيَارُس ِفيِه، َونَِلَك ُتّله ِبَكَراَمِة اْليَِمني َورَشَ

ا  : الدعاء ملن لبس الثوب:رابع 

 للمسلم أن يقول لغريه من املسلمني إن لبس ثوب ا ما جاء يف األحاديث اآلتية: يسن

رأى عىل عمر ريض الّله  ملسو هيلع هللا ىلص الله سولر  أن" : عن ابن عمَر ريض الّله عنهما -1

ا أبيَض فقال  :فقال غسيل، بل :فقال ؟ َجِديد   أمْ  َغِسيل   َهذَا ثوبك"  :عنه قميص 

ا، اْلبَْس  ا، َوِعْش  َجِديد  ا َوُمتْ  َحِميد  (.  األلباني وصححه ماجه ابن رواه" ) َشِهيد 

أخرى يف مسند اإلمام أحمد بزيادة حسنها اإلمام األلباني: " َويَْرُزُقَك  ةرواي ويف

نْيَا َواآْلِخَرِة". َة َعنْيٍ يِف الدُّ  اللَُّه ُقرَّ

بثياب فيها خميصة   ملسو هيلع هللا ىلص اللَّه رسولُ  أُتي: " عن أُّم خالد ريض الّله عنها قالت -2

 ائاوني :فقال القوُم، فأسكتَ  ؟يَصةَ الَخِم  َهِذهِ  نَْكُسوها تََرْونَ  َمنْ " :سوداُء، قال
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 أبيِْل  :وقال ،34بيده فألبسنيها وسلم عليه الّله صىلَّ  النبيَّ  بي فأُتي خاِلٍد، بأُمّ 

 (.البخاري رواه" )، مّرتني35وأْخِلِقي

ا قيل  ملسو هيلع هللا ىلصقال أبو نُضَة: "فكان أصحاُب النبيِّ  -3 إنا لبس أحُدهم ثوب ا جديد 

 " )رواه أبو داود وصححه األلباني(. 36اللُه تعاىل: تُبْيِل ويُخلُف له

ا  : بدء لبس النعل باليمنى والخلع باليرسى:خامس 

لبس النعل )الحذاء( يف اليمنى والخلع من اليرسى، فعن أبي هريرة أن  يسن

قال: "إنا اناعَل أحُدتم فْليَبَدأ باليمني، وإِنا نََزَع فليبدأ بالشمال،  ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله 

نى أولهما تُنعل، وآِخَرهما تُنَزع" )رواه البخاري(. ويف رواية اإلمام ِلاكِن اليم

ْ ِباْليُْمنَى، َوإنَا َخَلَع َفْليَبَْدأْ  مسلم من حديث أبي هريرة: " إنَا انْاََعَل أََحُدُتْم َفْليَبَْدأ

َماِل، َوْليُنِْعْلُهَما َجِميعا  أَْو ِليَْخَلْعُهَما َجِميعا  ".  ِبالشِّ

ا الجلوس عند لبس النعل إنا تان يف لبسه حال القيام : سادس 

 مشقة:

الجلوس عند لبس النعل إنا تان يف لبسه حال القيام تعب ومشقة، عْن أَِبي  يسن

ُجُل وهو َقاِئم  " )رواه الرتمذي  ملسو هيلع هللا ىلصُهَريَْرَة َقاَل: "نََهى َرُسوُل الله  أَْن يَنْاَِعَل الرَّ

يف النهي عن االناعال  -مني رحمه الله وصححه األلباني(. وقال الشيخ ابن عثي

: " هذا يف نعل يحااج إىل معالجة يف إدخاله يف الرجل؛ ألن اإلنسان لو اناعل -قائما  

قائما  والنعل يحااج إىل معالجة فربما يسقط إنا رفع رجله ليصلح النعل، أما 

يف النهي؛  النعال املعروفة اآلن فال بأس أن يناعل اإلنسان وهو قائم وال يدخل نلك

 ألن نعالنا املوجودة يسهل خلعها ولبسها والله املوفق ".

                                                 
قالني في كتابه وفي رواية أخرى عند اإلمام البخاري في صحيحه: " قال ائتوني بأم خالد فأتي بها تحمل"، قال الحافظ ابن حجر العس 34

فتح الباري شرح صحيح البخاري: " قوله: )فأتي بها تحمل( ... فيه إشارة إلى صغر سنها إذ ذاك، ولكن ال يمنع ذلك أن تكون حينئذ 

 مميزة ".
َحيَاتَُها َحتَّى يَْبلَى الثَّْوُب، وكلمة )أخلقي( في يقصد بـــــ "أْبِلي وأْخِلِقي": أي الدَُّعاَء بُِطوِل اْلبَقَاِء ِلْلُمَخاَطِب بِذَِلَك، أَْي أَنََّها تَُطوُل  35

 الحديث تروى بالقاف والفاء، فبالقاف من إخالق الثوب وتقطيعه أي يصبح بالياً، وبالفاء بمعنى العوض والبدل.
حتى يبلى، )ويخلف هللا تعالى(: أي معنى تُْبِلي ويُخلُف هللاُ تعالى: )تبلي(: من اإلبالء، وهذا دعاء الالبس بأن يعمر ويلبس ذلك الثوب  36

 يعوضه عنه ويبدله خيراً منه، والمقصود الدعاء بطول الحياة.
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 التاسع الفصل

 مهجورة متعلقة باألكل والرشب سنن

 : عَدُم نَمِّ الطََّعاِم: أوال  

، إْن اْشاََهاُه  ملسو هيلع هللا ىلصأَبُي ُهَريَْرَة ريض الله عنه َقاَل: " َما َعاَب النَِّبيُّ  عن ا َقطُّ َطَعام 

ا  أََتَلُه، َوإِْن َتِرَهُه تََرَتُه " )رواه البخاري ومسلم(. َواْلُمَراُد : الطََّعاُم اْلُمبَاُح ، أَمَّ

ُه َويَنَْهى َعنْ  .َقاَل اإلمام النََّوِويُّ يف رشح مسلم: " ِمْن  هُ اْلَحَراُم َفَكاَن يَِعيبُُه َويَذُمُّ

، َقِليُل اْلِمْلِح ، َغِليظ  ، َرِقيق  آَداِب الطَّعَ  ، َحاِمض  َدِة أاَلَّ يَُعاَب َتَقْوِلِه: َماِلح  اِم اْلُماَأَتِّ

اْلَمْرَء َقْد اَل  نَّ َقاَل ابُْن بَطَّاٍل: َهذَا ِمْن ُحَسِن اآْلَداِب، أِلَ  -، َغرْيُ نَاِضٍج، َوَغرْيُ نَِلَك 

َء َويَْشاَِهيِه َغرْيُ  ْ ِع َليَْس ِفيِه َعيْب  يَْشاَِهي الِشَّ ْ ُه، َوُتلُّ َمأْنُوٍن يِف أَْتِلِه ِمْن ِقبَِل الرشَّ

." 

 : األتل بثالث أصابع:ثاني ا

السنة األتل بثالث أصابع: اإلبهام والسبابة والوسطى، ولو احااج املسلم إىل  من

ريض الله  األتل بأتثر من نلك أو بالكف تلها فال حرج عليه، فَعْن َتْعِب بِْن َماِلكٍ 

"  َسَحَهايَأُْتُل ِبثاََلِث أََصاِبَع َويَْلَعُق يََدُه َقبَْل أَْن يَمْ  ملسو هيلع هللا ىلصعنه َقاَل: " َتاَن َرُسوُل اللَِّه 

 )رواه مسلم(.

 : اساحباب أتل اللقمة الساقطة:ثالث ا

للمسلم إنا سقطت منه لقمة أثناء أتله أن يمسح ما أصابه من أنى  يساحب

َتاَن إِنَا أََتَل  ملسو هيلع هللا ىلصويأتلها، هذا إنا لم تقع عىل مكان نجس، فَعْن أَنٍَس أَنَّ َرُسوَل اللَِّه 

ا َلِعَق أََصاِبَعُه الثَّاَلث، َوَقاَل: " إِنَا َسَقَطْت لُْقَمُة أََحِدُتْم َفْليُِمْط  اأْلََنى  اَعنْهَ َطَعام 

يَْطاِن " )رواه مسلم(.  َوْليَأُْتْلَها َواَل يََدْعَها ِللشَّ
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ا  : لعق األصابع والصحفة:رابع 

سنة النبي لعق األصابع وإناء الطعام )ويسمى بالصفحة أو القصعة( بعد  من

َلْعِق أََمَر بِ  ملسو هيلع هللا ىلصاالناهاء من األتل، فعْن َجاِبر بن عبد الله ريض الله عنه: "أَنَّ النَِّبيَّ 

ْحَفِة، َوَقاَل: إنَُّكْم اَل تَْدُروَن يِف أَيِِّه اْلرَبََتُة " )رواه مسل (. وَعْن ابِْن ماأْلََصاِبِع َوالصَّ

َقاَل: "إَِنا أََتَل أََحُدُتْم َفاَل يَْمَسْح يََدُه َحاَّى  ملسو هيلع هللا ىلصَعبَّاٍس ريض الله عنهما، أَنَّ النَِّبيَّ 

 رواه مسلم(.يَْلَعَقَها أَْو يُْلِعَقَها " )

ا َلِعَق  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَِس بن مالك ريض الله عنه: أَنَّ َرُسوَل اللَِّه  وَعنْ  َتاَن إِنَا أََتَل َطَعام 

َقاَل: "َفِإنَُّكْم اَل تَْدُروَن يِف أَيِّ 37ا أَْن نَْسلَُت اْلَقْصَعَة أََصاِبَعُه الثَّاَلَث ... َوأََمَرنَ 

 َطَعاِمُكْم اْلرَبََتُة " )رواه مسلم(. 

: بعض الناس قد يفهم من األمر بلعق األصابع أّن نلك يكون أثنااء أتال مالحظة

الطعام، فرتاه يلعق أصابعه ثم يعيدها إىل الطعام وعليها َشء من لعابه، وهذا 

الفهم خاطئ، فاللعق يكون يف آخر الطعام عند الفراغ منه وليس يف أثنائه، وقد 

: حديث تعب بن مالك ريض الله عنه: " اجاء يف بعض الروايات ما يبني نلك، ومنه

 َتاَن يَأُْتُل ِبثاَلَِث أََصاِبَع َفِإنَا َفَرَغ َلِعَقَها" )رواه مسلم(. ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل اللَِّه 

ا  : حمد الله تعاىل بعد األتل أو الرشب:خامس 

املعلوم لدى املسلمني أن من سنن األتل الاسمية عند بداياه ومن نِس يقول  من

ه أوله وآخره، فإنا اناهى من األتل حمد الله تعاىل، ولكن أنتر هنا صيغ بسم الل

 :ملسو هيلع هللا ىلصالحمد الاي جاءت عن النبي

َوَهَديَْت َوأَْحيَيَْت َفَلَك اْلَحْمُد َعىَل  38َت َوأَْغنَيَْت َوأَْقنَيَْت اللَُّهمَّ أَْطَعْمَت َوأَْسَقيْ  -1

عبد الرحمن بن جبري(. ويف  َما أَْعَطيَْت )رواه أحمد وصححه األلباني من حديث

 رواية أخرى صحيحة: )وهَديَت واْجاَبَيْت(.

                                                 
 قوله: )نَْسلُت اْلقَْصَعة(: أي َنَتَتَبَّع َما بَِقَي فِيَها ِمْن الطَّعَام ونمسحها باألصبع ونأكلها. 37
 بعد الكفاية.قوله: )َوأَْقَنْيَت(: أي أغنيت وأرضيت وأعطيت ما يدّخره المرء  38
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ا َتِثري ا َطيِّب ا ُمبَاَرت ا ِفيِه َغرْيَ  -2 ٍع  اْلَحْمُد ِللَِّه َحْمد  َواَل ُمْساَْغن ى 39َمْكِفيٍّ َواَل ُمَودَّ

 َعنُْه َربَّنَا )رواه البخاري من حديث أبي أُمامة(.

)رواه البخاري من 40َمْكِفيٍّ َواَل َمْكُفوٍر  ِذي َتَفانَا َوأَْرَوانَا َغرْيَ الَحْمُد ِللَِّه الَّ  -3

 حديث أبي أُمامة(.

الحمُد للِه الذي أطعَمني هذا الطعاَم ورزقِنيِه من غرِي حوٍل مني وال قوٍة   -4

 )رواه أبو داود وحسنه األلباني من حديث أنس بن مالك(.

غَ الحمُد للِه الَّذي أطَعم وس -5 ا )رواه أبو داود  41هُ قى وسوَّ وجَعل له مخَرج 

 وصححه األلباني من حديث أبي أيوب األنصاري(.

اللَُّهمَّ بَاِرْك َلنَا ِفيِه َوأَْطِعْمنَا َخرْي ا ِمنُْه )رواه الرتمذي وحسنه األلباني من  -6

 حديث عبد لله بن عباس(.

ا  : الدعاء ملن أتلت عنده:سادس 

 ملسو هيلع هللا ىلصو ملن أتل عنده، ومن األدعية الاي جاءت عن النبي للمسلم أن يدع يساحب

 بهذا الشأن:

اللَُّهمَّ بَاِرْك َلُهْم ِفيَما َرَزْقاَُهْم، واْغِفْر َلُهْم، واْرَحْمُهْم )رواه مسلم من  -1

.)  حديث َعبِْد اللَِّه بِْن برُْسٍ

)رواه مسلم من حديث املقداد اللَُّهمَّ أَْطِعْم َمْن أَْطَعَمِني َوأَْسِق َمْن أَْسَقاِني  -2

 بن عمرو(.

اِئُموَن، َوأََتَل َطَعاَمُكُم اأْلَبَْراُر، َوَصلَّْت َعَليُْكُم اْلَماَلِئَكُة  -3 أَْفَطَر ِعنَْدُتُم الصَّ

بَرْيِ   .))رواه أبو داود وابن ماجه وصححه األلباني من حديث الزُّ

ا  : الجلوس عند الرشب:سابع 

                                                 
 قوله: )غير َمْكِفّيٍ( من الكفاية؛ أي: غير منتهي. قوله: )وال مودع(: أي: وال متروك وال مستغنى عنه. 39
 قوله: )وال َمْكفُوٍر(: أي غير مجحود فضله ونعمته. 40
َغهُ(: أي سهل دخول كل من الطعام والشراب في الحلق. وقوله: )وجعل له مخرجاً(: أي ج 41 عل لكل من الطعام والشراب قوله: )وسوَّ

مخرج من السبيلين فتخرج منهما الفضلة، فإنه تعالى جعل للطعام مقاًما في المعدة زمانًا كي تنقسم مضاره ومنافعه، فيبقى ما يتعلق 

 باللحم والدم والشحم ويندفع باقيه من السبيلين، وهذا من كمال فضله ولطفه بمخلوقاته فتبارك هللا أحسن الخالقين.
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ا، فَعْن أَنٍَس  يرشب بعض املسلمني وهم قيام، ومن السنة أن يرشب املسلم قاعد 

ا" )رواه مسلم(. ،ملسو هيلع هللا ىلصبن مالك، َعِن النَِّبيِّ  ُجُل َقاِئم  َب الرَّ  أَنَُّه: "نََهى أَْن يرَْشَ

ا؛ ولذا قال  ملسو هيلع هللا ىلص: جاءت أحاديث صحيحة أخرى بيّنت أن النبي مالحظة رشب قائم 

ا.أهل العلم يجوز للمسلم أن ي ا، ولكن األفضل واألتمل أن يرشب قاعد   رشب قائم 

 

 : الرشب ثالث ا والانفس خارج اإلناء ثالث ا:ثامن ا

اِب ثاََلث ا  ملسو هيلع هللا ىلصأَنٍَس بن مالك ريض الله عنه َقال: " َتاَن َرُسوُل اللَِّه  َعنْ  َ ُس يِف الرشَّ يَاَنَفَّ

ُ َويَُقوُل إِنَُّه  ُ َوأَْمَرأ اِب ثاََلث ا )رواه "، َقاَل 42أَْرَوى َوأَبَْرأ َ ُس يِف الرشَّ أَنَس  َفأَنَا أَتَنَفَّ

 مسلم(. 

هذا الحديث أنه تان يانفس أثناء الرشاب، لكن إخراج هذا النفس إنما  ويعني

تان يحب أن  ملسو هيلع هللا ىلصيكون خارج اإلناء، وفرس أهل العلم هذا الحديث بأن  النبي 

ثم يبعد اإلناء عن يرشب ما يحااجه من املاء عىل ثالث دفعات، فيرشب جزء ا، 

جزء ا آخر، ثم يبعد  بفمه ليانفس ويخرج زفريه خارج اإلناء، ثم يعود فيرش 

ا ثاني ا تما فعل يف املرة األوىل، ثم يعود  ،ملسو هيلع هللا ىلصاإلناء عن فمه الرشيف  ليأخذ نفس 

 ليرشب الجزء الثالث حاى يرتوي ويأخذ حاجاه من الرشاب.

ا  اء الرشب:: عدم الانفس أو النفخ يف اإلناء أثنتاسع 

بعض املسلمني يف اإلناء أثناء الرشب، وينفخ تثري من املسلمني يف الرشاب  يانفس

إن تان ساخن ا، ومن السنة أال ينفخ الشارب يف الرشاب أو يانفس فيه، فهذا 

لئال ياقذر الرشاب بِشء من البزاق أو أثر رائحة  ؛ملسو هيلع هللا ىلصالفعل مكروه نهى عنه النبي

َس يف  ملسو هيلع هللا ىلصعنه: " أنَّ النبيَّ  اللهاَدة ريض تريهة تعلق به، فعن أَبي َقاَ  نََهى أْن يُاَنَفَّ

نهى أن  ملسو هيلع هللا ىلصاإلناِء " )مافق َعَليِْه(. وعن ابن عباس ريض الله عنهما:" أنَّ النبيَّ 

َس يف اإلناِء أَْو يُنَْفَخ ِفيِه " )رواه الرتمذي وصححه األلباني(.  يُاَنَفَّ

                                                 
يا. ومعنى )وأبرأ(: أي أبرأ من ألم العطش، وقيل أي أسلم من مرض أو أذى يحصل بسبب  42 ي، أي أكثر ِرّ معنى( أروى(: من الّرِ

 الشرب في نَفس واحد. ومعنى )وأمرأ(: أي أجمل انسياًغا وأقوى هضًما.
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ا  : دعاء رشب اللبن:عارش 

رة أن يدعو املسلم إنا رشب اللبن بقوله: "اللَُّهمَّ بَاِرْك َلنَا ِفيِه السنن املهجو  من

قال: " إنَا  ملسو هيلع هللا ىلصَوِزْدنَا ِمنُْه"، فعن عبد الله بن عباس ريض الله عنهما، أنَّ َرُسوَل اللَِّه 

ا َفْليَُقْل: اللَُّهمَّ بَاِرْك لَنَا ِفيِه َوأَْطِعمْ  نُْه، َوإِنَا ُسِقَي َلبَن ا َخرْي ا ِم  نَاأََتَل أََحُدُتْم َطَعام 

اِب  َ ء  يُْجِزئُ ِمَن الطََّعاِم َوالرشَّ َفْليَُقْل: اللَُّهمَّ بَاِرْك لَنَا ِفيِه َوِزْدنَا ِمنُْه، َفِإنَُّه َليَْس ََشْ

 إاِلَّ اللَّبَُن " )رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وحسنه األلباني(.

 ب اللَّبن ونحوه:عرش: اساحباب املضمضة بعد رش  الحادي

السنن املهجورة أن يامضمض املسلم بعد رشب اللبن، َعِن عبد الله بِْن َعبَّاٍس  من

ا"  ملسو هيلع هللا ىلصريض الله عنهما، "أَنَّ َرُسوَل اللَِّه  َب َلبَن ا َفَمْضَمَض، َوَقاَل: إِنَّ َلُه َدَسم  رَشِ

 )مافق عليه(.

الحافظ ابن حجر العسقالني رحمه الله يف تاابه فاح الباري رشح صحيح  قال

البخاري: "فيه بيان العلَّة للمضمضة من اللَّبن، فيدلُّ عىل اساحبابها من تلِّ 

 َشء دسم".

: اللبن يطلق عىل الحليب وعىل اللبن املخيض، قال الشيخ عبد املحسن مالحظة

يطلق عىل الحليب ويطلق عىل اللبن املخيض، العباد حفظه الله: " اللبن يف األصل 

ولهذا لبن املرأة هو حليب املرأة، ولكن يف الغالب أن اللبن يطلق عىل املخيض الذي 

زبدته يقال له: حليب، ويقال  خرجمخض وأخرجت زبدته، وقبل أن يمخض وت

 للحليب: لبن، فيقال: رشب لبن املرأة، يعني: حليبها ".

 

 

 



 محمد رفيق مؤمن شوبكي                                     الدرر املنثورة يف السنن املهجرة

 

 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 63

 العارش الفصل

 مهجورة متعلقة بالنوم سنن

 : الوضوء قبل النوم:أوال  

للمسلم أن ياوضأ قبل أن يأوي إىل فراشه لينام، وهذه السنة هجرها تثري  يسن

: " إَِنا أَتَيَْت ملسو هيلع هللا ىلصمن املسلمني، فعْن اْلرَبَاِء بِْن َعاِزٍب ريض الله عنهما، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ 

أْ ُوُضوَءَك ِلل اَلِة " )رواه البخاري(. وَعن عبد الله بِْن عُ َمْضَجَعَك َفاََوضَّ ريض  َمرَ صَّ

، َفَلْم ملسو هيلع هللا ىلصالله عنهما، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه  ا بَاَت يِف ِشَعاِرِه َمَلك  : " َمْن بَاَت َطاِهر 

ا  " )رواه ابن يَْساَيِْقْظ إاِل َقاَل اْلَمَلُك: اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلَعبِْدَك ُفالٍن، َفِإنَُّه بَاَت َطاِهر 

 حبان وحسنه األلباني(.

 : نفض الفراش قبل النوم:ثاني ا

 ملسو هيلع هللا ىلصللمسلم أن ينفض فراشه قبل أن ينام، فَعْن أَِبي ُهَريَْرَة أَنَّ َرُسوَل اللَِّه  يسن

ُه، َوْليَُسمِّ َقاَل: " إِنَا أََوى أََحُدُتْم إىَِل ِفَراِشِه َفْليَأُْخذْ َداِخَلَة إَِزاِرِه َفْليَنُْفْض ِبَها ِفَراَش 

َعىَل ِفَراِشِه " )رواه مسلم(. وَعْن أَِبي ُهَريَْرَة  َدهُ اللََّه َفِإنَُّه اَل يَْعَلُم َما َخَلَفُه بَعْ 

َقاَل: " إِنَا َجاَء أََحُدُتْم ِفَراَشُه، َفْليَنُْفْضُه ِبَصِنَفِة  ،ملسو هيلع هللا ىلصريض الله عنه، َعِن النَِّبيِّ 

اٍت " )رو   اه البخاري(.ثَْوِبِه ثاََلَث َمرَّ

: االضطجاع عىل الشق األيمن ووضع اليد اليمنى تحت ثالث ا

 الخد األيمن: 

للمسلم أن يضطجع عىل شقه األيمن وأن يضع يده اليمنى تحت خده، فعن  يسن

: " إِنَا أتَيَْت َمْضَجَعَك ملسو هيلع هللا ىلصالرباء بن عازب ريض الله عنهما، َقاَل: َقاَل ِل رسول الله 

أ ُوُضوءَك لِ  َك األَيَْمن ... " )رواه البخاري(، َفاََوضَّ الَِة، ثُمَّ اْضَطِجْع َعىَل ِشقِّ ْلصَّ
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ِه  ملسو هيلع هللا ىلصالله عنهما، َقاَل: " َتاَن رسول الله  يضوعنه ر  إِنَا أَوى إىَِل ِفَراِشِه نَاَم َعىَل ِشقِّ

 األَيَْمن " )رواه البخاري(.

إِنَا أََخذَ َمْضَجَعُه ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصَتاَن النَِّبيُّ ُحذَيَْفَة بن اليمان َريِضَ اللَُّه َعنُْه، َقال: "  وَعنْ 

ِه" )رواه البخاري(. وعن عبد الله بن مسعود ريض الله  اللَّيِْل َوَضَع يََدُه تَْحَت َخدِّ

اليمنَى تحت خدِّه،  نيتان إنا أَوى إىل فراِشه وضع يَده يع ملسو هيلع هللا ىلصعنه: أنَّ َرُسوَل اللَِّه 

تبعُث أو تجَمُع عباَدك " )رواه ابن ماجه وصححه  ثمَّ قال: اللَّهمَّ ِقني عذاَبك يومَ 

 األلباني(.

وقد أثبت العلم الحديث أن النوم عىل الشق األيمن هو النوم الصحي،  

، فإنا  فالقلب معلق يف الجانب األيرس وتذلك املعدة أْميل إىل الجانب األيرس قليال 

ا وصحي ا؛ ألن  الرئة اليرسى أصغر نام اإلنسان عىل شقه األيمن تان نومه مريح 

 ، ا،  ويكونمن الرئة اليمنى فيكون القلب أخّف حمال  ا ال معلق  الكبد مساقر 

واملعدة جاثمة فوقه بكل راحاها، وهذا أسهل إلفراغ ما بداخلها من طعام بعد 

هضمه، تما يعارب النوم عىل الجانب األيمن من أروع اإلجراءات الطبية الاي 

اليرسى يف رسعة طرحها إلفرازاتها املخاطية،  تسهل وظيفة القصبات الرئوية

 .ظيمفسبحان الله الع

 :مالحظة

عىل البطن مكروه لثبوت النهي عنه، فَعْن أَِبي ُهَريَْرَة، َقاَل: " َرأَى َرُسوُل  النوم

ا َعىَل بَْطِنِه، َفَقاَل: إِنَّ َهِذِه ِضْجَعة  اَل يُِحبَُّها اللَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلصاللَِّه  " )رواه  َرُجال  ُمْضَطِجع 

َقاَل: " َمرَّ  َنرٍّ الرتمذي وأحمد وقال عنه الشيخ األلباني: حسن صحيح(. وَعْن أَِبي 

َوأَنَا ُمْضَطِجع  َعىَل بَْطِني، َفَرَتَضِني ِبِرْجِلِه، َوَقاَل: يَا ُجنَيِْدُب، إِنََّما  ملسو هيلع هللا ىلصِبَي النَِّبيُّ 

 األلباني(. َهِذِه ِضْجَعُة أَْهِل النَّاِر " )رواه ابن ماجه وصححه

ا  : أدعية وأنتار تقال قبل النوم:رابع 

 قبل النوم، ومنها: ملسو هيلع هللا ىلصللمسلم أن يقول أدعية وأنتار وردت عن النبي  يسن
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ْضُت أْمِري إَليَْك، َوأْلَجأُت  -1 ْهُت َوْجِهي إَليَْك، َوَفوَّ اللَُّهمَّ أْسَلْمُت نفِس إَليَْك، َوَوجَّ

َظْهِري إَليْك، َرْغبَة  َوَرْهبَة  إَليَْك، الَ َمْلَجأ َوالَ َمنْجا ِمنَْك إاِلَّ إَليَك، آَمنُْت بِكاَاِبَك الَِّذي 

 )رواه البخاري من حديث الرباء بن عازب(. أْرَسْلتَ أنَْزْلَت، َونَِبيَِّك الَِّذي 

 اللَُّهمَّ ِباْسِمَك أُموُت َوأْحيَا )رواه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان(. -2

ِباْسِمَك َربِّي َوَضْعُت َجنْبي، َوِبَك أَْرَفُعُه، إِْن أَْمَسْكَت نَْفِِس َفاْرَحْمها، وإِْن  -3

الِحنَي )رواه البخاري ومسلم من أَْرَسْلاََها َفاْحَفْظَها بِ  َما تَْحَفُظ ِبه ِعباَدَك الصَّ

 حديث أبي هريرة(.

اللَُّهمَّ ِقِني َعذَابََك يَْوَم تَبَْعُث ِعبَاَدَك )رواه ابن ماجه وصححه األلباني من  -4

 حديث عبد الله بن مسعود(.

نْ  الحْمُد للَِّه الَّذي أَْطَعمنَا وسَقانا، وتَفانَا وآوانَا، -5 اَل َتايِفَ لَُه َواَل  َفَكْم ِممَّ

 )رواه مسلم من حديث أنس بن مالك(. 43مؤوي

اَها، َلَك َمَماتَُها َوَمْحيَاَها، إِْن أَْحيَيْاََها َفاْحَفْظَها،  -6 اللُهمَّ َخَلْقَت نَْفِِس َوأَنَْت تََوفَّ

َعاِفيََة )رواه مسلم من حديث عبد الله َوإِْن أََماََّها َفاْغِفْر َلَها، اللُهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك الْ 

 بن عمر(.

ِبْسِم اللَِّه َوَضْعُت َجنِْبي اللَُّهمَّ اْغِفْر ِِل نَنِْبي، َوأَْخِسئْ َشيَْطاِني، َوُفكَّ ِرَهاِني،  -7

)رواه أبو داود وصححه األلباني من حديث أَِبي اأْلَْزَهِر 44ي يِف النَِّديِّ اأْلَْعىَل َواْجَعْلنِ 

(.اأْلَ   نَْماِريِّ

اللهم فاطَر السمواِت واألرِض، عالَم الغيِب والشهادة، ربَّ تلِّ َشٍء ومليَكه،  -8

ِته )رواه أبو  أشهُد أن ال إله إال أنت، أعونُ بك من رشِّ نفِس، ورشِّ الشيطاِن ورِشْ

 داود والرتمذي وصححه األلباني من حديث أبي هريرة(.

ٍء،  -9 َماَواِت َوَربَّ اأْلَْرِض، َوَربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، َربَّنَا َوَربَّ ُتلِّ ََشْ اللَُّهمَّ َربَّ السَّ

ٍء  نِْجيِل َواْلُفْرَقاِن، أَُعونُ ِبَك ِمْن رَشِّ ُتلِّ ََشْ َفاِلَق اْلَحبِّ َوالنََّوى َوُمنِْزَل الاَّْوَراِة َواإْلِ

                                                 
ْن اَل َكافَِي لَهُ َواَل ُمْؤِوَي(: أي فكم شخص ال يكفيهم 43 هللا شر األشرار بل تركهم وشرهم حتى غلب عليهم األعداء، وال  قوله: )فََكْم ِممَّ

 يهيئ لهم مأوى بل تركهم يهيمون في البوادي ويتأذون بالحر والبرد.
 قوله: )َوأَْخِسْئ َشْيَطانِي(: أي أبعد واطرد قريني ومن قصد إغوائي من شياطين اإلنس والجن. 44

لّي، والرهان هو ما يوضع وثيقة للدين، والمراد هنا نفس اإلنسان ألنها مرهونة وقوله: )وفك رهاني(: أي خلص رقبتي عن كل حق ع

 (. 38(، وقوله أيًضا: ﴿ُكلُّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت َرِهينَةٌ﴾ )القيامة:21بعملها لقوله تعالى: ﴿ُكلُّ اْمِرٍئ بَِما َكَسَب َرِهيٌن﴾ )الطور:

 ى(: أي اجعلني من المجتمعين في المأل األعلى من المالئكة، ومعناه اجعلني من أهل الجنة.وقوله: )َواْجعَْلنِي فِي النَِّدّيِ اأْلَْعلَ 
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ء ، َوأَنَْت اآْلِخُر َفَليَْس بَْعَدَك  ِاِه،أَنَْت آِخذ  ِبنَاِصيَ  ُل َفَليَْس َقبَْلَك ََشْ اللَُّهمَّ أَنَْت اأْلَوَّ

ء ، اْقِض َعنَّا  ء ، َوأَنَْت الْبَاِطُن َفَليَْس ُدونََك ََشْ ء ، َوأَنَْت الظَّاِهُر َفَليَْس َفْوَقَك ََشْ ََشْ

يَْن َوأَْغِننَا ِمَن اْلَفْقر )رواه مسلم   حديث أبي هريرة(.  منالدَّ

ِة ِمْن رَشِّ َما أَنَْت آِخذ  ِبنَاِصيَِاِه،  -10 اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعونُ ِبَوْجِهَك اْلَكِريِم َوَتِلَماِتَك الاَّامَّ

اَل اللَُّهمَّ أَنَْت تَْكِشُف اْلَمْغَرَم َواْلَمأْثََم، اللَُّهمَّ اَل يُْهَزُم ُجنُْدَك، َواَل يُْخَلُف َوْعُدَك، وَ 

، ُسبَْحانََك َوِبَحْمِدَك )رواه أبو داود وصححه األلباني من 45ِمنَْك اْلَجدُّ  َجدِّ يَنَْفُع نَا الْ 

 حديث عيل بن أبي طالب(.

بحان الله( ثالثة وثالثون قول: )الله أترب( ثالثة وثالثون مرة، وقول: )س -11

مسلم من حديث ، وقول: )الحمد لله( ثالثة وثالثون مرة )رواه البخاري و 46مرة

 عيل بن أبي طالب(.

ا  : السور واآليات الاي تقرأ قبل النوم:خامس 

 للمسلم أن يقرأ سور وآيات مخصوصة قبل النوم، ومنها: يساحب

قراءة آية الكريس: فمن قرأها يكون َعَليْه َحاِفظ  ِمَن اللَِّه تعاىل َواَل يَْقَربُه  -1

 من حديث أبي هريرة(. َشيَْطان  َحاَّى يُْصِبَح )رواه البخاري

قراءة آخر آياني من سورة البقرة :فمن قرأهما يف ليلة تفااه من رش ما  -2

 يؤنيه )رواه البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود األنصاري(.

إنا أخذ  ملسو هيلع هللا ىلصقراءة املعونات )اإلخالص والفلق والناس( ثالثا : تان النبي  -3

َما اْساََطاَع ِمْن َجَسِدِه، يَبَْدأُ  مضجعه نفث يف يديه وقرأ املعونات ومسح بهما

اٍت )رواه  ِبِهَما َعىَل َرأِْسِه َوَوْجِهِه َوَما أَْقبََل ِمْن َجَسِدِه، يَفَعُل نَلَك ثاَلَث َمرَّ

 من حديث أم املؤمنني عائشة(. ريالبخا

قراءة سورة الكافرون: فمن قرأها قبل النوم تانت براءة له من الرشك  -4

 د وصححه األلباني من حديث نوفل األشجعي(.)رواه أبو داو 

                                                 
ر بالحظ، أي: ال ينفع اإلنسان الذي كان له حظ في الد 45 نيا بالمال والولد معنى )َواَل يَْنفَُع ذَا اْلَجدِّ ِمْنَك اْلَجدُّ(: الجد بفتح الجيم، وفُّسِ

 يوم القيامة، وإنما ينفعه اإليمان والعمل الصالح. قال ابن القيم: " ال ينفع عنده وال يخلص من عذابه وال والسلطان والعظمة، ذلك عند هللا

يدني من كرامته جدود بني آدم وحظوظهم من الملك والرئاسة والغنى وطيب العيش وغير ذلك، إنما ينفعهم عنده التقرب إليه بطاعته 

 إيثار مرضاته ".

 
 خرى: "التَّكبيُر أَربعًا َوثاَلثِيَن"، وفي روايٍة أخرى: "التَّْسبِيُح أََربعًا َوثاَلثِيَن".جاء في روايٍة أ 46
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اَل يَنَاُم َحاَّى يَْقَرأَ " الم تَنِْزيُل "  ملسو هيلع هللا ىلصقراءة سورتي السجدة وامُللك: َتاَن النبي  -5

َو" تَبَاَرَك الَِّذي ِبيَِدِه الُْمْلُك )رواه الرتمذي وصححه األلباني من حديث جابر بن 

 عبد الله(.

ة منعه الله بها من عذاب القرب )رواه النسائي امُللك من قرأها تل ليل وسورة

وحسنه األلباني من حديث عبد الله بن مسعود(،  وهذه السورة تشفع لقارئها 

يوم القيامة حاى يُغفر له )رواه ابن ماجه وصححه األلباني من حديث أبي 

 هريرة(.

قَرأَ بَِني إرَِساِئيَل ال يَنَاُم َحاَّى يَ  ملسو هيلع هللا ىلصقراءة سورتي اإلرساء والزمر: تان النَِّبيُّ  -6

َمر )رواه الرتمذي وصححه األلباني من حديث أم املؤمنني عائشة(.  َوالزُّ

والزمر( عىل -اإلرساء-امللك-: ليس بالُضورة أن تكون قراءة )السجدةمالحظة

 فراش النوم، بل قد يكون نلك عند االساعداد للنوم أو قبل نلك.

 

ا  النوم:: سنن االناباه واالسايقاظ من سادس 

 إنا انابه واسايقظ املسلم من النوم ما ييل: ملسو هيلع هللا ىلصالسنن الاي جاءت عن النبي  من

َتاَن إِنَا َقاَم  ملسو هيلع هللا ىلصالاسوك: فَعْن ُحذَيَْفَة بن اليمان َريِضَ اللَُّه َعنْه: " أَنَّ النَِّبيَّ  -1

دِ  َواِك " )رواه البخاري ومسلم 47ِمْن اللَّيِْل يَُشوُص َفاهُ  ِللاََّهجُّ  (.ِبالسِّ

اِمِت َريِضَ  -2 الذتر والدعاء والصالة عند االناباه من النوم: فُعبَاَدُة بُْن الصَّ

ِمَن اللَّيِْل َفَقاَل اَل إَِلَه إاِلَّ اللَُّه َوْحَدُه اَل  48، َقاَل: " َمْن تََعارَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاللَُّه َعنْه، َعِن النَِّبيِّ 

يَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوهُ  ، اْلَحْمُد ِللَِّه َوُسبَْحاَن اللَِّه  وَ رَشِ ٍء َقِدير  َعىَل ُتلِّ ََشْ

َة إاِلَّ ِباللَِّه، ثُمَّ َقاَل اللَُّهمَّ اْغِفْر ِِل   أَْو َدَعا َواَل إَِلَه إاِلَّ اللَُّه َواللَُّه أَْترَبُ َواَل َحْوَل َواَل ُقوَّ

أَ َوَصىلَّ ُقِبلَ   َصاَلتُُه " )رواه البخاري(.  تْ اْساُِجيَب َلُه، َفِإْن تََوضَّ

                                                 
 معنى يشوص فاه: أي يغسله ويدلكه. 47
: أي استيقظ وانتبه. 48  معنى تعارَّ
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َقاَل: " َما ِمْن ُمْسِلٍم يَِبيُت َعىَل  ،ملسو هيلع هللا ىلصُمَعاِن بِْن َجبٍَل ريض الله عنه، َعِن النَِّبيِّ  وَعنْ 

نْيَا َواآْلِخَرِة إاِلَّ أَْعَطاُه إِيَّ  ا، َفيَاََعارُّ ِمَن اللَّيِْل، َفيَْسأَُل اللََّه َخرْي ا ِمَن الدُّ اُه " ِنْتٍر َطاِهر 

 )رواه أبو داود وأحمد وصححه األلباني(.

مسح أثر النوم عن الوجه باليدين: فعن َعبَْد اللَِّه بَْن َعبَّاٍس ريض الله  -3

َوْهَي َخاَلاُُه، َقاَل: َفاْضَطَجْعُت يِف  ملسو هيلع هللا ىلصعنهما: " أَنَُّه بَاَت ِعنَْد َميُْمونََة َزْوِج النَِّبيِّ 

 ملسو هيلع هللا ىلصَفنَاَم َرُسوُل اللَِّه  ،َوأَْهلُُه يِف ُطولَِها ملسو هيلع هللا ىلصَع َرُسوُل اللَِّه َعْرِض اْلِوَساَدِة، َواْضَطجَ 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصَحاَّى انْاََصَف اللَّيُْل، أَْو َقبَْلُه ِبَقِليٍل، أَْو بَْعَدُه ِبَقِليٍل، ثُمَّ اْساَيَْقَظ َرُسوُل اللَِّه 

 اري(.َفَجَعَل يَْمَسُح النَّْوَم َعْن َوْجِهِه ِبيََديِْه ... " )رواه البخ

االسانثار عند االسايقاظ من النوم: فَعْن أَِبي ُهَريَْرَة ريض الله عنه، أَّن  -4

اٍت، َفِإنَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنَِّبيَّ  َقاَل: " إَِنا اْساَيَْقَظ أََحُدُتْم ِمْن َمنَاِمِه، َفْليَْساَنِْثْر ثاََلَث َمرَّ

يَْطاَن يَِبيُت َعىَل َخيَاِشيِمِه " )رواه البخاري ومسل  م(.الشَّ

َقاَل: " إِنَا اْساَيَْقَظ  ملسو هيلع هللا ىلصرواية أخرى: َعْن أَِبي ُهَريَْرَة َريِضَ اللَُّه َعنُْه َعْن النَِّبيِّ  ويف

يَْطاَن يَِبيُت َعىَل َخيُْشوِمه "  أَ َفْليَْساَنِْثْر ثاََلث ا َفِإنَّ الشَّ أَُراُه أََحُدُتْم ِمْن َمنَاِمِه َفاََوضَّ

 )رواه البخاري(.

هو دفع املاء الحاصل يف األنف باالسانشاق، والخياشيم هي األنف؛ أي  واالسانثار

 عىل املسلم إنا اسايقظ أن يسانشق املاء ثم ينثره ثالث مرات.

: قال معظم أهل العلم أن االسانثار عند االسايقاظ من النوم يكون يف مالحظة

ظ من النوم الوضوء، ونهب بعض العلماء إىل أن االسانثار مأمور به عند االسايقا

ولو يف غري الوضوء، فهو سنة مساقلة ال تعلق له بالوضوء، وهو ما رجحه 

 من أدلة األحكام. مالشيخ ابن عثيمني رحمه الله يف رشحه بلوغ املرا

قراءة اآليات األخرية من سورة آل عمران والنظر إىل السماء: فعن َعبْد اللَِّه  -5

 ملسو هيلع هللا ىلصنَاَت َليَْلٍة، َفَقاَم نَِبيُّ اللَِّه  ملسو هيلع هللا ىلصُه بَاَت ِعنَْد النَِّبيِّ بَْن َعبَّاٍس ريض الله عنهما: " أَنَّ 

َماء، ثُمَّ تاََل َهذِ   َخْلقِ  يِف  إِنَّ ﴿اآليََة يِف آِل ِعْمَراَن  هِ ِمْن آِخِر اللَّيِْل، َفَخَرَج َفنََظَر يِف السَّ

َمَواِت   آل سورة ﴾النَّارِ  َعذَابَ  َفِقنَا﴿ بََلغَ  َحاَّى ﴾والنهار اللَّيْلِ  َواْخِاالِف  َواألَْرِض  السَّ

 (.مسلم رواه... " ) 191-190 آية عمران
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َ اْلَعرْشَ اآليَاِت اْلَخَواِتَم  ويف رواية أخرى لهذا الحديث يف صحيح البخاري: "ثُمَّ َقَرأ

ِمْن ُسوَرِة آِل ِعْمَراَن"، ويف رواية أخرى يف صحيح مسلم لعبد الله بن عباس: " أنه 

َ َوُهَو يَقُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَرَقَد ِعنَْد َرُسوِل اللَِّه  أ َك، َوتََوضَّ : )إِنَّ يِف َخْلِق ولُ َفاْساَيَْقَظ، َفاََسوَّ

َماَواِت َواأْلَْرِض(  وَرَة ... ".السَّ  َحاَّى َخاََم السُّ

ا  : أدعية وأنتار االسايقاظ من النوم:سابع 

 للمسلم أن يقول أنتار مخصوصة عند االسايقاظ من النوم، ومنها: يسن

ُر )رواه البخاري من الَحْمُد للَِّه اَلَّذي أَْحيَانَا بْعَد َما أََماتَنَا وإليه النُُّشو  -1

 حديث حذيفة بن اليمان(.

الحمُد للَِّه الَّذي عافاني يف جسدي وردَّ عيلَّ روحي وأنَن ِل بِذتِرِه )رواه  -2

 الرتمذي وحسنه األلباني من حيث أبي هريرة(.

يَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك، َولَُه اْلَحْمُد،   -3 ٍء اَل إَِلَه إاِلَّ اللَُّه َوْحَدُه اَل رَشِ َوُهَو َعىَل ُتلِّ ََشْ

َة  ، ُسبَْحاَن اللَِّه، َواْلَحْمُد ِللَِّه، َواَل إَِلَه إاِلَّ اللَُّه، َواللَُّه أَْترَبُ، َواَل َحْوَل َواَل ُقوَّ إاِلَّ َقِدير 

اْلَعيِلِّ اْلَعِظيِم، اللهم اغفر ِل )رواه ابن ماجه وصححه األلباني من حديث  هِ ِباللَّ 

 مت(.عبادة بن الصا

ا، وقول: )سبحان الله  -4 ا، وقول: )الحمد الله( عرش  قول: )الله أترب( عرش 

ا، وقول: )أساغفر الله(  ا، وقول: )سبحان امللك القدوس( عرش  وبحمده( عرش 

نيا  ا، وقول: )اللَُّهمَّ إِني أُعونُ ِبَك ِمْن ِضيِق الدُّ ا، وقول: )ال إله إال الله( عرش  عرش 

ا )رواه أبو داود من حديث أم املؤمنني عائشة، وقال وِضيِق يَْوِم القِ  ياَمة( عرش 

 األلباني حديث حسن صحيح(.
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 الحادي عرش الفصل

 مهجورة يف مسائل متنوعة سنن
فيما ييل أهم السنن املهجورة الاي ال تندرج تحت أي عنوان من العناوين  سنذتر

 السابقة:

 

 : صيام ثالثة أيام من تل شهر:أوال  

الاي هجرها تثري من املسلمني صيام ثالثة أيام من تل شهر، فَعْن أَِبي  السنن من

ِبثاََلٍث: ِصيَاِم ثاََلثَِة أَيَّاٍم ِمْن ُتلِّ  ملسو هيلع هللا ىلصُهَريَْرَة َريِضَ اللَُّه َعنُْه، َقاَل: " أَْوَصاِني َخِلييِل 

َحى، َوأَْن أُوتَِر َقبَْل أَْن أَنَاَم " )رواه البخاري ومسلم(. وعن  َشْهٍر، َوَرْتَعاَي الضُّ

 يَُصوُم ِمنْ  ملسو هيلع هللا ىلص: "أََتاَن َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلصُمَعانَُة اْلَعَدِويَُّة، أَنََّها َسأََلْت َعاِئَشَة َزْوَج النَِّبيِّ 

ْهِر َتاَن يَُصوُم"،  ُتلِّ َشْهٍر ثاََلثََة أَيَّاٍم؟"، َقاَلْت: "نََعْم"، َفُقْلُت َلَها: "ِمْن أَيِّ أَيَّاِم الشَّ

ْهِر يَُصوُم " )رواه مسلم(. وَعْن َجِريِر بِْن َعبِْد  َقاَلْت: لَْم يَُكْن يُبَاِِل ِمْن أَيِّ أَيَّاِم الشَّ

َقاَل: " ِصيَاُم ثاََلثَِة أَيَّاٍم ِمْن ُتلِّ َشْهٍر ِصيَاُم  ،ملسو هيلع هللا ىلصلنَِّبيِّ اللَِّه ريض الله عنه، َعِن ا

ْهِر، َوأَيَّاُم اْلِبيِض َصِبيَحَة  َة " )رواه  ثاََلثَ الدَّ َة َوَخْمَس َعرْشَ َة َوأَْربََع َعرْشَ َعرْشَ

ِه النسائي وصححه األلباني(.  وعن أبي نر ريض الله عنه قال: َقاَل ِِل َرُسوُل اللَّ 

َة ملسو هيلع هللا ىلص َة، َوَخْمَس َعرْشَ َة، َوأَْربََع َعرْشَ ْهِر، َفُصْم ثاََلَث َعرْشَ : " إِنَا ُصْمَت َشيْئ ا ِمَن الشَّ

 الرتمذي والنسائي وصححه األلباني(.  ه" )روا

فإن األمر واسع يف تحديد األيام الثالثة الاي يسن صيامها من تل شهر،  وعليه

ز لإلنسان أن يصوم يف أول الشهر، أو وسطه، قال ابن عثيمني رحمه الله: " يجو 

أو آخره، مااابعة، أو مافرقة، لكن األفضل أن تكون يف األيام البيض الثالثة وهي: 

 ثة عرش، وأربعة عرش، وخمسة عرش".ثال 
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 : سجود الشكر:ثاني ا

للمسلم أن يسجد لله سجدة واحدة إنا حلت عليه نعمة أو اندفعت عنه  يسن

ا لله تب : " أَنَُّه َتاَن إِنَا َجاَءُه أَْمُر ملسو هيلع هللا ىلصارك وتعاىل، فعن أَِبي بَْكَرَة َعْن النَِّبيِّ نقمة شكر 

ا ِللَِّه " )رواه أبو داود وصححه األلب ا َشاِتر  َ ِبِه َخرَّ َساِجد  وٍر أَْو برُشِّ  (.انيرُسُ

يف هذه السجدة الاسبيح، والشكر، والحمد بأي صيغة تانت، فيحمد  واملرشوع

الله تعاىل عىل النعمة، أو اندفاع النقمة؛ ألن املقام مقام حمد وشكر وثناء، قال 

الشيخ ابن باز رحمه الله: "سجود الشكر يقال فيه ما يقال يف سجود الصالة: 

ربنا وبحمدك، اللهم اغفر اللهم  كسبحان ربي األعىل، سبحان ربي األعىل، سبحان

ِل، سبوح قدوس رب املالئكة والروح، ويدعو فيه بما يرس الله من الدعوات 

الطيبة، ويشكر الله يف سجود الشكر زيادة، يشكر الله عىل النعمة الاي بلغاه 

...". وال يشرتط له الطهارة وال اساقبال القبلة؛ ألنه ليس بصالة، ولكن يساحب 

 نلك.   

 رد باااا )أَْحَمُد اللَه إِلَيَْك( عند السؤال عن الحال:: الثالث ا

للمسلم إنا ُسئل عن حاله من أحد من املسلمني، أن يقول له: " أَْحَمُد اللَه  يساحب

ِلَرُجٍل: "  ملسو هيلع هللا ىلصإَِليَْك "، فَعْن َعبِْد اللِه بِْن َعْمٍرو ريض الله عنهما، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه 

: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اللِه  اللِه،ا ُفاَلُن؟"، َقاَل: أَْحَمُد اللَه إَِليَْك يَا َرُسوَل َتيَْف أَْصبَْحَت يَ 

 "َهَذا الَِّذي أََرْدُت ِمنَْك" )رواه الطرباني وحسنه األلباني(.

أنس بن مالك ريض الله عنه: "أَنَُّه َسِمَع ُعَمَر بَْن اْلَخطَّاِب َريِضَ اللَُّه َعنُْه،  وعن

ُجَل، َتيَْف أَنَْت؟ َفَقاَل: أَْحَمُد اللََّه َوَسلََّم عَ  اَلَم، ثُمَّ َسأََل ُعَمُر الرَّ ، َفَردَّ السَّ َليِْه َرُجل 

منك" )رواه مالك يف املوطأ والبخاري يف األدب  ْدتُ إَِليَْك. َفَقاَل ُعَمُر: "َهذَا الَِّذي أَرَ 

 املفرد وصححه األلباني(.

الله حمدا  يبلُغك، تحدثا  بنعمة الله، وإظهارا أحمد الله إليك: أي أحمد  ومعنى

لشكره. وقيل معناها: أحمد الله معك. وقيل َمْعنَاها: أَحمد إِليك ِنْعَمَة اللَِّه َعزَّ 

، ِباَْحِديِثَك إِياها. وقيل معناه: أشكره ُمنِْهي ا إليك وُمعِلما  لديك. ولعل من  َوَجلَّ
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 تاابه تاج العروس من جواهر ما نتره مرتَض الزبيدي يف ملعانيأوضح ا

 القاموس فقال: " أَْحَمُد إِليَك الله، أَي: أَشُكُره عندَك ".

ا  : احاساب النفقة عىل األهل صدقة:رابع 

الرجل عىل زوجاه وأوالده واجب رشعي، ولكنه يثاب عليها إن أراد بها وجه  نفقة

املهجورة الاي ال  الله تعاىل، واحاسب األجر عند الله جل وعال، وهذه من السنن

يفعلها تثري من املسلمني فيضيعون بذلك الكثري من األجور، فَعْن أَِبي َمْسُعوٍد 

ُجُل َعىَل  نَِّبيِّ اْلبَْدِريِّ ريض الله عنه َعن ال صىل الله عليه وسلم َقاَل: " إَنا أَنَْفَق الرَّ

 )رواه البخاري ومسلم(. أَْهِلِه نََفَقة  َوُهَو يَْحاَِسبَُها َتانَْت َلُه َصَدَقة  "

اٍص ريض الله عنه، أَنَّ َرُسوَل اللَِّه  وَعنْ  َقاَل َلُه: "َوإِنَّك َلْن تُنِْفَق  ملسو هيلع هللا ىلصَسْعِد بِْن أَِبي َوقَّ

" )رواه 49ا تَْجَعُل يِف يِف اْمَرأَِتكنََفَقة  تَبْاَِغي ِبَها َوْجَه اللَِّه إالَّ أُِجْرَت َعَليَْها َحاَّى مَ 

 .البخاري ومسلم(

ا  : دعاء رتوب الدابة أو السيارة: خامس 

للمسلم إنا رتب الدابة أو السيارة أو غريها أن يدعو دعاء الرتوب، فَعْن َعيِلِّ  يسن

َتاِب، َقاَل:  ا َوَضَع ِرْجَلُه يِف الرِّ بِْن َرِبيَعَة، َقاَل: َشِهْدُت َعِليًّا، أُِتَي ِبَدابٍَّة ِلرَيَْتبََها، َفَلمَّ

ا اْساََوى َعىَل ظَ "ِبْسِم اللَّ   ُسبَْحانَ ﴿َقاَل: "الَحْمُد ِللَِّه"، ثُمَّ َقاَل:  ْهِرَها،ِه" ثاَلَث ا، َفَلمَّ

رَ  الَِّذي -13:الزخرف) ﴾َلُمنَْقِلبُونَ  َربِّنَا إىَِل  َوإِنَّا ُمْقِرِننَي، َلهُ  ُتنَّا َوَما َهذَا َلنَا َسخَّ

إِنِّي َقْد َظَلْمُت نَْفِِس  نَكَ ُسبَْحا" ثاَلَث ا،" أَْترَبُ  اللَّهُ " ثاَلَث ا،" ِللَّهِ  الَحْمدُ : "َقالَ  ثُمَّ  ،)14

ٍء َضِحْكَت  َفاْغِفْر ِِل، َفِإنَُّه الَ يَْغِفُر الذُّنُوَب إاِلَّ أَنَْت"، ثُمَّ َضِحَك. َفُقْلُت: ِمْن أَيِّ ََشْ

َصنََع َتَما َصنَْعُت، ثُمَّ َضِحَك، َفُقْلُت:  ملسو هيلع هللا ىلصيَا أَِمريَ املُْؤِمِننَي؟ َقاَل: َرأَيُْت َرُسوَل اللَِّه 

ٍء َضِحْكَت يَا َرُسوَل اللَِّه؟ َقاَل: "إِنَّ َربََّك لَيَْعَجُب ِمْن َعبِْدِه إِنَا َقاَل: َربِّ  ِمْن أَيِّ ََشْ

 اْغِفْر ِِل نُنُوِبي إِنَُّه الَ يَْغِفُر الذُّنُوَب َغرْيَُك" )رواه الرتمذي وصححه األلباني(.

ا  : ما يقال عند الخروج من املنزل:سادس 

                                                 
 فِي اْمَرأَتِك: أي فمها. 49
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السنن املهجورة أن يقول املسلم أدعية مخصوصة عند الخروج من املنزل،  من

 وقد جاءت هذه األدعية يف األحاديث اآلتية:

ُجُل ِمْن بَيِْاِه، َفَقاَل:  ،ملسو هيلع هللا ىلصعْن أَنَِس بِْن َماِلك، أَّن النَِّبيَّ  -1 َقاَل: " إِنَا َخَرَج الرَّ

َة إاِلَّ ِباللَِّه(، َقاَل: يَُقاُل ِحينَِئٍذ: ُهِديَت  )ِبْسمِ  اللَِّه تََوتَّْلُت َعىَل اللَِّه، اَل َحْوَل َواَل ُقوَّ

يَاِطنُي، َفيَُقوُل َلُه َشيَْطان  آَخُر: َتيَْف َلَك ِبَرُجٍل َقْد  ى َلُه الشَّ َوُتِفيَت َوُوِقيَت، َفاَاَنَحَّ

 اه أبو داود وصححه األلباني(. ُهِدَي َوُتِفَي َوُوِقَي" )رو 

ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أُمِّ امُلؤِمِننَي أُمِّ سَلَمَة ريض اللَُّه عنها، َقالَْت: " َما َخَرَج النَِّبيُّ  -2

، أَْو  َماِء، َفَقاَل :" اللَُّهمَّ أَُعونُ ِبَك أَْن أَِضلَّ أَْو أَُضلَّ بَيِْاي َقطُّ إاِلَّ َرَفَع َطْرَفُه إىَِل السَّ

َ  أَِزلَّ  ، أَْو أَْظِلَم أَْو أُْظَلَم، أَْو أ " )رواه أبو داود وصححه  50ْجَهَل أَْو يُْجَهَل َعيَلَّ أَْو أَُزلَّ

 األلباني(.

ا  : ما يقال عند الدخول إىل املنزل:سابع 

 للمسلم إنا دخل منزله ما يأتي: يسن

يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصلَّه نتر الله تعاىل، عن جاِبٍر، ريض اللَّه عنه قال: َسِمعُت رسوَل ال -1

يْطاُن  ُجل بيْاَُه، َفذََتَر اللَّه تَعاىل ِعنْد ُدُخولِه وِعنَْد َطعاِمِه، قال الشَّ " إِنا دخل الرَّ

ِعنْد دُخولِِه، قال  اىلألَصَحاِبِه: ال مبيَت َلُكْم وال عَشاَء، وإنا دَخل، َفَلم يَذُتر اللَّه تَعَ 

يَْطاُن: أَْدرتاُم املبيت، وإِنا َلم يَذُْتِر اللَّه تَعاىل ِعنْد َطعاِمِه قال: أَْدرْتاُُم املبيَت  الشَّ

 َوالَعشاَء " )رواه مسلم(.

 رسول ِل قال: " السالم عىل األهل، عن أنس بن مالك ريض الّله عنه قال -2

 َعَليْكَ  بََرَتة   تَُكنْ  َفَسلِّمْ  أْهِلكَ  عىل َدَخْلتَ  إنَا بُنَيَّ  يا" :وسلم عليه الّله صىل الّله

 ل حديث حسن صحيح وحسنه األلباني(.وقا الرتمذي رواه) "بَيِْاكَ  أْهلِ  وعىل

 َوَلجَ  إنا" : ملسو هيلع هللا ىلص الّله رسول قال : عن أبي مالك األشعري ريض الّله عنه، قال -3

ُجلُ   َولْجنا، اللَّهِ  باْسمِ  امَلْخَرِج، َوَخرْيَ  51امَلْوِلجِ  َخرْيَ  أسألُكَ  إِنِّي اللَُّهمَّ  :َفْليَُقل بَيْاَهُ  الرَّ

                                                 
(: أَزل: أي أن يحصل  50 مني خطأ أو أن أُوقع غيري في الخطأ، أو أُزل: أي أن يوقعني معنى )طرفه(: بصره. ومعنى )أَِزلَّ أَْو أَُزلَّ

(: أجهل: أي أفعل فعل الجهال من اإلضرار واإليذاء وغير ذلك، أو يُجهل علي: أ ي يفعل غيري في الخطأ. ومعنى )أَْجَهَل أَْو يُْجَهَل َعلَيَّ

 الناس بي أفعال الجهال من إيصال الضرر إلّى.
 وولجنا: أي دخلنا. معنى )المولج(: المدخل، 51
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 داود أبو رواه" )ثُمَّ ليَُسلِّْم عىل أْهِلهِ  َوتَّْلنا،َرْجنا، َوَعىل اللَِّه َربِّنا تَ خَ  اللَّهِ  وباْسمِ 

 (.حسن والحديث

: االساعانة عند سماع الحمري والكالب والدعاء عن ثامن ا

 سماع الديكة:

الرجيم عند سماع نهيق الحمار، ولكن غالب املسلمني من الشيطان  يساعيذ

الدعاء عند سماع صوت الديك من السنن املهجورة، فَعْن أَِبي ُهَريَْرَة َريِضَ اللَُّه 

يََكِة َفاْسأَلُوا اللََّه ِمْن َفْضِلِه َفِإنََّها  ،ملسو هيلع هللا ىلصَعنُْه، أَنَّ النَِّبيَّ  َقاَل: " إَِنا َسِمْعاُْم ِصيَاَح الدِّ

يَْطاِن، َفِإنَُّه َرأَى َرأَْت َمَلك ا، َوإِ  نُوا ِباللَِّه ِمَن الشَّ َنا َسِمْعاُْم نَِهيَق اْلِحَماِر َفاََعوَّ

َشيَْطان ا " )رواه البخاري ومسلم(.  وسبب الدعاء عند نلك رجاء تأمني املالئكة 

 عىل الدعاء واساغفارهم وشهادتهم بالاُضع واإلخالص.

ن الرجيم عند سماع نباح الكالب؛ : يساحب تذلك االساعانة من الشيطامالحظة

ألنها ترى الشياطني، فيساعيذ املسلم بالله عند نلك رجاء عصمة الله له من تلك 

: " إِنَا َسِمْعاُْم نُبَاَح ملسو هيلع هللا ىلصالشياطني، فَعْن َجاِبِر بِْن َعبِْد اللَِّه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

نُوا ِباللَِّه، َفِإنَُّهنَّ يََريَْن َما اَل تََرْون " )رواه أبو اْلِكاَلِب َونَِهيَق اْلُحُمِر ِباللَّيِْل َفاَعَ  وَّ

 داود وصححه األلباني(.

ا  : وضع اليد عىل موضوع األلم مع الدعاء:تاسع 

للمسلم أن يُرقي نفسه إن وجد أمل ا يف جسده بوضع يده عىل موضوع  يساحب

، أَنَُّه َشَكا إىَِل َرُسوِل األلم والدعاء، فَعن  ُعثَْماَن بِْن أَِبي اْلَعاِص الثََّقِفيِّ

ا ملسو هيلع هللا ىلصاللَِّه  يََدك َعىَل  عْ : " َض ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسولُ  َلهُ  َفَقالَ  أَْسَلَم، ُمنْذُ  َجَسِدهِ  يِف  يَِجُدهُ  َوَجع 

اٍت أَُعونُ ِباللَِّه َوُقْدَرِتِه ِمْن  الَِّذي تَأَلََّم ِمْن َجَسِدَك َوُقْل ِباْسِم اللَِّه ثاََلث ا، َوُقْل َسبَْع َمرَّ

 رَشِّ َما أَِجُد َوأَُحاِنُر " )رواه مسلم(. 

ا  : قراءة سورة البقرة يف البيت:عارش 



 محمد رفيق مؤمن شوبكي                                     الدرر املنثورة يف السنن املهجرة

 

 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 75

ة يف بياه؛ فإن الشياطني تنفر من للمسلم أن يكثر من قراءة سورة البقر  يسن

البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة، فَعْن أَِبي ُهَريَْرَة ريض الله عنه، أَّن َرُسوَل اللَِّه 

يَْطاَن يَنِْفُر ِمَن اْلبَيِْت ا ،ملسو هيلع هللا ىلص ُ ِفيِه  لَِّذيَقاَل: " اَل تَْجَعلُوا بُيُوتَُكْم َمَقاِبَر، إِنَّ الشَّ تُْقَرأ

 ِة " )رواه مسلم(.ُسوَرُة اْلبََقرَ 

يَُقوُل: "  ،ملسو هيلع هللا ىلصأَبُي أَُماَمَة اْلبَاِهيِلُّ ريض الله عنه، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه  وعن

ة ، َواَل تَْساَِطيُعَها اْلبََطَلةُ  ، َوتَْرَتَها َحرْسَ  "52اْقَرُءوا ُسوَرَة اْلبََقَرِة َفِإنَّ أَْخذََها بََرَتة 

 )رواه مسلم(.

 

 ابة الوصيَّة:عرش: تا الحادي

للمسلم أن يكاب وصياه، خاصة إن تانت له أموال، أو له أو عليه ديون،  يساحب

يَّة؛ فهذا أحفظ للحقوق، وأرعى لألمانة،  أو تان يشرتك مع آخرين يف أمور مادِّ

اللَِّه وهذه من السنن املهجورة، فَعْن َعبِْد اللَِّه بِْن ُعَمَر َريِضَ اللَُّه َعنُْهَما، أَنَّ َرُسوَل 

ء  يُوِِص ِفيِه يَِبيُت لَيَْلانَْيِ إاِلَّ َوَوِصيَّاُُه لَ َقا ،ملسو هيلع هللا ىلص : " َما َحقُّ اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َلُه ََشْ

َمْكاُوبَة  ِعنَْدُه " )رواه البخاري ومسلم(، ويف رواية أخرى عند مسلم: " يَِبيُت 

ت عيلَّ ليلة منذ ثاََلَث َليَاٍل ". قال عبد الله بن عمر ريض الله عنهما: " ما مرَّ 

 يقول نلك؛ إال وعندي وصياي مكاوبة ". ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول الله 

 عرش: تفارة املجلس: الثاني

للمسلم أن يخام مجلسه بدعاء يكفر عنه ما وقع فيه خالل املجلس من  يساحب

: " َمْن ملسو هيلع هللا ىلصالغلط واللغو، فَعْن أَِبي ُهَريَْرَة ريض الله عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

 بَْحانَكَ َجَلَس يِف َمْجِلٍس َفَكثَُر ِفيِه َلَغُطُه، َفَقاَل َقبَْل أَْن يَُقوَم ِمْن َمْجِلِسِه نَِلَك: ُس 

َن يِف اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدَك، أَْشَهُد أَْن اَل إَِلَه إاِلَّ أَنَْت أَْساَْغِفُرَك َوأَتُوُب إَِليَْك، إاِلَّ ُغِفَر َلُه َما َتا

 َك " )رواه الرتمذي وصححه األلباني(.َمْجِلِسِه نَلِ 

                                                 
 اْلبََطَلةُ: أي السحرة. 52
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: يقرأ بعض املسلمني سورة العرص بعد تفارة املجلس، ولم يرد نلك يف مالحظة

األحاديث الاي دلت عىل تفارة املجلس، ولكن ورد أثر يدل عىل أن قراءة سورة 

العرص قبل الافرق تان من هدي الصحابة رضوان الله عليهم، فَعْن أَِبي َمِدينََة 

ُجالنِ الدَّ  َقا َحاَّى يَْقَرأَ  ملسو هيلع هللا ىلصِمْن أَْصَحاِب النَِّبيِّ  اِرِميِّ َقاَل: " َتاَن الرَّ إِنَا اْلاََقيَا َلْم يَْفرَتِ

"، ثُمَّ يَُسلَِّم أََحُدُهَما َعىَل  أََحُدُهَما َعىَل اآلَخِر: " َواْلَعرْصِ إِنَّ اإِلنَْساَن َلِفي ُخرْسٍ

 ةي والبيهقي وصححه األلباني يف "السلسلاآلَخر " )رواه أبو داود والطربان

:" ويف هذا الحديث فائدتان  الصحيحة(. وعلَّق اإلمام األلباني عىل هذا األثر قائال 

مما جرى عليه عمل سلفنا الصالح ريض الله عنهم جميعا : أحدهما: الاسليم 

ة عند االفرتاق ... واألخرى: نسافيدها من الازام الصحابة لها. وهي قراءة سور 

عن أن يحدثوا يف الدين عبادة ياقربون بها  اس)العرص(؛ ألننا نعاقد أنهم أبعد الن

، أو  إىل الله إال أن يكون نلك باوقيف من رسول الله صىل الله عليه وسلم قوال 

ا، ولَِم ال ؟ وقد أثنى الله تبارك وتعاىل عليهم أحسن الثناء، فقال:  ، أو تقرير  فعال 

اِبُقونَ ﴿ لُونَ اأْلَ  َوالسَّ َوالَِّذيَن اتَّبَُعوُهْم ِبِإْحَساٍن َريِضَ اللَُّه  نَصارِ َواأْلَ  اْلُمَهاِجِرينَ  ِمنْ  وَّ

ا نَِلَك  َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه َوأََعدَّ َلُهْم َجنَّاٍت تَْجِري تَْحاََها اأْلَنَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَد 

 (.100:الاوبة) ﴾اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
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 الخاتمة
لله الذي بنعماه تام الصالحات، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما تنا لنهادي  الحمد

وعىل آله وصحبه والاابعني من  ملسو هيلع هللا ىلصلوال هدانا الله، وأصيل وأسلم عىل سيدنا محمد 

ا تثري ا، أما بعد؛  تبعهم وسلم تسليم 

هذه الدراسة عن أهم السنن املهجورة الاي ينبغي عىل تل مسلم أن يعمل  تحدثت

عىل إحيائها لياحصل عىل األجر والثواب العظيم، فبينت الدراسة  أهم السنن 

املهجورة املاعلقة بالوضوء، والجنابة والغسل، واألنان واإلقامة، والصالة، ويوم 

واألتل والرشب، والنوم، وأخري ا  ،للباسالجمعة، والجهاد، والسالم واالسائذان، وا

بيان بعض السنن املهجورة يف مسائل مانوعة، ونلك يف ضوء ما جاء من أحاديث 

وما بينه أهل العلم يف تابهم وجواهرهم النفيسة، سائال   ملسو هيلع هللا ىلصصحيحة عن النبي 

الله تعاىل أن أتون قد وفقت يف عرض هذه الدراسة بطريقة مبسطة، وال أدعي 

فالكمال لله وحده ال رشيك له، فما تان يف هذه الدراسة من  مال،لنفِس الك

توفيق وسداد وصواب فمن الله وحده، وما تان فيها من خطأ أو زلل أو نسيان 

فمن نفِس املقرصة والشيطان، وأساحُض يف هذا املقام قول العماد األصفهاني 

قال يف غده: لو غري رحمه الله: " إني قد رأيت أنه ال يكاب إنسان تاابا  يف يومه إال 

هذا لكان أحسن، ولو زيد تذا لكان يساحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك 

هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العرب، وهو دليل عىل اسايالء النقص عىل جملة 

 البرش ".

تقبل منا إنك أنت السميع العليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني وصىل  ربنا

ومن تبعهم بإحسان إىل  سيدنا محمد وعىل آله وصحبه وعىل الاابعني اللهم عىل

 .يوم الدين

 تابه راجي رحمة الغفور/                                                                       

 شوبكيمحمد رفيق مؤمن ال                                                                       

                                                                      ه1436رجب  4الخميس                                                                        

 م23/04/2015املوافق 
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