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 سملم يدي اًم٘مراء

شمْمٛمـ اعمٙمتب٦م اعمٔمٝمري٦م سم٠من مجٞمع اعمٜمِمقرات اًمتل شمٜمنم سم٤مؾمؿ ُمٕم٤مزم 

 شمِمتٛمؾ قمغم ُمٚمٗمقفم٤مشمفوم٢مهن٤م  ،ظمؽم رمحف اهللأاًمِمٞمخ اًمٕم٤مرف سم٤مهلل احلٙمٞمؿ حمٛمد 

ٟمْمٛمـ صح٦م ٟمسبتف إًمٞمف ُمٜم٤م، ومال  ظمٓمل ٜمنم سمٖمػم إذنيوظمٓمبف وُمقاقمٔمف، وأي يمت٤مب 

ـ ُم٤م أُمٙمـ ـ، يمام أٟمف يتؿ  ضمٝمدٟم٤م ذم إظمراج اًمٙمت٥م سمّمقرة ُمت٘مٜم٦م ليمام أٟمٜم٤مٓ  ٟم٠م أًمبت٦م.

إظمراج اًمٙمت٤مب سمّمقرة هن٤مئٞم٦م سمٕمد اعمراضمٕم٦م واًمتدىمٞمؼ اًمت٤مم، وينمف قمغم هذا 

 اًمٕمٛمؾ اًمٕمٔمٞمؿ: جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء واعمدىم٘ملم اعمِمٝمقد هلؿ سم٤مخلػم.

٘مراء: أن يٕمٚمٛمقٟم٤م سم٤مٕظمٓم٤مء إذا وضمدوا ذًمؽ أصمٜم٤مء ًمٙمٜمٜم٤م ٟمرضمقا ُمـ اإلظمقة اًم

 اًم٘مراءة، يمل ٟمستدرك قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٓمبٕم٤مت اًم٘م٤مدُم٦م.
 أسمق ؾمٚمامن                                               

 (ٗمٞمد ُمٕم٤مزم اًمِمٞمخطم)                                              

 اعمنمف اًمٕم٤مم ًمدار اًمٜمنم اإلُمدادي٦م إذومٞم٦م

 

http://www.khanqah.org/


 السنن المطھرۃ
       

 

3 

 

 منهج التعريب والتخريج
 

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمسالم قمغم ؾمٞمد 

 اعمرؾمٚملم، وقمغم آًمف وصحبف أمجٕملم، وسمٕمد:

ومٝمذا اًمٙمت٤مب اعمٗمٞمد اًمذي مجٕمف ؿمٞمخ ُمِم٤مخيٜم٤م ؾمامطم٦م 

اًمِمٞمخ احلٙمٞمؿ حمٛمد أظمؽم رمح٦م اهلل قمٚمٞمف، ذم سمٞم٤من اًمسٜمـ 

وم٘مد ىمٛم٧م سمٜم٘مٚمف إمم اًمٕمرسمٞم٦م، اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٕمب٤مدات اًمٞمقُمٞم٦م، 

اعمتٕمٚم٘م٦م سمف، وذًمؽ ُمـ أهؿ يمت٥م اًمسٜم٦م،  ف وأصم٤مرأطم٤مديثوختري٩م 

وسمٞم٤من ُمرشمب٦م احلدي٨م إذا شمٓمٚم٥َّم إُمر ذًمؽ، ومج٤مء سمحٛمد اهلل ذم 

 أهبك طُمّٚم٦م.

قمغم أؾم٤مس اسمتداء اًمٞمقم ًمٚمٛمرء  هذا اًمٙمت٤مَب  ٧ُم بْ وىمد رشمَّ 

، ومبدأٟم٤م سمسٜمـ آؾمتٞم٘م٤مظ  ُمٜم٤م سم٤مَب اعمسٚمؿ اعمقافم٥م ـ وىمدَّ  اًمٕمب٤مداتـ 

ُمـ اًمٜمقم، وذيمر آداب اخلالء، صمؿ ؾمٜمـ اًمسقاك، واًمقضقء، 
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 واًمٖمسؾ، وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م، صمؿ أذيم٤مر اخلروج ُمـ اًمبٞم٧م واًمدظمقِل ومٞمف.

صمؿ ؾمٜمـ اًمدظمقل ذم اعمسجد واخلروِج ُمٜمف، صمؿ ؾمٜمـ 

ٚمٜم٤م سمذيمر ؾمٜمـ اًمّمالة، وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م ُمـ إذان واإلىم٤مُم٦م، صمؿ ومّمَّ 

 داب، صمؿ ؾمٜمـ يقم اجلٛمٕم٦م وصالهت٤م.ريم٤من وأإ

صمؿ ؾمٜمـ اًمٓمٕم٤مم واًمنمب، صمؿ ؾمٜمـ اعمرض وأظمذ اًمٕمالج، 

صمؿ ؾمٜمـ اًمسٗمر واًمزي٤مرة، صمؿ ؾمٜمـ اًمٜمٙم٤مح واًمقٓدة واًمقوم٤مة، صمؿ 

 ذيمرٟم٤م ؾمٜمـ اًمٜمقم وآداسمف.

وأشمبٕمٜم٤مه٤م سمذيمر ؾمٜمـ قم٤مُم٦م، شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمنمة اًمٞمقُمٞم٦م حلٞم٤مة 

 ٓؾمتخ٤مرة، وصالة احل٤مضم٦م.اإلٟمس٤من، وُم٤م يتبٕمٝم٤م ُمـ دقم٤مء ا

وظمتٛمٜم٤م اًمٙمت٤مب سمذيمر ُم٘متٓمٗم٤مت ُمـ ؿمامئؾ اًمٜمبل اًمٙمريؿ، 

ُمـ ؾمػمشمف، وخمت٤مرات ُمـ أىمقاًمف اًمٕمٓمرة، ومج٤مء هذا  وٟمامذَج 

 ٕضمزائف، ذم أهبك  ذم أوص٤مومف، ؿم٤مُماًل اًمٙمت٤مب سمحٛمد اهلل يم٤مُماًل 

ف أصمٜم٤مء ؿَّ سمحٛمد اهلل آٟمتٝم٤مء ُمـ شمبٞمٞمْموىمد شم طمٚم٦م، وأطمسـ ؾمػمة.

ٙم٦م اعمٙمرُم٦م ٕداء اًمٕمٛمرة، طمٞم٨م اؾمتٖمٚمٚم٧م هذه وضمقدي سمٛم
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اًمٗمرص٦م ًمٞمجٛمع اًمٙمت٤مب ذذم اًمزُم٤من واعمٙم٤من، وذف اًمبٚمديـ 

اعم٘مدؾملم؛ ُمٙم٦َم واعمديٜم٦َم، طمٞم٨م يم٤من آٟمتٝم٤مء ُمٜمف ُمسّقدشمف ذم 

سمٚمد احلبٞم٥م اعمّمٓمٗمك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ويم٤من اًمٗمراغ ُمـ 

 شمبٞمٞمْمف ذم سمٚمد اهلل احلرام.

ٜمٗمع سمف إُم٦م، يمام ٟمٗمع سم٠مصٚمف، وأؾم٠مل اهلل قمز وضمؾ أن ي

ذًمؽ واًم٘م٤مدر  وجيٕمٚمف ذظمًرا زم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، إٟمف وزمي 

 قمٚمٞمف. آُملم.

 اعمٕمرب                             

 أبق ؾٚرس                             

 زائر سمٚمد اهلل احلرام                             
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ِب ِ ِس  ِرِِ هاللِم  ِال  ِح  ِم  ِال ِرِن  ِمِِ يح 

احلٛمد هلل، واًمّمالة واًمسالم قمغم رؾمقل اهلل، وقمغم آًمف 

 وصحبف وُمـ وآه، وسمٕمد:

ة ٜم٦م وُمٗمّس  شم٤مًمٞم٦م يمت٤مِب اهلل قمزَّ وضمؾ، وُمبٞم  ٢من اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م وم

ـُ  ـ سمال ؿمؽ ـ ٝملوم، ًمف واًمْمالل،  غإُم٤من ًمألُم٦م ُمـ اًمزي طمّم

اهلداي٦م قمٜمد اظمتالف  ، وهل اًمسبٞمؾ إمموآُمتث٤ملِ  وآظمتالِف 

، وقمٚمٞمٝم٤م ُمدار اإلؾمالم سمنمائٕمف وأطمٙم٤مُمف، وأؾم٤مُس اًمديـ اًمٜم٤مس

اعمبٜمل قمغم اًمٓمري٘م٦م واًمسٚمقك، وُمبتدى ـمريؼ اًمس٤مًمٙملم، 

وُمٜمتٝمك آُم٤مل اًمقاصٚملم، ُمٜمٝم٤م يٜمٗمجر ٟمقر اعمحب٦م اإلهلٞم٦م، وإًمٞمٝم٤م 

ب٤مُع هدي اًمٜمبل ^، واًمسػُم قمغم يٕمقد، وٕضمؾ هذا ضمِٕمؾ اشمّ 

 يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًمٚمقصقل إمم اعمحب٦م اإلهلٞم٦م،ـمري٘متف: أؾم٤مؾًم٤م 

ًْ ُُتِب  ُنِْ  كُْو إِنْ ﴿ ْٔ  اَََّ َن اّلَلَ ْٔ تُ ًُ اّلَلُ  ِنْ بُِع  ﴾ُُيْبِبُْك

 [49]ؾمقرة آل قمٛمران: أي٦م  

 ضمزاء ٓشم ب٤مع اًمٜمبل ^. أي: يرزىمٙمؿ اعمحب٦م اإلهلٞم٦م، 

ب٤مع اسمتداء اعمحب٦م اإلهلٞم٦م ُمقىمقوم٦م قمغم اشمّ  ومثب٧م هبذا: أنّ 

اهلدي اًمٜمبقي اًمٙمريؿ، يمام أن اًمقصقل إمم ؿم٠من اعمحبقسمٞم٦م: هل 
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صمٛمرة اشمب٤مع اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م أيْم٤م، وذًمؽ ٕن حمب٦م اهلل اعمذيمقرة ذم 

ًُ اّلَلُ ﴿ىمقًمف:  ، ُمٜمحٍمة ذم اشمب٤مع اهلدي اًمٜمبقي، ﴾ُُيْبِبُْك

، وٕضمؾ هذا ىم٤مل ؾمٞمد اًمٓم٤مئٗم٦م، ﴾بُِعِٔن اَََّ }اعمذيمقر ذم ىمقًمف: 

واًمٕمجؿ، احل٤مضمل إُمداد اهلل اعمٝم٤مضمر اعمٙمل وؿمٞمخ اًمٕمرب 

ّن ِِسَّ اًمقصقل إمم اهلل ذم ـمري٘متٜم٤م، يٙمُٛمـ ذم إرمحف اهلل: 

ريٛم٦م، وٕضمؾ هذا أىمقل دائاًم: ب٤مع اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م اًمٙماًمتٛمسؽ سم٤مشمّ 

رضمٕم٧ْم إُم٦م إمم اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م ُمرة أظمرى، وم٢من اهلل ؾمبح٤مٟمف ًمق

٤مدة، وُمـ اًمتدين إمم وشمٕم٤ممم ؾمٞمٖمػم  طم٤مهل٤م ُمـ اًمِم٘م٤مء إمم اًمسٕم

 اًمٕمٚمق  ُمرة أظمرى، وهلل َدّر اًم٘م٤مئؾ:

 رب ويم٤من َُمِٝمٞمب٤ًموم٤مز سم٤مًمدَّ 

 ُمٓمٞمًٕم٤م  ًمٚمٜمبل     يم٤من  ـ ُمَ 

 ىمقل هذا اًم٘م٤مئؾ:و

 ؿم٤مـمئ قمغم   شمروم٠م    اًمسٗمٞمٜم٦م 

 قمغم ُمتٜمٝم٤م أُم٦ًم ـم٤مئٕم٦مً  حتٛمْؾ 

ومٜمل اهلل شمٕم٤ممم، طمٞم٨م أضمرى قمغم ًمس٤مين سمٞمت٤م قمٔمٞمام،  وىمد ذَّ

سملم  اًم٘مبقَل  ـ هذا اًمبٞم٧مـ  فاًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م، ورزىمَ  ذم سمٞم٤من ومْمؾ اشمب٤مع
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هؾ اًمٕمٚمؿ، وىم٤مل زم سمٕمض أطمبتل: اخلالئؼ، واؾمتحسٜمف يمب٤مر أ

أقمرف سمٞم٧م ؿمٕمر أومْمؾ ُمٜمف ذم هذا اًمب٤مب، وىمد وضمدت هذا اًمبٞم٧م ٓ

ُمٙمتقسًم٤م ذم ًمقطم٦م ُمٕمٚم٘م٦م قمغم سمٕمض ضمقاُمع ضمزر ُمقريِمٞمقس، 

 ومحٛمدت اهلل قمغم ذًمؽ، وٟمٔمُٛمف ذم اًمٕمريب يم٤مًمت٤مزم:

 هيدي اخلٚمد  ضمٜم٤من  إمم 

 اًمٜمبّل       أىمداِم          آصم٤مُر 

 

 وإمم ضمٜم٤مب احلؼ  يقِصْؾ 

 ُهِدْي     ىمد     ٟمبلٍّ     اشم ب٤مُع 

ت سمبِم٤مرة قمٔمٞمٛم٦م قمٜمدُم٤م ٟمٔمٛم٧ُم  هذا اًمبٞم٧م، وم٘مد  وىمد سُمنم 

رأت اُمرأة ص٤محل٦م ذم ُمٜم٤مُمٝم٤م: أهن٤م زارت اعمّمٓمٗمك ^، 

ووضمدْت أٟم٤مؾًم٤م يمثػميـ ذم جمٚمسف، ومٙمٜم٧ُم أىمرَب اًمٜم٤مس إًمٞمف ^ 

ضمٚمقؾًم٤م ذم ذًمؽ اعمجٚمس، وم٘م٤مل زم اًمٜمبل ^ وهق ذم ذًمؽ 

ا هذا اًمبٞم٧م ُمـ اًمِمٕمر، صمؿ »اعمجٚمس:  ي٤م ومالن، أٟم٤م أطم٥م ضمدًّ

 .«أٟمِمد اًمبٞم٧م اعمذيمقر

أطمّبتل: أّن هذا اًمبٞم٧م يِمتٛمؾ قمغم  وذيمر زم سمٕمض
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اعمٕم٤مين اعمذيمقرة ذم اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، ويم٠مّن هذا اًمبٞم٧م شمرمج٤مٌن 

ـ  ًم٘مقل اًمٜمبل ^:  َٔٚ ))َم ََد   ُشَّْتِل َأح  ـ   َأَحبَِّْل، َؾ ٚنَ  َأَحبَِّْل َوَم  ـَ

ًِل ِٜ(( ِّم  َم  .(1)اجَلَّْ

يمام أٟمف يِمتٛمؾ أيْم٤م قمغم اعمٕم٤مين اعمقَدقم٦م ذم ىمقل اهلل 

 شمب٤مرك وشمٕم٤ممم: 

{ َْ َطّعَ  َػَلدْ  الرَُسَٔل  يُِطعِ  ٌَ
َ
 .[21: اًمٜمس٤مء] {اّلَلَ  أ

وىمد أًّمٗم٧ُم هذه اًمرؾم٤مًم٦م ىمبؾ قمنميـ ؾمٜم٦م شم٘مريب٤ًم، وىمد شمؿ 

ٝم٤م جم٤مًٟم٤م قمـ ـمريؼ ُمٙم٤مشم٥م اًمٜمنم واًمتقزيع اًمت٤مسمٕم٦م ًمٜم٤م، ه٤م وشمقزيٕمُ ٟمنُم 

ىمد شمؿ شمرمجتٝم٤م إمم قمدة ًمٖم٤مت قم٤معمٞم٦م، يم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م، يمام أٟمف 

وآٟمجٚمٞمزي٦م، واًمبٜمٖم٤مًمٞم٦م، واًمروهٜمجٞم٦م، واًمٖمجراشمٞم٦م، واًمسٜمدي٦م 

 واًمَبِمتق، ]وه٤مهل أن ٟمسخ٦ٌم قمرسمٞم٦ٌّم هلذه اًمرؾم٤مًم٦م سملم يديٙمؿ[.

ٟم٤م ومٞمٝم٤م اهتامًُم٤م سم٤مًمًٖم٤م ًمذيمر اًمدٓئؾ ًمٙمؾ ؾمٜم٦م ُمـ وىمد أقمْر 

ُمـ اًمٙمت٥م اًمست٦م وهمػمه٤م ُمـ  اًمسٜمـ اعمذيمقرة ذم هذا اًمٙمت٤مب،

يمت٥م احلدي٨م، ًمٞمٕمؿ آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م ًمٙمؾ ُمـ أراد اًمقىمقف قمغم 
_________________ 

 .(، أسمقاب اًمٕمٚمؿ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم إظمذ سم٤مًمسٜم٦م، واضمتٜم٤مب اًمبدع8762) «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»( 9)
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وأؾم٠مل اهلل أقمرف هلذا اًمٕمٛمؾ ُمثٞماًل ُمـ ىمبُؾ.  اًمدٓئؾ، وٓ

ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن جيٕمؾ هذا اًمٕمٛمؾ صدىم٦م ضم٤مري٦م زم، وًمٙمؾ 

ُمـ أقم٤مٟمٜمل قمغم شم٠مًمٞمٗمف وٟمنمه وشمرمجتف وشمقزيٕمف، إٟمف وزم ذًمؽ 

 ف.واًم٘م٤مدر قمٚمٞم

آُملم ي٤م رب اًمٕم٤معملم، سمحرُم٦م ؾمٞمد اعمرؾمٚملم، قمٚمٞمف 

 اًمّمالة واًمتسٚمٞمؿ.

   اعم١مًمػ                                                             

 احلٙمٞمؿ حمٛمد أظمؽم قمٗم٤م اهلل قمٜمف                                  

 م5/6/8116هـ اعمقاومؼ 91/17/9382

  



 السنن المطھرۃ
       

 

11 

 سنن االستيقاظ من النوم

وذم اؾمتٞم٘م٤مظ اعمسٚمؿ ُمـ اًمٜمقم مخس ؾمٜمـ، طم٨مَّ قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمبل 

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ورواه٤م أصح٤مسمف رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم.

ًمٚمٛمست٘مٞمظ أن يٛمسح سمٞمديف اًمٜمقَم قمـ  ـي َس يُ  الشنة األوىل:

ج ُمـ ؾمٙمرات اًمٜمقم، عم٤م روي قمـ اسمـ قمب٤مس وضمٝمف وقمٞمٜمٞمف، ًمٞمخُر 

ْٞمُؾ، اْٟمَتَّمَػ  إَِذا طَمتَّك ^، اهلل ُل َرؾُمق َٟم٤ممَ »ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل:   اًمٚمَّ

 وَمَجَٚمَس  ^، اهلل َرؾُمقُل  اؾْمَتْٞمَ٘مظَ  سمَِ٘مٚمِٞمٍؾ، سَمْٕمَدهُ  َأوْ  سمَِ٘مٚمِٞمٍؾ، ىَمْبَٚمفُ  َأوْ 

ـْ  اًمٜمَّْقمَ  َيْٛمَسُح   .(2)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «سمَِٞمِدهِ  َوضْمِٝمفِ  قَم

 هلل احلَْٛمدُ »أن ي٘مقل إذا ىم٤مم ُمـ ومراؿمف:  الشنة الثانية:

 .(3)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «اًمٜميُِمقرُ  َوإًَِمٞمْفِ  َأَُم٤مشَمٜم٤َم، َُم٤م سَمْٕمدَ  َأطْمَٞم٤مَٟم٤م اًمَِّذي

طمذيٗم٦م  اًمسقاك سمٕمد آؾمتٞم٘م٤مظ، عم٤م روي قمـ الشنة الثالثة:
_________________ 

(، يمت٤مب اًمقضقء، سم٤مب ىمراءة اًم٘مرآن سمٕمد احلدث وهمػمه، 924) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 8)

 .(، يمت٤مب صالة اعمس٤مومريـ، سم٤مب اًمدقم٤مء ذم صالة اًمٚمٞمؾ وىمٞم٤مُمف674) «صحٞمح ُمسٚمؿ»

ب اًمدقمقات، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ( قمـ طمذيٗم٦م وهمػمه، يمت٤م7483) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 4)

( قمـ اًمؼماء، يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل قمٜمد اًمٜمقم 8699) «صحٞمح ُمسٚمؿ»أصبح، 

 .وأظمذ اعمْمجع
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ـَ  ىَم٤ممَ  إَِذا ̂ اًمٜمَّبِلي  يَم٤منَ : »ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف،  وَم٤مهُ  َيُِمقُص  اًمٚمَّْٞمِؾ، ُِم

َقاكِ   .(4)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «سم٤ِمًمس 

اءة سم٤معمٞم٤مُمـ ذم ًمبس اًم٘مٛمّم٤من دَ اًمبَ  الشنة الرابعة:

اءة سم٤معمٞم٤مِس ذم ظمٚمٕمٝم٤م، عم٤م روي دَ واًمّساويؾ، وإطمذي٦م، واًمبَ 

٥مي  ^ اًمٜمَّبِلي  يَم٤منَ : »ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ
ـَ  ُُيِ  ذِم  اًمتَّٞمَٛمي

ٚمِِف، ـُمُٝمقِرِه، ٚمِفِ  َوشَمَرضمي  .(5)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «َوشَمٜمَٕمي

 ^ اهلل َرؾُمقَل  َأنَّ  وعم٤م روي قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف:

َؾ  ))إَِذا: ىَم٤مَل  ًَ َت  ٕ ؿ   ا ـُ َٔب َدأ   َأَحُد  ِ ِغ، َؾ ِّ َٔ َٔب َدأ   ََٕزعَ  َوإَِذا بِٚف  ِ ََمِل، َؾ  بِٚفنِّ

ـِ  ُُ َٔ
َْك فِ  ّ ُٔ هُلََم  اف ُؾ، َأوَّ ًَ ٚ ُتْ  ْ َزُع(( َوآِخَرُُهَ  .(6)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُت

٤مء، ٟمىمبؾ إدظم٤مهلام ذم اإل سؾ اًمٞمديـ صمالصًم٤مهمَ  الشنة اخلامشة:

ـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف، ََظَ  ))إَِذا: ىَم٤مَل  ̂ اًمٜمَّبِلَّ  َأنَّ  عم٤م روي قم  ٔ َت  اش 

ؿ   ـُ ـ   َأَحُد ِمِف، ِم س   َؾَل  َٕق 
ِّ  ٌ َٕٚءِ  ِّم  َيَدهُ  َي ِ ٚ َحتَّك اْل  َٓ َِ ِس  ٌ فُ  َثَلًثٚ، َي َّٕ  َؾِ٘

_________________ 

(، يمت٤مب 855) «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، يمت٤مب اًمقضقء، سم٤مب اًمسقاك، 835) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 3)

 .اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب اًمسقاك، ىمٚم٧م: وهذا همػم اًمسقاك اًمذي يسـ ذم اًمقضقء، ويمالمه٤م ؾمٜم٦م

 «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب يبدأ سم٤مًمٜمٕمؾ اًمٞمٛمٜمك، 5253) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 5)

 .(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب اًمتٞمٛمـ ذم اًمٓمٝمقر وهمػمه887)

 «صحٞمح ُمسٚمؿ»يٜمزع ٟمٕمٚمف اًمٞمّسى،  (، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب5255) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 7)

 .(، يمت٤مب اًمٚمب٤مس واًمزيٜم٦م، سم٤مب إذا اٟمتٕمؾ ومٚمٞمبدأ سم٤مًمٞمٛملم، وإذا ظمٚمع ومٚمٞمبدأ سم٤مًمِمامل8116)
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ِري َل  ـَ  َيد  ٝ   َأي   .(7)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، واًمٚمٗمظ عمسٚمؿ َيُدُه(( َبَٚت

 التخلي وآدابها سنن
 وًمٚمتخكم ؾم٧م قمنمة ؾمٜم٦م.

آؾمتٜمج٤مء سم٤معم٤مء واحلج٤مرة ُمًٕم٤م، ويستح٥م  الشنة األوىل:

أن ي٠مظمذ صمالصم٦م أطمج٤مر، عم٤م روي قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف 

 َُمَٕمٜم٤َم َوهُماَلٌم، َأَٟم٤م َأضِملءُ  حِل٤َمضَمتِِف، ظَمَرَج  إَِذا ̂ اًمٜمَّبِلي  يَم٤منَ » ي٘مقل:

ـْ  إَِداَوةٌ  ، ُِم
ٍ
 .(8)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «سمِفِ  َيْسَتٜمِْجل َيْٕمٜمِل َُم٤مء

وعم٤م روي قمـ ؾمٚمامن ريض اهلل قمٜمف، قمـ اًمٜمبل ^ أٟمف 

َتْ ِجل ))َل ىم٤مل:  ؿ   َيس  ـُ ِٜ  بُِدونِ  َأَحُد َجٍٚر(( َثَلَث َأح 
رواه ُمسٚمؿ  (9)

 .(10)وهمػُمه
_________________ 

 «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، يمت٤مب اًمقضقء، سم٤مب آؾمتجامر وشمًرا، 978) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 6)

 .(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب يمراه٦م همٛمس اعمتقضئ وهمػمه يده862)

 «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، يمت٤مب اًمقضقء، سم٤مب آؾمتٜمج٤مء سم٤معم٤مء، 951) «اًمبخ٤مريصحٞمح » (2)

 .(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب آؾمتٜمج٤مء سم٤معم٤مء ُمـ اًمتؼمز869)

ىمٚم٧م: وٓ شُمستٕمٛمؾ إطمج٤مر ذم دورات اعمٞم٤مه، وإٟمام يٙمتٗمك سم٤مؾمتٕمامل اعمٜم٤مديؾ اًمقرىمٞم٦م  (1)

ًٓ ُمـ ذًمؽ، ظمِمٞم٦م ؾمد  اعمج٤مري سم٤مٕطمج٤مر وُم٤م أؿمبٝمٝم٤م ـ يمذ  .ا أومتك اًمٕمٚمامء ـسمد

(، يمت٤مب 6) «ؾمٜمـ أيب داود»(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب آؾمتٓم٤مسم٦م، 878) «صحٞمح ُمسٚمؿ» (91)

(، أسمقاب 97اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب يمراهٞم٦م اؾمت٘مب٤مل اًم٘مبٚم٦م قمٜمد ىمْم٤مء احل٤مضم٦م، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )

 .اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب آؾمتٜمج٤مء سم٤محلج٤مرة
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بس إطمذي٦م ىمبؾ اًمدظمقل إمم اًمرأس، وًمُ  شمٖمٓمٞم٦مُ  الشنة الثانية:

 إَِذا ̂ اهلل َرؾُمْقُل  يَم٤منَ : »ىم٤مل ص٤مًمح، سمـ طمبٞم٥م قمـ اخلالء، عم٤م روي

رواه اسـم ؾمٕمد، واًمبٞمٝم٘مل،  «َرأؾَْمف َوهَمٓمَّك طِمَذاَءه، ًَمبَِس  اخلاََلَء، َدظَمَؾ 

 .(11)واحلدي٨م ُمرؾَمؾ

ؿَّ »: أن ي٘مقل إذا دظمال اخلالء الشنة الثالثة: ُٓ َِّ  إِّنِّ  اف

ـَ  بَِؽ  َأُظقذُ  ِٞ  ِم ِٞ  ،(12)اخُلُب  .(13)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شَواخَلَبٚئِ

شم٘مديؿ اًمٞمّسى قمغم اًمٞمٛمٜمك قمٜمد دظمقل اخلالء،  الشنة الرابعة:

 ^ اًمٜمَّبِلَّ  َأنَّ »عم٤م روي قمـ أم اعم١مُمٜملم طمٗمّم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: 

َٕمُؾ  يَم٤منَ  اسمِفِ  ًمَِٓمَٕم٤مُِمفِ  َيِٛمٞمٜمَفُ  جَيْ  ؾِمَقى عم٤َِم ؿِماَمًَمفُ  َوجَيَْٕمُؾ  َوصمَِٞم٤مسمِِف، َوَذَ

 .(14)رواه أسمق داود، وإؾمٜم٤مده ضمٞمد «َذًمَِؽ 
_________________ 

(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب 357ل )ًمٚمبٞمٝم٘م «اًمسٜمـ اًمٙمؼمى»، 441: 9ٓسمـ ؾمٕمد  «اًمٓمب٘م٤مت» (99)

 شمٖمٓمٞم٦م اًمرأس قمٜمد دظمقل اخلالء، واحلدي٨م ُمرؾَمؾ، وجيقز اًمٕمٛمؾ سمف ذم ومْم٤مئؾ إقمامل.

ًٓ  وضٛمٝم٤م. واؾمتٕم٤مذ اًمب٤مء ؾمٙمقن سم٤مًمقضمٝملم ؿمٞمقظمٜم٤م قمـ ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: اخلب٨م: رويٜم٤مه (98)  أو

 اهلل ذيمر وم٢مذا واًمبقل، ًمٚمؼماز اٟمٙمِم٤مومٝم٤م قمٜمد اإلٟمس٤من قمقرة ُمـ ًمتْم٤مطمٙمٝم٤م وظمبثٝم٤م، اًمِمٞم٤مـملم ُمـ

 .881: 8 «إيمامل اعمٕمٚمؿ»ه٤مرسم٦ًم. يٜمٔمر:  اًمِمٞم٤مـملمُ  ووًم٧َّم ُأقمٞمَذ، سمف، واؾمتٕم٤مذ

 «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، يمت٤مب اًمقضقء، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل قمٜمد اخلالء، 938) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (94)

 .(، يمت٤مب احلٞمض، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا أراد دظمقل اخلالء، يمالمه٤م قمـ أٟمس465)

 .(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب يمراهٞم٦م ُمس اًمذيَمر سم٤مًمٞمٛملم ذم آؾمتؼماء48) «ؾمٜمـ أيب داود» (93)
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أن ٓ يرومع صمقسمف طمتك يدٟمق ُمـ إرض،  الشنة اخلامشة:

 إَِذا ^ اًمٜمَّبِلي  يَم٤منَ »ومٝمق أؾمؽم، حلدي٨م أٟمس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف: 

ـَ  َيْدُٟمقَ  طَمتَّك صَمْقسَمفُ  َيْروَمعْ  َلْ  احل٤َمضَم٦َم، َأَرادَ  َْرضِ  ُِم ْٕ رواه  «ا

 .(15)اًمدارُمل، واًمؽمُمذي

: أن ي٘مقل إذا ظمرج ُمـ اخلالء الشنة الشادسة:

ََٕؽ » َرا  ٍ ٜمف، واسمـ ُم٤مضمف، شُؽ ، عم٤م رواه أسمق داود، واًمؽمُمذي وطمسَّ

 .(16)يمٚمٝمؿ قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ُمرومققم٤م

ُد »: أو ي٘مقل  ّ َٛ  افَِّذي هللِ احَل َه ََذى َظِّْل َأذ  ، شَوَظَٚؾِّٚن  اْل 

 .(17)عم٤م رواه اسمـ ُم٤مضمف قمـ أٟمس ُمرومققم٤م، وإؾمٜم٤مُده ضٕمٞمػ

ومٞمف  ٧ْم َِم ٟمزع اخل٤مشمؿ ـ وُم٤م أؿمبٝمف ـ، مم٤م ٟم٘مِ  الشنة الشابعة:

، أو أؾمامء ُمب٤مريم٦م، يم٤مؾمؿ رب اًمٕمزة، ٟمبقّي  آي٦م ىمرآٟمٞم٦م، أو طمدي٨ٌم 
_________________ 

(، أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب 93) «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، 714« )ؾمٜمـ اًمدارُمل» (95)

 .ذم آؾمتت٤مر قمٜمد احل٤مضم٦م

ؾمٜـم »(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ظمرج ُمـ اخلالء، 81) «ؾمٜمـ أيب داود»يٜمٔمر:  (97)

 «ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»(، أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ظمرج ُمـ اخلالء، 6) «اًمؽمُمذي

 .(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ظمرج ُمـ اخلالء411)

 .(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ظمرج ُمـ اخلالء419) «ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف» (96)
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أو رؾمقًمِف حمٛمد ^، عم٤م روي قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

رواه أسمق داود  «ظَم٤مََتَفُ  َٟمَزعَ  اخلاََلَء، َدظَمَؾ  إَِذا ^ اهلل َرؾُمقُل  يَم٤منَ »

حف، واًمٜمس٤مئل ٗمف، واًمؽمُمذي وصحَّ وضٕمَّ
(18). 

ه٤م سمبقل وٓ قمدم اؾمت٘مب٤مل اًم٘مبٚم٦م وٓ اؾمتدسم٤مرُ  الشنة الثامنة:

 ىَم٤مَل : سمٖم٤مئط، عم٤م روي قمـ أيب أيقب إٟمّم٤مري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

ـُؿُ  َأَتك ))إَِذا ^: اهلل َرؾُمقُل  ٚئَِط، َأَحُد ٌَ َ بِؾِ  َؾَل  اف َت َٜ  َيس  َِ ب 
َِ  َوَل  اف

ٚ َرُه، ُيَقهلَِّ  ٓ ُؿقا َط ُبقا(( َأو   َذِّ  .(19)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف َؽرِّ

ث قمٜمد ىمْم٤مء احل٤مضم٦م، إٓ  الشنة التاسعة: قمدم اًمتحدي

٦مٍ  حل٤مضم٦مٍ  ، ويمذا قمدم آٟمِمٖم٤مل سمذيمر اهلل ذم هذه احل٤مًم٦م، عم٤م ُم٤مؾمَّ

 َرؾُمقَل  روي قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم 

ُرُج  ))َل : َيُ٘مقُل  ^ اهلل ُجَلنِ  ََي  َبٚنِ  افرَّ ِ ٚئِطَ  َيْض  ٌَ ِ  اف  غ  ٍَ ِٚص ـ   ـَ  َظ

َرِِتََِم  َثِٚن، َظق  ُٝ  َوَجؾَّ  َظزَّ  اهلل َؾِ٘نَّ  َيَتَحدَّ َُ  ّ رواه أسمق  َذفَِؽ(( َظَذ  َي
_________________ 

(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب اخل٤مشمؿ يٙمقن ذم ذيمر اهلل شمٕم٤ممم يدظمؾ سمف 91) «ؾمٜمـ أيب داود» (92)

(، أسمقاب اًمٚمب٤مس، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ًمبس اخل٤مشمؿ ذم اًمٞمٛملم، 9637) «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»اخلالء، 

 .(، يمت٤مب اًمزيٜم٦م، سم٤مب ٟمزع اخل٤مشمؿ قمٜمد دظمقل اخلالء5894) «ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل»

 «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، يمت٤مب اًمقضقء، سم٤مبٓ  شمست٘مبؾ اًم٘مبٚم٦م سمٖم٤مئط أو سمقل، 933) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (91)

ؾمتٓم٤مسم٦م873)  .(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب ٓا
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حف داود، واسمـ ظمزيٛم٦م، واحل٤ميمؿ وصحَّ
(20). 

اعمب٤مًمٖم٦م ذم اًمتٜمزه ُمـ رؿم٤مش اًمبقل  الشنة العاطرة:

قم٤مُم٦م قمذاب اًم٘مؼم ُمٜمف، عم٤م روي قمـ اسمـ قمب٤مس ريض  واًمؼماز، وم٢منّ 

ـْ  سمَِح٤مئِطٍ  ^ اًمٜمَّبِلي  َُمرَّ : اهلل قمٜمٝمام، ىم٤مل ٦َم، َأوْ  اعَمِديٜم٦َِم، طِمٞمَٓم٤منِ  ُِم  َُمٙمَّ

سَم٤منِ  إِْٟمَس٤مَٟملْمِ  َصْقَت  وَمَسِٛمعَ  ٤م، ذِم  ُيَٕمذَّ : ^ اًمٜمَّبِلي  وَمَ٘م٤مَل  ىُمُبقِرمِهَ

َبِٚن، ذَّ ًَ َبٚنِ  َوَمٚ ))ُي ًَذَّ بٍِر ـ ِّم  ُي ٚنَ  َبَذ،: َؿَٚل ـ ُثؿَّ  ـَ ٚ ـَ  َل  َأَحُدُُهَ

َتِسُ  ـ   َيس  فِِف، ِم ٚنَ  َبق  ـَ ِق  اآلَخُر  َو  ّ ((، َي ِٜ َّ ٔ
ِّ  .(21)ُمتٗمؼ قمٚمٞمفبِٚفَّْ

ـَ وقمٜمد أيب داود واسمـ ُم٤مضمف:  َتْ ِزُه ِم َٚن َل َيس  ـَ ((

ِل(( اف بَق 
(22). 

قمدم ُمس  اًمذيَمر سم٤مًمٞمٛملم قمٜمد  الشنة احلادية عظر:

ـِ  أٟمف  ^ اًمٜمَّبِل   آؾمتٜمج٤مء، عم٤م روي قمـ ىمت٤مدة ريض اهلل قمٜمف، قَم
_________________ 

صحٞمح اسـم »(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب يمراهٞم٦م اًمٙمالم قمٜمد احل٤مضم٦م، 95) «ؾمٜمـ أيب داود» (81)

 (،552) «اعمستدرك»(، يمت٤مب اًمقضقء، اًمٜمٝمل قمـ اعمح٤مدصم٦م قمغم اًمٖم٤مئط، 69) «ظمزيٛم٦م

 .يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة

صحٞمح »(، يمت٤مب اًمقضقء، سم٤مب ُمـ اًمٙمب٤مئر أنٓ  يستؽم ُمـ سمقًمف، 897) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (89)

ؾمتؼماء ُمٜمف818) «ُمسٚمؿ  .(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم ٟمج٤مؾم٦م اًمبقل، ووضمقب ٓا

 «ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب آؾمتؼماء ُمـ اًمبقل، 81) «ؾمٜمـ أيب داود» (88)

 .(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م، سم٤مب اًمتِمديد ذم اًمبقل436)
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ؿ   َبَٚل  ))إَِذا: ىَم٤مَل  ـُ ٖ ُخَذنَّ  َؾَل  َأَحُد َرهُ  َي ـَ ِِْٔف، َذ ِّ َٔ َتْ ِجل َوَل  بِ  َيس 

ِِْٔف(( ِّ َٔ  .(23)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف بِ

 ت٤مر سمٙمثٞم٥م ُمـ اًمرُمؾ ذمآؾمت الشنة الثانية عظر:

ُم٤م أؿمبٝمف ـ عم٤م روي قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف، قمـ اخلالء ـ و

ـ  اًمٜمبل ^ أٟمف ىم٤مل:  ٚئِطَ  َأَتك ))َم ٌَ ، اف  َتِس  َٔس   ِ  أَن   إِلَّ  ََيِد   َل   َؾِ٘ن   َؾ

عَ  َّ ثًِٔبٚ ََي  ـ   ـَ ؾٍ  ِم ُه، َرم  بِر  تَد  َٔس   ِ ٔ ىَٚنَ  َؾِ٘نَّ  َؾ ُٛ  افنَّ ًَ  ِ ََِٚظدِ  َي َّ  َبِْل بِ

ـ   آَدَم، َؾ  َم ًَ ََد   َؾ ـَ  َؾ َس ـ   ،َأح  رواه أسمق داود،  َحَرَج(( َؾَل  َل  َوَم

 .(24)واسمـ ُم٤مضمف، وإؾمٜم٤مده ضٕمٞمػ

، ًمئال يتٓم٤مير  الشنة الثالثة عظر: اًمتبّقل ذم اًمؽماب اًمٚملم 

رؿم٤مؿمف، ومٞمتٕمّدى إمم اًمثقب أو اًمبدن، عم٤م روي قمـ أيب ُمقؾمك 

 َيْقٍم، َذاَت  ^ اهلل َرؾُمقلِ  َُمعَ  إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يُمٜم٧ُْم 

 ^: ىَم٤مَل  صُمؿَّ  وَمَب٤مَل، ضِمَدارٍ  َأْصؾِ  ذِم  (25)َدُِمث٤ًم وَم٠َمشَمك َيُبقَل، َأنْ  وَم٠َمَرادَ 
_________________ 

(، يمت٤مب اًمقضقء، سم٤مب ٓ يٛمسؽ ذيمره سمٞمٛمٞمٜمف إذا سم٤مل، 953) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (84)

 .(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ آؾمتٜمج٤مء سم٤مًمٞمٛملم876) «صحٞمح ُمسٚمؿ»

 «اسمـ ُم٤مضمفؾمٜمـ »(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب آؾمتت٤مر ذم اخلالء، 45) «ؾمٜمـ أيب داود» (83)

 .(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م، سم٤مب آرشمٞم٤مد ًمٚمٖم٤مئط واًمبقل446)

 .396: 9« همري٥م احلدي٨م»ىم٤مل أسمق قمبٞمد: دُم٨م: يٕمٜمل اعمٙم٤من اًمٚملّم اًمسٝمؾ. يٜمٔمر:  (85)
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ؿ   َأَرادَ  ))إَِذا ـُ َتد   َيُبقَل، َأن   َأَحُد َر   ِ فِفِ  َؾ ٚ(( فِبَق  ًً ِض رواه أسمق داود  َمق 

َحف واحل٤ميمؿُ  وصحَّ
(26). 

ىم٤مئاًم، عم٤م روي قمـ قمدم اًمتبّقل الشنة الرابعة عظر: 

ـْ : »قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م صَمُٙمؿْ  َُم  َيُبقُل  يَم٤منَ  ^ اًمٜمَّبِلَّ  َأنَّ  طَمدَّ

ىُمقُه، وَماَل  ىَم٤مئاًِم  َّٓ  َيُبقُل  يَم٤منَ  َُم٤م شُمَّمد  رواه اًمؽمُمذي  «ىَم٤مقِمًدا إِ

 .(27)واًمٜمس٤مئل واسمـ ُم٤مضمف، وإؾمٜم٤مُده صحٞمح

اخلروج اًمتقض١م ذم اًمبٞم٧م، ىمبؾ الشنة اخلامشة عظر: 

 ىَم٤مَل : إمم اًمّمالة، عم٤م روي قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف، ي٘مقل

َٖ، ))إَِذا: ^ اهلل َرؾُمقُل  ـَ  َتَقضَّ َس َٖح   إَِػ  َخَرَج  ُثؿَّ  افُقُضقَء، َؾ

ِجِد، ِرُجفُ  َل  ادَس  َلُة، إِلَّ  َُي  ٝ   إِلَّ  َخى َقًة، ََي طُ  َل   افهَّ ًَ
 فَفُ  ُرؾِ

ٚ ، ِِبَ ٌٜ ٚ َظْ فُ  َوُحطَّ  َدَرَج ، ِِبَ ٌٜ ، َؾَِ٘ذا َخىِٔئَ ُٜ ادَ  َتَزلِ  َل   َصذَّ َُ  َلئِ

ٔ ِف، ُتَهعِّ  َِ هُ  ِّم  َدامَ  َمٚ َظ ؿَّ : ُمَهلَّ ُٓ َِّ ٔ ِف، َصؾِّ  اف َِ ؿَّ  َظ ُٓ َِّ ُف، اف ََح   ار 
_________________ 

ًمٚمح٤ميمؿ  «اعمستدرك»(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب اًمرضمؾ يتبقأ ًمبقًمف، 4) «ؾمٜمـ أيب داود» (87)

 .٤مىم٥م أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف(، يمت٤مب ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، ذيمر ُمٜم5173)

 «ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل»(، أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمبقل ىم٤مئاًم، 98) «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي» (86)

(، يمت٤مب 416) «ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب اًمبقل ذم اًمبٞم٧م ضم٤مًمًس٤م، 81)

 .اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م، سم٤مب ذم اًمبقل ىم٤مقمًدا



  المطھرۃ السنن
  

 

20 

ؿ   َيَزاُل  َوَل  ـُ َتيَرَ  َمٚ َصَلةٍ  ِّم  َأَحُد  ٕ َلة(( ا  .(28)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف افهَّ

إطمٞم٤مء اًمبٞمقت سم٤مًمرواشم٥م واًمٜمقاومؾ،  الشنة الشادسة عظر:

، قمـ امىمبؾ اًمّمالة وسمٕمده٤م، عم٤م روي قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝم

ُِقا: اًمٜمبل ^ أٟمف ىم٤مل ًَ ؿ   ِّم  ))اج  ُُ
ـ   ُبُٔقتِ ؿ   ِم ُُ

 َوَل  ،(29)َصَلتِ

 .(30)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُؿُبقًرا(( َتتَِّخُذوَهٚ

 سنن السواك

 ؾمٜمـ: وذم اًمسقاك أرسمعُ 

اعمقافمب٦م قمٚمٞمف ُمع يمؾ وضقء، عم٤م روي قمـ الشنة األوىل: 

َٓ »أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل:  تِِف، قَمغَم  َيُِمؼَّ  َأنْ  ًمْق ََُمَرُهؿْ  ُأُمَّ َٕ 

َقاِك،   يُمؾ   َُمعَ  سم٤ِمًمس 
ٍ
 .(31)رواه ُم٤مًمؽ «ُوُضقء

_________________ 

 «صحٞمح ُمسٚمؿ»إذان، سم٤مب ومْمؾ صالة اجلامقم٦م،  (، يمت٤مب736) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (82)

 .(، يمت٤مب اعمس٤مضمد وُمقاضع اًمّمالة، سم٤مب ومْمؾ صالة اجلامقم٦م، واٟمتٔم٤مر اًمّمالة731)

٦م ذم اعمس٤مضمد، ظمِمٞم٦م ٟمسٞم٤مهن٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م. ٕمديّ يٜمبٖمل ذم هذا اًمٕمٍم: أن يٚمتزم اًمٜم٤مس سم٤مًمرواشم٥م اًمبَ  (81)

 .957ص «يمامٓت أذومٞم٦م»يمام ذم 

 «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، يمت٤مب اًمتٝمجد، سم٤مب اًمتٓمقع ذم اًمبٞم٧م، 9926) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (41)

(، يمت٤مب صالة اعمس٤مومريـ وىمٍمه٤م، سم٤مب اؾمتحب٤مب صالة اًمٜم٤مومٚم٦م ذم سمٞمتف، 666)

 .وضمقازه٤م ذم اعمسجد

 .(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمسقاك995) 77: 9« ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ» (49)



 السنن المطھرۃ
       

 

21 

 أؾمٗمؾ اًمسقاك، اخلٜمٍم أن جيٕمؾالشنة الثانية: 

 .(32)ومقىمف إص٤مسمع وسم٤مىمل رأؾمف، أؾمٗمؾ واإلهب٤مم

سم٤معمٞم٤مُمـ،  اًمسقاك سم٤مًمٞمٛمٜمك، واًمبدءُ  إُمس٤مكُ الشنة الثالثة: 

يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ َصغمَّ »عم٤م روي قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: 

ـَ َُم٤م اؾْمتََٓم٤مَع ذِم ؿَم٠ْمٟمِِف يُمٚم ِف، ذِم ـُمُٝمقِرِه  اهلُل قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ ُُي٥ِمي اًمتََّٞمٛمي

ٚمِِف، َوَٟمْٕمٚمِفِ   .(33)رواه أسمق داود «َوؾِمَقايمِفِ ـ ٚمٌِؿ: ىَم٤مَل ُُمْس  ـ َوشَمَرضمي

أن يست٤مك ذم إؾمٜم٤من قمرًض٤م، وذم اًمٚمس٤من الشنة الرابعة: 

، عم٤م روي قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح ُمرؾَماًل:  ًٓ ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ ـمق

تُؿ  ))َصغمَّ اهللُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ:   ُ َت ٚ، َوإَِذا اش  ُبقا َمهًّ َ ُتؿ  َؾٚذ  ب  إَِذا َذِ

َتٚ ًضَٚؾٚش  قا َظر   .(34)رواه أسمق داود ((ـُ

: وعم٤م روي قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

َقاِك قَمغَم  ،َدظَمْٚم٧ُم قَمغَم اًمٜمَّبِل  َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ » َوـَمَرُف اًمس 

رواه ُمسٚمؿ «ًمَِس٤مٟمِفِ 
(35)

. 
_________________ 

 .سمـ ُمسٕمقد ريض اهلل قمٜمف، ي٘م٤مل: يمذا روي قمـ ا91: 9« درر احلٙم٤مم»يٜمٔمر:  (48)

 .(، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب ذم آٟمتٕم٤مل3931« )ؾمٜمـ أيب داود» (44)

 .(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمقضقء5« )اعمراؾمٞمؾ» (43)

 .( يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب اًمسقاك853« )صحٞمح ُمسٚمؿ» (45)
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 سنن الوضوء

ًمٚمقضقء صمامين قمنمة ؾُمٜم٦ّم، ُمـ أشمك هب٤م، وم٘مد أيمٛمؾ اًمقضقء، 

 وهل يم٤مًمت٤مزم:

اًمّمالة سم٤مًمقضقء، عم٤م روي قمـ  أن يٜمقي إسم٤مطم٦مَ  الشنة األوىل:

: َيُ٘مقُل  ̂ اهلل َرؾُمقَل  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم 

َََّٕم  ََمُل  ))إِ ِت، اْلَظ  َّٔٚ ِّْ َََّٕم  بِٚف ؾِّ  َوإِ ُُ ِرئٍ  فِ  .(36)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ََٕقى(( َمٚ ام 

ِؿ »شم٘مديؿ اًمبسٛمٚم٦م قمغم اًمقضقء، ومٞم٘مقل: الشنة الثانية:  بِس 

ُد هللِاهللِ، َواحَل   ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب ، عم٤م روي قمـشّ 

َرَة، َأَبٚ ))َيٚ: ^ اهلل رؾمقل ٖ َت  إَِذا ُهَري  َُؾ   َتَقضَّ ؿِ : َؾ ُد  اهللِ، بِس   ّ  َواحل َ

 .(37)رواه اًمٓمؼماين، وإؾمٜم٤مُده ضمٞمّد هللِ((

اًمٞمديـ إمم اًمٙمققملم ىمبؾ إدظم٤مهلام  همسؾالشنة الثالثة: 

، َدقَم٤م قُمْثاَمنَ  َأنَّ » ذم اإلٟم٤مء، عم٤م روي قمـ أيب قمٚم٘مٛم٦م:
ٍ
 سماَِمء

_________________ 

، 9) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (47) (، يمت٤مب سمدء اًمقطمل، سم٤مب يمٞمػ يم٤من سمدء اًمقطمل إمم رؾمقل اهلل̂ 

قمامل سم٤مًمٜمٞم٦م9116) «صحٞمح ُمسٚمؿ» : إٟمام ٕا  .(، يمت٤مب اإلُم٤مرة، سم٤مب ىمقًمف̂ 

(: 9998« )جمٛمع اًمزوائد»(، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 917ًمٚمٓمؼماين ) «اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم» (46)

 .إؾمٜم٤مده طمسـ
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٠َم، ى، قَمغَم  اًْمُٞمْٛمٜمَك سمَِٞمِدهِ  وَم٠َموْمَرغَ  وَمَتَقضَّ  إمَِم  هَمَسَٚمُٝماَم  صُمؿَّ  اًْمُٞمّْسَ

٠مَ  ^ اهلل َرؾُمقَل  َرَأْي٧ُم : »َوىَم٤مَل  اًْمُٙمققَملْمِ ...  َُم٤م ُِمْثَؾ  شَمَقضَّ

٠ْمُت  َرَأْيُتُٛمقيِن   .(38)رواه أسمق داود «شَمَقضَّ

اًمسقاك ىمبؾ اًمقضقء، واإلهب٤مُم ؾمقاك ُمـ ٓ  الشنة الرابعة:

َٓ »ؾمقاك ًمف، عم٤م روي قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل:   َأنْ  ًمْق

تِفِ  قَمغَم  َيُِمؼَّ  ََُمَرُهؿْ  ُأُمَّ َقاِك، َٕ   يُمؾ   َُمعَ  سم٤ِمًمس 
ٍ
 .(39)رواه ُم٤مًمؽ «ُوُضقء

اعمْمٛمْم٦م، وآؾمتٜمِم٤مق  اخلامشة والشادسة:الشنة 

وآؾمتٜمث٤مر صمالصم٤م، عم٤م روي قمـ قمٛمرو سمـ ُيٞمك اعم٤مزين، قمـ 

ـَ  قَمْٛمَرو ؿَمِٝمْدُت »أسمٞمف، ىم٤مل:  ، َأيِب  سْم ـٍ ـَ  اهلل قَمبْدَ  ؾَم٠َمَل  طَمَس  َزْيٍد، سْم

ـْ    قَم
ِ
ـْ  سمَِتْقرٍ  وَمَدقَم٤م ^، اًمٜمَّبِل   ُوُضقء ، ُِم

ٍ
٠مَ  َُم٤مء  ُوُضقءَ  هَلُؿْ  وَمَتَقضَّ

ـَ  َيِدهِ  قَمغَم  وَم٠َميْمَٗم٠مَ  ^، اًمٜمَّبِل    َأْدظَمَؾ  صُمؿَّ  صَماَلصًم٤م، َيَدْيفِ  وَمَٖمَسَؾ  اًمتَّْقِر، ُِم

هَمَروَم٤مٍت ...  َث صَماَل  َواؾْمَتٜمْثََر، َواؾْمتَٜمَِْمَؼ  وَمَٛمْْمَٛمَض  اًمتَّْقِر، ذِم  َيَدهُ 

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «اًمخ
(40)

. 
_________________ 

 .٤مب صٗم٦م وضقء اًمٜمبل ^(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم911) «ؾمٜمـ أيب داود» (42)

 .(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمسقاك995) 77: 9« ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ» (41)

صحٞمح »(، يمت٤مب اًمقضقء، سم٤مب همسؾ اًمرضمٚملم إمم اًمٙمٕمبلم، 927) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (31)

 .(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب ذم وضقء اًمٜمبل ^845) «ُمسٚمؿ
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اعمب٤مًمٖم٦م ذم آؾمتٜمِم٤مق، عم٤م روي قمـ  الشنة الشابعة:

يِن  اهلل، َرؾُمقَل  َي٤م ة، ىم٤مل: ىُمْٚم٧ُم ؼُمَ ًم٘مٞمط سمـ َص  ـِ  َأظْمؼِمْ ؟ قَم
ِ
 اًمُقُضقء

بِغِ : ىَم٤مَل  ِِّؾ   افُقُضقَء، ))َأش  َ  َوَخ  ِّم  َوَبٚفِغ   اْلََصٚبِِع، َبغ 

تِْ َنِٚق، قنَ  َأن   إِلَّ  اِلش  ُُ  .(41)رواه إرسمٕم٦م َصٚئًَِم(( َت

همسؾ أقمْم٤مء اًمقضقء صمالصم٤م، عم٤م روي قمـ الشنة الثامنة: 

ـَ  قُمْثاَمنَ  َرَأى َأٟمَّفُ »قمثامن ريض اهلل  قمٜمف:  ٤منَ  سْم ، َدقَم٤م قَمٗمَّ
ٍ
 وَم٠َموْمَرغَ  سم٢ِمَِٟم٤مء

ْٞمفِ  قَمغَم  ، ذِم  َيِٛمٞمٜمَفُ  َأْدظَمَؾ  صُمؿَّ  وَمَٖمَسَٚمُٝماَم، ُِمَراٍر، صَماَلَث  يَمٗمَّ
ِ
 اإِلَٟم٤مء

 إمَِم  َوَيَدْيفِ  صَماَلصًم٤م، َوضْمَٝمفُ  هَمَسَؾ  صُمؿَّ  َواؾْمَتٜمَِْمَؼ، وَمَٛمْْمَٛمَض،

 صَماَلَث  ِرضْمَٚمٞمْفِ  هَمَسَؾ  صُمؿَّ  سمَِرْأؾِمِف، َُمَسَح  صُمؿَّ  ُِمَراٍر، صَماَلَث  اعمِْروَمَ٘ملْمِ 

، إمَِم  ُِمَرارٍ  ـ   ^: اهلل َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  صُمؿَّ  اًمَٙمْٕمبَلْمِ َٖ  ))َم قَ  َتَقضَّ  َٕح 

ِ  َصذَّ  ُثؿَّ  َهَذا، ُوُضقئِل َتغ  ًَ ـ  ُث  َل  َر ََم  ُُيَدِّ ِٓ َسُف، ؾِٔ  ٍ رَ  َٕ ٍِ  َمٚ فَفُ  ُؽ

مَ  دَّ ََ ـ   َت بِِف(( ِم  ٕ  .(42)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف َذ
_________________ 

(، 622) «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب ذم آؾمتٜمث٤مر، 938) «ؾمٜمـ أيب داود» (39)

(، 26) «ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل»أسمقاب اًمّمقم، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم يمراهٞم٦م ُمب٤مًمٖم٦م آؾمتٜمِم٤مق ًمٚمّم٤مئؿ، 

(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، 316) «ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، اعمب٤مًمٖم٦م ذم آؾمتٜمِم٤مق، 

 .اعمب٤مًمٖم٦م ذم آؾمتٜمِم٤مق وآؾمتٜمث٤مر

 «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، يمت٤مب اًمقضقء، سم٤مب اًمقضقء صمالصم٤م صمالصم٤م، 951) «اًمبخ٤مري صحٞمح» (38)

 .(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب صٗم٦م اًمقضقء ويمامًمف887)
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ختٚمٞمؾ اًمٚمحٞم٦م، عم٤م روي قمـ أٟمس ريض اهلل   الشنة التاسعة:

٠َم، إَِذا يَم٤منَ  ̂ اهلل َرؾُمقَل  َأنَّ »قمٜمف:  ٤م َأظَمذَ  شَمَقضَّ ـْ  يَمٗمًّ   ُِم
ٍ
 وَم٠َمْدظَمَٚمفُ  ،َُم٤مء

٧َم  َذا: َوىَم٤مَل  ،«حِلْٞمََتفُ  سمِفِ  وَمَخٚمََّؾ  طَمٜمَٙمِفِ  حَتْ َُ  َظزَّ  َرّبِّ  َأَمَرِّن  ))َه

))  .(43)رواه أسمق داود واسمـ ُم٤مضمف سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح َوَجؾَّ

 إمم أؾمٗمؾ ُمـ ؿمٕمره٤م شمٗمريُؼ وكيفية ختليل اللحية: 

 ومقق، سمٕمد همسؾ اًمقضمف صمالصًم٤م.

ختٚمٞمؾ أص٤مسمع اًمرضمٚملم واًمٞمديـ، عم٤م روي قمـ   الشنة العاطرة:

ـَ  قُمثاَْمنَ  َرأَْي٧ُم »ؿم٘مٞمؼ سمـ ؾمٚمٛم٦م:  ٤مَن، سْم ٠مَ  قَمٗمَّ ٞمْفِ  وَمَٖمَسَؾ  شَمَقضَّ  صَماَلصًم٤م، يَمٗمَّ

٤م سم٠ُِمُذَٟمٞمْفِ  َوَُمَسَح  صَماَلصًم٤م، َوضْمَٝمفُ  َوهَمَسَؾ  َواؾْمتَٜمَِْمَؼ  َوَُمْْمَٛمَض   فَم٤مِهِرمِهَ

 حِلْٞمَتَفُ  َوظَمٚمَّْؾ  َأَص٤مسمَِٕمُف، َوظَمٚمََّؾ  صَماَلصًم٤م، اَلصًم٤مصمَ  ِرضْمَٚمٞمْفِ  َوهَمَسَؾ  َوسَم٤مـمِٜمِِٝماَم،

 يَماَم  وَمَٕمَؾ  ̂ اهلل َرؾُمقَل  َرأَْي٧ُم : »َوىَم٤مَل  «صَماَلصًم٤م َوضْمَٝمفُ  هَمَسَؾ  طِملمَ 

 .(44)سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد «صحٞمحف»رواه اسمـ ظمزيٛم٦م ذم  «وَمَٕمْٚم٧ُم  َرَأْيُتُٛمقيِن 

اؾمتٞمٕم٤مب اعمسح قمغم اًمرأس ُمرة،  الشنة احلادية عظرة:

 صُمؿَّ »...  عم٤م روي قمـ قمٛمرو سمـ ُيٞمك اعم٤مزين قمـ أسمٞمف: وومٞمف
_________________ 

(، يمت٤مب 349) «ؾمٜـم اسـم ُم٤مضمف»(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب ختٚمٞمؾ اًمٚمحٞم٦م، 935) «ؾمٜـم أيب داود» (34)

 .اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ختٚمٞمؾ اًمٚمحٞم٦م

ـ ظمزيٛم٦م» (33)  .(، يمت٤مب اًمقضقء، سم٤مب ختٚمٞمؾ اًمٚمحٞم٦م ذم اًمقضقء قمٜمد همسؾ اًمقضمف958) «صحٞمح اسم
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مِ  سَمَدأَ  َوَأْدسَمَر، هِباَِم  وَم٠َمىْمَبَؾ  سمَِٞمَدْيِف، َرْأؾَمفُ  َُمَسَح   طَمتَّك َرْأؾِمِف، سمُِٛمَ٘مدَّ

٤م صُمؿَّ  ىَمَٗم٤مُه، إمَِم  هِباَِم  َذَه٥َم  مُهَ  صُمؿَّ  ُِمٜمُْف، أَ سَمدَ  اًمَِّذي اعمََٙم٤منِ  إمَِم  َردَّ

 .(45)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «ِرضْمَٚمْٞمفِ  هَمَسَؾ 

ُمسح إذٟملم ُمع اًمرأس، عم٤م روي قمـ الشنة الثانية عظر: 

 َوُأُذَٟمٞمِْف، سمَِرْأؾِمفِ  َُمَسَح  ^ اًمٜمَّبِلَّ  َأنَّ : »اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام

٤م ٜمف اًمؽمُمذي «َوسَم٤مـمِٜمِِٝماَم  فَم٤مِهِرمِهَ رواه إرسمٕم٦م، وطمسَّ
(46). 

دًْمؽ أقمْم٤مء اًمقضقء، عم٤م روي قمـ  عظر: الشنة الثالثة

٠َم، ^ اًمٜمَّبِلَّ  َأنَّ » قمبد اهلل سمـ زيد:  َهَٙمَذا: »َيُ٘مقُل  وَمَجَٕمَؾ  شَمَقضَّ

 .(47)رواه أمحد «َيْدًُمُؽ 

، سمُِثُٚمَثْل  ُأِتَ »وذم رواي٦م:  ، رواه «ِذَراقَمفُ  َيْدًُمُؽ  وَمَجَٕمَؾ  ُُمدٍّ
_________________ 

(، 845) «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، يمت٤مب اًمقضقء، سم٤مب ُمسح اًمرأس يمٚمف، 925) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (35)

 .يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب ذم وضقء اًمٜمبل̂ 

 «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب صٗم٦م وضقء اًمٜمبل ^، 944) «ؾمٜمـ أيب داود» (37)

(، 919) «ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل»(، أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب ُمسح إذٟملم فم٤مهرمه٤م وسم٤مـمٜمٝمام، 47)

(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء 341) «ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب ُمسح إذٟملم، 

 .ذم ُمسح إذٟملم

 .(97339) «هُمسٜمد»ذم  (36)
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 .(48)«صحٞمحٞمٝمام»اسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طمب٤من ذم 

اعمقآة سملم أقمْم٤مء اًمقضقء، : الرابعة عظرالشنة 

 عمقافمب٦م اًمٜمبل ^ قمغم ذًمؽ.

ُمراقم٤مة اًمؽمشمٞم٥م سملم أقمْم٤مء الشنة اخلامشة عظر: 

ًْ }اًمقضقء، ًم٘مقل اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم:  ٍْتُ ٔا إِذَا ُؼ ُِ ٌَ ََ آ ّ اََّلِي َٓ ي 
َ
يَّأ

رَ  ٍَ ْ ًْ إََِل ال يِْديَُك
َ
ًْ َوأ ُك َْ ٔا وُُجٔ ِ اَّغِْسيُ ااِِق إََِل الَصََلة

ًْ إََِل اىَْهْعبَْيِ  رُْجيَُك
َ
ًْ َوأ ٔا بِرُُءوِسُك  .[7: اعم٤مئدة] {َواْمَسُح

اًمتٞم٤مُمـ ذم همسؾ أقمْم٤مء اًمقضقء،  الشنة الشادسة عظر:

 ُُي٥ِمي  ^ اًمٜمَّبِلي  يَم٤منَ : »ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م عم٤م روي قمـ

ـَ  ٚمِِف، ـُمُٝمقِرِه، ذِم  اًمتَّٞمَٛمي ٚمِفِ  َوشَمَرضمي  .(49)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «َوشَمٜمَٕمي

اًمبدء سمٛم٘مدم رأؾمف، الشنة الشابعة عظر، والثامنة عظر: 

وُمسح اًمرىمب٦م دون اًمٕمٜمؼ، عم٤م روي قمـ قمٛمرو سمـ ُيٞمك اعم٤مزين 

 سَمَدأَ  َوَأْدسَمَر، هِباَِم  وَم٠َمىْمَبَؾ  سمَِٞمَدْيِف، َرْأؾَمفُ  َُمَسَح  صُمؿَّ »...  قمـ أسمٞمف: وومٞمف
_________________ 

(، يمت٤مب اًمقضقء، سم٤مب اًمرظمّم٦م ذم اًمقضقء سم٠مىمؾ ُمـ ىمدر 992) «صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م» (32)

 .(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب ؾمٜمـ اًمقضقء9128) «صحٞمح اسمـ طمب٤من»اعمد ُمـ اعم٤مء، 

 «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب يبدأ سم٤مًمٜمٕمؾ اًمٞمٛمٜمك، 5253) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 31)

 .(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب اًمتٞمٛمـ ذم اًمٓمٝمقر وهمػمه887)
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مِ  ٤م صُمؿَّ  ىَمَٗم٤مُه، إمَِم  هِباَِم  َذَه٥َم  طَمتَّك َرْأؾِمِف، سمُِٛمَ٘مدَّ مُهَ  اعمََٙم٤منِ  إمَِم  َردَّ

 .(50)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «ِرضْمَٚمْٞمفِ  هَمَسَؾ  صُمؿَّ  ُِمٜمُْف، سَمَدأَ  اًمَِّذي

أن ي٘مقل إذا ومرغ ُمـ اًمقضقء: الشنة التاسعة عظر: 

ُد » َٓ َدهُ  اهلل إِلَّ  إِفَفَ  َل  َأن   َأص  يَؽ  َل  َوح  ُد  فَُف، َذِ َٓ ًدا َأنَّ  َوَأص  َّّ  ُُمَ

ؿَّ  َوَرُشقُفُف، َظب ُدهُ  ُٓ َِّ ِْل اف  ِ ًَ ـَ  اج  ابَِغ، ِم ِْل افتَّقَّ  ِ ًَ ـَ  َواج   ِم

ـَ  ِري ِّٓ  ش.ادَُتَى

ىم٤مل  :عم٤م روي قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

ـ  : رؾمقل اهلل ^ َٖ  ))َم ـَ  َتَقضَّ َس َٖح  ـ أي : َؿَٚل  ُثؿَّ  افُقُضقءَ  َؾ

ٝ   افَُِمت ادذـقرة ـ ُٜ َثََم  َففُ  ُؾتَِح َٔ
َقاِب  ِٕ ، َأب  ِٜ ُخُؾ  اجَلَّْ ـ   َيد   ِم

ٚ َ  .(51)، رواه اًمؽمُمذيَصَٚء(( َأِّيِّ
_________________ 

 «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، يمت٤مب اًمقضقء، سم٤مب ُمسح اًمرأس يمٚمف، 925) «ح اًمبخ٤مريصحٞم» (51)

 .(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب ذم وضقء اًمٜمبل ^845)

(، أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب ُم٤م ي٘م٤مل سمٕمد اًمقضقء. ىم٤مل اعمال قمكم 55) «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي» (59)

 إقمْم٤مء ـمٝم٤مرة أن إمم إؿم٤مرة: ومٞمٝم٤م»اًم٘م٤مري رمحف اهلل ذم ذح هذا اًمدقم٤مء اعمذيمقر: 

رٟم٤مه٤م، سمٞمدٟم٤م، يم٤مٟم٧م عم٤م اًمٔم٤مهرة  وم٠مٟم٧م سمٞمدك، هل وم٢مٟمام اًمب٤مـمٜم٦م: إطمقال ـمٝم٤مرة وأُم٤م ـمٝمَّ

ُره٤م  .451: 9 «ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح». «ويمرُمؽ سمٗمْمٚمؽ شمٓمٝم 
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 الوضوء أركان

ويٜمبٖمل اًمقىمقف قمغم أريم٤من اًمقضقء، سمٕمد ذيمر اًمسٜمـ، ٕن 

رء واطمد ُمـ هذه إريم٤من، يبٓمؾ اًمقضقء، وأُم٤م اًمسٜمـ:  شمركَ 

 ومٝمق ُمـ سم٤مب اًمٙمامل ذم اًمٓم٤مقم٦م، وًمف أرسمٕم٦م أريم٤من:

 همسؾ اًمقضمف. الركن األول:

 همسؾ اًمٞمديـ إمم اعمروم٘ملم. الركن الثاني:

 ُمسح رسمع اًمرأس. الركن الثالث:

همسؾ اًمرضمٚملم إمم اًمٙمٕمبلم، ًم٘مقل اهلل  الركن الرابع:

ًْ إََِل الَصََلةِ }شمب٤مرك وشمٕم٤ممم:  تُ ٍْ ٔا إِذَا ُؼ ُِ ٌَ ََ آ ّ اََّلِي َٓ ي 
َ
يَّأ

ًْ إََِل  يِْديَُك
َ
ًْ َوأ ُك َْ ٔا وُُجٔ ٔا اَّْغِسيُ َرااِِق َواْمَسُح ٍَ ْ ال

ًْ إََِل اىَْهعْبَْيِ  رُْجيَُك
َ
ًْ َوأ  .[7: اعم٤مئدة] {بِرُُءوِسُك

ومٛمـ أدى هذه إريم٤من اعمذيمقرة، وم٘مد شمؿ وضقءه، ًمٙمـ 

يستح٥م اإلشمٞم٤من سم٤مًمسٜمـ اعمذيمقرة ؾم٤مسمً٘م٤م، ًمٚمحّمقل قمغم اًمٙمامل 

 ذم إضمر واعمثقسم٦م، واهلل أقمٚمؿ.
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 سنن الغسل

 وذم اًمٖمسؾ شمسع ؾمٜمـ:

يديف، ومٞمٖمسٚمٝمام صمالصم٤م، عم٤م  سمٖمسؾ يبدأ أن: نة األوىلالش

 َوَضْٕم٧ُم »روي قمـ أم اعم١مُمٜملم ُمٞمٛمقٟم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: 

شَملْمِ  وَمَٖمَسَٚمُٝماَم  َيَدْيِف، قَمغَم  وَم٠َموْمَرغَ  سمِِف، َيْٖمَتِسُؾ  َُم٤مءً  ^ اهلل ًمَِرؾُمقلِ   َُمرَّ

شَملْمِ   .(52)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «ؿِماَمًمِفِ  قَمغَم  سمَِٞمِٛمٞمٜمِفِ  َأوْمَرغَ  صُمؿَّ  صَماَلصًم٤م، َأوْ  َُمرَّ

ومرضمف وُم٤م أص٤مسمف ُمـ إذى، عم٤م  يٖمسؾ أن: الشنة الثانية

٠َم َرؾُمقُل »روي قمـ أم اعم١مُمٜملم ُمٞمٛمقٟم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م:  شَمَقضَّ

اَل اهللِ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ ُوُضقءَ  ِة، هَمػْمَ ِرضْمَٚمٞمِْف، َوهَمَسَؾ وَمْرضَمُف ُه ًمِٚمّمَّ

ـَ إََذىَوَُم٤م   .(53)رواه اًمبخ٤مري «َأَص٤مسَمُف ُِم

 رضمٚمٞمف إٓ اًمّمالة، وضقء ُمثؾ يتقض٠م أن: الشنة الثالثة

اًمٖمس٤مًم٦م، عم٤م روي قمـ أم اعم١مُمٜملم ُمٞمٛمقٟم٦م  جمٛمع ذم يم٤مٟم٤م إن

٠مَ »ريض اهلل قمٜمٝم٤م ذم صٗم٦م همسؾ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  شَمَقضَّ
_________________ 

صحٞمح »(، يمت٤مب اًمٖمسؾ، سم٤مب شمٗمريؼ اًمٖمسؾ واًمقضقء، 875) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (58)

 .(، يمت٤مب احلٞمض، سم٤مب صٗم٦م همسؾ اجلٜم٤مسم٦م496) «ُمسٚمؿ

 .(، يمت٤مب اًمٖمسؾ، سم٤مب اًمقضقء ىمبؾ اًمٖمسؾ831) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (54)
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اَل  َأوَم٤مَض قَمغَم ضَمَسِدِه اعم٤َمَء، صُمؿَّ ِة هَمػْمَ ِرضْمَٚمٞمِْف، صُمؿَّ ُوُضقَءُه ًمِٚمّمَّ

ك، وَمَٖمَسَؾ ىَمَدَُمٞمْفِ   .(54)رواه اًمبخ٤مري «شَمٜمَحَّ

اًمِمٕمر، عم٤م روي قمـ قم٤مئِم٦م  أصقلِ  ختٚمٞمُؾ : الشنة الرابعة

ـَ »ريض اهلل قمٜمٝم٤م:  َأنَّ اًمٜمَّبِلَّ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ يَم٤مَن إَِذا اهْمَتَسَؾ ُِم

اَل اجلَٜم٤َمسَم٦ِم، سَمَدَأ  ٠ُم ًمِٚمّمَّ ٠ُم يَماَم َيَتَقضَّ ِة، صُمؿَّ ُيْدظِمُؾ وَمَٖمَسَؾ َيَدْيِف، صُمؿَّ َيَتَقضَّ

، وَمٞمَُخٚم ُؾ هِب٤َم ُأُصقَل ؿَمَٕمِرهِ 
ِ
 .(55)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «َأَص٤مسمَِٕمُف ذِم اعم٤َمء

وَمُٞمْدظِمُؾ َأَص٤مسمَِٕمُف ذِم  ،صُمؿَّ َي٠ْمظُمُذ اعم٤َمءَ »وذم رواي٦م ُمسٚمؿ: 

ْٕمرِ   .«ُأُصقِل اًمِمَّ

صمالصًم٤م، عم٤م  ضمسده وؾم٤مئر رأؾمف أن يٖمسؾمشة: الشنة اخلا

ََت٤َمَرْوا ذِم اًْمُٖمْسِؾ قِمٜمَْد »روي قمـ ضمبػم سمـ ُمٓمٕمؿ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

٤م أََٟم٤م وَم٢ميِن   َرؾُمقِل اهللِ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ. وَمَ٘م٤مَل سَمْٕمُض اًْمَ٘مْقِم: َأُمَّ

ٚ ))أهَْمِسُؾ َرْأِد يَمَذا َويَمَذا. وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلِل َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ:  َأمَّ

ٚ َؾِّ٘نِّ ُأؾُِٔض َظَذ َرأ   َٕ ـُػ  َأ ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((ِد َثَلَث َأ
(56)

. 
_________________ 

 .(، يمت٤مب اًمٖمسؾ، سم٤مب اًمتسؽم ذم اًمٖمسؾ قمٜمد اًمٜم٤مس829) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (53)

 «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، يمت٤مب اًمٖمسؾ، سم٤مب اًمقضقء ىمبؾ اًمٖمسؾ، 832) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (55)

 .(، يمت٤مب احلٞمض، سم٤مب صٗم٦م همسؾ اجلٜم٤مسم٦م497)

صحٞمح »(، يمت٤مب اًمٖمسؾ، سم٤مب ُمـ أوم٤مض قمغم رأؾمف صمالصم٤م، 853) «يصحٞمح اًمبخ٤مر» (57)

 .(، يمت٤مب احلٞمض، سم٤مب اؾمتحب٤مب إوم٤مض٦م اعم٤مء قمغم اًمرأس وهمػمه صمالصم٤م486) «ُمسٚمؿ
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أن يبدأ سمٛمٞم٤مُمٜمف، عم٤م روي قمـ قم٤مئِم٦م ريض الشنة الشادسة: 

يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ إَِذا اهْمَتَسَؾ سَمَدَأ »ىم٤مًم٧م:  ٤ماهلل قمٜمٝم

، وَمَٖمَسَٚمَٝم٤م
ِ
ـَ اعم٤َمء  .(57)رواه ُمسٚمؿ «سمِٞمَِٛمٞمٜمِِف، وَمَّم٥مَّ قَمَٚمٞمَْٝم٤م ُِم

ؾم٤مئر  أن ُيْدًمَِؽ ضمسده سمٞمديف، ًمٞمٕمؿ اعم٤مءُ الشنة الشابعة: 

ضمسده، وم٢من سم٘مٞم٧م عمٕم٦م ُمـ اجلسد، ل جيزه اًمٖمسؾ، عم٤م روي 

َٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ يَم٤مَن اًمٜمَّبِلي َصغمَّ اهللُ قمَ : »قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

َوُيِٗمٞمُْمَٝم٤م قَمغَم َرْأؾِمِف، صُمؿَّ ُيِٗمٞمُض قَمغَم ؾَم٤مئِِر  ،صَم٦َم َأيُمػٍّ َي٠ْمظُمُذ صَماَل 

 .(58)رواه اًمبخ٤مري« ضَمَسِدهِ 

 ومٞمٖمسؾ اًمٖمس٤مًم٦م، جمٛمع ُمـ خيرج أن: الشنة الثامنة

عم٤م روي قمـ أم اعم١مُمٜملم ُمٞمٛمقٟم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ذم صٗم٦م  رضمٚمٞمف،

صُمؿَّ َأوَم٤مَض قَمغَم ضَمَسِدِه، صُمؿَّ »همسؾ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

ـْ َُمَٙم٤مٟمِفِ  َل ُِم قَّ  .(59)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «وَمَٖمَسَؾ ىَمَدَُمْٞمفِ  ،حَتَ
_________________ 

ـ اعم٤مء ذم همسؾ اجلٜم٤مسم٦م496) «صحٞمح ُمسٚمؿ» (56)  .(، يمت٤مب احلٞمض، سم٤مب اًم٘مدر اعمستح٥م ُم

 .(، يمت٤مب اًمٖمسؾ، سم٤مب ُمـ أوم٤مض قمغم رأؾمف صمالصم٤م857) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (52)

(، 496) «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، يمت٤مب اًمٖمسؾ، سم٤مب اًمٖمسؾ ُمرة واطمدة، 856) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (51)

 .يمت٤مب احلٞمض، سم٤مب صٗم٦م همسؾ اجلٜم٤مسم٦م
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أن يٖمتسؾ سم٘مدر اًمّم٤مع، عم٤م روي قمـ الشنة التاسعة: 

يَم٤مَن اًمٜمَّبِلي َصغمَّ اهلُل قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ َيْٖمَتِسُؾ »أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

٠ُم سم٤ِمعمُد   ٤مِع إمَِم مَخَْس٦ِم َأُْمَداٍد، َوَيَتَقضَّ  .(60)ؼ قمٚمٞمفُمتٗم «سم٤ِمًمّمَّ

أُم٤م اعمسح سم٤معمٜم٤مؿمػ: ومٚمام روي قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل 

ُػ  ظِمْرىَم٦مٌ  ^ اهلل ًمَِرؾُمقلِ  يَم٤منَ : »قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م ٤م ُيٜمَِم    سَمْٕمدَ  هِبَ
ِ
، «اًمُقُضقء

 .(61)رواه اًمؽمُمذي وإؾمٜم٤مده ضٕمٞمػ

يمام صمب٧م قمٜمف أيْم٤م: شمرك اؾمتٕمامًمف أطمٞم٤مٟم٤م، ومٕمـ أم اعم١مُمٜملم 

رواه  «هِب٤َم َيٜمُْٗمْض  وَمَٚمؿْ  سمِِٛمٜمِْديٍؾ، ُأِتَ  صُمؿَّ »ُمٞمٛمقٟم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: 

 .(62)اًمبخ٤مري

 ومج٤مئز اًمٕمٛمؾ سمٙمال إُمريـ، واهلل أقمٚمؿ.

 فرائض الغسل

سمٕمد ذيمر اًمسٜمـ، ٕن  ويٜمبٖمل اًمقىمقف قمغم أريم٤من اًمٖمسؾ
_________________ 

 «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، يمت٤مب اًمقضقء، سم٤مب اًمقضقء سم٤معمد، 819) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (71)

 .(، يمت٤مب احلٞمض، سم٤مب اًم٘مدر اعمستح٥م ُمـ اعم٤مء ذم همسؾ اجلٜم٤مسم٦م485)

 .(، أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب اعمٜمديؾ سمٕمد اًمقضقء54) «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي» (79)

 .(، يمت٤مب اًمٖمسؾ، سم٤مب اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق ذم اجلٜم٤مسم٦م851) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (78)
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ٚمف ب٤ًم، ومُٜمضُم ٥م ٞمب٘مك اعمجٜمِ رك رء واطمد ُمٜمٝم٤م، يبٓمِؾ اًمٖمسؾ، ومشم

 صمالصم٦م أريم٤من:

 ومٛمف. ؾم٤مئرَ  سمحٞم٨م يٕمؿ اعم٤مءَ اعمْمٛمْم٦م، الركن األول: 

ٟمػ.الركن الثاني:  ـ ا ن ُم ؾمتٜمِم٤مق، ومٞمّمؾ اعم٤مء إمم ُم٤مٓ   ٓا

همسؾ ؾم٤مئر اًمبدن، ًم٘مقل اهلل شمب٤مرك الركن الثالث: 

ُروا}وشمٕم٤ممم:  َٓ ًْ ُجُِبًّ اََّط ، وإُمر [7: اعم٤مئدة] {ِإَوْن ُنِْتُ

سم٤معمب٤مًمٖم٦م ي٘متيض إيّم٤مل اعم٤مء إمم مجٞمع أُم٤ميمـ اًمقضقء، وُمٜمف 

 اهلل َرؾُمقُل  َأَُمَر : »إٟمػ واًمٗمؿ، وعم٤م روي قمـ اسمـ ؾمػميـ، ىَم٤مَل 

ؾْمتِٜمَِْم٤مِق  ^ ِٓ ـَ  سم٤ِم رواه اًمدارىمٓمٜمل ُمرؾَماًل،  «صَماَلصًم٤م اجلَٜم٤َمسَم٦مِ  ُِم

 .(63)وأي٦م شمٕمْمده، ومال وضمف ًمرده

 الخروج من البيت سنن
 وًمٚمخ٤مرج ُمـ اًمبٞم٧م ؾمٜمت٤من:

  الشنة األوىل:

ؿِ »أن ي٘مقل إذا ظمرج ُمـ سمٞمتف:  ُٝ  اهلل، بِس   ِ َـّ  اهلل، َظَذ  َتَق
_________________ 

(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب ُم٤م روي ذم اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق ذم 391) «ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل» (74)

 .همسؾ  اجلٜم٤مسم٦م
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َل  ةَ  َوَل  َلَحق   .شبِٚهلل إِلَّ  ُؿقَّ

عم٤م روي قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل 

ـ  : اهلل ^ ِْل ـ َؿَٚل  ))َم  ً ـ   َخَرَج  إَِذا ـ َي ؿِ : َبٔ تِفِ  ِم ُٝ  اهلل، بِس   ِ َـّ  َتَق

َل  َل  اهلل، َظَذ  ةَ  َوَل  َحق  ُٚل  إِلَّ  ُؿقَّ ََ ،: فَفُ  بِٚهلل، ُي َٝ ٔ ٍِ ، ـُ َٝ  َوُوؿِٔ

ك ٔ ىَُٚن((،  َظْ فُ  َوَتَْحَّ ٜمف، وأسمق داودافنَّ رواه اًمؽمُمذي وطمسَّ
(64). 

أن يٛمٌم سم٤مًمسٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر، دون اجلري، الشنة الثانية: 

ظمّمقًص٤م إذا ظمرج إمم اًمّمالة، عم٤م روي قمـ أيب هريرة ريض 

تُؿُ  ))إَِذا: اهلل قمٜمف، قمـ اًمٜمبل ^ أٟمف ىم٤مل  ً
ِّ ، َش َٜ ُنقا اِْلَؿَٚم  إَِػ  َؾٚم 

َلةِ  ؿ   افهَّ ُُ  ٔ َِ ِٜ  َوَظ َُِْٔ ُظقا، َوَل  َوافَقَؿِٚر، بِٚفسَّ ِ تُؿ   َؾََم  ُتْس  ـ  َر  َأد 

ُِّقا، ؿ   َوَمٚ َؾَه ُُ َِِٖتُّقا(( َؾَٚت  .(65)رواه اًمبخ٤مري َؾ

 سنة دخول البيت

ؿَّ »ويسـ ًمداظمؾ اًمبٞم٧م: أن ي٘مقل إذا دظمؾ سمٞمتف:  ُٓ َِّ  إِّنِّ  اف

َُٖفَؽ  َ  َأش  ، َخر  ِٟ َف َ  ادَق  َرِج، َوَخر  ؿِ  ادَخ  َْٚ، اهلل بِس  ؿِ  َوجل   اهلل َوبِس 
_________________ 

(، أسمقاب اًمدقمقات، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ظمرج ُمـ سمٞمتف، ؾمٜمـ أيب 4387) «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي» (73)

 .(، أسمقاب اًمٜمقم، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ظمرج ُمـ سمٞمتف5115داود )

ٓ يسٕمك إمم اًمّمالة، وًمٞم٠مت سم٤مًمسٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر747) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (75) ذان، سم٤مب   .(، يمت٤مب ٕا
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،َْٚ َْٚ اهلل َوَظَذ  َخَرج  َْٚ َربِّ  ِ َـّ  ش.َتَق

عم٤م روي قمـ أيب ُم٤مًمؽ إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: ىم٤مل 

َٟ  ))إَِذا: رؾمقل اهلل ^ ُجُؾ  َوَف ٔ تَُف، افرَّ َُؾ   َب َٔ  ِ ؿَّ : َؾ ُٓ َِّ َٖفَُؽ  إِّنِّ  اف  َأش 

 َ ، َخر  ِٟ َف َ  ادَق  َرِج، َوَخر  ؿِ  ادَخ  َْٚ، اهلل بِس  ؿِ  َوجل  َْٚ، اهلل َوبِس   َخَرج 

َْٚ اهلل َوَظَذ  َْٚ، َربِّ  ِ َـّ ِِّؿ   ُثؿَّ  َتَق َُٔس
ِِِف(( َظَذ  فِ ، رواه أسمق داود، َأه 

 .(66)وإؾمٜم٤مُده ضٕمٞمػ

 سنن الدخول في المسجد

 اعمسجد مخس ؾمٜمـ:وًمٚمداظمؾ إمم 

اًمتٞمٛمـ ذم دظمقل اعمسجد، عم٤م روي قمـ الشنة األوىل: 

ـَ  ُُي٥ِمي  ^ اًمٜمَّبِلي  يَم٤منَ : »قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م  اًمتَّٞمَٛمي

 .(67)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «يُمٚم فِ  ؿَم٠ْمٟمِفِ  ذِم  َُم٤ماؾْمتََٓم٤معَ 

ريض  ىمراءة اًمبسٛمٚم٦م، عم٤م روي قمـ وم٤مـمٛم٦م الشنة الثانية:

 َدظَمَؾ  إَِذا ^، اهلل َرؾُمقُل  يَم٤منَ »سمٜم٧م رؾمقل اهلل ^ ىم٤مًم٧م:  اهلل قمٜمٝم٤م
_________________ 

 .(، أسمقاب اًمٜمقم، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل اًمرضمؾ إذا دظمؾ سمٞمتف5117) «ؾمٜمـ أيب داود» (77)

(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب اًمتٞمٛمـ ذم دظمقل اعمسجد وهمػمه، 387) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (76)

 .ذم اًمٓمٝمقر وهمػِمه (، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب اًمتٞمٛمـ872) «صحٞمح ُمسٚمؿ»
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ؿِ »: َيُ٘مقُل  اعمَْسِجدَ   .(68)رواه اسمـ ُم٤مضمف وإؾمٜم٤مُده صحٞمح .شاهلل بِس 

، وذًمؽ عم٤م روي قمـ  الشنة الثالثة: اًمّمالة قمغم اًمٜمبل̂ 

 ))إَِذا: أيب محٞمد اًمس٤مقمدي ريض اهلل قمٜمف، ي٘مقل: ىم٤مل رؾمقل اهلل̂ 

ـُؿُ  َدَخَؾ  ِجَد: َأَحُد ِِّؿ   ادَس  َُٔس  ِ َّْبِلِّ  َظَذ  َؾ رواه أسمق داود  ^(( اف

 .(69)واسمـ ُم٤مضمف، وإؾمٜم٤مُده صحٞمح

ؿَّ »أن ي٘مقل إذا دظمؾ اعمسجد:  الشنة الرابعة: ُٓ تَح   افِ  اؾ 

َقاَب  ِل  َتَِؽ  َأب   .شَرَح 

عم٤م روي قمـ أيب محٞمد اًمس٤مقمدي ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: ىم٤مل 

ؿُ  َدَخَؾ  ))إَِذا: رؾمقل اهلل ^ ـُ ِجَد، َأَحُد َُؾ   ادَس  َٔ  ِ ؿَّ : َؾ ُٓ تَح   افِ  اؾ 

َقاَب  ِل  َتَِؽ(( َأب   .(70)رواه ُمسٚمؿ َرَح 

بثف ذم اعمسجد، ًمُ  ٟمٞم٦م آقمتٙم٤مف ُمدةَ الشنة اخلامشة: 

ِّعيْ وََعِْٓدَُّ إََِل إِبَْراِْيْ }ًم٘مقل اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم:  ٍَ ْن ًَ ِإَوْس
َ
َو أ

_________________ 

ـ اسـم ُم٤مضمف» (72)  .(، يمت٤مب اعمس٤مضمد واجلامقم٤مت، سم٤مب اًمدقم٤مء قمٜمد دظمقل اعمسجد669) «ؾمٜم

(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ومٞمام ي٘مقًمف اًمرضمؾ قمٜمد دظمقًمف اعمسجد، 375) «ؾمٜمـ أيب داود» (71)

 .(، يمت٤مب اعمس٤مضمد واجلامقم٤مت، سم٤مب اًمدقم٤مء قمٜمد دظمقل اعمسجد668) «ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»

ـ وىمٍمه٤م، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا دظمؾ اعمسجد694) «صحٞمح ُمسٚمؿ» (61)  .(، يمت٤مب صالة اعمس٤مومري
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َِرا بَيِِْتَ لِيَطّنِفِْيَ  ّٓ ْٔ َواىَْعّنِفِْيَ  َط ُو َنِع الس  : اًمب٘مرة] {دِ  َوالر 

 سم٤مًمبٞم٧م: ـم٤مئًٗم٤م يم٤من إذا»، ىم٤مل قمٓم٤مء ذم شمٗمسػم هذه أي٦م: [985

 .(71)«اًمٕم٤ميمٗملم ُمـ ومٝمق ضم٤مًمًس٤م: يم٤من وإذا اًمٓم٤مئٗملم، ُمـ ومٝمق

 سنن الخروج من المسجد

 ويٜمبٖمل خل٤مرج اعمسجد أن يراقمل هذه اًمسٜمـ إرسمٕم٦م اًمت٤مًمٞم٦م:

شم٘مديؿ اًمٞمّسى قمٜمد اخلروج ُمـ اعمسجد، الشنة األوىل: 

ـَ : »عم٤م روي قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف، أٟمف يم٤من ي٘مقل ٜم٦َّمِ  ُِم  إَِذا اًمسي

 شَمبَْدأَ  َأنْ  ظَمَرضْم٧َم  َوإَِذا اًمُٞمْٛمٜمَك، سمِِرضْمٚمَِؽ  شَمبَْدأَ  َأنْ  اعَمْسِجدَ  َدظَمْٚم٧َم 

ى سمِِرضْمٚمَِؽ  حف «اًمُٞمّْسَ رواه احل٤ميمؿ وصحَّ
(72). 

ريض ٤م روي قمـ وم٤مـمٛم٦م ىمراءة اًمبسٛمٚم٦م، عم الثانية:الشنة 

 إَِذا ^، اهلل َرؾُمقُل  يَم٤منَ : »أهن٤م ىم٤مًم٧م سمٜم٧م رؾمقل اهلل ^٤م اهلل قمٜمٝم

رواه اسمـ ُم٤مضمف،  .«اهلل سمِْسؿِ : »ىَم٤مَل  ظَمَرَج ـ أي: ُمـ اعمسجد ـ

 .(73)وإؾمٜم٤مده صحٞمح
_________________ 

 .38: 8« شمٗمسػم اًمٓمؼمي» (69)

 .(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة619ًمٚمح٤ميمؿ ) «اعمستدرك» (68)

ـ اسـم ُم٤مضمف» (64)  .(، يمت٤مب اعمس٤مضمد واجلامقم٤مت، سم٤مب اًمدقم٤مء قمٜمد دظمقل اعمسجد669) «ؾمٜم
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عم٤م روي قمـ  اًمّمالة قمغم اًمٜمبل ^، الشنة الثالثة:

ظَمَرَج ـ أي:  إَِذا ^ اهلل َرؾُمقُل  يَم٤منَ : »ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م

دٍ  قَمغَم  َصغمَّ  ُمـ اعمسجد ـ: رواه اًمؽمُمذي واسمـ  «َوؾَمٚمَّؿَ  حُمَٛمَّ

 .(74)ُم٤مضمف، وإؾمٜم٤مُده صحٞمح

ؿَّ »أن ي٘مقل إذا ظمرج ُمـ اعمسجد: الشنة الرابعة:  ُٓ  افِ

َٖفَُؽ  إِّنِّ  ـ   َأش  َِِؽ  ِم  ش.َؾو 

اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل عم٤م روي قمـ أيب محٞمد اًمس٤مقمدي ريض 

ؿُ  َدَخَؾ  ))إَِذا: رؾمقل اهلل ^ ـُ ِجَد، َأَحُد َُؾ   ادَس  َٔ  ِ ؿَّ : َؾ ُٓ تَح   افِ  اؾ 

َقاَب  ِل  َتَِؽ، َأب  َُؾ   َخَرَج، َوإَِذا َرَح  َٔ  ِ ؿَّ : َؾ ُٓ َُٖفَؽ  إِّنِّ  افِ ـ   َأش   ِم

َِِؽ((  .(75)رواه ُمسٚمؿ َؾو 

 سنن المتعلقة باألذان واإلقامةال 

 واإلىم٤مُم٦م صمامن ؾمٜمـ:وًمألذان 

اؾمت٘مب٤مل اًم٘مبٚم٦م، عم٤م روي قمـ ُمٕم٤مذ سـم ضمبؾ الشنة األوىل: 
_________________ 

ؾمٜمـ اسمـ »(، أسمقاب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل قمٜمد دظمقًمف اعمسجد، 493) «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي» (63)

 .(، يمت٤مب اعمس٤مضمد واجلامقم٤مت، سم٤مب اًمدقم٤مء قمٜمد دظمقل اعمسجد669) «ُم٤مضمف

ـ وىمٍمه٤م، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا دظمؾ اعمسجد694) «صحٞمح ُمسٚمؿ» (65)  .(، يمت٤مب صالة اعمس٤مومري
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، وم٘م٤مل:  ريض اهلل قمٜمف:  َي٤م»أن قمبد اهلل سـم زيد أشمك إمم رؾمقل اهلل̂ 

ـْ  َلْ  إيِن   ىُمْٚم٧ُم  َوًَمقْ  اًمٜم٤َّمئُِؿ، َيَرى ومِٞماَم  َرأَْي٧ُم  إيِن   اهلل، َرؾُمقَل   َٟم٤مئاًِم  أيَُم

 صَمْقسَم٤منِ  قَمَٚمٞمْفِ  ؿَمْخًّم٤م َرَأْي٧ُم  إِذْ  َواًْمٞمَْ٘مَٔم٤منِ  اًمٜم٤َّمئِؿِ  سَملْمَ  أََٟم٤م سَمٞمْٜم٤َم إيِن   ًَمَّمَدىْم٧ُم،

انِ  َّٓ  إًَِمفَ  َٓ  َأنْ  َأؿْمَٝمدُ . َأيْمؼَمُ  اهلل. َأيْمؼَمُ  اهلل: وَمَ٘م٤مَل  اًْمِ٘مبَْٚم٦َم، وَم٤مؾْمتَْ٘مبََؾ  ،أظَْمََضَ  إِ

ـَ  وَمَرغَ  طَمتَّك َُمثْٜمَك َُمثْٜمَك. اهلل ََذانِ  ُِم ْٕ رواه أمحد وأسمق داود، وإؾمٜم٤مده  «ا

ُم٦م أمجٕم٧م قمغم ومٕمٚمٝم٤م، ومّم٤مرت ؾمٜم٦م ُمتقاشمرة.(76)حمتٛمؾ  ، وٕا

اًمؽمؾمُؾ ذم إذان، واحلدُر ذم اإلىم٤مُم٦م، الشنة الثانية: 

: ًمِباَِللٍ  ىَم٤مَل  ^ اهلل َرؾُمقَل  َأنَّ  عم٤م روي قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف:

َٝ  إَِذا بَِلُل، ))َيٚ  ٕ ؾ   َأذَّ شَّ َٝ  َوإَِذا َأَذإَِؽ، ِّم  َؾَسَ  ّ (( َأَؿ ُدر  ، َؾٚح 

 ، وهل أيًْم٤م: ؾمٜم٦م ُمتقاشمرة.(77)رواه اًمؽمُمذي، وإؾمٜم٤مُده ضٕمٞمػ

ل أنالشنة الثالثة:   سم٤مًمّمالة، يٛمٞمٜم٤ًم وضمَٝمف ذم إذان ُيق 

سم٤مًمٗمالح، دون صدره ورضمٚمف، عم٤م روي قمـ قمقن سمـ أيب  ويس٤مًرا

 ـ ُهٜم٤َم َوَه٤م ُهٜم٤َم َه٤م وَم٤مهُ  َأشَمَتبَّعُ  وَمَجَٕمْٚم٧ُم  سماَِلٌل، َأذَّنَ »ضمحٞمٗم٦م، ىم٤مل: 
_________________ 

 .(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب يمٞمػ إذان516) «ؾمٜمـ أيب داود»(، 88984) «ُمسٜمد أمحد» (67)

(، أسمقاب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمؽمؾمؾ ذم إذان، 915) «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي» (66)

 .(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، وىم٤مل: ًمٞمس ذم إؾمٜم٤مده ُمٓمٕمقن648ًمٚمح٤ميمؿ )  «اعمستدرك»
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ًٓ  َيِٛمٞمٜم٤ًم: َيُ٘مقُل  اَلِة، قَمغَم  طَملَّ : َيُ٘مقُل  ـ َوؿِماَم  «َٗماَلِح اًم قَمغَم  طَملَّ  اًمّمَّ

 .(78)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، واًمٚمٗمظ عمسٚمؿ

إضم٤مسم٦م اعم١مذن سمٛمثؾ ىمقًمف، إٓ ذم الشنة الرابعة: 

شمٕم٤ممم ، عم٤م روي قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل لْم تَ ٕمَ ٚمَ ٞمْ احلَ 

ُتؿُ  ))إَِذا: ىَم٤مَل  ^ اهلل َرؾُمقَل  َأنَّ : قمٜمف  ً
ِّ َُقُفقا افَِّْداَء، َش  َمٚ ِمث َؾ  َؾ

قُل  َُ ُن(( َي ذِّ َٗ  .(79)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ادُ

وأن ي٘مقل ذم احلٞمٕمٚمتلم: ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل، عم٤م روي 

 ))إَِذا: قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل̂ 

ذِّنُ  َؿَٚل  َٗ َزُ  اهلل: ادُ ـ  ، اهلل َأ َزُ ـ  َََٚل  َأ ؿ   َؾ ـُ َزُ  اهلل: َأَحُد ـ  ، اهلل َأ َزُ ـ   ُثؿَّ  َأ

ُد : َؿَٚل  َٓ ُد : َؿَٚل  اهلل، إِلَّ  إَِففَ  َل  َأن   َأص  َٓ : َؿَٚل  ُثؿَّ  اهلل، إِلَّ  إَِففَ  َل  َأن   َأص 

ُد  َٓ ًدا َأنَّ  َأص  َّّ ُد : َؿَٚل  اهلل َرُشقُل  ُُمَ َٓ ًدا َأنَّ  َأص  َّّ  ُثؿَّ  اهلل، َرُشقُل  ُُمَ

َلةِ، َظَذ  َحلَّ : َؿَٚل  َل  َل : َؿَٚل  افهَّ ةَ  َوَل  َحق  : َؿَٚل  ُثؿَّ  بِٚهلل، إِلَّ  ُؿقَّ

َلِح، َظَذ  َحلَّ  ٍَ َل  َل : َؿَٚل  اف  ةَ  َوَل  َحق  َزُ  اهلل: َؿَٚل  بِٚهلل، ُثؿَّ  إِلَّ  ُؿقَّ ـ   َأ
_________________ 

(، يمت٤مب إذان، سم٤مب هؾ يتتبع اعم١مذن وم٤مه ه٤مهٜم٤م وه٤مهٜم٤م، 743) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (62)

 .(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ؾمؽمة اعمّمكم514) «صحٞمح ُمسٚمؿ»

صحٞمح »(، يمت٤مب إذان، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ؾمٛمع اعمٜم٤مدي، 799) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (61)

 .(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب اًم٘مقل ُمثؾ ىمقل اعم١مذن عمـ ؾمٛمٕمف424) «ُمسٚمؿ
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، اهلل َزُ ـ  َزُ  اهلل: َؿَٚل  َأ ـ  ، اهلل َأ َزُ ـ   إَِففَ  َل : َؿَٚل  اهلل، إِلَّ  إَِففَ  َل : َؿَٚل  ُثؿَّ  َأ

ـ   اهلل إِلَّ  بِفِ  ِم  ِ (( َدَخَؾ  َؿ َٜ  .(80)رواه ُمسٚمؿ اجَلَّْ

أن ي٘مقل قمٜمد ىمقل اعم١مذن: )اًمّمالة ظمػم الشنة اخلامشة: 

 .(81)وسمررَت  ُمـ اًمٜمقم(: صدىم٧َم 

أن ي٘مقل ذم اإلىم٤مُم٦م ُمثؾ ُم٤م ي٘مقل ذم  الشنة الشادسة:

إذان، وأن ي٘مقل قمٜمد ىمقًمف: )ىمد ىم٤مُم٧م اًمّمالة(: أىم٤مُمٝم٤م اهلل 

ًٓ  َأنَّ » :ريض اهلل قمٜمف وأداُمٝم٤م، عم٤م روي قمـ أيب أُم٤مُم٦م  َأظَمذَ  سماَِل

ىَم٤مَُم٦ِم، ذِم  اَلُة، ىَم٤مَُم٧ِم  ىَمدْ : ىَم٤مَل  َأنْ  وَمَٚمامَّ  اإْلِ : ^ اًمٜمَّبِلي : ىَم٤مَل  اًمّمَّ

ٚ َٓ ٚ(( اهلل ))َأَؿَٚم َٓ ىَم٤مَُم٦مِ  ؾَم٤مئِرِ  ذِم : َوىَم٤مَل  ،َوَأَداَم  طَمِدي٨ِم  يَمٜمَْحقِ  اإْلِ

ََذانِ  ذِم  قَمٜمْفُ  اهلل َريِضَ  قُمَٛمرَ  ْٕ  .(82)رواه أسمق داود «ا

ن، عم٤م ااًمّمالة قمغم اًمٜمبل ^ سمٕمد إذ الشنة الشابعة:

 ؾَمِٛمعَ  َأٟمَّفُ  روي قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمف:

ُتؿُ  ))إَِذا: َيُ٘مقُل  ^ اًمٜمَّبِلَّ   ً
ِّ َن، َش ذِّ َٗ َُقفُقا ادُ قُل  َمٚ ِمث َؾ  َؾ َُ  ُثؿَّ  َي

ُِّقا ، َص فُ  َظَعَّ َّٕ ـ   َؾِ٘ ٔ فِ  اهلل َصذَّ  َصَلةً  َظَعَّ  َصذَّ  َم َِ ٚ َظ ا(( ِِبَ ً  َظؼ 
_________________ 

 .(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب اًم٘مقل ُمثؾ ىمقل اعم١مذن عمـ ؾمٛمٕمف425) «صحٞمح ُمسٚمؿ» (21)

 .22: 3« ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ»، 955: 9 «سمدائع اًمّمٜم٤مئع»يٜمٔمر:  (29)

 .(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ؾمٛمع اإلىم٤مُم٦م582) «ؾمٜمـ أيب داود» (28)
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 .(83)رواه ُمسٚمؿ وهمػُمه

ؿَّ »أن ي٘مقل سمٕمد إذان:  الشنة الثامنة: ُٓ َِّ  َهِذهِ  َربَّ  اف

َقةِ  ظ  ِٜ، افدَّ َلةِ  افتَّٚمَّ ِٜ  َوافهَّ َّ
ٚئِ ََ ًدا آِت  اف َّّ َٜ  ُُمَ َِ ، افَقِشٔ َٜ َِ ِؤ ٍَ  َواف

ث فُ  ًَ ًٚمٚ َواب  ََ قًدا َم ُّ ٚدَ  افَِّذي َُم  ًَ  ٔ
ُِِػ ادِ َؽ َل خُت  َّٕ َتُف، إِ  ش.َوَظد 

 َرؾُمقَل  َأنَّ : عم٤م روي قمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل ريض اهلل قمٜمٝمام

ـ  : ىَم٤مَل  اهلل^ عُ  ِحغَ  َؿَٚل  ))َم َّ ؿَّ : افَِّْداءَ  َيس  ُٓ َِّ َقةِ  َهِذهِ  َربَّ  اف ظ   افدَّ

، ِٜ َلةِ  افتَّٚمَّ ِٜ  َوافهَّ َّ
ٚئِ ََ ًدا آِت  اف َّّ َٜ  ُُمَ َِ ، افَقِشٔ َٜ َِ ِؤ ٍَ ث فُ  َواف ًَ  َواب 

ًٚمٚ ََ قًدا َم ُّ َتُف، افَِّذي َُم  ٝ   َوَظد  َِّ َٚظتِل َففُ  َح ٍَ مَ  َص  َيق 

)) ِٜ ََٔٚم
َِ  .(85)رواه اًمبخ٤مري  ،(84)اف

  .(86)زاد اًمبٞمٝم٘مل ذم روايتف: )إٟمؽ ٓ ختٚمػ اعمٞمٕم٤مد(
_________________ 

(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب اًم٘مقل ُمثؾ ىمقل اعم١مذن عمـ ؾمٛمٕمف، 423) «صحٞمح ُمسٚمؿ» (24)

 «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ؾمٛمع اعم١مذن، 584) «ؾمٜمـ أيب داود»

 .(، أسمقاب اعمٜم٤مىم٥م، سم٤مب ذم ومْمؾ اًمٜمبل ^4793)

زاد ذم سمٕمض اًمرواي٤مت: )واًمدرضم٦م اًمرومٞمٕم٦م(، و)ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم(، وهمػمه ُمـ إًمٗم٤مظ  (23)

ال قمكم اًمقاردة ذم هذه إدقمٞم٦م، ًمٙمٜمف ل يثب٧م ذم رء ُمـ اًمرواي٤مت، يمام ىم٤مل اعم

 أره ول: اًمسخ٤موي وم٘م٤مل إًمسٜم٦م، قمغم اعمِمتٝمرة اًمرومٞمٕم٦م( )واًمدرضم٦م: زي٤مدة أُم٤م»اًم٘م٤مري: 

 .579: 8« ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح». يٜمٔمر: «اًمرواي٤مت ُمـ رء ذم

 .(، يمت٤مب إذان، سم٤مب اًمدقم٤مء قمٜمد اًمٜمداء793) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (25)

 .(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ومرغ ُمـ إذان9144ًمٚمبٞمٝم٘مل ) «اًمسٜمـ اًمٙمؼمى» (27)
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 سنن الصالة

وًمٚمّمالة إطمدى ومخسقن ؾمٜم٦م، ومٗمل اًم٘مٞم٤مم قمنم ؾمٜمـ، 

وذم اًم٘مراءة ؾمبع ؾمٜمـ، وذم اًمريمقع شمسع ؾمٜمـ، وذم اًمسجدة 

 اصمٜمت٤م قمنمة ؾمٜم٦م، وذم اًمتِمٝمد صمالث قمنمة ؾمٜم٦م.

 سنن القيام

آقمتدال ذم اًم٘مٞم٤مم قمٜمد اسمتداء اًمتحريٛم٦م  الشنة األوىل:

واٟمتٝم٤مئِٝم٤م، سم٠من ي٠مت هب٤م ُمـ همػم ـم٠مـم٠مة اًمرأس، عم٤م روي قمـ أيب 

 إمَِم  ىَم٤ممَ  إَِذا ^ اهلل َرؾُمقُل  يَم٤منَ »محٞمد اًمس٤مقمدي ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

اَلةِ  ٜمف «ىَم٤مئاًِم  اقْمتََدَل  اًمّمَّ رواه اًمؽمُمذي وطمسَّ
(87). 

اؾمت٘مب٤مل اًم٘مبٚم٦م سم٠مص٤مسمع رضمَٚمٞمف، واًمتٗمري٩م  الشنة الثانية:

سمٞمٜمٝمام ىمدر أرسمع أص٤مسمع، عم٤م روي قمـ أيب محٞمد اًمس٤مقمدي ريض 

 َأَص٤مسمِعِ  سم٠َِمـْمَراِف  َواؾْمَتْ٘مَبَؾ »اهلل قمٜمف وهق ُيٙمل صالة اًمٜمبل ^: 

 .(88)رواه اًمبخ٤مري «اًمِ٘مْبَٚم٦مَ  ِرضْمَٚمْٞمفِ 
_________________ 

 .(، أسمقاب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم وصػ اًمّمالة413) «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي» (26)

 .(، يمت٤مب إذان، سم٤مب ؾمٜم٦م اجلٚمقس ذم اًمتِمّٝمد282) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (22)
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َج  ؾَمَجدَ  َوإَِذا»وًم٘مقًمف أيًْم٤م:   .(89)رواه أسمق داود «وَمِخَذْيفِ  سَملْمَ  وَمرَّ

، (90)اىمؽمان شمٙمبػمة اعم٠مُمقم، سمتٙمبػمة اإلُم٤مم الشنة الثالثة:

عم٤م روي قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف، أن رؾمقل اهلل̂  ىم٤مل: 

َََّٕم  ًَِؾ  ))إِ َتؿَّ  اِْلَمٚمُ  ُج  ٗ ُٔ
َ  َؾَِ٘ذا بِِف، فِ زَّ وا(( ـَ ُ زِّ َُ  .(91)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف َؾ

رومع اًمٞمديـ، طمتك ُي٤مذي إذٟملم، عم٤م  الشنة الرابعة:

، إَِذا يَم٤منَ  ^ اهلل َرؾُمقَل  َأنَّ : »روي قمـ ُم٤مًمؽ سمـ احلقيرث َ  يَمؼمَّ

 .(92)رواه ُمسٚمؿ «ُأُذَٟمٞمْفِ  هِباَِم  ُُي٤َمِذَي  طَمتَّك َيَدْيفِ  َروَمعَ 

ٞمف، عم٤م روي قمـ  الشنة اخلامشة: اؾمت٘مب٤مل اًم٘مبٚم٦م سمب٤مـمـ يمٗمَّ

ـُ  يَم٤منَ : »واؾمع سـم طمب٤من، ىم٤مل   يُمؾَّ  َيْستَْ٘مبَِؾ  َأنْ  ُُي٥ِمي  قُمَٛمَر  اسْم
ٍ
ء  ُِمٜمْفُ  َرْ

، إَِذا اًْمِ٘مبَْٚم٦مَ   .(93)رواه اسمـ ؾمٕمد «اًْمِ٘مبَْٚم٦مَ  سم٢ِمهِْب٤َمُِمفِ  َيْستَْ٘مبُِؾ  يَم٤منَ  طَمتَّك َصغمَّ

شمٗمري٩م إص٤مسمع، عم٤م روي قمـ أٟمس  الشنة الشادسة:
_________________ 

 .(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب اومتت٤مح اًمّمالة645) «ؾمٜمـ أيب داود» (21)

 .ق يمؼّم ىمبؾ حتريٛم٦م اإلُم٤مم، ل يّمح آىمتداء سمفومٚم (11)

(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب اًمّمالة ذم اًمسٓمقح واعمٜمؼم 462) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (19)

 .(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ائتامم اعم٠مُمقم سم٤مإلُم٤مم399) «صحٞمح ُمسٚمؿ»واخلِم٥م، 

 .(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب اؾمتحب٤مب رومع اًمٞمديـ419) «صحٞمح ُمسٚمؿ» (18)

 .(5942) 937: 3ٓسمـ ؾمٕمد  «اًمٙمؼمىاًمٓمب٘م٤مت » (14)
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ـْ  َريَمْٕم٧َم  إَِذا»ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:  ٞمَْؽ  وَم٠َمُْمٙمِ ـْ  يَمٗمَّ ْج  ُريْمَبَتْٞمَؽ، ُِم  َووَمر 

ـْ  ُِمْروَمَ٘مْٞمَؽ  َواْروَمعْ  َأَص٤مسمِِٕمَؽ، سَملْمَ   .(94)رواه أسمق يٕمغم «ضَمٜمْبِٞمَؽ  قَم

وضع سم٤مـمـ يمػ اًمٞمٛمٜمك قمغم فم٤مهر يمػ   الشنة الشابعة:

 ىُمْٚم٧ُم »اًمٞمّسى، عم٤م روي قمـ وائؾ سمـ طمجر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

َْٟمُٔمَرنَّ  ؟ يَمٞمَْػ  ^ اهلل َرؾُمقلِ  َصاَلةِ  إمَِم  َٕ  إًَِمٞمِْف، وَمٜمََٔمْرُت  ُيَّمكم 

، وَمَ٘م٤ممَ  َ  قَمغَم  اًْمُٞمْٛمٜمَك َيَدهُ  َوَوَضعَ  سم٠ُِمُذَٟمْٞمِف، طَم٤مَذشَم٤م طَمتَّك َيَدْيفِ  وَمَروَمعَ  وَمَٙمؼمَّ

فِ  فَمْٝمرِ  ى يَمٗم   .(95)رواه اًمدارُمل، وإؾمٜم٤مُده صحٞمح «اًْمُٞمّْسَ

 فم٤مهر قمغم اًمٞمٛمٜمك يمػ سم٤مـمـ جيٕمؾ أن الشنة الثامنة:

اًمرؾمغ، عم٤م روي  قمغم واإلهب٤مم سم٤مخلٜمٍم ً٘م٤محمٚمّ  اًمٞمّسى، يمػ

 إَِذا ^ اهلل َرؾُمقَل  َرَأْي٧ُم : »قمـ وائؾ سمـ طمجر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

اَلِة، ذِم  ىَم٤مئاًِم  يَم٤منَ  رواه اًمٜمس٤مئل،  «ؿِماَمًمِفِ  قَمغَم  سمَِٞمِٛمٞمٜمِفِ  ىَمَبَض  اًمّمَّ

 .(96)وإؾمٜم٤مُده صحٞمح

ة، عم٤م روي قمـ  الشنة التاسعة: وضع اًمٞمديـ حت٧م اًمّّسَّ
_________________ 

 .(4783) «ُمسٜمد أيب يٕمغم» (13)

 .(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب صٗم٦م صالة رؾمقل اهلل ^9416) «ؾمٜمـ اًمدارُمل» (15)

 .(، يمت٤مب آومتت٤مح، سم٤مب وضع اًمٞمٛملم قمغم اًمِمامل ذم اًمّمالة226) «ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل» (17)
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ـَ : »ريض اهلل قمٜمف ىم٤ملقمكم  ٜم٦َّمِ  ُِم  ذِم  اًْمَٙمػ   قَمغَم  اًْمَٙمػ   َوْضعُ  اًمسي

اَلةِ  ٧َم  اًمّمَّ ةِ  حَتْ َّ ـٌ ًمٖمػمه «اًمّسي رواه أسمق داود، واحلدي٨م طمس
(97). 

ََٕؽ »أن يبدأ سم٤مًمثٜم٤مء ىمبؾ اًمتٕمقذ، ومٞم٘مقل:  الشنة العاطرة:  ُشب َحٚ

ؿَّ  ُٓ َِّ ِدَك، اف  ّ َؽ  َوَتبََٚركَ  َوبَِح ُّ ًََٚػ  اش  كَ  َوَت كَ  إِفَفَ  َوَل  َجدُّ ُ  ش.َؽر 

 يَم٤منَ »عم٤م روي قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

اَلةَ  اوْمَتَتَح  إَِذا ^ اهلل َرؾُمقُل  َؽ : ىَم٤مَل  اًمّمَّ َٕ ؿَّ  ))ُشب َحٚ ُٓ َِّ  اف

ِدَك،  ّ َؽ  َوَتَبَٚركَ  َوبَِح ُّ َٚػ  اش  ًَ كَ  َوَت َك(( إِفَفَ  َوَل  َجدُّ ُ رواه  َؽر 

 .(98)إرسمٕم٦م، وإؾمٜم٤مُده صحٞمح

 سنن القراءة

 وذم اًم٘مراءة ؾمبع ؾمٜمـ:

اًمتٕمقذ ىمبؾ اًم٘مراءة وسمٕمد اًمثٜم٤مء، عم٤م روي الشنة األوىل: 
_________________ 

 .قمغم اًمٞمّسى ذم اًمّمالة(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب وضع اًمٞمٛمٜمك 652) «ؾمٜمـ أيب داود» (16)

(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُمـ رأى آؾمتٗمت٤مح سمسبح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ 665) «ؾمٜمـ أيب داود» (12)

ؾمٜـم »(، أسمقاب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل قمٜمد اومتت٤مح اًمّمالة، 838) «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»وسمحٛمدك، 

 «ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»(، يمت٤مب آومتت٤مح، سم٤مب اًمدقم٤مء سملم اًمتٙمبػمة واًم٘مراءة، 111) «اًمٜمس٤مئل

 .(، يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة، سم٤مب اومتت٤مح اًمّمالة213)
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 ^ اهلل َرؾُمقُل  يَم٤منَ : »قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

اَلةِ  إمَِم  ىَم٤ممَ  إَِذا ، سم٤ِمًمٚمَّْٞمؾِ  اًمّمَّ َ َؽ : َيُ٘مقُل  صُمؿَّ  يَمؼمَّ َٕ ؿَّ  ))ُشب َحٚ ُٓ َِّ  اف

ِدَك،  ّ َؽ، َوَتَبَٚركَ  َوبَِح ُّ َٚػ  اش  ًَ َك، َوَت َك(( إَِففَ  َوَل  َجدُّ ُ  صُمؿَّ  ،َؽر 

َزُ  ))اهلل: َيُ٘مقُل  ـ  بًِرا(( َأ ٔعِ  بِٚهلل ))َأُظقذُ : َيُ٘مقُل  صُمؿَّ  ،ـَ ِّ ِِٔؿِ  افسَّ ًَ  اف

ـَ  ٔ َىٚنِ  ِم ِجِٔؿ، افنَّ ـ   افرَّ ِزهِ  ِم ِخفِ  َُه   ٍ َٕ ثِِف(( َو  ٍ َٕ رواه أسمق داود،  َو

 .(99)واًمؽمُمذي سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح

اًمتسٛمٞم٦م سمٕمده، عم٤م روي قمـ اسمـ قمب٤مس ريض  الشنة الثانية:

مْحم يَم٤مَن اًمٜمَّبِلي ^ َيْٗمتَتُِح َصاَل »ٝمام ىم٤مل: اهلل قمٜم ـِ شَمُف سمِـ: سمِْسِؿ اهللِ اًمرَّ

طِمٞمؿِ   .(100)رواه اًمؽمُمذي «اًمرَّ

ا، عم٤م الشنة الثالثة:  روي قمـ أيب هريرة اًمت٠مُملم ِسًّ

 َغْيِ }: اِْلَمٚمُ  َؿَٚل  ))إَِذا: ىَم٤مَل  ^ اهلل َرؾُمقَل  َأنَّ : »ريض اهلل قمٜمف
ْغُضٔبِ  ٍَ ًْ  ال قُفقا ،[6: اًمٗم٤محت٦م] {الَضّىِّيَ  َولَ  َعيَيِْٓ َُ  آِمَغ،: َؾ

فُ  َّٕ ـ   َؾِ٘ ُففُ  َواَؾَؼ  َم َل  َؿق  ِٜ ادََل  َؿق  َُ َر  ،ئِ ٍِ مَ  َمٚ َففُ  ُؽ دَّ ََ ـ   َت بِِف(( ِم  ٕ  َذ
_________________ 

(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُمـ رأى آؾمتٗمت٤مح سمسبح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ 665) «ؾمٜمـ أيب داود» (11)

 .(، أسمقاب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل قمٜمد اومتت٤مح اًمّمالة838) «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»وسمحٛمدك، 

ـ اًمؽمُمذي» (911) ـ اًمرطمٞمؿ»(، أسمقاب اًمّمالة، سم٤مب ُمـ رأى اجلٝمر سمـ: 835) «ؾمٜم  «.سمسؿ اهلل اًمرمح
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 .(101)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

 سمِٜم٤َم َصغمَّ »، ىم٤مل: ريض اهلل قمٜمف وعم٤م روي قمـ وائؾ سمـ طمجر

ٍَْغُضٔبِ  َغْيِ }: ىَمَرأَ  وَمَٚمامَّ  ^، اهلل َرؾُمقُل  ًْ  ال ِٓ  {الَضّىِّيَ  َولَ  َعيَيْ
رواه أمحد  «َصْقشَمفُ  هِب٤َم َوَأظْمَٗمك «آُِملمَ : »ىَم٤مَل  ،[6: اًمٗم٤محت٦م]

 .(102)واًمدارىمٓمٜمل واحل٤ميمؿ، وإؾمٜم٤مُده صحٞمح

قمـ وائؾ سمـ طمجر أيًْم٤م، ىم٤مل:  «ؾمٜمٜمف»وروى أسمق داود ذم 

: ىَم٤مَل  ،[6: اًمٗم٤محت٦م] {الَضّىِّيَ  َولَ } ىَمَرأَ  إَِذا ^ اهلل َرؾُمقُل  يَم٤منَ »

، ويمالمه٤م ؾمٜم٦م، واإلظمٗم٤مء أومم ُمـ (103)«َصْقشَمفُ  هِب٤َم َوَروَمعَ  «آُِملَم »

اجلٝمر، ٕٟمف دقم٤مء، واإلظمٗم٤مء سم٤مًمدقم٤مء أومم ُمـ اجلٝمر، ًم٘مقل اهلل 

ْٔ }شمب٤مرك وشمٕم٤ممم:  ًْ  اادُْع  .[55: إقمراف] {وَُخْفيَةً  ََََض عً  َربَُك

 سمٓمقال واًمٔمٝمر: اًمٗمجر ذم اًم٘مراءة الشنة الرابعة:

ؾ، ؾ، سم٠موؾم٤مط واًمٕمِم٤مء: اًمٕمٍم وذم اعمٗمّمَّ  وذم اعمٗمّمَّ
_________________ 

صحٞمح »(، يمت٤مب إذان، سم٤مب ضمٝمر اعم٠مُمقم سم٤مًمت٠مُملم، 628) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (919)

 .(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب اًمتسٛمٞمع، واًمتحٛمٞمد، واًمت٠مُملم391) «ُمسٚمؿ

(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب اًمت٠مُملم 9861) «ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل»(، 92253) «ُمسٜمد أمحد» (918)

 .(، يمت٤مب اًمتٗمسػم8194ؿ )ًمٚمح٤ميم «اعمستدرك»ذم اًمّمالة، 

 .(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب اًمت٠مُملم وراء اإلُم٤مم148) «ؾمٜمـ أيب داود» (914)
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ؾ. سم٘مّم٤مر اعمٖمرب:  اعمٗمّمَّ

ؾ: ُمـ ؾمقرة احلجرات إمم ؾمقرة اًمؼموج.  وـمقال اعمٗمّمَّ

ؾ: ُمـ ؾمقرة اًمؼموج، إمم ؾمقرة اًمبٞمّٜم٦م.  وأوؾم٤مط اعمٗمّمَّ

ؾ: ُمـ ؾمقرة اًمبٞم ٜم٦م إمم ؾمقرة اًمٜم٤مس.  وىمّم٤مر اعمٗمّمَّ

 َوَراءَ  َصٚمَّٞم٧ُْم  َُم٤م: »عم٤م روي قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

ـْ  ̂ اهلل سمَِرؾُمقلِ  اَلةً َص  َأؿْمبَفَ  أطََمدٍ  يْمَٕمتلَْمِ  ُيٓمِٞمُؾ  يَم٤منَ  وُماَلٍن، ُِم  اًمرَّ

ُوًَمٞملَْمِ  ْٕ ـَ  ا ُػ  اًمٔميْٝمِر، ُِم ، َوخُيَٗم  ظُْمَرَيلْمِ ْٕ ، َوخُيَٗم ُػ  ا  ذِم  َوَيْ٘مَرأُ  اًْمَٕمٍْمَ

ِؾ، سمِِ٘مَّم٤مرِ  اعمَْٖمِرِب  ِؾ، سمَِقؾَمطِ  اًْمِٕمَِم٤مء ذِم  َوَيْ٘مَرأُ  اعمَُٗمّمَّ  َوَيْ٘مَرأُ  اعمَُٗمّمَّ

بِْح  ذِم  ؾِ  سمُِٓمَقلِ  اًمّمي  .(104). رواه اًمٜمس٤مئل سم٢مؾمٜم٤مٍد صحٞمح«اعمَُٗمّمَّ

شمٓمقيؾ اًم٘مراءة ذم اًمريمٕم٦م إومم، عم٤م  الشنة اخلامشة:

ُل  يَم٤منَ  ^ اًمٜمَّبِلَّ  َأنَّ »روي قمـ أيب ىمت٤مدة ريض اهلل قمٜمف:   ذِم  ُيَٓمق 

يْمَٕم٦مِ  ـْ  إُومَم  اًمرَّ ُ  اًمٔميْٝمِر، َصاَلةِ  ُِم  َذًمَِؽ  َوَيْٗمَٕمُؾ  اًمث٤َّمٟمَِٞم٦ِم، ذِم  َوُيَ٘مٍم 

بِْح  َصاَلةِ  ذِم   .(105)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «اًمّمي
_________________ 

 .(، يمت٤مب آومتت٤مح، ختٗمٞمػ اًم٘مٞم٤مم واًم٘مراءة128) «ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل» (913)

صحٞمح »(، يمت٤مب إذان، سم٤مب يٓمقل ذم اًمريمٕم٦م إومم، 661) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (915)

 .(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب اًم٘مراءة ذم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم359) «ُمسٚمؿ
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إظمٗم٤مء اًمّمقت سم٤مًمثٜم٤مء، واًمتٕمقذ،  الشنة الشادسة:

 َأْرسَمعٌ »واًمتسٛمٞم٦م، واًمت٠مُملم، عم٤م روي قمـ إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل: 

َـّ  ُه ـِ  اهلل سمِْسؿِ : َٟمْٗمِسفِ  ذِم  اإِلَُم٤ممُ  ُيِّسي مْحَ طِمٞمِؿ، اًمرَّ  َوؾُمْبَح٤مَٟمَؽ  اًمرَّ

ُذ، َوسمَِحْٛمِدَك، اًمٚمَُّٝمؿَّ   .(106)رواه أسمق يقؾمػ اًم٘م٤ميض «َوآُِملمَ  َواًمتََّٕمقي

آىمتّم٤مر قمغم اًمٗم٤محت٦م ذم إظمػمشملم ُمـ  الشنة الشابعة:

 ̂ اًمٜمَّبِلَّ  َأنَّ : »اًمٗمرائض، عم٤م روي قمـ أيب ىمت٤مدة ريض اهلل قمٜمف

، اًمٙمِت٤َمِب، سم٠ُِمم   إُوًَمَٞملْمِ  ذِم  اًمٔميْٝمرِ  ذِم  َيْ٘مَرأُ  يَم٤منَ   َوذِم  َوؾُمقَرشَملْمِ

يْمَٕمَتلْمِ  : اًمرَّ  .(107)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «اًمٙمِت٤َمِب  سم٠ُِمم   إظُْمَرَيلْمِ

 سنن الركوع

 وذم اًمريمقع شمسع ؾمٜمـ:

اًمتٙمبػم ًمالٟمحٜم٤مء إمم اًمريمقع، عم٤م روي قمـ  الشنة األوىل:

 َروَمعَ  َوإَِذا َريَمَع، إَِذا ^ اًمٜمَّبِلي  يَم٤منَ »أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

ُ  َرْأؾَمفُ   .(108)رواه اًمبخ٤مري «ُيَٙمؼم 
_________________ 

 .(، سم٤مب اومتت٤مح اًمّمالة917ٕيب يقؾمػ ) «أصم٤مر» (917)

(، يمت٤مب إذان، سم٤مب ي٘مرأ ذم إظمريلم سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب، 667) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (916)

 .(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب اًم٘مراءة ذم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم359) «صحٞمح ُمسٚمؿ»

(، يمت٤مب إذان، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل اإلُم٤مم وُمـ ظمٚمٗمف إذا رومع رأؾمف 615) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (912)

 .ُمـ اًمريمقع



  المطھرۃ السنن
  

 

52 

 .(109)«َيْريَمعُ  صُمؿَّ  ،«أيَْمؼَمُ  اهلُل: »ىَم٤مَل  َريَمَع، إَِذا َويَم٤منَ »وقمٜمد ُمسٚمؿ: 

أظمذ ريمبتٞمف سمٞمديف طم٤مل اًمريمقع، عم٤م روي  الشنة الثانية:

 َصٚمَّْٞم٧ُم »قمـ ُمّمٕم٥م سمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

، سَملْمَ  وَمَٓمبَّْ٘م٧ُم  َأيِب، ضَمٜم٥ِْم  إمَِم  لَّ ، سَملْمَ  َوَضْٕمُتُٝماَم  صُمؿَّ  يَمٗمَّ  وَمِخَذيَّ

 َأْيِديٜم٤َم َٟمَْمعَ  َأنْ  َوُأُِمْرَٟم٤م قَمٜمْفُ  وَمُٜمِٝمٞمٜم٤َم» َٟمْٗمَٕمُٚمُف، يُمٜم٤َّم: َوىَم٤مَل  َأيِب، وَمٜمََٝم٤ميِن 

يَم٥ِم  قَمغَم   .(110)رواه اًمبخ٤مري «اًمري

وقمـ أيب محٞمد اًمس٤مقمدي ريض اهلل قمٜمفـ  وهق يّمػ صالة 

 : ـَ  َريَمعَ  َوإَِذا»رؾمقل اهلل̂   .(111)رواه اًمبخ٤مري «ُريْمبَتَٞمْفِ  ُِمـ َيَدْيفِ  أَُْمَٙم

شمٗمري٩م أص٤مسمع اًمٞمديـ قمٜمد وضٕمٝمام قمغم  الشنة الثالثة:

اًمريمبتلم، عم٤م روي قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ذم طمدي٨م 

، ))َؾَِ٘ذاـمقيؾ:  َٝ  ً ـَ ٔ َؽ  َؾَوع   َر ٔ َؽ، َظَذ  َراَحَت َبَت ـ  ج   ُثؿَّ  ُر َ  َؾرِّ  َبغ 

ًَِؽ((  .(112)رواه اسمـ طمب٤من َأَصٚبِ
_________________ 

 .(، يمت٤مب اًمٙمسقف، سم٤مب صالة اًمٙمسقف119) «صحٞمح ُمسٚمؿ» (911)

 .(، يمت٤مب إذان، سم٤مب وضع إيمػ قمغم اًمريم٥م ذم اًمريمقع611) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (991)

 .اًمتِمٝمد (، يمت٤مب إذان، سم٤مب ؾمٜم٦م اجلٚمقس ذم282) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (999)

(، سم٤مب صٗم٦م اًمّمالة، ذيمر وصػ اًمسجقد واًمريمقع 9226) «صحٞمح اسمـ طمب٤من» (998)

 .ًمٚمٛمّمكم ذم صالشمف
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أن يبسط فمٝمره قمٜمد اًمريمقع، عم٤م روي قمـ  الشنة الرابعة:

 سَمَسطَ  َريَمعَ  إَِذا ^ اًمٜمَّبِلي  يَم٤منَ »اًمؼماء سمـ قم٤مزب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

 .(113). رواه اًمبٞمٝم٘مل«فَمْٝمَرهُ 

 إِذَا ̂ اًمٜمَّبِلي  يَم٤منَ »وقمـ قمكم سـم أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

  ُِمـ ىمََدٌح  ُوِضعَ  ًمَقْ  َريَمَع:
ٍ
 .(114). رواه أمحد«هُيََراْق  َلْ  فمَْٝمِرهِ، قَمغَم  َُم٤مء

شمسقي٦م اًمرأس سم٤مًمٕمجز، عم٤م روي قمـ  الشنة اخلامشة:

 َلْ  َريَمَع: إَِذا يَم٤مَن َرؾُمْقُل اهلل ^»قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: 

سْمُف، َوَلْ  َرْأؾَمُف، ُيِْمِخْص  ـْ  ُيَّمق  رواه ُمسٚمؿ «َذًمَِؽ  سَملْمَ  َوًَمٙمِ
(115)

. 

ٟمّم٥م اًمس٤مىملم، ويٙمره اٟمحٜم٤مؤمه٤م ؿمبف  الشنة الشادسة:

اًمٔمٝمر، وشمسقي٦م اًمرأس سم٤مًمٕمجز،  اًمَ٘مقس، وذًمؽ ٕن سمسط

 ُيّمؾ إٓ سمف.ٓ

اًمتسبٞمح صمالصًم٤م، عم٤م روي قمـ طمذيٗم٦م سمـ  الشنة الشابعة:
_________________ 

(، أسمقاب صٗم٦م اًمّمالة، سم٤مب يْمع أص٤مسمع يديف ذم 8716ًمٚمبٞمٝم٘مل ) «اًمسٜمـ اًمٙمؼمى» (994)

 .اًمسجقد، ويست٘مبؾ هب٤م اًم٘مبٚم٦م

 .(، ُمسٜمد قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف116) «ُمسٜمد أمحد» (993)

 .(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م جيٛمع صٗم٦م اًمّمالة312) «صحٞمح ُمسٚمؿ» (995)
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: َريَمعَ  إَِذا َيُ٘مقُل  ^ اهلل َرؾُمقَل  ؾَمِٛمعَ  َأٟمَّفُ »اًمٞمامن ريض اهلل قمٜمف: 

َ  )ؾُمْبَح٤منَ  اٍت  صَماَلَث  اًمَٕمٔمِٞمِؿ( َريب   .(116)رواه اسمـ ُم٤مضمف «َُمرَّ

اًمتسٛمٞمع ًمإلُم٤مم، واًمتحٛمٞمُد ًمٚمٛم١مشمؿ،  الشنة الثامنة:

واجلٛمع سمٞمٜمٝمام ًمٚمٛمٜمٗمرد، عم٤م روي قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل 

ـَ  َرْأؾَمفُ  َروَمعَ  إَِذا يَم٤منَ  اهلل ^ َرؾُمقَل  َأنَّ »قمٜمٝمام:  يُمقِع، ُِم : ىَم٤مَل  اًمري

ـْ  اهلل ؾَمِٛمعَ   .(117)رواه اًمبخ٤مري «مَحَِدهُ  عمَِ

وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل ^ ىم٤مل: 

َََّٕم  ًَِؾ  ))إِ َتؿَّ  اِْلَمٚمُ  ُج  ٗ ُٔ
ُِّقا َؿٚئًَِم  َصذَّ  َؾَِ٘ذا بِِف، فِ َع  َوإَِذا ؿًَِٔٚمٚ، َؾَه ـَ  َر

ًُقا، ـَ ًُقا، َرَؾَع  َوإَِذا َؾٚر  َؾ ُجُدوا، َشَجَد  َوإَِذا َؾٚر  َع : َؿَٚل  َوإَِذا َؾٚش  ِّ  َش

ـ   اهلل َ
َُقُفقا ََحَِدُه، دِ َْٚ: َؾ ُد(( َوفََؽ  َربَّ  ّ  .(118)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف احَل

آقمتدال سمٕمد اًمرومع ُمـ اًمريمقع، وىمبؾ  الشنة التاسعة:

آٟمحٜم٤مء إمم اًمسجدة، عم٤م روي قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م 

يُمقعِ »ىم٤مًم٧م:  ـَ اًمري َلْ َيْسُجْد، طَمتَّك َيْسَتِقَي  ،يَم٤مَن إَِذا َروَمَع َرْأؾَمُف ُِم
_________________ 

 .(، يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة، سم٤مب اًمتسبٞمح ذم اًمريمقع واًمسجقد222) «ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف» (997)

 .(، يمت٤مب إذان، سم٤مب رومع اًمٞمديـ ذم اًمتٙمبػمة645) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (996)

 واومتت٤مح اًمّمالة، (، يمت٤مب إذان، سم٤مب إجي٤مب اًمتٙمبػم648) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (992)

 .(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ائتامم اعم٠مُمقم سم٤مإلُم٤مم399) «صحٞمح ُمسٚمؿ»
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 .(119)رواه ُمسٚمؿ «ىَم٤مئاًِم 

 سنن السجدة
 وذم اًمسجدة اصمٜمت٤م قمنمة ؾمٜم٦م:

أن هيقي سم٤مًمتٙمبػم طملم يسجد، عم٤م روي قمـ  الشنة األوىل:

ْٞم٧ُم »ػم ىم٤مل: خ  ف سمـ قمبد اهلل سمـ اًمِم  ر  ُمٓمَ  ـِ  قَمكِم   ظَمْٚمَػ  َصٚمَّ  َأيِب  سْم

ـُ  َوقِمْٛمَرانُ  َأَٟم٤م قَمٜمْفُ  اهلل َريِضَ  ـَم٤مًم٥ٍِم   وَمَٙم٤منَ  ،ريض اهلل قمٜمف طُمَّملْمٍ  سْم

َ .. وَمَٚمامَّ  ؾَمَجدَ  إَِذا اَلةَ  ىَم٣َم  يَمؼمَّ ـُ  قِمْٛمَرانُ  سمَِٞمِدي َأظَمذَ  اًمّمَّ ، سْم  طُمَّملْمٍ

َريِن  ىَمدْ : وَمَ٘م٤مَل  دٍ  َصاَلةَ  َهَذا َذيمَّ  .(120)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «^ حُمَٛمَّ

وضع اًمريمبتلم قمغم إرض قمٜمد  الشنة الثانية والثالثة:

اًمسجدة، صمؿ وضع اًمٞمديـ قمغم إرض، عم٤م روي قمـ وائؾ سمـ 

 ُريْمَبتَٞمْفِ  َوَضعَ  ؾَمَجدَ  إَِذا ̂ اًمٜمَّبِلَّ  َرَأْي٧ُم »ر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: جْ طُم 

ٜمف اًمؽمُمذي «َيَدْيفِ  ىَمْبَؾ  رواه إرسمٕم٦م وطمسَّ
(121). 

_________________ 

 .(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م جيٛمع صٗم٦م اًمّمالة312) «صحٞمح ُمسٚمؿ» (991)

صحٞمح »(، يمت٤مب إذان، سم٤مب إَت٤مم اًمتٙمبػم ذم اًمسجقد، 627) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (981)

 .ذم يمؾ ظمٗمض ورومع ذم اًمّمالة(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب إصمب٤مت اًمتٙمبػم 414) «ُمسٚمؿ

ؾمٜـم »(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب يمٞمػ يْمع ريمبتٞمف ىمبؾ يديف، 242) «ؾمٜمـ أيب داود» (989)

( أسمقاب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم وضع اًمريمبتلم ىمبؾ اًمٞمديـ ذم اًمسجقد، 872) «اًمؽمُمذي

(، يمت٤مب اًمتٓمبٞمؼ، سم٤مب أول ُم٤م يّمؾ إمم إرض ُمـ اإلٟمس٤من ذم 9121) «ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل»

 .(، يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة، سم٤مب اًمسجقد228) «ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»ؾمجقده، 
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صمؿ وضع إٟمػ ذم ُمقضع اًمسجقد، عم٤م  الشنة الرابعة:

 إَِذا يَم٤منَ  ̂ اًمٜمَّبِلَّ  َأنَّ »روي قمـ أيب محٞمد اًمس٤مقمدي ريض اهلل قمٜمف: 

ـَ  ؾَمَجدَ  ـَ  َوضَمبَْٝمتَفُ  َأْٟمَٗمفُ  َأُْمَٙم ٜمف «إَْرضِ  ُِم رواه اًمؽمُمذي وطمسَّ
(122). 

وقمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمبل ^: 

ُت  ُجَد  َأن   ))ُأِمر  ِٜ  َظَذ  َأش  ًَ ُيؿٍ  َشب  ِٜ، َظَذ  َأظ  َٓ َِٔدهِ  َوَأَصٚرَ  اجَلب   بِ

فِ  َظَذ  ٍِ  ٕ ـِ  َأ ََٔدي  ، َواف ِ َبَتغ  ـ  َراِف  َوافرُّ ِ  َوَأض  َدَمغ  ََ َٝ  َولَ  اف ٍِ  ُ َٕ 

ًََر(( افثََِّٔٚب   .(123)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف َوافنَّ

صمؿ وضع اجلبٝم٦م قمغم إرض، عم٤م روي  الشنة اخلامشة:

 ؾَمَح٤مسَم٦ٌم، ضَم٤مَءْت »قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

ْ٘مُػ، ؾَم٤مَل  طَمتَّك وَمَٛمَٓمَرْت  ـْ  َويَم٤منَ  اًمسَّ  وَم٠ُمىمِٞمَٛم٧ِم  اًمٜمَّْخِؾ، ضَمِريدِ  ُِم

اَلُة،   ذِم  َيْسُجدُ  ^ اهلل َرؾُمقَل  وَمَرَأْي٧ُم  اًمّمَّ
ِ
 طَمتَّك َواًمٓم لِم، اعم٤َمء

 .(124)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «ضَمْبَٝمتِفِ  ذِم  اًمٓم لمِ  َأصَمرَ  َرَأْي٧ُم 
_________________ 

 .( أسمقاب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمسجقد قمغم اجلبٝم٦م وإٟمػ861) «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي» (988)

 «صحٞمح ُمسٚمؿ»ٟمػ، (، يمت٤مب إذان، سم٤مب اًمسجقد قمغم ا298ٕ) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (984)

 .(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب أقمْم٤مء اًمسجقد311)

صحٞمح »(، يمت٤مب إذان، سم٤مب هؾ يّمكم اإلُم٤مم سمٛمـ طمَض؟ 771) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (983)

 .(، يمت٤مب اًمّمٞم٤مم، سم٤مب اؾمتحب٤مب صقم ؾمت٦م أي٤مم ُمـ ؿمقال9976) «ُمسٚمؿ
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وضع اًمرأس سملم اًمٙمٗملم، عم٤م روي قمـ أيب  الشنة الشادسة:

ـَ يَم٤مَن اًمٜمَّبِلي ^ َيَْمُع َوضْمَٝمف »إؾمح٤مق ىم٤مل:  ـِ قَم٤مِزب: َأْي  سم
ِ
اء ىُمْٚم٧ُم ًمِْٚمؼَمَ

ٞمْفِ  سَملْمَ إَِذا ؾَمَجَد؟ وَمَ٘م٤مَل:  ٜمف«يَمٗمَّ . رواه اًمؽمُمذي وطمسَّ
(125). 

وقمـ اجلب٤مر سمـ وائؾ قمـ أسمٞمف قمـ اًمٜمبل ^ ذم صٗم٦م 

ٞمِْف، سَملْمَ  ضَمْبَٝمتَفُ  َوَضعَ  ؾَمَجدَ  وَمَٚمامَّ »صالشمف:  ـْ  َوضَم٤مرَم  يَمٗمَّ « إسِمَِٓمٞمف قَم

 .(126)رواه أسمق داود

دم٤مذم اًمٕمْمديـ، وإسمٕم٤مد اًمبٓمـ قمـ  الشنة الشابعة:

 ^ اًمٜمَّبِلَّ  َأنَّ »اًمٗمخذيـ، عم٤م روي قمـ قمبد اهلل سمـ ُم٤مًمؽ سمـ سمحٞمٜم٦م: 

 .(127)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «إسِْمَٓمْٞمفِ  سَمَٞم٤مُض  َيبُْدوَ  طَمتَّك َيَدْيفِ  سَملْمَ  وَمَرَج  َصغمَّ  إَِذا يَم٤منَ 

وقمـ أيب محٞمد اًمس٤مقمدي ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمبل ^ ذم 

َج  ؾَمَجدَ  إَِذا: »صٗم٦م صالشمف  قَمغَم  سَمْٓمٜمَفُ  طَم٤مُِمؾٍ  هَمػْمَ  وَمِخَذْيفِ  سَملْمَ  وَمرَّ

 
ٍ
ء ـْ  َرْ  .(128)رواه أسمق داود «وَمِخَذْيفِ  ُِم

_________________ 

 .(، أسمقاب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء أيـ يْمع اًمرضمؾ وضمٝمف إذا ؾمجد869) «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي» (985)

 .(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب اومتت٤مح اًمّمالة647) «ؾمٜمـ أيب داود» (987)

(، يمت٤مب إذان، سم٤مب يبدي ضبٕمٞمف، وجي٤مذم ذم اًمسجقد، 216) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (986)

 .(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م جيٛمع صٗم٦م اًمّمالة315) «صحٞمح ُمسٚمؿ»

 .(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب اومتت٤مح اًمّمالة645) «أيب داود ؾمٜمـ» (982)
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رومع اعمروم٘ملم قمـ إرض، عم٤م روي  الشنة الثامنة:

 ))إَِذااًمؼماء سمـ قم٤مزب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ^: 

َت، ٔ َؽ  َؾَوع   َشَجد  ٍَّ َؾع   ـَ ٔ َؽ(( َوار  ََ َؾ  .(129)رواه ُمسٚمؿ ِمر 

وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمبل ^ أٟمف ىم٤مل: 

تَِدُفقا)) ُجقدِ، ِّم  اظ  ؿ   َيب ُسط   َوَل  افسُّ ـُ بَِسٚطَ  ِذَراَظٔ فِ  َأَحُد  ٕ  ا

 ِٛ  ِ َُ  .(130)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((اف

اًمتسبٞمح صمالصم٤م، عم٤م روي قمـ طمذيٗم٦م سمـ  الشنة التاسعة:

 ؾَمَجَد: إَِذا َيُ٘مقُل  ^ اهلل َرؾُمقَل  ؾَمِٛمعَ  َأٟمَّفُ »اًمٞمامن ريض اهلل قمٜمف: 

َ  )ؾُمْبَح٤منَ  قَْمغَم( َريب  ْٕ اٍت  صَماَلَث  ا  .(131)رواه اسمـ ُم٤مضمف «َُمرَّ

اًمتٙمبػم قمٜمد اًمرومع ُمـ اًمسجدة، عم٤م روي  الشنة العاطرة:

ُ  ^ اهلل َرؾُمقُل  يَم٤منَ »قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:   طِملمَ  ُيَٙمؼم 

ُ  صُمؿَّ  َيْسُجُد،  .(132)رواه اًمبخ٤مري «َرْأؾَمفُ  َيْروَمعُ  طِملمَ  ُيَٙمؼم 
_________________ 

 .(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب آقمتدال ذم اًمسجقد313) «صحٞمح ُمسٚمؿ» (981)

(، يمت٤مب إذان، سم٤مب ٓ يٗمؽمش ذراقمٞمف ذم اًمسجقد، 288) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (941)

 .(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب آقمتدال ذم اًمسجقد314) «صحٞمح ُمسٚمؿ»

 .(، يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة، سم٤مب اًمتسبٞمح ذم اًمريمقع واًمسجقد222) «ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف» (949)

 .(، يمت٤مب إذان، سم٤مب اًمتٙمبػم إذا ىم٤مم ُمـ اًمسجقد621) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (948)
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ُ  هَلُؿْ  ُيَّمكم   يَم٤منَ »وذم رواي٦م ُمسٚمؿ:   َوَروَمَع، ظَمَٗمَض، يُمٚمَّاَم  وَمٞمَُٙمؼم 

َف  وَمٚماَمَّ  ؿَْمبَُٝمُٙمؿْ  إيِن   َواهلل: ىَم٤مَل  اْٟمٍَمَ  .(133)«̂ اهلل سمَِرؾُمقلِ  َصاَلةً  َٕ

إذا ىم٤مم ُمـ اًمسجدة، رومع ضمبٝمتف، صمؿ  الشنة احلادية عظر:

أٟمٗمف، صمؿ يديف، صمؿ ريمبتٞمف، عم٤م روي قمـ وائؾ سمـ طمجر ريض اهلل قمٜمف 

ـَ  ىَم٤ممَ  َيَدْيِف، َوإَِذا ىَمبَْؾ  ُريْمبَتَٞمْفِ  َوَضعَ  ؾَمَجدَ  إَِذا ̂ اًمٜمَّبِلَّ  َرَأْي٧ُم »ىم٤مل:   ُِم

ُجقدِ  ٜمف اًمؽمُمذي «ُريْمَبتَْٞمفِ  ىَمبَْؾ  َيَدْيفِ  َروَمعَ  اًمسي رواه إرسمٕم٦م وطمسَّ
(134). 

آقمتدال سملم اًمسجدشملم، عم٤م روي قمـ  الشنة الثانية عظر:

 َروَمعَ  إَِذا يَم٤مَن رؾمقل اهلل̂ »أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: 

ـَ  َرأؾَْمفُ  ْجَدِة، ُِم  .(135)رواه ُمسٚمؿ« ضَم٤مًمًِس٤م َيْستَِقَي  طَمتَّك َيْسُجدْ  َلْ  اًمسَّ

 سنن التشهد

 اًمتِمٝمد صمالث قمنمة ؾمٜم٦م:وذم 
_________________ 

 .(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب إصمب٤مت اًمتٙمبػم ذم يمؾ ظمٗمض ورومع ذم اًمّمالة418) «صحٞمح ُمسٚمؿ» (944)

ؾمٜـم »(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب يمٞمػ يْمع ريمبتٞمف ىمبؾ يديف، 242) «ؾمٜمـ أيب داود» (943)

( أسمقاب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم وضع اًمريمبتلم ىمبؾ اًمٞمديـ ذم 872) «اًمؽمُمذي

(، يمت٤مب اًمتٓمبٞمؼ، سم٤مب أول ُم٤م يّمؾ إمم إرض ُمـ 9121) «ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل»اًمسجقد، 

 .سم٤مب اًمسجقد(، يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة، 228) «ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»اإلٟمس٤من ذم ؾمجقده، 

 .(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م جيٛمع صٗم٦م اًمّمالة312) «صحٞمح ُمسٚمؿ» (945)
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ضمؾ اًمٞمٛمٜمك، واومؽماش اًمٞمّسى،  الشنة األوىل: ٟمّم٥م اًمر 

 َيَرى يَم٤منَ  أَٟمَّفُ »واجلٚمقس قمٚمٞمف، عم٤م روي قمـ قمبد اهلل سـم قمبد اهلل: 

ـَ  اهلل قَمبْدَ  ـ  اهلل ـ َريِضَ  قُمَٛمَر  سْم سمَّعُ  قَمٜمُْٝماَم اَلةِ  ذِم  َيؽَمَ  ضَمَٚمَس، إَِذا اًمّمَّ

، طَمِدي٨ُم  َيْقَُمئِذٍ  َوأََٟم٤م وَمَٗمَٕمْٚمتُفُ  ـ  ـُ  اهلل قَمبْدُ  وَمٜمََٝم٤ميِن  اًمس   إِٟمَّاَم : »َوىَم٤مَل  قُمَٛمَر، سْم

اَلةِ  ؾُمٜم٦َّمُ  ى َوشَمثْٜمَِل  اًمٞمُْٛمٜمَك ِرضْمَٚمَؽ  شَمٜمِّْم٥َم  أَنْ  اًمّمَّ  إِٟمََّؽ : وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،«اًمٞمُّْسَ

ِٛماَليِن  َٓ  ِرضْمكَمَّ  إِنَّ : وَمَ٘م٤مَل  َذًمَِؽ، شَمْٗمَٕمُؾ   .(136)رواه اًمبخ٤مري «حَتْ

وقمـ أيب محٞمد اًمس٤مقمدي ريض اهلل قمٜمف وهق يّمػ 

يْمَٕم٦مِ  ذِم  ضَمَٚمَس  َوإَِذا»ضمٚمقس اًمٜمبل ^ ذم اًمتِمٝمد:   أظِمَرةِ  اًمرَّ

مَ  ى، ِرضْمَٚمفُ  ىَمدَّ . رواه «َُمْ٘مَٕمَدشمِفِ  قَمغَم  َوىَمَٕمدَ  إظُْمَرى َوَٟمَّم٥َم  اًمُٞمّْسَ

 .(137)اًمبخ٤مري

وضع اًمٞمديـ قمغم اًمٗمخذيـ، عم٤م روي قمـ  الشنة الثانية:

 ذِم  ضَمَٚمَس  إَِذا يَم٤منَ  ^ اًمٜمَّبِلَّ  َأنَّ »اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام: 

اَلةِ   .(138). رواه ُمسٚمؿ«ُريْمَبتَٞمْف قَمغَم  َيَدْيفِ  َوَضعَ  اًمّمَّ
_________________ 

 .(، يمت٤مب إذان، سم٤مب ؾمٜم٦م اجلٚمقس ذم اًمتِمٝمد286) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (947)

 .(، يمت٤مب إذان، سم٤مب ؾمٜم٦م اجلٚمقس ذم اًمتِمٝمد282) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (946)

 .(، يمت٤مب اعمس٤مضمد وُمقاضع اًمّمالة، سم٤مب صٗم٦م اجلٚمقس ذم اًمّمالة521) «صحٞمح ُمسٚمؿ»(942)
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اؾمت٘مب٤مل اًم٘مبٚم٦م سم٠مـمراف إص٤مسمع، عم٤م روي  الشنة الثالثة:

ـْ » :قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل اَلةِ  ؾُمٜم٦َّمِ  ُِم  َأنْ  اًمّمَّ

 َواجلُُٚمقُس  اًمِ٘مْبَٚم٦َم، سم٠َِمَص٤مسمِِٕمَٝم٤م َواؾْمتِْ٘مَب٤مًُمفُ  اًْمُٞمْٛمٜمَك، اًْمَ٘مَدمَ  شَمٜمِّْم٥َم 

ى قَمغَم   .(139)رواه اًمٜمس٤مئل «اًمُٞمّْسَ

ٓ  إًمف»رومع اًمسب٤مسم٦م قمٜمد ىمقل  الشنة الرابعة: ، «أؿمٝمد أن

ريض اهلل ، عم٤م روي قمـ وائؾ سمـ طمجر «إٓ اهلل»وظمٗمْمف قمٜمد ىمقًمف 

 اًمَّتِل َوَروَمعَ  َواًمُقؾْمَٓمك، سم٤ِمإِلهْب٤َممِ  طَمٚمََّؼ  ىَمدْ  ̂ اًمٜمَّبِلَّ  َرَأْي٧ُم »ىم٤مل:   قمٜمف

دِ  ذِم  هِب٤َم َيْدقُمق شَمٚمِٞمِٝماَم،  .(140)رواه اسمـ ُم٤مضمف «اًمتََِّمٝمي

 ̂ اًمٜمَّبِلَّ  َأنَّ » :اموروي قمـ قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم ريض اهلل قمٜمٝم

َٓ  َدقَم٤م، إَِذا سم٠ُِمْصبُِٕمفِ  ُيِِمػمُ  يَم٤منَ  يُمَٝم٤م َو  .(141)رواه أسمق داود واًمٜمس٤مئل «ُُيَر 

اًمّمالة قمغم اًمٜمبل ^ ذم اًمتِمٝمد  الشنة اخلامشة:

 ؾَمِٛمعَ »إظمػم، عم٤م روي قمـ ومْم٤مًم٦م سمـ قمبٞمد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 
_________________ 

(، يمت٤مب اًمتٓمبٞمؼ، سم٤مب آؾمت٘مب٤مل سم٠مـمراف أص٤مسمع اًم٘مدم اًم٘مبٚم٦َم 9952) «ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل» (941)

 .قمٜمد اًم٘مٕمقد ًمٚمتِمٝمد

 .(، يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة، سم٤مب اإلؿم٤مرة ذم اًمتِمٝمد198) «ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف» (931)

 «ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل»(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب اإلؿم٤مرة ذم اًمتِمٝمد، 121) «ؾمٜمـ أيب داود» (939)

 .(، يمت٤مب اًمسٝمق، سم٤مب سمسط اًمٞمّسى قمغم اًمريمب٦م9861)
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دِ  َلْ  َصاَلشمِفِ  ذِم  َيْدقُمق َرضُماًل  ^ اهلل َرؾُمقُل  ْ  شَمَٕم٤ممَم، اهلل ُيَٛمج   َوَل

 صُمؿَّ  ،َهَذا(( ))َظِجَؾ : ^ اهلل َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  ^، اًمٜمَّبِل   قَمغَم  ُيَّمؾ  

هِ  َأوْ  ـ ًَمفُ  وَمَ٘م٤مَل  َدقَم٤مهُ  ، َصذَّ  ))إَِذا ـ: ًمَِٖمػْمِ ؿ  ـُ َٔب َدأ   َأَحُد  ِ ِجٔدِ  َؾ  ّ  َربِّفِ  بَِت

، َجؾَّ  ٔ ِف، َوافثََّْٚءِ  َوَظزَّ َِ ُظق ُثؿَّ  ^، افَّْبِلِّ  َظَذ  ُيَهعِّ  ُثؿَّ  َظ ً دُ  َيد   َب

ٜمف، واًمٜمس٤مئل َصَٚء(( بََِم  رواه أسمق داود، واًمؽمُمذي وطمسَّ
(142). 

أن ي٘مقل ذم شمِمٝمده سمٕمد اًمّمالة قمغم  الشنة الشادسة:

ؿَّ »اًمٜمبل ^:  ُٓ َِّ ُٝ  إِّنِّ  اف  ّ َِ ِز  َط  ٍ ًَم  َٕ  ِ ثًِرا، ُط رُ  َوَل  ـَ ٍِ  ٌ  َي

ُٕقَب  ، إِلَّ  افذُّ َٝ  ٕ ر   َأ
ٍِ َرةً  ِل  َؾٚؽ  ٍِ  ٌ ـ   َم ََح ِْل ِظْ ِدَك، ِم ََّٕؽ  َوار   إِ

 َٝ  ٕ ق   َأ ٍُ ٌَ ٔ   رُ اف ِح عم٤م روي قمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل  ش.ؿُ افرَّ

ْٛمٜمِل َصاَلِت،  ذِم  سمِفِ  َأْدقُمق ُدقَم٤مءً  قمٜمف أٟمف ىم٤مل ًمرؾمقل اهلل ^: قَمٚم 

 .(143)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ومٕمٚمَّٛمف إي٤مه٤م.
_________________ 

(، أسمقاب 4366) «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»(، أسمقاب اًمقشمر، سم٤مب اًمدقم٤مء، 9329) «ؾمٜـم أيب داود (938)

(، 9823) «ؾمٜـم اًمٜمس٤مئل»اًمدقمقات، سم٤مب ضم٤مُمع اًمدقمقات قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، 

 .يمت٤مب اًمسٝمق، سم٤مب اًمتٛمجٞمد واًمّمالة قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمّمالة

 «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، يمت٤مب إذان، سم٤مب اًمدقم٤مء ىمبؾ اًمسالم، 243) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (934)

 .(، يمت٤مب اًمذيمر، سم٤مب اؾمتحب٤مب ظمٗمض اًمّمقت سم٤مًمذيمر8615)
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ؿَّ »أو ي٘مقل:  ُٓ َِّ ـ   بَِؽ  َأُظقذُ  إِّنِّ  اف ، َظَذاِب  ِم ِ ََز   َوَأُظقذُ  اف

ـ   بَِؽ  ِٜ  ِم َ ِٚل، ادَِسِٔح  ؾِتْ  جَّ ـ   بَِؽ  َوَأُظقذُ  افدَّ ِٜ  ِم َ َٔٚ، ؾِتْ  ِٜ  ادَح  َ  َوؾِتْ 

ؿَّ  ادَََمِت، ُٓ َِّ ـَ  بَِؽ  َأُظقذُ  إِّنِّ  اف ٖ َثؿِ  ِم َرمِ  ادَ  ٌ  ش.َوادَ

 َرؾُمقَل  عم٤م روي قمـ أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: َأنَّ 

اَلِة. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ذِم  َيْدقُمق هب٤م يَم٤منَ  ^ اهلل اًمّمَّ
(144). 

ؿَّ »أو ي٘مقل:  ُٓ َِّ َٖفَُؽ  إِّنِّ  اف ََحُد  اهلل َيٚ َأش  ُد، اْل  َّ  َل   افَِّذي افهَّ

، َوَل   َيِِد   ـ   َوَل   ُيقفَد  ُُ ًقا فَفُ  َي ٍُ رَ  َأن   َأَحٌد، ـُ ٍِ  ٌ ُٕقِّب، ِل  َت ََّٕؽ  ُذ  إِ

 َٝ  ٕ قرُ  َأ ٍُ ٌَ ِحٔؿُ  اف   ش.افرَّ

روي قمـ حِمجـ سمـ إدرع ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: أن اًمٜمبل عم٤م 

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾمٛمع رضمال يدقمقا هبذه اًمٙمٚمامت ذم صالشمف،

َر  ))َؿد   وم٘م٤مل: ٍِ َر  َؿد   فَُف، ُؽ ٍِ  .(145)صَماَلصًم٤م. رواه أسمق داود واًمٜمس٤مئل فَُف(( ُؽ

، عم٤م روي قمـ وائؾ سمـ  الشنة الشابعة: ًٓ اًمتسٚمٞمؿ يٛمٞمٜم٤ًم وؿمام
_________________ 

 «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، يمت٤مب إذان، سم٤مب اًمدقم٤مء ىمبؾ اًمسالم، 248) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (933)

 .(، يمت٤مب اعمس٤مضمد وُمقاضع اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م يستٕم٤مذ ُمٜمف ذم اًمّمالة521)

ـ اًمٜمس٤مئل»(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل سمٕمد اًمتِمٝمد، 125) «ؾمٜـم أيب داود» (935) (، 9419) «ؾمٜم

 .يمت٤مب اًمسٝمق، سم٤مب اًمدقم٤مء سمٕمد اًمذيمر
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ـْ  ُيَسٚم ؿُ  وَمَٙم٤منَ  ^، اًمٜمَّبِل   َُمعَ  َصٚمَّٞم٧ُْم »: اهلل قمٜمف ىم٤ملطمجر ريض   قَم

َلمُ : َيِٛمٞمٜمِفِ  ؿ   ))افسَّ ُُ  ٔ َِ ُٜ  َظ َ ُٚتُف(( اهلل َوَرَح  ـَ ـْ  ،َوَبَر َلمُ : ؿِماَمًمِفِ  َوقَم  ))افسَّ

ؿ   ُُ  ٔ َِ ُٜ  َظ َ  .(146). رواه أسمق داوداهلل(( َوَرَح 

 يَم٤منَ  ̂ اًمٜمَّبِلَّ  َأنَّ »وقمـ قمبد اهلل سـم ُمسٕمقد ريض اهلل قمٜمف: 

ـْ  ُيَسٚم ؿُ  ـْ  َيِٛمٞمٜمِِف، قَم هِ  سَمٞم٤َمُض  ُيَرى طَمتَّك ؿِماَمًمِِف، َوقَم َلمُ : ظَمد  ؿ   ))افسَّ ُُ  ٔ َِ  َظ

 ُٜ َ َلمُ  اهلل، َوَرَح  ؿ   افسَّ ُُ  ٔ َِ ُٜ  َظ َ  .(147). رواه أسمق داوداهلل(( َوَرَح 

 قم٤مئِم٦م اسمتداء اًمسالم سم٤مًمٞمٛمٜمك، عم٤م روي قمـ الشنة الثامنة:

ـَ  ُُي٥ِمي  ̂ اًمٜمَّبِلي  يَم٤منَ : »ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض  ـُمُٝمقِرِه، ذِم  اًمتَّٞمَٛمي

ٚمِِف، ٚمِفِ  َوشَمَرضمي  .(148)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «َوشَمٜمَٕمي

أن يٜمقي اإلُم٤مم ذم شمسٚمٞمٛمتٞمف إٟمبٞم٤مء،  الشنة التاسعة:

واحلٗمٔم٦م وص٤مًمح اجلـ، واعمّمٚملم ُمٕمف يٛمٜم٦م ويّسة، عم٤م روي 

ْٞمٜم٤َم إَِذا يُمٜم٤َّم»قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:   َرؾُمقلِ  َُمعَ  َصٚمَّ
_________________ 

 .(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ذم اًمسالم116) «ؾمٜمـ أيب داود» (937)

 .(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ذم اًمسالم117) «ؾمٜمـ أيب داود» (936)

 «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب يبدأ سم٤مًمٜمٕمؾ اًمٞمٛمٜمك، 5253) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 932)

 .(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب اًمتٞمٛمـ ذم اًمٓمٝمقر وهمػمه887)
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اَلمُ : ىُمْٚمٜم٤َم ^ اهلل اَلمُ  اهلل، َوَرمْح٦َمُ  قَمَٚمْٞمُٙمؿْ  اًمسَّ ٦مُ  قَمَٚمْٞمُٙمؿْ  اًمسَّ  َوَرمْحَ

، إمَِم  سمَِٞمِدهِ  َوَأؿَم٤مرَ  اهلل،  ))َظَلمَ : ^ اهلل َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  اجل٤َمٟمَِبلْمِ

ؿ   ُتقِمُئقنَ  ُُ ِدي َٖي  َٚ بِ ََّٖنَّ ُٚب  ـَ َٕ ٔ ؾٍ  َأذ  ٍس؟ َخ  ّ ََم  ُص َّٕ ل إِ ٍِ  ُ ؿ   َي ـُ  َأَحَد

ؿُ  ُثؿَّ  َؾِخِذِه، َظَذ  َيَدهُ  َيَوعَ  َأن   ِِّ ـ   َأِخٔفِ  َظَذ  ُيَس ِِْٔف، َظَذ  َم ِّ  َي

 .(149). رواه ُمسٚمؿَوِصََمفِِف((

 ^ اًمٜمَّبِلي  َأَُمَرَٟم٤م: »وقمـ ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

، َوَأنْ  اإِلَُم٤مِم، قَمغَم  َٟمُردَّ  َأنْ  . «سَمْٕمضٍ  قَمغَم  سَمْٕمُْمٜم٤َم ُيَسٚم ؿَ  َوَأنْ  َٟمتََح٤مبَّ

 .(150)رواه أسمق داود

وقمـ صمقسم٤من ريض اهلل قمٜمف ُمقمم رؾمقِل اهلل ^ ىم٤مل: ىم٤مل 

َـّ  َأن   ِْلََحدٍ  َُيِؾُّ  َل  ))َثَلٌث رؾمقل اهلل ^:  ُٓ َِ ًَ  ٍ مُّ  َل : َي ُٗ  َرُجٌؾ  َي

ًمٚ َسفُ  َؾَُٔخصُّ  َؿق   ٍ َظٚءِ  َٕ ، بِٚفدُّ َؾ  َؾِ٘ن   ُدوََّنُؿ  ًَ د   َؾ ََ (( َؾ . رواه َخََّٚنُؿ 

ٜمف أسمق داود، واًمؽمُمذي وطمسَّ
(151). 

_________________ 

 .(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب إُمر سم٤مًمسٙمقن ذم اًمّمالة349) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 931)

 .(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب اًمرد قمغم اإلُم٤مم9119) «ؾمٜمـ أيب داود» (951)

ؾمٜمـ »(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب أيّمكم اًمرضمؾ وهق طم٤مىمـ؟ 11) «ؾمٜمـ أيب داود» (959)

 .قم٤مء(، أسمقاب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم يمراهٞم٦م أن خيص اإلُم٤مم ٟمٗمَسف سم٤مًمد456) «اًمؽمُمذي
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أن يٜمقي اعمٜمٗمرد احلٗمٔم٦م وم٘مط، عم٤م ذم  الشنة العاطرة:

 احلدي٨م اًمس٤مسمؼ، وٓ أطمَد ُمٕمف همػُم احلََٗمَٔم٦م.

ُمت٤مسمٕم٦م اإلُم٤مم ذم اًمتسٚمٞمٛم٦م، عم٤م روي قمـ  الشنة احلادية عظر:

 طِملَم  وَمَسٚمَّْٛمٜم٤َم ̂ اًمٜمَّبِل   َُمعَ  َصٚمَّٞمْٜم٤َم: »قمتب٤من سـم ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

 .(152). رواه اًمبخ٤مري«ؾَمٚمَّؿَ 

ظمٗمض اًمّمقت سم٤مًمتسٚمٞمٛم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمـ  الشنة الثانية عظر:

 ^ اهلل َرؾُمقَل  َأنَّ »إومم، عم٤م روي قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: 

اَلةِ  ذِم  ُيَسٚم ؿُ  يَم٤منَ   إمَِم  َيِٛمٞمُؾ  صُمؿَّ  َوضْمِٝمِف، شمِْٚمَ٘م٤مءَ  َواطِمَدةً  شَمْسٚمِٞمَٛم٦مً  اًمّمَّ

ؼ   ـِ  اًمِم   .(154). رواه اًمؽمُمذي(153)«ؿَمٞمًْئ٤م إَْيَٛم

اٟمتٔم٤مر اعمسبقق ومراغ اإلُم٤مم ُمـ  الشنة الثالثة عظر:

 اًمتسٚمٞمٛمتلم، طمتك يٕمٚمؿ أن ٓ ؾمٝمق قمٚمٞمف.
_________________ 

 .(، يمت٤مب إذان، سم٤مب يسٚمؿ طملم يسٚمؿ اإلُم٤مم242) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 958)

وشم٠مويٚمف أٟمف يم٤من خيٗمض صقشمف سم٤مًمتسٚمٞمٛم٦م، ومٚمؿ شمسٛمع قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ذًمؽ، سمؾ ورد  (954)

. «َوضْمِٝمفِ  شمِْٚمَ٘م٤مءَ  َواطِمَدةً  شَمْسٚمِٞمَٛم٦مً  ُيَسٚم ؿُ  يَم٤منَ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهلل َصغمَّ  اهلل َرؾُمقَل  َأنَّ »قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف: 

(، يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة، سم٤مب ُمـ يسٚمؿ شمسٚمٞمٛم٦م واطمدة، قمـ 191) «ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»)يٜمٔمر: 

 .قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م(، وشم٠مويٚمف ُم٤م ذيمرٟم٤مه

 .(، أسمقاب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمتسٚمٞمؿ ذم اًمّمالة817) «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي» (953)
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 أركان الصالة

ـ أظمؾَّ ُمَ  صالةَ  سمذيمر أريم٤من اًمّمالة، ٕنَّ  فُ ٤مقمُ بَ شمْ وطمُسـ إِ 

 شمّمح، ؾمٝمًقا يم٤من أم قمٛمًدا، وهل٤م ؾمت٦م أريم٤من:سمقاطمدة ُمٜمٝم٤م، ٓ 

اًمتحريٛم٦م، ًم٘مقل اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم: الركن األول: 

ْ  َوَربَمَ } ، واعمراد سمف: شمٙمبػمة آومتت٤مح، يمام [4: اعمدصمر] {اََهّبِ

 اًمٕمٚمؿ. أمجع قمغم ذًمؽ أهُؾ 

ـَ  َأنَّ »وقمـ ٟم٤مومع:  اَلةِ  ذِم  َدظَمَؾ  إَِذا يَم٤منَ  قُمَٛمرَ  اسْم َ  اًمّمَّ  ... يَمؼمَّ

ـُ  َذًمَِؽ  َوَروَمعَ  . رواه اًمبخ٤مري«^ اهلل َٟمبِل   إمَِم  قُمَٛمَر  اسْم
(155)

. 

ٔا}اًم٘مٞم٤مم، ًم٘مقل اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم:  الركن الثاني: ِ  وَكُُٔم  ّلِلَ
ُمر ه٤مهٜم٤م ًمٚمقضمقب، وٓ جي٥م اًم٘مٞم٤مم [842: اًمب٘مرة] {كَُِّتِيَ  ، وٕا

 ظم٤مرج اًمّمالة، ومتٕملمَّ اعمراد.

 إَِذا ^ اهلل َرؾُمقُل  يَم٤منَ »وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

اَلِة، إمَِم  ىَم٤ممَ  ُ  اًمّمَّ  .(156). رواه اًمبخ٤مري«َيُ٘مقمُ  طِملمَ  ُيَٙمؼم 
_________________ 

 .(، يمت٤مب إذان، سم٤مب رومع اًمٞمديـ إذا ىم٤مم ُمـ اًمريمٕمتلم641) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 955)

 .(، يمت٤مب إذان، سم٤مب اًمتٙمبػم إذا ىم٤مم ُمـ اًمسجقد621) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 957)
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اًم٘مراءة، ًم٘مقل اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم:  الركن الثالث:

ّ اَّكْرَُءوا} ََ  ََيََّسَ  ٌَ ، وإُمر ه٤مهٜم٤م [81: اعمزُمؾ] {اىُْلْرآنِ  ٌِ

َرأ   ))ُثؿَّ  ًمٚمقضمقب، وًم٘مقل اًمٜمبل ^ ًمٚمٛمزء صالشمف:أيًْم٤م   َمٚ اؿ 

 َ َْٔسَّ َؽ  َت ًَ ـَ  َم آِن(( ِم ر  َُ  .(157)رواه اًمبخ٤مري .اف

اًمريمقع واًمسجقد، ًم٘مقل اهلل  الركن الرابع واخلامص:

ّ}شمب٤مرك وشمٕم٤ممم:  َٓ ي 
َ
ََ  يَّأ ٔا اََّلِي ُِ ٌَ ٔا آ : احل٩م] {َواْسُوُدوا اْرَنُع

ع   ))ُثؿَّ  صالشمف: ، وًم٘مقل اًمٜمبل ^ ًمٚمٛمزء[66 ـَ َـّ  َحتَّك ار 
ئِ َّ  َتى 

... ٚ ًً
ُجد   ُثؿَّ  َراـِ َـّ  َحتَّك اش 

ئِ َّ  .(158). رواه اًمبخ٤مريَشِٚجًدا(( َتى 

اًم٘مٕمدة إظمػمة ىمدر اًمتِمٝمد، عم٤م روي قمـ  الركن الشادض:

 ))إَِذااسمـ ُمسٕمقد ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمبل̂  أٟمف قمٚمٛمف اًمتِمٝمد صمؿ ىم٤مل: 

 َٝ  ِ َٝ  أَو   َهَذا ُؿ  ٔ ََد   َهَذا َؿَو َٝ  َؾ  ٔ  .(159). رواه أسمق داودَصَلَتَؽ(( َؿَو

 وُم٤م ؾمقاه ومٝمق واضم٥م أو ؾمٜم٦م، واهلل أقمٚمؿ.
_________________ 

(، يمت٤مب إذان، سم٤مب وضمقب اًم٘مراءة ًمإلُم٤مم واعم٠مُمقم ذم 656) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 956)

 .اًمّمٚمقات يمٚمٝم٤م

سم٤مب وضمقب اًم٘مراءة ًمإلُم٤مم واعم٠مُمقم ذم (، يمت٤مب إذان، 656) «صحٞمح اًمبخ٤مري»  (952)

 .اًمّمٚمقات يمٚمٝم٤م

 .(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب اًمتِمٝمد161) «ؾمٜمـ أيب داود» (951)
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 وصالة المرأة الرجل صالة بين الفرق

وٓ ومرق سملم صالة اًمرضمؾ واعمرأة ذم مجٞمع أريم٤مهن٤م 

 وؾمٜمٜمٝم٤م وواضمب٤مهت٤م، إٓ ذم صمامن ظمّم٤مل:

أهن٤م شمرومع يدهي٤م إمم ُمٜمٙمبٞمٝم٤م، وذًمؽ ٕٟمف أؾمؽم هل٤م،  األوىل:

 .(160)وسمٜم٤مُء أُمِرهـ قمغم اًمسؽم

 .(161)شمْمع يٛمٞمٜمٝم٤م قمغم ؿمامهل٤م حت٧م صمدهي٤م الثانية:

 .(162)ٓ دم٤مذم سمٓمٜمٝم٤م قمـ ومخذهي٤م الثالثة:

شمْمع يدهي٤م قمغم ومخذهي٤م الرابعة:
(163)

. 

 .(164)شمبٚمغ رؤوس أص٤مسمٕمٝم٤م ريمبتٞمٝم٤م اخلامشة:

 .(165)ٓ شمٗمتح إسمٓمٞمٝم٤م ذم اًمسجقد الشادسة:
_________________ 

 .992:9 «شمبٞملم احل٘م٤مئؼ»، 911:9 «سمدائع اًمّمٜم٤مئع»يٜمٔمر:  (971)

 .992:9 «شمبٞملم احل٘م٤مئؼ»يٜمٔمر:  (979)

 .992:9 «شمبٞملم احل٘م٤مئؼ»، 446:9 «اعمحٞمط اًمؼمه٤مين»يٜمٔمر:  (978)

 .992:9 «شمبٞملم احل٘م٤مئؼ»يٜمٔمر:  (974)

 .992:9 «شمبٞملم احل٘م٤مئؼ»يٜمٔمر:  (973)

 .992:9 «شمبٞملم احل٘م٤مئؼ»، 446:9 «اعمحٞمط اًمؼمه٤مين»يٜمٔمر:  (975)
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 .(166)دمٚمس ُمتقريم٦م ذم اًمتِمٝمد الشابعة:

ج أص٤مسمٕمٝم٤م ذم اًمريمقع الثامنة: ٓ شمٗمر 
(167). 

 بالصالة المتعلقة العامة اآلداب

ٔداب يم٤مًمت٤مزم:  صمؿ إن هٜم٤مك آداسم٤م شمتٕمٚمؼ سم٤مًمّمالة، ويٜمبٖمل ُمراقم٤مهت٤م، وهذه ا

 أن يٜمٔمر إمم ُمقضع ؾمجقده ذم طم٤مل اًم٘مٞم٤مم. األدب األول:

 ويٜمٔمر ذم ريمققمف إمم ىمدُمف. األدب الثاني:

 ويٜمٔمر ذم ؾمجقده إمم أٟمٗمف. األدب الثالث:

 ويٜمٔمر ذم ىمٕمقده إمم طمجره. األدب الرابع:

 ويٜمٔمر إمم ُمٜمٙمبٞمف قمٜمد اًمسالم. األدب اخلامص:

ًْ ِِف ﴿: ويدل ًمذًمؽ ىمقل اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ُْ  ََ اََّلِي
ًْ َخِّشُعٔنَ  [، وفم٤مهر أي٦م: ي٘متيض ُمٜمع 8]اعم١مُمٜمقن:  ﴾َصََلَِِٓ

شمٙمٚمػ اًمٜمٔمر إمم همػم اعمقضع اًمذي ي٘مع سمٍمه قمٚمٞمف ذم هذه 

 إطمقال ُمـ همػم يمٚمٗم٦م.

_________________ 

 .992:9 «شمبٞملم احل٘م٤مئؼ»يٜمٔمر:  (977)

 .992:9 «شمبٞملم احل٘م٤مئؼ»يٜمٔمر:  (976)
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وُمٕمٚمقم أن اًم٘م٤مئؿ ُمتك ل يتٙمٚمػ اًمٜمٔمر إمم همػم اعمقضع 

اًمذي ي٘مع سمٍمه قمٚمٞمف، يم٤من ُمٜمتٝمك سمٍمه إمم ُمقضع ؾمجقده، 

إمم ىمدُمٞمف، وذم ؾمجقده إمم أٟمٗمف، وذم وذم ريمققمف ي٘مع سمٍمه 

 .، وذم ؾمالُمف إمم ُمٜمٙمبفىمٕمقده إمم طمجره

هذا إذا ظمغم سمٜمٗمسف ؾمقم ـمبٞمٕمتف، وٓ ي٘مع سمٍمه ذم هذه 

إطمقال إمم همػم هذه اعمقاضع إٓ سم٤مًمتٙمٚمػ، ومال يٜمبٖمل أن يٗمٕمؾ 

  ذًمؽ؛ ٕٟمف يٜم٤مذم اخلِمقع واًمسٙمقن.

ٔمؿ همٚمبف اًمتث٤مؤب ذم اًمّمالة، يم إن األدب الشادض:

اؾمتٓم٤مع، ووضع يده قمغم ومٛمف، عم٤م روي قمـ أيب هريرة ريض ُم٤م

ـَ  ))افتََّثُٚؤُب اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمبل ^ أٟمف ىم٤مل:  ٔ ىَِٚن، ِم  َؾَِ٘ذا افنَّ

ؿ   َتَثَٚءَب  ـُ هُ  َأَحُد دَّ َرُ  ِ َتَىَٚع، َمٚ َؾ ؿ   َؾِ٘نَّ  اش  ـُ  َهٚ،: َؿَٚل  إَِذا َأَحَد

ٔ ىَُٚن(( َضِحَؽ  . رواه اًمبخ٤مريافنَّ
(168)

. 

قمٜمد اًمؽمُمذي ـ سم٢مؾمٜم٤مد طمسـ ـ قمـ اًمٜمبل ^ أٟمف  وذم رواي٦مٍ 

َىُٚس : ىم٤مل ًُ ـَ  ))اف ـَ  َوافتََّثُٚؤُب  اهلل، ِم ٔ ىَِٚن، ِم  َتثََٚءَب  َؾَِ٘ذا افنَّ
_________________ 

 .(، يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ، سم٤مب صٗم٦م إسمٚمٞمس وضمٜمقده4821) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 972)
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ؿ   ـُ ََٔوع   َأَحُد  ِ ٔ ىَٚنَ  َؾِ٘نَّ  آه   آه  : َؿَٚل  َوإَِذا ؾِِٔف، َظَذ  َيَدهُ  َؾ َحُؽ  افنَّ  َيو 

ـ   ؾِِف، ِم ُّٛ  اهللَ َوإِنَّ  َجق 
َىَٚس  ُُيِ ًُ َرهُ  اف  ُ  َؿَٚل  َؾَِ٘ذا افتَّثَُٚؤَب، َوَي

ُجُؾ  ٔ َىٚنَ  َؾِ٘نَّ  َتثََٚءَب  إَِذا آه   آه  : افرَّ َحُؽ  افنَّ ؾِِف(( ِّم  َيو  َجق 
(169). 

وٓ يتٜمحٜمح سمٖمػم قمذر، إٓ أن يٙمقن  األدب الشابع:

ُمدومققًم٤م إًمٞمف، ٕٟمف ُيّمؾ سمف احلروف، وهق ُمـ يمالم اًمٜم٤مس، 

ويمالم اًمٜم٤مس ممٜمقٌع ذم اًمّمالة، عم٤م روي قمـ ُمٕم٤موي٦م اًمسٚمٛمل، 

ـ  : قمـ اًمٜمبل ^ أٟمف ىم٤مل ٌء ِم ٚ َر  َٓ ُح ؾِٔ ُِ َلَة َل َيه   افهَّ
))إِنَّ َهِذهِ

ِس(( َلِم افَّْٚ رواه ُمسٚمؿ ـَ
(170)

. 

قمغم إذيم٤مر اعم٠مصمقرة سمٕمد اًمّمالة، اعمقافمب٦م  ألدب الثامن:ا

 :وهذه إدقمٞم٦م يم٤مًمت٤مزم

ؿَّ »/أن يستٖمٗمر صمالصم٤م، صمؿ يدقمق سمٕمده: 9 ُٓ َٝ  افِ  ٕ َلمُ  َأ  افسَّ

َلُم، َوِمْ َؽ  َٝ  افسَّ ـ  َرامِ  اجَلَللِ  َذا َتبََٚر ـ   .شَواِْل

 ^ اهلل َرؾُمقُل  يَم٤منَ »عم٤م روي قمـ صمقسم٤من ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 
_________________ 

ـ اًمؽمُمذي»( 971) ٕدب، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء أن اهلل ُي٥م اًمٕمٓم٤مس، ويٙمره اًمتث٤مؤب8637) «ؾمٜم  .(، أسمقاب ا

 .، يمت٤مب اعمس٤مضمد، سم٤مب حتريؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة(546) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 961)
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َف  إَِذا ـْ  اْٟمٍَمَ ؿَّ : َوىَم٤مَل  صَماَلصًم٤م اؾْمَتْٖمَٗمَر  َصاَلشمِفِ  ُِم ُٓ َٝ  ))افِ  ٕ َلمُ  َأ  افسَّ

َلُم، َوِمْ َؽ  َٝ  افسَّ ـ  َراِم(( اجَلَللِ  َذا َتبََٚر ـ   .(171). رواه ُمسٚمؿَواِْل

/أن يسب ح صمالصم٤م وصمالصملم، وُيٛمد اهلل صمالصم٤م وصمالصملم، ويٙمؼم 8

َدهُ  اهللُ  إِلَّ  إِفَفَ  َل »اهلل صمالصم٤م وصمالصملم، صمؿ ي٘مقل َت٤مم اعم٤مئ٦م:   َل  َوح 

يَؽ  ِ ُؽ  َففُ  فَُف، َذِ ُد  َوفَفُ  ادُ  ّ ؾِّ  َظَذ  َوُهقَ  احَل ءٍ  ـُ  .شَؿِديٌر  َر 

ـ  عم٤م روي قمـ أيب هريرة، قمـ اًمٜمبل̂  ىم٤مل:   اهللَ  َشبََّح  ))َم

َ  َوَثَلثَِغ، َثَلًثٚ اهللَ َوََحَِد  َوَثَلثَِغ، َثَلًثٚ َصَلةٍ  ـُؾِّ  ُدُبرِ  ِّم  زَّ ـَ  اهللَ  َو

َِؽ  َوَثَلثَِغ، َثَلًثٚ ٌٜ  َؾتِ  ًَ ًُقَن، تِس  ِٜ  َِتَٚمَ : َوَؿَٚل  َوتِس   إِلَّ  إَِففَ  َل : اد َِٚئ

َدهُ  اهللُ يَؽ  َل  َوح  ِ ُؽ  فَفُ  فَُف، َذِ ُد  َوفَفُ  ادُ  ّ ؾِّ  َظَذ  َوُهقَ  احَل ءٍ  ـُ  َر 

َرت   َؿِديٌر  ٍِ ٝ   َوإِن   َخَىَٚيٚهُ  ُؽ َٕ ٚ ِر(( َزَبدِ  ِمث َؾ  ـَ  .(172). رواه ُمسٚمؿاف َبح 

ؿَّ »/أو يدقمق هبذه اًمٙمٚمامت: 4 ُٓ َِّ ـَ  بَِؽ  َأُظقذُ  إِّنِّ  اف ، ِم ـِ  اجُلب 

َذلِ  إَِػ  ُأَردَّ  َأن   بَِؽ  َوَأُظقذُ  ِر، َأر  ُّ ًُ ـ   بَِؽ  َوَأُظقذُ  اف ِٜ  ِم َ َٔٚ، ؾِتْ   ٕ  َوَأُظقذُ  افدُّ

ـ   بَِؽ  ِ  َظَذاِب  ِم ََز   .شاف
_________________ 

 .، يمت٤مب اعمس٤مضمد، سم٤مب اؾمتحب٤مب اًمذيمر سمٕمد اًمّمالة(519) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 969)

 .اؾمتحب٤مب اًمذيمر سمٕمد اًمّمالة، يمت٤مب اعمس٤مضمد، سم٤مب (516) «صحٞمح ُمسٚمؿ »( 968)
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: عم٤م روي قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن إودي ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

  سَمٜمِٞمفِ  ُيَٕمٚم ؿُ  ؾَمْٕمدٌ  يَم٤منَ »
ِ
ء َٓ  اًمِٖمْٚماَمنَ  اعمَُٕمٚم ؿُ  ُيَٕمٚم ؿُ  يَماَم  اًمَٙمٚماَِمِت  َه١ُم

ذُ  يَم٤منَ  ^ اهلل َرؾُمقَل  إِنَّ : َوَيُ٘مقُل  اًمٙمِت٤َمسَم٦مَ  َـّ  َيَتَٕمقَّ اَلةِ  ُدسُمرَ  ُِمٜمُْٝم . «اًمّمَّ

 .(173)رواه اًمبخ٤مري

 سنن الجمعة

وًمٚمجٛمٕم٦م إطمدى قمنمة ؾمٜم٦م، صمبت٧م قمـ اًمٜمبل ^ وطم٨مَّ 

 قمٚمٞمٝم٤م هق وأصح٤مسمف رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم، وهل يم٤مًمت٤مزم:

اًمٖمسؾ ًمّمالة اجلٛمٕم٦م، عم٤م روي قمـ قمبد  الشنة األوىل:

إَِذا َجَٚء ))ىم٤مل:  ^: أن رؾمقل اهلل اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام

تَِسؾ    ٌ َٔ  ِ ، َؾ َٜ ًَ ُّ ُؿ اجُل ـُ  .(174)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((َأَحُد

اظمتٞم٤مر أومْمؾ ُم٤م قمٜمده ُمـ إًمبس٦م، عم٤م روي  الشنة الثانية:

ـَ اخلَٓم٤َّمِب، َرَأى »: قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام َأنَّ قُمَٛمَر سْم

ْي٧َم َهِذِه،  اَء قِمٜمَْد سَم٤مِب اعمَْسِجِد، وَمَ٘م٤مَل: َي٤م َرؾُمقَل اهلل ًَمِق اؿْمؽَمَ طُمٚم٦ًَّم ؾِمػَمَ
_________________ 

 .(، يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمسػم، سم٤مب ُم٤م يتٕمقذ ُمـ اجلـ8288) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 964)

صحٞمح »، سم٤مب ومْمؾ اًمٖمسؾ يقم اجلٛمٕم٦م(، يمت٤مب اجلٛمٕم٦م، 266) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 963)

 .(، يمت٤مب اجلٛمٕم٦م233) «ُمسٚمؿ
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 .(175)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف« وَمَٚمبِْستََٝم٤م َيْقَم اجلُُٛمَٕم٦مِ 

: وقمـ حمٛمد سمـ ُيٞمك سمـ طمب٤من أن رؾمقل اهلل ^ ىم٤مل

ؿ  إِن  َوَجَد َمٚ)) ـُ ُتؿ   ـَظَذ َأَحِد ؿ  إِن  َوَجد  ـُ َأن   ـَأو  َمٚ َظَذ َأَحِد

َْتِفِ   ٓ َّب  ِم ، ِشَقى َثق 
ِٜ
ًَ ُّ ِم اجُل َٔق 

ِ فِ َبغ  رواه أسمق داود  ((َيتَِّخَذ َثق 

 .(176)سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح

اًمتبٙمػم إمم اجلٛمٕم٦م، عم٤م روي قمـ أيب  الشنة الثالثة:

ـِ ))ىم٤مل:  ^أن رؾمقل اهلل هريرة ريض اهلل قمٜمف:  َم َم َتَسَؾ َيق  اؽ 

ـ  َراَح ِّم  ، َوَم ًٜ َٕ َب َبَد ََم َؿرَّ َّٕ َٖ َُ  ُثؿَّ َراَح، َؾ
ِٜ ََْٚب َؾ اجَل  ُؽس 

ِٜ
ًَ ُّ اجُل

 ،ِٜ ِٜ افثَّٚفَِث َٚظ ـ  َراَح ِّم افسَّ َرًة، َوَم ََ َب َب ََم َؿرَّ َّٕ َٖ َُ ، َؾ
ِٜ
َٔ
ِٜ افثَِّٕٚ َٚظ افسَّ

ـ  َراَح  َرَن، َوَم ب ًنٚ َأؿ  ـَ َب  ََم َؿرَّ َّٕ َٖ َُ َََّٕم  َؾ َٖ َُ ، َؾ ِٜ ًَ ابِ  افرَّ
ِٜ َٚظ ِّم افسَّ

َب  ََم َؿرَّ َّٕ َٖ َُ ، َؾ
ِٜ ِٜ اخَلِٚمَس َٚظ ـ  َراَح ِّم افسَّ ، َوَم ًٜ َب َدَجَٚج َؿرَّ

ِت ادََل  ، َؾَِ٘ذا َخَرَج اِْلَمُٚم َحَْضَ ًٜ ٔ َو َر َب ـ  قَن افذِّ ًُ
ِّ َت ُٜ َيس  َُ

 ((ئِ
_________________ 

صحٞمح »يٚمبس أطمسـ ُم٤م جيد، سم٤مب (، يمت٤مب اجلٛمٕم٦م، 227) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 965)

(، يمت٤مب اًمٚمب٤مس واًمزيٜم٦م، سم٤مب حتريؿ اؾمتٕمامل إٟم٤مء اًمذه٥م واًمٗمْم٦م قمغم 8172) «ُمسٚمؿ

 .اًمرضم٤مل واًمٜمس٤مء

 .اًمٚمبس ًمٚمجٛمٕم٦مسم٤مب (، أسمقاب اجلٛمٕم٦م، 9162) «ؾمٜمـ أيب داود»( 967)
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 .(177)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

َٚن )): بل ^ ىم٤ملوذم رواي٦م قمٜمف ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜم ـَ إَِذا 

ِٝ ادََل  ٍَ ِٜ َوَؿ ًَ ُّ ُم اجُل َل َيق  ُتُبقَن اْلَوَّ  ُ ِجِد َي ُٜ َظَذ َبِٚب ادَس  َُ
ئِ

ٚفَِّذي ُِّي ِدي  ـَ ، ُثؿَّ  ًٜ َٕ َثِؾ افَِّذي ُِّي ِدي َبَد َّ ـَ ِر  جِّ َٓ َل، َوَمثَُؾ ادُ َؾْٚلَوَّ

، ُثؿَّ  ًٜ ب ًنٚ، ُثؿَّ َدَجَٚج ـَ َرًة، ُثؿَّ  ََ ا َب ، َؾَِ٘ذا َخَرَج اِْلَمُٚم َضَقو  ًٜ ٔ َو َب

رَ  ـ  ًُقَن افذِّ
ِّ تَ ، َوَيس  ؿ  ُٓ ٍَ  .(178)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((ُصُح

اعمٌم إمم اجلٛمٕم٦م، عم٤م روي قمـ أوس  الشنة الرابعة:

َؾ ))ي٘مقل:  ^ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل سمـ أوس اًمث٘مٗمل ىم٤مل:  ـ  َؽسَّ َم

 َُ تَ َر َواب  َُّ َتَسَؾ، ُثؿَّ َب  َواؽ 
ِٜ
ًَ ُّ َم اجُل َٕٚ َيق  ، َوَد  ٛ ـَ َر، َوَمَنك َوَل  َير 

ُر   َأج 
ٍٜ ُؾ َشَْ َّ  َظ

ؾِّ ُخى َقةٍ ُُ َٚن فَُف بِ ـَ ُغ   ِ َع َوَل  َي َّ تَ َمِٚم َؾٚش  ِ ـَ اْل  ِم

ٚ َٓ َِٔٚم
ٚ َوؿِ َٓ َِٔٚم ٜمف اًمؽمُمذي ((ِص رواه إرسمٕم٦م وطمسَّ

(179). 
_________________ 

 «صحٞمح ُمسٚمؿ»ومْمؾ اجلٛمٕم٦م، سم٤مب (، يمت٤مب اجلٛمٕم٦م، 229) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 966)

 .قاك ًمٚمجٛمٕم٦م(، يمت٤مب اجلٛمٕم٦م، سم٤مب اًمٓمٞم٥م واًمس251)

صحٞمح »(، يمت٤مب اجلٛمٕم٦م، سم٤مب آؾمتامع إمم اخلٓمب٦م، 181) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 962)

 .(، يمت٤مب اجلٛمٕم٦م، سم٤مب ومْمؾ اًمتٝمجػم يقم اجلٛمٕم٦م251) «ُمسٚمؿ

« ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»( يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب  ذم اًمٖمسؾ يقم اجلٛمٕم٦م، 435« )ؾمٜمـ أيب داود»( 961)

« ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل»، أسمقاب اجلٛمٕم٦م، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ومْمؾ اًمٖمسؾ يقم اجلٛمٕم٦م (317)

 (9126« )ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»، يمت٤مب اجلٛمٕم٦م، سم٤مب ومْمؾ اعمٌم إمم اجلٛمٕم٦م (9423)

 .يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمسٜم٦م ومٞمٝم٤م، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٖمسؾ يقم اجلٛمٕم٦م
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عم٤م روي  اجلٚمقس قمغم ُم٘مرسم٦م ُمـ اإلُم٤مم، الشنة اخلامشة:

ـ  ))ي٘مقل:  ^ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل قمـ أوس سمـ أوس اًمث٘مٗمل ىم٤مل:  َم

 ،  ٛ ـَ َر، َوَمَنك َوَل  َير  َُ َت َر َواب  َُّ تََسَؾ، ُثؿَّ َب  َواؽ 
ِٜ
ًَ ُّ َم اجُل َؾ َيق  َؽسَّ

ُر   َأج 
ٍٜ ُؾ َشَْ َّ ؾِّ ُخى َقٍة َظ ُُ َٚن فَُف بِ ـَ ُغ   ِ َع َوَل  َي َّ َت َمِٚم َؾٚش  ِ ـَ اْل  ٚ ِم َٕ َوَد

ِٚص  َٓ ٚ َوؿَِِٔٚم َٓ ٜمف اًمؽمُمذي ((َِٔٚم رواه إرسمٕم٦م وطمسَّ
(180). 

آطمؽماز قمـ ختٓمل رىم٤مب اًمٜم٤مس، عم٤م  الشنة الشادسة:

: ^: ىم٤مل رؾمقل اهلل روي قمـ ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

ـَ )) َه ٍر، ُثؿَّ ادَّ  ٓ ـ  ُض تَىََٚع ِم َر بََِم اش  َّٓ ، َوَتَى
ِٜ
ًَ ُّ َم اجُل َتَسَؾ َيق  ـِ اؽ  َم

َٛ فَُف، 
تِ ـُ ، َؾَهذَّ َمٚ  ِ َ اث َْغ  ق  َبغ  رِّ ٍَ َِؿ  ُي ، ُثؿَّ َراَح َؾ ٍٛ ـ  ضِٔ َأو  َمسَّ ِم

 ِٜ ًَ ُّ َ اجُل َُف َوَبغ   ْٔ َر فَُف َمٚ َب
ٍِ ، ُؽ َٝ َه  ٕ ُثؿَّ إَِذا َخَرَج اِْلَمُٚم َأ

َرى  .(181)رواه اًمبخ٤مري ((اْلُخ 

ـِ سُمّْسٍ َص٤مطِم٥ِم يُمٜم٤َّم َُمَع قَمْبِد اهلل »: وقمـ أيب اًمزاهري٦م ىم٤مل سْم
_________________ 

« ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»ٛمٕم٦م، ( يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب  ذم اًمٖمسؾ يقم اجل435« )ؾمٜمـ أيب داود»( 921)

 (9423« )ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل»، أسمقاب اجلٛمٕم٦م، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ومْمؾ اًمٖمسؾ يقم اجلٛمٕم٦م (317)

يمت٤مب إىم٤مُم٦م  (9126« )ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»، يمت٤مب اجلٛمٕم٦م، سم٤مب ومْمؾ اعمٌم إمم اجلٛمٕم٦م

 .اًمّمالة واًمسٜم٦م ومٞمٝم٤م، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٖمسؾ يقم اجلٛمٕم٦م

 .٦م، سم٤مب ٓ يٗمرق سملم اصمٜملم يقم اجلٛمٕم٦ميمت٤مب اجلٛمٕم(، 191) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 929)
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َيْقَم اجلُُٛمَٕم٦ِم، وَمَج٤مَء َرضُمٌؾ َيَتَخٓمَّك ِرىَم٤مَب اًمٜم٤َّمِس، وَمَ٘م٤مَل  ^اًمٜمَّبِل  

: ضَم٤مَء َرضُمٌؾ َيَتَخٓمَّك ِرىَم٤مَب اًمٜم٤َّمِس َيْقَم اجلُُٛمَٕم٦ِم،  ـُ سُمّْسٍ قَمْبُد اهلل سْم

د  )): ^خَيُْٓم٥ُم، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اًمٜمَّبِلي  ^َواًمٜمَّبِلي  ََ ِِس  َؾ َٝ  اج  . ((آَذي 

 .(182)رواه أسمق داود واًمٜمس٤مئل

آؾمتامع إمم اخلٓمب٦م، واإلٟمّم٤مت هل٤م،  الشنة الشابعة:

ـِ )) عم٤م روي قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمبل ^ ىم٤مل: َم

ُرَغ   ٍ َٝ َحتَّك َي َه  ٕ َر َفُف، ُثؿَّ َأ ، َؾَهذَّ َمٚ ُؿدِّ َٜ ًَ ُّ َتَسَؾ ُثؿَّ َأَتك اجُل اؽ 

ـ  ُخى بَتِِف،  َرى، ِم ُخ  ِٜ اْل  ًَ ُّ َ اجُل ٔ َُْف َوَبغ  َر فَُف َمٚ َب
ٍِ ُف، ُؽ ًَ ُثؿَّ ُيَهعِّ َم

 َأيَّٚمٍ 
ِٜ ُؾ َثَلَث  .(183)رواه ُمسٚمؿ ((َوَؾو 

َٖ )): ^: ىم٤مل رؾمقل اهلل وذم رواي٦م قمٜمف ىم٤مل ـ  َتَقضَّ َم

َر  ٍِ ، ُؽ َٝ َه  ٕ َع َوَأ َّ تَ ، َؾٚش  َٜ ًَ ُّ ـَ اف ُقُضقَء، ُثؿَّ َأَتك اجل ُ َس َٖح  فَُف َمٚ َؾ

ٚ ٌَ د  َف ََ ـ  َمسَّ احَلَل َؾ ٍٚم، َوَم  َأيَّ
ِٜ ، َوِزَيَٚدُة َثَلَث ِٜ ًَ ُّ َ اجُل ٔ َُْف َوَبغ   ((َب

_________________ 

ؾمٜـم »، أسمقاب اجلٛمٕم٦م، سم٤مب ختٓمل رىم٤مب اًمٜم٤مس يقم اجلٛمٕم٦م( 9992« )ؾمٜمـ أيب داود»( 928)

يمت٤مب اجلٛمٕم٦م، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ ختٓمل رىم٤مب اًمٜم٤مس واإلُم٤مم قمغم اعمٜمؼم  (9411« )اًمٜمس٤مئل

 .يقم اجلٛمٕم٦م

 وأٟمّم٧م ًمٚمخٓمب٦م.يمت٤مب اجلٛمٕم٦م، سم٤مب ومْمؾ ُمـ اؾمتٛمع (، 256) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 924)
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 .(184)رواه ُمسٚمؿ

قمدم آٟمِمٖم٤مل سم٤مًمٚمٝمق واًمٚمٕم٥م أصمٜم٤مء  الشنة الثامنة:

: أن رؾمقل اهلل اخلٓمب٦م، عم٤م روي قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف

َٝ فَِهِٚحبِ ))ىم٤مل:  ^  ِ ، َواِْلَمُٚم إَِذا ُؿ  ٝ ِه  ٕ : َأ ِٜ ًَ ُّ َم اجُل َؽ َيق 

َت  ٌَق  ََد  َف ، َؾ ُٛ ُى  .(185)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((ََي 

ـ  َمسَّ احَلَل )): ^: ىم٤مل رؾمقل اهلل وقمٜمف أيْم٤م ىم٤مل َم

ٚ ٌَ ََد  َف  .(186)رواه ُمسٚمؿ ((َؾ

اعمح٤مومٔم٦م قمغم ىمراءة ؾمقرة اًمٙمٝمػ، عم٤م  الشنة التاسعة:

ىم٤مل:  ^أن اًمٜمبل روي قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف: 

(( َ ـَ افُّْقِر َمٚ َبغ   َأَضَٚء فَُف ِم
ِٜ
ًَ ُّ َم اجُل ِػ َيق   ٓ َُ ـ  َؿَرَأ ُشقَرَة اف إِنَّ َم

 ِ َتغ  ًَ ُّ حف ((اجُل رواه احل٤ميمؿ وصحَّ
(187). 

_________________ 

 يمت٤مب اجلٛمٕم٦م، سم٤مب ومْمؾ ُمـ اؾمتٛمع وأٟمّم٧م ًمٚمخٓمب٦م.(، 256) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 923)

، يمت٤مب اجلٛمٕم٦م، سم٤مب اإلٟمّم٤مت يقم اجلٛمٕم٦م واإلُم٤مم خيٓم٥م(، 143) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 925)

 .يمت٤مب اجلٛمٕم٦م، سم٤مب ذم اإلٟمّم٤مت يقم اجلٛمٕم٦م ذم اخلٓمب٦م(، 256) «صحٞمح ُمسٚمؿ»

 اجلٛمٕم٦م، سم٤مب ومْمؾ ُمـ اؾمتٛمع وأٟمّم٧م ًمٚمخٓمب٦م.يمت٤مب (، 256) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 927)

يمت٤مب اًمتٗمسػم، سم٤مب شمٗمسػم ؾمقرة اًمٙمٝمػ، وىم٤مل ، (4418ًمٚمح٤ميمؿ )« اعمستدرك» (926)

 .اًمذهبل: ومٞمف ذو ُمٜم٤ميمػم
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ِػ ))ىم٤مل:  ^أن ٟمبل اهلل وقمٜمف أيْم٤م:   ٓ َُ ـ  َؿَرَأ ُشقَرَة اف  َم

  ٝ ِزفَ  ٕ ََم ُأ ـ  مَ  ،ـَ ُٕقًرا ِم ٝ  فَُف  َٕ ٚ ِ ـَ ًَؼ  ـ  َؿَرَأ بِ ، َوَم َٜ َُّ ِٚمِف إَِػ َم ََ

ُٚل  جَّ ـ  آِخِرَهٚ َؾَخَرَج افدَّ ٔ فِ  ،آَيٍٚت ِم َِ َِّط  َظ رواه اًمٜمس٤مئل  ((َل  ُيَس

حف واحل٤ميمؿ وصحَّ
(188). 

، ُثؿَّ َخَرَج ))وذم رواي٦م:   ٝ ِزفَ  ٕ ََم ُأ ـَ َػ   ٓ َُ ـ  َؿَرَأ ُشقَرُة اف  َم

َِّط   ِٚل َل  ُيَس جَّ ٔ فِ إَِػ افدَّ َِ ٔ ِف َشبٌِٔؾ  ،َظ َِ ـ  فَُف َظ ُُ : َل  َي رواه  ((َأو 

حف احل٤ميمؿ وصحَّ
(189).  

يمثرة اًمّمالة قمغم اًمٜمبل ^، عم٤م روي قمـ  الشنة العاطرة:

ـ  )): ^ىم٤مل اًمٜمبل أوس سمـ أوس اًمث٘مٗمل ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:  إِنَّ ِم

ـَ  ثُِروا َظَعَّ ِم ـ 
َٖ ِٜ، َؾ ًَ ُّ َم اجُل ؿ  َيق  ُُ ِٚم َلِة ؾِِٔف، َؾِ٘نَّ  َأؾ َوِؾ َأيَّ افهَّ

ٌٜ َظَعَّ  ً ُروَض ؿ  َم ُُ  .(190)رواه أسمق داود واًمٜمس٤مئل واسمـ ُم٤مضمف ((َصَلَت
_________________ 

، يمت٤مب قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م، سم٤مب ُم٤م جيػم ُمـ اًمدضم٤مل، (91688ًمٚمٜمس٤مئل )« اًمسٜمـ اًمٙمؼمى»(922)

 .اًم٘مرآن، ذيمر ومْم٤مئؾ ؾمقر وآي ُمتٗمرىم٦ميمت٤مب ومْم٤مئؾ ، (8168ًمٚمح٤ميمؿ )« اعمستدرك»

 .وواوم٘مف اًمذهبل، يمت٤مب اًمٗمتـ واعمالطمؿ، (2578ًمٚمح٤ميمؿ )« اعمستدرك»( 921)

 (9463« )ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل»( أسمقاب اًمقشمر، سم٤مب آؾمتٖمٗم٤مر، 9549« )ؾمٜمـ أيب داود»( 911)

ؾمٜمـ اسمـ »يمت٤مب اجلٛمٕم٦م، إيمث٤مر اًمّمالة قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم اجلٛمٕم٦م، 

 .يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمسٜم٦م ومٞمٝم٤م، سم٤مب ذم ومْمؾ اجلٛمٕم٦م (9125) «ُم٤مضمف
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ـُ  ٔ ِف ))ُم٤مضمف:  زاد اًمٜمس٤مئل ـ واًمٚمٗمظ ًمف ـ واسم َِ ؾِِٔف ُخَِِؼ آَدُم َظ

 ُٜ ََ  ً ، َوؾِِٔف افهَّ ُٜ َخ  ٍ َلُم، َوؾِِٔف ُؿبَِض، َوؾِِٔف افَّْ  .((افسَّ

ُمسي اًمٓمٞم٥م، وآّده٤من، عم٤م روي  الشنة احلادية عظر:

َتِسُؾ َل )): ^: ىم٤مل اًمٜمبل قمـ ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل  ٌ  َي

ـ   ـُ ِم ِه ٍر، َوَيدَّ  ٓ ـ  ُض تََىَٚع ِم ُر َمٚ اش  َّٓ ، َوَيَتَى
ِٜ
ًَ ُّ َم اجُل َرُجٌؾ َيق 

، ُثؿَّ  ِ َْغ  َ اث  ُق َبغ  رِّ ٍَ ُرُج َؾَل ُي ٔ تِِف، ُثؿَّ ََي  ِٛ َب ـ  ضِٔ سُّ ِم َّ ِِْف، َأو  َي ُده 

َؿ اِْلَمُٚم، إِلَّ  َِّ َُ ُٝ إَِذا َت َٛ فَُف، ُثؿَّ ُيْ ِه
تِ ـُ َُف ُيَهعِّ َمٚ   ْٔ َر فَُف َمٚ َب

ٍِ  ُؽ

َرى ِٜ اْلُخ  ًَ ُّ َ اجُل  .(191)رواه اًمبخ٤مري ((َوَبغ 

َأؿْمَٝمُد قَمغَم »وقمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

ـُؾِّ ))ىَم٤مَل:  ^َرؾُمقِل اهلل  ٌٛ َظَذ   َواِج
ِٜ
ًَ ُّ َم اجُل ُؾ َيق  ٌُس  اف

سَّ ضًِٔبٚ إِ  َّ ، َوَأن  َي َـّ َت  .(192)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((ن  َوَجَد ُُم َتٍِِؿ، َوَأن  َيس 

 سنن الطعام

وًمٚمٓمٕم٤مم أرسمٌع وقمنمون ؾمٜم٦ّم، صمبت٧م قمـ اًمٜمبل ^ وطم٨مَّ 
_________________ 

 .(، يمت٤مب اجلٛمٕم٦م، سم٤مب اًمدهـ ًمٚمجٛمٕم٦م224) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 919)

 «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، يمت٤مب اجلٛمٕم٦م، سم٤مب اًمٓمٞم٥م ًمٚمجٛمٕم٦م، 221) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 918)

 .(، يمت٤مب اجلٛمٕم٦م، سم٤مب اًمٓمٞم٥م واًمسقاك يقم اجلٛمٕم٦م237)
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 قمٚمٞمٝم٤م هق وأصح٤مسمف رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم، وهل يم٤مًمت٤مزم:

سمسط اعم٤مئدة ىمبؾ وضع اًمٓمٕم٤مم، ومٕمـ أٟمس  الشنة األوىل:

َيبْٜمِل سمَِّمِٗمٞم٦ََّم، وَمَدقَمْقُت  ^ىَم٤مَم اًمٜمَّبِلي »ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

اعُمْسٚمِِٛملَم إمَِم َوًمِٞمَٛمتِِف، َأَُمَر سم٤ِمَْٕٟمَٓم٤مِع وَمُبِسَٓم٧ْم، وَم٠ُمًْمِ٘مَل قَمَٚمٞمَْٝم٤م اًمتَّْٛمُر 

ـُ  ْٛم  .(193)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف« َوإىَِمُط َواًمسَّ

َأيَمَؾ قَمغَم ؾُمْٙمُرضَم٦ٍم  ^َُم٤م قَمٚمِْٛم٧ُم اًمٜمَّبِلَّ »وقمٜمف أيًْم٤م ىم٤مل: 

 َٓ ، َو َٓ  ظُمبَِز ًمَ ىَمطي ، َو ٌؼ ىَمطي ىمِٞمَؾ ًمَِ٘مَت٤مَدَة:  . َأيَمَؾ قَمغَم ظِمَقاٍن ىَمطي ُف ُُمَرىمَّ

َٗمرِ وَمَٕماَل   .(194)رواه اًمبخ٤مري «َم يَم٤مُٟمقا َي٠ْميُمُٚمقَن؟ ىَم٤مَل: قَمغَم اًمسي

همسؾ اًمٞمديـ ىمبؾ اًمٓمٕم٤مم، وقمـ ؾمٚمامن  الشنة الثانية:

ُٜ ))اًمٗم٤مرد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ^:  ـَ ِٚم َبَر ًَ افىَّ

َدهُ   ً ُف َوافُقُضقُء َب َِ يٕمٜمل همسؾ اًمٞمديـ. رواه أسمق داود  ((افُقُضقُء َؿب 

 .(195)واًمؽمُمذي، وإؾمٜم٤مده ضٕمٞمػ
_________________ 

(، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب اخلبز اعمرىمؼ وإيمؾ قمغم اخلقان 5426) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 914)

 .(، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب ومْمٞمٚم٦م إقمت٤مىمف أُمتف، صمؿ يتزوضمٝم٤م9475) «صحٞمح ُمسٚمؿ»واًمسٗمرة، 

(، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب اخلبز اعمرىمؼ وإيمؾ قمغم 5427) «صحٞمح اًمبخ٤مري»(913)

 .اخلقان واًمسٗمرة

ؾمٜمـ »(، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب ذم همسؾ اًمٞمد ىمبؾ اًمٓمٕم٤مم، 4679« )ؾمٜمـ أيب داود» (915)

 .(، أسمقاب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمقضقء ىمبؾ اًمٓمٕم٤مم وسمٕمده9237« )اًمؽمُمذي
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اًمتسٛمٞم٦م قمغم اًمٓمٕم٤مم، ومٕمـ قمٛمر سـم أيب ؾمٚمٛم٦م ريض  الشنة الثالثة:

َِْٔؽ، َيٚ ُؽَل )): ^َرؾُمقل اهلل  ىم٤ملاهلل قمٜمف ىم٤مل:  ِّ َٔ ـُؾ  بِ ُم، َشؿِّ اهلل، َو

ـُؾ    .(196)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((ِِمَّٚ َئَِِؽ  َو

 :وقمـ طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل̂ 

ٔ فِ ))  َِ ُؿ اهلل َظ َر اش  ـَ َٚم َأن  َل ُيذ  ًَ تَِحؾُّ افىَّ ٔ ىََٚن َيس   ((إِنَّ افنَّ

 .(197)رواه ُمسٚمؿ

إَِذا ))وقمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف أٟمف ؾمٛمع اًمٜمبل ^ ي٘مقل: 

ٔ تَُف،  ُجُؾ َب ِٚمِف، َؿَٚل َدَخَؾ افرَّ ًَ َر اهلل ِظْ َد ُدُخقفِِف َوِظْ َد َض ـَ َؾَذ

ِر اهللَ ِظْ َد  ـُ َِؿ  َيذ  ؿ  َوَل َظَنَٚء، َوإَِذا َدَخَؾ َؾ ُُ َٝ فَ ٔ ىَُٚن: َل َمبِٔ افنَّ

ِر اهلل ِظْ َد  ـُ ، َوإَِذا َل  َيذ  َٝ ُتُؿ ادَبِٔ ـ  َر ٔ َىُٚن: َأد  ُدُخقفِِف، َؿَٚل افنَّ

ِٚمِف، َؿَٚل:  ًَ َنٚءَ َض ًَ َٝ َواف ُتُؿ ادَبِٔ ـ  َر  .(198)رواه ُمسٚمؿ ((َأد 

إيمؾ سمٞمٛمٞمٜمف، ومٕمـ قمٛمر سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م  الشنة الرابعة:
_________________ 

(، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب اًمتسٛمٞم٦م قمغم اًمٓمٕم٤مم وإيمؾ سم٤مًمٞمٛملم، 5467) «صحٞمح اًمبخ٤مري»(917)

ذسم٦م، سم٤مب آداب اًمٓمٕم٤مم واًمنماب وأطمٙم٤مُمٝمام8188) «صحٞمح ُمسٚمؿ»  .(، يمت٤مب ٕا

 .(، يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب آداب اًمٓمٕم٤مم واًمنماب وأطمٙم٤مُمٝمام8196) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 916)

 .(، يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب آداب اًمٓمٕم٤مم واًمنماب وأطمٙم٤مُمٝمام8192) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 912)
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ـُؾ  ))َيٚ ُؽَلم، : ^َرؾُمقُل اهلل  ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل َشؿِّ اهلل، َو

ؾ  ِِمَّٚ َئَِِؽ  ـُ َِْٔؽ، َو
ِّ
َٔ  .(199)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((بِ

وقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام أن رؾمقَل اهلل ^ ىم٤مل: 

ِْٔفِ )) ِّ ب  بَِٔ َ َٔؼ   ِ َب َؾ ِِْٔف، َوإَِذا َذِ ِّ ـُؾ  بَِٔ  ٖ َٔ  ِ ؿ  َؾ ـُ َؾ َأَحُد ـَ  ،إَِذا َأ

ُب بِِنََمفِفِ  َ ُؾ بِِنََمفِِف، َوَيؼ  ـُ  ٖ ٔ َىَٚن َي  .(200)رواه ُمسٚمؿ ((َؾِ٘نَّ افنَّ

شم٘مديؿ يمب٤مر اًمسـ وذوي اًمٗمْمؾ قمغم  الشنة اخلامشة:

 اًمٓمٕم٤مم، ومٕمـ طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:

َٟم٤م َُمَع اًمٜمَّبِل  »  ـَمَٕم٤مًُم٤م َلْ َٟمَْمْع َأْيِدَيٜم٤َم طَمتَّك  ^يُمٜم٤َّم إَِذا طَمََضْ

 .(201)رواه ُمسٚمؿ «وَمَٞمَْمَع َيَدهُ  ^َيْبَدَأ َرؾُمقُل اهلل 

أٓ شمٓمٞمش يده ذم اًمّمٗمح٦م، وي٠ميمؾ مم٤م  الشنة الشادسة:

يكم إذا يم٤من ًمقًٟم٤م واطمًدا، ومٕمـ قمٛمر سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمف 
_________________ 

(، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب اًمتسٛمٞم٦م قمغم اًمٓمٕم٤مم وإيمؾ 5467) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 911)

(، يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب آداب اًمٓمٕم٤مم واًمنماب 8188) «صحٞمح ُمسٚمؿ»سم٤مًمٞمٛملم، 

 .وأطمٙم٤مُمٝمام

 .(، يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب آداب اًمٓمٕم٤مم واًمنماب وأطمٙم٤مُمٝمام8181) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 811)

 .م واًمنماب وأطمٙم٤مُمٝمام(، يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب آداب اًمٓمٕم٤م8196) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 819)
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ـْ  ^َأيَمْٚم٧ُم َيْقًُم٤م َُمَع َرؾُمقِل اهلل ىم٤مل:  ـَمَٕم٤مًُم٤م، وَمَجَٕمْٚم٧ُم آيُمُؾ ُِم

ْحَٗم٦ِم، وَمَ٘م٤مَل زِم َرؾُمقُل اهلل  ؾ  ِِمَّٚ َئَِِؽ )): ^َٟمَقاطِمل اًمّمَّ  ((ـُ

 .(202)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

ُٜ ))أن اًمٜمبل̂  ىم٤مل:  اموقمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝم ـَ افَزَ

ـ  َوَشىِفِ  ُِقا ِم ـُ  ٖ ٔ ِف، َوَل َت ـ  َحَٚؾَت ُِقا ِم ُُ ِٚم، َؾ ًَ ْ ِزُل َوَشَط افىَّ رواه  ((َت

ٜمف اًمؽمُمذي إرسمٕم٦م وطمسَّ
(203). 

ًٚمٚ))وًمٗمظ أيب داود:  ًَ ؿ  َض ـُ َؾ َأَحُد ـَ َذ  ،إَِذا َأ ـ  َأظ  ؾ  ِم ـُ  ٖ َؾَل َي

َلَهٚ ـ  َأظ  ْ ِزُل ِم َٜ َت ـَ ٚ، َؾِ٘نَّ اف َزَ َٓ
ِِ ٍَ ـ  َأش  ؾ  ِم ـُ  ٖ َٔ

ـ  فِ
ِٜ، َوَفُِ ٍَ ح   .((افهَّ

َة »وقمـ قمٙمراش سمـ ذؤي٥م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:  سَمَٕمثَٜمِل سَمٜمُق ُُمرَّ

ْؿ إمَِم َرؾُمقِل اهلل  ـِ قُمَبٞمٍْد سمَِّمَدىَم٤مِت َأُْمَقاهِلِ ُْم٧ُم قَمَٚمْٞمِف ، وَمَ٘مدِ ^سْم

ـَ َوإَْٟمَّم٤مِر، ىَم٤مَل: صُمؿَّ َأظَمَذ  اعمَِديٜم٦ََم وَمَقضَمْدشُمُف ضَم٤مًمًِس٤م سَملْمَ اعمَُٝم٤مضِمِري
_________________ 

 «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب إيمؾ مم٤م يٚمٞمف، 5466) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 818)

 .(، يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب آداب اًمٓمٕم٤مم واًمنماب وأطمٙم٤مُمٝمام8188)

(، يمت٤مب اًمٓمٕم٤مم، سم٤مب ذم يمراهٞم٦م إيمؾ ُمـ وؾمط اًمٓمٕم٤مم، 9215) «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»( 814)

ؾمٜمـ  »ـمٕمٛم٦م، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم إيمؾ ُمـ أقمغم اًمّمٗمح٦م، (، يمت٤مب ا4668ٕ) «ؾمٜمـ أيب داود»

اًمسٜمـ »(، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ إيمؾ ُمـ ذروة اًمثريد، 4866« )اسمـ ُم٤مضمف

 .(، يمت٤مب اًمقًمٞمٛم٦م، إيمؾ ُمـ ضمقاٟم٥م اًمثريد 7681ًمٚمٜمس٤مئل )« اًمٙمؼمى
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ـ  ))وَمَ٘م٤مَل:   ٤مريض اهلل قمٜمٝمسمِٞمَِدي وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ يِب إمَِم سَمٞم٧ِْم ُأم  ؾَمَٚمَٛم٦َم  َهؾ  ِم

ًٍَٚم؟ سمَِجْٗمٜم٦ٍَم يَمثػَِمِة اًمثَِّريِد َواًمَقْذِر، َوَأىْمَبْٚمٜم٤َم َٟم٠ْميُمُؾ ُِمٜمَْٝم٤م، وَم٠ُمشمِٞمٜم٤َم  ((َض

ـْ َٟمَقاطِمٞمَٝم٤م َوَأيَمَؾ َرؾُمقُل اهلل  ـْ سَملْمِ َيَدْيِف،  ^وَمَخَبْٓم٧ُم سمَِٞمِدي ُِم ُِم

ى قَمغَم َيِدي اًمُٞمْٛمٜمَك صُمؿَّ ىَم٤مَل:  ؾ  ))وَمَ٘مَبَض سمَِٞمِدِه اًمُٞمّْسَ ـُ َراُش،   ُ َيٚ ِظ

ِضعٍ  ـ  َمق  ٌٚم َواِحٌد  ،َواِحدٍ  ِم ًَ ُف َض َّٕ ، صُمؿَّ ُأشمِٞمٜم٤َم سمَِٓمَبٍؼ ومِٞمِف َأًْمَقاُن ((َؾِ٘

ـَم٥ِم  ـْ َأًْمَقاِن اًمري ، َوضَم٤مًَم٧ْم  ،اًمتَّْٛمِر، َأْو ُِم ـْ سَملْمِ َيَديَّ وَمَجَٕمْٚم٧ُم آيُمُؾ ُِم

َبِؼ َوىَم٤مَل:  ^َيُد َرؾُمقِل اهلل  ُٞ ))ذِم اًمٓمَّ  ٔ ـ  َح ؾ  ِم ـُ َراُش،   ُ َيٚ ِظ

َٝ َؾِ٘  ٍن َواِحدٍ ِصئ  ُ َفق  ُف َؽر  رواه اًمؽمُمذي ((َّٕ
(204)

. 

إِنَّ ظَمٞم٤َّمـًم٤م َدقَم٤م »وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل: 

، وَمَرَأْيتُُف ^ًمَِٓمَٕم٤مٍم َصٜمََٕمُف، وَمَذَهْب٧ُم َُمَع َرؾُمقِل اهلل  ^َرؾُمقَل اهلل 

ـْ طَمَقازَمِ اًمَ٘مّْمَٕم٦مِ  ٤مَء ُِم سمَّ  .(205)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «َيَتَتبَُّع اًمدي

شمٜم٤مول ُم٤م ؾم٘مط ُمـ يده ُمـ اًمٚم٘مٞمامت، ومٕمـ  الشابعة: الشنة
_________________ 

 .(، أسمقاب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمتسٛمٞم٦م ذم اًمٓمٕم٤مم9232) «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»( 813)

(، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب ُمـ شمتبع طمقازم اًم٘مّمٕم٦م ُمع 5461) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 815)

ذسم٦م، سم٤مب ضمقاز `(، يمت٤مب ا8139ٕ) «صحٞمح ُمسٚمؿ»ص٤مطمبف، إذا ل يٕمرف ُمٜمف يمراهٞم٦م، 

 .أيمؾ اعمرق، واؾمتحب٤مب أيمؾ اًمٞم٘مٓملم
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ٔ ىََٚن ))ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ^:  إِنَّ افنَّ

ُه ِظْ َد  ِِف، َحتَّك َُي ُْضَ ـ  َصٖٕ  ٍء ِم ؾِّ َر  ـُ ؿ  ِظْ َد  ـُ َُي ُْضُ َأَحَد

ط   ِّ ُٔ  ِ ، َؾ ُٜ َّ  َ ُِّ ُؿ اف ـُ ـ  َأَحِد ٝ  ِم َى ََ ِٚمِف، َؾَِ٘ذا َش ًَ ـ  َض ٚ ِم َٚن ِِبَ ـَ َمٚ 

ٔ ىَٚنِ  ٚ فِِنَّ َٓ ٚ، َوَل َيَدظ  َٓ  ِ ـُ  ٖ َٔ
 .(206)رواه ُمسٚمؿ ((َأًذى، ُثؿَّ فِ

قمدم إيمؾ ُمتٙمئ٤م، عم٤م روي قمـ أيب  الشنة الثامنة:

ُؾ ُمتَُِّئًَٚل ))ضمحٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ^:  ـُ  (( آ

 .(207)رواه اًمبخ٤مري

وقمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: 

رواه أسمق داود واسمـ  «َي٠ْميُمُؾ ُُمتَّٙمِئ٤ًم ىَمطي  ^َُم٤م ُرئَِل َرؾُمقُل اهلل »

 .(208)ُم٤مضمف

قمدم شمٕمٞمٞم٥م اًمٓمٕم٤مم، ومٕمـ أيب هريرة ريض  الشنة التاسعة:

، إِِن اؿْمتََٝم٤مُه َأيمَ  ^َُم٤م قَم٤مَب اًمٜمَّبِلي »اهلل قمٜمف ىم٤مل:  َٚمُف، َوإِْن ـَمَٕم٤مًُم٤م ىَمطي
_________________ 

سم٤مب اؾمتحب٤مب ًمٕمؼ إص٤مسمع واًم٘مّمٕم٦م، يمت٤مب إذسم٦م، (، 8144) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 817)

 .اًمٚم٘مٛم٦م اًمس٤مىمٓم٦م سمٕمد ُمسح ُم٤م يّمٞمبٝم٤م ُمـ أذى، ويمراه٦م ُمسح اًمٞمد ىمبؾ ًمٕم٘مٝم٤موأيمؾ 

 .(، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب إيمؾ ُمتٙمئ٤م5412) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 816)

ؾمٜمـ اسـم »(، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم إيمؾ ُمتٙمئ٤م، 4661) «ؾمٜمـ أيب داود»( 812)

 .(، يمت٤مب اإليامن، سم٤مب ُمـ يمره أن يقـم٠م قم٘مب٤مه833) «ُم٤مضمف
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 .(209)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «يَمِرَهُف شَمَريَمفُ 

أن جيٚمَس ُُم٘مِٕمٞم٤ًم، ومٕمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف  الشنة العاطرة:

 .(210)رواه ُمسٚمؿ «ُُمْ٘مِٕمٞم٤ًم َي٠ْميُمُؾ ََتًْرا ^َرَأْي٧ُم اًمٜمَّبِلَّ »ىم٤مل: 

اًمرضمؾ أًمٞمتٞمف سم٤مٕرض، ويٜمّم٥م ؾم٤مىمٞمف  َؼ ِّم ٚمْ أن يُ »واإلىمٕم٤مء: 

 .(211)«ل اًمٙمٚم٥مٕمِ ٘مْ وومخذيف، ويْمع يديف قمغم إرض يمام يُ 

شمٜم٘مٞم٦م اإلٟم٤مء، ومٕمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف:  الشنة احلادية عظر:

ْحَٗم٦مِ  ^َأنَّ اًمٜمَّبِلَّ » ََص٤مسمِِع َواًمّمَّ ْٕ  .(212)رواه ُمسٚمؿ« َأَُمَر سمَِٚمْٕمِؼ ا

رؾمقل اهلل ^ وقمـ ٟمبٞمِم٦م اخلػم ُمقمم رؾمقل اهلل ^، أن 

ٚ))ىم٤مل:  َٓ َس
 ُثؿَّ حَلِ

ٍٜ
ًَ َؾ ِّم َؿه  ـَ ـ  َأ ُٜ  ،َم ًَ ََه  َرت  فَُف اف ٍَ  ٌ َت  ((اش 

 .(213)رواه اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف
_________________ 

(، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب ُم٤م قم٤مب اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 5311) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 811)

 .(، يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب ٓ يٕمٞم٥م اًمٓمٕم٤مم8173) «صحٞمح ُمسٚمؿ»ـمٕم٤مًُم٤م، 

 .(، يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب اؾمتحب٤مب شمقاضع أيمؾ وصٗم٦م ىمٕمقده8133) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 891)

 .ا(ُم٤مدة: )ق ع  21: 3ٓسمـ إصمػم « اًمٜمٝم٤مي٦م»(899)

سم٤مب اؾمتحب٤مب ًمٕمؼ إص٤مسمع واًم٘مّمٕم٦م، يمت٤مب إذسم٦م، (، 8144) «صحٞمح ُمسٚمؿ»(898)

 .وأيمؾ اًمٚم٘مٛم٦م اًمس٤مىمٓم٦م سمٕمد ُمسح ُم٤م يّمٞمبٝم٤م ُمـ أذى، ويمراه٦م ُمسح اًمٞمد ىمبؾ ًمٕم٘مٝم٤م

ؾمٜمـ اسمـ »(، أسمقاب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٚم٘مٛم٦م شمس٘مط، 9213) «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»(894)

 .(، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب شمٜم٘مٞم٦م اًمّمحٗم٦م4869) «ُم٤مضمف
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 امًمٕمؼ إص٤مسمع، ومٕمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝم الثانية عظر:

ؿ  َؾَل ))أن اًمٜمبل̂  ىم٤مل:  ـُ َؾ َأَحُد ـَ ٚإَِذا َأ َٓ ََ ًَ  ِ َسح  َيَدُه َحتَّك َي  ّ َأو    َي

ٚ َٓ ََ
ًِ  ِ  .(214)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((ُي

 ^يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلل »وقمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

 .(215)رواه ُمسٚمؿ «َي٠ْميُمُؾ سمَِثاَلِث َأَص٤مسمَِع، َوَيْٚمَٕمُؼ َيَدُه ىَمْبَؾ َأْن َيْٛمَسَحَٝم٤م

ؿَّ »أن ي٘مقل إذا ومرغ ُمـ ـمٕم٤مُمف:  الشنة الثالثة عظر: ُٓ َِّ اف

ا ِمْ فُ َبِٚرك  َفَْٚ ؾِِٔف،  ً َْٚ َخر   ّ
ًِ  .شَوَأض 

عم٤م روي قمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل 

ؿَّ َبِٚرك  َفَْٚ ؾِِٔف، ))اهلل ^:  ُٓ َِّ : اف َُؾ  َٔ  ِ ًٚمٚ َؾ ًَ ؿ  َض ـُ َؾ َأَحُد ـَ إَِذا َأ

ا ِمْ فُ  ً َْٚ َخر   ّ
ًِ ٜمف اًمؽمُمذي ((َوَأض  رواه إرسمٕم٦م، وطمسَّ

(216). 
_________________ 

(، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب ًمٕمؼ إص٤مسمع وُمّمٝم٤م ىمبؾ أن َتسح 5357) «صحٞمح اًمبخ٤مري»(893)

 .(، يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب اؾمتحب٤مب ًمٕمؼ إص٤مسمع واًم٘مّمٕم٦م8149) «صحٞمح ُمسٚمؿ»سم٤معمٜمديؾ، 

واًم٘مّمٕم٦م، سم٤مب اؾمتحب٤مب ًمٕمؼ إص٤مسمع يمت٤مب إذسم٦م، (، 8148) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 895)

 .وأيمؾ اًمٚم٘مٛم٦م اًمس٤مىمٓم٦م سمٕمد ُمسح ُم٤م يّمٞمبٝم٤م ُمـ أذى، ويمراه٦م ُمسح اًمٞمد ىمبؾ ًمٕم٘مٝم٤م

ؾمٜـم »(، يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ذب اًمٚمبـ، 4641« )ؾمٜمـ أيب داود» (897)

« اًمسٜمـ اًمٙمؼمى»(، أسمقاب اًمدقمقات، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا أيمؾ ـمٕم٤مًُم٤م، 4355« )اًمؽمُمذي

ؾمٜمـ اسمـ »اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ذب اًمٚمبـ، (، يمت٤مب قمٛمؾ 91135ًمٚمٜمس٤مئل )

 .(، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب اًمزي٧م4488« )ُم٤مضمف
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ُد هلل »أو ي٘مقل:   ّ ِّغَ احل َ ِِ َْٚ ُمس  َِ ًَ َٕٚ، َوَج ََٚ َْٚ، َوَش َّ ًَ  .شافَِّذي َأض 

 ^َأنَّ اًمٜمَّبِلَّ عم٤م روي قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف: 

ـْ ـَمَٕم٤مُِمِف ىَم٤مَل:  َٕٚ، ))يَم٤مَن إَِذا وَمَرَغ ُِم ٚ ََ َْٚ، َوَش َّ ًَ ُد هلل افَِّذي َأض   ّ احَل

ِّغَ  ِِ َْٚ ُمس  َِ ًَ  .(217)رواه إرسمٕم٦م، وإؾمٜم٤مُده ضٕمٞمػ ((َوَج

أن ٓ ي٘مقم قمـ اعم٤مئدة ىمبؾ رومٕمٝم٤م،  الشنة الرابعة عظر:

عم٤م روي قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ^: 

َؾَع ادَٚئَِدُة، َوَل )) َُقُم َرُجٌؾ َحتَّك ُتر   ادَٚئَِدُة، َؾَل َي
ِٝ
ًَ إَِذا ُوِض

َؾُع َيَدُه َوإِن  َصبِعَ  ُجَؾ َير  ، َؾِ٘نَّ افرَّ ً ِذر  ُٔ ُم، َوف  ََق  ُرَغ اف   ٍ ، َحتَّك َي

ِٚم  ًَ قَن فَُف ِّم افىَّ ُُ بُِض َيَدُه، َوَظَسك َأن  َي  َ َٔ َُي ِجُؾ َجَِِٔسُف، َؾ

 ٌٜ  .(218)رواه اسمـ ُم٤مضمف، وإؾمٜم٤مُده ضٕمٞمػ ((َحَٚج

أن ُيٛمد اهلل قمٜمد رومع اعم٤مئدة  الشنة اخلامشة عظر:
_________________ 

ؾمٜـم »(، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل اًمرضمؾ إذا ـمٕمؿ، 4251« )ؾمٜمـ أيب داود» (896)

« اًمسٜمـ اًمٙمؼمى»(، أسمقاب اًمدقمقات، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ومرغ ُمـ اًمٓمٕم٤مم، 4356« )اًمؽمُمذي

ؾمٜمـ اسمـ »، يمت٤مب قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ذب اًمٚمبـ، (91136ًمٚمٜمس٤مئل )

 .(، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ومرغ ُمـ اًمٓمٕم٤مم4824« )ُم٤مضمف

سم٤مب اًمٜمٝمل أن ي٘م٤مم قمـ اًمٓمٕم٤مم، طمتك يرومع، (، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، 4815) «ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»( 892)

 وأن يٙمػ يده، طمتك يٗمرغ اًم٘مقم.
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ُد هلل »وي٘مقل:   ّ ل  َوَل احَل
ٍِ  ُ َ َم ٚ ؾِِٔف، َؽر  ـً ًِّٔبٚ ُمبََٚر ثًِرا َض ٍع ـَ  ُمَقدَّ

ََْٚوَل  ًْك َظْ ُف َربَّ  ٌ َت  .ش ُمس 

يَم٤مَن إَِذا  ^َأنَّ اًمٜمَّبِلَّ عم٤م روي قمـ أيب أُم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمف: 

َ مَ ))َروَمَع َُم٤مئَِدشَمُف ىَم٤مَل:  ٚ ؾِِٔف، َؽر  ـً ًِّٔبٚ ُمَبَٚر ثًِرا َض ـَ ُد هلل   ّ ل  احَل
ٍِ  ُ

ٍع َوَل َوَل  َْٚ ُمَقدَّ ًْك َظْ ُف َربَّ  ٌ َت  .(219)رواه اًمبخ٤مري (( ُمس 

ل  »أو ي٘مقل: 
ٍِ  ُ َ َم ٚ، َؽر  َٕ َوا ٚ َوَأر  َٕ ٚ ٍَ ـَ ُد هلل افَِّذي   ّ احَل

قرٍ َوَل  ٍُ  ُ  .شَم

َأنَّ اًمٜمَّبِلَّ َصغمَّ اهللُ »عم٤م روي قمـ أيب أُم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمف: 

ـْ ـَمَٕم٤مُِمِف ىَم٤مهلَ  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ يَم٤منَ   .(220)٤م. رواه اًمبخ٤مريإَِذا وَمَرَغ ُِم

همسؾ اًمٞمديـ سمٕمد اًمٓمٕم٤مم، عم٤م  الشنة الشادسة عظر:

روي قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ^: 

ٌر )) َّ َٚم َوِّم َيِدِه َؽ َٕ ـ   فُ  ـ أي: دَشؿ ـ َم  ِ ِس  ٌ ٌء،  ،َوَل  َي ََٖصَٚبُف َر  َؾ

_________________ 

 .يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ومرغ ُمـ ـمٕم٤مُمف (،5352) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 891)

 .(، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ومرغ ُمـ ـمٕم٤مُمف5351) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 881)
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َـّ  قَم ُِ َسفُ َؾَل َي  ٍ َٕ ف اًمٜمس٤مئل سم٤مإلرؾم٤مل،  ((إِلَّ  رواه إرسمٕم٦م، وأقمٚمَّ

ٜمف اًمؽمُمذي ًمٙمـ طمسَّ
(221). 

وُمثٚمف قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل ^: 

َسفُ ))  ٍ َٕ َـّ إِلَّ  قَم ُِ ٌر، َؾَل َي َّ  َؽ
ـ  َبَٚت َوِّم َيِدهِ رواه  ((َم

 .(222)اًمٜمس٤مئل

وقمـ ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ^: 

ً َدهُ )) ُف َوافُقُضقُء َب َِ ِٚم افُقُضقُء َؿب  ًَ ُٜ افىَّ ـَ يٕمٜمل همسؾ اًمٞمديـ.  ((َبَر

 .(223)رواه أسمق داود واًمؽمُمذي، وإؾمٜم٤مده ضٕمٞمػ

اعمْمٛمْم٦م سمٕمد اًمٓمٕم٤مم، عم٤م روي قمـ  الشنة الشابعة عظر:

إمَِم  ^ظَمَرضْمٜم٤َم َُمَع َرؾُمقِل اهلل »ؾمقيد سمـ اًمٜمٕمامن ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 
_________________ 

« ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»(، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب ذم همسؾ اًمٞمد ُمـ اًمٓمٕم٤مم، 4258« )ؾمٜـم أيب داود» (889)

« اًمسٜـم اًمٙمؼمى»(، أسمقاب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم يمراهٞم٦م اًمبٞمتقشم٦م وذم يده ريح همَٛمر، 9271)

(، يمت٤مب إذسم٦م اعمحٔمقرة، سم٤مب اًمتِمديد ومٞمٛمـ سم٤مت وذم يده ريح اًمٖمٛمر، 7262ًمٚمٜمس٤مئل )

ـ ُم٤مضم»  .(، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب ُمـ سم٤مت وذم يده ريح همٛمر4816« )فؾمٜـم اسم

(، يمت٤مب إذسم٦م اعمحٔمقرة، سم٤مب اًمتِمديد ومٞمٛمـ 7221ًمٚمٜمس٤مئل )« اًمسٜمـ اًمٙمؼمى» (888)

 .سم٤مت وذم يده ريح اًمٖمٛمر

ؾمٜمـ »(، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب ذم همسؾ اًمٞمد ىمبؾ اًمٓمٕم٤مم، 4679« )ؾمٜمـ أيب داود» (884)

 .سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمقضقء ىمبؾ اًمٓمٕم٤مم وسمٕمده (، أسمقاب إـمٕمٛم٦م،9237« )اًمؽمُمذي
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َّٓ سمَِسِقيٍؼ، وَم٠َميَمْٚمٜم٤َم، وَمَ٘م٤مَم   َدقَم٤م سمَِٓمَٕم٤مٍم، وَماَم ُأِتَ إِ
ِ
ْٝمَب٤مء ، وَمَٚمامَّ يُمٜم٤َّم سم٤ِمًمّمَّ ظَمٞمؼَْمَ

اَل   .(224)رواه اًمبخ٤مري« ِة وَمتََٛمْْمَٛمَض َوَُمْْمَٛمْْمٜم٤َمإمَِم اًمّمَّ

وإذا ٟمز اًمتسٛمٞم٦م أول اًمٓمٕم٤مم،  الشنة الثامنة عظر:

فَُف َوآِخَرهُ »ومٚمٞم٘مؾ:  ِؿ اهلل َأوَّ  .شبِس 

َأنَّ َرؾُمقَل عم٤م روي قمـ أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: 

َٚػ، َؾِ٘ن  ))ىَم٤مَل:  ^اهللَِّ  ًَ َؿ اهلل َت ِر اش  ـُ َٔذ   ِ ؿ  َؾ ـُ َؾ َأَحُد ـَ َِٕزَ إَِذا َأ

َُؾ   َٔ  ِ فِِف َؾ َٚػ ِّم َأوَّ ًَ َؿ اهلل َت َر اش  ـُ فَُف َوآِخَرهُ  :َأن  َيذ  ِؿ اهلل َأوَّ  ((بِس 

ٜمف اًمؽمُمذي رواه إرسمٕم٦م وطمسَّ
(225). 

 ^يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلل »وقمـ أُمٞم٦م سمـ خمٌم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

َّٓ ًُمْ٘مَٛم٦مٌ  ـْ ـَمَٕم٤مُِمِف إِ وَمَٚمامَّ  ،ضَم٤مًمًِس٤م َوَرضُمٌؾ َي٠ْميُمُؾ وَمَٚمْؿ ُيَسؿ  طَمتَّك َلْ َيْبَؼ ُِم

ًَمُف َوآظِمَرُه، وَمَْمِحَؽ اًمٜمَّبِلي  صُمؿَّ ىَم٤مَل:  ^َروَمَٕمَٝم٤م إمَِم ومِٞمِف ىَم٤مَل: سمِْسِؿ اهلل َأوَّ

َر )) ـَ ََِمَّ َذ ُف، َؾ ًَ ُؾ َم ـُ
 ٖ ٔ ىَُٚن َي َٚء َمٚ  َمٚ َزاَل افنَّ ََ َت َؿ اهلل َظزَّ َوَجؾَّ اش  اش 

_________________ 

 .(، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب اعمْمٛمْم٦م سمٕمد اًمٓمٕم٤مم5353) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 883)

« ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»(، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب اًمتسٛمٞم٦م قمغم اًمٓمٕم٤مم، 4676« )ؾمٜمـ أيب داود» (885)

ًمٚمٜمس٤مئل « اًمسٜمـ اًمٙمؼمى»(، أسمقاب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمتسٛمٞم٦م قمغم اًمٓمٕم٤مم، 9252)

ؾمٜمـ اسمـ »(، يمت٤مب قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ٟمز اًمتسٛمٞم٦م صمؿ ذيمر، 91131)

 .ـمٕمٛم٦م، سم٤مب اًمتسٛمٞم٦م قمٜمد اًمٓمٕم٤مم(، يمت٤مب ا4873ٕ« )ُم٤مضمف
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ِفِ   .(226)رواه أسمق داود واًمٜمس٤مئل ((ِّم َبىْ 

أن يدقمق عمـ اؾمتْم٤مومف، ومٞم٘مقل:  الشنة التاسعة عظر:

ََِّٚن » ـ  َأش  ِؼ َم ِْل، َوَأش  َّ ًَ ـ  َأض  ؿ  َم
ًِ ، َأض  ؿَّ ُٓ  .شافِ

عم٤م روي قمـ اعم٘مداد سمـ إؾمقد ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمبل ^ 

ِّٚن ))ىم٤مل:  ََ ـ  َأش  ِؼ َم ِْل، َوَأش  َّ ًَ ـ  َأض  ؿ  َم
ًِ ، َأض  ؿَّ ُٓ رواه  ((افِ

 .(227)ُمسٚمؿ

آئتدام سم٤مخلؾ، عم٤م روي قمـ قم٤مئِم٦م  الشنة العظرون:

ُُدُم اخَلؾُّ ))ىَم٤مَل: ^َأنَّ اًمٜمَّبِلَّ ريض اهلل قمٜمٝم٤م:  َؿ اْل   ً
رواه  ((ِٕ

 .(228)ُمسٚمؿ

ؾَم٠مََل  ^َأنَّ اًمٜمَّبِلَّ وقمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل ريض اهلل قمٜمٝمام: 

، وَمَدقَم٤م سمِِف، وَمَجَٕمَؾ َي٠ْميُمُؾ سمِِف،  َّٓ ظَمؾٌّ ُُدَم، وَمَ٘م٤مًُمقا: َُم٤م قِمٜمَْدَٟم٤م إِ ْٕ َأْهَٚمُف ا

ُُدُم اخَلؾُّ ))َوَيُ٘مقُل:  َؿ اْل   ً
ِٕ ، ُُدُم اخَلؾُّ َؿ اْل   ً

 .(229)رواه ُمسٚمؿ ((ِٕ
_________________ 

« اًمسٜمـ اًمٙمؼمى»(، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب اًمتسٛمٞم٦م قمغم اًمٓمٕم٤مم، 4672« )ؾمٜمـ أيب داود» (887)

 .(، يمت٤مب اًمقًمٞمٛم٦م، سم٤مب إذا ٟمز اًمذيمر، صمؿ ذيمر7685ًمٚمٜمس٤مئل )

 .(، يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب إيمرام اًمْمٞمػ وومْمؾ إيث٤مره8155) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 886)

 .(، يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب ومْمٞمٚم٦م اخلؾ واًمت٠مدم سمف8159) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 882)

 .(، يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب ومْمٞمٚم٦م اخلؾ واًمت٠مدم سمف8158) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 881)
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اؾمتٕمامل اًمِمٕمػم ُمع اًم٘مٛمح،  الشنة احلادية والعظرون:

َأٟمَُّف ؾَم٠َمَل ؾَمْٝماًل: َهْؾ َرَأْيُتْؿ ذِم َزَُم٤مِن عم٤م روي قمـ أيب طم٤مزم: 

؟ ىَم٤مَل:  ^اًمٜمَّبِل   ِٕمػَم؟ « َٓ »اًمٜمَِّ٘ملَّ وَمُ٘مْٚم٧ُم: وَمَٝمْؾ يُمٜمُْتْؿ شَمٜمُْخُٚمقَن اًمِمَّ

ـْ يُمٜم٤َّم َٟمٜمُْٗمُخفُ َٓ »ىَم٤مَل: 
 .(230)رواه اًمبخ٤مري «، َوًَمٙمِ

ـَ »م ريض اهلل قمٜمف أيْم٤م ىم٤مل: وقمـ أيب طم٤مز ؾَم٠َمًْم٧ُم ؾَمْٝمَؾ سْم

؟ وَمَ٘م٤مَل ؾَمْٝمٌؾ:  ^ؾَمْٕمٍد، وَمُ٘مْٚم٧ُم: َهْؾ َأيَمَؾ َرؾُمقُل اهلل  َُم٤م َرَأى »اًمٜمَِّ٘ملَّ

ىَم٤مَل: وَمُ٘مْٚم٧ُم: « اًمٜمَِّ٘ملَّ ُِمـ طِملَم اسْمتََٕمَثُف اهلل طَمتَّك ىَمبََْمُف اهلل ^َرؾُمقُل اهلل 

َُم٤م َرَأى »َُمٜم٤َمظِمُؾ؟ ىَم٤مَل:  ^َهْؾ يَم٤مَٟم٧ْم ًَمُٙمْؿ ذِم قَمْٝمِد َرؾُمقِل اهلل 

ـْ طِملَم اسْمتََٕمثَُف اهلل طَمتَّك ىَمبََْمُف اهلل ^َرؾُمقُل اهلل  ىَم٤مَل: « ُمٜمْخاًل، ُِم

ِٕمػَم هَمػْمَ َُمٜمُْخقٍل؟ ىَم٤مَل: يُمٜم٤َّم َٟمْٓمَحٜمُُف  ىُمْٚم٧ُم: يَمْٞمَػ يُمٜمْتُؿْ  شَم٠ْميُمُٚمقَن اًمِمَّ

ْيٜم٤َمُه وَم٠َميَمْٚمٜم٤َمهُ   .(231)رواه اًمبخ٤مري «َوَٟمٜمُْٗمُخُف، وَمٞمَٓمػُِم َُم٤م ـَم٤مَر، َوَُم٤م سَمِ٘مَل صَمرَّ

ظُمْبًزا  ^َُم٤م َأيَمَؾ اًمٜمَّبِلي »وقمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 
_________________ 

 .(، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب اًمٜمٗمخ ذم اًمِمٕمػم5391) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 841)

(، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب ُم٤م يم٤من اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 5394) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 849)

 .صح٤مسمف ي٠ميمٚمقنوأ
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 َٓ ً٘م٤م، َو  .(232)رواه اًمبخ٤مري «طَمتَّك ًَمِ٘مَل اهلل ؿَم٤مًة َُمْسُٛمقـَم٦ًم ُُمَرىمَّ

اؾمتخدام اًمٚمحؿ ذم اًمٓمٕم٤مم، عم٤م  الشنة الثانية والعظرون:

َيْقًُم٤م سَمٞم٧َْم  ^َدظَمَؾ َرؾُمقُل اهلل روي قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد ىم٤مل: 

ـْ  ،قَم٤مئَِِم٦مَ   وَم٠ُمِتَ سمُِخْبٍز َوُأْدٍم ُِم
ِ
َوقَمغَم اًمٜم٤َّمِر سُمْرَُم٦ٌم شَمُٗمقُر، وَمَدقَم٤م سم٤ِمًْمَٖمَداء

ًَم؟))ُأْدِم اًمَبْٞم٧ِم، وَمَ٘م٤مَل:  ىَم٤مًُمقا: سَمغَم َي٤م َرؾُمقَل اهلل،  ((َأَل  َأَر حَل 

َق سمِِف قَمغَم سَمِريَرَة وَم٠َمْهَدشْمُف ًَمٜم٤َم، وَمَ٘م٤مَل:  ٌٜ هُ ))َوًَمٙمِٜمَُّف حَلٌْؿ شُمُّمد  َق َصَدَؿ

ٌٜ َفَْٚ ٚ، َوَهِديَّ َٓ  ٔ َِ  .(233)رواه اًمبخ٤مري ((َظ

سمَِٚمْحِؿ سَمَ٘مٍر وَمِ٘مٞمَؾ: َهَذا َُم٤م  ^ُأِتَ اًمٜمَّبِلي وذم ًمٗمظ ُمسٚمؿ: 

َق سمِِف قَمغَم سَمِريَرَة، وَمَ٘م٤مَل:  ٌٜ ))شُمُّمد  ٌٜ َوَفَْٚ َهِديَّ ٚ َصَدَؿ  .(234)((ُهَق هَلَ

َق َرؾُمقُل اهلل »وقمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل:   ^شَمَٕمرَّ

٠مْ   .(235)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «يَمتًِٗم٤م، صُمؿَّ ىَم٤مَم وَمَّمغمَّ َوَلْ َيتََقضَّ
_________________ 

(، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب اخلبز اعمرىمؼ وإيمؾ قمغم اخلقان 5452) «صحٞمح اًمبخ٤مري»(848)

 .واًمسٗمرة

 .(، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب إدم5341) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 844)

 .(، يمت٤مب اًمزيم٤مة، سم٤مب إسم٤مطم٦م اهلدي٦م ًمٚمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ9165) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 843)

صحٞمح »(، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب اًمٜمٝمس واٟمتِم٤مل اًمٚمحؿ، 5313) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 845)

 .(، يمت٤مب احلٞمض، سم٤مب ٟمسخ اًمقضقء مم٤م ُمس٧م اًمٜم٤مر453) «ُمسٚمؿ
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ُف َرَأى اًمٜمَّبِلَّ »وقمـ قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م اًمْمٛمري:  َُيْتَزي  ^َأٟمَّ

ـْ يَمتِِػ ؿَم٤مٍة ذِم َيِدهِ   .(236)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «ُِم

إضم٤مسم٦م اًمداقمل، عم٤م روي قمـ  الشنة الثالثة والعظرون:

َب٤مِع  ^َأَُمَرَٟم٤م اًمٜمَّبِلي »اًمؼماء سمـ قم٤مزب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:  سمَِسبٍْع: سم٤ِمشم 

اقِمل، َوَٟمٍْمِ اعمَْٔمُٚمقِم،  ِز، َوقِمٞم٤َمَدِة اعمَِريِض، َوإضَِم٤مسَم٦ِم اًمدَّ
اجلَٜم٤َمئِ

اَل َوإسِمْ   .(237)قمٚمٞمفُمتٗمؼ  «ِم، َوشَمِْمِٛمٞم٧ِم اًمَٕم٤مـمِسِ َراِر اًمَ٘مَسِؿ، َوَرد  اًمسَّ

إرؾم٤مل اًمٓمٕم٤مم إمم أهؾ اعمٞم٧م،  الشنة الرابعة والعظرون:

عم٤ََّم ضَم٤مَء َٟمْٕمُل ضَمْٕمَٗمٍر، ىَم٤مَل عم٤م روي قمـ قمبد اهلل سمـ ضمٕمٗمر ىم٤مل: 

ُف َؿد  َجَٚءُهؿ  َمٚ )): ^اًمٜمَّبِلي  َّٕ ًًَٚمٚ، َؾِ٘ ٍر َض ٍَ  ً ِؾ َج ًُقا ِْلَه  َْ اص 

ؿ   ُٓ ُِ ٌَ ٜمف، واسمـ ُم٤مضمف ((َين  رواه أسمق داود، واًمؽمُمذي وطمسَّ
(238). 

_________________ 

صحٞمح »(، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب ىمٓمع اًمٚمحؿ سم٤مًمسٙملم، 5312) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 847)

 .(، يمت٤مب احلٞمض، سم٤مب ٟمسخ اًمقضقء مم٤م ُمس٧م اًمٜم٤مر455) «ُمسٚمؿ

صحٞمح »(، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب إُمر سم٤مشمب٤مع اجلٜم٤مئز، 9841) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 846)

سم٤مب حتريؿ اؾمتٕمامل إٟم٤مء اًمذه٥م واًمٗمْم٦م قمغم (، يمت٤مب اًمٚمب٤مس واًمزيٜم٦م، 8177) «ُمسٚمؿ

اًمرضم٤مل واًمٜمس٤مء، وظم٤مشمؿ اًمذه٥م واحلرير قمغم اًمرضمؾ، وإسم٤مطمتف ًمٚمٜمس٤مء، وإسم٤مطم٦م اًمٕمٚمؿ وٟمحقه 

 ًمٚمرضمؾ ُم٤م ل يزد قمغم أرسمع أص٤مسمع.

ؾمٜمـ » (، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب صٜمٕم٦م اًمٓمٕم٤مم ٕهؾ اعمٞم٧م،4948« )داود ؾمٜمـ أيب» (842)

ؾمٜمـ اسـم »(، أسمقاب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٓمٕم٤مم يّمٜمع ٕهؾ اعمٞم٧م، 112« )اًمؽمُمذي

 .(، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٓمٕم٤مم يبٕم٨م إمم أهؾ اعمٞم٧م9791« )ُم٤مضمف
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 بسنن الشر
وًمٚمنمب إطمدى قمنمة ؾمٜم٦م، صمبت٧م قمـ اًمٜمبل ^ وطم٨مَّ 

 قمٚمٞمٝم٤م هق وأصح٤مسُمف رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم، وهل يم٤مًمت٤مزم:

اًمنمب سم٤مًمٞمٛملم، عم٤م روي قمـ اسمـ قمٛمر  الشنة األوىل:

َؾ ))ريض اهلل قمٜمٝمام أن رؾمقل اهلل ^ ىم٤مل:  ـَ ـُؾ  إَِذا َأ  ٖ َٔ  ِ ؿ  َؾ ـُ َأَحُد

ُؾ بِِنََمفِِف،  ـُ  ٖ ٔ َىَٚن َي ِِْٔف َؾِ٘نَّ افنَّ
ِّ
َٔ ب  بِ َ َٔؼ   ِ َب َؾ ِِْٔف، َوإَِذا َذِ ِّ َٔ بِ

ُب بِِنََمفِفِ  َ  .(239)رواه ُمسٚمؿ ((َوَيؼ 

اًمنمب ضم٤مًمس٤م، عم٤م روي قمـ أٟمس ريض  الشنة الثانية:

ِب ىَم٤مئاًِم  ^َأنَّ اًمٜمَّبِلَّ »اهلل قمٜمف:  ْ ـِ اًمنمي  .(240)رواه ُمسٚمؿ «َزضَمَر قَم

ـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف. و  .(241)ُمسٚمؿيمام ذم ُمثٚمف قم

وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ^: 

ئ  ))
َِ َت َٔس   ِ َِٕزَ َؾ ـ   َّ ؿ  َؿٚئًَِم، َؾ ُُ َـّ َأَحٌد ِمْ  َب َ رواه  ((َل َيؼ 

 .(242)ُمسٚمؿ
_________________ 

 .اًمٓمٕم٤مم واًمنماب وأطمٙم٤مُمٝمام(، يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب آداب 8181) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 841)

 .(، يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب يمراهٞم٦م اًمنمب ىم٤مئام8183) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 831)

 .(، يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب يمراهٞم٦م اًمنمب ىم٤مئام8185) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 839)

 .(، يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب يمراهٞم٦م اًمنمب ىم٤مئام8187) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 838)
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اًمبسٛمٚم٦م ىمبؾ اًمنمب، واحلٛمدًم٦م سمٕمده،  الشنة الثالثة:

عم٤م روي قمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ُبقا َمث َْك ))^:  َ ـ  اذ 
ًِِر، َوَفُِ ِب افَب ُؼ  ـَ ُبقا َواِحًدا  َ َل َتؼ 

ُتؿ    ً ُتؿ  َرَؾ  ٕ ُدوا إَِذا َأ َ ، َواَح  ُتؿ  ب  ُتؿ  َذِ  ٕ قا إَِذا َأ ُّّ  ((َوُثَلَث، َوَش

 .(243)ه اًمؽمُمذيروا

اًمنمب سمٜمٗمسلم أو صمالصم٦م، عم٤م روي قمـ  الشنة الرابعة:

ُس صَماَل  ^َأنَّ اًمٜمَّبِلَّ »أٟمس ريض اهلل قمٜمف:  ، وي٘مقل: صًم٤ميَم٤مَن َيَتٜمَٗمَّ

َرأُ ))َوَيُ٘مقُل:  َرُأ َوَأم  َوى َوَأب  ُف َأر  َّٕ  .(244)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((إِ

قمدم اًمتٜمٗمس ذم اإلٟم٤مء، عم٤م روي قمـ  الشنة اخلامشة:

َب ))أيب ىمت٤مدة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ^:  إَِذا َذِ

ؿ  َؾَل  ـُ ٚءِ َأَحُد َٕ س  ِّم اِْل ٍَّ  .(245)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (( َيتََْ
_________________ 

 .(، أسمقاب إذسم٦م، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمتٜمٗمس ذم اإلٟم٤مء9225) «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»( 834)

صحٞمح »(، يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب اًمنمب سمٜمٗمسلم أو صمالصم٦م، 5749) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 833)

(، يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب يمراه٦م اًمتٜمٗمس ذم ٟمٗمس اإلٟم٤مء واؾمتحب٤مب اًمتٜمٗمس 8182) «ُمسٚمؿ

 .صمالصم٤م ظم٤مرج اإلٟم٤مء

إذسم٦م، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمتٜمٗمس ذم اإلٟم٤مء، (، يمت٤مب 5741) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (835)

 .(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ آؾمتٜمج٤مء سم٤مًمٞمٛملم876) «صحٞمح ُمسٚمؿ»
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، عم٤م (246)قمدم اًمنمب ُمـ صمٚمٛم٦م اًم٘مدح الشنة الشادسة:

هَنَك َرؾُمقُل اهلل »روي قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

ـْ صُمْٚمَٛم٦ِم اًمَ٘مَدِح  ^ ِب ُِم ْ  اًمنمي
ـِ  .(247)رواه أسمق داود واسمـ طمب٤من «قَم

َ٘م٤مء، عم٤م روي قمـ أيب  الشنة الشابعة: قمدم اًمنمب ُمـ ومؿ اًمس 

ـِ اظْمتِٜم٤َمِث  ^هَنَك َرؾُمقُل اهلل »ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:  قَم

َب ُِمٜمَْٝم٤مأَْن شُمْٙمَّسَ َأوْمقَ  :َيْٕمٜمِل« إؾَْمِ٘مٞم٦َمِ   .(248)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «.اُهَٝم٤م وَمٞمنُْمَ

 ^هَنَك َرؾُمقُل اهلل »وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

 
ِ
َ٘م٤مء ـْ وَمِؿ اًمِ٘مْرسَم٦ِم َأِو اًمس  ِب ُِم ْ ـِ اًمنمي  .(249)رواه اًمبخ٤مري« قَم

ُد هلل افَِّذي »أن ي٘مقل سمٕمد اًمنمب:  الشنة الثامنة:  ّ احَل

ًبٚ ُؾَراًتٚ  َٕٚ َظذ  ٚ ََ ُٕقبََِْٚش ًحٚ ُأَجًٚجٚ بُِذ  ِ ُف ِم  ِ ًَ تِِف، َوَل  ََي  َ  .شبَِرَح 
_________________ 

وإٟمام هنك قمٜمف ٕٟمف ٓ يتامؾمؽ » ىم٤مل اسمـ إصمػم: أي ُمقضع اًمٙمّس ُمٜمف.وصُمٚمٛم٦م اًم٘مَدح: ( 837)

ٓ يٜم٤مًمف  قمٚمٞمٝم٤م ومؿ اًمِم٤مرب، ورسمام اٟمّم٥م اعم٤مء قمغم صمقسمف وسمدٟمف. وىمٞمؾ: ٕن ُمقضٕمٝم٤م

 .(ث ل مُم٤مدة: ) 881: 9ٓسمـ إصمػم « اًمٜمٝم٤مي٦م»«. اًمتٜمٔمٞمػ اًمت٤مم إذا همسؾ اإلٟم٤مء

صحٞمح »(، يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب ذم اًمنمب ُمـ صمٚمٛم٦م اًم٘مدح، 4688) «ؾمٜمـ أيب داود»( 836)

 .(، يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب آداب اًمنمب5495) «اسمـ طمب٤من

 «صحٞمح ُمسٚمؿ»٤مث إؾم٘مٞم٦م، (، يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب اظمتٜم5785) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 832)

 .(، يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب آداب اًمٓمٕم٤مم واًمنماب وأطمٙم٤مُمٝمام8184)

 .(، يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب اًمنمب ُمـ ومؿ اًمس٘م٤مء5786) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 831)
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َب  ^يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلل »عم٤م روي قمـ أيب ضمٕمٗمر ىم٤مل:  إَِذا َذِ

 .(250)ذًمؽ. رواه اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م، واًمٓمؼماين، واًمبٞمٝم٘مل اعم٤َمَء ىَم٤مَل 

َؽُف »أو ي٘مقل:  ََك َوَشقَّ َؿ، َوَش ًَ ُد هلل افَِّذي َأض   ّ ًََؾ احَل َوَج

 .شفَُف َِم َرًجٚ

يَم٤مَن عم٤م روي قمـ أيب أيقب إٟمّم٤مري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

َب ىَم٤مهلَ  ^َرؾُمقُل اهلل   .(251)٤م. رواه أسمق داود واًمٜمس٤مئلإَِذا َأيَمَؾ َأْو َذِ

أن يٜم٤مول اإلٟم٤مء عمـ يم٤من سمٞمٛمٞمٜمف، عم٤م روي  الشنة التاسعة:

ـٍ ىَمْد  ^َأنَّ َرؾُمقَل اهلل »قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف:  ُأِتَ سمَِٚمبَ

َب صُمؿَّ  ـْ ؿِماَمًمِِف َأسُمق سَمْٙمٍر، وَمنَمِ ، َوقَم ـْ َيِٛمٞمٜمِِف َأقْمَرايِبٌّ ، َوقَم
ٍ
ؿِمٞم٥َم سماَِمء

، َوىَم٤مَل:  ـَ ))َأقْمَٓمك إقَْمَرايِبَّ َّ ـَ َؾْٚلَي  َّ  .(252)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((اْلَي 
_________________ 

سم٤مب اًم٘مقل قمٜمد اًمٗمراغ ُمـ اًمٓمٕم٤مم (، 211ًمٚمٓمؼماين )« اًمدقم٤مء»(، 61سٓـم أيب اًمدٟمٞم٤م ) «اًمِمٙمر»( 851)

 .(، شمٕمديد ٟمٕمؿ اهلل قمز وضمؾ وُم٤م جي٥م ُمـ ؿمٙمره٤م3978ًمٚمبٞمٝم٘مل )« اإليامنؿمٕم٥م »واًمنماب، 

سٜمـ اًم»(، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل اًمرضمؾ إذا ـمٕمؿ، 4259« )ؾمٜمـ أيب داود»( 859)

 .يمت٤مب إذسم٦م اعمحٔمقرة، اًم٘مقل سمٕمد اًمنمب(، 7276ل )ٜمس٤مئًمٚم« اًمٙمؼمى

(، يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب إيٛمـ وم٤مٕيٛمـ ذم اًمنمب، 5791) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 858)

(، يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب اؾمتحب٤مب إدارة اعم٤مء واًمٚمبـ وٟمحقمه٤م 8181) «صحٞمح ُمسٚمؿ»

 .قمـ يٛملم اعمبتدئ
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ُأِتَ  ^َأنَّ َرؾُمقَل اهلل »وقمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف: 

ـْ َيِٛمٞمٜمِِف هُماَل  َب ُِمٜمُْف، َوقَم اٍب وَمنَمِ ـْ َيَس٤مِرِه إؿَْمَٞم٤مُخ، وَمَ٘م٤مَل سمنَِمَ ٌم، َوقَم

َل ))ًمِْٚمُٖماَلِم:  ُٗ ىَِل َه ٖ َذُن ِل َأن  ُأظ  ُم: َواهلل َي٤م وَمَ٘م٤مَل اًمُٖماَل  ((ِء؟َأَت

 َٓ ُف َرؾُمقُل اهلل  ُأوصمُِر سمِٜمَِّمٞمبِل ُِمٜمَْؽ َأطَمدً َرؾُمقَل اهلل،   ^ا، ىَم٤مَل: وَمَتٚمَّ

 .(253)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «ذِم َيِدهِ 

ؿَّ َبِٚرك  َفَْٚ »أن ي٘مقل إذا ذب ًمبٜم٤ًم:  الشنة العاطرة: ُٓ َِّ اف

ٚ ِمْ فُ  َٕ  ش.ؾِِٔف، َوِزد 

ُأِتَ َرؾُمقُل »عم٤م روي قمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: 

َب، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل  ^اهلل  ـٍ وَمنَمِ : )) ^:سمَِٚمَب َُؾ  َٔ  ِ َل َفَبًْٚ َؾ
َِ إَِذا ُش

ِٚم  ًَ ـَ افىَّ ِزُئ ِم ٌء َُي  ُف فَٔ َس َر  َّٕ ٚ ِمْ ُف، َؾِ٘ َٕ ؿَّ َبِٚرك  َفَْٚ ؾِِٔف، َوِزد  ُٓ َِّ اف

ـُ  بَ َِّ اِب إِلَّ اف َ ٜمف اًمؽمُمذي ((َوافؼَّ رواه إرسمٕم٦م، وطمسَّ
(254). 

_________________ 

سم٤مب هؾ يست٠مذن اًمرضمؾ ُمـ قمـ يٛمٞمٜمف ذم (، يمت٤مب إذسم٦م، 5781) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 854)

(، يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب اؾمتحب٤مب إدارة 8141) «صحٞمح ُمسٚمؿ»، اًمنمب ًمٞمٕمٓمل إيمؼم

 .اعم٤مء واًمٚمبـ وٟمحقمه٤م قمـ يٛملم اعمبتدئ

ؾمٜـم »(، يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ذب اًمٚمبـ، 4641« )ؾمٜمـ أيب داود» (853)

« اًمسٜمـ اًمٙمؼمى»(، أسمقاب اًمدقمقات، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا أيمؾ ـمٕم٤مًُم٤م، 4355« )اًمؽمُمذي

ؾمٜمـ اسـم »قم واًمٚمٞمٚم٦م، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ذب اًمٚمبـ، (، يمت٤مب قمٛمؾ اًمٞم91135ًمٚمٜمس٤مئل )

 .(، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب اًمزي٧م4488« )ُم٤مضمف
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أن يٙمقن اًمس٤مىمل آظمرهؿ ذسم٤م، عم٤م  الشنة احلادية عظر:

إِنَّ )): روي قمـ أيب ىمت٤مدة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ^

ًبٚ ِم آِخُرُهؿ  ُذ  ََق   .(255). رواه ُمسٚمؿ((َشٚؿَِل اف

 سنن اللباس

وًمٚم ب٤مس إطمدى قمنم ؾمٜم٦م، صمبت٧م قمـ اًمٜمبل ^ وطم٨مَّ 

 قمٚمٞمٝم٤م هق وأصح٤مسُمف رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم، وهل يم٤مًمت٤مزم:

اؾمتٕمامل اًمبِٞمض ُمـ اًمثٞم٤مب ًمٚمرضم٤مل، عم٤م روي  الشنة األوىل:

: قمـ ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب ريض  ̂  اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل

(( ُٛ َٔ ُر َوَأض  َٓ َٚ َأض  ََٔٚض َؾَِّ٘نَّ ٜمف،  ((افبَُسقا افَب رواه اًمؽمُمذي وطمسَّ

 .(256)واًمٜمس٤مئل، واسمـ ُم٤مضمف

 : وقمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل̂ 

ؿ  )) ُُ ِ ثَِٔٚبِ ـ  َخر  َٚ ِم ُؿ اف بَََٔٚض، َؾَِّ٘نَّ ُُ ـ  ثَِٔٚبِ رواه أسمق داود،  ((اف بَُسقا ِم
_________________ 

(، يمت٤مب اعمس٤مضمد وُمقاضع اًمّمالة، سم٤مب ىمْم٤مء اًمّمالة اًمٗم٤مئت٦م، 729) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 855)

 .واؾمتحب٤مب شمٕمجٞمؾ ىمْم٤مئٝم٤م

« ٤مئلؾمٜمـ اًمٜمس»(، أسمقاب إدب، ُم٤م ضم٤مء ذم ًمبس اًمبٞم٤مض، 8291« )ؾمٜمـ اًمؽمُمذي» (857)

(، 4576« )ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»(، يمت٤مب اًمزيٜم٦م، إُمر سمٚمبس اًمبٞمض ُمـ اًمثٞم٤مب، 5488)

 .يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب اًمبٞم٤مض ُمـ اًمثٞم٤مب
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ٜمف، واسمـ ُم٤مضمف واًمؽمُمذي وطمس 
(257). 

وقمـ أيب اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ^: 

ؿ  )) ـُ ، َوَمَسِٚجِد ؿ  ـُ ُتُؿ اهلل بِِف ِّم ُؿُبقِر ـَ َمٚ ُزر  َس َُٔٚض  :إِنَّ َأح   ((اف َب

 .(258)رواه اسمـ ُم٤مضمف

وقمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: 

ـْ صَمٜمِٞم٦ٍَّم، وَم٤مًْمَتَٗم٧َم إزَِمَّ َوقَمكَمَّ َرْيَٓم٦مٌ  ^َهَبْٓمٜم٤َم َُمَع َرؾُمقِل اهلل » ُِم
(259) 

ضَم٦ٌم سم٤ِمًْمُٕمّْمُٗمِر، وَمَ٘م٤مَل:  ٔ َؽ؟))ُُمََضَّ َِ ُٜ َظ ىَ ي  وَمَٕمَروْم٧ُم َُم٤م  ((َمٚ َهِذِه افرَّ

يَمِرَه، وَم٠َمشَمْٞم٧ُم َأْهكِم َوُهْؿ َيْسُجُروَن شَمٜميقًرا هَلُْؿ، وَمَ٘مَذوْمُتَٝم٤م ومِٞمِف، صُمؿَّ َأشَمٞمْتُُف 

ـَ اًْمَٖمِد، وَمَ٘م٤مَل:  ؟))ُِم ُٜ ي ىَ  افرَّ
ِٝ َِ ًَ شُمُف،  ((َيٚ َظب َد اهلل، َمٚ َؾ وَم٠َمظْمؼَمْ

َّٕ ))وَمَ٘م٤مَل:  َِِؽ، َؾِ٘ ً َض َأه  ٚ َب َِتَ َسق  ـَ ٖ َس بِِف فَِِِّْسٚءِ َأَل  رواه  ((ُف َل َب

 .(260)أسمق داود، واسمـ ُم٤مضمف
_________________ 

(، 113« )ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»(، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب ذم اًمبٞم٤مض، 3179« )ؾمٜمـ أيب داود» (856)

اًمٚمب٤مس، (، يمت٤مب 4577« )ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»أسمقاب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م يستح٥م ُمـ إيمٗم٤من، 

 .سم٤مب اًمبٞم٤مض ُمـ اًمثٞم٤مب

 .(، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب اًمبٞم٤مض ُمـ اًمثٞم٤مب4572« )ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف» (852)

. يٜمٔمر:  (851)  .)ر ي ط( 821: 8ٓسمـ إصمػم « اًمٜمٝم٤مي٦م»اًمريٓم٦م: يمؾ صمقب رىمٞمؼ ًملم 

« ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»(، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب ذم احلٛمرة، 3177« )ؾمٜمـ أيب داود» (871)

 .، سم٤مب يمراهٞم٦م اعمٕمّمٗمر ًمٚمرضم٤مل(، يمت٤مب اًمٚمب٤مس4714)
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اًمبداءة سم٤معمٞم٤مُمـ، عم٤م روي قمـ أيب هريرة  الشنة الثانية:

إَِذا ًَمبَِس ىَمِٛمٞمًّم٤م سَمَدَأ  ^يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلل »ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

 .(261)رواه اًمؽمُمذي واسمـ طمب٤من «سمَِٛمَٞم٤مُِمٜمِفِ 

قمدم اإلؾمب٤مل، عم٤م روي قمـ أيب هريرة  الشنة الثالثة:

ـَ ))ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمبل ^ ىم٤مل:  ِ ِم َبغ   ً َُ ـَ اف َؾ ِم ٍَ َمٚ َأش 

رِ  ل افَّْٚ ٍِ  .(262)رواه اًمبخ٤مري ((اِْلَزاِر َؾ

َُمَرْرُت قَمغَم َرؾُمقِل »وقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: 

ظَم٤مٌء، وَمَ٘م٤مَل:  ^اهلل  َؾع  إَِزاَركَ َيٚ َظب  ))َوذِم إَِزاِري اؾْمؽِمْ ، ((َد اهلل، ار 

اَه٤م سَمْٕمُد، وَمَ٘م٤مَل ((ِزد  ))وَمَروَمْٕمُتُف، صُمؿَّ ىَم٤مَل:  رَّ ، وَمِزْدُت، وَماَم ِزًْم٧ُم َأحَتَ

٤مىَملْمِ  ؟ وَمَ٘م٤مَل: َأْٟمَّم٤مِف اًمسَّ ـَ  .(263)رواه ُمسٚمؿ« سَمْٕمُض اًْمَ٘مْقِم: إمَِم َأْي

٤َم »وقمـ أم ؾمٚمٛم٦م زوج اًمٜمبل ^:   ^ىَم٤مًَم٧ْم ًمَِرؾُمقِل اهلل َأهنَّ

َزارَ  ا))وَم٤معمَْرَأُة َي٤م َرؾُمقَل اهلل؟ ىَم٤مَل:  :طِملَم َذيَمَر اإْلِ ً ِخل ِصز  ، ((ُتر 
_________________ 

(، 5388« )صحٞمح اسمـ طمب٤من»(، أسمقاب اًمٚمب٤مس، سم٤مب ذم اًم٘مٛمص، 9677« )ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»(879)

ـ سمدٟمف  .يمت٤مب اًمٚمب٤مس واًمزيٜم٦م، ذيمر ُم٤م يستح٥م ًمٚمٛمرء قمٜمد ًمبسف اًمثٞم٤مب أن يبدأ سم٤معمٞم٤مُمـ ُم

 .(، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب ُم٤م أؾمٗمؾ ُمـ اًمٙمٕمبلم ومٝمق ذم اًمٜم٤مر5626) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 878)

اًمثقب ظمٞمالء، وسمٞم٤من  سم٤مب حتريؿ ضمرّ (، يمت٤مب اًمٚمب٤مس واًمزيٜم٦م، 8127) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 874)

 طمد ُم٤م جيقز إرظم٤مؤه إًمٞمف وُم٤م يستح٥م.
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ٔ فِ ))إًِذا َيٜمَْٙمِِمُػ قَمٜمَْٝم٤م، ىَم٤مَل:  :ىَم٤مًَم٧ْم ُأمي ؾَمَٚمَٛم٦مَ  َِ  ((َؾِذَراًظٚ َل َتِزيُد َظ

 .(264)رواه أسمق داود واًمٜمس٤مئل واسمـ ُم٤مضمف

هلل قمٜمٝمام قمـ اًمٜمبل ^ ىم٤مل: وقمـ اسمـ قمٛمر ريض ا

ٔ ًئٚ )) ٚ َص َٓ ـ  َجرَّ ِمْ  ، َم
ِٜ ًََِمَم ِٔص، َواف  ِّ ََ َزاِر، َواف  ِ َبُٚل ِّم اْل  ِش  اْل 

ََٔلَء، َل  يَ  َم افُخ ِٜ ْ يُِر اهلل إِفَٔ ِف َيق  ََٔٚم
رواه أسمق داود واًمٜمس٤مئل  ((َِ

 .(265)واسمـ ُم٤مضمف

ؿَّ فََؽ »أن ي٘مقل إذا ًمبس صمقسًم٤م ضمديًدا:  الشنة الرابعة: ُٓ َِّ اف

َتِْٔفِ  َسق  ـَ  َٝ  ٕ ُد َأ  ّ ِ َمٚ ُصَِْع فَُف، َوَأُظقُذ  ،احَل  َوَخر 
هِ ِ ـ  َخر  َٖفَُؽ ِم َأش 

هِ، َوَذِّ َمٚ ُصَِْع فَفُ  ـ  َذِّ  .شبَِؽ ِم

يَم٤مَن »عم٤م روي قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف: 

ُه سم٤ِمؾْم ^َرؾُمقُل اهلل  ٤م ىَمِٛمٞمًّم٤م، َأْو قِماَمَُم٦ًم : إَِذا اؾْمَتَجدَّ صَمْقسًم٤م ؾَمامَّ ِٛمِف إُِمَّ
_________________ 

« ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل»(، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب ذم ىمدر اًمذيؾ، 3996« )ؾمٜمـ أيب داود» (873)

(، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب 4521« )ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»(، يمت٤مب اًمزيٜم٦م، ذيقل اًمٜمس٤مء، 5446)

 ذيؾ اعمرأة يمؿ يٙمقن؟

« ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل»(، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب ذم ىمدر ُمقضع اإلزار، 3113« )ؾمٜمـ أيب داود» (875)

(، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب 4567« )ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»(، يمت٤مب اًمزيٜم٦م، إؾمب٤مل اإلزار، 5443)

 ـمقل اًم٘مٛمٞمص يمؿ هق؟
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ٜمف،  صُمؿَّ َيُ٘مقُل  هذه اًمٙمٚمامت. رواه أسمق داود، واًمؽمُمذي وطمسَّ

 .(266)واًمٜمس٤مئل

ـ  »أو ي٘مقل:  َب َوَرَزَؿِِْٔف ِم َسِّٚن َهَذا افثَّق  ـَ ُد هلل افَِّذي   ّ احَل

ةٍ  ٍل ِمِّْل، َوَل ُؿقَّ ِ َحق   ش.َؽر 

ـ  ))عم٤م روي قمـ ُمٕم٤مذ سمـ أٟمس، أن رؾمقل اهلل ^ ىم٤مل:  َم

َٚل:  ََ ًبٚ َؾ ـ  »َفبَِس َثق  َب َوَرَزَؿِِْٔف ِم َسِّٚن َهَذا افثَّق  ـَ ُد هلل افَِّذي   ّ احَل

ةٍ  ٍل ِمِّْل، َوَل ُؿقَّ ِ َحق  رَ  شَؽر  َٖخَّ بِِف َوَمٚ َت  ٕ ـ  َذ َم ِم دَّ ََ َر فَُف َمٚ َت
ٍِ رواه  ((ُؽ

حفأسمق داود، واحل٤م يمؿ وصحَّ
(267). 

َرِِت، »أو ي٘مقل:  َسِّٚن َمٚ ُأَواِري بِِف َظق  ـَ ُد هلل افَِّذي   ّ احَل

َِِٔٚت  ُؾ بِِف ِّم َح َّّ  .شَوَأََتَ

ؾمٛمٕم٧م : عم٤م روي قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

َََٚل: )): رؾمقل اهلل̂  ي٘مقل ًبٚ َجِديًدا َؾ ـ  فَبَِس َثق  ُد هلل افَِّذي »َم  ّ احَل
_________________ 

(، أسمقاب اًمٚمب٤مس، 9676« )ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»(، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، 3181« )ؾمٜمـ أيب داود» (877)

(، يمت٤مب قمٛمؾ اًمٞمقم 91172ًمٚمٜمس٤مئل )« اًمسٜمـ اًمٙمؼمى»ًمبس صمقسًم٤م ضمديًدا، ُم٤م ي٘مقل إذا 

 .واًمٚمٞمٚم٦م، ُم٤م ي٘مقل إذا اؾمتجّد صمقسًم٤م

(، يمت٤مب 9261ًمٚمح٤ميمؿ )« اعمستدرك»(، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، 3184« )ؾمٜمـ أيب داود» (876)

 .اًمدقم٤مء واًمتٙمبػم واًمتٝمٚمٞمؾ واًمتسبٞمح
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َسِّٚن  ُؾ بِِف ِّم َحَِِٔٚت ـَ َّّ َرِِت، َوَأََتَ َد إَِػ  شَمٚ ُأَواِري بِِف َظق  َّ ُثؿَّ َظ

َق بِفِ  ََِؼ َؾَتَهدَّ ِب افَِّذي َأخ  ِظ اهلل،  ،افثَّق   ٍ َِْػ اهلل َوِّم ِح ـَ ـََٚن ِّم 

ِّٔتًٚ ًّٚٔ َوَم ِ اهلل َح  .(268)رواه اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف ((َوِّم َشس 

سقة حت٧م اًمٕمامُم٦م، عم٤م روي ًمبس اًم٘مٚمٜم الشنة اخلامشة:

ُق َمٚ ))قمـ ريم٤مٟم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمبل ^ ي٘مقل:  َؾر 

ـِغَ  ِ َ ادُؼ  ٔ ََْْٚ َوَبغ  َلِٕسِ  :َب ََ ََمئُِؿ َظَذ اف  ًَ رواه أسمق داود  ((اف 

 .(269)واًمؽمُمذي سم٢مؾمٜم٤مد ضٕمٞمػ

ًمبس اًم٘مٛمٞمص، عم٤م روي قمـ أم ؾمٚمٛم٦م  الشنة الشادسة:

 ^:يَم٤مَن َأطَم٥مي اًمث ٞم٤َمِب إمَِم َرؾُمقِل اهلل »ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: 

ٜمف «اًْمَ٘مِٛمٞمُص  رواه أسمق داود واًمؽمُمذي وطمسَّ
(270). 

ـْ صَمْقٌب َأطَم٥مَّ إمَِم َرؾُمقِل اهلل »وذم ًمٗمظ قمٜمٝم٤م:   ^َلْ َيُٙم
_________________ 

(، يمت٤مب 4556« )ُم٤مضمفؾمٜمـ اسمـ »(، أسمقاب اًمدقمقات، 4571« )ؾمٜمـ اًمؽمُمذي» (872)

 .اًمٚمب٤مس، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل اًمرضمؾ إذا ًمبس صمقسم٤م ضمديدا

« ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»(، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب ذم اًمٕمامئؿ، 3162« )ؾمٜمـ أيب داود» (871)

 .(، أسمقاب اًمٚمب٤مس، سم٤مب اًمٕمامئؿ قمغم اًم٘مالٟمس9623)

« ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»(، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مٛمٞمص، 3185« )ؾمٜمـ أيب داود» (861)

 .(، أسمقاب اًمٚمب٤مس، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مٛمص9678)
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 .(271)رواه أسمق داود واسمـ ُم٤مضمف «َ٘مِٛمٞمصِ اًمُِمـ 

ًمبس اًمٕمامئؿ اًمسقد، وإرظم٤مء ـمرف اًمٕمامُم٦م،  الشنة الشابعة:

َدظَمَؾ  ^َأنَّ اًمٜمَّبِلَّ »عم٤م روي قمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل ريض اهلل قمٜمٝمام: 

٦َم، َوقَمَٚمْٞمِف قِماَمَُم٦ٌم ؾَمْقَداءُ   .(272)رواه ُمسٚمؿ «َيْقَم وَمْتِح َُمٙمَّ

يَم٠َمين  َأْٟمُٔمُر إمَِم »وقمـ قمٛمرو سمـ طمري٨م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

، َوقَمَٚمٞمِْف قِماَمَُم٦ٌم ؾَمْقَداُء، ىَمْد َأْرظَمك  ^ؾُمقِل اهلل رَ  قَمغَم اعمِٜمؼَْمِ

 .(273)رواه ُمسٚمؿ «ـَمَروَمٞمَْٝم٤م سَملْمَ يَمتَِٗمٞمْفِ 

اؾمتٕمامل اًم٘مالٟمس، عم٤م روي قمـ اسمـ قمٛمر  الشنة الثامنة:

 «َيْٚمَبُس ىَمَٚمٜمُْسَقًة سَمٞمَْْم٤مءَ  ^يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلل »ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: 

 .(274)رواه أسمق اًمِمٞمخ إصبٝم٤مين

 ^َرَأْي٧ُم َرؾُمقَل اهلل »وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 
_________________ 

« ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»(، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مٛمٞمص، 3187« )ؾمٜمـ أيب داود» (869)

 (، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب ًمبس اًم٘مٛمٞمص.4565)

 (، يمت٤مب احل٩م، سم٤مب ضمقاز دظمقل ُمٙم٦م سمٖمػم إطمرام.9452« )صحٞمح ُمسٚمؿ» (868)

 ٩م، سم٤مب ضمقاز دظمقل ُمٙم٦م سمٖمػم إطمرام.(، يمت٤مب احل9451« )صحٞمح ُمسٚمؿ» (864)

 (، ذيمر ىمٚمٜمسقشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.498« )أظمالق اًمٜمبل» (863)
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 .(275)رواه أسمق اًمِمٞمخ إصبٝم٤مين «َوقَمَٚمٞمِْف ىَمَٚمٜمُْسَقٌة سَمْٞمَْم٤مُء ؿَم٤مُِمٞم٦َّمٌ 

ـَ  ^َأنَّ اًمٜمَّبِل  »وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م:  يَم٤مَن َيْٚمَبُس ُِم

َٗمرِ  َذاِن، َوذِم احلَََضِ ذَ  :اًْمَ٘ماَلٟمِِس ذِم اًمسَّ ْٔ َرَة،  :َواِت ا اعُمَِمٛمَّ

٤مُِمٞم٦َّمَ   .(276)رواه أسمق اًمِمٞمخ إصبٝم٤مين «َيْٕمٜمِل اًمِمَّ

ظمٚمع اًمٞمّسى ىمبؾ اًمٞمٛمٜمك، عم٤م روي قمـ أٟمس  الشنة التاسعة:

َؾ،  ^يَم٤مَن اًمٜمَّبِلي »اسمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:  إَِذا اْرشَمَدى، َأْو شَمَرضمَّ

َؾ، سَمَدَأ سمَِٛمٞم٤َمُِمٜمِِف، َوإَِذا ظَمَٚمَع سَمَدَأ سمِٞمََس٤مِرهِ   .(277)رواه أسمق اًمِمٞمخ «َأْو شَمٜمَٕمَّ

يَم٤مَن »وقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ اًمٜمبل ^ أٟمف ىم٤مل: 

، َوإَِذا َٟمَزَع سمَ  ـِ َْيَٛم ْٕ ـَ اًمث ٞم٤َمِب، سَمَدَأ سم٤ِم َْيَّسِ إَِذا ًَمبَِس ؿَمٞمْئ٤ًم ُِم ْٕ  «َدَأ سم٤ِم

 .(278)رواه أسمق اًمِمٞمخ إصبٝم٤مين

يبدأ سم٤مًمٜمٕمؾ اًمٞمٛمٜمك، عم٤م روي قمـ قم٤مئِم٦م  الشنة العاطرة:

ـَ ذِم ـُمُٝمقِرِه،  ^يَم٤مَن اًمٜمَّبِلي »ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م:  ُُي٥ِمي اًمتََّٞمٛمي
_________________ 

 (، ذيمر ىمٚمٜمسقشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.494« )أظمالق اًمٜمبل» (865)

 (، ذيمر ىمٚمٜمسقشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.493« )أظمالق اًمٜمبل» (867)

 ومٕم٤مًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.(، ذيمر حمبتف ًمٚمتٞم٤مُمـ ذم مجٞمع أ287« )أظمالق اًمٜمبل» (866)

 (، ذيمر حمبتف ًمٚمتٞم٤مُمـ ذم مجٞمع أومٕم٤مًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.286« )أظمالق اًمٜمبل» (862)
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ٚمِفِ  ٚمِِف، َوشَمٜمَٕمي  .(279)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «َوشَمَرضمي

ظمٚمع اًمٜمٕمؾ اًمٞمّسى ىمبؾ اًمٞمٛمٜمك، عم٤م  الشنة احلادية عظر:

إَِذا ))روي قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل ^ ىم٤مل: 

ـِ  ُُ َٔ
ََمِل، فِ َٔب َدأ  بِٚفنِّ  ِ َزَع َؾ َٕ ِغ، َوإَِذا 

ِّ
َٔ َٔب َدأ  بِٚف  ِ ؿ  َؾ ـُ َؾ َأَحُد ًَ َت  ٕ ا

ُؾ  ًَ ََم ُتْ  هَلُ َْك َأوَّ  ّ ٚ ُتْ َزعُ  ،افُٔ  .(280)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((َوآِخَرُُهَ

 والترّجلسنن الشَعر

ر اإلٟمس٤من صمامن ؾمٜمـ، صمبت٧م قمـ اًمٜمبل ^ أو وذم ؿَمٕم

 وَمَٕمَٚمٝم٤م هق وأصح٤مسُمف رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم، وهل يم٤مًمت٤مزم:

، (282)، أو عم٦ِّم(281)أن يٙمقن ؿَمٕمره َووْمرة الشنة األوىل:
_________________ 

  «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب يبدأ سم٤مًمٜمٕمؾ اًمٞمٛمٜمك، 5253) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 861)

 .(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب اًمتٞمٛمـ ذم اًمٓمٝمقر وهمػمه872) 

 «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب يٜمزع ٟمٕمٚمف اًمٞمّسى، 5255) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 821)

 .(، يمت٤مب اًمٚمب٤مس واًمزيٜم٦م، سم٤مب إذا اٟمتٕمؾ ومٚمٞمبدأ سم٤مًمٞمٛملم، وإذا ظمٚمع ومٚمٞمبدأ سم٤مًمِمامل8116)

 891: 5ٓسمـ إصمػم  «اًمٜمٝم٤مي٦م». يٜمٔمر: ؿمٕمر اًمرأس إذا وصؾ إمم ؿمحٛم٦م إذناًمقومرة:  (829)

 .ُم٤مدة: )و ف ر(

ٓسمـ إصمػم  «اًمٜمٝم٤مي٦م». يٜمٔمر: ٧م سم٤معمٜمٙمبلم٦م، ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ، ٕهن٤م أعمَّ ٛمّ ٦م: دون اجلُ ٛمّ اًمٚم   (828)

 .ُم٤مدة: )ل م م( 864: 3
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 .(283) مُج٦مأو

يَم٤مَن »عم٤م روي قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

، ًَمُف ؿَمَٕمٌر َيْبُٚمُغ ؿَمْحَٛم٦َم  ^اًمٜمَّبِلي  َُمْرسُمققًم٤م، سَمِٕمٞمَد َُم٤م سَملْمَ اعمَٜمْٙمَِبلْمِ

 .(284)رواه اًمبخ٤مري «ُأُذٟمِفِ 

وَم٢مَِذا  ^،اْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم َُمَع َأيِب َٟمْحَق اًمٜمَّبِل  »وقمـ أيب ِرُمث٦م ىم٤مل: 

 
ٍ
 .(285)رواه أسمق داود واسمـ طمب٤من« ُهَق ُذو َووْمَرٍة هِب٤َم َرْدُع طِمٜم٤َّمء

ـْ ِذي »سمـ قم٤مزب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:  وقمـ اًمؼماء َُم٤م َرَأْي٧ُم ُِم

ـْ َرؾُمقِل اهلل  ـَ ذِم طُمٚم٦ٍَّم مَحَْراَء ُِم ٦ٍَّم َأطْمَس
ُب  ^،عمِ ؿَمْٕمُرُه َيَْضِ

 .(286)رواه ُمسٚمؿ« َُمٜمْٙمَِبْٞمفِ 

 ^يَم٤مَن ؿَمْٕمُر َرؾُمقِل اهلل »وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: 
_________________ 

 .ُم٤مدة: )ج م م( 411: 9ٓسمـ إصمػم  «اًمٜمٝم٤مي٦م»يٜمٔمر:  ُم٤م ؾم٘مط قمغم اعمٜمٙمبلم. اجلٛم٦م: (824)

 .(، يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م، سم٤مب صٗم٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ4559) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 823)

 «صحٞمح اسمـ طمب٤من»(، يمت٤مب اًمؽمضمؾ، سم٤مب ذم اخلْم٤مب، 3817) «ؾمٜمـ أيب داود»( 825)

 .(، سم٤مب اًم٘مّم٤مص، ذيمر اإلظمب٤مر قمـ ٟمٗمل ضمٜم٤مي٦م إب قمـ اسمٜمف، وآسمـ قمـ أسمٞمف5115)

(، يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ، سم٤مب ذم صٗم٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 8446) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 827)

 .وأٟمف يم٤من أطمسـ اًمٜم٤مس وضمٝم٤م
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٦مِ  ٜمف «وَمْقَق اًمَقوْمَرِة، َوُدوَن اجلُٛمَّ رواه أسمق داود واًمؽمُمذي وطمسَّ
(287). 

 ^يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلل »وقمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

٦مِ  ،َرضُماًل َُمْرسُمققًم٤م سَمِٕمٞمَد َُم٤م سَملْمَ اعمَٜمْٙمِبلَْمِ  رواه « قَمٔمِٞمَؿ اجلُٛمَّ

 .(288)ُمسٚمؿ

ـْ َُمٜمْٙمِبَٞمْفِ »وذم رواي٦م اًمبخ٤مري:  ُب ىَمِريب٤ًم ُِم  .(289)«إِنَّ مُجَّتَُف ًَمتََْضِ

طمٚمؼ اًمرأس، أو ىمٍُمه ُمـ مجٞمع اًمرأس،  الشنة الثانية:

ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل »وٓ جيقز اًم٘مَزع، ومٕمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام: 

ـِ اًمَ٘مَزعِ  ^اهلل   .(290)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «َيٜمَْٝمك قَم

ُُيَْٚمُؼ سَمْٕمُض »ىم٤مل:  ؟عىمٚم٧م ًمٜم٤مومع وُم٤م اًم٘مَز زاد ُمسٚمؿ: 

ُك سَمْٕمٌض  بِل  َوُيؽْمَ  .«َرْأِس اًمّمَّ
_________________ 

 «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»(، يمت٤مب اًمؽمضمؾ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمِمٕمر، 3926) «داودؾمٜمـ أيب »( 826)

 .(، أسمقاب اًمٚمب٤مس، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اجلٛم٦م واخت٤مذ اًمِمٕمر9655)

(، يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ، سم٤مب ذم صٗم٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 8446) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 822)

 .وأٟمف يم٤من أطمسـ اًمٜم٤مس وضمٝم٤م

 .، سم٤مب اجلٕمد(، يمت٤مب اًمٚمب٤مس5119) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 821)

(، 8981) «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب اًم٘مَزع، 5181) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 811)

 .يمت٤مب اًمٚمب٤مس واًمزيٜم٦م، سم٤مب يمراه٦م اًم٘مَزع
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إقمٗم٤مء اًمٚمحٞم٦م ىمدر اًم٘مبْم٦م، وختٗمٞمػ اًمِمقارب،  الشنة الثالثة:

̂  أٟمف ىم٤مل:  ٍُقا ))ومٕمـ اسـم قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ اًمٜمبل ٚفِ َخ

َقاِرَب  ٍُقا افنَّ َِِّحك، َوأَح  ـَِغ: َوؾُِّروا اف ِ  .(291)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((ادُؼ 

ـُ قُمَٛمَر إَِذا طَم٩مَّ َأِو اقْمتََٛمَر »زاد اًمبخ٤مري:  ىَمبََض  ،َويَم٤مَن اسْم

 .«قَمغَم حِلَْٞمتِِف، وَماَم وَمَْمَؾ َأظَمَذهُ 

َأنَّ »وقمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمٝمام: 

ـْ قَمْرِضَٝم٤م َوـُمقهِل٤َم ^اًمٜمَّبِلَّ  ـْ حِلَْٞمتِِف ُِم رواه  «يَم٤مَن َي٠ْمظُمُذ ُِم

اًمؽمُمذي وىم٤مل: همري٥م
(292)

. 

طمػ اًمِمقارب، ومٕمـ زيد سمـ أرىمؿ ريض  الشنة الرابعة:

ـ  َصِٚربِفِ ))اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل ^ ىم٤مل:  ـ  َل  َيٖ ُخذ  ِم ٔ َس  ،َم َِ َؾ

 .(293)رواه اًمؽمُمذي وصححف، واًمٜمس٤مئل ((ِمَّْٚ
_________________ 

 «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب شم٘مٚمٞمؿ إفمٗم٤مر، 5218) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 819)

 .(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب ظمّم٤مل اًمٗمٓمرة851)

 .(، أسمقاب إدب، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم إظمذ ُمـ اًمٚمحٞم٦م8678) «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»( 818)

ؾمٜمـ »(، أسمقاب إدب، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمص اًمِم٤مرب، 8679) «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»( 814)

 .(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، ىمص اًمِم٤مرب94) «اًمٜمس٤مئل
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 ^يَم٤مَن اًمٜمَّبِلي »ىم٤مل:  اموقمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝم

ـِ  مْحَ ـْ ؿَم٤مِرسمِِف، ىَم٤مَل: َويَم٤مَن إسِْمَراِهٞمُؿ ظَمٚمِٞمُؾ اًمرَّ َيُ٘مصي َأْو َي٠ْمظُمُذ ُِم

ٜمف« َيْٗمَٕمُٚمفُ  رواه اًمؽمُمذي وطمسَّ
(294). 

اًمتقىمٞم٧م سم٤مٕرسمٕملم ذم طمٚمؼ اًمٕم٤مٟم٦م،  الشنة اخلامشة:

وىمص اًمِم٤مرب، وٟمتػ اإلسمط، عم٤م روي قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف 

٧َم ًَمٜم٤َم ذِم ىَمص  اًم»ىم٤مل:  سمِِط، ُوىم  فَْمَٗم٤مِر، َوَٟمْتِػ اإْلِ ْٕ ٤مِرِب، َوشَمْ٘مٚمِٞمِؿ ا ِمَّ

ـْ َأْرسَمِٕملَم ًَمْٞمَٚم٦مً  َك َأيْمثََر ُِم َٓ َٟمؽْمُ  .(295)رواه ُمسٚمؿ «َوطَمْٚمِؼ اًْمَٕم٤مَٟم٦ِم، َأْن 

همسؾ اًمِمٕمر، واّده٤مٟمف، وشمرضّمٚمف، وٓ  الشنة الشادسة:

يٗمٕمؾ ذًمؽ إٓ هِمب٤ًّم، عم٤م روي قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن 

̂ ىم٤مل:  رؾمقل فُ ))اهلل  ِرم   ُ ُٔ  ِ ً ٌر َؾ ـََٚن فَُف َص ـ    .(296)رواه أسمق داود ((َم

ُؾ َرْأَس »وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م:  يُمٜم٧ُْم ُأَرضم 

 .(297)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «َوَأَٟم٤م طَم٤مئٌِض  ^َرؾُمقِل اهلل 
_________________ 

 .(، أسمقاب إدب، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمص اًمِم٤مرب8671) «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»( 813)

 .ٓمٝم٤مرة، سم٤مب ظمّم٤مل اًمٗمٓمرة(، يمت٤مب اًم852) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 815)

 .(، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب ذم إصالح اًمِمٕمر3974) «ؾمٜمـ أيب داود»( 817)

صحٞمح »(، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب شمرضمٞمؾ احل٤مئض زوضمٝم٤م، 5185) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 816)

 سم٤مب ضمقاز همسؾ احل٤مئض رأس زوضمٝم٤م وشمرضمٞمٚمف.(، يمت٤مب احل٤مئض، 816) «ُمسٚمؿ
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̂ هَنَك َرؾُمقُل اهلل »وقمـ قمبد اهلل سـم ُمٖمٗمؾ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

َّٓ هِمب٤ًّم ِؾ إِ َضمي ـِ اًمؽمَّ رواه أسمق داود، واًمؽمُمذي وصححف،  «قَم

 .(298)واًمٜمس٤مئل

 قم٤مئِم٦م اًمتٞمٛمـ ذم اًمؽمضمؾ، عم٤م روي قمـ الشنة الشابعة:

ـَ  ُُي٥ِمي  ^ اًمٜمَّبِلي  يَم٤منَ : »ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض  ـُمُٝمقِرِه، ذِم  اًمتََّٞمٛمي

ٚمِِف، ٚمِفِ  َوشَمَرضمي  .(299)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «َوشَمٜمَٕمي

َٝ »أن ي٘مقل إذا رأى اعمرآة:  الثامنة:الشنة   ْ ؿَّ َحسَّ ُٓ َِّ اف

َِل  ِ َِل ،َخ ُِ ـ  ُخ  .شَؾَحسِّ

يَم٤مَن َرؾُمقُل »عم٤م روي قمـ اسمـ ُمسٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

 .(300)٤م. رواه أمحد، واسمـ طمب٤من، َيُ٘مقهلُ ^اهلل 

_________________ 

(، أسمقاب اًمٚمب٤مس، سم٤مب 9657« )ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»(، يمت٤مب اًمؽمضمؾ، 3951« )ؾمٜـم أيب داود» (812)

ـ اًمؽمضمؾ ٓإ هِمب٤ًّم،   .(، يمت٤مب اًمزيٜم٦م، اًمؽمضمؾ هِمب٤ًّم5155« )ؾمٜـم اًمٜمس٤مئل»ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قم

 «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب يبدأ سم٤مًمٜمٕمؾ اًمٞمٛمٜمك، 5253) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 811)

 .ٝم٤مرة، سم٤مب اًمتٞمٛمـ ذم اًمٓمٝمقر وهمػمه(، يمت٤مب اًمٓم887)

ذيمر ُم٤م يستح٥م (، سم٤مب إدقمٞم٦م، 151) «صحٞمح اسمـ طمب٤من»(، 4284) «ُمسٜمد أمحد»( 411)

 ًمٚمٛمرء أن يس٠مل اهلل ضمؾ وقمال حتسلم ظمٚم٘مف يمام شمٗمْمؾ قمٚمٞمف سمحسـ صقرشمف.
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 السنن المتعلقة بالمرض والعالج

 وًمف صمامن ؾمٜمـ، صمبت٧م قمـ اًمٜمبل ^، وهل يم٤مًمت٤مزم:

اًمسٕمل ذم أظمذ اًمٕمالج، واًمتقيمُؾ قمغم اهلل،  الشنة األوىل:

عم٤م روي قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمبل ^ ىم٤مل: 

ٚءً َمٚ)) ٍَ َزَل فَُف ِص  ٕ َزَل اهلل َداًء إِلَّ َأ  ٕ  .(301)رواه اًمبخ٤مري ((َأ

ؾِّ ))وقمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف رؾمقل اهلل ^ أٟمف ىم٤مل:  ُُ فِ

ِن اهلل َظزَّ َوَجؾَّ َداٍء َدَواٌء، َؾَِ٘ذا  اِء َبَرَأ بِِ٘ذ  َٛ َدَواُء افدَّ رواه  ((ُأِصٔ

ُمسٚمؿ
(302)

. 

 :̂ وقمـ قمٛمران سـم طمّملم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ِ ِحَسٍٚب )) ٌَر  ٚ بِ ًٍ ًُقَن أَف  تِل َشب  ـ  أُمَّ َٜ ِم ُخُؾ اجَلَّْ ـْ ُهْؿ ((َيد  ، ىَم٤مًُمقا: َوَُم

ِؿ  ُهُؿ ))َرؾُمقَل اهلل؟ ىَم٤مَل: َي٤م َس ُؿقَن، َوَظَذ َرِبِّ تَُقوَن َوَل َيس   ُ ـَ َل َي افَِّذي

ُِقنَ  َـّ . رواه ُمسٚمؿ((َيتََق
(303)

. 
_________________ 

 .(، يمت٤مب اًمٓم٥م، سم٤مب ُم٤م أٟمزل اهلل داء إٓ أٟمزل ًمف ؿمٗم٤مء5762) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 419)

 .(، يمت٤مب اًمسالم، سم٤مب ًمٙمؾ داء دواء، اؾمتحب٤مب اًمتداوي8813) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 418)

(، يمت٤مب اإليامن، سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم دظمقل ـمقائػ ُمـ 892) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 414)

 .اعمسٚمٛملم اجلٜم٦م سمٖمػم طمس٤مب وٓ قمذاب
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اًمتداوي سم٤محلب٦م اًمسقداء وسم٤مًمٕمسؾ، عم٤م روي  الشنة الثانية:

ِّم ))قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أٟمف ؾمٛمع رؾمقل اهلل̂  ي٘مقل: 

ـُؾِّ  ـ   ٌٚء ِم ٍَ َداِء ِص ق   افسَّ
ِٜ
ٚمَ احَلبَّ  .(304)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((َداٍء، إِلَّ افسَّ

٤مُم اعمَْقُت »ىم٤مل اًمزهري:  قٟمِٞمُز  ،َواًمسَّ ْقَداُء اًمِمي  «.َواحلَب٦َُّم اًمسَّ

َأنَّ َرضُماًل َأشَمك »وقمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف: 

ِف َظَسًل ))وَمَ٘م٤مَل: َأظِمل َيِْمتَٙمِل سَمْٓمٜمَُف، وَمَ٘م٤مَل:  ^اًمٜمَّبِلَّ  َِ صُمؿَّ َأشَمك  ((اش 

ِف َظَسًل ))اًمث٤َّمٟمِٞم٦ََم، وَمَ٘م٤مَل:  َِ َِِف ))صُمؿَّ َأشَم٤مُه اًمث٤َّمًمَِث٦َم وَمَ٘م٤مَل:  ((اش  اش 

َذَب ))صُمؿَّ َأشَم٤مُه وَمَ٘م٤مَل: ىَمْد وَمَٕمْٚم٧ُم؟ وَمَ٘م٤مَل:  ((َظَسًل  ـَ َصَدَق اهلل، َو

ِف َظَسًل  َِ ـُ َأِخَٔؽ، اش  أَ  ((َبى  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف« وَمَسَ٘م٤مُه وَمؼَمَ
(305)

. 

اضمتٜم٤مب ُم٤م يَضه أصمٜم٤مء اعمرض، ًم٘مقل اهلل شمب٤مرك  الثالثة: الشنة

ْٔ وشمٕم٤ممم: ﴿ يِْديْ َوَل َُيُْل
َ
ْٓيَُهةِا بِأ ًْ إََِل اتلَ ، وىمقِل [915]اًمب٘مرة:  ﴾ُك

ْٔ اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم: ﴿ ًْ َوَل تَْلتُيُ نُْفَسُك
َ
 .[81]اًمٜمس٤مء:  ﴾ا أ

قمٞم٤مدة اعمريض، عم٤م روي قمـ اًمؼماء سمـ  الشنة الرابعة:
_________________ 

 «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، يمت٤مب اًمٓم٥م، سم٤مب احلب٦م اًمسقداء، 5722) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 413)

 .، سم٤مب اًمتداوي سم٤محلب٦م اًمسقداء(، يمت٤مب اًمسالم8895)

 «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، يمت٤مب اًمٓم٥م، سم٤مب اًمدواء سم٤مًمٕمسؾ، 5723) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 415)

 .(، يمت٤مب اًمسالم، سم٤مب اًمتداوي سمس٘مل اًمٕمسؾ8896)
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ب٤َمِع اجلَٜم٤َمئِِز،  ^َأَُمَرَٟم٤م اًمٜمَّبِلي »قم٤مزب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:  سمَِسْبٍع: سم٤ِمشم 

اقِمل، َوَٟمٍْمِ اعمَْٔمُٚمقِم، َوإسِْمَراِر  َوقِمٞم٤َمَدِة اعمَِريِض، َوإضَِم٤مسَم٦ِم اًمدَّ

اَل   .(306)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «ِم، َوشَمِْمِٛمٞم٧ِم اًمَٕم٤مـمِسِ اًمَ٘مَسِؿ، َوَرد  اًمسَّ

قمدم اإلـم٤مًم٦م قمٜمد اعمريض إٓ ًمَضورة،  الشنة اخلامشة:

 ^عم٤َّم اؿْمتَدَّ سم٤ِمًمٜمَّبِل  »ىم٤مل:  امعم٤م روي قمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝم

ؿ  ـِتًَٚبٚ َل ))َوضَمُٕمُف ىَم٤مَل:  ُُ ٛ  َف ُت ـ  ُتقِّن بُِِتٍَٚب َأ َدهُ ائ   ً قا َب ُِّ  (( َتِو

 ،هَمَٚمَبُف اًمَقضَمُع، َوقِمٜمَْدَٟم٤م يمَِت٤مُب اهلل طَمْسبُٜم٤َم ^إِنَّ اًمٜمَّبِلَّ  :ىَم٤مَل قُمَٛمُر 

َٖمُط، ىَم٤مَل:   .(307)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((ُؿقُمقا َظِّْل))وَم٤مظْمَتَٚمُٗمقا َويَمُثَر اًمٚمَّ

شمسٚمٞم٦م اعمريض وُم١ماؾم٤مشمف، عم٤م روي قمـ أم  الشنة الشادسة:

 : إَِذا ))اعم١مُمٜملم أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل̂ 

ُْقَن  مِّ َٗ َٜ ُي َُ
ا، َؾِ٘نَّ ادََلئِ ً َُقُفقا َخر  ، َؾ َٝ ِّٔ ُتُؿ ادَِريَض، َأِو اَد َحَْض 

_________________ 

صحٞمح »(، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب إُمر سم٤مشمب٤مع اجلٜم٤مئز، 9841) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 417)

حتريؿ اؾمتٕمامل إٟم٤مء اًمذه٥م واًمٗمْم٦م قمغم سم٤مب (، يمت٤مب اًمٚمب٤مس واًمزيٜم٦م، 8177) «ُمسٚمؿ

اًمرضم٤مل واًمٜمس٤مء، وظم٤مشمؿ اًمذه٥م واحلرير قمغم اًمرضمؾ، وإسم٤مطمتف ًمٚمٜمس٤مء، وإسم٤مطم٦م اًمٕمٚمؿ وٟمحقه 

 ًمٚمرضمؾ ُم٤م ل يزد قمغم أرسمع أص٤مسمع.

(، 9746) «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، يمت٤مب اًمٕمٚمؿ، سم٤مب يمت٤مسم٦م اًمٕمٚمؿ، 993) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 416)

 .ًمٞمس ًمف رء يقيص ومٞمف يمت٤مب اًمقصٞم٦م، سم٤مب شمرك اًمقصٞم٦م عمـ
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َُقُفقنَ   .(308)رواه ُمسٚمؿ ((َظَذ َمٚ َت

ٖ َس، َل »أن يدقمقا ًمٚمٛمريض، ومٞم٘مقل ًمف:  الشنة الشابعة:  َب

قٌر إِن  َصَٚء اهلل ُٓ  .شَض

 ^يَم٤مَن اًمٜمَّبِلي »عم٤م روي قمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: 

 .(309)هبذه اًمٙمٚمامت. رواه اًمبخ٤مري إَِذا َدظَمَؾ قَمغَم َُمِريٍض َيُٕمقُدهُ 

ِّٚم، »أو ي٘مقل:  َٝ افنَّ  ٕ ِػ َوَأ ِس، اص  ِٛ افَبَٚس َربَّ افَّْٚ ِه َأذ 

ًٚء َل َل  ٍَ ُٚؤَك، ِص ٍَ َٚء إِلَّ ِص ٍَ ًَم  ِص ََ ٚدُِر َش ٌَ  .ش ُي

َأنَّ َرؾُمقَل »عم٤م روي قمـ أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: 

 .(310)٤م. ُمتٗمؼ قمٚمٞمفيَم٤مَن إَِذا َأشَمك َُمِريًْم٤م َأْو ُأِتَ سمِِف، ىَم٤مهلَ  ^اهلل 

ِش »أو ي٘مقل ؾمبع ُمرات:  ر  ًَ ئَِؿ َربَّ اف  ًَ َُٖل اهللَ اف  َأش 

ََٔؽ 
ٍِ ًَئِِؿ َأن  َين   .شاف 

_________________ 

 .(، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ي٘م٤مل قمٜمد اعمريض191) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 412)

 .(، يمت٤مب اعمرىض، سم٤مب قمٞم٤مدة إقمراب5757) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 411)

صحٞمح »(، يمت٤مب اعمرىض، سم٤مب دقم٤مء اًمٕم٤مئد ًمٚمٛمريض، 5765) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (491)

 .(، يمت٤مب اًمسالم، سم٤مب اؾمتحب٤مب رىمٞم٦م اعمريض8919) «ُمسٚمؿ
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عم٤م روي قمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ اًمٜمبل ^ أٟمف 

َٚل ِظْ َدُه َشب َع ِمَراٍر: ))ىم٤مل:  ََ ُف َؾ ُِ ـ  َظَٚد َمِريًوٚ، َل  َُي ُْض  َأَج َم

ََٔؽ »
ٍِ ئِِؿ َأن  َين  ًَ ِش اف  ر  ًَ ًَئَِؿ َربَّ اف  َُٖل اهلل اف  ، إِلَّ َظَٚؾُٚه اهلل شَأش 

ـ  َذفَِؽ ادََرضِ   .(311)ق داود، واًمؽمُمذي، واًمٜمس٤مئلرواه أسم ((ِم

ويسـ ًمٚمٛمريض أن يدقمق ًمٜمٗمسف سم٤مًمِمٗم٤مء  الشنة الثامنة:

ِْل إَِذا »وي٘مقل:  ا ِل، َوَتَقؾَّ ً َُٔٚة َخر  ِٝ احَل َٕ ٚ ـَ ِِْٔل َمٚ  ؿَّ َأح  ُٓ َِّ اف

ا ِل  ً  افَقَؾُٚة َخر 
ِٝ َٕ ٚ  .شـَ

 : عم٤م روي قمـ أٟمس سـم ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمبل̂ 

َٚن َل  َل )) ـَ ـ  ُُض  َأَصَٚبُف، َؾِ٘ن   َت ِم ُؿ ادَق  ـُ ََّْغَّ َأَحُد َّ  ُبدَّ َؾِٚظًل، َيَت

 ِٝ َٕ ٚ ـَ ا ِل، َوَتَقؾَِّْل إَِذا  ً  احَلَُٔٚة َخر 
ِٝ َٕ ٚ ـَ ِِْٔل َمٚ  ؿَّ َأح  ُٓ َِّ : اف َُؾ  َٔ  ِ َؾ

ا ِل  ً  .(312)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((افَقَؾُٚة َخر 

_________________ 

ؾمٜمـ »(، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمدقم٤مء ًمٚمٛمريض قمٜمد اًمٕمٞم٤مدة، 4917« )ؾمٜـم أيب داود» (499)

ًمٚمٜمس٤مئل « اًمسٜـم اًمٙمؼمى»(، أسمقاب اًمٓم٥م، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمتداوي سم٤مًمٕمسؾ، 8124« )اًمؽمُمذي

 .ُمـ اعمريض قمٜمد اًمدقم٤مء ًمف (، يمت٤مب قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م، ُمقضع جمٚمس اإلٟمس٤من91297)

صحٞمح »(، يمت٤مب اعمرىض، سم٤مب َتٜمك اعمريض اعمقت، 5769) «صحٞمح اًمبخ٤مري» (498)

 .(، يمت٤مب اًمٕمٚمؿ، سم٤مب يمراه٦م َتٜمل اعمقت ًمَض ٟمزل سمف8721) «ُمسٚمؿ
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 سنن السَفر
ٜم٦م، صمبت٧م قمـ اًمٜمبل ^ وطم٨مَّ وذم اًمسٗمر اصمٜمت٤م قمنمة ؾم

 قمٚمٞمٝم٤م هق وأصح٤مسُمف رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم، وهل يم٤مًمت٤مزم:

أن ٓ يس٤مومر وطمَده، عم٤م روي قمـ اسمـ قمٛمر  الشنة األوىل:

ُس َمٚ ِّم ))ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ اًمٜمبل ^ أٟمف ىم٤مل:  ُؿ افَّْٚ َِ  ً فَق  َي

ٔ ٍؾ  َِ ِ ٌٛ ب
ُؿ، َمٚ َشَٚر َراـِ َِ َدِة َمٚ َأظ  َدهُ افَقح  رواه  ((َوح 

 .(313)اًمبخ٤مري

اًمبسٛمٚم٦م قمٜمد اًمريمقب، عم٤م روي قمـ قمكم سـم  الشنة الثانية:

يَمبََٝم٤م، وَمَٚمامَّ َوَضَع »رسمٞمٕم٦م ىم٤مل:  ٦ٍم ًمػَِمْ ؿَمِٝمْدُت قَمٚمِٞم٤ًّم َريِضَ اهلل قَمٜمُْف َوأُِتَ سمَِداسمَّ

يَم٤مِب ىَم٤مَل:  وَمَٕمَؾ  ^َرأَْي٧ُم اًمٜمَّبِلَّ »صُمؿَّ ىَم٤مَل: ...  «سمِْسِؿ اهلل»ِرضْمَٚمُف ذِم اًمر 

ٜمف، واًمٜمس٤مئل «.يَماَم وَمَٕمْٚم٧ُم  رواه أسمق داود، واًمؽمُمذي وطمسَّ
(314). 

اًمتٙمبػم إذا اؾمتقى قمغم سمٕمػمه أو ُمريمبتف، صمؿ  الشنة الثالثة:

َّٕٚ إَِػ »ي٘مقل:  ِرَِٕغ، َوإِ  َ َّْٚ َفُف ُم ـُ َر َفَْٚ َهَذا، َوَمٚ  ُشب َحَٚن افَِّذي َشخَّ
_________________ 

 .(، يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمسػم، سم٤مب اًمسػم وطمده8112) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 494)

« ؾمٜـم اًمؽمُمذي»(، يمت٤مب اجلٝم٤مد، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل اًمرضمؾ إذا ريم٥م، 8718« )ؾمٜـم أيب داود» (493)

(، 2632ًمٚمٜمس٤مئل )« اًمسٜـم اًمٙمؼمى»(، أسمقاب اًمدقمقات، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ريم٥م داسم٦م، 4337)

 .يمت٤مب اًمسػم، اًمتسٛمٞم٦م قمٜمد ريمقب اًمداسم٦م واًمتحٛمٞمد واًمدقم٤مء إذا اؾمتقى قمغم فمٝمره٤م
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َقى، رَ   َ ٚ َهَذا اف ِزَّ َوافتَّ َٕ ِر ٍَ ُفَؽ ِّم َش
َٖ َٕس   ٚ َّٕ ؿَّ إِ ُٓ ُِِبقَن، افِ ََ َْٚ دُْ  بِّ

ِق َظَّْٚ  ٚ َهَذا، َواض  َٕ َر ٍَ ٔ َْٚ َش َِ ن  َظ ؿَّ َهقِّ ُٓ ََض، افِ ِؾ َمٚ َتر  َّ ًَ ـَ اف  َوِم

 َ ُٜ ِّم اْل  ٍَ ِر، َواخَلِِٔ ٍَ ُٛ ِّم افسَّ ِٚح َٝ افهَّ  ٕ ؿَّ َأ ُٓ َدُه، افِ  ً ِؾ، ُب ه 

ِٜ ادَْ َيِر، َوُشقِء  آَب ـَ ِر، َو ٍَ ثَِٚء افسَّ ـ  َوظ  ؿَّ إِّنِّ َأُظقُذ بَِؽ ِم ُٓ افِ

ؾِ  َه  ِٛ ِّم ادَِٚل َواْل  َِ ََ  .شادُْ 

ـَ قُمَٛمَر قَمٚمََّٛمُٝمؿْ »عم٤م روي قمـ قمكم إزدي:  َأنَّ َرؾُمقَل  :َأنَّ اسْم

اهللِ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ يَم٤مَن إَِذا اؾْمَتَقى قَمغَم سَمِٕمػِمِه ظَم٤مِرضًم٤م إمَِم 

َ صَماَلصًم٤م، صُمؿَّ ىَم٤مَل   .(315)رواه ُمسٚمؿ «هذه اًمٙمٚمامت ؾَمَٗمٍر، يَمؼمَّ

قمدم اًمتٕمّرس ذم اًمٓمريؼ، عم٤م روي قمـ أيب  الشنة الرابعة:

ٔ ِؾ، ))اهلل ^: هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل  َِّ ُتؿ  بِٚف ش  إَِذا َظرَّ

ٔ ؾِ  َِّ َقامِّ بِٚف ٖ َوى اهل َ َٚ َم َتِْبُقا افىَِّريَؼ، َؾَِّ٘نَّ  .(316)رواه ُمسٚمؿ ((َؾٚج 

، عم٤م روي قمـ (317)اًمتٙمبػم إذا قمال ذوم٤م الشنة اخلامشة:
_________________ 

 .ت٤مب احل٩م، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ريم٥م إمم ؾمٗمر احل٩م وهمػمه(، يم9438) «صحٞمح ُمسٚمؿ»(495)

سم٤مب ُمراقم٤مة ُمّمٚمح٦م اًمدواب ذم اًمسػم، (، يمت٤مب اإلُم٤مرة، 9187) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 497)

 واًمٜمٝمل قمـ اًمتٕمريس ذم اًمٓمريؼ.

(31  ،ح ذم اهلبقط اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمتٜمزيفيم٤من يسب  أٟمف »احلٙمٛم٦م ومٞمف يمام ىم٤مل اعمال قمكم اًم٘م٤مري: ( 7

 .9723: 3« ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح»«. اعمالئؿ ًمٚمٙمؼمي٤مء واًمٕمٔمٛم٦م ذم اًمٕمٚمق ويٙمؼم  
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َٟم٤م، َوإَِذا »ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل:  ْ سْمٜم٤َم يُمٜم٤َّم إَِذا َصِٕمْدَٟم٤م يَمؼمَّ شَمَّمقَّ

 .(318)رواه اًمبخ٤مري «ؾَمبَّْحٜم٤َم

اًمتسبٞمح إذا هبط وادًي٤م، عم٤م روي قمـ  الشنة الشادسة:

َٟم٤م، َوإَِذا »ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل:  ْ يُمٜم٤َّم إَِذا َصِٕمْدَٟم٤م يَمؼمَّ

 .(319)رواه اًمبخ٤مري «َٟمَزًْمٜم٤َم ؾَمبَّْحٜم٤َم

ٗمر إًمٞمٝم٤م ىم٤مل: إذا رأى اعمديٜم٦م اًمتل أراد اًمس الشنة الشابعة:

«ٚ َٓ ؿَّ َبِٚرك  َفَْٚ ؾِٔ ُٓ َِّ ٚ ،اف َٓ ؿَّ َبِٚرك  َفَْٚ ؾِٔ ُٓ َِّ ٚ، اف َٓ ؿَّ َبِٚرك  َفَْٚ ؾِٔ ُٓ َِّ  ،اف

  ٛ ٚ، َوَحبِّ َٓ
ِِ َْٚ َجََْٚهٚ، َوَجِّْب َْٚ َوَبَٚهٚ، َوَحبِّب َْٚ إَِػ َأه  ُزؿ  ؿَّ ار  ُٓ َِّ اف

َْٚ ٔ ٚ إَِف َٓ
ِِ  .شَصٚفَِح َأه 

يُمٜم٤َّم ُٟمَس٤مومُِر َُمَع »ر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: عم٤م روي قمـ اسمـ قمٛم

٤م. رواه وَم٢مَِذا َرَأى اًْمَ٘مْرَي٦َم ُيِريُد َأْن َيْدظُمَٚمَٝم٤م ىَم٤مهلَ  ^،َرؾُمقِل اهلل 

 .(320)اًمٓمؼماين

أن ٓ يٓمٞمؾ ؾمٗمره دون طم٤مضم٦م، عم٤م روي  الشنة الثامنة:
_________________ 

 .(، يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمسػم، سم٤مب اًمتٙمبػم إذا قمال ذوًم٤م8113) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 492)

 .(، يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمسػم، سم٤مب اًمتسبٞمح إذا هبط وادًي٤م8114) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 491)

 .(3655« )اعمٕمجؿ إوؾمط»(، 247ًمٚمٓمؼماين ) «اًمدقم٤مء»( 481)
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ٌٜ ))قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمبل ^ أٟمف ىم٤مل:  ًَ ُر ؿِى  ٍَ افسَّ

 َٙ َمُف، َؾَِ٘ذا َؿ َٕق  اَبُف َو َٚمُف َوَذَ ًَ ؿ  َض ـُ َُْع َأَحَد  ّ َذاِب، َي ًَ ـَ اف ِم

ِِفِ  ؾ  إَِػ َأه  ًَجِّ ُٔ  ِ َتُف، َؾ َّ  .(321)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((ََّن 

إذا رضمع إمم سمٚمده، ومال يٓمرق أهٚمف  الشنة التاسعة:

 ^يَم٤مَن اًمٜمَّبِلي »، عم٤م روي قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: (322)ًمٞمال

 َٓ َٓ َّٓ هُمْدَوًة َأْو قَمِِمٞم٦َّمً َيْٓمُرُق َأْهَٚمُف، يَم٤مَن   .(323)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف « َيْدظُمُؾ إِ

أنٓ  يّمٓمح٥م اًمٙمٚم٥م واجلرس، عم٤م روي  الشنة العاطرة:

ُٛ ))قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل̂  ىم٤مل:  َح َلَته 

ٌٛ َوَل َجَرٌس   ِ ـَ  ٚ َٓ ًٜ ؾِٔ ََ ُٜ ُرؾ  َُ
 .(324)رواه ُمسٚمؿ ((ادََلئِ

اجَلَرُس َمَزاِمُر ))وقمٜمف أيًْم٤م أن رؾمقل اهلل ^ ىم٤مل: 
_________________ 

صحٞمح »(، أسمقاب اًمٕمٛمرة، سم٤مب اًمسٗمر ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٕمذاب، 9213) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 489)

سم٤مب اًمسٗمر ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٕمذاب، واؾمتحب٤مب شمٕمجٞمؾ اعمس٤مومر (، يمت٤مب اإلُم٤مرة، 9186) «ُمسٚمؿ

 إمم أهٚمف سمٕمد ىمْم٤مء ؿمٖمٚمف.

 .هذا إذا ل يٕمٚمؿ أهُٚمف سمرضمققمف، أُم٤م إذا قمٚمٛمقا سمذًمؽ، ومال سم٠مس( 322)

 «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، أسمقاب اًمٕمٛمرة، سم٤مب اًمدظمقل سم٤مًمٕمٌم، 9211) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 484)

 .(، يمت٤مب اإلُم٤مرة، سم٤مب يمراه٦م اًمٓمروق9182)

 .(، يمت٤مب اًمٚمب٤مس واًمزيٜم٦م، سم٤مب يمراه٦م اًمٙمٚم٥م واجلرس ذم اًمسٗمر8994) «صحٞمح ُمسٚمؿ»(483)



  المطھرۃ السنن
  

 

126 

ٔ ىَٚنِ   .(325)رواه ُمسٚمؿ ((افنَّ

إذا رضمع إمم سمٚمده ومٚمٞمبدأ سم٤معمسجد،  الشنة احلادية عظر:

يُمٜم٧ُْم َُمَع »عم٤م روي قمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: 

ِجَد ))ذِم ؾَمَٗمٍر، وَمَٚمامَّ ىَمِدُْمٜم٤َم اعمَِديٜم٦ََم ىَم٤مَل زِم:  ^اًمٜمَّبِل   ُخِؾ ادَس  اد 

 ِ َتغ  ًَ ـ   .(326)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((َؾَهؾِّ َر

 إِفََف َل »وأن ي٘مقل إذا رضمع ُمـ ؾمٗمره:  الشنة الثانية عظر:

َدُه َل  ـُؾِّ إِلَّ اهلل َوح  ُد، َوُهَق َظَذ   ّ ُؽ َوفَُف احَل  ِ يَؽ َفُف، فَُف ادُ   َذِ

َْٚ َحِٚمُدوَن. َصَدَق اهلل  ٍء َؿِديٌر. آيُِبقَن َتٚئُِبقَن َظٚبُِدوَن، فَِربِّ َر 

َدهُ  َزاَب َوح  ََٕكَ َظب َدُه، َوَهَزَم اْلَح  َدُه، َو  .شَوظ 

 ^َأنَّ َرؾُمقَل اهلل »عم٤م روي قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام: 

ـْ هَمْزٍو َأْو طَم٩مٍّ َأْو قُمْٛمَرةٍ  ـَ  ،يَم٤مَن إَِذا ىَمَٗمَؾ ُِم ٍف ُِم ُ قَمغَم يُمؾ  َذَ ُيَٙمؼم 

 .(327)٤م. ُمتٗمؼ قمٚمٞمفَث شَمْٙمبػَِماٍت، صُمؿَّ َيُ٘مقهلُ إَْرِض صَماَل 
_________________ 

 .(، يمت٤مب اًمٚمب٤مس واًمزيٜم٦م، سم٤مب يمراه٦م اًمٙمٚم٥م واجلرس ذم اًمسٗمر8993) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 485)

(، يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمسػم، سم٤مب اًمّمالة إذا ىمدم ُمـ ؾمٗمر، 4126) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 487)

(، يمت٤مب صالة اعمس٤مومريـ وىمٍمه٤م، سم٤مب اؾمتحب٤مب اًمريمٕمتلم ذم 695) «صحٞمح ُمسٚمؿ»

 .اعمسجد عمـ ىمدم ُمـ ؾمٗمر أول ىمدوُمف

(، يمت٤مب اًمدقمقات، سم٤مب اًمدقم٤مء إذا أراد ؾمٗمرا أو رضمع، 7425) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 486)

 .(، يمت٤مب احل٩م، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ىمٗمؾ ُمـ ؾمٗمر احل٩م وهمػمه9433) «ُمسٚمؿصحٞمح »
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 سنن النكاح

وذم اًمٜمٙم٤مح صمامن ؾمٜمـ، صمبت٧م قمـ اًمٜمبل ^، وطم٨مَّ قمٚمٞمٝم٤م 

 يم٤مًمت٤مزم:هق وأصح٤مسُمف رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم، وهل 

ٟم٦م، عم٤م روي قمـ قم٤مئِم٦م وأن يٙمقن أيّس ُم١م الشنة األوىل:

ًٜ ))ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن رؾمقل اهلل ^ ىم٤مل:  ـَ ِٚح َبَر َُ َيَؿ افِّْ إِنَّ َأظ 

 ًٜ َٕ و ُٗ ُه َم َْسُ  .(328)رواه أمحد ((َأي 

اًمبح٨م قمـ ذوي اًمديـ واًمّمالح، عم٤م روي  الشنة الثانية:

َٛ ))قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ^:  إَِذا َخَى

ٌٜ ِّم  َ ـ  ؾِتْ  ُُ ُِقا َت ًَ  ٍ ُجقُه، إِلَّ َت ُف َؾَزوِّ ََ ُِ َن ِديَُْف َوُخ َضق  ـ  َتر  ؿ  َم ُُ  ٔ إَِف

ِض، َوَؾَسٌٚد َظِريٌض   .(329)رواه اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف ((اْلَر 

ويروى ٟمحقه قمـ أيب طم٤مشمؿ اعمزين ريض اهلل قمٜمف. رواه 

 .(330)اًمؽمُمذي

أن ُيٕمَ٘مد ذم اعمسجد، وأن يٙمقن ذم ؿمقال،  الشنة الثالثة:
_________________ 

 .(83581« )ُمسٜمد أمحد»( 482)

(، أسمقاب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء إذا ضم٤مءيمؿ ُمـ شمرضقن ديٜمف 9123) «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»( 481)
ضمقه،   .(، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب إيمٗم٤مء9176) «ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»ومزو 

ضمقه9125) «ؾمٜـم اًمؽمُمذي»(441)  .(، أسمقاب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء إذا ضم٤مءيمؿ ُمـ شمرضقن ديٜمف ومزو 
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 :  ̂ عم٤م روي قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل

ٔ ِف )) َِ ُبقا َظ ِ ُِقُه ِّم ادََسِٚجِد، َواُض  ًَ َٚح، َواج  َُ ُِِْقا َهَذا افِّْ َأظ 

ُؾقِف  ٜمف ((بِٚفدُّ رواه اًمؽمُمذي وطمسَّ
(331). 

ضَمٜمِل َرؾُمقُل اهلل »وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م:   ^شَمَزوَّ

 َرؾُمقِل اهلل 
ِ
اٍل، وَم٠َميي ٟمَِس٤مء اٍل، َوسَمٜمَك يِب ذِم ؿَمقَّ يَم٤مَن  ^ذِم ؿَمقَّ

َويَم٤مَٟم٧ْم قَم٤مئَِِم٦ُم شَمْسَتِح٥مي َأْن شُمْدظِمَؾ »ىَم٤مَل: « َأطْمَٔمك قِمٜمَْدُه ُِمٜم ل؟

الٍ   .(332)رواه ُمسٚمؿ «ٟمَِس٤مَءَه٤م ذِم ؿَمقَّ

َج ُأمَّ ؾَمَٚمَٛم٦َم ذِم  ^َأنَّ اًمٜمَّبِلَّ »وقمـ احل٤مرث سمـ هِم٤مم:  شَمَزوَّ

الٍ  اٍل، َومَجََٕمَٝم٤م إًَِمٞمِْف ذِم ؿَمقَّ  .(333)رواه اسمـ ُم٤مضمف «ؿَمقَّ

واؾمتح٥م اًمٕمٚمامء أن يٕم٘مد يقم اجلٛمٕم٦م، ٕٟمف ظمػم يقم 

ـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف اًمِمٛمس، وومٞمف ؾم٤مقم٦م ٓ يقاوم٘مٝم٤م قمبد ُمسٚمؿ يس٠مل اهلل 

َأنَّ »ومٞمف ؿمٞمئ٤ًم إٓ أقمٓم٤مه، عم٤م روي قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف: 

، َل ))َذيَمَر َيْقَم اجلُُٛمَٕم٦ِم، وَمَ٘م٤مَل:  ^َرؾُمقَل اهلل  ٌٜ ٚ ؾِِٔف َشَٚظ َٓ َُ
 ُيَقاؾِ

_________________ 

 .(، أسمقاب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم إقمالن اًمٜمٙم٤مح9121) «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»( 449)

(، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب اؾمتحب٤مب اًمتزوج، واًمتزوي٩م ذم ؿمقال، 9384) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 448)

 .واؾمتحب٤مب اًمدظمقل ومٞمف

 .(، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب ُمتك يستح٥م اًمبٜم٤مء سم٤مًمٜمس٤مء9119) «ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»( 444)
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َىُٚه َظب   ٔ ًئٚ، إِلَّ َأظ  َٚػ َص ًَ َُٖل اهلل َت ، َيس  ٌِِؿ، َوُهَق َؿٚئٌِؿ ُيَهعِّ ٌد ُمس 

ٚهُ  ُٚمَٝم٤م ((إِيَّ  .(334)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «َوَأؿَم٤مَر سمَِٞمِدِه ُيَ٘مٚم 

ٝ  ))وقمٜمف أيْم٤م ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ^:  ًَ َِ ٍم َض ُ َيق  َخر 

، ؾِِٔف ُخَِِؼ  ِٜ ًَ ُّ ُم اجُل ُس َيق   ّ ٔ ِف افنَّ َِ ، َوؾِِٔف َظ َٜ ِخَؾ اجَلَّْ آَدُم، َوؾِِٔف ُأد 

ٚ َٓ ِرَج ِمْ   .(335)رواه ُمسٚمؿ ((ُأخ 

إقمالُن اًمٜمٙم٤مح، عم٤م روي قمـ حمٛمد سمـ  الشنة الرابعة:

طم٤مـم٥م اجلٛمحل ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ^: 

ُت )) ق  فُّ َوافهَّ َ احَلَراِم َواحَلَلِل، افدُّ ُؾ َمٚ َبغ  رواه  ((َؾه 

ٜمف، واًمٜمس٤مئل، واسمـ ُم٤مضمف اًمؽمُمذي وطمسَّ
(336). 

وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل ^: 

ٔ ِف )) َِ ُبقا َظ ِ قُه ِّم ادََسِٚجِد، َواُض  ُِ ًَ َٚح، َواج  َُ ُِِْقا َهَذا افِّْ َأظ 
_________________ 

(، يمت٤مب اجلٛمٕم٦م، سم٤مب اًمس٤مقم٦م اًمتل ذم يقم اجلٛمٕم٦م، 145) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 443)

 .(، يمت٤مب اجلٛمٕم٦م، سم٤مب ذم اًمس٤مقم٦م اًمتل ذم يقم اجلٛمٕم٦م258) «صحٞمح ُمسٚمؿ»

 .(، يمت٤مب اجلٛمٕم٦م، سم٤مب ومْمؾ يقم اجلٛمٕم٦م253) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 445)

ؾمٜـم »(، أسمقاب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم إقمالن اًمٜمٙم٤مح، 9122« )ؾمٜمـ اًمؽمُمذي» (447)

ؾمٜمـ اسمـ »(، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، إقمالن اًمٜمٙم٤مح سم٤مًمّمقت ورضب اًمدومقف، 4471« )اًمٜمس٤مئل

 .(، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب إقمالن اًمٜمٙم٤مح9217« )ُم٤مضمف
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ُؾقِف  ٜمف، واسمـ ُم٤مضمف ((بِٚفدُّ رواه اًمؽمُمذي وطمسَّ
(337). 

عم٤م روي قمـ ؾمٝمؾ سمـ شمٕمٞملم اًمّمداق،  الشنة اخلامشة:

ج  َوفَق  ))ىَم٤مَل ًمَِرضُمٍؾ:  ^َأنَّ اًمٜمَّبِلَّ »ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف:  َتَزوَّ

ـ  َحِديدٍ   .(338)رواه اًمبخ٤مري ((بَِخَٚتٍؿ ِم

قَمبَْد  ^ؾَم٠َمَل اًمٜمَّبِلي »وقمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

ـَ إَْٟمَّم٤مِر:  َج اُْمَرَأًة ُِم ـَ قَمْقٍف، َوشَمَزوَّ ـِ سْم مْحَ ـَؿ  ))اًمرَّ

ٚ؟ َٓ َت َدؿ  ـْ َذَه٥ٍم  ((َأص   .(339)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «ىَم٤مَل: َوْزَن َٟمَقاٍة ُِم

أن يٛمسؽ سمٜم٤مصٞمتٝم٤م إذا ظمال هب٤م وي٘مقل:  الشنة الشادسة:

ـ  » ٔ ِف، َوَأُظقُذ بَِؽ ِم َِ ٚ َظ َٓ َت  ِ َ َمٚ َجَب َهٚ َوَخر  َ ُفَؽ َخر 
َٖ ؿَّ إِّنِّ َأش  ُٓ َِّ اف

 ٚ َٓ َت  ِ ـ  َذِّ َمٚ َجَب َهٚ َوِم ٔ فِ َذِّ َِ  .شَظ

عم٤م روي قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ اًمٜمبل ^ 

َُؾ))أٟمف ىم٤مل:  َٔ  ِ َسَى َخٚدًِمٚ، َؾ َرَأًة َأِو اص  ُؿ ام  ـُ َج َأَحُد هذه  إَِذا َتَزوَّ
_________________ 

ؾمٜمـ اسمـ »(، أسمقاب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم إقمالن اًمٜمٙم٤مح، 9121) «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»( 446)

 .(، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب إقمالن اًمٜمٙم٤مح9215« )ُم٤مضمف

 .(، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب اعمٝمر سم٤مًمٕمروض وظم٤مشمؿ ُمـ طمديد5951) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 442)

 «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب اًمقًمٞمٛم٦م وًمق سمِم٤مة، 5976) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 441)

 .(، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب اًمّمداق9386)
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 .(340)رواه أسمق داود، واسمـ ُم٤مضمف افَُِمت((

ؿَّ بِ »أن ي٘مقل إذا أراد وـمئٝم٤م:  الشنة الشابعة: ُٓ َِّ ِؿ اهلل، اف س 

َتَْٚ ٔ َىَٚن َمٚ َرَزؿ  ِٛ افنَّ ٔ ىََٚن، َوَجِّْ  .شَجِّْب َْٚ افنَّ

عم٤م روي قمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمبل ^: 

ُف َؿَٚل: )) َِ ِِتَ َأه 
 ٖ َْٚ »َفق  َأنَّ َأَحَدُهؿ  إَِذا َأَراَد َأن  َي ِّْب  ؿَّ َج ُٓ َِّ ِؿ اهلل، اف بِس 

 ِٛ ٔ َىَٚن، َوَجِّْ َتَْٚافنَّ ٔ ىََٚن َمٚ َرَزؿ  ََم َوَفٌد ِّم  شافنَّ ُٓ َْ ٔ ر  َب ََدَّ ُف إِن  ُي َّٕ َؾِ٘

ٔ ىٌَٚن َأَبًدا ،َذفَِؽ  ُه َص  .(341)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((َل  َيُْضَّ

، عم٤م روي (342)اًمقًمٞمٛم٦م سمٕمد اًمدظمقل هب٤م الشنة الثامنة:

، وَمآظَمك »قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:  ـِ مْحَ عم٤َّم ىَمِدَم قَمَٚمٞمْٜم٤َم قَمْبُد اًمرَّ
_________________ 

« ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»(، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب ذم ضم٤مُمع اًمٜمٙم٤مح، 8971« )ؾمٜمـ أيب داود» (431)

 .(، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل اًمرضمؾ إذا دظمٚم٧م قمٚمٞمف أهٚمف9192)

صحٞمح »(، يمت٤مب اًمدقمقات، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا أشمك أهٚمف، 7422) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 439)

 .ًمٜمٙم٤مح، سم٤مب ُم٤م يستح٥م أن ي٘مقًمف قمٜمد اجلامع(، يمت٤مب ا9343) «ُمسٚمؿ

يستح٥م أن يٕمزم ذم اًمقًمٞمٛم٦م أهٚمف وأىم٤مرسمف وأصدىم٤مئف، وٓ يٛمٜمع قمٜمٝم٤م اًمٖمرسم٤مء واعمس٤ميملم، إذا ( 438)

َذي اًمٓمََّٕم٤مِم ـَمَٕم٤مُم »أرادوا اعمِم٤مريم٦م، عم٤م روي قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أٟمف يم٤من ي٘مقل: 

ُك اًمُٗمَ٘مَراءُ اًمَقًمِٞمَٛم٦ِم، ُيْدقَمك هَل٤َم  هَْمٜمَِٞم٤مُء َوُيؽْمَ (، 5966« )صحٞمح اًمبخ٤مري»ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. )يٜمٔمر: « ٕا

يمت٤مب  (،9348« )صحٞمح ُمسٚمؿ»ُمـ شمرك اًمدقمقة وم٘مد قمَم اهلل ورؾمقًمف. يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب 

(. وٓ سم٠مس سم٠من يٕمزم إهمٜمٞم٤مء، إذا ل يٛمٜمع سم٤مب إُمر سم٢مضم٤مسم٦م اًمداقمل إمم دقمقة اًمٜمٙم٤مح،

أن يٜمَٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م إُمقال اًمٓم٤مئٚم٦م، وٓ أن يست١مضمر هل٤م اًم٘مّمقر، وسمحس٥م  اعمس٤ميملم، وٓ يٚمزم

 .اعمرء أن يذسمح ؿم٤مة ويٕمزم أىم٤مرسمف وأصدىم٤مءه، ٕن أقمٔمؿ اًمزواج سمريم٦م أيّسه ُم١موٟم٦م، واهلل أقمٚمؿ



  المطھرۃ السنن
  

 

132 

سمِٞمِع، وَمَ٘م٤مَل اًمٜمَّبِلي  ^اًمٜمَّبِلي  ـِ اًمرَّ ِل  َوفَق  )): ^سَمٞمْٜمَُف َوسَملْمَ ؾَمْٕمِد سْم َأو 

 .(343)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((بَِنٚةٍ 

 سنن الوالدة

وذم وٓدة اًمٓمٗمؾ قمنم ؾمٜمـ، صمبت٧م قمـ اًمٜمبل ^، وطم٨مَّ 

  قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم، وهل يم٤مًمت٤مزم:قمٚمٞمٝم٤م هق وأصح٤مسُمف رضقان اهلل

إذان ذم أذن اعمقًمقد اًمٞمّسى، واإلىم٤مُم٦م  الشنة األوىل:

ذم أذٟمف اًمٞمّسى، عم٤م روي قمـ أيب راومع ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

 قَمكِمٍّ طِملَم َوًَمَدشْمُف  ^َرَأْي٧ُم َرؾُمقَل اهلل »
ـِ ـِ سْم َن ذِم ُأُذِن احلََس َأذَّ

اَلةِ   .(344)رواه أسمق داود، واًمؽمُمذي وصححف «وَم٤مـمَِٛم٦ُم سم٤ِمًمّمَّ

َُمَرْرُت »وقمـ أم اًمٗمْمؾ اسمٜم٦م احل٤مرث اهلالًمٞم٦م ىم٤مًم٧م: 

ؾِ ))َوُهَق ضَم٤مًمٌِس سم٤ِمحِلْجِر، وَمَ٘م٤مَل:  ^سم٤ِمًمٜمَّبِل   و  ٍَ ىُمْٚم٧ُم:  ((َيٚ ُأمَّ اف 

ٌَُلمٍ ))ًَمبَّْٞمَؽ َي٤م َرؾُمقَل اهلل، ىَم٤مَل:  َِّٕؽ َحِٚمٌؾ بِ ، ىُمْٚم٧ُم: َي٤م َرؾُمقَل ((إِ

َٓ َي٠ْمشُمقا اًمٜم َس٤مَء؟ ىَم٤مَل:  ٤مًَمَٗم٧ْم ىُمَرْيٌش َأْن  اهلل، َويَمْٞمَػ َوىَمْد حَتَ
_________________ 

 «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، يمت٤مب إدب، سم٤مب اإلظم٤مء واحلٚمػ، 7128) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 434)

 .ضمقاز يمقٟمف شمٕمٚمٞمؿ ىمرآن وظم٤مشمؿ طمديد(، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب اًمّمداق، و9386)

ؾمٜمـ »(، أسمقاب اًمٜمقم، سم٤مب ذم اًمّمبل يقًمد ومٞم١مذن ذم أذٟمف، 5915« )ؾمٜمـ أيب داود» (433)

 .(، أسمقاب إض٤مطمل، سم٤مب إذان ذم أُذِن اعمقًمقد9593« )اًمؽمُمذي



 السنن المطھرۃ
       

 

133 

ٖ تِِْل بِفِ )) تِِٔف َؾ  ً ، ىَم٤مًَم٧ْم: وَمَٚمامَّ َوَضْٕمتُُف ((ُهَقَمَٚأُؿقُل َفِؽ، َؾَِ٘ذا َوَض

َن ذِم ُأُذٟمِِف اًْمُٞمْٛمٜمَك، وَ ^َأشَمْٞم٧ُم سمِِف اًمٜمَّبِلَّ  ى، وَم٠َمذَّ  .«َأىَم٤مَم ذِم ُأُذٟمِِف اًْمُٞمّْسَ

 .(345)رواه اًمٓمؼماين وٓ أقمرف ًمف قمٚم٦م

ـَ قَمبِْد اًْمَٕمِزيِز يَم٤مَن إَِذا »وقمـ قمبد اهلل سمـ أيب سمٙمر:  َأنَّ قُمَٛمَر سْم

َن ذِم ُأُذٟمِِف اًْمُٞمْٛمٜمَك، َوَأىَم٤مَم  ُوًمَِد ًَمُف َوًَمٌد َأظَمَذُه يَماَم ُهَق ذِم ظِمْرىَمتِِف، وَم٠َمذَّ

ُه َُمَٙم٤مَٟمفُ ذِم اًْمُٞمّْسَ   .(346)رواه قمبد اًمرزاق «ى، َوؾَمامَّ

شمسٛمٞم٦م اعمقًمقد يقم ؾم٤مسمٕمف، عم٤م روي قمـ  الشنة الثانية:

َم ))ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب أن رؾمقل اهلل ^ ىم٤مل قمـ اًمٖمالم:  َبُح َظْ ُف َيق  ُتذ 

ًِفِ  ك ،َشٚبِ َّّ ُؼ َوُيَس َِ  .(347). رواه إرسمٕم٦م، وصّححف اًمؽمُمذي((َوُُي 

أن ُيَٕمّؼ قمٜمف يقم ؾم٤مسمٕمف، وم٢من ل يتٝمٞم٠م وم٤مًمراسمع  الشنة الثالثة:

قمنم، وم٢من ل يتٝمٞم٠م ومٗمل احل٤مدي واًمٕمنميـ، عم٤م روي قمـ ؾمٛمرة سمـ 
_________________ 

 .(1851« )اعمٕمجؿ إوؾمط» (435)

(، يمت٤مب اًمٕم٘مٞم٘م٦م، سم٤مب ُمقشمف ىمبؾ ؾم٤مسمٕمف، وُمتك يسٛمك، 6125« )ُمّمٜمػ قمبد اًمرزاق» (437)

 .وُم٤م يّمٜمع سمف

« ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»(، يمت٤مب اًمْمح٤مي٤م، سم٤مب ذم اًمٕم٘مٞم٘م٦م، 8242« )ؾمٜمـ أيب داود» (436)

(، يمت٤مب اًمٕم٘مٞم٘م٦م، 3881« )ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل»(، أسمقاب إضحٞم٦م، سم٤مب ُمـ اًمٕم٘مٞم٘م٦م، 9588)

 .(، يمت٤مب اًمذسم٤مئح، سم٤مب اًمٕم٘مٞم٘م٦م4975« )فؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم»سم٤مب ُمتك يٕمؼ؟ 
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ََتِفِ ))ضمٜمدب أن رؾمقل اهلل̂  ىم٤مل:  ٔ َِ ًَ ٌٜ بِ َبُح َظْ ُف  ،ـُؾُّ ُؽَلٍم َرِهَْٔ ُتذ 

ًِفِ  َم َشٚبِ  .(348). رواه إرسمٕم٦م، وصّححف اًمؽمُمذي((َيق 

ن ُيٚمؼ رأؾمف، ويتّمدق زٟم٦م ؿمٕمره ومْم٦م، أ الشنة الرابعة:

 عم٤م روي قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:

ـِ سمَِِم٤مٍة، َوىَم٤مَل:  ^قَمؼَّ َرؾُمقُل اهلل »  ـِ احلََس ، ))قَم ُٜ َّ
َيٚ َؾٚضِ

 ًٜ ِرِه ؾِوَّ  ً  َص
ِٜ َٕ ؿِل بِِز َِل َرأ َشُف، َوَتَهدَّ ِِ رواه اًمؽمُمذي  ((اح 

حف ٜمف، واحل٤ميمؿ وصحَّ وطمسَّ
(349). 

أن ُيَٕمّْمِٗمَر رأس اعمقًمقد سمٕمد طمٚم٘مف، عم٤م  الشنة اخلامشة:

يُمٜم٤َّم ذِم اجل٤َمِهٚمِٞم٦َِّم إَِذا ُوًمَِد »روي قمـ أيب سمريدة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

طََمِدَٟم٤م هُماَلمٌ  َوًَمَٓمَخ َرْأؾَمُف سمَِدُِمَٝم٤م، وَمَٚمامَّ ضَم٤مَء اهلل  ،َذسَمَح ؿَم٤مةً  ،ِٕ

ؾْماَلمِ  رواه  «ْحٚمُِؼ َرْأؾَمُف َوُٟمَٚمٓم ُخُف سمَِزقْمَٗمَرانٍ يُمٜم٤َّم َٟمْذسَمُح ؿَم٤مًة، َوٟمَ  ،سم٤ِمإْلِ
_________________ 

« ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»(، يمت٤مب اًمْمح٤مي٤م، سم٤مب ذم اًمٕم٘مٞم٘م٦م، 8242« )ؾمٜمـ أيب داود» (432)

(، يمت٤مب اًمٕم٘مٞم٘م٦م، 3881« )ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل»(، أسمقاب إضحٞم٦م، سم٤مب ُمـ اًمٕم٘مٞم٘م٦م، 9588)

 .(، يمت٤مب اًمذسم٤مئح، سم٤مب اًمٕم٘مٞم٘م٦م4975« )ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»سم٤مب ُمتك يٕمؼ؟ 

ًمٚمح٤ميمؿ « اعمستدرك»(، أسمقاب إض٤مطمل، سم٤مب اًمٕم٘مٞم٘م٦م سمِم٤مة، 9591« )اًمؽمُمذيؾمٜمـ » (431)

 .(، يمت٤مب ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، ومْم٤مئؾ أيب قمبد اهلل احلسلم سمـ قمكم3282)
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حف أسمق داود، واحل٤ميمؿ وصحَّ
(350). 

أن يذسمح قمـ اًمٖمالم ؿم٤مشملم، وقمـ إٟمثك  الشنة الشادسة:

واطمدة، عم٤م روي قمـ أم يُمرز اًمٙمٕمبٞم٦م ىم٤مًم٧م: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل̂  

ِٜ ))ي٘مقل:  ـِ اجَلِٚرَي ٚؾَِئتَِٚن، َوَظ َُ ٌَُلِم َصَٚتِٚن ُم ـِ اف رواه  ((َصٚةٌ َظ

حف اًمؽمُمذي إرسمٕم٦م، وصحَّ
(351). 

ويروى ُمثٚمف قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م. رواه اًمؽمُمذي، 

 .(352)واسمـ ُم٤مضمف

ق سمام ؿم٤مء، وطمبس ًمٜمٗمسف وأهٚمف  الشنة الشابعة: أن يتّمدَّ

ُم٤م ؿم٤مء، عم٤م روي قمـ قمبد اهلل سمـ واىمد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل 

ُِقا ))رؾمقل اهلل ^:  ُُ ، َؾ  ٝ ِٜ افَّتِل َدؾَّ اؾَّ ِؾ افدَّ ـ  َأج  ؿ  ِم ُُ ٔ ُت ََم ََّنَ َّٕ إِ

_________________ 

( 6513« )اعمستدرك»( يمت٤مب اًمْمح٤مي٤م، سم٤مب ذم اًمٕم٘مٞم٘م٦م، 8234« )ؾمٜمـ أيب داود» (451)

 .يمت٤مب اًمذسم٤مئح

(، 9597« )ؾمٜـم اًمؽمُمذي»(، يمت٤مب اًمْمح٤مي٤م، سم٤مب ذم اًمٕم٘مٞم٘م٦م، 8243« )ؾمٜـم أيب داود» (459)

(، يمت٤مب اًمٕم٘مٞم٘م٦م، 3895« )ؾمٜـم اًمٜمس٤مئل»أسمقاب إض٤مطمل، سم٤مب إذان ذم أذن اعمقًمقد، 

ـ اًمٖمالم،  ـ ُم٤مضمف»اًمٕم٘مٞم٘م٦م قم  .(، يمت٤مب اًمذسم٤مئح، سم٤مب اًمٕم٘مٞم٘م٦م4978« )ؾمٜـم اسم

« ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»(، أسمقاب إض٤مطمل، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٕم٘مٞم٘م٦م، 9594« )ؾمٜمـ اًمؽمُمذي» (458)

 .(، يمت٤مب اًمذسم٤مئح، سم٤مب اًمٕم٘مٞم٘م٦م4974)
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ُؿقا ِخُروا َوَتَهدَّ  .(353)رواه ُمسٚمؿ ((َوادَّ

ٙمف، اًمذه٤مب سم٤معمقًمقد إمم ص٤مًمٍح ُيٜم  الشنة الثامنة:

وـمٚم٥م اًمدقم٤مء ُمٜمف، عم٤م روي قمـ أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر ريض اهلل 

٤َم مَحََٚم٧ْم سمَِٕمْبِد اهلل»قمٜمٝم٤م:  ٦َم، ىَم٤مًَم٧ْم: وَمَخَرضْم٧ُم َأهنَّ سَمػْمِ سمَِٛمٙمَّ ـِ اًمزي  سْم

، صُمؿَّ َأشَمْٞم٧ُم سمِِف 
ٍ
، وَم٠َمشَمْٞم٧ُم اعمَِديٜم٦ََم وَمٜمََزًْم٧ُم ىُمَب٤مًء، وَمَقًَمْدُت سمُِ٘مب٤َمء َوَأَٟم٤م ُُمتِؿٌّ

وَمَقَضْٕمتُُف ذِم طَمْجِرِه، صُمؿَّ َدقَم٤م سمَِتْٛمَرٍة وَمَٛمَْمَٖمَٝم٤م، صُمؿَّ  ^،َرؾُمقَل اهلل 

 َدظَمَؾ ضَمْقوَمُف ِريُؼ َرؾُمقِل اهلل شَمَٗمَؾ ذِم ومِٞمِف، 
ٍ
ء َل َرْ ، صُمؿَّ ^وَمَٙم٤مَن َأوَّ

َك قَمَٚمٞمْفِ   .(354)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «طَمٜمََّٙمُف سم٤ِمًمتَّْٛمَرِة، صُمؿَّ َدقَم٤م ًَمُف وَمؼَمَّ

شمرسمٞم٦م إوٓد قمغم اًمديـ، وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ  الشنة التاسعة:

ة سمـ ُمٕمبد ؼُمَ أطمٙم٤مم اًمّمالة إذا سمٚمٖمقا ؾمبع ؾمٜملم، عم٤م روي قمـ ؾَم 

بِلَّ ))اجلٝمٜمل ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمبل ^:  ُمُروا افهَّ
_________________ 

سم٤مب سمٞم٤من ُم٤م يم٤من ُمـ اًمٜمٝمل قمـ أيمؾ حلقم (، يمت٤مب إض٤مطمل، 9169) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 454)

 إض٤مطمل سمٕمد صمالث ذم أول اإلؾمالم، وسمٞم٤من ٟمسخف وإسم٤مطمتف إمم ُمتك ؿم٤مء.

(، يمت٤مب 8937) «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، يمت٤مب اًمٕم٘مٞم٘م٦م، سم٤مب شمسٛمٞم٦م اعمقًمقد، 5371) «حٞمح اًمبخ٤مريص»(453)

ٓدشمف ومحٚمف إمم ص٤مًمح ُيٜمٙمف ٔداب، سم٤مب اؾمتحب٤مب حتٜمٞمؽ اعمقًمقد قمٜمد و  .ا
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ُبقُه  ِ َ ِشَِْغ َؾُٚض  َغ َظؼ  َِ َغ َشب َع ِشَِْغ، َوإَِذا َب َِ َلِة إَِذا َب بِٚفهَّ

ٚ َٓ  ٔ َِ ٜمف((َظ . رواه أسمق داود، واًمؽمُمذي وطمسَّ
(355). 

اًمَضب قمغم شمرك اًمّمالة إذا سمٚمغ اًمٕم٤مذة  الشنة العاطرة:

قمٛمره، وشمٗمريؼ اعمْم٤مضمع، عم٤م روي قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ  ُمـ

ُمُروا ))اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ^: 

ٚ، َوُهؿ   َٓ  ٔ َِ ُبقُهؿ  َظ ِ َُْٚء َشب ِع ِشَِْغ، َواُض   َوُهؿ  َأب 
َلةِ ؿ  بِٚفهَّ ـُ َلَد َأو 

 ٍ َُْٚء َظؼ  ؿ  ِّم ادََوِٚجعِ  ،َأب  ُٓ َْ ٔ ُؿقا َب  .(356). رواه أسمق داود((َوَؾرِّ

إنَّ اًمتٝم٤مون ذم شمرسمٞم٦م إوٓد هلق أُمٌر ضمَٚمؾ، وًم٘مد فائدة: 

، وٓ يٛمٙمـ «ُمـ ؿم٥مَّ قمغم رء ؿم٤مب قمٚمٞمف»صدق ُمـ ىم٤مل: 

اًمبٜم٤مء اًم٘مقيؿ قمغم أصقٍل وىمقائؿ ُمٜمٕمرضم٦م، وُمـ هت٤مون ذم ذًمؽ، 

ُمقا  ومام أرضَّ إٓ ٟمٗمسف وجمتَٛمٕمف، وٓ يَض اهلل ؿمٞمئ٤ًم، وم٘مد 

 ومقات إوان، وم٤مهلل اعمستٕم٤من، وقمٚمٞمف اًمتٙمالن.ٕٟمٗمسٙمؿ ىمبؾ 

_________________ 

ؾمٜـم »(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُمتك ي١مُمر اًمٖمالم سم٤مًمّمالة، 313« )ؾمٜمـ أيب داود» (455)

 .(، أسمقاب اًمّمالة، سم٤مب ُمتك ي١مُمر اًمّمبل سم٤مًمّمالة316« )اًمؽمُمذي

 .(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُمتك ي١مُمر اًمٖمالم سم٤مًمّمالة315« )ؾمٜمـ أيب داود» (457)
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 سنن الوفاة

وذم ووم٤مة اإلٟمس٤من قمنم ؾمٜمـ، صمبت٧م قمـ اًمٜمبل ^، وطم٨مَّ 

 قمٚمٞمٝم٤م هق وأصح٤مسُمف رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم، وهل يم٤مًمت٤مزم:

ـّ ًمٚمح٤مرضيـ  الشنة األوىل: إذا طمَض اعمّٞم٧َم إضمُؾ، ؾُم

ٜمقه يمٚمٛم٦َم اًمتقطمٞمد، عم٤م روي قمـ أيب ؾم ٕمٞمد اخلدري ريض أن يٚم٘م 

ُْقا مَ ))اهلل قمٜمف ي٘مقل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ^:  َِّ ؿ  َل إِف  َف ـُ َتٚ  ((َف إِلَّ اهللُق 

 .(357)رواه ُمسٚمؿ

وقمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ^: 

ـ  )) َلِمِف َل إِف   َم ـَ َٚن آِخُر  َٜ  َف إِلَّ اهللُـَ رواه أسمق  ((َدَخَؾ اجَلَّْ

 .(358)داود

ويسـ عمـ قمٚمِؿ طمْمقَر أضَمٚمف، أن ي٘مقل:  الشنة الثانية:

«  ِ ؾِِٔؼ اف ِْل بِٚفرَّ  َ
ِ ََح ِْل، َوَأحل  ر  ِل َوار 

ٍِ ؿَّ اؽ  َذ  ُٓ  .شاْلَظ 

َأنَّ قَم٤مئَِِم٦َم، »عم٤م روي قمـ قمب٤ّمد سمـ قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم: 

٤َم ؾَمِٛمَٕم٧ِم اًمٜمَّبِلَّ  شْمُف َأهنَّ َوَأْصَٖم٧ْم إًَِمٞمِْف ىَمْبَؾ َأْن َيُٛمقَت، َوُهَق  ^َأظْمؼَمَ
_________________ 

 .إٓ اهلل (، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب شمٚم٘ملم اعمقشمك ٓ إًمف197) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 456)

 .(، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ذم اًمتٚم٘ملم4997« )ؾمٜمـ أيب داود» (452)
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 .(359)هذه اًمٙمٚمامت. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُُمْسٜمٌِد إزَِمَّ فَمْٝمَرُه َيُ٘مقُل 

َـّ  الشنة الثالثة: إذا أطمسَّ اعمريض سمسٙمرات اعمقت، ؾُم

ِ  »ًمف أن ي٘مقل:  ِت اف َراِت ادَق  َّ ؿَّ َأِظِّْل َظَذ َؽ  .شُٓ

َرَأْي٧ُم َرؾُمقَل »عم٤م روي قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: 

َوُهَق سم٤ِمعمَْقِت، َوقِمٜمَْدُه ىَمَدٌح ومِٞمِف َُم٤مٌء، َوُهَق ُيْدظِمُؾ َيَدُه ذِم  ^اهلل 

، صُمؿَّ َيُ٘مقُل 
ِ
ُٝمؿَّ َأقِمٜم ل قَمغَم اًمٚم   :اًمَ٘مَدِح، صُمؿَّ َيْٛمَسُح َوضْمَٝمُف سم٤ِمعم٤َمء

 .(360)رواه اًمؽمُمذي «ِت اعمَْقِت هَمَٛمَراِت اعمَْقِت َأْو ؾَمَٙمَرا

ـّ ٕهؾ اعمٞم٧م أن ي٘مقًمقا سمٕمد ووم٤مشمف:  الشنة الرابعة: يس

«  ِ ًُقَن، اف ٔ ِف َراِج ٚ إَِف َّٕ َّٕٚ هلل َوإِ ِِػ  ِل إِ ِّن ِّم ُمِهَٔبتِل، َوَأخ  ؿَّ أ ُجر  ُٓ

ٚ َٓ ا ِمْ  ً  .شَخر 

عم٤م روي قمـ أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل 

َُقُل َمٚ َأَمَرُه اهلل:))اهلل̂  ي٘مقل:  َٔ ، َؾ ٌٜ ٍِِؿ ُتِهٔبُُف ُمِهَٔب ـ  ُمس  َّٕٚ » َمٚ ِم إِ

ًُقَن،  ٔ ِف َراِج ٚ إَِف َّٕ ِ  هلل َوإِ ؿَّ اف ا  ُٓ ً ِِػ  ِل َخر  ِّن ِّم ُمِهٔبَتِل، َوَأخ  أ ُجر 
_________________ 

(، يمت٤مب اعمٖم٤مزي، سم٤مب ُمرض اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وووم٤مشمف، 3331) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 451)

 .(، يمت٤مب ومْم٤مل اًمّمح٤مسم٦م، سم٤مب ذم ومْمؾ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م8333) «صحٞمح ُمسٚمؿ»

 .(، أسمقاب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمتِمديد قمٜمد اعمقت162« )ؾمٜمـ اًمؽمُمذي» (471)
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ٚ َٓ ٚ شِمْ  َٓ ا ِمْ  ً ََِػ اهلل فَُف َخر   .(361)رواه ُمسٚمؿ ((إِلَّ َأخ 

أن ُيٖمَٛمض قملم اعمٞم٧م سمٕمد ووم٤مشمف، عم٤م  الشنة اخلامشة:

 ^َدظَمَؾ َرؾُمقُل اهلل »روي قمـ أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: 

ُه، وَم٠َمهْمَٛمَْمُف، صُمؿَّ ىَم٤مَل:  وَح ))قَمغَم َأيِب ؾَمَٚمَٛم٦َم َوىَمْد ؿَمؼَّ سَمٍَمُ إِنَّ افرُّ

ُف اف بََكُ  ،إَِذا ُؿبَِض  ًَ  .(362)رواه ُمسٚمؿ ((َتبِ

ف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ^: وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜم

ُه؟)) َسَٚن إَِذا َمَٚت َصَخَص َبَكُ  ٕ ِ ىَم٤مًُمقا: سَمغَم، ىَم٤مَل:  ((َأَل  َتَرُوا اْل 

َسفُ ))  ٍ َٕ ُه   .(363)رواه ُمسٚمؿ ((َؾَذفَِؽ ِحَغ َيت َبُع َبَكُ

اإلِساع سم٤مجلٜم٤مزة، عم٤م روي قمـ أيب  الشنة الشادسة:

ُظقا بِٚجِلََْٚزِة، َؾِ٘ن  ))هريرة ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمبل ^ ىم٤مل:  ِ َأْس 

َُٕف  ًُق ُمقََّنَٚ، َوإِن  َيُؽ ِشَقى َذفَِؽ، َؾَؼٌّ َتَو دِّ ََ ٌ ُت ًٜ َؾَخر  َتُؽ َصٚحِلَ

ؿ   ُُ ـ  ِرَؿٚبِ  .(364)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((َظ
_________________ 

 .(، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ي٘م٤مل قمٜمد اعمّمٞمب٦م192) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 479)

 .(، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ذم إهمامض اعمٞم٧م واًمدقم٤مء ًمف إذا طمَض181) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 478)

 .(، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ذم ؿمخقص سمٍم اعمٞم٧م يتبع ٟمٗمسف189) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 474)

 «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمّسقم٦م سم٤مجلٜم٤مزة، 9495) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 473)

 .(، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اإلِساع سم٤مجلٜم٤مزة133)
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ِؿ »وإذا وضع اعمٞم٧م قمغم ىمؼمه ىم٤مل:  الشنة الشابعة: بِس 

  ٔ َِ  َرُشقِل اهلل َصذَّ اهلل َظ
ِٜ َِّؿَ اهلل َوَظَذ ُشَّْ  .شِف َوَش

، َ ^َأنَّ اًمٜمَّبِلَّ »عم٤م روي قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام: 

ٜمف يَم٤مَن إَِذا َوَضَع اعمَٞم ٧َم ذِم اًمَ٘مؼْمِ ىَم٤مهلَ  ٤م. رواه إرسمٕم٦م، وطمسَّ

 .(365)اًمؽمُمذي

يدومـ اعمٞم٧م قمغم ضمٜمبف إيٛمـ ُمست٘مبؾ  الشنة الثامنة:

 قمٜمف ىم٤مل: اًم٘مبٚم٦م، عم٤م روي قمـ قمٛمػم سمـ ىمت٤مدة اجلٜمدقمل ريض اهلل

َقاًتٚ))ىم٤مل اًمٜمبل ^:  ًَٔٚء َوَأم  ؿ  َأح  ُُ ت َِ ٔ ٝ احَلَرام ؿِب  رواه أسمق  ((افَب

حف داود، واًمٓمح٤موي، واحل٤ميمؿ وصحَّ
(366). 

إرؾم٤مل اًمٓمٕم٤مم إمم أهؾ اعمٞم٧م، عم٤م روي  الشنة التاسعة:
_________________ 

(، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ذم اًمدقم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م إذا وضع ذم ىمؼمه، 4894« )ؾمٜمـ أيب داود» (475)

اًمسٜـم »(، أسمقاب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا أدظمؾ اعمٞم٧م اًم٘مؼم، 9137« )ًمؽمُمذيؾمٜمـ ا»

(، يمت٤مب قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا وضع اعمٞم٧م ذم 91271ًمٚمٜمس٤مئل )« اًمٙمؼمى

 .(، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم إدظم٤مل اعمٞم٧م اًم٘مؼم9551« )ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»اًمٚمحد، 

٤مب اًمقص٤مي٤م، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمتِمديد ذم أيمؾ ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ، (، يمت8265« )ؾمٜمـ أيب داود» (477)

سم٤مب سمٞم٤من ُمِمٙمؾ ُم٤م روي قمٜمف قمٚمٞمف اًمسالم ذم (، 212ًمٚمٓمح٤موي )« ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر»

ًمٚمح٤ميمؿ « اعمستدرك»، اًمٙمب٤مئر اًمتل وقمد اهلل شمٕم٤ممم جمتٜمبٞمٝم٤م ُمـ قمب٤مده سمتٙمٗمػم ؾمٞمئ٤مهتؿ ؾمقاه٤م

 .(، يمت٤مب اًمتقسم٦م واإلٟم٤مسم٦م6777)
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: ^عم٤ََّم ضَم٤مَء َٟمْٕمُل ضَمْٕمَٗمٍر، ىَم٤مَل اًمٜمَّبِلي قمـ قمبد اهلل سمـ ضمٕمٗمر ىم٤مل: 

ؿ  )) ُٓ ُِ ٌَ ُف َؿد  َجَٚءُهؿ  َمٚ َين  َّٕ ًٚمٚ، َؾِ٘ ًَ ٍر َض ٍَ  ً ِؾ َج ًُقا ِْلَه  َْ رواه  ((اص 

ٜمف، واسمـ ُم٤مضمف أسمق داود، واًمؽمُمذي وطمسَّ
(367). 

اًمدقم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م سمٕمد دومٜمف، وـمٚم٥م اًمثب٤مت ًمف  الشنة العاطرة:

قمٜمد اًمس١مال، عم٤م روي قمـ قمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

ـِ اعمَٞم ٧ِم َوىَمَػ قَمَٚمٞمِْف، وَمَ٘م٤مَل: ^يَم٤مَن اًمٜمَّبِلي » ـْ َدوْم ، إَِذا وَمَرَغ ُِم

(( ٍِ  ٌ َت قا فَفاش  ُِ ، َوَش ؿ  ُُ َُٖل  ُروا ِْلَِخٔ َن ُيس  ُف اآل  َّٕ ، َؾِ٘
ِٝ رواه  ((بِٚفتَّث بِٔ

حف أسمق داود، واحل٤ميمؿ وصحَّ
(368). 

 سنن النوم

وذم ٟمقم اإلٟمس٤من صمالث قمنمة ؾمٜم٦م، صمبت٧م قمـ اًمٜمبل ^، 

 وأصح٤مسُمف رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ، وهل يم٤مًمت٤مزم: وطم٨مَّ قمٚمٞمٝم٤م هق

صمب٧م قمـ اًمٜمبل ^ أٟمف ٟم٤مم قمغم إرض  الشنة األوىل:
_________________ 

ؾمٜمـ » (، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب صٜمٕم٦م اًمٓمٕم٤مم ٕهؾ اعمٞم٧م،4948« )ؾمٜمـ أيب داود» (476)

ؾمٜمـ اسمـ »(، أسمقاب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٓمٕم٤مم يّمٜمع ٕهؾ اعمٞم٧م، 112« )اًمؽمُمذي

 .(، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٓمٕم٤مم يبٕم٨م إمم أهؾ اعمٞم٧م9791« )ُم٤مضمف

( 9468«)اعمستدرك»آؾمتٖمٗم٤مر قمٜمد اًم٘مؼم،  ( يمت٤مب اجلٜم٤مئز،4889«)ؾمٜمـ أيب داود» (472)

 .يمت٤مب اجلٜم٤مئز
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شم٤مرة، وقمغم اًمرُمؾ شم٤مرة، وقمغم احلّمػمة شم٤مرة، وقمغم اًمٜمٓمع شم٤مرة، 

وقمغم ومروة شم٤مرة، وقمغم اًمٗمراش شم٤مرة، وقمغم اًمقؾم٤مدة شم٤مرة، ويم٤من 

 أيْم٤م يٜم٤مم ذم حل٤مف مخٞمٚم٦م أو مخٞمّم٦م، أو ُِمْرط.

ومبام روي قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ نوم على األرض: فأما ال

ُُمْْمَٓمِجًٕم٤م ذِم  ^َرَأى َأسُمق ـَمْٚمَح٦َم َرؾُمقَل اهلل »ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

ـٍ   .(369)رواه ُمسٚمؿ «اعمَْسِجِد َيَتَ٘مٚم٥َُّم فَمْٝمًرا ًمِبَْٓم

ومبام روي قمـ قمٛمر سمـ  وأما النوم على الرمل:

وَم٢مَِذا ُهَق ُُمْْمَٓمِجٌع  ^، َدظَمْٚم٧ُم قَمَٚمٞمْفِ »اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

َُم٤مُل سمَِجٜمْبِِف  َر اًمر  قَمغَم ِرَُم٤مِل طَمِّمػٍم ًَمْٞمَس سَمٞمْٜمَُف َوسَمْٞمٜمَُف ومَِراٌش، ىَمْد َأصمَّ

ـْ َأَدٍم طَمِْمُقَه٤م ًمِٞمٌػ  ٌئ قَمغَم ِوؾَم٤مَدٍة ُِم
 .(370)رواه اًمبخ٤مري «ُُمتَّٙمِ

ومبام روي قمـ قمٛمر سمـ  وأما النوم على الحصير:

َر  ^َدظَمْٚم٧ُم، وَم٢مَِذا اًمٜمَّبِلي »اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف:  قَمغَم طَمِّمػٍم ىَمْد َأصمَّ
_________________ 

(، يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب ضمقاز اؾمتتب٤مقمف همػمه إمم دار ُمـ يثؼ 8131) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 471)

 .سمرض٤مه سمذًمؽ

سم٤مب اًمٖمروم٦م واًمٕمٚمٞم٦م اعمنموم٦م (، يمت٤مب اعمٔم٤مل واًمٖمّم٥م، 8372) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 461)

 وهمػم اعمنموم٦م ذم اًمسٓمقح وهمػمه٤م.
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ـْ أََدٍم طَمِْمُقَه٤م ًمِٞمٌػ   .(371)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف« ذِم ضَمٜمْبِِف، َوحَت٧َْم َرأؾِْمِف ُِمْروَمَ٘م٦ٌم ُِم

ومبام روي قمـ أٟمس ريض اهلل  وأما النوم على النطع:

ًٕم٤م، وَمَٞمِ٘مٞمُؾ قِمٜمَْدَه٤م ٟمِٓمَ  ^َأنَّ ُأمَّ ؾُمَٚمْٞمٍؿ يَم٤مَٟم٧ْم شَمْبُسُط ًمِٚمٜمَّبِل  »قمٜمف ىم٤مل: 

 .(372)رواه اًمبخ٤مري «قَمغَم َذًمَِؽ اًمٜم َٓمعِ 

ومبام روي قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب  وأما النوم على فروة:

وَمْرَوًة َُمِٕمل، صُمؿَّ  ^وَمَرؿْم٧ُم ًمَِرؾُمقِل اهلل »ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

 .(373)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «^اْضَٓمَجَع قَمَٚمٞمَْٝم٤م اًمٜمَّبِلي 

ومبام روي قمـ قم٤مئِم٦م ريض  وأما النوم على الفراش:

َوقِمٜمِْدي ضَم٤مِرَيَت٤مِن  ^َدظَمَؾ قَمكَمَّ َرؾُمقُل اهلل »اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: 

 سُمَٕم٤مَث، وَم٤مْضَٓمَجَع قَمغَم اًمِٗمَراشِ 
ِ
 .(374)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «شُمَٖمٜم ٞم٤َمِن سمِِٖمٜم٤َمء

_________________ 

(، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب ُم٤م يم٤من اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 5234) «اًمبخ٤مري صحٞمح»( 469)

(، يمت٤مب اًمٓمالق، سم٤مب ذم اإليالء، 9361) «صحٞمح ُمسٚمؿ»يتجقز ُمـ اًمٚمب٤مس واًمبسط، 

 .واقمتزال اًمٜمس٤مء وختٞمػمهـ

 .(، يمت٤مب آؾمتئذان، سم٤مب ُمـ زار ىمقًُم٤م وم٘م٤مل قمٜمدهؿ7829) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 468)

(، يمت٤مب ُمٜم٤مىم٥م إٟمّم٤مر، سم٤مب هجرة اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف 4196) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 464)

(، يمت٤مب اًمزهد واًمرىم٤مئؼ، سم٤مب ذم 8111) «صحٞمح ُمسٚمؿ»وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف إمم اعمديٜم٦م، 

 .طمدي٨م اهلجرة

ـ، سم٤مب احلراب واًمدرق يقم اًمٕمٞمد، 131) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 463)  «صحٞمح ُمسٚمؿ»(، أسمقاب اًمٕمٞمدي

ٓ ُمٕمّمٞم٦م ومٞمف ذم أي٤مم اًمٕمٞمد218) ـ، سم٤مب اًمرظمّم٦م ذم اًمٚمٕم٥م اًمذي   .(، يمت٤مب صالة اًمٕمٞمدي
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ومبام روي قمـ اسمـ قمب٤مس ريض  وأما النوم على وسادة:

 ،َوِهَل ظَم٤مًَمُتفُ  ^َأٟمَُّف سَم٤مَت ًَمْٞمَٚم٦ًم قِمٜمَْد َُمْٞمُٛمقَٟم٦َم َزْوِج اًمٜمَّبِل  »اهلل قمٜمٝمام: 

َوَأْهُٚمُف  ^َواْضَٓمَجَع َرؾُمقُل اهلل  ،وَم٤مْضَٓمَجْٕم٧ُم ذِم قَمْرِض اًمِقؾَم٤مَدةِ 

 .(375)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف« ذِم ـُمقهِل٤َم

ومبام روي  وأما النوم في الخميصة أو الخميلة:

 ^سَمٞمْٜم٤َم َأَٟم٤م َُمَع اًمٜمَّبِل  »: قمـ أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م

ُُمْْمَٓمِجَٕم٦ٌم ذِم مَخِٞمَّم٦ٍم، إِْذ طِمْْم٧ُم، وَم٤مْٟمَسَٚمْٚم٧ُم، وَم٠َمظَمْذُت صمِٞم٤َمَب 

ِٝ ))طِمٞمَْمتِل، ىَم٤مَل:  س 
ٍِ ُٕ ىُمْٚم٧ُم: َٟمَٕمْؿ، وَمَدقَم٤ميِن، وَم٤مْضَٓمَجْٕم٧ُم  ((َأ

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «َُمَٕمُف ذِم اخلَِٛمٞمَٚم٦مِ 
(376)

. 

ومبام روي قمـ أم اعم١مُمٜملم  وأما النوم في المرط:

وَم٤مـمَِٛم٦َم سمِٜم٧َْم  ^َأْرؾَمَؾ َأْزَواُج اًمٜمَّبِل  »قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: 

، وَم٤مؾْمَت٠ْمَذَٟم٧ْم قَمَٚمٞمِْف َوُهَق ^إمَِم َرؾُمقِل اهلل  ^َرؾُمقِل اهلل 

رواه ُمسٚمؿ «ُُمْْمَٓمِجٌع َُمِٕمل ذِم ُِمْرـمِل
(377)

. 
_________________ 

صحٞمح »(، يمت٤مب اًمقضقء، سم٤مب ىمراءة اًم٘مرآن سمٕمد احلدث وهمػمه، 924) «صحٞمح اًمبخ٤مري»(465)

ـ وىمٍمه٤م، سم٤مب اًمدقم٤مء ذم صالة اًمٚمٞمؾ وىمٞم٤مُمف674) «ُمسٚمؿ  .(، يمت٤مب صالة اعمس٤مومري

، يمت٤مب احلٞمض، سم٤مب ُمـ ؾمٛمك اًمٜمٗم٤مس طمٞمْم٤م، واحلٞمض ٟمٗم٤مؾًم٤م، (812) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 467)

ضٓمج٤مع ُمع احل٤مئض ذم حل٤مف واطمد817) «صحٞمح ُمسٚمؿ»  .(، يمت٤مب احلٞمض، سم٤مب ٓا

 .(، يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، سم٤مب ذم ومْمؾ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م8338) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 466)
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اًمٜمقم قمغم ـمٝم٤مرة، عم٤م روي قمـ اًمؼماء سـم  الشنة الثانية:

 : ٖ  ))قم٤مزب ريض اهلل قمٜمف: ىم٤مل اًمٜمبل̂  ًََؽ، َؾتََقضَّ َج َٝ َمو   ٔ إَِذا َأَت

َل  ـِ ُوُضقَءَك فِِهَّ َّ ََِّؽ اْلَي  َىِجع  َظَذ ِص  .(378)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((ةِ، ُثؿَّ اض 

ُٝ ))وقمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ قمـ اًمٜمبل ^ ىم٤مل:  ٍِِؿ َيبِٔ ـ  ُمس  َمٚ ِم

ِخَرِة  َٔٚ َواآل   ٕ ـَ افدُّ ا ِم ً ُل اهلل َخر 
َٖ ٔ ِؾ َؾَٔس  َِّ ـَ اف ًَٚرُّ ِم ٍر َضِٚهًرا، َؾََٔت ـ  َظَذ ِذ

ىَُٚه إِيَّٚهُ   .(379)رواه أسمق داود، واًمٜمس٤مئل، واسمـ ُم٤مضمف ((إِلَّ َأظ 

أن ي٠مظمذ رداء ويٜمٗمض هب٤م ومراؿمف، عم٤م روي  الشنة الثالثة:

ى إَِذا َأو  ))٤مل اًمٜمبل ^: قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم

ُف َل  َّٕ ِٜ إَِزاِرِه، َؾِ٘ َِ ض  ؾَِراَصُف بَِداِخ ٍُ  َْٔ  ِ ؿ  إَِػ ؾَِراِصِف َؾ ـُ ِري َمٚ َأَحُد  َيد 

ٔ فِ  َِ ُف َظ ٍَ َِ  .(380)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((َخ
_________________ 

صحٞمح »(، يمت٤مب اًمقضقء، سم٤مب ومْمؾ ُمـ سم٤مت قمغم وضقء، 836) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 462)

(، يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل قمٜمد اًمٜمقم 8691) «ُمسٚمؿ

 .وأظْمذ اعمْمجع

« اًمسٜمـ اًمٙمؼمى» (، أسمقاب اًمٜمقم، سم٤مب اًمٜمقم قمغم ـمٝم٤مرة،5138« )ؾمٜمـ أيب داود» (461)

، صمقاب ُمـ أوى ـم٤مهرا إمم ومراؿمف يذيمر اهلل (، يمت٤مب قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م91564ًمٚمٜمس٤مئل )

 .(، يمت٤مب اًمدقم٤مء، سم٤مب ُم٤م يدقمق سمف إذا اٟمتبف ُمـ اًمٚمٞمؾ4229« )ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»شمٕم٤ممم، 

(، يمت٤مب اًمدقمقات، سم٤مب اًمتٕمقذ واًم٘مراءة قمٜمد اعمٜم٤مم، 7481) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 421)

(، يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل قمٜمد 8693) «صحٞمح ُمسٚمؿ»

 .اًمٜمقم وأظمذ اعمْمَجع
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إهمالق إسمقاب، وإـمٗم٤مء اًمّساج، وشمٖمٓمٞم٦م  الشنة الرابعة:

اإلٟم٤مء، وإيٙم٤مء إؾم٘مٞم٦م ىمبؾ اًمٜمقم، عم٤م روي قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل 

ٔ ِؾ إَِذا ))قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ^:  َِّ ُئقا ادََهٚبَِٔح بِٚف
ٍِ َأض 

َٚم  ًَ ، َوََخُِّروا افىَّ َٜ َٔ
َِ
قا اْلَش  ـُ َقاَب، َوَأو  قا اْلَب  َُ ِِّ ، َوَؽ ُتؿ  َرَؿد 

اَب َواف َ ً ُرُضف ،ؼَّ ًُقٍد َي  .(381)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((َوَفق  بِ

قمدم اًمسٛمر سمٕمد اًمٕمِم٤مء، عم٤م روي قمـ  الشنة اخلامشة:

يَم٤مَن َيْٙمَرُه  ^َأنَّ َرؾُمقَل اهلل »أيب سمرزة إؾمٚمٛمل ريض اهلل قمٜمف: 

 
ِ
 .(382)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «َواحلَِدي٨َم سَمْٕمَدَه٤م ،اًمٜمَّْقَم ىَمْبَؾ اًمِٕمَِم٤مء

اًمتٙمحؾ ىمبؾ اًمٜمقم صمالصم٤م، عم٤م روي قمـ  الشنة الشادسة:

تََحَؾ ))أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمبل ^ أٟمف ىم٤مل:  ـ  ـِ ا َم

ـ  َل َؾَل َحَرَج  ، َوَم ـَ َس َد َأح   َ َؾ َؾ ًَ ـ  َؾ ، َم ُٔقتِر   ِ رواه أسمق داود،  ((َؾ
_________________ 

صحٞمح »(، يمت٤مب آؾمتئذان، سم٤مب إهمالق إسمقاب سم٤مًمٚمٞمؾ، 7817) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 429)

سم٤مب إُمر سمتٖمٓمٞم٦م اإلٟم٤مء وإيٙم٤مء اًمس٘م٤مء، وإهمالق (، يمت٤مب إذسم٦م، 8198) «ُمسٚمؿ

قمٚمٞمٝم٤م، وإـمٗم٤مء اًمّساج واًمٜم٤مر قمٜمد اًمٜمقم، ويمػ اًمّمبٞم٤من إسمقاب، وذيمر اؾمؿ اهلل 

 واعمقار سمٕمد اعمٖمرب.

(، يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م يٙمره ُمـ اًمٜمقم ىمبؾ اًمٕمِم٤مء، 572) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 428)

(، يمت٤مب اعمس٤مضمد وُمقاضع اًمّمالة، سم٤مب اؾمتحب٤مب اًمتبٙمػم 736) «صحٞمح ُمسٚمؿ»

 .سم٤مًمّمبح ذم أول وىمتٝم٤م
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 .(383)واسمـ ُم٤مضمف

يَم٤مَٟم٧ْم ًَمُف  ^َأنَّ اًمٜمَّبِلَّ »وقمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام: 

رواه  «ْٙمُحَٚم٦ٌم َيْٙمَتِحُؾ هِب٤َم يُمؾَّ ًَمٞمَْٚم٦ٍم صَماَلصَم٦ًم ذِم َهِذِه، َوصَماَلصَم٦ًم ذِم َهِذهِ ُمُ 

ٜمف، واسمـ ُم٤مضمف اًمؽمُمذي وطمسَّ
(384). 

ىمراءة ظمقاشمٞمؿ اًمب٘مرة، وآي٦م اًمٙمرد، وآل  الشنة الشابعة:

شمٜمزيؾ اًمسجد، وؾمقرة اعمٚمؽ، وؾمقرة اًمٙم٤مومرون، واإلظمالص، 

 واعمٕمقذشملم، ىمبؾ اًمٜمقم.

ومٚمام روي قمـ أيب هريرة ريض  فأما قراءة آية الكرسي:

َٜ ))اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل ^:  َرأ  آَي َٝ إَِػ ؾَِراِصَؽ، َؾٚؿ  إَِذا َأَوي 

 : ِدِّ ر  ُُ ٰهَ اّلَلُ َل ﴿اف ِ ٔ ُ  إ َٔ اىَُّي  اىَلي  ُْ [، 522]افبَرة:  ﴾ إَِل 

ـَ اهلل َحٚؾٌِظ، َوَل  ٔ َؽ ِم َِ ـ  َيَزاَل َظ َؽ َف َّٕ ، َؾِ٘ َٜ تَِؿ اآلَي َرَبََّْؽ َحتَّك خَت   َ  َي

بَِح  ٔ َىٌٚن َحتَّك ُته   .(385)رواه اًمبخ٤مري ((َص
_________________ 

 «ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»(، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب آؾمتت٤مر ذم اخلالء، 45) «ؾمٜمـ أيب داود»( 424)

 .(، يمت٤مب اًمٓم٥م، سم٤مب ُمـ ايمتحؾ وشمًرا4312)

 «ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»(، أسمقاب اًمٚمب٤مس، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم آيمتح٤مل، 9656) «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»( 423)

 .(، يمت٤مب اًمٓم٥م، سم٤مب ُمـ ايمتحؾ وشمًرا4311)

٤م ، ومؽمك اًمقيمٞمؾ ؿمٞمئً ؾ رضماًل سم٤مب إذا ويمَّ ٦م، (، يمت٤مب اًمقيم٤مًم8499) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 425)

 ؾ ومٝمق ضم٤مئز، وإن أىمرضف إمم أضمؾ ُمسٛمك ضم٤مز.وم٠مضم٤مزه اعمقيمّ 
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ومٚمام روي قمـ اسمـ ُمسٕمقد  وأما قراءة خواتيه البقرة:

ـ  َؿَرَأ بِٚآل  ))ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمبل ^:  ـ  آِخِر َم ِ ِم َيَتغ 

َتٚهُ  ٍَ ـَ  ٍٜ َِ  ٔ  ِّم َف
َرةِ ََ  .(386)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((ُشقَرِة افبَ

ومٚمام روي قمـ ٟمقومؾ سمـ ومروة  وأما قراءة سورة الكافرون:

̂  ىم٤مل:  َت ))إؿمجٕمل ريض اهلل قمٜمف: أن رؾمقل اهلل إَِذا َأَخذ 

َرأ   ًََؽ، َؾٚؿ  َج ّ اىََْكاُِرونَ ﴿ :َمو  َٓ ي 
َ
ُٚؾرون:  ﴾كُْو يَّأ َٕؿ  َظَذ  ،[1]اف ُثؿَّ 

كِ  ـَ افؼِّ  ٚ َبَراَءٌة ِم َ ٚ، َؾَِّ٘نَّ َٓ
 .(387)رواه اًمدارُمل وأسمق داود ((َخِِٚتَتِ

ومٚمام روي قمـ أم  وأما قراءة سورة اإلخالص واملعوذتني:

يَم٤مَن إَِذا َأَوى إمَِم  ^َأنَّ اًمٜمَّبِلَّ »اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: 

ٞمِْف، صُمؿَّ َٟمَٗم٨َم ومِٞمِٝماَم وَمَ٘مَرَأ ومِٞمِٝماَم:  َٔ ﴿ومَِراؿِمِف يُمؾَّ ًَمٞمَْٚم٦ٍم مَجََع يَمٗمَّ ُْ كُْو 
َحد  

َ
ٔذُ بِرَّبِ اىَْفيَقِ ﴿و ،[9]اإلظمالص:  ﴾اّلَلُ أ ُع

َ
 ﴾كُْو أ

ٔذُ بِرَّبِ انلَِّس ﴿و ،[9ؼ:]اًمٗمٚم ُع
َ
[، صُمؿَّ َيْٛمَسُح 9]اًمٜم٤مس:  ﴾كُْو أ

_________________ 

صحٞمح »(، يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن، سم٤مب ومْمؾ ؾمقرة اًمب٘مرة، 5111) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 427)

(، يمت٤مب صالة اعمس٤مومريـ وىمٍمه٤م، سم٤مب ومْمؾ اًمٗم٤محت٦م وظمقاشمٞمؿ ؾمقرة 216) «ُمسٚمؿ

يتلم ُمـ آظمر اًمب٘مرة  .اًمب٘مرة، واحل٨م قمغم ىمراءة ٔا

ؾمٜمـ »(، يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن، سم٤مب ومْمؾ ىمؾ ي٤م أهي٤م اًمٙم٤مومرون، 4361) «ؾمٜمـ اًمدارُمل»( 426)

 .(، أسمقاب اًمٜمقم، سم٤مب ُم٤م ي٘م٤مل قمٜمد اًمٜمقم5155) «أيب داود
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ـْ ضَمَسِدِه، َيْبَدُأ هِباَِم قَمغَم َرْأؾِمِف َوَوضْمِٝمِف َوَُم٤م َأىْمبََؾ هِبِ  اَم َُم٤م اؾْمتََٓم٤مَع ُِم

ـْ ضَمَسِدهِ  اٍت َيْٗمَٕمُؾ َذًمَِؽ صَماَل  ،ُِم  .(388)رواه اًمبخ٤مري« َث َُمرَّ

ومٚمام روي  وأما قراءة آمل تنزيل الشجدة وسورة امللك:

َٓ َيٜم٤َمُم طَمتَّك َيْ٘مَرأَ  ^َأنَّ اًمٜمَّبِلَّ »قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:   :يَم٤مَن 

م  رواه اًمدارُمل،  «شَمٜمِْزيُؾ، َوشَمب٤َمَرَك اًمَِّذي سمَِٞمِدِه اعمُْٚمُؽ  الم

 .(389)واًمؽمُمذي

وم٢من قمجز قمـ اًمتامم، اىمتٍم قمغم سمٕمْمٝم٤م، ًمئال  تنبيه:

 ُُيَرم سمريمتٝم٤م.

أن يسب ح صمالصًم٤م وصمالصملم، وُيٛمد صمالصًم٤م  الشنة الثامنة:

٤م وصمالصملم، عم٤م روي قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف وصمالصملم، ويٙمؼّم أرسمٕمً 

ـ  َأَل ))أن رؾمقل اهلل ^ ىم٤مل:  ََم ِم ُُ ٌ فَ ََم َظَذ َمٚ ُهَق َخر  ُُ  َأُدفُّ

ا  َ زِّ َُ ََم، َؾ ُُ ًَ ُِتَٚ َمَوِٚج ََم، َأو  َأَخذ  ُُ تََُم إَِػ ؾَِراِص َخِٚدٍم؟ إَِذا َأَوي 

ََدا َثَل ًثٚ َوَثَل ثَِغ، َوَشبَِّحٚ َثَل ًثٚ َوَثَل َثَل  َذا ًثٚ َوَثَل ثَِغ، َواَح  َٓ ثَِغ، َؾ

_________________ 

 .(، يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن، سم٤مب ومْمؾ اعمٕمقذات5196) «ًمبخ٤مريصحٞمح ا»( 422)

(، يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن، سم٤مب ذم ومْمؾ ؾمقرة شمٜمزيؾ اًمسجدة وشمب٤مرك، 4353) «ؾمٜـم اًمدارُمل»( 421)

 .(، أسمقاب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ومْمؾ ؾمقرة اعمٚمؽ8218) «ؾمٜـم اًمؽمُمذي»
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ـ  َخِٚدمٍ  ََم ِم ُُ ٌ فَ  .(390)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((َخر 

أن يْمٓمجع قمغم ؿم٘مف إيٛمـ، عم٤م روي  الشنة التاسعة:

إَِذا  ^يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلل »قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

ـِ  ،ى إمَِم ومَِراؿِمفِ َأوم  ِف إَْيَٛم  .(391)رواه اًمبخ٤مري «َٟم٤مَم قَمغَم ؿِم٘م 

َت ))وذم ًمٗمٍظ قمٜمد ُمسٚمؿ: أن رؾمقل اهلل ^ ىم٤مل:  إَِذا َأَخذ 

َؽ  َِّ َىِجع  َظَذ ِص َلِة، ُثؿَّ اض  ٖ  ُوُضقَءَك فِِهَّ َؽ، َؾَتَقضَّ ًَ َج َمو 

ـِ  َّ َي   .(392)((اْل 

أن ي٘مقل إذا وضع ضمٜمبف قمغم ومراؿمف:  الشنة العاطرة:

َؽ َربِّ »
ِّ
ْ بِل ،بِٚش  ُٝ َج  ً ِز  ،َوَض  ٍ َٕ  َٝ  ُ َس ُف، إِن  َأم  ًُ َؾ َوبَِؽ َأر 

ٚ َٓ َت  ِ َش ٚ، َوإِن  َأر  َٓ ََح  غَ  ؛َؾٚر  ٚحِلِ ُظ بِِف ِظبََٚدَك افهَّ ٍَ ٚ بََِم ََت  َٓ ي  ٍَ  .شَؾٚح 

عم٤م روي قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمبل ^: 
_________________ 

(، يمت٤مب اًمدقمقات، سم٤مب اًمتٙمبػم واًمتسبٞمح قمٜمد اعمٜم٤مم، 7492) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 411)

(، يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر، سم٤مب اًمتسبٞمح أول 8686) «صحٞمح ُمسٚمؿ»

 .اًمٜمٝم٤مر وقمٜمد اًمٜمقم

 .(، يمت٤مب اًمدقمقات، سم٤مب اًمٜمقم قمغم اًمِمؼ إيٛمـ7495) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 419)

دقم٤مء واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل قمٜمد (، يمت٤مب اًمذيمر واًم8691) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 418)

 .اًمٜمقم وأظمذ اعمْمجع
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ؿ  إَِػ إَِذا َأو  )) ـُ ُف َل ى َأَحُد َّٕ ِٜ إَِزاِرِه، َؾِ٘ َِ ض  ؾَِراَصُف بَِداِخ ٍُ  َْٔ  ِ  ؾَِراِصِف َؾ

قُل  َُ ٔ ِف، ُثؿَّ َي َِ ُف َظ ٍَ َِ ِري َمٚ َخ  .(393)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف هذه افَُِمت((. َيد 

َٔٚ»أو ي٘مقل:  َؽ َأُمقُت َوَأح 
ِّ
ؿَّ بِٚش  ُٓ َِّ  .شاف

إَِذا  ^يَم٤مَن اًمٜمَّبِلي »عم٤م روي قمـ أيب ذر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

ْٞمِؾ ىَم٤مهلَ  ـَ اًمٚمَّ  .(394)رواه اًمبخ٤مري «٤مَأظَمَذ َُمْْمَجَٕمُف ُِم

أن يستٖمٗمر ىمبؾ اًمٜمقم صمالصًم٤م وي٘مقل:  الشنة احلادية عظر:

ُر اهلل افَِّذي َل إِف  أَ » ٍِ  ٌ َت ُّٔقمُ  َف إِلَّ ُهَق احَللُّ ش  ََ  .شَوَأُتقُب إِفَٔ فِ  اف

عم٤م روي قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمبل 

ٖ ِوي إَِػ ؾَِراِصِف: ))^ أٟمف ىم٤مل:  ـ  َؿَٚل ِحَغ َي ُر اهلل افَِّذي أَ »َم ٍِ  ٌ َت ش 

ُّٔقمُ  َف إِلَّ ُهَق احَللُّ َل إِف   ََ َر اهلل  شَوَأُتقُب إِفَٔ فِ  اف ٍَ اٍت، َؽ َثَلَث َمرَّ

ٝ  ِمث َؾ زَ  َٕ ٚ ـَ ُٕقَبُف َوإِن   َجِر، ُذ ٝ  َظَدَد َوَرِق افنَّ َٕ ٚ ـَ ِر، َوإِن   َبِد افبَح 

ؾٍ  ٝ  َظَدَد َرم  َٕ ٚ ـَ ٍٟ  َوإِن   َظٚفِ
(395)َٚٔ  ٕ ِٚم افدُّ ٝ  َظَدَد َأيَّ َٕ ٚ ـَ  .((، َوإِن  

_________________ 

(، يمت٤مب اًمدقمقات، سم٤مب اًمتٕمقذ واًم٘مراءة قمٜمد اعمٜم٤مم، 7481) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 414)

(، يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل قمٜمد 8693) «صحٞمح ُمسٚمؿ»

 .اًمٜمقم وأظمذ اعمْمجع

 .(، يمت٤مب اًمدقمقات، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا أصبح7485) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 413)

ـ اًمرُمؾ، ودظمؾ سمٕمْمف ذم سمٕمض. ( 415) صمػم « اًمٜمٝم٤مي٦م»رُمؾ قم٤مًم٩م: ُم٤م شمرايمؿ ُم ـ ا  )ع ل ج(. 826: 4سم
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 .(396)رواه اًمؽمُمذي

إذا رأى ُم٤م يٙمرهف، ومٚمٞمتٕمّقذ سم٤مهلل،  الشنة الثانية عظر:

ل قمـ ضمٜمبف اًمذي يم٤من قمٚمٞمف، عم٤م  وًمٞمبّمؼ قمـ يس٤مره، وًمٞمتحقَّ

َيٚ ))روي قمـ أيب ىمت٤مدة ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمبل ^ أٟمف ىم٤مل:  ؤ  افرُّ

ذ  ِمْ ُف،  ًَقَّ ََٔت  ِ َؿ َؾ َِ ٔ ىَِٚن، َؾَِ٘ذا َح ـَ افنَّ ُؿ ِم  ِ ـَ اهلل، َواحُل ُٜ ِم ٚحِلَ افهَّ

َٔب ُهؼ   َٚ َل  َوف  ـ  ِصََمفِِف، َؾَِّ٘نَّ هُ َظ  .(397)رواه اًمبخ٤مري (( َتُْضُّ

ـ  َيَسِٚرِه َثَلًثٚ))زاد ُمسٚمؿ:  ٞ  َظ ٍُ  َْٔ  ِ  .(398)((َؾ

ـ ُم٤مضمف:  ٔ فِ ))وزاد اسم َِ َٚن َظ ـَ ْ بِِف افَِّذي  ـ  َج ل  َظ َتََحقَّ ((َوفٔ 
(399)

. 

ُد هلل »إذا اؾمتٞم٘مظ ُمـ اًمٜمقم ىم٤مل:  الشنة الثالثة عظر:  ّ احَل

َد َمٚ َأَمَٚتَْٚ َوإِفَٔ ِف افُُّْنقرُ   ً ٚ َب َٕ َٚٔ  .شافَِّذي َأح 

يَم٤مَن »عم٤م روي قمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 
_________________ 

 .(، أسمقاب اًمدقمقات، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمدقم٤مء إذا أوى إمم ومراؿمف4416) «ؾمٜـم اًمؽمُمذي»(417)

(، يمت٤مب اًمتٕمبػم، سم٤مب اًمرؤي٤م اًمّم٤محل٦م ضمزء ُمـ ؾمت٦م 7127) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 416)

 .وأرسمٕملم ضمزء ُمـ اًمٜمبقة

 .(، يمت٤مب اًمرؤي٤م8879) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 412)

 .(، يمت٤مب شمٕمبػم اًمرؤي٤م، سم٤مب ُمـ رأى رؤي٤م يٙمرهٝم٤م4111) «ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»( 411)
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 .(400)رواه اًمبخ٤مري«. ٤مىَم٤مهلَ  ـ أي: ُمـ ومراؿمف ـ إَِذا ىَم٤ممَ  ^اًمٜمَّبِلي 

 سنن العشرة )الحياة اليومية(

اًمٜمبل ^، وذم طمٞم٤مة اإلٟمس٤من اًمٞمقُمٞم٦م قمنم ؾمٜمـ، صمبت٧م قمـ 

 وطم٨مَّ قمٚمٞمٝم٤م هق وأصح٤مسُمف رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ، وهل يم٤مًمت٤مزم:

اًمسالم قمغم ُمـ قمروم٧َم وُمـ ل شمٕمرف، عم٤م  الشنة األوىل:

َأنَّ َرضُماًل »روي قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمٝمام: 

؟ ىَم٤مَل: : َأيي اإِلؾْماَل ^ؾَم٠َمَل اًمٜمَّبِلَّ  ًََٚم، ))ِم ظَمػْمٌ ُؿ افىَّ
ًِ َرُأ ُتى   َ َوَت

َل  ً ِرف  افسَّ ـ  َل  َت َٝ َوَظَذ َم ـ  َظَرؾ   .(401)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((َم َظَذ َم

اًمسالم قمغم اًمّمبٞم٤من، عم٤م روي قمـ أٟمس  الشنة الثانية:

ُف َُمرَّ قَمغَم ِصبْٞم٤َمٍن وَمَسٚمََّؿ قَمَٚمْٞمِٝمؿْ »ريض اهلل قمٜمف:  يَم٤مَن  ـ وىم٤مل: ـ َأٟمَّ

 .(402)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «َيْٗمَٕمُٚمفُ  ^اًمٜمَّبِلي 

رومع اًمّمقت سم٤مًمسالم، وقمدم آيمتٗم٤مء  الشنة الثالثة:
_________________ 

 .(، يمت٤مب اًمدقمقات، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ٟم٤مم7498) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 311)

(، يمت٤مب آؾمتئذان، سم٤مب اًمسالم ًمٚمٛمٕمروم٦م وهمػم اعمٕمروم٦م، 7847) «اًمبخ٤مريصحٞمح »( 319)

 (، يمت٤مب اإليامن، سم٤مب سمٞم٤من شمٗم٤مضؾ اإلؾمالم، وأي أُمقره أومْمؾ؟41) «صحٞمح ُمسٚمؿ»

صحٞمح »(، يمت٤مب آؾمتئذان، سم٤مب اًمتسٚمٞمؿ قمغم اًمّمبٞم٤من، 7836) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 318)

 م قمغم اًمّمبٞم٤من.(، يمت٤مب اًمسالم، سم٤مب اؾمتحب٤مب اًمسال8973) «ُمسٚمؿ
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سم٢مؿم٤مرة اًمٞمد، عم٤م روي قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض 

ٔ َس ِمَّْٚ ))اهلل قمٜمٝمام أن رؾمقل اهلل ^ ىم٤مل:  ٚ، َف َٕ ِ ر  ٌَ ـ  َتَنبََّف بِ َم

قِد َل  ُٓ َٔ َِِٔؿ اف قِد َوَل بِٚفََّْهَٚرى، َؾِ٘نَّ َتس  ُٓ َٔ قا بِٚف ُٓ اِْلَصَٚرُة َتَنبَّ

ـُػِّ  َِِٔؿ افََّْهَٚرى اِْلَصَٚرُة بِْٚلَ رواه اًمؽمُمذي  ((بِْٚلََصٚبِِع، َوَتس 

 .(403)سم٢مؾمٜم٤مد ضٕمٞمػ

ُمّم٤مومح٦م َُمـ يسٚم ؿ قمٚمٞمف، عم٤م روي قمـ ىمت٤مدة  الشنة الرابعة:

ََٟمٍس: َأيَم٤مَٟم٧ِم اعمَُّم٤موَمَح٦ُم ذِم َأْصَح٤مِب اًمٜمَّبِل  »ىم٤مل: 
ِٕ ؟ ^ىُمْٚم٧ُم 

 .(404)رواه اًمبخ٤مري «َٟمَٕمؿْ »ىَم٤مَل: 

اجلٚمقس ذم اعمجٚمس طمٞم٨م وضمد ومرضم٦ًم،  الشنة اخلامشة:

َِٔؿُ َل ))عم٤م روي قمـ اسـم قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ اًمٜمبل̂  أٟمف ىم٤مل:    ُي

ـ  ََم ِِِسِف ُثؿَّ ََي ُِِس ؾِٔفِ  ُجَؾ ِم ُجُؾ افرَّ  .(405)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((افرَّ
_________________ 

(، أسمقاب آؾمتئذان وأداب، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم يمراهٞم٦م إؿم٤مرة 8715) «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»( 314)

 .اًمٞمد سم٤مًمسالم

 .(، يمت٤مب آؾمتئذان، سم٤مب اعمّم٤مومح٦م7874) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 313)

(، يمت٤مب آؾمتئذان، سم٤مب ٓ ي٘مٞمؿ اًمرضمُؾ اًمرضمَؾ ُمـ 7871) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 315)

(، يمت٤مب اًمسالم، سم٤مب حتريؿ إىم٤مُم٦م اإلٟمس٤من ُمـ 8966) «صحٞمح ُمسٚمؿ»جمٚمسف، 

 ُمقضٕمف اعمب٤مح اًمذي ؾمبؼ إًمٞمف.
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اًمتٗمسح ذم اعمج٤مًمس ًمٚم٘م٤مدُملم إًمٞمف، عم٤م  الشنة الشادسة:

َأٟمَُّف هَنَك َأْن »روي قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ اًمٜمبل ^: 

ُحقا  ـْ شَمَٗمسَّ
ـْ جَمْٚمِِسِف َوجَيْٚمَِس ومِٞمِف آظَمُر، َوًَمٙمِ ضُمُؾ ُِم ُيَ٘م٤مَم اًمرَّ

ُٕمقا  .(406)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «َوشَمَقؾمَّ

قمدم ُمٜم٤مضم٤مة آصمٜملم دون اًمث٤مًم٨م، عم٤م روي  الشنة الشابعة:

إَِذا ))قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام أن رؾمقل اهلل ^ ىم٤مل: 

ُٕقا َثَل  ٚ ، َؾَل ـَ ٌٜ ِٞ َث فِ َِْٚن ُدوَن افثَّٚ ََْٚجك اث   .(407)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (( َيَت

آؾمتئذان، عم٤م روي قمـ أيب ؾمٕمٞمد  الشنة الثامنة:

ٖ َذَن ))اخلدري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ^:  َت إَِذا اش 

ؿ  َثَل  ـُ َذن  فَفُ َأَحُد  ٗ َِؿ  ُي ِجع   ،ًثٚ َؾ َر   ِ  .(408)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((َؾ

_________________ 

(، يمت٤مب آؾمتئذان، سم٤مب إذا ىمٞمؾ ًمٙمؿ شمٗمسحقا ذم 7861) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 317)

(، يمت٤مب اًمسالم، سم٤مب حتريؿ إىم٤مُم٦م اإلٟمس٤من 8966) «صحٞمح ُمسٚمؿ»اعمج٤مًمس وم٤مومسحقا، 

 ُمـ ُمقضٕمف اعمب٤مح اًمذي ؾمبؼ إًمٞمف.

ؾمتئذان، سم٤مبٓ  يتٜم٤مضمك اصمٜم٤من دون اًمث٤مًم٨م، 7822) «صحٞمح اًمبخ٤مري»(316) صحٞمح »(، يمت٤مب ٓا

صمٜملم دون اًمث٤مًم٨م سمٖمػم رض٤مه.8924) «ُمسٚمؿ  (، يمت٤مب اًمسالم، سم٤مب حتريؿ ُمٜم٤مضم٤مة ٓا

(، يمت٤مب آؾمتئذان، سم٤مب اًمتسٚمٞمؿ وآؾمتئذان صمالصم٤م، 7835) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 312)

 سم٤مب آؾمتئذان. (، يمت٤مب أداب،8954) «صحٞمح ُمسٚمؿ»
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قمدم اًمتث٤مؤب ُم٤م أُمٙمـ، ووضع اًمٞمد قمغم  الشنة التاسعة:

اًمٗمؿ إذا أطمسَّ سمف، عم٤م روي قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمـ 

ؿ  ))اًمٜمبل ^ أٟمف ىم٤مل:  ـُ ٔ ىَِٚن، َؾَِ٘ذا َتَثَٚءَب َأَحُد ـَ افنَّ افتَّثَُٚؤُب ِم

ٔ ىَٚ ؿ  إَِذا َؿَٚل: َهٚ، َضِحَؽ افنَّ ـُ تََىَٚع، َؾِ٘نَّ َأَحَد ُه َمٚ اش  دَّ َرُ  ِ  ((نُ َؾ

 .(409)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

وقمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل 

َِٔدِه َظَذ ؾِِٔف، َؾِ٘نَّ ))اهلل ^:  ِسؽ  بِ  ّ ُٔ  ِ ، َؾ ؿ  ـُ إَِذا َتثََٚءَب َأَحُد

ُخُؾ  ٔ ىََٚن َيد   .(410)رواه ُمسٚمؿ ((افنَّ

طم٥م اًمٗم٠مل ويمراه٦م اًمٓمػمة، ومال ه٤مُم٦م وٓ  الشنة العاطرة:

، وٓ يمراه٦َم ذم ؾمامع صقت اًمُٖمَراب أو (411)صَٗمر، وٓ قُمَٓم٤مس

٤مش، وٓ رؤي٦م اًم٘مرد، وُم٤م أؿمبف ذًمؽ.  اخلٗمَّ

عم٤م روي قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل 

ٖ ُل َل ))اهلل ^ ي٘مقل:  ٍَ َهٚ اف ُ َة، َوَخر  ىَم٤مًُمقا: َوَُم٤م اًمَٗم٠ْمُل؟ ىَم٤مَل:  (( ضَِرَ
_________________ 

صحٞمح »(، يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ، سم٤مب صٗم٦م إسمٚمٞمس وضمٜمقده، 4821) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 311)

 (، يمت٤مب اًمزهد واًمرىم٤مئؼ، سم٤مب شمِمٛمٞم٧م اًمٕم٤مـمس ويمراه٦م اًمتث٤مؤب.8113) «ُمسٚمؿ

 (، يمت٤مب اًمزهد واًمرىم٤مئؼ، سم٤مب شمِمٛمٞم٧م اًمٕم٤مـمس ويمراه٦م اًمتث٤مؤب.8115) «صحٞمح ُمسٚمؿ»(391)

 إذا قمٓمس وهق ي٘مّمد أُمًرا، وم٢مٟمف ٓ يٗمٚمح.اًمٕمٓم٤مس: أن يزقمؿ أٟمف ( 399)
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(( ٚ َٓ ًُ َّ ُٜ َيس  ٚحِلَ ُٜ افهَّ َّ
ِِ َُ ؿ  اف ـُ  .(412)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((َأَحُد

وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمبل ^ أٟمف ىم٤مل: 

َوى َوَل َل )) َة، َوَل َظد  َٜ  ضَِرَ رَ َوَل  ، َهَٚم ٍَ  .(413)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (( َص

 والوسوسةسنة التفكر

 وذم اًمتٗمٙمر صمالث ؾمٜمـ:

ذ سم٤مهلل  الشنة األوىل: إذا وؾمقس ًمف اًمِمٞمٓم٤من ومٚمٞمتٕمقَّ

ُد »وي٘مقل:  ٔ ى  َأُظق  ـَ افنَّ ِجٔؿِ بِٚهلل ِم ُٝ بِٚهلل»صمؿ ي٘مقل:  شـِ افرَّ  ش.آَمْ 

: ـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل̂   عم٤م روي قم

َذا)) ـَ َؼ  َِ ـ  َخ قُل: َم َُ َٔ ؿ  َؾ ـُ ٔ َىُٚن َأَحَد ٖ ِِت افنَّ َذا ؟َي ـَ َؼ  َِ ـ  َخ  ؟َم

ْ َتفِ  َٔ ذ  بِٚهلل َوف 
ًِ َت َٔس   ِ ُف َؾ ٌَ َِ َؼ َربََّؽ؟ َؾَِ٘ذا َب َِ ـ  َخ قَل: َم َُ  ((َحتَّك َي

 .(414)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف
_________________ 

(، 8884) «صحٞمح ُمسٚمؿ»، يمت٤مب اًمٓم٥م، سم٤مب اًمٓمػمة(، 5653) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 398)

 .يمت٤مب اًمسالم، سم٤مب اًمٓمػمة واًمٗم٠مل وُم٤م يٙمقن ومٞمف ُمـ اًمِم١مم

(، 8881) «صحٞمح ُمسٚمؿ»، يمت٤مب اًمٓم٥م، سم٤مب ٓ ه٤مُم٦م(، 5656) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 394)

 .واًمٗم٠مل وُم٤م يٙمقن ومٞمف ُمـ اًمِم١مم يمت٤مب اًمسالم، سم٤مب اًمٓمػمة

صحٞمح »(، يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ، سم٤مب صٗم٦م إسمٚمٞمس وضمٜمقده، 4867) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 393)

 .(، يمت٤مب اإليامن، سم٤مب سمٞم٤من اًمقؾمقؾم٦م ذم اإليامن، وُم٤م ي٘مقًمف ُمـ وضمده٤م943) «ُمسٚمؿ
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اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل  وعم٤م روي قمـ أيب هريرة ريض

ُٝ بِٚهلل)) اهلل ^: : آَمْ  ؾ  َُ َٔ  ِ ٔ ًئٚ، َؾ ـ  َذفَِؽ َص ـ  َوَجَد ِم َّ رواه  ((َؾ

 .(415)ُمسٚمؿ

ر ذم اعمخٚمقق، عم٤م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  :الشنة الثانية أن يٗمٙم 

رِْض ﴿
َ
ٍََّواِت َواْْل  .[919]آل قمٛمران:  ﴾َويَتََفَهُروَن ِِف َخيِْق الَس

ًْ وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ نُْفِسِٓ
َ
ًْ آيَََِِّّ ِِف اْْلاَِّق َوِِف أ َسُُنِيِٓ

ُّ اْْلَق   َُ
َ
ًْ أ ُٓ َ  .[54]ومّمٚم٧م:  ﴾َحَِت يَتَبََيَ ل

أن ٓ يٗمٙمر ذم ذات اخلٚمؼ، عم٤م روي قمـ  الثالثة:الشنة 

ٔ َىُٚن )): ^ىم٤مل رؾمقل اهلل أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف:  ٖ ِِت افنَّ َي

َذا ـَ َؼ  َِ ـ  َخ َُقُل: َم ؿ  َؾَٔ ـُ َذا ؟َأَحَد ـَ ََِؼ  ـ  َخ ـ   ؟َم َُقَل: َم َحتَّك َي

َْٔ تَفِ  ذ  بِٚهلل َوف 
ًِ َت َٔس   ِ ُف َؾ ٌَ َِ َؼ َربََّؽ؟ َؾَِ٘ذا َب َِ  .(416)رواه اًمبخ٤مري ((َخ

َٚل: ))وذم رواي٦م ُمسٚمؿ:  ََ ُس َيَتَسَٚءفُقَن َحتَّك ُي َل َيَزاُل افَّْٚ

  ٔ ـ  َذفَِؽ َص ـ  َوَجَد ِم َّ َؼ اهلل؟ َؾ َِ ـ  َخ َّ َؼ، َؾ  ِ َؼ اهلل اخَل َِ ًئٚ، َهَذا َخ

ُٝ بِٚهلل : آَمْ  َُؾ  َٔ  ِ  .(417)((َؾ
_________________ 

ـ وضمده٤م943) «صحٞمح ُمسٚمؿ»( 395)  .(، يمت٤مب اإليامن، سم٤مب سمٞم٤من اًمقؾمقؾم٦م ذم اإليامن، وُم٤م ي٘مقًمف ُم

 .(، يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ، سم٤مب صٗم٦م إسمٚمٞمس وضمٜمقده4867) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 397)

ـ وضمده٤م943) «صحٞمح ُمسٚمؿ »( 396)  .(، يمت٤مب اإليامن، سم٤مب سمٞم٤من اًمقؾمقؾم٦م ذم اإليامن، وُم٤م ي٘مقًمف ُم
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 صالة االستخارة

ويسـ ًمٚمٛمرء أن يستخػم سمٜمٗمسف، وًمُٞم٘مِدم قمغم ُم٤م يرشم٤مح إًمٞمف 

ىمٚمُبف، وًمٞمس ُمـ ًمقازم آؾمتخ٤مرة: اًمبِم٤مرة اعمٜم٤مُمٞم٦م، أو ؾمامع 

، وًمٞمس ُمـ اًمسٜم٦م أيْم٤م: شمقيمٞمؾ ؿمخص آظمر ًمٞم٘مقم  صقٍت ُمٕملمَّ

تِمػم َُمـ ؿم٤مء ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، سم٤مٓؾمتخ٤مرة ُم٘م٤مُمف، وإٟمام اًمسٜم٦م أن يس

َمٚ )): وذوي اًمرأي، يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م قمـ اًمٜمبل̂  أٟمف ىم٤مل

تََنٚرَ  ـِ اش  ِدَم َم َٕ َتَخَٚر، َوَل  ـِ اش   .(418)رواه اًمٓمؼماين ((َخَٚب َم

ومٛمـ وىمع ذم ُمٕمْمٚم٦م، ول جيد وىمت٤ًم ًمريمٕمتل آؾمتخ٤مرة، ضم٤مز 

ًمف أن يٙمتٗمل سم٤مًمدقم٤مء، وُمـ ٟمز دقم٤مء آؾمتخ٤مرة، ضم٤مز ًمف أن ي٘متٍم 

َس  ِل ))قمغم هذا اًمدقم٤مء اجل٤مُمع:  ؿَّ ِخر  ِل َواخ  ُٓ َِّ  . (419)((اف

ا، طمتك إٟمف يم٤من  ويم٤من اًمٜمبل ^ هيتؿ سم٠مُمر آؾمتخ٤مرة ضمدًّ

يٕمٚم ٛمٝمؿ اًمسقرة ُمـ اًم٘مرآن، ومٕمـ ضم٤مسمر ريض يٕمٚم ٛمٝم٤م إي٤مهؿ يمام 

ُيَٕمٚم ُٛمٜم٤َم آؾْمتَِخ٤مَرَة ذِم إُُُمقِر يُمٚم َٝم٤م،  ^يَم٤مَن اًمٜمَّبِلي »: اهلل قمٜمف ىم٤مل
_________________ 

 .سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ( قمـ أٟمس7786« )اعمٕمجؿ إوؾمط»( 392)

 .( قمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف4597« )ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»( 391)
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ـَ اًمُ٘مْرآنِ  قَرِة ُِم  .(420)رواه اًمبخ٤مري« يَم٤مًمسي

ويستح٥م عمـ وىمع ذم ُمٕمْمٚم٦م ول يتَّْمح ًمف اًمسبٞمؾ، أن 

ر آؾمتخ٤مرة، طمتك يتبلمَّ ًمف إُمر ويتْمح، ومٕمـ أٟمس سمـ  يٙمر 

َٝ ))ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمبل ^ ىم٤مل ًمف:   ّ َُٕس، إَِذا َُهَ َيٚ َأ

ٕ يُر  إَِػ افَِّذي َيس   اٍت، ُثؿَّ ا َؽ ؾِِٔف َشب َع َمرَّ َتِخر  َربَّ ٍر َؾٚش  َٖم  بُِؼ إَِػ بِ

َ ؾِٔفِ  بَِؽ، َؾِ٘نَّ اخَلر   ِ  .(421)رواه اًمٜمس٤مئل ((َؿ

  

_________________ 

 .( يمت٤مب اًمدقمقات، سم٤مب اًمدقم٤مء قمٜمد آؾمتخ٤مرة7428« )صحٞمح اًمبخ٤مري»( 381)

 .(، سم٤مب يمؿ ُمرة يستخػم اهلل قمز وضمؾ512« )قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م»( 389)
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 دعاء االستخارة

: ودقم٤مء آؾمتخ٤مرة يمام روي قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف

َرتَِؽ، )) َُد  ِدُرَك بِ  َ َت َؽ، َوَأش 
ِّ  ِ ًِ َتِخُرَك بِ ؿَّ إِّنِّ َأش  ُٓ َِّ اف

ََّٕؽ  ئِِؿ، َؾِ٘ ًَ َِِؽ اف ـ  َؾو  َٖفَُؽ ِم ِدُر وَ َوَأش   َ َُِؿ َل َت  ً ِدُر، َوَت  َأؿ 

ُؿ َأنَّ َهَذا  َوَل  َِ  ً َٝ َت  ْ ـُ ؿَّ إِن   ُٓ َِّ ُٔقِب، اف ٌُ ُم اف َٝ َظلَّ  ٕ ُؿ، َوَأ َِ َأظ 

َر  اْلَم 
ِري (422)  َأم 

ِٜ
ِٚر َوَظٚؿِبَ ًَ ٌ ِل ِّم ِديِْل َوَم ُه  ،َخر  ُدر  َؾٚؿ 

َر  ُؿ َأنَّ َهَذا اْلَم  َِ  ً َٝ َت  ْ ـُ ِل، َوإِن  
َذٌّ ِل ِّم ِديِْل  (423)

ِري  َأم 
ِٜ ِٚر َوَظٚؿَِب ًَ ُدر   ،َوَم ِْل َظْ ُف، َواؿ  ؾ  ِ ُف َظِّْل َواس  ؾ  ِ َؾٚس 

ِْل بِفِ  َٚن، ُثؿَّ َرضِّ ـَ  ُٞ َ َحٔ   .(424)رواه اًمبخ٤مري ((ِل اخَلر 

ـ أن اخلػم ُمٜمحٍم ومٞمف.  وًمُٞم٘مِدم قمغم ُم٤م يريد، ويتٞم٘مَّ

_________________ 

 .أي: اًمذي أراد آؾمتخ٤مرة ٕضمٚمف( 388)

 .آؾمتخ٤مرة ٕضمٚمف اًمذي أراد( 384)

 .( يمت٤مب اًمدقمقات، سم٤مب اًمدقم٤مء قمٜمد آؾمتخ٤مرة7428« )صحٞمح اًمبخ٤مري»( 383)
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 صالة الحاجة

ويستح٥م عمـ ًمف طم٤مضم٦م إمم اهلل أو إمم أطمد ُمـ ظمٚم٘مف، أن 

صمؿ يدقمق قم٘مبٝم٤م سمام أطم٥م وأراد، ومٞمبدأ يّمكم صالة احل٤مضم٦م، 

سم٤مًمثٜم٤مء قمغم اهلل، صمؿ اًمّمالة قمغم ٟمبٞمّف ^، صمؿ يدقمق، وٓ سم٠مس سم٠من 

ي٘مرأ هذا اًمدقم٤مء اعمروي قمـ قمبد اهلل سمـ أيب أورم ريض اهلل قمٜمف 

ـَ ))ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ^:  ـ   ، َأو  إَِػ َم ٌٜ ٝ  فَُف إَِػ اهلل َحَٚج َٕ ٚ

ـ  َبِْل آَدمَ  ،  ،َأَحٍد ِم ِ ًَتَغ  ـ  َُٔهؾِّ َر
ـِ اف ُقُضقَء، ُثؿَّ فِ ِس ُح  ٖ  َوفٔ  َٔتََقضَّ  ِ َؾ

َُٔهؾِّ َظَذ افَّْبِلِّ  ـِ َظَذ اهلل، َوف :^ُثؿَّ فُِٔث  َُؾ   ، ُثؿَّ فَِٔ

ِريؿُ َل إِف  » َُ ِش َف إِلَّ اهلل احَلُِِٔؿ اف ر  ًَ ، ُشب َحَٚن اهلل َربِّ اف

َتَِؽ،  َٖفَُؽ ُمقِجَبِٚت َرَح  ًَٚدََِغ، َأش  ُد هلل َربِّ اف  ّ ًَئِِؿ، احَل اف

، َوافسَّ  ؾِّ بِر  ـُ ـ   َٜ ِم َّ ِْٔ ٌَ َرتَِؽ، َواف
ٍِ  ٌ ٍؿ، َوَظَزائَِؿ َم ؾِّ إِث  ـُ ـ   َٜ ِم َلَم

ٚ َل  َتُف، َوَل َُهًّ ر  ٍَ بًٚ إِلَّ َؽ  ٕ ًٜ ِهَل فََؽ َتَدع  ِل َذ َتُف، َوَل َحَٚج ج  إِلَّ َؾرَّ

اَِحِغَ  َحَؿ افرَّ ٚ َيٚ َأر  َٓ ٔ َت  .شِرًضٚ إِلَّ َؿَو
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 .(425)رواه اًمؽمُمذي واسـم ُم٤مضمف واحل٤ميمؿ، وإؾمٜم٤مُده ًمٞمس سمذاك

َٔٚ ))٤مضمف ذم روايتف:زاد اسمـ ُم  ٕ ِر افدُّ ـ  َأم  َُٖل اهلل ِم ُثؿَّ َيس 

ِخَرةِ  ُف  َواآل  َّٕ رُ َمٚ َصَٚء، َؾِ٘ ََدَّ  .((ُي

استحباُب الصالِة على النبي صلى اهلل 

 قبَل الدعاء وبعَده: عليه وسلم

ويستح٥م عمـ يرهم٥م ذم ِسقم٦م اإلضم٤مسم٦م: أن يبدأ دقم٤مءه 

سم٤محلٛمد واًمثٜم٤مء قمغم اهلل، صمؿ اًمّمالة قمغم اًمٜمبل ^، عم٤م روي قمـ 

َرضُماًل  ^ؾَمِٛمَع َرؾُمقُل اهلل »ومْم٤مًم٦م سمـ قمبٞمد ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل: 

ِد اهلل شَمَٕم٤ممَم، َوَلْ ُيَّمؾ  قَمغَم اًمٜمَّبِل   ، ^َيْدقُمق ذِم َصاَلشمِِف َلْ ُيَٛمج 

 :هِ َأْو ًمَِٖمػْمِ  ـ، صُمؿَّ َدقَم٤مُه وَمَ٘م٤مَل ًَمُف ((َظِجَؾ َهَذا)): ^وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل 

ِف َجؾَّ َوَظزَّ )) ِجِٔد َربِّ  ّ َٔب َدأ  بَِت  ِ ، َؾ ؿ  ـُ ٔ ِف، إَِذا َصذَّ َأَحُد َِ ، َوافثََِّْٚء َظ

ُد بََِم َصٚءَ ^ُثؿَّ ُيَهعِّ َظَذ افَّْبِلِّ   ً ُظق َب رواه أسمق داود،  ((، ُثؿَّ َيد 
_________________ 

ؾمٜمـ اسـم »، أسمقاب اًمقشمر، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم صالة احل٤مضم٦م(، 361« )ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»( 385)

، يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمسٜم٦م ومٞمٝم٤م، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم صالة احل٤مضم٦م(، 9423« )ُم٤مضمف

 .يمت٤مب اًمقشمر(، 9911ًمٚمح٤ميمؿ )« اعمستدرك»
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ٜمف، واًمٜمس٤مئل واًمؽمُمذي وطمسَّ
(426). 

إِْذ َدظَمَؾ َرضُمٌؾ  ،ىَم٤مقِمدٌ  ^: سَمٞمْٜم٤َم َرؾُمقُل اهلل وًمٗمظ اًمؽمُمذي

: ^وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل  «َواْرمَحْٜمِلُٝمؿَّ اهْمِٗمْر زِم اًمٚم  »وَمَّمغمَّ وَمَ٘م٤مَل: 

َِد اهلل بََِم ُهَق )) َت َؾَٚح  ًَد  ََ َٝ َؾ  ٔ َِّ ، إَِذا َص َٚ ادَُهعِّ َٝ َأِّيُّ  ِ َظِج

ُظفُ  ُف، َوَصؾِّ َظَعَّ ُثؿَّ اد  ُِ . ىَم٤مَل: صُمؿَّ َصغمَّ َرضُمٌؾ آظَمُر سَمْٕمَد َذًمَِؽ ((َأه 

َٚ )): ^وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اًمٜمَّبِلي  ^،َوَصغمَّ قَمغَم اًمٜمَّبِل   ،وَمَحِٛمَد اهلل َأِّيُّ

  ٛ ُع َُتَ  .((ادَُهعِّ اد 

 قمغم رؾمقلِ  اًمّمالةُ »ىم٤مل أسمق إؾمح٤مق اًمِم٤مـمبل رمحف اهلل: 

ؿمٗمٕم٧م سمٗمْمؾ  ،قمغم اًم٘مٓمع، وم٢مذا اىمؽمن هب٤م اًمس١مال جم٤مسم٦مٌ  ^اهلل 

 .(427)«ؾبِ وم٘مُ  ،اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف

اهلل  إذا دقمقَت »وقمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام أٟمف ىم٤مل: 
_________________ 

(، أسمقاب 4367« )ؾمٜمـ اًمؽمُمذي» (، أسمقاب اًمقشمر، سم٤مب اًمدقم٤مء،9329« )ؾمٜـم أيب داود» (387)

(، 9823« )ؾمٜـم اسـم ُم٤مضمف»اًمدقمقات، سم٤مب ضم٤مُمع اًمدقمقات قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، 

 .يمت٤مب اًمسٝمق، سم٤مب اًمتٛمجٞمد واًمّمالة قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمّمالة

 .581: 9« رد اعمحت٤مر»يٜمٔمر:  (386)
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قمٚمٞمف  اًمّمالةَ  وم٢منَّ  ^،ضمٕمؾ ذم دقم٤مئؽ اًمّمالة قمغم اًمٜمبل ٤موم

 .(428)«٤مسمٕمًْم  ٤م ويردّ واهلل أيمرم ُمـ أن ي٘مبؾ سمٕمًْم  ،ُم٘مبقًم٦م

ُمـ أراد أن يس٠مل اهلل » :وقمـ أيب ؾمٚمٞمامن اًمداراين ىم٤مل

وًمٞمختؿ  ،ويس٠مل طم٤مضمتف ^،طم٤مضمتف ومٚمٞمبدأ سم٤مًمّمالة قمغم اًمٜمبل 

وهق أيمرم ُمـ أن  ،ؾ اًمّمالةيت٘مبَ  اهللَ  وم٢منَّ  ^،سم٤مًمّمالة قمغم اًمٜمبل 

 .(429)«ُم٤م يبٜمٝمام يردّ 

ىمٚم٧م: ومٞمٜمبٖمل ًمٙمؾ ُمـ وىمع ذم ُمِمٙمٚم٦م، أو طمٚم٧م سمف ُمّمٞمب٦م 

روطمٞم٦م أو ضمسدي٦م، أن يّمكم صالَة احل٤مضم٦م، صمؿ يدقمق هبذا 

ج اهلل قمٜمف، وٓ يقومَّؼ ًمذًمؽ  اًمدقم٤مء، ويداوم قمغم ذًمؽ، طمتك يٗمر 

 إٓ اعمقومَّ٘مقن ُمـ قمب٤مده.

_________________ 

 .884ص« اًم٘مقل اًمبديع»يٜمٔمر:  (382)

 .848ص« اًم٘مقل اًمبديع»يٜمٔمر:  (381)
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 والسيرة النبوية الكريمةمقتَطفات من الشمائل 

م أصح٤مسمف سملم يديف ويسقىمٝمؿ، ومٕمـ  الشرية األوىل: أٟمف يم٤من ي٘مد 

يمؾ،  ىم٤مم، ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف: أٟمف̂  دقمل إمم ـمٕم٤مم، ومٚمام ومرغ ُمـ ٕا

ُِّقا )):ويم٤من ي٘مقل ، ىم٤مل ضم٤مسمر:وىم٤مم أصح٤مسمف، ومخرضمقا سملم يديف َخ

 ِٜ َُ َلئِ َّ  ِ
ِري فِ  ٓ  .(430)ٓمح٤مويرواه أمحد، واًمدارُمل، واًم ((َط

ٓ  يرد اًمس٤مئؾ، وم٢من أراد أن يٕمٓمٞمَف  الشرية الثانية: أٟمف يم٤من

يَم٤مَن »أقمٓم٤مه، وإٓ ؾمٙم٧م، ومٕمـ أٟمس اسمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

َّٓ َأقْمَٓم٤مُه َأْو ؾَمَٙم٧َم  ^َرؾُمقُل اهلل   .(431)رواه أمحد «َٓ ُيْس٠َمُل ؿَمٞمْئ٤ًم إِ

أٟمف يم٤من يّمٖمل إمم يمؾ أطمد ويستٛمع إًمٞمف،  الشرية الثالثة:

َُم٤م ؾَم٠َمًَمُف ؾَم٤مئٌِؾ ىَمطي  ^يَم٤مَن اًمٜمَّبِلي »ومٕمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

َّٓ َأْصَٖمك إًَِمٞمْفِ  ُف، َوَُم٤م شَمٜم٤َمَوَل َأطَمٌد  ،إِ طَمتَّك َيُٙمقَن ُهَق اًمَِّذي َيٜمٍَْمِ
_________________ 

(، اعم٘مدُم٦م، سم٤مب ُم٤م أيمرم سمف اًمٜمبل صغم 37« )ؾمٜمـ اًمدارُمل»(، 95829« )ُمسٜمد أمحد» (341)

سم٤مب سمٞم٤من (، 8163ًمٚمٓمح٤موي )« ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر»اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم سمريم٦م ـمٕم٤مم، 

 رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف يم٤من ٓ يٓم٠م قم٘مبف رضمالن.ُمِمٙمؾ ُم٤م روي قمـ 

 .(98166« )ُمسٜمد أمحد» (349)
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٤مُه، وَمَٚمْؿ َيٜمِْزقْمٝمَ  َّٓ َٟم٤مَوهَل٤َم إِيَّ ـْ َيِدهِ َيَدُه ىَمطي إِ طَمتَّك َيُٙمقَن ُهَق اًمَِّذي  ،٤م ُِم

، «ُمسٜمده»رواه أسمق اًمِمٞمخ إصبٝم٤مين، واحل٤مرث ذم  «َيٜمِْزقُمَٝم٤م

 .(432)«طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء»وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم 

ع اًمٜم٤مس هب١مٓء اًمٙمٚمامت،  الشرية الرابعة: أٟمف يم٤من يقد 

ويم٤من ٓ يَدقُمٝمؿ طمتك يٙمقن هق اًمذي يَدُع يَد اًمٜمبل ^، ومٕمـ اسمـ 

َع َرضُماًل َأظَمَذ  ^يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلل اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل:  قمٛمر ريض إَِذا َودَّ

ضُمُؾ ُهَق َيَدُع َيَد اًمٜمَّبِل   ، َوَيُ٘مقُل: ^سمَِٞمِدِه، وَماَل َيَدقُمَٝم٤م طَمتَّك َيُٙمقَن اًمرَّ

دِعُ ))أ َتق  َِِؽ  ش  َّ تََؽ َوآِخَر َظ َٕ . رواه إرسمٕم٦م، ((اهلل ِديََْؽ َوَأَمٚ

 .(433)وصححف اًمؽمُمذي

ُد )): ويم٤من̂  إذا رأى ُم٤م ُي٥م ىم٤مل الشرية اخلامشة:  ّ احَل
_________________ 

(، يمت٤مب قمالُم٤مت اًمٜمبقة، سم٤مب ذم طمسـ 151« )ُمسٜمد احل٤مرث»(، 52« )أظمالق اًمٜمبل» (348)

 .87: 4« طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء»ظمٚم٘مف وشمقاضٕمف، 

« ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»(، يمت٤مب اجلٝم٤مد، سم٤مب ذم اًمدقم٤مء قمٜمد اًمقداع، 8711« )ؾمٜمـ أيب داود» (344)

ًمٚمٜمس٤مئل « اًمسٜمـ اًمٙمؼمى»(، أسمقاب اًمدقمقات، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ودَّع إٟمس٤مًٟم٤م، 4338)

(، يمت٤مب 8287« )ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»(، يمت٤مب اًمسػم، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ودَّع، 2653)

 .ؿاجلٝم٤مد، سم٤مب شمِمٞمٞمع اًمٖمزاة ووداقمٝم
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ُٚت  ٚحِلَ تِِف َتتِؿُّ افهَّ َّ  ً
ِ ُد )): وإذا رأى ُم٤م يٙمره ىم٤مل ،((هلل افَِّذي بِْ  ّ احَل

ـُؾِّ َحٚلٍ  حف ((هلل َظَذ  رواه اسمـ ُم٤مضمف واحل٤ميمؿ وصحَّ
(434). 

أٟمف يم٤من يبدأ َُمـ ًم٘مٞمف سم٤مًمسالم، ومٕمـ احلسـ  الشرية الشادسة:

سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمٝمام أٟمف ؾم٠مل ظم٤مًمف هٜمد اسمـ أيب ه٤مًم٦م قمـ رؾمقل 

اَلمِ »اهلل̂  وم٘م٤مل:  ـْ ًَمِ٘مَل سم٤ِمًمسَّ  .(435)رواه اًمؽمُمذي «َوَيبَْدُأ َُم

أّٟمف يم٤من إذا اًمتَٗم٧م إمم رء، اًمتَٗم٧م  الشرية الشابعة:

قمٜمٝمام أٟمف ؾم٠مل ظم٤مًمف هٜمد مجٞمًٕم٤م، ومٕمـ احلسـ سمـ قمكم ريض اهلل 

َوإَِذا اًْمَتَٗم٧َم اًْمَتَٗم٧َم »اسمـ أيب ه٤مًم٦م قمـ رؾمقل اهلل ^ وم٘م٤مل: 

 ، وٓ ُيٚمٗم٧م سمٕمٞمٜمف يم٤معمتٙمؼميـ.(436)«مَجِٞمًٕم٤م

أٟمف يم٤من خيٗمض ـمرومف، ويم٤من ضُمّؾ ٟمٔمره:  الشرية الثامنة:

اعمالطمٔم٦م، ومٕمـ احلسـ سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمٝمام أٟمف ؾم٠مل ظم٤مًمف 

اًمٓمَّْرِف،  ظَم٤مومَِض »هٜمد اسمـ أيب ه٤مًم٦م قمـ رؾمقل اهلل ^ وم٘م٤مل: يم٤من 
_________________ 

ًمٚمح٤ميمؿ « اعمستدرك»(، يمت٤مب إدب، سم٤مب ومْمؾ احل٤مُمديـ، 4214« )ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف» (343)

 .(، يمت٤مب اًمدقم٤مء واًمتٙمبػم واًمتٝمٚمٞمؾ واًمتسبٞمح واًمذيمر9231)

 .سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ظمْٚمؼ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(، 2« )اًمِمامئؾ اعمحٛمدي٦م» (345)

 .رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ظمْٚمؼ(، 2« )اًمِمامئؾ اعمحٛمدي٦م» (347)
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، ضُمؾي َٟمَٔمِرِه 
ِ
اَمء ـْ َٟمَٔمِرِه إمَِم اًمسَّ َْرِض َأـْمَقُل ُِم ْٕ َٟمَٔمُرُه إمَِم ا

 .(437)ُمذيرواه اًمؽم «اعُماَلطَمَٔم٦م

أٟمف ^ يم٤من ُمتقاضًٕم٤م، ُمِمٗمً٘م٤م، ُي٥ّم  الشرية التاسعة:

اًمرومَؼ، ويتٕم٤مُمؾ سمف ذم يمؾ إُمقر، ومٕمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

َٓ  ^ظَمَدُْم٧ُم اًمٜمَّبِلَّ » ، َو : ِلَ قَمنْمَ ؾِمٜملَِم، وَماَم ىَم٤مَل زِم: ُأفٍّ

 َٓ َّٓ َصٜمَْٕم٧َم َصٜمَْٕم٧َم؟ َو  .(438)رواه اًمبخ٤مري «: َأ

َٓ ىَم٤مَل زِم »ؿ: وذم رواي٦م ُمسٚم ، َو ٤م ىَمطي َواهلل َُم٤م ىَم٤مَل زِم: ُأومًّ

: ِلَ وَمَٕمْٚم٧َم يَمَذا؟ َوَهالَّ وَمَٕمْٚم٧َم يَمَذا؟
ٍ
ء «ًمٌَِمْ

(439)
. 

ِٕمػِم  ^يَم٤مَن اًمٜمَّبِلي »وقمٜمف أيًْم٤م ىم٤مل:  ُيْدقَمك إمَِم ظُمْبِز اًمِمَّ

ٜمَِخ٦ِم وَمُٞمِجٞم٥ُم  َه٤مًَم٦ِم اًمسَّ  .(440)رواه اًمؽمُمذي «َواإْلِ

َراٌع ))وقمٜمف أيْم٤م ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ^:  ـُ ِدَي إَِلَّ  َفق  ُأه 
_________________ 

 .سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ظمْٚمؼ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(، 2« )اًمِمامئؾ اعمحٛمدي٦م» (346)

 .يمت٤مب إدب، سم٤مب طمسـ اخلٚمؼ واًمسخ٤مء(، 7142« )صحٞمح اًمبخ٤مري» (342)

يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ، يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أطمسـ (، 8411« )صحٞمح ُمسٚمؿ» (341)

 .اًمٜم٤مس ظمٚم٘م٤م

 .سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم شمقاضع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(، 443« )اًمِمامئؾ اعمحٛمدي٦م» (331)
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 ُٝ ٔ ِف َْلََجب  َِ ُٝ َظ ، َوفَق  ُدِظٔ ُٝ  ِ بِ ََ ٜمف ((َف رواه اًمؽمُمذي وطمسَّ
(441). 

 ،قَمغَم َرطْمٍؾ َرثٍّ  ^طَم٩مَّ َرؾُمقُل اهلل »وقمٜمف أيْم٤م ىم٤مل: 

َٓ شُمَس٤مِوي َأْرسَمَٕم٦َم َدَراِهؿَ   .(442)اًمؽمُمذيرواه « َوقَمَٚمٞمِْف ىَمٓمِٞمَٗم٦ٌم 

أٟمف يم٤من يِّسع ذم ُمِمٞمف، ومٕمـ قمكم ريض  الشرية العاطرة:

١ًما يَم٠َمٟمَّاَم  ^يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلل »اهلل قمٜمف ىم٤مل:  ٠َم شَمَٙمٗمي إَِذا َُمَِمك شَمَٙمٗمَّ

ـْ َصَب٥ٍم  ٜمف «َيٜمَْحطي ُِم  .(443)رواه أمحد واًمؽمُمذي وطمسَّ

أٟمف̂  يم٤من خي٤مًمط أصح٤مسمف، ويٛمزح  الشرية احلادية عظر:

 ^إِْن يَم٤مَن اًمٜمَّبِلي ُمٕمٝمؿ أطمٞم٤مٟم٤م، ومٕمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

ٍَخ زِم َصِٖمػٍم:  ِٕ ُ ))ًَمٞمَُخ٤مًمُِٓمٜم٤َم، طَمتَّك َيُ٘مقَل  ٌَر  ُّْ ًََؾ اف ، َمٚ َؾ ٍ ر  َّ  ((َيٚ َأَبٚ ُظ

 .(444)رواه اًمبخ٤مري

أٟمف يم٤من ي٘مػ ًمٚمٕمجقز واعمسٙملم  الشرية الثانية عظر:

قمغم طم٤موم٦م اًمٓمريؼ يستٛمع إًمٞمٝمؿ، وي٘ميض طم٤مضمتٝمؿ، ومٕمـ أٟمس 

_________________ 

ـ اًمؽمُمذي» (339) طمٙم٤مم، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمبقل اهلدي٦م وإضم٤مسم٦م اًمدقمقة(، 9442« )ؾمٜم  .أسمقاب ٕا

 .سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم شمقاضع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(، 445« )اًمِمامئؾ اعمحٛمدي٦م» (338)

 .ملسو هيلع هللا ىلصأسمقاب اعمٜم٤مىم٥م،صٗم٦م اًمٜمبل (، 4746« )ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»(، 637« )ُمسٜمد أمحد» (334)

 .يمت٤مب إدب، سم٤مب آٟمبس٤مط إمم اًمٜم٤مس(، 7981« )صحٞمح اًمبخ٤مري» (333)
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ٌء، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: َي٤م َرؾُمقَل »ريض اهلل قمٜمف:  َأنَّ اُْمَرَأًة يَم٤مَن ذِم قَمْ٘مٚمَِٝم٤م َرْ

ِؽ ))اهللِ إِنَّ زِم إًَِمْٞمَؽ طَم٤مضَم٦ًم، وَمَ٘م٤مَل:  َُ ُيِري َأيَّ افسِّ  ٕ َيٚ ُأمَّ ُؾَلٍن ا

ِِضَ َفِؽ َحَٚجَتِؽ  ، َحتَّك َأؿ  ِٝ ُرِق،  ((ِصئ  وَمَخاَل َُمَٕمَٝم٤م ذِم سَمْٕمِض اًمٓمي

ـْ طَم٤مضَمتَِٝم٤م  .(445)رواه ُمسٚمؿ« طَمتَّك وَمَرهَم٧ْم ُِم

 ^يَم٤مَن اًمٜمَّبِلي »وقمـ قمبد اهلل سمـ أيب أورم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

َْرَُمَٚم٦ِم، َواعمِْسٙملِِم وَمَٞمْ٘ميِضَ  ْٕ َٓ َيْسَتٜمْٙمُِػ َأْن َيْٛمٌِمَ َُمَع ا َٓ َي٠ْمَٟمُػ َو

حف «هَلاَُم طَم٤مضَمَتُٝماَم  رواه اًمدارُمل واًمٜمس٤مئل واحل٤ميمؿ وصحَّ
(446). 

وَمَبْٞمٜم٤َم »وقمـ قمدي سمـ طم٤مشمؿ ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمبل ^: 

اَلٌم َُمَٕمَٝم٤م: َي٤م َرؾُمقَل اهلل، إِنَّ ًَمٜم٤َم ُهَق َيْٛمٌِم َُمِٕمل إِْذ َٟم٤مَدشْمُف اُْمَرَأٌة َوهمُ 

ـْ ـُمقِل  ،إًَِمْٞمَؽ طَم٤مضَم٦ًم، وَمَخَٚمْقا سمِِف ىَم٤مئاًِم َُمَٕمُٝماَم  طَمتَّك َأَوْي٧ُم ًَمُف ُِم

ـِ اًمٜميْٕماَمِن  ـْ ِديٜمِل َوِدي اًْمِ٘مَٞم٤مِم، ىُمْٚم٧ُم ذِم َٟمْٗمِز: َأؿْمَٝمُد َأٟمََّؽ سَمِريٌء ُِم

ـِ اعُمٜمِْذِر، َوَأٟمََّؽ ًَمْق يُمٜمْ ٧َم َُمِٚمًٙم٤م َلْ َيُ٘مْؿ َُمَٕمُف َصبِلٌّ َواُْمَرَأٌة ـُمقَل سْم
_________________ 

ـ اًمٜم٤مس وشمؼميمٝمؿ سمف(، 8487« )صحٞمح ُمسٚمؿ» (335)  .يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ، سم٤مب ىمرب اًمٜمبل قمٚمٞمف اًمسالم ُم

ؾمٜـم »، شمقاضع اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعم٘مدُم٦م، سم٤مب ذم(، 65« )ؾمٜمـ اًمدارُمل» (337)

« اعمستدرك»يمت٤مب اجلٛمٕم٦م، سم٤مب ُم٤م يستح٥م ُمـ شم٘مّمػم اخلٓمب٦م، (، 9393« )اًمٜمس٤مئل

 .(، يمت٤مب شمقاريخ اعمت٘مدُملم3885ًمٚمح٤ميمؿ )
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 .(447)رواه اًمٓمؼماين« َُم٤م َرَأى، وَمَ٘مَذَف اهلل ذِم ىَمْٚمبِل ًَمُف طُمب٤ًّم

أٟمف يم٤من ًمّمدره أزيٌز يم٠مزيِز اعمِْرضَمؾ  الشرية الثالثة عظر:

ػم ريض اهلل قمٜمف  خ  قمٜمد اًمتالوة، ظمقوًم٤م ُمـ اهلل، ومٕمـ قمبد اهلل سمـ اًمِم 

طَمك  ^َرَأْي٧ُم َرؾُمقَل اهلل »ىم٤مل:  ُيَّمكم  َوذِم َصْدِرِه َأِزيٌز يَم٠َمِزيِز اًمرَّ

 
ِ
ـَ اًمبَُٙم٤مء  .(448)رواه أسمق داود «^ُِم

َوجِلَْقومِِف  ؛، َوُهَق ُيَّمكم  ^َأشَمْٞم٧ُم اًمٜمَّبِلَّ »وًمٗمظ اًمٜمس٤مئل: 

 .(449)«ـ َيْٕمٜمِل: َيبْٙمِل ـ َأِزيٌز يَم٠َمِزيِز اعمِْرضَمؾِ 

أٟمف ^ يم٤من إذا ظمرج ًمٞماًل، ظمرج  الشرية الرابعة عظر:

ُمستخٗمًٞم٤م، ٓ ي١مذي أطمًدا، وٓ يقىمظ أهَٚمف، وٓ خيّؾ سمٜمقُمٝمؿ، 

صُمُٙمْؿ قَمٜم ل »ومٕمـ أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م:  َٓ ُأطَمد  َأ

ـْ َرؾُمقِل اهلل  تِل  ^َوقَم ىُمْٚمٜم٤َم: سَمغَم، ىَم٤مَل: ىَم٤مًَم٧ْم: عم٤َّم يَم٤مَٟم٧ْم ًَمٞمَْٚمتِل اًمَّ

ومِٞمَٝم٤م قِمٜمِْدي، اْٟمَ٘مَٚم٥َم وَمَقَضَع ِرَداَءُه، َوظَمَٚمَع َٟمْٕمَٚمٞمِْف،  ^لي يَم٤مَن اًمٜمَّبِ 

_________________ 

 .(، إؾمالم قمدي سمـ طم٤مشمؿ ريض اهلل قمٜمف9) 914ص« إطم٤مدي٨م اًمٓمقال»ذم  (336)

 .سجقد، سم٤مب اًمبٙم٤مء ذم اًمّمالةأسمقاب اًمريمقع واًم(، 113« )ؾمٜمـ أيب داود» (332)

 .يمت٤مب اًمسٝمق، سم٤مب اًمبٙم٤مء ذم اًمّمالة(، 9893« )ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل» (331)
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وَمَقَضَٕمُٝماَم قِمٜمَْد ِرضْمَٚمٞمِْف، َوسَمَسَط ـَمَرَف إَِزاِرِه قَمغَم ومَِراؿِمِف، 

َـّ َأْن ىَمْد َرىَمْدُت، وَم٠َمظَمَذ ِرَداَءُه  َّٓ َرْيَثاَم فَم وَم٤مْضَٓمَجَع، وَمَٚمْؿ َيْٚمَب٨ْم إِ

 َتَٕمَؾ ُرَوْيًدا، َووَمتََح اًمب٤َمَب وَمَخَرَج، صُمؿَّ َأضَم٤موَمُف ُرَوْيًداُرَوْيًدا، َواٟمْ 

 .(450)رواه ُمسٚمؿ« ...إًمخ

أٟمف ^ يم٤من يٛمٌم ظم٤مومًْم٤م ـَمْرومف،  الشرية اخلامشة عظر:

ويم٤من يسقق أصح٤مسمف، ويبدأ ُمـ ًم٘مٞمف سم٤مًمسالم، ومٕمـ احلسـ سمـ 

قمكم ريض اهلل قمٜمٝمام أٟمف ؾم٠مل ظم٤مًمف هٜمد اسمـ أيب ه٤مًم٦م قمـ رؾمقل 

ـْ  ظَم٤مومَِض »هلل ^ وم٘م٤مل: يم٤من ا َْرِض َأـْمَقُل ُِم ْٕ اًمٓمَّْرِف، َٟمَٔمُرُه إمَِم ا

، ضُمؾي َٟمَٔمِرِه اعُماَلطَمَٔم٦م
ِ
اَمء ـْ ، َٟمَٔمِرِه إمَِم اًمسَّ َيُسقُق َأْصَح٤مسَمُف َوَيبَْدُأ َُم

اَلمِ   .(451)رواه اًمؽمُمذي «ًَمِ٘مَل سم٤ِمًمسَّ

أٟمف يم٤من إذا ضم٤مءه يمريؿ ىمقم، أيمَرُمف  الشرية الشادسة عظر:

وسمسط ًمف رداءه، وأُمر أصح٤مسمف سمتٙمريٛمف، ومٕمـ ضمرير سمـ قمبد اهلل 

َوُهَق ذِم سَمْٞم٧ٍم  ^َأٟمَُّف ضَم٤مَء إمَِم اًمٜمَّبِل  »اًمبجكم ريض اهلل قمٜمف: 

ـَ اًمٜم٤َّمِس، وَمَ٘م٤مَم سم٤ِمًْمَب٤مِب، وَمٜمََٔمَر اًمٜمَّبِلي  ،  ^َُمْدطُمقٍس ُِم ًٓ َيِٛمٞمٜم٤ًم َوؿِماَم
_________________ 

 .يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ي٘م٤مل قمٜمد دظمقل اًم٘مبقر واًمدقم٤مء ٕهٚمٝم٤م(، 163« )صحٞمح ُمسٚمؿ» (351)

 .سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ظمْٚمؼ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(، 2« )اًمِمامئؾ اعمحٛمدي٦م» (359)
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ُف صُمؿَّ َرَُمك سمِِف إًَِمٞمِْف وَمَ٘م٤مَل:  ^ْؿ َيَر َُمْقِضًٕم٤م، وَم٠َمظَمَذ اًمٜمَّبِلي وَمٚمَ  ِرَداَءُه، وَمَٚمٗمَّ

ٔ فِ )) َِ ِِس  َظ ُه قَمغَم اًمٜمَّبِل   ،((اج  ُف َوىَمبََّٚمُف، صُمؿَّ َردَّ ، ^وَم٠َمظَمَذُه ضَمِريٌر وَمَْمٛمَّ

 ِ : ^ل، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل َوىَم٤مَل: أيَْمَرَُمَؽ اهلل َي٤م َرؾُمقَل اهلل يَماَم َأيْمَرُْمتَٜم

ِرُمقهُ )) ـ  َٖ ٍم َؾ ِريُؿ َؿق  ـَ ـُؿ    .(452)رواه اًمٓمؼماين ((إَِذا َأَتٚ

 : وقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام أيْم٤م ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل̂ 

ِرُمقهُ )) ـ  َٖ ٍم َؾ ِريُؿ َؿق  ـَ ـُؿ    .(453)رواه اسمـ ُم٤مضمف ((إَِذا َأَتٚ

ؿ أوىم٤مشَمف، ومٞمجٕمؾ ضمزًء  الشرية الشابعة عظر: أٟمف̂  يم٤من ي٘مس 

داء احل٘مقق اًمزوضمٞم٦م، وضمزًء ًمراطمتف اًمبدٟمٞم٦م،   ٕ ُمٜمف ًمٚمٕمب٤مدة، وضمزًء

ومٕمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمبل ^: 

، ضُمْزًء هلل، أٟمف »
ٍ
َأ ُدظُمقًَمُف صَماَلصَم٦َم أضَْمَزاء َوضُمْزًء يَم٤مَن إَِذا َأَوى إمَِم َُمٜمْزًمِِف ضَمزَّ

دي َذًمَِؽ  َأ ضُمْزَأُه سَمٞمْٜمَُف َوسَملْمَ اًمٜم٤َّمِس، وَمػَمُ َْهٚمِِف، َوضُمْزًء ًمِٜمَْٗمِسِف، صُمؿَّ ضَمزَّ
ِٕ

ظِمُر قَمٜمُْٝمْؿ ؿَمٞمًْئ٤م َٓ َيدَّ ٦ِم، َو ٦ِم قَمغَم اًْمَٕم٤مُمَّ  .(454)رواه اًمؽمُمذي« سم٤ِمخل٤َمصَّ

وقمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل 
_________________ 

 .(5879« )ؿ إوؾمطاعمٕمج» (358)

 .يمت٤مب إدب، سم٤مب إذا أشم٤ميمؿ يمريؿ ىمقم وم٠ميمرُمقه(، 4698« )ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف» (354)

 .سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم شمقاضع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(، 446« )اًمِمامئؾ اعمحٛمدي٦م» (353)
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 : َُقُم ))زم رؾمقل اهلل̂  َٚر، َوَت َٓ َّْ ََّٕؽ َتُهقُم اف َز  َأ َيٚ َظب َد اهلل، َأَل  ُأخ 

ٔ َؾ؟ َِّ ، َؾَل ))وَمُ٘مْٚم٧ُم: سَمغَم َي٤م َرؾُمقَل اهلل ىَم٤مَل:  ((اف ًَؾ  ُصؿ  َوَأؾ ىِر   ٍ  َت

ٔ َؽ َح  َِ ٔ َِْؽ َظ ًَ
ًَّٚ، َوإِنَّ فِ ٔ َؽ َح َِ َسِدَك َظ ، َؾِ٘نَّ جِلَ َٕؿ  ًَّٚ، َوإِنَّ َوُؿؿ  َو

ٚ ًَّ ٔ َؽ َح َِ ِرَك َظ ًَّٚ، َوإِنَّ فَِزو  ٔ َؽ َح َِ ِجَؽ َظ  .(455)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((فَِزو 

صَم٦ُم َرْهٍط ضَم٤مَء صَماَل »وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

ـْ قِمَب٤مَدِة اًمٜمَّبِل  ^إمَِم سُمُٞمقِت َأْزَواِج اًمٜمَّبِل   ، وَمَٚمامَّ ^، َيْس٠َمًُمقَن قَم

ـَ اًمٜمَّبِل   ـُ ُِم ـَ َٟمْح ُْؿ شَمَ٘م٤مًميقَه٤م، وَمَ٘م٤مًُمقا: َوَأْي وا يَم٠َمهنَّ ؟ ىَمْد هُمِٗمَر ^ُأظْمؼِمُ

َر، ىَم٤مَل َأطَمُدُهْؿ:  ـْ َذْٟمبِِف َوَُم٤م شَم٠َمظمَّ َم ُِم ٤م َأَٟم٤م وَم٢ميِن  ُأَصكم  »ًَمُف َُم٤م شَمَ٘مدَّ َأُمَّ

َٓ َأَٟم٤م َأُصقُم »، َوىَم٤مَل آظَمُر: «اًمٚمَّٞمَْؾ َأسَمًدا ْهَر َو ، َوىَم٤مَل آظَمُر: « ُأوْمٓمُِر اًمدَّ

ُج َأسَمًداَأَٟم٤م َأقْمَتِزُل اًمٜم َس٤مَء وَماَل » وَمَ٘م٤مَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ: ـ وقمٜمد ُمسٚمؿ: «  َأشَمَزوَّ

ُج اًمٜم َس٤مءَ » ، َوىَم٤مَل «َٓ آيُمُؾ اًمٚمَّْحؿَ »، َوىَم٤مَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ: «َٓ َأشَمَزوَّ

إًَِمْٞمِٝمْؿ، وَمَ٘م٤مَل:  ^َج٤مَء َرؾُمقُل اهلل ومَ  ـ «َٓ َأَٟم٤مُم قَمغَم ومَِراشٍ »سَمْٕمُْمُٝمْؿ: 

ـُؿ  )) ٚ ََ ؿ  هلل َوَأت  ـُ َنٚ َذا، َأَمٚ َواهلل إِّنِّ َْلَخ  ـَ َذا َو ـَ ُتؿ    ِ ـَ ُؿ ُتُؿ افَِّذي  ٕ َأ
_________________ 

صحٞمح »، يمت٤مب اًمّمقم، سم٤مب طمؼ اجلسؿ ذم اًمّمقم(، 9165« )صحٞمح اًمبخ٤مري» (355)

 .اًمّمٞم٤مم، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ صقم اًمدهريمت٤مب (، 9951« )ُمسٚمؿ
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ـ   َّ ُج افَِّْسَٚء، َؾ ُؿُد، َوَأَتَزوَّ فَُف، فَُِِّْل َأُصقُم َوُأؾ ىُِر، َوُأَصعِّ َوَأر 

  ٔ َِ ـ  ُشَّْتِل َؾ َٛ َظ  .(456)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((َس ِمِّْلَرِؽ

، ومٕمـ  الشرية الثامنة عظرة: اإليمث٤مر ُمـ اًمّمالة قمغم اًمٜمبل̂ 

  ̂ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمٝمام أٟمف ؾمٛمع اًمٜمبل

ـ  َصذَّ َظَعَّ َصَلةً ))ي٘مقل:  ُف َم َّٕ
، َؾِ٘ ُِّقا َظَعَّ ٔ ِف ِِبَٚ  ،َص َِ َصذَّ اهلل َظ

ا ً  .(457)رواه ُمسٚمؿ ((َظؼ 

 : وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل̂ 

َقاٍت، )) َِ َ َص ٔ ِف َظؼ  َِ ـ  َصذَّ َظَعَّ َصَلًة َواِحَدًة َصذَّ اهلل َظ َم

ُ َدَرَجٍٚت  ٝ  فَُف َظؼ  ًَ
ُ َخىِٔئٍَٚت، َوُرؾِ ٝ  َظْ ُف َظؼ  رواه  ((َوُحىَّ

 .(458)اًمٜمس٤مئل

أٟمف ^ يم٤من ُيِسـ إمم ضمػماٟمف،  الشرية التاسعة عظر:
_________________ 

صحٞمح »، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب اًمؽمهمٞم٥م ذم اًمٜمٙم٤مح(، 5174« )صحٞمح اًمبخ٤مري» (357)

 .يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب اؾمتحب٤مب اًمٜمٙم٤مح عمـ شم٤مىم٧م إًمٞمف ٟمٗمسف(، 9319« )ُمسٚمؿ

يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب اًم٘مقل ُمثؾ ىمقل اعم١مذن، صمؿ يّمكم قمغم (، 423« )صحٞمح ُمسٚمؿ» (356)

 .قمٚمٞمف وؾمٚمؿاًمٜمبل صغم اهلل 

يمت٤مب اًمسٝمق، سم٤مب اًمٗمْمؾ ذم اًمّمالة قمغم اًمٜمبل صغم اهلل (، 9816« )ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل» (352)

 .قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
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وي٠مُمر سمتقىمػِم اًمٙمبػم، واًمرمح٦ِم قمغم اًمّمٖمػم، ومٕمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

وَم٠َمسْمَٓم٠َم اًمَ٘مْقُم قَمٜمُْف َأْن  ^،ضَم٤مَء ؿَمْٞمٌخ ُيِريُد اًمٜمَّبِلَّ »ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

ُٕمقا ًَمُف، وَمَ٘م٤مَل اًمٜمَّبِلي  ٌِرَ )): ^ُيَقؾم  َحؿ  َص ـ  َل  َير  ٔ َس ِمَّْٚ َم َٚف َٕ، 

ٚ َٕ بَِر ـَ ر    .(459)رواه اًمؽمُمذي ((َوُيَقؿِّ

وقمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ 

َٕٚ ))اًمٜمبل ^ أٟمف ىم٤مل:  بِِر ـَ ً ِرف  َحؼَّ  َٕٚ، َوَي َر
ٌِ َحؿ  َص ـ  َل  َير  َم

ٔ َس ِمَّْٚ َِ  .(460)رواه أسمق داود واًمؽمُمذي ((َؾ

َمٚ َزاَل ))وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمـ اًمٜمبل ^ ىم٤مل: 

ُثفُ  ُف َشَُٔقرِّ َّٕ ُٝ َأ  ْ َْ يُؾ بِٚجَلِٚر، َحتَّك َط ِ  .(461)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ((ُيقِصِْٔل ِجز 

وقمـ أيب ذيح اًمٙمٕمبل ريض اهلل قمٜمف: أن اًمٜمبل ^ ىم٤مل: 

، َواهلل َل َواهلل َل )) ـُ ِم  ٗ ، َواهلل َل  ُي ـُ ِم  ٗ ـُ  ُي ِم  ٗ ـْ  (( ُي ىمِٞمَؾ: َوَُم

ـُ َجُٚرُه َبَقاافَِّذي َل ))َرؾُمقَل اهلل؟ ىَم٤مَل: َي٤م ٖ َم رواه  ((ََفُ ئِ  َي
_________________ 

 .أسمقاب اًمؼم واًمّمٚم٦م، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم رمح٦م اًمّمبٞم٤من(، 9191« )ؾمٜمـ اًمؽمُمذي» (351)

(، 9181« )ؾمٜمـ اًمؽمُمذي» يمت٤مب إدب، سم٤مب ذم اًمرمح٦م،(، 3134« )ؾمٜمـ أيب داود» (371)

 .ؼم واًمّمٚم٦م، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم رمح٦م اًمّمبٞم٤منأسمقاب اًم

« صحٞمح ُمسٚمؿ»، يمت٤مب إدب، سم٤مب اًمقص٤مة سم٤مجل٤مر(، 7193« )صحٞمح اًمبخ٤مري» (379)

 .يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب، سم٤مب اًمقصٞم٦م سم٤مجل٤مر واإلطمس٤من إًمٞمف(، 8783)
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 .(462)اًمبخ٤مري

اإلطمس٤من إمم إىم٤مرب، وإن أؾم٤مؤوا،  الشرية العظرون:

عم٤م روي قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ 

ٚؾِِئ، ))اًمٜمبل ^ أٟمف ىم٤مل:  َُ ٔ َس افَقاِصُؾ بِٚدُ ـِ افَقاِصُؾ َف َوفَُِ

ٚ َٓ َِ ُف َوَص ٝ  َرَِحُ ًَ
 .(463)رواه اًمبخ٤مري ((افَِّذي إَِذا ُؿىِ

َأنَّ َرضُماًل ىَم٤مَل: َي٤م َرؾُمقَل »وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف: 

ـُ إًَِمْٞمِٝمْؿ َوُيِسٞمُئقَن  اهلل إِنَّ زِم ىَمَراسَم٦ًم َأِصُٚمُٝمْؿ َوَيْ٘مَٓمُٕمقيِن، َوُأطْمِس

، َوَأطْمُٚمُؿ قَمٜمُْٝمؿْ  ، وَمَ٘م٤مَل:  إزَِمَّ َٝمُٚمقَن قَمكَمَّ ، ))َوجَيْ َٝ  ِ ََم ُؿ ـَ  َٝ  ْ ـُ ـ  
ِ فَئ

ُؿ ادَؾَّ  ُٓ ٍُّ ََم ُتِس َّٕ َٖ َُ َؾ
رٌ  ،(464) ِٓ ـَ اهلل َط َؽ ِم ًَ ؿ  َمٚ  َوَل َيَزاُل َم ِٓ  ٔ َِ َظ

َٝ َظَذ ذ    .(465)رواه ُمسٚمؿ ((فَِؽ ُدم 

أٟمف ^ يم٤من يراقمل اًمْمٕمٗم٤مء  الشرية احلادية والعظرون:
_________________ 

 .يمت٤مب إدب، سم٤مب إصمؿ ُمـ ٓ ي٠مُمـ ضم٤مره سمقائ٘مف(، 7197« )صحٞمح اًمبخ٤مري» (378)

 .يمت٤مب إدب، سم٤مب ًمٞمس اًمقاصؾ سم٤معمٙم٤مومئ(، 5119« )صحٞمح اًمبخ٤مري» (374)

إٟمام  أراد: ،اعمؾ: اًمرُم٤مد احل٤مر اًمذي ُيٛمك ًمٞمدومـ ومٞمف اخلبز ًمٞمٜمْم٩م»ىم٤مل اسمـ إصمػم:  (373)

«. دمٕمؾ اعمٚم٦م هلؿ ؾمٗمقوم٤م يستٗمقٟمف، يٕمٜمل أن قمٓم٤مءك إي٤مهؿ طمرام قمٚمٞمٝمؿ، وٟم٤مر ذم سمٓمقهنؿ

 .)م ل ل( 479: 3 «اًمٜمٝم٤مي٦م»

داب، سم٤مب صٚم٦م اًمرطمؿ وحتريؿ ىمٓمٕمٝم٤م(، 8552« )ٞمح ُمسٚمؿصح»(375)  .يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م ؤا
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يَم٤مَن »واعمس٤ميملم، ومٕمـ قمبد اهلل سمـ أيب أورم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

َْرَُمَٚم٦ِم،  ^اًمٜمَّبِلي  ْٕ َٓ َيْسَتٜمْٙمُِػ َأْن َيْٛمٌِمَ َُمَع ا َٓ َي٠ْمَٟمُػ َو

رواه اًمدارُمل واًمٜمس٤مئل  «َواعمِْسٙملِِم وَمَٞمْ٘ميِضَ هَلاَُم طَم٤مضَمَتُٝماَم 

حف واحل٤ميمؿ وصحَّ
(466). 

أٟمف ^ يم٤من يتٙمئ ذم ضمٚمقؾمف  الشرية الثانية والعظرون:

ُمع أصح٤مسمف قمغم يٛمٞمٜمف ويس٤مره، ومٕمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ريض اهلل 

رواه  «ُُمتَّٙمًِئ٤م قَمغَم ِوؾَم٤مَدٍة قَمغَم َيَس٤مِرهِ  ^َرَأْي٧ُم اًمٜمَّبِلَّ »قمٜمف ىم٤مل: 

ٜمف أسمق داود واًمؽمُمذي وطمسَّ
(467)

. 

أٟمف ^ يم٤من يٜمبسط إمم أهٚمف  الشرية الثالثة والعظرون:

اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م:  ويْم٤مطمٙمٝمؿ، ومٕمـ أم

ـَ ^يُمٜم٧ُْم َأًْمَٕم٥ُم سم٤ِمًْمبَٜم٤َمِت قِمٜمَْد اًمٜمَّبِل  » ، َويَم٤مَن زِم َصَقاطِم٥ُم َيْٚمَٕمبْ

_________________ 

ـ اًمدارُمل» (377) ـ اًمٜمس٤مئل»، اعم٘مدُم٦م، سم٤مب ذم شمقاضع اًمٜمبل̂ (، 65« )ؾمٜم يمت٤مب اجلٛمٕم٦م، (، 9393« )ؾمٜم

ـ شم٘مّمػم اخلٓمب٦م،   .(، يمت٤مب شمقاريخ اعمت٘مدُملم3885ًمٚمح٤ميمؿ )« اعمستدرك»سم٤مب ُم٤م يستح٥م ُم

(، 8661« )ؾمٜمـ اًمؽمُمذي» يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب ذم اًمٗمرش،(، 3934« )ؾمٜمـ أيب داود» (376)

 .أسمقاب إدب، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم آشمٙم٤مء
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َـّ إزَِمَّ  ^َُمِٕمل، وَمَٙم٤مَن َرؾُمقُل اهلل  هُبُ ـَ ُِمٜمُْف، وَمُٞمَّس  ْٕم  ،إَِذا َدظَمَؾ َيتََ٘مٛمَّ

ـَ َُمِٕمل  .(468)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «وَمَٞمْٚمَٕمبْ

يَم٤مَن احلََبُش َيْٚمَٕمبُقَن سمِِحَراهِبِْؿ، وَمَسؽَمَيِن » وقمٜمٝم٤م أيْم٤م:

ُف،  ^َرؾُمقُل اهلل  َوَأَٟم٤م َأْٟمُٔمُر، وَماَم ِزًْم٧ُم َأْٟمُٔمُر طَمتَّك يُمٜم٧ُْم َأَٟم٤م َأْٟمٍَمِ

ْٝمقَ  ، شَمْسَٛمُع اًمٚمَّ ـ  رواه  «وَم٤مىْمُدُروا ىَمْدَر اجل٤َمِرَي٦ِم احلَِديث٦َِم اًمس 

 .(469)اًمبخ٤مري

٤َم يمَ »وقمٜمٝم٤م أيْم٤م:  ىَم٤مًَم٧ْم:  ،ذِم ؾَمَٗمرٍ  ^٤مَٟم٧ْم َُمَع اًمٜمَّبِل  َأهنَّ

، وَمَٚمامَّ مَحَْٚم٧ُم اًمٚمَّْحَؿ ؾَم٤مسَمْ٘مُتُف وَمَسَبَ٘مٜمِل  وَمَس٤مسَمْ٘مُتُف وَمَسَبْ٘مُتُف قَمغَم ِرضْمكَمَّ

ِٜ ))وَمَ٘م٤مَل:  ََ ب  َؽ افسَّ  ِ
ِ  .(470)رواه أسمق داود واسمـ ُم٤مضمف ((َهِذهِ بِت

ؾَم٠َمًْم٧ُم قَم٤مئَِِم٦َم َريِضَ اهلل قَمٜمَْٝم٤م: يَمٞمَْػ »وقمـ قمٛمرة ىم٤مًم٧م: 
_________________ 

صحٞمح »، يمت٤مب إدب، سم٤مب آٟمبس٤مط إمم اًمٜم٤مس(، 7941« )صحٞمح اًمبخ٤مري» (372)

 .يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، سم٤مب ومْمؾ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م(، 8331« )ُمسٚمؿ

 .يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب طمسـ اعمٕم٤مذة ُمع إهؾ(، 5911« )صحٞمح اًمبخ٤مري» (371)

ؾمٜمـ اسمـ » يمت٤مب اجلٝم٤مد، سم٤مب ذم اًمسبؼ قمغم اًمرضمؾ،(، 8562« )ؾمٜمـ أيب داود» (361)

 .يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب طمسـ ُمٕم٤مذة اًمٜمس٤مء(، 9161« )ُم٤مضمف
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ـْ  ^يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلل  ضُمِؾ ُِم إَِذا ظَماَل سمِٜمَِس٤مئِِف؟ ىَم٤مًَم٧ْم: يَم٤مَن يَم٤مًمرَّ

ـَ اًمٜم٤َّمِس ظُمُٚمً٘م٤م، يَم٤مَن  َّٓ َأٟمَُّف يَم٤مَن َأيْمَرَم اًمٜم٤َّمِس، َوَأطْمَس ِرضَم٤مًمُِٙمْؿ، إِ

٤مًُم٤م ٤ميًم٤م سَمسَّ  .(471)رواه اخلرائٓمل« َضحَّ

̂  يم٤من جيٚمس ُمؽمسّمًٕم٤م ذم  ة الرابعة والعظرون:الشري أٟمف

 ^َأشَمْٞم٧ُم اًمٜمَّبِلَّ »ُمسجده ُمع أصح٤مسمف، ومٕمـ طمٜمٔمٚم٦م سمـ طِمْذَيؿ ىم٤مل: 

سم ًٕم٤م  .(472)رواه اًمبخ٤مري «وَمَرَأْيُتُف ضَم٤مًمًِس٤م ُُمؽَمَ

ًمٙمـ إدب أن يتقاضع اًمّمٖمػم أُم٤مم اًمٙمبػم، ومٞمجٚمس 

 ضمٚمس٦َم اًمتِمٝمد سمحْمقرهؿ.

أٟمف ^ يم٤من يٚم٘مك أصح٤مسمف  والعظرون:الشرية اخلامشة 

سمقضمف ـمٚمؼ، ومٕمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل 

ً ُروِف َأن  ))رؾمقل اهلل ^:  ـَ ادَ ، َوإِنَّ ِم ٌٜ ً ُروٍف َصَدَؿ ؾُّ َم ـُ

ِٚء َأِخَٔؽ  َٕ ـ  َدف ِقَك ِّم إِ ِرَغ ِم  ٍ ٍؼ، َوَأن  ُت  ِ ٍف َض ََك َأَخَٚك بَِقج   ِ  ((َت

_________________ 

 .ٕمنمةسم٤مب يمرم اًمسجٞم٦م ويمػ إذي٦م ومجٞمؾ اًم(، 73ًمٚمخرائٓمل )« ُمٙم٤مرم إظمالق» (369)

 .سم٤مب اًمؽمسمع(، 9961« )إدب اعمٗمرد» (368)
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ٜمفرواه اًمؽمُمذي  وطمسَّ
(473). 

أٟمف ^ يم٤من ٓ جيٚمس صدر  الشرية الشادسة والعظرون:

سَمْٞمٜماََم َرؾُمقُل »ه إٓ سم٢مذٟمف، ومٕمـ سمريدة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: همػمِ  داسم٦مَ 

َيْٛمٌِم ضَم٤مَء َرضُمٌؾ َوَُمَٕمُف مِح٤َمٌر وَمَ٘م٤مَل: َي٤م َرؾُمقَل اهلل، اْريَم٥ْم  ^اهلل 

ضُمُؾ، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل  َر اًمرَّ ِر )): ^َوشَم٠َمظمَّ َٝ َأَحؼُّ بَِهد   ٕ َل، َأ

َُِف ِل  ًَ تَِؽ ِمِّْل إِلَّ َأن  ََت  ىَم٤مَل: وَم٢ميِن  ىَمْد ضَمَٕمْٚمتُُف ًَمَؽ،  ،((َدابَّ

ٜمف «وَمَريم٥َِم  رواه أسمق داود واًمؽمُمذي وطمسَّ
(474). 

وهذا ومٞمٌض ُمـ همٞمٍض، ومِمامئُؾ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 ٓ شُمٕمّد، وؾمػمشُمف اًمٕمٓمِرة ٓ حُتَم.

 ^ن أقوال وِحَكمٍ مختارة من حديث النبي نبذة م
ـْ قَمَّم٤ميِن » احلكنة األوىل: ـْ َأـَم٤مقَمٜمِل وَمَ٘مْد َأـَم٤مَع اهلل، َوَُم َُم

 .(475)«وَمَ٘مْد قَمََم اهلل
_________________ 

ـ اًمؽمُمذي» (364)  .أسمقاب اًمؼم واًمّمٚم٦م، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ـمالىم٦م اًمقضمف وطمسـ اًمبنم(، 9161« )ؾمٜم

ؾمٜـم » يمت٤مب اجلٝم٤مد، سم٤مب رب اًمداسم٦م أطمؼ سمّمدره٤م،(، 8568« )ؾمٜمـ أيب داود» (363)

 .سمّمدر داسمتفأسمقاب إدب، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء أن اًمرضمؾ أطمؼ (، 8664« )اًمؽمُمذي

 .( قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص8319« )اعمٕمجؿ إوؾمط»( 365)
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ـْ َلْ َيْرطَمْؿ َصِٖمػَمَٟم٤م، َوُيَقىم ْر » احلكنة الثانية: ًَمْٞمَس ُِمٜم٤َّم َُم

ـِ   .(476)«اعمُٜمَْٙمرِ يَمبػَِمَٟم٤م، َوَي٠ْمُُمْر سم٤ِمعمَْٕمُروِف َوَيٜمَْف قَم

ـْ َض٤مرَّ ُُم١ْمُِمٜم٤ًم َأْو َُمَٙمَر سمِفِ » احلكنة الثالثة:  .(477)«َُمْٚمُٕمقٌن َُم

ْٟمَٞم٤م يَم٠َمٟمََّؽ هَمِري٥ٌم َأْو قَم٤مسمُِر » احلكنة الرابعة: ـْ ذِم اًمدي يُم

 .(478)«ؾَمبِٞمؾٍ 

ـْ » احلكنة اخلامشة: ُٛمقَن ُِم
ـْ ؾَمٚمَِؿ اعُمْسٚمِ اعُمْسٚمُِؿ َُم

 .(479)«ًمَِس٤مٟمِِف َوَيِدهِ 

ُر اهلل َُم٤م ؿَم٤مَء ُِمٜمَْٝم٤م إمَِم » احلكنة الشادسة: ُٟمقِب ُي١َمظم  يُمؾي اًمذي

ـِ  َّٓ قُمُ٘مقَق اًْمَقاًمَِدْي ُٚمُف ًمَِّم٤مطِمبِِف ذِم  ؛َيْقِم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم إِ وَم٢مِنَّ اهلل شَمَٕم٤ممَم ُيَٕمج 

_________________ 

صحٞمح »(، أسمقاب اًمؼم واًمّمٚم٦م، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم رمح٦م اًمّمبٞم٤من، 9189« )ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»(367)

 .( يمت٤مب اًمؼم واإلطمس٤من، سم٤مب اًمرمح٦م، قمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمف352« )اسمـ طمب٤من

واًمّمٚم٦م، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اخلٞم٤مٟم٦م واًمٖمش، قمـ أيب  ( أسمقاب اًمؼم9139« )ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»( 366)

 .سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف

(، يمت٤مب اًمرىم٤مق، سم٤مب ىمقل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: )يمـ 7397« )صحٞمح اًمبخ٤مري»( 362)

 .ذم اًمدٟمٞم٤م يم٠مٟمؽ همري٥م(، قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام

سٚمٛمقن ُمـ ًمس٤مٟمف (، يمت٤مب اإليامن، سم٤مب اعمسٚمؿ ُمـ ؾمٚمؿ اعم91« )صحٞمح اًمبخ٤مري»( 361)

(، يمت٤مب اإليامن، سم٤مب سمٞم٤من 31« )صحٞمح ُمسٚمؿ»ويده، قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص، 

 .شمٗم٤مضؾ اإلؾمالم، وأي أُمقره أومْمؾ
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 .(480)«احلََٞم٤مِة ىَمْبَؾ اعماََمِت 

ؿَمب٤َمسَمَؽ ( 9)اهْمتَٜمِْؿ مَخًْس٤م ىَمْبَؾ مَخٍْس: » احلكنة الشابعة:

َتَؽ ىَمبَْؾ ؾَمَ٘مِٛمَؽ، ( 8)ىَمبَْؾ ِهَرُِمَؽ،  َوهِمٜم٤َمَءَك ىَمبَْؾ وَمْ٘مِرَك، ( 4)َوِصحَّ

 .(481)«َوطَمٞم٤َمشَمَؽ ىَمبَْؾ َُمْقشمَِؽ ( 5)َووَمَراهَمَؽ ىَمْبَؾ ؿُمْٖمٚمَِؽ، ( 3)

رسمٜم٤م شم٘مبؾ ُمٜم٤م إٟمؽ أٟم٧م اًمسٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ، وشم٥م قمٚمٞمٜم٤م إٟمؽ 

حمٛمد، وقمغم آًمف  أٟم٧م اًمتقاب اًمرطمٞمؿ، وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م

  وصحبف أمجٕملم.

_________________ 

 .(، يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م، قمـ أيب سمٙمرة6874ًمٚمح٤ميمؿ )« اعمستدرك»( 321)

 .(، يمت٤مب اًمرىم٤مق، قمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام6237ًمٚمح٤ميمؿ )« اعمستدرك»( 329)
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