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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على خامت املرسلني ،نبينا ورسولنا حممد  ، وعلى آله وصحبه،
ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين ..أما بعد:
فاحلمد هلل على ما وفقين إليه وأرشدين عليه من مجع مئة سنة من سنن الرسول صلى هللا عليه وسلم الصحيحة
و املنتقاة من صحيحي اإلمامني البخاري ومسلم ،أو مما صححه أو حسنه اإلمام األلباين رمحهم هللا امجعني،
وقد استفدت أيضا من كتاب األذكار للنووي ،وكتاب ألف سنة يف اليوم والليلة للحسنيان ،وكتاب 100
سنة اثبتة لشعبة توعية اجلاليات ابلزلفي ،ومن مواقع عدة اهتمت هبذا املوضوع كموقع املسلم (السنن العشرون
املرتوكة واملهجورة) ،وموقع طريق اإلسالم (إحياء) لسرجاين.
☆وقد حرصت يف مجعي هذا التنويع يف السنن بني ما غفل عنه الناس ،أو ُجهل فضلها ،أو قل العمل هبا،
وبني سنن مناسبة للحال والواقع.
أيضا على أن تصل السنن للقارئ بشكل منسق وخمتصر حىت حتفزه حلفظها ومن مث العمل هبا
☆ وحرصت ً
ونشرها.
و ها هي الدرر املئون بني أيديكم منسقة وجاهزة للحفظ واإلرسال مجلة أو تفصيال وذاك أفضل وأكثر
فائدة ..وهللا تعاىل أعلم..

من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)1مسح أثر النوم عن الوجه ابليد:
وقد نص على استحبابه النووي وابن حجر حلديث [ فاستيقظ رسول هللا ﷺ فجلس ميسح النوم عن وجه بيده ] رواه
مسلم.

من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)2النطق ابلشهادتني بعد الفراغ من الوضوء:
ول هِ
ِ ِ
ضأُ فَيُ ْبلِ ُُ أ َْو فَيُ ْسبِ ُُ
َح ٍد يَتَ َو ه
ال َر ُس َ
ال  :قَ َ
َع ْن ُع ْقبَةَ بْ ِن َع ِام ٍر عن عُ َمر رضي هللا عنهما قَ َ
اَّلل ﷺَ ( :ما مْن ُك ْم م ْن أ َ
اَّلل وأَ هن ُحم هم ًدا عب ُد هِ
ِ
اجلَن ِهة الث َهمانِيَةُ يَ ْد ُخ ُل ِم ْن
اب ْ
ضوءَ مثُه يَ ُق ُ
إِهَل فُت َح ْ
الْ َو ُ
ول  :أَ ْش َه ُد أَ ْن ََل إِلَ َه إِهَل هُ َ َ َْ
اَّلل َوَر ُسولُهُ
ت لَهُ أَبْ َو ُ
أَيِ َها َشاء )  .رواه مسلم.
ِ
ِ
ِ
ين )  .صححه األلباين
اج َع ْل ِين م ْن الته هوابِ َ
ني َو ْ
زاد الرتمذي  ( :الله ُه هم ْ
اج َع ْل ِين م ْن الْ ُمتَطَه ِر َ
من سنن الرسول ﷺ:
 |•°)3املصافحة عند اللقاء:
ان فَي تَصافَح ِ
قال ﷺ ( :ما ِمن مسلِم ِ ِ ِ
ان إِهَل غُ ِفَر ََلَُما قَ ْب َل أَ ْن يَ ْف َِرتقَا ) رواه أبو داود وصححه األلباين.
َ ْ ُ ْ َْ
ني يَْلتَقيَ َ َ َ
من سنن الرسول ﷺ:
 |•°)4الدعاء للمسلمني بظهر الغيب:
عن أيب الدرداء رضي هللا عنه  ،أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول (( :من دعا ألخيه بظهر الغيب ،قال
ك امل َوهك ُل به :آمني  ،ولك مبثل)) رواه مسلم.
امللَ ُ
َ ُ
من سنن الرسول ﷺ:
 |•°)7اجللوس يف املصلى بعد صالة الفجر حىت تطلع الشمس :
عن جابر بن مسرة رضي هللا عنه  ( :أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -كان إذا صلى الفجر جلس يف مصاله حىت تطلع
الشمس حسنا ) رواه مسلم.
من سنن الرسول ﷺ:
 |•°)6الدعاء عند مساع صياح الديك  ،والتعوذ عند مساع هنيق احلمار:

عن أيب هريرة رضي هللا عنه ،أن النيب ﷺ قال (( :إذا مسعتم صياح الديكة فاسألوا هللا من فضله ،فإهنا رأت َملَ ًكا  ،وإذا

شيطاًن )) متفق عليه ••°
مسعتم هنيق احلمار فتعوذوا ابهلل من الشيطان  ،فإهنا رأت
ً

.

من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)7تعريض اجلسم للمطر عند نزوله:

حىت
مطر .قال :فحسر " أي :كشف" رسول هللا ﷺ ثوبه ه
عن أنس رضي هللا عنه قال :أصابنا وحنن مع رسول هللا ﷺ ٌ
أصابه من املطر ،فقلنا :اي رسول هللا!! مل صنعت هذا؟ .قال(:ألنهه حديث عهد بربِه)رواه مسلم.
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)8النهي عن أن حُيَ ِّدث املرء بكل ما مسع:
عن حفص بن عاصم رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (( :كفى ابملرء إمثًأ أن ُيَ ِدب بكل ما

مسع )) رواه مسلم.

من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)9الدعاء حني نزول أي منزل أو أي مكان :

عن خولة بنت حكيم رضي هللا عنها قالت :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول (( :من نزل منزَلً مث قال:

أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق  ،مل يضره شيء  ،حىت يرحتل من منزله ذلك )) .رواه مسلم
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)10الدعاء عندما تعصف الريح:
عن عائشة رضي هللا عنه قالت :كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا عصفت الريح قال (( :اللهم إين أسألك خريها ،
وخري ما فيها  ،وخري ما أُرسلت به ،وأعوذ بك من شرها  ،وشر ما فيها  ،وشر ما أُرسلت به )) .رواه مسلم
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)11إعالم املسلم أخيه أنه ُيبه:

عن املقدام بن معدي كرب رضي هللا عنه  ،أ هن النيب صلى هللا عليه وسلم قال (( :إذا أحب أحدكم أخاه  ،فليُ ْعلِمه أنه

يبه )) رواه أمحد ،وحسنه األلباين.
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)12املضمضة من اللنب:

عن ابن عباس رضي هللا عنه ،أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -شرب لبنًا فمضمض ،وقال (( :إن له دمسًا )) .متفق
عليه.

من سنن الرسول ﷺ :
كف ِّ
ُّ |•°)13
الصبيان عن اخلروج من املنزل عند أول قدوم اللَّيل ،وتغطية اإلانء يف اللَّيل:
عن جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا ﷺ ( :إذا كان جنح الليل أو أمسيتمُّ ،
فكفوا صبيانكم؛ فإ هن الشهيطان ينتشر
حينئذ ،فإذا ذهب ساعة من الليل ،فخلوهم ،وأغلقوا األبواب ،واذكروا اسم هللا ،فإ هن الشهيطان َل يفتح ابابً مغلقاً ،وأوكوا
قربكم ،واذكروا اسم هللاِ ،
وخروا آنيتكم ،واذكروا اسم هللا ،ولو أ هن تعرضوا عليه شيئاً ،وأطفئوا مصابيحكم)متفق عليه.
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)14لعـق األصابع قبل مسحها أو غسلها:
حىت يَلعقها أو يُلعقها)متفق
هيب ﷺ قال( :إذا أكل أحدكم؛ فال ميسح يده؛ ه
عن ابن عباس رضي هللا عنهما :أ هن الن ه
عليه.
ِ
ال( :إِنه ُك ْم َلَ تَ ْد ُرو َن ِيف أَيِِه الْبَ َرَكةُ)رواه
ص ْح َف ِةَ ،وقَ َ
َصابِ ِع َوال ه
وعن جابر رضي هللا عنه :أَ هن النِ ه
هيب ﷺ أ ََمَر بلَ ْع ِق األ َ

مسلم.

من سنن الرسول ﷺ :
شا َشة وطالقة الوجه والتبسم
 |•°)15البَ َ

:

عن أيب ذر رضي هللا عنه قال :قال يل النيب ﷺ َ (( :ل حتقرن من املعروف شيئا  ،ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ))

رواه مسلم.
((تبسمك يف وجه أخيك لك صدقة)) صححه األلباين.
وعنه رضي هللا عنه ،قال :قال ﷺ ُّ :
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)16نفض الفراش قبل النوم

:

عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا ﷺ ":إذا أوى أحدكم إىل فراشه فليأخذ ِ
داخلَة إزاره فلينفض هبا فراشه
 ،ويسم هللا  ،فإنه َل يعلم ما خلفه بعده على فراشه " .رواه مسلم
من سنن الرسول ﷺ :

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

حىت يكون املصافح هو التهارك ليد رسول
عن أنس رضي هللا عنه قال :كان رسول هللا ﷺ إذا صافح رجالً مل يرتك يده؛ ه

هللا ﷺ  .ص هححه األلباين
وتذكر

:

ِ ه ِ
ِ
ِ
ِ ِ
قبل أن يَتفهرقا" .صححه األلباين
قول رسول هللا ﷺ" :ما من ُم ْسل َمني يلتَقيان فيتَصافَحان ،إَل ُغفَر ََلُما َ

من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)18اإلكثار من الدعاء قبل التسليم:
قال رسول هللا ﷺ« :فَِإذَا قَع َد أَح ُد ُكم ِيف ال ه ِ
ِ
هيب
ات ِهَّللِ َوال ه
ات ال هس َال ُم َعلَْي َ
ك أَيُّ َها النِ ُّ
ات َوالطهيِبَ ُ
صلَ َو ُ
ص َالة فَ ْليَ ُق ْل :التهحيه ُ
َ َ ْ
ٍ ِِ
ور ْمحةُ هللاِ وب رَكاتُه ،ال هس َالم علَي نَا وعلَى ِعب ِاد هللاِ ال ه ِِ
صالِ ٍح ِيف ال هس َم ِاء َو ْاأل َْر ِ
ِ ،أَ ْش َه ُد
َصابَ ْ
صاحل َ
َ َ َ َ ََ ُ
ت ُك هل َعْبد هَّلل َ
ني ،فَِإذَا قَا ََلَا أ َ
ُ َْ ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
أَ ْن ََل إِلَ َه إِهَل هللاَُ ،وأَ ْش َه ُد أَ هن ُحمَ هم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُهُ ،مثُه يَتَ َخيه ُر م َن الْ َم ْسأَلَة َما َشاءَ» ويف رواية «مثُه يَتَ َخيه ُر م َن الد َ
ُّعاء أ َْع َجبَهُ
إِلَْي ِه فَيَ ْدعُو» .رواه البخاري ومسلم
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)19إهداء الطعام بني اجلريان:

عن أيب ذر الغفاري رضي هللا عنه قال :إن خليلي ﷺ أوصاين " :إِذَا طَبخت مرقًا فَأَ ْكثِر ماءه ،مثُه انْظُر أَهل ب ي ٍ
ت ِم ْن
ْ ْ َ َْ
ْ َ َُ
َ ْ َ ََ
َصب هم ِمْن ها ِمبعر ٍ
ِجريانِ َ ِ
وف" .رواه مسلم.
َ
ك ،فَأ ْ ُ ْ َ َْ ُ
ِ
وعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " :اي نِساء املسلِم ِ
اتَ ،لَ َْحت ِقَر هن َجا َرةٌ ِجلَ َارِتَاَ ،ولَ ْو فِْرِس َن
َ َ َ ُْ َ
َشاةٍ" .رواه البخاري.

من سنن الرسول ﷺ :
السجود ُّ
للشكر عند حصول ما يسر ،واندفاع ما يكره:
ُّ |•°)20
هيبَ ﷺ ( :أَنهه َكا َن إِ َذا جاءه أَمر سروٍر أَو ب ِشر بِِه خهر س ِ
اج ًدا َشاكًِرا ِهَّللِ) رواه أبو
ُ
َع ْن أَِيب بَكَْرَة رضي هللا عنه َع ْن النِ ِ َ
َ َُ ْ ُ ُ ُ ْ ُ َ َ َ
داود ،وصححه األلباين.
 قال ابن القيم يف زاد املعاد( :وكان من هديه صلهى هللا عليه وسلهم وهدي أصحابه ،سجود الشُّكر عند جتدُّد نعمة
تسر ،أو اندفاع نقمة).
 http://islamqa.info/ar/140804 - islamqa.infoمن سنن الرسول ﷺ :
 |•°)21قول [ أبشر ] ملن طلب منه حاجة:
▫يف الصحيحني أن أعرابياً قال  :أَل تُنجز يل اي حممد ما وعدتين؟ فقال صلى هللا عليه وسلم  (( :أبشر )) .رواه
البخاري ومسلم
 قال ابن هبرية رمحه هللا :
" فيه أن الرجل إذا طُلب منه حاجة أن يقول  :أبشر ".
584577546404012034/almonajjid/status/https://twitter.com

من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)22االستغفار للوالدين♥:
أَّن هذا؟ فيقال :
عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب ﷺ قال  " :إ هن الرجل ُلرتفع درجتُه يف اجلنهة فيقول  :ه
ابستغفار ولدك لك " .رواه ابن ماجه وصححه األلباين
ريب اغفر لوالدي ووالديهم،ولكل أم وأب من عبادك املسلمني
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)23دعاء التعار من الليل:
عن عباﺩﺓ بن ﺍلصامت رضي هللا عنه عن ﺍلنبي ﷺ قاﻝ :
"من تعاﺭ من ﺍلليل فقاﻝَ :ل ﺇله ﺇَل ﺍلله ﻭحده َل شريك له له ﺍلملك ﻭله ﺍلحمد ﻭهو على كل شيﺀ قدير ،ﺍلحمد
لله ،ﻭسبحاﻥ ﺍلله ،ﻭَل ﺇله ﺇَل ﺍلله ،ﻭﺍلله ﺃكبر ،ﻭَل حوﻝ ﻭَل قوﺓ ﺇَل بالله ،ثم قاﻝ :ﺍللهم ﺍغفر لي ،ﺃﻭ ﺩعا؛ ﺍستجيب
له .فإﻥ توضأ ﻭصلى قبلت صالته" .ﺃخرجه ﺍلبخاﺭﻱ
 معىن ( تعاﺭ ) ﺍﻱ ﺍنتبه من نومه .
قال الشيخ العباد يف شرح سنن ايب داوود :
" قوله( [ :من تعار من الليل) ] يدخل يف هذا ما إذا استيقظ من غري إرادة منه ،أو عمل شيئاً ينبهه ليقوم ،فكل ذلك
داخل؛ ألن كله استيقاظ سواء كان بسبب أو بغري سبب".
173641=audio/Fulltxt.php?audioid/http://audio.islamweb.net
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)24تعويذ األوالد من كل مكروه:

عن ابن عباس رضي هللا عنه قال :كان رسول هللا ﷺ ِ
يعوذ احلسن واحلسني  -رضي هللا عنهما (( :-أعي ُذكما بكلمات
هللا التا همة ،من كل شيطان وها همة ،ومن كل عني َل همة)) ،ويقول(( :إن أابكما كان ِ
يعوذ هبما إمساعيل وإسحاق))؛ [رواه

البخاري].
/46177/0/http://www.alukah.net/sharia
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)25معاونة األهل يف أعمال املنزل:
ألت عائشة رضي هللا عنها ما كان النيب ﷺ يصنع يف بيته؟ قالت (( :كان يكون يف مهنة
عن األسود قالَ :س ُ
أهله (أي :خدمتهم)  ،فإذا حضرت الصالة خرج إىل الصالة )) رواه البخاري.

من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)26أداء صالة النافلة يف البيت :
عن جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا ﷺ  (( :إذا قضى أحدكم الصالة يف مسجده فليجعل لبيته نصيبًا
من صالته  ،فإن هللا جاعل يف بيته من صالته خريا )) .رواه مسلم
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)27ملن رأى شيئاً فأعجبه وخشي أن يصيبه ابلعني:

قال رسول هللا ﷺ  " :إذا رأى أحدكم من أخيه ،أو من نفسه ،أو من ماله ما يعجبه فليدع له ابلربكة ،فإن العني
حق " .صححه األلباين
( مثل :ابرك هللا لك فيه ،ابرك هللا لك أو اللهم ابرك عليه ).
http://islamqa.info/ar/130786
من سنن الرسول ﷺ :

 |•°)28صالة النافلة على الراحلة للمسافر:
ال َ ( :كا َن النِهيب صلى هللا عليه وسلم يصلِي ِِف ال هس َف ِر علَى ر ِ
ث
َع ِن ابْ ِن عُ َمَر  -رضي هللا عنهما  -قَ َ
احلَتِ ِه َحْي ُ
ُّ
َُ
َ َ
ومئ إِميَاء صالَةَ اللهي ِل ،إَِله الْ َفرائِض ،ويوتِر علَى ر ِ
تَو هجه ِِ ِ
احلَتِ ِه) .رواه البخاري
َ َ ْ
ْ
ت به يُ ُ ً َ
َ َ َُ ُ َ َ
http://islamqa.info/ar/149470
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)29الغرس والزراعة:
فعن رسول هللا ﷺ أنه قال ":ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طري أو إنسان أو هبيمة إَل كان له
به صدقة" .أخرجه البخاري ومسلم
وعنه أيضا قال":ما من مسلم يغرس غرسا إَل كان ما أكل منه له صدقة ،وما سرق منه له صدقة ،وما أكل السبع
فهو له صدقة ،وما أكلت الطري فهو له صدقة ،وَل يرزؤه أحد إَل كان له صدقة" .أخرجه مسلم
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)30إرشاد التائه والضال يف طريقه:
عن أيب ذر رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا ﷺ  ":وإرشادك الهرجل يف أرِ الضهالل لك صدقة".

♥وقد جاء يف احلديث نفسه سنن عديدة حث عليها رسولنا الكرمي ﷺ
"تبسمك يف وجه أخيك لك صدقة ،وأمرك ابملعروف وهنيك عن املنكر صدقة ،وإرشادك الهرجل يف أرِ
قال ﷺ ُّ :
الضهالل لك صدقة ،وبصرك للهرجل الهرديء البصر لك صدقة ،وإماطتك احلجر والشهوكة والعظم عن الطريق لك صدقة،
وإفراغك من دلوك يف دلو أخيك لك صدقة" .صححه األلباين
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)31الصالة عند رؤية مايكره يف املنام ،وترك التحدث به:

قال ﷺ  ..." :فَِإ ْن رأَى أَح ُد ُكم ما يكْره فَ ْلي ُقم فَ ْليص ِل وَل ُي ِد ْ ِ
هاس " .رواه مسلم
َ َ ْ َ َ َُ َ ْ ُ َ َ َ
ب هبَا الن َ

وقال ﷺ  " :إذا رأى أحدكم الرؤاي يبها ،فإمنا هى من هللا ،فليحمد هللا عليها ،وليتحدب هبا ،وإذا رأى غري ذلك
مما يكره ،فإمنا هى من الشيطان ،فليستعذ ابهلل من شرها ،وَل يذكرها ألحد ،فإهنا َل تضره" .رواه البخاري
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)32السحور ،واستحباب السحور [ابلتمر]:

▫قال ﷺ " :تسحروا فإن يف السحور بركة" .رواه البخاري ومسلم
هيب ﷺ قال" :نعم سحور املؤمن التهمر" .رواه أبو داود ،وص هححه األلباين
وعن أيب هريرة رضي هللا عنه ،عن الن ِ
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)33افتتاح قيام الليل بركعتني خفيفتني:

♦عن عائشة رضي هللا عنها قالت " :كان رسول هللا ﷺ إذا قام من الليل ليصلي افتتح صالته بركعتني خفيفتني" .رواه
مسلم
♦وعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -عن النيب ﷺ قال" :إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صالته بركعتني خفيفتني" .رواه
مسلم
من سنن الرسول :
 |•°)34السواك بعد كل سالم من [قيام الليل]:
▪عن ابن عباس -رضي هللا عنه -قال« :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي من الليل ركعتني ،مث ينصرف
فيستاك» .صححه األلباين

من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)35صالة ركعتني بني كل أذانني (أي:بني األذان واإلقامة):
عن عبد هللا بن مغفل رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا ﷺ " :بني كل أذانني صالة بني كل أذانني صالة بني كل
أذانني صالة وقال يف الثالثة :ملن شاء" .متفق عليه
1078/http://www.binbaz.org.sa/node
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)36افتتاح صالة الليل بعد تكبرية اإلحرام بدعاء االستفتاح:

عن عائشة -رضي هللا عنه -قالت :كان ﷺ إذا قام من الليل افتتح صالته« :اللهم رب جربائيل ،وميكائيل،
وإسرافيل ،فاطر السماوات واألرِ ،عامل الغيب والشهادة ،أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون ،اهدين ملا

اختلف فيه من احلق إبذنك ،إنك ِتدي من تشاء إىل صراط مستقيم» رواه مسلم.
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)37اجلد واالجتهاد يف العشر األواخر من رمضان؛ الزائد عن اجتهاده يف غريه من األايم:
 عن عائشة رضي هللا عنها قالت  " :كان رسول هللا ﷺ جيتهد يف العشر األواخر ما َل جيتهد يف غريه"  .رواه مسلم
وجد
 وقالت أيضاً رضي هللا عنها فيما رواه اإلمام مسلم " :كان رسول هللا إذا دخل العشر ،أحيا ليله ،وأيقظ أهلهَ ،
 ،وشد املئزر " .
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)38عقد التسبيح والتهليل وحنومها (ابليد):

ومعىن " عقد التسبيح " أي  :عدُّه .
ِ
ِ
ههلِ ِيل َوالته ْق ِد ِ
يس َو ْاع ِق ْد َن
هسبِ ِ
ت  :قَ َ
َع ْن يُ َسْي َرَة بِنت َايسر رضي هللا عنها قَالَ ْ
يح َوالت ْ
ال لنا رسول هللا ﷺَ ":علَْي ُك هن ابلت ْ
ِ
ني الهر ْمحَةَ " .رواه الرتمذي وأبو داود ،وح هسنه األلباين.
ت ُم ْستَ ْنطََق ٌ
ِابْأل ًََنم ِل فَِإن ُهه هن َم ْسئُ َوَل ٌ
ات َوََل تَ ْغ ُف ْل َن فَتَ ْن َس ْ َ
من سنن الرسول ﷺ:

 |•°)39احتساب النفقة على األهل:

عن أيب مسعود البدري رضي هللا عنه  ،عن النيب ﷺ قال (( :إن املسلم إذا أنفق على أهله نفقة  ،وهو يتسبُها ،كانت
له صدقة )) رواه مسلم.

من سنن الرسول ﷺ:
 |•°)40الذهاب إىل مصلى العيد من طريق ،والعودة من طريق آخر:
عن جابر رضي هللا عنه قال " :كان النيب ﷺ إذا كان يوم عيد خالف الطريق " .رواه البخاري.
من سنن الرسول ﷺ:
 |•°)41املداومة على العمل الصاحل وإن قل:

أدومها وإن
عن عائشة رضي هللا عنها  ،أهنا قالتُ :سئل رسول هللا ﷺ  (( :أي األعمال أحب إىل هللا؟)) قالَ " :
قل " .متفق عليه
ه
من سنن الرسول ﷺ:

 |•°)42اإلكثار من الدعاء حال الرخاء:
ِ
اَّلل ﷺ " :من سهره أَ ْن يستَ ِجيب ه ِ
هدائِ ِد وال َكر ِ
ُّعاءَ ِيف الهر َخ ِاء" .حسنه األلباين
قال َر ُس ُ
ول ه
ب فَ ْليُكْث ِر الد َ
اَّللُ لَهُ عْن َد الش َ َ ْ
َْ َ ُ َْ َ
من سنن الرسول ﷺ:
 |•°)43اإلحسان إىل اخلدم:
عن أيب ذر رضي هللا عنه أن رسول هللا ﷺ قال" :هم إخوانكم جعلهم هللا حتت أيديكم فأطعموهم مما أتكلون
وألبسوهم مما تلبسون وَل تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم" .صحيح مسلم
من سنن الرسول ﷺ:
 |•°)44العفو عن اخلدم عند اخلطأ؛ وتكرار هذا العفو:
عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال :جاء رجل إىل النيب ﷺ فقال :اي رسول هللا كم نعفو عن اخلادم؟
فصمت ،مث أعاد عليه الكالم ،فصمت ،فلما كان يف الثالثة قال" :اعفوا عنه يف كل يوم سبعني مرة" .صححه األلباين
من سنن الرسول ﷺ:
 |•°)45وضع اليد اليمىن على اخلد عند النوم:

ول:
ت َخ ِدهِ ،مثُه يَ ُق ُ
هيب صلى هللاُ عليه وسلم إِ َذا أ ََر َاد أَ ْن يَ ْرقُ َد َو َ
فصةَ رضي هللاُ عنها" :أَ هن النِ ه
ض َع يَ َدهُ اليمىن َْحت َ
عن َح َ
ِ
ث ِعبَ َاد َك" .صححه األلباين
ك يَ ْوَم تَْب َع ُ
الله ُه هم ق ِين َع َذابَ َ
من سنن الرسول ﷺ:

 |•°)46لبس النعل ابليمني ،وخلعه ابلشمال :
عن أيب هريرة رضي هللا عنه ق ال :ق ال رس ول هللا ﷺ  " :إذا انتعل أحدكم فليبدأ ابليمىن  ،وإذا خلع فليبدأ
مجيعا" .متفق عليه
مجيعا ،أو ليخلعهما ً
ابلشمال ،ولينعلهما ً
من سنن الرسول ﷺ:
 |•°)47اهتمام املسلم أبمر أخيه املسلم؛ كاهتمامه أبمر نفسه وأهله:

قال رسول هللا ﷺ  " :املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مث شبك بني أصابعه" .متفق عليه

♥ وقال ﷺ  " :مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد
ابلسهر واحلمى" .رواه مسلم
وقال ايضا عليه الصالة والسالمَ":ل يؤمن أحدكم حىت يب ألخيه ما يب لنفسه" .متفق عليه.
من سنن الرسول ﷺ:
 |•°)48فضل ذكر ~[سبحان هللا وحبمده عدد خلقه:]....

روى اإلمام مسلم وغريه من حديث جويرية رضي هللا عنها أن النيب ﷺ خرج من عندها بكرة حني صلى الصبح

وهي يف مسجدها ،مث رجع بعد أن أضحى وهي جالسة ،فقال" :ما زلت على احلال اليت فارقتك عليها!" قالت :نعم،
قال النيب ﷺ " :لقد قلت بعدك أربع كلمات ثالب مرات لو وزنت مبا قلت منذ اليوم لوزنتهن[ ،سبحان هللا
وحبمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته]".
من سنن الرسول ﷺ:
 |•°)49قبول النصيحة ،والنهي عن ردها:
قال رسول هللا ﷺ .. " :وأبغض الكالم إىل هللا أن يقول الرجل للرجل  :اتق هللا  ،فيقول  :عليك بنفسك" .
صححه األلباين
من سنن الرسول ﷺ:
 |•°)50سقيا املاء:

عن سعد بن عبادة قال :قلت :اي رسول هللا إن أمي ماتت ،أفأتصدق عنها؟ قال :نعم ،قلت :فأي الصدقة أفضل؟

قال :سقي املاء .حسنه األلباين.
من سنن الرسول ﷺ:

 |•°)51السماحة يف البيع والشراء:
مسحا إذا ابع ،وإذا اشرتى،
عن جابر بن عبدهللا  -رضي هللا عنهما  -قال :قال رسول هللا ﷺ  " :رحم هللا رجالً ً
وإذا اقتضى" .رواه البخاري.
من سنن الرسول ﷺ:
 |•°)52التبكري إىل صالة اجلمعة:

عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا ﷺ  " :إذا كان يوم اجلمعة ،وقفت املالئكة على ابب املسجد،
يكتبون األول فاألول ،ومثل امل َه ِجر ( أي:املبكر) كمثل الذي يهدي بدنة ،مث كالذي يهدي بقرة ،مث كبشاً ،مث دجاجة،
ُ
مث بيضة ،فإذا خرج اإلمام طووا صحفهم ،ويستمعون الذكر" .متفق عليه

� ◽من سنن الرسول ﷺ:
 |•°)53وضع اليد على موضع األمل  ،مع الدعاء:
وجعا ،جيده يف جسده ُمنذ أسلم  ،فقال له
♦عن عثمان بن أيب العاص رضي هللا عنه  ،أنه شكا إىل رسول هللا ﷺ ً
رسول هللا ﷺ  :ضع يدك على الذي أيمل من جسدك ،وقل :ابسم هللا  ،ثال ًاث  ،وقل سبع مرات :أعوذُ ابهلل وقدر ِته من
ُحاذر" .رواه مسلم
َشر ما أجد وأ َ
�

من سنن الرسول ﷺ:

 |•°)54رد التثاؤب:

عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب ﷺ قال":التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فلريده ما استطاع فإن أحدكم
إذا قال ها ضحك الشيطان" .رواه البخاري ومسلم

☆ قال الشيخ ابن العثيمني :وأما اَلستعاذة ابهلل من الشيطان الرجيم عند التثاؤب فليس فيها سنة عن النيب ﷺ ،
واختاذها سنة ليس بصحيح ،وهي مل ترد عن رسول هللا ﷺ  ،والنيب عليه الصالة والسالم أرشد من يتثاءب (إىل) كظم
التثاؤب إن استطاع وإَل فليضع يده على فيه ،ومل أيمر النيب ﷺ من تثاءب أن يستعيذ ابهلل من الشيطان الرجيم وَل ثبت
ذلك أيضاً من فعله فيما أعلم وعلى هذا فال ينبغي أن يستعيذ ابهلل من الشيطان الرجيم عند التثاؤب" .فتاوى نور على
الدرب
showthread.php?t=196771/http://www.ahlalhdeeth.com/vb

من سنن الرسول ﷺ:
|•°)55سؤال هللا العافية:
املن َرب ُمث بَ َكى ف َق َ
قام َر ُس ُ
يق َعلَى املِْن َِرب ُمث بَ َكى ف َق َ
ول هللا ﷺ َع َام األوِل َعلَى ْ
قَ َام أَبُو بَ ْك ٍر الصد ُ
الَ ":
الَ " :سلُوا هللاَ
الع ْفو و َ ِ ِ
ط بعد اليَ ِقني َخ ْرياً ِم َن الْ َعافِيَ ِة" .حسن إسناده األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب رقم
َحداً َملْ يُ ْع َ
العافيَةَ  ،فإن أ َ
ََ
(.)3698
وعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا ﷺ" :ما من دعوة يدعو هبا العبد أفضل من :اللهم إين أسألك
املعافاة يف الدنيا واآلخرة" .صححه األلباين
الَ " :ملْ يَ ُك ْن
صباحا ومساءً ،وحىت عند نومه ،فعن ابْ ِن ُع َمَر رضي هللا عنهما ،قَ َ
وكان النيب ﷺ يسأل ربه العافية ً
اَّللِ ﷺ ي َدع هؤَلَِء الدهعو ِ
ك الْعافِيةَ ِيف الدُّنْيا و ِ
ات ِح ِ ِ
اآلخَرِة ،الله ُه هم إِِين
َر ُس ُ
ول ه
َ ُ َُ
ني ميُْسي َوح َ
َ
ني يُ ْ
صبِ ُح« :الله ُه هم إِِين أ ْ
َسأَلُ َ َ َ
َ َ
ََ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اح َفظِْين ِم ْن بَ ْ ِ
يَ ،وِم ْن
ني يَ َد ه
َسأَلُ َ
استُ ْر َع ْوَرِاِت َوآم ْن َرْو َع ِاِت ،الله ُه هم ْ
اي َوأ َْهلي َوَم ِايل ،الله ُه هم ْ
أْ
ك الْ َع ْف َو َوالْ َعافيَةَ يف د ِيين َو ُدنْيَ َ
ِ
ِ
ِ
ال ِم ْن َْحت ِيت».صححه األلباين
ك أَ ْن أُ ْغتَ َ
َخ ْلفيَ ،و َع ْن َميِ ِيينَ ،و َع ْن ِشَ ِايلَ ،وِم ْن فَ ْوقيَ ،وأَعُوذُ بِ َعظَ َمتِ َ
/50477/0/http://www.alukah.net/sharia
أسأل هللا العفو والعافية لكم ولوالديكم وجلميع املسلمني
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)56سنة التهادي:

ادوا َحتَابُّوا» .حسنه األلباين
َع ْن أيب هريرَة رضي هللا عنه ،أ هن النِ ِ
هيب ﷺ قَ َ
ال« :تَ َه ُ

يل ُكَراع
أيضا ُّ
يث عليها ،ويرغب فيها ،فقال ﷺ (( :لو أُهدي إ ه
وكان ﷺ يقبل اَلدية ،ويُثيب عليها ،وكان ً
ألجبت)) رواه البخاري
لت ،ولو ُدعيت إىل ُكَر ٍاع
ُ
ل َقْب ُ
☆ الكراع :يد الشاة.
من سنن الرسول ﷺ:
 |•°)57العمل الصاحل يف أايم عشر ذي احلجة:
أن رسول هللا ﷺ قال" :ما من أايم العمل الصاحل فيها أحب إىل هللا من هذه األايم (يعين العشر) ،قالوا" :اي
رسول هللا ،وَل اجلهاد يف سبيل هللا؟" قال ﷺ " :وَل اجلهاد يف سبيل هللا ،إَل رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك
بشيء".رواه البخاري

من سنن الرسول ﷺ:
 |•°)58إطعام اجلائع:
ِ
ِ
يضَ ،وفُ ُّكوا
وسى األَ ْش َع ِر ِي رضي هللا عنهَ ،ع ِن النِ ِ
هيب ﷺ قَ َ
ال« :أَطْع ُموا اجلَائ َعَ ،وعُ ُ
ودوا املَِر َ
روى البخاري َع ْن أَِيب ُم َ
الع ِاينَ».
َ
كثريا ،كما يف املوقف الذي رواه البخاري َع ْن أَِيب ُهَريْ َرَة رضي هللا
وطَبهق رسول هللا ﷺ هذه ُّ
السنهة العظيمة يف حياته ً
الَ « :اي أ ََاب
اَّللِ صلى هللا عليه وسلم قَائٌِم َعلَى َرأْ ِسي ،فَ َق َ
شديدا أصابه ،مث قال" :فَِإذَا َر ُس ُ
ول ه
جوعا ً
عنه ،ووصف فيه ً
ول هِ
ف اله ِذي ِيب ،فَانْطَلَ َق ِيب إِ َىل َر ْحلِ ِه ،فَأ ََمَر ِيل بِعُ ٍ
س
ك َر ُس َ
َخ َذ بِيَ ِدي فَأَقَ َام ِين َو َعَر َ
اَّلل َو َس ْع َديْ َ
ت :لَبه ْي َ
ُهَريْ َرةَ» .فَ ُق ْل ُ
ك« .فَأ َ
ِ
ِم ْن لَ َ ٍ
استَ َوى بَطِْين
ت ،مثُه قَ َ
ت ِمْنهُ ،مثُه قَ َ
الُ « :ع ْد» .فَ ُع ْد ُ
ال :-عُ ْد َاي أ ََاب ه ٍر» .فَ ُع ْد ُ
ت فَ َش ِربْ ُ
ت فَ َش ِربْ ُ
َب -فَ َش ِربْ ُ
تَ ،ح هىت ْ
فَصار َك ِ
الق ْد ِح."..
ََ
وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا ﷺ « :إن هللا عز وجل يقول يوم القيامة....:اي ابن آدم
استطعمتك فلم تطعمين .قال :اي رب كيف أطعمك وأنت رب العاملني؟ قال :أما علمت أنه استطعمك عبدي فالن فلم
تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي» .رواه مسلم
من سنن الرسول ﷺ:
 |•°)59الدعاء يوم عرفة:
عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما أن النيب ﷺ قال  " :خري الدعاء دعاء يوم عرفة  ،وخري ما قلت
أًن والنبيون من قبلي َ :ل إله إَل هللا وحده َل شريك له  ،له امللك  ،وله احلمد  ،وهو على كل شيء قدير " .رواه
الرتمذي وح هسنه األلباين
http://islamqa.info/ar/70282
من سنن الرسول ﷺ :
 |• °)60أن ال ُيد السكني أمام احليوان الذي يريد ذحبه:
عن ابن عباس –رضي هللا عنهما  -أن رجالً أضجع شاة وهو يد شفرته فقال النيب ﷺ  ":أتريد أن متيتها مواتت
؟ هال أحددت شفرتك قبل أن تضجعها ؟ " .قال األلباين :سنده صحيح
وثبت من عدة طرق عن معاوية بن قرة عن أبيه قال :قال رجل اي رسول هللا! إين ألذبح الشاة فأرمحها ،قال ﷺ :
"والشاة إن رمحتها رمحك هللا" .قال األلباين :سنده صحيح.

من سنن الرسول ﷺ:
 |•°)61ذكر هللا عزوجل ودعاءه ،والصدقة ،واالستغفار؛ حال اخلسوف والكسوف:
هيب ﷺ فَ ِز ًعا َخيْ َشى أَ ْن تَ ُكو َن
عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه أن النيب ﷺ قالَ ":خ َس َف ْ
س فَ َق َام النِ ُّ
ت الش ْ
هم ُ
ِ
وع وسج ٍ
اَّلل ََل تَ ُكو ُن لِمو ِ
ال ه ِذهِ ْاآلاي ه ِ
ِ ٍِ
ود َرأَيْتُهُ قَ ُّ
ت
ال هس َ
َ ُ
ط يَ ْف َعلُهُ َوقَ َ َ
اعةُ فَأَتَى الْ َم ْسج َد فَ َ
صلهى ِِبَطْ َول قيَام َوُرُك ٍ َ ُ ُ
َْ
ت ال ِيت يُْرس ُل هُ
ِ
ِ
ِِ
استِ ْغ َفا ِرهِ ".رواه
ف ه
َح ٍد َوََل ِحلَيَاتِِه َولَ ِك ْن ُ
{خيَ ِو ُ
اَّللُ بِِه ِعبَ َادهُ} فَِإذَا َرأَيْتُ ْم َشْي ئًا ِم ْن ذَل َ
ك فَافْ َزعُوا إِ َىل ذ ْك ِرِه َو ُد َعائه َو ْ
أَ
البخاري.
ان ِمن آاي ِت هِ
ِ ِِ ِ
ِ
وعن عائشة رضي هللا عنها أن النيب ﷺ قَ َ ِ
َح ٍد َوََل
ال ":إ هن الش ْ
اَّلل ََل َخيْس َفان ل َم ْوت أ َ
س َوالْ َق َمَر آيَتَ ْ َ
هم َ
ِ
ِ
ك فَ ْادعُوا ه ِ
ص هدقُوا " .رواه البخاري
حلَيَاتِِه فَِإذَا َرأَيْتُ ْم ذَل َ
صلُّوا َوتَ َ
اَّللَ َوَكربُوا َو َ
وصالة اخلسوف من السنن املؤكدة ،وقد جاء دليلها يف الصحيحني ويف السنن واملسانيد.
من سنن الرسول ﷺ:
 |•°)62النهي عن متين املوت:
ت إِ هما ُْحم ِسنًا فَلَ َعلههُ يَ ْزَد ُادَ ،وإِ هما ُم ِسيئًا
َح ُد ُك ُم املَْو َ
َع ْن أَِيب ُهَريْ َرَة -رضي هللا عنه -عن رسول هللا ﷺ قالَ« :لَ يَتَ َم هىن أ َ
ِ
ه
ب» .رواه البخاري
فَلَ َعلهُ يَ ْستَ ْعت ُ
هني أَح ُد ُكم املوت ِمن ض ٍر أَصابه ،فَِإ ْن َكا َن َلَ ب هد فَ ِ
س ب ِن مالِ ٍ
اعالً،
هيب ﷺ قَ َ
ك رضي هللا عنه ،أ هن النِ ه
▪ َ
الَ« :لَ يَتَ َمن َ ه َ ُ َْ َ ْ ُ َ َ ُ
ُ
وع ْن أَنَ ِ ْ َ
ِ
ِ
ِ
فَ ْليَ ُقل :الله ُه هم أ ْ ِ
الوفَاةُ َخْي ًرا ِيل» .رواه البخاري ومسلم
َحي ِين َما َكانَت احلَيَاةُ َخْي ًرا ِيلَ ،وتَ َوفهِين إ َذا َكانَت َ
ْ
أبدا.
ننس أن هذا الدعاء ليس هو األصل؛ بل األصل أَله ه
نتمىن املوت ً
وَل َ
http://islamqa.info/ar/46592
من سنن الرسول ﷺ:
 |•°)63البكور:
ص ْخ ٍر الغَ ِام ِد ِي رضي هللا عنه عن النيب ﷺ قال " :الله هم ابرك ألُميت يف بُ ُكورها" ،وكان إذا بعث َس ِريهةً أو
عن َ
جيشا؛ بعثهم من أول النهار.
ً
أثرى وَكثَُر ماله .قال األلباين :حديث صحيح
وكان صخر ً
اتجرا ،فكان يبعث جتارته من أول النهار ،فَ َ
رجال ً
*يف بكورها :أول النهار.
هنيئا ألهل البكور فقد دعا َلم حبيبهم الرسول ﷺ.

✉

من سنن الرسول ﷺ :

 |•°)64الشكر لصاحب املعروف:
ال رس ُ ِ
هاس َل يَ ْش ُك ُر هللاَ".صححه األلباين
َع ْن أَِيب ُهَريْ َرَة رضي هللا عنه قَ َ
ول هللا ﷺ َ :
ال :قَ َ َ ُ
"م ْن َل يَ ْش ُك ُر الن َ
ال لَِف ِ
وف فَ َق َ
وعن أسامة بن زيد رضي هللا عنهما قال  :قَ َ
اعلِ ِه َ :جَز َاك ه
صنِ َع إِلَْي ِه َم ْع ُر ٌ
ال رسول هللا ﷺ َ " :م ْن ُ
اَّللُ
َخْي ًرا  .فَ َق ْد أَبْلَ َُ ِيف الثهنَ ِاء "  .صححه األلباين
18347/http://www.binbaz.org.sa/node
من سنن الرسول ﷺ:
 |•°)65التقليل من املدح:
ت
َع ْن أَِيب بَكَْرَة رضي هللا عنه أَ هن َر ُج ًال ذُكَِر ِعْن َد النِ ِ
هيب ﷺ فَأَثْ َىن َعلَْي ِه َر ُج ٌل َخْي ًرا  ،فَ َق َ
هيب ﷺ َ " :وْيَ َ
ال النِ ُّ
ك قَطَ ْع َ
ِ
ك  -ي ُقولُه ِمرارا  -إِ ْن َكا َن أَح ُد ُكم م ِادحا ََل َحمالَةَ فَ ْلي ُقل  :أ ِ
عُنُ َق َ ِ ِ
ك
ب َك َذا َوَك َذا إِ ْن َكا َن يَُرى أَنههُ َك َذل َ
َ َْ ً َ َ ْ ْ
صاحب َ َ ُ َ ً
َحس ُ
اَّللِ أَ َح ًدا " .رواه البخاري ومسلم
اَّللُ َ ،وََل يَُزكِي َعلَى ه
َو َح ِسيبُهُ ه
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ال:
ابَ ،وقَ َ
وع ْن أَِيب َم ْع َم ٍر ،قَ َ
َ
ال" :قَ َام َر ُج ٌل يُثِْين َعلَى أَم ٍري م َن ْاأل َُمَراء ،فَ َج َع َل الْم ْق َد ُاد رضي هللا عنه َْيثي َعلَْيه الت َُّر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب»" .رواه مسلم
«أ ََمَرًَن َر ُس ُ
ول هللا ﷺ  ،أَ ْن َْحنث َي ِيف ُو ُجوه الْ َمدهاح َ
ني الت َُّر َ
الَِ :
ال:
هيب ﷺ َر ُج ًال يُثِْين َعلَى َر ُج ٍل َويُطْ ِر ِيه ِيف َم ْد ِح ِه ،فَ َق َ
وسى رضي هللا عنه ،قَ َ
"مس َع النِ ُّ
وروى البخاري َع ْن أَِيب ُم َ
«أ َْهلَكْتُ ْم -أ َْو قَطَ ْعتُ ْم -ظَ َهَر الهر ُج ِل».
/article/47220/http://ar.islamway.net
من سنن الرسول ﷺ:
 |•°)66صيام شهر هللا احملرم:

ال رس ُ ِ
ِ
ضا َن َش ْه ُر هللاِ الْ ُم َحهرُم،
روى مسلم َع ْن أيب هريرة رضي هللا عنه ،قَ َ
ض ُل الصيَ ِام بَ ْع َد َرَم َ
ول هللا ﷺ « :أَفْ َ
ال :قَ َ َ ُ
صالةِ ب ع َد الْ َف ِر ِ
صالَةُ اللهْي ِل».
َ
َوأَفْ َ
ض ُل ال ه َ ْ
يضة َ
☆فلنكثر من الصيام يف شهر هللا احملرم ما استطعنا.
من سنن الرسول ﷺ:

 |•°)67كثرة االستعاذة من صور الضعف املختلفة:

ك ِم َن اَلَِم َواحلََزِن،
ت أمسعه ﷺ | يُكْثُِر | أَ ْن يَ ُق َ
ول« :الله ُه هم إِِين أَعُوذُ بِ َ
عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :فَ ُكْن ُ
الع ْج ِز وال َكس ِل ،والبُ ْخ ِل واجلُْ ِ
ضلَ ِع الدهيْ ِنَ ،و َغلَبَ ِة ِ
الر َج ِال» .رواه البخاري
َبَ ،و َ
َ
َو َ َ َ َ

من سنن الرسول ﷺ:
 |•°)68محد هللا تعاىل والثناء عليه ،مث الصالة على رسوله ﷺ قبل الدعاء:
ِ
ال ((:الله ُه هم ا ْغ ِف ْر ِيل
صلهى فَ َق َ
ال  :بَْي نَا َر ُس ُ
ضالَةَ بْ ِن عُبَ ْي ٍد رضي هللا عنه قَ َ
َع ْن فَ َ
ول ﷺ قَاع ٌد إِ ْذ َد َخ َل َر ُج ٌل فَ َ
اَّللِ ﷺ" :ع ِج ْلت أَيُّها الْم ِ
امح ْد ه ِ
ص ِل َعلَ هي  ،مثُه
ال َر ُس ُ
َو ْارمحَِْين)) ،فَ َق َ
ول ه
ت فَ ْ َ
ت فَ َق َع ْد َ
صلهْي َ
اَّللَ مبَا ُه َو أ َْهلُهُ َ ،و َ
صلي  ،إِذَا َ
َ َ َ ُ َ
ادعه" .ويف رواية " :إِذَا صلهى أَح ُد ُكم فَ ْلي بدأْ بِتح ِم ِ
يد هِ
ِ ِ
ع بَ ْع ُد ِمبَا َشاءَ".
ص ِل َعلَى النِ ِ
هيب ﷺ مثُه لْيَ ْد ُ
َ َ ْ َْ َ َ ْ
ْ ُُ
اَّلل َوالثهنَاء َعلَْيه مثُه لْيُ َ
ال النِهيب ﷺ ":أَيُّها الْم ِ
ِ
ب" .
صلهى َعلَى النِ ِ
قَ َ
ك فَ َح ِم َد ه
آخ ُر بَ ْع َد ذَل َ
هيب ﷺ  ،فَ َق َ ُّ
صلهى َر ُج ٌل َ
َ ُ َ
اَّللَ َو َ
ال  :مثُه َ
صلي ْ ،ادعُ ُجتَ ْ
صححه األلباين يف "صحيح الرتمذي
http://islamqa.info/ar/36902
من سنن الرسول ﷺ:
 |•°)69قضاء حوائج املسلمني ونصرهتم:
ِ
ول هِ
َخو الْ ُم ْسلِ ِمََ ،ل يَظْلِ ُمهَُ ،وََل يُ ْسلِ ُمهَُ ،وَم ْن
اَّلل ﷺ قَ َ
اَّللُ َعْن ُه َما ،أَ هن َر ُس َ
اَّللِ بْ ِن عُ َمَر َر ِض َي ه
َع ْن َعْب ِد ه
ال " :الْ ُم ْسل ُم أ ُ
ِ
اَّلل عْنه ُكربةً ِمن ُكراب ِ
اَّلل ِيف ح ِ ِ
َكا َن ِيف ح ِ ِ ِ
ت يَ ْوِم الْ ِقيَ َام ِةَ ،وَم ْن َستَ َر
اجتهَ ،وَم ْن فَ هر َج َع ْن ُم ْسل ٍم ُك ْربَةً ،فَ هر َج هُ َ ُ ْ َ ْ ُ َ
اجة أَخيهَ ،كا َن هُ َ َ
َ َ
اَّللُ يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة" .أخرجه البخاري ومسلم
ُم ْسلِ ًما َستَ َرهُ ه
newlibrary/display_book.php/http://library.islamweb.net؟idto&idfrom=4436
ID=1551&52=bk_no&=4437
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)70انفلة صالة اجلمعة:
ول هللاِ ﷺ« :من َكا َن ِمْن ُكم مصلِيا ب ع َد ْ ِ
ص ِل أ َْربَ ًعا».
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
روى مسلم َع ْن أَِيب ُهَريْ َرَة رضي هللا عنه ،قَ َ
ْ ُ َ ً َْ
اجلُ ُم َعة فَ ْليُ َ
َْ
/49613/http://ar.islamway.net/fatwa
من سنن الرسول ﷺ:
 |•°)71محد هللا عزوجل عند النوم:
ِ
َع ْن أَنَ ٍ
اًن
الْ « :
ول هللاِ ﷺ َ ،كا َن إِذَا أ ََوى إِ َىل فَِر ِاش ِه ،قَ َ
س رضي هللا عنه ،أَ هن َر ُس َ
اًنَ ،وَك َف َ
احلَ ْم ُد هللِ الهذي أَطْ َع َمنَا َو َس َق َ
ِ
ِ
ي» .رواه مسلم
ايف لَهُ َوَل ُم ْؤِو َ
َو َآو َاًن ،فَ َك ْم مم ْهن َل َك َ
امحدوا ربكم ..ونوما هنيئا مأجورا

من سنن الرسول ﷺ:
|•°)72سؤال هللا اإلعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته ،قبل السالم من كل صالة:
ول هِ
اَّللِ إِِين َأل ِ
اَّللِ إِِين َأل ِ
ك،
َخ َذ بِيَ ِد ِه َ ،وقَ َ
َع ْن ُم َع ِاذ بْ ِن َجبَ ٍل رضي هللا عنه أَ هن َر ُس َ
كَ ،و ه
الَ ":اي ُم َعاذَُ ،و ه
ُحبُّ َ
ُحبُّ َ
اَّلل ﷺ أ َ
ِ
ال :أ ِ
ك" .صححه
ص َالةٍ تَ ُق ُ
فَ َق َ
ول :الله ُه هم أ َِع ِين َعلَى ذ ْك ِرَك َو ُش ْك ِرَك َو ُح ْس ِن ِعبَ َادتِ َ
ُوص َ
يك َاي ُم َعاذُ ََل تَ َد َع هن ِيف ُدبُِر ُك ِل َ
األلباين
http://islamqa.info/ar/104163
949/http://www.binbaz.org.sa/node
من سنن الرسول ﷺ :
|•°)73النهي عن الدعاء على األوالد:

عن جابر _رضي هللا عنه_ قال :قال رسول هللا ﷺ َ " :ل تَ ْدعوا علَى أَنْ ُف ِس ُكم ،وَل تَ ْدعوا علَى أَو ِ
َلد ُك ْمَ ،وَل تَ ْدعُوا
ُ َ
ْ َ ُ َ ْ
ِ
ِ
علَى أَموالِ ُكمَ ،ل تُوافِ ُقوا ِمن هِ
يب لَ ُك ْم" .رواه مسلم
اَّلل َس َ
ْ
َ َْ ْ
اعةً يُ ْسأ َُل ف َيها َعطَاءٌ فَيَ ْستَج ُ
َ
http://islamqa.info/ar/90178
من سنن الرسول ﷺ:

 |•°)74احملافظة على الصف األول:
ول هِ
صِ
ف األَهوِل ،مثُه َملْ َِجي ُدوا إَِله أَ ْن
اَّلل ﷺ قَ َ
� َع ْن أَِيب ُهَريْ َرةَ رضي هللا عنه ،أَ هن َر ُس َ
هاس َما ِيف النِ َد ِاء َوال ه
ال« :لَ ْو يَ ْعلَ ُم الن ُ
ِ
الصْب ِح ،ألَتَ ْو ُُهَا َولَ ْو
هه ِج ِري َلَ ْستَ بَ ُقوا إِلَْي ِهَ ،ولَ ْو يَ ْعلَ ُمو َن َما ِيف ا َلعتَ َم ِة َو ُّ
يَ ْستَ ِه ُموا َعلَْيه َلَ ْستَ َه ُمواَ ،ولَ ْو يَ ْعلَ ُمو َن َما ِيف الت ْ
َحْب ًوا» .رواه البخاري ومسلم
☆النداء:اآلذان.
☆استهموا :أي اقرتعوا.
☆التهجري :التبكري إىل الصالة.
ول هِ
ِ
صِ
وعن الْب ر ِاء بْ ِن َعا ِز ٍ
ف األَهوِل».
ب رضي هللا عنه ،أَ هن َر ُس َ
صلُّو َن َعلَى ال ه
اَّلل ﷺ قَال« :إِ هن هللاَ َوَمالَئ َكتَهُ يُ َ
ََ
صححه األلباين
3350/http://www.binbaz.org.sa/node

من سنن الرسول ﷺ:

 |•°)75حترمي إحداد املرأة فوق ثالث ٍ
ليال إال على الزوج:
ِ
ِ ِ
هيب ﷺِ ،ح َ ِ
يف
رضي هللاُ عنهاَ ،ز ِ
وج النِ ِ
عن زينب بنت أيب سلمة رضي هللا عنهما قالتَ ((:د َخ ْل ُ
ني تُ ُو َ
ت َعلَى أُم َحبيبَةَ َ
وق أو َغ ِريهِ ،فَ َدهنَ ِ
أبوها أبو س ْفيا َن بن حرب رضي هللا عنه ،فَ َدعت بِ ِط ٍ ِ ِ
ٍ
ت
ت منهُ َجا ِريَةً ،مثُه َم هس ْ
َ ْ
َ ْ
يب فيه ُ
ص ْفَرةُ َخلُ ْ
َُ ُ َُ
يب ِمن حاج ٍةَ ،غي ر ِأين َِمسعت َ ِ
ول علَى املِْن ِربَ ":ل َِي ُّل َلمرأَةٍ
بِعا ِرضي ها ،مثُه قَالَت(( :وهللاِ ما ِيل ِاب ِ
لط ِ
ْ
رسول هللا ﷺ ي ُق ُ َ
ْ ُ
َ
َ َْ َ
َ
َْ
ْ َ َ َْ
وق ثَالَ ِ
تُ ْؤِمن ِابهللِ والي وِم ِ
اآلخ ِر أ ْن ُِحت هد على ميِ ٍ
ب لَيَ ٍال  ،إَله علَى َزْو ٍج ْأربَ َعةَ أ ْش ُه ٍر َو َع ْشراً"))،.
ت فَ َ
َ
َ َْ
ُ
قالَت زي نَب  :مثُه دخ ْلت علَى زي نَب بْن ِ
ت بِ ِط ٍ
ش رضي هللاُ عنها َ ِ
ت َج ْح ٍ
ت ِمْنهُ مثُه
يب فَ َم هس ْ
وها ،فَ َد َع ْ
َخ َ
يف أ ُ
َ َ ُ َ َْ َ
ْ َْ ُ
حني تُ ُو َ
ول علَى املِْن ِربَ " :ل َِي ُّل َلمرأَةٍ تُؤِمن ِاب ِ
يب ِمن حاج ٍةَ ،غري ِأين َِمسعت رس َ ِ
ِ
هللا ما ِيل ِاب ِ
لط ِ
هلل
قَالَ ْ
ول هللا ﷺ ي ُق ُ َ
َ
تَ ((:أما َو َ
ْ ُ ُ
َْ ْ ُ
ْ َ َ َ
وق ثَالَ ٍ
والي وِم ِ
اآلخ ِر أ ْن ُِحت هد على ميِ ٍ
ب ،إَله علَى َزْو ٍج ْأربَ َعةَ أ ْش ُه ٍر َو َع ْشراً")) .متفق عليه
ت فَ َ
َ
َ َْ
htm.285/https://saaid.net/Doat/yahia
من سنن الرسول ﷺ:
 |•°)76إيقاظ األهل لصالة قيام الليل:
ِ
ت،
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َع ْن أَِيب ُهَريْ َرَة رضي هللا عنه ،قَ َ
اَّللِ َ « :رِح َم ه
ول ه
صلهى َوأَيْ َق َ
ظ ْامَرأَتَهُ ،فَِإ ْن أَبَ ْ
اَّللُ َر ُجالً قَ َام م َن اللهْي ِل فَ َ
اَّلل امرأَةً قَام ِ
ِ
ت ِيف َو ْج ِه ِه الْ َماءَ».
ض َح ْ
ت َزْو َج َها ،فَِإ ْن أ ََب ،نَ َ
ت َوأَيْ َقظَ ْ
صله ْ
ض َح ِيف َو ْج ِه َها الْ َماءََ ،رح َم هُ ْ َ َ ْ
نَ َ
ت م َن اللهْي ِل فَ َ
صححه األلباين يف صحيح أيب داود
�وعن أَِيب سعِ ٍ
ظ الهر ُج ُل أ َْهلَهُ ِم َن اللهْي ِل
ال َر ُس ُ
يد وأَِيب ُهَريْ َرَة رضي هللا عنهما ،قَاَلَ :قَ َ
ول ه
اَّللِ صلى هللا عليه وسلم« :إِذَا أَيْ َق َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ه
صلهيَا ،أ َْو َ ه
ين َوال هذاكَرات» .صححه األلباين
فَ َ
صلى َرْك َعتَ ْني َمج ًيعاُ ،كتبَا يف الذاك ِر َ
من سنن الرسول ﷺ:
 |•°)77إسباغ الوضوء على املكاره:
ول ِ
ول ِ
اخلطَااي ،وي رفَع بِِه الدهرج ِ
ِِ
هللا
ات؟» قَالُوا بَلَى َاي َر ُس َ
هللا قَ َ
َع ْن أَِيب ُهَريْ َرةَ ،أَ هن َر ُس َ
ََ
ال« :أَََل أ َُدلُّ ُك ْم َعلَى َما ميَْ ُحو هللاُ به َْ َ َ َ ْ ُ
ال« :إِسباغُ الْو ِ
اخلطَا إِ َىل الْمس ِ
ط» .رواه مسلم
ص َالةِ ،فَ َذلِ ُك ُم ال ِرَاب ُ
ص َال ِة بَ ْع َد ال ه
اج ِدَ ،وانْتِظَ ُار ال ه
ضوء َعلَى الْ َم َكا ِرهَِ ،وَكثْ َرةُ ُْ
قَ َ ْ َ ُ ُ
ََ
☆ قال القاضي عياِ ِ -رمحه هللا " :-إسباغ الوضوءَ :متامه ،واملكاره تكون بشدهة الربد ،وأ َمل اجلسم وحنوه".
http://almunajjid.com/6718

من سنن الرسول ﷺ:
 |•°)78التكبري والتسبيح عند النوم:
خادما  " :أَل أدلكما
عن علي رضي هللا عنه ،أن رسول هللا ﷺ قال حني طلبت منه فاطمة رضي هللا عنها؛ ً
على ما هو خري لكما من خادم؟ إذا أويتما إىل فراشكما ،أو أخذمتا مضاجعكما ،فكربا أر ًبعا وثالثني ،وسبحا ثال ًاث
وثالثني ،و امحدا ثال ًاث وثالثني .فهذا خري لكما من خادم " .متفق عليه
من سنن الرسول ﷺ:
 |•°)79الصوم يف الشتاء:

صوم ِيف ِ
ِ
الشتَ ِاء » .رواه الرتمذي وصححه األلباين.
قَ َ
يمةُ الْبَا ِرَدةُ ال ه ْ ُ
ال صلى هللا عليه وسلم « :الْغَن َ
من سنن الرسول ﷺ:

 |•°)80االقتصاد يف املاء:

�عن أنس رضي هللا عنه قال" :كان النيب ﷺ يغتسل ابلصاع إىل خسة أمداد ،ويتوضأ ابل ُمد" .متفق عليه
من سنن الرسول ﷺ:

 |•°)81املسح على اخلفني:

هيب ﷺ ِيف س َف ٍر ،فَأَهويت ِألَن ِزع خف ِ
َدخ ْلتُ ُه َما
نت َم َع النِ ِ
هيه ،فَ َق َ
عن عروة بن املغرية عن أبيه قالُ " :ك ُ
الَ « :د ْع ُه َما ،فَِإ هين أ َ
َ ُ َ ُ
َ
ِ
اهرتَ ِ
ني» ،فَ َم َس َح َعلَْي ِه َما" .رواه البخاري ومسلم
طَ َ
☆شرح خمتصر ملسائل املسح على اخلفني مع التطبيق:
https://youtu.be/AVLL_R-GrqE
من سنن الرسول ﷺ:
 |•°)82إطفاء النار قبل النوم:

ِ ِ
ني تَنَ ُامو َن» .متفق عليه.
هار ِيف بُيُوت ُك ْم ح َ
عن ابن عمر رضي هللا عنهما عن النيب ﷺ قالَ« :لَ تَْت ُرُكوا الن َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ال:
هيب ﷺ قَ َ
اَّللُ َعْنهُ قَ َ
وسى َر ِض َي ه
ت ِابلْ َمدينَ ِة َعلَى أ َْهل ِه ِم ْن اللهْي ِل فَ ُحد َ
احتَ َر َق بَْي ٌ
ب بِ َشأْهن ْم النِ ُّ
َ
ال ْ " :
وع ْن أَِيب ُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
وها َعْن ُك ْم )" .رواه البخاري ومسلم
هار إِهمنَا ه َي َع ُد ٌّو لَ ُك ْم فَِإ َذا منْتُ ْم فَأَطْفئُ َ
( إ هن َهذه الن َ
http://islamqa.info/ar/192731
https://youtu.be/5a_fssVZong

من سنن الرسول ﷺ:
|•°)83اإلحسان إىل البنات واألخوات:
س ب ِن مالِ ٍ
ال َجا ِريَتَ ْ ِ
ني َح هىت تَْب لُغَا َجاءَ يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة أ ًََن َوُه َو
اَّلل ﷺَ ":م ْن َع َ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
ك رضي هللا عنه ،قَ َ
ول ه
َع ْن أَنَ ِ ْ َ
َصابِ َعهُ" .رواه مسلم
َو َ
ض هم أ َ
عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا ﷺ  ":ليس أحد من أميت يعول ثالب بنات أو ثالب أخوات
سرتا من النار " .صححه األلباين
فيحسن إليهن إَل كن له ً
عن أَِيب سعِ ٍ
ول هِ
الب أَخو ٍ
اَّلل ﷺ  ":من َكا َن لَه ثَ ُ ٍ
ات أ َْو
يد ْ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
اخلُ ْد ِر ِي رضي هللا عنه ،قَ َ
ُ
َْ
َْ
َ
الب بَنَات أَْو ثَ ُ َ َ
ان أَو أ ِ
ِ
اجلَنهةُ" .صححه األلباين
اَّللَ فِي ِه هن فَلَهُ ْ
ص ْحبَ تَ ُه هن َواته َقى ه
ابْنَ تَ ْ ْ
ُختَان فَأ ْ
َح َس َن ُ
ول هِ
عن جابر بن عب ِد هِ
الب ب نَ ٍ
ات يُ ْؤِوي ِه هن َويَ ْر َمحُ ُه هن َويَ ْك ُفلُ ُه هن
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
اَّلل رضي هللا عنه ،قَ َ
ْ َ َْ
اَّلل ﷺ َ " :م ْن ُك هن لَهُ ثَ ُ َ
اجلنهةُ الْب تهةَ  ،قَ َ ِ
ول هِ
ت اثْنَ تَ ْ ِ
ت اثْنَ تَ ْ ِ
ض الْ َق ْوِم أَ ْن
ني  ،قَ َ
ني ؟ قَ َ
يل َ :اي َر ُس َ
ال َ :وإِ ْن َكانَ ْ
اَّلل فَِإ ْن َكانَ ْ
َو َجبَ ْ
ال  :فَ َرأَى بَ ْع ُ
ت لَهُ َْ َ
ال ق َ
ال و ِ
ِ
اح َدةً" .صححه األلباين
لَ ْو قَالُوا لَهُ َواح َد ًة لََق َ َ
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)84مساعدة األعمى وضعيف البصر:

عن أيب ذر رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا ﷺ  ":وبصرك للهرجل الهرديء البصر لك صدقة " .صححه األلباين
من سنن الرسول ﷺ :

السالم:
 |•°)85تبليغ َّ

هيب ﷺ قال َلا« :إِ هن ِج ِْربيل ي ْقرأُ َعلَي ِ
"و َعلَْي ِه ال هسالَ ُم َوَر ْمحَةُ
ك ال هسالَ َم» قَالَ ْ
عن عائشة رضي هللا عنها أَ هن الن ه
ت :فَ ُق ْل ُ
َََ ْ
تَ :
اَّللِ" .رواه البخاري ومسلم

☆ixzz3uuCdQkGH#/96144/0/http://www.alukah.net/sharia
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)86أداء النوافل يف البيت:

عن ابن عمر رضي هللا عنهما ،عن النيب ﷺ قال  " :اجعلوا يف بيوتكم من صالتكم وَل تتخذوها قبوراً " .رواه البخاري
ومسلم
وعن زيد بن اثبت رضي هللا عنه ،أن رسول هللا ﷺ اختذ حجرة - ،قال :حسبت أنه قال :من حصري  -يف رمضان
ًنس من أصحابه فلما علم هبم جعل يقعد فخرج إليهم،
فصلى فيها ليايل ،فصلهى بصالته ٌ

فقال " :قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلُّوا أيها الناس يف بيوتكم فإن أفضل الصالة صالة املرء يف بيته إَل
املكتوبة " .رواه البخاري ومسلم.
https://islamqa.info/ar/22209
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)87السالم على ِّ
الصبيان:

ِ ِ
ِِ
صب ي ٍ
ان فَ َسله َم َعلَْي ِه ْم» .رواه البخاري
عن أنس بن مالك رضي هللا عنه« :أَنههُ َكا َن ميَْش ي َم َع َر ُسول اَّلل ﷺ فَ َمهر ب ْ َ
ومسلم
ول هللا ﷺ علَى ِغ ْلم ٍ
ان يَْل َعبُو َن فَ َسله َم َعلَْي ِه ْم " .صححه األلباين
س أيضا " :أَتَى َر ُس ُ
وقَ َ
َ
َ
ال أَنَ ٌ
ول هِ
ِ ِ
َخ َذ بِيَ ِدي فَأ َْر َسلَِين بِ ِر َسالٍَة
ويف رواية عنه قال { :انْتَ َهى إِلَْي نَا َر ُس ُ
اَّلل ﷺ َوأ ًََن غُ ٌ
الم ِيف الْغ ْل َمان فَ َسله َم َعلَْي نَا ،مثُه أ َ
وقَعد ِيف ِظ ِل ِجدار -أَو قَ َ ِ
ت إِلَْي ِه } .رواه أبو داود وصححه األلباين
َ ََ
ال إِ َىل ج َدار َ -ح هىت َر َج ْع ُ
َ ْ
محل للنهفس على التواضع ،وتعويد للصبيان على هذه الشعرية ،وإحياؤها يف نفوسهم.
☆ ويف ال هسالم على الصبيانٌ :
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)88صلة أهل ود الوالدين( ،كاألصدقاء):

يقول النيب ﷺ كما يف حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا تعاىل عنهما  " :إن أبر الرب صلة الولد أهل ود أبيه".
أخرجه مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،ابب صلة أصدقاء األب واألم ،وحنوُها.
ِ ِ
الرب أَ ْن ي ِ
ِ
ص َل الهر ُج ُل أ َْه َل ُوِد أَبِ ِيه بَ ْعد أَ ْن يُ ِويل" .رواه مسلم
وعنه أيضا أن النيب ﷺ قال" :إن م ْن أَبَ ِر ِ َ
☆ (( يُ ِويل  :أي بعد أن ميوت ،فهذا من الرب الذي يبقى ،وهذا َل يعين أن اإلنسان يف حياة أبيه َل يرب أصحابهَ ،ل،
وإمنا يكون ذلك أيضاً من الرب ،فإنه إذا وصلهم وأحسن إليهم يف حياة أبيه فإن هذا من بر أبيه ،وهو أطيب لقلبه))
د.خالد السبت.
cnt/dros/1927/http://www.khaledalsabt.com
cnt/dros/1928/http://www.khaledalsabt.com
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)89تفتيش التمر لتنقيته:
ِ
ول هِ ِ ِ ٍ
َع ْن أَنَ ٍ
وس ِمْنهُ" .صححه األلباين
ال " :أُِِتَ َر ُس ُ
اَّللُ َعْنهُ قَ َ
س َر ِض َي ه
ِج ُّ
اَّلل ﷺ بتَ ْم ٍر َعتيق ،فَ َج َع َل يُ َفت ُشهُ ُخيْر ُ
الس َ
☆عتيق :أي قدمي.

من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)90ترك السنة الراتبة يف السفر ما عدا سنة الفجر:

ص ب ِن ع ِ
اص ِم بْ ِن
أنكر ابن عمر رضي هللا عنهما على من صلى الراتبة يف السفر  ،روى البخاري ومسلم :عن َح ْف ِ ْ َ
ال ِ :
عُمر بْ ِن ْ ِ
صلهى لَنَا الظُّ ْهر رْك َعتَ ْ ِ
صحْب ُ
ني  ،مثُه أَقْ بَ َل َوأَقْ بَ ْلنَا َم َعهُ َح هىت َجاءَ َر ْحلَهُ
ت ابْ َن ُع َمَر ِيف طَ ِر ِيق َم هك َة  ،فَ َ
اخلَطهاب قَ َ َ
ََ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت:
صلهى  ،فَ َرأَى ًَن ًسا قيَ ًاما  ،فَ َق َ
ت مْنهُ الْت َفاتَةٌ َْحن َو َحْي ُ
س َو َجلَ ْسنَا َم َعهُ  ،فَ َحانَ ْ
صنَ ُع َه ُؤَلء ؟ قُ ْل ُ
ال َ :ما يَ ْ
ث َ
َو َجلَ َ
ول هِ
الِت  ،اي ابن أ َِخي  ،إِِين ِ
ص ِ
اَّلل ﷺ ِيف
ت َر ُس َ
يُ َسبِ ُحو َن (أي يصلون النافلة) قَ َ
صحْب ُ
ت ُم َسبِ ًحا ألَْمتَ ْم ُ
ال  :لَ ْو ُكْن ُ
َ
ت َ
َ َْ
اَّلل  ،و ِ
اَّلل  ،و ِ
ت أ ََاب بَ ْك ٍر فَلَم يَِزْد َعلَى رْك َعتَ ْ ِ
ال هس َف ِر فَلَم يَِزْد َعلَى رْك َعتَ ْ ِ
ت عُ َمَر فَلَ ْم
ني َح هىت قَبَ َ
ني َح هىت قَبَ َ
صحْب ُ
صحْب ُ
ضهُ هُ َ َ
ضهُ هُ َ َ
ْ
ْ
َ
َ
ِ
ت عُثْما َن فَلَم يَِزْد َعلَى رْك َعتَ ْ ِ
يَِزْد َعلَى رْك َعتَ ْ ِ
اَّللُ ( :لََق ْد َكا َن لَ ُك ْم
اَّللُ َ ،وقَ ْد قَ َ
ال ه
ضهُ ه
ضهُ ه
ني َح هىت قَبَ َ
ني َح هىت قَبَ َ
اَّللُ  ،مثُه َ
ْ
صحْب ُ َ
َ
َ
ِ
ِيف رس ِ
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ) .
ول ه
اَّلل أ ْ
َُ
☆يستثىن مما سبق راتبة الفجر فإهنا تؤدى يف حال السفر كما تؤدى يف حال احلضر
فقد روى مسلم من حديث أيب قتادة أن النيب ﷺ صلى راتبة الفجر يف السفر .
https://islamqa.info/ar/48997
16347/http://www.binbaz.org.sa/node
/17385/http://ar.islamway.net/fatwa
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)91النوم على وضوء:
�قال النيب ﷺ للرباء بن عازب رضي هللا عنه  " :إذا أتيت مضجعك  ،فتوضأ وضوءك للصالة  ،مث اضطجع على
شقك األمين ...احلديث " ..متفق عليه
طاهرا ابت يف شعاره ملك ،فال يستيقظ إَل قال امللك :اللهم اغفر لعبدك فالن ،فإنه
�وقال رسول هللا ﷺ  " :من ابت ً
طاهرا" .قال الشيخ األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب :حسن لغريه.
ابت ً
https://islamqa.info/ar/12782
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)92بيان الكالم وإيضاحه للمخاطب:
 قالت عائشة – رضى هللا عنها – ِف صفة كالم نبينا ﷺ  " :كان كالم رسول هللا ﷺ كالماً فصالً يفهمه كل من

يسمعه " .صححه األلباين
 وعن أنس رضي هللا عنه أن النيب ﷺ كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثالاثً حىت تفهم عنه ،وإذا أتى على ٍ
قوم فسلم
عليهم سلم عليهم ثالاثً .رواه البخاري

من سنن الرسول ﷺ :
( |•°)93التلبينة) للمريض واحملزون:
ِِ
هيب ﷺ أَنهها َكانَت إِ َذا مات الْميِ ِ ِ
صتَ َها،
َع ْن َعائِ َش َة َزْو ِج النِ ِ
ك النِ َساءُ ،مثُه تَ َفهرقْ َن إَِل أ َْهلَ َها َو َخا ه
اجتَ َم َع ل َذل َ
ْ َ َ َ ُ
ت م ْن أ َْهل َها فَ ْ
َ
ول هِ
ِ
ِ
أَمرت بِب رم ٍة ِمن تَ ْلبِينَ ٍة فَطُبِخت ،مثُه ِ
اَّلل يَ ُقول" :
ت َر ُس َ
ت الته ْلبِينَةُ َعلَْي َها ،مثُه قَالَ ْ
صبه ْ
َ ْ
تُ :ك ْل َن مْن َها ،فَِإِين َمس ْع ُ
صن َع ثَِري ٌد فَ ُ
ُ
َ َ ْ َُْ ْ
ب بِبَ ْع ِ
الته ْلبِينَةُ ُُِم همةٌ لِ ُف َؤ ِاد الْ َم ِر ِ
احلُْزِن " .رواه البخاري ومسلم
ض ْ
يض ،تَ ْذ َه ُ
اَّلل عْن ها أَنهها َكانَت أتْمر ِابلته ْلبِ ِ ِ
اَّللِ
ِ
ِ
يض ولِْلمحز ِ
ون َعلَى ا َْلالِ ِ
ت َر ُس َ
ت تَ ُق ُ
ول ه
كَ ،وَكانَ ْ
ول :إِِين َمس ْع ُ
َ
ني ل ْل َم ِر ِ َ َ ْ ُ
 وعنها َرض َي هُ َ َ َ
ْ َ ُُ
ب بِبَ ْع ِ
ول " :إِ هن الته ْلبِينَةَ ُِجت ُّم فُ َؤ َاد الْ َم ِر ِ
احلُْزِن " .رواه البخاري ومسلم
ﷺ يَ ُق ُ
ض ْ
يضَ ،وتَ ْذ َه ُ
https://islamqa.info/ar/60311
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)94األكل بثالثة أصابع:
عن كعب بن مالك رضي هللا عنه قال " :كان رسول هللا ﷺ أيكل بثالب أصابع ،ويلعق يده قبل أن ميسحها ".
رواه مسلم
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)95احملافظة على انفلة الفجر:
رضي هللا عنها ،قالت " :مل ي ُك ِن النيب ﷺ على ٍ
عن عائشةَ ِ
شيء ِمن النو ِ
كعيت الفج ِر " .
ُّ
افل أَش هد ُ
تعاه ًدا مْنه على َر َ
رواه البخاري ومسلم
ضا َ " :لُما
النيب ﷺ قال " :ركعتَا الفج ِر خريٌ من الدُّنيا وما فيها " رواه مسلم ،وقال أي ً
وعنها رضي هللا عنها ،أ هن ه

مجيعا" .رواه مسلم
ُّ
أحب ه
إيل من الدُّنيا ً
من سنن الرسول ﷺ :

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

روى مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب ﷺ قال  " :إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر
ثالب مرات ،فإن الشيطان يبيت على خياشيمه ".
https://islamqa.info/ar/228261

من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)97النهي عن اللعن:
ت ب ِن ال ه ِ
ِ
ال " :لَ ْع ُن الْ ُم ْؤِم ِن َك َقْتلِه" .رواه البخاري ومسلم
هيب ﷺ قَ َ
ض هحاك رضي هللا عنه أَ هن النِ ه
َع ْن َاثبِ ْ
ِ
ِ
ِ
ني َل يَ ُكونُو َن ُش َه َداءَ َوَل
اَّللِ ﷺ يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
ول ه
ول  " :إِ هن اللهعهان َ
 وروى مسلم َع ْن أَِيب الد ْهرَداء رضي هللا عنه قال َ :مس ْع ُ
ُش َف َعاءَ يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة " .
 وعن عمران بن حصني رضي هللا عنه ،قال :بينما رسول هللا ﷺ يف بعض أسفاره ،وامرأة من األنصار على ًنقة
فضجرت فلعنتها ،فسمع ذلك رسول هللا ﷺ  ،فقال" :خذوا ما عليها ،ودعوها ،فإهنا ملعونة" .رواه مسلم
19861/http://ar.islamway.net/fatwa
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)97النهي عن املن:
اَّللُ َوَلَ يَْنظُُر إِلَْي ِه ْم يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة َوَلَ يَُزكِي ِه ْم َوََلُْم
▪ َع ْن أَِب َذ ٍر رضي هللا عنه َع ِن النِ ِ
هيب ﷺ أَنههُ قَ َ
ال« :ثَالَثَةٌ َلَ يُ َكلِ ُم ُه ُم ه
ع َذ ِ
ول هِ
ِ
ال
اَّللِ َخابُوا َو َخ ِس ُروا فَ َق َ
ت َم ْن ُه ْم َاي َر ُس َ
ت َم ْن ُه ْم َاي َر ُس َ
ول ه
اَّلل قَ ْد َخابُوا َو َخس ُروا أ ََع َاد َها ثَالَ ًاث .قُ ْل ُ
يم» .قُ ْل ُ
َ ٌ
اب أَل ٌ
«الْمسبِل والْمنها ُن والْمْن ِفق ِس ْلعتَه ِاب ْحللِ ِ
ف الْ َك ِاذ ِ
ب» .رواه مسلم
ُْ َُ َ َ ُ ُ َُ َ
☆املنان :كثري املن وتعديد النعمة والفضل على من أحسن إليه .
َ
/86709/0/http://www.alukah.net/sharia
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)98تعليم األبناء القرآن:

قال رسول هللا ﷺ عن صاحب القرآن يوم القيامة :
" … ويكسى والداه حلتني َل تقوم َلم الدنيا وما فيها ،فيقوَلن :اي رب ! أَّن لنا هذا ؟ فيقال :بتعليم ولدكما القرآن ".
السلسلة الصحيحة ،األلباين 6/2829
من سنن الرسول ﷺ:

 |•°)99احللم ،وعدم اإلنتصار للنفس:
ول هِ ِ
اَّللِ فَيَ ْن تَ ِق َم ِهَّللِ ِهبَا ).
ت َ ( :وَما انْتَ َق َم َر ُس ُ
ك ُح ْرَمةُ ه
َع ْن َعائِ َش َة َر ِض َي ه
اَّلل ﷺ لنَ ْف ِس ِه إِهَل أَ ْن تُْن تَ َه َ
اَّللُ َعْن َها أَن َهها قَالَ ْ
رواه البخاري ومسلم
ول هِ
س ب ِن مالِ ٍ
الُ « :كْنت أَم ِشي مع رس ِ
ظ
ك رضي هللا عنه ،قَ َ
اَّلل ﷺ َو َعلَْي ِه بُْرٌد َََْرِاينٌّ َغلِي ُ
وروى البخاري َع ْن أَنَ ِ ْ َ
ُ ْ ََ َُ
ِ
ول هِ
اَّلل ﷺ قَ ْد أَثهرت ِهبا ح ِ
احل ِ
ت إِ َىل ص ْفح ِة َعاتِ ِق رس ِ
اشيَةُ
اشيَ ِة ،فَأ َْد َرَكهُ أ َْعَرِ ٌّ
ايب فَ َجبَ َذهُ بِ ِرَدائِِه َجْب َذةً َشد َ
يدةًَ ،ح هىت نَظَْر ُ
َْ َ َ
َ َ
َ
َُ

ول هِ
ال :اي ُحم هم ُد مر ِيل ِمن م ِال هِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِِ
ت إِلَْي ِه َر ُس ُ
ض ِح َ
اَّلل ﷺ مثُه َ
اَّلل الهذي عْن َد َك ،فَالْتَ َف َ
ك ،مثُه أ ََمَر لَهُ
َْ
البُ ْرد م ْن شدهة َجْب َذته ،مثُه قَ َ َ َ ُ ْ
بِ َعطَ ٍاء».
ول هِ
ط ِمن الي ه ِ
ِ
ود َعلَى رس ِ
ت
اَّلل ﷺ  ،فَ َقالُوا :ال هس ُام َعلَْي ُك ْم ،قَالَ ْ
وعن َعائ َشةَ ،رضي هللا عنها قَالَ ْ
تَ :د َخ َل َرْه ٌ َ َ ُ
َُ
ِ
ب ِ
الرفْ َق ِيف
ال َر ُس ُ
ت :فَ َق َ
اَّللِ ﷺَ « :م ْه ًال َاي َعائِ َشةُ ،إِ هن ه
ول ه
اَّللَ ُِي ُّ
تَ :و َعلَْي ُك ُم ال هس ُام َوالله ْعنَةُ ،قَالَ ْ
َعائ َشةُ :فَ َف ِه ْمتُ َها فَ ُق ْل ُ
ول هِ
ِِ
تَ :و َعلَْي ُك ْم» .رواه البخاري
ال َر ُس ُ
اَّللِ ،أ ََوَملْ تَ ْس َم ْع َما قَالُوا؟ قَ َ
تَ :اي َر ُس َ
ول ه
اَّلل ﷺ« :قَ ْد قُ ْل ُ
األ َْم ِر ُكله» فَ ُق ْل ُ
☆ صلوات هللا وسالمه عليك ايرسولنا ،ما أعظمك وأحلمك..
من سنن الرسول ﷺ :
 |•°)100التكبري عند الفرح:

☆ التكبري عند الفرح والسرور أمر مستفيض يف السنة ،مشهور عند السلف.
ِِ
ول هِ ِ
َع ِن ابْ ِن َعبه ٍ
ِ
الَ :جاءَ َر ُج ٌل إِ َىل النِ ِ
الَ :اي َر ُس َ
هيب ﷺ ،فَ َق َ
اس رضي هللا عنهما ،قَ َ
َح َد ًَن َِجي ُد ِيف نَ ْفسه ،يُ َع ِر ُ
اَّلل ،إ هن أ َ
ِابلش ِ
ال:
ب إِلَْي ِه ِم ْن أَ ْن يَتَ َكله َم بِِه ،فَ َق َ
َح ُّ
هيءَ ،ألَ ْن يَ ُكو َن ُمحَ َم ًة أ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلَ ْم ُد هَّلل الهذي َرهد َكْي َدهُ إِ َىل الْ َو ْس َو َسة» .صححه األلباين
اَّللُ أَ ْكبَ ُرْ ،
اَّللُ أَ ْكبَ ُر ،ه
اَّللُ أَ ْكبَ ُر ،ه
«ه
وروى مسلم :أن النيب ﷺ ملا أخرب أصحابه أهنم ربع أهل اجلنة ،مث ثلث أهل اجلنة ،مث شطر أهل اجلنة ،كانوا يكربون
يف كل مرة.
استغفر هللا ..واحلمدهلل ..وهللا أكب ر ..على متام املئ ة ،نفعنا هللا وإايكم هبا ،ورزقنا شفاعة رسوله حممد عليه الصالة
والسالم ..
ِ
ِ
ِ ٍ
ٍ
هك َِ
محي ٌد َُِمي ٌدَ ،وَاب ِرْك َعلَى ُحمَ هم ٍد َو َعلَى
ت َعلَى إِبْ َراه َيم َو ِآل إِبْ َراه َيم ،إِن َ
صلهْي َ
ص ِل َعلَى ُحمَ همد َو َعلَى آل ُحمَ همدَ ،ك َما َ
الله ُه هم َ
ِ
ِ
ِ ٍ
هك َِ
محي ٌد َُِمي ٌد....
ت َعلَى إِبْ َراه َيم َو ِآل إِبْ َراه َيم ،إِن َ
آل ُحمَ همدَ ،ك َما َاب َرْك َ

حن ــــ ـــان ب ـــنت صـالح ال ـــغـامـدي
ماجستري ثقافة إسالمية

@HananSaleh4
قن اة من سنن الرسول ﷺ على برًنمج التلجرام
يتم ارسال كل يوم سنة من سنن الرسول ﷺ للعلم والعمل هبا
رابط القناة
https://goo.gl/bngXwz

