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 هدي حممد  ٣

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه، 
  :وبعد

 فهو دين الفطرة، فإن من أعظم نعم اهللا علينا نعمةَ اإلسالم
دين صاحل لكل ، دين العلم واألخالق، دين شامل كامل، والوسطية

  .دين فيه حلٌّ جلميع املشكالت، دين اليسر والرمحة، زمان ومكان

ني خصائص هذا الدين يفما أحوجنا يف هذا العصر خصوصا لتب
  .وحماسنه للعامل أمجع؛ ليظهر هلم الصورة احلقيقية الناصعة لدين اإلسالم

فقد اجتمع ،  هو التطبيق  العملي هلذا الدينملسو هيلع هللا ىلصمد وإن هدي حم

اإلسالم دينا كل تلك اخلصائص اليت جعلت من دين  ملسو هيلع هللا ىلص يف هديه
 وذلك لشموله جلميع مناحي احلياة التعبدية ؛سهل االعتناق والتطبيق

  .املادية والروحية، والعملية واألخالقية

تاب الكاويف هذ
 هدي زاد املعاد يف(الذي انتقيته من كتاب  )١(

                                                           
وإتاحته على ،  ترمجة الكتاب ألهم اللغات العاملية– مبشيئة اهللا تعاىل –سيتم ) 1(

اإلنترنت؛ ليسهل انتشاره واإلفادة منه يف سائر أحناء العامل وسيتبعه إن شاء اهللا كتاب 
  ".خصائص اإلسالمي وحماسنه"



  

  هدي حممد  ٤

)خري العباد لإلمام ابن القيم
) ١( 

لذي يعد من أفضل ما كُتب يف  ا-
 يف سائر جوانب حياته؛ لنقتدي به ه تقريب هلدي- ملسو هيلع هللا ىلصهدي النيب 

  .ملسو هيلع هللا ىلصونسري على هديه 

  ...وأن يبارك يف هذا الكتاب، نسأل اهللا اإلخالص والقبول
  أمحد بن عثمان املزيد. د

dralmazyad@hotmail.com 

                                                           
ت له بالرمز فما كان يف الصحيحني رمز، قمت باختصار عزو األحاديث النبوية) 1(
وابن ، "ن"، والنسائي "ت"، والترمذي "د"وأيب داود " م"ومسلم " خ"، والبخاري "ق"

  " .حم"واملسند ، "جه"ماجه 
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 هدي حممد  ٥

١-هيدة  صلى اهللا عليه وسلم هاِء احلَاجقَضِة وار١(ِيف الطَّه(  

  :يف قَضاِء احلاجِةصلى اهللا عليه وسلم    هديه–أ 
اللَّهم ِإني أَعوذُ ِبك ِمن اخلُبِث «:  كان إذا دخلَ اخلالء قال-١

  .]جه، ت، د[» غُفْرانك«:  وإذا خرج يقول،]ق[» واخلَباِئِث
  . أكثر ما يبولُ وهو قاعد وكانَ-٢
وجيمع ، ويستجِمر باألحجاِر تارةً،  وكان يستنجي باملاِء تارةً-٣

  .بينهما تارةً
  . وكان يستنجي ويستجمر بِشماِله-٤
  . األرِض وكان إذا استنجى باملاِء ضرب يده بعد ذَِلك علَى-٥
 انطلق حتى يتوارى عن  وكان ِإذَا ذَهب يف سفَِره للحاجِة-٦

  .أَصحاِبِه
 وكان يستِتر باهلدِف تارةً وِبحاِئِش النخِل تارةً، وبشجِر الوادي -٧

  .تارةً
٨ –ِمثَ  وكان يرتاد لبوالد ِله املوضع]الرخو من األرضاللَّي ن.[  
  .ِض وكان ِإذَا جلَس حلاجِته مل يرفع ثوبه حىت يدنو ِمن األر-٩

                                                           

  ).١/١٦٣(زاد املعاد ) 1(



  

  هدي حممد  ٦

  . وكانَ ِإذَا سلَّم عليه أحد وهو يبولُ مل يرد عليه– ١٠

يف الوضوِءصلى اهللا عليه وسلم   هديه –ب 
)١(

  :  
ورمبا صلَّى الصلواِت ،  كان يتوضأ لكل صالٍة يف غالِب أحياِنه-١

  .ِبوضوٍء واحٍد

٢-دوكان يتوضأُ بالْم 
)٢(

  . منه تارةًأزيدوب، وبثُلُثَيِه تارةً، رةً تا
 وكان من أيسِر الناس صبا ملاء الوضوِء ويحذِّر أمته ِمن اإلسراِف -٣

  .فيه
 ويف بعِض، وثالثًا ثالثًا، ومرتِني مرتِني،  وكان يتوضأُ مرةً مرةً-٤

  .ومل يتجاوز الثالثَ قَطُّ، ااألعضاِء مرتِني وبعِضهما ثالثً
، وتارةً بثالث، فة، وتارةً بغرفتِني وكان يتمضمض ويستنشق تارةً بغر-٥

  .وكان يصلُ بني املضمضِة واالستنشاِق
  . وكان يستنشق باليمِني ويستنثر باليسرى-٦
٧ –واستنشق ومل يتوضأ إال متضمض .  
  .وتارةً يقِْبل بيديه ويدِبر،  وكان ميسح رأسه كلَّه– ٨
٩ –ل على الِعمعلى ناصيِته كَم ِة وكان إذا مسحام.  

                                                           
  ).١/١٨٤(زاد املعاد ) 1(

  .أمداد) ج. ( ِملْء كفَّي اإلنسان املعتدل إذا مألمها ومد يده هبما:املدُّ) 2(
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 هدي حممد  ٧

  . مع رأسه– ظاهرمها وباطنهما – وكان ميسح أذنيه – ١٠
  . وكان يغسلُ ِرجلَيِه إذا مل يكونا يف خفَّيِن وال جوربيِن-١١
  .با متواليا ومل يِخلّ به مرة واحدة وكان وضوؤه مرتـ-١٢
 أَنْ ال أَشهد«: ويقول يف آخره،  وكان يبدأ وضوَءه بالتسِميِة-١٣

لَه ِريكإلَّا اُهللا وحده ال ش إله ،أَنَّ م دهأَشو هدبا عدمح
ولُهسرو ،ِرينطَهاملُت لِْني ِمنعواج اِبنيالتو لِْني ِمنعاج ماللَّه «

  .]ت[
، ت أَنأَشهد أَنْ الَ إله ِإلَّا، سبحانك اللَّهم وِبحمِدك«: ويقول

كإلَي وبوأَت كِفرغتأَس«.  
ال ، نويت رفع احلَدِث وال استباحةَ الصالِة:  ومل يقُلْ يف أوله-١٤

  .هو وال أحد من أصحاِبه الْبتةَ
  . ومل يكُن يتجاوز  اِملرفَقَيِن والكعبِني-١٥
  . ومل يكن يعتاد تنشيف أعضاِئِه– ١٦
١٧-لِّلُ ِلحخا وكان يأحيان هتعلى ذلك، ي اِظبوومل ي.  
  .ومل يكن حيافظ على ذلك،  وكان خيللُ بني األصابِع– ١٨
ولكن تارةً ،  ومل يكُن من هديه أن يصب عليه املاُء كلما توضأ– ١٩

  .ورمبا عاونه من يصب عليه أحيانا حلاجٍة، يصب على نفِسه



  

  هدي حممد  ٨

يف الْمسِح علَى الْخفَّيِنه وسلم  صلى اهللا علي هديه –ج 
)١(:  

، للمقيم يوما وليلةًووقَّت ،  صح عنه أنه مسح يف احلضر والسفر-١
وللمسافر ثالثةَ أياٍم ولياليهن.  

مسح على و، ومسح علَى اجلوربِني،  وكان ميسح ظَاِهر اخلُفَّيِن-٢
  .الناصيِةومع ، را عليهاالِعمامِة مقْتِص

بل إن كانتا يف ،  ومل يكن يتكلف ِضد احلالة اليت عليها قدماه-٣
ساخلفني ملَ، حوإن كانتا مكشوفتني غَس.  

يف التُّيمُِّمصلى اهللا عليه وسلم   هديه -د
)٢(:  

١- ةً أَوِبخس ا كانت أَولِّي عليها ترابصكان يتيمم باألرِض اليت ي 
يثُما أَدركَت رجلًا ِمن أُمِتي الصالةُ فَِعنده ح«: ويقول، رملًا

هورطَهو هِجدسحم[»م[.  
  .وال أمر به،  السفِر الطويل ومل يكن حيمل التراب يف-٢
بل أطلق التيمم ، وال أمر به،  ومل يصح عنه التيمم لكل صالٍة-٣

  .وجعله قائما مقام الوضوِء
٤-بضربٍة واحدٍة للوجِه والكفِني وكان يتيمم .  

                                                           
  ).١/١٩٢(اد زاد املع) 1(

  ).١/١٩٢(زاد املعاد ) 2(
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 هدي حممد  ٩

٢- هيدصلى اهللا عليه وسلمه ِةالَيف الص
)١(

  
  :يف اِالسِتفْتاِح والِْقراَءِةصلى اهللا عليه وسلم   هديه –أ 
، ومل يقل شيئًا قبلها، »اُهللا أكْبر«:  كان إذا قام إىل الصالة قال-١

  .وال تلَفَّظَ بالنيِة الْبتةَ
 هبما القبلةَ إىل ه معها ممدوديت األصابِع مستقبلًاكان يرفع يدي و-٢

  .؛ مث يضع اليمنى على ظهِر اليسرى- وإىل ِمنكَبيِه –فروع أُذْنيِه 
اللَّهم باِعد بيِني وبين خطَاياي كَما «بــ :  وكان يستفتح تارةً-٣

غِرِق والـماملَش نيب تداعِرِبب ، ايطَايخ اغِْسلِْني ِمن ماللَّه
اللَّهم نقِِّني ِمن الذُّنوِب واخلَطَايا كَما ينقَّى ، باملاِء والثَّلِْج والْبرِد

 ضياَألب بِسالثَّونالد ق[» ِمن[.  
 وجهت وجِهي ِللَِّذي فَطَر السماواِت واألرض«: وتارة يقول

ِتي ونسِكي ومحياي ِإنَّ صلَا،  ِمن املُشِرِكنيا مسِلما وما أَناحِنيفً
وأَنا أَولُ ، وِبذَِلك أُِمرت،  شِريك لَهلَا، ِتي ِهللا رب العالَِمنيومما

نِلِميم[» املُس[.  
» الرِجيِمأَعوذُ باِهللا ِمن الشيطَاِن «:  وكان يقول بعد االستفتاح-٤

  .مث يقرأ الفاحتة
واختِلف يف ، سكتةٌ بني التكبريِة والقراءِة:  وكان له سكتتاِن-٥

                                                           
  ).١/١٩٤(زاد املعاد ) 1(



  

  هدي حممد  ١٠

  .فروي أهنا بعد الفاحتة وروي أهنا قبلَ الركوِع، الثانيِة
وكان يطيلُها ،  فإذا فرغَ من قراءِة الفاحتِة أخذَ يف سورٍة غَيِرها-٦

  .ويتوسطُ فيها غالبا، غِريهوخيففها لعارض من سفٍَر أو ، تارةً
ها بسورِة وصلَّا، نحِو ستني آيةً إىل مائة وكان يقرأ يف الفجِر ب-٧

 (sŒÎ# ®ها بسورة ، وصلَّا»الروم«ها بسورة ، وصلَّا»ق«

ß§÷Κ¤±9$# ôNu‘Èhθä. 〈ها بسورة، وصلَّا :® #sŒÎ) ÏMs9Ì“ø9ã— 

ÞÚö‘F{$# $oλm;#t“ø9Î— 〈 ا بـ وصاله، يف الركعتني كلتيهما

ها فاستفتح سورةَ وصلَّا، ، وكان يف السفِر»املعوذَتيِن«
حىت إذا بلَغَ ِذكْر موسى وهارونَ يف الركعِة اُألوىل » املؤمنون«

كَعلَةٌ فَرعس أخذته.  

 ö≅yδ ®و دة،   السج〉أَلَم® وكان يصليها يوم اجلمعِة بــ – ٨

4’tAr& ’n?tã Ç⎯≈|¡ΣM}$# 〈 .  

نصف وأما العصر فعلى ال، ظهر فكان يطيلُ قراءتها أحيانا وأما ال– ٩
  .إذا قَصرتوبقدِرها ، ِمن قراءِة الظهِر إذا طالت

، ومرة بــ »الطوِر«ها مرةً بــ  وأما املغرب فَصلَّا– ١٠
  .»ِتاملُرسلَا«
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 هدي حممد  ١١

ـ -١١ ـ  ، ووقَّت ملعاذ فيها 〉 È⎦⎫ÏnG9$#uρ ® وأما العشاء فقرأ فيها ـب ـب

® Ä§÷Κ¤±9$#uρ $yγ8ptéÏuρ 〈  و® ËxÎm7y™ zΟó™$# y7În/u‘ 

’n?ôãF{$# 〈 و ،® È≅ø‹©9$#uρ #sŒÎ) 4©y ǿótƒ 〈وحنوها ، ، كَروأن

  .»البقرة«عليه قراءته فيها بــ 

، ورمبا قرأَها يف الركعتِني،  وكان ِمن هدِيِه قراءةُ السورة كاملةً-١٢
فلم ،  أواخِر السورة وأوساِطهاوأما قراءة، ورمبا قرأَ أولَ السورِة

  .يحفَطَ عنه

وأما قراءةُ ، وأما قراءةُ السورتني يف ركعٍة فكان يفعله يف النافلِة
وكان ال يعين سورةً ، سورٍة واحدٍة يف الركعتني معا فَقَلَّما كان يفعله

  .إلَّا يف اجلمعِة والعيديِن، يف الصالِة ِبعيِنها ال يقرأُ إال هبا

١٣-كرا مث تالركوِع شهر دعيف الفجِر ب تقَنه ،  ووكان قنوت
، فكان هديه القنوت يف النواِزِل خاصةً، فَلَما زالَ تركَه، لعارٍض

  .ومل يكُن يخصه بالفجِر

يف كيِفيِة الصالِةصلى اهللا عليه وسلم   هديه –ب 
)١(:  

                                                           
  ).١/٢٠٨(زاد املعاد ) 1(



  

  هدي حممد  ١٢

  .اٍةوىل على الثانيِة ِمن كُلِّ صلَ كان يِطيلُ الركعةَ األ-١
٢-إليه ن رادتبقدر ما ي كَتفَ وكان إذا فرغَ من القراءِة س ه مث رفعس

، ووضع كَفَّيه على ركبتيه كالقابض عليهما، يديِه وكَبر راِكعا
 وبسط ظهره ومده واعتدل فلم، ووتر يديه فَنحاهما على جنبيِه

  .بل حيالَ ظَهِرِه، ينِصب رأسه ومل يخِفضه
: يقولُ يف ذلك وتارةً ]م[» سبحانَ ربي الْعِظيِم«:  وكان يقُولُ-٣

وكان ، ]ق[» سبحانك اللَّهم ربنا وِبحمِدك، اللَّهم اغِْفر ِلي«
  .]ق[» رُّوِحسبُّوح قُدُّوس ربُّ املَالِئكَِة وال«: يقول أيضا

، وسجوده كذلك،  وكان ركُوعه املعتاد مقدار عشر تسبيحاٍت-٤
ولكن كان يفعله ، وتارةً جيعل الركوع والسجود بقدِر القياِم

فَهديه الغالب يف الصالِة تعديلُ ، أحيانا يف صالِة الليِل وحده
  .الصالة وتناسبها

، ويرفَع ]ق[» اُهللا ِلمن حِمدهسِمع «: ا وكان يرفع رأسه قائلً-٥
هلْبالسجوِد، يديه ويقيم ص ِمن هأْسر فَعلَا «: وقال، وكذلك إذا ر

» ا يِقيم ِفيها الرجلُ صلْبه يف الرُّكُوِع والسُّجوِداةٌ لَتجِزئ صلَ
ا ، ورمب»ربنا ولَك احلَمد«: ، فإذا استوى قال]جه، ن، د، ت[
  .»هم ربنا لك احلَمداللَّ«: ورمبا قال، »ربنا لَك احلَمد«: قال

اللَّهم ربنا «: ويقول فيه،  وكانَ يطيلُ هذَا الركْن ِبقَدِر الركُوِع– ٦
، وِملَْء ما بينهما، ولَك احلَمد ِملَْء السماواِت وِملَْء اَألرِض
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 هدي حممد  ١٣

أَحقُّ ما قَالَ ،  الثَّناِء واِدأَهلَ، ما ِشئْت ِمن شيٍء بعدوِملَْء 
بالْعد ،دبع ا لَككُلُّنلَلَا، وو تطَيا أَعِلم اِنعا ا مِلم ِطيعم 

  .]م[»  ينفَع ذَا اجلَد ِمنك اجلدُّمنعت، ولَا
وكان يضع ركْبتيِه ،  وال يرفع يديِه، مث كان يكَبر ويِخر ساجدا– ٧

وكان يسجد على جبهِتِه وأنِفه ، مث جبهته وأَنفَه، مث يديه بعدهما
وعلى املاِء ، وكانَ يسجد على األرِض كثريا، دونَ كَوِر الِعمامِة

وعلى اخلُمرِة، والطِِّني
 لىوع، املُتخذَِة ِمن خوص النخِل )١(

  .وعلى الفَروِة املَدبوغَِة، احلصِري املتخذ منه
وحنَّى يديه عن ،  وكان إذا سجد مكَّن جبهته وأنفه من األرِض– ٨

  .وجافامها حىت يرى بياض ِإبطَيِه، جنبيِه
،  وكان يضع يده حذْو ِمنكَبيِه وأُذُنيه ويعتدلُ يف سجوده– ٩

، ويبسط كَفَّيِه وأصابعه، جلَيِه القبلةَويستقبلُ بأطراِف أصابِع ِر
  .وال يفَرج بينهما وال يقبضهما

» اللَّهم اغِْفرِلي، سبحانك اللهم ربنا وِبحمِدك«:  وكان يقول– ١٠
  .]م[» ئكِة والرُّوِحسبُّوح قُدُّوس ربُّ املَلَا«: ويقول، ]ق[
١١ –كَبم هرأس ِه مث يرفعيدرافٍع ي ا غرير ، فِْرشا يِرشفْتم مث جيلس

ويضع يديه علَى ، وينِصب اليمىن، اليسرى وجيلس عليها
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، ِهكْبِتوطرف يده على ر، وجيعل ِمرفَقَيِه على فَخذَيِه، فَِخذَيِه
عو هبا مث يرفع أُصبعه يد، ويقبض اثنتِني ِمن أَصاِبعه ويحلِّق حلْقَةً

كهاـويريل«: مث يقول، ح اغِْفر مِني، اللَّهمحرِني، وارباجو ،
  .]جه، ت، د[» وارزقِْني، واهِدِني

١٢ – هيدِر  صلى اهللا عليه وسلم وكان هإطالةَ هذا الركِن ِبقَد
  .السجوِد

هض فإذا ن، معتمدا على فخذيه،  مث ينهض علَى صدوِر قدميه– ١٣
 مث يصلي ،ومل يسكت كما يسكُت عند االستفتاِح، افتتح القراءةَ

، واالستفتاِح، السكوِت:  يف أربعِة أشياَءالثانيةَ كاألوىل ِإلَّا
وتطويلها فكان يطيلُ الركعةَ اُألوىل على ، وتكبريِة اإلحراِم

  .ورمبا كان يطيلُها حىت ال يسمع وقْع قَدٍم، الثانيِة
١٤ –ى على فخذه األيسر فإذا جرسيده الي للتشهِد وضع لَس ، هدوي

، وكان ال ينِصبها نصبا، وأشار بالسبابِة، اليمنى على فخذه األمين
ويقبض اِخلنصر ، يحنيها شيئًا يسريا وحيركهابل ، وال ينيمها
ةَ يدعو هبا ويرفع السباب، ويحلِّق الوسطَى مع اإلهباِم، واِلبنصر

  .ويرمي ببصِرِه إليها
: صحابه أن يقولوا يف هذه اِجللْسِة ويعلِّم أ وكان يتشهد دائما– ١٥

»اتبوالطَّي لَواتالصِهللا و اتِحيلَ، التِبيُّ السأَيُّها الن كلَيع ام
محروهكَاترلَا، ةُ اِهللا وبلَالسعا ونلَيع اِد اِهللا مى ِعباِلِحنيالص ،

 ]ق[» وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه، اُهللاأَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا 
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 هدي حممد  ١٥

 وهي احلجارة –يخفِّفُه جدا كأنه يصلِّي على الرضِف وكان 
  مث كان ينهض مكَبرا على صدوِر قدميه وعلى ركْبتيِه–احملماة 

مث يقرأ ، وكان يرفع يده يف هذا  املوضِع، معتِمدا على فخذيه
ورمبا قرأ يف الركعتِني اُألخريِني بشيٍء فوق ، الفاحتةَ وحدها

  .الفاحتِة
، إذا جلس يف التشهِد األخِري صلى اهللا عليه وسلم وكان – ١٦

جلَس متوركًا
ويخِرج ، ِضي ِبوِرِكِه إىل األرِضوكان يفْ، )١(

ناحيٍة واحدٍةقَد ِمن هد. [م.[  
وربما ، وجيعِل اليسرى تحت فَِخِذه وساِقه وينصب اليمنى

  .فَرشها أَحيانا
وضم أَصاِبعه الثالث ، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى

  .ونصب السبابة
للَّهم ِإني أَعوذُ ِبك ِمن عذَاِب ا«: وكان يدعو يف صالته فيقول

وأَعوذُ ِبك ِمن ِفتنِة ، وأَعوذُ ِبك ِمن ِفتنِة الْمِسيِح الدجاِل، الْقَبِر

                                                           
مصوبا ، وضع وِركَه اليمىن على رجله اليمىن منصوبة: تورك يف الصالة: التورُّك) 1(

سرى باألرض مخرجا لرجله اليسرى من وألصق وِركَه الي، أطراف أصابعها إىل القبلة
  .جهة ميينه
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»ِمِإني أَعوذُ ِبك ِمن املأثَِم واملَغراللَّهم ، احمليا واملماِت
)١(

  .]خ [
وعن يساِرِه ،  علَيكُم ورحمةُ اِهللالسالم: مث كان يسلِّم عن ميينه

  .كذلك
وكان يركِّز احلربةَ ،  وأَمر املصلِّي أَنْ يستِتر ولَو بسهٍم أو عصا– ١٧

 هراِحلَت ِرضعوكان ي هترتلِّي إليها فتكون سصِة فيِريفَِر والبيف الس
  .حلَ فَيعِدلُه ويصلِّي إىل آِخرِتِهوكان يأخذُ الر، فَيصلِّي إليها

ومل ،  وكان إذا صلَّى إىل جداٍر جعلَ بينه وبينه قَدر ممر الشاِة– ١٨
هِمن يتباعد كُني ،تالس بالقرِب ِمن رلْ أَمِةبر.  

  :)٢( ..يف أفعاله يف الصالِةصلى اهللا عليه وسلم   هديه –ج 

  .ن هدِيه االلتفات يف الصالِة يكَن ِم مل-١
  . ومل يكُن ِمن هدِيِه تغميض عينيِه يف الصالِة-٢
٣-هأْسيف الصالِة طَأطَأَ ر وكان يدخلُ يف الصالِة ،  وكان إذا قام

وهو يريد إطالتها فيسمع بكاَء الصيب فيخفِّفُها خمافَةَ أَنْ يشق على 
  .أُمِه

إذا ، ان يصلِّي الفرض وهو حاملٌ أُمامةَ بنت ابنِته على عاتقه وك– ٤
                                                           

  . الدين الذي يعجز عن أدائه:املغرم) 1(

  ).١/٢٤١(زاد املعاد ) 2(
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  .وإذا ركع وسجد وضعها، قام محلها
فيطيلُ ،  وكان يصلِّي فيجيُء احلسن أَو احلسني فريكب ظهره– ٥

  .السجدةَ كراهيةَ أَنْ يلِْقيه عن ظَهِرِه
ثُم يرِجع إىل ، لبابا وكان يصلي فتجيُء عائشةُ فيمشي فيفتح هلا – ٦

  .همصلَّا
  . وكان يرد السالم يف الصالِة باإلشارِة-٧
  .ويتنحنح حلاجٍة، وكان يبكي فيها،  وكان ينفخ يف صالِتِه– ٨
وأَمر بالصالة يف النعل ، ا أخرىومنتعلً،  وكان يصلي حافيا تارةً– ٩

  .خمالفةً لليهوِد
وِب الواحِد تارةً ويف الثوبِني تارةً وهو  وكان يصلِّي يف الثَّ– ١٠

  .أكثر

يف أَفْعاِلِه بعد الصالِةصلى اهللا عليه وسلم   هديه -د
)١(

 :  
اللَّهم أَنت السالم وِمنك «: مث قال،  كان إذا سلَّم استغفر ثالثًا-١

ومل ميكثُ مستقِْبلَ ، ]م[» ام تباركْت يا ذَا اجلَالِل واِإلكْراِمالسلَ
، بلْ يسرع االنتقالَ إىل املأمومني، الِقبلةَ إلَّا مقدار ما يقولُ ذلك
  . يسارهوكان ينفَِتلُ عن ميينه وعن
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٢-الشمس طْلُعحىت ت الَّهصيف م لَسج لَّى الفجروكان إذا ص .  
ا وحده لَ،  اُهللااا إله إلَّلَ«:  وكان يقولُ دبر كُلِّ صالٍة مكتوبة– ٣

لَه كِريش ،لَى كُلِّ شيٍء قَِديرع وهو داحلَم لَهو املُلْك لَه ، ماللَّه
جلَد  معِطي ِلما منعت وال ينفَع ذَا اولَا،  مانع ِلما أَعطَيتالَ

اجلَد كةَ إلَّا«] ق[» ِمنلَ ولَا قُووِإلَّاالَ،  باِهللاولَا ح لَ،  اُهللا ِإلَهاو 
ا  إله إلَّلَا، ولَه الثَّناُء الْحسن، لَه النعمةُ ولَه الفَضلُ، إياهنعبد ِإلَّا 

  .]م[» مخِلِصني لَه الدين ولَو كَِره الْكَاِفرونَ، اُهللا
» سبحانَ اِهللا«:  وندب أُمته أَنْ يقولوا دبر كُلِّ صالٍة مكتوبٍة– ٤

 ثالثًا »اُهللا أكرب«و،  ثالثًا وثالثني»احلمد ِهللا«و، ثالثًا وثالثني
لَه ،  شِريك لَهال إله إلَّا  اُهللا وحده لَا«: ومتام املائِة، وثالثني

ٍء قَديريلَى كُلِّ شع وهو داحلَم لَهو املُلْك«.  

يف التطوُِّع وِقياِم اللَّيِل مسلصلى اهللا عليه و هديه -هـ 
)١(:  

ال ،  كان يصلِّي عامةَ السنِن والتطوِع الذي ال سبب له يف بيِته-١
  .سيما سنةَ املغرِب

ركعتِني قَبلَ :  وكان حيافظُ على عشِر ركعاٍت يف احلَضِر دائما-٢
 وركعتِني بعد، وركعتِني بعد املغرِب، وركعتِني بعدها، الظهِر

  .وركعتِني قَبلَ صالِة الفجِر، الِعشاِء يف بيته
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ومل يكُن ،  وكانت حمافظته على سنِة الفجِر أشد ِمن مجيِع النوافِل-٣
دها هي والوتريا ولَا، عرضاال حفَرلَّى يف ،  سقَل أنه صنومل ي

  .السفِر راتبةً غَيرمها
  .ألميِن وكان يضطجع بعد سنِة الفجِر على ِشقه ا-٤
وملا فاتته الركعتاِن بعد ،  وكان يصلِّي أحيانا قبل الظهر أربعا-٥

  .الظهِر قضاها بعد العصِر
ورمبا يقرأ ، ورمبا يصلِّي قاِعدا،  وكان أكثر صالِته بالليل قائما-٦

  .قاعدا فإذا بِقي يسري ِمن ِقراءته قام فركع قائما
مث يوِتر ، يسلِّم بعد كُلِّ ركعتني،  وكان يصلي مثاين ركعاٍت– ٧

أَو يوِتر بتسِع ، ال جيلس إلَّا ِفي آِخِرهن، خبمٍس سردا متوالياٍت
مث ينهض وال ، ركعاٍت يسِرد منهن مثانيا ال جيلس إال يف الثامنِة

صلي بعدها يمث ، د فيتشهد ويسلمعمث يق، مث يصلي التاسعة، يسلم
أو يوِتر بسبٍع كالتسِع املذكورِة مث يصلِّي ،  يسلِّمركعتِني بعد ما

  .بعدها ركعتني جالسا
اجعلُوا آِخر «: وقال،  وكان يوِتر أول الليِل ووسطَه وآِخره– ٨

  .]ق[» ِتكُم باللَّيِل ِوتراصلَا
أ فيهما  وكانَ يصلِّي بعد الِوتِر ركعتِني جالسا تارةً وتارةً يقر– ٩

  .فإذا أراد أَنْ يركع قام فَركَع، جالسا
  . وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلَّى من النهاِر اثنيت عشرةَ ركعةً– ١٠



  

  هدي حممد  ٢٠

  . وقام ليلةً بآيٍة يتلوها ويرددها حىت الصباِح-١١
ويطيلُ ، ويجهر تارةً،  وكان يِسر بالقرآِن يف صالة الليل تارةً-١٢

تارةً،  تارةًالقيام وخيفِّفُه.  

 #$}ËxÎm7y™ zΟó™$# y7În/u‘ ’n?ôãF ® وكان يقرأ يف الوتر بــ -١٣

 ö≅è% uθèδ ®، و〉 ö≅è% $pκš‰r'̄≈tƒ šχρãÏ≈x6ø9$# ®و 〉

ª!$# î‰ymr& 〈 اثَ  ثَلَ»سبحان امللك القدوس«: ، فإذا سلم قال
  ].هج، د، ن[يمد صوته يف الثَّاِلثَِة ويرفع ، مراٍت
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٣- هيدِة  صلى اهللا عليه وسلم هعيف اجلُم
)١(  

 كانَ ِمن هدِيِه تعظيم يوم اجلمعة وتشريفُه وختصيصه خبصائص؛ -١
واإلنصات ، وأَنْ يلبس فيه أحسن ثياِبه، االغتسال يف يوِمها: منها

  .وكثرةُ الصالة على النيب ، للخطبة وجوبا
مث يصعد املنرب ويستقبلُهم ، فَيسلِّم عليهم وكان خيرج إذا اجتمعوا -٢

فإذا ، ويأخذُ باللٌ يف األذاِن، مث جيلس، بوجِهه ويسلِّم عليهم
وكان ، فرغَ منه قام فَخطَب ِمن غري فَصٍل بني األذاِن واخلُطبِة
ِخذَ املنربتعصا قبل أَنْ ي ا على قوٍس أَوِمدتعم طُبخي.  

٣-خا وكان يقائم ةً خفيفةً، ، طُبِجلْس مث جيلس فيخطب مث يقوم
  .الثانيةَ

: وخيرب الرجلَ إذا قال لصاِحِبه،  وكان يأمر بالدنو ِمنه واإلنصاِت-٤
ِصتا، أَنلَغ ا فَلَ، فَقَدلَغ نموةَ لَهعما ج.  

د غضبه حتى  صوته واشتخطَب امحرت عيناه وعلَا وكان إذا -٥
  .كأنه منِذر جيٍش

  . ويقِْصر اخلطبةَ ويطيلُ الصالةَ»أما بعد«:  وكان يقولُ يف خطْبِته-٦
ويأمرهم ،  وكان يعلِّم أصحابه يف خطبِته قواعد اإلسالِم وشرائعه– ٧

أو هني أَمر لَه ضروينهاهم ِإذَا ع.  
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مث ، أو إلجابِة من يسألُه،  تعِرض وكان يقطع خطْبته للحاجِة– ٨
، وكان ربما نزلَ عِن املنِرب حلاجٍة مث يعود، يعود إىل خطْبِتِه فَيِتمها

فإذا رأَى منهم ذَا فاقة أو ، وكانَ يأمرهم مبقتضى احلاِل يف خطبِته
  .أمرهم بالصدقِة وحضهم عليها، حاجٍة

ابة يف خطْبِتِه عند ِذكِْر اهللا وكانَ ِإذَا  السب وكان يشري ِبأُصبعه– ٩
  .قَحطَ املطر يستسِقي يف خطْبِتِه

١٠ –لَ مرتلَهخلَّى اجلمعةَ دا،  وكان إذا صهتنلَّى ركعتني سفَص ،
  .وأَمر من صلَّاها أَنْ يصلِّي بعدها أربعا
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٤- هيدصلى اهللا عليه وسلمه    
يف الِعيديِن

)١(  

  .وكان يلْبس أمجلَ ثيابه،  كان يصلِّي العيديِن يف املصلَّى-١
، ويأكلهن ِوترا،  وكان يأكلُ يف عيِد الفطِر قبل خروِجه تمراٍت-٢

فيأكلُ ، وأما يف األضحى فكانَ ال يطْعم حىت يرِجع ِمن املصلَّى
  . عيد الفطِر ويعجلُ األضحىوكان يؤخر صالة، ِمن أُضِحيِتِه

فإذا وصلَ نِصبت ، والعنزةُ تحملُ بين يديه،  وكان خيرج ماشيا-٣
  .ليصلِّي إليها

،  وكان إذا انتهى إىل املصلَّى أخذ يف الصالة بغري أذاٍن وال إقامٍة-٤
إذا ومل يكُن هو وال أصحابه يصلُّونَ ، الصالةُ جامعةٌ: وال يقول

  .انتهوا إىل املصلَّى شيئًا قبلَها وال بعدها
يكَبر يف األوىل ،  وكان يبدأُ بالصالِة قَبلَ اخلُطبِة، يصلِّي ركعتني-٥

يسكُت بني كُلِّ تكبريتني سكتةً ، سبعا متوالية بتكبرية اإلحرام
 التكبري فإذا أَتم، ظْ عنه ذكْر معني بني التكبرياِتومل يحفَ، يسرية

مث يكبر يف الثانيِة مخسا ، فإذا فَرغَ كَبر وركَع، أخذَ يف القراءِة
فَِإذَا انصرف خطَب يف الناِس وهم ، مث يأخذُ يف القراءِة، متوالية

وكان يقرأُ ، فيعظُهم ويأمرهم وينهاهم، جلوس علَى صفوِفهم
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  هدي حممد  ٢٤

  .»الغاشية«و» ِحسب«بـ وتارةً، كاملتني» اقْتربِت«و» ق«بـ 
  .ومل يكُن هناك ِمنبر،  وكان خيطب على األرِض-٦
وأَنْ جيتزئوا بصالِة العيِد عِن ،  ورخص يف عدم اجللوِس للخطبِة– ٧

  .اجلُمعِة إذا وقَع العيد يومها
  . وكان يخالف الطريق يوم العيِد– ٨
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 هدي حممد  ٢٥

٥- هيدسلمصلى اهللا عليه و ه    
يف الْكُسوِف

)١(  

،  ملا كَسفَِت الشمس خرج إىل املسجد مسِرعا فَِزعا جير رداَءه-١
، قرأ يف األوىل بالفاحتِة وسورٍة طويلٍة، فتقدم وصلَّى ركعتني

كُوعفأطالَ الر كَعبالقراءِة، مث ر رهوج ،فأطالَ القيام فَعمث ر ،
سِمع «: وقال ملا رفَع رأسه من الركوع، وهو دون القياِم األوِل

هِمدح ناُهللا ِلم ،داحلَم لَكا ونبر« كَعر ذَ يف القراءِة ثُممث أَخ 
رأ، وهو دون الركوِع األوِل، فأطالَ الركوع فَعمث ر سه ِمن

مث فعلَ يف ،  طويلةً فأطالَ السجودالركوِع، مث سجد سجدةً
فكان يف كُلِّ ، خرى ِمثْلَ ما فَعلَ يف الركعِة األوىلالركعِة اُأل

  .مث انصرف فَخطب هبم خطْبةً بِليغةً، ركعٍة ركوعاِن وسجوداِن
الكسوِف ِبِذكِْر اِهللا والصالِة والدعاِء واالستغفاِر والصدقِة   وأَمر يف-٢

  .والِعتاقَِة
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  هدي حممد  ٢٦

٦- هيدصلى اهللا عليه وسلم ه    
سقَاِءيف االسِت

)١(  

وكانَ يستسقي يف غِري ،  كان يستسِقي علَى املنرب يف أثناِء اخلطبِة-١
واستسقى وهو جالس يف املسجِد ورفَع يديِه ودعا اَهللا ، اجلُمعِة

  .عز وجلَّ
اللَّهم اسِق ِعبادك وبهاِئمك «:  وحِفطَ ِمن دعاِئِه يف االستسقاِء-٢

اللَّهم اسِقنا غَيثًا «، ]د[» نشر رحمتك وأَحي بلَدك املَيتوا

مِغيثًا
)٢(

 مِريئًا
)٣(

 مريعا
)٤(

  .]د [»ا غَير آِجٍلعاجلً، نافعا غَير ضاٍر
٣-ربذلك يف وجِهه، فأقبلَ وأَد ِرفع والريح ميوكانَ إذَا رأَى الغ  ،

رت سطَرعنهفإذا أَم ي.  
، ويحِسر ]ق[» اللَّهم صيبا نافعا«:  وكان إذا رأى املطر قال-٤

 حديثُ ألنه«: فقال: ثَوبه حىت يِصيبه ِمن املطِر، فسِئل عن ذلك
  .]م[» عهٍد ِبربه

: وقال، فاستصحى هلم، سألوه االستصحاء ولَما كَثُر املطر -٥
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 هدي حممد  ٢٧

اللَّهم علَى الظّراِب، ا علَينا ولَاللَّهم حوالَينا«
)١(

واآلكَاِم ،
)٢(

 ،
  .]ق[» ومناِبِت الشجِر، وبطوِن اَألوِديِة، واِجلباِل
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  هدي حممد  ٢٨

٧ – هيدصلى اهللا عليه وسلم ه    

ِفوِة اخلَيف صالَ
)١(  

١- فصبينه وبني القبلِة أَنْ ي ودِيِه إذا كان العده كَانَ ِمن املسلمني 
مث ، مث يركعوا ويرفعوا مجيعا، فَيكَبر ويكَبروا مجيعا، خلْفَه صفَّيِن

ويقوم الصف املؤخر ، يسجد أَولَ الصف الذي يليه خاصة
، فإذا نهض للثانيِة سجد الصف املؤخر سجدتِني، مواِجه العدو

وتأخر الصف األولُ ، ِن الصف األوِلمث قاموا فتقدموا إىل مكا
 الصف ِل للطائفتِني؛ وليدركاألو مكاهنم؛ لتحصلَ فضيلةُ الصف

فإذا ركَع صنع الطائفَتاِن كما ، الثاين معه السجدتني يف الثانيِة
فإذا جلَس للتشهِد سجد الصف املؤخر ، صنعوا أَولَ مرٍة

  . مجيعافَسلَّم هبم، ه يف التشهِدوحلقو، سجدتني
فرقةً بإزاِء :  وِإنْ كانَ يف غري ِجهِة الِقبلة؛ فإنه تارةً جيعلُهم ِفرقَتني-٢

ولِّي معه، العدصى الفرقتِني ركعةً، وفرقةً تدلِّي معه ِإحصمث ، فَت
خرى وجتيُء األ، تنصِرف يف صالِتها إىل مكاِن الِفرقَِة اُألخرى

وتقضي كُلُّ ، فَتصلِّي معه الركعةَ الثانيةَ مث يسلِّم، إىل مكان هِذه
  .طائفٍة ركعةً بعد سالِم اإلماِم

، مث يقوم إىل الثانية،  وتارةً كان يصلِّي بإحدى الطائفتني ركعةً-٣
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 هدي حممد  ٢٩

قبل ركوِعه، وتقضي هي ركعة وهو واقف لِّمسوتأيت ، وت
فإذا جلَس يف التشهِد ،  معه الركعةَ الثانيةَالطائفةُ اُألخرى فتصلي

فإذا تشهدت ، قَامت فَقَضت ركعةً، وهو ينتظرها يف التشهِد
  .سلَّم هبم

وتأيت ،  وتارةً كان يصلي بإحدى الطائفتِني ركعتِني ويسلِّم هبم-٤
  .اُألخرى فيصلي هبم ركعتني ويسلِّم هبم

مث تذهب وال تقِْضي ،  الطائفتني ركعةً وتارةً كان يصلِّي بإحدى-٥
فيكونُ ، وجتيُء األخرى فيصلي هبم ركعةً وال تقضي شيئًا، شيئًا

  .وهلم ركعةً ركعة، له ركعتاِن
  
  
  
  
  



  

  هدي حممد  ٣٠

٨- هيدصلى اهللا عليه وسلم ه    
يف تجِهيِز الْميِت

)١(  

، ِئِر اُألمِمخمالفًا هلدي سا،  كان هديه يف اجلنائِز أَكْملَ هدِي-١
فَأَولُ ذلك ، ا على اإلحساِن إىل امليِت وإىل أهِلِه وأقاِربهمشتملً

وأَمر ، وأمره بالوصيِة والتوبِة، وتذكريه اآلخرةَ، تعاهده يف مرِضه
  . كالِمها ِإله إلَّا اُهللا؛ لتكونَ آخرمن حضره بتلقينه شهادةَ أَنْ لَ

وبكَى ،  اِهللا يف قضاِئِه وأعظمهم له حمدا وكان أَرضى اخللِق عِن-٢
ورمحةً له ورقَّةً عليه، والقلب ممتلئٌ ، ملوِت ابنه إبراهيم رأفَةً به
. واللسانُ مشتغلٌ ِبِذكِْرِه وحمِده، بالرضا عن اِهللا وشكِره

 يرِضيما  ا نقُولُ إلَّعين ويحزنُ القَلْب ولَاتدمع ال«: ويقول
بق[» الر[.  

  .ورفِْع الصوِت بالنياحِة والندِب،  ونهى عن لَطِْم اخلُدوِد-٣
وتطهِريه وتنظيِفه ،  وكانَ ِمن هدِيِه اإلسراع بتجهيِز امليِت إىل اهللا-٤

  .ينه يف ثياِب البياِضوتكِف
  . وكان من هديه تغطيةُ وجِه امليِت وبدِنه، وتغميض عينيه-٥
٦-لُ امليتقَبما يبوكان ر .  
 وكان يأمر بغسِل امليت ثالثًا أو مخسا أو أكثر حبسب ما يراه -٧
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 هدي حممد  ٣١

  .ويأمر بالكافوِر يف الغسلِة األخريِة، الغاِسلُ
وكان ينِزع عِن الشهداِء ،  وكان ال يغسلُ الشهيد قَِتيلَ املعركِة– ٨

واحلديد لِّي عليهمويدفُنهم يف ثيا، اجللودصِبهم وال ي.  
ونهى ،  إحراِمهويكفَّن يف ثوِب،  وأَمر ِبغسِل الْمحِرِم مباٍء وسدٍر– ٩

  .عن تطييِبه وتغطيِة رأِسه
،  وكان يأمر وِلي امليِت أن يحِسن كَفَنه ويكفّنه يف البياض– ١٠

  .ونهى عن املغاالِة يف الكَفَِن
١١-روكان إذا قَص هِر مجيِع البدِن غطَّى رأستعن س لَ ،  الكفنعجو

  .على ِرجلَيِه شيئًا من العشِب

يف الصالِة علَى الْميِتصلى اهللا عليه وسلم   هديه –أ 
)١(:   

وربما صلَّى عليه يف ،  كان يصلِّي على امليِت خارج املسجِد-١
  .ن هدِيِه الراِتِبولَِكن مل يكُن ذلك م، املسجِد

 فَِإنْ مل ]ق[» هلْ علَيِه دين؟«:  وكان إذا قُِدم عليه ِبميٍت سأَلَ-٢
، دين مل يصلِّ علَيِهوِإنْ كَانَ علَيِه ، يكُن عليه دين صلَّى علَيِه
  .وأَمر أصحابه أن يصلُّوا عليه
ويدع ، ي على املَديِن ويتحملُ دينهوملا فَتح اُهللا عليه كانَ يصلِّ

  .مالَه لورثِتِه
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  هدي حممد  ٣٢

وكان ،  وكان إذا أخذ يف الصالة كَبر وحِمد اَهللا وأَثْنى عليه ودعا-٣
  .يكَبر أربع تكبرياٍت وكَبر خمسا

لَّهم ال«: وحِفظَ ِمن دعاِئه،  وكان يأمر بإخالِص الدعاِء للميِت-٤
، وذَكَِرنا وأُنثَانا، وصِغيِرنا وكَِبرينا، اغِْفر ِلحينا وميِتنا
، ِمِمنا فَأَحيِه علَى اِإلسلَااللَّهم من أَحييته ، وشاِهِدنا وغَاِئبنا

فَّهوا فَتِمن هتوفَّيت نملَى اإلمياِنولَا،  ع ملَ اللَّهو هرا أَجنِرمحا ت
هدعا بفِْتنجه، ن، ت[» ت[.  

، وعاِفِه، وارحمه، اللَّهم اغِْفر لَه«: وحِفظَ أيضا ِمن دعاِئِه
هنع فلَه، واعزن أَكِْرملَه، وخدم عسوباملاِء والثَّلِْج ، و واغِْسلْه
، طَايا كَما ينقَّى الثَّوب األبيض ِمن الدنِسونقِِّه ِمن اخلَ، والبـرِد

وزوجا خيرا ، ا خيرا ِمن أَهِلِهوأَهلً، وأَبِدلْه دارا خيرا ِمن داِرِه
وأَدِخلْه اجلَنةَ وأَِعذْه ِمن عذَاِب القَبِر وِمن عذَاِب ، ِمن زوِجِه

  .]م[» الناِر
  .ووسِط املرأِة، ن يقوم ِعند رأِس الرجِل وكا-٥
والَ ، وال يصلِّي علَى من قَتلَ نفْسه،  وكان يصلِّي علَى الطفِل-٦

  .علَى من غَلَّ ِمن الغنيمِة
  . وصلَّى على املرأِة اجلُهِنيِة اليت رجمها– ٧
ومل يكُن ِمن هدِيِه ،  وصلَّى علَى النجاشي صالته على امليِت– ٨

  .الصالةُ علَى كُلِّ ميٍت غَاِئٍب
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 هدي حممد  ٣٣

  . وكان ِمن هدِيه إذا فاته الصالةُ علَى اجلنازِة صلَّى علَى القِرب– ٩

يف الدفِْن وتواِبِعهصلى اهللا عليه وسلم   هديه –ب 
)١(:  

وسن ، أمامه كان إذا صلَّى على امليت تِبعه إىل املقابِر ماشيا -١
إما ، وِإنْ كَانَ ماشيا يكُونُ قَِريبا ِمنها، للراكِب أَنْ يكونَ وراَءها

وكانَ يأمر ، أو عن ميينها أو عن ِشماِلها، خلْفَها أو أَمامها
  .باإلسراِع هبا

٢-وضعى تتح وكان ال جيلس .  
  . قَعدهح عنه أنوص،  وأمر بالقيام للجنازِة ملّا مرت به-٣
وال ِعند ،  وكان من هدِيه أال يدفن امليت ِعند طُلُوِع الشمِس-٤

  .غُروهبا وال حني يقُوم قائم الظهريِة
٥-دِيه اللَّحده ِر،  وكان ِمنالقَب ه عند رأِس امليِت ، وتعميقوتوسيع

  .وِرجلَيِه
  .إذا دِفن ِمن ِقبِل رأِْسِه ثالثًا وكان حيثُو التراب على امليِت -٦
٧ –فِْن امليِت قام على قِربه وسد غَ ِمنوكان إذا فَر ثِْبيتأَلَ له الت ،

  .صحابه بذلكوأَمر أ
٨ –امليت لَقِّنومل يكن جيِلس يقرأ على القِرب وال ي .  
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  هدي حممد  ٣٤

  .هبل كانَ ينهى عن،  نعي امليِت وكان من هدِيِه ترك– ٩

يف املَقَاِبِر والتعِزيِةصلى اهللا عليه وسلم   هديه –ج 
)١(:  

وال بناُء ،  لَـم يكُن ِمن هدِيِه تعليةُ القبوِر وال بناؤها وال تطيينها-١
  .الِقباِب عليها

فًا وال قَبرا مشِر، ا إال طَمسها يدع ِتمثَالً وبعث عليا إىل اليمِن أَنْ لَ-٢
  .فكانت سنته تسويةُ القبوِر املُشِرفَِة كُلِّها، إال سواه

٣-القرب صصجى أَنْ يهبىن عليه،  ونعليه، وأَنْ ي كتبوأن ي.  
  . وكانَ يعلِّم من أَراد أَنْ يعِرف قَبره ِبصخرٍة-٤
  .ولَعن فاِعلَه،  عليهاوإيقاِد السرِج،  ونهى عن اختاِذ القبوِر مساجد-٥
  .ونهى أَنْ يتخذَ قَبره عيدا،  ونهى عِن الصالِة إليها-٦
، وال يجلَس عليها،  وكان من هديه أنْ ال تهانَ القبور وال توطَأَ-٧

  .وال تعظَّم، وال يتكأ عليها
وسن ، واالستغفاِر هلم، صحابه للدعاِء هلم وكان يزور قبور أ– ٨

السالم علَيكُم أَهلَ الدياِر ِمن املؤمنني «: للزائِر أَنْ يقول
لَ، واملسلمني اَء اُهللا ِبكُما ِإنْ شاِحقُونَوإن ، ا ولكُمأَلُ اَهللا لَنسن
  .]م[» العاِفيةَ
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 هدي حممد  ٣٥

ومل يكن ِمن هدِيه أَنْ جيتمع ، وكان ِمن هديه تعزيةُ أَهِل امليِت – ٩
  .ال عند القِرب وال غَيِرِه، لعزاِء ويقْرأَ له القرآنل
بلْ ،  وكان ِمن هدِيِه أَنَّ أَهلَ امليت ال يتكلفون الطعام للناِس– ١٠

  .أَمر أَنْ يصنع الناس هلم طعاما
  
  
  
  



  

  هدي حممد  ٣٦

٩ – هيدصلى اهللا عليه وسلم ه    
ِفي الزكَاِة والصدقَاِت

)١(
  

  :يف الزكَاِةى اهللا عليه وسلم  صل هديه -أ
 هديه فيها أكملُ اهلدي يف وقِتها وقَدِرها وِنصاِبها، ومن تِجب عليه -١

، راعى فيها مصلحةَ أرباِب األمواِل ومصلحةَ املساكني، ومصِرِفها
  .ففرض يف أمواِل األغنياِء ما يكِْفي الفقراَء ِمن غَيِر إجحاٍف

٢-وكان إذا ع  نأَله منها موِإنْ س ا أعطاهِلهأَه ه ِمنِل أَنجالر ِمن ِلم
ال يعرف حالَه أعطاه بعد أَنْ يخِبره أنه ال حظَّ فيها ِلغِنيٍّ وال 

  .لقويٍّ مكْتِسٍب
وما فَضلَ ،  املاِل وكان ِمن هدِيِه تفِْريقُها على املستحقني يف بلِد-٣

قَهِملَعنهم منها حإليه فَفَر .  
 املواشي والزروِع  إىل أهِل األمواِل الظاهرِة من ومل يكن يبعثُهم إلَّا-٤

  .والثماِر

،  وكان يبعثُ اخلَاِرص خيرص على أهل النخيِل ثَمر نِخيِلهم-٥

 كَم جييء منه وسقًاوينظُر، وم كُرومهموعلَى أَهِل الكُر
)٢(

 ،
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 هدي حممد  ٣٧

  .زر والتخمنياحل: واخلرص، قدِرهم من الزكاِة بفيحِسب عليه

وال البغاِل وال ،  ومل يكُن ِمن هدِيه أَخذُها من  اخليِل وال الرقيِق-٦
إال ، وال الفواكه اليت ال تكال وال تدخر، وال اخلُضروات، احلمِري

  .فلم يفرق بين رطَِبه وياِبِسه، العنب والرطب

٧ –ِيِه أخده طَه، ذُ كراِئِم األمواِل ومل يكن ِمنبل وس.  

وكان يبيح للغين أن ،  وكان ينهى املتصدق أَنْ يشتري صدقته– ٨
  .يأكلَ منها إذا أهداها إليه الفقري

وكان ،  وكان يستدين ملصاحل املسلمني علَى الصدقِة أحيانا– ٩
  .يستسلف الصدقةَ ِمن أَرباِبها أحيانا

اللَّهم باِرك فيه «: يقول،  الرجلُ بالزكَاِة دعا له وكان إذا جاَء– ١٠
  .]ق[» اللهم صلِّ عليه«: وتارة يقول، ]ن[» ويف ِإِبِله

يف زكَاِة الِْفطِْرصلى اهللا عليه وسلم   هديه –ب 
)١(:   

  .يٍبِقٍط أَو زِب فَرض زكاةَ الِْفطِْر صاعا ِمن تمٍر أَو شِعيٍر أَو أَ-١ 
من أَداها قَبلَ «: وقال،  وكانَ ِمن هدِيِه إخراجها قَبلَ صالِة العيِد-٢

ومن أَداها بعد الصالِة فَِهي صدقَةٌ ، الصالِة فَِهي زكاةٌ مقْبولة
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  هدي حممد  ٣٨

  .]د[» ِمن الصدقَاِت
ِسمها على  ولَم يكُن يقْ، وكانَ ِمن هدِيِه ختصيص املساكِني هبا-٣

  .صناِف الثمانيِةاَأل

يف صدقَِة التطَوُِّعصلى اهللا عليه وسلم   هديه –ج 
)١(:   

 أعظم الناِس صدقةً ِبما ملَكَت يده وكان ال يستكِثر شيئًا  كان-١
  .وال يستِقلُّه، أعطاه اهللا

٢-ا كان أقليلًا،  شيئًا عنده إال أعطاه وكان ال يسألُه أحدو كثري.  

  . وكان سروره وفرحه مبا يعطيه أعظم من سرور اآلِخِذ مبا أخذه-٣

وتارةً ، تارةً بطعامه،  وكان إذا عرض له محتاج آثَره علَى نفِْسه-٤
  .بلباِسه

  . وكان من خالَطَه ال يمِلك نفْسه ِمن السماحِة-٥

فتارةً باهلدية، وتارةً ، وصدقَِتِه وكان ينوع يف أصناِف إعطاِئِه -٦
وتارةً بشراِء الشيِء مث يعِطي البائع السلْعةَ ، وتارةً باِهلبِة، بالصدقِة
منه، والثمن أكثر درالشيَء فَي ِرضقْتلُ اهلديةَ ، وتارةً يقْبوتارةً ي

  .ويكَاِفئُ عليها بأكثر منها
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١٠- هيدلمصلى اهللا عليه وس ه    
  وِمــي الصـف

يف صوِم رمضانَصلى اهللا عليه وسلم   هديه –أ 
)١(:   

أو ،  كان من هديه أنه ال يدخلُ يف صوم رمضان إال ِبرؤيٍة محقَّقٍة-١
فَِإنْ مل يكُن رؤيةٌ وال شهادةٌ أكملَ ِعدةَ شعبانَ ، بشهادِة شاهٍد

ثالثني.  
لثالثني دونَ منظَِرِه سحاب أكملَ شعبانَ  وكان ِإذَا حالَ ليلةَ ا-٢

اِم، ثالثنياإلغْم به، ومل يكن يصوم يوم روال أَم.  
  . وكان ِمن هدِيِه اخلروج ِمنه بشهادِة اثنِني-٣
٤- قِْت العيِد أَفْطَرِته بعد خروج واِهداِن برؤيش ِهدوكان ِإذَا ش 

  . بعد الغد يف وقِْتهاديوصلَّى الع، وأَمرهم بالفطِر
٥-ل الفطرجعثُّ عليه، وحيثُّ عليه،  وكان يوحي رحسته ، ويرويؤخ

  .ويرغِّب يف تأِخريه
٦-لِّيصلَ أَنْ يقَب فِْطرها،  وكان يدجاٍت ِإنْ وطَبه على روكانَ ِفطْر ،

م جيد فَعلَى حسواٍت ِمن فَِإنْ لَ، فَعلَى تمراٍت، هادفَِإنْ لَم يِج
  .ماٍء
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  هدي حممد  ٤٠

٧ –قُولُ ِإذَا أَفْطَرأُ«:  وكانَ يالظَّم بذَه ،وقرلَِّت العتواب ، توثَب
  .]د[» اَألجر ِإنْ شاَء اُهللا تعالَى

،  وكان ِمن هديه يف شهِر رمضانَ اإلكثار من أنواِع العبادِة– ٨
  .آنَ يف رمضانَوكانَ جربيلُ يداِرسه القر

 وكان يكْثر فيه ِمن الصدقَِة واإلحساِن وِتالوِة القرآِن والصالِة – ٩
  .والذِّكِْر واالعِتكَاِف

حتى إنه ،  وكان يخصه ِمن العباداِت مبا ال يخص به غَيره– ١٠
ه وأَِذنَ في، وكان ينهى أصحابه عن الِوصال، ليواصل فيه أَحيانا

  .إىل السحِر
يف ما يحظَر وما يباح ِفي  صلى اهللا عليه وسلم هديه –ب 
  :الصوِم

، وجواِب السباِب،  نهى الصائم عن الرفَِث والصخِب والسباِب-١
  .ِإني صائم: وأَمره أنْ يقولَ ِلمن سابه

٢-أَفْطَرو امان فَصضميف ر ه بني األمرين،  وسافَرابحر أَصيخو.  
٣-ودالع وا ِمننرهم بالِفطِْر ِإذَا دوكان يأم .  
  . ومل يكُن ِمن هدِيِه تقدير املسافِة اليت يفِْطر فيها الصائم ِبحدٍّ-٤
الصحابةُ ِحني ينِشئُون السفَر يفِْطرون ِمن غَيِر اعتباِر جماوزِة   وكان-٥

  .  صلى اهللا عليه وسلموخيربونَ أَنَّ ذلك هديه وسنته ، يوِتالب
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 هدي حممد  ٤١

فيغتسلُ بعد الفجِر ،  وكان يدِركُه الفجر وهو جنب ِمن أَهِلِه-٦
ويصوم.  

  . وكان يقَبلُ بعض أزواِجِه وهو صائم يف رمضانَ-٧
٨ –وهو صائم وكان يستاك  ،وهو صائم ويستنشق ويتمضمض ،

  .ان يصب على رأِسِه املاَء وهو صائموك
  . وكانَ ِمن هدِيه إسقاطُ القضاِء عمن أَكَلَ أَو شِرب ناِسيا– ٩
واحلاملُ واملرضع ،  ويقِْضياا ورخص للمريِض واملسافِر أَنْ يفْطُر– ١٠

  .ِإذَا خافَتا علَى أَنفُِسهما كذلك
  :يف صوِم التطَوِع  وسلمصلى اهللا عليه هديه –ج 

 للمقصوِد وأسهلَه وأعظم حتصيٍل،  اهلدي كان هديه فيه أكملَ-١
: ويفِْطر حتى يقَال، ال يفِْطر: على النفوِس فكان يصوم حىت يقَالَ

ومصرمضانَ. ال ي رشهٍر غَي وما استكمل صيام ، وما كان يصوم
 مما كان يصوم عن شهٍر ، يف شعبانيف شهٍر أكثر جخير كُنومل ي

  .حىت يصوم منه
وكان ،  وكان ِمن هديه كَراِهيةُ ختصيِص يوِم اجلُمعِة بالصوِم-٢

  .يتحرى ِصيام االثنِني واخلميِس
 وكان ال يفِْطر أَيام الِبيِض يف حضٍر وال سفٍَر وكان يحض على -٣

  .صياِمها



  

  هدي حممد  ٤٢

٤-صٍر ثالثةَ أياٍم وكان يهِة كُلِّ شغُر ِمن وم.  
» ِصيامها مع رمضانَ يعِدلُ ِصيام الدهِر«:  وقال يف ستة شوال-٥

وأخرب ،  وكان يتحرى صوم يوِم عاشوراَء على سائِر األياِم]م[
  .]م[أن صومه يكفر السنة املاضية 

، ]م[ » السنةَ املاضية والباِقيةَصيامه يكَفِّر«:  وقال يف يوم عرفة-٦
  .وكان ِمن هدِيِه إفطار يوِم عرفَةَ ِبعرفَةَ

من صام الدهر ال «: بل قال،  ومل يكُن ِمن هديه صيام الدهر– ٧
  .]ن[» ا أَفْطَرصام ولَ

ى وكانَ يدخلُ علَ،  وكان أحيانا ينوي صوم التطوِع مث يفِْطر– ٨
ِإني ِإذًا «: قال، لَا: الواق فإن »هلْ ِعندكُم شيٌء؟«: أَهِلِه فيقول

م[» صاِئم[.  
ِإني : ِإذَا دِعي أَحدكم إىل طَعاٍم وهو صاِئم فَلْيقُلْ«: وقال – ٩

اِئمم[» ص[.  

يف االعِتكَاِفصلى اهللا عليه وسلم   هديه –د 
)١(:   

لعشر األواخر ِمن رمضانَ حتى توفاه اهللا عز  كانَ يعتِكف ا-١
  .وتركَه مرةً فَقَضاه يف شوالَ، وجلَّ

مث العشِر األواِخِر ،  واعتكَف مرةً يف العشِر اُألول، مث اَألوسِط-٢
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لَى فَداوم ع، مث تبين له أَنها يف العشِر اَألواِخِر، يلتمس ليلةَ القَدِر
  .االعتكاِف حتى لَِحق بربه عز وجلَّ

  . ومل يفْعلْه ِإلَّا مع الصوِم-٣
  . وكان يأْمر خبباٍء فيضرب لَه يف املسجِد يخلُو فيه-٤
٥-لَهخد ثُم لَّى الفجرص االعتكاف ادوكانَ ِإذَا أَر .  
٦-ه واشطُِرح له ِفر كَفتكَِفِه وكان إذا اعتعه يف مِريروكانَ ، س

هدحو هتلُ قُبخدي.  
  . حلاجِة اإلنساِنكان ال يدخلُ بيته ِإلَّا و– ٧
٨ – لُه وهي حائضجره إىل بيِت عائشةَ فَتخرج رأسوكان ي.  
٩ –عتِكفه وهو مأزواِجه تزور فإذا ،  وكان بعض  بذْهت قَامت

  .بها وكانَ ذَِلك لَيلًا يقِْلقَام معها
 ومل يكُن يباِشر امرأةً ِمن ِنساِئه وهو معتِكف ال ِبقُبلٍَة وال – ١٠

  .غَيِرها
فَلَما كانَ العام الذي قُِبض ،  وكان يعتِكف كُلَّ سنٍة عشرةَ أياٍم-١١

  .فيه اعتكف ِعشِرين يوما
  
  



  

  هدي حممد  ٤٤

١١ – هيدمصلى اهللا عليه وسل ه    
يف احلَج والعمرِة

)١(  

  :يف العمرِةصلى اهللا عليه وسلم   هديه –أ 

فَصده املشِركُونَ ، عمرةُ احلُديِبيِة:  اعتمر أربع مراٍت؛ إحداها– ١
  .وحلَّ، فَنحر وحلَق حيثُ صد، عِن البيِت

  .ا يف العاِم املقبِل عمرةُ القَضاِء؛ حيثُ قَضاه:والثانية

  . عمرته اليت قَرنها مع حجِته:والثالثة

  . عمرته ِمن اِجلعرانِة:والرابعة

وإمنا كانت ،  ومل يكن يف عمِرِه عمرةٌ واحدةٌ خارجا ِمن مكَّةَ-٢
  .ا إىل مكةكُلُّها داخلً

ومل يعتِمر يف ، رةً واحدةً ومل يحفَظْ عنه أَنه اعتمر يف السنة إال م-٣
  .سنٍة مرتيِن

  .ره كُلُّها يف أَشهِر احلَج وكانت عم-٤

  .]ق[» عمرةٌ يف رمضانَ تعِدلُ حجةً«:  وقال– ٥
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يف الْحجصلى اهللا عليه وسلم  هديه  –ب 
)١( :  

يحج إال حجةً ومل ، احلج بادر إليه ِمن غَِري تأخٍري ا فُِرض لـم-١
  .وحج قارنا، واحدةً

لَبيك اللَّهم «:  وأهلَّ بالنسِك بعد صالِة الظهِر ثُم لّبى فقال-٢
كيلَب ،كيلَب لَك ِريكلَا ش كيلَب ، واملُلْك ةَ لَكمعوالن دِإنَّ احلَم

لَك ِريكه هبذه ، ]م[» ال شتوص فَعرها وِمعى ستالتلبيِة ح
ولَِزم تلبيته ، أصحابه وأَمرهم ِبأَمِر اِهللا أَنْ يرفَعوا أصواتهم هبا

ِهملَيع ِكرنون وال يِقصنون فيها ويزيدي والناس.  
مث ندبهم عند ،  وخير أصحابه عند اإلحراِم بني األنساِك الثالثِة-٣

 إىل فسِخ احلج والِقراِن إىل العمرِة ِلمن لَم يكُن دنوهم ِمن مكَّةَ
يدمعه ه.  

وِزمالَته حتته ،  وكان حجه على رحل؛ ال يف محمٍل وال هودٍج-٤
  .طَعامه ومتاعه: أي

فلما كان مبكةَ أمر أمرا حتما من ال هدي معه أَنْ جيعلها عمرةً 
مث نهض إىل ، ن معه هدي أَنْ يِقيم على إحرامهوم، وحيلّ من إحرامه

فبات هبا ليلةَ األحِد ألربٍع خلْونَ ِمن ِذي احلجِة ، أَنْ نزلَ بذي طُوى
يومه، وصلَّى هبا الصبح أعالها ودخلَ مكةَ ، مث اغتسلَ ِمن ا ِمنهنار

  .ِمن الثنيِة العلْيا اليت تشِرف على احلجوِن
                                                           

  ).٢/٩٦(زاد املعاد ) 1(
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فَلَما ، ولَم يركَع تِحية املسجِد،  دخل املسجد عمد إىل البيِتفلما
، مث أَخذَ عن ميينه، حاذَى احلجر األسود استلَمه، ولَم يزاِحم عليه

وال حتت ، ولَم يدع ِعند الباِب بدعاٍء، وجعلَ البيت عن يساِرِه
: وحِفظَ عنه بني  الركنني، وأركاِنهاامليزاِب وال عند ظَهِر الكعبِة 

، »ربنا آِتنا يف الدُّنيا حسنةً ويف اآلِخرِة حسنةً ِوِقنا عذَاب الناِر«
  .ومل يوقِّت للطواِف ِذكْرا معينا غري هذا

وكان يسِرع يف ، الثالثة األشواط اُألول، ورملَ يف طواِفه هذَا
واضطبع ِبِرداِئِه فَجعلَ طَرفَيِه على أَحِد ،  بني خطَاهويقاِرب، مشِيه

 ى كَِتفَهدِه وأَبهكَِتفَيِكبنمى وراُألخ.  
وكُلَّما حاذَى احلجر األسود أشار إليه أو استلَمه ِبمحجِنه وقَبلَ 

  .»راُهللا أُكْب«:  وقال– وهو عصا محِنية الرأِس –احملْجن 
  .واستلَم الركْن اليماِني ومل يقَبلْه ولَم يقَبلْ يده ِعند اسِتالِمه

 ρä‹ÏƒªB$#uρ ⎯ÏΒ#) ®: فقرأ، جاَء خلْف املقاِم، فَلَما فَرغَ ِمن طَواِفِه

ÏΘ$s)̈Β zΟ↵Ïδ≡tö/Î) ’~?|ÁãΒ 〈 ]ِن، ]١٢٥:البقرةيتكْعلَّى رفَص ،
 البيِت؛ قرأ فيهما بعد الفاحتِة بسوريت اإلخالص واملَقَام بينه وبني– 

 #$!ö≅è% uθèδ ª ®و 〉 ö≅è% $pκš‰r'̄≈tƒ šχρãÏ≈x6ø9$# ®: ومها

î‰ymr& 〈 هلَمتلَ إىل احلجِر األسوِد فاسالِتِه أَقْبص غَ ِمنا فَرفلم ،.  
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 βÎ) $x¢Á9$#¨ ®: فَلَما قَرب منه قَرأ، مث خرج إىل الصفا

nοuρöyϑø9$#uρ ⎯ÏΒ ÌÍ←!$yèx© «!$# 〈 ]أَ اُهللا «، ]١٥٩: البقرةدا بدأُ ِبمأَب

ثُم رقَى عليه حتى رأَى الْبيت فاستقبلَ القبلةَ فوحد اَهللا وكَبره ، »ِبِه
 وهو لَه املُلْك ولَه احلَمد، ال إله إال اُهللا وحده ال شِريك لَه«: وقال

الَ إله إالَّ اُهللا وحده أَنجز وعده ونصر عبده ، علَى كُلِّ شيٍء قدير
وقال . مث دعا بني ذلك. ]جه، ن، ت، د[» وهزم األحزاب وحده
  .مثلَ هذا ثالثَ مراٍت

ى فَلَما انصبت قدماه يف بطن الوادي سع، ثُم نزلَ إىل املروِة ميشي
 وذلك بني اِمليلَيِن اَألخضرِيِن –حتى إذا جاوز الوادي وأَصعد مشى 

  .مث أَتمه راِكبا ملا كَثُر علَيِه الناس،  وابتدأ سعيه ماشيا–
وكَبر اهللا ، واستقبلَ البيت، وكان إذا وصلَ إىل املروِة رقَى عليها

لَ كَمفَعو هدحوفَاولَى الصلَ عا فَع.  
أَمر كُلَّ من ال هدي معه أَنْ يحلَّ ، فَلَما أَكْملَ سعيه ِعند املروِة

دا وال بمتا، اِحللَّ كُلَّه حفِْردم ا أَوقارن.  
لَو استقْبلْت ِمن أَمِري ما «: ولَم حيلّ هو ِمن أَجِل هدِيه وقال

ربدتةًاسرمها علْتعلَجو ياهلَد قْتا سلَم ق[» ت[.  
  .وللمقَصرين مرةً، ودعا للمحلِّقني باملغفرة ثالثًا

وكان يصلِّي مدة مقاِمه مبكةَ إىل يوم التروية مبرتِله ِبظَاِهِر مكةَ 
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  .باملسلمني يقْصر الصالةَ
ه ِبمجوى تحالترويِة ض ىفلما كان يومإىل ِمن هعم ن ، مرفأَح

  .باحلج من كانَ أَحلَّ منهم ِمن ِرحاِلهم
، فَلَما وصلَ ِإلَى ِمنى نزلَ هبا وصلَّى هبا الظهر والعصر وبات هبا

 ومن أصحابه امللبي واملكبر –فلما طلعِت الشمس سار منها إىل عرفةَ 
 فوجد القُبة قد ضِربت له –حٍد وهو يسمع ذلك وال ينِكر على أ

 فَنزلَ – ومنرة ليست ِمن عرفة وهي قرية شرِقّي عرفة –ِبنِمرة بأمِره 
مث سار حىت ،  فَرِحلتءأمر بناقته القَصوا، حىت إذا زالت الشمس، هبا

فخطب الناس وهو على راِحلته ، أتى بطْن الوادي من أرض عرنةً
وهدم فيها قواِعد ، عظيمةً قَرر فيها قواِعد اإلسالِمخطبة واحدةً 
وقَرر فيها تحرمي احملرماِت اليت اتفقِت اِملللُ على ، الشرِك واجلاِهليِة

وأَوصاهم ، ووضع أمور اجلاهليِة وِربا اجلاهليِة تحت قَدميِه، حترميها
واستنطَقَهم ، تصاِم بكتاِب اهللاوأَوصى األمةَ باالع، بالنساِء خريا

حصى ونلَّغَ وأَدد اهللا عليهم أنه قد بهشتواس.  
فَصلَّى الظهر ، مث أقام الصالة، ا فأذَّنَفَلَما أمتَّ اخلطبةَ أمر باللً
 مث أقام فصلَّى – وكان يوم اجلمعِة –ركعتني أَسر فيهما بالقراءِة 

  .ِعرهم باإلمتاِم وال ِبترِك اجلمهل مكَّة ومل يأمالعصر ركعتِني ومعه أ
ى املوقفحىت أَت ِكبصالِته ر ا فرغَ ِمنيف ، فلم الناس كوملَّا ش

، صياِمه يوم عرفةَ أرسلت إليه ميمونة ِحبالب وهو واِقف يف املوقِف
، ووقَف يف ذَيِل اجلبِل عند الصخراِت، فشِرب منه والناس ينظرونَ
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فأَخذَ ، وكانَ علَى بِعريه، وجعلَ حبلَ املُشاِة بين يديِه، واستقبلَ الِقبلَةَ
  .يف الدعاء والتضرع واالبِتهاِل إىل غُروِب الشمِس
وقَفْت ها هنا «: وأَمر الناس أَنْ يرفَعوا عن بطِْن عرنةَ وقال

ِقفوفَةُ كُلُّها مرعم[» و[.  
: وكانَ يف دعاِئِه رافعا يديه إىل صدرِه كاستطعاِم املسكِني وقال

لَا : والنبيونَ قَبِليوخير ما قُلْت أَنا ، خير الدُّعاِء دعاِء يوِم عرفَةَ«
لَه امللك ولَه احلَمد وهو علَى كُلِّ ، ا شِريك لَه اُهللا وحده لَإله إلَّا
  .]ت[» يٍء قَِديرش

، فَلَما غَربِت الشمس استحكَم غروبها حبيثُ ذَهبت الصفْرةُ
لْفَهزيٍد خ ِدفًا أسامةَ بنرفَةَ بالسكينِة مرع ِمن أفاض ، امإليه ِزم مضو

أَيُّها الناس «: ناقِته حتى ِإنَّ رأسها ليِصيب طَرف رحِلِه وهو يقول
ليس : ، أي]خ[» علَيكُم بالسِكينِة؛ فَِإنَّ الِبر لَيس باإليضاِع

  .باإلسراع
مث جعلَ ، ودخل عرفةَ ِمن طَريِق ضبٍّ، وأفاض ِمن طَِريِق املَأِزميِن

 فإذا وجد متسعا –السِريِع والبِطيء  السري بين –يسري العنق وهو 
عرأس.  

ونزلَ أثناَء الطريِق فبالَ ، نَ يلَبي يف مسِريه ومل يقطع التلبيةَوكَا
مث سار ولَم يصلّ حىت أتى مزدِلفَةَ فتوضأَ ، وتوضأَ وضوًءا خفيفًا

فَصلَّى املغرب قَبلَ حطِّ ، مث أَمر باألذاِن مث أقام، وضوَء  الصالِة
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مث ، ا حطُّوا ِرحاهلم أمر فأقيمِت الصالةُفَلَم، الرحاِل وتبِريِك اِجلماِل
مث نام حتى ، ما شيئًاهولَم يصلّ بين، صلَّى العشاَء بإقامٍة بال أذاٍن

الليلةَ، أصبح ي تلكحي ولَم.  
وأَِذنَ يف تلك الليلِة ِعند غياِب القمِر ِلضعفَِة أهِلِه أن يتقَدموا إىل 

  .وأَمرهم أَلَّا يرموا حىت تطلُع الشمس، وِع الفجرِمنى قَبلَ طُلُ
مث رِكب ، ها يف أوِل الوقِت بأذاٍن وإقامٍةفَلَما طلع الفجر صلَّا

حتى أَتى موِقفَه عند املَشعِر احلَراِم وأعلم الناس أَنَّ مزدِلفَة كُلَّها 
ع والتكبِري والتهليِل فاستقبلَ القبلةَ وأخذَ يف ، موِقفعاِء والتضرالد

مث سار ِمن مزدِلفَةَ قبلَ طُلُوِع الشمِس مرِدفًا ، والذِّكِْر حىت أسفَر ِجدا
  .للفضِل بن عباس

سبع ، ويف طريقه أمرض ابن عباٍس أَنْ يلْقُطَ له حصى اجلماِر
ِبأَمثَاِل هؤالِء فارموا «: ولُحصياٍت؛ فَجعلَ ينقُضهن يف كَفِِّه ويقُ

  .]جه، ن[» ...وإياكُم والغلُو يف الدين
وسلك الطريق الوسطَى اليت ، أسرع السير فَلَما أَتى بطْن محسر
حتى أتى ِمنى وهو يلَبي حىت شرع يف ، خترج على اجلمرِة الكُبرى

الوادي ِمن أسفل ،  راكبا بعد طلوِع الشمسفَرمى مجرةَ العقبِة، الرمي
  .يكَبر مع كُلِّ حصاٍة، وجعلَ البيت عن يساِرِه ومنى عن مييِنه

مث رجع ِمنى فخطب الناس خطْبةً بليغةً أَعلَمهم فيها بحرمِة يوِم 
قادهم وأمرهم بالسمِع والطاعِة ملن ، النحِر وفضِله وحرمِة مكةَ
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مث انصرف إىل املنحِر مبنى فنحر ثالثًا ، وعلَّمهم مناِسكَهم، بكتاِب اهللا
مث ، وكان ينحرها قائمةً معقولة يدها اليسرى، وستني بدنة بيِده

مث أمر عليا أَنْ يتصدق هبا ، أمسك وأَمر عليا أن ينحر ما بقي ِمن املائِة
  .ا يعِطي اجلزار يف ِجزارِتها شيئًا منهايف املساكِني وألَّ

رحنى كُلَّها مم أَنَّ ِمنهلَموأَع ،ومنحر اج مكةَ طريقوِفج.  
، ق فَحلَق رأسه فَبدأ بالشق األميِنكْملَ نحره استدعى احلَلَّافَلَما أَ

اقِْسمه «: يب طلحةَ وقالفدفع شعره إىل أ، فأعطاه أبا طلحةَ مث األيسر
  .]ق[» بين الناِس

وطَيبته عائشةُ قَبلَ ، وِللمقَصِرين مرةً،ودعا للمحلِِّقني باملَغِفرِة ثَالثًا
  .أَنْ يِحلَّ

ومل ، فطاف طواف اإلفَاضِة، مث أفاض إىل مكَّةَ قبل الظهِر راكبا
مل يرملْ فيه وال يف طواِف الوداِع وإنما و، يطُف غَيره ومل يسع معه

  .رملَ يف القدوِم فقط
فناولُوه الدلْو ، مث أَتى زمزم بعد أَنْ قَضى طوافَه وهم يسقُون

وهو قائم ِربهبا، فَش ى فباتإىل ِمن لَّى ، مث رجعأين ص ِلفواخت
وقال جابر ، منىالظهر ِبالظهر يومئٍذ؛ فَنقلَ ابن عمر أنه صلَّى 

  .ه مبكةَوعائشةُ صلَّا
فَلَما أصبح انتظر زوالَ الشمِس فَلَما زالَت مشى ِمن رحِله إىل 

، األوىل اليت تلي مسِجد اخلَيِففبدأ باجلمرِة ، ولَم يركَب، اجلماِر
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  .» أكْبراُهللا«: يقولُ مع كُلِّ حصاٍة، فرماها بسبٍع حصياٍت
فقام مستقِْبلَ الِقبلَة مث ، مث تقدم على اجلمرِة أمامها حىت أسهلَ

  .ا بقدِر سورِة البقرِةرفع يديه ودعا دعاًء طويلً
مث احندر ذات اليساِر ، مث أتى إىل اجلمرِة الوسطَى فَرماها كذلك

 يديه قريبا ِمن وقُوِفه فوقف مستقِبلَ الِقبلِة رافعا، مما يلي الوادي
  .األوِل

اِديقبة فاستبطن الوواستعرض ، مث أتى اجلمرةَ الثالثةَ وهي الع
اجلَمرة فجعل البيت عن يساِره وِمنى عن ميينه فرماها بسبِع حصياٍت 

  .كذلك
  .فَلَما أكملَ الرمي رجع ولَم يِقف ِعندها

 هأَن الظَّن ِجع وغالبري ثُم لِّي الظهرصلَ أَنْ يِمي قَبركان ي
  .ليايل ِمنى من أَجِل ِسقَايِتِه وأَِذنَ للعباِس باملبيِت مبكةَ ، فَيصلِّي

بل تأَخر حتى أكمل رمي أَياِم  التشريق ، ومل يتعجلْ يف يومني
فَصلَّى الظهر والعصر ، وأفاض بعد الظهِر إىل املُحصِب، الثالثِة

ا ورقَد رقدةً مث نهض إىل مكَّةَ فطاف للوداِع ليلً، واملغرب والعشاَء
فَلَم ، ورخص ِلصِفيةَ ملَّا حاضت، ولَم يرملْ يف هذا الطواِف، سحرا

  .تطُف للوداِع
ها ِبصحبِة أخيها وأَعمر عائشةَ تلك الليلةَ من التنعيم تطْييبا لنفِس

، ا نادى بالرِحيِل يف أَصحاِبِهفلما فَرغَت ِمن عمرِتها ليلً، عبد الرمحن
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اسلَ النحتفَار.  
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١٢- هيدصلى اهللا عليه وسلم ه    
ا والضايدِقيقَةيف الْها والْعحاي

)١(  

  :اايديف اهلَصلى اهللا عليه وسلم   هديه –أ 
١-منى الغدى اِإلِبلَ،  أَهداِئه البقر وأهدى يف ، وأَهِنس نى عدوأَه

  .ويف عمرِته، ويف حجِته، مقَاِمِه
وإذا بعث هبديه وهو ،  وكانت سنته تقِْليد الغنِم دونَ ِإشعارها-٢

حمل ي قيمعليه منه شيء كان منه حاللًام مر.  

٣-دها وكان إذا أهى اِإلبلَ قَلَّد
)٢(

 وأَشعرها
 فيشق صفحة ،)٣(

  .حىت يِسيلَ الدم، سناِمها األميِن يسريا
 وإذا بعث هبدي أمر رسولَه إذا أَشرف على عطٍَب شيٌء منه أن -٤

وال يأكلُ ، مث جيعلَه على صفحته، مث يصبغَ نعلَه يف دمه، ينحره
  .مث يقِْسم حلمه، همنه والَ أحد من رفقت

والبقرةُ ، البدنةُ عن سبعٍة:  وكان يشرك بني أصحاِبه يف اهلدي-٥
  . سبعٍةعن

  . وأباح لسائِق اهلدي ركوبه باملعروِف إذا احتاج حتى يِجد غَيره-٦
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وكان يسمي ، معقولَة يدها اليسرى،  وكان هديه حنر اإلبل قياما– ٧
دِرِهاهللا ِعنحر،  نكَبوي.  

  .ورمبا وكَّلَ يف بعضه،  وكان يذبح نسكه بيِده– ٨

مث سمى وكَبر ،  وكان إذا ذَبح الغنم وضع قَدمه علَى ِصفَاِحها– ٩
رحون.  

  .ويتزودوا منها وأباح ألمِته أَنْ يأكُلوا ِمن هداياهم وضحاياهم -١٠

  .»من شاَء اقْتطَع«: وربما قال، سم لُحوم اهلدي وكان ربما قَ– ١١

وهدي الِقراِن ،  وكان ِمن هدِيه ذَبح هدي العمرِة عند املروءِة-١٢
  .مبنى

 إلَّا – أيضا –ولَم ينحره ، ا بعد أَنْ حلَّومل ينحر هديه قَطُّ إلَّ
يرخص يف النحِر قَبلَ طلوِع ومل ، بعد طلوِع الشمِس وبعد الرمي

  .الشمِس الْبتةَ

يف األضاِحيصلى اهللا عليه وسلم   هديه -ب
)١(:   

وكان ينحرمها ، وكان يضحي بكبشني،  لَم يكُن يدع األضحيةَ-١
  .]حم[» كُلُّ أياِم التشِريِق ذَبح«: وقال، بعد صالة العيد
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  هدي حممد  ٥٦

٢-أَنَّ م ربأَخو  يٍء«نِك يف شالنُّس ِمن سالِة فَلَيلَ الصقَب حذَب ،
  .]ق[» وإنما هو لَحم قَدمه َألهِلِه

 – وهو ما أَتم ستةَ أشهٍر – وأَمرهم أَنْ يذْبحوا اجلَذَع ِمن الضأِن -٣
 اها ِسوِمم والثين من اإلبِل–والثَِّني  :سمل خا استكممنِسِني  ،

  .ما دخلَ يف السنة الثالثِة: وِمن البقِر
 وكان ِمن هديه اختيار األضحيِة واستحسانها وسالمتها من -٤

، ونهى أَنْ يضحى مبقطوعِة اُألذُِن ومكسورِة القَرِن، العيوِب
ين وأَمر أَنْ تستشرف الع. والعوراِء والعرجاِء والكسريِة واجلعفاِء

  .-ينظَر إىل سالمِتها :  أي–واُألذُنُ 
 يأخذَ ِمن شعِرِه وبشِره شيئًا إذا دخلَ مر من أَراد التضحيةَ أَلَّا وأ-٥

رشالع.  
  . وكان ِمن هدِيه أَنْ يضحي باملُصلَّى-٦
 ولو  وكان ِمن هدِيه أَنَّ الشاةَ تجِزئ عن الرجِل وعن أهِل بيِته– ٧

  .كَثُر عددهم

يف العِقيقَِةصلى اهللا عليه وسلم   هديه –ج 
)١(:   

، اٍم رِهينةٌ ِبعِقيقَِتِه تذْبح عنه يوم الساِبعلَكُلُّ غُ«:  صح عنه-١
  .]ن، ت، د[» ويحلَق رأْسه ويسمى
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  .]ن، د[» ِة شاةٌوعِن اجلَاِري، ِم شاتاِنعِن الغلَا«:  وقال-٢
  
  
  
  
  



  

  هدي حممد  ٥٨

٨١ – هيدصلى اهللا عليه وسلم   ه  
يف بيِعِه وِشراِئِه وتعامالَِتِه

)١(
  

  
١- ى صلى اهللا عليه وسلم باعرتواش ، بيِعه بعد ِمن ه أكثروكان شراؤ

وكان توكيلُه أكثر ِمن ، ووكَّلَ وتوكَّلَ، آجر واستأجر. الرسالِة
  .توكُِّلِه

وتشفَّع وشفِّع إليه، واستدانَ ،  واشترى بالثمِن احلالِّ واملؤجل-٢
  .واستعار، ِبرهٍن وِبغيِر رهٍن

٣-بهوات ا،  ووهبعليه قَِبل اهلديةَ وأثابى ودا ، وأَههِردوإنْ مل ي
، فيقبلُ هداياهم، وكانت امللوك تهِدي إليه، اعتذر إىل مهِديها

يها بني أصحاِبهوقِْسم.  
وكان إذا استسلف من أحٍد سلفًا قَضى ،  وكان أحسن الناس معاملةً-٤

أهِله وماِله واقترض بعريا فجاَء صاحبه ودعا له بالربكة يف ، خريا منه
اهفأغلظَ للنيب ، يتقاضه فقالبه أصحاب م؛ فإنَّ «:  فَهوهعد

  .]ق[» اِلصاِحِب احلَق مقَالً
وأَمر من اشتد غضبه ،  كانَ ال تزيده ِشدةُ اجلهِل عليه إال حلما-٥

، وبالقُعوِد ِإنْ كان قائما، أن يطِْفي جمرةَ الغضب بالوضوِء
  .واالستعاذِة باهللا من الشيطاِن

بل يتواضع ألصحاِبه ويبذلُ السالم ،  وكانَ ال يتكَبر على أحٍد-٦
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 هدي حممد  ٥٩

  .للصغِري والكبِري
٧ –ويقول يف مزاِحه احلق مازحي وال يقولُ يف ،  وكان يويور

توريِته إال احلق.  
، وخصف نعلَه بيِده، ورفَع ثوبه ِبيِده،  وسابق بنفسه على اإلقداِم– ٨

، وخدم أهلَه ونفسه، وفَلَى ثوبه، وحلَب شاته، ورقع دلوه
  .ِء املسجِدوحملَ مع أصحاِبه اللَِّبن يف بنا

  .وأطيبهم نفسا،  وكان أشرح اخللِق صدرا-٩
  . وما خير بني أمريِن إال اختار أيسرهما ما مل يكُن مأثَما– ١٠
 ومل يكن ينتصر من مظِْلمٍة ظُِلمها قطُّ ما مل ينتهك من حمارِم -١١

  .فإذا انتِهكت حمارم اِهللا مل يقم لغضبه شيٌء، ٌءاِهللا شي
١٢-ِشريتسيو شريوكان ي  ،املريض ةَ، ويعودازاِجلن ويشهد ، وجييب

األرملِة واملسكِني والضعيِف يف قضاِء  وميشي مع، الدعوةَ
  .حوائجهم

١٣-إليه مبا حيب بتقر ننع إليه «: وقال،  وكان يدعو ِلممن ص
  .]ت[» فقد أبلغَ يف الثناِء، جزاك اُهللا خريا: ف فقالَ لفاعلهمعرو



  

  هدي حممد  ٦٠

١٤- هيدصلى اهللا عليه وسلم ه    
يف النكَاِح واملعاشرِة

)١(  

: حبب ِإلَي ِمن دنياكم«: أنه قال صلى اهللا عليه وسلم صح عنه -١
اُء والطِّيبسال، النِني يف الصيةُ عقُر ِعلَتوقال]ن[» ِةوج ، :

، ]ق[» مِن استطاع ِمنكُم الباءةَ فَلْيتزوج، يا معشر الشباِب«
  .]د[» تزوجوا الْودود الْولُود«: وقال

وكان ، وحسن اخللق،  وكانت سريته مع أزواجه حسن املعاشرة-٢
  .]جه، ت [»وأَنا خيركُم َألهِلي،خيركُم خيركُم َألهِلِه«:يقول

وكان ،  وكان ِإذَا هِويت إحداهن شيئًا ال حمذور فيِه تابعها علَيِه-٣
وكانت إذا شربت ، يسرب إىل عائشةَ بناِت األنصار يلعنب معها

وكان يتكئ ،  فَِمها وشِربمن اإلناِء أَخذَه فوضع فَمه يف موضِع
وربما كانت ، ِرهاويقرأُ القرآنَ ورأسه يف ِحج، يف ِحجِرها

  .وكان يأمرها فَتتِزر مث يباشرها، حائضا

 وكان ِإذَا صلَّى العصر دار على نساِئه؛ فَدنا ِمنهن واستقرأَ -٤
ا ، أحواهلنهصِة فَخبوإىل بيِت صاحبِة الن فإذا جاَء الليلُ انقلب
  .بالليِل

                                                           
  ).١/١٥٤(زاد املعاد ) 1(



@ @
 
  

 هدي حممد  ٦١

 واإليواِء والنفقِة، وكان رّبما مد يده  وكانَ يقِْسم بينهن يف املبيِت-٥

إىل بعِض نساِئه يف حضرِة باقيهن
)١(.  

 أهلَه آخر الليِل وأولَه، وإذا جامع أول الليِل فكان رمبا  وكانَ يأِْتي-٦
اغتسلَ ونام ،أَ ونامى املرأةَ يف «: وقال، ورمبا توضأَت نملعونٌ م

: لَو أَنَّ أحدكُم إذا أراد أَنْ يأيتَ أهلَه قال«: ، وقال]د[» دبِرها
اللَّهم جنبنا الشيطانَ وجنِب الشيطانَ ما رزقتنا؛ فإنه ِإنْ يقَدر 

  .]ق[» بينهما ولد يف ذلك مل يضره شيطانٌ أبدا

إذا أفاد أحدكُم امرأةً أو خادما أو دابةً فليأخذ «:  وقال-٧
اللهم : ولْيقُل، يِتها ولْيدع اهللا بالربكِة ولْيسم اهللا عز وجلَِّبناِص

وأعوذُ بك من شرها ، ِإني أسألُك خيرها وخير ما جبلَت عليه
  .]جه، د[» وشر ما جِبلَت علَيِه

وجمع ، وبارك علَيك، بارك اهللا لك«:  وكان يقولُ للمتزوِج– ٨
  .]جه، ت، د[» ينكُما علَى خيٍرب

فَأَيتهن خرج سهمها ،  سفَرا أَقْرع بني نساِئه أراد وكان إذَا– ٩
  .ولَم يقِْض للبواِقي شيئًا، خرج هبا معه
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 ومل يكن من هديه االعتناُء باملساكِن وتشييدها وتعِليتها – ١٠
  .وزخرفتها وتوِسيعها

ومل ، وآلَى إيالًء مؤقتا بشهٍر، وراجع صلى اهللا عليه وسلمق  وطلَّ-١١
  . أبدايظَاِهر
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 هدي حممد  ٦٣

١٥- هيدصلى اهللا عليه وسلم ه    
ِفي الطَّعاِم والشراِب

)١(  

  :يف الطَّعاِمصلى اهللا عليه وسلم   هديه –أ 
يه شيٌء من فما قُرب إل،  كان ال يرد موجودا وال يتكلَّف مفقودا-١

وال ، الطيباِت إال أَكَلَه إلَّا أَنْ تعافَه نفْسه؛ فيتركَه ِمن غَيِر حترٍمي
ِإنْ اشتهاه ، وما عاب طَعاما قَطُّ، يحِمل نفْسه عليه على كُرٍه

كَهروإال ت أَكَلَه ،هدتعملَّا مل ي بأَكْلَ الض كما ترك.  
حىت إنه لريبط على بطِنه ، فَِإنْ أعوزه صبر، تيسر وكان يأكلُ ما -٢

ويرى اهلاللُ واهلاللُ واهلاللُ وال يوقَد يف بيِته ، الْحجر من اجلوِع
ارن.  

 ومل يكُن ِمن هديه حبس النفِس على نوٍع واحٍد ِمن األغذيِة ال -٣
  .يتعداه إىل ما سواه

، وأَكَلَ حلم الْجزوِر، وكان حيبهما، لوى والعسلَ وأَكَلَ احل-٤
، ى، وحلم محاِر الوحِشبارحوحلم الْ، والدجاِج، والضأِن
، وأكلَ الرطَب والتمر، وأَكَلَ الشواَء، وطعام البحِر، واألرنِب

وأكل ، وأكل اخلبز بالزيِت، اخلبز باللحِم: وأكل الثَِّريد؛ وهو
، وأكل القديد، وأكل الدباَء املطبوخة وكان حيبها،  بالرطِبالقثاَء
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  .وأكل التمر بالزبِد
٥-اللحم ِحبالشاِة،  وكان ي قِْدموم ه إليه الذراعوأحب.  
  . وكان يأكلُ من فاكهِة بلِده عند جميِئها وال حيتمي عنها-٦
  .رِض يف السفْرِة وكان معظم مطْعِمه يوضع علَى األ– ٧
: ويقول،  بالشماِلوينهى عن األكِل،  وكان يأمر بأكِل باليمِني– ٨

  .]م[» ويشرب بشماله، ِإنَّ الشيطانَ يأكلُ ِبِشماِلِه«
  .ويلعقُها إذا فَرغَ،  وكان يأكُلُ بأصاِبِعه الثَّالث– ٩
: ؛ أحدها واالتكَاُء على ثالثِة أنواٍع– وكان ال يأكل متكئًا – ١٠

االتكاء علَى : والثالث، التربع: والثاين، االتكاُء على اجلنِب
 وكان يأكلُ، -والثالث مذمومة، ِإحدى يديه وأكلُه باُألخرى

:  وقال–أنْ جيلس على أَلْيتيِه ناصبا ساقَيه : ، واإلقعاُء-وهو مقٍْع 
  .» كَما يأكُلُ العبدإنما أَجِلس كَما يجِلس الْعبد وآكُلُ«
، ويأمر اآلكلَ »ِبسِم اِهللا«:  وكان إذَا وضع يده يف الطعاِم قال-١١

فِإنْ ، ِإذَا أَكَلَ أَحدكُم فليذكر اسم اِهللا تعاىل«: وقال، بالتسميِة
ِبسِم اِهللا يف أوِلِه : نِسي أَنْ يذْكُر اسم اِهللا يف أوِلِه؛ فليقل

  .]ت [.»وآخِرِه
ِإنَّ الشيطانَ ليستِحلُّ الطعام أَنْ ال يذْكَر اسم اهللا «:  وقال-١٢

  .]م[» عليِه
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ويكَرر على أضياِفه عرض األكِل ،  وكان يتحدثُ على طعاِمه-١٣
  .عليهم ِمرارا؛ كما يفْعلُه أهلُ الْكَرِم

مد ِهللا حمدا احل«:  وكان إذا رِفع الطعام ِمن بيِن يديِه يقول-١٤
 مستغنى عنه الكثريا طيبا مباركًا ِفيِه غَير مكِْفي وال مودٍع و

  .]خ[» ربُّنا
: ويقول،  وكان ِإذَا أَكَلَ ِعند قوٍم مل يخرج حتى يدعو هلم-١٥

صلَّت و، وأَكَلَ طَعامكُم األبرار، أَفْطَر ِعندكُم الصاِئمونَ«
  .]د[» علَيكُم املالَئكَةُ

  . وكان يدعو ِلمن يِضيف املساكني ويثِْني عليهم-١٦
حرا أو ، كبريا وكانَ ال يأنف ِمن مؤاكلة أحٍد صغريا كان أو – ١٧

  .أعرابيا أو مهاجرا، عبدا
١٨ –وهو صائم ب إليه طعامي صائم«: قال،  وكان إذا قُرِإن «

: هو صائم أن يصلِّي؛ أيو، وأمر من قُرب إليه الطعام ]ق[
هميدعو ملن قَد ،ها أَنْ يأكلَ ِمنفِْطروِإنْ كَان م.  

: وقال،  وكان إذا دِعي لطعاٍم وتِبعه أحد أعلم به رب املرتِل– ١٩
  .]خ[» ت رجعِإنَّ هذَا تِبعنا؛ فَِإنْ ِشئْت تأذَنُ له، وِإنْ ِشئْ«

 وأَمر من شكَوا إليه أهنم ال يشبعونَ أن جيتِمعوا على طعامهم – ٢٠
  .وأَنْ يذكُروا اسم اِهللا عليه يبارك هلم فيه، وال يتفرقُوا



  

  هدي حممد  ٦٦

ِبحسِب ابِن آدم ، ما مَأل آدِمي وعاًء شرا ِمن بطٍْن«:  وقال– ٢١
ي اتمه؛ فَِإنْلُقَيلْبص نفاعلًا،ِقم دفثلثٌ لطعاِمِه كانَ لَا ب  ،

  .]جه، ت[» وثلثٌ ِلنفَِسِه، وثلثٌ لشراِبه

اللَّهم أَطِْعم «: فقال، فالتمس طعاما فَلَم ِجيده،  ودخلَ مرتلَه ليلةً-٢٢
  .]م[» واسِق من سقَاِني، من أَطْعمِني

يف الشراِبصلى اهللا عليه وسلم   هديه –ب 
)١(

 :  
وكان ،  كانَ هديه يف الشراِب من أكمِل هدي يحفَظُ به الصحةُ-١

الباِرد الشراِب إليه احلُلْو ا تارةً. أحبخالص اللنب وكان يشرب ،
، اللَّهم بارك لَنا فيه وِزدنا ِمنه«: ومشوبا باملاِء أخرى، ويقول

الطَّع ِمن ِزئجيٌء يش سلَي هفَِإناِب إال اللَّنبرت[» اِم والش[.  
وكان ينبذُ لَه أَولَ ،  ومل يكُن ِمن هديه أَنْ يشرب على طعاِمه-٢

والغد ، الليِل ويشربه إذا أصبح يومه ذَِلك، والليلةَ اليت جتيُء
والغد إىل العصِر؛ فَِإنْ بِقي منه شيٌء سقاه اخلادم ، والليلةَ األخرى

  .به فَصبأو أمر 
ومل يكن يشربه بعد ثالٍث .  هو ما يطْرح فيه تمر يحلِّيِه:والنبيذ(

  ).خوفًا من تغيِره إىل اإلسكاِر
، وزجر عن الشرِب قائما،  وكان من هديه املعتاد الشرب قاعدا-٣
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جلواِز : وقيل، نسخ لنهِيه: وقيل، لعذٍر: فقيل، وشرب مرةً قائما
يرناألم.  

، ِإنه أَروى وأَمرأُ«: ويقول،  وكان يتنفس يف الشراِب ثالثًا-٤
إبانته القَدح عن فيِه : ، ومعىن تنفِسه يف الشراِب]م[» وأبرأُ

ا ِإذَا شِرب أَحدكُم فَلَ«: وتنفُِسه خارجه كما يف جاء قوله
ونهى ، ]جه، ت[» ن ِفيهولِكن ِلينب اِإلناَء ع، يتنفَّس يف القَدِح

الفرجة : والثُّلَمة«. وِمن ِفي السقاِء، أَنْ يشرب من ثُلمة القَدح
  .»والشق

ِإنَّ اَهللا «: وقال،  وكان يسمي إذا شرب وحيمد اهللا إذا فرغ-٥
ويشرب الشربةَ ، لريضى عن العبِد يأكلُ اَألكْلَةَ يحمده عليها

  .]م[» حيمده عليها
 »وهو الطَّيب الذي ال ملوحةَ فيِه« وكان يستعذَب لَه املاُء -٦

هِمن البائت وخيتار.  
 وكانَ ِإذَا شِرب ناولَ من علَى ميينه وإنْ كانَ من على يساِره – ٧

منه أكرب.  
 ولَو أَنْ يعِرض عِليِه، ، وإيكاِئه»تغطيته: أي« وأمر بتخمِري اإلناِء – ٨

ربطُ فتحِة : واإليكاُء«. وأَنْ يذْكَر اسم اِهللا ِعند ذلك، عودا
  .»الوعاِء وشدُّها
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١٦- هيدصلى اهللا عليه وسلم ه    
ِفي الدعوِة

)١(
  

وأقام مبكةَ ثالثَ ، ا وهنارا وِسرا وجهاراوكان يدعو إىل اهللا ليلً -١
        وملا أُنِزلَ عليه ، ِفياِهللا مستخسنني ِمن أَوِل نبوِته يدعو إىل ا

® ÷í y‰ô¹$$ sù $ yϑÎ/ ã tΒ ÷σ è? 〈 ]بأمر اهللا] ٩٤: احلجر عدص ،
فَدعا إىل اِهللا الكبري والصغري واحلر ، اِئٍمال تأخذُه يف اِهللا لَومةُ لَ

واألنثَى، والعبد والذَّكر ،سواإلن واجلن.  
  . أصحاِبه العذاب مبكةَ أَِذنَ هلم باهلجرِة إىل احلَبشِة وملا اشتد على-٢
فَلَم ير ، ودعاهم إىل اِهللا،  وخرج إىل الطائِف رجاَء أَنْ ينصروه-٣

ونالُوا ِمنه ما مل ينلْه من ، وآذَوه أَشد األذَى، مؤيدا وال ناِصرا
  . جواِر مطعِم بِن عِديفَدخلها يف، وأخرجوه إىل مكةَ، قَوِمِه

يتبع ، يوايف املواسم كُلَّ عاٍم،  وظَلَّ يدعو عشر سنني جهرا-٤
حتى ، ويف املواِسِم بعكاظ وِجمنةَ وذي اجملاِز، احلُجاج يف مناِزهلم

  .ِإنه لَيسأَل عِن القبائل ومناِزهلا قبيلةً قبيلةً
٥-الع دِعن لَِقي اخلزرِج ثُم فٍَر كُلهم ِمنةَ نِة ِستم إىل ، قَباهعفَد

فَدعوا الناس إىل اإلسالِم ، فَأَسلَموا مث رجعوا إىل املدينِة، اإلسالِم
  .ا وقَد دخلَها اإلسالمفَفَشا فيها حتى لَم يبق دار إلَّ
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فَواعدهم بيعةَ ، الُ جاَء منهم اثنا عشر رجلً وملا كان العام املقب-٦
واألمِر باملعروِف ، فبايعوه على السمع والطاعِة والنفقَِة، العقبِة

، يقُولُوا يف اهللا ال تأخذهم فيه لَومةُ الِئٍموأَنْ ، والنهي عِن املنكِر
وأَنْ ينصروه ويمنعوه مما مينعونَ منه أَنفُسهم وأَزواجهم وأبناَءهم 

، وبعثَ معهم ابن أُم مكْتوٍم، مث انصرفُوا إىل املدينِة، نةُوهلم اجلَ
فأسلم علَى ، ويدعواِن إىل اِهللا، ومصعب بن عمري يعلِّمان القرآن

كثري رشٍر، يديهما بيضح بن ديعاذ، منهم أُسم بن وسعد.  
مث ، فبادر الناس، ينِة للمسلمني يف اهلجرِة إىل املد مث أَِذنَ – ٧

  .تِبعهم هو وصاحبه
  .اوكانوا تسعني رجلً،  وآخى بني املهاجرين واألنصاِر– ٨

 يف اَألماِن والصُّلِْح ومعاملَِة الرُّسِل هديه –أ 
)١(:  

١-ثب  ه قَالَ صلى اهللا عليه وسلمعنه تةٌ «: أَناِحدو ِلِمنيةُ املُسِذم
عسمياهن؛ «: ، وقال]ق[» ى هبا أددهٍم عقَو نيبو هنيكَانَ ب نم
أَو ينِبذَ ِإلَيِهم ، ا يشدها حتى يمِضي أَمدها يحلَّن عقْدةً ولَفَلَ

  .]ت، د[» علَى سواء
ِريٌء ِمن فَأَنا ب،  علَى نفِْسِه فَقَتلَهمن أَمن رجلًا«:  وقال- ٢

  .]جه[» القَاِتِل
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 أَنَّ لَولَا«: قال، فَتكَلَّما مبا قاال،  مسيِلمةَ وملا قَِدم عليه رسولَا-٣
فَجرت سنته أَنْ ال ] د[» لَضربت أَعناقَكُما، الرُّسلَ ال تقْتل
  .يقتلَ رسولٌ

  . يردهبلْ،  وكان ال يحِبس الرسولَ ِعنده إذا اختار دينه-٤
٥- رضا من أصحابه على عهد ال يأعداؤه واحد داهوكان إذا ع 

اهضأم اهبغِري ِرض باملسلمني.  
 وصاحلَ قريشا على وضِع احلرِب عشر سنني على أَنَّ من جاَءه -٦

هدا رِلمسه ال ، مدِعن اءهم ِمناُهللا ذلك يف ومن ج ونه فنسخيرد
 النساءحق ،بامتحاهِنن رّد، وأَمروا أهنا مؤِمنةٌ مل تِلمفمن ع.  

 وأَمر املسلمني أن يردوا علَى من ارتدت امرأته مهرها إذا عاقَبوا؛ -٧
  .ِبأَنْ جيب عليهم رد مهر املهاجرِة؛ فريدونه إىل من ارتدت امرأَته

وال يكِْرهه ، تى إليه من الرجالوا من أَال مينعهم أَنْ يأخذُ وكان – ٨
ا وقد فَضلَ وإذا قَتلَ ِمنهم أو أَخذَ مالً، وال يأمره به، على العوِد
  .ومل يضمنه هلم، وملَّا يلْحق هبم مل ينكَر عليه ذلك، عن يِده

ولَهم ما ، هم منها وصالَح أَهلَ خيرب ملَّا ظهر عليهم على أَنْ يحِلي– ٩

الصفراُء صلى اهللا عليه وسلمولرسوِل اهللا ، حملَت ِركَابهم
)١( 
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والبيضاء
)١( والسالح.  

 وصالَحهم على األرِض على الشطِْر ِمن كُلِّ ما يخرج ِمنها – ١٠
طْراَء، وهلم الشم فيها ما شهِقرلَى أَنْ يكُلَّ عا، وع ٍم وكانَ يبع

فيضمنهم ، فَينظُر كَم يجِني منها، من يخِرص عليهم الثمار
  .نصيب املسلمني ويتصرفُونَ فيها

يف دعوِة الْملوِك وِإِرساِل  صلى اهللا عليه وسلم هديه –ب 

ِهمِب ِإلَيالْكُتِل والرُّس
)٢(

:  
وأَرسلَ ِإلَيِهم ، رِض ملا رجع من احلديبيِة كَتب إىل ملوِك األ-١

وهم باإلسالِم وكاد ، وبعثَ إليه، رسلَه؛ فَكَتب إىل ملِك الروِم
  .ولَم يفْعلْ

٢-اِشيجثَ إىل النعبو  ،لَمفأَس.  
فَأَسلَم ، ومعاذَ بن جبٍل إىل اليمِن،  وبعثَ أَبا موسى األشعري-٣

 ا ِمنعا طَوِلهاٍلعامةُ أهِر ِقتغَي.  

يف معاملَِة املُناِفِقنيصلى اهللا عليه وسلم   هديه –ج 
)٣(:  

ويجاِهدهم ،   كان يقْبلُ عالنيتهم ويكل سراِئرهم إىل اهللا-١
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ويبلِّغُ بالقوِل البليِغ إىل ، ويغِلظُ عليهم، ويعِرض عنهم، باحلُجِة
  .نفُوِسهم

يتحدثُ الناس أَنَّ ، ال«: وقال، تأليفًا للقلوِب، م وترك قَتلَه-٢
هابحلُ أصقْتا يدمحق[» م[.  
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١٧ – هيديف الذِّكِر  صلى اهللا عليه وسلم ه
)١(  

 كُلُّه يف بلْ كانَ كالمه، كان أكملَ الناِس ِذكْرا هللا عز وجلَّ
، مره ونهيه وتشريعه لألمِة ِذكْرا منه هللاوكانَ أَ، هِذكِْر اهللا وما والَا

فكان ذكره هللا جيري مع أنفاِسه قائما ، وسكوته ذكرا منه له بقلبه
وقاعدا وعلى جنبه ويف مشيه وركوِبه وسيِره ونزوِله وظَعِنِه وإقامته 

  .صلى اهللا عليه وسلم 
  :ا أَصبح أو أمسىيف الذِّكِر ِإذَصلى اهللا عليه وسلم   هديه –أ 
وكلمة ، أصبحنا على فطرة اإلسالم«:  وكان إذا أصبح قال-١

 وملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلما ودين نبينا حممد ، اإلخالص
اللهم بك «: وكان يقول. ]حم[» وما كان ِمن املشركني
، د[» وبك حنيا ومنوت وإليك النشور، أصبحنا وبك أمسينا

أَصبحنا وأَصبح : فليقل ا أصبح أَحدكُمِإذَ«:  وقال]جه، ت
الَِمنيالع بِهللا ر املُلْك ، هحوِم فَتهذا الْي ريخ أَلُكي أَسإن ماللَّه

هتايه وِهدكَتربو هورون هرصنو ، رشما فيِه و رش ِمن وذُ ِبكأعو
هدعا بم ،سِإذَا أَم ىثُم ،قُلْ ِمثْلَ ذِلكد[» فَلْي[.  

 لَا إله إلَّا، اللَّهم أَنت ربي: سيد االسِتغفَاِر أَنْ يقُولَ العبد«:  وقال-٢
كدبا عأَنِني ولَقْتخ تأَن ،تطَعتما اس ِدكعوو ِدكهلَى عا عأَنو ،

تعنا صم رش ِمن وذُ ِبكأَ، أَعلَيع ِتكمِبِنع وُء لَكوُء ، بأَبو
                                                           

  ).٢/٣٣٢(زاد املعاد ) 1(



  

  هدي حممد  ٧٤

من قَالَها ِحني ، ا أَنتِبذَنِبي؛ فَاغِْفر يل؛ ِإنه ال يغِفر الذُّنوب ِإلَّ
ومن قَالَها ِحني ، دخلَ اجلَنةَ، فَمات ِمن يوِمِه، يصِبح موِقنا ِبها
  .]خ[» دخلَ اجلنةَ،  لَيلَِتِهفَمات ِمن، يمِسي موِقنا ِبها

، ا شِريك لَه اُهللا وحده لَلَا إله إلَّا: من قَالَ حني يصِبح«:  وقال-٣
لَه املُلْك ولَه احلَمد وهو علَى كُلِّ شيٍء قَِدير يف الْيوِم مائَةَ 

، ائةُ حسنٍةم وكُِتب لَه، كَانت لَه عدلَ عشِر ِرقَاٍب، مرٍة
وكَانت لَه ِحرزا ِمن الشيطَاِن يومه ، ومِحيت عنه ِمائَةُ سيئٍة

ِسيمحىت ي ذَِلك ،دأِت أَحي لَماَء به إلَّاوا جل ِمملٌ ِبأَفْضجر  
هِمن ِملَ أَكْثَرق[» ع[.  

للَّهم ِإني ا«:  وكان يدعو حني يصبح وحني ميسي هبذه الدعوات-٤
اللَّهم ِإني أَسألُك العفْو ، أسألُك العاِفيةَ يف الدُّنيا واآلِخرِة

، اللَّهم استر عوراِتي، والعافيةَ يف ديين ودنياي وأَهِلي وماِلي
ن اللّهم احفَظِْني ِمن بيِن يدي وِمن خلِْفي وع، وآِمن روعاِتي

وأَعوذُ ِبعظَمِتك أَنْ أُغْتالَ ِمن ، وِمن فَوِقي، يِميين وعن ِشمايل
  .]جه، د[» تحِتي

: ما ِمن عبٍد يقُولُ يف صباِح كُلِّ يوٍم ومساِء كُلِّ ليلٍَة«:  وقال-٥
ا يف  ولَضاألرِبسِم اِهللا الَِّذي ال يضرُّ مع اسِمِه شيٌء يف 

» لَم يضره شيٌءإلَّا ، ثَ مراٍتاثَلَ، سماِء وهو السِميع العِليمال
  .]جه، ت، د[
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علِّمِني ما أقولُ ِإذَا أَصبحت وإذا أمسيت قالَ لَه :  وقال له أبو بكر-٦
، عاِلم الغيِب والشهادِة، اللَّهم فَاِطر السماواِت واألرِض«: قُلْ
باروم ِليكَهمإلَّا، ِلكه كُلِّ شيٍء و أَنْ ال إله دهأَشتوذُ ،  أنأع

وأَنْ أقْتِرف ، وِمن شر الشيطَاِن وِشرِكه، ِبك ِمن شر نفِسي
قُلْها ِإذَا أَصبحت «: قالَ. »علَى نفِْسي سوًءا أَو أَجره ِإلَى مسِلٍم

تيسِوِإذَا أَمكعجضم ذْتِإذَا أَخت، د[»  و[.  
يف الذِّكْر إذَا خرج ِمن بيِتِه صلى اهللا عليه وسلم   هديه –ب 

أَو دخلَ
)١(:  

، توكلت على اِهللا، ِبسِم اِهللا«:  كان إذا خرج من بيته يقول-١
أزلَّ أَو لَّ أَوأُض أَنْ أَِضلَّ أو وذُ ِبكي أَعِإن ملَّاللَّهأُز  ،أَظِْلم أَو 

أُظْلَم أو أَأَو ليلَ عهجي جه، ن، ت[» جهلَ أَو[.  
لْت علَى اِهللا توكَّ، ِبسِم اِهللا: من قَالَ ِإذَا خرج ِمن بيِته«:  وقال-٢

، ووقيت، هديت وكُفيت: ا باِهللا؛ يقَالُ له قُوةَ ِإلَّوال حولَ ولَا
نى عحنالشيطانُوت ت، د[» ه[.  

واجعل يف ، اللَّهم اجعل يف قلِبي نورا«:  وإذا خرج إىل الفجر قال-٣
، واجعل يف بصِري نورا، واجعل يف سمِعي نورا، لساِني نورا

واجعل ِمن فَوِقي ، وِمن أَماِمي نورا، واجعل ِمن خلِْفي نورا
  .]ق[» اللَّهم أَعِظم يل نورا، تحِتي نوراواجعل ِمن ، نورا
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  هدي حممد  ٧٦

اللَّهم ِإني أَسأَلُك خير : ِإذَا ولَج الرجلُ بيته فَلْيقُلْ«:  وقال-٤
وعلَى اِهللا ربنا توكَّلْنا ، ِبسِم اِهللا ولَجنا، الْموِلِج وخير الْمخرِج

ع لِّمسِلي ِلِهثُمد[» لَى أَه[.  
يف الذِّكْر ِعند دخوِل املَسِجِد صلى اهللا عليه وسلم  هديه –ج 

هوِج ِمناخلُرو
)١(

:  
وبوجهه ، أَعوذُ باِهللا العظيم«:  كانَ إذَا دخلَ املَسِجد قَال-١

فَِإذَا قَالَ : قالَ، وسلطاِنه القدمي ِمن الشيطاِن الرجيِم، الكرمي
  .]د[» حِفظَ ِمني ساِئر اليوِم: لشيطانُذلك قال ا

صلى اهللا ِإذَا دخلَ أحدكُم املسجد فَلْيسلِّم علَى النيب «:  وقال-٢
فإذا خرج؛ ، اللَّهم افْتح يل أبواب رمحِتك: ولَيقُلْ، عليه وسلم

  .]جه، د[» اللَّهم ِإني أسألُك ِمن فَضِلك: فليقل

يف ِذكِْر رؤيِة الِْهاللصلى اهللا عليه وسلم  هديه  –د 
)٢(:   

، اَألمِن واإلمياِناللَّهم أَِهلَّه علَينا ِب«:  إذا رأى اهلالل يقولكانَ
  .]ت[» ربي وربُّك اُهللا، ِموالسلَامِة واإلسلَا

يف الذِّكر ِعند العطاس صلى اهللا عليه وسلم  هديه -هـ 
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 هدي حممد  ٧٧

والتثاؤِب
)١(

 :  
ويكْره ، ِإنَّ اَهللا يِحبُّ العطَاس«: صلى اهللا عليه وسلمثبت عنه 

بثَاؤاهللا، الت ِمدحو كُمدأَح طَسِلٍم ، فَِإذَا عسلَى كلِّ ما عقكَانَ ح
وأَما التثَاؤب؛ فإنما هو من ، يرحمك اُهللا: سِمعه أَنْ يقُولَ له

؛ فَإذَا تثَاَءب أَحدكُم فَلْيرده ما استطَاع؛ فَِإنَّ أَحدكُم ِإذَا الشيطَاِن
ثَاَءبطَانُ، تيالش هِمن ِحكخ[» ض[.  
وخفَض أَو غَض ، وكان إذا عطَس وضع يده أَو ثَوبه علَى ِفيِه -٢

  .]ت، د. [هبا صوته
يرحمنا اُهللا «: قال، حمك اُهللاير:  وكان إذا عطَس فقيل له-٣

  .»ويغِفر لَنا ولَكُم، وإياكم
أَخوه أَو ولْيقُلْ لَه ، احلمد ِهللا: ِإذَا عطَس أَحدكُم فَلْيقُلْ«:  وقال-٤

هاِحباُهللا: ص كمحراُهللا: فَِإذَا قَالَ لَه، ي كمحرقُلْ، يفَلْي :
  .]خ[» ويصِلح بالَكُميهِديكُم اُهللا 

حمِد فَِإنْ لَم ي، ِإذَا عطَس أَحدكُم فَحِمده اَهللا فَشمتوه«:  وقال-٥
وكان إذا زاد العاطس عن ثالِث مراٍت . ]م[»   تشمتوهاهللا فَلَا

  .]م[» هذَا رجلٌ مزكُوم«: لَم يشمته وقال
يرجون أَنْ ، ود كَانوا يتعاطَسونَ ِعندهأَنَّ اليه«:  وصح عنه-٦
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  هدي حممد  ٧٨

مقُولَ لَهاُهللا: ي كُممحرفَكَانَ يقولُ، ي : لحصياُهللا و ِديكُمهي
  .]ت[» بالَكُم

ىفيما يقُولُ من رأى مبتلًصلى اهللا عليه وسلم   هديه –و 
)١(:  

 :فقال، رأَى مبتلًىما من رجٍل «:صلى اهللا عليه وسلمقال 
ى كثٍري ِممن خلَق احلَمد هللا الَِّذي عافَاِني ِمما ابتالك ِبِه وفَضلَِني علَ

  .]ت، د[» ا لَم يِصبه ذَِلك البالُء كَائنا ما كَانَِإلَّ، تفِْضيلًا
ِعند سماِع نِهيق الِْحمار م صلى اهللا عليه وسل هديه -ز

ِصييكةواِح الد
)٢(

:   
أَمر أُمته إذا سِمعوا نِهيق اِحلماِر أَنْ يتعوذُوا باِهللا ِمن الشيطَاِن 

  ].ق[وِإذَا سِمعوا ِصياح الديكَِة أَنْ يسأَلُوا اَهللا ِمن فَضِلِه ، الرِجيِم

 من اشتد غَضبهفيما يقُولُه ويفْعلُهصلى اهللا عليه وسلم  هديه –ح 
)٣(:  

ه بالوبغَض دتن اشم روء، والقعوِد إنْ كانَ أَماضقائم ،
  .واالستعاذِة باِهللا ِمن الشيطاِن الرجيِم، واالضطجاع ِإنْ كان قَاِعدا

١٨ – هيدصلى اهللا عليه وسلم ه    
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 هدي حممد  ٧٩

يف اآلذَاِن وأذكاِرِه
)١(  

، وشرع اإلقامةَ مثْنى وفُرادى، يٍع سن التأذين بترجيٍع وبغِري ترج-١
  . الْبتةَ»قَد قَامِت الصالةُ«ومل يفِْرد كلمةَ 

حي « وشرع ألمِتِه أَنْ يقولَ السامع كما يقول املؤذن إال يف لفظ -٢
ا لَ« فَصح عنه إبداهلُما بــ »اِحوحي علَى الفَلَ، علَى الصالِة
  .»ا باِهللاقُوةَ إلَّا حولَ ولَ

  ِإله إلَّااوأَنا أَشهد أَنْ لَ«:  وأَخبر أَنه من قَالَ ِحين يسمع األذانَ-٣
الِم دينا وأنَّ محمدا رسولُ اِهللا، رِضيت باهللا ربا وباإلس، اُهللا

  .]م[.  من قَالَ ذِلك غُِفر لَه ذَنبه»وِبمحمٍد رسولًا
 بعد فراِغِه ِمن ِإجابِة وشرع للساِمِع أَنْ يصلِّي علَى النيب  -٤

اللَّهم رب هِذِه الدعوِة التامِة والصالِة «: املؤذِن وأَنْ يقول
القَاِئمِة آِت محمدا الوِسيلَةَ والفَِضيلَةَ، وابعثْه مقَاما محمودا 

  .]خ[» وعدتهالذي 
  . وأخرب أَنَّ الدعاَء ال يرد بني األذاِن واإلقَامِة-٥
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  هدي حممد  ٨٠

١٩- هيدصلى اهللا عليه وسلم ه    
يف الذكر يف ذي احلجة

)١(  

ويأمر فيه باإلكثاِر ِمن ، كان يكِْثر الدعاء يف عشِر ذي اِحلجة
  .التهليِل والتكبِري والتحميِد
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 هدي حممد  ٨١

٢٠ –يده  صلى اهللا عليه وسلمه    
يف ِقراَءِة الْقُرآِن

)١(  

  . كان له حزب يقرؤه وال يِخلُّ به-١

ال هذًّا، ا وكانت قراءته ترِتيلً-٢
)٢(

 وال عِجلَة بل قراءةً مفَسرةً حرفًا 
  .حرفًا

 وكان يقَطِّع قراءته ويقف عند كُلِّ آيٍة، وكان يرتلُ السورةَ حىت -٣
  .لَ ِمن أطوِل منهاتكونَ أطو

٤-عند حروِف املد مدفيمد ،  وكان ي® Ç⎯≈uΗ÷q§9$# 〈وميد ، ® 
ÉΟŠÏm§9$# 〈 .  

:  وكان يستعيذُ باهللا من الشيطاِن الرجيم يف أوِل قراءِته فيقول-٥
اللَّهم «: ، وربما كان يقول»أَعوذُ باِهللا ِمن الشيطَاِن الرِجيِم«

»  ِبك ِمن الشيطَاِن الرِجيِم ِمن همِزِه ونفِْخِه ونفِْثِهِإني أعوذُ
  .]جه، د[
ومل ،  وكان يقْرأُ القرآنَ قائما وقاعدا ومضطجعا ومتوضئًا وحمدثًا-٦
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  هدي حممد  ٨٢

  .يكُن مينعه ِمن قراءِته إال اجلنابةُ
» تغن ِبالقُرآِنلَيس ِمنا من لَم ي«:  وكانَ يتغنى بالقرآِن، ويقول– ٧

  .]جه، ن، د[» زينوا القُرآنَ ِبأَصواِتكُم«: ، وقال]خ[
  . وكانَ يِحب أَنْ يسمع القرآنَ ِمن غَيِرِه– ٨

٩ –دجسو رٍة كَبدجبآيِة س روكانَ إذا م 
: ورمبا قال يف سجوده، )١(

»هروصو لَقَهِهي للذي خجو دجس ،شه حبوِله وه وبصرمسع ق
، اللَّهم احطُطْ عني هبا ِوزرا«: ، ورمبا قال]ن، ت، د[» وقوِته

وتقَبلْها ِمني كَما ، واجعلها يل عندك ذُخرا، واكتب يل هبا أجرا
، ومل ينقَلْ عنه أَنه كانَ ]جه، ت[» تقَبلْتها ِمن عبِدك داود

  .وال تشهد وال سلَّم الْبتة، رفِع ِمن هذَا السجوِديكَبر لل
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 هدي حممد  ٨٣

يف خطبته  صلى اهللا عليه وسلم هديه -٢١
)١(  

حىت ، واشتد غضبه، وعال صوته، كان إذا خطب امحّرت عيناه
: ويقول، ]م[» صبحكم ومساكم«: يقول، كأنه منِذر جيٍش

»بابة ]ق[»  أنا والساعة كهاتنيعثتبوكان يقرن بني الس ،
وخري ، فإن خري احلديث كتاب اهللا... أما بعد«: ويقول، والوسطَى

وكلّ ، وشر اُألموِر حمدثاا، صلى اهللا عليه وسلماهلدي هدي حممد 
  .]م[» بدعة ضاللة

  .وكان ال خيطب خطبة إال افتتحها حبمد اهللا
حلمد هللا نحمده ونستِعينه ا«: كان يعلِّم أصحابه خطبة احلاجة

هِفرغتسنو ،رش وذُ باِهللا ِمنعناووئاِت أعماِلنيسا وفُِسنِر أَن ، نم
ِضلَّ لَهِد اُهللا فَالَ مهي ،لَه اِديِللْ فال هضي نمو ، أَنْ لَا إله دهأَشو

 ®: يقرأ اآليات الثالث، مث » ورسولُهوأَنَّ محمدا عبده، ا اُهللاإلَّ
$ pκ š‰ r' ¯≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#θ à) ®? $# ©! $# ¨, ym ⎯ Ïµ Ï?$ s) è? 〈 ] آل

$ ®، ]١٠٢: عمران pκ š‰ r' ¯≈tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ à) ®? $# ãΝ ä3 −/ u‘ “Ï% ©! $# 

/ä3 s) n=s{ ⎯ÏiΒ <§ø ¯Ρ ;ο y‰ Ïn≡ uρ 〈 ]١: النساء[ ،® $ pκ š‰ r' ¯≈tƒ 
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  هدي حممد  ٨٤

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à) ®? $# ©! $# (#θä9θ è%uρ Zω öθ s% #Y‰ƒ Ï‰ y™ 〈 
  .]جه، ن، ت، د[] ٧٠: األحزاب[
كما يعلمهم السورةَ ، وكانَ يعلِّمهم االستخارةَ يف األموِر كُلِّها -٣

أحدكُم باألمِر فَلْيركَع ركْعتيِن ِمن ِإذَا هم «: ِمن القرآِن فقال
م ِإني أستخريك بعلمك اللَّه: ثُم ليقل، غَيِر الفريضِة

فإنك تقدر ، وأستقدرك بقدرِتك وأسألُك ِمن فضِلك العظيِم
وال أقدر ،وال أعلم لَّا، وتعلمع تالغيوِبوأن ِإنْ ، م ماللَّه

 تكُن أَنَّ هذا األمر تعلم– هتاجي حمسييل يف ديين – و ريخ 
 فاقْدره يل –عاِجِله وآِجِله :  أو قال–ي ومعاِشي وعاقبِة أَمِر

وِإنْ كُنت تعلم أَنَّ هذا األمر شر ، مث باِرك يل فيه، ويسره يل
 –عاِجله وآجله :  أو قال–يل يف ديين ومعاشي وعاقبِة أمري 

واقْدر يل اخلري حيثُ كَانَ ثُم عنه فاصرفْه عين واصرفِْني 
  .]خ[» ِهرضِني ِب
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 هدي حممد  ٨٥

٢٢- هيدصلى اهللا عليه وسلم ه    
ؤىيف النوِم واالستيقاِظ والرُّ

)١(  

وعلى النطَع،  كان ينام على الفراِش تارةً-١
تارةً، وعلى احلصِري  )٢(

وكان فراشه ، وعلى السريِر تارةً، وعلى األرِض تارةً، تارةً

أَدما
)٣(

فه ِليوشح  ،هتادوكذا ِوس.  
٢- هفْسن القدِر احملتاِج إليِه، وال مينع يأخذُ ِمن النوِم فوق كُنومل ي 

  .من القدِر احملتاج إليِه
ورمبا سِهر أَولَ الليِل يف ،  وكان ينام أَولَ الليِل ويقوم آِخره-٣

مصاِحل املسلمني.  

٤-سروكان إذا ع 
)٤(

ا عرس وإذ،  بليٍل اضطجع على ِشقِِّه األميِن
  .قُبيلَ الصبِح نصب ِذراعه ووضع رأسه علَى كَفِِّه

 وكانَ إذا نام مل يوقظوه حىت يكونَ هو الذي يستيِقظ، وكانت -٥
  .تنام عيناه وال ينام قلبه
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  هدي حممد  ٨٦

» بامسك اللَّهم أَحيا وأموت«:  وكان إذا أَوى إىل فراِشه للنوِم قال-٦
: وكان يقرأُ فيهما،  كَفَّيِه مث ينفُثُ ِفيِهما، وكان جيمع]خ[

يبدأ ، مث ميسح ِبهما ما استطاع من جسِده، املعوذتِني واإلخالص
يفعلُ ذلك ثالثَ ، وما أقبلَ من جسِده، هبما على رأِسه ووجِهه

  ].خ. [مراٍت
مث ، ويضع يده حتت خده األمين، وكان ينام على شقِه األميِن – ٧

وقال . ]ت، د[» اللَّهم ِقين عذَابك يوم تبعثُ ِعبادك«: يقول
إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوَءك للصالِة «: لبعض أصحابه

اللَّهم ِإني أسلمت : مث اضطِجع على ِشقَّك األميِن ثُم قُلْ
فِْسي إليكن ،ِهي إليكجو هتِري إل، ووجأَم تضفَوويك ،

ال ملجأ وال منجى ، رغبةً ورهبةً إليك، أت ظهري إليكوأجل
وبنبيك الذي ، آمنت ِبكَتاِبك الذي أنزلت،  إليكِمنك ِإلَّا
أرسلت ،كالِمك آِخر نلْهععلى ، واج ليِتك ِمت ِمن فإنْ ِمت
  .]ق[» الِْفطْرِة

، وميكائيلَ، هم رب جربيلَاللَّ«:  وكانَ إذا قام ِمن الليل قال- ٨
، وإسرافيلَ فَاِطر السماواِت واَألرِض، عاملَ الغيِب والشهادِة

اهِدين ملا ، كانوا فيِه خيتلفونَأنت حتكم بين عباِدك ِفيما 
بإذِنك فيه من احلق ِلفتتشاُء إىل صراٍط ، اخ ندي م إنك

  .]م[» مستقيم
احلَمد ِهللا الَِّذي أَحيانا بعد ما «: ه من نومه قال وكان إذا انتب– ٩
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 هدي حممد  ٨٧

، ويتسوك، ورمبا قرأَ العشر آيات من آخر »أَماتنا وِإلَيِه النُّشور
  .]ق[آل عمران 

١٠ – الصارخ وكان يستيقظُ إذا صاح – يكوهو الد - ؛ فيحمد
  .اَهللا ويكَبره ويهلِّلُه ويدعوه

فَمن ، واحللم من الشيطاِن، الرُّؤيا الصاحلةُ ِمن اهللا«: ال وق-١١
وليتعوذ ، فلينفُث عن يساِره ثالثًا، رأَى رؤيا يكره منها شيئًا

وِإنْ رأَى ، وال يخرب هبا أحدا، باهللا من الشيطاِن؛ فإا ال تضرُّه
، ]ق[»  يحبُّوال يخِبر هبا إال من، فَلْيستبِشر، رؤيا حسنةً

وأَنْ ، وأَمر من رأَى ما يكْره أَنْ يتحولَ عن جنِبه الذي كانَ علَيِه
  .يصلِّي

  
  
  
  



  

  هدي حممد  ٨٨

٢٣- هيدصلى اهللا عليه وسلم ه    
يف الِفطْرِة واللِّباِس والْهيئَِة والزينِة

)١(  

، وال يرده، يكثر التطَيب وحيب الطيب صلى اهللا عليه وسلم كان -١
كالطيِب إليِه اِملس وكانَ أحب.  

٢-واكالس ا،  وكان حيبا وصائممفطر وكان يستاك ، دِعن ويستاك
  .وِعند الصالِة وِعند دخوِل املرتِل، وِعند الوضوِء، االنتباِه من النوِم

م خير أكحاِلكُ«: يكتحل وقال صلى اهللا عليه وسلم وكان -٣
ر، اإلثْمدلُو البصجي ،رعجه، د[» وينبت الش[.  

 وكان يرجل-٤
)٢(

وكان هديه يف ، وترجله عائشةُ تارةً،  نفْسه تارةً
  . ترك شعره أو أَخذَه كُلِّه:حلِْق رأِسِه

، وكان شعره فوق اجلُمِة،  يف نسٍك يحفَظْ عنه حلْق رأِسِه إلَّا ومل-٥
  .وكانت جمته تضِرب شحمةَ أذنيه، دونَ الوفرِةو

 وهنى عن الْقَزِع-٦
)٣(

.  
» ووفِّروا اللِّحى وأحفوا الشارب، خالفوا املشركني«:  وقال– ٧ 

                                                           
  ).٢/١٦٧(زاد املعاد ) 1(
  . هو تسريح الرأِس واللحيِة وتنظيفُه وحتسينه:الترِجيلُ) 2(
  . حلق بعض الرأس:القزع) 3(
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  .]ق[
، والقطِن تارةً، من الصوِف تارةً:  وكانَ يلبس ما تيسر من اللباس– ٨

  .ِس إليه القميصوكانَ أحب اللبا، والِكتاِن تارةً

٩ –ولبس الربود 
)١(

ولَِبس اجلبةَ والقَباَء، والبرد األخضر،  اليمانيةَ
)٢(

 
  .واخلف والنعلَ والعمامةَ، والسراويلَ واإلزار والرداَء

 وكان يتلَحى– ١٠
)٣(

وأرخى الذؤابةَ ِمن ،  بالعمامِة تحت احلنِك
  .خلِْفه تارةً وتركَها تارةً

١١-األسود لَّةً محراء،  ولَِبسورداٌء: واحلُلَّةُ، ولبس ح إزار.  
  .وكان جيعلُ فَصه مما يلي باطن كَفِّه،  ولبس خامتًا من فضٍة-١٢
اللَّهم أَنت « :وقال،  وكان إذا استجد ثوبا سماه بامسه- ١٣

أَسألُك خيره ، كَسوتِني هذَا القَِميص أَو الرداَء أو العمامةَ
لَه ِنعا صم ريخو ،لَه ِنعما ص رشِه ورش ِمن وذُ ِبكأَعو «

  .]ت، د[
  . وكانَ إذَا لَِبس قيمصه بدأَ مبياِمِنه-١٤

                                                           
  . وهي ثوب فيه خطوط:مجع برد) 1(
يلبس يف السفر واحلرب؛ ،  ثوب ضيق الكمني والوسط مشقوق من خلفه:القَباُء) 2(

  .ون على احلركةألنه أع
  .هو جعل بعض العمامة حتت احلنك:  التلّحي:يتلحى) 3(



  

  هدي حممد  ٩٠

  . وكان يعجبه التيمن يف تنعِلِه وترجِلِه وطهوِره وأَخِذِه وعطَاِئِه-١٥
١٦-يدوكان ه  إذا عطس وضع يده أو ثوبه  صلى اهللا عليه وسلمه

  .وغَض به صوته، على فيه

أشد حياًء من العذراِء يف ِخدِرهاصلى اهللا عليه وسلم  وكان – ١٧
)١(.   

، وكان جلَّ ضِحِكِه التبسم،  وكان يضحك مما يضحك منه– ١٨
ان بكاؤه من جنس وك، فكان هنايةُ ضِحِكِه أَنْ تبدو نواِجذُه

كما مل يكن ضِحكُه ، مل يكن بشهيٍق ورفع صوٍت، ضحِكِه
  .ولكن كانت عيناه تدمع ويسمع لصدِره أَِزيز، قهقهةً

  
  
  

                                                           
  . ستر يكون يف ناحية البيت:اخلدر) 1(
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٢٤- هيدصلى اهللا عليه وسلم ه    
يف السالِم واالسِتئْذَاِن

)١(
  

ء إىل القوم، السالم عند اجملي صلى اهللا عليه وسلم كان ِمن هدِيِه -١
  .وأَمر بإفشاِء السالم، والسالم عند االنصراف عنهم

واملارُّ على القاِعد، ، يسلّم الصغري على الكبِري«:  وقال-٢
  .]ق[» والقليلُ على الكثِري، والراكب على املاشي

وإذا سلَّم عليه أحد رد عليه ِمثلَها أو ، ِقيه بالسالِم وكان يبدأُ من لَ-٣
  .الصالِة أو قضاِء احلاجِة: أحسن على الفوِر إال لعذٍر؛ مثل

، ]خ[» السالم علَيكُم ورحمةٌ اِهللا«:  وكان يقول يف االبتداء-٤
أَنْ يقولَ املبتدئ هكروي :المالس لِِّم، عليكسلَى الْمع وكانَ يرد :

  . بالواِو»وعلَيك السالم«

٥-ده هم  وكَانَ ِمنال يبلغ يه يف السالِم على اجلمِع الكثري الذين
  .سالم واحد أن يسلِّم ثالثًا

 وكان ِمن هدِيِه أَنَّ الداِخلَ إىل املسجِد يبتدئ ِبركْعتيِن حتيةَ -٦
  .املسجِد ثُم جييُء فَيسلِّم علَى القوم

 يف الصالِة؛ بِعه إلَّاِده وال برأِسه وال أُص ومل يكن يرد السالم بي-٧

                                                           
  ).٢/٣٧١(زاد املعاد ) 1(



  

  هدي حممد  ٩٢

  .فإنه رد فيها باإلشارِة

وكانَ ، ومر بنسوٍة فَسلَّم عليهن،  ومر بصبيان فَسلَّم عليهم– ٨
، الصحابةُ ينصرفونَ ِمن اجلمعِة فيمرونَ على عجوٍز يف طريقهم

  .فيسلمونَ عليها

٩ –لُ السالمللغائِب ويتحم ل السالممحوكان ي  ، أحد هلَّغوإذا ب
  .وعلى املبلِّغ: السالم عن غريه أن يرد عليه

: ، ِقيلَ»ال«: الرجلُ يلْقَى أخاه أَينحِني له؟ قال:  وقيل له– ١٠
  ].ت [»نعم«: أَيصاِفحه؟ قال: ، قيل»ال«: أيلتزمه ويقَبله؟ قال

وكان ،  وكان يسلِّم علَيِهم، ومل يكُن ليفجأَ أَهلَه بغتةً يتخونهم-١١
  .أو سألَ عنهم، إذا دخلَ بدأَ بالسؤاِل

 وكان إذا دخلَ على أهِله بالليِل سلَّم تسليما يسمع اليقظانَ وال -١٢
  ].م[يوقظ النائم 

فالنٌ : من أَنت؟ يقول:  وكان من هدِيه أنَّ املستأذَنَ إذا قيل له-١٣
  .أَنا: وال يقول،  كُنيته أو لَقَبهأو يذكر، بن فالٍنا

  . وكان ِإذَا استأذنَ يستأذنُ ثالثًا؛ فِإنْ مل يؤذَنْ لَه ينصِرف-١٤

  . وكان يعلِّم أصحابه التسليم قَبلَ االستئذاِن-١٥



@ @
 
  

 هدي حممد  ٩٣

،  وكان إذا أتى باب قوٍم مل يستقبل الباب ِمن تلقاِء وجِهه-١٦
  .أو األيسِرولكن من ركِْنِه األمين 

  .]ق[» ِإنما جِعلَ االسِتئذَانُ ِمن أَجِل البصِر«: وقال
  
  
  
  
  
  
  



  

  هدي حممد  ٩٤

٢٥- هيدصلى اهللا عليه وسلم ه    
  ويف ِحفِْظِه، يف كالمه وسكُوِتِه

الْمنِطق واخِتيار األلْفَاِظ واألسماِء
)١(

  
أفصح اخللِق وأعذبهم كالما  صلى اهللا عليه وسلم  كان -١

  .اهم منِطقًاسرعهم أداًء وأحلَوأ
وال يتكلم فيما ال ،  وكان طويلَ السكوِت ال يتكلم يف غري حاجة-٢

  .وال يتكلم إال فيما يرجو ثوابه، يعنيه
ليس ِبهذٍّ ، وبكالٍم مفَصٍل يعده الْعاد،  وكان يتكلم جبوامِع الكلِم-٣

  .سكتاتوال منقطٍع ختلله ال، مسرٍع ال يحفَظُ
 وكان يتخير يف ِخطَاِبِه وخيتار ألمِته أحسن األلفاِظ وأبعدها عن -٤

  .ألفاِظ أهِل اجلفاء والْفُحِش
،  وكان يكره أَنْ يستعملَ اللفظُ الشريف يف حق من ليس كذلك-٥

فَمنع أن ، وأن يستعملَ اللفظُ املكروه يف حق من ليس ِمن أهِله
وأنْ ، بأيب احلكم: جهٍلسيد، ومنع تسميةَ أيب : الَ للمنافِقيقَ

  .ملك امللوِك أو خليفةُ اهللا: يقال للسلطاِن
٦- هسم نم طَاِن أَنْ يقولَ وأرشديالش باسِم اِهللا: شيٌء ِمن ، هوال يلعن

  .وحنو ذلك، تِعس الشيطانُ: أو يسبه وال يقولُ
                                                           

  ).٢/٣٢٠، ١/١٧٥(زاد املعاد ) 1(
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وأَمر إذا أَبردوا إليه بريدا أن ، تحب االسم احلسن وكانَ يس– ٧
وكانَ يأخذُ املعاِني من ، حسن الوجِه، يكونَ حسن االسِم

  .ويربطُ بين االسِم واملُسمى، أمسائها
، وعبد الرمحِن، عبد اِهللا: ِإنَّ أَحب أَسماِئكُم ِإلَى اِهللا«:  وقال-٨

  .]م[» حرب ومرةٌ: وأَقْبحها، وهمام، ثٌحاِر: وأَصدقُها
٩ – اسم رغَيميلةٌ«: ، وقال»عاصية« ور اسم »أنِت جوغي ،

»رمرعة«بـ : »أَصثِْرب«، وملَّا قدم املدينة وامسها »زغّيره» ي :
  .»ِطيبة«بـ 

  .عض نساِئهوكنى ب، وربما كَنى الصغري،  وكان يكَني أصحابه– ١٠
ومن ال ، تكنيةُ من لَه ولد صلى اهللا عليه وسلم وكان من هديه -١١

  .]ق[» والَ تكنوا ِبكُنيِتي، تسموا باسِمي«: ولَد لَه وقال
١٢- اسم رجهى أَنْ يهالعشاِء« ون« عليها اسم لُبغِة« ويمى »العتهون ،

تسميِة العنِب كَر ناعوقال، م :»ماملؤمِن: الكَر ق[» قلب[.  
وأَنْ ، وما شاَء اهللا وِشئْت، مِطرنا ِبنوِء كَذَا:  ونهى أَنْ يقالَ-١٣

: وأَنْ يقولَ يف حلِفه، وِمن اإلكثاِر ِمن احللِف، يحلَف ِبغيِر اِهللا
عبِدي : وكهوأنْ يقولَ السيد ململ، هو يهودي وحنوه ِإنْ فَعلَ كذا

وعن ، أو تِعس الشيطَانُ، خبثَت نفِْسي: وأَنْ يقولَ الرجلُ، وأَمِتي
  .اللهم اغِْفر يل ِإنْ ِشئْت: قول

وسب ، وسب احلُمى، وعن سب الريِح،  ونهى عن سب الدهِر-١٤



  

  هدي حممد  ٩٦

لدعاِء ِإىل القبائِل ؛ كاوِمن الدعاِء ِبدعوى اجلاهليِة، الديِك
  .والعصبيِة لَها
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٢٦- هيدصلى اهللا عليه وسلم ه    
يف مشِيِه وجلُوِسِه

)١(  

 كان إذا مشى تكَفَّأَ تكَفُّؤا-١
)٢(

؛ كأمنا ينحطُّ
ِمن صبٍب )٣(

)٤( ،

  . وأسكنهاوكان أسرع الناِس مشيةً وأحسنها
  . وكان ميشي حافيا ومتنعلًا-٢
والبغالَ واحلمري، وركب الفرس ،  وكان يركب اإلبلَ واخليلَ-٣

  .وكان يرِدف خلفَه وأمامه، وعريا تارةً، مسرجةً تارةً
  . وكان جيلس على األرِض وعلَى احلصِري وعلى البساِط-٤
 وربما اتكَأَ، وربما اتكَأَ على يساِرِه،  وكان يتِكئُ على الوسادِة-٥

  .على مييِنه
وربما وضع ، وكان يستلقي أحيانا،  وكان جيلس القرفصاَء-٦

وكان إذا احتاج توكَّأَ على بعِض ، إحدى ِرجلَيِه على اُألخرى
  .أصحاِبه ِمن الضعِف

  . وهنى أنْ يقعد الرجلُ بني الظلِّ والشمِس– ٧
                                                           

  ).١/١٦١(زاد املعاد ) 1(
  . متايل إىل األمام:تكفأ) 2(
  . أي يسقط:ينحطُّ) 3(
  ).٢/٤١٧(زاد املعاد ) 4(



  

  هدي حممد  ٩٨

من «: وقال، م ِمن ذكِر اِهللا وكَِره ألهِل اجمللِس أَنْ خيلو جملسه– ٨
]. د[» ...قَعد مقْعدا لَم يذْكُر اَهللا فيِه كانت عليه ِمن اِهللا ِترةً

  . احلَسرة:والترة
من جلَس يف جملٍس فكثُر فيِه لَغطُه فقالَ قبلَ أَنْ يقوم ِمن «:  وقال– ٩

، ت أَن لَا إله ِإلَّاأشهد أَنْ، لَّهم وحبمدكسبحانك ال: جملسه
، د[»  غُِفر لَه ما كَانَ يف جملِسه ذَِلكأستغفرك وأتوب إليك؛ إلَّا

  .]ت
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 هدي حممد  ٩٩

  

    صلى اهللا عليه وسلم هديه – ٢٧
  وهدي أصحابه سجود الشكر عند

  أو اندفاع نقمة، جتدُّد نعمة تسرُّ
  ].جه[فخر هللا ساجدا ، حباجة  صلى اهللا عليه وسلموبشر 

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  هدي حممد  ١٠٠

٢٨ – هيدصلى اهللا عليه وسلم ه    

يف عالِج الكَرِب واهلَم والغم واحلزِن
)١(

  
ا اُهللا  إله إلَّلَا، لَا إله إلَّا اُهللا العِظيم احلَِليم«: كان يقولُ عند الكرب -١

ِظيمِش العربُّ العإلَّلَ، ر ِعا إلهباواِت السمبُّ السبُّ ، ا اُهللا رور
ِش الكَِرميربُّ العق[» األرِض ر[.  

» يا حيُّ يا قَيُّوم ِبرحمِتك أستغيثُ«:  وكان إذا حزبه أمر قال-٢
ا اللَّهم رمحتك أَرجو؛ فَلَ: دعوات املَكْروِب«: ، وقال]ت[

ا  إله إلَّ لَا،وأصِلح ِلي شأِني كُلَّه، تِكلِْني إلَى نفِْسي طَرفَةَ عيٍن
تد[» أَن[.  

  ].د[» وكان ِإذَا حزبه أَمر صلَّى«
، اللَّهم ِإني عبدك: ا حزنٌ فَقَالَما أصاب عبدا هم ولَ«:  وقال-٣

ِدكبع أمتك، ابن ناب ،ِدكِتي ِبياِصين ،كحكْم اٍض ِفيلٌ ، مدع
كاؤِبكُ، يفَّ قَض أَلُكأَس وٍم هلِّ اسلَك ،كفْسِبِه ن تيمس ، أَو

اِبكه يف ِكتلْتزلِْقك، أَنخ ا ِمندأَح هتلَّمِبِه يف ، أو ع تأثَرتأو اس
كدِب ِعنيقَليب: ِعلِْم الغ بيعر ِظيملَ القُرآنَ الععجأَنْ ت ، ورنو

 أَذْهب اُهللا حزنه  إلَّا– وذهاب همي، وجالَء حزِني، صدِري
  .]حم[» وأبدلَه مكَانه فَرحا، وهمه

                                                           
  ).٤/١٨٠(زاد املعاد ) 1(



@ @
 
  

 هدي حممد  ١٠١

أعوذُ بكلماِت اِهللا التامِة من غضِبه «: وكان يعلمهم عند الفزع -٤
وأعوذُ ِبك رب ، ِنيِطايوِمن همزاِت الش، وعقاِبه وشر عباِده

  .]ت، د[» أَنْ يحضرون
ِإنا ِهللا وِإنا ِإلَيِه : ن أَحٍد تِصيبه مِصيبةٌ فَيقُولُما ِم«:  وقال-٥

 إال –اللَّهم أجرِني يف مِصيبِتي واخلُف ِلي خيرا منها ، راِجعون

جرهأَ
)١(

  ].م [»وأَخلَف لَه خيرا ِمنها، اُهللا يف مِصيبِته

                                                           
  .واحلديث يف صحيح مسلم أيضا، واملثبت من مسند اإلمام أمحد، أجاره: يف الزاد) 1(



  

  هدي حممد  ١٠٢

    صلى اهللا عليه وسلم هديه – ٢٩
ِريف السفَ

)١(
  

  .ويف يوِم اخلميِس،  كان يستحب اخلروج للسفِر أوِل النهاِر-١
ويكره السفر ،  وكان يكره للمسافِر وحده أَنْ يسري بالليِل-٢

  .للواحِد
  . وأَمر املسافرين إذا كانوا ثالثةً أَنْ يؤمروا أحدهم-٣
سبحانَ الَِّذي سخر «: مث قال،  وكان إذا رِكب راحلَته كَبر ثالثًا-٤

، مث »لَنا هذَا وما كُنا لَه مقِْرنني وِإنا إىل ربنا ملُنقَِلبونَ
ومن ، اللَّهم ِإني أَسأَلُك ِفي سفَِري هذا الِبر والتقوى«:يقول

، بعده عنا العمِل ما ترضى اللَّهم هون علينا سفَرنا هذَا واطِْو
اللَّهم ، واخلليفةُ يف األهِل، اللَّهم أَنت الصاحب يف السفِر
 وكان إذا رجع ِمن ،]م[» اصحبنا يف سفَِرنا واخلُفْنا يف أهِلنا

فِر زادونَ«: الساِمدا حنبونَ ِلراِبدونَ عاِئبم[» آيبونَ ت[.  
: وإذا هبطَ اَألوِديِة سبح، وقال له رجل، نايا كَبرا الثَّ وكان إذا علَ-٥

فَرس لَى كُلِّ «: قال، اإين أريدى اِهللا والتكبِري عقْوبت أُوِصيك
  .]جه، ت[» شرٍف

ِمع ِبحمِد اهللا سمع سا«:  وكان إذا بدا له الفجر يف الّسفر قال-٦
                                                           

  ).١/٤٤٤(زاد املعاد ) 1(
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 هدي حممد  ١٠٣

نا صاِحبنا وأَفِْضلْ علَينا عاِئذًا باِهللا ِمن رب، ِئِه علَيناوحسِن ِبلَا
  .]م[» الناِر

أَستوِدع اَهللا «:  وكان إذا ودع أصحابه يف السفَِر يقولُ ألحِدهم– ٧
اِلكمأَع واِتيموخ كتانأَمو كت، د[» ِدين[.  

وذُ ِبكَِلماِت اِهللا أع«: فليقل، اِإذَا نزلَ أَحدكُم منِزلً«:  وقال– ٨
لَقا خم رش اِت ِمنامِحلَ »التترى يتيٌء حش رُّهضال ي ه؛ فَِإن

 هم[ِمن[.  
٩ – لَ الرجوعجعفَِرِه أَنْ يس ِمن هتمهِإذَا قَضى ن اِفراملُس رأمكَانَ يو 

  .ِإلَى أهِلِه

ولَو مسافَةَ بِريٍد،  أنْ تساِفر بغيِر محرٍم وكَانَ ينهى املَرأَةَ– ١٠
)١(

 ،
ودالع الَهنافَةَ أَنْ يخم ودِض العآِن ِإلَى أَربالقُر افَرسى أَنْ يهنوي.  

،  ومنع ِمن إقامِة املسلِم بين املشركني إذا قَِدر على اهلجرِة-١١
» لِّ مسلٍم يقيم بين أَظْهِر املشركنيأَنا بريٌء ِمن كُ«: وقال

من جامع املشرك وسكَن معه فَهو «: ، وقال]جه، ن، ت، د[
د[» ِمثْلُه[.  

 وهو –وسفَر للجهاِد ، سفر للهجرِة:  وكان سفَره أربعةَ أسفاٍر-١٢
  .وسفر للحِج، ؛ وسفر للعمرِة-أكثرها 

                                                           
  . ما يقارب اثين عشر ميلًا:الربيد) 1(



  

  هدي حممد  ١٠٤

فيصليها ركعتني ِمن حني خيرج ، ةَ يف سفِرِه وكان يقْصر الرباعي-١٣
ِة ، إىل أَنْ يرجعنا الوتِر وسدعلى الفرِض ما ع وكان يقتصر

  .الفجِر
  . ومل يحد ألمته مسافةً حمدودةً للقصِر والِفطِْر-١٤
وال اجلمع حالَ ،  ومل يكُن من هدِيِه اجلمع راكبا يف سفره-١٥

 يبوإذا سار عق، اجلمع إذا جد به السريوإمنا كان ، نزوِله
وكان إذا ارحتلَ قبل أن تزيغَ الشمس أَخر الظهر إىل ، الصالة

فإنْ زالت الشمس قَبل أَنْ ، وقِت العصِر مث نزلَ فجمع بينهما
ِكبمث ر يرحتلَ صلَّى الظهر ، املغرب رأَخ السري وكانَ إذا أعجلَه

  .يف وقِت العشاِء وبني العشاِء حىت جيمع بينها

 وكانَ يصلِّي التطوع بالليِل والنهاِر على راحلتِه يف السفِر قبل -١٦
وجيعلُ سجوده ، فريكع ويسجد عليها إمياًء، أي وجٍه توجهت به
  .أخفض من ركوِعه

  . وسافَر يف رمضانَ وأفطر وخير الصحابةَ بني األمرين– ١٧

١٨ –لْبا أو أغلب أحواله وكان ييف السفِر دائم اخلفاف س.  

  .ا إذا طالت غَيبته عنهم ونهى أن يطرق الرجلُ أهلَه ليلً– ١٩

  .]م[» ال تصحب املالِئكةُ رفْقَةً فيها كَلْب وال جرس«:  وقال– ٢٠

وكان ، يِنركْعت وكان إذا قَِدم ِمن سفٍَر بدأَ باملسجِد فَركَع فيه -٢١
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 هدي حممد  ١٠٥

  .يلَقَّى بالِولْداِن ِمن أهِل بيِتِه
  .ويقبلُه إذا كان ِمن أَهِلِه،  وكان يعتنق القادم من سفِره-٢٢

  
  
  
  



  

  هدي حممد  ١٠٦

٣٠ – هيدصلى اهللا عليه وسلم ه    
يف الطِّب والتداِوي وِعيادِة املَرضى

)١(  

 واألمر به ِلمن أصابه مرض ، كانَ ِمن هدِيِه فعلُ التداوي يف نفِْسِه-١
  .ِمن أهِله وأصحاِبه

: ، وقال]خ[» ا أَنزلَ لَه ِشفَاًءما أَنزلَ اُهللا ِمن داٍء ِإلَّ«:  وقال-٢
  .]جه، ت، د[» يا عباد اِهللا تداووا«
، باألدويِة الطبيعيِة: أحدها:  وكان عالجه للمرض ثالثةُ أنواع-٣

  .باملركِب  من األمرين: والثالثُ،  اإلهليِةباألدويِة: والثاين
  .ونهى عن التداِوي باخلبيِث،  ونهى عن التداِوي باخلمِر-٤
وعاد غالما كان خيدمه ِمن ،  وكان يعود من مِرض ِمن أصحاِبِه-٥

، وعرض عليهما اإلسالم، وعاد عمه وهو مشرك، أَهِل الكتاِب
  .هودي ومل يسِلم عمهفأسلم الي

  . وكانَ يدنو ِمن املريِض وجيلس ِعند رأِسه ويسأله عن حاِله-٦
وال ،  ومل يكن ِمن هدِيه أَنْ يخص يوما من األيام بعيادِة املريِض– ٧

ويف ، ا وهناراوشرع ألمِته عيادةَ املرضى ليلً، وقتا من األوقاِت
  .سائِر األوقاِت

                                                           
  ).٤/٩(زاد املعاد ) 1(
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 هدي حممد  ١٠٧

يف الِْعالِج باألدويِة الطَِّبيعيِةصلى اهللا عليه وسلم  هديه – أ
)١(

:  
 – أو ِشدةُ احلُمى –ِإنما احلُمى «: صلى اهللا عليه وسلم  قال -١

  .]ق[» ِمن فَيِح جهنم؛ فَأَبِردوها باملاِء

ِرد ثَالثَ لَياٍل  علَيِه املَاَء البا)٢(إذا حم أَحدكُم فليسن«:  وقال-٢
  .»ِمن السحِر

  .فأفرغَها على رأِسه فاغتسلَ،  وكان إذا حم دعا بِقربة من ماٍء-٣
ال تسبها؛ «: فقال، فَسبها رجلٌ، وذُِكرت احلُّمى عنده ذات مرٍة

  .]جه[» فإنها تنِفي الذُّنوب كَما تنِفي النار خبثَ احلَِديِد
استطلق :  ويف روايٍة–إنَّ أخي يشتِكي بطنه : اه رجلٌ فقال وأت-٤

باملاِء على  )٣(، وكان يشوبه]ق[» ااسِقِه عسلً«:  فقال–بطنه 
  .الريِق

لو «: فقال،  واشتكى قوم اجتووا املدينةَ من داِء االستسقاِء-٥
 ففعلُوا »خرجتم إىل ِإِبِل الصدقِة فشربتم ِمن أَبواِلها وألباِنها

  .]ق[وصحوا 

                                                           
  ).٤/٢٣(زاد املعاد ) 1(
  .صب املاِء» السن«و، بت من كتِب السنةواملُثْ» فَلْيرش«: يف األصل) 2(
  . خيلطه:يشوبه) 3(



  

  هدي حممد  ١٠٨

مرض يسبب : واالستسقاُء، داٌء من أدواِء اجلوِف: واجلَوى
  .انتفاخ البطِن

ٍد أَخذَت فاطمةُ قطعةَ حصٍري فأحرقتها حتى إذا  وملا جِرح يف أُح-٦
  .فاستمسك الدم، صارت رمادا ألصقَته باجلرِح

: وقال. قطع له ِعرقًا وكواه عليهوبعثَ إىل أُبي بن كعٍب طبيبا ف
نهى وأَ،  وكَيِة ناٍروشرطَِة ِمحجٍم، شربِة عسٍل: الشفَاُء يف ثَالٍث«

ن الكَييت عخ[» أُم[ِوي«: ، وقالا أِحبُّ أَنْ أَكْتوم «]إشارةٌ . ]ق
استعجاِل ِلما فيه من ، إىل أَنْ يؤخر األخذ به حىت تدفع الضرورةُ إليِه

  .األِمل الشديِد
٧ – مجتاحو هرأَج امم ِبِه «: وقال،  وأعطى احلَجتيداوا تم ريخ

واحتجم ، واحتجم وهو محِرم يف رأِسه لصداٍع. ]ق[» اِحلجامة

يف وِرِكه من وثٍء
  .كان به )١(

دعيِنواحدة على كَاهِلِه واثنتني على اَألخ: وكان حيتجم ثالثًا
)٢(

.  
 اِة املسمومِة وأمرا أَكَلَ من الشواحتجم على الكَاِهِل ثالثًا لَم

  .أصحابه باحلجامِة
، وال »احتِجم«:  قال لهإليه أحد وجعا يف رأِسه ِإلَّا وما شكَى – ٨

                                                           
  . وجع يصيب العضو من غري كسر:الوثء) 1(
  .ما بني الكتفني من الظهر: والكاهل،  عرق يف جانب العنق:األخدع) 2(
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 هدي حممد  ١٠٩

  .]د[» اختِضب باِحلناِء«: شكَى إليه وجعا يف ِرجلَيه إال قال له
  سنن الترمذي عن سلْمى أُم رافٍع خادمِة النيب  ويف– ٩

وكان ال يصيبه قرحة وال شوكة إال وضع عليها (: قالت
  .]ت) [احلناء

دواُء ِعرِق النسا ألْيةُ شاٍة تشرب على الريِق يف كُلِّ «:  وقال– ١٠
  .]جه[» يوٍم جزٌء

الوِرِك، ويرتل ِمن خلٍف  وجع يبتدئ من ِمفْصِل :وِعرق النسا
  .على الفَِخِذ

:  وقال يف عالج يبِس الطبع واحتياِجه إىل ما يمشيه ويلينه-١١

»نبالس كُملَياع
والسنُّوت؛ )١(

)٢(
ا ِشفَاًء ِمن كُلِّ داٍء فإنَّ فيهم 

  .]جه[ وهو املوت » السامِإلَّا
» وينبت الشعر، لو البصرجي: خير أَكْحاِلكم اإلثْمد«:  وقال-١٢

  .]جه، د[
  . هو الكحل األسود:واإلمثد

من تصبح بسبِع تمراٍت ِمن تمِر العاليِة مل يضره ذَِلك «:  وقال-١٣
روال ِسح مس موق[» الي[.  

                                                           
  . نبات يستعمل كدواء:السنا) 1(
  .الكمون: وقيل،  العسل:السنُّوت) 2(



  

  هدي حممد  ١١٠

فَِإنَّ اَهللا ، ال تكِْرهوا مرضاكُم علَى الطَّعاِم والشراِب«:  وقال-١٤
  .]جه، ت[» ِعمهم ويسِقيِهميطْ
، وأَنكَر عليه أَكْلَه وهو أرمد،  وحمى النِبي صهيبا من التمر-١٥

وحمى عليا من الرطب ملا أصابه ، وأقَره على تمراٍت يسرية
  .الرمد

 يف ِإذَا وقَع الذُّباب ِفي ِإناِء أَحِدكُم فامقُلُوه؛ فإنَّ«:  وقال-١٦
  .]خ[» أَحِد جناحيِه داًء ويف اآلخِر ِشفَاًء

التلْبِينةُ مجمةٌ«:  وقال– ١٧
)١(

  .]ق[»  ِلفُؤادِ املرِيضِ تذْهب ببعضِ احلُزِن
  .والتلبينة ِحساٌء متخذٌ ِمن دقيِق الشعِري ِبنخالِته

ِإنَّ فيها ِشفَاًء ِمن كُلِّ علَيكُم ِبهِذه احلَبِة السوداِء؛ فَ«:  وقال– ١٨
امق[» داٍء إال الس[.  

: ، وقال]خ[» ِفر من اذوِم كما تفرُّ من األسِد«:  وقال– ١٩
»على مصح ق[» ال يوردن ممرض[.  
٢٠-فأرسل إليه النيب ،  وكان يف وفد ثقيٍف رجلٌ جمذوم :» ِجعار

اكم[» فَقَد بايعن[.  

يف الِْعالَِج ِباألدِويِة اإلِهليِةليه وسلم صلى اهللا عهديه  -ب
)١(

:  

                                                           
  .راحةما جيلب ال) 1(
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، وأَمر بالرقيِة ِمن العِني، وِمن عيِن اإلنساِن، كانَ يتعوذُ ِمن اجلانِّ -١
، العين حق ولَو كَانَ شيٌء سابق القَدر لَسبقَته العني«: وقال

  .]م[» وإذا استغِسل أَحدكُم فَلْيغتِسلْ
استرقوا هلا؛ فإنَّ هبا «:  ورأى جاريةً يف وجهها سفعة فقال-٢

  .]ق[» النظرةَ
  .النظرة من اجلن: والسفْعةُ؛ أي

وما يدريك «:  وقال لبعض أصحاِبه ملا رقَى اللديغَ بالفاحتِة فربأ-٣
  .]ق[» أا رقْية

لو قُلْت أما «: فقال، لدغتين عقرب البارحةَ:  وجاءه رجلٌ فقال-٤
تيسأَم ِحني :لَقا خم رش اِت ِمناموذُ ِبكَِلماِت اِهللا التأَع ، لَم

  .]م[» تضرك
يف العالج امليسر النافع صلى اهللا عليه وسلم  هديه -جـ 

املركّب
)٢(

:  
حرةٌ أو جحاإلنسانُ أو كانت به قُر وكان إذا اشتكى ، عوض

ِبريقِة ، ِبسِم اِهللا تربةُ أَرِضنا«: مث رفعها وقال، ِضسبابته على األر
  .]ق[» بِإذِْن ربنا، بعِضنا يشفَى سِقيمنا

                                                                                                                        
  ).٤/١٤٩(زاد املعاد ) 1(
  ).٤/١٧١(زاد املعاد ) 2(



  

  هدي حممد  ١١٢

ضع يدك علَى الَِّذي «: فقال له،  وشكى له بعض صحابته وجعا-٦
ِدكسج ِمن أَلَّمِتِه: سبع مرات: وقُلْ، ترِة اِهللا وقُدوذُ ِبِعزأَع ِمن 

اِذروأُح ا أَِجدم رم[» ش[.  
اللَّهم رب «: وكان يعوذُ بعض أهِله ميسح بيِده اليمىن ويقول

اساِس أَذِْهِب الباِفي، النالش تِف أَنالَ، واش كِشفَاَء ِإلَّا ِشفَاؤ ،
  .]ق[» ِشفَاًء ال يغاِدر سقَما

»  بأس طهور إنْ شاَء اُهللالَا« :وكان إذا دخل على املريض يقول
  .]خ[

  .تم ِبحمِد اِهللا
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  رسـالفه

 الصفحة  املوضوع
  ٣  املقدمة

  ٥   يف الطهارة وقضاء احلاجة هديه -١
  ٥   يف قضاء احلاجة هديه –أ 

  ٦   يف الوضوء هديه -ب 
  ٨   يف املسح على اخلفني هديه -ج 
  ٨   يف التيمم هديه -د 

  ١٠  : يف الصالةهديه  -٢
  ١٠   يف االستفتاح والقراءة هديه -أ 

  ١٢   يف كيفية الصالة هديه -ب 
  ١٧   يف أفعاله يف الصالة هديه -جـ 
  ١٨   يف أفعاله بعد الصالة هديه -د

  ١٩   يف التطوع وقيام الليل هديه -هـ
  ٢٢   يف اجلمعة هديه -٣
  ٢٤   يف العيدين هديه -٤
  ٢٦   يف الكسوف هديه -٥
  ٢٧   يف االستسقاء هديه -٦



  

  هدي حممد  ١١٤

  ٢٩   يف صالة اخلوف هديه -٧
  ٣١  : يف جتهيز امليت هديه -٨

  ٣٢   يف الصالة على امليت هديه -أ
  ٣٤   يف الدفن وتوابعه هديه -ب
  ٤٥   يف املقابر والتعزية هديه -جـ

  ٤٧  : يف الزكاة والصدقات هديه -٩
  ٣٧   يف الزكاة هديه -أ
  ٣٩   يف زكاة الفطر هديه -ب

  ٣٩   يف صدقة التطوع هديه -جـ 
  ٤١  : يف الصوم هديه - ١٠
  ٤١   يف صوم رمضان هديه -أ

  ٤٢   فيما حيظر وما يباح يف الصوم هديه –ب 
  ٤٣   يف صوم التطوع هديه -جـ 
  ٤٥   يف االعتكاف هديه -د
  ٤٧  : يف احلج والعمرة هديه -١١

  ٤٧  يف العمرة  هديه -أ 
  ٤٨   يف احلج هديه -ب
  ٥٧  : يف اهلدايا والضحايا والعقيقة هديه -١٢
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  ٥٧   يف اهلدايا هديه -أ
  ٥٩   يف األضاحي هديه -ب

  ٦٠   يف العقيقة هديه -جـ 
  ٦١   يف بيعه وشرائه وتعامالته هديه -١٣
  ٦٣   يف النكاح واملعاشرة هديه -١٤
  ٦٦  لشراب يف الطعام وا هديه -١٥

  ٦٦   يف الطعام هديه -أ 
  ٦٩   يف الشراب هديه -ب
  ٧٢  : يف الدعوة هديه -١٦
  ٧٣   يف األمان والصلح ومعاملة الرسل هديه -أ
 يف دعوة امللوك وإرسال الرسل والكتب هديه -ب
  إليهم

٧٥  

  ٧٦   يف معاملة  املنافقني هديه -جـ
  ٧٧  : يف الذِّكر هديه -١٧
  ٧٧   يف الذِّكر إذا أصبح وأمسىه  هدي-أ
  ٧٩   يف الذكر إذا خرج من بيته أو دخل هديه -ب
  ٨٠ يف الذكر عند دخول املسجد واخلروج منه هديه -جـ
  ٨٠   يف الذكر يف ذكر رؤية اهلالل هديه -د
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  ٨١   يف الذكر عند العطاس والتثاؤب هديه -هـ
  ٨٢  بتلى يف الذكر فيما يقول من رأى م هديه -و
 يف الذكر عند مساع هنيق احلمار وصياح هديه -ز

  الديكة
٨٢  

 يف الذكر فيما يقول ويفعل من اشتد هديه -ح
  غضبه

٨٢  

  ٨٣   يف األذان وأذكاره هديه -١٨
  ٨٤   يف الذِّكر يف ذي احلجة هديه -١٩
  ٨٥   يف قراءة  القرآن هديه -٢٠
  ٨٧   يف خطبته هديه -٢١
  ٨٩   يف النوم واالستيقاظ والرُّؤي هديه -٢٢
  ٩٢   يف الفطرة واللباس واهليئة والزينة هديه -٢٣
  ٩٥   يف السالم واالستئذان هديه -٢٤
ويف حفظه املنطق واختيار،  يف كالمه وسكوته هديه -٢٥

  األلفاظ
٩٨  

 ١٠١   يف مشيه وجلوسه هديه -٢٦
 ١٠٣  أو اندفاع نقمة،  عند جتدد نعمة هديه -٢٧
 ١٠٤   يف عالج الكرب واهلم والغم واحلزن هديه -٢٨
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 ١٠٦   يف السفر هديه -٢٩
 ١١٠   يف الطب والتداوي وعيادة املرضى هديه -٣٠

 ١١١   يف العالج باألدوية الطبيعّية هديه -أ 
 ١١٥   يف العالج باألدوية اإلهلية هديه -ب
 ١١٥   يف العالج امليسر النافع املركب هديه -ج

  


