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بك اهلل عز وجل؟ كيف تصل الي أن يحً

اجلهر  ، عامل  القلوب واألبصار  مقلب   ، القهار  الكريم   ، الغفار  الرحيم  احلمد هلل 
واألرسار ، أمحده محداحً دائامحً بالعيش واإلبكار ، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك 

له ، شهادة تنجي قائلها من عذاب النار ، وأشهد أن حممداحً نبيه املختار صىل اهلل عليه وعىل أهله 
وأزواجه وأصحابه اجلديرين بالتعظيم واإلكبار ، صالة دائمة باقية بقاء الليل والنهار .

أما بعد ..
فإن أهم ما يعتني به املسلم يف حياته اليومية ، هو العمل بسنة الرسول  ~صىل اهلل عليه و سلم ~ يف 
مجيع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله حتى ينظم حياته عىل سنة الرسول ~صىل اهلل عليه و سلم 

~ كلها من الصباح إىل املساء .

· قال ذو النون املرصي : ] من عالمة املحبة هلل عز وجل ، متابعة حبيبه  ~صىل اهلل عليه و سلم 
~ يف أخالقه ، وأفعاله، وأوامره وسننه [ .

بِْبُكُم اللهَُّ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواللهَُّ َغُفوٌر َرِحيٌم ( ]آل  بُِعوِن ُيْ قال تعاىل ) ُقْل إِْن ُكنُْتْم ُتِبُّوَن اللهََّ َفاتهَّ
عمران:31[

قال احلسن البرصي : فكان عالمة حبهم إياه ، إتباع سنة رسوله .
· وإن منزلة املؤمن تقاس باتباعه للرسول ~صىل اهلل عليه و سلم ~ فكلام كان تطبيقه للسنة أكثر 

كان عند اهلل أعىل وأكرم .

واقع  يف   ~ سلم  و  عليه  اهلل  ~صىل  الرسول  لسنة  إحياءحً  املخترص  البحث  هذا  مجعت  وهلذا   ·
الناس  اليومية، يف عبادهتم ويف نومهم ويف أكلهم ورشهبم ويف تعاملهم مع  املسلمني يف حياهتم 

ويف طهورهم ويف دخوهلم وخروجهم ولباسهم وسائر حركاهتم وسكناهتم .

عنه  البحث  يف  واجتهدنا  واغتممنا  الهتممنا  املال  من  مبلغ  أحدنا  من  سقط  لو  كيف  · وتأمل 
حتى نجده ،ولكن كم سنة سقطت يف حياتنا هل حزنا هلا وسعينا لتطبيقها يف واقع حياتنا ؟؟!! .

أكثر من تعظيم  الدينار والدرهم  أننا أصبحنا نعظم   ، نعاين منها يف حياتنا  التي  إن من املصائب 
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السنة ، ولو قيل للناس من يطبق سنة من السنن يأخذ مبلغاحً من املال ، لوجدت 
الناس يرصون عىل تطبيق السنة يف شؤون حياهتم كلها من أن يصبحوا إىل أن 
املال ، وبامذا  يمسوا ألهنم سوف يربحون من وراء كل سنة من السنن مبلغاحً من 
َياَة  ينفعك املال عندما توضع يف قربك وهيال عليك الرتاب ، قال تعاىل ) َبْل ُتْؤثُِروَن اْلَ

ْنَيا َواْلِخَرُة َخْيٌ َوَأْبَقى (   ]األعىل:17-16[  . الدُّ

 · واملقصود هبذه السنن التي يف هذا البحث : هي ما يثاب فاعلها وال يعاقب تاركها ، وهي » التي 
تتكرر يف اليوم والليلة وباستطاعة كل واحد منا أن يقوم هبا«

عن  يقل  ال  ما  يطبق  أن  اليومية  السنن  عىل  حرص  لو  شخص  كل  بإمكان  أن  وجدت  وقد   ·
ألف سنة يف مجيع شؤون حياته كلها وما هذه الرسالة إال لبيان ] أيرس وسيلة لتطبيق هذه السنن 

اليومية التي تزيد عن ألف سنة [ .

· فلو حرص املسلم عىل تطبيق ألف سنة يف اليوم والليلة لكان يف الشهر ثالثون ألف سنة   فانظر 
إىل من جهل هذه السنن أو من علمها ومل يعمل هبا كم من الدرجات واحلسنات ضيع عىل نفسه 

وإنه ملحروم حقاحً .

 · وإن االلتزام بالسنة له فوائد منها :

1- الوصول إىل درجة ] املحبة [ حمبة اهلل عز وجل لعبده املؤمن .
2-  جرب النقص احلاصل يف الفرائض .

3- العصمة من الوقوع يف البدعة .
4-  أنه من تعظيم شعائر اهلل .

· فاهلل اهلل يا أمة اإلسالم يف سنن رسولكم ~صىل اهلل عليه و سلم ~ ، أحيوها يف واقع حياتكم، 
فمن هلا سواكم ، فهي دليل املحبة الكاملة لرسول اهلل ~صىل اهلل عليه و سلم ~ ، وعالمة املتابعة 

الصادقة له ~صىل اهلل عليه و سلم ~
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سنن االستيقاظ من النوم

1- مسح أثر النوم عن الوجه باليد : وقد نص عىل استحبابه النووي وابن حجر حلديث ، ]فاستيقظ 
رسول الل ~صىل الل عليه و سلم ~  فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده [ رواه مسلم .

2-  الدعاء وهو : ) المد لل الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ( رواه البخاري

3-  السواك : ) كان ~صىل الل عليه و سلم ~ إذا استيقظ من الليل يشوص فاه بالسواك ( متفق 
عليه .

• والكمة من ذلك : 
1- أن من خصائص السواك التنبيه والتنشيط 

2-  وقطع الرائحة من الفم .



10

وله سنن :

1- الدخول بالرجل اليرسى واخلروج بالرجل اليمنى .

2-  دعاء الدخول ] اللهم إن أعوذ بك من اخلبث واخلبائث [ متفق عليه .

3-  دعاء اخلروج ] غفرانك [ أخرجه أصحاب السنن إال النسائي .

السنن يف دخوله  وكلام دخل طبق هذه  مرات  وليلته عدة  يومه  احلامم يف  إىل  اإلنسان  • ويدخل 
وخروجه، سنتان يف الدخول ، وسنتان يف اخلروج .

الدخول واخلروج من احلمام
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1- البسملة .

2-  غسل الكفني ثالثاحً يف أول الوضوء .

3-  البدء باملضمضة واالستنشاق قبل غسل الوجه .

4-  االستنثار باليسار ، حلديث ) فغسل كفيه ثالث مرات ، ثم متضمض ، واستنشق ، واستنثر ثم 
غسل وجهه ثالث مرات .. ( متفق عليه .

تكون  أن  إال  باالستنشاق  وبالغ   ( ، حلديث  الصائم  لغري  املضمضة واالستنشاق  املبالغة يف    -5
صائاًم ( أخرجه األربعة .

املبالغة يف املضمضة : إدارة املاء يف مجيع فمه . •  معنى 
املاء إىل أقىص أنفه . املبالغة يف االستنشاق : جذب  • معنى 

ثم أدخل يده فتمضمض  6- املضمضة واالستنشاق من كف واحدة ، بحيث ال يفصل بينهام ) 
واستنشق من كٍف واحده ( متفق عليه .

لوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم بالسواك مع كل  7-  السواك وحمله عند املضمضة ، حلديث   ) 
وضوء ( رواه أمحد والنسائي .

~ خيلل ليته يف  الل عليه و سلم  ~صىل  كان   (    ، الوجه  الكثيفة عند غسل  اللحية  8-  ختليل 
الوضوء ( أخرجه الرتمذي .

9-  صفة مسح الرأس .
أن يبدأ من مقدمة الرأس إىل آخر القفا ثم يعود إىل املقدمة مرة آخرى (  •  صفة مسح الرأس : ) 

•  وأما املسح الواجب : ) فهو تعميمه باملسح عىل أي صفة كانت ( ، و ) مسح رسول الل ~صىل 
الل عليه و سلم ~ برأسه فأقبل بيديه وأدبر ( متفق عليه

سنن الوضوء
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10-  ختليل أصابع اليدين والرجلني ، حلديث  ) أسبغ الوضوء وخلل بني 
األصابع ( أخرجه األربعة .

11- التيامن وهو البدء باليمني من اليدين والرجلني قبل اليسار ، حلديث ) كان رسول 
الل ~صىل الل عليه و سلم ~ يعجبه التيمن يف تنعله .. وطهوره ( متفق عليه .

12- الزيادة عىل الغسلة الواحدة إىل ثالث غسالت يف غسل الوجه واليدين والرجلني .

اهلل وحده ال  إال  إله  أن ال  أشهد   ( يقول  بأن   ، الوضوء  من  الفراغ  بعد  بالشهادتني  النطق   -13
رشيك له ، وأشهد أن حممداحً عبده ورسوله ، وثمرهتا :  إال فتحت له أبواب اجلنة الثامنية يدخل من 

أهيا شاء ( رواه مسلم .

14- الوضوء يف البيت : قال ~صىل اهلل عليه و سلم ~ : ) من تطهر يف بيته ، ثم مشى إىل بيت 
من بيوت الل ليقيض فريضة من فرائض الل ، كانت خطوتاه إحدامها تط خطيئه ، واألخرى ترفع 

درجة ( رواه مسلم .

15-   الدلك : هو إمرار اليد عىل العضو مع املاء أو بعده .

16-   االقتصاد يف املاء : ) كان ~صىل الل عليه و سلم ~ يتوضأ باملد ( متفق عليه  .

17-   جماوزة حمل الفرض يف األعضاء األربعة  )اليدين والرجلني ( ) ألن أبا هريرة توضأ فغسل 
يده حتى أرشع يف العضد ، ورجله حتى أرشع يف الساق ثم قال : هكذا رأيت رسول الل ~صىل الل 

عليه و سلم ~ يتوضأ ( رواه مسلم  .

~ ) من توضأ نحو  ~صىل اهلل عليه و سلم  18-   صالة ركعتني بعد الوضوء : قال رسول اهلل 
وضوئي هذا ثم صىل ركعتني ال يدث فيهام نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ( رواه البخاري ومسلم 

، وعند مسلم من حديث عقبة بن عامر     ) إال وجبت له اجلنة ( .

19-   إسباغ الوضوء : وهو إعطاء كل عضو حقه يف الغسل فهو اإلمتام واستكامل األعضاء .
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مرات  مخس  وبعضهم   ، مرات  عدة  وليلته  يومه  يف  املسلم  •  ويتوضأ 
الليل  قيام  أو  الضحى  يصيل  أن  يريد  عندما  أكثر  يكون  قد  وبعضهم   ،

، وعىل حسب تكرار املسلم للوضوء يطبق هذه السنن ويكررها فيحصل 
عىل األجر العظيم .

ثمرة تطبيق هذه السنن عند الوضوء :
 أنه يدخل يف قوله  ~صىل اهلل عليه و سلم ~ ) من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من 

جسده حتى خترج من تت أظفاره ( رواه مسلم .
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وله عدة أوقات يتسوك فيها املسلم يف اليوم والليلة :

قال ~صىل اهلل عليه و سلم ~ : ) لوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم بالسواك عند كل صالة ( رواه 
البخاري ومسلم .

للصلوات  يتسوك  فهو  مرة   ]20[ عن  يقل  ال  وليله  يومه  يف  املسلم  به  يتسوك  ما  وجمموع   •
اخلمس ، وللسنن الرواتب ، ولصالة الضحى ، والوتر ، وعند دخول البيت ، ألن أول ما يبدأ 
به الرسول ~صىل اهلل عليه و سلم ~ عند دخوله البيت هو السواك كام أخربت بذلك عائشة ريض 
اهلل عنها ، كام يف صحيح مسلم فكلام دخلت البيت فابدأ بالسواك حتى تصيب السنة ، وعند قراءة 
القرآن ، وعند تغري رائحة الفم ، وعند االستيقاظ من النوم وعند الوضوء ، وقد قال ~صىل اهلل 

عليه و سلم ~ : ) السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ( رواه أمحد .

ثمرة تطبيق هذه السنة :

أ ( رضاء الرب سبحانه وتعاىل عن العبد .
ب (  مطهرة للفم .

السواك



15

قال ~صىل اهلل عليه و سلم ~ : ) إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشامل ، 
ولينعلهام مجيعًا أو ليخلعها مجيعًا ( رواه مسلم .

إىل  وخروجه  لدخوله  يلبسه  فهو  مرات  عدة  وليله  يومه  يف  املسلم  مع  تتكرر  السنة  وهذه   •
فتتكرر   ، املنزل  العمل خارج  إىل  ، ولدخوله وخروجه  ، ولدخوله وخروجه من احلامم  املسجد 
 ، السنة  أو خلعه عىل  لبسه  كان  وكلام   ، والليلة  اليوم  كثرية يف  مرات  النعال  لبس  السنة يف  هذه 

ويستحرض هذه النية حصل له خري عظيم وتكون مجيع حركاته وسكناته عىل السنة .

السنة يف لبس النعال
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ومن األمور التي تتكرر مع غالب الناس يف يومهم وليلهم خلع الثياب ولبسها إما ألجل الغسل 
أو النوم أو غري ذلك من األمور :

• وخللع الثياب ولبسها سنن :

1- أن يقول ] بسم الل [ سواء عند اخللع أو اللبس ، قال النووي :  وهي مستحبة يف مجيع األعامل.

) اللهم إن  ~إذا لبس ثوباحً أو قميصاحً أو رداءحً أو عاممة يقول :  ~صىل اهلل عليه و سلم  2-  كان 
أسألك من خيه وخي ما هو له ، وأعوذ بك من رشه ورش ما هو له ( رواه أبو داود والرتمذي ، 

وأمحد وصححه ابن حبان واحلاكم وقال عىل رشط مسلم ووافقه الذهبي .

فابدءوا  لبستم  إذا   (  : ~ و سلم  عليه  اهلل  ~صىل  النبي  ، حلديث  اللبس  عند  باليمني  البدء    -3
بأيامنكم ( رواه الرتمذي وأبوداود وابن ماجه وهو صحيح .

4- وخيلع ثيابه ورساويله باأليرس ثم األيمن .

سنن اللباس
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وله سنن :-

* قال النووي :  يستحب أن يقول : )بسم اهلل( ، وأن يكثر من ذكر اهلل تعاىل وأن يسلم  .

1- ذكر اهلل : عند الدخول حلديث النبي ~صىل اهلل عليه و سلم ~: ) إذا دخل الرجل بيته فذكر اهلل 
عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان ال مبيت لكم وال عشاء … ( رواه مسلم .

2-  دعاء الدخول : حلديث النبي ~صىل اهلل عليه و سلم ~ : ) اللهم إين أسألك خري املولج وخري 
املخرج ، بسم اهلل وجلنا ، وبسم اهلل خرجنا ، وعىل اهلل ربنا توكلنا ، ثم يسلم عىل أهله ( رواه أبو 

داود .
البيت ، فيكون دائم الصلة باهلل . •  فهو يستشعر التوكل عىل اهلل يف دخوله وخروجه من 

3-  السواك : ) كان ~صىل اهلل عليه و سلم ~ إذا دخل بيته بدأ بالسواك ( رواه مسلم .

4-  السالم : لقوله تعاىل ) َفإَِذا َدَخْلُتْم ُبُيوتاحً َفَسلُِّموا َعىَل َأْنُفِسُكْم َتِيهَّةحً ِمْن ِعنِْد اهللهَِّ ُمَباَرَكةحً َطيَِّبةحً ( 
]النور:61[

التي  السنن  عدد  لكان  املسجد  يف  يؤدهيا  فريضة  كل  بعد  بيته  يدخل  املسلم  أن  افرتضنا  فلو   •
يطبقها يف دخوله للبيت يف يومه وليله هي  ]20[ ُسنّة  .

، فيقول ) بسم اهلل ، توكلت عىل اهلل ، وال حوله وال قوة إال باهلل ، يقال  البيت  •  أما اخلروج من 
كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان ( رواه الرتمذي وأبو داود .

لعمله  املسجد وخيرج  للصالة يف  فهو خيرج  وليله عدة مرات  يومه  بيته يف  املسلم من  •  وخيرج 
وخيرج لقضاء أعامل البيت وكلام خرج من بيته طبق هذه السنة ، فيحصل عىل خري عظيم وأجر 

كبري .

الدخول واخلروج
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* وثمرة تطبيق هذه السنة عند اخلروج من البيت :

1( يصل للعبد الكفاية : من كل ما أمهك من أمر دنياك وآخرتك .
2(  يصل للعبد الوقاية : من كل رش ومكروه سواء كان من اجلن أو األنس .

3(  يصل للعبد اهلداية : وهي ضد الضالل فيهديك اهلل يف مجيع أمورك الدينية والدنيوية .
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1-  التبكي يف الذهاب إىل املسجد قال رسول الل ~صىل الل عليه و سلم ~  : ) لو يعلم 
الناس ما يف النداء والصف األول ثم مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا عليه ، ولو يعلمون 

ما يف التهجري ألستبقوا إليه ، ولو يعلموا ما يف العتمة والصبح ألتومهـا ولو حبواحً ( متفق عليه . 
* قال النووي : التهجري : التبكري إىل الصالة .

2-  دعاء الذهاب إىل املسجد :) اللهم اجعل يف قلبي نوراحً ، ويف لساين نوراحً ، واجعل يل يف سمعي 
نوراحً ، واجعل يف برصي نوراحً ، واجعل من خلفي نوراحً ومن أمامي نوراحً ، واجعل من فوقي نوراحً 

ومن تتي نوراحً ، اللهم اعطني نوراحً ( رواه مسلم .

3-  امليش بسكينة ووقار : قال ~صىل الل عليه و سلم ~  : ) إذا سمعتم اإلقامة فامشوا إىل الصالة 
وعليكم بالسكينة والوقار … ( رواه البخاري ومسلم. 

•  السكينة : هي التأين يف احلركات واجتناب العبث .
•  الوقار : غض البرص و خفض الصوت وعدم االلتفات .

العجلة يف  مقاربة اخلطا وعدم  أنه يسن  الفقهاء عىل  وقد نص   : املسجد ماشيًا  إىل  الذهاب    -4
الذهاب إىل املسجد لتكثر حسنات املايش إليه استناداحً إىل النصوص الرشعية الدالة عىل فضل كثرة 
اخلطا إىل املسجد . قال ~صىل اهلل عليه و سلم ~ : ) أال أدلكم عىل ما يمحوا اهلل به اخلطايا ويرفع 

به الدرجات ، قالوا : بىل يا رسول اهلل وذكر منها “ كثرة اخلطا إىل املساجد .. ( رواه مسلم
 

5-  الدعاء عند الدخول إىل املسجد : ) اللهم افتح يل أبواب رمحتك ( إذا دخل أحدكم املسجد 
فليسلم عىل النبي ~صىل اهلل عليه و سلم ~ وليقل : ) اللهم افتح يل أبواب رمحتك( رواه النسائي 

وابن ماجه وابن خزيمه وابن حبان.

) من السنة إذا  لقول أنس بن مالك ريض اهلل عنه  اليمنى عند الدخول إىل املسجد :  6-  تقديم 
دخلت املسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليرسى ( أخرجه احلاكم وقال 

صحيح عىل رشط مسلم ووافقه الذهبي .

سنن الذهاب إىل املسجد
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7-  التقدم للصف األول : ) لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول ثم مل 
جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا …( رواه البخاري ومسلم .

8-  الدعاء عند اخلروج من املسجد  : ) وإذا خرج فليقل : اللهم إين أسألك من فضلك ( رواه 
مسلم ، وزيادة عند النسائي يصيل عىل الرسول عند اخلروج كذلك .

9- تقديم اليرسى عند اخلروج من املسجد : لقول أنس السابق .. ) يف تقديم اليمنى …. (

10-  تية املسجد : ) إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حتى يصيل ركعتني ( متفق عليه 
•  قال الشافعي : تية املسجد مرشوعة حتى يف أوقات النهي .

• قال الافظ : أمجع أهل الفتوى عىل أن تية املسجد سنة . 
• وجمموع هذه السنن التي يرص املسلم عىل تطبيقها عند ذهابه إىل املسجد للصلوات اخلمس 

وتكرارها يف كل مرة هي ]50[ سنّة .
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وهي ) مخس سنن ( كام ذكر ذلك ابن القيم يف زاد املعاد :

1-  أن يقول السامع كام يقول املؤذن ، إال يف لفظ ) حي عىل الصالة ( ) حي عىل الفالح ( فإنه يقول 
) ال حول وال قوة إال بالل ( رواه البخاري ومسلم .

•  وثمرة هذه السنة : أهنا توجب لك اجلنة كام ثبت ذلك يف صحيح مسلم .

 ، رباحً  باهلل  ، وأن حممداحً رسول اهلل ، رضيت  إله إال اهلل  وأنا أشهد أال   (  : السامع  يقول  أن     -2
وباإلسالم ديناحً ، وبمحمد رسوالحً ( رواه مسلم .

• وثمرة هذه السنة : غفر له ذنبه ، كام يف احلديث نفسه.

3- أن يصيل عىل النبي ~صىل اهلل عليه و سلم ~ بعد فراغه من إجابة املؤذن ، وأكمل ما ُيصىل به 
عليه هي ) الصالة اإلبراهيمية ( فال صالة أكمل منها .

• الدليل : قوله ~صىل اهلل عليه و سلم ~ : ) إذا سمعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا عيَل 
، فإنه من صىل عيَل صالةحً صىل اهلل عليه هبا عرشاحً ( رواه مسلم .

• وثمرة هذه السنة : أن اهلل يصيل عىل العبد عرش مرات .
•  ومعنى صالة الل عىل العبد : أي ثناؤه عليه يف املأل األعىل ، والصالة اإلبراهيمية هي : ) اللهم 
صل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد ، اللهم بارك 
عىل حممد وعىل آل حممد كام باركت عىل إبراهيم وعـىل آل إبراهيـم إنك محيد جميد ( رواه البخاري.

4- أن يقول بعد صالته عليه ) اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت حممدًا الوسيلة 
والفضيلة ، وإبعثه مقامًا حممودًا الذي وعدته ( رواه البخاري .

•  ثمرة هذا الدعاء : أن من قاله حَلت له شفاعة النبي ~صىل اهلل عليه و سلم ~ .

5- أن يدعو لنفسه بعد ذلك ، ويسأل اهلل من فضله فإنه يستجاب له لقوله  ~صىل اهلل عليه و سلم 
~ ) قل كام يقولون يعني املؤذنني ، فإذا انتهيت فسل تعطه ( رواه أبو داود وحسنه احلافظ ابن حجر 

وصححه ابن حبان .
•  جمموع  هذه السنن التي يرص عيل تطبيقها عند سامع األذان ]25[ سنّة .

سنن األذان
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كل هذه السنن األربعة األوىل عند اإلقامة كذلك كام هي فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
واإلفتاء فيكون جمموع هذه السنن التي يفعلها عند اإلقامة لكل صالة ]20[ سنّة 

  يستحب مراعاة االمور التالية يف االذان واالقامة ليكتمل االمتثال والثواب إن شاء اهلل 

أ- التوجه اىل القبلة حني االذان واالقامة.
ب- ان يكون يف حالة القيام.

ج- الطهارة يف االذان، اما يف االقامة فالطهارة معتربة يف صحتها االهَّ اذا اتى هبا بقصد الرجاء.
د- عدم التحدث يف اثنائهام، وخاصة بني االقامة والصالة.

هـ- االستقرار اثناء االقامة.
و- االفصاح بااللف واهلاء من لفظ اجلاللة )الل( يف كل فصل يتوي عليها يف االذان، اما االقامة 

فهي حدر أي يايت هبا برسعة وتتابع.
ز- وضع االصبعني يف االذنني حال االذان.

ح- مد الصوت ورفعه يف االذان، وبدرجة اقل يف االقامة.
ركعتيــن  بصالة  يقع  ان  يمكن  الفصل  ان  الروايات  وذكرت  واالقامة،  االذان  بني  الفصل  ط- 
الكــالم  التنفس، ويكره  القعود او الكالم، ويف صالة املغرب يكفي  او  التسبيح  او  او السجود، 
بينهمـا - حسب الروايات- يف صالة الغداة )الفجر(، وقال بعض الفقهاء يكفي الفصل باخلطوة 

وال بأس به تساحماحً.
ي - يستحب ملن يسمع االذان - سواء اذان اإلعالم او اذان الصالة - وكذلك االقامة ان ياكي 
الفصول التي يسمعها، ولكن عندما يسمع ) قد قامت الصالة( يف االقامة يقول: ) ال حول وال 

قوة اال بالل(.

سنن اإلقامة
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الصالة إىل سرتة

قال ~صىل اهلل عليه و سلم ~ :) إذا صىل أحدكم فليصل إىل سرتة وليدن منها وال يدع أحد يمر 
بينه وبينها  ( رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمه .

 ، البيت  أو  املسجد  يف  ذلك  كان  سواء  الصالة  عند  السرتة  اختاذ  سنية  عىل  عام  نص  وهذا   •
والرجال والنساء يف ذلك سواء ، وبعض املصلني قد حرم نفسه من هذه السنة فنجده يصيل إىل 

غري سرتة .

* وتكرر هذه السنة مع املسلم يف يومه وليلته عدة مرات فهي تتكرر معه يف السنن الرواتب وصالة 
الضحى وتية املسجد ، وصالة الوتر ، وتتكرر مع املرأة يف الفريضة عندما تصيل وحدها يف البيت 

، أما يف صالة اجلامعة فاإلمام يكون سرتة للمأمومني .
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مسائل حـول السرتة

1- تصل السرتة بكل ما ينصبه املصيل جتاه القبلة كاجلدار أو العصا أو عمود وال تديد لعْرض 
السرتة .

2-  أما االرتفاع للسرتة فمثل مؤخرة الرحل أي ما يقارب شرب تقريبا .

3-  املسافة بني القدمني إىل السرتة ثالثة أذرع تقريباحً بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود .

4- السرتة إنام ترشع بالنسبة لإلمام واملنفرد ) سواء الفريضة أو النافلة ( .

5- سرتة اإلمام سرتة املأموم فيجوز املرور بني يدي املأموم حلاجة .

ثمرة تطبيق هذه السنة :
أ ( إهنا تقي الصالة من القطع إن كان املار مما يقطعها أو ينقصها .

ب ( أهنا تجب النظر عن الشخوص والروغان ألن صاحب السرتة يضع نظره دون سرتته غالباحً ، 
فينحرص تفكريه يف معاين الصالة .

ت ( يعطي املصيل املجال للامرين فال يوجهم إىل املرور أمامه .
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1- السنن الرواتب قال ~صىل الل عليه و سلم ~: ) ما من عبد مسلم يصيل لل 
تعاىل كل يوم ثنتي عرشة ركعة تطوعًا غي فريضة ، إال بنى الل له بيتًا يف اجلنة أو ُبني له بيت يف 

اجلنة ( رواه مسلم .
العشاء  بعد  وركعتني  املغرب  بعد  وركعتني  بعدها  وركعتني  ظهر  قبل  أربعاحً   : كالتايل  وهي   •

وركعتني قبل الفجر .
•  أخي البيب : أال تشتاق إىل بيت يف اجلنة ؟!! حافظ عىل هذه النصيحة النبوية وصل ثنتي عرشة 

ركعة غري الفريضة .

صالة الضحى : تعدل ]360[ صدقة ، وذلك أن يف جسم اإلنسان ]360[ عظم ، فيحتاج كل 
كله  ذلك  عن  وجيزء  النعمة  هلذه  شكراحً  ذلك  ليكون  يومياحً  عنه  هبا  يتصدق  صدقة  إىل  منها  عظم 

ركعتان من الضحى
ثمرتاها : كام جاء يف صحيح مسلم عن أيب ذر  عن النبي ~صىل اهلل عليه و سلم ~ أنه قال : )يصبح 
عىل كل سالمى من أحدكم صدقة ، فكل تسبيحة صدقة ، وأمر باملعروف صدقة ، وهني عن املنكر 

صدقة ، وجيزئ عـن ذلـك ركعتـان يركعهـام من الضحى ( .... سالمى : املفصل .

وجاء عن أبو هريرة ريض اهلل عنه أنه قال :    ) أوصان خلييل ~صىل الل عليه و سلم ~ بصيام ثالثة 
أيام من كل شهر ، وركعتي الضحى ، وأن أوتــر قـبـل أن أرقـد ( متفق عليه .

وقتها : تبدء من بعد طلوع الشمس بربع ساعة إىل قبل صالة الظهر بربع ساعة .
أفضل أوقات أدائها : عند اشتداد حرارة الشمس .

عددها : أقلها ركعتان ،
أكثرها : ثامين ركعات وقيل : الَحد ألكثرها .

  2- سنة الظهر  :  السنة الراتبة القبلية أربع ركعات قبل الصالة

السنة البعدية ركعتان بعد فريضة الظهر

النوافل اليت تؤدى يف اليوم والليلة
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رحم الل امرًأ صىل قبل   (: ~ ~صىل اهلل عليه و سلم  3- سنة العرص : قال 

العرص أربعًا ( رواه أبو داود والرتمذي .

4-  سنة املغرب : قال ~صىل اهلل عليه و سلم ~ :) صلوا قبل املغرب ،قال يف الثالثة ملن 
شاء ( رواه البخاري .

5-  سنة العشاء : قال ~صىل اهلل عليه و سلم ~ :) بني كل أذانني صالة ، بني كل أذانني صالة ، 
بني كل أذانني صالة » قال يف الثالثة ملن شاء ( متفق عليه .

* قال النووي : املراد باألذانني : األذان واإلقامة  .
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 ، الرام  الل  شهر  رمضان  بعد  الصيام  أفضل   (  :~ سلم  و  عليه  اهلل  ~صىل  اهلل  رسول  قال 
وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل ( رواه مسلم .

1- أفضل عدد لصالة الليل إحدى عرشة ركعة أو ثالث عرشة ركعة مع طول القيام حلديث : 
)كان ~صىل الل عليه و سلم ~ يصيل إحدى عرشة ركعة كانت تلك صالته ( رواه البخاري

ويف رواية أخرى ) يصيل بالليل ثالث عرشة ركعة .. ( رواه البخاري .

2-  ويسن له إذا قام لصالة الليل أن يستاك وأن يقرأ اآليات األخرية من سورة آل عمران من قوله : 
ْيِل َوالنهََّهاِر َلياٍت أِلُويِل اأْلَْلَباِب( )آل عمران:190(   اَمَواِت َواأْلَْرِض َواْختاِلِف اللهَّ ) إِنهَّ يِف َخْلِق السهَّ

حتى خيتم السورة .

3-  ويسن له أن يدعو بام ثبت عن النبي ~صىل اهلل عليه و سلم ~ : ) اللهم لك المد أنت قيم 
السموات واألرض ومن فيهن ، ولك المد أنت نور السموات واألرض ومن فيهن ، ولك المد 
أنت ملك السموات واألرض ، ولك المد أنت الق ، ووعدك الق ، ولقاؤك حق ، وقولك حق 

، واجلنة حق ، والنار حق ، والنبيون حق ( .

4-  ومن السنن أيضاحً ابتداء صالة الليل بركعتني خفيفتني ، وذلك حتى ينشط هبام ملا بعدمها ، قال 
رسول اهلل ~صىل اهلل عليه و سلم ~ :) إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصالة بركعتني خفيفتني( 

رواه مسلم .

 : ~ ~صىل اهلل عليه و سلم  النبي  الثابت عن  بالدعاء  الليل  يفتتح صالة  أن  5-  ويسن كذلك 
)اللهم رب جربيل وميكائيل وإرسافيل ، فاطر السموات واألرض ، عامل الغيب والشهادة ، أنت 
تكم بني عبادك فيام كانوا فيه خيتلفون إهدن ملا اختلف فيه من الق بإذنك إنك هتدي من تشاء إىل 

رصاط مستقيم ( رواه مسلم .

سنن قيام الليل
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6-  ويسن تطويل صالة الليل ، سئل رسول اهلل ~صىل اهلل عليه و سلم ~:  أي 
الصالة أفضل ؟ قال ) طول القنوت ( رواه مسلم ، واملراد بالقنوت هنا : القيام .

7-  ويسن التعوذ عند آية العذاب بأن يقول ] أعوذ بالل من عذاب الل [ ، وسؤال الرمحة عند آية 
الرمحة بأن يقول ] اللهم إن أسألك من فضلك [ ، وتسبيح اهلل عند آية تنزيه اهلل .
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1-  السنة : ملن أوتر بثالث ركعات أن يقرأ يف األوىل بعد الفاتة ) َسبِِّح اْسَم َربَِّك اأْلَْعىل( ويف 
ا اْلَكافُِروَن( ويف الثالثة ) ُقْل ُهَو اللهَُّ َأَحٌد(  كام روى ذلك أبو داود والرتمذي وابن  َ الثانية  ) ُقْل َيا َأيُّ

ماجه .

2-   أن يقول إذا سلم من الوتر ) سبحان امللك القدوس ( ثالث مرات ، والثالثة : وفيها زيادة عند 
الدار قطني جيهر هبا ويُمُد هبا صوته ، ويقول ) رب املالئكة والروح ( صححها األرنؤط كام روى 

ذلك أبو داود والنسائي .

 

الوتر وله سنن
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سنة الفجر

 وهلا سنن خاصة :

~ يصيل ركعتني  ~صىل اهلل عليه و سلم  1-  ختفيفها : عن عائشة ريض اهلل عنها قالت : ) كان 
خفيفتني بني األذان واإلقامة من صالة الصبح ( متفق عليه .

إَِلْينَا( ُأْنِزَل  َوَما  بِاللهَِّ  آَمنهَّا  ُقوُلوا   ( الفجر يف األوىل منها  يقرأ يف ركعتي  ) كان   : فيهام  يقرأ  ما    -2
]آل   ) ُمْسلُِموَن  ا  بَِأنهَّ َواْشَهْد  بِاللهَِّ  آَمنهَّا   ( عمران  آل  يف  التي  اآلخرة  ويف  رواية  ويف  )البقرة136( 
]آل  َوَبْينَُكم(   َبْينَنَا  َسَواٍء  َكلَِمٍة  إىَِل  َتَعاَلْوا  اْلكَِتاِب  َأْهَل  َيا  ُقْل   ( منها  اآلخرة  ويف  عمران:52[، 

عمران:64[  رواه مسلم .

ا اْلَكافُِروَن( ، ) ُقْل ُهَو اللهَُّ َأَحٌد(  رواه مسلم . َ ·  ويف رواية أخرى قرأ يف ركعتي الفجر ) ُقْل َيا َأيُّ

3- االضطجاع : ) كان النبي ~صىل اهلل عليه و سلم ~ إذا صىل ركعتي الفجر اضطجع عىل شقه 
األيمن ( رواه البخاري .

فعندما تصيل ركعتي الفجر يف بيتك حاول أن تضطجع بعدها ولو ملدة دقائق حتى تصيب السنة .
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اجللوس بعد الصالة

الشمس  تطلع  الفجر جلس يف مصاله حتى  إذا صىل  كان   ( ~ اهلل عليه و سلم  ~صىل  النبي  أن 
حسناء ( رواه مسلم.
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سنن الصالة القولية  

1- دعاء االستفتاح : وهو قوله بعد تكبرية اإلحرام : ) سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 
وتعاىل جدك وال إلـه غـيك ( رواه األربعة .

• وهناك دعاء آخر ) الل باعد بيني وبني خطاياي كام باعدت بني املرشق واملغرب ، اللهم نقني من 
خطاياي كام ينقى الثوب األبيض من الدنس ، باللهم اغسلني من خطاياي بالثلج واملاء والربد ( 

رواه البخاري ومسلم ، وخيتار أحد األدعية التي وردت يف االستفتاح ويقوله .

2- التعوذ قبل القراءة ، أن يقول ] أعوذ بالل من الشيطان الرجيم [ .

3- البسملة أي ) بسم الل الرمحن الرحيم (

4-  آمني ، بعد الفاتة .

، والتطوع كله  الفجر واجلمعة واملغرب والرباعية  الفاتة يف األوليني من  بعد  5-  قراءة سورة 
للمنفرد ) أما املأموم فيقرأ يف الصالة الرسية ، أما اجلهرية فال (

 
الثناء  أهل  بعد  ما شئت من يشء  ، وملء  بينهام  وما  األرض  السموات وملء  ) ملء  قوله    -6
واملجد ، أحق ما قال العبد ،وكلنا لك عبد ، اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع 

ذا اجلد منك اجلد ( رواه مسلم .  بعد الرفع من الركوع وقول : ربنا ولك احلمد .

7-  ما زاد عىل املرة يف تسبيح الركوع والسجود .

8-  ما زاد عىل مرة يف قوله ) رب اغفر يل ( بني السجدتني .

9-  الدعاء بعد التشهد األخري : ) اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القرب ومن فتنة 
املحيا واملامت ومن فتنة املسيح الدجال ( رواه البخاري ومسلم .



33

يزيد  بل   ، السجود  التسبيح يف  املصىل عىل  يقترص  أن ال  • واملستحب 
العبد من ربه وهو  أقرب ما يكون  عليه ما شاء من الدعاء ، حلديث ) 

ساجـد فأكثروا فيـه مـن الدعـاء ( رواه مسلم .
املسلم  حصن  كتاب   ( إىل  فلريجع  أرادها  من  أخرى  أدعية  وهناك    •

للقحطان ( .
التشهد  . • وكل سنن األقوال تفعل يف كل ركعة إال دعاء االستفتاح ، والدعاء الذي بعد 

•  فيكون املجموع يف تطبيق السنن القولية يف صالة الفريضة وهي سبعة عرش ركعة ]136[ سنّة 
، إذا قلنا أن هناك ثامين سنن تتكرر يف كل ركعة .

]25[ ركعة عىل حسب ما بيناه يف النوافل التي تؤدى يف  وهي  النافلة  الصالة  يف  واملجموع    •
اليوم والليلة ]175[ سنّة تطبقها يف ركعات النافلة ، وقد تزيد هذه الركعات يف قيام الليل وصالة  

الضحى فتزداد تطبيقاحً هلذه السنن .

•  أما السنن القولية والتي ال تتكرر يف الصالة إال مرة واحدة وهي : 
1- دعاء االستفتاح .

2- والدعاء بعد التشهد . 
فإنه يكون املجموع يف الفريضة ]10[ سنن .

•  أما يف النوافل التي تؤدى يف اليوم والليلة ويكرر فيها هاتني السنتني ، فيكون املجموع ]24[ 
سنّة وقد يزيد يف الصالة النافلة من قيام الليل وصالة الضحى أو تية املسجد فيزداد تطبيقاحً هلذه 

السنن التي ال تتكرر يف الصالة إال مرة واحدة فيزداد أجراحً ومتسكاحً بالسنة 7 - 
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سنن الصالة الفعلية

 

1- رفع اليدين مع تكبرية اإلحرام .
2-  رفع اليدين عند الركوع .

3-  رفع اليدين عند الرفع من الركوع
4-  وعند القيام للركعة الثالثة يف الصالة التي فيها تشهدان .

5-  كون األصابع أثناء الرفع املذكور واحلط منه مضمومة إىل بعضها .
6-  كون هذه األصابع ممدودة مستقبلة القبلة بباطن الكف .

7-  كون هذه األصابع ترفع إىل حذو املنكبني أو فروع األذنني .
8-  وضع اليد اليمنى عىل الشامل أو قبض اليمنى عىل كوع رسغ الشامل .

9-  النظر إىل موضع السجود .
10-  التفريق بني قدميه قائامحً تفريقاحً يسرياحً .

11-  ترتيل القرآن وتدبر القراءة .
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السنن اليت تفعل يف الركوع

1- قبض ركبتيه بيديه مفرجتي األصابع يف الركوع .

2-  مّد ظهره يف ركوعه مستوياحً .

3-  جعل املصىل رأسه حيال ظهره ، وال خيفضه وال يرفعه .

4-  وجمافاة عضديه عن جنبيه .
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السنن اليت تفعل يف السجود

1-  جمافاة عضدية عن جنبيه .

2-  وبطنه عن فخذيه .

3-  وفخذيه عن ساقيه .

4-  التفريق بني ركبتيه يف السجود .

5-  إقامة قدميه .

6-  وجعل بطون أصابعهام عىل األرض .

7-  القدمان تكونان مرصوصتان أثناء السجود .

8-  ووضع يديه حذو منكبيه أو األذنني .

9-  مبسوطة اليدين .

10-  مضمومة األصابع .

11-  مستقبالحً هبا القبلة .

12-  اجللوس بني السجدتني وله هيئتان :

أ - تسمى االقعاء : وهو أن ينصب القدمني وجيلس عىل العقبني . 
بأن يثني رجله  اليمنى ويفرتش اليرسى ، ويف التشهد األول )  ب - االفرتاش : وهو أن ينصب 
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اليرسى ويقعد عليها وينصب اليمنى( التشهد الثاين : وله ثالث هيئات: 
وجيلس  اليمنى  ساقه  تت  اليرسى  وجيعل   ، اليمنى  القدم  ينصب  أ - 

بمقعدته عىل األرض .
ب - كاألوىل : إال أنه ال ينصب اليمنى بل جيعلها يف نفس إجتاه اليرسى 

ت - ينصب اليمنى ، ويدخل اليرسى بني ساق اليمنى وفخذها .

 13-  وضع اليدين عىل الفخذين “ اليمنى عىل اليمنى واليرسى عىل اليرسى مبسوطتي األصابع 
مضمومتني “ .

14-  اإلشارة بالسبابة عند التشهد من أوله إىل آخره  .

15-  االلتفات عن اليمني والشامل يف التسليمتني.

16-  جلسة االسرتاحة ) هي جلسة يسية ال ذكر فيها ، ومكاهنا بعد السجدة الثانية من الركعة 
األوىل والركعة الثالثة ( .

•  وهناك ]25[ سنة فعلية تتكرر يف كل ركعة فيكون املجموع يف صالة الفريضة ]425[ سنّة 
النافلة وهي ]25[ ركعة عىل حسب ما بيناه يف النوافل التي تؤدى يف اليوم  • واملجموع يف صالة 

والليلة ]625[ سنّة يطبقها إذا حافظ عىل هذه السنن الفعلية يف كل ركعة .
الليل فيزداد تطبيقاحً هلذه السنن . •  وقد يزيد املسلم يف عدد الركعات يف صالة الضحى وقيام 

•  وهناك من السنن الفعلية ما ال يتكرر يف الصالة إال مرة واحدة أو مرتني :
1-  رفع اليدين مع تكبرية اإلحرام .

2-  ورفع اليدين للركعة الثالثة يف الصالة التي فيها تشهدان .
3-  اإلشارة بالسبابة عند التشهد من أوله إىل آخره ، سواءحً كان التشهد األول أو الثاين .

4-  االلتفات إىل اليمني والشامل يف التسليمتني 
5-  جلسة االسرتاحة : وتتكرر  مرتني يف الصالة الرباعية ، وباقي الصلوات مرة واحدة سواءحً 

الفريضة أو النافلة .
6-  التورك : ) وهو أن ينصب القدم اليمنى وجيعل اليرسى تت ساقه اليمنى وجيلس بمقعدته 

عىل األرض ( وهذه تفعل يف التشهد الثاين يف الصالة التي فيها تشهدان
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•  فهذه السنن تكررها يف الصالة مرة واحدة إال اإلشارة بالسبابة عند التشهد 
فإهنا تتكرر مرتني يف كل الفروض ما عدا الفجر ، وجلسة االسرتاحة يف الصالة 

الرباعية كذلك تكرر مرتني ، فيكون املجموع ]34[ سنّة.
صالة  من  صالة  كل  يف  واألخريى  الثانية  وهي  منها  اثنتني  إال  الفعلية  السنن  هذه  وتتكرر    •

النافلة فيكون املجموع ]48[ سنّة .

 
• فاحرص يا أخي املبارك : أن تزين صالتك هبذه السنن القولية والفعلية حتى يعظم أجرك وتعلوا 

منزلتك عند الل .
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1- االستغفار ثالثاحً ) وقول اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكـرام ( رواه 
مسلم .

2-  ) ال إله إال الل وحده ال رشيك له ، له امللك وله المد وهو عىل كل يشء قدير ، اللهم ال مانع 
ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد ( رواه البخاري ومسلم .

3-  ) ال إله إال الل وحده ال رشيك له ، له امللك وله المد وهو عىل كل يشء قدير ، ال حول وال 
قوة إال بالل ، ال إله إال الل وال نعبد إال إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء السن ، وال إله إال الل 

خملصني له الدين ولو كره الكافرون ( رواه مسلم .

4-  ) سبحان الل ، والمد لل ، والل أكرب    ] ثالثًا وثالثني مرة( ، ) وال إله إال الل وحده ال رشيك 
له ،  له امللك وله المد وهو عىل كل يشء قدير ( رواه مسلم .

5-  ) اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ( رواه أبو داود والنسائي .

6-  ) اللهم إن أعوذ بك من اجلبن ، وأعوذ بك أن أرد إىل أرذل العمر ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا 
، و أعوذ بك من عذاب القرب ( رواه البخاري .

7-   رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ، وذلك ملا روَي عن الرباء  أنه قال :    كنا إذا صلينا خلف 
، فسمعته  يقبل علينا بوجهه   ، يمينه  أن نكون عن  ~، أحببنا  ~صىل اهلل عليه و سلم  اهلل  رسول 

يقول: ) رب قني عذابك يوم تبعث - جتمع- عبادك (  رواه مسلم

داود  أبو  رواه  النهَّاِس(  بَِربِّ  َأُعوُذ  ُقْل   ( اْلَفَلِق(  بَِربِّ  َأُعوُذ  ُقْل   ( َأَحٌد(  اللهَُّ  ُهَو  ُقْل   ( قراءة     -8 
والرتمذي والنسائي.

سنن بعد الصالة
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• وبعد صالة الفجر وصالة املغرب يكررها ثالثاحً .

يُّ اْلَقيُّوُم ( رواه النسائي . 9- قراءة آية الكريس ) اللهَُّ ال إَِلَه إاِلهَّ ُهَو اْلَ

10-  ) ال إله إال الل وحده ال رشيك له ، له امللك وله المد ييي ويميت وهو عىل كل 
يشء قدير عرش مرات بعد صالة املغرب وصالة الصبح ( رواه الرتمذي .

11-  أن يكون هذا التسبيح باليد ، ورواية بيمينه خمتلف فيها ، ويشهد هلا عمومات أخرى .

12-  أن يقول هذه األذكار وهو يف مصاله الذي صىل فيه ، وال يغري مكانه .
• جمموع هذه السنن إن حرص عليها املسلم دبر كل صالة مفروضة فسوف يطبق من السنن ما 

يقارب ]55[ سنّة وقد يزيد يف صالة الفجر وصالة املغرب .

ثمرة تطبيق هذه السنن بعد كل فريضة واملحافظة عليها :

التسبيحات دبر كل صالة يف يومه وليله ]500[ صدقة ،  أ ( يكتب للمسلم إذا حافظ عىل هذه 
لقوله ~صىل اهلل عليه و سلم ~ ) كل تسبيحة صدقة ، وكل تكبية صدقة ، وكل تميدة صدقة ، 

وكل هتليلة صدقة .. ( رواه مسلم .
* قال النووي : له حكم ثواهبا .

ب ( يغرس للمسلم إذا حافظ عىل هذه التسبيحات دبر كل صالة يف يومه وليله ]500[ شجرة يف 
اجلنة ، وذلك أن رسول اهلل ~صىل اهلل عليه و سلم ~ مر عىل أيب هريرة وهو يغرس غرساحً ، فقال 
: ) يا أبا هريرة أال أدلك عىل غرس خي لك من هذا ؟ قال : بىل يا رسول الل ! قال : قل سبحان 
الل والمد لل وال إله إال الل والل أكرب ، يغرس لك بكل واحدة شجرة يف اجلنة ( رواه ابن ماجه 

وصححه األلباين .
ت ( ليس بينه وبني اجلنة إال أن يموت فيدخل اجلنة ، ملن قرأ آية الكريس وحافظ عليها دبر كل 

صالة .
كام يف صحيح  ث (  من حافظ عىل هذه التسبيحات حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ) 

مسلم ( .
ج (  عدم اخليبة واخلزي يف الدنيا واآلخرة ملن داوم عىل هذه التسبيحات دبر كل صالة حلديث 

)معقبات ال خييب قائلهن .. وذكر هذه التسبيحات .. ( رواه مسلم .
ح (  جرب اخللل والنقص احلاصل يف الفريضة .
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سنن تقال يف الصباح

يُّ اْلَقيُّوُم (.  1- آية الكريس ) اللهَُّ ال إَِلَه إاِلهَّ ُهَو اْلَ
من ثمرهتا ) من قاهلا حني يصبح ًأجي من اجلن حتى يميس ومن قاهلا حني يميس ًأجي منهم حتى 

يصبح ( رواه النسائي ، وصححه األلباين .

داود  رواه  النهَّاِس(  بَِربِّ  َأُعوُذ  ُقْل   ( اْلَفَلِق(  بَِربِّ  َأُعوُذ  ُقْل   ( َأَحٌد(  اللهَُّ  ُهَو  ُقْل   ( املعوذات   -2
والرتمذي ) من ثمرهتا : من قاهلا ثالث مرات حني يصبح وحني يميس كفته من كل يشء ( كام يف 

نفس احلديث.

3-  ) أصبحنا وأصبح امللك لل والمد لل ، ال إله إال الل وحده ال رشيك له ، له امللك وله المد 
وهو عىل كل يشء قدير رب أسألك خي ما يف هذا اليوم وخي ما بعده ، وأعوذ بك من رش ما يف 
هذا اليوم ورش ما بعده ، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكرب ، رب أعوذ بك من عذاب النار 
وعذاب القرب ( رواه مسلم ، ويف املساء يقول أمسينا بدل أصبحنا ويقول : رب أسألك خي ما يف 

هذه الليلة بدل اليوم .

4-  ) اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا ، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور ( رواه الرتمذي ، 
وإذا أمسى قال : ) اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك املصي ( .

5-  ) اللهم أنت ريب ال إله إال أنت خلقتني وأنا عبدك ، وأنا عىل عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ 
بك من رش ما صنعت أبوء لك بنعمتك عىل وأبوء بذنبي فاغفر يل فأنه ال يغفر الذنوب إال أنت ( 

رواه البخاري .
 من ثمرهتا : ) من قاهلا موقنًا هبا حني يميس ومات من ليلته دخل اجلنة وكذلك إذا أصبح ( ،  ) كام 

يف نفس الديث (.

6-  ) اللهم إن أصبحت ًأشهدك وأشهد محلة عرشك ، ومالئكتك ومجيع خلقك أنك أنت الل 
ال إله إال أنت وحدك ال رشيك لك وأن حممدًا عبدك ورسولك “ أربع مرات ( ، رواه أبو داود 
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والنسائي يف عمل اليوم والليلة ، ومن ثمرهتا : من قاهلا حني يصبح أو يميس 
أربع مرات أعتقه اهلل من النار .

* وإذا أمسى قال : ) اللهم إن أمسيت ( .

7-  ) اللهم ما أصبح يب من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك ال رشيك لك فلك 
المد ولك الشكر ( رواه أبو داود والنسائي يف عمل اليوم والليلة . 

من ثمرهتا : من قاهلا حني يصبح أدى شكر يومه ، ومن قاهلا حني يميس أدى شكر ليلته ) كام يف 
الديث نفسه( .

8-  ) اللهم عافني يف بدن ، اللهم عافني يف سمعي ، اللهم عافني يف برصي ، ال إله إال أنت ، اللهم 
إن أعوذ بك من الكفر ، والفقر وأعوذ بك من عذاب القرب ال إله إال أنت ]ثالث مرات ( رواه أبو 

داود وأمحد .

9-   ) حسبي الل ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ( سبع مرات أخرجه ابن 
السنّي مرفوعًا وأبو داود موقوفًا . من ثمرهتا : ) من قاهلا حني يصبح ويميس سبع مرات كفاه الل 

ما أمهه من أمر الدنيا والخرة ( كام يف احلديث نفسه .

10-  ) اللهم إن أسألك العفو والعافية يف الدنيا والخرة ، اللهم إن أسألك العفو والعافية يف ديني 
ودنياي وأهيل ومايل ، اللهم اسرت عورايت ،وآمن روعايت ، اللهم احفظني من بني يدي ومن خلفي 
وعن يميني وعن شاميل ومن فوقي ، وأعوذ بعظمتك أن ًأغتال من تتي ) رواه أبو داود وابن ماجه.

11-  ( اللهم عامل الغيب والشهادة فاطر الساموات واألرض ، ربهَّ كل يشء ومليكه ، أشهد أن 
ال إله إال أنت ، أعوذ بك من رش نفيس ومن رش الشيطان ورشكه ، وأن أقرتف عىل نفيس سوءًا أو 

أجره إىل مسلم ) رواه الرتمذي وأبو داود .

12-  ( بسم اهلل الذي ال يرض مع اسمه يشء يف األرض وال يف السامء وهو السمـيع العليم ) ثالث 
مرات رواه أبو داود و الرتمذي وابن ماجه وأمحد . ) من ثمرهتا: من قاهلا ثالثًا إذا أصبح وثالثًا إذا 

أمسى مل يرضه يشء ( ، كام يف احلديث نفسه.

13-  ) رضيت بالل ربًا وباإلسالم دينًا وبمحمد ~صىل الل عليه و سلم ~ نبيًا ( ثالث مرات ، 
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رواه أبو داود والرتمذي والنسائي وأمحد ، ) من ثمرهتا  : من قاهلا ثالثاحً 
حني يصبح وحني يميس كان حقاحً عىل اهلل أن يرضيه يوم القيامة ( كام يف 

احلديث نفسه.

14-  ) يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث أصلح يل شأن كله وال تكلني إىل نفيس 
طرفة عني ( رواه احلاكم وصححه ووافقه الذهبي .

إبراهيم حنيفًا  أبينا  نبينا حممد وملة  أصبحنا عىل فطرة اإلسالم وكلمة اإلخالص ودين   (   -15
مسلاًم وما كان من املرشكني ( رواه أمحد .

16-   ) سبحان الل وبحمد ( مائة مرة ، رواه مسلم . ) من ثمرهتا : من قاهلا مائة مرة حني يصبح 
وحني يميس مل يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إال أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه ، وثمرة 

أخرى ملن قاهلا  حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ( .

17-   ) ال إله إال الل وحده ال رشيك له ، له امللك وله المد وهو عىل كل يشء قدير ( مائة مرة إذا 
أصبح ، رواه البخاري ومسلم .

من ثمرهتا : من قاهلا مائة مرة يف اليوم كانت له : 
1- عدل عرش رقاب . 2- وكتب له مائة حسنه . 3- وحميت عنه مائة سيئه . 4- وكانت له حرزاحً 

من الشيطان يومه ذلك حتى يميس ( كام يف احلديث نفسه.

18-  ) أستغفر الل وأتوب إليه ( مائة مرة يف اليوم ، رواه البخاري ومسلم .

19-  ) اللهم إن أسألك علاًم نافعًا ورزقًا طيبًا وعماًل متقباًل ( إذا أصبح ، رواه ابن ماجه .

20-   ) سبحان الل وبحمده ، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلامته ( ثالث مرات رواه 
مسلم.

21-   ) أعوذ بكلامت الل التامات من رش ما خلق ( ثالث مرات إذا أمسى ، رواه الرتمذي وابن 
ماجه وأمحد .
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* وكلام قال ذكراحً من هذه األذكار طبق سنة من السنن ، فينبغي عىل املسلم 
املحافظة عىل هذه األذكار يف صباحه ومسائه حتى يصل عىل أكرب قدر من 

تطبيق السنن .

* وينبغي عىل املسلم أن يقول هذه األذكار بإخالص وصدق ويقني وأن يستشعر هذه املعاين التي   
فيها حتى ُتَؤثَِر يف واقع حياته وأخالقه وسلوكه .
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سنن عند لقاء الناس

1- السالم : سئل الرسول ~صىل اهلل عليه و سلم ~ أي اإلسالم خري ؟ قال : ) 
تطعم الطعام ، وتقرأ السالم عىل من عرفت ومن مل تعرف ( رواه البخاري ومسلم .

دخل رجل عىل الرسول ~صىل الل عليه و سلم ~ فقال : السالم عليكم ، فرد عليه ثم جلس   ( •
فقال ~صىل الل عليه و سلم ~ : عرش ، ثم جاء آخر فقال :  السالم عليكم ورمحة الل ، فرد عليه 
ثم جلس ، فقال~صىل الل عليه و سلم ~ : عرشون ، ثم جاء آخر ، فقال : السالم عليكم ورمحة 
الل وبركاته ، فرد عليه فجلس ، فقال~صىل الل عليه و سلم ~ : ثالثون ( رواه أبو داود وحسنه 

الرتمذي.

• فأنظر يا رعاك الل : كم أضاع عىل نفسه من األجر من يكتفي ببعض السالم ، من غري أن يكمله 
كله حتى يأخذ ثالثني حسنه واحلسنة عىل أقل تقدير هلا : بعرش حسنات فيكون املجموع ]300[ 

حسنه ، وقد تزيد احلسنة إىل أضعاف مضاعفة .

بركاته حتى تصل عىل هذا األجر  إىل  السالم  لفظة  إكامل  احلبيب عىل  أخي  يا  لسانك  •  فعود 
العظيم .

وعند  املسجد  إىل  دخوله  عند  يلقيه  فهو  ومرات  مرات  وليلته  يومه  يف  السالم  املسلم  • ويلقي 
اخلروج منه ، وعند دخوله البيت وعند اخلروج منه .

كامالحً  بالسالم  يأيت  أن  الناس  من  أحداحً  يفارق  أن  أراد  ملن  السنة  من  أن   : أخي  يا  تنسى  • وال 
حلديث ) إذا انتهى أحدكم إىل املجلس فليسلم فإذا أراد أن يفارق فليسلم فليست األوىل بأحق من 

الخرة ( رواه أبوداود والرتمذي .

عن  يقل  ال  والبيت  املسجد  من  وخروجه  دخوله  يف  السالم  عىل  يافظ  عندما  ذلك  • وجمموع 
]20[ مرة وقد يزيد عىل ذلك عندما خيرج إىل العمل ومن يراه من الناس يف الطريق ومن يكلمه 

يف اهلاتف .



46

 2- االبتسامة : فقد قال ~صىل اهلل عليه و سلم ~ ) ال تقرن من املعروف 
شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ( رواه مسلم .

يلتقيان  مسلمني  من  ما   (  ~ سلم  و  عليه  اهلل  ~صىل  قال  فقد   : املصافحة   -3
فيتصافحان إال غفر هلام قبـل أن يتفـرقـا ( رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه .

قال النووي : أعلم أن هذه املصافحة مستحبة عند كل لقاء .
• فأحرص يأخي الكريم : عىل أن تصافح من تلقي السالم عليه وأنت مبتسم يف وجهه ، وبذلك 

تكون قد طبقت ]3[ سنن يف وقت واحد .

َكاَن  ْيَطاَن  الشهَّ إِنهَّ  َبْينَُهْم  َينَْزُغ  ْيَطاَن  الشهَّ إِنهَّ  َأْحَسُن  ِهَي  الهَّتِي  َيُقوُلوا  لِِعَباِدي  َوُقْل   ( تعاىل  قال    -4
لِْلِْنَساِن َعُدّوًا ُمبِينًا ( ]اإلرساء:53[ .

والكلمة الطيبة صدقة ( رواه البخاري ومسلم .  ( : ~ ~صىل اهلل عليه و سلم  • ، وقال 
: تشمل الذكر والدعاء والسالم والثناء بحق ، ومكارم األخالق وحماسن آداب  الطيبة  • الكلمة 

وأفعال .
• الكلمة الطيبة : تعمل يف اإلنسان عمل السحر ، تريح نفسه وتدخل الطمأنينة عىل قلبه .

•  الكلمة الطيبة : دليل عىل مايف قلب املؤمن من نور وهداية ورشد .

الطيبة،  بالكلمة  يا أخي الكريم أن تعمر حياتك كلها من أن تصبح إىل أن متيس  •  فهل فكرت 
إىل  بحاجة  معهم  تتعامل  وممن   ، وخادمك   ، وأصدقائك   ، وجريانك   ، وأوالدك   ، فزوجك 

الكلمة الطيبة .
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سنن الطعام

• سنن قبل الطعام وأثناء الطعام :
1-  التسمية .

2-  األكل باليمني .
3-  األكل مما ييل اآلكل .

 هذه السنن جيمعها حديث ) يا غالم سم الل ، وكل بيمينك ، وكل مما يليك ( رواه مسلم .
4- مسح اللقمة إذا سقطت وأكلها : احلديث ) إذا سقطت من أحدكم لقمة ، فليمط ما كان هبا 

من أذى ثم يأكلها … ( رواه مسلم .
5-  األكل بثالث أصابع : ) كان ~صىل الل عليه و سلم ~ يأكل بثالث أصابع ( رواه مسلم ، وهذا 

هو الغالب من فعله عليه السالم ، وهو األفضل إال حلاجة .
6-  صفة اجللوس عند الكل : أن يكون جاثياحً عىل ركبتيه وظهور قدميه ،أو ينصب الرجل اليمنى 

وجيلس عىل اليرسى ، هذا هو املستحب كام ذكره احلافظ يف الفتح .

• وهناك سنن بعد الطعام :
1- لعق القصعة واألصابع : وقد أمر النبي  ~صىل اهلل عليه و سلم ~ بلعق األصابع والقصعة 

وقال : ) أنكم ال تدرون يف أيا بركة ( .
2-  محد الل بعد األكل : ) إن الل ليىض عن العبد أن يأكل األكلة فيحمده عليها ( رواه مسلم ، 
وكان من دعاء النبي ~صىل اهلل عليه و سلم ~ بعد الطعام : ] المد لل الذي أطعمني هذا ورزقنيه 

من غي حول مني وال قوة [ .
ثمرة هذا الدعاء : ] غفر له ما تقدم من ذنبه [ رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وحسنه احلافظ 

واأللباين .
 

إذا قلنا  التي يرص املسلم عليها عند الطعام ال تقل عن ]15[ سنّة هذا  السنن  • وجمموع هذه 
أنه يأكل ثالث وجبات يف اليوم والليلة وهو الذي عليه غالب الناس ، وقد يزيد يف تطبيق هذه 

السنن إذا كانت هناك وجبات خفيفة بني هذه الوجبات الثالثة .
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سنن عند الشراب

1- التسمية .

2-  الرشب باليد اليمنى ، للحديث ) يا غالم سم الل ، وكل بيمينك (

3-  التنفس أثناء الرشب خارج اإلناء : ) أي عىل ثالث مرات وال يرشبه مرة واحدة ( ، ) كان  
~صىل الل عليه و سلم ~ يتنفس يف الرشاب ثالثًا ( رواه مسلم .

4-  الرشب جالساحً : ) ال يرشبن أحُد منكم قائاًمً ( رواه مسلم .

5- قول احلمد هلل بعد الرشب : ) إن الل ليىض عن العبد أن يأكل األكلة فيحمده عليها .. ويرشب 
الرشبة فيحمده عليها ( رواه مسلم .

]20[ سنّة وقد يزيد  عن  يقل  ال  الرشب  عند  املسلم  عليها  يرص  التي  السنن  هذه  •  وجمموع 
عىل ذلك وهذا يشمل مجيع املرشوبات احلارة والباردة ألن بعض الناس يغفل عن تطبيق بعض 

هذه السنن عند هذه املرشوبات فينبغي التنبيه هلذا .
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أداء النوافل يف البيت

1- قال ~صىل اهلل عليه و سلم ~ ) إن خي صالة املرء يف بيته إال الصالة املكتوبة ( متفق عليه .

2-  قال ~صىل اهلل عليه و سلم ~ : ) صالة الرجل تطوعًا حيث ال يراه الناس تعدل صالته عىل 
أعني الناس مخسًا وعرشين ( رواه أبو يعيل وصححه األلباين .

فضل صالة الرجل يف بيته عىل صالته حيث يراه الناس   ( : ~ ~صىل اهلل عليه و سلم  3-  قال 
كفضل املكتوبة عىل النافلة ( رواه الطرباين وحسنه األلباين .

• فعىل هذا يكون تكرار هذه السنة يف يومه وليله عدة مرات من السنن الرواتب وصالة الضحى 
والوتر ، ويف كل واحدة منها يرص أن يصليها يف بيته حتى يعظم أجره ويصيب السنة .

ثمرة تطبيق هذه النوافل يف البيت :

أ ( أهنا سبب لتامم اخلشوع واإلخالص والبعد عن الرياء .
ب ( أهنا سبب لنزول الرمحة يف البيت وسبب خلروج الشيطان منه .

ت ( أهنا سبب ملضاعفة أجرها كام يضاعف أجر الفريضة يف املسجد .
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أن تقول كفارة املجلس وهو ) سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت ، استغفرك وأتوب 
إليك ( رواه أصحاب السنن.

ذلك  بيان  وإليك  كثرية  جمالس  إهنا  وليلته  يومه  يف  املسلم  جيلسها  التي  املجالس  من  وكم   •
بالتفصيل :

1- عندما تتناول الوجبات الثالثة … فال شك أنك سوف تتحدث يف الغالب مع من جيالسك 
…

2-  عندما ترى شخصاحً من أصحابك أو جريانك وتتحدث معه ولو كنت واقفاحً ...

3-  يف جلوسك ملن معك من الزمالء واألصحاب وأنت يف دائرة العمل أو عىل مقاعد الدراسة ..

4-  يف جلوسك مع زوجتك وأوالدك وأنت تتحدث إليهم وهم يتحدثون إليك ...

5-  يف طريقك وأنت يف السيارة ملن كان معك يف الطريق من زوجة أو صديق …

6-  يف حضورك ملحارضة أو درس …

، فكم  باهلل  الصلة  دائم  فتكون  الذكر يف يومك وليلتك  اهلل كم مرة قلت هذا  يا رعاك  •  فانظر 
مرة أثنيت عىل ربك ونزهته عام ال يليق  به وعظمته عندما تقول )سبحانك اللهم وبحمدك ( .

تلك  يف  منك  حصل  مما   ، وليلتك  يومك  يف  ربك  مع  واالستغفار  التوبة  جَددت  مرة  وكم   •
املجالس عندما تقول ) أستغفرك وأتوب إليك ( .

 ، األلوهية  يف  والوحدانية   ، الربوبية  يف  الوحدانية   ، بالوحدانية  تعاىل  هلل  أقررت  مرة  وكم   •

السنة عند القيام من اجمللس



51

والوحدانية يف أسامئه وصفاته  عندما تقول ) أشهد أن ال إله إال أنت( .

اإلستغفار  وبني  وتنزهيه  اهلل  توحيد  بني  وليلتك  يومك  طيلة  فتكون    •
والتوبة إليه مما حصل منك .

 ثمرة تطبيق هذه السنة :

 تكفي الذنوب واخلطايا التي حدثت يف تلك املجالس .
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سنن قبل النوم

1- ) باسمك اللهم أموت وأحيا ( رواه البخاري .

2-  جيمع كفيه ثم ينفث فيهام فيقرأ ) ُقْل ُهَو اللهَُّ َأَحٌد( ) ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ اْلَفَلِق( ) ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ 
النهَّاسِ( ثم يمسح هبام ما استطاع من جسده يبدأ هبام عىل رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل 

ذلك ثالث مرات (، رواه البخاري .

يُّ اْلَقيُّوُم(  رواه البخاري . 3-  قراءة آية الكريس ) اللهَُّ ال إَِلَه إاِلهَّ ُهَو اْلَ
يف  صح  كام   . شيطان  يقربه  وال  حافظ  الل  من  عليه  يزل  مل  قرأها  من   : الية  هذه  قراءة  •  ثمرة 

الديث السابق .

4- ) باسمك ريب وضعت جنبي وبك أرفعه ، إن أمسكت نفيس فارمحها وإن أرسلتها فاحفظهـا 
بام تفظ بـه عبـادك الصـالني ( رواه البخاري ومسلم .

5- ) اللهم إنك خلقت نفيس وأنت توفاها ، لك مماهتا وحمياها إن أحييتها فاحفظها ، وإن أمتها 
فاغفر هلا ، اللهم إن أسألك العافية ( رواه مسلم .

( ثالث مرات رواه أبو داود والرتمذي ، ويقوله إذا  اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك   (  -6
وضع يده اليمنى تت خده .

7-  ) سبحان الل ( ثالثاحً وثالثني ) والمد لل ( ثالثاحً وثالثني ) والل أكرب ( أربعاحً وثالثني ، رواه 
البخاري ومسلم .

8-  ) المد لل الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ، فكم ممن ال كايف وال مأوي ( رواه مسلم .
9-  ) اللهم عامل الغيب والشهادة فاطر السموات واألرض ، رب كل يشء ومليكه ، أشهد أن ال 
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إله إال أنت ، أعوذ بك من رش نفيس ومن رش الشيطان ورشكه ، وأن 
أقرتف عىل نفيس سوءًا أو أجره إىل مسلم ( رواه أبو داود والرتمذي .

10-  ) اللهم أسلمت نفيس إليك ، وفوضت أمري إليك ، ووجهت وجهي 
 ، إليك  إليك ال ملجأ وال منجا إال  ، رغبة ورهبة  إليك  ، وأجلأت ظهري  إليك 

آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت ( رواه البخاري ومسلم .

11-  ) اللهم رب الساموات السبع ورب العرش العظيم ، ربنا ورب كل يشء فالق الب والنوى 
، ومنزل التوراة واإلنجيل والفرقان ، أعوذ بك من رش كل يشء أنت آخذ بناصيته ، اللهم أنت 
األول فليس قبلك يشء ، وأنت الخر فليس بعدك يشء ، وأنت الظاهر فليس فوقك يشء ، وأنت 

الباطن فليس دونك يشء ، إقض عنا الدين وأغننا من الفقر ( رواه مسلم .

ِه َوامْلُْؤِمنُوَن(  ُسوُل باَِم ُأْنِزَل إَِلْيِه ِمْن َربِّ 12-  قراءة آخر آيتني من سورة البقرة ، من قوله تعاىل ) آَمَن الرهَّ
احلديث ) من قرآ هبام يف ليلة كفتاه ( رواه البخاري ومسلم .

•  اختلف العلامء يف معنى كفتاه : فقيل : كفتاه عن قيام ليلته ، وقيل كفتاه من كل سوء ومكروه 
ورش ، قلت : وجيوز أن يراد األمران ، انتهى كالم النووي ) األذكار ( .

13- أن يكون عىل طهارة ، احلديث ) إذا أتيت مضجعك فتوضأ ( .

14-  النوم عىل الشق األيمن …) ثم اضطجع عىل شقك األيمن … ( رواه البخاري ومسلم .

15- وأن يضع يده اليمنى تت خده األيمن ) كـان إذا رقـد وضع يده اليمنى تت خـده ( رواه 
أبو داود .

16-  أن ينفض الفراش ) إذا أوى أحدكم إىل فراشه فلينفض فراشه … فإنه ال يعلم ما خلفه بعده 
… ( رواه البخاري ومسلم .

ا اْلَكافُِروَن ( ، ومن ثمرهتا : ) أهنا براءة من الرشك ( رواه أبو داود  َ 17-  قراءة سورة ) ُقْل َيا َأيُّ
والرتمذي وأمحد وصححه ابن حبان واحلاكم ووافقه الذهبي وحسنه احلافظ وصححه األلباين .

• قال النووي : األوىل أن يأيت اإلنسان بجميع املذكور يف هذا الباب ، فإن مل يتمكن اقترص عىل 
ما يقدر عليه من أمهه .
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قد  يومه وليلته مرتني فيكون حينئذ  ينام يف  الناس  أن غالب  •  وبالتتبع نجد 
طبق هذه السنن أو بعضها مرتني ألن هذه السنن ليست خاصة بنوم الليل بل 

تشمل حتى نوم النهار ألن األحاديث عامة .

 ثمرة تطبيق هذه السنن عند النوم :
 

1- يكتب للمسلم إذا حافظ عىل هذه التسبيحات قبل النوم ]100[ صدقة ، حلديث  ) كل تسبيحة 
صدقة وكل تكبية صدقة وكل تميدة صدقة وكل هتليلة صدقة .. ( رواه مسلم .

* قال النووي : أن له حكم ثواهبا .
2- يغرس للمسلم إذا حافظ عىل هذه التسبيحات قبل النوم  ]100[ شجرة يف اجلنة للحديث 

الذي سبق عند ابن ماجه يف ثمرة االذكار بعد الصالة .
3-  حفظ اهلل للعبد وبعد الشيطان عنه يف تلك الليلة وسالمته من الرشور واآلفات .

4-  أن العبد خيتم يومه بذكر اهلل وطاعته والتوكل عليه واالستعانة به وتوحيده .
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استحضار النية الصاحلة يف كل عمل 
تقوم به

     اعلم يرعاك اهلل أن مجيع األعامل املباحة التي تقوم هبا من النوم واألكل وطلب الرزق وغريها ، 
يمكن تويلها إىل طاعات وقربات يصل املرء بسببها عىل آالف احلسنات برشط أن ينوي املسلم 
عند القيام هبا التقرب إىل اهلل ، قال ~صىل اهلل عليه و سلم ~: ] إنام األعامل بالنيات وإنام لكل امرئ 

ما نوى ... [ رواه البخاري ومسلم .

بقية  ، وهكذا  نومه عبادة  فيصبح   ، الفجر  أو  الليل  ليستيقظ لصالة  مبكراحً  املسلم  ينام   : مثال   *
املباحات 



اغتنام الوقت الواحد يف أكثر من عبادة

فن استغالل الوقت الواحد يف أكثر من عبادة ال يعرفه إال احلافظون ألوقاهتم .
وهذا له عدة تطبيقات يف واقع حياتنا :-

1- إذا ذهب املسلم إىل املسجد ماشياحً عىل قدميه أو بالسيارة فإن هذا الذهاب عبادة يف حد ذاهتا 
قراءة  أو يف  اهلل  اإلكثار من ذكر  أيضاحً يف  الوقت  استغالل هذا  يمكنه  لكن   ، املسلم  يؤجر عليها 

القرآن ، فيكون قد اغتنم الوقت الواحد يف أكثر من عبادة
 

، ولكن  الوليمة هو عبادة  املنكرات فحضوره هلذه  السلم وليمة عرس خالية من  إذا حرض   -2
يمكنه استغالل وقت تواجده يف الوليمة يف الدعوة إىل اهلل أو اإلكثار من ذكر اهلل .
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1- ذكر اهلل هو أساس العبودية هلل ، ألنه عنوان صلة العبد بخالقه يف مجيع أوقاته 
وأحواله ، فعن عائشة ريض اهلل عنها قالت : ] كان رسول الل ~صىل الل عليه و سلم ~  يذكر الل 

يف كل  أحيانه [ رواه مسلم .
ضالل  عنه  والبعد   ، ورضوان  فوز  منه  والقرب   ، نجاة  إليه  واللجوء   ، حياة  باهلل  فاالرتباط   *

وخرسان .

2- ذكر اهلل هو الفرقان بني املؤمنني واملنافقني ، فصفة املنافقني أهنم ال يذكرون اهلل إال قليالحً .

3- الشيطان ال يغلب اإلنسان إال إذا غفل عن ذكر اهلل ، فذكر اهلل هو احلصن احلصني الذي يمي 
اإلنسان من مكائد الشيطان .

* والشيطان يب للنسان أن ينسى ذكر الل .

ْم بِِذْكِر اللهَِّ َأال بِِذْكِر اللهَِّ َتْطَمئِنُّ  4- الذكر هو طريق السعادة قال تعاىل ) الهَِّذيَن آَمنُوا َوَتْطَمئِنُّ ُقُلوهُبُ
اْلُقُلوُب( ]الرعد:28[ .

5- ال بد من ذكر اهلل عىل الدوام ، إذ ال يتحرس أهل اجلنة عىل يشء إال عىل ساعة مرت عليهم يف 
الدنيا مل يذكروا اهلل عز وجل فيها .) إن دوام الذكر يعني دوام الصلة بالل ( .

 قال النووي : أمجع العلامء عىل جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث واجلنب واحلائض والنفساء 
وذلك يف التسبيح والتحميد والتكبري والتهليل والصالة عىل رسول اهلل ~صىل اهلل عليه و سلم ~  

والدعاء ، بخالف قراءة القرآن .

6- من يذكر ربه عز وجل يذكره ربه قال اهلل تعاىل ) َفاْذُكُروِن َأْذُكْرُكْم َواْشُكُروا يِل َوال َتْكُفُروِن( 
]البقرة:152[ ، وإذا كان اإلنسان يرس كثرياحً حني يبلغه أن ملكاحً من امللوك ذكره يف جملسه فأثنى 
عليه ، فكيف يكون حاله إذا ذكره اهلل تعاىل ملك امللوك ، يف مأل خري من املأل الذين يذكره فيهم ؟

ذكر اهلل يف كل أحيانه
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7- ليس املقصود : بذكر اهلل هو التمتمة بكلمة أو كلامت والقلب غافل َوالٍه 
عن تعظيم اهلل وطاعته ، فالذكر باللسان البد أن يصحبه التفكر والتأثر بمعاين 
اْلَقْوِل  ِمَن  ْهِر  اجْلَ َوُدوَن  َوِخيَفًة  عًا  َنْفِسَك َترَضُّ َربهََّك يِف  َواْذُكْر  كلامته ، قال تعاىل ) 

بِاْلُغُدوِّ َواْلَصاِل َوال َتُكْن ِمَن اْلَغافِلنَِي ( ]األعراف:205[ .
اللسان لريتبط اإلنسان  َيعَي اإلنسان الذاكر ما يقول ، فيجتمع ذكر القلب مع ذكر  • فال بد أن 

بربه ظاهراحً وباطناحً .
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      قال ~صىل اهلل عليه و سلم ~ : ) تفكروا يف آالء الل ، وال تفكروا يف الل ( رواه الطرباين 
يف األوسط والبيهقي يف الشعب وحسنه األلباين . 

ومن األمور التي تتكرر مع املسلم يف يومه وليله عدة مرات ] استشعار نعمة الل عليه [ فكم هي 
املواقف ، وكم هي املشاهد التي يراها ويسمع هبا يف يومه وليله ، تستوجب عليه أن يتفكر ويتأمل 

هذه النعم التي هو فيها ويمد اهلل عليها .

1- هل استشعرت نعمة اهلل عليك عند ذهابك إىل املسجد وكيف أن من حولك من الناس قد 
حرم هذه النعمة وبالذات عند صالة الفجر وأنت تنظر إىل بيوت املسلمني وهم يف سبات عميق 

كأهنم أموات .

2- هل استشعرت نعمة اهلل عليك وأنت تسري يف الطريق وترى املناظر املتنوعة ، هذا قد حدث له 
حادث سيارة ، وهذا قد ارتفع  صوت الشيطان ] أي الغناء [ من سيارته ،وهكذا .

3- هل استشعرت نعمة اهلل عليك وأنت تسمع أو تقرأ األخبار عن العامل من جماعات وفيضانات 
وانتشار أمراض وحوادث وزالزل وحروب وترشيد.

قلبه وشعوره وإحساسه نعمة اهلل عليه يف كل  الذي ال يغيب عن  هو   : املوفق  العبد  إن  أقول   *
موقف وكل مشهد فيظل دائامحً يف محد اهلل وشكره والثناء عليه مما هو فيه من نعمه ، الدين والصحة 

، والرخاء ، والسالمة من الرشور .. .
 ويف احلديث قال ~صىل اهلل عليه و سلم ~ : ) من رأى مبتىل فقال : المد لل الذي عافان مما ابتالك 

به وفضلني عىل كثٍي ممن خلق تفضياًل ، مل يصبه ذلك البالء ( قال الرتمذي حيث حسن . 

التفكر يف نعم اهلل
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    قال ~صىل اهلل عليه و سلم ~ ) اقرأ القرآن يف كل شهر ( رواه أبو داود .

طريقة ) ختم القرآن يف كل شهر (

 أن ترض قبل الصالة املفروضة بعرش دقائق تقريباحًحً ليمكنك قراءة صفحتني أي مقدار أربعة أوجه 
قبل كل صالة أو بعدها فيكون املجموع يف اليوم عرش صفحات أي عرشين وجها وهذا يكون 

جزءاحً كامالحًحً ، وهبذه الطريقة ختتم القرآن يف كل شهر بكل سهولة .

ختم القرآن يف كل شهر
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  هذا ما تيرس مجعه من السنن اليومية ، ونسأل اهلل أن ييينا عىل سنة الرسول حممد صىل اهلل عليه 
وسلم ، وأن يميتـنا عليها .

وآخر دعوانا أن المد لل رب العاملني

 خالد السينان

خامتة






