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سنة الفجر

تحصيل خير من الدنيا

ليلة القدر
الظهر

تعادل فرض في رمضان
 0333شهر في ليلة القدر
مغفرة
حرم على النار
بيت في الجنة

قال رسول للَا صلى للَا عليه و سلم " من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين  ،سأل للَا فيهما ما شاء إال أعطاه للَا ما سأل معجال أو
مؤخرا ".
* ما هو دعاء صالة الحاجة ؟ ال اله إال أنت الحليم الكريم  ،ال اله إال أنت رب العرش العظيم  ،الحمد هلل رب العالمين  ،اللهم إني أسألك
بموجبات رحمتك و عزائم مغفرتك و الغنيمة من كل بر و السالمة من كل أثم و الفوز بالجنة و النجاة من النار  ،ال تدع لي ذنبا إال غفرته وال
هما إال فرجته وال حاجة من حوائج الدنيا و اآلخرة لك فيها رضا و ليا فيها صالح إال قضيتها و يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين .وأدعي
 إن للَا قال  :من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب  ،وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه  ،وما يزال عبدي يتقرب إليبالنوافل حتى أحبه  ،فإذا أحببته  :كنت سمعه الذي يسمع به  ،وبصره الذي يبصر به  ،ويده التي يبطش بها  ،ورجله التي يمشي بها  ،وإن
سألني أل عطينه  ،ولئن استعاذني ألعيذنه  ،وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن  ،يكره الموت وأنا أكره مساءته
الراوي :أبو هريرة المحدث :البخاري -المصدر :صحيح البخاري  -الصفحة أو الرقم: 6502
خالصة حكم المحدث[ :صحيح]
من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة  ،بني له بيت في الجنة  :أربعا قبل الظهر  ،وركعتين بعدها ،وركعتين بعد المغرب  ،وركعتين بعد
العشاء  ،وركعتين قبل الفجر  -صالة الغداة
..قال رسول للَا صلى للَا عليه و سلم "في اإلنسان ستون و ثالث مأة ( )063مفصل عليك أن تتصدق عن كل مفصل في كل يوم صدقة.قالوا
من يطيق هذا يا رسول للَا.فقال النبي ركعتا الضحى تجزء عن ذلك .
...يقول أبو هريرة  :أوصاني رسول للَا صلى للَا عليه و سلم بثالث أشياء صيام ثالث أيام من كل شهر و ركعتي الضحى و أن أوتر قبل أن
أنام.
1قال رسول للَا صلى للَا عليه و سلم "ركعتي الصبح خير من الدنيا و ما فيها".2قال رسول للَا صلى للَا عليه و سلم "ركعتي الصبح هما أحب إلي من الدنيا جميعا". -0قال رسول للَا صلى للَا عليه و سلم " ال تدعوا ركعتي الفجر و لو طاردتكم الخيل".

من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم على النار
الراوي :أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان المحدث :البخاري -المصدر :التاريخ الكبير
أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان ال يدع أربعا قبل الظهر  ،وركعتين قبل الغداة .
الراوي :عائشة المحدث :البخاري -المصدر :صحيح البخاري  -الصفحة أو الرقم: 1182

العصر

رحمة للَا
حرم على النار

كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر  ،صالهن بعدها
رحم هللا امرأ صلى قبل العصر أربعا
نه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصليهما بعد العصر ؟ فقالت  :كان يصليهما قبل العصر .ثم إنه شغل
عنهما أو نسيهما فصالهما بعد العصر  .ثم أثبتهما  .وكان إذا صلى صالة أثبتها .
الراوي :عائشة المحدث :مسلم -المصدر :صحيح مسلم  -الصفحة أو الرقم: 835
خالصة حكم المحدث :صحيح
من صلى قبل العصر أربعا حرمه هللا على النار
الراوي :عبدهللا بن عمرو بن العاص المحدث :السيوطي -المصدر :الجامع الصغير  -الصفحة أو الرقم: 8801
خالصة حكم المحدث :حسن

المغرب
القيام

صلوا قبل المغرب ركعتين  ،صلوا قبل المغرب ركعتين  ،لمن شاء
اجعِ}
{تَت ََجافَى ُجنُوبُهُ ْم ع َِن ْال َم َ
ض ِ
ار هُ ْم يَ ْستَ ْغفِرُونَ
{كَانُوا قَلِيالً ِّمنَ اللَّي ِْل َما يَه َْجعُونَ * َوبِ ْاْلَس َْح ِ
ت آنَاء اللَّي ِْل َسا ِجداً َوقَائِماً يَحْ َذ ُر ْاْل ِخ َرةَ َويَرْ جُو َرحْ َمةَ َربِّ ِه قُلْ هَلْ يَ ْست َِوي الَّذِينَ يَ ْعلَ ُمونَ َوالَّذِينَ َال يَ ْعلَ ُمونَ إِنَّ َما يَتَ َذ َّك ُر أُوْ لُوا ْ َ
{أَ َّمنْ ه َُو قَانِ ٌ
اْل ْلبَابِ}
{ عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ،وقربة إلى هللا تعالى ،ومكفرة للسيئات ،ومنهاة عن اإلثم،ومطردة للداء عن الجسد[ } رواه أحمد
والترمذي وصححه اْللباني].
وقال النبي في شأن عبد هللا بن عمر { :نعم الرجل عبد هللا ،لو كان يصلي من الليل[ } متفق عليه] .قال سالم بن عبد هللا بن عمر :فكان عبد هللا
بعد ذلك ال ينام من الليل إال قليالً.
وقال النبي {  :في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها ،وباطنها من ظاهرها } فقيل :لمن يا رسول هللا؟ قال { :لمن أطاب الكالم ،وأطعم
الطعام ،وبات قائماً والناس نيام[ } رواه الطبراني والحاكم وصححه اْللباني].
وقال {  :أتاني جبريل فقال :يا محمد ،عش ما شئت فإنك ميت ،وأحبب من شئت فإنك مفارقه ،واعمل ما شئت فإنك مجزي به ،واعلم أن شرف
المؤمن قيامه بالليل ،وعزه استغناؤه عن الناس[ } رواه الحاكم والبيهقي وحسنه المنذري واْللباني].
وقال {  :من قام بعشر آيات لم يُكتب من الغافلين ،ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ،ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين[ } رواه أبو داود
وصححه اْللباني] .والمقنطرون هم الذين لهم قنطار من اْلجر.
وذكر عند النبي رجل نام ليلة حتى أصبح فقال { :ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه[ } !! متفق عليه].
وقال {  :أفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل [ }رواه مسلم].
قال هللا تعالى " و عباد الرحمان الذين يمشون في اْلرض هونا و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما و الذين يبيتون لربهم سجدا و قياما( ".سورة
الفرقان).
نزل هللا الى السماء الدنيا كل يوم ينادي " من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له".
قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم " أفضل الصالة بعد المكتوبة قيام الليل ". 2قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم " إن في الليل ساعة ال يوافقها عبد مسلم يدعو هللا الخير إال أعطاه هللا إياه ".3نزل جبريل للرسول عليه الصالة و سلم يقوا " يا محمد أعلم أن شرف المؤمن قيام الليل ".4جاء رجل للسيدة عائشة ق ال يا أم المؤمنين أخبريني عن أعجب ما رأيتي عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قالت و أي أمر لم يكن عجبا ،أتني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فدخل معي في اللحاف ثم قال لي ذريني أتعبد لربي ساعة فقلت له أحب قربك و أئثر هواك  ،تقول فقام

يصلي فبكى فكثرت دموعه حتى رأيت دموعه تبل صدره ثم ركع فبكى ثم سجد فبكى فمازال كذلك حتى طلع الفجر  ،فأتاه جبريل يؤذن للصالة
فرأه جبريل يبكي فقال ما يبكيك يا رسول هللا فقال فكيف ال أبكي يا بالل و قد نزلت علي الليلة هذه اْلية  " :إن في خلق السماوات و اْلرض و
اختالف الليل و النهار ْليا ت ْلولي اْللباب الذين يذكرون هللا قياما و قعودا و على جنوبهم و يتفكرون في خلق السماوات و اْلرض ربنا ما خلقت
هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار ".ثم قال النبي يا بالل ويل لمن قرأ هذه اْلية و لم يتفكر فيها .

رمضان

5يقولون أن الرسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان يق وم الليل حتى تتورم قدماه ثم يقوم حتى تتورم ساقاه ثم يقوم حتى تتشقق قدماه فنقول له يارسول هللا أما قد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفال أكون عبدا شكورا.
صمنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم
بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول هللا لو نفلتنا قيام هذه الليلة قال فقال إن الرجل إذا صلى مع اإلمام حتى ينصرف
حسب له قيام ليلة قال فلما كانت الرابعة لم يقم فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفالح قال قلت وما الفالح
قال السحور ثم لم يقم بقية الشهر
لراوي :أبو ذر الغفاري المحدث :الطحاوي -المصدر :شرح معاني اْلثار  -الصفحة أو الرقم: 1/349
خالصة حكم المحدث :صحيح
إنه من قام مع اإلمام حتى ينصرف هو  ،كتب له قيام ليلة

صالة االستخارة
الوتر

"بين كل أذانين صالة لمن شاء".
*ركعة وتر .قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم " اجعلوا أخر صالتكم بالليل وترا ".

.قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم " يا أهل القرآن أوتروا فإن هللا وتر يحب الوتر و يثيب عليها ".
 .يقول علي بن أبي طالب رضي هللا عنه إن الوتر ليس بحتم (فرض) و لكنه سنة نبينا و هو ليس من الصلوات المكتوبات و لكنه سنة النبي وما
تركه النبي في حصر (مرض) وال سفر (صحة ).
 .سأل النبي أبو بكر متى توتر قال يا رسول هللا أول الليل بعد العتمة (بعد صالة العشاء)  ،قال النبي و أنت يا عمر متى توتر قال يا رسول هللا
أخر الليل  ،فقال النبي أما أنت يا أبا بكر قد أخذت بالثقة  ،أما أنت يا عمر فقد أخذت بالقوة .
·ممكن أ ن تفعل شئ بكذا نية  ،مثال  :تصلي ركعتين تحية المسجد  ،وفي نفس الوقت سنة الظهر  ،وفي نفس الوقت قضاء حاجة  ،و هماهما
استخارة و بذلك تأخذ ثواب اْلربع صلوات .
مثال أخر تصوم يوم بنية يوم الخميس  ،و في نفس الوقت سنة شوال  ،وهما هما يم من أيام  3أيام الشهر(أوصانا النبي بصوم  3أيام من كل
شهر) و بذلك أخذت ثواب الثالث أيام.

