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صــالة الفجــر
 الرتديد مع الأذان ثم ال�صالة على النبي ﷺ ،ثم ذكر دعاء الو�سيلة" :اللهم رب هذهالدعوة القائمة وال�صالة القائمة� ،آت حممدًا الو�سيلة والف�ضيلة ،وابعثه مقا ًما حممودًا
الذي وعدته" .رواه �أحمد والبخاري.
 الدعاء بني الأذان والإقامة ال يرد ،فاغتنم وقت الإجابة ،واعلم �أن دعوة ال�صائم ال ترد؛ لقولالر�سول ﷺ " :ثالثة ال ت��رد دعوتهم :ال�صائم حتى يفطر ،والإم���ام ال��ع��ادل ،ودع��وة املظلوم،
يرفعها اهلل فوق الغمام ،ويفتح لها �أبواب ال�سماء ،ويقول الرب" :وعزتي لأن�صرنك ،ولو بعد حني".
الرتمذي [ ،]3598ابن ماجه [� ،]1752أحمد [ ،]445/2ابن حبان [ ]874عن �أبي هريرة.
 قبل فري�ضة الفجر �أداء ال�سنة الراتبة (ركعتان) ،وال�سنن الرواتب جمموعها  12ركعة ،فقد �أخرجالإمام م�سلم يف �صحيحه عن �أم حبيبة زوج النبي ﷺ �أنها قالت� :سمعت ر�سول اهلل ﷺ يقول:
"ما من عبد م�سلم ي�صلي هلل كل يوم ثنتي ع�شرة ركعة تطوعا غري فري�ضة �إال بنى اهلل له بيتا يف
اجلنة".
و�أداء ال�سنن الرواتب يف املنزل �أف�ضل .
 �أداء �صالة الفجر يف جماعة ،روى م�سلم [ ]657عن جندب بن عبد اهلل  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :قالال�صب َح َف ُه َو فيِ ِذ َّم ِة اللهَّ َِ ،فال َيط ُل َب َّن ُك ُم اللهَّ ُ مِ ن ِذ َّم ِت ِه ب َِ�ش ْي ٍء َف ُيد ِر َك ُه
ر�سول اهلل ﷺ َ " :من َ�ص َّلى ُّ
َف َي ُك َّب ُه فيِ َنا ِر َج َه َّن َم".
قال النووي يف (�شرح م�سلم) [ِّ ]158/5
":الذ َّمة هنا  :ال�ضمان ،وقيل الأمان "

بعد أداء فريضة الفجر
 �أذكار ما بعد ال�سالم من ال�صالة. بعد �أداء ال�صالة امل�ك��وث يف امل�سجد (وامل� ��ر�أة يف م�صالها) حتى ت�شرق ال�شم�س (جل�سةال�ضحى) وف�ضلها حجة وعمرة تامة ،وي�شغل هذا الوقت بقراءة القر�آن وا�ست�شعار قول اهلل ﷻ:
﴿ َو ُق ْر�آ َن ا ْل َف ْجرِ�،إِ َّن ُق ْر�آ َن ا ْل َف ْج ِر َكا َن َم ْ�شهُودًا﴾ [الإ�سراء.] 78 :
 �أذكار ال�صباح ثم �صالة ال�ضحى (وهي بعد �شروق ال�شم�س بثلث �ساعة)� .أقلها ركعتان ،و�إذا رغبتالزيادة �صل ركعتني �أخريني ،وهكذا �إىل ما �شاء اهلل.
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ذهـــاب الناس إلى أعمالهــم :
و�أنت تذهب �إىل عملك �أنت يف عبادة ،فاحت�سب الأجر حتى ت�ؤجر طيلة زمن العمل
(ميكن ا�ستثمار زمن الو�صول للعمل باال�ستغفار والت�سبيح �أو �سماع القر�آن) ،اتق اهلل واحفظ
ل�سانك وجوارحك ،و �إذا كانت هناك فر�صة فراغ بالعمل اغتنمه بقراءة القر�آن.

صــالة الظهـــر
 �سنة الرتديد مع الأذان. الدعاء بني الأذان والإقامة ال يرد فاغتنم وقت الإجابة. �أداء ال�سنة الراتبة القبلية �أربع ركعات قبل ال�صالة. �أ�شغل الوقت بقراءة القر�آن حتى تقام ال�صالة (يف�ضل ا�صطحاب م�صحف �صغري؛ ليكون معك يفم�صلى العمل �أو املدر�سة .)...
 بعد ال�صالة �أذكار ما بعد ال�سالم من ال�صالة. �أداء ال�سنة البعدية ركعتني بعد فري�ضة الظهر.* بالن�سبة للذين لي�س عندهم �أعمال يف هذا الوقت يغتنمون الوقت مبختلف الطاعات وقراءة القر�آن
والإكثار منه.
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صــالة العصـــر
 �سنة الرتديد مع الأذان. الدعاء بني الأذان والإقامة. لي�س للع�صر �سنة قبلية وال بعدية ،ولكن قال ﷺ "رحم اهلل امر ًءا �صلى قبل الع�صر �أرب ًعا"،فمن منا ال يطمع يف رحمة اهلل؟ ،بعد ذلك قراءة القر�آن حتى تقام ال�صالة.
 بعد الفري�ضة �أذكار ما بعد ال�سالم من ال�صالة ،و�إن كان هناك در�س يف امل�سجد فحبذا اال�ستماعأنواعا من اخلري فهذا
�إليه ،و�أف�ضل العبادات يف رم�ضان قراءة القر�آن ،لكن من ا�ستطاع �أن يجمع معه � ً
ح�سن.
 بعد در� ��س امل�سجد ميكث يف امل�سجد ل �ق��راءة ال��ق��ر�آن؛ فعن �أب ��ي ه��ري��رة -ر� �ض��ي اهلل عنه-عن النبي ﷺ قال":ال يزال العبد يف �صالة ما كان يف م�صاله؛ ينتظر ال�صالة ،واملالئكة تقول:
اللهم اغفر له ،اللهم ارحمه ،حتى ين�صرف �أو يحدث" (رواه م�سلم).

قبل أذان المغرب:
 بربع �ساعة تقري ًبا يعود للمنزل ويتو�ض�أ. ترديد �أذكار امل�ساء يف هذا الوقت وكرثة اال�ستغفار والت�سبيح.ب َعلَى َم��ا َي�� ُق��و ُل��و َن َو� َ��س�� ِّب ْ��ح ب َِح ْمدِ َر ِّب َ
���ك َق�� ْب�� َل ُط�� ُل��و ِع َّ
ال�ش ْم ِ�س َو َق�� ْب�� َل ا ْل ُغ ُروبِ ﴾
قال تعاىل َ ﴿:ف ْ
ا�ص رِ ْ
[�سورة ق.]39:
 ولل�صائم دعوة عند فطره ال ترد ،فاغتنم هذه الأوقات الغالية. ال تن�س قبيل املغرب امل�شاركة يف �إفطار ال�صائمني؛ فمن فطر �صائ ًما فله مثل �أجره ،واحر�ص �أن يكونهذا الإفطار يوم ًّيا.
* وبالن�سبة للمر�أة يف فرتة الع�صر حتت�سب الأجر يف �إعداد الطعام؛ ف�إن يف كل كبد رطبة �أجر ،وميكن
ا�ستثمار وقت �إعداد الطعام باال�ستغفار والت�سبيح وال�صالة على �سيدنا النبي ﷺ وميكن �أن ت�ستمع
�إىل �أ�شرطة الذكر� ،أو �سماع القر�آن الكرمي؛ فهذا من العبادات.
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صــالة المغـــرب
 ع�ن��د الأذان ي�ستحب ال�ت�ب�ك�ير ب��الإف �ط��ار (�أي :ع�ن��د م��وع��د الإف� �ط ��ار م�ب��ا��ش��رة)،لقول الر�سول ﷺ " :ال يزال النا�س بخري ما عجلوا الفطر و�أخ��روا ال�سحور" .وقول
"ذهب ال�ضم�أ وابتلت العروق وثبت الأجر �إن �شاء اهلل" عند الإفطار.
 اتباع ال�سنة عند الإفطار ،وذلك بالإفطار على رطب ،ف�إن مل جتد فعلى متر ،ف�إن مل جتد فماء،طعاما خفي ًفا جدًّا ي�ساعدك يف التبكري لل�صالة (واحت�سب الأجر يف الأكل والراحة
واجعل على املائدة ً
ب�أنك تتقوى بذلك على الطاعة؛ ليكون ذلك عبادة وتقر ًبا �إىل اهلل).
 الرتديد مع امل�ؤذن. الدعاء بني الأذان والإقامة كما �سبق.� -أداء ال�سنة الراتبة بعد املغرب ركعتني.

صــالة العشــاء
 التبكري ل�صالة الع�شاء قبل الوقت بثلث �ساعة تقري ًبا ،واغتنام الوقت يف قراءة القر�آن ،يف�ضل قراءةاجلزء من القر�آن الذي �سيقر�أ يف �صالة الرتاويح وتكرار الآيات امل�ؤثرة (هذا �سي�ساعدك يف اخل�شوع
يف الرتاويح).
 الرتديد مع الأذان. الدعاء بني الأذان والإقامة. �أداء فري�ضة الع�شاء؛ ففي �صحيح م�سلم من حديث عثمان بن عفان  -ر�ضي اهلل عنه  -قال� :سمعتر�سول اهلل ﷺ يقول" :من �صلى الع�شاء يف جماعة فك�أمنا قام ن�صف الليل ،ومن �صلى ال�صبح
يف جماعة فك�أمنا �صلى الليل كله".
 �أذكار ما بعد ال�سالم. �سنة الع�شاء الراتبة (ركعتان). �صالة الرتاويح مع الإمام حتى ين�صرف؛ حلديث" :من قام مع الإمام حتى ين�صرف كتب له قيامليلة" .فاحر�ص على �أجر قيام ليلة كاملة بتطبيق هذا احلديث ،وال تن�صرف قبل الإمام.
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بعد التراويح :
 اذه��ب للبيت مبا�شرة ال�ستكمال الإف�ط��ار ولنتبع ه��دي النبي ﷺ ونقلل من كمياتالأطعمة التى نتناولها؛ قال النبي ﷺ " :ما ملأ ابن �آدم وعا ًء �ش ًّرا من بطنه ،بح�سب ابن �آدم
لقيمات يقمن �صلبه ،ف�إن كان ال حمالة فثلث لطعامه ،وثلث ل�شرابه ،وثلث لنف�سه"� .أخرجه
�أحمد[ ،]4132و�صححه الألباين يف �صحيح اجلامع[.]5674
 اق�ض بقية ال��وق��ت يف بع�ض ال�ط��اع��ات؛ مثل� :صلة الأرح ��ام  -ق��راءة يف التف�سري  -ق��راءة يفال�سرية النبوية  -مراجعة علمية  -ال��دع��وة �إىل اهلل  -زي��ارة املر�ضى  -م�ساعدة املحتاجني -
جمل�س ذكر ...
 واذك��ر اهلل يف �أح��وال��ك كلها �أث�ن��اء ال��ذه��اب والإي ��اب م��ن و�إىل امل�سجد ويف الطريق ،واحر�صعلى الأذك ��ار يف جميع الأح ��وال واملنا�سبات؛ ك��اخل��روج من املنزل �أو ال��دخ��ول �إليه ولب�س الثوب
و�أذكار النوم ( ...راجع ح�صن امل�سلم).

النوم :
 من ال�ساعة احلادية ع�شرة تقري ًبا ،واحت�سب النوم هلل تقو ًّيا على طاعته لينقلب النوم من عادة �إىلعبادة ت�ؤجر عليه.
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التهجد :
 ا�ستيقظ يف الثلث الأخري من الليل؛ حيث �إنه من الأوقات التي يرجى فيها �إجابة الدعاء وقبول الأعمال.

السحور :
عن ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما� -أن ر�سول اهلل ﷺ" :بعث �أبا مو�سى على �سرية يف البحر،
وبينما هم كذلك قد رفعوا ال�شراع يف ليلة مظلمة �إذا هاتف فوقهم يهتف :يا �أهل ال�سفينة،
ربا ،قال� :إن
قفوا؛ �أخربكم بق�ضاء ق�ضاه اهلل على نف�سه ،فقال �أبو مو�سى� :أخربنا �إن كنت خم ً
اهلل تبارك وتعاىل ق�ضى على نف�سه �أنه من �أعط�ش نف�سه له يف يوم �صائف �سقاه اهلل يوم العط�ش"
ويف رواية "�أن من عط�ش نف�سه هلل يف يوم حار كان ح ًّقا على اهلل �أن يرويه يوم القيامة" .قال
املنذري :رواه البزار ب�إ�سناد ح�سن � -إن �شاء اهلل  ،-وح�سنه الألباين يف �صحيح الرتغيب [.]412 /1
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ال تنــس
االبتعاد عن املحرمات واللغو ،و احذر كل ما ال نفع فيه ،واحر�ص على �صيام وقيام رم�ضان
واالجتهاد طيلة ال�شهر ،وخا�صة يف الع�شر الأواخر لإدراك ف�ضل ليلة القدر.
جعلنا اهلل و�إياكم من الذين ي�صومونه ويقومونه على الوجه الذي ير�ضيه عنا.
بال�صيـام مع دليل على كل نية
هذه بع�ض النّـيات التي تتعلق ّ
�أ  -نيات تتعلق ب�شهر رم�ضان
� - 1أداء لفري�ضة الإ�سالم:
قال ر�سول اهلل ﷺ " :بني الإ�سالم على خم�س� :شهادة �أن ال �إله �إال اهلل و�أن حممدا ر�سول اهلل،
و�إقام ال�صالة ،و�إيتاء الزكاة ،و�صوم رم�ضان ،وحج البيت" .رواه البخاري وم�سلم.
 - 2طلبا لدخول اجلنة:
قال ر�سول اهلل ﷺ " :اتقوا ربكم ،و�صلوا خم�سكم ،و�صوموا �شهركم ،و�أدوا زكاة �أموالكم ،و�أطيعوا
ذا �أمركم  -تدخلوا جنة ربكم" .ال�سل�سلة ال�صحيحة.
 - 3طلبا لغفران الذنوب:
قال ر�سول اهلل ﷺ ":من �صام رم�ضان �إميانا واحت�سابا غفر له ما تقدم من ذنبه"� .صحيح اجلامع.
 - 4طلبا للعتق من النريان:
قال ر�سول اهلل ﷺ �" :إن هلل عند كل فطر عتقاء ،وذلك يف كل ليلة"� .صححه الألباين و�صحيح
ابن ماجة.
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لل�صيـام (ويدخل فيها رم�ضان �أي�ضـا)
ب  -نيات عـا ّمة ّ
نيات حت�صل يف الآخرة
 -1طلبا للفرحة يف الآخرة:
ق��ال ر��س��ول اهلل ﷺ " :لل�صائم ف��رح��ت��ان :ف��رح��ة ح�ين ف��ط��ره ،وف��رح��ة ح�ين يلقى ربه".
�صحيح البخاري.
 -2طلبا لدخول اجلنة من باب الريان:
قال ر�سول اهلل ﷺ �" :إن يف اجلنة بابا يقال له :الريان ،يدخل منه ال�صائمون يوم القيامة ،ال
يدخل منه �أحد غريهم ،يقال� :أين ال�صائمون؟ فيقومون فيدخلون اجلنة� ،إذا دخلوا �أغلق فلم
يدخل منه �أحد"� .صحيح البخاري.
 -3طلبا ل�شفاعة ال�صيام:
قال ر�سول اهلل ﷺ " :ال�صيام والقر�آن ي�شفعان للعبد يوم القيامة"� .صحيح اجلامع.
 -4طلبا ل�شفاعة ال�صاحلني:
قال ر�سول اهلل ﷺ " :يارب� ،إخواننا كانوا ي�صلون معنا وي�صومون معنا ويحجون معنا".
�صحيح اجلامع.
 -5طلبا للجزاء من اهلل:
قال ر�سول اهلل ﷺ " :قال تعاىل :كل عمل ابن �آدم له �إال ال�صوم؛ ف�إنه يل ،و�أنا �أجزي به".
 -6الإتيان بعمل ال نظري له:
قال ر�سول اهلل ﷺ " :عليك بال�صوم؛ ف�إنه ال عدل له"� .صحيح الرتغيب والرتهيب.
 -7تكفري ال�سيئات والفنت:
قال ر�سول اهلل ﷺ " :فتنة الرجل يف �أهله وماله وجاره يكفرها ال�صيام وال�صدقة"� .صحيح
اجلامع.
 -8طلبا ملباعدة الوجه عن النّـار:
قال ر�سول اهلل ﷺ " :ما من عبد ي�صوم يوما يف �سبيل اهلل �إال باعد اهلل بذلك اليوم وجهه عن النار
�سبعني خريفا"� .صحيح م�سلم.
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نيات حت�صل يف الدنيا
 -1طلبا للح�صانة والوقاية من املعا�صي
قال ر�سول اهلل ﷺ " :ال�صيام جنة؛ ف�إذا كان �صوم يوم �أحدكم فال يرفث وال ي�صخب ،ف�إن
�سابه �أحد �أو قاتله فليقل� :إين امر�ؤ �صائم"� .صحيح البخاري.
 -2طلبا ل�صيام الدهر:
قال ر�سول اهلل ﷺ �" :شهر ال�صرب وثالثة �أيام من كل �شهر �صيام الدهر"� .صحيح اجلامع.
 -3طلبا للدعوات امل�ستجابة:
قال ر�سول اهلل ﷺ " :ثالث دعوات م�ستجابات :دعوة ال�صائم ،ودعوة املظلوم ،ودعوة امل�سافر".
�صحيح اجلامع.
 -4طلبا للفرحة يف الدنيا:
قال ر�سول اهلل ﷺ " :لل�صائم فرحتان يفرحهما� :إذا �أفطر فرح بفطره ،و�إذا لقي ربه فرح
ب�صومه"� .صحيح البخاري.
 -5طلبا حل�سن اخلامتة:
قال ر�سول اهلل ﷺ " :من ختم له ب�صيام يوم دخل اجلنة"� .صحيح اجلامع.
 -6طلبا للتطيب ( اخللوف ):
قال ر�سول اهلل ﷺ " :والذي نف�س حممد بيده ،خللوف فم ال�صائم �أطيب عند اهلل من ريح
امل�سك"� .صحيح م�سلم.
 -7طلبا للتقوى:
قال تعاىل ﴿ :ي�أيها الذين �آمنوا كتب عليكم ال�صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾.
 -8التقرب هلل تعاىل:
قال ر�سول اهلل ﷺ " :قال تعـاىل :وما تقرب �إيل عبدي ب�شيء �أحب مما افرت�ضته عليه"� .صحيح
اجلامع.
 -9طلبا لدرجة ال�صرب:
قال ر�سول اهلل ﷺ �" :صوم �شهر ال�صرب وثالثة �أيام من كل �شهر �صوم الدهر"�.صحيح اجلامع.
* قال ابن القيم  -رحمه اهلل  -عن ال�صرب " :ال�صرب ثالثة �أق�سام� :إما �صرب عن املع�صية ،فال
يرتكبها ،و�إما �صرب على الطاعة؛ حتى ي�ؤديها ،و�إما �صرب على البلية ،فال ي�شكو ربه فيها".
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