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ة التبشير برمضان ُسنَّ

ْهَر َقْد َحَضَرُكْم، َوِفيِه َلْيَلٌة َخْيٌر ِمْن أَْلِف  «ِإنَّ َهَذا الشَّ
ُيْحَرُم  َوال  ُه،  ُكلَّ اْلَخْيَر  ُحِرَم  َفَقْد  ُحِرَمَها  َمْن  َشْهٍر، 

َخْيَرَها ِإال َمْحُروٌم».

َياِطيُن،  َدِت الشَّ ُل َلْيَلٍة ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن ُصفِّ «ِإَذا َكاَن أَوَّ
اِر، َفَلْم ُيْفَتْح ِمْنَها َباٌب،  َقْت أَْبَواُب النَّ ، َوُغلِّ َوَمَرَدُة الِجنِّ
َوُيَناِدي  َباٌب،  ِمْنَها  ُيْغَلْق  َفَلْم  ِة،  الَجنَّ أَْبَواُب  َحْت  َوُفتِّ
َوِللِه  أَْقِصْر،  رِّ  الشَّ َباِغَي  َوَيا  أَْقِبْل،  الَخْيِر  َباِغَي  َيا  ُمَناٍد: 

اِر، َوَذلَك ُكل¤ َلْيَلٍة».  ُعَتَقاُء ِمَن النَّ

رواه ابن ماجه، وصححه ا�لباني

رواه الترمذي، وصححه ا�لباني

في  العميم  بالخير  بعًضا  بعضنا  ر  ُنَذكِّ أن  ة  نَّ الس� من 
وهو  الفضل،  من  فيه  بما  سريًعا  يمر�  شهر  فهو  رمضان، 
وسُيْسِعدهم  الدنيا،  في  المسلمون  فيه  َيْسَعد  شهر 
هذه  نتبادل  أن  أجمل  وما  القيامة،  يوم  وقياُمه  صياُمه 
َماِلٍك  ْبِن  أََنِس  فَعْن  الفضيل!  الشهر  بداية  في  المعاني 

 :i َقاَل: َدَخَل َرَمَضاُن، َفَقاَل َرُسوُل ا� ،d

 :i َقاَل: َقاَل َرُسوُل ا� d وفي رواية َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة
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ُسنَّة صيام الجوارح

وِر َوالَعَمَل ِبِه، َفَلْيَس ِللِه َحاَجٌة   «َمْن َلْم َيَدْع َقْوَل الز¤
ِفي أَْن َيَدَع َطَعاَمُه َوَشَراَبُه».

َياَم، َفِإنَُّه ِلي َوأََنا  : ُكل¤ َعَمِل اْبِن آَدَم َلُه، إِال الصِّ ُ́ «َقاَل ا
أََحِدُكْم  َصْوِم  َيْوُم  َكاَن  َوِإَذا  ٌة،  ُجنَّ َياُم  َوالصِّ ِبِه،  أَْجِزي 
َفال َيْرُفْث َوال َيْصَخْب، َفِإْن َسابَُّه أََحٌد أَْو َقاَتَلُه، َفْلَيُقْل 

ِإنِّي اْمُرٌؤ َصاِئٌم».

رواه البخاري

رواه البخاري ومسلم

وشكل،  صفة  ولها  وآداب،  شروط  لها  متكاملة،  عبادة  الصيام 
جوارح  تقع  بينما  الطعام  عن  البطن  لصيام  معنى  فال  لهذا 
نحفظ  أن  الصياُم  ُيَعلِّمنا  أن  فالواجب  الحرام،  في  ا¯نسان 
ألسنتنا، وأعيننا، وآذاننا، وجوارحنا عن ا¯ثم والمعصية؛ فَعْن أَِبي 

:i َقاَل: َقاَل َرُسوُل ا� ،d ُهَرْيَرَة

:i قال: َقاَل َرُسوُل ا� ،d وعن أبي ُهَرْيَرَة
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ة أذكار ا½فطار ُسنَّ

.« ُ́ ِت اْلُعُروُق، َوَثَبَت اْلَأْجُر إِْن َشاَء ا َمُأ َواْبَتلَّ «َذَهَب الظَّ

ِحيَن  َوَفْرَحٌة  ُيْفِطُر،  ِحيَن  َفْرَحٌة  َفْرَحَتاِن:  اِئِم  «َوِللصَّ
َيْلَقى َربَُّه».

رواه أبو داود، والنسائي، والحاكم، وصححه، وسنن الدارقطني 
وقال: إسناده حسن. وحسنه ا�لباني

رواه البخاري، ومسلم

فرحة  عن  التعبير  تمام  ر  ُيَعبِّ فإنه  قصيًرا  كان  وإن  ْكر  الذِّ
الرسول i ¯تمامه صيام يوٍم من ا�يام، وهو مصداق لما 

ِبيَّ i، َقاَل: رواه أبو هريرة d من أنَّ النَّ

ِت اْلُعُروُق». هي تعبير عن فرحته بفطره. َمُأ َواْبَتلَّ فكلمته: «َذَهَب الظَّ

الذي  با�جر  فرحته  عن  تعبير  هي  اُ�».  َشاَء  ِإْن  اْلَأْجُر  «َوَثَبَت  وكلمة: 

سُيسعده عند لقاء ربِّه.

حياته  مواقف  من  موقف  كل  في   i ا�  لرسول  كان 
ِذْكٌر خاصٌّ يذكر به ربَّه تعالى، ويشكره ويحمده، وكان له 
ِذْكٌر جميل عند إفطاره -i- في أيام الصيام؛ فعن اْبِن 

ُعَمَر            َقاَل: َكاَن َرُسوُل ا� i، ِإَذا أَْفَطَر َقاَل:
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ة إفطار الصائمين ُسنَّ

َيْنُقُص  أَنَُّه ال  َغْيَر  أَْجِرِه،  ِمْثُل  َلُه  َكاَن  َصاِئًما  َر  «َمْن َفطَّ
اِئِم َشْيًئا». ِمْن أَْجِر الصَّ

رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، وصححه ا�لباني

هذا  يكون  أن  ذلك  من  ا�عظم  ولكن  جائًعا،  ُتْشِبع  أن  أروع  ما 
ره  ُنَفطِّ الذي  الصائم  يكون  أن  بالضرورة  وليس  صائًما!  الجائع 
للغاية  كبيٌر  ة  نَّ الس� هذه  أجر  أن  بيَّن   i ا�  رسول  �ن  فقيًرا؛ 
  d ِّبصرف النظر عن صفة الصائم؛ فعن زيد بن خالد الُجَهِني

:i قال: قال رسول ا�
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ة تعجيل الفطر ُسنَّ

ُلوا اْلِفْطَر».  اُس ِبَخْيٍر َما َعجَّ «َال َيَزاُل النَّ

رواه البخاري ومسلم

المقام  في  أنهم  الفطر  لوا  عجَّ ما  بخير  الناس  أن  معنى 
ة النبوية، كما أنهم رحماء بأنفسهم  نَّ ا�ول ملتزمون بالس�
ق  بما ال فائدة منه، وتتحقَّ أبدانهم  ُيرهقون  وأهلهم فال 
د دخول  ة الجميلة بشيء من التمر أو الماء بمجرَّ نَّ هذه الس�

وقت المغرب.

َعْن سهل بن سعد            : أَنَّ َرُسوَل ا� i، َقاَل: 
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ة الدعاء عند ا½فطار ُسنَّ

.« اِئِم ِعْنَد ِفْطِرِه َلَدْعَوًة َما ُتَرد¤ «ِإنَّ ِللصَّ

ابن رواه ماجه، وصحح إسناده البوصيري، وحسنه ابن عساكر

ابن رواه ماجه، وصحح إسناده البوصيري، وحسنه ابن عساكر

َفنا  َعرَّ وقد  ا�!  عند  أجرها  أعظم  وما  الصيام!  عبادة  أروع  ما 
أنه  ومنه  ا�حاديث،  بعض  في  ا�جر  هذا  من  بطرٍف  سبحانه 
يعطينا في كل يوم صيام دعوة مستجابة عند إفطارنا، فعن 
 i ا�  َرُسوَل  َسِمْعُت  َقاَل:  العاص          بن  عمرو  بن  ا�  عبد 

َيُقوُل: 

وفي تطبيق عملي لهذا ا�مر َكاَن َعْبُد ا� ْبُن َعْمٍرو            -راوي 
ِإَذا أَْفَطَر:  َوَوَلَدُه َوَدَعا. وكان َيُقوُل  أَْهَلُه  ِإَذا أَْفَطَر َدَعا  الحديث- 
ُهمَّ ِإنِّي أَْسَأُلَك ِبَرْحَمِتَك الَِّتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء أَْن َتْغِفَر ِلي».  «اللَّ
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ُسنَّة طلب العلم

ُ́ َلُه ِبِه  َل ا «.. َمْن َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما، َسهَّ
ِة». َطِريًقا ِإَلى الَجنَّ

رواه مسلم

ة في  ة طلب العلم؛ ففيها نجاة اُ�مَّ من أروع السنن النبوية ُسنَّ
الدنيا واÏخرة، عن أبي هريرة d أن رسول ا� i قال:

ة بحضور درس بسيط في المسجد؛ فإن  نَّ ق هذه الس� تتحقَّ
على  الدرس  حضور  فيمكن  سبب  �ي  الدرس  وجود  ر  تعذَّ
وتشمل  الوسائل،  من  غيرها  أو  الفضائيات  أو  ا¯نترنت 
كالطب  كذلك؛  الحياة  علوَم  المقصودة  العلم  مجالس 
والهندسة والزراعة والتجارة وغيرها؛ ومن َثمَّ فيمكن أخذ 
الجامعة، واحرص  أو  المدرسة  إلى  الذهاب  ة عند  النيَّ هذه 

على أال يمرَّ عليك يوم دون تحصيل علٍم ولو كان قليال.
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ة ا½صالح ُسنَّ

الِة  َوالصَّ َياِم  الصِّ َدَرَجِة  ِمْن  ِبَأْفَضَل  أُْخِبُرُكْم  «أَال 
َدَقِة». َوالصَّ

َقاُلوا: َبَلى. َقاَل:
«َصالُح َذاِت الَبْيِن، َفِإنَّ َفَساَد َذاِت الَبْيِن ِهَي الَحاِلَقُة».

رواه أبو داود، والترمذي واللفظ له، وأحمد
والبخاري: ا�دب المفرد، وصححه ا�لباني

روى أبو الدرداء d، قال:
:i قال رسول ا�

ميزان  في  العمل  هذا  قيمة  ¯براز  كلمات  من  قلنا  مهما 
ا� i فإننا لن نقدر! فقد رفعه رسول ا� i فوق درجة 
با¯صالح  ة  نَّ الس� هذه  ق  وتتحقَّ والصدقة،  والصالة  الصيام 
بين  أو  وأخيه،  أخ  بين  أو  وابنه،  أٍب  بين  أو  وزوجته،  رجٍل  بين 
ق  تتحقَّ بل  وجاره؛  جاٍر  بين  أو  وزميله،  العمل  في  صديق 

ة في الطريق بين اثنين ال تعرفهما. بإصالٍح لمشادَّ
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ة التسمية قبل اÊكل ُسنَّ

ا َيِليَك».  ، َوُكْل ِبَيِميِنَك، َوُكْل ِممَّ َ́ «َيا ُغالُم، َسمِّ ا

«ِإَذا أََكَل أََحُدُكْم َطَعاًما َفْلَيُقْل: ِبْسِم ا´، َفِإْن َنِسَي 
ِلِه َوآِخِرِه».  ِلِه َفْلَيُقْل: ِبْسِم ا´ ِفي أَوَّ ِفي أَوَّ

رواه البخاري، ومسلم

رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وأحمد، وصححه ا�لباني

الطعام؛  أثناء  ذلك  تداُرك  فُيمكنك  التسمية  ونسيت  حدث  إذا 
:i فَعْن عائشة            َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل ا�

ة نبوية؛ وذلك لما رواه ُعَمُر ْبُن أَِبي  ِذْكُر اسم ا� قبل الطعام ُسنَّ
i، َوَكاَنْت َيِدي  ، َفَقاَل: ُكْنُت ِفي ِحْجِر َرُسوِل ا�  َسَلَمة          

ْحَفِة، َفَقاَل ِلي: َتِطيُش ِفي الصَّ
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ة التشهد بعد الوضوء ُسنَّ

ُأ َفُيْبِلُغ -أَْو َفُيْسِبُغ- اْلَوُضوَء  «َما ِمْنُكْم ِمْن أََحٍد َيَتَوضَّ
َعْبُد ا´  ًدا  َوأَنَّ ُمَحمَّ  ُ́ ا ِإال  ِإَلَه  أَْن ال  أَْشَهُد  َيُقوُل:  ُثمَّ 
َماِنَيُة َيْدُخُل ِمْن  ِة الثَّ أَْبَواُب الَجنَّ َلُه  َوَرُسوُلُه إِال ُفِتَحْت 

أَيَِّها َشاَء».

رواه مسلم

من  فتدخل  الثمانية،  الجنة  أبواب  لك  تفتح  قليلة  كلمات 
ة النبوية الجميلة السهلة التي ال تأخذ  نَّ أيِّها شئَت! إنها الس�
أكثر من عشر ثواٍن! فقط ُتعلن شهادة التوحيد بعد وضوء 

ُمْتَقن! فَعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر d، أن رسول ا� i َقاَل: 
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ة التهليل ُسنَّ

، َوْحَدُه َال َشِريَك َلُه، َلُه الُمْلُك َوَلُه  ُ́ «َمْن َقاَل: َال ِإَلَه ِإال ا
ٍة،  الَحْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر. ِفي َيْوٍم ِماَئَة َمرَّ
َحَسَنٍة،  ِماَئُة  َلُه  َوُكِتَبْت  ِرَقاٍب،  َعْشِر  َعْدَل  َلُه  َكاَنْت 
ْيَطاِن  َئٍة، َوَكاَنْت َلُه ِحْرًزا ِمَن الشَّ َوُمِحَيْت َعْنُه ِماَئُة َسيِّ
ا َجاَء  َيْوَمُه َذِلَك َحتَّى ُيْمِسَي، َوَلْم َيْأِت أََحٌد ِبَأْفَضَل ِممَّ

ِبِه، ِإال أََحٌد َعِمَل أَْكَثَر ِمْن َذِلَك». 

َعْن أبي هريرة d، أَنَّ َرُسوَل ا� i، َقاَل: 

رواه الترمذي، وحسنه ا�لباني

ُ́ َوْحَدُه  وَن ِمْن َقْبِلي: ال إَِلَه إِال ا ِبي¤ «َخْيُر َما ُقْلُت أََنا َوالنَّ
ال َشِريَك َلُه، َلُه الُمْلُك َوَلُه الَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء 

َقِديٌر». 

رواه البخاري ومسلم

بن  ا�  عبد  فعن  ا�نبياء؛  كالم  أفضل  هو  التهليل  هذا 
عمرو            أن رسول ا� i قال: 
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سنة تأخير السحور

الِة» ِبيِّ i، ُثمَّ َقاَم إَِلى الصَّ ْرَنا َمَع النَّ «َتَسحَّ

«َقْدُر َخْمِسيَن آَيًة»

ة تأخير السحور،  i، وهي ُسنَّ ة رحيمة من سنن النبي  ُسنَّ
على  وقدرة  الصيام،  على  قوة  المسلم  يعطي  وهذا 
زيد  عن   d أنس  فَعْن  والعطش؛  الجوع  ة  مشقَّ ل  تحم�

 : بن ثابت d، َقاَلَ

ُحوِر؟ َقاَل: ُقْلُت: َكْم َكاَن َبْيَن اَ�َذاِن َوالسَّ

وَعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد d، َقاَل:

رواه البخاري

أُْدِرَك  أَْن  ُسْرَعِتي  َتُكوُن  ُثمَّ  أَْهِلي،  ِفي  ُر  أََتَسحَّ «ُكْنُت 
«i ´ُجوَد َمَع َرُسوِل ا الس¤

رواه البخاري، ومسلم
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ة إفشاء السالم ُسنَّ

َة َحتَّى ُتْؤِمُنوا، َوال ُتْؤِمُنوا َحتَّى َتَحاب¤وا،  «ال َتْدُخُلوَن الَجنَّ
أَْفُشوا  َتَحاَبْبُتْم؟  ِإَذا َفَعْلُتُموُه  أَُدل¤ُكْم َعَلى َشْيٍء  أََوال 

الَم َبْيَنُكْم».  السَّ

رواه مسلم

أسرع  ومن  ة،  والمودَّ التحاب  روح  إلى  مجتمعاتنا  تحتاج 
الطرق إلى ذلك إلقاء السالم على الناس؛ فَعْن أَِبي هريرة 

:i َقاَل: َقاَل َرُسوُل ا� ،d
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السنن الخمس لÓذان

وا  َن، َفُقوُلوا ِمْثَل َما َيُقوُل ُثمَّ َصل¤ اْلُمَؤذِّ «ِإَذا َسِمْعُتُم 
ِبَها  َعَلْيِه  ا´  َصلَّى  َصالًة  َعَليَّ  َصلَّى  َمْن  َفِإنَُّه   ، َعَليَّ
ِفي  َمْنِزَلٌة  َفِإنََّها  اْلَوِسيَلَة،  ِلَي   َ́ ا َسُلوا  ُثمَّ  َعْشًرا، 
، َوأَْرُجو أَْن أَُكوَن  ِ́ ِة، ال َتْنَبِغي إِال ِلَعْبٍد ِمْن ِعَباِد ا اْلَجنَّ

َفاَعُة».  ْت َلُه الشَّ أََنا ُهَو، َفَمْن َسَأَل ِلي اْلَوِسيَلَة َحلَّ

رواه مسلم

• ترديد ا�ذان
i بعد االنتهاء من ا�ذان: الصالة على رسول ا� •

i سؤال منزلة الوسيلة لرسول ا� •
 i النطق بشهادة التوحيد وإعالن الرضا با� عز وجل ورسوله •

ودين ا¯سالم
• الدعاء بما نشاء

نين؛ بل إنَّ هناك  ا�ذان عبادة عظيمة ليست مقصورة على المؤذِّ
أعماًال خمسة يقوم بها كل� مسلم إذا استمع لÞذان:

ِبيَّ i َيُقوُل:  ُه َسِمَع النَّ َعْن َعْبِد اِ� ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص             ، أَنَّ
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ُسنَّة صلة القاطع

إَِذا  الَِّذي  الَواِصُل  َوَلِكِن  ِباْلُمَكاِفِئ،  الَواِصُل  «َلْيَس 
ُقِطَعْت َرِحُمُه َوَصَلَها»

رواه البخاري

يعتقد بعضنا أن وصل الرحم يعني التواصل مع القريبين 
نا أن  إلى قلوبنا من أقربائنا؛ أما الذين أساءوا إلينا فمن حقِّ
بالقطيعة! هذا  البادئين  إذا كانوا هم  ة  نقاطعهم؛ خاصَّ
تعني  الحقيقية  الرحم  فصلة  صحيح!  غير  الواقع  في 
وصل القاطعين الذين قاطعونا عن عمد وقصد! عن عبد 

ا� بن َعْمٍرو             أن النبي i قال: 
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ة الجلوس في المصلى ُسنَّ
بعد الفجر

اْلَفْجَر َجَلَس ِفي ُمَصالُه  ِإَذا َصلَّى  i َكاَن  ِبيَّ   النَّ «أَنَّ 
ْمُس َحَسًنا». َحتَّى َتْطُلَع الشَّ

َ́ َحتَّى  «َمْن َصلَّى الَغَداَة ِفي َجَماَعٍة ُثمَّ َقَعَد َيْذُكُر ا
ٍة  ْمُس، ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَتْيِن َكاَنْت َلُه َكَأْجِر َحجَّ َتْطُلَع الشَّ

َوُعْمَرٍة». 
ٍة».  ٍة َتامَّ ٍة َتامَّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل ا� i: «َتامَّ

رواه مسلم

رواه الترمذي، وحسنه ا�لباني

ساعة  ربع  ة  مدَّ وهي  ارتفاعها،  يعني  حسًنا  الشمس  وطلوع 
أن  أراد  فَمْن  إعداد،  إلى  تحتاج  ة  نَّ الس� وهذه  الشروق،  بعد  تقريًبا 
لذلك  الشروق؛  بعد  يبدأ  يومه  برنامج  يجعل  أن  فعليه  ُيَطبِّقها 
أنس  فعن  للغاية؛  كبيًرا  ة  نَّ الس� هذه  أجر  وجل  عز  ا�  جعل 

:i قال: قال رسول ا� ،d

المسجد بعد صالة  يبقى في  أن   i كان من عادة رسول ا� 
بن  جابر  فعن  الشمس؛  طلوع  حتى  وجل  عز  ا�  يذكر  الفجر 

َسُمَرَة             : 
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ة كفارة المجلس ُسنَّ

«َمْن َجَلَس ِفي َمْجِلٍس َفَكُثَر ِفيِه َلَغُطُه، َفَقاَل َقْبَل 
ُهمَّ َوِبَحْمِدَك،  أَْن َيُقوَم ِمْن َمْجِلِسِه َذِلَك: ُسْبَحاَنَك اللَّ
أَْشَهُد أَْن ال ِإَلَه ِإال أَْنَت أَْسَتْغِفُرَك َوأَُتوُب إَِلْيَك. إِال ُغِفَر َلُه 

َما َكاَن ِفي َمْجِلِسِه َذِلَك». 

كثيًرا ما ترتكب ألسنُتنا المعاصَي في مجالسنا! وإن أسلم 
الطرق ال شك أن نحترس من كل آفات اللسان، فال نتكلم 
أن  يعلم   i ا�  رسول  فإن  ذلك  ومع  ا�،  ُيْرِضي  بما  إال 
اللسان  وأننا سنقع ال شك في معاصي  نفوسنا ضعيفة، 
ة النبوية الجميلة  نَّ مهما اجتهدنا؛ لذلك جعل لنا هذه الس�
التي تمسح ذنوبنا أوًال بأول، وهي ُسنَّة كفارة المجلس! َعْن 

 :i َقاَل: َقاَل َرُسوُل ا� ،d أِبي هريرَة

رواه الترمذي، والنسائي، وأحمد، وصححه ا�لباني
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ُسنَّة ختم القرآن تباًعا

«اْقَرأ الُقْرآَن ِفي ُكلِّ َشْهٍر».

رواه البخاري، ومسلم

قال  فقد  والضالل؛  الزيغ  من  المؤمَن  الكريم  القرآُن  يحفظ 
ِتي ِهَي أَْقَوُمÕ [ا¯سراء: 9] تعالى: Öِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن َيْهِدي ِللَّ

أن  ُبدَّ  ال  وإرشاده  القرآن  هدى  إلى  منتبًها  المؤمُن  يظلَّ  ولكي 
ة النبوية أن يجعل لنفسه ِوْرًدا ثابًتا  نَّ ُيداوم على قراءته، ومن الس�
د من ا�يام،  ن من ختم القرآن في عدد محدَّ كل يوم لكي يتمكَّ
ة هو ختم القرآن في شهر، أي بمعدل جزء  نَّ والمشهور في الس�
ْبِن  ا�  لـَعْبِد  قال   i ا�  رسول  أن  من  صحَّ  لما  وذلك  ا؛  يومًيّ

َعْمٍرو            :
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ة االعتكاف ُسنَّ

َرَمَضاَن  ِمْن  اÊََواِخَر  الَعْشَر  َيْعَتِكُف  i َكاَن  ِبيَّ  النَّ «أَنَّ 
، ُثمَّ اْعَتَكَف أَْزَواُجُه ِمْن َبْعِدِه».  ُ́ اُه ا َحتَّى َتَوفَّ

رواه البخاري، ومسلم

كثيًرا ما تؤثِّر الدنيا على طريقة تفكيرنا وأولوياتنا، فنغرق 
بين  ما  المسلم  ويحتاج  اÏخرة،  وننسى  مشاكلها  في 
المادية  بمعامالتها  الدنيا  هذه  يعتزل  أن  واÏخر  الحين 
وأفضل  أوراقه،  ترتيب  فيها  ُيعيد  وقفة  نفسه  مع  ليقف 
وأفضل  المسجد،  ا�:  بيت  هو  ة  المهمَّ هذه  �داء  مكان 
وقراءة  والذكر  الصالة  هي  الوقت  هذا  في  ُتْعَمل  أعمال 
القرآن، وكان رسول ا� i يحب أن يفعل ذلك في العشر 

-i ِِّبي ا�واخر من رمضان؛ فَعْن َعاِئَشَة           -َزْوِج النَّ
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ة تحرِّي ليلة القدر ُسنَّ

ْوا َلْيَلَة الَقْدِر ِفي الِوْتِر، ِمَن الَعْشِر اÊََواِخِر ِمْن  «َتَحرَّ
َرَمَضاَن»

َم  «َمْن َقاَم َلْيَلَة الَقْدِر ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا؛ ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ
ِمْن َذْنِبِه». 

رواه البخاري، ومسلم

رواه البخاري، ومسلم

َرَفَع اُ� عز وجل قدَر بعض ا�يام والليالي على غيرها، وال 
تعالى:  لقوله  القدر؛  ليلة  هي  العام  ليالي  أفضل  أن  شك 

Öَلْيَلُة اْلَقْدِر َخْيٌر ِمْن أَْلِف َشْهٍرÕ [القدر: 3]

فإن  ا�واخر  العشر  من  الوترية  الليالي  هذه  في  ا  كنَّ فإذا 
ُهَرْيَرَة  أَُبو  رواه  لما  الليل؛  قيام  هو  فيها  نفعله  ما  أفضل 

ِبيِّ i، َقاَل:  d، َعِن النَّ

ة  نَّ الس� من  فإنه  العام  كل  في  اَ�  نعبد  أن  يجب  أننا  مع 
ة  ُسنَّ فجاءت  القدر،  ليلة  في  العبادة  هذه  نزيد  أن  النبوية 
الليلة  هذه  خيُر  المؤمَن  يفوت  ال  لكي  هذه  ي  التحرِّ

العظيمة؛ فَعْن َعاِئَشَة           : أَنَّ َرُسوَل ا� i، َقاَل: 
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ة العطاء ُسنَّ

اِس ِبالَخْيِر، َوَكاَن أَْجَوُد َما  «َكاَن َرُسوُل ا´ i أَْجَوَد النَّ
َكاَن  الُم  السَّ َعَلْيِه  ِجْبِريَل  ِإنَّ  َرَمَضاَن  َشْهِر  ِفي  َيُكوُن 
َيْلَقاُه، ِفي ُكلِّ َسَنٍة، ِفي َرَمَضاَن َحتَّى َيْنَسِلَخ، َفَيْعِرُض 
َكاَن  ِجْبِريُل  َلِقَيُه  َفِإَذا  اْلُقْرآَن،   i ا´  َرُسوُل  َعَلْيِه 

يِح الُمْرَسَلِة».  َرُسوُل ا´ i أَْجَوَد ِبالَخْيِر ِمَن الرِّ

«دوام»  على  أنفسنا  ُنَدرِّب  أن  علينا  ة  نَّ الس� هذه  لتطبيق 
ا�  فإن  المال؛  ة  قلَّ نخَش  وال  بسيط،  بشيء  ولو  العطاء 
َشْيٍء  ِمْن  أَْنَفْقُتْم  Öَوَما  أنفقناه؛ قال تعالى:  ضنا ما  ُيَعوِّ

َفُهَو ُيْخِلُفُهÕ [سبأ: 39].

رواه البخاري، ومسلم

شعور  فالعطاء  نبوية،  ة  ُسنَّ العطاء  يكون  أن  ا  جًدّ جميل 
ز أفراده بالعطاء مجتمع سعيد،  نبيل، والمجتمع الذي يتميَّ
فيه  ويشعر  الفقير،  على  بالشفقة  الغني  فيه  يشعر 
المحتاج با�مان لوجود الكرماء حوله في مجتمعه، وكان 
اْبِن  فَعِن  كرمضان؛  ا�وقات  بعض  في  خاصٌّ  ز  تمي�  i له 

اٍس            أنه َقاَل:  َعبَّ
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ة االثنتي عشرة ركعة ُسنَّ

ُ́ عز وجل َلُه  «َمْن َثاَبَر َعَلى اْثَنَتْي َعْشَرَة َرْكَعًة َبَنى ا
ْهِر،  ْهِر َوَرْكَعَتْيِن َبْعَد الظ¤ ِة، أَْرَبًعا َقْبَل الظ¤ َبْيًتا ِفي الَجنَّ
اْلِعَشاِء،  َبْعَد  َوَرْكَعَتْيِن  اْلَمْغِرِب،  َبْعَد  َوَرْكَعَتْيِن 

َوَرْكَعَتْيِن َقْبَل اْلَفْجِر».

الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم
وصححه ا�لباني

اثنتي عشرة  ُتَصلِّي  السبيل!  الجنة فهاك  بيًتا في  أردَت  إذا 
دة  النافلة محدَّ ركعة نافلة غير الفريضة! وهذه الصلوات 
َعاِئَشة  َعْن  حديث  ها  ووضحَّ والليلة،  اليوم  على  وموزَّعة 

:i َقاَلْت فيه: َقاَل َرُسوُل ا�
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ة التبسم ُسنَّ

«i ´ًما ِمْن َرُسوِل ا «َما َرأَْيُت أََحًدا أَْكَثَر َتَبس¤

وهي  المسلم،  المجتمع  في  البسمة  تنتشر  أن  أجمل  ما 
كل  في  الناس  يعيشها  التي  اÏالم  من  كثيًرا  ف  ُتَخفِّ
ا�زمات  من  خالًيا  تكون  أن  بالضرورة  وليس  لحظة، 
يبتسم   i ا�  رسول  كان  بل  تبتسم؛  حتى  والمشاكل 
Ïخر؛  موقف  من  تالحقه  كانت  ا�حزان  كون  مع  دوًما 

فَعْن َعْبِد ا� ْبِن الَحاِرِث ْبِن َجْزٍء d، َقاَل: 

عليه،  ُتؤَجر  جليًال  عمًال  البسمة  هذه   i ا�  رسول  جعل 
فقال:

رواه الترمذي وحسنه، وابن حبان
والبخاري: ا�دب المفرد وصححه ا�لباني

ُمَك ِفي َوْجِه أَِخيَك َلَك َصَدَقٌة». «َتَبس¤

رواه الترمذي وحسنه، وأحمد، وحسنه شعيب ا�رناءوط، 
وصححه ا�لباني
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ة إطعام الطعام ُسنَّ

َوَمْن  َعَرْفَت  َمْن  َعَلى  َالَم  السَّ َوَتْقَرأُ  َعاَم،  الطَّ «ُتْطِعُم 
َلْم َتْعِرْف». 

رواه البخاري ومسلم

ة بتجهيز طبٍق زائٍد عن احتياجات  نَّ يمكن تطبيق هذه الس�
حارس  سواء  حولك،  المحتاجين  أحد  إلى  وإرساله  ا�سرة، 
ة  نَّ الس� تشمل  وأيًضا  غيرهما،  أو  النظافة،  عامل  أو  البيت، 
العمل؛  وأصحاب  والجيران  لÞصدقاء  الطعام  إطعام 
روح  إشاعة  إلى  يهدف  إنما  الفقراء،  يشترط  لم  فالحديث 

ة بين الناس، وال تنَس جيرانك من غير المسلمين. المودَّ

:i َِّبي َعْن عبد ا� بِن عمٍرو            ، أَنَّ َرُجال َسَأَل النَّ
ِْ̄سَالِم َخْيٌر؟ َقال: أَي� ا
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ة التسبيح والحمد ُسنَّ
والتكبير دبر الصالة

َوَحِمَد  َوَثالِثيَن،  َثالًثا  َصالٍة  ُكلِّ  ُدُبِر  ِفي   َ́ ا َح  َسبَّ «َمْن 
َ́ َثالًثا َوَثالِثيَن، َفْتِلَك ِتْسَعٌة  َر ا َ́ َثالًثا َوَثالِثيَن، َوَكبَّ ا
ال  َوْحَدُه   ُ́ ا إِالَّ  إَِلَه  ال  اْلِماَئِة:  َتَماَم  َوَقاَل:  َوِتْسُعوَن، 
َشْيٍء  ُكلِّ  َعَلى  َوُهَو  اْلَحْمُد  َوَلُه  اْلُمْلُك  َلُه  َلُه،  َشِريَك 

َقِديٌر. ُغِفَرْت َخَطاَياُه َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحِر». 

رواه مسلم

من  وليس  العالمين،  ربِّ  حضرة  في  صالته  في  المؤمن  يقف 
هذا  بعد  مباشرة  المؤمن  يخرج  أن  الصالة  انتهاء  بعد  المناسب 
اللقاء ا¯يماني الكبير إلى معترك الحياة فينسى ما كان فيه منذ 
فترة  نأخذ  أن   i ا�  رسول  لنا  شرع  ولهذا  قليلة،  لحظات 
الجزاء  بعظم  وأخبرنا  أعمالنا،  إلى  االنطالق  قبل  وجيزة  انتقالية 
 ،d على صبرنا في مصالنا بعد انتهاء الصالة؛ فَعْن أبي هريرة

َعْن َرُسوِل ا� i أنه قال: 
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ة الحمد والصالة على الرسول ُسنَّ
قبل الدعاء

 َ́ ْيَت َفَقَعْدَت َفاْحَمِد ا «َعِجْلَت أَي¤َها الُمَصلِّي، ِإَذا َصلَّ
ِبَما ُهَو أَْهُلُه، َوَصلِّ َعَليَّ ُثمَّ اْدُعُه».

«أَي¤َها الُمَصلِّي اْدُع ُتَجْب». 

آداب  الدعاء  ولهذا  الدعاء،  عبادة  العبادات  أعظم  من 
ا�  رسول  إياه  منا  علَّ ما  منها  نتعلَّمها،  أن  ينبغي  وفنون 
 ،d في هذا الموقف الجميل، فَعْن َفَضاَلَة ْبِن ُعَبْيٍد i
َفَقاَل:  َفَصلَّى  َرُجٌل  َدَخَل  ِإْذ  َقاِعٌد   i َرُسوُل ا�  َبْيَنا  َقاَل: 

 :i ُهمَّ اْغِفْر ِلي َواْرَحْمِني. َفَقاَل َرُسوُل ا� اللَّ

َعَلى  َوَصلَّى  اَ�  َفَحِمَد  َذِلَك  َبْعَد  آَخُر  َرُجٌل  ُثمَّ َصلَّى  َقاَل: 
:i ِبي� ِبيِّ i، َفَقاَل َلُه النَّ النَّ

قبل  بسيًطا-  -ولو  وقًتا  غ  ُنَفرِّ أن  تقتضي  ة  نَّ الس� فهذه 
الدعاء لحمد ا� والصالة على رسوله i، وعندها ستكون 

ا¯جابة أرجى إن شاء ا�.

رواه الترمذي، والنسائي، وصححه ا�لباني
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ة االستغفار ُسنَّ

َ́ َوأَُتوُب إَِلْيِه ِفي الَيْوِم أَْكَثَر ِمْن  ِه ِإنِّي َلَأْسَتْغِفُر ا «َواللَّ
ًة». َسْبِعيَن َمرَّ

وفي رواية:
ٍة».  َمرَّ ِماَئَة  اْلَيْوِم  ِفي  ِإَلْيِه  َوأَُتوُب   َ́ ا Êَْسَتْغِفُر  «ِإنِّي 

رواه البخاري

رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، وصححه ا�لباني.

تكون  قد  ذنب  كل  من  المباشرة  والتوبة  ذنوبنا!  أكثر  ما 
لها،  انتباٍه  دون  الذنوب  في  نقع  ما  كثيًرا  �ننا  مستحيلة؛ 
ًنا وهو كبير  وقد ال ُندرك الذنب أصًال، وقد نحسب ا�مر هيِّ
ا´  ِعْنَد  َوُهَو  ًنا  َهيِّ Öَوَتْحَسُبوَنُه  تعالى:  قال  ا�؛  عند 
ة رسول ا� i أن  َعِظيٌمÕ [النور: 15]؛ لهذا كله كان من ُسنَّ
ته i أن يفعل ذلك  ُيكثر من االستغفار، وقد كان من ُسنَّ
ة؛ فعن  ة، وأحياًنا مائة مرَّ في كل يوٍم أكثر من سبعين مرَّ

أبي هريرة d: َسِمْعُت َرُسوَل ا� i َيُقوُل: 
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ة التزاور ُسنَّ

ُ́ َلُه َعَلى  «أَنَّ َرُجًال َزاَر أًَخا َلُه ِفي َقْرَيٍة أُْخَرى، َفَأْرَصَد ا
ا أََتى َعَلْيِه َقاَل: أَْيَن ُتِريُد؟ َقاَل: أُِريُد  َمْدَرَجِتِه َمَلًكا، َفَلمَّ
أًَخا ِلي ِفي َهِذِه اْلَقْرَيِة. َقاَل: َهْل َلَك َعَلْيِه ِمْن ِنْعَمٍة 
َتُرب¤َها؟ َقاَل: ال، َغْيَر أَنِّي أَْحَبْبُتُه ِفي ا´ عز وجل. َقاَل: 
أَْحَبْبَتُه  َكَما  َك  أََحبَّ َقْد   َ́ ا ِبَأنَّ  ِإَلْيَك،  َرُسوُل ا´  َفِإنِّي 

ِفيِه». 
رواه مسلم

في زمٍن صارت المصالح المادية هي التي تحكم العالقات بين 
معظم الناس ُتصبح زيارة ا�هل وا�صدقاء دون مصلحٍة ما أمًرا 
ومعاشهم  حياتهم  بأمور  منشغلين  الناس  ولكون  ا!  حًقّ رائًعا 
عهم على التزاور بتعظيم ا�جر؛ فجعل ثواب ذلك  فإن ا� شجَّ
ة ا� i للمتزاورين! فَعْن أَِبي ُهَرْيَرَة d، َعِن  ق محبَّ هو َتَحق�

:i ِِّبي النَّ

في  منها  ولُنكثر  عاداتنا،  من  عادة  الرائعة  ة  نَّ الس� هذه  فلتكن 
ة. ا�عياد والمناسبات خاصَّ
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ة التقليل من الكالم ُسنَّ

َيْوَم  َمْجِلًسا  ِمنِّي  َوأَْقَرِبُكْم  ِإَليَّ  ُكْم  أََحبِّ ِمْن  «ِإنَّ 
إَِليَّ  أَْبَغَضُكْم  َوإِنَّ  أَْخالًقا،  أََحاِسَنُكْم  الِقَياَمِة 
ْرَثاُروَن  الثَّ الِقَياَمِة  َيْوَم  َمْجِلًسا  ِمنِّي  َوأَْبَعَدُكْم 

ُقوَن َوالُمَتَفْيِهُقوَن». َوالُمَتَشدِّ

رواه الترمذي، وأحمد، وصححه ا�لباني

وقد  الخلق،  حسن  معايير  تحديد  في  الناس  يختلف 
حددها رسول ا� i؛ فَعْن َجاِبٍر d، أَنَّه i َقاَل:

ُروَن».  «الُمَتَكبِّ

َفَما  ُقوَن،  َوالُمَتَشدِّ ْرَثاُروَن  الثَّ َعِلْمَنا  َقْد  َرُسوَل ا�،  َيا  َقاُلوا: 
الُمَتَفْيِهُقوَن؟ َقاَل:
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ة أكل التمر ُسنَّ
قبل صالة عيد الفطر

َيْأُكَل  َحتَّى  الِفْطِر  َيْوَم  َيْغُدو  ال   i ا´  َرُسوُل  «َكاَن 
َتَمَراٍت»

«َوَيْأُكُلُهنَّ ِوْتًرا». 
رواه البخاري

وال  جدل  وال  كسل  دون  وجّل  عّز  ا�  أمر  اتباع  تقتضي  العبادة 
د، وقد َفَرَض اُ� تعالى الصوَم في رمضان، وَفَرَض سبحانه  ترد�
أيام  آخر  في  الصيام  بذلك  فُيصبح  الفطر،  عيد  يوم  في  الفطَر 
مباشرة  يليه  الذي  اليوم  في  الصيام  يكون  بينما  فْرًضا؛  رمضان 
ُيْعِلن  أن  يحب�   i ا�  رسول  وكان  حراًما،  العيد-  يوم  -وهو 
هذا االتباع �مر ا� بوضوح، فال يخرج إلى صالة العيد إال بعد أكل 

التمر؛ فَعْن أنس بن مالك d، َقاَل:

 :i ِِّبي َوَقاَل أََنٌس d -أيًضا- َعِن النَّ

أن نحرص عليها، فنأكل نحن وأهلنا  ينبغي  ة جميلة  ُسنَّ فهذه 
أو غير ذلك  أو خمًسا،  ثالًثا،  أو  العيد تمرة،  إلى صالة  الخروج  قبل 

من ا�رقام الوترية.



وتنشر  ا¯نترنت،  شبكة  على  ا¯سالمي  للتاريخ  بوابة  أكبر   -
محتواها بسبع لغات عالمية.

راغب  الدكتور  "ا�ستاذ  ا¯سالم  قصة  بوابة  على  يشرف   -
النظريات  من  العديد  ومؤلف  والباحث  المؤرخ  السرجاني"، 

التاريخية.
والبحوث  الموضوعات  اÏف  من  موسوعة  على  تشتمل   -
وا¯نفوجرافيك،  والمرئية  الصوتية  والمواد  الموثقة  والدراسات 
وممتع،  سلس  بأسلوب  ا¯سالمية  والحضارة  التاريخ  تتناول  التي 
كما تتناول تراجم موثقة �برز الشخصيات التاريخية المؤثرة في 

التاريخ والحضارة ا¯نسانية.
الفرعية  التطبيقات  من  العديد  ا¯سالم"  "قصة  بوابة  تضم   -

مثل: المنتديات، والمكتبات، وا¯نفوجرافيك.
الذي  اليت"  ا¯سالم  "قصة  موقع  ا¯سالم  قصة  عن  يصدر   -

تهتم بالموضوعات الخفيفة والمشوقة التي تتعلق بالتاريخ.
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