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صــالة الفجــر
 

- الرتديد مع الآذان ثم ال�سالة على النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، ثم ذكر دعاء الو�سيلة 
اآت حممد الو�صيلة والف�صيلة وابعثه  التامة وال�صالة القائمة،  الدعوة  هذه  رب  "اللهم 

مقاماً حمموداً الذي وعدته" رواه البخاري واأحمد ..
لقول  ترد  ل  ال�سائم  دعوة  اأن  اعلم  و  الإجابة  وقت  فاغتم  يرد  ل  والإقامة  الآذان  بني  الدعاء   -
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم  : "ثالثة ل ترد دعوتهم ال�صائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة 
املظلوم يرفعها اهلل فوق الغمام ويفتح لها اأبواب ال�صماء ويقول الرب وعزتي لأن�صرنك ولو بعد 
حني". الرتمذي )3598(، ابن ماجه )1752(، اأحمد )445/2(، ابن حبان )874( عن اأبي هريرة.
اأخرج  12 ركعة فقد   اأداء ال�سنة الراتبة )ركعتان( وال�سنن الرواتب جمموعها  - قبل فري�سة الفجر 
الإمام م�سلم يف �سحيحه عن اأم حبيبة زوج النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأنها قالت: �سمعت ر�سول اهلل 
ركعة تطوعا غري  اثنتي ع�صرة  يوم  ي�صلي هلل كل  �سلى اهلل عليه و�سلم يقول: "ما من عبد م�صلم 

فري�صة اإل بنى اهلل له بيتا يف اجلنة". 
واأداء ال�سنن الرواتب يف املنزل اأف�سل . 

- اأداء �سالة الفجر يف جماعة روى م�سلم )657( عن جندب بن عبد اهلل ر�سي اهلل عنه قال : قال 
ِتِه  ِذمَّ ِمن   ُ اهللَّ َيطُلَبنَُّكُم  َفال   ، ِ اهللَّ ِة  ِذمَّ يِف  َفُهَو  بَح  ال�صُّ لَّى  �صَ ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : "َمن 

ُه يِف َناِر َجَهنَّم".  ِب�َصْيٍء َفُيدِرَكُه َفَيُكبَّ
ة هنا : ال�سمان، وقيل الأمان " مَّ قال النووي يف "�سرح م�سلم" )158/5( :" الذِّ

بعد أداء فريضة الفجر

- اأذكار ما بعد ال�سالم من ال�سالة 
- بعد اأداء ال�سالة املكوث يف امل�سجد )واملراأة يف م�سالها( حتى ت�سرق ال�سم�س )جل�سة ال�سحى(  
وج��ل: ع��ز  اهلل  ق��ول  وا�ست�سعار  ال��ق��راآن  ب��ق��راءة  ال��وق��ت  ه��ذا  وي�سغل  ت��ام��ة،  وع��م��رة  حجة   وف�سلها 

اْلَفْجِر،اإِنَّ ُقْراآَن اْلَفْجِر َكاَن َم�ْصُهوًدا " )78( الإ�سراء   "َوُقْراآَن 
- اذكار ال�سباح  ثم �سالة  ال�سحى ) وهي بعد �سروق ال�سم�س بثلث �ساعة (.

اأقلها ركعتان واإذا رغبت الزيادة �سل ركعتان اأخرى وهكذا اإىل ما �ساء اهلل.
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ذهـــاب الناس إىل أعماهلــم : 

العمل  زمن  توؤجر طيلة  الأج��ر حتى  فاحت�سب  عبادة  اأنت يف  اإىل عملك  تذهب  واأن��ت 
اتق اهلل   ،) القراآن  �سماع  اأو  الت�سبيح  و  بال�ستغفار  للعمل  الو�سول  ا�ستغالل زمن  ) ميكن 

واحفظ ل�سانك وجوارحك، و اإذا كانت هناك فر�سة فراغ بالعمل اغتنمه بقراءة القراآن.

صــالة الظهـــر 

- �سنة الرتديد مع الآذان 
- الدعاء بني الآذان والإقامة ل يرد فاغتم وقت الإجابة.

- اأداء ال�سنة الراتبة القبلية اأربع ركعات قبل ال�سالة
�سغل الوقت بقراءة القراآن حتى تقام ال�سالة )يف�سل ا�سطحاب م�سحف �سغري ليكون معك يف   -

م�سلى العمل اأو املدر�سة ...( 
- بعد ال�سالة اأذكار ما بعد ال�سالم من ال�سالة 

- اأداء ال�سنة البعدية ركعتان بعد فري�سة الظهر . 

بالن�سبة للذين لي�س عندهم اأعمال يف هذا الوقت يغتنمون الوقت مبختلف الطاعات وقراءة القراآن 
والإكثار منه.
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صــالة العصـــر 

- �سنة الرتديد مع الآذان 
- الدعاء بني الآذان والإقامة .

قبل  �صلى  امراأً  اهلل  لي�س للع�سر �سنة قبلية ول بعدية، لكن قال �سلى اهلل عليه و�سلم "رحم 
الع�صر اأربعا" فمن منا ل يطمع يف رحمة اهلل ؟؟؟، بعد ذلك قراءة القراآن حتى تقام ال�سالة.

- بعد الفري�سة اأذكار ما بعد ال�سالم من ال�سالة، واإن كان هناك در�س يف امل�سجد فحبذا ال�ستماع 
اإليه واأف�سل العبادات يف رم�سان قراءة القراآن لكن من ا�ستطاع اأن يجمع معه اأنواعًا من اخلري فهذا 

ح�سن.
- بعد در�س امل�سجد ميكث يف امل�سجد لقراءة القراآن وعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه عن النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم قال" ل يزال العبد يف �سالة ما كان يف م�ساله ينتظر ال�سالة واملالئكة تقول اللهم 

اغفر له اللهم ارحمه حتى ين�سرف اأو يحدث" )رواه م�سلم (

قبل أذان املغرب:

بربع �ساعة تقريبًا يعود للمنزل ويتو�ساأ.
- ترديد اذكار امل�ساء يف هذا الوقت وكرثة ال�ستغفار والت�سبيح

" اْلُغُروِب  َوَقْبَل  ْم�ِس  ال�صَّ ُطُلوِع  َقْبَل  َربِّــَك  ِبَحْمِد  َو�َصبِّْح  َيُقوُلوَن  َما  َعلَى  ِبْ  :"َفا�صْ تعاىل  قال    
)39( �سورة ق 

ولل�سائم دعوة عند فطره ل ترد، فاغتنم هذه الأوقات الغالية. 
- ل تن�س قبيل املغرب امل�ساركة يف اإفطار ال�سائمني فمن فطر �سائمًا فله مثل اأجره واحر�س اأن يكون 

هذا الإفطار يوميًا.

وبالن�سبة للمراأة يف فرتة الع�سر حتت�سب الأجر يف اإعداد الطعام فاإن يف كل كبد رطبة اأجر، ميكن 
ا�ستغالل وقت اإعداد الطعام بال�ستغفار و الت�سبيح و ال�سالة على �سيدنا النبي �سلى اهلل عليه و�سلم   

وميكن اأن ت�ستمع اإىل اأ�سرطة الذكر فهذا من العبادات، اأو �سماع القراآن الكرمي.
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صــالة املغـــرب 

- عند الأذان ي�ستحب التبكري بالإفطار )اأي عند موعد الإفطار مبا�سرة(، لقول الر�سول 
وقول  ال�صحور".   واأخروا  الفطر  عجلوا  ما  بخري  النا�س  يزال  �سلى اهلل عليه و�سلم : "ل 

)ذهب الظماأ وابتلت العروق وثبت الأجر اإن �ساء اهلل( عند الإفطار
- اإتباع ال�سنة عند الإفطار، وذلك بالإفطار على رطب، فاإن مل جتد فعلى متر، فاإن مل يجد فماء، 

الأكل  يف  الأج��ر  )واحت�سب  لل�سالة   التبكري  يف  ي�ساعدك  جدًا  خفيفا  طعاما  املائدة  على  واجعل 
والراحة باأنك تتقوى بذلك على الطاعة ليكون ذلك عبادة وتقرب اإىل اهلل (

- الرتديد مع املوؤذن   
- الدعاء بني الآذان والإقامة كما �سبق.

- اأداء ال�سنة الراتبة بعد املغرب ركعتان.

صــالة العشــاء 

التبكري ل�سالة الع�ساء قبل الوقت بثلث �ساعة تقريبًا واغتنام الوقت يف قراءة القراآن يف�سل قراءة 
اجلزء من القراآن الذي �سيقراأ يف �سالة الرتاويح وتكرار الآيات املوؤثرة ) هذا �سي�ساعدك يف اخل�سوع 

يف الرتاويح (

- الرتديد مع الآذن
- الدعاء بني الآذان والإقامة

- اأداء فري�سة الع�ساء ففي �سحيح م�سلم من حديث عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه قال: �سمعت ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يقول: من �سلى الع�ساء يف جماعة فكاأمنا قام ن�سف الليل، ومن �سلى ال�سبح 

يف جماعة فكاأمنا �سلى الليل كله.
- اأذكار ما بعد ال�سالم 

- �سنة الع�ساء الراتبة ) ركعتان (
قيام  له  كتب  ين�صرف  حتى  الإمام  مع  قام  - �سالة الرتاويح مع الإمام حتى ين�سرف حلديث "من 

ليلة" فاحر�س على اأجر قيام ليلة كاملة بتطبيق هذا احلديث ول تن�سرف قبل الإمام.
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بعد الرتاويح :

- اذهب للبيت مبا�سرة ل�ستكمال الإفطار و لنتبع هدي النبي �سلى اهلل عليه و�سلم و نقلل من 
كميات الأطعمة التى نتناولها قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم : "ما مالأ ابن اآدم وعاًء �صّراً من 
اآدم لقيمات يقمن �صلبه، فاإن كان ل حمالة فثلث لطعامه، وثلث ل�صرابه،  ابن  بطنه، بح�صب 

وثلث لنف�صه " اأخرجه اأحمد:4132، و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع:5674.  
-اق�س بقية الوقت يف بع�س الطاعات مثل : �سلة الأرحام – قراءة يف التف�سري – قراءة يف ال�سرية 
النبوية – مراجعة علمية - الدعوة اإىل اهلل – زيارة املر�سى – م�ساعدة املحتاجني – جمل�س ذكر 

....
واأذكر اهلل يف اأحوالك كلها اأثناء الذهاب والإياب من واإىل امل�سجد ويف الطريق 

واحر�س على الأذكار يف جميع الأحوال واملنا�سبات كاخلروج من املنزل اأو الدخول اإليه ولب�س الثوب 
واأذكار النوم ... ) راجع ح�سن امل�سلم (

النوم :

 من ال�ساعة احلادية ع�سر تقريبًا واحت�سب النوم هلل تقويًا على طاعته لينقلب النوم من عادة اإىل عبادة 
توؤجر عليه.
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التهجد :

و  الليل حيث انه من الأوقات التى يرجى فيها اجابة الدعاء  الثلث الأخري من   ا�ستيقظ يف 
قبول الأعمال.

السحور :

اأبا  عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم �سلى اهلل عليه و�سلم: "بعث 
اإذا هاتف فوقهم  مو�صى على �صرية يف البحر وبينما هم كذلك قد رفعوا ال�صراع يف ليلة مظلمة 
يهتف يا اأهل ال�صفينة قفوا اأخبكم بق�صاء ق�صاه اهلل على نف�صه فقال اأبو مو�صى اأخبنا اإن كنت 
خمباً قال : اإن اهلل تبارك وتعاىل ق�صى على نف�صه اأنه من اأعط�س نف�صه له يف يوم �صائف �صقاه 
اهلل يوم العط�س " ويف رواية " اأن من عط�س نف�سه هلل يف يوم حار كان حقًا على اهلل اأن يرويه يوم 
القيامة " ح�سن قال املنذري رواه البزار با�سناد ح�سن اإن �ساء اهلل وح�سنه الألباين يف �سحيح الرتغيب 

.)412 / 1 0(
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ال تنــس 

وقيام رم�سان  احر�س على �سيام  فيه،  نفع  ل  ما  كل  احذر  و  واللغو  املحرمات  البتعاد عن 
والجتهاد طيلة ال�سهر وخا�سة يف الع�سر الآواخر لإدراك ف�سل ليلة القدر

جعلنا اهلل واإياكم من الذين ي�سومونه ويقومونه على الوجه الذي ير�سيه عنا.

هذه بعض الّنـوايا اليت تتعلق بالّصيـام مع دليل على كل نية

اأ - نوايا تتعلق ب�ضهر رم�ضان

الإ�ضالم لفري�ضة  اأداء   -  1
واأن  اهلل  اإل  اإلــه  ل  اأن  �صهادة  خم�س  على  الإ�صالم  "بني   : و�سلم  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  قال 

حممدا ر�صول اهلل واإقام ال�صالة واإيتاء الزكاة و�صوم رم�صان وحج البيت". البخاري وم�سلم
اجلنة لدخول  طلبا   -  2

زكاة  واأدوا  �صهركم  و�صوموا  خم�صكم  و�صلوا  ربكم  "اتقوا   : قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
اأموالكم واأطيعوا اإذا اأمركم تدخلوا جنة ربكم". ال�سل�سلة ال�سحيحة

الذنوب لغفران  طلبا   -  3
من  تقدم  ما  له  غفر  واحت�صابا  اإميانا  رم�صان  �صام  قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم :"من 

ذنبه". �سحيح اجلامع
النريان من  للعتق  طلبا   -  4

�سححه  ليلة".  كل  يف  وذلك  عتقاء  فطر  كل  عند  هلل  قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : "اإن 
الألباين و�سحيح ابن ماجة
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رم�سان  فيها  )ويدخل  يـام  لل�ضّ عـاّمة  نوايا   - ب 
اأي�س�ا(

نوايا حت�ضل يف الآخرة

الآخرة يف  للفرحة  طلبا   -  1
يلقى  حني  وفرحة  فطره  حني  فرحة  فرحتان  قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : "لل�صائم 

ربه ". �سحيح البخاري
الريان باب  من  اجلنة  لدخول  طلبا   2-

بابا يقال له الريان يدخل منه ال�صائمون يوم  قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : "اإن يف اجلنة 
القيامة ل يدخل منه اأحد غريهم يقال : اأين ال�صائمون ؟ فيقومون فيدخلون اجلنة اإذا دخلوا 

اأغلق فلم يدخل منه اأحد". �سحيح البخاري
ال�ضيام ل�ضفاعة  طلبا   3-

�سحيح  القيامة".  يوم  للعبد  ي�صفعان  والــقــراآن  "ال�صيام   : و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال 
اجلامع

ال�ضاحلني ل�ضفاعة  طلبا   4-
اإخواننا كانوا ي�صلون معنا وي�صومون معنا ويحجون  قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : "يارب 

معنا". �سحيح اجلامع
اهلل من  للجزاء  طلبا   -  5

واأنا  يل  فاإنه  ال�صوم  اإل  له  اآدم  ابن  عمل  كل   : تعاىل  قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : "قال 
اأجزي به".

له نظري  ل  بعمل  الإتيان   -  6
فاإنه ل عدل له". �سحيح الرتغيب والرتهيب بال�صوم  قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : "عليك 

والفنت ال�ضيئات  تكفري   -  7
ال�صيام  يكفرها  وجـــاره  ومــالــه  اأهــلــه  يف  الــرجــل  "فتنة   : و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  ق��ال 

وال�صدقة". �سحيح اجلامع
الّنـار عن  الوجه  ملباعدة  طلبا   -  8

بذلك  اهلل  باعد  اإل  اهلل  �صبيل  يف  يوما  ي�صوم  عبد  من  قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : "ما 
اليوم وجهه عن النار �صبعني خريفا".  �سحيح م�سلم



14

نوايا حت�ضل يف الدنيا

1- طلبا للح�ضانة والوقاية من املعا�ضي
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : "ال�صيام جنة فاإذا كان �صوم يوم اأحدكم فال يرفث 

ول ي�صخب فاإن �صابه اأحد اأو قاتله فليقل اإين امروؤ �صائم". �سحيح البخاري.
2- طلبا ل�ضيام الدهر

الدهر".  �صيام  �صهر  كل  من  اأيام  وثالثة  ال�صب  قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : "�صهر 
�سحيح اجلامع.

3- طلبا للدعوات امل�ضتجابة
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : "ثالث دعوات م�صتجابات دعوة ال�صائم ودعوة املظلوم ودعوة 

امل�صافر". �سحيح اجلامع.
4- طلبا للفرحة يف الدنيا

لقى  واإذا  بفطره  فرح  اأفطر  اإذا  يفرحهما  قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : "لل�صائم فرحتان 
ربه فرح ب�صومه". �سحيح البخاري.

اخلامتة حل�ضن  طلبا   -  5
�سحيح اجلامع اجلنة".  دخل  يوم  ب�صيام  له  ختم  قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : "من 

) اخللوف   ( للتطيب  طلبا   -  6
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : "والذي نف�س حممد بيده خللوف فم ال�صائم اأطيب عند اهلل 

من ريح امل�صك". �سحيح م�سلم.
للتقوى طلبا   -  7

َياُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن " َها الَِّذيَن اآَمُنوا ُكِتَب َعلَْيُكُم ال�صِّ قال تعاىل : "َيا اأَيُّ
تعاىل هلل  التقرب   -  8

مما  اإىلَّ  اأحــب  ب�صيء  عبدي  اإىلَّ  تقرب  ما   : تعـاىل  "قال   : و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال 
افرت�صته عليه". �سحيح اجلامع.

9- طلبا لدرجة ال�ضرب
الدهر". اأيام من كل �صهر �صوم  ال�صب وثالثة  قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : "�صوم �صهر 

�سحيح اجلامع.
قال ابن القيم رحمه اهلل عن ال�سرب "�سرب على الطاعة و�سرب على ال�سهوة ".
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