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بسم هللا الرمحن الرحيم
سنن مندثرة
إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا،
ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فقد رشد ،ومن يضلل فلن جتد له وليا
حممدا رسول هللا.
مرشدا ،وأشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن ً
ً
وبعد:

فاحلمد هلل ،احلمد هلل الذي سن الدين وشرعه ،وأجرى املاء وأنبعه ،وخلق
النور وشعشعه ،وأرسل املصطفى ابلرسالة املشرقة ،إىل يوم الزلزلة.
تالطمت أمواج الدهر ،وهبت أعاصري احلياة ،وهجمت حبيبات الرمال،
فغطت سننًا من سنن رسول هللا يف اآلفاق نشرها ،وللصحب علمها،
ولألجيال تالها ،فها هي تئن حتت ركام تالل احلياة ،بل تضغط عليها
حجارة من حديد...

ول هي
يقول هللا تعاىل{ :لََق ْد َكا َن لَ ُكم يِف ر ُس ي
سنَةٌ لي َم ْن َكا َن
اَّلل أ ْ
ْ َ
ُس َوةٌ َح َ
يَ ْر ُجو ه
اَّللَ َوالْيَ ْوَم ْاْل يخ َر} [األحزاب.]21 :
اَّللَ فَاتهبيعُ يوِن ُُْيبيْب ُك ُم ه
وقال تعاىل{ :قُ ْل إي ْن ُك ْن تُ ْم ُيُتبو َن ه
اَّللُ َويَغْ يف ْر لَ ُك ْم
اَّلل غَ ُف ي
يم} [آل عمران.]31 :
ذُنُوبَ ُك ْم َو هُ ٌ
ور َرح ٌ
* حممد رسول هللا:
هو صفوة املصطفني ،وأكرم النبيني ،وخامت املرسلني.
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كان قبل البعثة الصادق األمني ،وكان بعدها الرمحة املهداة
للعاملني.
هو دعوة إبراهيم ،وبشارات موسى وعيسى عليهم الصلوات
أمجعني.
خري من بلغ الرسالة ،وأدى األمانة ،ونصح األمة ،وجاهد يف
سبيل هللا حىت أاته اليقني.
بشرا يوحى إليه ،وكان األسوة احلسنة ملن كان يرجوا هللا
كان ً 

واليوم اآلخر ،أقسم هللا حبياته دون سائر النبيني فقال{ :لَ َع ْم ُر َك
إينه ُه ْم ل يَفي َس ْك َريِتي ْم يَ ْع َم ُهو َن} [احلجر.]72 :
حممدا  قد بعثه هللا تعاىل
ومما ال خالف فيه بني املسلمني أن رسولنا ً
ابلدين القومي والصراط املستقيم ،وجعل رسالته لإلنس واجلن أمجعني إىل
وآذاًن صما،
يوم الدين .وأقام به امللة العوجاء ،وفتح هبديه أعينًا عمياءً ،
وقلواب غلفا ،وهدى به البشرية التائهة إىل أقوم طريق ،وأوضح سبيل
ً
وأحسن منهج.
قد افرتض هللا تعاىل على العباد طاعته ،وتوقريه وحمبته ،واالقتداء هبديه،
واتباع سنته ،وجعل العزة واملنعة والنصرة والوالية والتمكني يف األرض ملن
اتبع هداه ،وترسم خطاه ،والذلة والصغار واخلذالن والشقاء والضعف
واملهانة على من خالف أمره وعصاه.
ضا من معامل سنته؟!).
(أبعد هذا كله أخييت تريدين أن ِتجري بع ً
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بعضا من سنن رسول هللا ،
لقد هجر أغلب الناس -إال من رحم ريبً -
جند الكثري ممن هيئتهم تدل على طاعة هللا ورسوله ،فجلساؤهم وأصحاهبم
وأحاديثهم تدل على اخلري ولكن يالحظ عند البعض من هؤالء اإلمهال
والتفريط يف كثري من السنن اليت دعاًن إليها رسولنا  ،ولو تساءلنا عن
هذا لتفريط ممن هم حمسوبون على أهل اخلري وأهل اإلميان ،لعجبنا أن
نسمع من البعض أن هذه السنن كماليات ،وأهنا ليست أساسية هلذا
الدين.
ومن هنا كان البد لنا من وقفة:
كثريا من القرابت والطاعات إىل هللا هي من قبيل
ً
أوال :لعلنا نالحظ أن ً
كثريا مما جاء به
السنن والنوافل ،ومن يرتك هذه القرابت والطاعات يرتك ً
كبريا منه ،وذلك ألهنا تتضمن فضائل كثرية
هذا الدين ،ألهنا تشكل جزءًا ً
حنن أبمس احلاجة إليها.
ولنا يف ذلك أسوة حسنة يف رسولنا الكرمي عليه الصالة والسالم وصحابته
فإهنم مل يكونوا يتوقفون عند الفرائض فحسب ،بل كانوا سباقني إىل
اخلريات فرضها ونفلها؛ فها هو رسول هللا  يقوم الليل حىت تتفطر
قدماه ،بل إنه -أبيب هو وأمي -إذا فاته قيام الليل قضاه ضحى اليوم
الثاين ،كذا لو فاتته راتبة قضاها ،كما حدث حني شغله وفد عبد القيس
عن الركعتني اللتني بعد صالة الظهر ،فقد قضامها بعد صالة العصر.
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وهؤالء هم صحبه الكرام ميتثلون لنصائحه؛ فهذا علي  يفعل ما أمره
به رسوله  من التسبيح والتحميد عند النوم ويقول :مل أدعهما .قالوا:
وال يوم صفني فقال :وال يوم صفني.
اثنيًا :لنقف مع فوائد جليلة استنبطها العلماء من احلديث القدسي :من
عادى يل وليًا فقد آذنته ابحلرب ،وما تقرب إيل عبدي بعمل أحب إيل

مما افرتضته عليه ،وال يزال عبدي يتقرب إيل ابلنوافل حىت أحبه ،فإذا

أحببته كنت مسعه الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصر به ويده اليت
يبطش هبا ،ورجله اليت ميشي هبا ،ولئن سألين ألعطينه ،ولئن أستعاذِن
ألعيذنه ،وما ترددت ِف شئ أان فاعله ِف ترددي ِف قبض روح عبدي

املؤمن ،يكره املوت وأان أكره مساءته وال بد له منه.
ففي هذا احلديث فوائد ومثرات عديدة ،تدل على أمهية النوافل
والتطوعات جنمل منها ما هو آت:
( )1حتصيل حمبة هللا عز وجل ،وأي فضل أعظم من حمبة هللا وأنت متشني
بني الناس وربك من فوق سبع مساوات حيبك ،فكل خري لك واصل ،وكل
شر عنك مندفع ،فيا هلا من فضيلة ،وما أعظمها من مزية.
ويرتتب على تلك احملبة فوائد أخرى مثل:
(أ) أن يكون هللا مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ...وهبذا
حتصل معية هللا للعبد ،فيكون هللا مصاحبًا لعبده يف كل جارحة
مسددا وحافظًا هلا ،فال حيصل من تلك اجلوارح إال
من جوارحه،
ً
ما يرضي هللا عز وجل ،وكم نشكو من خروج هذه اجلوارح علينا
وانطالقها فيما حرم هللا ،لكن أمامنا هذا الطريق اليسري املعبد
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املذلل ،وهو أن نكثر من النوافل ليتوىل هللا عز وجل حفظ تلك
اجلوارح ،فال تبصر العني إال ما أذن هللا وما شرع ،وكذلك األذن،
واللسان ،وكل جارحة ال تفعل وال يصدر منها إال ما يرضي هللا
عز وجل ،ألن هللا قد توىل حفظها وتسديها.
مث هناك معية خاصة وهي :معية العلم واإلحاطة ،وهذه
(ب)
بدورها تؤدي إىل النصر واإلعانة واحلفظ من هللا عز وجل.

( )2قوله «ولئن سألين ألعطينه» :يدل على أن كثرة النوافل والتطوعات
من أسباب إجابة الدعاء وتفريج الكرابت .وكذلك قوله «ولئن استعاذِن

ألعيذنه» فإذا سألت هللا وجدته قريبًا منك ييسر أمرك ويعيذك مما
تتعوذين منه.
( )3ومن فوائد النوافل والتطوعات أهنا ترفع النقص احلاصل يف عبادتنا
كما يف الصالة إن نقصت نظر هل من تطوع ليجرب النقص ،وهكذا
سائر العمل.
( )4أن هللا رتب عليها تكفري اخلطااي ،وحمو السيئات ،ومعلوم أن
احلسنات يذهنب السيئات ،واحلسنات تتناول الفرائض والنوافل.
ثواب فقال( :احلمد هلل
طعاما أوشرب شر ًااب ،أو لبس ً
مثال ذلك :من أكل ً
الذي أطعمين هذا ورزقنيه من غري حول مين وال قوة) أو قال( :احلمد هلل
الذي كساين هذا الثوب ورزقنيه )....غفر له ما تقدم من ذنبه .فهذا
دعاء وجيز بسيط وأتملي كم حيصل به من خري (املغفرة).
 ويف الذكر أن (سبحان هللا ،واحلمد هلل ،وهللا أكرب) تنفض اخلطااي كماتنفض الشجرة ورقها.
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( )5أهنا تزيد اإلميان الذي يشكو أكثرًن من ضعفه ،وقسوة قلبه ،وألن
اإلميان يزيد ابلطاعة وينقص ابملعصية ،فالنوافل طاعات وابلتايل فاإلميان
يزيد ابلتطوعات القولية والبدنية.
( )6أهنا تثقل املوازين فيزداد الرصيد ،فكما أن أهل الدنيا يتكثرون من
األموال ،فإن أهل اآلخرة يتكثرون من احلسنات.
مثال ذلك :قراءة القرآن ،فكل حرف حبسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا.
وهكذا.
( )7أن هللا رتب على كثري من التطوعات دخول اجلنات ،وما أكثر ما
قال رسول هللا  من فعل كذا دخل اجلنة ،ومن ذلك قوله « :من

اثبر على اثنيت عشرة ركعة ِف اليوم والليلة دخل اجلنة .وغريها».
( )8أن يف االشتغال ابلطاعات والنوافل ربطًا للقلب ابهلل سبحانه وتعاىل،
ومعلوم أن رأس العبودية حمبة هللا ،واحملبة حملها القلب ،وابلتايل تطرد الغفلة
إذا اشتغل القلب ابلنوافل القولية والفعلية فيتذكر القلب ،ويتدبر يف أمره،
ويعمل آلخرته.
( )9أن االشتغال ابلطاعات والنوافل اشتغال عن احملرمات ،فإن النفس
إما أن تشغلها ابحلق أو تشغلك ابلباطل.
شحيحا
 يقول ابن القيم رمحه هللا (من عالمات صحة القلب أن يكونً
بوقته أشح من البخل مباله).
وبعد:
هذا غيض من فيض يسره هللا لنا .فهال مشرًن عن ساعدينا ،وجددًن
عزائمنا ،لنحطم جسور الغربة ،وننفض الرتاب عن السنة املهجورة ،فإليك
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أخييت مناذج من تلك السنن اليت هجرت وفرط فيها الكثري ،نوجزها لك
ال على سبيل احلصر بل على سبيل األكثر هجر ًاًن ،هجراننا لسجود
الشكر ،وهجراننا لصالة الضحى ،وهجراننا لصالة التوبة ،وهجراننا لتنويع
أدعية االستفتاح ،وأذكار الركوع والسجود ،والدعاء بني السجدتني،
وهجراننا جللسة االسرتاحة يف الصالة ،وهجراننا للسواك  ،وهجراننا لركعيت
الوضوء ،وهجراننا لركعتني بني اآلذان واإلقامة ،وهجراننا ألذكار الدخول
واخلروج من املنزل وركوب الدابة ،وهجراننا ألذكار الصباح واملساء،
وهجراننا إلفشاء السالم ،وهجراننا لصالة العيدين ،وهجراننا إلماطة
األذى عن الطريق ،وهجراننا للتيامن يف كل األمور ،وهجراننا للوضوء عند
الغضب تنفي ًذا لوصية الرسول  ،وهجراننا ألقوال املصطفى  عند
التهنئة ابملولود ،أو الزواج ،أو التعزية ،أو عند زايرة املريض ،األقوال
اخلاصة عند وداع الصحب واإلكثار من الدعاء على الطريق أثناء السفر،
وهجراننا وما يقال عن رؤية اهلالل ،وهجراننا لصيام التطوع وخاصة صيام
شهر شعبان ،وشهر هللا احملرم ،وهجراننا لالبتسامة والبشاشة وحسن
اخللق ،وهجراننا الدعوة إىل اهلدى وتبليغ العلم ولو آية ،وهجراننا لسنته
 يف كراهية النوم قبل صالة العشاء واحلديث بعدها ،وهجراننا ملقدار
القراءة يف الصلوات وتتبع السور اليت كان يقرؤها عليه الصالة والسالم يف
بعض الصلوات ،وهجراننا تراص الصفوف أثناء صالة اجلماعة وتسويتها،
وهجراننا توقري العلماء والكبار و أهل الفضل وتقدميهم على غريهم ورفع
جمالسهم وإظهار مرتبتهم ،وهجراننا النصيحة ،وهجراننا بر أصدقاء
الوالدين يف حياهتما أو بعد مماهتما ،وهجراننا تربية األوالد على ما قال هللا
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وقال رسوله ،وهجراننا الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع ،وهجراننا
اإليثار واملواساة ،وهجراننا القناعة والعفاف واالقتصاد يف املعيشة،
وهجراننا لتكثري األيدي على الطعام.
وكما أسلفنا فهذا غيض من فيض ،وفيما يلي نتناول -إبذن هللا تعاىل-
بعض هذه السنن املهجورة ،وهللا املستعان وعليه التكالن.
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سجود الشكر
إن نعم هللا سبحانه وتعاىل على خلقه كثرية ال حتصى ،قال تعاىلَ { :وإي ْن

تَعدوا نيعمةَ هي
وها} [النحل .]18 :وقال جل وعال:
ص َ
اَّلل َال ُُتْ ُ
ُ
َْ

{وأَسب َغ َعلَي ُكم نيعمه ظَ ي
اه َرةً َوَاب يطنَةً} [لقمان.]20 :
َ َْ ْ ْ َ َ ُ

ومن أعظم ما يشكر به العبد ربه -سبحانه وتعاىل -عند جتدد النعم أو
ساجدا ،فيضع أشرف عضو من أعضاء جسمه-
اندفاع النقم أن خير هلل
ً
وتذلال هلل-
وهو الوجه -على األرض ،وينكس جوارحه ويتطامن
خضوعا ً
ً
وشكرا له على هذه النعم ،ويستحب له شكر هللا أبنواع
جل وعال-
ً
الذكر والتسبيح أو الدعاء وغريه ،فيكون العبد قد شكر املعطي -جل
وعال -هبذا السجود بقلبه ولسانه وجوارحه.
وجيب معرفة أن هللا ال حيب الفرحني وال األشرين فكان دواء هذا الداء
اخلضوع والذل واالنكسار لرب العاملني ،وهذا هو سر سجود الشكر
حيث حيصل به من املقصود ما ليس يف غريه.
وهذه السنة قد غابت عن الكثري منا مما جعلهم يستعجبون عند قيام
أحدهم بفعله ،بل واألدهى أنه إذا فعل أمام مجاعة من الناس نظروا
بغرابة ..بل قد ال يفعله البعض حياء من الناس مع أنه إحياء لسنة
الرسول املصطفى  . فاهلل هللا يف هذه السنة.

تنبيه.
مشروعا
اتفق أهل العلم على أن سجود الشكر غري واجب إال أنه يعد
ً
لفعله  وفعل الصحابة رضوان هللا عليهم اقتداءً ابلنيب األمني.
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والدليل :يروى عن الرباء بن عازب  أنه قال( :بعث رسول  إىل
أهل اليمن يدعوهم إىل اإلسالم فلم جييبوه ،مث إن النيب  بعث علي بن
مجيعا ،فكتب علي  إىل رسول هللا
أيب طالب فأسلمت مهدان ً
ساجدا مث رفع رأسه فقال:
إبسالمهم ،فلما قرأ رسول هللا  الكتاب خر
ً

«السالم على مهدان ،السالم على مهدان».
كذلك روي أن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  سجد ملا جاءه خرب
بعض الفتوحات يف عهده.
* فمىت يشرع سجود الشكر؟!
يشرع السجود يف أحوال كثرية:
( )1يستحب للمرء عند حدوث نعمة خاصة أو عامة ،سواء تسبب يف
حصوهلا أو مل يتسبب ،كأن يرزق و ًلدا ،أو جيد ضالته ،أو ينجيه هللا من
هلكة وحنو ذلك.
فقد روى البخاري ومسلم -رمحهما هللا تعاىل -عن كعب ابن مالك 
شكرا ملا بشر بتوبة هللا عليه.
أنه سجد ً
( )2يستحب السجود عند رؤية شخص قد ابتلي يف بدنه بعاهة ،أو ماله
شكرا هلل الذي
جبائحة أو إفالس ،أو يف دينه بفسق أو كفر ،فيسجد ً
عافاه وسلمه من هذه اآلفات اليت أصيب هبا أو فعلها هذا املبتلى .ولكن
جيب االنتباه أال يسجد أمام ذلك املبتلى بل ينتظر حىت يبتعد من أمامه
أو يتنحى هو يف ًنحية ويسجد.
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 هل لسجود الشكر من شروط؟اعلمي أخية أنه ال يشرتط لسجود الشكر ما يشرتط للصالة من طهارة
من احلدث ،وطهارة الثوب والبدن واملكان من النجاسة ،وسرت العورة،
واستقبال القبلة ،كما أنه ال جيب فيه تكبري أو تشهد أو سالم ،وال جيب
فيه ذكر معني ،وإمنا يشرع للساجد أن يقول يف سجوده ما يناسب املقام،
وشكرا له .بل إن للحائض من النساء فعله ،إذا حصل ما
محدا هلل
ً
ً
يسرها ،أو اندفع ما يضرها دون أدىن حرج عليها ،وهذا قول أكثر أهل
العلم رمحهم هللا وقد اختاره كثري من مشاخينا.
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صالة الضحى
وخريا
 الصالة قد رتب الشرع عليها ًكبريا ،وثو ًااب جز ًيال ً
فضال ً
كثريا ،وذلك إذا أقبل اإلنسان عليها بقلبه ووجهه حسبك هذا
ً
احلديث الذي يبني هذا الفضل العظيم .عن أيب ذر  عن النيب
 أنه قال( :يصبح على كل سالمى من أحدكم صدقة ،فكل
تسبيحة صدقة ،وكل ُتميدة صدقة ،وكل ِتليلة صدقة ،وكل

تكبرية صدقة ،وأمر مبعروف صدقة ،وهني عن منكر صدقة،

وجيزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى).
 يشرع للمسلم يف صالة الضحى أن يصلي ركعتني أو أربع أوستأو مثان أو ثنيت عشرة ركعة يصليها مثىن مثىن.
 أخييت :اعلمي أن جسم اإلنسان ثالمثائة وستني عظمة ،ومنحق هللا عليك ان تتصدقي كل يوم بعدد تلك العظام ،ومن صلى
صالة الضحى كفاه ذلك التصدق.
صالة التوبة
سنتحدث اآلن عن سنة مهجورة أخرى:
اعلمي أيتها املسلمة أن أعظم مهلك لإلنسان هو الذنب فال يزال املرء
يذنب ويذنب حىت يتدارك يف دركات اجلحيم من حيث ال يعلم والعياذ
ابهلل وعندها قد تغلق أمامه األبواب فريجع خائبًا كئيبًا إىل ذلك الباب
مفتوحا لكل من أراد طرقه والدخول فيه .هو
أبدا بل يظل
الذي اليوصد ً
ً
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ار لي َم ْن
الباب الذي ندخله دومنا استئذان يقول هللا تعاىلَ { :وإييِِن لَغَهف ٌ

ََتب وآمن و َع يمل ص ي
احلًا ُثُه ْاهتَ َدى} [طه.]82 :
َ َ ََ َ َ َ

 هنا أخوايت شرعت صالة التوبة! فإن هللا من رمحته ورأفته خبلقهواطالعه على أفعاهلم وعلمه بضعفهم شرع هلم الصالة عند
التوبة ،فإن املسلم مهما قوى إميانه وعال يقينه البد له من هفوات

هي
ين
تقع منه وصغائر يلم هبا قال تعاىل يف وصف املؤمنني{ :الذ َ
ي
ك وي
َْجيتَنيبُو َن َكبَائيَر ْي
اس ُع
اْل ْيُث َوالْ َف َواح َ
ش إيهال الله َم َم إي هن َربه َ َ
ال َْمغْ يف َرةي} [النجم.]32 :
فينبغي للمسلم أن حيرص على تقوى هللا عز وجل وإن أذنب ذنبًا ابدر

عمال بقوله « :ما من رجل يذنب ذنبًا ُث
إىل جتديد التوبة واإلًنبةً ،
يقوم فيتطهر ُث يصلي ُث يستغفر هللا إال غفر هللا له» .مرحى ملن صلت
صالة التوبة ،وملن عادت إىل رهبا ،واعرتفت بذنبها ،ولتبشر مبغفرة من
مجيعا.
رهبا فاهلل يغفر الذنوب ً
تنوي ع أدعي ة االس تفتاح وأذك ار الرك وع والس جود وال دعاء ب

السجدت وجلسة االسرتاحة :

فضال عن عامة الناس ال يعرفون بعد تكبرية اإلحرام
كثري من فتياتنا اليوم ً
أن هناك دعاء يقرأ تستفتح به الصالة ،وكثري ممن يعلم هذا الدعاء ال
حيفظ إال الدعاء الذي روته عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنها حيث
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قالت :إن رسول هللا  كان إذا افتتح الصالة قال« :سبحانك اللهم

وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك».
هذا هو الدعاء الذي يذكره عادة ،ولكن يف واقع األمر هناك أدعية
متنوعة كان الرسول الكرمي يستفتح هبا الصالة ،وكان يقرأ هبذا اترة وهبذا
اترة .وهكذا يف بقية أذكار الركوع والسجود والدعاء بني السجدتني
(وارجعي لكتيبات األذكار) .أما جلسة االسرتاحة فقد اندثرت عند
الكثري -إال من رحم ريب -وهي جلسة خفيفة جيلسها املصلي بعد الفراغ
من السجدة الثانية من الركعة األوىل ،قبل النهوض إىل الركعة الثانية ،وبعد
الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الثالثة ،قبل النهوض إىل الركعة
الرابعة.
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الدعاء دبر الصالة وقبل السالم وبعده
األذكار واألدعية دبر الصالة وقبل السالم وبعده مسنونة كحديث معاذ
يوما مث قال« :اي معاذ إِن ألحبك» فقال
بن جبل أن النيب  أخذ بيده ً
له معاذ« :أبيب أنت وأمي اي رسول هللا وأًن أحبك» قال« :أوصيك اي

معاذ ،ال تدعن ِف دبر كل صالة أن تقول :اللهم أعين على ذكرك
وشكرك وحسن عبادتك».
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كراهية النوم قبل صالة العشاء
وكراهية احلديث بعدها
يكره النوم قبل صالة العشاء واحلديث بعدها ،حلديث أيب برزة األسلمي:
«أن النيب  كان يستحب أن يؤخر العشاء اليت تدعوهنا العتمة،
وكان يكره النوم قبلها واحلديث بعدها».

استحباب الفصل ب الفريضة
والنافلة مبقدار ختم الصالة
عن رجل من أصحاب النيب  أن رسول هللا  صلى العصر وسلم.
فقام رجل يصلي ،فرآه عمر  فقال له :اجلس ،فإمنا هلك أهل
الكتاب أنه مل يكن لصالهتم فصل .فقال رسول هللا « أحسنت ابن

اخلطاب» .رواه أمحد بسند صحيح.
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اقتفاء هدي النيب ِ ف القراءة بعد الفاُتة
قراءة الفجر :كان  يقرأ بنحو ستني آية إىل مائة آية وصالها بسورة
(ق) ،وصالها بسورة (الروم) وصالها بسورة (إذا الشمس كورت) وكان
يصليها فجر اجلمعة بسورة (السجدة) يف الركعة األوىل وسورة (هل أتى
على اإلنسان) يف الركعة الثانية.
وكان عليه الصالة والسالم يطيل صالة الصبح أكثر من سائر الصلوات،
أيضا ملا نقص عدد ركعاهتا جعل تطويلها
وهذا ألن قرآن الفجر مشهود ،و ً
أيضا فإهنا تكون عقيب النوم والناس
عوضا عما نقصته من العدد ،و ً
ً
أيضا تكون يف وقت تواطأ فيه السمع واللسان والقلب ،لفراغ
مسرتحيون ،و ً
وعدم متكن االشتغال يف استقبال املعاش وأسباب الدنيا منه ،فيفهم
فضال من
أيضا فإهنا أساس العمل وأوله ،فأعطيت ً
القرآن ويتدبره ،و ً
االهتمام هبا وتطويلها.
وهذه أسرار إمنا يعرفها من له التفات إىل أسرار الشريعة ومقاصدها
وحكمها .فكان  يطيل الركعة األوىل على الثانية من صالة الصبح.
أحياًن ،حىت
 القراءة ِف الظهر :كان الرسول  يطيل قراءهتاً
قال أبو سعيد :كانت صالة الظهر تقام فيذهب الذاهب إىل
البقيع ،فيقضي حاجته ،مث أييت أهله فيتوضأ ويدرك النيب  يف
الركعة األوىل ،مما يطيلها ،رواه مسلم .وكان يقرأ فيها اترة بقدر
سورة (السجدة) واترة سورة (األعلى) (والليل إذا يغشى) واترة
(الربوج) (والسماء والطارق).
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 القراءة ِف العصر :وأما العصر فعلى النصف من قراءة صالةالظهر إذا طالت  .وبقدرها إذا قصرت .
 القراءة ِف املغرب :كان هديه فيها خالف عمل اليوم ،فإنهصالها مرة بسورة (األعراف) يف الركعتني ،ومرة بسورة (الطور)
ومرة (بسورة املرسالت) وغريها .وكان يقرأ فيها بقصار املفصل.
 القراءة ِف العشاء :وأما العشاء اآلخرة فقرأ فيها  :بسورة(التني والزيتون) ووقت ملعاذ فيها بسورة (والشمس وضحاها)
(واألعلى) (والليل إذا يغشى) وحنوها.
السواك
سنة قد أصبحت غائبة عند كثري من املسلمني إال يف الشهر الفضيل
شهر رمضان.
أظنك عرفتها إهنا السواك ،ولو علمنا أن األطباء قد توصلوا إىل نتيجة
علمية ،وهي أن الذين يستخدمون السواك يتمتعون أبسنان سليمة،
بل إن بعض معاجني األسنان يدخل فيها مواد مأخوذة من السواك،
وتبقى سنة املصطفى قائمة بقوله « :لوال أن أشق على أميت

أيضا  -عليه الصالة
ألمرِتم ابلسواك عند كل صالة» .وبقولهً -
والسالم« :السواك مطهرة للفم ،مرضاة للرب» .وعن عائشة رضي

هللا عنها قالت« :أن السواك شفاء من كل داء إال السام ،والسام

املوت».
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فهبوا إخويت إىل سنة رسول هللا  ، وأمسكوا السواك أبيديكم،
وانفضوا عن هذه السنة الرتاب لعل هللا أيجركم على فعل ما كان
رسولكم يفعله.
ركعيت الوضوء ،وركعت ب األذان واْلقامة
أرى أنين إن سألتك هل تركعني ركعتني بعد وضوئك للصالة؟! فسيكون
قليال وهللا ما أفعل .إذا امسعي ما قاله رسول هللا  يف هذا الفضل
الردً :
العظيم« :ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ُث يقوم ويصلي ركعت

مقبل عليهما بقلبه ووجهه إال وجبت له اجلنة».

وحديث بالل املشهور عندما قال له رسول هللا « :اي بالل حدثين

أبرجى عمل عملته ِف اْلسالم ،فإِن مسعت دف نعليك ب يدي ِف

طهورا يف ساعة
اجلنة؟» قال :ما عملت ً
عمال أرجى عندي أين مل أتطهر ً
من ليل أو هنار إال صليت بذلك الطهور ما كتب يل أن أصلي .وهكذا
الصالة بني األذان واإلقامة حاهلا حال سنة الوضوء من اهلجر مع ما
يرتتب عليها من الفضل الكبري ،عن عبد هللا بن مغفل  قال :قال
رسول هللا « :ب كل أذان صالة ،ب كل أذان صالة ،ب كل

أذان صالة» .قال يف الثالثة« :ملن شاء».
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الوضوء عند الغضب
رجال قال للنيب  أوصين .قال« :ال تغضب».
عن أيب هريرة  أن ً

تنبيه :أما الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع ،فهذا واجب وينبغي

ات هي
االنتصار لدين هللا ،قال تعاىل{ :ومن ي ع يظِم حرم ي
اَّلل فَ ُه َو َخ ْي ٌر لَهُ
َ َ ْ ُ َ ْ ُ َُ

يع ْن َد َربيِيه} [احلج.]30 :

والدليل :وعن عائشة رضي هللا عنها قالت :قدم رسول هللا  من سفر،
وقد سرتت سهوة يل بقرام فيه متاثيل ،فلما رآه رسول هللا  هتكه وتلون

عذااب عند هللا يوم القيامة الذين
وجهه وقال« :اي عائشة :أشد الناس ً
يضاهون خبلق هللا» متفق عليه.
السهوة :كالصفة تكون بني يدي البيت.
والقرام :سرت رقيق ،وهتكه :أفسد الصورة اليت فيه.
صالة العيدين

وهي من السنن املؤكدة اليت واظب عليها  وأمر الرجال والنساء أن
خيرجوا هلا ويشرع خروج الصبيان والنساء يف العيدين للمصلى من غري
فرق بني البكر والثيب والشابة والعجوز واحلائض.
ومن سننها املندثرة استحباب الذهاب إىل صالة العيد يف طريق والرجوع
يف طريق آخر .ويسن أتخري الفطر يف صالة عيد األضحى ليأكل من
أضحيته إن كان قد ضحى أما عيد الفطر فيستحب أكل مترات وتراً قبل
اخلروج إىل الصالة.
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مالحظة:
يقع أكثر النساء يف حمظور شرعي هام يتغافلن عنه مع أمهيته ،وهو تراص
كثريا يف صالة الرتاويح ،وصالة
صفوفهن وتسويتها ،وهذا مالحظ ً

العيدين ،وكل صالة تؤديها املرأة خاصة يف مجاعة .قال « :لتسو ِن
صفوفكم أو ليخالفن هللا ب وجوهكم».
تنبيه:
من السنن املندثرة يف عيد األضحى احلرص على ذبح األضحية يف املنزل
سبيال ،وحتري ذوي احلوائج لتوزيع نصيبهم منها.
ملن استطاع إىل ذلك ً
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سنة صيام التطوع
قد يصوم البعض أايم اإلثنني واخلميس ،وقد حيرص البعض على ثالثة أايم
من كل شهر ،ولكن من هذا الذي يعرف صيام شعبان إال من رحم ريب،
فضال عن صيامهما ،حىت أن الناس ينكرون على من
أو شهر هللا احملرمً ،
صائما يف تلك األايم إذا مل تكن موافقة ألايم صوم.
يرونه ً
أذكار الدخول واخلروج من املنزل
وألذكار الصباح واملساء
وكذلك أذكار النوم واالستيقاظ ،وركوب الدابة ،وغريها كثري قد فرط يف
جلها مع أهنا سبب للحفظ والوقاية من العني والسحر ،وسبب النشغال
اللسان عما يشني من الغيبة والنميمة واللغو من القول ،وهي سبب
كذلك يف ذكر املالئكة هلم عند هللا جل وعال( .وارجعي لكتب

األذكار) .ومن املالحظ كذلك نسياننا (لسيد االستغفار).
فيا عجبًا ملن عرف الذكر وفضله وآدابه وانصرف عنه ليقضي وقته يف
السهر والغفلة ،فاحذرن أخوايت من عقوابت الغفلة ما ومنت يف زمان
املهلة ،فقد تتحسر النفوس ،وتتقطع القلوب على التفريط يف الغفلة ،وال
سبيل إىل تدارك ما فات ،فاغتنموا احلياة والعمل ،فاليوم عمل وال
وغدا حساب وال عمل.
حسابً ،

هي
اَّلل يذ ْكرا َكثيريا * وسبيحوهُ ب ْكرةً وأ ي
َص ًيال}
ين َ
آمنُوا اذْ ُك ُروا هَ ً ً َ َ ِ ُ ُ َ َ
{ َايأَي َها الذ َ
[األحزاب.]42 ،41 :
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إفشاء السالم وآدابه
أمرا متعرفًا بني الناس ولكن الذي هجر هو إفشاء
قد يكون إلقاء السالم ً
السالم على من عرفت ومن مل تعرف ،عن عبد هللا بن عمرو بن العاص
رجال سأل رسول هللا  أي اإلسالم خري؟ قال:
رضي هللا عنهما ،أن ً
«تطعم الطعام ،وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف».
كذلك ابب السالم على الصبية فعن أنس  ،أنه مر على صبيان،
فسلم عليهم ،وقال كان رسول هللا  يفعله .متفق عليه.
سنن التهنئة ابملولود ،والزواج ،واملرض ،والتعزية
وليس املقصود ابنداثر هذه السنن هي امتناع الناس عن التهنئة أو التعزية،
ولكن الذي هجر هنا هو الصيغة اليت كان يقوهلا عليه الصالة والسالم
عند هتنئته ابملولود فكان يقول:

«ابرك هللا لك ،ابملوهوب لك ،وشكرت الواهب ،وبلغ أشده».

كذا عند الزواج كان يقول« :ابرك هللا لكما ،وابرك عليكما ،ومجع

بينكما خبري».

وكذا عند التعزية كان يقول« :هلل ما أعطى ،وهلل ما أخذ ،وكل شئ

عنده أبجل مسمى فاصرب واحتسب».
أما املرض فقد هجر جل الناس كذلك سنة املصطفى  أبنه إذا عاد

يضا وضع يده على مكان األمل وقال« :أسأل هللا العظيم رب العرش
مر ً
العظيم أن يشفيك» يردده ثال ًاث.
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كذلك التداوي بسنن املصطفى  فقد غابت عن أذهان الكثري من أهل
فضال عن غريهم ،أذكر منها على وجه االختصار اآليت:
اخلري ً
 الرقية :كقراءة الفاحتة ،وآية الكرسي ،واملعوذات على مكان األملوذلك قبل تناول أي دواء .كذلك رقية األوالد مل يعد يفعلها
الكثري من الناس.
 التداوي ابلعسل واحلبة السوداء :فإهنما شفاء من كل داء إالالسام كما قال عليه الصالة والسالم.
(وقد جربت ذلك بنفسي حيث قمت أبخذ ملعقة من العسل
الطبيعي مع ملعقة من احلبة السوداء وتيقظت أثناء أخذها لقوله تعاىل

يف العسل{في ييه يش َفاءٌ ليلن ي
هاس} وقوله  فيهما «دواء من كل داء

إال السام» فوجدت العجب ،فجريب إن أحببت).
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سنن الطعام
أما هجران سنن الطعام فحدث هبا وال حرج ،كتكثري األيدي على
الطعام ،فقد ورد عن رسول هللا  أنه قال« :طعام الواحد يكفي

اْلثن  ،وطعام اْلثن يكفي األربعة ،وطعام األربعة يكفي الثمانية».
رواه مسلم.
كذا استحباب لعق األصابع ،وكراهة مسحها قبل لعقها ،واستحباب لعق
القصعة ،واألكل من جانبهاً ،نهيك عن استقذار الكثري من أخذ اللقمة
اليت تسقط منه ومسحها وأكلها ،فقد ورد عن رسول هللا  أنه قال:
«إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان هبا من أذى،
وليأكلها ،وال يدعها للشيطان ،وال ميسح يده ابملنديل حىت يلعق

أصابعه ،فإنه ال يدري ِف أي طعامه الربكة» .رواه مسلم.
طعاما ،وهذه من السنن املندثرة .فعن أيب هريرة 
ومل يكن  يعيب ً

طعاما قط ،إن اشتهاه أكله وإن كرهه
قال« :ما عاب رسول هللا ً 
تركه» متفق عليه.
هجران توقري العلماء والكبار وأهل الفضل
وتقدميهم على غريهم
هي
هي
ين َال يَ ْعلَ ُمو َن إي هَّنَا
ين يَ ْعلَ ُمو َن َوالذ َ
قال هللا تعاىلَ { :ه ْل يَ ْستَ يوي الذ َ

يَتَ َذ هكر أُولُو ْاألَلْبَ ي
اب} [الزمر.]9 :
ُ
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فهؤالء هم أهل الفضل فينبغي توقريهم ،وتقدميهم على غريهم ،ورفع
جمالسهم ،وإظهار مرتبتهم ،وبتوقريهم توقر الشريعة ،ألهنم حاملوها،
وإبهانتهم هتان الشريعة ،ألن العلماء إذا ذلوا وسقطوا أمام أعني الناس،
ذبت الشريعة اليت حيملوهنا ،ومل يبق هلا قيمة عند الناس ،وصار كل إنسان
حيتقرهم ويزدريهم ،فتضيع الشريعة.
والعامل يعبد هللا على بصرية ،ويهدي الناس ،ويرفع هللا به ،واجلاهل عالة
على غريه ال ينفع نفسه وال غريه بل إن أفىت ضر نفسه وضر غريه ،فال
يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون ،وهذا يدل على أن صاحب
العلم مقدم على غريه ،يقدم العامل بكتاب هللا مث بسنة رسول هللا  :وال
يقدم من القوم يف األمور الدينية إال خريهم وأفضلهم.
فيقدم األفضل فاألفضل.
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اخلامتة
هذه بعض من مناذج السنن اليت اندثرت ،فال حول وال قوة إال ابهلل وإًن
اسعا لألجر الكبري ،والفضل
اباب و ً
هلل وإًن إليه راجعون .فبعد أن فتح هللا ً
العظيم ،نويل عنه هاربني ،ال وهللا ألحافظن على سنة النيب املصطفى 
وألحيني سنته ما استطعت ،فاهلل هللا اي أمة اإلسالم يف سنن رسولكم ،
فمن هلا سواكم؟! أحيوها جهدكم ،وأرشدوا الناس إىل العمل هبا ،فهي
عنوان احملبة الكاملة لرسول هللا  وعالمة املتابعة الصادقة له عليه الصالة
والسالم.
وال جيرمنكم شنئآن املتعصبني ،وال هتويل املبطلني املفتونني ،فإن السنة
اليوم غريبة ،معاول اهلدم ختدشها من كل جانب ،فهي اليوم يف أشد
احلاجة إىل أبنائها املخلصني ،الذين يتحملون يف سبيلها املشاق ،ويؤثروهنا
على حظوظ أنفسهم ،قائدهم يف ذلك الرفق واللني ،واجملادلة ابليت هي
أحسن.
هللا هللا اي معاشر أهل السنة يف إحياء السنن املهجورة املرتوكة ،فإن فعلها
من أهل الواجبات ،فلنشمر عن سواعد اجلد ،ولننصر هذا الدين ،ولندع
عنا كل خمذل حمارب يقرر خالف ما حنن عليه من االلتزام ابلسنة والعمل
قدما يف إحياء السنن.
هبا ً
حمتجا حبجج واهية ،فلنعط له ظهرًن ،ولنسر ً
 ولنختم حديثنا أخيايت ابملعاهدة منكن على العمل الدائب ،وأننثب وثبة األسود ،ونكثر من اتباع السنة واقتفاء أثرها ،واعلمي
أن التوفيق حليفك ،والعاقبة احلسىن لك مىت أخلصت النية هلل
عز وجل واحتسبت منه وحده الثواب على هذا العمل.
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هذا ونسأل هللا أن يرمحنا ،اللهم ارحم يف الدنيا غربتنا ،ويف القرب وحشتنا،
غدا بني يديك ،اللهم لك احلمد ،وإليك املشتكى ،وأنت
وارحم موقفنا ً
املستعان ،وبك املستغاث ،وعليك التكالن ،وال حول وال قوة لنا إال بك
وأنت حسبنا ونعم الوكيل.
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،وسبحانك اللهم
وحبمدك نشهد أن ال إله إال أنت نستغفرك ونتوب إليك.
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