


ِحيمِ ْحَمِن الرَّ ِبْسمِ اهللِ الرَّ

َم  َوَسلَّ اهلل  وَصلَّى  اْلَعاَلِميَن,  َربِّ  هللِِ  اْلَحْمُد 
د,  ُمَحمَّ َنا  َنِبيِّ َوَرُس��وِل��ِه  َعْبِدِه  َعَلى  َوَب���اَرَك 

َوَعَلى آِلِه وأْصَحاِبِه أْجَمِعين.

إّني  أخ��ي..  يا  محمد:  لصديقه  أحمد  قال 
به  أقوم  شيء  فأول  الليل,  في  أستيقظ 
هو أّني آخذ الجوال وأفتح مواقع التواصل 
اهلل  صلى  النبي  ك��ان  فماذا  اإلجتماعي.. 

عليه وسلم يفعل إذا استيقظ؟

فقال محمد: كان يقول إذا تعاّر من الليل: )َل 
ِإَلَه ِإلَّ اهللُ, َوْحَدُه َل َشرِيَك َلُه, َلُه اْلُمْلُك, َوَلُه 
اْلَحْمُد  َقِديٌر,  َشْيٍء  ُكلِّ  َعَلى  َوُهَو  اْلَحْمُد, 
هللِِ, َوُسْبَحاَن اهللِ, َوَل ِإَلَه ِإلَّ اهللُ, َواهللُ َأْكَبُر, 

َة ِإلَّ ِباهلل(. َوَل َحْوَل َوَل ُقوَّ

هل تعرف يا أحمد ماذا يحصل إذا قلت بعد 
ُهمَّ اْغِفْر ِلي(, أو إذا دعوت؟ ذلك: )اللَّ

قال أحمد: ل.

قال محمد: الذي يحصل هو أّن اهلل يستجيب 
ت��وّض��أَت وص��ّل��ي��َت؛ ف���إّن اهلل   دع���اءك. وإذا 

يتقبل صالتك.

َمن يسألني فأعطيه ؟



َأْحَياَنا  ِذي  الَّ هللِِ  )اْلَحْمُد  أخي:  يا  تقول  ثم 
ِذي  الَّ الَحْمُد هللِِ  ُشوُر,  النُّ َوِإَلْيِه  َأَماَتَنا  َبْعَدَما 
َعاَفاِني ِفي َجَسِدي، َوَردَّ َعَليَّ ُروِحي, َوَأِذَن 

ِلي ِبِذْكرِه(.

ثم بعد ذلك تتسّوك.

َخْلِق  )ِإنَّ ِفي  آل عمران:  ثم تقرأ من سورة 
َهارِ  َوالنَّ ْيِل  اللَّ َواْخِتاَلِف  ْرِض  َواْلَ َماَواِت  السَّ

ْلَباِب( حتى تختم السورة. وِلي اْلَ َلَياٍت ِلُ

ثم تتوّضأ وتستاك.

ثم بعد ذلك تصّلي يا أخي.

فقال أحمد: كيف صالة الليل؟

فقال: تصّلي ركعتين ركعتين, فإذا ِخْفَت أْن 
يطلع الفجر َفَصلِّ الوتر.

وُقْل يا أحمد في دعاء الستفتاح: )اللُهمَّ َربَّ 
َماَواِت  َجْبَراِئيَل َوِميَكاِئيَل َوِإْسَراِفيَل، َفاِطَر السَّ
َتْحُكُم  َأْنَت  َهاَدِة،  َوالشَّ اْلَغْيِب  َعاِلَم  ْرِض،  َواْلَ
َيْخَتِلُفوَن،  ِفيِه  َك��اُن��وا  ِفيَما  ِع��َب��اِدَك  َبْيَن 
ِبِإْذِنَك،  اْلَحقِّ  ِمَن  ِفيِه  اْخُتِلَف  ِلَما  اْهِدِني 
ُمْسَتِقيمٍ(, ِصَراٍط  ِإَلى  َتَشاُء  َمْن  َتْهِدي  َك   ِإنَّ

أو غيره مما ورد.

َمن يسألني فأعطيه ؟



واقرأ يا أخي في الوتر في الركعة اُلولى 
ْعَلى(، وفي  َك اْلَ ِح اْسَم َربِّ بعد الفاتحة: )َسبِّ
َيا َأيَها اْلَكاِفُرون(, وفي الّثالثة:  الّثانية: )ُقْل 

)ُقْل ُهَو اهللُ َأَحد(.

اْلَمِلِك  )ُسْبَحاَن  الوتر؛ فقل:  َسلَّمت من  وإذا 
وِس(, ث��الث م��رات, وُم��ّد صوتك في  اْل��ُق��دُّ

الّثالثة وارفعه أيضا.

فاتني  إذا  س��ؤال..  عندي  محمد,  يا  عفوا 
قيام الليل بسبب الّنوم أو المرض مثال, فهل 

أصّلي قيام الليل بعد صالة الفجر؟

قال محمد: ل يا أخي الحبيب.. ولكّنك تصّلي 
في الضحى كما كنت تصّلي في الليل, ثم 
تزيد ركعة على الوتر, فمثال: إذا كنت تصّلي 
في  تصّلي  فإنك  ركعات؛  خمس  الليل  من 

الضحى ست ركعات, وإل؛ فتصلي شفعا.

وإذا أوترَت يا أخي بعد العشاء أو قبل النوم, 
ول  تصّلي  فإّنك  الفجر؛  قبل  استيقظت  ثم 

تعيد الوتر.

���َح���ر  وع���ل���ي���ك ب���الس���ت���غ���ف���ار أث����ن����اء ال���سَّ
 يا أخي الحبيب.

َمن يسألني فأعطيه ؟



أْن  لك  ُيستحب  فإّنه  تصوم؛  أْن  أردت  وإذا 
ماء,  أو  لبن  شربة  أو  بتمرة,  ول��و  ر,  َتَتَسحَّ
حور, بحيث تنتهي من  ر السُّ ويستحب أْن تؤخِّ

حور مع طلوع الفجر. السُّ

بعد  المؤّذن  أّذن  إذا  الفجر  ُسّنة  تصّلي  ثم 
بعد  تقرأ  خفيفتين,  ركعتين  الفجر,  طلوع 
الفاتحة: )ُقْل َيا َأيَها اْلَكاِفُرون( في الّركعة 
الولى, وفي الّثانية: )ُقْل ُهَو اهللُ َأَحد(, أو 

تقرأ غير ذلك.

وفي طريقك إلى المسجد قل: )الّلُهّم اْجَعْل 
َوِفي  ُن��ورًا،  َبَصرِي  َوِف��ي  ُن��ورًا،  َقْلِبي  ِفي 
َسْمِعي ُنورًا، َوَعْن َيِميِني ُنورًا، َوَعْن َيَسارِي 
َوَأَماِمي  ُنورًا،  َوَتْحِتي  ُنورًا،  َوَفْوِقي  ُنورًا، 
ُنورًا، َوَخْلِفي ُنورًا، َوِفي ِلَساِني ُنورًا, َوِفي 
َعَصِبي ُنورًا, َوِفي َلْحِمي ُنورًا, َوِفي َدِمي 
ُنورًا,  ََبَشرِي  َوِفي  ُنورًا,  َشْعرِي  َوِفي  ُنورًا, 
ُنورًا, واْجَعْل  َوَعّظْم ِلي  ُنورًا,  َنْفِسي  َوِفي 
أّنه  َوَرَد  ُنورًا(, وقد  أْعِطِني  الّلُهّم  ُنورًا,  ِلي 
الطريق في  وليس  الليل،  ص��الة  في   يقال 

 إلى المسجد.

* * *

َمن يسألني فأعطيه ؟




