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 السنن الرواتب     : ورقة عمل  ى                                               

 

 ما المقصود بكال مما ياتي : -أ

 ...................................................................................: ................ السنن الرواتب

نَِّة ، رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) َمْن َصلَّى فِي يَْوٍم َولَْيلٍَة ، ثِْنتَْي َعْشَرةَ َرْكَعةً ، بُنَِي لَهُ بَْيٌت فِي اْلجَ  قال -ب
 ، َوَرْكعَتَْيِن قَْبَل َصاَلِة اْلفَْجِر ( ، أَْربَعًا قَْبَل الظُّْهِر َوَرْكعَتَْيِن بَْعدََها ، َوَرْكعَتَْيِن بَْعدَ اْلَمْغِرِب ، َوَرْكعَتَْيِن بَْعدَ اْلِعَشاءِ 

  وصححه الشيخ األلباني في " صحيح سنن الترمذي " .

 استنتج السنن الرواتب من الحديث الشريف السابق ≠   

 البعدية      الصالة      القبلية     

  الفجر        

  الظهر        

  العصر       

  المغرب        

  العشاء          
 
 )النوافل ( استنتج من االحاديث الشريفة اآلتية فضل السنن -ج
 

ِ ُكله يَْوٍم ثِْنتَْي َعْشَرةَ َرْكعَةً تََطو   قال  -1 ًعا َغْيَر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ) َما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلٍم يَُصل ِي ّلِِله
 ُ  لَهُ بَْيتًا فِي اْلَجنهِة ( .فَِريَضٍة ، إاِله بَنَى اّلِله

........................................................................................................................................ 
اِلحينَ »صلى هللا عليه وسلم: قال   -2 قَْبلَُكْم، َوُهَو قُْربَةٌ إِلَى َربِ ُكْم، َوَمْكفََرةٌ لِلَسيِ ئَاِت،  َعلَْيُكْم بِِقيَاِم اللهْيِل؛ فَإِنههُ دَأُْب الصه

ثْمِ   ]رواه الحاكم وصح حه[.« َوَمْنَهاةٌ َعِن اْْلِ

..................................................................................................................................... 

 -مؤشرات األداء:
 المقصود بالسنن الرواتبأن يعرف  *.
 الرواتب والصلوات المفروضه السننأن يقارن بين  *.
 آداء السنن الرواتب حتي ينال االجر العظيم ويبنى له بيتا في الجنهأن يحرص على  *.
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