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  مقدمة الكتاب

  
إن احلمد هللا ؛ حنمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، 

  .من يهده اهللا ؛ فال مضل له ، ومن يضلل ؛ فال هادي له 
  .إله إال اهللا وحده ال شريك له ، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله وأشهد أن ال 

  :أما بعد 
فإنه ملا كانت صلوات التطوع من هدي الرسول صلى اهللا عليه و سلم الذي قال اهللا تبارك وتعاىل 

، ] ٢١ :األحزاب[} لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر { :فيه 
ان تطلب أحكامها وصفاا من كتب احلديث وشروحه حيتاج إىل جهد ووقت ؛ رأيت أن أمجع وملا ك

يف ذلك مجلة مما صح ، مرتباً له، مع تعليق وجيز حول فقه احلديث فيما أورده من أجله ؛ رغبة يف 
 تقريب هدي الرسول صلى اهللا عليه و سلم يف صلوات التطوع يل ولعموم املسلمني ، وتسهيل وتيسري

  .الوقوف عليه يف حمل واحد
وقد راعيت االختصار غري املخل ، وابتعدت عن اإلكثار ؛ مكتفياً غالباً باإلشارة عن طول العبارة ، 

  ".بغية املتطوع يف صالة التطوع  " :ومسيته 
 :وأسأل اهللا بأن له احلمد ال إله إال هو احلنان املنان بديع السماوات و األرض ذو اجلالل واإلكرام 

  .أن يتقبل عملي خالصاً لوجهه الكرمي ، و أن يرزقين القبول يف الدنيا و اآلخرة؛ إنه مسيع جميب 
  .وصل اللهم على حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

   هـ١٤١٣ رمضان ٢٢مكة 
  حممد بن عمر بازمول                                                                            
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  لوات التطوعص
  تعريفها ، وأنواعها ، وفضلها

  
  :ويشتمل هذا الباب على الفصول التالية 

  .تعريف صلوات التطوع) ١-١(
  .أنواع التطوع) ١-٢(
  .فضل التطوع) ١-٣(

  :وإليك البيان 
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  صلوات التطوع
  تعريفها ، وأنواعها ، وفضلها

  تعريف صلوات التطوع) ١-١ (
واألمساء املركبة يبدأ يف تعريف مفرداا ، مث تعريفها بعد  مركب إضايف ، :) صلوات التطوع(

  .اإلضافة 
  . مجع ، مفردها صالة :)الصلوات(فـ 

  ١ الدعاء:وهي يف اللغة 
  . أقوال وأفعال ، مفتاحها الطهور ، وحترميها التكبري ، وحتليلها التسليم:ويف الشرع 

  . يلزم من اخلري ، أو الزيادة اليت ليست الزمة  تكلف الطاعة ، أو التربع مبا ال:يف اللغة ) التطوع(و 
  .٢، إال يف باب اخلري والرب) تطوع (:وال يقال 

   الزيادة على ما وجب حبق اإلسالم ، سواء كانت هذه الزيادة واجبة أم ال :ويف الشرع 
،  صالة الفجر: الصلوات اخلمس يف اليوم والليلة :ومبا أن الصلوات الواجبة حبق اإلسالم هي 

  .وصالة الظهر ، وصالة العصر ، وصالة املغرب ، وصالة العشاء 
  .ومبا أن التطوع هو ما زاد على الفرض ؛ سواء كان واجباً أم مل يكن 

 الصلوات الزائدة على الفروض اخلمسة ؛ سواء كانت هذه الصلوات :فإن صلوات التطوع ، هي
  .واجبة أم ال 

 الفروض اخلمسة الواجبة يف اليوم والليلة يشملها اسم فكل صالة مشروعة يف اإلسالم زيادة على
  ).صلوات التطوع(

وال خيفى عليك إن شاء اهللا أنه ال تعارض هذا كون بعض الصلوات غري الفروض اخلمسة هلا حكم 
، على التقرير السابق ؛ ألن وجوا ليس بذاا ؛ إمنا ) صلوات التطوع(الوجوب ، مع كوا داخلة يف 

 ا العيين على ألمر حفا ، وال يترتب هلا من األحكام ما يترتب للفروض اخلمسة ؛ من استقرار وجو
كل مسلم ومسلمة ، حضراً وسفراً ، ألن وجوب هذه الصلوات اخلمس إمنا هو حبق اإلسالم ، أما 

                                            
 ).٢٨٥ص" (مفردات الراغب"، )٣/٣٠٠" (معجم مقاييس اللغة) "١(

 ).٣١٠ص" (مفردات الراغب"، )٣/٤٣١" (معجم مقاييس اللغة) "٢(
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،  فإن وجوا بأسباب خمتلفة ؛ كدخول املسجد وإرادة اجللوس فيه – إذا وجبت –غريها من الصلوات 
  ٣فإنه سبب لوجوب حتية املسجد ، ووجوب الوفاء بالنذر سبب لوجوب الصالة املنذورة ، وهكذا

                                            
جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أهل جند ،    : وذا التقرير تعلم أن من يستدل حبديث طلحة بن عبيد اهللا ؛ قال              ) ٣(

: "  ، فإذا هو يسأل عن اإلسالم ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم                 ثائر الرأس ، يسمع دوي صوته وال يفقه ما يقول ، حىت دنا            
كتاب اإلميان  (أخرجه البخاري يف    .  احلديث   …" ال ، إال أن تطوع    : " هل علي غريها؟ قال   : فقال  " مخس صلوات يف اليوم والليلة      

  ).٦٩٥٦ ، ٢٦٧٨ ، ١٨٩١: (  التالية ، و أطرافه من البخاري حتت األرقام)٤٦، باب الزكاة من اإلسالم ، حديث رقم 
  بالتقرير املذكور تعلم أن من يستدل ذا احلديث على عدم وجوب شيء : أقول 
  ١١ص

من الصلوات غري الصلوات اخلمس مل يصب ، وذلك ألن حديث األعرايب إمنا هو يف تقرير الواجب حبق اإلسالم ، فال ينفي الواجب                        
  :ويرشح هذا املعىن أمور ؛ منها . مس إمنا هو بأسباب خاصة بغريه ، ألن وجوب غري الصلوات اخل

املفروض على املسلم يف كل يوم وليلة مخس صـلوات ، ال زائـد              :" ؛ إذ معناه    " مخس صلوات يف اليوم والليلة    :" قوله يف احلديث    -
ت اليوم والليلة ، بل هي ذات سبب        عليها ، وهذا ال ينايف وجوب صلوات أخرى ، كصالة حتية املسجد مثالً ؛ ألا ليست من صلوا                 

خاص ، وليست عينية أيضاً ، وكذلك الصلوات املنذورة ؛ فليست مما كتبه اهللا ، بل هي داخلة يف التطوع الذي قد يكتبه املرء علـى                
  ) .٣٢٦ص" ( املختار من كنوز السنة " "نفسه ، فيلزمه اهللا ما التزم

هـل  : وذكر له الزكاة ، فقـال " ال ؛ إال أن تطوع: " هل علي غريه ؟ قال   : قال" ضانصيام رم :" ويؤكد هذا قوله يف متام احلديث       -
  ".ال ؛ إال أن تطوع: علي غريها ؟ قال 

فصيام ثالثة أيام يف احلـج    {: ومعلوم اتفاق أهل العلم على وجوب الصوم يف الكفارات إذا تعني على املسلم ، ومن يدل نسك احلج                   
انظر جامع األصول   (متفق عليه   " …من مات وعليه صوم؛ صام عنه وليه        : "ذر ، وصوم أولياء امليت      ، وصوم الن  } وسبعة إذا رجعتم  

٦/٤١٧. (  
وكذا اتفاقهم على الواجب يف مال املسلم ال ينحصر يف الزكاة ؛ فالنفقة على من جتب نفقته واجبة ، وما جيب على العبـد بـسبب                          

: ؛ إمنا يعين به     " ليس يف املال حق سوى الزكاة     : " ، وقول من قال من الفقهاء         إخل …الكفارات ، وبسبب اجلنايات ، وبسبب النذر        
ليس يف املال حق واجب بسبب املال سوى الزكاة ، و إال ففيه واجبات بغري سبب املال ؛ كما تقدم ، وكوجوب أداء الديون ، ومحل           

  ).٢٩٩ - ٢٩٨ص (مية اإلميان البن تي. " العاقلة ، ووجوب اإلعطاء يف النائبة، وغري ذلك 
والذي أكرمك باحلق ؛ ال أتطـوع شـيئاً ، وال           ) : ١٨٩١(ويزيد هذا املعىن وضوحاً قول األعرايب يف آخر احلديث عند البخاري            -

: ، ويف روايـة  )" دخل اجلنة إن صـدق : أو (أفلح إن صدق : " فقال الرسول صلى اهللا عليه و سلم   . أنقص مما فرض اهللا علي شيئاً       
  ".أفلح إن صدق :" فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم . ؛ ال أزيد على هذا وال أنقص واهللا 

ال أزيد على ما فرض علي حبق اإلسالم ، وال أنقص شيئاً مما فرض علي حبق اإلسالم ؛ فال أزيد صالة يف اليـوم      : إذ ظاهره أنه يريد     =
  . وهكذا… رمضان والليلة على الصلوات اخلمس ، وال أصوم شهراً زيادة على

ويدل على أن املراد ذلك ؛ أنه علق فالحه على صدقه يف عدم الزيادة وعدم النقص ؛ فكيف يصح أن يشهد له الرسول صلى اهللا عليه                          
عليه إنه أثبت له فالحه إذا أتى مبا        : و سلم بالفالح على عدم الزيادة على اخلمس إذا كان املراد بالزيادة اليت ليست بواجبة ؟ وال يقال                 

ال يقال هذا ؛ ألنه خالف ظاهر النص ، خاصة مع قوله صلى اهللا عليه         : أقول. ، وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك ال يكون مفلحاً           
  .، ومع وجود املعىن الذي ذكرته ؛ فال تكون حاجة إىل هذا التكلف " إن صدق:" و سلم 
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  أنواع صلوات التطوع) ١-٢(
  :التطوع نوعان 

  . التطوع املطلق ، وهو الذي مل يأت فيه الشارع حبد :األول 
ك أن تتطوع  صدقة التطوع لك أن تتربع يف سبيل اهللا مبا شئت ، ولو نصف مترة ، ول:فمثالً 

  .بالصالة يف الليل والنهار مثىن مثىن 
ولكن يف هذا التطوع املطلق ينبغي أن ال يداوم عليه مداومة السنن الراتبة ، و أن ال يؤدي إىل بدعة 

  . أو مشاة أهلها 
  . التطوع املقيد ، وهو ما جاء له حد يف الشرع :الثاين 
ة ؛ ال يتحقق منه اإلتيان ا إال بركعتني قبل صالة الفجر  من أراد أن يأيت بسنة الفجر الراتب:فمثالً 

 من أراد أن يصلي صالة الكسوف ؛ ال تتحقق صالته :بعد دخول وقتها بنية راتبة الفجر ، وكذا مثالً 
  . وغريها من السنن اليت جاء الشرع هلا بوصف معني …إال بالصفة املشروعة ، وكذا صالة العيدين 

  . التطوع املقيد : النوع الثاين من التطوع ؛ أعين :هو وموضوع هذه الرسالة 
  

                                                                                                                                                 
  !؟"…واهللا ال أزيد:" فيقول . ن ال يستكثر من اخلريمث كيف يقره الرسول صلى اهللا عليه و سلم على احللف أ

  ).٣٠٠-٢٩٧ص (البن تيمية " كتاب اإلميان"، و )٨٤-٣/٨٣" (نيل األوطار:" ولينظر 
وهو جواب يلتقـي  . بأن اهللا فرض مخس صلوات: الوتر واجب ؛ أجاب : إن فالناً يقول : إن عبادة بن الصامت ملا قيل له       : فإن قيل 

  . حبديث األعرايب على عدم وجوب شيء من الصلوات غري اخلمسفيه مع من يستدل
الواجـب علـى   : إن استدالل عبادة ال خيالف التقرير الذي ذكرته ؛ ألن عبادة إمنا أورده يف حق صالة الوتر ، فكأنه قال                   : فاجلواب  

ت صلوات ، وهذا خالف ما أوجبه اهللا        املسلم يف اليوم والليلة حبق اإلسالم مخس صلوات ، ولو قيل بوجوب الوتر؛ لكان الواجب س               
  .وباهللا التوفيق. على العباد من الصالة يف اليوم والليلة 

والـذي  :" استعملت فيه مبعىن الزيادة ، سواء كانت واجبة أم مستحبة، أال تراه قال  ) تطوع(يستفاد من هذا احلديث أن كلمة       : فائدة
ض اهللا علي شيئاً ، فقابل بني التطوع والنقص، ويفسره مؤكداً هلذا املعىن الروايـة               أكرمك باحلق ؛ ال أتطوع شيئاً ، وال أنقص مما فر          

  ".واهللا ؛ ال أزيد على هذا وال أنقص:" األخرى 
  .الزيادة مطلقاً ، سواء كانت واجبة أم مل تكن واجبة : وقد استعملت يف هذه الرسالة كلمة تطوع ذا املعىن ؛ أعين

، مث يقررون وجوب بعـض هـذه        )باب صالة التطوع  ( أن املصنفني يف أحاديث األحكام وغريهم يبوبون         ومما تقدم يف تعلم السر يف     
الصلوات ، وذلك يدل على أم رمحهم اهللا فهموا التطوع مبعىن الزيادة ، سواء كانت واجبة أم غري واجبة ، ومل يفهمون مبعىن الزيادة                        

  .اليت ليست بالزمة ؛ كما هو أصل املعىن اللغوي
 .، واهللا أعلم ) الصالة(و ) احلج(يف الشرع جاءت بأوسع من معناها يف اللغة ؛ خالفاً لغريها ؛ ككلمة ) التطوع(وعليه ؛ فإن كلمة 
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  ٨

  فضل صلوات التطوع) ١-٣(
  :وردت يف فضل صلوات التطوع أحاديث كثرية ؛ منها 

إن أول ما حياسب " : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال) أ
 انظروا :- وهو أعلم –يقول ربنا جل وعز ملالئكته  " :لقا" . الصالة٤الناس به يوم القيامة من أعماهلم 
  ؟ فإن كانت٥يف صالة عبدي ؛ أمتها أم نقصها

 انظروا ؛ هل لعبدي من تطوع؟ فإن :تامة ؛ كتبت له تامة ، و إن كان انتقص منها شيئاً ، قال 
أخرجه أمحد "  أمتموا لعبدي فريضته من تطوعه ، مث تؤخذ األعمال على ذاكم:كان له تطوع ؛ قال

  ٦.وأصحاب السنن األربعة
  .واحلديث فيه بيان حكمة من حكم مشروعية صلوات التطوع 

                                            
 ).٣/٥٨٠" (دليل الفاحلني. " املتعلقة حبق اهللا تعاىل : أي) ٤(

 نقص من فرض الـصالة واعـدادها بفـضل       حيتمل أن يكون يكمل له ما     ) : "٢/٢٠٧" (عارضة األحوذي " قال ابن العريب يف     ) ٥(
  .التطوع ، وحيتمل ما نقصه من اخلشوع

، وليس يف الزكاة إال فرض أو فضل؛ فكما يكمل فرض الزكـاة             " مث الزكاة كذلك وسائر األعمال    : " و األول عندي أظهر ؛ لقوله       
  ا هـ" بفضلها ، كذلك الصالة ، وفضل اهللا أوسع ووعده أنفذ وعزمه أعم وأمت

حيتمل أن يراد به ما انتقصه من السنن واهليئات املـشروعة فيهـا مـن               ) :" ١/٣١٨" (حتفة األحوذي "العراقي فيما نقله عنه يف      قال  
  .اخلشوع واألذكار واألدعية ، و أنه حيصل له ثواب ذلك يف الفريضة ، و إن مل يفعله فيها، وإمنا فعله يف التطوع

  .وضها وشروطهاوحيتمل أن يراد به ما انتقص أيضاً من فر
وحيتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأساً ، فلم يصله ، فيعوض عنه من التطوع، واهللا سبحانه وتعاىل يقبل من التطوعات الـصحيحة               

 .ا هـ" . عوضاً عن الصلوات املفروضة 

  .حديث صحيح لغريه ) ٦(
كتاب الصالة ، باب قول النيب صلى اهللا عليه    ( أبو داود يف     ، و ) ٩١٥" (الزهد"، وابن املبارك يف     ) ٢/٢٩٠" (املسند"أخرجه أمحد يف    

كتاب الصالة  (واللفظ له ، والنسائي يف      ) عون-٣٢٢ / ٨٦٤/١، حديث رقم    "كل صالة ال يتمها صاحبها تتم من تطوعه       :" و سلم   
ب به العبد يوم القيامة الصالة ،    كتاب الصالة ، باب ما جاء أن أول ما حياس         (، والترمذي يف    )١/٢٣٢(، باب احملاسبة على الصالة ،       

، ) ١/٢٦٢" (املـستدرك "، وأخرجه احلاكم يف " حسن غريب من هذا الوجه  :" وقال الترمذي   )  حتفة – ١/٣١٨،  ٤١٣حديث رقم   
  " .صحيح اإلسناد: "وقال 

يح سـنن ابـن   صـح "وكذا صححه األلباين يف " شرح السنة"، وصححه حمقق )٤/١٥٩" (شرح السنة" واحلديث حسنه البغوي يف     
" صحيح سـنن أيب داود    "، ويف   ) ١/١٠١" (صحيح سنن النسائي  "، ويف   )١/١٣٠" (صحيح سنن الترمذي  " ، ويف   )١/٢٤٠" (ماجه

)١/١٦٣.( 
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 كنت أبيت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ، :عن ربيعة بن كعب بن مالك األسلمي ؛ قال)ب
   أسألك مرافقتك يف :فقلت" . سل":فأتيته بوضوئه وحاجته ، فقال يل 

أخرجه ". فأعين على نفسك بكثرة السجود " :قال!  هو ذاك:قلت ". لك؟أو غري ذ" :قال . اجلنة
  .٧مسلم وأصحاب السنن

 لقيت ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ، :عن معدان بن أيب طلحة اليعمري ؛ قال )ج
فسكت ، مث ؟ ) بأحب األعمال إىل اهللا : قلت :أو قال( أخربين بعمل أعمله يدخلين اهللا به اجلنة :فقلت 

 " : سألت عن ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ، فقال:سألته ؟ فسكت ، مث سألته الثالثة ؟ فقال
" ؛ فإنك ال تسجد هللا سجدة ؛ إال رفعك اهللا ا درجة ، وحط ا عنك خطيئة٨عليك بكثرة السجود هللا

  .٩. يل ثوبان مث لقيت أبا الدرداء ، فسألته ؟ فقال يل مثل ما قال:قال معدان. 
                                            

  .حديث صحيح ) ٧(
كتاب الصالة، باب فضل السجود واحلـث عليـه ،   " (صحيحه"، وأخرجه مسلم يف )١٢٣٦و ١٠٦" (الزهد"أخرجه ابن املبارك يف   

أبواب الدعوات ، باب    (، والترمذي يف    )٢/٢٢٧كتاب اإلمامة ، باب فضل السجود،       (واللفظ له ، والنسائي يف      ) ٤٨٩ حديث رقم 
مقتصراً على طرف منه دون حمل الشاهد ، و أبـو  )  حتفة   -٤/٢٣٤،  ٣٤١٦منه ، ما جاء يف الدعاء إذا انتبه من الليل ، حديث رقم              

، وابن ماجه يف  ) عون-١/٥٠٧،  ١٣٢٠لنيب صلى اهللا عليه و سلم من الليل ، حديث رقم            كتاب الصالة ، باب وقت قيام ا      (داود يف   
  .أخرج طرفاً منه دون حمل الشاهد) ٣٨٧٩كتاب الدعاء ، باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل ، (

 ).٣/١٦٨" (حتفة األشراف: "انظر . وليس لربيعة بن كعب يف الكتب الستة سوى هذا احلديث 

والسجود و إن كان    . صلوات التطوع؛ ألن السجود بغري صالة أو لغري سبب ، غري مرغب فيه على انفراده              : د بالسجود هنا    املرا) ٨(
يصدق على الفرض ، لكن اإلتيان بالفرائض البد منه لكل مسلم ، وإمنا أرشده الرسول صلى اهللا عليه و سلم إىل شيء خيتص به ينال                         

  .به ما طلبه 
  ).سبل-٢/٣" (بلوغ املرام"ر العسقالين حديث ربيعة بن مالك يف باب صالة التطوع من ولذلك أورد ابن حج

  ما السر يف التعبري عن الركعة بالسجود ؟: فإن قلت 
ألن السجود أكثر أعمال الصالة حتققاً يف العبودية هللا عز وجل ؛ فهو كاسر للنفس ، ومذل هلا ، وفيه يتحقق معـىن مـن                         : فاجلواب

اخلضوع ، حيث حقيقة العبادة متام احملبة هللا مع متام اخلضوع له ، وأي نفس انكسرت وذلت هللا عز وجـل ؛                      : ية ؛ وهو    معاين العبود 
أقرب ما يكون العبد من ربـه وهـو   :" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : استحقت الرمحة ، وملا ورد يف السجود عن أيب هريرة        

  ساجد ؛ 
  ١٦ص 

 ).٤٨٢كتاب الصالة ، باب ما يقال يف الركوع والسجود ، حديث رقم (جه مسلم يف أخر" فأكثروا الدعاء

  .حديث صحيح ) ٩(
كتاب اإلمامـة ،  (واللفظ له ، والنسائي يف      ) ٤٨٨كتاب الصالة ، باب فضل السجود واحلث عليه ، حديث رقم            (أخرجه مسلم يف    

كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ، باب ما جاء يف كثرة السجود (، وابن ماجه يف   )٢/٢٢٨باب ثواب من سجد هللا عز وجل سجدة ،          
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  .واحلديثان يدالن على فضيلة اإلكثار من صلوات التطوع 
  

                                                                                                                                                 
 – ١/٣٠٠ ،   ٣٨٨كتاب الصالة ، باب ما جاء يف كثرة الركوع والسجود ، حديث رقـم               (، والترمذي يف    )١٤٢٣، حديث رقم    

  ).حتفة
" حتفـة األشـراف  "يعـزه إليـه يف   أليب داود ومل أجده ، ومل     ) ١/٣٠٠" (حتفة األحوذي "هذا احلديث عزاه املباركفوري يف      : تنبيه  

 .إىل أيب داود فيمن أخرجه " ذخائر املواريث"، وكذا مل يشر يف ) ٢/١٤٠(
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  السنن الرواتب
  فضلها ، ووصفها ، وأحكامها

  
 الصلوات اليت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصليها أو يرغب :املقصود بالسنن الرواتب 

  .يف صالا مع الصلوات اخلمس املفروضة ؛ قبلها أو بعدها 
  :شتمل هذا الباب على الفصول التالية وي
  .فضل السنن الرواتب ) ٢-١(
  .وصفها وأحكامها ) ٢-٢(

  :وبيان ذلك فيما يلي 
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  السنن الرواتب
  فضلها ، ووصفها ، وأحكامها

  فضل السنن الرواتب) ٢-١(
 منها يف فضل السنن الرواتب على اإلمجال، ومنها يف :وردت يف فضل السنن الرواتب أحاديث 

  :ل بعض أفرادها ؛ من ذلك فض
 مسعت رسول اهللا صلى اهللا :ما جاء عن أم حبيبة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم ؛ أا قالت ) أ

 غري فريضة ؛ إال بىن ١٠ما من عبد مسلم يصلي هللا كل يوم ثنيت عشرة ركعة تطوعاً" :عليه و سلم يقول 
  .أخرجه مسلم)". جلنة إال بىن له بيت يف ا:أو (اهللا له بيتاً يف اجلنة 

أربع ركعات قبل الظهر ، وركعتني بعد الظهر، " :ويف رواية للترمذي والنسائي فسر هذه الركعات 
  .١١"وركعتني بعد املغرب ، وركعتني بعد العشاء ، وركعتني قبل الفجر

  .واحلديث يدل على استحباب املثابرة على صالة ثنيت عشرة ركعة تطوعاً كل يوم:قلت
على السنن الرواتب ؛ دخل يف هذا الفضل املذكور يف هذا احلديث ؛ إذ أنه يصلي قطعاً ومن حافظ 

  .يف كل يوم ثنيت عشرة ركعة وأكثر 
ففي احلديث فضيلة احملافظة على السنن الرواتب عموماً واملذكورة يف احلديث خصوصاً ، واهللا 

  .أعلم
                                            

  .؛ كما سيأيت يف الرواية اليت عند النسائي والترمذي" …أربع ركعات قبل الظهر: "فسرت هذه الركعات بـ) ١٠(
 ال دليل صحيح عليها ، و األصل أن ما روي يف احلديث من       وقد ذهب بعضهم إىل أن هذا التفسري مدرج يف احلديث ، وهذه الدعوى            

احلديث ، وجمرد االختالف ال يدل على دعوى اإلدراج ، على أن هذا االختالف هنا ال يضر ، إذ القرائن تساعد على قبـول هـذه                          
 !الزيادة فتنبه

  .حديث صحيح ) ١١(
واللفـظ  ) ٧٢٨قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن، حديث رقم كتاب صالة املسافرين ، باب فضل السنن الراتبة  (أخرجه مسلم يف    

كتاب الصالة ، باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة ، حديث رقم            (، وأبو داود يف     )١/٣٣٥" (سننه"له ، وأخرجه الدارمي يف      
  .؛ مجيعهم بدون هذه الرواية املفسرة) عون-١/٤٨٦، ١٢٥٠

كتاب (، والترمذي يف    )٣/٢٦٢لليل ، باب ثواب من صلى يف اليوم والليلة ثنيت عشرة ركعة،             قيام ا (النسائي يف   : وأخرج احلديث ا    
)  ١/٣١١(، واحلـاكم    ) حتفـة -١/٣١٩،  ٤١٥الصالة ، باب ما جاء فيمن صلى يف يوم وليلة ثنيت عشرة ركعة ، حـديث رقـم                   

  ).واردم-٦١٤(وصححه ابن حبان ! وصححه على شرط مسلم ويف السند من مل خيرج له مسلم
: "  أعين   –، واحملفوظ ما أثبته ، والرواية األخرى        " وركعتني بعد العشاء  :" ؛ مكان قوله    "وركعتني قبل العصر  :" جاء يف رواية    : تنبيه  

 . شاذة–" وركعتني قبل العصر
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 ، فاجتمع هلا القول والفعل منه عليه وقد ثبت فعل الرسول صلى اهللا عليه و سلم للسنن الرواتب
  .الصالة والسالم

 :حفظت من النيب صلى اهللا عليه و سلم عشر ركعات" :عن ابن عمر رضي اهللا عنهما ؛ قال) ب
ركعتني قبل الظهر ، وركعتني بعدها، وركعتني بعد املغرب يف بيته، وركعتني بعد العشاء يف بيته ، 

ساعة ال يدخل على النيب صلى اهللا عليه و سلم فيها ، حدثتين وركعتني قبل صالة الصبح ، وكانت 
  " أنه كان إذا أذن املؤذن وطلع الفجر ؛ صلى ركعتني:حفصة

  ".وسجدتني بعد اجلمعة" :ويف رواية للبخاري وملسلم حنوها زيادة 
   ".فأما املغرب والعشاء واجلمعة ؛ فصليت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف بيته" :ويف مسلم 

حفظت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عشر ركعات يصليها بالليل  " :ويف رواية الترمذي 
  ١٢"والنهار
  وصف السنن الراتبة وأحكامها) ٢-٢(

يشتمل هذا الفصل على بيان السنن الراتبة لكل صالة من الصلوات اخلمس املفروضة، من خالل 
  .اتبتها ، أدرج حتته املسائل املتعلقة به مخسة مباحث ، لكل صالة مفروضة مبحث يتعلق بر

  :و إليك البيان 
  :راتبة صالة الفجر ) ٢-٢-١(

  :ويتعلق ذه الراتبة املسائل التالية 
  . حكمها :أوالً 
  . وصفها وفضلها :ثانياً 

                                            
  .حديث صحيح ) ١٢(

باب التطوع  ( واللفظ له، وفيه يف     ) ١١٨٠كتاب التهجد ، باب الركعتني قبل الظهر ، حديث رقم           " أخرجه البخاري يف مواضع يف      
كتـاب  ( ويف )١١٦٥باب ما جاء يف التطوع مثىن مثىن ، حديث رقـم           (والزيادة منه ، وفيه يف      ) ١١٧٢بعد املكتوبة ، حديث رقم      

ـ     (، وأخرجه مسلم يف     ) ٩٣٧اجلمعة ، باب الصالة بعد اجلمعة، حديث رقم          ل كتاب صالة املسافرين ، باب فضل السنن الراتبـة قب
كتاب الصالة باب ما جاء أنه يـصليهما يف البيـت ،      (، وأخرجه الترمذي يف     ) ٧٢٩الفرائض وبعدهن وبيان عددهن ، حديث رقم        

كان ال يصلي بعد اجلمعـة يف املـسجد حـىت       :" ، وزاد   ) ٢٩٦" (موطأ حممد "، وأخرجه مالك    )حتفة-١/٣٣٠،  ٤٣٤حديث رقم   
، ١/١٢٥٢(، والدارمي   )١/٣٣٦" (شرح معاين اآلثار  "، والطحاوي يف    ) تنوير-١/١٨٠" (موطأ الليثي "،  " ينصرف فيسجد سجدتني  

: " ، وانظـر  ) ٢/١١٩كتاب اإلقامة ، باب الصالة بعد الظهـر ،  (وأخرجه النسائي يف " موطأ حممد "؛ بنحو ما يف     ) عون-١/٤٨٦
 ).٦/٤" (جامع األصول

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ِقعوِةمِنيِر السرِةالدِنيِر السرالد                                                                                                    wwwwww..ddoorraarr..nneett  
 

  ١٤

  . ختفيفها :ثالثاً
  . ما يقرأ فيها :رابعاً 

  . االضطجاع بعدها :خامساً 
  . من فاتته :سادساً 
  : القول يف هذه املسائل كما يلي وتفصيل

  : حكمها :أوالً 
راتبة الفجر من آكد السنن الراتبة ، وكان صلى اهللا عليه و سلم يتعاهدها وال يدعها يف حضر وال 

  .سفر 
  ١٣.ومل يصح عنه صلى اهللا عليه و سلم ما يدل على وجوا

 ما ثبت عن أيب مرمي ؛ :السفروالدليل على صالة الرسول صلى اهللا عليه و سلم لركعيت الفجر يف 
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر، فأسرينا ليلة ، فلما كان يف وجه الصبح ؛ " :قال 

زل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنام ونام الناس ، فلم نستيقظ إال بالشمس قد طلعت علينا ، ـن
 ، مث صلى الركعتني قبل الفجر ، مث أمره فأقام ، فصلى فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املؤذن فأذن
  .١٤"بالناس ، مث حدثنا مبا هو كائن حىت تقوم الساعة

واحلديث يدل على أنه صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي صالة راتبة الفجر مع صالة الفجر يف 
  .السفر 

                                            
  .؛ فإنه حديث ضعيف) سنة الفجر: يعين" ( اخليلال تدعوها وإن طردتكم:" أما حديث أيب هريرة مرفوعاً ) ١٣(

، ويف سنده عندمها عبدالرمحن بن إسحاق املـدين ؛  ) ١/٢٩٩" (شرح معاين اآلثار"، والطحاوي يف )عون-١/٤٨٧(أخرجه أبو داود    
 .وباهللا التوفيق . ضعيف، وابن سيالن ؛ جمهول احلال 

  .حديث صحيح لغريه) ١٤(
قيت ، باب كيف يقضي الفائت من الصالة ، صحيح سنن  النسائي باختصار السند حـديث رقـم                   كتاب املوا (أخرجه النسائي يف    

١/١٣٣، ٦٠٥.(  
كتاب الـصالة  (عن أيب هريرة ، وله شواهد كثرية عند أيب داود يف ) ٦٨٠حديث رقم " (صحيحه"واحلديث ورد مبعناه عند مسلم يف   

  ).٩٠-١/٨٨داود باختصار السند، ، باب يف من نام عن الصالة أو نسيها ، صحيح سنن أيب 
وكان من هديه صلى اهللا عليه و سلم يف سفره االقتصار على الفرض ، ومل حيفظ عنه صلى اهللا عليه و سلم                : وقد قال ابن قيم اجلوزية      

زاد . " أهــ    " أنه صلى سنة الصالة قبلها وال بعدها ؛ إال ما كان من الوتر وسنة الفجر ؛ فإنه مل يكن ليدعهما حضراً وال سـفراً                       
 ).١/٤٧٣" (املعاد
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شرع يف صالة راتبة كما يدل على مشروعية صالا عند فوات صالة الفجر عن وقتها ، فإنه ي
  .الفجر مث صالة الفجر كما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  : وصفها وفضلها :ثانياً 
  :راتبة الفجر ركعتان ، تصليان قبل صالة الفجر ، وقد ورد يف فضلها أحاديث منها 

هلما [ فيها ركعتا الفجر خري من الدنيا وما ":عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ؛ قال) أ
  ١٥.أخرجه مسلم]" . أحب إيل من الدنيا مجيعاً

  .واحلديث يدل على استحباب ركعيت الفجر والترغيب فيهما
مل يكن النيب صلى اهللا عليه و سلم على شيء من النوافل  " :عن عائشة رضي اهللا عنها ؛ قالت ) ب

 على تأكيد احملافظة على ركعيت واحلديث يدل. ١٦أخرجه الشيخان". أشد منه تعاهداً على ركعيت الفجر
  .الفجر 

 القول منه صلى اهللا عليه و سلم يف الترغيب فيها ، والفعل منه صلى اهللا :وقد اجتمع يف هذه الراتبة 
  .عليه و سلم يف احملافظة عليها 

 إن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ال يدع أربعاً قبل الظهر ، " :وعنها رضي اهللا عنها ؛ قالت ) ج
  ١٧أخرجه البخاري والنسائي" . الغداة] الصبح[وركعتني قبل 

  .وهذه األحاديث تدل على فضل ركعيت الفجر ، و أا من أوكد الرواتب 
  : ختفيفهما :ثالثاً

                                            
  .حديث صحيح ) ١٥(

كتاب صالة املسافرين وقصرها ، باب استحباب ركعيت سنة الفجر واحلث عليهما وختفيفهما عليهما وبيـان مـا                  (أخرجه مسلم يف    
ركعيت الفجر مـن    كتاب الصالة ، باب ما جاء يف        (والزيادة له ، وأخرجه الترمذي يف       ) ٧٢٥يستحب أن يقرأ فيهما ، حديث رقم        

 ).١/٣٠٧(، واحلاكم ) ٣/٢٥٢كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، (، والنسائي يف )  حتفة-١/٣٢٠، ٤١٦الفضل ، حديث رقم 

  .حديث صحيح ) ١٦(
كتاب صـالة   (، ومسلم يف    )١١٦٩كتاب التهجد ، باب تعاهد ركعيت الفجر ومن مساها تطوعاً ، حديث رقم              (أخرجه البخاري يف    

 وقصرها ، باب استحباب ركعيت سنة الفجر واحلث عليهما وختفيفهما واحملافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهمـا ،                 املسافرين
 ).٧٢٤حديث رقم 

  .حديث صحيح ) ١٧(
كتاب قيـام الليـل   (واللفظ له ، والنسائي يف ) ١١٨٢كتاب التهجد ، باب الركعتني قبل الظهر ، حديث رقم     (أخرجه البخاري يف    

كتاب الصالة ، باب تفريـع      ( والزيادة له ، وأخرجه أبو داود يف        ) ٣/٢٥٢وع النهار ، باب احملافظة على الركعتني قبل الفجر ،           وتط
 ).١/٣٣٥(، والدارمي ) ١٢٥٣أبواب التطوع وركعات السنة ، حديث رقم 
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كان من هديه صلى اهللا عليه و سلم أن خيفف ركعيت الفجر ، فال يطيل القراءة فيهما ، ومن 
  :األحاديث الدالة على ذلك 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا سكت " :ء عن أم املؤمنني حفصة ؛ قالت ما جا) أ
أخرجه ". املؤذن من األذان لصالة الصبح وبدا الصبح ؛ ركع ركعتني خفيفتني قبل أن تقام الصالة

  ١٨الشيخان
لصبح كان النيب صلى اهللا عليه وسلم خيفف الركعتني اللتني قبل صالة ا " :عن عائشة ؛ قالت) ب

  .١٩أخرجه الشيخان ".  هل قرأ بأم الكتاب؟ :حىت إني ألقول
  . واحلديثان يدالن على مشروعية ختفيف ركعيت الفجر 

واستدل بعض أهل العلم حبديث عائشة على مشروعية االقتصار يف سنة الفجر على قراءة فاحتة 
 عليه الصالة والسالم كان خيفف الكتاب ، وال داللة يف احلديث على ذلك ، وغاية ما فيه اإلشعار بأنه

  .فيهما القراءة ، ويؤكد هذا ما يأيت يف املسألة التالية
  : ما يقرأ فيهما :رابعاً

قل  {:أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قرأ يف ركعيت الفجر " :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ) أ
  .٢٠" }قل هو اهللا أحد{، و }يا أيها الكافرون

                                            
  .حديث صحيح ) ١٨(

كتاب صالة املسافرين وقصرها ، بـاب  (ومسلم يف ) ٦١٨قم كتاب األذان ، باب األذان بعد الفجر ، حديث ر   (أخرجه البخاري يف    
واللفظ ) ٧٢٣استحباب ركعيت سنة الفجر واحلث عليهما وختفيفهما واحملافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما ، حديث رقم                   

 .له 

  . حديث صحيح  ) ١٩(
كتاب صالة املسافرين   (، وأخرجه مسلم يف     )١١٧١م  كتاب التهجد، باب ما يقرأ يف ركعيت الفجر، حديث رق         (أخرجه البخاري يف    

وقصرها، باب استحباب ركعيت سنة الفجر واحلث عليهما وختفيفهما واحملافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما، حديث رقـم        
 .واللفظ للبخاري ) ٧٢٤

  .حديث صحيح ) ٢٠(
عيت سنة الفجر واحلث عليهما وختفيفهما واحملافظـة عليهمـا          كتاب صالة املسافرين وقصرها ، باب استحباب رك       (أخرجه مسلم يف    

 ).٧٢٦وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما ، حديث رقم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ِقعوِةمِنيِر السرِةالدِنيِر السرالد                                                                                                    wwwwww..ddoorraarr..nneett  
 

  ١٧

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يف ركعيت  " :ضي اهللا عنهما عن ابن عباس ر) ب
، و يف ] ١٣٦[اآلية اليت يف البقرة } …زل إليناـقولوا آمنا باهللا وما أن { : يف األوىل منهما :الفجر 

  ]".٥٢:آل عمران [} آمنا باهللا وأشهد بأنا مسلمون {:اآلخرة منهما 
قولوا آمنا باهللا وما  {:صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف ركعيت الفجر كان رسول اهللا " :ويف رواية 

آل عمران [} تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم {:، واليت يف آل عمران ]١٣٦ :البقرة [} زل إليناـأن
: ٢١]" ٦٤  

قل يا أيها {واحلديثان يدالن على استحباب قراءة سورة اإلخالص يف الركعة األوىل وسورة 
يف الركعة الثانية من ركعيت الفجر ، كما يدل على استحباب قراءة اآلية من سورة البقرة } ونالكافر

  ٢٢.وسورة آل عمران ، فيقرأ املسلم أحياناً ذا وأحياناً ذا ؛ تطبيقاً للسنة
  : االضطجاع بعدمها :خامساً

  :ذلك ملا ورد يستحب املسلم إذا صلى راتبة الفجر يف البيت أن يضطجع على شقه األمين ، و
إذا صلى أحدكم ركعيت الفجر، " :عن أيب هريرة ؛ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ) أ

  ٢٣.أخرجه الترمذي". فليضطجع على شقه األمين
واحلديث يدل على مشروعية االضطجاع بعد ركعيت الفجر ، وفيه داللة على الوجوب؛ إذ هذا 

  :الستحباب احلديث التايل ، لكن صرفه عن الوجوب إىل ا٢٤مقتضى األمر

                                            
  .حديث صحيح ) ٢١(

  ).٧٢٧حديث رقم (أخرجه مسلم يف املوضع السابق 
 أن تسمى الـسورة دون  جواز االكتفاء باآلية يف الركعة ، وجواز القراءة من وسط السورة ، وجواز            : يف حديث ابن عباس     : فائدة  =

 . وهكذا …اآلية اليت يف البقرة ، أو اليت يف النساء: ، فيقال )سورة(ذكر لفظ 

 .تقرير بديع يف حكمة قراءة سوريت اإلخالص يف راتبة الفجر؛ فانظره ) ٣١٨ -١/٣١٦" (زاد املعاد"البن القيم يف ) ٢٢(

  .حديث صحيح ) ٢٣(
حـديث حـسن    :"، وقال   ) ٤٢٠ جاء يف االضطجاع بعد ركعيت الفجر، حديث رقم          كتاب الصالة ، باب ما    (أخرجه الترمذي يف    

، وصححه ابن خزميـة     ) ١٢٦١كتاب الصالة، باب االضطجاع بعدها، حديث رقم        (، وأخرجه أبو داود يف      " غريب من هذا الوجه   
ويف ) ٦/١٩" (ح مسلم شر"، وصححه النووي يف     ) اإلحسان -٢٤٦٨، حديث رقم    ٦/٢٢٠موارد ،   -٦١٢(، وابن حبان    ) ١١٢٠(
 ".اإلحسان"، واألرنؤوط يف حتقيقه لـ " صحيح اجلامع"، وصححه األلباين يف " رياض الصاحلني"

 ).٣/٢٩" (نيل األوطار"، والشوكاين يف )٣/١٩٦" (احمللى"ابن حزم يف : وقال به ) ٢٤(
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أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا صلى سنة الفجر ، فإن كنت مستيقظة ؛ " :عن عائشة ) ب
  .٢٥أخرجه البخاري". حدثين ، و إال ؛ اضطجع حىت يؤذن بالصالة

فهذا احلديث فيه أن الرسول صلى اهللا عليه و سلم كان يترك أحياناً االضطجاع على شقه األمين 
  .عد صالة راتبة الفجر ، ولو كان واجباً ؛ ما تركه ب

ودعوى اخلصوصية وغريها ال تثبت إال بدليل ، واألصل العموم ، والعمل جبميع ما ورد عنه عليه 
  .الصالة والسالم أوىل من العمل ببعض دون بعض 

  .واحلديث يدل على مشروعية االضطجاع على اجلانب األمين 
  و يف املسجد ؟وهل يكون هذا يف البيت أ

 فإن صلى راتبة الفجر يف املسجد ؛ اضطجع يف املسجد ، و إن صالها يف :حديث أيب هريرة مطلق 
  البيت ؛ اضطجع يف البيت ، لكن مل ينقل عن 

  .٢٦الرسول عليه الصالة والسالم وال عن الصحابة رضي اهللا عنهم أم فعلوا ذلك
  : من فاتته ركعتا الفجر :سادساً

تته ركعتا الفجر أن يصليهما بعد صالة الفجر مباشرة أو بعد طلوع الشمس، واألفضل يشرع ملن فا
  .أن يصليهما بعد طلوع الشمس 

من مل يصل ركعيت الفجر ؛ " : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 
  ٢٧.أخرجه الترمذي". فليصلهما بعد ما تطلع الشمس

                                            
  .حديث صحيح) ٢٥(

 ).١١٦١مل يضطجع ، حديث رقم كتاب التهجد ، باب من حتدث بعد الركعتني و(أخرجه البخاري يف 

 يف املسجد ، بـل قـد        -االضطجاع بعد راتبة الفجر   :  يعين   –لكن ال نعلم أن أحداً من الصحابة فعله         :" قال العالمة األلباين    ) ٢٦(
  ).٩٠ص " (صالة التراويح. "أهـ". أنكره بعضهم ، فيقتصر على فعله يف البيت كما هو سنته صلى اهللا عليه و سلم 

مر كما قال حفظه اهللا ، وكذا إذا فاتته راتبة الفجر ، فصالها بعد صالة الفجر ، ال يشرع له االضطجاع على شقه األميـن،                األ: قلت
. لعدم نقله، واملفهوم من حديث أيب هريرة مشروعية االضطجاع على الشق األمين بعد راتبة الفجر قبل صالة الفجر ، ال على إطالقه                       

 .واهللا أعلم

  .ح حديث صحي) ٢٧(
، )١/٢٧٤(، وصححه احلاكم    ) ٤٢٤كتاب الصالة، باب ما جاء يف إعادما بعد طلوع الشمس ، حديث رقم              (أخرجه الترمذي يف    

صحيح سنن " ، وصححه حمققه ، وصححه األلباين يف     ) اإلحسان -٢٤٧٢، حديث رقم    ٤/٢٢٤(، وابن حبان    ) ١١١٧(وابن خزمية   
 ).١/١٣٣" (الترمذي
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ديث وجوب صالة راتبة الفجر إذا فاتتا بعد طلوع الشمس، لكن هذا األمر  ظاهر هذا احل:قلت 
  :مصروف إىل االستحباب بدليل احلديث التايل 

 رضي اهللا عنه ؛ أنه صلى مع رسول اهللا ٢٨)بالقاف املفتوحة وسكون فدال مهملة(عن قيس بن قهد 
 رسول اهللا صلى اهللا عليه و صلى اهللا عليه و سلم الصبح ، ومل يكن ركع ركعيت الفجر ، فلما سلم

  سلم؛ سلم معه ، مث قام فركع ركعيت الفجر ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ٢٩.أخرجه الترمذي وابن حبان". ينظر إليه ، فلم ينكر ذلك عليه 

  .واحلديث يدل على جواز قضاء راتبة الفجر بعد الفرض ملن مل يصلها قبل الفرض
  :راتبة صالة الظهر ) ٢-٢-٢(

  :ويتعلق ذه الراتبة املسائل التالية 
  . حكمها :أوالً 
  . وصفها وفضلها :ثانياً 
  . من فاتته األربع قبل الظهر :ثالثاً 
  . من فاتته الركعتان بعد الظهر :رابعاً 

  :و إليك بيان ذلك بالتفصيل 
  : حكمها :أوالً 

  .ى اهللا عليه و سلم قوالً وفعالً راتبة صالة الظهر من السنن املستحبة اليت ثبتت عن الرسول صل
  .ومل يأت ما يدل على وجوا 

  : وصفها وفضلها :ثانياً 

                                            
 ).٢٠٦ص" (يف ضبط أمساء الرجالاملغين :" انظر ) ٢٨(

  .حديث حسن لغريه ) ٢٩(
، ٤٢٢كتاب الصالة ، باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صالة الصبح، حـديث رقـم       (أخرجه الترمذي يف    

، ) ١/٢٧٤(اكم  ، وصححه احل  ) ١٢٦٧كتاب الصالة ، باب من فاتته حىت يقضيها ، حديث رقم            (، و أبو داود يف      ) حتفة-١/٣٢٤
، واحلديث صححه العالمة أمحـد      )  اإلحسان -٢٤٧١، حديث رقم    ٤/٢٢٢(،  ) موارد-٦٢٤(، وابن حبان    ) ١١١٦(وابن خزمية   

  ).١/١٣٣" (صحيح سنن الترمذي "، واأللباين يف ) ٢/٢٨٦" (سنن الترمذي"شاكر يف حتقيقه لـ 
 .يف احلديث جواز قضاء الصلوات يف وقت النهي : فائدة = 
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 إما أن تصلى أربعاً قبل صالة الظهر وأربعاً بعدها ، وإما أن تصلى أربعاً قبل الظهر :راتبة الظهر 
 املسلم بنية راتبة واثنتني بعدها ، وإما أن تصلى اثنتني قبل صالة الظهر واثنتني بعدها ، أي ذلك فعل

  .صالة الظهر ، أجزأه ، وكان مؤدياً هذه السنة 
  :والدليل على مشروعية هذه الصفة األحاديث التالية 

من حافظ على أربع  " : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول :عن أم حبيبة ، قالت ) أ
  ٣٠ه الترمذي وابن ماجهأخرج" . ركعات قبل الظهر وأربع بعدها ، حرمه اهللا على النار 

واحلديث يدل على استحباب صالة أربع ركعات قبل الظهر ، وأربع ركعات بعد الظهر، واحملافظة 
  .عليها 

 سألت عائشة عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن :عن عبد اهللا بن شقيق ؛ قال) ب
فيصلي بالناس ، مث يدخل فيصلي  كان يصلي يف بييت قبل الظهر أربعاً ، مث خيرج :تطوعه ؟ فقالت 

ركعتني، وكان يصلي بالناس املغرب ، مث يدخل فيصلي ركعتني ، ويصلي بالناس العشاء ، ويدخل بييت 
فيصلي ركعتني ، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر ، وكان يصلي ليالً طويالً قائماً وليالً 

وسجد وهو قائم ، و إذا قرأ قاعداً ؛ ركع وسجد وهو طويالً قاعداً ، وكان إذا قرأ وهو قائم؛ ركع 
  ٣١.أخرجه مسلم". قاعد ، وكان إذا طلع الفجر ؛ صلى ركعتني

  . واحلديث يدل على مشروعية صالة أربع قبل الظهر واثنتني بعدها:قلت 

                                            
  .حديث صحيح ) ٣٠(

، "حديث حسن صحيح غريب مـن هـذا الوجـه   : "، وقال )٤٢٨كتاب الصالة ، باب منه آخر حديث رقم         (أخرجه الترمذي يف    
؛ ) ١١٦٠كتاب الصالة والسنة فيها ، باب ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاً ، حديث رقـم                    (وأخرجه ابن ماجه يف     

، ) ١٢٦٩كتاب الصالة ، باب األربع قبل الظهر وبعدها ، حديث رقم            (، وأخرجه أبو داود يف       " … من صلى قبل الظهر   :" بلفظ  
كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ثواب من صلى يف اليوم والليلة ثنيت عشرة ركعة سوى املكتوبة وذكـر اخـتالف     (والنسائي يف   

  ).٣/٢٦٥ ، الناقلني فيه خلرب أم حبيبة يف ذلك واالختالف على عطاء
  ).٦/٢٤" (جامع األصول "، وصححه حمقق )١/١٩١" (صحيح سنن ابن ماجه"واحلديث صححه األلباين يف 

 ).١٤٣١حديث رقم " (السلسلة الصحيحة " وانظر حديثاً آخر يف فضل هذه الركعات يف = 

  .حديث صحيح ) ٣١(
ئماً وقاعداً وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً ، حـديث  كتاب صالة املسافرين وقصرها ، باب جواز النافلة قا  (أخرجه مسلم يف    

 ).٧٣٠رقم 
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والظاهر أنه كان يصليها عليه الصالة والسالم متصلة بتشهدين دون فصل بالتسليم، فتؤدى 
  .٣٢" صالة الليل والنهار مثىن مثىن" :الرباعية ، وختصص من عموم حديث كالصالة 

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و  ":قال أبو عيسى الترمذي 
سلم ومن بعدهم ؛ خيتارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات ، وهو قول سفيان الثوري وابن 

 صالة الليل والنهار مثىن مثىن ؛ يرون الفصل : و أهل الكوفة ، وقال بعض أهل العلم املبارك وإسحاق
  بني كل 

  ).٢٩٠-٢/٢٨٩" (سنن الترمذي" . "ركعتني ، وبه يقول الشافعي و أمحد
 مسعت الرسول صلى اهللا عليه و :وتقدم يف فضل السنن الرواتب حديث أم حبيبة ؛ قالت ) ج

لي هللا كل يوم ثنيت عشرة ركعة ، تطوعاً غري فريضة؛ إال بىن اهللا له بيتاً يف ما من عبد مسلم ، يص" :سلم
  .احلديث ] " …أربع ركعات قبل الظهر ، وركعتني بعد الظهر [، ) إال بىن له بيت يف اجلنة :أو (اجلنة 
  ".…كان ال يدع أربعاً قبل الظهر" :وتقدم حديث عائشة رضي اهللا عنها ) د

حفظت من النيب صلى اهللا عليه و سلم عشر " :عمر رضي اهللا عنهما وتقدم حديث ابن ) هـ
   ".… ركعتني قبل الظهر ، وركعتني بعدها :ركعات
  : من فاتته األربع قبل الظهر :ثالثاً

ورد عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم ؛ أنه كان إذا فاتته األربع قبل الظهر ؛ صالهن بعد صالة 
  .الظهر 

أخرجه الترمذي وابن ".  كان إذا مل يصل أربعاً قبل الظهر ؛ صالهن بعدهاإن النيب" :عن عائشة 
  ٣٣.ماجه

                                            
  حديث صحيح ، عن ابن عمر ) ٣٢(

" . هذا احلديث عندي خطأ   :"، وقال النسائي    )٣/٢٢٧كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب كيف صالة الليل،           (أخرجه النسائي يف    
كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ، باب ما جاء يف صالة الليل والنهار          (ابن ماجه يف    ، وأخرجه   -"النهار: "بزيادة لفظة   :  يعين   –. أهـ

  ).١٣٢٢مثىن مثىن ، حديث رقم 
 ).١/٣٦٦" (صحيح سنن النسائي"، و ) ١/٢٢١" (صحيح سنن ابن ماجه"واحلديث صححه األلباين يف 

  .حديث حسن ) ٣٣(
، واللفـظ لـه ،      "حسن غريـب  :" ، وقال   ) حتفة-١/٣٢٧،  ٤٢٦قم  كتاب الصالة باب منه آخر ، حديث ر       (أخرجه الترمذي يف    

إذا فاتتـه  : " بلفـظ  ) ١١٥٨كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ، باب من فاتته األربع قبل الظهر، حديث رقم     (وأخرجه ابن ماجه يف     
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  ٣٤.واحلديث يدل على أن من فاتته األربع الركعات قبل الظهر ؛ صالهن بعد فرض الظهر مطلقاً
  : من فاتته الركعتان بعد الظهر :رابعاً

 أرسلوه إىل عائشة زوج النيب عن كريب موىل ابن عباس وعبد الرمحن بن أزهر واملسور بن خمرمة
العصر ، ] صالة[ اقرأ عليها السالم منا مجيعاً ، وسلها عن الركعتني بعد :صلى اهللا عليه و سلم ، فقالوا 

قال ابن ( إنا أخربنا أنك تصلينهما ، وقد بلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ى عنهما :وقل 
 فدخلت عليها وبلغتها ما :؟ قال كريب )لناس عليها وكنت أضرب مع عمر بن اخلطاب ا:عباس 

فخرجت إليهم ، فأخربم بقوهلا ، فردوين إىل أم سلمة مبثل ما .  سل أم سلمة :أرسلوين به ، فقالت 
 مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينهى عنهما ، مث رأيته :أرسلوين به إىل عائشة ، فقالت أم سلمة

مها ؛ فإنه صلى العصر ، مث دخل وعندي نسوة من بىن حرام من األنصار ، يصليهما ، أما حني صال
 يا رسول اهللا صلى اهللا : تقول أم سلمة : قومي جبنبه ، فقويل له :فصالمها فأرسلت إليه اجلارية ، فقلت 

. فإن أشار بيده ؛ فاستأخري عنه" إين أمسعك تنهى عن هاتني الركعتني ، وأراك تصليهما ! عليه و سلم 
سألت عن ! يا بنت أيب أمية ": ففعلت اجلارية ، فأشار بيده ، فاستأخرت عنه ، فلما انصرف؛ قال :قال

الركعتني بعد العصر ؟ إنه أتاين ناس من عبد القيس باإلسالم من قومهم ، فشغلوين عن الركعتني اللتني 
  ٣٥.أخرجه الشيخان". بعد الظهر ، فهما هاتان 

  .وعية قضاء سنة الظهر البعدية إذا فاتتا  احلديث يدل على مشر:قلت 
                                                                                                                                                 

متـام  "ي أثبته ، كما حققه األلباين يف        ، وهذا اللفظ منكر، واملعروف باللفظ الذ      "األربع قبل الظهر ؛ صالهن بعد الركعتني بعد الظهر        
  ).٢٤١صلى اهللا عليه و سلم" (املنة

 .، وضعفه يف ضعيف ابن ماجه بالرواية املنكرة ) ١/١٣٤" (صحيح سنن الترمذي"واحلديث باللفظ الذي أوردته صححه األلباين يف 

هو املشروع ، لكن الظاهر أا منكـرة ، وعليـه   ؛ فهذا  "  صالهن بعد الركعتني بعد الظهر     …:"إذا صحت الرواية اليت بلفظ      ) ٣٤(
 ).٢٤١ص" (متام املنة"يشرع صالا بعد فرض الظهر مطلقاً ، كما قال العالمة األلباين يف 

  .حديث صحيح ) ٣٥(
والزيادة لـه ، وأخرجـه يف   ) ١٢٣٣كتاب السهو ، باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، حديث رقم  (أخرجه البخاري يف    

كتاب صالة املسافرين وقصرها ، بـاب معرفـة      (، وأخرجه مسلم يف     ) ٤٣٧٠اب املغازي ، باب وفد عن القيس ، حديث رقم           كت(
  .واللفظ له ) ٨٣٤الركعتني اللتني كان يصليهما النيب صلى اهللا عليه و سلم بعد العصر، حديث رقم 

وهذه " ال: "أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال   : ة ؛ أا قالت للرسول      بزيادة عن أم سلم   ) ١/٣٠٦" (شرح معاين اآلثار  "وأخرجه الطحاوي يف    
الزيادة معلولة ؛ ألن احلفاظ رووا هذا احلديث بدوا ، وثبت عن السيدة عائشة أا كانت تصليهما كما يف احلديث نفـسه ، فلـو                         

سلسلة (هذه الزيادة أورد األلباين هذه الرواية يف     كانت هذه الزيادة ثابتة ؛ لعلمتها ، وهي اليت أرسلت كريباً إىل أم سلمة ، ومن أجل                  
 .، حاكماً بنكارا )٩٤٦األحاديث الضعيفة ، حديث رقم 
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مسعتك تنهى عن هاتني الركعتني ! يا رسول اهللا " : ذكر يف احلديث أن أم سلمة قالت :فإن قيل 
  .، وهذا يقتضي النهي عن تلك الركعتني " وأراك تصليهما
اوم عليهما ظناً  الظاهر من احلديث أن النهي عن هاتني الركعتني بعد العصر إمنا هو ملن د:فاجلواب 

اقرأ " :، أال ترى أنه ذكر يف احلديث نفسه أن السيدة عائشة رضي اهللا عنها كانت تصليهما ٣٦أا سنة
 فقالت … إنا أخربنا أنك تصلينهما :عليها السالم منا مجيعاً وسلها عن الركعتني بعد العصر ، وقل 

ن الركعتني بعد العصر على اإلطالق ؛ ما ، فلو كان املراد من النهي ع"  سل أم سلمة :السيدة عائشة 
  .واهللا أعلم . صلتهما عائشة 

وهناك تعليل آخر ، وهو أن النهي عن الركعتني بعد العصر ملن صالها والشمس غري بيضاء نقية ؛ 
فإن الرسول صلى اهللا عليه و سلم ى عن الصالة بعد العصر إال والشمس مرتفعة ، ولذلك ملا أجاا 

 والسالم ؛ بني هلا سبب هاتني الركعتني ، وأما الركعتان بعد الظهر ، فدل احلديث على عليه الصالة
  .جواز قضاء راتبة الظهر البعدية يف وقت النهي 

كنت أضرب مع عمر بن  " :وقد ثبت ما يدل على هذا ؛ فإن ابن عباس قال يف هذا احلديث 
عن الصالة بعد العصر مطلقاً، والظاهر أن عائشة  أنه كان ينهى الناس :؛ يعين " اخلطاب الناس عليها 
أن يتحرى طلوع الشمس   وهم عمر ، إمنا ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:بلغها هذا ، فقالت 

 :قال.  مل يدع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الركعتني بعد العصر : قالت:ويف رواية عنها . وغروا
ال تتحروا طلوع الشمس وال غروا فتصلوا عند " :لى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا ص:فقالت عائشة 

  ٣٧.رواه مسلم". ذلك
فدل هذا على النهي عن الصالة عند غروب الشمس ، ومفهومه أن الصالة بعد العصر والشمس 

" :بيضاء نقية غري داخل يف النهي ، وهذا املفهوم جاء منطوقاً يف حديث عن على بن أيب طالب مرفوعاً 

                                            
 ………"أما مدوامته صلى اهللا عليه و سلم على صالا ؛ فهذا من خصائصه عليه الصالة والسالم قالت الـسيدة عائـشة                     ) ٣٦(

الة املسافرين وقصرها ، باب معرفة الركعتني اللتني كان يصليهما النيب بعد            كتاب ص (أخرجه مسلم يف    ". وكان إذا صلى صالة أثبتها      
 ).٨٣٥العصر ، حديث رقم 

  .حديث صحيح ) ٣٧(
 ).٨٣٣كتاب صالة املسافرين وقصرها ، باب ال تتحروا بصالتكم طلوع الشمس وال غروا ، حديث رقم (أخرجه مسلم يف 
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ال " :أخرجه أبو داود والنسائي ، ويف رواية ألمحد ". ى عن الصالة بعد العصر ؛ إال والشمس مرتفعة
  .٣٨" تصلوا بعد العصر ؛ إال أن تصلوا والشمس مرتفعة

  
  :راتبة صالة العصر ) ٢-٢-٣(

  :ويتعلق ذه الراتبة املسائل التالية 
   . حكمها :أوالً 
   . فضلها :ثانياً 
  .ا  صفته:ثالثاً 

  :وبياا فيما يلي 
  : حكمها :أوالً 

، اليت ثبت الترغيب فيها من الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، كما ٣٩راتبة العصر من السنن الرواتب
  .ثبت فعله هلا ؛ فاحملافظة عليها من األمور املستحبة 

  : فضلها :ثانياً 
  :ورد يف فضل راتبة العصر احلديث التايل 

". رحم اهللا امرأ صلى قبل العصر أربعاً" : اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ابن عمر ؛ قال رسول
  ٤٠.أخرجه أمحد والترمذي و أبو داود

                                            
  .حديث صحيح ) ٣٨(

كتاب الصالة ، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة ، حديث رقم              (، و أبو داود يف      ) ١/١٣٠" (املسند"أخرجه أمحد يف    
  ).٢/٢٨٠كتاب املواقيت ، باب الرخصة يف الصالة بعد العصر ، (واللفظ له ، وأخرجه النسائي يف ) ١٢٧٤

، وأورد ما يـشبه  ) ٢٠٠ الصحيحة ، حديث رقم    سلسلة األحاديث (واحلديث توسع يف خترجيه والكالم على فقهه العالمة االلباين يف           
  ).٢٧٥-٢/٢٦٤" (احمللى" ، ولينظر لالستزادة ٣١٤له عن أنس حتت رقم 

 ).٣١٤: (وصوابه ) ٣٠٨: (عند اإلحالة إىل رقم الشاهد " السلسلة "وقع خطأ يف : تنبيه 

، وهي من   ) ٢/١٢٥(البن قدامة   " املغين"، كما يف    عدها من السنن الرواتب هو الراجح ، وهذا اختيار أيب اخلطاب الكلوذاين             ) ٣٩(
  ).١/١٢٠" (ذيل طبقات احلنابلة"املسائل الىت انفرد ا أبو اخلطاب ؛ كما يف 

  .وجهني للحنابلة ) ١/٨٨" (احملرر"ونقل فيها جمد الدين أبو الربكات ابن تيمية يف 
عصر من السنن الراتبة مع الفريضة ، و أن ذلك هـو األكمـل ،             بأن أربع ركعات قبل ال    " املهذب"وصرح الشريازي من الشافعية يف      

 ).٤/٨" (اموع شرح املهذب"ووافقه النووي يف 

  .حديث حسن ) ٤٠(
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واحلديث يدل على استحباب فعل هذه الركعات ، بل واحملافظة عليها ؛ رجاء الدخول يف دعوة 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  : صفتها :ثالثاً 
موصوالت بتشهدين كالصلوات الرباعية ، يسلم يف آخرهن ، تصلى راتبة العصر ، أربع ركعات ، 

  .قبل صالة العصر 
 سألنا علياً عن تطوع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالنهار؟ :عن عاصم بن ضمرة السلويل ، قال 

 عليه كان رسول اهللا صلى اهللا ":قال.  أخربنا به ؛ نأخذ منه ما استطعنا :فقلنا .  إنكم ال تطيقونه :فقال
مبقدارها من )  من قبل املشرق:يعين(وسلم إذا صلى الفجر ؛ ميهل ، حىت إذا كانت الشمس من هاهنا 

؛ قام فصلى ركعتني ، مث ميهل حىت إذا كانت الشمس )  من قبل املغرب:يعين(صالة العصر من هاهنا 
صلى أربعاً ، وأربعاً قبل مقدارها من صالة الظهر من هاهنا ؛ قام ف)  من قبل املشرق:يعين(من هاهنا 

الظهر إذا زالت الشمس ، وركعتني بعدها ، وأربعاً قبل العصر ، يفصل بني كل ركعتني بالتسليم على 
فتلك ست عشرة ركعة " :قال علي ". املالئكة املقربني والنبيني ومن تبعهم من املسلمني واملؤمنني 

  .أخرجه الترمذي وابن ماجه" ن يداوم عليها تطوع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالنهار ، وقل م
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي حني تزيغ الشمس ركعتني ، وقبل " :ويف رواية للنسائي 

  ٤١"نصف النهار أربع ركعات ، جيعل التسليم يف آخره
                                                                                                                                                 

 ،  ٤٣٠كتاب الصالة ، باب ما جاء يف األربع قبل العصر ، حديث رقم              (، وأخرجه الترمذي يف     ) ٤/٢٠٣" (املسند"أخرجه أمحد يف    
، وصـححه ابـن   ) عون-١/٤٩٠، ١٢٧١كتاب الصالة ، باب الصالة قبل العصر ، حديث رقم         (، و أبو داود يف    ) حتفة-١/٣٢٩

ا ". حسن غريب :" ، واحلديث قال عنه الترمذي      )  اإلحسان -٢٤٥٣، رقم   ٦/٢٠٦) ( موارد -٦١٦(، وابن حبان    ) ١١٩٣(خزمية  
  .هـ
  ٣٧ص

  ).٦/٢٠٦" (اإلحسان"، وحمقق ) ٦/٢٦" (مع األصول جا"، وحمقق ) ١/٢٣٧" (صحيح سنن أيب داود"واحلديث حسنه األلباين يف 
حفظت عن رسول اهللا صـلى اهللا  :" ومل يصب من أعل احلديث بأن رواية ابن عمر مل يذكر هذه الركعات يف حديث السابق            : قلت  

 غري ذلـك ، فـال   ؛ ألن ابن عمر إمنا أخرب مبا حفظه من فعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، ومل خيرب             " …عليه وسلم عشر ركعات     
 ).١/٣١٢" (زاد املعاد"تنايف بني اخلربين ، كما قرره ابن قيم اجلوزية يف 

  .حديث حسن ) ٤١(
  ٣٨ص

مقتصراً على ما يتعلق براتبـة الظهـر ،       ) ٤٢٤كتاب الصالة ، باب ما جاء يف األربع قبل الظهر ، حديث رقم              (أخرجه الترمذي يف    
باب كيف كان تطـوع  (مقتصراً على راتبة العصر ، وأخرجه يف ) ٤٢٩لعصر ، حديث رقم باب ما جاء يف األربع قبل ا(وأخرجه يف  
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 حديث علي حديث حسـن ، واختار إسحاق بن إبراهيم أن ال يفصل " :قال أبو عيسى الترمذي 
 ومعىن أنه يفصل بينهن بالتسليم ؛ :يف األربع قبل العصر ، واحتج ذا احلديث ، وقال إسحــاق 

ورأى الشافعي و أمحد صالة الليل والنهــار مثىن مثىن ؛ خيتاران الفصل يف األربع قبل .  التشهد:يعين 
  .اهـ.٤٢"العصر 

جيعل التسليم يف  ":ة اليت عند النسائي الظاهر هو ما قاله إسحاق بن إبراهيم ، ويؤيده الرواي:قلت 
يفصل بني كل ركعتني ":، ويرشحه أنه لو كان املراد بالتسليم للخروج من الصالة يف قوله ٤٣"آخره

، لو كان املراد التسليم للخروج من الصالة ؛ للزم " …بالتسليم على املالئكة املقربني والنبيني واملرسلني 
 …رد شرعاً ، فدل هذا على أن املراد بالتسليم على املالئكة املقربني املصلي أن ينوي ذلك ، وهذا مل ي

  . التشهد ، خاصة وقد ورد مرفوعاً أن التشهد فيه التسليم على كل عبد صاحل يف السماء و األرض:إخل 
  .٤٤"صالة الليل والنهار مثىن مثىن":وعليه ؛ فتخصص هذه الراتبة من عموم حديث 

ل صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي هذه األربع الركعات قبل العصر ؛ واحلديث يدل على أن الرسو
فعدها من السنن الرواتب هو الصواب إن شاء اهللا ؛ لثبوا عنه صلى اهللا عليه وسلم قوالً وفعالً وباهللا 

  .التوفيق 
  :راتبة صالة املغرب ) ٢-٢-٤(

  :ويتعلق ذه الراتبة املسائل التالية 
  . حكمها :أوالً 
  . صفتها وفضلها : ثانياً
  . تأكيد صالا يف البيوت :ثالثاً 

  :وبيان ذلك كما يلي 
                                                                                                                                                 

كتاب اإلمامة ، باب الصالة قبـل العـصر   (وأورده تاماً ،وأخرجه النسائي يف ) ٥٩٨النيب صلى اهللا عليه وسلم بالنهار ، حديث رقم       
كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ، باب ما        (بن ماجه يف    ، وأخرجه ا  ) ١٢٠-٢/١١٩(وذكر اختالف الناقلني عن أيب إسحاق يف ذلك         

خمتصر األلباين ، حـديث     " (الشمائل"واللفظ له ، وأخرجه الترمذي يف       ) ١١٦١جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار ، حديث رقم          
  ) .٢٤٣رقم 

 ).٦/٨" (جامع األصول"، وحسنه حمقق ) ٢٣٧حديث رقم " (سلسلة األحاديث الصحيحة"واحلديث ؛ حسنه األلباين يف 

 ). شاكر-٢٩٥-٢/٢٩٤" (سنن الترمذي) "٤٢(

 ).٢٣٧حديث رقم " (السلسلة الصحيحة"، و ) ٢/١٢٠" (حاشية السندي على النسائي) " ٤٣(

 .سبق ختريج هذا احلديث يف املسألة الثانية من مسائل راتبة الظهر ) ٤٤(
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  : حكمها :أوالً 
راتبة املغرب سنة من السنن الرواتب ، اليت يستحب للمسلم احملافظة عليها ، وقد ثبتت هذه السنة 

  .عنه صلى اهللا عليه وسلم بالقول والفعل 
  : صفتها وفضلها :ثانياً 

  :كعتان ، تصليان بعد صالة املغرب ، وتقدم يف النص عليها راتبة املغرب ر
ما من عبد مسلم يصلي " : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول :حديث أم حبيبة ؛ قالت

  هللا كل يوم ثنيت عشرة ركعة تطوعاً غري فريضة ؛ إال بىن اهللا له بيتاً يف 
كعات قبل الظهر ، وركعتني بعد الظهر، وركعتني أربع ر [:) إال بين له بيت يف اجلنة :أو (اجلنة 

  ]".…بعد املغرب 
 :حفظت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشر ركعات":وحديث ابن عمر رضي اهللا عنه ؛ قال 

  ".…ركعتني قبل الظهر ، وركعتني بعدها ، وركعتني بعد املغرب يف بيته 
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، عن تطوعه وحديث عبد اهللا بن شقيق ؛ سألت عائشة عن صالة رسو

كان يصلي يف بييت قبل الظهر أربعاً ، مث خيرج فيصلي بالناس ، مث يدخل فيصلي ركعتني ،  ":؟فقالت
  ".…وكان يصلي بالناس املغرب ، مث يدخل فيصلي ركعتني 

  : تأكيد صالا يف البيوت :ثالثاً
وع يف البيت إال ما كان لعارض ، وقد جاء عنه كان من هديه صلوات اهللا وسالمه عليه صالة التط

  .صلى اهللا عليه وسلم التأكيد على صالة راتبة املغرب يف البيوت 
 أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين عبد األشهل ، فصلى م املغرب :عن حممود بن لبيد ؛ قال

  .٤٥محد ، وصححه ابن خزميةأخرجه أ". اركعوا هاتني الركعتني يف بيوتكم " :، فلما سلم ؛ قال 
 صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة املغرب يف مسجد بين عبد :عن كعب بن عجرة ؛ قال 

عليكم ذه الصالة يف  ":األشهل ، فلما صلى ؛ قام ناس يتنفلون ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .٤٦أخرجه أبو داود والنسائي" . البيوت 

                                            
  .حديث حسن ) ٤٥(

  ).١٢٠٠(ة وابن خزمي) ٥/٤٢٨" (املسند"أخرجه أمحد يف 
 ).١/٣١٣" (زاد املعاد"، وقواه حمققا ) ١/٢٠٩(واحلديث حسنه األلباين يف تعليقه على ابن خزمية 

  .حديث حسن لغريه ) ٤٦(
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  ٤٧.ن على تأكيد استحباب صالة راتبة املغرب يف البيوت احلديثان يدال:قلت 
  :راتبة العشاء ) ٢-٢-٥ (

  :وتتعلق ا مسألتان 
  . حكمها :أوالً 
  . صفتها وفضلها :ثانياً 
  : حكمها :أوالً 

                                                                                                                                                 
  ٤١ص

واللفـظ لـه ،   ) ٣/١٩٨كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب احلث على الصالة يف البيوت والفضل يف ذلك،               (أخرجه النسائي يف    
  ).١٣٠٠كتاب الصالة ، باب ركعيت املغرب أين تصليان ، حديث رقم ( وأخرجه أبو داود يف

 ).١/٣١٤" (زاد املعاد"، وحسنه لغريه حمققاً ) ١/٢٤١" (صحيح سنن أيب داود"واحلديث حسنه األلباين يف 

  :اعلم أن ظاهر األمر يف احلديثني يقتضي وجوب صالما يف البيوت ، لكن صرفه عن الوجوب أمور ) ٤٧(
  !.أن أصل راتبة املغرب االستحباب ال الوجوب ؛ فكيف يكون الفرع واجباً و األصل مستحباً ؟:منها 

  :ما يستفاد مما يلي : ومنها 
إن ) : أمحد بـن حنبـل    (قلت أليب   ) :"٥/٤٢٨(حلديث حممود بن لبيد املتقدم      " املسند"قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل بعد إيراده يف           

هـذه  :  بعد املغرب يف املسجد ؛ مل جتزه إال أن يصليهما يف بيته ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال                       من صلى ركعتني  : رجالً قال 
  .اهـ)!". ما أحسن ما انتزع: أو (ما أحسن ما قال : قال. حممد بن عبد الرمحن : من قال هذا؟ قلت: قال. صالة البيوت 

زاد "يف توجيه هذه العبارة عن أمحد نقله عنه ابن قـيم اجلوزيـة يف               ) أيهمالعله الربمكي أو العكربي ال أدري       (قال أبو حفص    : قلت
من صلى ركعـتني بعـد      : أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم ذه الصالة يف البيوت ، وقال املروزي              : ووجهه:" ؛ قال ) ١/٣١٣" (املعاد

لعلـه  : قال. هو عاص: حيكى عن أيب ثور أنه قال     : هقلت ل ! ما أعرف هذا  ] : أمحد بن حنبل  [املغرب يف املسجد يكون عاصياً ؟ قال        
ووجهه أنه لو صلى الفـرض يف البيـت وتـرك           : قال أبو حفص    ". اجعلوها يف بيوتكم  :" ذهب إىل قول النيب صلى اهللا عليه وسلم         

  .انتهى كالمه". املسجد؛ أجزأه ؛ فكذلك السنة
 ، وإمنا وجهه أن السنن ال يشترط هلا مكان معني، وال مجاعـة ، فيجـوز   وليس هذا وجهه عند أمحد رمحه اهللا:" قال ابن القيم متعقباً  

  .اهـ" فعلها يف البيت واملسجد
باب األمر بأن يركع الركعتني بعـد املغـرب يف      :"ومن القرائن ما أشار إليه ابن خزمية حيث بوب على حديث حممود بن لبيد               : قلت

أن يـصليها يف  "لم أن مصليها يف املسجد عاص؛ إذ النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر قد حيسب بعض من مل يتبحر الع      " أمر"البيوت بلفظ   
  باب ذكر :" ، مث بوب بعده" البيوت

  ٤٢ص
اخلرب املفسر ألمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بأن تصلى الركعتان بعد املغرب يف البيوت ، والدليل على أن األمر بذلك أمر استحباب                       =

  ". النوافل يف البيوت أفضل من النوافل يف املساجدال أمر إجياب ، إذ صالة
 ).٢١٠-١/٢٠٩" (صحيح ابن خزمية. "وساق حديثاً ذا املعىن
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راتبة العشاء من السنن الراتبة ؛ فهي صالة يستحب للمسلم أن حيافظ عليها ؛ لثبوت فعلها عنه 
  . ؛ كما ثبت الترغيب فيها بقوله صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم

  : صفتها وفضلها :ثانياً 
 وركعتني …حفظت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشر ركعات " :تقدم حديث ابن عمر 

  ".بعد العشاء يف بيته 
لم ،  سألت عائشة عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وس:وتقدم حديث عبد اهللا بن شقيق ؛ قال 

  ". ويصلي بالناس العشاء ، ويدخل بييت فيصلي ركعتني … " :عن تطوعه ؟ فقالت 
ما من عبد مسلم " : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول :وتقدم حديث أم حبيبة ؛ قالت 

 بعد  وركعتني… […يصلي هللا كل يوم ثنيت عشرة ركعة تطوعاً غري فريضة ؛ إال بىن اهللا له بيتاً يف اجلنة 
  ] ".…العشاء 

  . وهذه األحاديث فيها أن راتبة العشاء ركعتني بعد صالة العشاء :قلت 
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  صالة الليل والوتر

  
  :يشتمل هذا الباب على الفصول التالية 

  
  .فضلهما ) ٣-١(
  .حكم صالة الليل والوتر ) ٣-٢(
  .أول وقت صالة الليل والوتر وآخره ) ٣-٣(
  .الوتر وصفتها عدد ركعات صالة الليل و) ٣-٤(
  .ما يقرأ يف الوتر ) ٣-٥(
  .القنوت يف الوتر حكمه وموضعه وصفته ) ٣-٦(
  .من نام عن وتره أو نسيه ) ٣-٧(
  .مشروعية صالة الليل مجاعة يف رمضان ) ٣-٨(
  .ال وتران يف ليلة ) ٣-٩(

  :وبيان ذلك كما يلي 
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  ٣١

  صالة الليل والوتر
  فضلهما) ٣- ١(

  :لوتر أحاديث ، أذكر منها األحاديث التالية ورد من فضل صالة الليل وا
أفضل الصيام بعد  ": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ؛ قال )أ

  ٤٨.أخرجه مسلم". رمضان شهر اهللا احملرم ، وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل 
عليكم بقيام الليل ؛ فإنه " :ليه وسلم ؛ قال عن أيب أمامة الباهلي ، عن رسول اهللا صلى اهللا ع) ب

رواه الترمذي ". دأب الصاحلني قبلكم ، وهو قربة لكم إىل ربكم ، ومكفرة للسيئات ، ومنهاة عن اإلمث
  ٤٩.واحلاكم
  إن ": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ؛ قال ) ج

  ٥٠.أخرجه أمحد وابن أيب شيبة". ، وهي الوتراهللا زادكم صالة ؛ فحافظا عليها 
  . واألحاديث السابقة تدل على فضيلة صالة الليل واستحباب احملافظة على صالة الوتر :قلت 

  حكم صالة الليل والوتر) ٣-٢(
صالة الليل سنة مستحبة ، والوتر يف آخرها سنة مؤكدة ، هذا ما دلت عليه النصوص؛ فمن ذلك 

  :األحاديث التالية 
اجعلوا آخر صالتكم بالليل " : عبد اهللا بن عمر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ قال  عن) أ

  ٥١.متفق عليه" وتراً

                                            
  .حديث صحيح ) ٤٨(

 ).١١٦٣كتاب الصيام ، باب فضل صوم احملرم ، حديث رقم (يف " صحيحه"أخرجه مسلم يف 

  .حديث حسن ) ٤٩(
معلقاً طرف سنده ، وأخرجـه  ) ٣٥٤٩النيب صلى اهللا عليه وسلم ، حديث رقم كتاب الدعوات ، باب يف دعاء       (أخرجه الترمذي يف    

إرواء "، واحلديث حسنه األلباين يف      ) ٢/٥٠٢" (السنن الكربى "واللفظ له ، ومن طريقة البيهقي يف        ) ١/٣٠٨" (املستدرك"احلاكم يف   
 ).٢٠٢-٢/١٩٩" (الغليل 

  .حديث حسن لغريه ) ٥٠(
" إرواء الغليـل  "، واحلديث صححه األلباين يف      ) ٢/٢٩٧" (املصنف"، وابن أيب شيبة يف      ) ٢٠٨-٢/٢٠٦" (املسند"أخرجه أمحد يف    

)٢/١٥٩.( 

  .حديث صحيح ) ٥١(
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  ٣٢

   مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :عن عبد اهللا بن بريدة ، عن أبيه ؛ قال) ب
  ٥٢.أخرجه أمحد و أبو داود" . الوتر حق" :يقول 

الوتر حق على كل " : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :عن أيب أيوب األنصاري ؛ قال) ج
مسلم ، فمن أحب أن يوتر خبمس ؛ فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثالث ؛ فليفعل ، ومن أحب أن يوتر 

  ".بواحدة ؛ فليفعل 
الوتر حق ، فمن شاء ؛ أوتر بسبع ؛ ومن شاء ؛ أوتر خبمس ، ومن شاء؛ أوتر " :ويف رواية 
  ٥٣".ء ؛ أوتر بواحدة ، ومن شاء ؛ أومأ إمياءبثالث ، ومن شا

                                                                                                                                                 
كتاب صالة املـسافرين    (، وأخرجه مسلم يف     ) ٩٩٨كتاب الوتر ، باب ليجعل آخر صالته وتراً ، حديث رقم            (أخرجه البخاري يف    

  ).٧٥١والوتر ركعة من آخر الليل ، حديث رقم وقصرها ، باب صالة الليل مثىن مثىن 
قد يستدل بصيغة األمر من يرى وجوب الوتر ، فإن كان يرى بوجوب الـوتر           : " قال ابن دقيق العيد تعليقاً على هذا احلديث         : فائدة

  ).٢/٨٤" (أحكام األحكام. "اهـ ". كونه آخر صالة الليل ؛ فاألمر قريب ، وال أعلم أحداً قال ذلك
ـ ". جيب الوتر على من يتهجد بالليل ، وهو مذهب بعض مـن يوجبـه مطلقـاً   : "كذا قال رمحه اهللا ، وقال ابن تيمية       : قلت . اهـ

  ).٦٤ص " (االختيارات الفقهية"
" جممـوع الفتـاوى   " وقد قال ابن تيميـة كمـا يف          -أعاله–الراجح أن الوتر ليس بواجب ، كما ستأيت األدلة على تقريره            : أقول  

 .وهذا الصواب. اهـ". الوتر سنة مؤكدة باتفاق املسلمني ، ومن أصر على تركه ؛ ترد شهادته"): ٢٣/٨٨(

  .حديث حسن لغريه ) ٥٢(
، ) ١٤١٩كتاب الصالة ، باب فيمن مل يوتر ، حـديث رقـم          (، و أبو داود يف      )  الفتح الرباين  -٤/٢٧٤" (املسند"أخرجه أمحد يف    

هذا حديث صحيح ، و أبو املنيب العتكي مروزي ثقـة جيمـع حديثـه ، ومل    : " احلاكم ، وقال ) ١/٣٠٥" (املستدرك"واحلاكم يف  
  .اهـ". خيرجاه 

 أنه يقبل يف املتابعات والشواهد ، وقد جاء هلذا املقطع ما يشهد له ،            – أحد رواة احلديث     –والذي يظهر يف حال أيب املنيب       : قلت  =
؛ فال ترتقي إىل احلسن ؛ لعدم وجود ما يشهد هلا ، ولذلك ضعف األلباين هذا          –" نافمن مل يوتر ؛ فليس م     :"  وهو   –أما بقية احلديث    

  :على شاهد له ) ٢/٢٩٧" (مصنف ابن أيب شيبة "، مث يسر اهللا يل الوقوف يف ) ١/٣٩٩" (للمشكاة"احلديث هلذه الزيادة يف حتقيقه 
من :" مرة ، عن أيب هريرة ؛ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثنا وكيع ، عن خليل بن مرة ، عن معاوية بن            : قال ابن أيب شيبة     
  ".مل يوتر فليس منا 

وخليل ضعيف يصلح لالعتبار إن شاء اهللا ؛ فهو شاهد حلديث أيب املنيب يرقيه إىل مرتبة احلسن لغريه يف املقطع الثاين ؛ فاحلمد                 : قلت  
  .هللا على توفيقه 

 .صل احلديث التايل  ومما يشهد للمقطع الذي أوردته يف األ

  .حديث صحيح ) ٥٣(
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  ٣٣

 هذه األحاديث تدل على تأكيد استحباب صالة الليل والوتر ، بل فيها ما قد يشعر :قلت 
  . إما مطلقاً ، وإما يف حق من يتهجد بالليل :بوجوب الوتر 

  :لكن ورد ما يدل على أن صالة الليل والوتر ليستا حبتم ، من ذلك 
الوتر ليس حبتم كهيئة املكتوبة ، ولكنه سنة سنها رسول اهللا صلى " :عنه ؛ قال عن علي رضي اهللا 

  ٥٤.أخرجه النسائي". اهللا عليه وسلم 
 وهذا صريح يف عدم وجوب الوتر ، وال أعلم له خمالفاً من الصحابة ؛ فقوله هذا له حكم :قلت 

  ٥٥.اإلمجاع السكويت
 " : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :؛ قال عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما 

  ٥٦.أخرجه البخاري ومسلم". ال تكن مثل فالن ، كان يقوم من الليل ، فترك قيام الليل ! يا عبد اهللا 
يف هذا احلديث دليل على أن قيام الليل ليس بواجب ، إذ لو كان واجباً ؛ مل يكتف لتاركه ذا 

  ٥٧.القدر ، بل كان يذمه أبلغ الذم

                                                                                                                                                 
واللفظ له ، وأخرجـه النـسائي يف      )  عون -١/٥٣٤ ،   ١٤٢١كتاب الصالة ، باب حكم الوتر ؟ حديث رقم          (أخرجه أبو داود يف     

 والرواية لـه ،   ) ٢٣٩-٣/٢٣٨كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب ذكر االختالف على الزهري يف حديث أيب أيوب يف الوتر ،                   (
  شرح "، والطحاوي يف ) ١١٩٠كتاب إقامة الصالة ، باب ما جاء يف الوتر بثالث ومخس وسبع وتسع ، حديث رقم (وابن ماجه يف 

  ٤٨ص
، )  اإلحـسان  -٢٤١١ و   ٢٤١٠ و   ٢٤٠٧، حديث رقـم     ١٧١-١٧٠،  ٦/١٦٧(، وصححه ابن حبان     ) ١/٢٩١" (معاىن اآلثار 
 ).١/٣٠٢" (مستدركه"واحلاكم يف 

  .أثر حسن ) ٥٤(
كتاب قيـام الليـل     (، والنسائي يف    ) ٤٥٦٩رقم  -٣/٣" (املصنف"، وعبد الرازق يف     ) ٢/٢٩٦" (املصنف"أخرجه ابن أيب شيبة يف      

، ) كتاب الصالة ، باب ما جاء أن الوتر ليس حبـتم  (واللفظ له ، وأخرجه الترمذي يف ) ٣/٢٢٩وتطوع النهار ، باب األمر بالوتر ،   
 ).١/٣٦٨" صحيح سنن النسائي "وصححه األلباين يف . "حديث حسن:" وقال الترمذي 

وروي عن أيب أيوب    :"يف شرحه للحديث األول منه يقول       ) كتاب الوتر ) (خمطوط(له  " شرح البخاري "مث رأيت ابن رجب يف      ) ٥٥(
  .اهـ" أنه واجب ، وعن معاذ من وجه منقطع 

 ).٢/١٨٦" (فقه السلفمعجم :" ومل أقف على هذه الرواية عن أيب أيوب ، وانظر : قلت 

  .حديث صحيح ) ٥٦(
واللفظ له ، ومـسلم يف  ) ١١٥٢كتاب التهجد ، باب ما يكره من ترك قيام الليل ملن كان يقومه ، حديث رقم        (أخرجه البخاري يف    

 ).١١٥٩كتاب الصيام ، باب النهي عن صوم الدهر ، حديث رقم (

 ).٣/٣٨" (فتح الباري : " انظر ) ٥٧(
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  ٣٤

 إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النيب عليه :عن علي بن أيب طالب ؛ قال
أنفسنا بيد اهللا ، فإذا شاء أن يبعثنا ؛ بعثنا ، !  يا رسول اهللا :فقلت " أال تصليان ؟" :السالم ليلة ، فقال 

وكان " :فخذه وهو يقول فانصرف حني قلت ذلك ، ومل يرجع إيل شيئاً ، مث مسعته وهو مول يضرب 
  ٥٨.متفق عليه ". اإلنسان أكثر شيء جدالً

  ٥٩. ولو كان قيام الليل واجباً ، ملا عذره بقوله ذاك ، واهللا أعلم:قلت 
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى ذات ليلة يف :عن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها 

ة ، فكثر الناس ، مث اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، املسجد ، فصلى بصالته ناس ، مث صلى من القابل
قد رأيت الذي صنعتم ، ومل " :فلم خيرج إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فلما أصبح ؛ قال 

  ٦٠.متفق عليه" . مينعين من اخلروج إليكم ؛ إال أين خشيت أن تفرض عليكم ، وذلك يف رمضان 
؛ فعليكم بالصالة يف "كم صنيعكم حىت ظننت أنه سيكتب عليكم  ما زال ب… " :ويف رواية 

  ٦١.أخرجها مسلم عن زيد بن ثابت". بيوتكم ؛ فإن خري صالة املرء يف بيته ؛ إال الصالة املكتوبة 
 هذا احلديث فيه داللة ظاهرة على عدم وجوب صالة الليل ، إذ نص الرسول أا من صالة :قلت 

 وذلك أنه صلى اهللا عليه وسلم خشي أن تفرض عليهم صالة الليل مجاعة يف البيوت اليت ليست بواجبة ،

                                            
  .حديث صحيح ) ٥٨(

كتاب التهجد ، باب حتريض النيب صلى اهللا عليه وسلم على صالة الليل والنوافل من غري إجياب ، حديث رقـم                   (أخرجه البخاري يف    
كتـاب صـالة   (، وأخرجه مسلم يف    )٧٤٦٥،  ٧٣٤٧،  ٤٧٢٤: (واللفظ له ، وله عنده مواضع أخرى حتت األرقام التالية           ) ١١٢٧

 ).٧٧٥نام الليل أمجع حىت أصبح ، حديث رقم املسافرين وقصرها ، باب ما ورد فيمن 

  )٣/١١" (فتح الباري : "انظر ) ٥٩(
 ".باب حتريض النيب صلى اهللا عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غري إجياب: "وقد بوب عليه البخاري : قلت 

  .حديث صحيح ) ٦٠(
  سلم على قيام الليل والنوافل ، كتاب التهجد ، باب حتريض النيب صلى اهللا عليه و(أخرجه البخاري يف 

  ٥٠ص
كتاب صالة املسافرين وقصرها ، باب الترغيب       (، واللفظ له ، وأخرجه مسلم يف        ) ٢٠١٢رقم  (، وطرفه حتت    ) ١١٢٩حديث رقم   

 .والرواية املشار إليها له ) ٧٦١يف قيام رمضان وهو التراويح ، حديث رقم 

  .حديث صحيح ) ٦١(
 ).٧٨١ملسافرين وقصرها ، باب استحباب صالة النافلة يف بيته وجوازها يف املسجد، حتت رقم كتاب صالة ا(أخرجه مسلم يف 
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  ٣٥

املساجد يف رمضان ، فدل ذلك أا ليست بواجبة مجاعة يف املساجد يف رمضان ويف غري رمضان 
  ٦٢.كذلك؛ لعدم الفرق ، وأفراداً كذلك

لته حيث توجهت كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف السفر على راح" :عن ابن عمر ؛ قال 
  ٦٣.أخرجه البخاري" . به يومئ إمياًء صالة الليل إال الفرائض ، ويوتر على راحلته

 ثبت باالستقراء أنه صلى اهللا عليه وسلم مل يصل فريضة على راحلته ، فدلت صالته صالة :قلت 
  ٦٤.الليل والوتر على الراحلة أا من التطوع الذي ليس حبتم كهيئة املكتوبة

ة على عدم وجوب صالة الليل والوتر ما سبق عن أيب هريرة رضي اهللا عنه؛ قال رسول ومن األدل
أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهللا احملرم ، وأفضل الصالة بعد الفريضة " :اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ٦٥.أخرجه مسلم". صالة الليل
ائر الصلوات غري الفريضة، وفيه داللة على عدم وجوب صالة الليل ، إذ فاضل بني صالة الليل وس

وقرن يف التفضيل بني صيام شهر اهللا احملرم وصالة الليل ؛ فكما أن صيام شهر اهللا احملرم ليس بواجب ؛ 
  .فكذا صالة الليل ، واهللا أعلم

 أن جمموع هذه النصوص يدل على عدم وجوب صالة الليل والوتر ؛ فهي قرينة :واملقصود 
  .واهللا أعلم. حاديث بوجوب الوتر ، صارفة من الوجوب إىل االستحبابصارفة ملا قد تشعر به بعض األ

ويؤكد عدم الوجوب ما ذكرته السيدة عائشة رضي اهللا عنها ؛ من أن قيام الليل كان فرضاً يف 
  ٦٦.زل اهللا التخفيف يف آخر سورة املزمل ، فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة ـأول األمر ، مث أن

                                            
 ).١/١٤" (فتح الباري: " وانظر ) ٦٢(

  .حديث صحيح) ٦٣(
 ).١٠٠٠كتاب الوتر ، باب الوتر يف السفر ، حديث رقم (أخرجه البخاري يف 

 ).٢/٤٨٩" (فتح الباري: "وانظر ) ٦٤(

 )٣-١(صل األول من هذا الباب سبق خترجيه يف الف) ٦٥(

  ).٣-٦/٤: (سيأيت نصه وخترجيه انظر . حديث صحيح ) ٦٦(
  .قيام الليل غري الوتر : فإن قيل 
  .الذي دلت عليه النصوص أن قيام الليل والوتر صالة واحدة ، ويعرب عنها بالشفع والوتر: فاجلواب 

معىن ما روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يوتر بثالث عشرة             : قال إسحاق بن راهويه   ) :" ٣٢١-٢/٣٢٠" (سنن الترمذي "ويف  
وروى يف ذلك حـديثاً عـن       . إمنا معناه أنه كان يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة مع الوتر ، فنسبت صالة الليل إىل الوتر                 : ؛ قال   

إمنـا  : إمنا عىن به قيام الليل ؛ يقول: قال!". قرآن أوتروا يا أهل ال:" عائشة ، واحتج مبا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ أنه قال              
 .اهـ". قيام الليل على أصحاب القرآن
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  ة الليل والوتر وآخرهأول وقت صال)٣-٣(
  :أول وقت صالة الليل والوتر بعد صالة العشاء ، وآخره طلوع الفجر ، ويدل على ذلك ما يلي 

 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي فيما بني أن :عن عائشة رضي اهللا عنها ؛ قالت ) أ
عشرة ركعة، يسلم بني كل إىل الفجر إحدى )  العتمة:وهي اليت يدعو الناس(يفرغ من صالة العشاء 

ركعتني ، ويوتر بواحدة ، فإذا سكت املؤذن من صالة الفجر ، وتبني له الفجر، وجاءه املؤذن ؛ قام، 
  ٦٧.أخرجه مسلم". فركع ركعتني خفيفتني ، مث اضطجع على شقه األمين ، حىت يأتيه املؤذن لإلقامة 

إن اهللا زادكم صالة ، وهي " :ه وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا علي:وعن أيب بصرة الغفاري ) ب
  ٦٨.أخرجه أمحد". الوتر ؛ فصلوها فيما بني صالة العشاء إىل صالة الفجر

اليت يدعو ( واحلديثان ظاهران يف أن صالة الليل والوتر وقتهما يبدأ من بعد صالة العشاء :قلت 
  .إىل الفجر ) العتمة:الناس 

فإذا خشي أحدكم الصبح؛ صلى " : عليه وسلم ويؤكد أن آخرها الفجر ما ثبت عنه صلى اهللا
  ٦٩"ركعة واحدة توتر له ما قد صلى

   أن ما بني صالة العشاء إىل:الذي اتفق عليه أهل العلم " :قال ابن نصر 
طلوع الفجر وقت للوتر ، واختلفوا فيما بعد ذلك إىل أن يصلي الفجر ، وقد روي عن النيب صلى 

  ٧٠.اهـ". قبل طلوع الفجراهللا عليه وسلم أنه أمر بالوتر 
 واألفضل يف حق من خشي أن ال يقوم آخر الليل الصالة يف أوله، ومن وثق من نفسه؛ :قلت 

من " : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :فاألفضل له تأخريه إىل آخر الليل ؛ ملا ثبت عن جابر؛ قال

                                            
  .حديث صحيح ) ٦٧(

كتاب صالة املسافرين وقصرها ، باب صالة الليل وعد ركعات النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الليـل ، و أن الـوتر      (أخرجه مسلم يف    
 ).٩٦-٦/٩١" (جامع األصول : "انظر" . البخاري"، و أصل احلديث يف ) ٧٣٦م ركعة ، و أن الركعة صالة صحيحة ، حديث رق

  .حديث صحيح ) ٦٨(
 ).١٠٨حديث رقم " (السلسلة الصحيحة" ، وصححه األلباين يف ) ٣٩٧ ،٦/٧" (املسند"أخرجه أمحد يف 

 ).٣-٤: (سيأيت ختريج هذا احلديث بعد قليل ، انظر ) ٦٩(

 )١١٩ص" (خمتصر قيام الليل ) "٧٠(
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وم آخره؛ فليوتر آخر الليل ؛ فإن صالة خاف أن ال يقوم من آخر الليل ؛ فليوتر أوله ، ومن طمع أن يق
  ٧١.أخرجه مسلم". آخر الليل مشهودة ، وذلك أفضل

  عدد ركعات صالة الليل والوتر وصفتها) ٣-٤(
صالة الليل والوتر إحدى عشرة ركعة ، ما زاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليها، وقد وردت 

 املسلم بأي صفة منها ؛ أجزأته وهذه األوصاف عنه عليه الصالة والسالم بأوصاف متنوعة ، إذا صلى
  :هي التالية 

  
  
  :صالة الليل مثىن مثىن والوتر بواحدة ) ٣-٤-١( •

عن عبد اهللا بن عمر ؛ أن رجالً سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صالة الليل؟ فقال 
الصبح ؛ صلى ركعة صالة الليل مثىن مثىن ، فإذا خشى أحدكم " :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أخرجه ". كيف صالة الليل؟!  يا رسول اهللا:قام رجل فقال " :ويف رواية ". واحدة توتر له ما قد صلى
  ٧٢.الشيخان

  . واحلديث يدل على أن صالة الليل تصلى ركعتني ركعتني :قلت 
  .و أن الوتر يشرع كونه آخر صالة الليل 

  .روعو أن الوتر بركعة واحدة مفصولة عما قبلها مش
وقد استدل بعضهم ذا احلديث على تعني الفصل بني كل ركعتني من صالة الليل ؛ ألن هذا 

  .ظاهر السياق ؛ حلصر املبتدأ يف اخلرب 

                                            
كتاب صالة املسافرين وقصرها ، باب من خاف أن ال يقوم من آخر الليل فليـوتر أولـه ،    (أخرجه مسلم يف    .حديث صحيح   ) ٧١(

 ).٧٥٥حديث رقم 

  .حديث صحيح ) ٧٢(
 كتـاب (واللفظ له ، والرواية املشار إليها أخرجها يف         ) ٩٩٠كتاب الوتر ، باب ما جاء يف الوتر ، حديث رقم            (أخرجه البخاري يف    

  )٤٧٣الصالة ، باب احللق يف املسجد ، حديث رقم 
  ٥٤ص

كتاب صالة املسافرين وقصرها ، باب صالة الليل مثىن مثىن والوتر ركعة من آخر الليل ، حـديث رقـم               (بنحوه ، ولفظها ملسلم يف      
٧٤٩.( 
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ومحله اجلمهور على أنه لبيان األفضل للمصلي ؛ ملا صح من فعله صلى اهللا عليه وسلم خبالفه ؛ 
  .كما سيأيت إن شاء اهللا 

؛ أن هذا " صالة الليل مثىن مثىن ": أن جوابه صلى اهللا عليه وسلم بقوله وليس يف احلديث ما يعني
هو األفضل ، بل حيتمل أن يكون لإلرشاد إىل األخف ؛ إذ السالم بني كل ركعتني أخف على املصلي 
من األربع فما فوقها ؛ ملا فيه من الراحة غالباً ، وقضاء ما يعرض من أمر مهم ، ولو كان الوصل لبيان 

واز فقط ؛ ملا واظب عليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، ومن ادعى اختصاصه به ؛ فعليه البيان ، اجل
  ٧٣.وقد صح عنه الفصل كما صح عنه الوصل 

  :وقد استدل بعضهم باحلديث على أن صالة الليل ال حد ألكثرها،وفيه نظر من وجوه؛ منها
م يف صالة الليل والوتر أنه مل يزد فيها عن  أن الثابت من فعله صلى اهللا عليه وسل:الوجه األول 
  .إحدى عشرة ركعة 
 وردت رواية هلذا احلديث تفسره ، وهي الرواية املشار إليها سابقاً ، وقد أخرجها :الوجه الثاين 

  أن رجالً جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو خيطب ، " :البخاري بلفظ 
ثىن ، فإذا خشيت الصبح ؛ فأوتر بواحدة ؛ توتر لك ما  مثىن م: كيف صالة الليل ؟ فقال:فقال 
بيان كيفية " مثىن مثىن ":، وهذه الرواية فيها بيان أن املراد بقوله صلى اهللا عليه وسلم ٧٤"قد صليت

الصالة ال كمية الصالة ، فال يريد الرسول صلى اهللا عليه وسلم بقوله ذاك بيان العدد ، وإمنا الفصل 
  ٧٥.يل تصلى ركعتني ركعتني ، وأوىل ما فسر به احلديث من احلديث والوصل ؛ فصالة الل
 يفيد إرادة الصفة ، ال إرادة العدد ، :"مثىن مثىن " : أن قوله صلى اهللا عليه وسلم :الوجه الثالث 

 صلي صالة الليل ركعتني ركعتني ؛ دون أن يراد بيان العدد ؛ :إمنا يعين ) مثىن مثىن(إذ العدد املعدول 
النساء [} فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورباع {:وهذا كما يف قوله تعاىل . فافهم

:٧٦].٣  
  : يشرع الوتر بركعة واحدة ، ومما يدل عليه ما يلي :الوتر بركعة واحدة ) ٣-٤-٢( •

                                            
 ).٢/٤٧٩" (فتح الباري) "٧٣(

 ).٤٧٣، حديث رقم كتاب الصالة ، باب احللق يف املسجد (البخاري يف : أخرجها ) ٧٤(

 ).٤٧٩-٢/٤٧٨" (فتح الباري) "٧٥(

 العلـة   –، يف موانع الصرف     )٣١٦ص" (شرح قطر الندى  "، و   ) ٥/١٨" (تفسري القرطيب "،  )٢/١٠" (تفسري الزجاج : "انظر  ) ٧٦(
 .اخلامسة 
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صالة الليل مثىن مثىن ، فإذا خشيت الصبح؛ فأوتر " :ما سبق من قوله صلى اهللا عليه وسلم )أ
  ".بركعة 

الوتر حق على كل " : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :ما سبق من حديث أيب أيوب )ب
مسلم ، فمن شاء ؛ أوتر بسبع ، ومن شاء ؛ أوتر خبمس ، ومن شاء بثالث ، ومن شاء ؛ أوتر بواحدة ، 

  ".فمن غلب ؛ فليومئ إمياء
أخرجه ".  من آخر الليل الوتر ركعة" :عن ابن عمر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ) ج

  ٧٧.مسلم
  :الوتر بثالث ركعات ) ٣-٤-٣( •

ويشرع الوتر بثالث ركعات فقط ، ولك أن تصليها على صفتني ، ما تيسر لك منها جيزئ عنك، 
  :وهي التالية 

  . ركعتني مث تسلم ، مث تصلي ركعة واحدة: أن تصلي هذه الركعات الثالث :األوىل 
  :عات متصلة ، ال تقعد إال يف آخرهن  أن تصليها ثالث رك:الثانية 

ال توتروا بثالث تشبهوا بصالة " : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :ملا ثبت عن أيب هريرة 
  ٧٨.أخرجه احلاكم". املغرب ، ولكن أوتروا خبمس ، أو بسبع ، أو بتسع ، أو بإحدى عشرة

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ وقد ثبت أداء الثالث موصوالت دون قعود إال يف آخرهن عن ر
، ويف } سبح اسم ربك األعلى{كان رسول اهللا يقرأ من الوتر بـ " :فقد جاء عن أيب بن كعب ؛ قال 

، وال يسلم إال يف }قل هو اهللا أحد{، ويف الثالثة بـ } قل يا أيها الكافرون{الركعة الثانية بـ
  ٧٩.أخرجه النسائي". آخرهن

                                            
  .حديث صحيح ) ٧٧(

  ٥٦ص
 ).٧٥٢لوتر ركعة من آخر الليل، حديث رقم كتاب صالة املسافرين وقصرها ، باب صالة الليل مثىن مثىن وا(أخرجه مسلم يف 

  .حديث صحيح ) ٧٨(
، وصححه األلباين   ) ١/٢٩٢" (شرح معاىن اآلثار  "وصححه على شرطهما ، والطحاوي يف       ) ١/٣١٤" (املستدرك"أخرجه احلاكم يف    

 ).٨٥ص" (صالة التراويح"يف 

  .حديث صحيح ) ٧٩(
) ٢٣٦-٣/٢٣٥باب ذكر اختالف ألفاظ الناقلني خلرب أيب بن كعب يف الوتر ،             كتاب قيام الليل وتطوع النهار ،       (أخرجه النسائي يف    

 ).١/٣٧٢" (صحيح سنن النسائي"، وصححه األلباين يف 
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 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوتر بثالث ، ال يسلم إال يف آخرهن كان ":وعن عائشة ؛ قالت 
  ٨١. وعن بعض الصحابة رضوان اهللا عليهم٨٠.أخرجه احلاكم". 

ومن أحب أن  ":ومن األدلة على مشروعية الوتر بثالث ركعات ما تقدم يف حديث أيب أيوب 
  ".يوتر بثالث ؛ فليفعل

  :الوتر خبمس ركعات ) ٣-٤-٤( •
  : خبمس ركعات ، ولك أن تصليها على صفتني يشرع الوتر

  . أن تصلي ركعتني ، مث تصلي ركعتني ، مث تصلي ركعة:األوىل 
  . أن تصليها مخس ركعات موصوالت ، ال جتلس إال يف آخرهن:الثانية 

  :والدليل على ذلك مجيعه ما يلي 
  ".من أحب أن يوتر خبمس ؛ فليفعل ":ما سبق يف حديث أيب أيوب املتقدم ) أ

صالة الليل مثىن مثىن ، فإذا خشي أحدكم الفجر؛ أوتر " :ما سبق يف حديث ابن عمر ) ب
  ".بركعة

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي من الليل  ":عن عائشة رضي اهللا عنها ؛ قالت ) ج
 صلى أن رسول اهللا":ويف رواية ". ثالث عشرة ركعة ؛ يوتر من ذلك خبمس ، ال جيلس إال يف آخرها

  ٨٢.أخرجه مسلم". اهللا عليه وسلم كان يصلي ثالث عشرة ركعة بركعيت الفجر 

                                            
 ).٢/٤٨١" (فتح الباري: "، وانظر ) ١/٣٠٤" (مستدرك احلاكم) "٨٠(

  ).١٢٦ص(للمقريزي " خمتصر قيام الليل البن نصر" ، ) ١/٣٠٤(للحاكم " املستدرك : " انظر ) ٨١(
إن اإليتار بثالث بتشهدين كصالة املغرب مل يأت فيه حديث صحيح صريح، بل هو ال خيلو من كراهة                 :" قال العالمة األلباين    : فائدة  

ـ ". ، ولذلك خنتار أن ال يقعد بني الشفع والوتر ، و إذا قعد ؛ سلم ، وهذا هو األفضل؛ ملا تقدم ، واهللا املوفق ، ال رب سـواه         . اهـ
  ).٩٨ص" (لتراويحصالة ا"

  .إىل أن األحوط ترك اإليتار بثالث متصلة مطلقاً) ٣/٤٤" (نيل األوطار"وذهب الشوكاين يف : قلت 
ال معىن هلذا االحتياط مع ثبوت إيتار الرسول صلى اهللا عليه وسلم والصحابة بثالث بتشهد واحد يف آخرها ، و األمر عندي                      : وعندي

 .واهللا أعلم . كما قال األلباين

  .حديث صحيح ) ٨٢(
كتاب صالة املسافرين وقصرها ، باب صالة الليل وعدد ركعات النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الليـل و أن الـوتر                  (أخرجه مسلم يف    

 .، والرواية األخرى له أيضاً ) ٧٣٧ركعة و أن الركعة صالة صحيحة ، حديث رقم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ِقعوِةمِنيِر السرِةالدِنيِر السرالد                                                                                                    wwwwww..ddoorraarr..nneett  
 

  ٤١

". إن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يوتر خبمس ال جيلس إال يف اآلخرة منهن" :وعنها ؛ قالت ) د
  ٨٣.أخرجه أبو عوانة

  :الوتر بسبع ركعات ) ٣-٤-٥( •
  :يشرع الوتر بسبع ركعات ، ويؤدى على صفتني 

  . أن يصلي ست ركعات مثىن مثىن ، مث يوتر بواحدة : األوىل
 أن يصلي سبع ركعات موصوالت ، ال يقعد إال يف السادسة ، فيتشهد ، مث يقوم وال :الثانية 

  .يسلم ، ويأيت بالسابعة مث يسلم 
  :ومما يدل على ذلك ما يلي 

  ".الوتر حق ، فمن شاء ؛ أوتر بسبع" :حديث أيب أيوب ، وفيه 
  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يوتر بثالث عشرة ركعة ، فلما كرب" :مة عن أم سل

  ٨٤.أخرجه الترمذي والنسائي". وضعف أوتر بسبع
   ".…صالة الليل مثىن مثىن " :حديث ابن عمر املتقدم ) ج
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات ؛ مل يقعد  " :عن عائشة ؛ قالت ) د
لثامنة ، فيحمد اهللا ، ويذكره ، ويدعو ، مث ينهض وال يسلم ، مث يصلي التاسعة ، فيجلس ، إال يف ا

فيذكر اهللا عز وجل، ويدعو ، مث يسلم تسليمة يسمعنا ، مث يصلي ركعتني وهو جالس ، فلما كرب 
يسلم وضعف ؛ أوتر بسبع ركعات ، ال يقعد إال يف السادسة مث ينهض وال يسلم ، فيصلي السابعة ، مث 

  ٨٥.أخرجه مسلم والنسائي". تسليمة ، مث يصلي ركعتني وهو جالس

                                            
  .حديث صحيح ) ٨٣(

 )٢/٣٢٥(أخرجه أبو عوانة 

  .ح حديث صحي) ٨٤(
كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب ذكر االختالف على حبيب بني أيب ثابت يف حديث ابن عباس يف الـوتر ،        (أخرجه النسائي يف    

كتاب الصالة ، باب ما جـاء يف        (ونبه النسائي إىل شذوذها، وأخرجه الترمذي يف        " بسبع:"؛ مكان   " بتسع:"، ووقع عنده    )٣/٢٣٧
وصححه علـى   ) ١/٣٠٦(، وأخرجه احلاكم    "حديث أم سلمة حديث حسن    : "واللفظ له ، وقال     ) ٤٥٧الوتر بسبع ، حديث رقم      

 ).٢/٣٢٠" (حتقيقه للترمذي"شرط الشيخني ، وصححه الشيخ أمحد شاكر يف 

  .حديث صحيح ) ٨٥(
، والنسائي يف ) ٧٤٦كتاب صالة املسافرين وقصرها ، باب جامع صالة الليل ومن نام عنه أو مرض ، حديث رقم                 (أخرجه مسلم يف    

 .واللفظ له ) ٣/٢٤٠كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب كيف الوتر بسبع ، (
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  :الوتر بتسع ركعات ) ٣-٤-٦( •
  :ويشرع للمسلم أن يوتر بتسع ركعات ، وله فيها صفتان ، وهي التالية 

  . أن يصلي مثىن مثىن مثان ركعات مث يوتر بواحدة :األوىل 
ال يف الثامنة للتشهد ، مث يصلي التاسعة ،  أن يصلي تسع ركعات موصوالت ، ال يقعد إ:الثانية 

  .ويقعد فيها للتشهد الثاين ، مث يسلم 
  :ومما يدل على ذلك ما يلي 

صالة الليل مثىن مثىن ؛ فإذا خشي أحدكم الصبح؛ " :ما سبق من قوله صلى اهللا عليه وسلم ) أ
  ".صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى 

أنبئيين عن )!  عائشة رضي اهللا عنها:يعين( يا أم املؤمنني :قلت " :عن سعد بن هشام ؛ قال ) ب
 فإن خلق نيب :قالت .  بلى : ألست تقرأ القرآن ؟ قلت:خلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قالت 

 فهممت أن أقوم وال أسأل أحداً عن شيء حىت أموت ، مث :قال. اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان القرآن 
.  بلى:؟ قلت } يا أيها املزمل{ : ألست تقرأ :أنبئيين عن قيام رسول اهللا ؟ فقالت :بدا يل ، فقلت 

 فإن اهللا عز وجل افترض قيام الليل يف أول هذه السورة ، فقام نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم :قالت 
 السورة زل اهللا من آخر هذهـوأصحابه حوالً ، وأمسك اهللا خامتتها اثين عشر شهراً يف السماء، حىت أن

أنبئيين عن وتر رسول اهللا !  يا أم املؤمنني: قلت:التخفيف ، فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة ، قال
 كنا نعد له سواكه وطهوره ، فيبعثه اهللا ما شاء اهللا أن يبعثه من الليل ، :صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقالت 

امنة ، فيذكر اهللا وحيمده ويدعوه ، مث ، ويتوضأ ، ويصلي تسع ركعات؛ ال جيلس إال يف الث فيتسوك
ينهض وال يسلم ، مث يقوم، فيصلي التاسعة، مث يقعد ، فيذكر اهللا وحيمده ويدعوه ، مث يسلم تسليماً 

ركعة يا بين ، فلما سن نيب اهللا  يسمعنا ، مث يصلي ركعتني بعدما يسلم وهو قاعد ؛ فتلك إحدى عشرة
 أوتر بسبع ؛ وصنع يف الركعتني مثل صنيعه األول ؛ فتلك تسع يا صلى اهللا عليه وسلم ، وأخذه اللحم ؛

  ٨٦.أخرجه مسلم " …بين 
  :الوتر بإحدى عشرة ركعة ) ٣-٤-٧( •

  :يشرع للمسلم أن يوتر بإحدى عشرة ركعة ، ويصليها على صفتني 

                                            
  .حديث صحيح ) ٨٦(

 ) .٧٤٦كتاب صالة املسافرين وقصرها ، باب جامع صالة الليل ومن نام عنه أو مرض ، حديث رقم (أخرجه مسلم يف 
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  . أن يصلي مثىن مثىن عشر ركعات مث يوتر بواحدة :األوىل 
  ٨٧.مث يصلي ثالثاً أن يصلي أربعاً أربعاً :الثاين 

  :ويدل على ذلك ما يلي 
 كيف كانت صالته صلى اهللا :عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ؛ أنه سأل عائشة رضي اهللا عنها ) أ

 ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يزيد يف رمضان وال يف غريه :عليه وسلم يف رمضان ؟ فقالت 
ل عن حسنهن وطوهلن ، مث يصلي أربعاً ،؛ فال تسل  يصلي أربعاً ، فال تس:على إحدى عشرة ركعة 

" :أتنام قبل أن توتر ؟ فقال!  يا رسول اهللا : فقلت :قالت عائشة . عن حسنهن وطوهلن ، مث يصلي ثالثاً
  ".إن عيين تنامان وال ينام قليب ! يا عائشة 

ي ركعتني وهو  يصلي مثان ركعات مث يوتر ، مث يصل:كان يصلي ثالث عشرة ركعة " :ويف رواية 
أخرجه " . جالس ؛ فإذا أراد أن يركع ؛ قام فركع ، مث يصلي ركعتني بني النداء و اإلقامة من الصبح 

  ٨٨.الشيخان
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة ؛  " :وعنها ؛ قالت ) ب

حىت يأتيه املؤذن ، فيصلي ركعتني   ،يوتر منها بواحدة ، فإذا فرغ منها ؛ اضطجع على شقه األمين
  ".خفيفتني 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي فيما بني أن يفرغ من صالة العشاء  " :ويف رواية 
  إىل الفجر إحدى عشرة ركعة ؛ يسلم بني كل ) وهي اليت يدعو الناس العتمة(

تبني له الفجر ، وجاءه املؤذن ؛ ركعتني ، ويوتر بواحدة ، فإذا سكت املؤذن من صالة الفجر ، و
  ٨٩.أخرجه مسلم". قام ، فركع ركعتني خفيفتني ، مث اضطجع على شقه األمين حىت يأتيه املؤذن لإلقامة

  ٩٠. وانتهت صالة الليل والوتر إىل اإلحدى عشرة ركعة:قلت 
                                            

 .الث ولك أن تصلي هذه الثالث على ما سبق يف الوتر بث) ٨٧(

  .حديث صحيح ) ٨٨(
واللفظ له ،   ) ١١٤٧كتاب التهجد ، باب قيام النيب صلى اهللا عليه وسلم بالليل يف رمضان وغريه ، حديث رقم                  (أخرجه البخاري يف    

كتاب صالة املسافرين وقصرها ، باب صالة الليل وعدد ركعـات الـنيب       (، وأخرجه مسلم يف     ) ٣٥٦٩،  ٢٠١٣رقم  (وطرفاه حتت   
 .والرواية له ) ٧٣٨ليه وسلم يف الليل و أن الوتر ركعة و أن الركعة صالة صحيحة ، حديث رقم صلى اهللا ع

  .حديث صحيح ) ٨٩(
كتاب صالة املسافرين وقصرها ، باب صالة الليل وعدد ركعات النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الليـل و أن الـوتر                  (أخرجه مسلم يف    

 ).٧٣٦ ركعة و أن الركعة صالة صحيحة ، حديث رقم
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  ٤٤

  جالساً ؟ ما حكم الركعتني اللتني كان يصليهما الرسول صلى اهللا عليه وسلم بعد الوتر :مسألة 
  :وللجواب عن هذه املسألة أقول 

                                                                                                                                                 
؛ " كان يصلي من الليل ثالث عـشرة ركعـة  " ورد يف بعض األحاديث السابقة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     : فإن قيل   ) ٩٠(

  !فكيف يصح أن صالة الليل والوتر إحدى عشرة ركعة فقط ؟
 اإلحدى عـشرة ركعـة ركعـيت    ال تعارض بني الروايات يف ذلك ، والذي يظهر أن عائشة رضي اهللا عنها عدت مرة مع : فاجلواب  

الفجر ، ومرة عدت معها الركعتني اخلفيفتني قبل صالة الليل ، ومرة عدت معها الركعتني اخلفيفتني بعد الوتر ؛ وبيان ذلك كما يلـي        
:  

من الليـل   كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي        : " أما ما يدل على أا عدت مرة يف الثالث عشرة ركعة ركعيت الفجر ؛ فهو قوله                 
  ) .٧٣٨-٧٣٦(، ومسلم ) ١١٤٠(أخرجه البخاري ". ثالث عشرة ركعة ، منها الوتر وركعتا الفجر 

كان رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        : "أما ما يدل على أا عدت مرة الركعتني اخلفيفتني اللتني كان يفتح ما صالة الليل ؛ فهو قوهلا                   
:" ، مع قوهلـا  )١١٧٠(أخرجه البخاري   ". ي إذا مسع النداء بالصبح ركعتني خفيفتني      وسلم يصلي بالليل ثالث عشرة ركعة ، مث يصل        

  ).٧٦٧(أخرجه مسلم ". كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي؛ افتتح صالته بركعتني خفيفتني 
متام : " ، وانظر   ) ٩٠ص" (صالة التراويح : "ظرها يف   ورجح هذا اجلمع العالمة األلباين ، وأيده برواية هلذا احلديث تفصل جممله ؛ فان             

  ).٢٥٢ -٢٤٩ص " (املنة
من حديث سعد بـن  ) ٣-٤-٦(و أما ما يدل على أا عدت مرة الركعتني اخلفيفتني اللتني كان يصليهما بعد الوتر ؛ فهو ما سبق يف   

  .هشام عن عائشة ؛ فانظره 
أخرجه البخـاري  . بالليل: ؛ يعين"  النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالث عشرة ركعة        كانت صالة :" وكذا ما ورد عن ابن عباس من قوله         

؛ فقد ذكر أنه عليه الـصالة  ) ٩٩٢رقم(حتت " البخاري:"فهذه رواية جمملة تبينها رواية أخرى للحديث نفسه ؛ انظره يف            ). ١١٣٨(
لركعتني اخلفيفتني اللتني يفتتح ما صلى اهللا عليـه وسـلم      ؛ فالظاهر أنه عد ا    " صلى ركعتني مث ركعتني مث ركعتني مث أوتر       " والسالم  

  منها : صالة الليل ، وقيل 
  ٦٣ص

  .واهللا أعلم . ؛ فقد أشار إىل اختالف الروايات ، وما قدمته هو الراجح عندي ) ٤٨٤-٢/٤٨٣" (فتح الباري:" سنة الفجر ، وانظر 
ه صلى اهللا عليه وسلم كان يوتر بثالث عشرة ركعة ؛ فالظـاهر أـا   عن أم سلمة رضي اهللا عنها من أن     ) ٣-٤-٥(وكذا ما سبق يف     

  .عدت الركعتني اخلفيفتني قبل صالة الليل والوتر
" صالة الليل مثىن مثىن ، فإذا خشي أحدكم الصبح ؛ صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى                   : " قوله صلى اهللا عليه وسلم      : فإن قيل   

   ".…فإذا خشي أحدكم الصبح : "  حد هلا من جهة العدد ؛ ألنه جعل الليل بطوله وقتاً هلا ، فقال أال يدل على أن صالة الليل ال: 
  :ذكر األدلة على أن احلديث ال داللة فيه على أن صالة الليل ال عدد هلا ، وأزيد هنا ) ٣-٤-١(سبق يف : فاجلواب 

 هو آخر صالة الليل ، و أن وقت الوتر خيرج بطلوع الفجر ، و           غايته أن يدل على أن الوتر     " : …فإذا خشي أحدكم الصبح     :" قوله  
  .أن على من يصلي يف الليل أن ال يترك الوتر 

" املعجم الكبري "، ويف   )  اإلحسان -٢٦٢٤، رقم   ) ٣٥٤-٦/٣٥٣(، وابن ماجه    ) ٣/٢٣٣(ويؤكد هذا أن احلديث أخرجه النسائي       
، وأوىل " مثىن ، فإذا أردت أن تنصرف؛ فاركع واحدة توتر لك ما صـليت          صالة الليل مثىن    : " ؛ بلفظ   ) ١٣٠٩٦، رقم   ١٢/٢٧٤(

 .ما فسر به احلديث باحلديث ، وباهللا التوفيق 
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  ٩١.متفق عليه" اجعلوا آخر صالتكم بالليل وتراً  " :قال صلى اهللا عليه وسلم 
  .وسبق أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي ركعتني خفيفتني بعد الوتر أحياناً وهو جالس 

؛ " لوا آخر صالتكم بالليل وتراًاجع " :وعليه ؛ فإن فعله صلى اهللا عليه وسلم دل على أن قوله 
  .إمنا هو إرشاد إىل األفضل ، فيباح للمسلم أن يصلي بعد الوتر ، وال حرج عليه يف ذلك 

إن  " : كنا مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف سفر ، فقال:ويؤكد هذا ما جاء عن ثوبان ؛ قال 
أخرجه ". إن استيقظ ، و إال ؛ كانتا لههذا السفر جهد وثقل ، فإذا أوتر أحدكم ؛ فلريكع ركعتني ، ف

  ٩٢.الدارمي وابن خزمية وابن حبان
فدل ذلك على أن املقصود من األمر جبعل آخر صالة الليل وتراً أن ال يهمل اإليتار بركعة ؛ فال 

  .واهللا أعلم. ٩٣ينافيه صالة ركعتني بعده ؛ كما ثبت من فعله عليه الصالة والسالم وأمره
باب ذكر الدليل على أن الصالة " : رمحه اهللا على حديث ثوبان هذا بقوله وقد بوب ابن خزمية

بعد الوتر مباحة جلميع من يريد الصالة بعده ، و أن الركعتني اللتني كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 
م قد يصليهما بعد الوتر مل يكونا خاصة للنيب صلى اهللا عليه وسلم دون أمته ؛ إذ النيب صلى اهللا عليه وسل

  .اهـ٩٤"أمرنا بالركعتني بعد الوتر أمر ندب وفضيلة ال أمر إجياب وفريضة
  ما يقرأ يف الوتر) ٣-٥(

  ، } سبح اسم ربك األعلى {:يشرع للمسلم أن يقرأ يف األوىل من الوتر 
  .} قل هو اهللا أحد { :، ويف الثالثة } قل يا أيها الكافرون  {:ويف الثانية 

  . املعوذتني :} قل هو اهللا أحد{ة مع وأحياناً يقرأ يف الثالث
  :والدليل على ذلك ما يلي 
                                            

  .حديث صحيح ) ٩١(
كتاب صالة املـسافرين  (، وأخرجه مسلم يف ) ٩٩٨كتاب الوتر ، باب ليجعل آخر صالته وتراً ، حديث رقم    (واخرجه البخاري يف    

 ).٧٥١ليل مثىن مثىن ، والوتر ركعة من آخر الليل ، حديث رقم وقصرها ، باب صالة ال

  .إسناده جيد ) ٩٢(
 -٢٥٧٧، حديث رقم ٦/٣١٥(، وابن حبان كما يف     ) ١١٠٦حديث رقم   " (صحيحه" ، وابن خزمية يف     ) ١/٣٧٤(أخرجه الدارمي   

  ) .اإلحسان
 " .إسناده قوي" : "اإلحسان" ، وقال حمقق )١٩٩٣حتت رقم " (سلسلة األحاديث الصحيحة"واحلديث أورده األلباين يف 

 ).١٩٩٣، حديث رقم ٤/٦٤٦" (سلسلة األحاديث الصحيحة : " انظر ) ٩٣(

 ).٢/١٥٩" (صحيح ابن خزمية) " ٩٤(
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أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يوتر بثالث ركعات ، كان يقرأ يف  " :عن أيب بن كعب 
قل هو {، ويف الثالثة بـ } قل يا أيها الكافرون{ ، ويف الثانية بـ} سبح اسم ربك األعلى{األوىل بـ 

؛ ثالث مرات، " سبحان امللك القدوس" :ت قبل الركوع ، فإذا فرغ ؛ قال عند فراغه ، ويقن} اهللا أحد
  ٩٥.أخرجه النسائي ". يطيل يف آخرهن

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوتر بثالث ؛ يقرأ يف األوىل بـ  " :عن ابن عباس ؛ قال
قل هو اهللا { ويف الثالثة بـ ،} قل يا أيها الكافرون{ ، ويف الثانية بـ } سبح اسم ربك األعلى{

  ٩٦.أخرجه النسائي" . } أحد
 بأي شيء كان يوتر رسول اهللا صلى اهللا عليه : سألت عائشة :عن عبد العزيز بن جريج ؛ قال

  ، ويف } سبح اسم ربك األعلى{ كان يقرأ يف األوىل بـ " :وسلم ؟ قالت 
أخرجه ". واملعوذتني }  هو اهللا أحدقل{، ويف الثالثة بـ } قل يا أيها الكافرون{ الثانية بـ 

  ٩٧.الترمذي
واعلم أن هذه األحاديث تشعر بأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يفصل بني الشفع والوتر ، 

  :وهذا جاء صرحياً 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفصل بني الشفع والوتر بتسليم  " :عن ابن عمر ؛ قال

  ٩٨.أخرجه ابن حبان". يسمعناه
                                            

  .حديث صحيح ) ٩٥(
، و  ) ٣/٢٣٥كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب ذكر اختالف ألفاظ الناقلني خلرب أيب بن كعب يف الـوتر ،                    (أخرجه النسائي يف    

فإذا سـلم  : " ، وقال " ويقنت قبل الركوع: "دون قوله )  اإلحسان-٢٤٥٠، حديث رقم  ٦/٢٠٢" (صحيحه"أخرجه ابن حبان يف     
  ".…سبحان امللك القدوس : ؟؛ قال

 ).٦/٢٠٣" (اإلحسان"، وحمقق ) ٣٧٢-١/٣٧١" (صحيح سنن النسائي" واحلديث صحيح أسنده األلباين يف 

  .حديث صحيح ) ٩٦(
كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب ذكر االختالف على أيب إسحاق يف حديث سعيد بن جبري عن ابن عبـاس          (خرجه النسائي يف    أ

  ).٣/٢٣٦يف الوتر ، 
 ).١/٣٧٢" (صحيح سنن النسائي"واحلديث صححه األلباين يف 

  .حديث صحيح ) ٩٧(
 ،  ٢٠١ و   ٦/١٨٨(، وصححه ابن حبان     ) ٤٦٢يف الوتر ، حديث رقم      أبواب الوتر ، باب ما جاء فيما يقرأ به          (أخرجه الترمذي يف    

و " اإلحـسان " ، واحلديث حسنه الترمذي ، ووافقه الشيخ أمحد شاكر ، وصححه حمقق             ) اإلحسان – ٢٤٤٨ ،   ٢٤٣٢حديث رقم   
 ).١/١٤٤" (صحيح سنن الترمذي"األلباين يف 
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وليس معىن هذا أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما كان يوتر بثالث موصوالت ؛ فقد جاء يف 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف الوتر بـ " :رواية حلديث أيب بن كعب السابق بلفظ 

ل هو اهللا ق{، ويف الثالثة بـ } قل يا أيها الكافرون{، ويف الركعة الثانية بـ } سبح اسم ربك األعلى{
".  ؛ ثالثاً :سبحان امللك القدوس  " :) بعد التسليم:يعين (، وال يسلم إال يف آخرهن ، ويقول } أحد

  ٩٩.أخرجه النسائي 
سبحان امللك  ":دل حديث أيب بن كعب على مشروعية أن يقول املسلم إذا فرغ من الوتر :فائدة 

  .ثالث مرات يطيل يف آخرهن " القدوس
  الوترالقنوت يف ) ٣-٦(

  :ويشتمل هذا الفصل على املسائل التالية 
  . حكم القنوت يف الوتر :املسألة األوىل 
  . موضعه :املسألة الثانية 
  . صفته :املسألة الثالثة 

  :و إليك بيان ذلك 
  :حكم القنوت يف الوتر ) ٣-٦-١( •

                                                                                                                                                 
  .إسناده حسن ) ٩٨(

، حديث رقم   ٦/١٩١" (اإلحسان" ، وصححه ابن حبان     ) شاكر -٥٤٦١ حديث رقم    ،٧/٢٣٠،  ٢/٧٦" (املسند" أخرجه أمحد يف    
٢٤٣٥. (  

" واحلديث صحح إسناده الشيخ أمحد شاكر ، وقوى إسناده احلافظ ابن حجر كما أشار الشيخ أمحد شاكر ، وكـذا قـواه حمقـق                        
 "اإلحسان 

  .حديث صحيح ) ٩٩(
  ).٣٣٦-٣/٣٣٥ باب ذكر اختالف ألفاظ الناقلني خلرب أيب بن كعب يف الوتر، كتاب قيام الليل وتطوع النهار ،(أخرجه النسائي يف 

  ).١/٣٧٢" (صحيح سنن النسائي"واحلديث صححه األلباين يف 
  ٦٧ص

عن أيب موسى ؛ أنه كان بني مكـة واملدينـة ،            ) كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب القراءة يف الوتر         (النسائي يف   : أخرج  : فائدة  
ما آلوت أن أضع قدمي حيـث وضـع    : اء ركعتني ، مث قام فصلى ركعة أوتر ا ، فقرأ فيها مبئة آية من النساء ، مث قال                    فصلى العش 

  ".رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدميه و أنا أقرأ مبا قرأ به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ة آية من سورة النساء يف الوتر على اإلطالق ، نعم ؛ وهو يـدل               فاحلديث غري صريح عندي يف الداللة على مشروعية قراءة مئ         : قلت  

 .واهللا أعلم . على مشروعية ذلك عند اإليتار بركعة واحدة ، وهل هذا يف احلضر كذلك؟ األول أظهر عندي 
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  .القنوت يف الوتر مستحب ، وليس بواجب 
 اهللا عليه وسلم كان يوتر وال يقنت أحياناً، فدل ذلك  أن الرسول صلى:والدليل على استحبابه 

  .واهللا أعلم. على عدم وجوب القنوت يف الوتر ، إذ لو كان واجباً ؛ ما تركه صلى اهللا عليه وسلم أحياناً
والدليل على ذلك ؛ أنه ثبت عن بعض الصحابة والتابعني ترك القنوت يف الوتر ، وثبت عن 

طوال السنة ؛ إال يف النصف من رمضان ، وثبت عن آخرين القنوت يف بعضهم ترك القنوت يف الوتر 
وهذا االختالف منهم مشعر بأنه مل يثبت لديهم مجيعهم قنوت الرسول صلى اهللا . ١٠٠الوتر طوال السنة

واهللا . عليه وسلم يف كل صالة وتر، ويف هذا دليل على أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يترك الوتر أحياناً 
  .أعلم 

اختلف أهل العلم يف القنوت يف الوتر، فرأى عبد  " :ممن حكى هذا االختالف الترمذي ، فقال و
وهو قول بعض أهل . اهللا بن مسعود القنوت يف الوتر يف السنة كلها ، واختار القنوت قبل الركوع

  .العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن املبارك وإسحاق و أهل الكوفة
 أنه كان ال يقنت إال يف النصف اآلخر من رمضان، وكان : طالب وقد روي عن علي بن أيب

  .اهـ. ١٠١"وقد ذهب بعض أهل العلم إىل هذا ، وبه يقول الشافعي و أمحد . يقنت بعد الركوع
  :موضع القنوت يف الوتر ) ٣-٦-٢( •

 القنوت يكون يف الركعة األخرية بعد القراءة وقبل الركوع ، هذا الثابت من فعله صلوات اهللا
  .وسالمه عليه غالباً ، وكان أحياناً يقنت للوتر بعد الركوع ، واهللا أعلم

  :والدليل على ذلك ما يلي 
". إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع" :عن أيب بن كعب ؛ قال ) أ

  ١٠٢.أخرجه ابن ماجه
                                            

جممـوع  "، و ) ١٣٦ -١٣٥ص(للمـروزي  " خمتصر قيـام الليـل  "، و ) ٣٠٦، ٢/٣٠٥(البن أيب شيبة    " املصنف:" انظر  ) ١٠٠(
 ).٢٢/٢٧١" (لفتاوىا

 ).٢/٣٢٩" (سنن الترمذي) " ١٠١(

  .حديث صحيح ) ١٠٢(
، و أبـو    ) ١١٨٢كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ، باب ما جاء يف القنوت قبل الركوع وبعده ، حديث رقم                  (أخرجه ابن ماجه يف     

كتاب قيام الليـل    (حوه ، و أخرجه النسائي يف       معلقاً طرف سنده وأورد املنت بن     ) تفريع أبواب الوتر ، باب القنوت يف الوتر       (داود يف   
بسياق فيه زيادة على ما هنا ، ذكر ما يقرأ          ) ٢٣٥/ ٤٣وتطوع النهار ، باب ذكر اختالف ألفاظ الناقلني خلرب أيب بن كعب يف الوتر               

  .يف الوتر وما يقوله عند فراغه من الوتر 
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وسلم كانوا يقنتون يف الوتر قبل أن ابن مسعود وأصحاب النيب صلى اهللا عليه " عن علقمة ؛ ) ب
  ١٠٣.أخرجه ابن أيب شيبة ". الركوع

 ففي حديث أيب بن كعب وأثر علقمة دليل على أن قنوت الوتر يكون بعد القراءة قبل :قلت 
  .الركوع 

  :أما الدليل على أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يقنت أحياناً بعد الركوع يف الوتر ؛ فهو التايل 
خرجت مع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ليلة يف " :بن عبد القاري ؛ أنه قال عن عبد الرمحن 

رمضان إىل املسجد ، فإذا الناس أوزاع متفرقون ، يصلي الرجل لنفسه ، ويصلي الرجل فيصلي بصالته 
مث عزم ، فجمعهم على .  إين أرى لو مجعت هؤالء على قارئ واحد ؛ لكان أمثل:الرهط ، فقال عمر 

 نعم البدعة :عب ، مث خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصالة قارئهم ، قال عمر أيب بن ك
وزاد (وكان الناس يقومون أوله ).  آخر الليل :يريد(، واليت ينامون عنها أفضل من اليت يقومون ١٠٤هذه

ن  اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ، ويكذبو:١٠٥ وكان يلعنون الكفرة يف النصف:يف رواية
رسلك ، وال يؤمنون بوعدك ، وخالف بني كلمتهم ، وألق يف قلوم الرعب ، وألق عليهم رجزك 

مث يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ويدعو للمسلمني مبا استطاع من خري، مث . وعذابك ، إله احلق
ستغفاره للمؤمنني  وكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة وصالته على النيب وا:قال. يستغفر للمؤمنني 

                                                                                                                                                 
 ).٦/٥٤" (جامع األصول" ، وصححه حمقق ) ٤٢٦قم ، حديث ر٢/١٦٧" (إرواء الغليل"واحلديث صححه األلباين يف 

  .أثر صحيح ) ١٠٣(
حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن محاد عن إبراهيم عن علقمة ابن أيب مـسعود                 : ؛ قال ) ٢/٣٠٢(أخرجه ابن أيب شيبة     

  .وساقه " …
 .اهـ". على شرط مسلمهذا سند جيد ، وهو ):" ٢/١٦٦" (إرواء الغليل" و األثر قال عنه األلباين يف 

  البدعة اللغوية ؛ ألن اجتماع الناس على إمام واحد يف صالة الليل يف رمضان : يعين ) ١٠٤(
  ٧٠ص

يف املسجد مل يكن يف زمن أيب بكر ، وال يف أول زمن عمر ، فسماه عمر بدعة ؛ ألنه يف اللغة يسمى بـذلك، و إن مل يكـن بدعـة         
إنـه مل  : " لم ثبت أنه صلى بالناس مجاعة صالة التراويح ، وقال هلم يف الليلة الثالثة أو الرابعة     شرعية ؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وس       

؛ فاجتماع الناس لصالة التراويح عمل صاحل ، لوال خـوف  ] ٢٠١٢: البخاري " [مينعين أن أخرج إليكم إال كراهة أن يفرض عليكم      
 -٢٧٥ص" (اقتضاء الـصراط املـستقيم  : " انظر . يه وسلم ، فانتفى املعارضاالفتراض ، وخوف االفتراض قد زال مبوته صلى اهللا عل  

٢٧٧( 

 .يعين يف النصف من رمضان ) ١٠٥(
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 اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى وحنفد، ونرجو رمحتك ربنا :واملؤمنات ومسألته 
  .١٠٦)"، وخناف عذابك اجلد ، إن عذابك ملن عاديت ملحق ، مث يكرب ويهوي ساجداً

يف الوتر كان ؛ إذ فيه أن دعاء القنوت " مث يكرب ويهوي ساجداً  " :وحمل الداللة يف قوله :قلت 
  .وباهللا التوفيق. بعد الركوع ، إذ لو كان الدعاء بعد القراءة ؛ لكرب للركوع ال للسجود

  :صفة القنوت يف الوتر ) ٣-٦-٣( •
الذي يظهر من تأمل النصوص الواردة ؛ أنه ليس يف قنوت الوتر شيء موقت، إمنا هو دعاء 

  ١٠٧.واستغفار
  :ومن خري الدعاء يف قنوت الوتر ما يلي 

علمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلمات أقوهلن  " :ن احلسن بن علي رضي اهللا عنهما ع
اللهم اهدين فيمن هديت ، وعافين فيمن عافيت ، وتولين  " :يف قنوت الوتر ] إذا فرغت من قراءيت[

ال فيمن توليت ، وبارك يل فيما أعطيت ، وقين شر ما قضيت ؛ إنك تقضي وال يقضى عليك ، و إنه 
  ١٠٨]"وال منجأ منك إال إليك(يذل من واليت ، وال يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت ، 

كما يشرع يف دعاء القنوت يف الوتر يف النصف من رمضان مبا ثبت يف الرواية السابقة يف أثر عبد 
دون عن  اللهم قاتل الكفرة ، الذين يص:وكان يلعنون الكفرة يف النصف " :الرمحن بن عبد القاري 

سبيلك ، ويكذبون رسلك ، وال يؤمنون بوعدك ، وخالف بني كلمتهم ، وألق يف قلوم الرعب ، وألق 

                                            
  .أثر صحيح ) ١٠٦(

" وكان الناس يقومون أوله   : "إىل قوله   ) ٢٠١٠كتاب صالة التراويح ، باب فضل من قام رمضان ، حديث رقم             (أخرجه البخاري يف    
" ، وصحح إسنادها األلباين يف رسالته القيمة املفيدة         )١٥٦-٢/١٥٥" (صحيحه" أخرجها ابن خزمية يف      ، والزيادة يف الرواية األخرى    

 .، وتكلم حفظه اهللا على شيء من فقه هذا األثر ؛ فانظره) ٤٢-٤١ص" (صالة التراويح

 ).٢/٣٠١" (مصنف ابن أيب شيبة: "انظر . وهذا مروي عن إبراهيم النخعي ) ١٠٧(

  .حديث صحيح ) ١٠٨(
كتاب قيـام  (والسياق له ، و أخرجه النسائي يف ) ١٤٢٥كتاب الصالة ، باب القنوت يف الوتر ، حديث رقم       (خرجه أبو داود يف     أ=

كتاب الصالة ، باب ما جـاء يف القنـوت يف   (بنحوه ، و أخرجه الترمذي يف ) ٣/٢٤٨الليل وتطوع النهار ، باب الدعاء يف الوتر ،     
كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ، باب ما جاء يف القنوت يف الوتر ، حديث رقم                (جه ابن ماجه يف     ، وأخر ) ٤٦٤الوتر ، حديث رقم     

والزيادتان له واحلديث صححه العالمة أمحد شاكر       ) ٣٤٣، حديث رقم    ٢/١٩١" (كتاب التوحيد " ، وأخرجه ابن مندة يف      ) ١١٧٨
 ).٥/٣٩٢" (جامع األصول"، وحمقق )٢/١٧٢" ( الغليلإرواء"، والعالمة األلباين يف )٢/٣٢٩" (حتقيقه للترمذي" يف 
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مث يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ويدعو للمسلمني مبا . عليهم رجزك وعذابك ، إله احلق
   وكان يقول إذا فرغ :قال. استطاع من خري ، مث يستغفر للمؤمنني

 اللهم إياك نعبد، :رة ، وصالته على النيب ، واستغفاره للمؤمنني واملؤمنات ، ومسألته من لعنه الكف
ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى وحنفد ، ونرجو رمحتك ربنا ، وخناف عذابك اجلد ، إن عذابك ملن 

  .١٠٩"عاديت ملحق 
  :تنبيه 

 وسلم كان يقول يف آخر ثبت عن على بن أيب طالب رضي اهللا عنه ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه
اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك ، ومبعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، ال أحصي  " :وتره 

  .١١٠"ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
باب (، والنسائي يف ) باب يف دعاء الوتر( أورد هذا احلديث ذا السياق الترمذي يف :قلت 

باب ما جاء يف القنوت يف (، وابن ماجه يف ) باب القنوت يف الوتر ( يف ، و أبو داود) الدعاء يف الوتر
  ) .الوتر

كان يقول يف  " :قوله ":حيث قال" حاشيته على النسائي"ووجه ذلك ما أشار إليه السندي يف 
 حيتمل أنه كان يقول يف آخر القيام ، فصار هو من القنوت ؛ كما هو مقتضى كالم :"آخر وتره

  .اهـ١١١" ل أنه كان يقول يف قعود التشهد ، وهو ظاهر اللفظاملصنف، وحيتم
  :وكذا ابن السين باللفظ التايل " عمل اليوم والليلة" لكن أخرج هذا احلديث النسائي من كتاب 

بت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة ، فكنت أمسعه  " :عن على بن أيب طالب ؛ قال 
 اللهم إين أعوذ مبعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من :ه يقول إذا فرغ من صالته وتبوأ مضجع

                                            
 ).٣-٢/٦: (سبق خترجيه وسياقه تاماً ؛ انظر ) ١٠٩(

  .حديث صحيح ) ١١٠(
، و ) ٢٤٩-٣/٢٤٨كتاب قيام الليل وتطوع النـهار ،   (، والنسائي يف    ) ٣٥٦٦كتاب الدعوات ، حديث رقم      (أخرجه الترمذي يف    

  ) .١١٧٩كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ، حديث رقم (، وابن ماجه يف ) ١٤٢٧كتاب الصالة ، حديث رقم (أبو داود يف 
 ).٥/٣٩٢، ٦/٦٤" (جامع األصول"وحمقق ) ٤٣٠، حديث رقم ٢/١٧٥" (إرواء الغليل "واحلديث صححه األلباين يف 

 ).٣/٢٤٩" (حاشية السندي على النسائي) " ١١١(
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سخطك ، وأعوذ بك منك ، اللهم ال أستطيع ثناء عليك ولو حرصت ، ولكن أنت كما أثنيت على 
  .١١٢"نفسك

عمل اليوم "وهذه الرواية فيها تعيني موضع هذا الدعاء ، وهو ما بوب عليه النسائي يف كتابه 
  " .باب ما يقول إذا فرغ من صالته وتبوأ مضجعه"  :، حيث قال " والليلة

  من نام عن وتره أو نسيه) ٣-٧(
من  " :جاء يف حق من نام عن صالة الليل وهو ينوي أن يصلي قول أيب الدرداء رضي اهللا عنه 

أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل ، فغلبته عيناه حىت أصبح ؛ كتب له ما نوى ، وكان نومه 
  ١١٣أخرجه النسائي وابن ماجه".  عليه من ربه عز وجل صدقة

  .وهذا األثر ، و إن كان موقوفاً ؛ إال أنه يف حكم املرفوع 
ويشرع للمسلم إذا نام عن وتره أو غلبه عليه وجع وحنوه أن يصليه من النهار ، وهو خمري يف عدد 

  :الركعات اليت يصليها بني أمرين 
  .صليه  أن يصلي وتره كما كان ي:األول 

 قال رسول اهللا :وهذا يؤخذ من قوله صلى اهللا عليه وسلم يف حديث أيب سعيد اخلدري ؛ قال
  ١١٤.أخرجه أبو داود والترمذي". من نام عن وتره أو نسيه ؛ فليصله إذا ذكره " :صلى اهللا عليه وسلم 

                                            
  .إسناده صحيح ) ١١٢(

، ٣٥٨ص" (كتاب عمل اليوم والليلـة "، وابن السين يف ) ٨٩١، حديث رقم ٥٠٥ص" (وم والليلةكتاب عمل الي"أخرجه النسائي يف  
رقـم  (، لكن أورده النسائي بإسناد آخر حتت        )١/٥٧" (ذيب الكمال "، وهذا إسناد منقطع ، كما نبه املزي يف          )٧٦٦حديث رقم   

البـن  " عمل اليوم والليلـة     " للنسائي ، وكذا حمقق     " يلة  عمل اليوم والل  "، وهو إسناد صحيح ، واهللا أعلم ، وصححه حمقق           ) ٨٩٢
 .السين ، واهللا أعلم 

  .أثر صحيح ) ١١٣(
 -٢/١٩٥(، وابن خزميـة     )٣/٢٥٨كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام،               (أخرجه النسائي يف    

  ). اإلحسان-٢٥٨٨قم ، حديث ر٦/٣٢٣(، وابن حبان )١١٧٥ – ١١٧٢، حديث رقم ١٩٧
  يبدو أن: "، وقال ) ٤٥٤، حديث رقم ٢/٢٠٤" (إرواء الغليل" واحلديث صححه األلباين يف 

  ٧٤ص
  .اهـ" . األصح الوقف ، ولكنه يف معىن الرفع ؛ ألنه ال يقال من قبل الرأي ؛ كما هو ظاهر

 ".اإلحسان" ، وجود إسناده حمقق ) ٦/٧٣" (صولجامع األ" و األمر كما قال حفظه اهللا ، وصحح احلديث مرفوعاً حمقق : قلت 

  .حديث صحيح ) ١١٤(
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  . أن يصلي من النهار اثنيت عشرة ركعة:الثاين 
كان  " :ها من فعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؛ حيث قالت وهذا ما نقلته عائشة رضي اهللا عن

  ".إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل ؛ صلى من النهار ثنيت عشرة ركعة
  ١١٥.أخرجه مسلم

  مشروعية صالة الليل مجاعة يف رمضان) ٣-٨(
  .علهثبتت مشروعية صالة الليل مجاعة يف رمضان عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم من قوله ومن ف

 صمنا مع رسول اهللا :أما القول ؛ فهو ما جاء عن جبري بن نفري عن أيب ذر رضي اهللا عنه ؛ قال
صلى اهللا عليه وسلم ، فلم يصل بنا حىت بقي سبع من الشهر ، فقام بنا حىت ذهب ثلث الليل ، مث مل يقم 

لو نفلتنا بقية ليتنا !  رسول اهللا  يا:بنا يف السادسة ، وقام بنا يف اخلامسة حىت ذهب شطر الليل ، فقلنا له
، مث مل يصل بنا حىت بقي ثالث " إنه من قام مع اإلمام حىت ينصرف ؛ كتب له قيام ليلة" :هذه ؟ فقال

قال جبري بن نفري الراوي . من الشهر ، وصلى بنا الثالثة ، ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حىت ختوفنا الفالح
  ١١٦.أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه.  السحور:ال وما الفالح؟ ق:عن أيب ذر قلت 

اختار ابن املبارك و أمحد وإسحاق الصالة مع اإلمام يف " :قال الترمذي يف تعليقه على احلديث 
  .اهـ١١٧"شهر رمضان ، واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئاً 

                                                                                                                                                 
كتـاب  (واللفظ له ، و أخرجه الترمـذي يف         ) ١٤٣١كتاب الصالة ، باب يف الدعاء بعد الوتر ، حديث رقم            (أخرجه أبو داود يف     

تاب إقامة الصالة والسنة فيها ، باب   ك(، وابن ماجه يف     ) ٤٦٦الصالة ، باب ما جاء يف الرجل ينام عن الوتر أو ينساه ، حديث رقم                
جـامع  " واحلديث صححه العالمة أمحد شاكر يف حتقيقه للترمذي ، وصححه حمقق      ) . ١١٨٨من نام من وتر أو نسيه ، حديث رقم          

 ).٦/٦٠" (األصول

  .حديث صحيح ) ١١٥(
يف سـياق   ) ٧٤٦مرض ، حديث رقـم      كتاب صالة املسافرين وقصرها ، باب جامع صالة الليل ومن نام عنه أو              (أخرجه مسلم يف    

 ).٢/٤٨٠" (فتح الباري"و ) ٩٦-٦/٩١" (جامع األصول : " وانظر . طويل هذا جزء صغري منه

  .حديث صحيح ) ١١٦(
كتاب السهو ، (واللفظ له ، والنسائي يف ) ٨٠٦كتاب الصوم ، باب ما جاء يف قيام شهر رمضان ، حديث رقم           (أخرجه الترمذي يف    

كتاب الصالة ، باب يف قيام شهر رمضان ، حـديث رقـم             (، و أبو داود يف      ) ٣/٨٣ع اإلمام حىت ينصرف،     باب ثواب من صلى م    
  ) .١٣٢٧كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء يف قيام شهر رمضان ، حديث رقم (، و ابن ماجه يف ) ١٣٧٥

 ).٦/١٢١" (جامع األصول " واحلديث صححه الترمذي ، وصحح سنده حمقق 

 ).٣/١٧٠" (سنن الترمذي) "١١٧(
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وسلم يفيد مشروعية اجلماعة يف  حديث أيب ذر هذا نص قويل عن الرسول صلى اهللا عليه :قلت
  .صالة الليل ، بل ويبني فضلها 

أما الفعل من الرسول صلى اهللا عليه وسلم لصالة الليل مجاعة ؛ فهو ما جاء عن عائشة رضي اهللا 
 إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل ، فصلى يف املسجد ، :عنها ؛ قالت 

 فأصبح الناس فتحدثوا ، فاجتمع أكثر منهم ، فصلوا معه ، فأصبح الناس فصلى رجال بصالته ،
فتحدثوا، فكثر أهل املسجد من الليلة الثالثة ، فخرج رسول اهللا، فصلوا بصالته ، فلما كانت الليلة 
الرابعة ؛ عجز املسجد عن أهله ، حىت خرج لصالة الصبح ، فلما قضي الفجر ؛ أقبل على الناس ، 

". أما بعد؛ فإنه مل خيف علي مكانكم ، لكين خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها " : قالفتشهد ، مث
  ١١٨.أخرجه الشيخان

 وال سيما يف –ندب قيام الليل ] فيه " [:قال احلافظ ابن حجر عند ذكره لفوائد هذا احلديث 
ذلك مجعهم عمر بن  مجاعة ؛ ألن اخلشية املذكورة أمنت بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ول–رمضان 

  .اهـ. ١١٩"اخلطاب على أيب بن كعب
  ال وتران يف ليلة) ٣-٩(

 زارنا طلق بن علي يف يوم من رمضان ، وأمسى عندنا وأفطر ، :عن قيس بن طلق بن علي ؛ قال
مث قام بنا الليلة وأوتر بنا ، مث احندر إىل مسجده فصلى بأصحابه ، حىت إذا بقي الوتر ، قدم رجالً ، 

   أوتر بأصحابك؛ فإين ":فقال
أخرجه أبو داود وصححه ابن ".  ال وتران يف ليلة :مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  ١٢٠.حبان

                                            
  .حديث صحيح ) ١١٨(

واللفـظ لـه ،   ) ٩٢٤أما بعد ، حديث رقم : كتاب اجلمعة ، باب من قال يف اخلطبة بعد الثناء (أخرجه البخاري يف مواضع منها يف    
-٦/١١٦(" جـامع األصـول  : " انظـر  ) . ٧٦١كتاب صالة املسافرين ، باب الترغيب يف قيام رمضان ، حديث رقم   (ومسلم يف   

١١٨.( 

  ).٣/١٤" (فتح الباري) " ١١٩(
، وأورد األدلة على ذلك مـن قولـه         ) ١٥-٩ص" (صالة التراويح " وقد قرر مشروعية اجلماعة يف صالة الليل يف رمضان األلباين يف            

  .صلى اهللا عليه وسلم ومن فعله وإقراره عليه الصالة والسالم
 ).٢٧٧-٢٧٥ص" (اقتضاء الصراط املستقيم: "وانظر =

  .حديث حسن ) ١٢٠(
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ال وتران يف  ":قال أبو عيسى الترمذي رمحه اهللا معلقاً على قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
   :ن آخره اختلف أهل العلم يف الذي يوتر من أول الليل مث يقوم م ":" ليلة

 :فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر ، وقالوا 
وهو الذي ". ال وتران يف ليلة ":يضيف إليها ركعة ، ويصلي ما بدا له ، مث يوتر يف آخر صالته ؛ ألنه 

  .ذهب إليه إسحاق 
 إذا أوتر من أول الليل ، :لم وغريهم وقال بعض أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وس

وهو . مث نام ، مث قام من آخر الليل ، فإنه يصلي ما بدا له ، وال ينقض وتره ، ويدع وتره على ما كان
  .قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن املبارك والشافعي و أهل الكوفة و أمحد 

 عليه وسلم قد صلى بعد الوتر وهذا أصح ؛ ألنه قد روي من غري وجه أن النيب صلى اهللا
  .اهـ١٢١".

   هو :" وهذا أصح " : هذا الذي قال عنه اإلمام الترمذي رمحه اهللا :قلت 
اجعلوا آخر صالتكم بالليل وتراً  " :، حيث قررت أن قوله صلى اهللا عليه وسلم ١٢٢ما قدمته لك

ة الليل؛ كما قال صلى اهللا ؛ ليس على الوجوب ، و أن املقصود منه أن ال يترك املسلم الوتر يف صال" 
صالة الليل مثىن مثىن ، فإذا أردت أن تنصرف ؛ فاركع واحدة ؛ توتر لك ما قد  " :عليه وسلم 

  .١٢٣"صليت

                                                                                                                                                 
كتاب قيام الليـل  (واللفظ له ، و أخرجه النسائي يف ) ١٤٣٩كتاب الصالة ، باب يف نقض الوتر ، حديث رقم    (أخرجه أبو داود يف     

كتـاب الـصالة ،   (بنحوه ، والترمذي يف ) ٣٣٠-٣/٣٢٩وتطوع النهار ، باب ي النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الوترين يف ليلة ،     
، حديث رقـم  ٢٠٢-٦/٢٠١(مقتصراً على الكالم النبوي ، و أخرجه ابن حبان        ) ٤٧٠ ال وتران يف ليلة ، حديث رقم         باب ما جاء  

  .بنحوه )  اإلحسان-٢٤٤٩
، وصححه العالمة أمحد شاكر يف حتقيقـه للترمـذي ،           ) ٢/٤٨١" (فتح الباري "واحلديث صححه ابن حبان ، وحسنه ابن حجر يف          

 ).٦/٦٢" (جامع األصول " ، وصححه حمقق " ناإلحسا" وقوى إسناده حمقق 

 ).٢/٣٣٤" (سنن الترمذي) " ١٢١(

 ).٣-٧/٤رقم (ما تقدم حتت : انظر ) ١٢٢(

 .سبق خترجيه يف املوضع نفسه املشار إليه يف الذي قبله ) ١٢٣(
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 يدل على أن املراد أمر املسلم بأن ال يدع :"فاركع واحدة ؛ توتر لك ما قد صليت  " :فقوله 
  ١٢٤.واهللا أعلم. صالته بالليل شفعاً دون وتر

                                            
رك اإليتـار معـه فيفوتـه    إذا كان املأموم قد أوتر يف أول الليل ، مث صلى مجاعة مع اإلمام ؛ فهل يت : لكن تبقى مسألة وهي     ) ١٢٤(

  ؟) وقد سبق قريباً خترجيه" (أنه من قام مع اإلمام حىت ينصرف هو؛ كتب له قيام ليلة:" الفضل املذكور يف حديث أيب ذر مرفوعاً 
م وجـاء   أن املأموم يصلي مع اإلمام ركعة الوتر بنية الشفع ، فإذا سلم اإلمام من الركعة ؛ قـا – واهللا أعلم    –الذي يظهر   : واجلواب  

  .واهللا أعلم . بركعة ثانية ، فيتحصل منه أنه مل ينصرف حىت انصرف اإلمام ، و أنه مل يأت بوترين يف ليلة 
 .وباهللا التوفيق . وال يضر اختالف نية املأموم و اإلمام 
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   متفرقةصلوات
  

  :يشتمل هذا الباب على الفصول التالية 
  .صالة اإلشراق ) ٤-١(
  .صالة الضحى ) ٤-٢(
  .صالة الزوال ) ٤-٣(
  .زل ـصالة الدخول واخلرج من املن) ٤-٤(
  .صالة ركعتني بعد الوضوء ) ٤-٥(
  .صالة حتية املسجد ) ٤-٦(
  .الصالة بني األذان و اإلقامة ) ٤-٧(
  .صالة التوبة ) ٤-٨(
  .صالة سنة اجلمعة ) ٤-٩(
  .صالة التسبيح ) ٤-١٠(
  .صالة القادم من السفر ) ٤-١١(
  .صالة االستخارة ) ٤-١٢(
  .صالة الكسوف واخلسوف ) ٤-١٣(
  .صالة العيدين ) ٤-١٤(
  .صالة االستسقاء ) ٤-١٥(
  .صالة اجلنازة ) ٤-١٦(
  .صالة ركعيت الطواف ) ٤-١٧(
  .الصالة يف مسجد قباء ) ٤-١٨(

  :يك بيان ذلك فيما يلي وإل
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  صلوات متفرقة
  صالة اإلشراق) ٤-١(

  .هي أول صالة الضحى ، إذ إن وقت صالة الضحى يبدأ من طلوع الشمس 
عن ابن ) صالة اإلشراق(وقد ثبت تسمية هذه الصالة يف هذا الوقت من صالة الضحى بـ 

  .عباس
 فأدخلته على أم :قال. لي الضحىأن ابن عباس كان ال يص " :عن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل 

 دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أخربي هذا مبا أخربتين به فقالت أم هانئ :هانئ ، فقلت 
يوم الفتح يف بييت ، فأمر مباء ، فصب يف قصعة ، مث أمر بثوب ، فأخذ بيين وبينه ، فاغتسل ،مث رش 

لضحى ، قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن ناحية البيت ، فصلى مثان ركعات ، وذلك من ا
 لقد قرأت ما بني اللوحني ، ما عرفت :فخرج ابن عباس وهو يقول . سواء ، قريب بعضهن من بعض

 أين صالة اإلشراق ؟ مث قال :، وكنت أقول } يسبحن بالعشي و اإلشراق {:صالة الضحى إال اآلن 
  ١٢٥.ه واحلاكمأخرجه الطربي يف تفسري".  هن صالة اإلشراق :بعد 

                                            
  .أثر حسن لغريه ) ١٢٥(

  : من طريقني )  الفكر-١٣٧-٢٣" (تفسريه"أخرجه ابن جرير من 
  ٨٢ص

  . بنحوه …ر بن عبد الكرمي ، عن موسى بن أيب كثري ، عن ابن عباس عن مسع: األول 
، حيث جعله يف الطبقة السادسة ، وهم   ) ٥٥٣ص" (التقريب:"انظر  . موسى بن أيب كثري مل يسمع عن ابن عباس        : ويف السند انقطاع    

  .الذين مل يثبت لقاؤهم ألحد من الصحابة ؛ كما نص يف املقدمة 
 …أيب عروبة ، عن أيب املتوكل ، عن أيوب بن صفوان ، عن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل ؛ أن ابـن عبـاس                     عن سعيد بن    : الثاين  

  .وساقه 
، ومل يذكر فيه جرحـاً      )٨/٣٧٢" (اجلرح والتعديل " هو املتوكل ، ترمجته يف      : و أبو املتوكل    . مدلس وقد اختلط  : ويف السند سعيد    

، وحكم جباللته ، ونقل عن أيب حامت احلكم جباللته ، وليس كذا        )٣٩١صلى اهللا عليه وسلم   " (نفعةتعجيل امل " وال تعديالً ، وترمجته يف      
-٢" (اجلرح والتعديل "وأيوب له ترمجة يف     . واهللا أعلم " . اجلرح والتعديل " يف كتابه ، ولعله احنراف بصر إىل الترمجة التالية يف كتابه            

  .ومل يذكر فيه جرحاً وال تعديالً ) ٢٥٠
من طريق سعيد بن أيب عروبة عن أيوب بن صفوان عن عبد اهللا بن احلارث ؛ أن ابن عباس                ) ٥٣/ط" (املستدرك"خرجه احلاكم يف    و أ 
  . وساقه …

واألثر ذين اإلسنادين يرتقـي إىل مرتبـة   . يف السند سعيد وأيوب ، ومل يذكر متوكالً ، وهذا من ختليط سعيد ؛ فإنه اختلط     : قلت  
  :ويتأكد هذا احلكم بالشواهد اآلتية احلسن لغريه ، 
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  : جاء احلديث التايل– وهى صالة اإلشراق –ويف فضل صالة الضحى يف أول وقتها 
من صلى صالة الصبح يف مسجد " : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :عن أيب أمامة ؛ قال

أخرجه ". مجاعة ، يثبت فيه حىت يصلي سبحة الضحى ؛ كان كأجر حاج أو معتمر تاماً حجته وعمرته 
  .طرباين ال

أخرجه " …من صلى صالة الغداة يف مجاعة ، مث جلس يذكر اهللا حىت تطلع الشمس " :ومن رواية 
  ١٢٦.الطرباين

  صالة الضحى) ٤-٢(
  :يشتمل هذا الفصل على مسائل 

  . فضلها :املسألة األوىل 
  . حكمها :املسألة الثانية 
  . وقتها :املسألة الثالث 
  .صفتها  عدد ركعاا و:املسألة الرابعة 

  :وبيان هذه املسائل هو التايل 
  :فضل صالة الضحى ) ٤-٢-١( •

  :وردت أحاديث يف فضل صالة الضحى ، أذكر منها األحاديث التالية 

                                                                                                                                                 
مل يزل يف نفسي من صالة الضحى       : "قال ابن عباس  : عن معمر عن عطاء اخلراساين؛ قال     ) ٣/٧٩" (املصنف"أخرج عبد الرزاق يف     )١

  .}سخرنا اجلبال معه يسبحن بالعشي واإلشراق{شيء حىت قرأت 
  ).٧/٢١٢" (ذيب التهذيب. "ة مرسلة منقطعةهذا سند حسن إىل عطاء ، لكن رواية عطاء عن الصحاب: قلت 

من طريق أيب بكر اهلذيل عن عطـاء        ) جممع البحرين -٦٤-٦/٦٣" (األوسط"، ويف   )٢٤/٤٠٦" (املعجم الكبري "أخرج الطرباين يف    )٢
ئ بنـت أيب  ، حىت حـدثتين أم هـان  } العشي واإلشراق{كنت أمر ذه اآلية فما أدري ما هي ؛ : بن أيب رباح عن ابن عباس ؛ قال  

طالب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل عليها ، فدعا بوضوء يف جفنة ، كأين انظر إىل أثر العجني فيها ، فتوضأ ، فقام فـصلى    
  ".هي صالة اإلشراق! يا أم هانئ:"الضحى ، فقال 

  .صواب وقفه، ورفعه منكر، وال) ٦٢٥ص" (التقريب"أبو بكر اهلذيل إخباري متروك احلديث كما يف : قلت
) ٤٠٨ -٢/٤٠٧(البن أيب شيبة " املصنف: "، وانظر ) ١٥١ -١٥٠٧" (الدر املنثور "وهناك مجلة من الشواهد أوردها السيوطي يف        )٣
. 

  .حديث حسن) ١٢٦(
 .يف صالة الضحى ) ٤-٢-٣(سيأيت خترجيه يف 
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من أحدكم ١٢٧يصبح على كل سالمى" :عن أيب ذر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ أنه قال 
ة صدقة ، وكل تكبرية صدقة ، وأمر صدقة ؛ فكل تسبيحة صدقة ، وكل حتميدة صدقة ، وكل ليل

أخرجه " . باملعروف صدقة ، وي عن املنكر صدقة ، وجيزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى
  ١٢٨.مسلم

ابن " :عن أيب الدرداء و أيب ذر ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، عن اهللا عز وجل؛ أنه قال 
  ١٢٩.أخرجه الترمذي". فك آخرهاركع يل من أول النهار أربع ركعات ؛ أك! آدم

وهي صالة  ":قال" . ال حيافظ على صالة الضحى إال أواب " : قال:عن أيب هريرة ؛ قال 
  ١٣٠.أخرجه ابن خزمية واحلاكم". األوابني
  :حكم صالة الضحى ) ٤-٢-٢( •

  ١٣١.األحاديث السابقة وأمثاهلا تبني أن الصالة وقت الضحى حسنة حمبوبة
  ١٣٢. املداومة عليهاوفيها ما يدل على مشروعية

                                            
شـرح مـسلم    . " عظام البدن ومفاصـله    السالميات ، وهى مفاصل األصابع ، مث استعمل يف مجيع         : مفرد ، مجعه    : سالمى  ) ١٢٧(

 ).٥/٢٣٣" (للنووي

  .حديث صحيح ) ١٢٨(
كتاب صالة املسافرين وقصرها ، باب استحباب صالة الضحى و أن أقلها ركعتان وأكملها مثان ركعات وأوسطها               (أخرجه مسلم يف    

 ).٩/٤٣٦ ("جامع األصول: " وانظر٠) ٧٢٠أربع ركعات أو ست واحلث على احملافظة عليها ، حديث رقم 

  .حديث حسن ) ١٢٩(
كتاب الصالة ، باب ما جاء يف صالة الضحى ، حـديث رقـم   (، و أخرجه الترمذي يف ) ٤٥١، ٦/٤٤٠" (املسند"أخرجه أمحد يف   

٤٧٥.(  
صـحيح سـنن   "للترمـذي، واأللبـاين يف   " حتقيقه" ، وصححه الشيخ أمحد شاكر يف    " حسن غريب :" واحلديث قال عنه الترمذي     

 ).٩/٤٣٧" (جامع األصول" ، وحسنه حمقق ) ١/١٤٧" (الترمذي

  .حديث حسن ) ١٣٠(
 جممـع   – ٢/٢٧٩" (األوسط"واللفظ هلما ، و أخرجه الطرباين يف        ) ١/٣١٤" (املستدرك"، واحلاكم يف    )٢/٢٢٨(أخرجه ابن خزمية    

  " . وهي صالة األوابني:" ؛ دون قوله ) البحرين
 ).١٩٩٤حديث رقم " (سلسلة األحاديث الصحيحة"األلباين يف واحلديث صححه احلاكم على شرط مسلم ، وحسنه 

 ).٢٢/٢٨٤" (جمموع الفتاوى) "١٣١(

  ).٣/٧٧" (نيل األوطار. "هذا هو ظاهر ما تدل عليه األحاديث السابقة ) ١٣٢(
 يكن يداوم علـى صـالة   أما الشيخ ابن تيمية ؛ فإنه رمحه اهللا بعد أن قرر اتفاق أهل العلم بسنته على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل        

فهل األفضل املداومة عليها؟ أو األفضل ترك املداومة اقتداء بالنيب صـلى اهللا عليـه       : بقي أن يقال  :"الضحى ، مث قرر استحباا ؛ قال        
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  .ومل يثبت ما يدل على وجوا 
  :وقت صالة الضحى ) ٤-٢-٣( •

  .يبدأ وقت صالة الضحى من طلوع الشمس إىل الزوال 
  .وأفضله وقت اشتداد الشمس 

  :الدليل على ذلك ما يلي 
 من اركع يل ":أما أول وقتها ؛ فيدل عليه حديث أيب الدرداء و أيب ذر السابق ، وحمل الشاهد فيه 

  ".أول النهار أربع ركعات 
من صلى الغداة يف  " : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :وكذا ما جاء عن أنس رضي اهللا عنه 

؛ كانت له كأجر حجة وعمرة ، ١٣٣مجاعة ، مث قعد يذكر اهللا حىت تطلع الشمس ، مث صلى ركعتني
  ١٣٤.أخرجه الترمذي" . تامة تامة تامة 

من صلى صالة الصبح يف مسجد  " : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :وعن أيب أمامة ؛ قال 
". مجاعة ، يثبت فيه حىت يصلي سبحة الضحى ، كان كأجر حاج أو معتمر ؛ تاماً حجته وعمرته

  .أخرجه الطرباين 

                                                                                                                                                 
 ؛ كما كـان  من كان مداوماً على قيام الليل ؛ أغناه عن املداومة على صالة الضحى         : واألشبه أن يقال    . وسلم ؟ هذا مما تنازعوا فيه       

ـ ". النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ومن كان ينام عن قيام الليل ؛ فصالة الضحى بدل عن قيـام الليـل                       " جممـوع الفتـاوى   . "اهـ
)٢٢/٢٨٤.(  

لكن ظاهر النصوص استحباب املداومة على اإلطالق ، وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدع العمل وهـو حيـب أن           : قلت  
ن يعمل به الناس فيفرض عليهم ؛ فهذا علة عدم مداومته عليه الصالة والسالم، فتبقى النصوص على إطالقهـا وقـد               يعمل به خشية أ   

 ).١٠٩-٦/١٠٨" (جامع األصول: "انظر. أشارت إىل شيء من هذا السيدة عائشة رضي اهللا عنها

  ).١/٤٠٥" (حتفة األحوذي"له يف نق". وهذه الصالة تسمى صالة اإلشراق ، وهي أول صالة الضحى:" قال الطييب ) ١٣٣(
 ). صالة اإلشراق ٤-١(وقد قدمت لك ذلك بأبسط من هذه اإلشارة ؛ فانظر : قلت

  .حديث حسن لغريه ) ١٣٤(
  ).كتاب الصالة ، باب ذكر ما يستحب من اجللوس يف املسجد بعد صالة الصبح حىت تطلع الشمس (أخرجه الترمذي يف 

، ووافقه الشيخ أمحد    )١/٤٠٦" (حتفة األحوذي "اهـ، وحسنه بشواهد املباركفوري يف      " ريبحسن غ :" واحلديث قال عنه الترمذي     
جـامع  " ، وحسنه بـشواهده حمقـق       ) ١/١٨٢" (صحيح سنن الترمذي  "، وحسنه األلباين يف     ) ٢/٤٨١(شاكر يف حتقيقه للترمذي     

  ).٩/٤٠١" (األصول
 .ومن شواهده احلديث التايل : قلت 
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أخرجها " …من صلى صالة الغداة يف مجاعة ، مث جلس يذكر اهللا حىت تطلع الشمس" :ويف رواية 
  ١٣٥.الطرباين

  .أما خروج وقتها بالزوال ؛ فألا صالة الضحى 
  أما وقت الفضيلة فيها ؛ فيدل عليه ما جاء عن زيد بن أرقم ؛ أنه رأى قوماً 

 أما لقد علموا أن الصالة يف غري هذه الساعة أفضل، إن رسول اهللا :يصلون من الضحى ، فقال
  ١٣٧.أخرجه مسلم". صالالف١٣٦صالة األوابني حني ترمض" :صلى اهللا عليه وسلم قال 

  :عدد ركعات صالة الضحى وصفتها ) ٤-٢-٤( •
  .يشرع للمسلم أن يصلي صالة الضحى ركعتني أو أربع أو ست أو مثان أو اثين عشرة ركعة

  .يصليها ركعتني ركعتني إن شاء 
يصبح  ": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:أما أا تصلى ركعتني ؛ فيدل عليه حديث أيب ذر

".  وجيزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى:احلديث وفيه  (…كل سالمى من أحدكم صدقةعلى 
  ١٣٨.أخرجه مسلم 

أما أا تصلى أربع ركعات ؛ فيدل عليه حديث أيب الدرداء و أيب ذر ، عن رسول اهللا صلى اهللا 
كعات؛ أكفك اركع يل من أول النهار أربع ر! ابن آدم ":عليه وسلم ، عن اهللا عز وجل ؛ أنه قال 

  .١٣٩أخرجه الترمذي". آخره
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم " أما أا تصلى ست ركعات ؛ فيدل عليه حديث أنس بن مالك 

  .١٤٠"الشمائل"أخرجه الترمذي يف ". كان يصلي الضحى ست ركعات 

                                            
  .حديث حسن ) ١٣٥(

  ).٢٠٩، ١٨١، ٨/١٧٤" (املعجم الكبري" الطرباين يف أخرجه
" جممـع الزوائـد   : "وانظـر ) . ١/١٨٩" (صحيح الترغيب والترهيب  "واحلديث جود إسناده املنذري واهليثمي ، وحسنه األلباين يف          

)١٠/١٠٤.( 

 جيد الفصيل حر الشمس  حني: الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس ؛ أي      : الرمضاء): "٦/٣٠" (شرح مسلم "قال النووي يف    ) ١٣٦(
 )٢/٨١" (نيل األوطار: "وانظر. اهـ". الصغار من أوالد اإلبل : ، والفصيل 

  .حديث صحيح ) ١٣٧(
 ).٧٤٨كتاب صالة املسافرين وقصرها ، باب صالة األوابني حني ترمض الفصال، حديث رقم (أخرجه مسلم يف 

 سبق قبل قليل خترجيه ) ١٣٨(

 سبق قبل قليل خترجيه ) ١٣٩(
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ول ملا كان عام الفتح، أتت رس ":أما أا تصلى مثان ركعات ؛ فيدل عليه حديث أم هانئ ؛ قالت
اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو بأعلى مكة ، قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل غسله ، فسترت عليه 

  ١٤٢.أخرجه الشيخان. ١٤١"فاطمة ، مث أخذ ثوبه ، فالتحف به ، مث صلى مثان ركعات سبحة الضحى
 قال رسول :أما أا تصلى اثين عشرة ركعة ؛ فيدل عليه حديث أيب الدرداء رضي اهللا عنه؛ قال

من صلى الضحى ركعتني ؛ مل يكتب من الغافلني ، ومن صلى أربعاً ؛  " :اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
كتب من العابدين ، ومن صلى ستاً ؛ كفي ذلك اليوم ، ومن صلى مثانياً؛ كتبه اهللا من القانتني ، ومن 

 ليلة إال هللا من مين به على عباده صلى ثنيت عشرة ركعة ؛ بىن اهللا له بيتاً يف اجلنة ، وما من يوم وال
  ١٤٣.أخرجه الطرباين". صدقة، وما من اهللا على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره

 كم : وعلى هذه األحاديث حيمل إطالق السيدة عائشة رضي اهللا عنها ملا سألتها معاذة :وقلت 
". ع ركعات، ويزيد ما شاء اهللاأرب ":كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي صالة الضحى؟ قالت

  ١٤٤.أخرجه مسلم

                                                                                                                                                 
  .حديث صحيح لغريه ) ١٤٠(

  )٢٧٣كتاب الشمائل ، باب صالة الضحى ، حديث رقم (أخرجه الترمذي يف 
 ).٢/٢١٦" (إرواء الغليل"، وذكر شواهده وطرقه يف ) ١٥٦ص" (خمتصر الشمائل احملمدية"واحلديث صححه لغريه يف 

عـون  "، و   ) ٣/٤١٠" (زاد املعـاد  : "انظـر : فيه رد على من زعم أن هذه الصالة هي صالة الفتح وليست صالة الضحى               ) ١٤١(
 ).١/٤٩٧" (املعبود

  .حديث صحيح ) ١٤٢(
كتـاب  (، ومـسلم يف  ) ١١٧٦كتاب التهجد ، باب صالة الضحى يف السفر ، حديث رقـم       (أخرجه البخاري يف مواضع منها يف       

 ).٦/١١٠" (جامع األصول: "وانظر. واللفظ له) ٣٣٦احليض ، باب تستر املغتسل بثوب وحنوه ، حديث رقم 

، وفيه موسـى بـن يعقـوب        " الكبري"رواه الطرباين يف    :" ، وقال   ) ٢/٢٣٧" (جممع الزوائد "أورد هذا احلديث اهليثمي يف      ) ١٤٣(
  .اهـ". الزمعي؛ وثقه ابن معني وابن حبان وضعفه ابن املديين وغريه ، وبقية رجاله الثقات

مـا  ) ٢/٣٣٤" (كشف األستار"، وقد أخرج البزار ) ٥٥٤ص  ("التقريب"موسى بن يعقوب صدوق سييء احلفظ ؛ كما يف          : قلت  
" صـحيح الترغيـب والترهيـب   "وحسن األلباين حديث أيب الدرداء و أيب ذر يف " الترغيب"يشهد له عن أيب ذر ، أورده املنذري يف   

)١/٢٧٩.( 

  .حديث صحيح ) ١٤٤(
ى و أن أقلها ركعتان وأكملها مثان ركعات وأوسطها       كتاب صالة املسافرين وقصرها ، باب استحباب صالة الضح        (أخرجه مسلم يف    

 ) .٧١٩أربع ركعات أو ست واحلث على احملافظة عليها ، حديث رقم 
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صالة الليل والنهار " :أما أا تصلى ركعتني ركعتني ؛ فيدل عليه عموم قوله عليه الصالة والسالم 
  .١٤٥"مثىن مثىن

وللمسلم أن يصلي األربع متصالت ؛ كالصالة الرباعية ، ويدل عليه إطالق لفظ األحاديث 
" :، وكقوله " اركع يل من أول النهار أربع ركعات " : عليه وسلم الواردة يف ذلك ؛ كقوله صلى اهللا
  .واهللا أعلم". من صلى أربعاً ؛ كتب من العابدين

  صالة الزوال) ٤-٣(
  .هذه الصالة داخلة يف الراتبة القبلية لصالة الظهر ، وقد تقدمت اإلشارة إليها 

  :وأذكر هنا بعض األحاديث الواردة يف فضلها على اخلصوص 
".  تفتح هلن أبواب السماء …أربع قبل الظهر  " : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم :عن أيب أيوب 

  ١٤٦.أخرجه أبو داود وابن ماجه

                                            
  .حديث صحيح ) ١٤٥(

  ).٢-٢-٢(املسألة الثانية يف : تقدم خترجيه ، انظر 
ى سبحة الضحى مثان ركعات ؛ يـسلم       إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صل       :" جاءت رواية حلديث أم هانئ املتقدم بلفظ        : تنبيه  =

  .، ولكن بغري هذا اللفظ" الصحيحني"، وحديث أم هانئ أصله يف "من كل ركعتني 
  ).٢/٢٣٤، ١٢٣٤كتاب الصالة ، باب صالة الضحى ، حديث رقم (و أخرجه به أبو داود يف 

وذكـره ابـن    " ليس بالقوي   : " حامت عن عياض       عبداهللا بن وهب؛ قال أبو    : عياض بن عبد اهللا ، والراوي عنه        : ويف السند عندمها    
وقـال أبـو    ". ضعيف احلديث : "وقال حيىي ابن معني     ". روى عنه ابن وهب أحاديث فيها نظر      : "وقال الشاجي " . الثقات"حبان يف   

  ). ٨/٢٠١" (ذيب التهذيب". "منكر احلديث:" وقال البخاري ". ثبت ، له باملدينة شأن كبري ، يف حديثه شيء: "صاحل 
  .واهللا أعلم . حديثه هنا يرويه عنه ابن وهب ، والظاهر من حال الرجل أنه ال حيتمل تفرده ، وهذا اللفظ تفرد به: قلت

 -٢٥٨ص" (متـام املنـة   "، وفصل يف بيان علته يف       ) ٢/٢٣٤" (صحيح ابن خزمية  "واحلديث ذا اللفظ ضعفه األلباين يف تعليقه على         
٢٥٩. ( 

  .حديث حسن لغريه ) ١٤٦(
كتاب إقامـة الـصالة     (، وابن ماجه يف     ) ١٢٧٠كتاب الصالة ، باب األربع قبل الظهر وبعدها ، حديث رقم            (أخرجه أبو داود يف     

، ) ٢٤١، ص ٢٧٧حديث رقم   " (الشمائل"، والترمذي يف    ) ١١٥٧والسنة فيها ، باب يف األربع الركعات قبل الظهر ، حديث رقم             
  ).١٢١٥ -١٢١٤، رقم ٢٢٣ -٢/٢٢١(وابن خزمية 

، " ال يفصل بينهن بالتـسليم    : "واحلديث تكلم على سنده أبو داود وابن خزمية ، لكن طرقه ترقيه إىل مرتبة احلسن لغريه ، دون قوله                    
خمتـصر  "، و   ) ٢/٢٢١" (صحيح ابـن خزميـة    "، ويف تعليقه على     ) ١/١٩١" (صحيح سنن ابن ماجه   "وصححه كذلك األلباين يف     

 ) .١٥٧ص" (الشمائل
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عن عبد اهللا بن السائب ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي أربعاً بعد أن تزول 
ماء و أحب أن يصعد يل فيها عمل إا ساعة تفتح فيها أبواب الس " :الشمس قبل الظهر ، وقال 

  ١٤٧.أخرجه الترمذي". صاحل
  زلـصالة الدخول واخلروج من املن) ٤-٤(

  .يشرع للمسلم أن يصلي ركعتني إذا دخل بيته و إذا خرج من بيته 
زلك ؛ فصل ركعتني ـإذا دخلت من " :عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ قال 

أخرجه ". زلك ؛ فصل ركعتني متنعانك خمرج السوءـا خرجت من منمتنعانك مدخل السوء ، فإذ
  ١٤٨.البزار

  صالة ركعتني بعد الوضوء) ٤-٥(
يشرع للمسلم إذا توضأ أن يصلي ركعتني ، وقد ثبت يف هذه الصالة فضل جزيل وخري كثري ؛ 

  .بشرط اإلقبال عليهما بقلبه ووجهه 
 ، فجاءت نوبيت ، فروحتها بعشي، فأدركت  كانت علينا رعاية اإلبل:عن عقبة بن عمار ؛ قال 

ما من مسلم يتوضأ فيحسن  " :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائماً حيدث الناس ، فأدركت من قوله 
 ما : فقلت :قال". وضوءه ، مث يقوم فيصلي ركعتني ، مقبل عليهما بقلبه ووجهه ؛ إال وجبت له اجلنة

 إين قد رأيتك :فنظرت ؛ فإذا عمر ؛ قال .  اليت قبلها أجود:فإذا قائل بني يدي يقول ! أجود هذه 
 أشهد أن ال إله إال اهللا و :الوضوء، مث يقول )  يسبغ:أو (ما منكم أحد يتوضأ فيبلغ  " :قال . جئت آنفاً

أخرجه ". أن حممداً رسول عبد اهللا ورسوله ؛ إال فتحت له أبواب اجلنة الثمانية ؛ يدخل من أيها شاء
  ١٤٩.مسلم 

                                            
  .حديث صحيح ) ١٤٧(

  ).٤٧٨كتاب الصالة ، باب ما جاء يف الصالة عند الزوال ، حديث رقم (، والترمذي يف ) ٣/٤١١" (املسند"أخرجه أمحد يف 
، وصـحح إسـناده   ) ١/١٤٧" (صحيح سنن الترمذي"واحلديث صححه العالمة أمحد شاكر يف حتقيقه على الترمذي ، و األلباين يف         

 ).٦/٢٤" (جامع األصول" حمقق 

  .حديث حسن ) ١٤٨(
  ).٢/٣٥٧" (كشف األستار" أخرجه البزار 

حـديث  " (السلسلة الصحيحة "، وجود إسناده األلباين يف      ) ١/٣٣٤" (فيض القدير "واحلديث حسنه ابن حجر كما ذكر املناوي يف         
 ).١٣٢٣رقم 

  .حديث صحيح ) ١٤٩(
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عن محران موىل عثمان ؛ أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء ، فأفرغ على كفيه ثالث مرار ، 
فغسلهما ، مث أدخل ميينه يف اإلناء ، فمضمض واستنشق ، مث غسل وجهه ثالثاً ، ويديه إىل املرفقني 

 اهللا صلى  قال رسول:ثالث مرار ، مث مسح برأسه ، مث غسل رجليه ثالث مرار إىل الكعبني ، مث قال 
من توضأ حنو وضوئي هذا ، مث صلى ركعتني ، ال حيدث فيهما نفسه ؛ غفر له ما  " :اهللا عليه وسلم 

  ١٥٠.أخرجه الشيخان". تقدم من ذنبه
واحلديثان يدالن على استحباب صالة ركعتني بعد الوضوء ، مع مالحظة أن الفضل املذكور مقيد 

  .١٥١"ال حيدث فيهما نفسه ":، وبقوله "  بقلبه ووجههيقبل عليهما " :بقوله صلى اهللا عليه وسلم 
ال … ":كما أنه ثبت عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف حديث بنحو هذا أنه قال يف آخره

  ١٥٢"تغتروا
  صالة حتية املسجد) ٤-٦(

  :يشتمل هذا الفصل على املسائل التالية 
  . حكمها :األوىل 

                                                                                                                                                 
 -٩/٣٧٢" (جامع األصـول : "وانظر) . ٢٣٤يث رقم كتاب الطهارة ، باب الذكر املستحب عقب الوضوء ، حد   (أخرجه مسلم يف    

٣٧٤.( 

  .حديث صحيح ) ١٥٠(
، وانظر أرقام األحاديث التالية فيه ) ١٥٩كتاب الوضوء ، باب الوضوء ثالثاً ثالثاً ، حديث رقم         (أخرجه البخاري يف مواضع منها يف       

  ).٢٢٦ضوء وكماله ، حديث رقم كتاب الطهارة ، باب صفة الو(و أخرجه مسلم يف ) ٦٤٣٣، ١٩٣٤، ١٦٤، ١٦٠: ( 
أحدمها مقيد بتـرك حـديث      : إىل أن حلمران عن عثمان يف هذا حديثني       ) ١١/٢٥١" (فتح الباري "نبه احلافظ ابن حجر يف      : فائدة  

يد بتـرك  النفس ، وذلك يف صالة ركعتني مطلقاً غري مقيد باملكتوبة ، واآلخر يف الصالة املكتوبة يف اجلماعة أو يف املسجد من غري تقي                 
 .اهـ". حديث النفس

؛ يقتضي تكـسباً   " حيدث:"املراد به ما تسترسل النفس معه ، وميكن املرء قطعه ؛ ألن قوله              " : ال حيدث فيهما نفسه   : " قوله  ) ١٥١(
 ).١/٢٦٠١" (فتح الباري. "منه ، فأما ما يهجم من اخلطرات والوساوس ويتعذر دفعه ؛ فذلك معفو عنه

تستكثروا من األعمال السيئة بناء على أن الصالة تكفرها ؛ فإن الصالة اليت تكفر ا اخلطايا هـي                  : ؛ أي   " ال تغتروا :" قوله  ) ١٥٢(
  ).١/٢١١" (فتح الباري"اليت يقبلها اهللا ، وأىن للعبد باالطالع على ذلك 

 اليت فيها ذكر الوضوء وصالة املكتوبـة  وهذه الزيادة عند البخاري يف روايته للحديث بالرواية األخرى اليت نبه عليها احلافظ ابن حجر     
يـا أيهـا   {: كتاب الرقاق ، باب قول اهللا تعاىل (يف اجلماعة أو يف املسجد من غري تقييد بترك حديث النفس ، وهي يف البخاري يف                

 إمنا يدعو حزبه ليكونـوا      الناس إن وعد اهللا حق فال تغرنكم احلياة الدنيا وال يغرنكم باهللا الغرور إن الشيطان لكم عدو فاختذوه عدواً                  
 ).٦٤٣٣، حديث رقم } من أصحاب السعري
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   ما حتية املسجد احلرام ؟:الثانية 
  . إذا دخل املسجد وأقيمت الصالة : الثالثة

  . إذا دخل املسجد و اإلمام خيطب اجلمعة :الرابعة 
  :و إليك بيان ذلك 

  :حكمها ) ٤-٦-١( •
جيب على املسلم إذا دخل املسجد وأراد اجللوس فيه أن يصلي ركعتني ، وقد دل على الوجوب 

  :أحاديث منها 
إذا دخل أحدكم املسجد؛ " :عليه وسلم قال عن أيب قتادة السلمي ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا 

  ١٥٣.أخرجه الشيخان". فلريكع ركعتني قبل أن جيلس 
  إذا دخل أحدكم املسجد ؛ فال جيلس حىت يصلي  " :ويف رواية 

  ١٥٤"ركعتني 
  ما حتية املسجد احلرام ؟) ٤-٦-٢( •

ية خاصة مل يأت ما خيرج املسجد احلرام عن عموم احلديث السابق ، فليست للمسجد احلرام حت
  .ختتلف عن سائر املساجد 

نعم ؛ اآلفاقي إذا دخل حمرماً أول ما يبدأ به الطواف كما فعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف 
  .حجته 

  ١٥٥؛ ال أصل له " حتية البيت الطواف " :واحلديث املشتهر على األلسنة 

                                            
  .حديث صحيح ) ١٥٣(

واللفـظ لـه ، و     ) ٤٤٤كتاب الصالة ، باب إذا دخل املسجد فلريكع ركعتني ، حديث رقم             ( أخرجه البخاري يف مواضع منها يف       
كعتني وكراهة اجللوس قبل صالما و أا مشروعة       كتاب صالة املسافرين وقصرها ، باب استحباب حتية املسجد بر         (أخرجه مسلم يف    

 ).٧١٤يف مجيع األوقات ، حديث رقم 

 )١١٦٣كتاب التهجد ، باب ما جاء يف التطوع مثىن مثىن ، حديث رقم (هذه الرواية عند البخاري يف ) ١٥٤(

وال أعلم يف السنة    : "علق عليه بقوله    ، و ) ١٠١٢حديث رقم   " (السلسلة الضعيفة   " كما قال العالمة األلباين ، وقد اورده يف         ) ١٥٥(
القولية أو العملية ما يشهد ملعناه ، بل إن عموم األدلة الواردة يف الصالة قبل اجللوس يف املسجد تشمل املسجد احلرام أيضاً ، والقـول           

 بالتجربة أنه ال ميكن للـداخل إىل  بأن حتيته الطواف خمالف للعموم املشار إليه ؛ فال يقبل إال بعد ثبوته ، وهيهات ، ال سيما وقد ثبت          
وما جعل عليكم يف الـدين مـن   { :املسجد احلرام الطواف كلما دخل املسجد يف أيام املواسم ؛ فاحلمد هللا الذي جعل يف األمر سعة     
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  :إذا دخل املسجد وأقيمت الصالة ) ٤-٦-٣(
صالة ؛ فعليه أن يدخل يف الصالة اليت أقيمت ، وتسقط عنه ركعيت إذا دخل املسجد وأقيمت ال

  .حتيد املسجد 
  :والدليل على ذلك ما يلي 

إذا أقيمت الصالة ؛ فال صالة إال  " :عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ قال 
  ١٥٦.أخرجه مسلم ". املكتوبة

  ".فال صالة  " : قوله :والشاهد 
  .نه نفى مشروعية أي صالة إذا أقيمت الصالة  أ:ووجه الداللة 

  :إذا دخل املسجد و اإلمام خيطب للجمعة ) ٤-٦-٤(
إذا دخل املسلم املسجد و اإلمام خيطب للجمعة ؛ فال جيلس حىت يصلي ركعتني حتية املسجد ، 

  .وخيففهما 
  :والدليل على ذلك ما يلي 

 اجلمعة ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  جاء سليك الغطفاين يوم:عن جابر بن عبد اهللا ؛ قال
إذا جاء أحدكم  ":، مث قال " قم فاركع ركعتني وجتوز فيهما! يا سليك " :خيطب ، فجلس ، فقال له 

  ١٥٧.أخرجه الشيخان " . يوم اجلمعة ، و اإلمام خيطب ؛ فلريكع ركعتني ، وليتجوز فيهما
  الصالة بني األذان و اإلقامة) ٤-٧(

  :أن يصلي بني األذان و اإلقامة ، ويدل على ذلك ما يلي يستحب للمسلم 
بني كل أذانني صالة، بني كل  " : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم :عن عبد اهللا بن مغفل ؛ قال 

  ١٥٨.أخرجه الشيخان" . ملن شاء " :مث قال يف الثالثة (أذانني صالة 
                                                                                                                                                 

ـ    . } حرج الطواف ، مث بـالركعتني  و إن مما ينبغي التنبه له أن هذا احلكم إمنا هو بالنسبة لغري احملرم ، و إال ؛ فالسنة يف حقه أن يبدأ ب
 .اهـ". بعده

  .حديث صحيح ) ١٥٦(
: " وانظر) . ٧١٠كتاب صالة املسافرين وقصرها ، باب كراهة الشروع يف نافلة بعد شروع املؤذن ، حديث رقم                 (أخرجه مسلم يف    

 ) .٥/٦٥٩" (جامع األصول

  .حديث صحيح ) ١٥٧(
باب إذا رأى اإلمام رجالً جاء وهو خيطب أمره أن يـصلي ركعـتني ،               كتاب اجلمعة ،    (أخرجه البخاري خمتصراً يف مواضع منها يف        

 .واللفظ له ) ٨٧٥كتاب اجلمعة ، باب التحية و اإلمام خيطب، حديث رقم (، و أخرجه مسلم يف ) ٩٣٠حديث رقم 
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  :ب ، وذلك ملا وردويتأكد هذا االستحباب بني األذان و اإلقامة لصالة املغر
قال يف (صلوا قبل صالة املغرب " :عن عبد اهللا بن مغفل ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ قال 

  ١٥٩.أخرجه البخاري. ؛ كراهية أن يتخذها الناس سنة"  ملن شاء:الثالثة 
ني ، صلوا قبل املغرب ركعت " :، مث قال " صلوا قبل املغرب ركعتني  " :ويف رواية عند أيب داود 

  ١٦٠.؛ خشية أن يتخذها الناس سنة" ملن شاء
  صالة التوبة) ٤-٨(

ينبغي للمسلم أن حيرص على تقوى اهللا تعاىل ، ومراقبته ، وعدم الوقوع يف املعصية، فإن أذنب ؛ 
  .بادر إىل التوبة و اإلنابة 

  .وقد شرع الرسول صلى اهللا عليه وسلم هذه الصالة عند التوبة
 إين كنت رجالً إذا مسعت من رسول اهللا : مسعت علياً يقول :زاري ؛ قالعن أمساء بن احلكم الف

  صلى اهللا عليه وسلم حديثاً ؛ نفعين اهللا منه مبا شاء أن ينفعين به ، و إذا حدثين 
رجل من أصحابه ؛ استحلفته ، فإذا حلف يل ؛ صدقته ، وإنه حدثين أبو بكر ، وصدق أبو بكر ؛ 

ما من رجل يذنب ذنباً ، مث يقوم فيتطهر ، مث  " :هللا عليه وسلم يقول  مسعت رسول اهللا صلى ا:قال 
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم  {:مث قرأ هذه اآلية (يصلي ، مث يستغفر اهللا ، إال غفر اهللا له ، 

آل  [}ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوم ومن يغفر الذنوب إال اهللا ومل يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
  ١٦١]"١٣٥ :عمران

                                                                                                                                                 
  .حديث صحيح ) ١٥٨(

كتـاب  (واللفظ له ، و أخرجه يف       ) ٦٢٧كتاب األذان ، باب بني كل أذانني صالة ملن شاء ، حديث رقم              (فقد أخرجه البخاري يف     
كتاب صالة املسافرين وقصرها ، باب بـني كـل   (، و أخرجه مسلم يف      ) ٦٢٤األذان ، باب كم بني األذان و اإلقامة، حديث رقم           

  ).٨٣٨أذانني صالة ، حديث رقم 
األذان و االقامة ، فغلب أحد االمسني علـى         : أراد باألذانني ) : " ٦/٩" (جامع األصول " ، قال ابن األثري يف      " بني كل أذانني  : " قوله  

 .اهـ". اآلخر ، على أن األذان يف اإلقامة حقيقة أيضاً ؛ ألا إعالم بالصالة والدخول فيها ، و األذان إعالم بوقتها 

  .حديث صحيح ) ١٥٩(
رقـم  (ظـر طرفـه حتـت    ، وان) ١١٨٣كتاب التهجد ، باب الصالة قبل املغرب ، حديث رقم (أخرجه البخاري يف موضعني منها  

٧٣٦٨. ( 

 ).١٢٨١كتاب الصالة ، باب الصالة قبل املغرب ، حديث رقم (هذه الرواية من طريق البخاري نفسه أخرجها أبو داود يف ) ١٦٠(

  .حديث حسن ) ١٦١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ِقعوِةمِنيِر السرِةالدِنيِر السرالد                                                                                                    wwwwww..ddoorraarr..nneett  
 

  ٧٠

  صالة سنن اجلمعة) ٤-٩(
  :يشتمل هذا الفصل على مسألتني 

   هل للجمعة سنة قبلية ؟:األوىل 
  . السنة البعدية للجمعة :الثانية 

  :و إليك بياا 
  هل للجمعة سنة قبلية ؟) ٤-٩-١( •

  .ه مل تثبت لصالة اجلمعة سنة قبلية حمددة ، أما مطلق التطوع ؛ فقد ورد ما يدل علي
من اغتسل ، مث أتى اجلمعة، فصلى ما  " :عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ قال 

قدر له ، مث أنصت حىت يفرغ من خطبته ، مث يصلي معه ؛ غفر له ما بني اجلمعة األخرى وفضل ثالثة 
  ١٦٢.أخرجه مسلم ". أيام 

ن أحسن ثيابه ، ومس من طيب إن من اغتسل يوم اجلمعة ، ولبس م" :ومن رواية عن أيب داود 
كان عنده ، مث أتى اجلمعة ، فلم يتخط أعناق الناس ، مث صلى ما كتب اهللا له ، مث أنصت إذا خرج 

 " : ويقول أبو هريرة:قال". إمامه حىت يفرغ من صالته ؛ كانت كفارة ملا بينهما وبني مجعته اليت قبلها
  .١٦٣"عشرة أمثاهلاإن احلسنة ب " :، ويقول "وزيادة ثالثة أيام

  :السنة البعدية للجمعة ) ٤-٩-٢( •
  .١٦٤"ركعتني بعد اجلمعة يف بيته" :سبق حديث ابن عمر رضي اهللا عنه ، وفيه 

                                                                                                                                                 
فسري ، باب   كتاب الت (واللفظ له ، ويف     ) ٤٠٦كتاب الصالة ، باب ما جاء يف الصالة عند التوبة ، حديث رقم              (أخرجه الترمذي يف    

و أخرجـه  ) ١٥٢١كتاب الصالة ، باب يف االستغفار ، حديث رقم (، و أبو داود يف      ) ٣٠٠٩ومن سورة آل عمران ، حديث رقم        
 -٣٩٠ -٢/٣٨٩" (صحيحه"، وبنحوه ابن حبان يف ) ١٣٩٥كتاب إقامة الصالة، حديث رقم     (خمتصراً دون ذكر اآلية ابن ماجه يف        

  ).اإلحسان
، وصححه العالمة أمحد شاكر يف حتقيقه للترمذي ، وحسنه          " التهذيب"ده ابن حجر يف ترمجة أمساء بن احلكم من          واحلديث جود إسنا  

 ) .٢/٣٩٠(، وحمقق اإلحسان ) ٤/٣٩٠" (جامع األصول"، وحسنه حمقق ) ١/١٢٨" (صحيح سنن الترمذي"األلباين يف 

  .حديث صحيح ) ١٦٢(
 ) .٨٥٧استمع وأنصت يف اخلطبة ، حديث رقم كتاب اجلمعة ، باب فضل من (أخرجه مسلم يف 

  ).٣٤٣كتاب الطهارة ، باب يف الغسل يوم اجلمعة ، حديث رقم (هذه الرواية أخرجها أبو داود يف ) ١٦٣(
 ) .١/٧٠" (صحيح سنن أيب داود"وقد صححها األلباين يف 

 )٢-١(ما تقدم : انظر ) ١٦٤(
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إذا صلى أحدكم اجلمعة؛ فليصل " : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :وعن أيب هريرة ؛ قال 
  .أخرجه مسلم ". بعدها أربعاً 

  .١٦٥"نكم مصلياً بعد اجلمعة فليصل أربعاًمن كان م " :ويف رواية له 
 واحلديثان يدالن على مشروعية صالة ركعتني أو أربع ركعات بعد اجلمعة ، أي ذلك فعل :قلت 

املسلم ؛ جاز ، و األفضل صالة أربع ركعات بعد اجلمعة ؛ ملا يف حديث أيب هريرة من التنصيص القويل 
  .عليها 

دون تفصيل ١٦٦ األفضل صالا يف البيت مطلقاً– أربعاً  سواء صالها ركعتني أم–وهذه السنة 
  ١٦٧.فيها

  صالة التسبيح) ٤-١٠(
  :من الصلوات املشروعة صالة التسبيح ، وهي التالية يف حديث ابن عباس 

يا ! يا عباس ":عن ابن عباس ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال للعباس بن عبد املطلب
أال أحبوك؟ أال أفعل بك؟ عشر خصال ، إذا أنت فعلت ذلك ؛ غفر اهللا أال أعطيك؟ أال أمنحك؟ ! عماه

 :لك ذنبك ؛ أوله وآخره ، قدميه وحديثه ، خطأه وعمده ، صغريه وكبريه سره وعالنيته ؛ عشر خصال 
فإذا فرغت من القراءة يف أول ركعة . أن تصلي أربع ركعات ؛ تقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب وسورة

مث .  سبحان اهللا ، واحلمد هللا ، و ال إله إال اهللا ، و اهللا أكرب ؛ مخس عشرة مرة:قلت و أنت قائم ؛ 
مث وي ساجداً ، فتقوهلا . مث ترفع رأسك من الركوع ، فتقوهلا عشراً. تركع، فتقوهلا وأنت راكع عشراً

  مث ترفع . وأنت ساجد عشراً
. مث ترفع رأسك ، فتقوهلا عشراً. عشراً مث تسجد ، فتقوهلا . رأسك من السجود ، فتقوهلا عشراً 

فذلك مخس وسبعون يف كل ركعة ، تفعل ذلك يف أربع ركعات ، إذا استطعت أن تصليها كل يوم مرة 

                                            
  .حديث صحيح ) ١٦٥(

 ).٦/٣٨" (جامع األصول: " وانظر) . ٨٨١ الصالة بعد اجلمعة ، حديث رقم كتاب اجلمعة ، باب(أخرجه مسلم يف 

  .، وسيأيت إن شاء اهللا خترجيه ، وهو حديث صحيح " أفضل الصالة صالة املرء يف بيته إال املكتوبة:" حلديث ) ١٦٦(
بعاً يف املسجد جاز ، أو يف البيت ؛ فهـو  فإذا صلى بعد اجلمعة ركعتني أو أر    ) : " ٤٣٢ -٣٤١ص" (متام املنة "قال العالمة األلباين يف     

 .اهـ"). …أفضل الصالة: "يعين حديث(أفضل ؛ هلذا احلديث الصحيح 

. ؛ ال دليل صحيح يـدل عليـه         " إن صلى يف املسجد ؛ صلى أربعاً ، و إن صلى يف بيته ؛ صلى ركعتني               : " وهذا التفصيل   ) ١٦٧(
 ).٣٤٢ -٣٤١ص" (متام املنة"وانظر مناقشته ورده يف 
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؛ فافعل ، فإن مل تفعل ؛ ففي كل مجعة مرة ، فإن مل تفعل ؛ ففي كل شهر مرة ، فإن مل تفعل ؛ ففي 
  ١٦٨.خرجه أبو داود وابن ماجهأ". كل سنة مرة ، فإن مل تفعل ففي عمرك مرة

  : وهذه فوائد تتعلق حبديث صالة التسبيح :قلت 
 اخلطاب يف هذا احلديث موجه للعباس ، وحكمه عام لكل املسلمني ؛ إذ األصل يف :األوىل 

  .خطاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم العموم ال اخلصوص 
ره ، قدميه وحديثه ، خطأه وعمده ، غفر اهللا لك ذنبك ؛ أوله وآخ" : قوله يف احلديث :الثانية 

  ".صغريه وكبريه ، سره وعالنيته ؛ عشر خصال 
ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو { :، واخلطأ ال إمث فيه؛ قال تعاىل " خطأه وعمده  " : قوله :إن قيل 

  ؛ فكيف جيعل من مجلة الذنب ؟} أخطأنا
  .مث ؛ فهذه الصالة هلا هذا األثر املذكور إن اخلطأ فيه نقص وقصور ، و إن مل يكن فيه إ:واجلواب 

  واعلم رمحك اهللا  ":" التنقيح ملا جاء يف صالة التسبيح" قال يف :الثالثة 
أن مثل هذه األحاديث اليت حتث على أعمال متضمنة لغفران الذنوب ينبغي للعبد أن ال يتكل 

ملسكني أنه قد عمل عمالً ضمن به عليها فيطلق لنفسه العنان يف مقارفة الذنوب واآلثام ، ويظن هذا ا
 أن اهللا قد تقبل عملك –!  أيها املخدوع–غفران ذنوبه كلها ، وهذه غاية احلمق واجلهل ، فما يدريك 

  !؟] ٢٧ :املائدة [} إمنا يتقبل اهللا من املتقني {:هذا ، وبالتايل غفر ذنوبك ، واهللا عز وجل يقول 
طان على اإلنسان كثرية ؛ فإياك إياك أن يدخل عليك فتنبه هلذا واحذر ، واعلم أن مداخل الشي

  !!من هذا الباب 
وقد وصف اهللا عباده املؤمنني بأم يعملون الصاحلات ، وجيتهدون يف الطاعات ، ومع ذلك ؛ 

والذين يؤتون ما آتوا  {:فقلوم وجلة خائفة أن ترد عليهم أعماهلم ، وتضرب يف وجوههم ، قال تعاىل 

                                            
  .حديث حسن لغريه ) ١٦٨(

كتـاب إقامـة   (واللفظ له ، و أخرجه ابن ماجه يف   ) ١٢٩٧كتاب الصالة ، باب صالة التسبيح حديث ، رقم          (أخرجه أبو داود يف     
  ) .١٣٨٦الصالة والسنة فيها ، باب ما جاء يف صالة التسبيح ، حديث رقم 

جري ، و أبو احلسن املقدسي ، والبيهقي، ومن قبلهم ابـن املبـارك ،   أبو بكر األ : وقد قوى هذا احلديث مجع من أهل العلم ؛ منهم           
وكذا ابن السكن ، والنووي ، والتاج السبكي ، والبلقيين ، وابن ناصر الدين الدمشقي، وابن حجـر ، والـسيوطي ، واللكنـوي ،           

العالمة أمحد شـاكر ، و األلبـاين يف         ، و " املرعاة"، واملباركفوري صاحب    " التحفة"والسندي ، والزبيدي ، واملباركفوري صاحب       
 ).٧٠-٦٤ص(جلاسم الدوسري " رسالة التنقيح ملا جاء يف صالة التسبيح: "وانظر. آخرين 
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-٦٠ :املؤمنون [} أولئك يسارعون يف اخلريات وهم هلا سابقون. م إىل رم راجعونوقلوم وجلة أ
٦١.[  

  …وهذا الذي حكيناه يف تفسري هذه اآلية ما عليه مجهور املفسرين 
لقد أدركنا أقواماً كانوا من " :عن احلسن ؛ أنه قال ) ١٢/١٣٢" (اجلامع"وذكر القرطيب يف 

  .اهـ". م على سيئاتكم أن تعذبوا عليهاحسنام أن ترد عليهم أشفق منك
واعلم أن الذنوب املتعلقة حبقوق اآلدميني ال يشملها احلديث ، بل جيب إرجاع احلقوق إىل أهلها، 

  .اهـ. ١٦٩"والتوبة النصوح من ذلك 
  . مل يرد ما يقبل يف تعيني ما يقرأ به يف الركعات ، وال يف تعيني وقتها:الرابعة 

ث أن صالة التسبيح تصلى بتسليم واحد ، ليالً أو اراً ، كما قال القاري  ظاهر احلدي:اخلامسة 
  ) .١/٣٤٩" (التحفة"واملباركفوري يف ) ٢/١٩٢" (املرقاة"يف 

 الظاهر أن هذه األذكار اليت تقال عشراً عشراً إمنا تقال بعد الذكر املعني يف كل حمل ؛ :السادسة 
راً ، وبعد قول مسع اهللا ملن محده ربنا لك احلمد والرفع من ففي الركوع بعد أذكار الركوع يقوهلا عش

  . وهكذا يف كل حمل …الركوع يقوهلا عشراً 
 إذا سها يف الصالة ، مث سجد سجديت السهو ؛ فإنه ال يسبح فيها عشراً كسائر سجدات :السابعة 

  .الصالة 
 إن سها : اهللا بن املبارك  قلت لعبد:عن عبد العزيز بن أيب رزمة ، قال ) ٢/٣٥٠(أخرج الترمذي 

  .اهـ. ١٧٠"ال ؛ إمنا هي ثالثة مئة تسبيحة " :فيها ؛ يسبح يف سجديت السهو عشراً عشراً ؟ قال 
  
  

  صالة القادم من السفر) ٤-١١(
إذا قدم من )  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :يعين ( كان …… " :عن كعب بن مالك ؛ قال 

  ١٧١.أخرجه الشيخان". عتني ، مث جلس للناسسفر؛ بدأ باملسجد ، فريكع فيه رك

                                            
 ) .١٠٢ -١٠١ص" (التنقيح ملا جاء يف صالة التسبيح) "١٦٩(

 ).١٠٧-١٠٠ص" (التنقيح ملا جاء يف صالة التسبيح"مجيع هذه الفوائد ما عدا األوىل مستفاد من رسالة ) ١٧٠(

  .حديث صحيح ) ١٧١(
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ففي هذا احلديث أن املستحب للقادم من سفر أن يكون على وضوء ، و أن يبدأ باملسجد قبل 
  ١٧٢.بيته، فيصلي ، مث جيلس ملن يسلم عليه 

  صالة االستخارة) ٤-١٢(
متر م يف شرع الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألمته أن يستعلموا اهللا ما عنده يف األمور اليت 

حيام، و أن يطلبوه تعاىل اخلرية فيها ، وذلك بأن علمهم صالة االستخارة مكان ما كان يفعل يف 
  .اجلاهلية من الطرية واالستفهام باألزالم والقداح 

  :وهذه الصالة هي ما ورد فيما يلي 
لم يعلمنا  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وس:عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما ؛ قال 

إذا هم أحدكم باألمر؛ فلريكع  " :االستخارة يف األمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن ؛ يقول 
 اللهم إين أستخريك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من :ركعتني من غري الفريضة ، مث ليقل 

وب ، اللهم إن كنت تعلم أن فضلك العظيم ، فإنك تقدر وال أقدر ، وتعلم وال أعلم ، وأنت عالم الغي
؛ فاقدره يل ، ويسره يل، ) عاجل أمري وأجله:أو قال( هذا األمر خري يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري 

 يف :أو قال (مث بارك يل فيه ، و إن كنت تعلم أن هذا األمر شر يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري 
 :قال". اقدر يل اخلري حيث كان ، مث أرضين به؛ فاصرفه عين ، واصرفين عنه ، و)عاجل أمري وآجله

  ١٧٣.أخرجه البخاري". ويسمي حاجته"
  : ويف احلديث فوائد :قلت 

  ١٧٤. فيه مشروعية صالة االستخارة ، وفيه ما يشعر بوجوا :األوىل 
  . فيه أن االستخارة تشرع يف أي أمر ؛ سواء كان عظيماً مهماً أم حقرياً:الثانية 

                                                                                                                                                 
كتـاب املغـازي ،   (وهو جزء من حديث كعب بن مالك يف الثالثة الذين خلفوا ، وقد أخرجه البخاري يف مواضع ، وهذا اجلزء يف            

كتاب التوبة ، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه    (، و أخرجه مسلم يف      ) ٤٤١٨باب حديث كعب بن مالك ، حديث رقم         
 ).١٨٥-٢/١٧١" (جامع األصول: "وانظر . ) ٢٧٦٩، حديث رقم 

 )٨/١٢٤" (فتح الباري) " ١٧٢(

  .حديث صحيح ) ١٧٣(
جـامع  : "وانظـر ) . ١١٦٢كتاب التهجد ، باب ما جاء يف التطوع مثىن مثىن ، حديث رقـم  (أخرجه البخاري يف مواضع منها يف     

 ).٢٥١ -٦/٢٥٠" (األصول

 ).١٣٤ص" (حتفة الذاكرين"، ) ٣/٨٨" (نيل األوطار) "١٧٤(
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ستخارة مستحبة يف مجيع األمور ؛ كما صرح به نص هذا احلديث اال " :قال النووي 
  .اهـ.١٧٥"الصحيح

 وظاهر أن فعل الواجبات وترك احملرمات وفعل املستحبات وترك املكروهات ال استخارة :قلت 
  .فيها من جهتها

  ١٧٦.نعم ؛ تدخل االستخارة يف الواجب واملستحب املخري ، وفيما كان زمنه موسعاً
ويتناول العموم العظيم من األمور واحلقري ، فرب حقري يترتب عليه األمر " :قال ابن حجر 

  .اهـ. ١٧٧"العظيم
  . وفيه أن صالة االستخارة ركعتني من غري الفريضة :الثالثة 

والظاهر أا حتصل بركعتني من السنن الرواتب ، وبتحية املسجد، وغريها من  " :قال النووي 
  .اهـ. ١٧٨"النوافل

، وظاهر كالم ١٧٩ إذا تقدم اهلم باألمر على الشروع يف فعل الصالة–هللا أعلم  وا– مراده :قلت
  النووي أنه سواء نوى صالة االستخارة وتلك الصالة

  .بعينها أم مل ينو ، وهو ظاهر احلديث 
إذا كان مهه باألمر قبل الشروع يف الراتبة وحنوها ، مث صلى من غري نية  " :قال العراقي 
  .اهـ. ١٨٠" بعد الصالة اإلتيان بدعاء االستخارة ؛ فالظاهر حصول ذاكاالستخارة، وبدا له

                                            
 ). مع شرح ابن عالن-٣/٣٥٥" (األذكار) " ١٧٥(

 )١١/١٨٤" (فتح الباري) "١٧٦(

 .ما سبق ) ١٧٧(

 ) مع شرح ابن عالن-٣/٣٥٤" (األذكار) "١٧٨(

". ألن ظاهر اخلرب أن تقع الصالة والدعاء بعد وجود إرادة األمـر  ) : "١١/١٨٥" (فتح الباري"ما سبق ، وذلك كما قال يف    ) ١٧٩(
 اهـ

إن نـوى  : ويظهر أن يقال :" ، فقال ) ١١/١٨٥" (فتح الباري"، ونازع يف ذلك احلافظ يف   ) ٣/٨٨" (نيل األوطار "نقله يف   ) ١٨٠(
تلك الصالة بعينها وصالة االستخارة معاً ؛ أجزأ ؛ خبالف ما إذا مل ينو و يفارق حتية املسجد ، ألن املراد ا شغل البقعـة بالـدعاء ،     

 الصالة والدعاء عقبها أو فيها ، ويبعد اإلجزاء ملن عرض له الطلب بعد فراغ الصالة؛ ألن ظاهر اخلرب                   واملراد بصالة االستخارة أن تقع    
  .اهـ" . أن تقع الصالة والدعاء بعد وجود إرادة األمر

 راتبة الظهر   ظاهر اخلرب ليس فيه اشتراط تعيني ركعتني ، سوى أما من غري الفريضة ، فلو أن مسلماً أراد أمراً، فركع ركعتني                    : قلت  
 .واهللا أعلم . مثالً ، ودعا بعدها بدعاء االستخارة ؛ فقد حصل املطلوب وهو الظاهر؛ كما استظهره النووي والعراقي فيما سبق
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إذا هم  " : أن االستخارة ال تكون يف حال التردد ؛ ألنه صلى اهللا عليه وسلم قال : وفيه:الرابعة 
  .، و ألن الدعاء مجيعه يدل على هذا " أحدكم باألمر 

 عليه أن خيتار منهما أمراً ، ويستخري عليه ، مث فإذا كان املسلم متردداً يف أمر ، و أراد االستخارة ،
بعد االستخارة ميضي فيه ، فإن كان خرياً ؛ يسره اهللا وبارك له فيه، و إن كان غري ذلك ؛ صرفه عنه ، 

  .ويسر له ما فيه اخلري بإذنه سبحانه وتعاىل 
  ١٨١.الفاحتة أنه ال يتعني يف الركعتني قراءة سورة أو آيات معينة بعد : وفيه :اخلامسة 
 أن اخلرية تظهر بتيسري األمر والربكة فيه ، و إال ؛ صرف املستخري عنه ، ويسر : وفيه :السادسة 

  .له اخلري حيث كان
 أن املسلم إذا صلى صالة االستخارة ؛ مضى ملا عزم عليه ، سواء انشرح صدره : وفيه :السابعة 

  ١٨٢.أم ال
 االستخارة ألمر ؛ فليفعل بعدها ما بدا له، سواء إذا صلى اإلنسان ركعيت" :قال ابن الزملكاين 

وليس يف احلديث اشتراط  ":قال". انشرحت نفسه له أم ال ، فإن فيه اخلري ، و إن مل تنشرح له نفسه
  .اهـ. ١٨٣"انشراح النفس 

إذا هم  ":يكون بعد السالم ؛ لقوله عليه الصالة والسالم ) دعاء االستخارة( حمل الدعاء :الثامنة 
 :؛ إذ ظاهره أنه بعد الركعتني ؛ يعين " …م باألمر ؛ فلريكع ركعتني من غري الفريضة ، مث ليقل أحدك

  ١٨٤.واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية أن دعاء االستخارة يكون قبل السالم. بعد السالم
  ١٨٥صالة الكسوف واخلسوف) ٤-١٣(

                                            
  .أنه يقرأ يف الركعتني الكافرون واإلخالص )  مع شرح ابن عالن-٣/٣٥٤" (األذكار"وأفاد النووي يف ) ١٨١(

شـرح  " "…ن طرق احلديث تعيني ما يقرأ يف ركعيت االستخارة ، لكن ما ذكره النووي مناسـب  مل أجد يف شيء م: وقال العراقي   
  ).٣/٣٥٤" (األذكار البن عالن

 .وباهللا التوفيق . لكن هذه املناسبة ال تسوغ القول باملشروعية والتعيني : قلت 

  .اهـ". و إذا استخار؛ مضى بعدها ملا ينشرح له صدره:"خالفاً للنووي حينما قال ) ١٨٢(
  ).١١/١٨٧" (فتح الباري. "، وهو قد اعتمد على حديث ضعيف جداً يف ذلك)  مع شرح ابن عالن-٣٥٦-٣/٣٥٥" (األذكار"

العز بن عبدالسالم ، ورجحه العراقي ورد : وقد أفىت خبالف كالم النووي و أن املستخري ميضي إىل ما أراد سواء انشرحت نفسه أم ال              
 ).٣/٣٥٧" (شرح األذكار البن عالن. "ن حجر كالم النووي ، ووافقه اب

 )٩/٢٠٦(للتاج ابن السبكي " طبقات الشافعية) "١٨٣(

 )٥٨ص" (االختيارات الفقهية ) "١٨٤(
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  :يشتمل هذا الفصل على املباحث التالية 
  . واخلسوف  حكم صالة الكسوف:األول 
  . صفتها وعدد ركعاا :الثاين 

  : صالة كسوف القمر كصالة خسوف الشمس ، و إليك البيان فيما يلي :الثالث 
  :حكم صالة الكسوف واخلسوف ) ٤-١٣-١( •

  .صالة الكسوف واخلسوف سنة مؤكدة ، يستحب للمسلم فعلها استحباباً مؤكداً 
  :ويدل على هذا ما جاء 
 خسفت الشمس يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، :نها ؛ أا قالت عن عائشة رضي اهللا ع

فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالناس ، فقام فأطال القيام ، مث ركع فأطال الركوع ، مث قام 
 ، مث - وهو دون الركوع األول – ، مث ركع فأطال الركوع - وهو دون القيام األول –فأطال القيام 

ل السجود ، مث فعل يف الركعة الثانية مثل ما فعل يف األوىل، مث انصرف وقد اجنلت الشمس ، سجد فأطا
إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ، ال ينخسفان  ":فخطب الناس ، فحمد اهللا وأثىن عليه ، مث قال 

يا أمة  ":مث قال . " ملوت أحد وال حلياته ، فإذا رأيتم ذلك ؛ فادعوا اهللا وكربوا ، وصلوا ، وتصدقوا
لو تعلمون ما أعلم؛ ! يا أمة حممد. واهللا ما من أحد أغري من اهللا أن يزين عبده أو تزين أمته! حممد 

  ١٨٦.أخرجه الشيخان". لضحكتم قليالً ، ولبكيتم كثرياً
   ووجه داللة احلديث أن األمر بالصالة جاء مقروناً باألمر بالتكبري:قلت 

ئل بوجوب الصدقة والتكبري والدعاء عند الكسوف ؛ فاألمر فيها والدعاء والصدقة ، وال قا
  .واهللا املوفق . ١٨٧لالستحباب إمجاعاً ، فكذا األمر بالصالة املقترن ا

  :صفة صالة الكسوف وعدد ركعاا ) ٤-١٣-٢( •
  :يشتمل هذا املبحث على املسائل التالية 

                                                                                                                                                 
كسفت الـشمس  : "خسف القمر ، وقد جاء يف احلديث    :  وكسف القمر ، و األوىل أن يقال         – بالفتح   –كسفت الشمس   ) ١٨٥(

 ) .٦/١٦٤" (ألصولجامع ا" . "كسف القمر وخسف"و " وخسفت

  .حديث صحيح ) ١٨٦(
والسياق له ، ومـسلم يف      ) ١٠٤٤كتاب الكسوف ، باب الصدقة يف الكسوف ، حديث رقم           (أخرجه البخاري يف مواضع منها يف       

 ) .٩٠١كتاب الكسوف ، باب صالة الكسوف ، حديث رقم (

 ).١٨٤ -٤/١٨٣" (بدائع الفوائد: "مران انظر حول داللة االقتران مىت قوا ومىت يظهر ضعفها ومىت يتساوى األ) ١٨٧(
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  . ال أذان وال إقامة لصالة الكسوف :املسألة األوىل 
  . عدد ركعات صالة الكسوف :ملسألة الثانية ا

  . جيهر يف القراءة يف صالة الكسوف :املسألة الثالثة 
  . تصلى مجاعة يف املسجد :املسألة الرابعة 

  . إذا فاته ركوع من الركوعني يف الركعة :املسألة اخلامسة 
  :و إليك البيان 
  : ال أذان وال إقامة لصالة الكسوف :املسألة األوىل 

 أن ينادى هلا بـ ١٨٩، واملستحب١٨٨تفق العلماء على أنه ال يؤذن لصالة الكسوف وال يقاما
  ).الصالة جامعة (

ملا كسفت الشمس على عهد  ":دليل ذلك ما ثبت عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما ؛ قال 
  ١٩٠.أخرجه الشيخان".  إن الصالة جامعة:رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ نودي 

  : عدد ركعات صالة الكسوف :ة الثانية املسأل
تصلى صالة الكسوف ركعتني بركوعني ، والدليل على ذلك ما تقدم يف حديث عائشة رضي اهللا 

 اخنسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا :عنها ، وكذلك ما جاء عن عبد اهللا بن عباس ؛ قال 
البقرة ، مث ركع ركوعاً طويالً ، مث رفع فقام قياماً عليه وسلم ، فقام قياماً طويالً حنواً من قراءة سورة 

 ، مث سجد ، مث - وهو دون الركوع األول - ، مث ركع ركوعاً طويالً- وهو دون القيام األول –طويالً 
، مث - وهو دون الركوع األول – ، مث ركع ركوعاً طويالً - وهو دون القيام األول –قام قيام طويالً 

وهو دون الركوع  -، مث ركـع ركوعاً طويالً - وهو دون القيام األول –الً رفع فقام قياماً طوي
إن الشمس والقمر  " :، مث سجد، مث انصرف وقد جتلت الشمس ، فقال صلى اهللا عليه وسلم -األول

 يا :قالوا ". آيتان من آيات اهللا ، ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته ، فإذا رأيتم ذلك ؛ فاذكروا اهللا 

                                            
 ) .١/٦٩٦" (موسوعة اإلمجاع"، ) ٢/٥٣٣" (فتح الباري) "١٨٨(

 ) .٢/٥٣٣" (فتح الباري"، ) ١٣٦-٢/١٣٥(البن دقيق العيد " شرح العمدة) "١٨٩(

  .حديث صحيح ) ١٩٠(
واللفظ له ، و ) ١٠٤٥وف ، حديث رقم كتاب الكسوف ، باب النداء بالصالة جامعة يف الكس       (أخرجه البخاري يف مواضع منها يف       

جـامع  : "وانظـر  ) . ٩١٠الصالة جامعة ، حديث رقـم  : كتاب الكسوف ، باب ذكر النداء بصالة الكسوف      (أخرجه مسلم يف    
 ) .٦/١٧٨" (األصول
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إين  " :رأيناك تناولت شيئاً يف مقامك ، مث رأيناك كعكعت ؟ قال صلى اهللا عليه وسلم !  اهللارسول
ورأيت النار ، فلم أر منظراً . رأيت اجلنة ، فتناولت عنقوداً ، لو أصبته ؛ ألكلتم منه ما بقيت الدنيا 

 يكفرن :قيل". بكفرهن" :ل  مب يا رسول اهللا ؟ قا:قالوا ". كاليوم قط أفظع ، ورأيت أكثر أهلها النساء
يكفرن العشري ، ويكفرن اإلحسان ، لو أحسنت إىل إحداهن الدهر كله ، مث رأت منك  ":باهللا ؟ قال

  ١٩١.أخرجه الشيخان".  ما رأيت منك خرياً قط:شيئاً ؛ قالت 
   :فائدة 

  ١٩٢.يف حديث عائشة وابن عباس داللة على استحباب اخلطبة يف الكسوف بعد الصالة
  : جيهر يف القراءة يف صالة الكسوف : الثالثة املسألة

  .والقراءة يف صالة الكسوف جهرية ؛ كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
جهر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صالة الكسوف بقراءته ، فإذا  " :عن عائشة رضي اهللا عنها 

مث . اهللا ملن محده ، ربنا ولك احلمد  مسع :فرغ من قراءته ؛ كرب فركع ، و إذا رفع من الركعة ؛ قال 
  ١٩٣.أخرجه الشيخان". يعاود القراءة يف صالة الكسوف أربع ركعات يف ركعتني وأربع سجدات

 فرأى بعض أهل :واختلف أهل العلم يف القراءة يف صالة الكسوف " :قال الترمذي رمحه اهللا 
القراءة فيها ؛ كنحو صالة العيدين واجلمعة، العلم أن يسر بالقراءة فيها بالنهار ، ورأى بعضهم أن جيهر ب

  .اهـ. ١٩٤" ال جيهر فيها:وبه يقول مالك و أمحد وإسحاق؛ يرون اجلهر فيها ، وقال الشافعي 
  .، وباهللا التوفيق ١٩٥ ما وافق احلديث هو املعتمد:قلت 

                                            
  .حديث صحيح ) ١٩١(
واللفظ له ، ومـسلم يف  ) ١٠٥٢كتاب الكسوف ، باب صالة الكسوف مجاعة ، حديث رقم (أخرجه البخاري يف مواضع منها يف   =
وانظر ) ٩٠٧كتاب الكسوف ، باب ما عرض على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صالة الكسوف من أمر اجلنة والنار ، حديث رقم                       (

 )٦/١٧٣" (جامع األصول:" 

 صـلى اهللا    خطب لنيب : وقالت عائشة و أمساء   . باب خطبة اإلمام يف الكسوف      : كتاب الكسوف   (ومن تراجم البخاري يف     ) ١٩٢(
 )٥٣٤ -٢/٥٣٣" (فتح الباري. "عليه وسلم ، مث ساق حديث عائشة السابق

  .حديث صحيح ) ١٩٣(
واللفـظ لـه ، و   ) ١٠٦٥كتاب الكسوف ، باب اجلهر بالقراءة يف الكسوف ، حديث رقـم           (أخرجه البخاري يف مواضع منها يف       

  ).٦/١٥٦" (جامع األصول: "وانظر. )٩٠١كتاب الكسوف ، باب صالة الكسوف ، حديث رقم (أخرجه مسلم يف 
 .واحلديث تقدم خترجيه ، دون اإلشارة إىل هذه الرواية 

 )حتقيق أمحد شاكر-٢/٤٤٨" (سنن الترمذي) " ١٩٤(

 ).٢/٥٥٠" (فتح الباري"، ومناقشة أدلته و ردها يف ) ١/٢٤٣" (األم"انظر كالم الشافعي ودليله يف )١٩٥(
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  : تصلى مجاعة يف املسجد :املسألة الرابعة 
  :، ويدل على ذلك األمور التالية السنة يف صالة الكسوف أن تصلى يف املسجد 

  )الصالة جامعة(ما سبق من مشروعية النداء لصالة الكسوف بـ 
  .١٩٦ما ورد من أن بعض الصحابة صالها مجاعة يف املسجد

ما أشعرت به الروايتان السابقتان من حديث عائشة وابن عباس رضي اهللا عنهم من أن الرسول 
خسفت  " :سجد ، بل يف رواية حلديث عائشة املتقدم ؛ قالت صلى اهللا عليه وسلم صالها مجاعة يف امل

الشمس يف حياة رسول اهللا ، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املسجد ، فقام وكرب وصف 
  ١٩٧"…الناس وراءه 

  :إذا فاته ركوع من الركوعني يف الركعة :املسألة اخلامسة 
 ؛ فمجمل الصالة أربع ركوعات وأربع صالة الكسوف ركعتان ، كل ركعة بركوعني وسجدتني

  .سجدات يف ركعتني 
ومن أدرك الركوع الثاين يف الركعة األوىل ؛ فاته فيها قيام وقراءة وركوع ، وبناء عليه ال يكون 
قد جاء بركعة من ركعيت صالة الكسوف ؛ فال يعتد ذه الركعة ، وعليه بعد سالم اإلمام أن يأيت 

  .واهللا أعلم. ت يف األحاديث الصحيحةبركعة بركوعني على ما ثب

                                            
باب صالة الكسوف مجاعة ، وصلى ابن عباس هلم يف صفة زمزم، ومجع علي بن عبـد                 " : "صحيحه"من تراجم البخاري يف     ) ١٩٦(

  .مث ساق بسنده حديث ابن عباس السابق" …اهللا بن عباس ، وصلى ابن عمر
" فـتح البـاري  : "انظـر  . والقول مبشروعية صالة الكسوف مجاعة هو قول اجلمهور ، و إن مل حيضر اإلمام الراتب فيؤم هلم بعضهم        

)٥٤٠ -٢/٥٣٩( 

: " ، أورد فيه حديث عائشة السابق برواية فيها قوهلا          "باب صالة الكسوف يف املسجد    " : " صحيحه"من تراجم البخاري يف     ) ١٩٧(
مث ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات غداة مركباً ، فكسفت الشمس ، فرجع ضحى، فمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم                         

  )١٠٥٦يث رقم احلد" (…بني ظهراين احلجر 
 يف –صـالة الكـسوف   :  يعين –مل يقع فيه التصريح بكوا : " تعليقاً على هذا احلديث    ) ٢/٥٤٤" (فتح الباري "قال ابن حجر يف     

؛ ألن احلجر بيوت أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وكانت الصـقة  " فمر بني ظهراين احلجر: " املسجد ، لكنه يؤخذ من قوهلا فيه    
، ] ٩٠٣حديث رقـم    : قلت[، وقد وقع التصريح بذلك يف رواية سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد عن عمرة عند مسلم                   باملسجد  

فخرجت يف نسوة بني ظهراين احلجر يف املسجد ، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم من مركبه ، حىت أتى إىل مصاله الـذي                        : "ولفظه  
  .اهـ". احلديث " …كان يصلي فيه 

خسفت الشمس يف حياة رسـول      :" ؛ قالت   ) ٩٠١رقم  (أوضح منه ما جاء يف رواية حلديث عائشة املتقدم عند مسلم حتت             و: قلت  
 ".اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املسجد ، فقام وكرب وصف الناس وراءه 
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متفق ". من عمل عمالً ليس عليه أمرنا ؛ فهو رد " :والدليل عليه قوله صلى اهللا عليه وسلم 
  ١٩٨.عليه

واهللا . وليس من أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم صالة ركعة من صالة الكسوف بركوع واحد
  .أعلم 

  : صالة كسوف القمر كصالة خسوف الشمس) ٤-١٣-٣( •
  :يصلى لكسوف القمر كما يصلى خلسوف الشمس ، والدليل قوله صلى اهللا عليه وسلم 

إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ، ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته ، فإذا رأيتم ذلك ؛ " 
  ١٩٩.أخرجه الشيخان". فادعوا اهللا وكربوا وصلوا وتصدقوا

سوف الشمس ، وأمرنا أن نصنع مثل ذلك يف  فالرسول صلى اهللا عليه وسلم صلى خل:قلت 
  .كسوف القمر ، وهذا ظاهر بني ، و اهللا أعلم

  .اهـ. ٢٠٠"ويصلى لكسوف القمر كما يصلى خلسوف الشمس ":قال ابن املنذر 
  صالة العيدين) ٤-١٤(

  :يشتمل هذا الفصل على املباحث التالية 
  . حكم صالة العيدين :األول 
  .وصفتها وقت صالة العيدين :الثاين 

  . صالة العيدين يف املصلى هي السنة :الثالث 
  . اخلطبة بعد صالة العيد :الرابع 

  . إذا اجتمع العيد واجلمعة :اخلامس 
  . إذا فاته العيد يصلي ركعتني :السادس 

                                            
  .حديث صحيح ) ١٩٨(

كتاب (، و أخرجه موصوالً يف      ) ٤/٣٥٥كتاب البيوع ، باب النجش ، فتح الباري         (ا اللفظ يف    أخرجه البخاري تعليقاً جمزوماً به ذ     
، و أخرجـه    " من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه ؛ فهو رد          :" ؛ بلفظ   ) الصلح ، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود         

" جـامع األصـول  : " وانظـر  ) . ١٧١٨مور ، حديث رقم كتاب األقضية ، باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األ  (مسلم يف   
)١/٢٨٩. ( 

 .تقدم خترجيه ، وهو جزء من حديث عائشة يف صالة الكسوف املذكور يف أول الفصل) ١٩٩(

 )١٢٥-١/١٢٤(البن املنذر " اإلقناع) " ٢٠٠(
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  . إذا مل يعلم بالعيد إال بعد الزوال :السابع 
  . ال صالة للعيد يف السفر :الثامن 

  :و إليك البيان 
  :حكم صالة العيدين ) ٤-١٤-١( •

  .هي صالة واجبة على كل مسلم مستطيع ذكراً أو أنثى يف حمل إقامته 
  :والدليل على ذلك 

أن خنرج يف العيدين )  النيب صلى اهللا عليه وسلم :يعين(أمرنا  ":ما جاء عن أم عطية ؛ قالت 
  ".العوائق وذوات اخلدور ، وأمر احليض أن يعتزلن مصلى املسلمني 

كنا نؤمر باخلروج يف العيدين ،  ": رواية عن حفصة بنت سريين ، عن أم عطية ؛ قالت ويف
أخرجه ". احليض خيرجن فيكن خلف الناس ، يكربن مع الناس " :قالت " . واملخبأة ، والبكر

  ٢٠١.الشيخان
ألعياد واعلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم الزم هذه الصالة يف العيدين ، ومل يتركها يف عيد من ا"

، وأمر الناس باخلروج إليها ، حىت أمر خبروج النساء العوائق وذوات اخلدور واحليض ، وأمر احليض أن 
يعتزلن الصالة ويشهدن اخلري ودعوة املسلمني ، حىت أمر من ال جلباب هلا أن تلبسها صاحبتها من 

  .جلباا 
 اخلطاب ، والرجال بذلك أوىل من و األمر باخلروج يقتضي األمر بالصالة ملن ال عذر هلا بفحوى

  .النساء 
  .٢٠٢"وهذا كله يدل على أن هذه الصالة واجبة وجوباً مؤكداً على األعيان ال على الكفاية

  :وقت صالة العيدين وصفتها ) ٤-١٤-٢( •
  :يشتمل هذا املبحث على املسائل التالية 

  . وقت صالة العيدين :املسألة األوىل 

                                            
  .حديث صحيح ) ٢٠١(

باب إذا مل   (، ويف   ) ٩٧٤يض إىل املصلى ، حديث رقم       كتاب العيدين ، باب خروج النساء واحل      (أخرجه البخاري يف مواضع منها يف       
كتاب صالة العيدين ، باب ذكر إباحة النـساء يف العيـدين إىل   (، و أخرجه مسلم يف ) ٩٨٠يكن هلا جلباب يف العيد ، حديث رقم    

 .واللفظ له والرواية له ) ٨٩٠املصلى وشهود اخلطبة مفارقات للرجال ، حديث رقم 

 )١/١٩٤" (الدراري املضية"، ) ١/٣١٥" (السيل اجلرار: "انظر.  من كالم الشوكاين) ٢٠٢(
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  . وال إقامة للعيدين  ال أذان:املسألة الثانية 
  . عدد ركعات صالة العيدين وتكبرياا :املسألة الثالثة 
  . القراءة من صالة العيدين :املسألة الرابعة 
  :و إليك بياا 

  : وقت صالة العيدين :املسألة األوىل 
 خرج عبد اهللا بن بسر صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :عن يزيد بن مخري الرحيب ؛ قال 

" ! إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه":مع الناس يف يوم عيد فطر أو أضحى ، فأنكر إبطاء اإلمام ، فقال 
  ٢٠٤.أخرجه أبو داود وابن ماجه٢٠٣.وذلك حني التسبيح

  .واحلديث يدل على أن وقتها يبدأ من بعد طلوع الشمس 
  ٢٠٥.ويدل أيضاً على استحباب التبكري إليها 

  .واهللا أعلم . ٢٠٦أنه ميتد إىل الزوالأما آخر وقتها ؛ فاألكثر على 
  : ال أذان وال إقامة للعيدين :املسألة الثانية 

  ).الصالة جامعة (:ال يشرع لصالة العيد أذان وال إقامة وال قول 
  :والدليل على ذلك 

مل يكن يؤذن  ":عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس وعن جابر بن عبد اهللا األنصاري؛ قاال
أخربين جابر بن عبد اهللا  ":، مث سألته بعد حني عن ذلك؟ فأخربين قال "وال يوم األضحىيوم الفطر 

                                            
أي حني يصلي صالة    : قال السيوطي ) : " ١/٣٩٥" (حاشية السندي على ابن ماجه    "جاء يف   ": وذلك حيث التسبيح  :" قوله  ) ٢٠٣(

وذلـك  : ية صحيحة للطرباينويف روا.  إذا مضى وقت الكراهة  – وهي النافلة    –وقت صالة السبحة    : أي: وقال القسطالين   . الضحى
 ).٢/٤٥٧" (فتح الباري: "وانظر. اهـ". حيث يسبح الضحى

  .حديث صحيح ) ٢٠٤(
كتـاب إقامـة   (، و أخرجه ابن ماجـه يف  ) ١١٣٥كتاب الصالة ، باب وقت اخلروج إىل العيد ، حديث رقم (أخرجه أبو داود يف    

، واحلـديث   ) فتح-٤٥٦٢" (صحيحه"، وعلقه البخاري من     ) ١٣١٧الصالة والسنة فيها ، باب يف وقت صالة العيد ، حديث رقم             
 ).٦/١٢٩" (جامع األصول"، وصحح إسناده حمقق ) ١/٢١٠" (صحيح سنن أيب داود"صححه األلباين يف 

 ).٢/٤٥٧" (فتح الباري:" انظر ) ٢٠٥(

ن بطال على املنع حبديث عبد اهللا بـن   اختلفوا هل ميتد وقتها إىل الزوال أو ال ، واستدل اب          ) :"٢/٤٥٧" (فتح الباري "قال يف   ) ٢٠٦(
 .اهـ". بسر هنا ، وليس داللته على ذلك بظاهرة
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األنصاري؛ أن ال أذان للصالة يوم الفطر حني خيرج اإلمام وال بعدما خيرج ، وال إقامة ، وال نداء ، وال 
  ٢٠٧.أخرجه الشيخان". شيء ، ال نداء يومئذ وال إقامة

ت مع رسو اهللا صلى اهللا عليه وسلم العيدين غري مرة وال مرتني صلي" :وعن جابر بن مسرة ؛ قال 
  ٢٠٨.أخرجه مسلم". بغري أذان وال إقامة

  : عدد ركعات صالة العيدين وتكبرياا :املسألة الثالثة 
صالة العيدين ركعتني ؛ يكرب يف الركعة األوىل سبع تكبريات قبل القراءة ، ويكرب يف الركعة الثانية 

  ٢٠٩. تكبرية االنتقال قبل القراءةمخس تكبريات غري
  :والدليل على ذلك ما جاء 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتني ، مل يصل قبلها وال بعدها  " :عن ابن عباس 
متفق " . ، مث أتى النساء ومعه بالل ، فأمرهن بالصدقة ، فجعلن يلقني؛ تلقي املرأة خرصها وسخاا

  ٢١٠.عليه

                                            
  .حديث صحيح ) ٢٠٧(

كتاب العيدين ، باب املشي والركوب إىل العيد بغري أذان وال إقامة ، حديث       (يف  " يوم األضحى :" أخرجه البخاري مقتصراً على قوله      
 )٦/١٣٠" (جامع األصول: " وانظر. واللفظ له) ٨٨٦يدين ، حديث رقم كتاب صالة الع(، و أخرجه مسلم يف ) ٩٦٠رقم 

  .حديث صحيح ) ٢٠٨(
  ).٦/١٣٠" (جامع األصول : " وانظر ) . ٨٨٧كتاب العيدين ، حديث رقم (أخرجه مسلم يف 

 يف الصالة من غري أذان وال     وكان صلى اهللا عليه وسلم إذا انتهى إىل املصلى ؛ أخذ          ) : " ١/٤٤٢" (زاد املعاد "قال ابن القيم يف     : فائدة
 .وتعليق ابن باز عليه ) ٢/٤٥٢" (فتح الباري: "وانظر. اهـ". الصالة جامعة ، والسنة أنه ال يفعل شيء من ذلك: إقامة وال قول 

طبـة ،   بالصالة قبـل اخل   ) الرسول صلى اهللا عليه وسلم      : (يعين"كان يبدأ   ) : "١/٤٤٣" (زاد املعاد "قال ابن قيم اجلوزية يف      ) ٢٠٩(
فيصلي ركعتني ؛ يكرب يف األوىل سبع تكبريات متوالية بتكبرية االفتتاح ، يسكت بني كل تكبريتني سكتة يسرية ، ومل حيفظ عنه ذكر                       

ذكـره  . حيمد اهللا ، ويثىن عليه ، ويصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم              : معني بني التكبريات ، ولكن ذكر عن ابن مسعود أنه قال            
  .اهـ". كان ابن عمر مع حتريه لالتباع يرفع يديه مع كل تكبريةو. اخلالل 

أحكام "، وقوى سنده صاحب كتاب      ) ٢٩٢-٣/٢٩١" (السنن الكربى "األثر الذى أورده عن ابن مسعود أخرجه البيهقي يف          : قلت
 ).٢١ص" (العيدين يف السنة املطهرة

  .حديث صحيح ) ٢١٠(
كتاب صالة (واللفظ له، ومسلم يف    ) ٩٦٤يدين ، باب اخلطبة بعد العيد ، حديث رقم          كتاب الع (أخرجه البخاري يف مواضع منها يف       

 ).١٢٦-٦/١٢٥" (جامع األصول: "وانظر) . ٨٨٤العيدين ، حديث رقم 
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صالة األضحى ركعتان ، وصالة الفطر ركعتان، وصالة املسافر  " : اهللا عنه ؛ قالعن عمر رضي
أخرجه ". ركعتان ، وصالة اجلمعة ركعتان ؛ متام ليس بقصر على لسان نبيكم صلى اهللا عليه وسلم 

  ٢١١.النسائي
  :أما التكبري ؛ فالدليل عليه ما جاء 

 يكرب من الفطر واألضحى يف األوىل سبع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان " :عن عائشة 
  ٢١٢.أخرجه أبو داود] ". سوى تكبرييت الركوع[تكبريات ومن الثانية مخساً 

التكبري يف الفطر سبع يف "  قال النيب صلى اهللا عليه وسلم :عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ؛ قال 
  ٢١٣.و داودأخرجه أب". األوىل ، ومخس من اآلخرة ، والقراءة بعدمها كلتيهما

  : القراءة يف صالة العيدين :املسألة الرابعة 
ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة  " :يقرأ يف الركعتني بفاحتة الكتاب ؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

  ٢١٤.أخرجه الشيخان". الكتاب 

                                            
  .حديث صحيح ) ٢١١(

ـ " . عبد الرمحن بن أيب ليلى مل يسمع من عمر     " ، وقال   ) ٣/١١١كتاب اجلمعة ، باب عدد صالة اجلمعة        (أخرجه النسائي يف     . اهـ
  ).٣/١٨٣كتاب صالة العيدين ، باب عدد صالة العيدين، (وكرره يف 

 )١٠٦ -٣/١٠٥" (إرواء الغليل"صحة مساع ابن أيب ليلى من عمر ، وصححه األلباين يف ) ١٩٠ -٢/١٨٩" (نصب الراية"وقرر يف 

  حديث حسن ) ٢١٢(
كتاب إقامة  (واللفظ له ، و أخرجه ابن ماجه يف         ) ١١٤٩ رقم   كتاب الصالة ، باب التكبري يف العيدين ، حديث        (أخرجه أبو داود يف     

والزيادة له ، وأشار إليها أبو داود أيضاً     ) ١٢٨٠الصالة والسنة فيها ، باب ما جاء يف كم يكرب اإلمام يف صالة العيدين ، حديث رقم                  
.  

 ) .١١٢-٣/١٠٦" (غليلإرواء ال"، وصححه األلباين يف ) ٦/١٢٧" (جامع األصول"واحلديث حسنه لغريه حمقق 

  .حديث حسن ) ٢١٣(
  )١١٥١كتاب الصالة ، باب التكبري يف العيدين ، حديث رقم (أخرجه أبو داود يف 

إرواء : " وانظر  ) . ١/٢١٣" (صحيح سنن أيب داود   "، وحسنه األلباين يف     ) ١٢٨-٦/١٢٧" (جامع األصول " واحلديث حسنه حمقق    
 ).١٠٩-٣/١٠٨" (الغليل

  . عبادة بن الصامت حديث صحيح عن) ٢١٤(
كتاب األذان ، باب وجوب قراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات كلها يف احلضر والسفر وما جيهر                (أخرجه البخاري يف مواضع منها يف       

كتاب الصالة، باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة و أنه إذا مل حيسن              (، وأخرجه مسلم يف     ) ٧٥٦فيها وما خيافت ، حديث رقم       
 ) .٥/٣٢٦" (جامع األصول: " وانظر). ٣٩٤ة وال أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غريها، حديث رقم الفاحت
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، } ق و القرآن ايد{ويقرأ يف الركعتني بعد الفاحتة مبا تيسر ، ويستحب أن يقرأ فيهما بسورة 
} سبح اسم ربك األعلى{، ويقرأ جهراً ، أو يقرأ فيهما بسورة } اقتربت الساعة وانشق القمر{وسورة 

  .} هل أتاك حديث الغاشية{، وسورة 
  :والدليل على ذلك 

سألين عمر بن اخلطاب عما قرأ  " :عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ، عن أيب واقد الليثي ؛ قال 
ق و القرآن { ، و } اقتربت الساعة{ بـ : عليه وسلم يف يوم العيد ؟ فقلت به رسول اهللا صلى اهللا

  ٢١٥.أخرجه مسلم". }ايد 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف العيدين ويف اجلمعة  " :عن النعمان بن بشري ؛ قال 

العيد واجلمعة يف و إذا اجتمع  " :قال". } هل أتاك حديث الغاشية{، و } سبح اسم ربك األعلى{بـ 
  ٢١٦.أخرجه مسلم ". يوم واحد ؛ يقرأ ما أيضاً يف الصالتني

  :صالة العيدين يف املصلى هي السنة ) ٤-١٤-٣( •
  ٢١٧.السنة أن خيرج اإلمام أو نائبه لصالة العيدين يف املصلى ، وال يصليها يف املسجد إال من عذر 

إنه مل يبلغنا أن أحداً من السلف صلى م ويستثىن من ذلك أهل مكة زادها اهللا شرفاً وكرامة ؛ ف
  ٢١٨.عيداً إال يف مسجدهم

  :والدليل على أن صالة العيدين يف املصلى منها ما يلي 
  .ما مضى يف حديث أم عطية من أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم باخلروج إىل املصلى)أ

خرج يوم العيد؛ أمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا  " :ما جاء عن ابن عمر )ب
باحلربة ، فتوضع بني يديه ، فيصلي إليها والناس وراءه ، وكان يفعل ذلك يف السفر ، فمن مث اختذها 

  ".األمراء
  ".إن النيب صلى اهللا عليه وسلم كانت تركز احلربة قدامه يوم الفطر والنحر مث يصلي " :ويف رواية 

                                            
  .حديث صحيح ) ٢١٥(
 ).٨٩١كتاب صالة العيدين ، باب ما يقرأ به يف صالة العيدين ، حديث رقم (أخرجه مسلم يف =

  .حديث صحيح ) ٢١٦(
 ) .١٤٤ -٦/١٤٣" (جامع األصول: "وانظر) . ٨٧٩اجلمعة ، حديث رقم كتاب اجلمعة ، باب ما يقرأ يف يوم (أخرجه مسلم يف 

 ).٤/٢٩٤" (شرح السنة) "٢١٧(

 )١/٢٣٤(للشافعي " األم) "٢١٨(
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زة بني يديه ، حتمل ـيغدو إىل املصلى ، والعنكان النيب صلى اهللا عليه وسلم " :ويف رواية 
  ٢١٩.أخرجه الشيخان". وتنصب باملصلى بني يديه ، فيصلي إليها 

  :اخلطبة بعد صالة العيد ) ٤-١٤-٤( •
  .اخلطبة يف العيدين تكون بعد الصالة 

  :والدليل على ذلك ما جاء 
م و أيب بكر وعمر شهدت العيد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل " :عن ابن عباس ؛ قال 

  ٢٢٠.متفق عليه". وعثمان رضي اهللا عنهم ؛ فكلهم كانوا يصلون قبل اخلطبة
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهم " :عن ابن عمر ؛ قال 
  ٢٢١.متفق عليه " . يصلون العيدين قبل اخلطبة 

  :إذا اجتمع العيد واجلمعة ) ٤-١٤-٥( •
د واجلمعة ، فمن صلى العيد ؛ سقط عنه وجوب اجلمعة ، ويصلي مكاا صالة إذا اجتمع العي

  .الظهر وحداناً 
  :والدليل على ذلك ما جاء 

 :قد اجتمع يف يومكم هذا عيدان " :عن أيب هريرة ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
  ٢٢٢.ابن ماجهأخرجه أبو داود و ". فمن شاء ؛ أجزأه من اجلمعة ، وإنا جممعون

                                            
  .حديث صحيح ) ٢١٩(

كتاب الصالة ، باب سترة اإلمام سترة من خلفه ، حـديث         (يف  : أخرجه البخاري يف مواضع واللفظ والروايات له يف املواضع التالية           
كتاب العيدين ، باب محل العرتة أو (، ويف ) ٩٧٢كتاب العيدين ، باب الصالة إىل احلربة يوم العيد ، حديث رقم         (، ويف   ) ٤٩٤رقم  

) ٥٠١كتاب الصالة ، باب سترة املصلي ، حديث رقم          (، و أخرجه مسلم يف      ) ٩٧٣احلربة بني يدى اإلمام يوم العيد ، حديث رقم          
.  

 األلباين رسالة ذه الترمجة للمسألة ، وكذا للعالمة أمحد شاكر حبث يف صالة العيد يف املـصلى ويف                  للعالمة حممد ناصر الدين   : فائدة  
 ).٤٢٤-٢/٤٢١" (لسنن الترمذي"خروج النساء إليه أدرجه ضمن حتقيقه 

  .حديث صحيح ) ٢٢٠(
كتـاب صـالة العيـدين ،    (لم يف واللفظ له ، مس) ٩٦٢كتاب العيدين ، باب اخلطبة بعد العيد ، حديث رقم (أخرجه البخاري يف  

 .مطوالً ) ٨٨٤حديث رقم 

  .حديث صحيح ) ٢٢١(
كتاب صـالة العيـدين ،      (واللفظ له، ومسلم يف     ) ٩٦٣كتاب العيدين ، باب اخلطبة بعد العيد ، حديث رقم           (أخرجه البخاري يف    

٨٨٨. ( 
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صلى بنا ابن الزبري يف يوم عيد من يوم مجعة أول النهار ، مث  " :عن عطاء بن أيب رباح ؛ قال 
رحنا إىل اجلمعة ، فلم خيرج إلينا ، فصلينا وحدانا ، وكان ابن عباس بالطائف ، فلما قدم ؛ ذكرنا ذلك 

  ٢٢٣.أخرجه أبو داود". أصاب السنة " :له ، فقال 
  : العيد يصلي ركعتني إذا فاته) ٤-١٤-٦( •

إذا فات املسلم صالة العيد ؛ فإنه يصلي ركعتني مثل صالة اإلمام يف العيد ، وذلك استدالالً 
  :باحلديث التايل 

 دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري األنصار تغنيان مبا :عن عائشة رضي اهللا عنها ؛ قالت 
 أمزامري الشيطان يف بيت رسول اهللا :فقال أبو بكر. ني وليستا مبغنيت:قالت . تقاولت األنصار يوم بعاث

إن لكل ! يا أبا بكر ":وذلك يف يوم عيد ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ! صلى اهللا عليه وسلم ؟
  ".قوم عيداً ، وهذا عيدنا

بان  أن أبا بكر رضي اهللا عنه دخل عليها وعندها جاريتان يف أيام مىن تدففان وتضر:ويف رواية 
والنيب صلى اهللا عليه وسلم متغش بثوبه ، فانتهرمها أبو بكر ، فكشف النيب صلى اهللا عليه وسلم عن 

أخرجه البخاري . ، وتلك األيام أيام مىن" فإا أيام عيد! دعهما يا أبا بكر " :وجهه ، فقال 
  ٢٢٤.ومسلم

                                                                                                                                                 
  حديث حسن لغريه ) ٢٢٢(

كتاب إقامة  (، و أخرجه ابن ماجه يف       ) ١٠٧٣معة يوم عيد ، حديث رقم       كتاب الصالة ، باب إذا وافق يوم اجل       (أخرجه أبو داود يف     
  ) .١٥٠حديث رقم " (أحكام العيدين"عن أيب هريرة وابن عباس ، والفريايب يف ) ١٣١١الصالة والسنة فيها ، حديث رقم 

: ، وقال   ) ١/٢٣٧" (ابن ماجه زوائد  "، وصححه قبله البوصريي يف      ) ١/٢٠٠" (صحيح سنن أيب داود   "واحلديث صححه األلباين يف     
ابن : "؛ بدل" عن أيب هريرة   : " هذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات ، رواه أبو داود يف سننه عن حممد بن مصفى ذا اإلسناد ، فقال                     " 

 ، وتوسـع يف ) ٦/١٤٥" (جامع األصـول " ، وكذا حمقق    ) ١/٤٤٨" (زاد املعاد "وحسن إسناده حمقق    . اهـ" ، وهو احملفوظ  " عباس
 ) .٢١٨-٢١١ص(للفريايب " سواطع القمرين يف خترج أحاديث أحكام العيدين "حتقيق الكالم عليه مع حتسينه لغريه صاحب 

  .حديث صحيح ) ٢٢٣(
، والفريـايب يف أحكـام العيـدين        ) ١٠٧١كتاب الصالة ، باب إذا وافق يوم اجلمعة يوم العيد ، حديث رقم              (أخرجه أبو داود يف     

 ) .٢١٩ص(

  .صحيح حديث ) ٢٢٤(
بـاب إذا فاتـه   (ويف ). ٩٥٢كتاب العيدين ، باب سنة العيدين ألهل اإلسالم ، حديث رقم ( يف  : أخرجه البخاري يف مواضع منها      

كتاب صالة العيدين ، باب الرخصة يف اللعب الذي         (واللفظ برواية له ، وأخرجه مسلم يف        ) ٩٨٧العيد يصلي ركعتني ، حديث رقم       
 ) .٨٩٢العيد ، حديث رقم ال معصية فيه يف أيام 
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 فيستوي يف إقامتها الفذ  أنه مساها أيام عيد ، فأضاف نسبة العيد إىل اليوم ،:ووجه الداللة 
  .واجلماعة والنساء والرجال 

 ألهل اإلسالم ، و أهل اإلسالم شامل :هذا عيدنا ؛ أي " :ويؤكد هذا قوله يف الرواية األوىل 
  .جلميعهم أفراداً ومجعاً 

وتسميته هلذه األيام أيام عيد يفيد أا حمل ألداء هذه الصالة ؛ ألا شرعت ليوم العيد، فيستفاد 
  .بالنسبة لعيد األضحى ٢٢٥من ذلك أا تقع أداء ، و أن لوقت األداء آخراً ، وهو آخر أيام مىن

كان " :بن أنس بن مالك خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ٢٢٦وعن عبيد اهللا بن أيب بكر
جه البيهقي أخر" أنس إذا فاتته صالة العيد مع اإلمام ؛ مجع أهله فصلى م مثل صالة اإلمام يف العيد

.٢٢٧  
  ٢٢٨.رواه ابن أيب شيبة" . يصلي ركعتني ويكرب " :وعن ابن جريج ، عن عطاء ؛ قال 

  .٢٢٩"باب إذا فاتته العيد ؛ يصلي ركعتني " :" صحيحه"وقد بوب البخاري يف 
  .اهـ. ٢٣٠"ومن فاتته صالة العيد ؛ صلى ركعتني كصالة اإلمام  " :وقال ابن املنذر 

  :عيد إال بعد الزوال إذا مل يعلم بال) ٤-١٤-٧( •
  :إذا مل يعلم بالعيد إال بعد الزوال ، خرج للعيد من الغد ، والدليل ما جاء 

                                            
 ).٢/٤٧٥" (فتح الباري: " انظر ) ٢٢٥(

" السنن الكـربى  "؛ كما يف    " …عبيد اهللا   " ، وصوابه   " وعبد اهللا بن أيب بكر بن أنس      ) : " ٢/٤٧٥" (فتح الباري "وقع ي   ) ٢٢٦(
 ).٢/٣٨٦" (تغليق التعليق"، وكما يف ) ٣/٣٠٥(للبيهقي 

  .حسن لغريه ) ٢٢٧(
، و أخرجه ) ٢/٤٧٤كتاب العيدين ، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتني ، فتح الباري             (جمزوماً به يف    " صحيحه "علق البخاري حنوه يف   

" ابـن أيب شـيبة    : "وانظـر . طرقه وشواهده   ) ٣٨٧-٢/٣٨٦" (تغليق التعليق "، وأورد يف    ) ٣/٣٠٥" (السنن الكربى "البيهقي يف   
)٢/١٨٣. ( 

  .صحيح لوال تدليس ابن جريج ) ٢٢٨(
كتاب العيدين ، باب إذا فاته العيد صلى ركعـتني ، فـتح البـاري    (، وعلقه البخاري جمزوماً به يف     ) ٢/١٨٣( ابن أيب شيبة     أخرجه

٢/٤٧٤. ( 

 .، و أورد يف هذا الباب حديث عائشة هذا وأثر أنس وعطاء ٢/٤٧٤" (فتح الباري) " ٢٢٩(

 )١/١١٠" (اإلقناع) " ٢٣٠(
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عن أيب عمري بن أنس ، عن عمومة له من أصحاب رسول اهللا ؛ أن ركباً جاؤوا إىل النيب صلى اهللا 
ن يغدوا إىل عليه وسلم يشهدون أم رأوا اهلالل باألمس ، فأمرهم أن يفطروا و إذا أصبحوا أ

  ٢٣١.أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه". مصالهم
و إىل هذا ذهب األوزاعي وسفيان الثوري و أمحد بن حنبل وإسحاق يف الرجل  " :قال اخلطايب 

 إن علموا بذلك قبل الزوال؛ خرجوا ، وصلى اإلمام :وقال الشافعي . ال يعلم بيوم الفطر إال بعد الزوال
  إن مل يعلموا م صالة العيد ، و 

إال بعد الزوال ، مل يصلوا يومهم ، وال من الغد ؛ ألنه عمل يف وقت ، إذا جاز ذلك الوقت ؛ مل 
  .وكذلك قال مالك و أبو ثور . يعمل يف غريه
 سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوىل ، وحديث أيب عمري صحيح ؛ فاملصري :) واخلطايب(قلت 
  .اهـ. ٢٣٢"إليه واجب

إذا مل يعلموا بعيدهم إال بعد الزوال ؛ خرجوا من الغد ، وصلوا صالة " :ن املنذر وقال اب
  .اهـ. ٢٣٣"العيد

  :ال صالة عيد يف السفر ) ٤-١٤-٨( •
ال تشرع صالة العيد يف السفر ، إذ مل ينقل أنه عليه الصالة والسالم على كثرة أسفاره وبعوثه 

وهذا مذهب أيب حنيفة ومالك و أمحد يف أظهر . وسراياه أنه صلى أو أمر بصالة العيد يف السفر
  .الروايتني عنه 

  . تشترط اإلقامة يف اجلمعة دون العيد:وقال الشافعي و أمحد يف الرواية الثانية عنه 
  . ال تشترط اإلقامة ال يف اجلمعة وال يف العيد :وقال الظاهرية 

  .اهـ. ٢٣٤"والصواب بال ريب هو القول األول " :قال ابن تيمية رمحه اهللا 
                                            

  حديث صحيح ) ٢٣١(
واللفظ له ، وابـن  ) ١١٥٧تاب الصالة ، باب إذا مل خيرج اإلمام للعيد من يومه خيرج من الغد ، حديث رقم             ك(أخرجه أبو داود يف     

كتاب صالة العيدين ، باب     (والنسائي يف   ) ١٦٥٣كتاب الصيام ، باب ما جاء يف الشهادة على رؤية اهلالل ، حديث رقم               (ماجه يف   
  ) .٣/١٨٠اخلروج إىل العيدين من الغد ، 

جـامع  " ، وصحح إسناده حمقق     ) ١٠٣-٣/١٠٢" (إرواء الغليل "، و األلباين يف     ) ٢/٣٣" (معامل السنن " ث صححه اخلطايب    واحلدي
 ) .٦/١٥٣" (األصول 

 ).٢/٣٣" (معامل السنن) "٢٣٢(

 ).١/١١٠" (اإلقناع) " ٢٣٣(
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 و إذا كان املسافر يف بلد غري بلده ؛ فيلزمه كذلك أن يصلي معهم ؛ فإن مجيع املسلمني :قلت 
  .واهللا أعلم. ٢٣٥الرجال والنساء كانوا يشهدون العيد مع رسول صلى اهللا عليه وسلم دون فرق

  صالة االستسقاء) ٤-١٥(
ت األرض أن يبادروا إىل التوبة و شرع اهللا تبارك وتعاىل للمسلمني إذا منع عنهم القطر وأجدب

  ٢٣٦.اإلنابة واالستغفار وطلب السقاية من اهللا عز وجل
  . صالة االستسقاء:ومن الصور املشروعة لطلب السقاية من اهللا عز وجل 

  :ويشتمل هذا الفصل على املباحث التالية 
  . حكم صالة االستسقاء :األول 
  . وقت صالة االستسقاء وصفتها :الثاين 

  . صالة االستسقاء يف املصلى :ث الثال
   صفة اخلروج إىل املصلى ، والدعاء واخلطبة قبل صالة:الرابع 

  .االستسقاء 
  . مشروعية حتويل اإلمام رداءه الدعاء يف االستسقاء :اخلامس 

  :و إليك هذه املباحث 

                                                                                                                                                 
 ) .١٨٦-٢٤/١٧٧" (فتاوىجمموع ال"، وقد بسط رمحه اهللا القول يف هذا املبحث يف ) ٢٤/١٧٨" (جمموع الفتاوى) "٢٣٤(

 )١٨٣-٢٤/١٨٢" (جمموع الفتاوى: " انظر ) ٢٣٥(

  ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه استسقى على وجوه) :" ٤٥٨-١/٤٥٦" (زاد املعاد" قال ابن القيم يف ) ٢٣٦(
، اللهم اسقنا، اللهم اسـقنا ، اللـهم   اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا    : " يوم اجلمعة على املنرب يف أثناء خطبته ، وقال          : أحدها  
  "اسقنا 

  )وصلى م صالة االستسقاء (أنه صلى اهللا عليه وسلم وعد الناس يوماً خيرجون فيه إىل املصلى : الوجه الثاين 
صـلى اهللا عليـه   أنه صلى اهللا عليه وسلم استسقى على منرب املدينة استسقاء جمرداً يف غري يوم اجلمعة ، ومل حيفظ عنه               : الوجه الثالث   

  .وسلم يف هذا االستسقاء صالة 
  .أنه صلى اهللا عليه وسلم استقي وهو جالس يف املسجد ، فرفع يديه ودعا اهللا عز وجل : الوجه الرابع 

أنه صلى اهللا عليه وسلم استسقى عند أحجار الزيت قريباً من الزوراء ، وهي خارج باب املسجد الذي يدعى اليـوم                 : الوجه اخلامس   
  .ب السالم حنو قذفة حجر ينعطف عن ميني اخلارج من املسجد با

باختصار وتصرف يـسري  . اهـ". …أنه صلى اهللا عليه وسلم استسقى يف بعض غزواته ملا سبقه املشركون إىل املاء            : الوجه السادس   
  .جداً 
 .وصالة االستسقاء هي الوجه الثاين مما ذكره ابن القيم ، وهي موضوعنا هنا: قلت 
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  :حكم صالة االستسقاء ) ٤-١٥-١( •
  ٢٣٧.م ، وال دليل على الوجوبهي صالة مستحبة ، سنها الرسول صلى اهللا عليه وسل

  :وقت صالة االستسقاء وصفتها ) ٤-١٥-٢( •
  :يشتمل هذا املبحث على املسائل التالية 

  . وقت صالة االستسقاء :املسألة األوىل 
  . ال أذان وال إقامة لصالة االستسقاء :املسألة الثانية 
  . صالة االستسقاء كصالة العيد :املسألة الثالثة 
  :و إليك البيان 
  : وقت صالة االستسقاء :املسألة األوىل 

  .خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لصالة االستسقاء حني بدا حاجب الشمس 
 شكا الناس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قحوط املطر ، :عن عائشة رضي اهللا عنها ؛ قالت 

 فخرج رسول اهللا صلى :قالت عائشة . هفأمر مبنرب ، فوضع له يف املصلى ، ووعد الناس يوماً خيرجون في
اهللا عليه وسلم حني بدا حاجب الشمس ، فقعد على املنرب ، فكرب صلى اهللا عليه وسلم ، ومحد اهللا عز 

 إنكم شكومت جدب دياركم ، واستئخار املطر عن إبان زمانه عنكم ، وقد أمركم اهللا ":وجل ، مث قال 
احلمد هللا رب العاملني ، الرمحن الرحيم ،  " :مث قال ". معز وجل أن تدعوه ، ووعدكم أن يستجيب لك

زل ـمالك يوم الدين ، ال إله إال اهللا يفعل ما يريد ، اللهم أنت اهللا ال إله إال أنت الغين وحنن الفقراء ، أن
مث رفع يديه ، فلم يزل يف الرفع حىت بدا ". زلت لنا قوة وبالغاً إىل حنيـعلينا الغيث ، واجعل ما أن

رداءه وهو رافع يديه ، مث أقبل على الناس ، )  حول:أو (ياض أبطيه ، مث حول إىل الناس ظهره ، وقلب ب
زل، فصلى ركعتني ، فأنشأ اهللا سحابة ، فرعدت وبرقت ، مث أمطرت بإذن اهللا ، فلم يأت مسجده ـون

دت نواجذه ، حىت سالت السيول ، فلما رأى سرعتهم إىل الكن ؛ ضحك صلى اهللا عليه وسلم حىت ب
  ٢٣٨.أخرجه أبو داود". أشهد أن اهللا على كل شيء قدير ، وأين عبداهللا ورسوله " :فقال 

                                            
  ) .٨٧ص" (السموط الذهبية"، ) ١/٢١٦" (الدراري املضية:"  انظر )٢٣٧(

صالة االستسقاء سنة مؤكدة ثابتة بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخلفائه رضـي اهللا       ) : " ٢/٤٣٠" (املغين"وقال ابن قدامة يف     
 .اهـ". عنهم

  .حديث حسن ) ٢٣٨(
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، و إن كان أكثر أحكامها كالعيد ، لكنها ختالفه بأنه ال ختتص ٢٣٩وال دليل على تعيني وقت هلا
  ٢٤٠.بيوم معني

  : ال أذان وال إقامة لصالة االستسقاء :املسألة الثانية 
 االستسقاء أذان وال إقامة ، إمنا فقط يواعد اإلمام أو نائبه الناس على موعد ال يشرع لصالة

  .خيرجون فيه ، وخيرج معهم للصالة 
شكا الناس إىل رسول اهللا صلى  " :والدليل على ذلك ما جاء يف حديث عائشة السابق ؛ قالت 

" …الناس يوماً خيرجون فيه اهللا عليه وسلم قحوط املطر ، فأمر مبنرب ، فوضع له يف املصلى ، ووعد 
  ٢٤١.أخرجه أبو داود 

  .اهـ. ٢٤٢"اجعلوا على أن ال أذان وال إقامة لالستسقاء " :وقال ابن بطال 
. ٢٤٣"أذان وال إقامة ، وال نعلم فيه خالفا)  صالة االستسقاء:أي (ال يسن هلا  " :وقال ابن قدامة 

  .اهـ
                                                                                                                                                 

واللفـظ لـه ، و أخرجـه احلـاكم يف      ) ١١٧٣يف االستسقاء ، حديث رقم      كتاب الصالة ، باب رفع اليدين       (أخرجه أبو داود يف     
  ) .٢٨٦٠، حديث رقم ٧/١٠٩" (اإلحسان" ، وابن حبان ) ١/٣٢٨" (املستدرك"

" إرواء الغليـل  "، واحلديث حسنه العالمة األلبـاين يف        " هذا حديث غريب إسناده جيد    :" واحلديث قال عنه أبو داود عقب إخراجه        
 )٧/١١٠" (اإلحسان"ق ، وحمق) ٣/١٣٥(

 .اهـ". والراجح أنه ال وقت هلا معني) : " ٢/٤٩٩" (فتح الباري"قال يف ) ٢٣٩(

وهل تصنع بالليل؟ استنبط بعضهم من كونه صلى اهللا عليه وسلم جهر بـالقراءة فيهـا                :" ، وقال   ) ٢/٤٩٩" (فتح الباري ) "٢٤٠(
  .ل ؛ ألسر فيها بالنهار ، وجهر بالليل كمطلق النوافل بالنهار أا ارية كالعيد ، و إال ، فلو كانت تصل باللي

ونقل ابن قدامة اإلمجاع على أا ال تصلى يف وقت الكراهة ، وأفاد ابن حبان أن خروجه صلى اهللا عليه وسلم إىل املصلى لالستسقاء                        
  ".كان يف شهر رمضان سنة ست من اهلجرة

س لصالة االستسقاء وقت معني ، إال أا ال تفعل يف وقت النهي بغري خـالف ؛                 ولي) : " ٢/٤٣٢" (املغين"قال ابن قدامة يف     : قلت  
أن رسـول اهللا صـلى اهللا   : " ألن وقتها متسع؛ فال حاجة إىل فعلها يف وقت النهي ، و األوىل فعلها يف وقت العيد ؛ ملا روت عائشة            

أن ] (*) إال[ يف املوضع والصفة ؛ فكـذلك الوقـت ؛           رواه أبو داود ، و ألا تشبهها      ". عليه وسلم خرج حني بدا حاجب الشمس      
اخلـروج إليهـا عنـد زوال      :وقال ابن عبد الرب     . وقتها ال يفوت بزوال الشمس ؛ ألا ليس هلا يوم معني ؛ فال يكون هلا وقت معني                

 .اهـ". وهذا على سبيل االختيار ، ال أنه يتعني فعلها فيه. الشمس عند مجاعة العلماء؛ إال أبا بكر بن حزم

 سبق خترجيه قريباً. حديث حسن) ٢٤١(

 ) .١/٦٥٣" (موسوعة اإلمجاع: " وانظر ) . ٢/٥١٤" (فتح الباري"نقله يف ) ٢٤٢(

  )٢/٤٣٢" (املغين) " ٢٤٣(
 .ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة ، واهللا أعلم " ألن وقتها " : " املغين"كانت يف املطبوعة من *
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  :وهذا الثابت من فعل الصحابة 
ج عبد اهللا بن يزيد األنصاري ، وخرج معه الرباء بن عازب وزيد بن أرقم خر " :عن أيب إسحاق 

رضي اهللا عنهم ، فاستسقى ، فقام م على رجليه على غري منرب ، فاستغفر ، مث صلى ركعتني جيهر 
  قال ". بالقراءة ، ومل يؤذن ومل يقم

  ٢٤٤.رجه البخاريأخ". ورأى عبد اهللا بن يزيد النيب صلى اهللا عليه وسلم " :أبو إسحاق 
  : صالة االستسقاء كصالة العيد :املسألة الثالثة 

تصلى صالة االستسقاء على الصفة اليت تصلى ا صالة العيد ، فيكرب يف الركعة األوىل سبع 
  .تكبريات ويف الركعة الثانية مخس تكبريات سوى تكبرييت الركوع ، وتكون هذه التكبريات قبل القراءة 

  .كعتان جيهر فيهما كصالة العيد وصالة االستسقاء ر
  :والدليل على ذلك 

 – وكان أمري املدينة – أرسلين الوليد بن عتبة :ما جاء عن إسحاق بن عبد اهللا بن كنانة ؛ قال 
خرج رسول اهللا  " :إىل ابن عباس أسأله عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من االستسقاء؟ فقال

 متواضعاً متضرعاً ، حىت أتى املصلى ، فرقى على املنرب ، ومل خيطب خطبكم صلى اهللا عليه وسلم متبذالً
أخرجه أبو ". هذه ، ولكن مل يزل يف الدعاء والتضرع والتكبري ، مث صلى ركعتني كما يصلي يف العيد

  ٢٤٥.داود والترمذي
  :صالة االستسقاء يف املصلى ) ٤-١٥-٣( •

                                            
  .إسناده صحيح ) ٢٤٤(

 ) .١٠٢٢كتاب االستسقاء ، باب الدعاء يف االستسقاء قائماً ، حتت رقم (لبخاري يف أخرجه ا

  .حديث حسن ) ٢٤٥(
كتاب الصالة ، مجاع أبواب صالة االستـسقاء وتفريعهـا ،           ( ، و أبو داود يف      ) ٣٥٥و  ٢٦٩و  ١/٢٣٠" (املسند"أخرجه أمحد يف    

، و ) ٥٥٨صالة ، باب ما جاء يف صالة االستسقاء ، حديث رقـم  كتاب ال(واللفظ له ، و أخرجه الترمذي يف   ) ١١٦٥حديث رقم   
كتاب (، وابن ماجه يف     ) ٣/١٥٦كتاب االستسقاء ، باب احلال اليت يستحب لإلمام أن يكون عليها إذا خرج ،               (أخرجه النسائي يف    

، وابن  ) ١٤٠٨رقم  (ن خزمية حتت    ، و أخرجه اب   ) ١٢٦٦إقامة الصالة والسنة فيها ، باب ما جاء يف صالة االستسقاء ، حديث رقم               
  ). اإلحسان -٢٨٦٢، حديث رقم ٧/١١٢(حبان 

، ) ٧/١١٢" (اإلحسان"، و حمقق    ) ٦/١٩٢) (جامع األصول   " ، وحسنه حمقق    ) ٣/١٣٣" (إرواء الغليل "واحلديث حسنه األلباين يف     
 . اهـ٠"هذا حديث حسن صحيح: " وقال الترمذي عقب إخراجه 
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 كما دلت عليه األحاديث السابقة ؛ إال أهل مكة السنة يف صالة االستسقاء أن تصلى يف املصلى ؛
؛ فإم يصلون يف املسجد احلرام و ال خيرجون عنه ، على هذا جرى عمل السلف رضوان اهللا 

  ٢٤٦.عليهم
  :ومن األدلة على أن صالة االستسقاء يف املصلى 

وط املطر ، شكا الناس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قح" :ما جاء يف حديث عائشة السابق 
  ٢٤٧.أخرجه أبو داود " …فأمر مبنرب ، فوضع له يف املصلى ، ووعد الناس يوماً خيرجون فيه

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متبذالً متواضعاً  " :ما جاء يف حديث ابن عباس السابق 
  ٢٤٨.أخرجه أصحاب السنن .." متضرعاً ، حىت أتى املصلى ، فرقي على املنرب

" …أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج إىل املصلى يصلي  " :يث عبد اهللا بن زيد ما جاء يف حد
  ٢٤٩.أخرجه الشيخان

  :صفة اخلروج إىل املصلى ، والدعاء واخلطبة قبل صالة االستسقاء) ٤-١٥-٤( •
، فيدعو ٢٥٣ ومتسكن٢٥٢و تضرع٢٥١و تواضع٢٥٠السنة يف اخلروج إىل االستسقاء أن يكون بتبذل

  .سأله ، ويستسقي ، ويكرب ، وحيمد اهللاهللا تبارك وتعاىل ، وي
  .ويرفع اإلمام يديه ، ويرفع الناس أيديهم يدعون 

  .ويشرع لإلمام املبالغة يف رفع اليدين يف االستسقاء حىت يبدو بياض إبطيه
كما يشرع لإلمام إذا خرج إىل املصلى أن خياطب الناس ؛ يذكرهم حباجتهم إىل السقيا، 

  .دعو ، ويستقبل القبلة ويرشدهم إىل الدعاء ، وي
  :وال تشرع خطبة على غري الصفة السابقة 

                                            
 إال أهل مكة ؛ فإنه مل يبلغا أن أحداً من السلف صلى م عيـداً   …"، ولفظه   ) ١/٢٣٤" (األم" عي يف   نص على ذلك الشاف   ) ٢٤٦(

 .اهـ".  ومل أعلمهم صلوا عيداً قط وال استسقاء إال فيه…إال يف مسجدهم

 سبق خترجيه. حديث حسن ) ٢٤٧(

 سبق خترجيه. حديث حسن )  ٢٤٨(

 سبق خترجيه. حديث صحيح)  ٢٤٩(

 ).٦/١٩٢" (جامع األصول. " التزين ، وترك التهيؤ باهليئة احلسنة اجلميلةترك : التبذل) ٢٥٠(

 )٨/٣٩٧" (لسان العرب. "التذلل والتخاشع : التواضع ) ٢٥١(

 ).٦/١٩٢" (جامع األصول"املبالغة يف السؤال والرغبة ، : التضرع ) ٢٥٢(

 ).٢/٣٨٥" (ديثالنهاية يف غريب احل. "اخلضوع والذلة ، والتشبه باملساكني : التمسكن ) ٢٥٣(
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  :والدليل على ذلك ما يلي 
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متبذالً متواضعاً  " :ما جاء يف حديث ابن عباس السابق 

اء متضرعاً ، حىت أتى املصلى ، فرقي على املنرب ، ومل خيطب خطبكم هذه ، ولكن مل يزل يف الدع
  ٢٥٤.أخرجه أبو داود". …والتضرع والتكبري ، مث صلى ركعتني 

 خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني بدا حاجب :ما جاء يف حديث عائشة ؛ قالت 
إنكم شكومت  ":الشمس ، فقعد على املنرب ، فكرب صلى اهللا عليه وسلم ، ومحد اهللا عز وجل ، مث قال 

إبان زمانه عنكم ، وقد أمركم اهللا عز وجل أن تدعوه ، ووعدكم جدب دياركم ، واستئخار املطر عن 
احلمد هللا رب العاملني ، الرمحن الرحيم ، مالك يوم الدين ، ال إله إال اهللا " :مث قال ". أن يستجيب لكم

زل علينا الغيث ، واجعل ما ـيفعل ما يريد ، اللهم أنت اهللا ، ال إله إال أنت الغين ، وحنن الفقراء ، أن
، مث رفع يديه ، فلم يزل يف الرفع حىت بدا بياض إبطيه ، مث حول إىل " زلت لنا قوة وبالغاً إىل حنيـأن

  ٢٥٥. أخرجه أبو داود…الناس ظهره 
إن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج بالناس يستسقي هلم ،  " :عن عبد اهللا بن زيد األنصاري ؛ قال

  ٢٥٦.رواه الشيخان". قبلة ، وحول رداءه ، فاسقوافقام ، فدعا اهللا قائماً ، مث توجه قبل ال
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يرفع يديه من شيء من دعائه إال يف  " :عن أنس ؛ قال 

  ٢٥٧.أخرجه البخاري ومسلم" . االستسقاء ، و إنه يرفع يرى بياض إبطيه 
رد تعليقاً عن أنس بن ، وأو"باب رفع الناس أيديهم مع اإلمام يف االستسقاء " :وبوب البخاري 

  أتى رجل أعرايب من أهل البدو إىل  " :مالك ؛ قال

                                            
 .سبق خترجيه . حديث حسن ) ٢٥٤(

 .حديث حسن ، سبق خترجيه ) ٢٥٥(

  .حديث صحيح ) ٢٥٦(
باب اسـتقبال  (، ويف )١٠٢٢كتاب االستسقاء ، باب الدعاء يف االستسقاء قائماً ، حديث رقم    (أخرجه البخاري يف مواضع منها يف       

: " وانظـر  ). ٨٩٤كتاب صالة االستسقاء ، حديث رقـم      (سلم يف   واللفظ له ، و أخرجه م     ) ١٠٢٨القبلة يف االستسقاء ، حديث      
 ) .٦/١٩٣" (جامع األصول

  حديث صحيح ) ٢٥٧(
، ومـسلم يف  ) ١٠٣١كتاب االستسقاء ، باب رفع اإلمام يده يف االستسقاء ، حـديث رقـم        (أخرجه البخاري يف مواضع منها يف       

 ).٦/٢٠٧" (جامع األصول: " وانظر) . ٨٩٥سقاء ، حديث رقم كتاب صالة االستسقاء ، باب رفع اليدين بالدعاء يف االست(
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هلكت املاشية ، هلك العيال، !  يا رسول اهللا:رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم اجلمعة ، فقال 
  ٢٥٨."…هلك الناس ، فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يديه يدعو ، ورفع الناس أيديهم معه يدعون

  : مشروعية حتويل اإلمام رداءه أثناء الدعاء يف االستسقاء )٤-١٥-٥( •
  .يشرع لإلمام حتويل الرداء أثناء الدعاء يف االستسقاء ، وال يشرع ذلك للناس معه

 " :ما سبق يف حديث عائشة يف خروجه صلى اهللا عليه وسلم وصالته بالناس االستسقاء؛ قالت 
)  حول:أو ( بياض إبطيه ، مث حول إىل الناس ظهره ، وقلب  مث رفع يديه ، فلم يزل يف الرفع حىت بدا…

  ٢٥٩".…زل فصلى ركعتني ـرداءه وهو رافع يديه ، مث أقبل على الناس، ون
خرج رسول اهللا صلى اهللا  ":ما جاء يف رواية عند أيب داود حلديث عبد اهللا بن زيد املازين ؛ قال 

  ". اهللا عز وجل ، واستقبل القبلة ، وحول رداءهعليه وسلم يستسقي ، فحول إىل الناس ؛ ظهره ؛ يدعو
وحول رداءه ، فجعل عطافه األمين على عاتقه األيسر ، وجعل عطافه األيسر على  " :ويف رواية 

  ".عاتقه األمين ، مث دعا اهللا عز وجل 
استسقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعليه مخيصة سوداء ، فأراد رسول اهللا  " :ويف رواية 

أخرجه ". ى اهللا عليه وسلم أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعالها ، فلما ثقلت ؛ قلبها على عاتقه صل
  ٢٦٠.الشيخان ، واللفظ أليب داود

  ٢٦١.مل يصح ما يدل على أن الناس يقلبون أرديتهم مع اإلمام )ج
  ٢٦٢صالة اجلنازة) ٤-١٦(

  :ويشتمل هذا الفصل على املباحث التالية 
  . وفضلها  حكم صالة اجلنازة:األول 

                                            
 ).٢/٥١٦" (فتح الباري). "١٠٢٩كتاب االستسقاء ، باب رفع الناس أيديهم مع اإلمام يف االستسقاء ، حديث رقم ) (٢٥٨(

 .سبق خترجيه . حديث حسن) ٢٥٩(

  .حديث صحيح ) ٢٦٠(
كتاب الصالة ، مجاع أبواب صالة االستسقاء وتفريعها ، حديث رقم           " (ودسنن أيب دا  "سبق خترجيه عند الشيخني ، والروايات هنا يف         

١١٦٤ -١١٦٢.(  
 ).١/٢١٥" (صحيح سنن أيب داود"واحلديث عند أيب داود صححه األلباين يف 

 )٢٦٤ص" (متام املنة: " انظر ) ٢٦١(

مة احملدث حممد ناصر الـدين األلبـاين ،   للعال" أحكام اجلنائز وبدعها"جممل ما تراه يف هذا الفصل استقيت ما فيه من كتاب         ) ٢٦٢(
 .ومن شاء االستزادة ؛ فعليه به 
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  . اجلماعة يف صالة اجلنازة :الثاين 
  . موقف اإلمام :الثالث 
  . صفتها :الرابع 

  :و إليك البيان 
  :حكم صالة اجلنازة وفضلها ) ٤-١٦-١( •

  :الصالة على امليت املسلم فرض كفاية ؛ ألمره صلى اهللا عليه وسلم ا يف أحاديث ؛ أذكر منها 
 إن رجالً من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم تويف يوم :حديث زيد بن خالد اجلهين ؛ قال 

فتغريت وجوه " صلوا على صاحبكم " :خيرب ، فذكروا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
ففتشنا متاعه ، فوجدنا خرزاً من خرز يهود ال ". إن صاحبكم غل يف سبيل اهللا " :الناس لذلك ، فقال 

  .٢٦٣داود والنسائيأخرجه أبو . يساوي درمهني
 أن الصالة على امليت لو كانت فرض عني ؛ لصلى الرسول صلى اهللا :ووجه الداللة يف احلديث 
  ".صلوا على صاحبكم  " :عليه وسلم ، وملا اكتفى بقوله 

  :أما فضل صالة اجلنازة ؛ فيدل عليه 
ر؛ إذ طلع خباب ما جاء عن عامر بن سعد بن أيب وقاص ؛ أنه كان قاعداً عند عبد اهللا بن عم

أال تسمع ما يقول أبو هريرة ؟ إنه مسع رسول اهللا صلى !  يا عبد اهللا بن عمر:صاحب املقصورة ، فقال 
من خرج مع جنازة من بيتها ، وصلى عليها، مث تبعها حىت تدفن ؛ كان له  " :اهللا عليه وسلم يقول 

".  ؛ كان له من األجر مثل أحد ؟ومن صلى عليها ، مث رجع. قرياطان من أجر ، كل قرياط مثل أحد
فأرسل ابن عمر خباباً إىل عائشة يسأهلا عن قول أيب هريرة مث يرجع إليه فيخربه ما قالت ، وأخذ ابن 

 صدق أبو : قالت عائشة :عمر قبضة من حصباء املسجد يقلبها يف يده، حىت رجع إليه الرسول ، فقال 

                                            
  .حديث صحيح ) ٢٦٣(

واللفظ ) ٢٧١٠كتاب اجلهاد ، باب يف تعظيم الغلول ، حديث رقم           (، و أبو داود يف      ) ٥/١٩٢،  ٤/١١٤" (املسند"أخرجه أمحد يف    
كتاب اجلهاد ، باب الغلول ، حديث رقـم         (، وابن ماجه يف     ) ٤/٦٤كتاب اجلنائز ، باب الصالة على من غل ،          (له ، والنسائي يف     

٢٨٤٨. (  
 ) .٧٩ص" (أحكام اجلنائز"، وصححه األلباين يف ) ٢/٧٢١" (جامع األصول"واحلديث صحح إسناده عند ابن ماجه حمقق 
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.  لقد فرطنا يف قراريط كثرية:ده األرض ، مث قالفضرب ابن عمر باحلصى الذي كان يف ي. هريرة 
  ٢٦٤.أخرج الشيخان 

  :اجلماعة يف صالة اجلنازة ) ٤-١٦-٢( •
 اجلماعة يف صالة اجلنازة ؛ ملداومة الرسول صلى اهللا عليه وسلم على صالا مجاعة ، ٢٦٥جتب

  ٢٦٦.أخرجه البخاري" . صلوا كما رأيتموين أصلي " :ولعموم قوله عليه الصالة والسالم 
ويستحب أن يكون عدد املصلني أربعون ؛ ملا جاء عن كريب موىل ابن عباس ، عن عبد اهللا بن 

 :قال. انظر ما اجتمع له من الناس!  يا كريب:عباس ؛ أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان ، فقال 
أخرجوه؛  :قال.  نعم: هم أربعون؟ قال: تقول:فخرجت ؛ فإذا ناس قد اجتمعوا له ، فأخربته ، فقال 

ما من رجل مسلم ميوت ، فيقوم على جنازته  " :فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  ٢٦٧.أخرجه مسلم ". أربعون رجالً ، ال يشركون باهللا شيئاً ؛ إال شفعهم اهللا فيه

                                            
  .حديث صحيح ) ٢٦٤(

كتاب (، و أخرجه مسلم يف      ) ١٣٢٥حديث رقم   كتاب اجلنائز ، باب من انتظر حىت تدفن ،          : (أخرجه البخاري يف مواضع منها يف       
  ).٦٨ -٦٧ص" (أحكام اجلنائز وبدعها:" واللفظ له، وانظر ) ٩٤٥اجلنائز ، باب فضل الصالة على اجلنازة واتباعها ، حديث رقم 

مبن حـضر مـن   ومقتضاه أن القرياط خيتص : "يف كالمه على فقه احلديث السابق ) ٣/١٩٧" (فتح الباري "قال ابن حجر يف     : فائدة  
أول األمر إىل انقضاء الصالة ، وبذلك صرح احملب الطربي وغريه ، والذي يظهر يل أن القرياط حيصل أيضاً ملن صلى فقط ؛ ألن كل                         
ما قبل الصالة وسيلة إليها ، لكن يكون قرياط من صلى فقط دون قرياط من شيع مثالً وصلى ، ورواية مسلم من طريق أيب صاحل عن                          

مـن  : "تدل على أن القراريط تتفاوت ، ووقع أيضاً يف رواية أيب صاحل املذكورة عند مـسلم     " : أصغرمها مثل أحد  :"لفظ  أيب هريرة ب  
، فـدل  " ومن صلى ومل يتبع؛ فله قرياط:" ، ويف رواية نافع بن جبري عن أيب هريرة عن أمحد " صلى على جنازة ومل يتبعها ؛ فله قرياط   

 .اهـ". و إن مل يقع اتباع ، وميكن أن حيمل االتباع هنا على ما بعد الصالةعلى أن الصالة حتصل القرياط 

 ) .٩٧ص" (أحكام اجلنائز وبدعها) "٢٦٥(

  .عن مالك بن احلويرث . حديث صحيح ) ٢٦٦(
ك كتاب األذان ، باب األذان للمسافرين إذا كانوا مجاعة و اإلقامة وكـذل (وهو جزء من حديث أخرجه البخاري يف مواضع منها يف           

 ).٦٣١بعرفة ومجع ، حديث رقم 

  .حديث صحيح ) ٢٦٧(
 ) .٩٤٨كتاب اجلنائز ، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه ، حديث رقم (أخرجه مسلم يف 
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 :فإن كانوا مئة من املسلمني ؛ فإن اهللا يشفعهم فيه ؛ ملا جاء عن عائشة رضي اهللا عنها؛ قالت 
ما من ميت يصلي عليه أمة من املسلمني يبلغون مئة، كلهم يشفعون له " :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ٢٦٨.أخرجه مسلم ". ؛ إال شفعوا فيه
 مسعت رسول اهللا صلى اهللا :ويستحب أن يصفوا ثالثة صفوف ؛ حلديث مالك بن هبرية ؛ قال 

فكان ". ه ثالثة صفوف من املسلمني؛ إال أوجبما من مسلم ميوت ، فيصلي علي " :عليه وسلم يقول 
  ٢٦٩.أخرجه أبو داود والترمذي. مالك إذا استقل أهل اجلنازة ؛ جزأهم ثالثة صفوف ؛ للحديث

  :موقف اإلمام ) ٤-١٦-٣( •
  .يقف اإلمام وراء رأس الرجل ووسط املرأة 

  :ويدل على ذلك 
نازة رجل ، فقام حيال رأسه ، صليت مع أنس بن مالك على ج " :ما جاء عن أيب غالب ؛ قال 

فقام حيال وسط السرير ، فقال له . صل عليها !  يا أبا محزة:مث جاؤوا جبنازة امرأة من قريش ، فقالوا 
 هكذا رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم قام على اجلنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك :العالء بن زياد 

  ٢٧٠.أخرجه الترمذي و أبو داود".  احفظوا:فلما فرغ؛ قال.  نعم:منه؟ قال 
و إذا مل يوجد مع اإلمام غري رجل واحد ؛ فإنه ال يقف حذاءه كما هو السنة يف سائر الصلوات ، 

  .بل يقف خلف اإلمام 
  :ويدل عليه 

                                            
  .حديث صحيح ) ٢٦٨(

 ) .٩٤٧كتاب اجلنائز ، باب من صلى عليه مئة شفعوا فيه ، حديث رقم (أخرجه مسلم يف 

  .حديث حسن لغريه ) ٢٦٩(
كتاب (واللفظ له ، و أخرجه الترمذي يف        ) ٣١٦٦كتاب اجلنائز ، باب يف الصفوف على اجلنازة ، حديث رقم            ( يف   أخرجه أبو داود  

كتاب اجلنائز ، باب ما جـاء  (، وابن ماجه يف   ) ١٠٢٨اجلنائز ، باب ما جاء يف الصالة على اجلنازة والشفاعة للميت ، حديث رقم               
  .، ومداره على ابن إسحاق ، وقد عنعن ) ١٤٩٠رقم فيمن صلى عليه مجاعة من املسلمني ، حديث 

 .وذكر له شاهداً ) ١٠٠ -٩٩ص" (أحكام اجلنائز وبدعها" واحلديث حسنه لغريه األلباين يف 

  .حديث صحيح ) ٢٧٠(
رجه أبو  واللفظ له ، و أخ    ) ١٠٣٤كتاب اجلنائز ، باب ما جاء أين يقوم اإلمام من الرجل و املرأة ، حديث رقم                 (أخرجه الترمذي يف    

كتاب اجلنائز (، و أخرجه ابن ماجه يف    ) ٣١٩٤كتاب اجلنائز ، باب أين يقوم اإلمام من امليت إذا صلى عليه ، حديث رقم                (داود يف   
  ) .١٤٩٤، باب ما جاء يف أين يقوم اإلمام إذا صلى على اجلنازة ، حديث رقم 

 ) .١٠٩ص" (اجلنائزأحكام "، وصحح األلباين يف " السنن"واحلديث حسنه الترمذي يف 
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ما جاء عن عبد اهللا بن أيب طلحة ؛ أن أبا طلحة دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل عمري بن 
زهلم ، فتقدم رسول ـ ، فأتاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فصلى عليه يف منأيب طلحة حني تويف

". اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وكان أبو طلحة وراءه ، و أم سليم وراء أيب طلحة ، ومل يكن معهم غريهم
  ٢٧١.أخرجه احلاكم والبيهقي 

 –واحدة، وجعلت الذكور و إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء ؛ صلى عليها صالة 
  . مما يلي اإلمام ، وجنائز اإلناث مما يلي القبلة –ولو كانوا صغاراً 

  :ويدل على ذلك 
أن ابن عمر صلى على تسع جنائز مجيعاً ، فجعل الرجال يلون اإلمام والنساء  " :ما جاء عن نافع 

امرأة عمر بن اخلطاب و ابن هلا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي . يلني القبلة ، فصفهن صفاً واحداً 
 زيد ، وضعا مجيعاً ، و اإلمام يومئذ سعيد بن العصا ، ويف الناس ابن عمر و أبو هريرة و أبو :يقال له 

 فأنكرت ذلك ، فنظرت إىل ابن عباس و :سعيد و أبو قتادة ، فوضع الغالم مما يلي اإلمام ، فقال رجل
  قالوا هي !  ما هذا ؟:لت أيب هريرة و أيب سعيد و أيب قتادة ، فق

  ٢٧٢.أخرجه النسائي". السنة
  :صفة صالة اجلنازة ) ٤-١٦-٤( •

  :يشتمل هذا املبحث على املسائل التالية 
  . الطهارة لصالة اجلنازة :األوىل 
  . صفتها والتكبريات فيها :الثانية 
  . رفع اليدين يف التكبرية األوىل ووضع اليمىن على اليسرى :الثالثة 
  . القراءة يف صالة اجلنازة :الرابعة 

  . ما يقال بعد التكبرية الثانية :اخلامسة 
                                            

  .حديث صحيح ) ٢٧١(
  ).٣١، ٤/٣٠" (السنن الكربى"واللفظ له ، والبيهقي من طريقه يف ) ١/٣٦٥" (املستدرك"أخرجه احلاكم يف 

وتعقبه . اهـ". هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ، وسنة غريبة يف إباحة صالة النساء على اجلنائز ومل خيرجاه                : " وقال احلاكم   
 ".…إمنا هو على شرط مسلم وحده:" بقوله ) ٩٨ص " (أحكام اجلنائز" األلباين يف

  .حديث صحيح ) ٢٧٢(
  ).٥٤٥حتت رقم " املنتقى"، وابن اجلارود يف ) ٤/٧١كتاب اجلنائز ، باب اجتماع جنائز الرجال والنساء، (أخرجه النسائي يف 

 ).٢/١٤٠" (وث املكدودغ"، وصححه صاحب ) ١٠٣ص" (أحكام اجلنائز"واحلديث صححه األلباين يف 
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  . ما يقال بعد التكبرية الثالثة :السادسة 
  . التسليم من صالة اجلنازة :السابعة 

  :و إليك البيان 
  : الطهارة لصالة اجلنازة :املسألة األوىل 

  :تشترط الطهارة لصالة اجلنازة 
  ٢٧٣.متفق عليه" . ال تقبل صالة من أحدث حىت يتوضأ " :م لقوله صلى اهللا عليه وسل

" . مفتاح الصالة الطهور ، وحترميها التكبري ، وحتليلها التسليم " :ولقوله صلى اهللا عليه وسلم 
  ٢٧٤.أخرجه أبو داود والترمذي

صلوا على  " :وقد مسى الرسول صلى اهللا عليه وسلم الصالة على اجلنازة صالة ، فقال 
، وقد ٢٧٧، وفيها تكبري وتسليم٢٧٦"من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها " : وقال ،٢٧٥"صاحبكم

  ؛ على أن كل ما حترميه " …مفتاح الصالة  " :دل حديث 

                                            
  .حديث صحيح عن أيب هريرة ) ٢٧٣(

واللفـظ لـه ، و   ) ١٣٥كتاب الوضوء ، باب ال تقبل صالة بغري طهور ، حديث رقـم         (أحدمها يف   : أخرجه البخاري يف موضعني     
 ) .٢٢٥كتاب الطهارة ، باب وجوب الطهارة للصالة ، حديث رقم (أخرجه مسلم يف 

  . طالب حديث حسن عن علي بن أيب) ٢٧٤(
كتاب الطهارة ، باب ما جـاء  (، و أخرجه الترمذي يف ) ٦١كتاب الطهارة ، باب فرض الوضوء ، حديث رقم (أخرجه أبو داود يف  

) ٢٧٥كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصالة الطهور ، حديث رقم  (، وابن ماجه يف     ) ٣أن مفتاح الصالة الطهور ، حديث رقم        
.  

". حـسن صـحيح   : "عنه) ١/١٥" (صحيح سنن أيب داود   "، وقال األلباين يف     ) ٥/٤٢٩" (جامع األصول " واحلديث صححه حمقق    
 .اهـ

 .سبق خترجيه . حديث صحيح) ٢٧٥(

 .سبق خترجيه . حديث صحيح) ٢٧٦(

 صلى اهللا وقال النيب) : "كتاب اجلنائز ، باب سنة الصالة على اجلنائز ( هذا االستدالل هو استدالل اإلمام البخاري ، فقال يف          ) ٢٧٧(
صالة ، ليس فيها    : ؛ مساها   " صلوا على النجاشي  : "، وقال   " صلوا على صاحبكم    : " ، وقال   " من صلى على اجلنازة   : " عليه وسلم   

ركوع وال سجود ، وال يتكلم فيها ، وفيها تكبري وتسليم ، وكان ابن عمر ال يصلي إال طاهراً ، وال يصلي عند طلوع الـشمس وال              
  ) .٣/١٨٩" (فتح الباري" . "……فع يديهغروا ، وير

مفتاح الصالة الطهور ، وحترميها التكـبري ، وحتليلـها          : "إىل االستدالل حبديث    " : وفيها تكبري وتسليم  : " فهو أشار بقوله    : قلت  =
  .؛ حيث دل على أن كل ما حترميه التكبري وحتليله التسليم فمفتاحه الطهارة" التسليم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ِقعوِةمِنيِر السرِةالدِنيِر السرالد                                                                                                    wwwwww..ddoorraarr..nneett  
 

  ١٠٣

  ٢٧٨.التكبري وحتليله التسليم ؛ فمفتاحه الطهور
  : صفتها والتكبريات فيها :املسألة الثانية 

  .ود ، وال قعود صالة اجلنازة صالة قيام ؛ ال ركوع فيها ، وال سج
وهي تكبريات أربع أو مخس أو ست أو سبع أو تسع ، كل هذا ثابت ، وهو من اختالف التنوع؛ 

  .فأيها فعل املسلم ؛ أجزأه 
و األوىل مراعاة فضل امليت ، فيزاد يف التكبريات إىل التسع حبسبه ، و إن كان البد من االلتزام 

  .الواردة فيها لنوع منها ؛ فهو األربع ؛ لكثرة األحاديث 
  :أما األدلة على ذلك ؛ فكما يلي 

صالة قيام ، ال ركوع فيها وال سجود ، وال ) صالة اجلنازة(ال خالف يف أا  " :قال ابن حزم 
  .اهـ. ٢٧٩"قعود وال تشهد

  :أما الدليل على التكبريات ؛ فكما يلي 
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه أ " : ما جاء عن أيب هريرة رضي اهللا عنه :دليل التكبريات األربع 

وسلم نعى النجاشي يف اليوم الذي مات فيه ، وخرج م إىل املصلى ، فصف م ، وكرب عليه أربع 
  ٢٨٠.أخرجه الشيخان". تكبريات

يكرب ] ابن أرقم[كان زيد  " : ما جاء عن عبد الرمحن بن أيب ليلى ؛ قال :دليل التكبريات اخلمس 
   كرب على جنازة مخساً ، على جنائزنا أربعاً ، و إنه

  ٢٨١.أخرجه مسلم ".  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكربها :فسألته ؟ فقال 

                                                                                                                                                 
عقب البخاري ببحث قوي ، لوال ما قدمته لك من فوات هذا االستدالل عليه من كالم البخـاري رحـم اهللا          وفات هذا ابن رشيد فت    
  .اجلميع وغفر لنا وهلم 

 ) .٣/١٩٢" (فتح الباري"ونقل كالم ابن رشيد يف 

 ).١/٥٢" (ذيب ذيب سنن أيب داود) "٢٧٨(

 .) ١/٦٨٣" (موسوعة اإلمجاع:" وانظر ) . ٥/١٢٣" (احمللى) " ٢٧٩(

  .حديث صحيح ) ٢٨٠(
واللفظ له، ومسلم يف    ) ١٣٣٣كتاب اجلنائز ، باب التكبري على اجلنازة أربعاً ، حديث رقم            (فقد أخرجه البخاري يف مواضع منها يف        

ص " (أحكـام اجلنـائز   " ،  )٦/٢١٥" (جامعة األصـول    : " انظر). ٩٥١كتاب اجلنائز، باب يف التكبري على اجلنازة، حديث رقم          (
١١٠.( 

  . حديث صحيح )٢٨١(
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كان علي رضي اهللا عنه يكرب على أهل  " : ما جاء عن عبد خري ؛ قال :دليل التكبريات الست 
أخرجه " . أربعاً بدر ستاً ، وعلى أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخساً ، وعلى سائر الناس 

  ٢٨٢.ابن أيب شيبة والدارقطين
 وهذا أثر موقوف ، لكنه يف حكم املرفوع ، و ألنه فعل من رجل من كبار الصحابة أمام :قلت 

  ٢٨٣.مشهد من الصحابة دون إنكار منهم
أن علياً رضي اهللا عنه صلى  " : ما جاء عن موسى بن عبيد اهللا بن يزيد :دليل التكبريات السبع 

  ٢٨٤.أخرجه البيهقي"  قتادة ، فكرب عليه سبعاً ، وكان بدرياًعلى أيب
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر  " : ما جاء عن عبد اهللا بن الزبري :دليل التكبريات التسع 

يوم أمحد حبمزة ، فسجي بربدة ، مث صلى عليه ، فكرب تسع تكبريات ، مث أتى بالقتلى ، يصفون ويصلى 
  ٢٨٥".شرح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف ". عليهم وعليه معهم

                                                                                                                                                 
أحكـام  "، و   ) ٦/٢١٦" (جامع األصـول  : "، انظر ) ٩٥٧كتاب اجلنائز ، باب الصالة على القرب ، حديث رقم           (أخرجه مسلم يف    

 )١١٢ص" (اجلنائز

  .إسناده صحيح ) ٢٨٢(
، ) ٢/٧٣" (نالـسن "، والدارقطين يف    ) ١/٤٩٧" (شرح معاين اآلثار  "، والطحاوي يف    ) ٣/٣٠٣" (املصنف"أخرجه ابن أيب شيبة يف      

  .، من طريق الدارقطين ) ٤/٣٧" (الكربى"والبيهقي يف 
 .اهـ" . سنده صحيح رجاله ثقات كلهم) : " ١١٣ص" (أحكام اجلنائز"واألثر قال األلباين يف 

 )١١٢ص" (أحكام اجلنائز: " انظر ) ٢٨٣(

  .إسناده صحيح ) ٢٨٤(
" أيب قتادة " ، ووقع سقط عنده يف كلمة       ) ١/٤٩٦" (عاين اآلثار شرح م "، والطحاوي يف    ) ٣/٣٠٤(أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف       

  ).قتادة(فصارت ) أيب(، كتبت بدون 
  .وأعله بأن أبا قتادة مات بعد علي ) ٣٧ -٥٤/٣٦(و أخرجه البيهقي 

 أن الصحيح أن أبـا   ورد تعليل البيهقي إياه ؛ مبيناً      \" رجاله ثقات ) : " ٣٧-٤/٣٦" (اجلوهر النقي "واحلديث قال ابن التركماين يف      
، ورد تعليـل  " …سند صحيح على شـرط مـسلم     ) : "١١٤ص  " (أحكام اجلنائز "قتادة تويف بالكوفة وعلي ا ، وقال األلباين يف          

 .البيهقي ، ونقل رده عن ابن حجر أيضاً 

  .حديث حسن ) ٢٨٥(
من حديث عبد اهللا بن احلارث      ) ٣/٣٠٤" (فاملصن"، و أخرج ابن أيب شيبة يف        ) ١/٥٠٣" (شرح معاين اآلثار  "أخرجه الطحاوي يف    

  .حنوه 
إسناده حسن، رجاله كلهم ثقات معروفون ، وابن إسحاق قـد صـرح             ) : " ٨٢ص" (أحكام اجلنائز "واحلديث قال عنه األلباين يف      

 .اهـ". …باحلديث 
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أما الدليل على زيادة التكبري على األربع عند الصالة على أهل الفضل ؛ فيدل عليه اآلثار و 
األحاديث السابقة ، خاصة أثر عبد خري عن علي ، وحديث ابن الزبري يف صالة الرسول عليه الصالة 

  .واهللا أعلم . ٢٨٦والسالم على محزة وقتلى أحد
  : رفع اليدين يف التكبرية األوىل ووضع اليمىن على اليسرى :املسألة الثالثة 

السنة الثابتة عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يرفع يديه يف أول تكبرية من تكبريات صالة 
  .اجلنازة 

بد اهللا بن ومل يثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم رفعهما يف سائر التكبريات فيها ، غاية ما ثبت عن ع
  ٢٨٧.عمر رضي اهللا عنه رفعهما يف سائر التكبريات

  وبعد التكبري ؛ هل يضع املسلم يده اليمىن على اليسرى ، أم يرسلها ؟
مل يثبت يف ذلك ما ميكن اجلزم به ، والذي استحبه بعض أهل العلم القبض فيها ، فرأوا مشروعية 

  .وضع اليد اليمىن على اليسرى يف صالة اجلنازة
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ما جاء عن أيب هريرة :ليل على رفع اليدين يف التكبرية األوىل والد

  ٢٨٨.أخرجه الترمذي". …وسلم كرب على جنازة ، فرفع يديه يف أول تكبرية 

                                            
األربع إىل ختصيص أهل الفضل ا باب من ذهب يف زيادة التكبري على        ) : " ٤/٣٦" (يف السنن الكربى  " ومن تراجم البيهقي    ) ٢٨٦(

  .اهـ". 
إىل أن الزيادة على األربع إمنا كان ملعىن خاص ، خص به أهـل              ) ١/٤٩٥" (شرح معاين اآلثار  "هذا ؛ وقد ذكر الطحاوي يف       : قلت  

  .بدر على سائر الناس 
علي يف دليل التكبريات الست ، وكذا مبـا        ال يسلم ما ذكره الطحاوي رمحه اهللا ، فإنه يعترض عليه مبا جاء عن عبد خري عن                  : أقول  

 .واهللا أعلم . ورد يف حديث زيد بن أرقم

، ) ٣/١٨٩كتاب اجلنائز ، باب سنة الصالة على اجلنازة ، فـتح البـاري   (يف " صحيحه"علق هذا عن ابن عمر البخاري يف    ) ٢٨٧(
، وأسنده ابـن  )  جالء العينني-١٨٥-١٨٤ص" (نجزء رفع اليدي"، وأسنده عنه يف "  ويرفع يديه    …وكان ابن عمر    : " حيث قال   

  ) .٤/٤٤" (الكربى"، والبيهقي يف ) ٣/٢٩٦" (املصنف "أيب شيبة عنه يف 
  " .بسند صحيح: " عن هذا األثر عن ابن عمر عند البيهقي ) ١١٧ص" (أحكام اجلنائز"وقال األلباين يف 

 .اهـ" …وقيف من النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ فله أن يرفعفمن كان يظن أنه ال يفعل ذلك إال بت: " مث عقب عليه بقوله 

  .حديث حسن لغريه ) ٢٨٨(
واللفظ له، ومكان النقاط اجلملة     ) ١٠٧٧كتاب اجلنائز ، باب ما جاء يف رفع اليدين على اجلنازة ، حديث رقم               (أخرجه الترمذي يف    

، ) ٧٥-٢/٧٤" (الـسنن "ه ال شاهد هلا ، و أخرجه الدارقطين يف ، ومل أوردها يف األصل ؛ ألن  "ووضع اليمىن على اليسرى     : " التالية  
  ).٤/٣٨" (الكربى"والبيهقي يف 
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 :اختلف أهل العلم يف هذا  ":) باب ما جاء يف رفع اليدين على اجلنازة(قال الترمذي رمحه اهللا يف 
أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وغريهم أن يرفع الرجل يديه يف كل تكبرية فرأى أكثر 

 ال يرفع يديه إال :وقال بعض أهل العلم . على اجلنازة ، وهو قول ابن املبارك والشافعي و أمحد وإسحاق
 :صالة على اجلنازة وذكر عن ابن املبارك ؛ أنه قال يف ال. يف أول مرة ، وهو قول الثوري و أهل الكوفة

قال ". ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على مشاله كما يفعل يف الصالة. ال يقبض ميينه على مشاله
  .اهـ. ٢٨٩"يقبض، أحب ايلّ  ":أبو عيسى 

  : القراءة يف الصالة على اجلنازة :املسألة الرابعة 
  .السنة أن يقرأ املسلم الفاحتة وسورة بعد التكبرية األوىل 

  .والقراءة تكون سراً 
  .وال استفتاح يف صالة اجلنازة 

  :والدليل على ذلك 
صليت خلف ابن عباس رضي اهللا عنهما على  " :ما جاء عن طلحة بن عبد اهللا بن عوف ؛ قال 

  .أخرجه البخاري ".  لتعلموا أا سنة:جنازة ، فقرأ بفاحتة الكتاب ؛ قال 
ت خلف ابن عباس على جنازة ، فقرأ بفاحتة الكتاب صلي " :ويف رواية عند النسائي للحديث 

  ٢٩٠". سنة وحق:وسورة ، وجهر حىت أمسعنا ، فلما فرغ ؛ أخذت بيده فسألته ؟ فقال 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من  ":قال الترمذي رمحه اهللا بعد إيراده هلذا احلديث 

قرأ بفاحتة الكتاب بعد التكبرية األوىل ، وهو أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وغريهم ، خيتارون أن ي

                                                                                                                                                 
يونس : " ، تابعه   ) ١٠/٩" (حتفة األشراف "واحلديث مداره على يزيد بن سنان أبو فروة ؛ ضعيف ، لكنه توبع ؛ كما ذكر املزي يف                   

" السنن"شاهداً عن ابن عباس أخرجه الدارقطين يف        ) ١١٦ص  " ( اجلنائز أحكام"، وذكر له األلباين يف      " بن خباب عن الزهري بنحوه    
بسند فيه جمهول وليس فيه ما يشهد للجملة اليت أشرت إليها قبل قليل ، فريقى املقطع األول من احلديث إىل احلسن لغـريه ،            ) ٢/٧٥(

 .واهللا أعلم

 ) .٣٨٩-٣/٣٨٨(سنن الترمذي ) ٢٨٩(

  .حديث صحيح ) ٢٩٠(
كتـاب  (، و أخرجه النـسائي يف      ) ١٣٣٥كتاب اجلنائز ، باب قراءة فاحتة الكتاب على اجلنازة ، حديث رقم             (يف  أخرجه البخاري   

  ).٥٣٧ -٥٣٤حديث رقم " (املنتقى"، و ابن اجلارود يف ) ٧٥-٤/٧٤اجلنائز ، باب الدعاء 
جـامع  : " وانظر  ) . ٢/١٣٢" (دودغوث املك "، وصححهما صاحب    ) ١١٩ص" (أحكام اجلنائز "وصحح رواية النسائي األلباين يف      

 ) .٦/٢١٨" (األصول 
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 ال يقرأ يف الصالة على اجلنازة ؛ إمنا هو ثناء :قول الشافعي و أمحد و إسحاق ، وقال بعض أهل العلم 
وهو قول الثوري وغريه من أهل . على اهللا ، والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم ، والدعاء للميت 

  . اهـ٢٩١".الكوفة
  . جاء يف السنة هو الواجب اتباعه ، وباهللا التوفيق  ما:قلت 

  : ما يقال بعد التكبرية الثانية :املسألة اخلامسة 
  : ما يقال بعد التكبرية الثالثة :املسألة السادسة 

  .السنة يف صالة اجلنازة إذا كرب املسلم التكبرية الثانية أن يصلي على الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
رسول صلى اهللا عليه وسلم املستحب أن تكون بالصيغ اليت علمها الرسول صلى والصالة على ال

  .اهللا عليه وسلم ألصحابه رضوان اهللا عليهم 
  .وبعد التكبرية الثالثة ويف سائر التكبريات خيلص الدعاء فيها للميت 

  .واملستحب أن يدعو مبا ثبت عن الرسول عليه الصالة والسالم من الدعاء يف اجلنازة
  :دليل على ذلك ال

أن  " :ما جاء عن أيب أمامة بن سهل ؛ أنه أخربه رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 أن يكرب اإلمام مث يقرأ بفاحتة الكتاب بعد التكبرية األوىل سراً يف نفسه ، :السنة يف الصالة على اجلنازة 

يت يف التكبريات ، ال يقرأ يف شيء منهن ، مث يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وخيلص الدعاء للم
  ".األم" أخرجه الشافعي يف ". مث يسلم سراً يف نفسه

 عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف ؛ أنه أخربه رجال من أصحاب رسول :ويف رواية عند احلاكم 
لى اهللا عليه أن يكرب اإلمام ، مث يصلي على النيب ص" :اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الصالة على اجلنازة 

وسلم ، وخيلص الصالة يف التكبريات الثالث ، مث يسلم تسليماً خفياً حني ينصرف ، والسنة أن يفعل 
  .٢٩٢"من روائه مثل ما فعل إمامه

                                            
 ).٣/٣٤٦" (سنن الترمذي) "٢٩١(

  .حديث صحيح ) ٢٩٢(
" شرح معـاين اآلثـار    "، و أخرجه الطحاوي يف      ) ٤/٣٩" (الكربى"، ومن طريقه البيهقي يف      ) ١/٢٧٠" (األم" أخرجه الشافعي يف    

)١/٥٠٠. (  
  ) .٤٠-٤/٣٩" (الكربى"طريقه البيهقي يف ، ومن ) ١/٣٦٠" (املستدرك"ورواية احلاكم يف 

  )٥٤٠رقم ( حتت" املنتقى"، وابن اجلارود يف ) ٣/٤٨٩، ٦٤٢٨رقم (حتت " املصنف"و أخرجه على صورة اإلرسال عبدالرزاق يف 
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  :ومن األدعية الثابتة عنه صلى اهللا عليه وسلم يف الصالة على اجلنازة 
ه وسلم على جنازة؛ فحفظت  صلى رسول اهللا صلى اهللا علي:ما جاء عن عوف بن مالك ؛ قال 

زله، ووسع مدخله ، ـاللهم اغفر له ، وارمحه ، وعافه ، واعف عنه ، وأكرم ن " :من دعائه وهو يقول 
واغسله باملاء والثلج والربد ، ونقه من اخلطايا كما نقيت الثوب األبيض من الدنس ، وأبدله داراً خرياً 

 :أو (اً من زوجه، وأدخله اجلنة ، وأعذه من عذاب القرب من داره ، وأهالً خرياً من أهله ، وزوجاً خري
  .أخرجه مسلم .  حىت متنيت أن أكون أنا ذلك امليت:قال )" . من عذاب النار

  ٢٩٣". وقه فتنة القرب وعذاب القرب… ":ويف رواية له 
  : التسليم من صالة اجلنازة :املسألة السابعة 

ثل تسليم الصالة ، وله أن يسلم تسليمة واحدة فقط السنة يف صالة اجلنازة أن يسلم تسليمتني م
  .عن ميينه ، أي ذلك فعل املسلم ؛ جاز ، والتسليم يكون سراً خفيفاً 

  :ويدل على ذلك 
ثالث خالل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعلهن " :ما جاء عن عبد اهللا بن مسعود ؛ قال 

  ٢٩٤.أخرجه البيهقي". ثل التسليم يف الصالة إحداهن التسليم على اجلنازة م:تركهن الناس 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى على جنازة ، فكرب عليها  " :وما جاء عن أيب هريرة 

  ٢٩٥.أخرجه الدار قطين". أربعاً ، وسلم تسليمة واحدة

                                                                                                                                                 
" غوث املكـدود  "، وصححه صاحب    )١٢٢ص" (أحكام اجلنائز "واحلديث صححه احلاكم على شرط الشيخني ، ووافقه األلباين يف           

)٢/٤/١٣. ( 

  .حديث صحيح ) ٢٩٣(
  ) ٩٦٣كتاب اجلنائز ، باب الدعاء للميت يف الصالة ، حديث رقم (أخرجه مسلم يف 

 ) .١٢٦-١٢٣ص" (أحكام اجلنائز"أورد العالمة األلباين مجلة من األحاديث اليت صحت يف أدعية اجلنازة يف كتابه : فائدة 

  .حديث صحيح ) ٢٩٤(
  ) .٤/٤٣" (الكربى"أخرجه البيهقي يف 

 ) .١٢٧ص" (أحكام اجلنائز: " انظر". إسناده جيد: " واحلديث حسنه األلباين ، ونقل عن النووي أنه قال 

  .حديث حسن ) ٢٩٥(
" الكـربى "، ومن طريقه البيهقي يف   ) ١/٣٦٠" (املستدرك"واللفظ له ، و أخرجه احلاكم يف        ) ٢/٧٢" (السنن"أخرجه الدار قطين يف     

)٤/٤٣. (  
  ) .١٢٨ص" (أحكام اجلنائز"أللباين يف واحلديث حسنه ا
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  ".مث يسلم سراً يف نفسه" :وتقدم حديث أيب أمامة بن سهل بن حنيف ، وفيه 
  ٢٩٦"مث يسلم يف نفسه عن ميينه" :أيب أمامة بن سهل عند ابن اجلارود ويف رواية حلديث 

  صالة ركعيت الطواف) ٤-١٧(
  :يشتمل هذا الفصل على املباحث التالية 

  . حكم صالة ركعيت الطواف :األول 
   أين تصلى ؟:الثاين 

  . ما يقرأ فيهما :الثالث 
  :و إليك البيان 

  :حكم صالة ركعيت الطواف ) ٤-١٧-١( •
  . ركعيت الطواف واجبة لكل سبعة أشواط صالة

  :ويدل على ذلك ما يلي 
  وإذ جعلنا البيت مثابة للناس و أمناً واختذوا من {:قول اهللا تبارك وتعاىل 

مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إىل إبراهيم وإمساعيل أن طهرا بييت للطائفني والعاكفني والركع 
  ].١٢٥ :البقرة[} السجود

  . و األمر دال على الوجوب }…واختذوا {:فقال 
  ؟٢٩٧ األمر باالختاذ أعم من أن يكون لركعيت الطواف أو قبلة أو مدعى:فإن قيل 

 دل على أن املراد اختاذه لركعيت الطواف مصلى ما جاء يف حديث جابر الطويل يف :فاجلواب 
واختذوا  {:الم ، فقرأ  مث نفذ إىل مقام إبراهيم عليه الس…":صفة حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ قال 

                                                                                                                                                 
التسليمة الواحدة على اجلنازة قد صحت الرواية فيه عن علي بن أيب طالب وعبـد               ) : " ١/٣٦٠" (املستدرك"قال احلاكم يف    : فائدة  

سلمون على اجلنازة تـسليمة  اهللا بن عمرو و عبد اهللا ابن عباس وجابر بن عبد اهللا ، وعبد اهللا بن أيب أوىف ، و أيب هريرة ؛ أم كانوا ي    
 ".واحدة

  .سبق خترجيه . حديث صحيح ) ٢٩٦(
 ) .٢/١٣٤" (غوث املكدود"صحح إسنادها يف ) ٥٤٠رقم (حتت " املتقى"ورواية ابن اجلارود يف 

 ) .١/٤٩٩" (فتح الباري:" انظر ) ٢٩٧(
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} قل هو اهللا أحد {: كان يقرأ يف الركعتني …، فجعل املقام بينه وبني البيت } من مقام إبراهيم مصلى
  ٢٩٨.أخرجه مسلم. } قل يا أيها الكافرون{و 

 سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ومل يطف بني الصفا :عن عمرو بن دينار ؛ قال 
قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فطاف بالبيت سبعاً ، وصلى خلف  " :أته؟ فقال واملروة ؛ أيأيت امر

أخرجه ". املقام ركعتني ، وطاف بني الصفا واملروة ، وقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة
  ٢٩٩.البخاري

فصالته عليه الصالة والسالم للركعتني خلف املقام بعد الطواف وتالوته لآلية يدل على وجوب 
  ٣٠٠.، وبيان امل الواجب له حكمه} واختذوا {:كعتني ؛ ألن صالته بيان مل األمر يف اآلية الر

  .أما أن لكل سبعة أشواط ركعتني ؛ فيدل عليه فعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
أخرجه البخاري ". كان ابن عمر رضي اهللا عنهما يصلي لكل سبوع ركعتني" :قال نافع 

  ٣٠١.تعليقاً
 : إن عطاء يقول جتزئه املكتوبة من ركعيت الطواف؟ فقال :قلت للزهري " :عيل بن أمية وقال إمسا

أخرجه البخاري ". السنة أفضل ، مل يطف النيب صلى اهللا عليه وسلم سبوعاً قط إال صلى ركعتني
  ٣٠٢.تعليقاً

  أين تصلى ؟) ٤-١٧-٢( •

                                            
  .حديث صحيح ) ٢٩٨(

 ) .١٢١٨، حديث رقم كتاب احلج ، باب حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم (أخرجه مسلم يف 

  .حديث صحيح ) ٢٩٩(
و أخرجه يف مواضع ) ٣٩٥واختذوا من مقام إبراهيم مصلى، حديث رقم    {: كتاب الصالة ، باب قول اهللا تعاىل        (أخرجه البخاري يف    

 .أخرى 

 ) .٥/١٢٥" (نيل األوطار: " انظر ) ٣٠٠(

يب صلى اهللا عليه وسلم لسبوعه ركعـتني، فـتح البـاري            كتاب احلج ، باب صلى الن     (أخرجه البخاري معلقاً جمزوماً به يف       ) ٣٠١(
، وأسنده أبـو القاسـم      ) ٩٠١٢ حتت رقم    ٥/٦٤ ،   ٩٠٠٠ حتت رقم    ٥/٦٠(بنحوه  " املصنف"، وأسنده عبد الرزاق يف      ) ٣/٤٨٤

  ).١٧٥٤، حتت رقم ٢٦٦مسند علي بن اجلعد ، ص" (اجلعديات"البغوي يف 
 ) .٣/٧٦" (تغليق التعليق: " وانظر 

كتاب احلج ، باب صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم لسبوعه ركعـتني، فـتح البـاري                 (رجه البخاري معلقاً جمزوماً به يف       أخ) ٣٠٢(
 ) .٣/٧٦" (تغليق التعليق: "وانظر) . ٨٩٩٠ ، حتت رقم ٥/٥٩(بنحوه " املصنف"، وأسنده عبدالرزاق يف ) ٣/٤٨٤
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فإن تعسر عليه ؛ صالمها بعد أن يطوف املسلم بالكعبة ، يصلي ركعيت الطواف خلف املقام ، 
  .حيث شاء من احلرم 

  :ويدل على ذلك ما يلي 
  ] .١٢٥ :البقرة[} واختذوا من مقام إبراهيم مصلى {:قوله تبارك وتعاىل 

أنه طاف بالبيت  " :عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف ؛ أن عبد الرمحن بن عبد القاري أخربه 
ى عمر طوافه ؛ نظر، فلم ير الشمس طلعت ، فركب مع عمر بن اخلطاب بعد صالة الصبح ، فلما قض

  حىت أناخ بذي طوى ، فصلى 
  .٣٠٣"املوطأ"أخرجه مالك يف " . ركعتني

عن أم سلمة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
، فقال هلا رسول اهللا -خلروج  ومل تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت ا–قال وهو مبكة وأراد اخلروج 

ففعلت ذلك ، ". إذا أقيمت صالة الصبح ؛ فطويف على بعريك والناس يصلون  ":صلى اهللا عليه وسلم 
  .٣٠٤أخرجه الشيخان. فلم تصل حىت خرجت 

 من املسجد أو من مكة، فدل :؛ أي"فلم تصل حىت خرجت ":وحمل الشاهد منه قوله يف آخره 
جاً من املسجد ؛ إذ لو كان ذلك شرطاً الزماً؛ ملا أقرها النيب صلى اهللا على جواز صالة الطواف خار

  .عليه وسلم على ذلك 
واستدل به اجلمهور على أن من نسي ركعيت الطواف ؛ قضامها حيث ذكرمها من حل أو حرم ، 

  .٣٠٥وهو قول اجلمهور
  :ما يقرأ فيهما) ٤-١٧-٣( •

  .} قل يا أيها الكافرون{، و } أحدقل هو اهللا {:ويسن أن يقرأ فيهما سوريت اإلخالص
  ملا سبق يف حديث جابر يف صفة حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ملا ذكر طوافه وصالته 

                                            
 عبـد   -١/٣٦٨ج، باب الصالة بعد الصبح والعصر يف الطـواف،          كتاب احل (يف  " املوطأ"أخرجه مالك يف    .إسناده صحيح   ) ٣٠٣(

 ).٣/١٨٥" (جامع األصول"، وصحح إسناده حمقق )الباقي

كتاب احلج، باب من صلى ركعيت الطواف خارجاً مـن املـسجد ،             (أخرجه البخاري يف مواضع منها  يف        .حديث صحيح   ) ٣٠٤(
واز الطواف على بعري وغريه واستالم احلجر مبحجن وحنوه للراكب ،        كتاب احلج، باب ج   (واللفظ له، ومسلم يف     )١٦٢٦حديث رقم   
 ).٣/٢٠١" (جامع األصول). "١٢٧٦حديث رقم 

 ).٣/٤٨٧" (فتح الباري: " انظر٣٠٥
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أخرجه ". }قل يا ايها الكافرون{و } قل هو اهللا أحد {:كان يقرأ يف الركعتني ":للركعتني؛ قال
  .٣٠٦مسلم

  الصالة يف مسجد قباء) ٤-١٨(
". من خرج حىت يأيت قباء كعمرة ":اري ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أسيد بن ظهري األنص

  .٣٠٧أخرجه الترمذي وابن ماجه
من خرج حىت يأيت هذا  ": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :وعن سهل بن حنيف ؛ قال

  .٣٠٨أخرجه النسائي وابن ماجه" . ، فصلى فيه ؛ كان له عدل عمرة) مسجد قباء(املسجد 
  .٣٠٩ن يفيدان فضيلة الصالة يف مسجد قباءواحلديثا

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأيت مسجد قباء ، راكباً وماشياً، فيصلي "عن ابن عمر ؛ قال 
  ".فيه ركعتني

  .٣١٠أخرجه الشيخان". رأيت النيب يأتيه كل سبت ":ويف رواية
                                            

 . سبق خترجيه قريباً . حديث صحيح ) ٣٠٦(

  .حديث حسن ) ٣٠٧(
كتاب إقامة (، وأخرجه ابن ماجه يف )٣٢٤قم  كتاب الصالة ، باب ما جاء يف الصالة يف مسجد قباء ، حديث ر             (أخرجه الترمذي يف    

  ).١٤١١الصالة ، باب ما جاء يف الصالة يف مسجد قباء ، حديث رقم 
. اهــ   " حديث منكـر  : "عن هذا احلديث  ) ٢/٩٦" (امليزان"، وقال الذهيب يف     "حديث حسن غريب  :"واحلديث قال عنه الترمذي     

" ه كونه منكراً، ويشهد له حديث سهل بن حنيف وحديث كعب بن عجرة            ال أدري ما وج   ): "١/٢٦٩" (حتفة األحوذي "وتعقبه يف   
 ) .١/١٠٤" (صحيح سنن الترمذي"، وصححه األلباين يف ) ٩/٣٣٧" (جامع األصول"وحسنه لغريه حمقق . اهـ 

  .حديث حسن ) ٣٠٨(
تاب إقامة الصالة والسنة فيها ، ك(، وابن ماجه يف )٢/٣٧كتاب املساجد ، باب فضل مسجد قباء والصالة فيه ،          (أخرجه النسائي يف    

  ).١٤١٢باب ما جاء يف الصالة يف مسجد قباء ، حديث رقم 
 ) . ١/١٥٠"(صحيح سنن النسائي"، وصححه األلباين يف ) ٩/٣٣٦" (جامع األصول"واحلديث حسنه لغريه حمقق 

بإسناد صحيح عن " أخبار املدينة"ة يف ومن فضائل مسجد قباء ما رواه عمر بن سن        ): "٣/٦٩" (فتح الباري "قال ابن حجر يف     ) ٣٠٩(
ألن أصلي يف مسجد قباء ركعتني أحب ايل من أن آيت بيت املقدس مرتني ، لو يعلمون مـا يف قبـاء ؛           : " سعد بن أيب وقاص ؛ قال       
 اهـ ". ليضربوا إليه أكباد اإلبل 

  .حديث صحيح )  ٣١٠(
جد مكة واملدينة ، باب إتيان مسجد قباء ماشياً وراكباً ، حـديث             كتاب فضل الصالة يف مس    (أخرجه البخاري يف مواضع ؛ منها يف        

واللفـظ  ) ١٣٩٩كتاب احلج ، باب فضل مسجد قباء وفضل الصالة فيه وزيارته ، حديث رقم             (، و أخرجه مسلم يف      ) ١١٩٤رقم  
 .والرواية له 
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  ١١٣

  
  
  
  

  مسائل و أحكام
  تتعلق بصالة التطوع

  
  :سائل التالية يشتمل هذا الباب على امل

  .التطوع يف البيت أفضل ) ٥-١(
  .املداومة على التطوع أفضل و إن قل ) ٥-٢(
  .صالة التطوع عن قعود ) ٥-٣(
  .صالة التطوع يف السفر ) ٥-٤(
  .وصل صالة التطوع بالفرض ) ٥-٥(
  .صالة التطوع على الراحلة ) ٥-٦(
  .اجلماعة يف صالة التطوع ) ٥-٧(
  .ع الفائتة قضاء الراتبة م) ٥-٨(
  .أفضل الصالة طول القراءة ) ٥-٩(

  :و إليك بياا فيما يلي 
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  ١١٤

  مسائل و أحكام تتعلق بصالة التطوع
  التطوع يف البيت أفضل) ٥-١(

 الراوي عن :يعين( قال –عن زيد بن ثابت ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اختذ حجرة 
لى فيها ليايل ، فصلى بصالته ناس من أصحابه ،  يف رمضان ، فص– من حصري : حسبت أنه قال :)زيد

قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم ، فصلوا أيها  " :فلما علم م ؛ جعل يقعد ، فخرج إليهم ، فقال
  ٣١١.أخرجه الشيخان ". الناس يف بيوتكم ؛ فإن أفضل الصالة صالة املرء يف بيته؛ إال املكتوبة

  . البيت أفضل ؛ إال املكتوبة  واحلديث يدل على أن صالة التطوع يف:قلت
وهذه األفضلية على اإلطالق ، سواء كانت صالة التطوع مما يشرع له اجلماعة يف املسجد أم ال ؛ 

  .واهللا أعلم . كما هو ظاهر احلديث 
  ٣١٢.وهو مروي عن ابن عمر وسامل ونافع ، وهو قول مالك و أيب يوسف والشافعي 

   قلاملداومة على التطوع أفضل و إن) ٥-٢(
 كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حصري ، وكان حيجره من الليل فيصلي :عن عائشة ؛ قالت 

عليكم ! يا أيها الناس ":فيه ، فجعل الناس يصلون بصالته ، ويبسطه بالنهار ، فثابوا ذات ليلة ، فقال 
"  اهللا ما دووم عليه وإن قلمن األعمال ما تطيقون ؛ فإن اهللا ال ميل حىت متلوا ، و إن أحب األعمال إىل

  ٣١٣.متفق عليه . ، وكان آل حممد صلى اهللا عليه وسلم إذا عملوا عمالً أثبتوه
 واحلديث يدل على أن املسلم عليه أن يقتصر من العبادة على ما يطيق ، ومفهومه يقتضي :قلت 

  ٣١٤.النهي عن تكلف ما ال يطيق من العبادة

                                            
  .حديث صحيح ) ٣١١(

كتـاب  (و اللفظ له ، و أخرجه مسلم يف ) ٧٣١ل ، حديث رقم    كتاب األذان ، باب صالة اللي     (أخرجه البخاري يف مواضع منها يف       
" جامع األصـول  : " وانظر) . ٧٨١صالة املسافرين وقصرها ، باب استحباب صالة النافلة يف بيته وجوازها يف املسجد، حديث رقم                

)٦/١١٨. ( 

 ) .١٣٧ -١٣٦ص(للطرطوشي " احلوادث والبدع: " انظر ) ٣١٢(

  .حديث صحيح ) ٣١٣(
كتاب (، و أخرجه مسلم يف      ) ٤٣كتاب اإلميان ، باب أحب الدين إىل اهللا أدومه ، حديث رقم             (ري يف مواضع منها يف      أخرجه البخا 

 ) .١/٣٠٣" (جامع األصول: " وانظر. واللفظ له ) ٧٨٢صالة املسافرين وقصرها ، حديث رقم 

  )١/١٠٢" (فتح الباري) " ٣١٤(
  :إمنا أحب الدائم ملعنيني : " جلوزي قوله عن ابن ا) ١/١٠٣" (فتح الباري"نقل يف : فائدة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ِقعوِةمِنيِر السرِةالدِنيِر السرالد                                                                                                    wwwwww..ddoorraarr..nneett  
 

  ١١٥

  
  صالة التطوع عن قعود) ٥-٣(

 سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن : ؛ قال – وكان مبسوراً – بن حصني عن عمران
إن صلى قائماً ؛ فهو أفضل ، ومن صلى قاعداً ؛ فله نصف أجر القائم ،  " :صالة الرجل قاعداً ؟ قال

  ٣١٥.أخرجه البخاري" . ومن صلى نائماً ، فله نصف أجر القاعد
 يف صالة : ومعىن هذا احلديث عند بعض أهل العلم  ":قال الترمذي بعد روايته هلذا احلديث 

  ".التطوع
إن شاء الرجل صلى صالة التطوع قائماً وجالساً  " :مث ساق بسنده عن احلسن ؛ قال 

  ".ومضطجعاً
 : قال بعض أهل العلم :واختلف أهل العلم يف صالة املريض إذا مل يستطع أن يصلي جالساً " 

وقال سفيان .  يصلي مستلقياً على قفاه ورجاله إىل القبلة:ضهم وقال بع. يصلي على جنبه األمين 
؛ قال هذا صحيح ، وملن ليس له " من صلى جالساً ؛ فله نصف أجر القائم " :الثوري يف هذا احلديث 

  .، فأما من كان له عذر من مرض أو غريه ، فصلى جالساً ؛ فله مثل أجر القائم )  النوافل:يعين(عذر 
  .اهـ٣١٦" . هذا احلديث مثل قول سفيان الثوريوقد روى يف بعض

 ملا سأهلا عبد اهللا بن شقيق العقيلي عن صالة رسول اهللا :وعن عائشة رضي اهللا عنها ؛ قالت 
كان يصلي ليالً طويالً قائماً ، وليالً طويالً قاعداً ، كان إذا قرأ  " :صلى اهللا عليه وسلم بالليل ؟ قالت

  ٣١٧.أخرجه الشيخان"  قرأ قاعداً ؛ ركع قاعداً قائماً ، ركع قائماً ، و إذا

                                                                                                                                                 
أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كاملعرض بعد الوصل ، فهو متعرض للذم ، وهلذا ورد الوعيد يف حق من حفـظ آيـة مث                         : أحدمها  

  .نسيها ، و إن كان قبل حفظها ال يتعني عليه 
  .اهـ". ب يف كل يوم وقتاً ما كمن الزم يوماً كامالً مث انقطعأن مداوم اخلري مالزم للخدمة ، و ليس من الزم البا: ثانيهما 

ص (للسيوطي  " ذيب وترتيب اإلتقان  "متعقب بأنه مل يصح شيء من ذلك كما بينته يف           " :  اخل …هلذا ورد الوعيد    : " قوله  : قلت  
 .يف اهلامش ، لكن النكتة اليت ذكرها مقبولة ، واهللا أعلم ) ٢٣٦

  .حديث صحيح ) ٣١٥(
: انظر. واللفظ له ، و أخرجه يف مواضع أخرى      ) ١١١٥كتاب تقصري الصالة ، باب صالة القاعد ، حديث رقم           (ه البخاري يف    أخرج

  ) .٥/٣١٢" (جامع األصول" 
 .مريض بالبواسري : يعين " مبسوراً: " وقوله 

 )٢١٠-٢/٢٠٩" (سنن الترمذي) " ٣١٦(
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  ١١٦

  صالة التطوع يف السفر) ٥-٤(
كان من هدي الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف سفره االقتصار على الفرض ، ومل حيفظ عنه صلى 
اهللا عليه وسلم أنه صلى سنة الصالة قبلها وال بعدها ؛ إال ما كان من الوتر وسنة الفجر ، فإنه مل يكن 

  ٣١٨.ا حضراً وال سفراًليدعهم
  .وثبت أنه صلى صالة الضحى يف السفر 

  .وثبت التطوع املطلق منه صلى اهللا عليه وسلم يف السفر 
  :ويدل على ذلك ما يلي 

صحبت النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فلم أره يسبح من " :عن ابن عمر رضي اهللا عنهما ؛ قال 
  ]".٢١ :األحزاب. [}  رسول اهللا أسوة حسنةلقد كان لكم يف { :السفر ، وقال اهللا جل ذكره 

صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف السفر ، فما رأيته يسبح ، ولو كنت  " :ويف رواية 
  ولقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة { :مسبحاً ، ألمتمت ، وقد قال اهللا تعاىل 

  ٣١٩.متفق عليه ]" . ٢١ :األحزاب[} حسنة 
من فقهه رضي اهللا عنه ؛ فإن اهللا سبحانه وتعاىل خفف عن املسافر يف وهذا  ":قال ابن القيم 

الرباعية شطرها ، فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها ؛ لكان اإلمتام شطرها ؛ فلو شرع له الركعتان 
  .اهـ. ٣٢٠"قبلها أو بعدها ؛ لكان اإلمتام أوىل به

  .ا عندها وسبق حديث أم هانئ يف صالة الضحى يف فتح مكة ملا صاله

                                                                                                                                                 
  .حديث صحيح ) ٣١٧(

تاب تقصري الصالة ، باب إذا صلى قاعداً مث صح أو وجد خفة متم ما بقـي ، حـديث رقـم    ك(أخرجه البخاري يف مواضع منها يف      
كتاب صالة املسافرين وقصرها ، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً وفعل بعض الركعة قائمـاً وبعـضها قاعـداً ،      (، ومسلم يف    ) ١١٨

 ).٥/٣١٣" (جامع األصول : " وانظر ) . ٧٣٢ -٧٣٠حديث رقم 

 )١٢٠٩، احلديث رقم ٣/٣٥٣" (سلسلة األحاديث الضعيفة"، ) ١/٤٧٣" (زاد املعاد : " انظر) ٣١٨(

  .حديث صحيح ) ٣١٩(
واللفظ ) ١١٠٢ -١١٠١كتاب تقصري الصالة ، باب من مل يتطوع يف السفر دبر الصالة وقبلها ، حديث رقم                 (أخرجه البخاري يف    

جـامع  :" وانظر  . والرواية له   ) ٦٨٩ املسافرين وقصرها، حديث رقم      كتاب صالة املسافرين وقصرها ، باب صالة      (له ، ومسلم يف     
 ) .٥/٧٢٧" (األصول 

 )١/٣١٦" (زاد املعاد) " ٣٢٠(
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  ١١٧

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه  " :عن ابن عمر ؛ قال 
  ٣٢١.متفق عليه". توجه ، ويوتر عليها ؛ غري أنه ال يصلي عليها املكتوبة

فلم أره يسبح يف  " : هذا احلديث عن ابن عمر يفسر احلديث السابق عنه أيضاً ملا قال :قلت 
  . أنه مل يره يسبح يف السفر السنن الرواتب :ني املراد منه ؛ إذ ب" السفر

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح ؛  " :عن عامر بن ربيعة ؛ قال 
  يومئ برأسه ، قبل أي وجه توجه ، ومل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصنع ذلك يف 

  ٣٢٢.متفق عليه" الصالة املكتوبة
   وصل صالة التطوع بالفرض)٥-٥(

نافع بن جبري أرسله إىل السائب ابن أخت منر يسأله عن  أن " :عن عمر بن عطاء بن أيب اخلوار 
 نعم؛ صليت معه اجلمعة يف املقصورة، فلما سلم اإلمام ؛ قمت :شيء رآه منه معاوية يف الصالة، فقال 

 ملا فعلت ، إذا صليت اجلمعة ؛ فال تصلها  ال تعد:يف مقامي ، فصليت ، فلما دخل؛ أرسل إيل ، فقال
 أن ال توصل صالة بصالة :بصالة حىت تكلم أو خترج ؛ فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرنا بذلك 

  ٣٢٣.أخرجه مسلم". حىت نتكلم أو خنرج
  ٣٢٤. واحلديث يدل على أنه ال جيوز وصل صالة بصالة حىت نتكلم أو خنرج:قلت 

                                            
  .حديث صحيح ) ٣٢١(

كتـاب صـالة   (، ومسلم يف )١٠٩٨كتاب تقصري الصالة ، باب يرتل للمكتوبة ، حديث رقم    (أخرجه البخاري يف مواضع منها يف       
 ) .٧٠٠ز صالة النافلة على الدابة يف السفر حيث توجهت، حديث رقم املسافرين وقصرها ، باب جوا

  .حديث صحيح ) ٣٢٢(
كتاب صالة املسافرين وقصرها    (، ومسلم يف    ) ١٠٩٧كتاب تقصري الصالة ، باب يرتل للمكتوبة ، حديث رقم           (أخرجه البخاري يف    

 ) .٧٠١، باب جواز صالة النافلة على الدابة يف السفر حيث توجهت، حديث رقم 

  .حديث صحيح ) ٣٢٣(
  )٨٨٣كتاب اجلمعة ، باب الصالة بعد اجلمعة ، حديث رقم (أخرجه مسلم يف 

؛ بـسنده  ) ١٠٠٦كتاب الصالة ، باب يف الرجل يتطوع يف مكانه الذي صلى فيه املكتوبة، حديث رقم             (أخرج أبو داود يف     : فائدة  
  " .أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن ميينه أو عن مشاله؟ " :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب هريرة ؛ قال

". ويف إسناده جماهيـل   ) : "٥/٥٩٥" (جامع األصول " ، وقال حمقق    ) ١/١٨٨" (صحيح سنن أيب داود   "واحلديث صححه األلباين يف     
  .اهـ
 .واهللا أعلم. لكن يشهد له حديث معاوية هذا عند مسلم : قلت

  ) .٢/٣٣٥" (فتح الباري"،و ) ١٧١-٦/١٧٠" ( على مسلمشرح النووي: " انظر ) ٣٢٤(
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   الراحلةصالة التطوع على) ٥-٦(
كان صلى اهللا عليه وسلم يصلي التطوع على راحلته إذا كان يف السفر أينما توجهت؛ يومئ 

  .برأسه قبل أي وجه توجه 
وكان أحياناً إذا سافر وأراد أن يتطوع ، استقبل بناقته القبلة ، فكرب ، مث صلى حيث وجهه 

  .ركابه
  :ويدل على ذلك ما يلي 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي  " :ما جاء عن ابن عمر ؛ قال 
  ٣٢٥.متفق عليه". وجه توجه ، ويوتر عليها ؛ غري أنه ال يصلي عليها املكتوبة

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح ؛  " :وعن عامر بن ربيعة ؛ قال 
 صلى اهللا عليه وسلم يصنع ذلك يف الصالة يومئ برأسه قبل أي وجه توجه ، ومل يكن رسول اهللا

  .متفق عليه ". املكتوبة 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته  " :عن أنس بن مالك ؛ قال 

أخرجه أمحد و أبو ". تطوعاً ؛ استقبل القبلة ، فكرب للصالة ، مث خلى راحلته ، فصلى حيثما توجهت به
  ٣٢٦.داود

 وذكر السفر يف هذه األحاديث عند بعض أهل العلم ليس على سبيل القيد ، بل على سبيل :قلت 
  حكاية الواقع ؛ فال مفهوم له ، ولعل حديث أنس يؤكد 

ذلك ؛ إذ ظاهره جواز التطوع على الراحلة مطلقاً يف السفر واحلضر ، وهذا حمكي عن أنس بن 
  ٣٢٧.اإلصطخري من الشافعية ومن وافقهممالك و أيب يوسف صاحب أيب حنيفة و أيب سعيد 

  اجلماعة يف صالة التطوع) ٥-٧(

                                                                                                                                                 
 .اهـ". والسنة أن يفصل بني الفرض والنفل يف اجلمعة وغريها بقيام أو كالم) : " ٧٩ص" (الفتاوى املصرية"قال ابن تيمية يف : فائدة 

 )٥-٤: (انظر : سبق خترجيه قريباً ) ٣٢٥(

  .حديث حسن ) ٣٢٦(
كتاب الصالة ، باب التطوع على الراحلة والـوتر، حـديث   (اللفظ له ، و أخرجه أبو داود يف  و) ٣/٢٠٣" (املسند"أخرجه أمحد يف    

  ) .١٢٢٥رقم 
 .ونقال تصحيحه عن غري واحد ) ١/٤٧٦" (زاد املعاد"وحمققا ) ٥٥ص" (صفة صالة النيب"واحلديث حسن إسناده األلباين يف 

 ) .٢/٥٧٥" ( الباريفتح"، ) ٥/٢١١" (شرح النووي على صحيح مسلم: " انظر ) ٣٢٧(
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  .تشرع اجلماعة يف صالة التطوع ؛ بشرط أن ال تتخذ عادة راتبة ، وفعلها يف البيت أفضل 
  :ومما يدل على ذلك ما يلي 

  ٣٢٨.ما تقدم من مشروعية اجلماعة يف صالة قيام الليل ) أ
ته مليكة دعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لطعام وما جاء عن أنس بن مالك ؛ أن جد) ب

 فقمت إىل حصري لنا قد اسود من :قال أنس ". قوموا؛ فألصل لكم" :صنعته له ، فأكل منه ، مث قال 
طول ما لبس ، فنضحته مباء ، فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وصففت واليتيم وراءه والعجوز 

  ٣٢٩.متفق عليه. هللا صلى اهللا عليه وسلم ركعتني ، مث انصرفمن ورائنا ، فصلى لنا رسول ا
 صالة النافلة مجاعة يف البيوت ، وكأنه …يف هذا احلديث من الفوائد  " :قال ابن حجر رمحه اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصالة باملشاهدة ألجل املرأة ؛ فإا قد خيفى عليها بعض 
  .اهـ. ٣٣٠"االتفاصيل لبعد موقفه

 –وما جاء عن حممود بن الربيع األنصاري ؛ أنه مسع عتبان بن مالك األنصاري رضي اهللا عنه 
كنت أصلي لقومي ببين سامل ، وكان حيول بيين وبينهم  " : يقول –وكان ممن شهد بدراً مع رسول اهللا 

ى اهللا عليه وسلم واد إذا جاءت األمطار ، فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم ، فجئت رسول اهللا صل
 إين أنكرت بصري ، و إن الوادي الذي بيين وبني قومي يسيل إذا جاءت األمطار ، فيشق :فقلت له 

علي اجتيازه ، فوددت أنك تأيت فتصلي من بييت مكانا أختذه مصلى ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 بكر رضي اهللا عنه بعدما اشتد فغدا علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و أبو". سأفعل " :وسلم 

أين حتب أن  " :النهار، فاستأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأذنت له ، فلم جيلس حىت قال 
فأشرت له إىل املكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه ". أصلي من بيتك؟

سلمنا حني سلم، فحبسته على خزير يصنع وسلم، فكرب ، وصفننا وراءه ، فصلى ركعتني ، مث سلم و
  ٣٣١.أخرجه البخاري. احلديث" …له

                                            
 )٣-٨(ما سبق : انظر ) ٣٢٨(

  .حديث صحيح ) ٣٢٩(
كتـاب املـساجد   (، ومـسلم يف  ) ٣٨٠كتاب الصالة ، باب الصالة على احلصري ، حتت رقم (أخرجه البخاري يف مواضع منها يف      

 ) .٦٥٨رات ، حتت رقم ومواضع الصالة ، باب جواز اجلماعة يف النافلة والصالة على احلصري ومخرة وثوب وغريها من الطاه

 )١/٤٩٠" (فتح الباري) " ٣٣٠(

  .حديث صحيح ) ٣٣١(
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باب صالة النوافل مجاعة ، ذكره أنس وعائشة رضي اهللا عنهما عن النيب  " :وبوب البخاري 
  .، مث ساق بسنده حديث حممود بن الربيع مطوالً " صلى اهللا عليه وسلم 

وصففت واليتيم  " :ي قدمته قبل قليل ، وفيه  أما حديث أنس الذي أشار إليه ؛ فهو الذ:قلت 
  ".…وراءه

  أما حديث عائشة ؛ فأشار به إىل صالة الرسول صلى اهللا عليه وسلم صالة قيام الليل
  .باملسجد وتقدم

واالجتماع على صالة النفل أحياناً مما تستحب فيه اجلماعة إذا مل يتخذ  " :قال ابن تيمية رمحه اهللا 
ان ملصلحة ؛ مثل أن ال حيسن أن يصلي وحده ، أو ال ينشط وحده ؛ فاجلماعة راتبة ، وكذا إذا ك

  .اهـ. ٣٣٢"أفضل إذا مل تتخذ راتبة ، وفعلها يف البيت أفضل ؛ إال ملصلحة راجحة
  قضاء الراتبة مع الفائتة) ٥-٨(

،  عرسنا مع نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم نستيقظ حىت طلعت الشمس :عن أيب هريرة ؛ قال 
زل حضرنا فيه ـليأخذ كل رجل برأس راحلته؛ فإن هذا من " :فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

، مث )  مث صلى سجدتني:ويف رواية ( ففعلنا، مث دعا باملاء فتوضأ ، مث سجد سجدتني :قال ". الشيطان
  ٣٣٣.أخرجه مسلم". أقيمت الصالة فصلى الغداة

 أن السنن الرواتب تقضي كما تقضي :وفيها  " :قصة قال ابن القيم رمحه اهللا يف فقه هذه ال
الفرائض ، وقد قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنة الفجر معها ، وقضى سنة الظهر وحدها ، 

  .اهـ. ٣٣٤"وكان هديه صلى اهللا عليه وسلم قضاء السنن الرواتب مع الفرائض
  

                                                                                                                                                 
  )١١٨٥كتاب التهجد ، باب صالة النوافل مجاعة ، حديث رقم (يف مواضع منها يف : أخرجه البخاري 

ة النوافل مجاعة   وفيه ما ترجم له هنا ، وهو صال       :" يف كالمه على فوائد هذا احلديث       ) ٣/٦٢" (فتح الباري "قال ابن حجر يف     : فائدة  
أنه ال بأس بأن يؤم النفر يف النافلة ، فأما أن يكون مشتهراً وجيمع له الناس ؛ فال ، وهذا بنـاء علـى             : ، وروى ابن وهب عن مالك       

قاعدته يف سد الذرائع ملا خيشى من أن يظن من ال علم له أن ذلك فريضة ، واستثىن ابن حبيب من أصحابه قيام رمضان الشتهار ذلك               
 .اهـ". ن فعل الصحابة ومن بعدهم رضي اهللا عنهمم

 )٦٤ص" (االختيارات الفقهية: " ، وانظر) ٨١ص" (خمتصر الفتاوى املصرية) " ٣٣٢(

  .حديث صحيح ) ٣٣٣(
 )٦٨٠كتاب املساجد ومواضع الصالة ، باب قضاء الصالة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ، حديث رقم (أخرجه مسلم يف 

 )١/٣٥٨(" زاد املعاد) "٣٣٤(
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  أفضل الصالة طول القراءة) ٥-٩(
أخرجه ". أفضل الصالة طول القنوت " :اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال رسول :عن جابر ؛ قال

  ٣٣٥.مسلم
 احلديث يدل على فضيلة إطالة القيام للقراءة يف الصالة ، وهذا يشمل التطوع منها :قلت
  ٣٣٦.وباهللا التوفيق. والفرض

                                            
  .حديث صحيح ) ٣٣٥(

  )٧٥٦كتاب صالة املسافرين وقصرها ، باب أفضل الصالة طول القنوت ، حديث رقم (أخرجه مسلم يف 
 .قيام القراءة يف الصالة : والقنوت 

 .مسألة حول القيام والسجود يف الصالة أيهما أفضل ؛ فانظره إن شئت) ٢٣٧-١/٢٣٥" (زاد املعاد"عقد يف ) ٣٣٦(
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  ملحق
  ٣٣٧بدع صلوات التطوع

  
  .ون تتبع واستقراءأورد يف هذا امللحق مجلة من البدع املتعلقة بصلوات التطوع د

وقد رأيت أن أحلق بالكتاب ذيالً أسرد فيه بدع صلوات التطوع ؛ ألن كثرياً من الناس ال [
يعرفوا فيقعون فيها ، أحببت أن أزيدهم نصحاً ببياا والتحذير منها ، ذلك ألن العمل ال يقبله اهللا 

  :تبارك وتعاىل إال إذا توفر فيه شرطان اثنان 
  .ن خالصاً لوجهه عز وجل  أن يكو:األول 

  . أن يكون صاحلاً ، وال يكون صاحلاً إال إذا كان موافقاً للسنة غري خمالف هلا:و اآلخر 
ومن املقرر عند ذوي التحقيق من أهل العلم أن كل عبادة مزعومة ؛ مل يشرعها لنا رسول اهللا 

ي خمالفة لسنته؛ ألن السنة على صلى اهللا عليه وسلم بقوله ، ومل يتقرب هو ا إىل اهللا بفعله ؛ فه
  . سنة فعلية وسنة تركية ؛ فما تركه صلى اهللا عليه وسلم من تلك العبادات ؛ فمن السنة تركها :قسمني

أال ترى مثالً أن األذان للعيدين ولدفن امليت مع كونه ذكراً وتعظيماً هللا عزوجل مل جيز التقرب به 
  ة تركها رسول إىل اهللا عز وجل ، وما ذلك إال لكونه سن

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وقد فهم هذا املعىن أصحابه صلى اهللا عليه وسلم ، فكثر عنهم التحذير من البدع حتذيراً عاماً كما 

عبادة مل يتعبدها أصحاب رسول  ":هو مذكور يف موضعه ، حىت قال حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه 
اتبعوا وال تبتدعوا ؛ فقد  " :، وقال ابن مسعود رضي اهللا عنه " ااهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فال تعبدوه

  " .كفيتم ، عليكم باألمر العتيق
  .فهنيئاً ملن وفقه اهللا لإلخالص يف عبادته واتباع سنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم ومل خيالطها ببدعة 

                                            
 إحلاق هذا امللحق آخر هذا الكتاب بالشيخ احملدث العالمة أيب عبد الرمحن حممد ناصر الـدين األلبـاين سـلمه اهللا     أقتدي يف ) ٣٣٧(

حجـة  "حول بدع اجلنائز ، وأورد ملحقاً شبيهاً يف آخر كتابه    "  أحكام اجلنائز وبدعها  "ورعاه ؛ فقد رأيته أورد ملحقاً يف آخر كتابه          
 .حول بدع احلج والعمرة والزيارة " مناسك احلج والعمرة"ابه ، وكت" النيب كما رواها جابر
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ا اهللا من الذين يستمعون إذاً ، فليبشر بتقبل اهللا عز وجل لطاعته ، وإدخاله إياه يف جنته ، جعلن
  .القول فيتبعون أحسنه 

  :واعلم أن مرجع هذه البدع املشار إليها إىل أمور 
 أحاديث ضعيفة ال جيوز االحتجاج ا وال نسبتها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ومثل :األول 

صفة صالة النيب صلى اهللا "ه هذا ال جيوز العمل به عندنا ، على ما بينه األلباين سلمه اهللا يف مقدمة كتاب
  .، وهو مذهب مجاعة من أهل العلم ؛ كشيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه "عليه وسلم 
 أحاديث موضوعة ، أو ال أصل هلا ، خفي أمرها على بعض الفقهاء ، فبنوا عليها أحكاماً :الثاين 

  !هي من صميم البدع وحمدثات األمور 
 اجتهادات واستحسانات صدرت من بعض الفقهاء ، خاصة املتأخرين منهم ، مل :الثالث 

  !يدعموها بأي دليل شرعي ، بل ساقوها مساق املسلمات من األمور ، حىت صارت سنناً تتبع
وال خيفى على املتبصر يف دينه ؛ أن ذلك مما ال يسوغ اتباعه ؛ إذ ال شرع إال ما شرعه اهللا تعاىل ، 

 أن جيوز له هو العمل مبا استحسنه و أن ال يؤاخذه اهللا به ، أما – إن كان جمتهداً – وحسب املستحسن
أن يتخذ الناس ذلك شريعة وسنة ؛ فال مث ال ، فكيف وبعضها خمالف للسنة العملية كما سيأيت التنبيه 

  !عليه إن شاء اهللا تعاىل؟
عقل ، و إن عمل ا بعض اجلهال  عادات وخرافات ال يدل عليها الشرع ، وال يشهد هلا :رابعاً 

  . ممن يدعي العلم ويتزىي بزيهم –واختذوها شرعة هلم ، ومل يعدموا من يؤيدهم ، ولو يف بعض ذلك 
مث ليعلم أن هذه البدع ليست خطورا يف نسبة واحدة ، بل هي على درجات ؛ فبعضها شرك 

ن أصغر بدعة يأيت الرجل ا يف وكفر صريح كما سترى ، وبعضها دون ذلك ، ولكن جيب أن يعلم أ
 ما هو يف رتبة املكروه - كما يتوهم بعضهم–الدين هي حمرمة بعد تبني كوا بدعة ؛ فليس يف البدع 

 :؛ أي " كل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة يف النار":فقط ، كيف ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  .صاحبها 

  ".االعتصام" رمحه اهللا يف كتابه العظيم وقد حقق هذا أمت حتقيق اإلمام الشاطيب
ولذلك فأمر البدعة خطري جداً ، ال يزال أكثر الناس يف غفلة عنه ، وال يعرف ذلك إال طائفة من 

إن اهللا احتجر التوبة عن كل ":أهل العلم ، وحسبك دليالً عل خطورة البدعة قوله صلى اهللا عليه وسلم 
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وغريمها بسند " األحاديث املختارة"طرباين والضياء املقدسي يف رواه ال". صاحب بدعة حىت يدع بدعته
  ٣٣٨.وحسنه املنذري. صحيح 

وأختم هذه الكلمة بنصيحة أقدمها إىل القراء من إمام كبري من علماء املسلمني األولني، وهو 
  ).هـ٣٢٩(الشيخ حسن بن علي الرباري من أصحاب اإلمام أمحد رمحه اهللا املتوىف سنة 

واحذر من صغار احملدثات ؛ فإن صغار البدع تعود حىت تصري كباراً ،  " :اهللا تعاىل قال رمحه 
وكذلك كل بدعة أحدثت يف هذه األمة كان أوهلا صغرياً يشبه احلق ، فاغتر بذلك من دخل فيها ، مث مل 

  .يستطع املخرج منها ، فعظمت ، وصارت ديناً يدان به 
 أهل زمانك خاصة ؛ فال تعجلن ، وال تدخل يف شيء فانظر رمحك اهللا كل من مسعت كالمه من

 هل تكلم فيه أحد من أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو أحد من :منه ؛ حىت تسأل وتنظر 
  .العلماء ؟ فإن أصبت أثراً عنهم ؛ فتمسك به ، وال جتاوزه لشيء ، وال ختتر عليه شيئاً ؛ فتسقط يف النار

إسالم عبد حىت يكون متبعاً ومصدقاً مسلماً ، فمن زعم أنه قد بقي واعلم رمحك اهللا أنه ال يتم 
شيء من أمر اإلسالم مل يكفوناه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقد كذم ، وكفى ذا 

  ".فرقة وطعناً عليهم ؛ فهو مبتدع ضال مضل حمدث يف اإلسالم ما ليس فيه
 ال يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا، فما مل  ": ورحم اهللا اإلمام مالك حيث قال :قلت

  ".يكن يومئذ ديناً ، ال يكون اليوم ديناً 
ما تركت شيئاً يقربكم إىل اهللا إال وقد أمرتكم به ، وما تركت شيئاً " :وصلى اهللا على نبينا القائل 

  ".يبعدكم عن اهللا ويقربكم إىل النار إال وقد يتكم عنه 
  ٣٣٩]ذي بنعمته تتم الصاحلاتواحلمد هللا ال

  :و إليك ذكر بدع صلوات التطوع 
السنن . " الصالة اليت يصلوا يف أواخر رمضان لتكفري الفوائت من صلوات العام املاضي-١

  ) .١٧ص" (واملبتدعات
  ).١٢٤ص" (السنن واملبتدعات. " صالة دعاء حفظ القرآن -٢

                                            
 )١٦٢٠" (سلسلة األحاديث الصحيحة"وهو خمرج يف ) ٣٣٨(

من كالم العالمة احملدث    : إىل هنا   " …و قد رأيت أن أحلق بالكتاب       :" من أول مجلة    ] …[الكالم املوضوع بني عارضتني     ) ٣٣٩(
بتصرف يسري جداً ليتناسب الكـالم      ) ٤٧-٤٣ص" (مناسك احلج والعمرة  "وكتابه  ) ١٠٥ -١٠٠ص" (حجة النيب "األلباين يف كتابه    

 .مع موضوع هذا الكتاب 
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  )١٢٤ص" (السنن واملبتدعات" . "…من كانت له حاجة إىل اهللا  " : صالة احلاجة -٣
 قراءة سورة األنعام يف ركعة واحدة يف رمضان أو غريه بدعة ، سواء حتروا الليلة بعينها أو ال؛ -٤

 يقرؤا يف آخر ركعة من صالة الوتر ، يطول على الناس ، ويهذها هذاً :كما يفعله بعض الناس 
  " خمتصر الفتاوى املصرية. "مكروهاً 
؛ دائماً ؛ }قل هو اهللا أحد {:على صالة يف املساجد مقدرة مبئة ركعة بقراءة ألف  االجتماع -٥

   )٨١ص " (خمتصر الفتاوى املصرية. "فهي بدعة مل يستحبها أحد 
  )١٢٧ص" (السنن واملبتدعات. " صالة اآلبق والضياع -٦
  ).١٢٩ص" (السنن واملبتدعات. " صالة العازم على السفر -٧
صحيح الترغيب "، ) ١٣٠ص" (السنن واملبتدعات. " ني املغرب والعشاء  صالة األوابني ب-٨

  ) .١/٢٨٠" (والترهيب
  ).١٣٠ص" (السنن واملبتدعات. "  صالة الغفلة بني املغرب والعشاء -٩

  ).١٣٢ص" (السنن واملبتدعات. " صالة الكفاية -١٠
  ).١٣٢ص" (السنن واملبتدعات. "  صالة رؤية النيب صلى اهللا عليه وسلم -١١
  ) .١٨٠ -١٣٤ص" (السنن واملبتدعات . "  صالة عاشوراء-١٢
  . صالة ليلة املعراج -١٣
  ).١٤٣، ١٤٠ص " (السنن واملبتدعات. "  صالة كل ليلة من رجب -١٤
" علم أصول البدع"، ) ١٥٦ص" (السنن واملبتدعات" صالة الرغائب من رجب ، -١٥

  ).١٥١، ١٥٠، ١٤٩ص(
علم أصول "، ) ١٤٤ص" (السنن واملبتدعات. " نصف من شعبان  صالة الرباءة ليلة ال-١٦

  ).١٥٠ -١٤٩، ١١٥ص" (البدع
  ).١٤٥ص" (السنن واملبتدعات. "  صالة دفع البالء-١٧
  ).١٥٦، ١٤٣، ١٤٠ص" (السنن واملبتدعات. "  صالة كل ليلة من شعبان -١٨
  ).١٥٦ص" (السنن واملبتدعات . "  صالة ليلة القدر-١٩
السنن " ، ) ٧٩ص" (خمتصر الفتاوى املصرية. " ة عيد الفطر ويومه عيد األضحى صالة ليل-٢٠
  ).١٨٠، ١٧٢، ١٦١ص" (واملبتدعات
  ).١٧٢ص" (السنن واملبتدعات. "  صالة يوم عرفة -٢١
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" السنن واملبتدعات" ، ) ٧٨ص" (خمتصر الفتاوى املصرية. "  صلوات أيام األسبوع -٢٢
  ) .١٧٩ص(

  ).٧٨ص" (خمتصر الفتاوى املصرية . "  الصلوات احلولية -٢٣
السنن " ، )٧٨ص" (خمتصر الفتاوى املصرية. "  الصالة األلفية أول رجب ونصف شعبان -٢٤
  ).٨٦" (علم أصول البدع"، ) ١٧٩ص" (واملبتدعات
  . الصالة االثين عشرية يف أول مجعة من رجب -٢٥
السنن "، )٧٨ص" (ى املصريةخمتصر الفتاو" الصالة يف ليلة سبع وعشرين من رجب ، -٢٦
  ).١٨٠ص" (واملبتدعات
  ).٧٩-٧٨ص" (خمتصر الفتاوى املصرية. "  صالة األشهر الثالثة-٢٧
ملحق بدع احلج والعمر والزيارة آخر كتاب حجة النهي كما . "  صالة ركعتني بعد السعي-٢٨

  ).١٢١ص" (رواها جابر
  .)١٠٨، ٨٦ص" (علم أصول البدع. "  إحياء الليل كله-٢٩
  ).٨١ص" (خمتصر الفتاوى املصرية. "  املداومة على صالة النفل مجاعة-٣٠
  ).٨١ص" (خمتصر الفتاوى املصرية. " االجتماع املعتاد يف املساجد على صالة مقدرة بدعة -٣١

  .مت واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
راهيم إنك محيد جميد ، اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إب

  .وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد 
  .سبحانك اهللا وحبمدك ، أشهد أن ال إله إال أنت ، أستغفرك وأتوب إليك 

   العزيزية اجلنوبية–مكة املكرمة 
   هـ١٤١٣ رمضان ٢٢صباح االثنني 

  حممد بن عمر بازمول
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  ٣٤٠فهرست املصادر واملراجع

                                            
  :سرت يف ذكر املصادر واملراجع ، على الطرق التالية ) ٣٤٠(
  .التعريف ) ال(مل أعترب يف الترتيب )أ

  .املخطوطمشل هذا الفهرس الكتب اليت أحيل إليها يف اهلامش ، سواء املطبوع منها أم )ب
  .وبدأت بالقرآن الكرمي ، كالم اهللا ، وهو أجل الكتب) إخل…أ،ب،ت: (الفهرس مرتب على حروف املعجم)ج
 .انظر: ؛ مبعىن (=) العالمة )د
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  فهرست املصادر واملراجع
  ٣٤١. القرآن الكرمي-

  )أ(
، حتقيق شعيب ) هـ٧٣٠ت( لعالء الدين بن بلبان الفارسي :" اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان " -

  .هـ ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ١٤٠٨األرناؤوط ، الطبعة األوىل 
، دار ) هـ٧٠٢ت( أليب الفتح تقي الدين بن دقيق العيد :" مأحكام األحكام شرح عمدة األحكا " -

  .الكتب العلمية ، بتعليق حممد منري آغا الدمشقي 
 حملمد ناصر الدين األلباين ، منشورات املكتب اإلسالمي ، الكعبة األوىل :"أحكام اجلنائز وبدعها "-

  .هـ١٣٨٨
سواطع القمرين "، ومعه كتاب ) هـ٣٠١ت( أليب بكر جعفر بن حممد الفريايب :" أحكام العيدين " -

أليب عبد الرمحن مساعد بن سليمان بن راشد، مكتبة العلوم " يف ختريج أحاديث أحكام العيدين
  .هـ١٤٠٦واحلكم ، املدينة املنورة ، الطبعة األوىل 

دن ، الطبعة  لعلي حسن علي عبد احلميد ، املكتبة اإلسالمية األر:" أحكام العيدين يف السنة املطهرة " -
  .هـ١٤٠٥األوىل 

 لعالء الدين أيب احلسن علي البعلي :" االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية " -
  .، حتقيق حممد حامد الفقي ، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت) هـ٨٠٣ت(

الفتوحات "شرحه ، مع ) هـ٦٧٦ت( لشرف الدين أيب زكريا حيىي بن شرف النووي :" األذكار " -
  .، املكتبة اإلسالمية ، دار إحياء التراث ، بريوت ) هـ١٠٥٧ت(حملمد بن عالن " الربانية

 حملمد بن ناصر الدين األلباين ، املكتب اإلسالمي ، :" إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل " -
  .هـ١٣٩٩الطبعة األوىل 

، تصحيح حممد علي )هـ٧٢٨ت( البن تيمية :"  اجلحيماقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب " -
  .هـ٣٩٠الصابوين مطابع اد التجارية ، 

عبداهللا بن عبد العزيز . ، حتقيق د) هـ٣١٨ت( أليب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر :" االقناع "-
  .هـ١٤٠٨اجلربين ، مطابع الفرزدق التجارية ، الرياض ، الطبعة األوىل 

                                            
 . برواية حفص عن عاصم ، طبع جممع امللك فهد باملدينة النبوية ، وأرقام اآليات فيه على عد الكوفيني٣٤١
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  .مد إدريس الشافعي ، تصحيح حممد زهري النجار ، دار املعرفة ، بريوت حمل:" األم "-
  . هـ١٣٩٩ لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، املكتب اإلسالمي ، الطبعة الثالثة :" اإلميان " -

  )ب(
  .، إدارة الطباعة املنريية ، الناشر دار الكتاب العريب ) هـ٧٥١ت( البن قيم اجلوزية :" بدائع الفوائد"-
، تصحيح وتعليق ) هـ٨٥٢ت( لعلي بن أمحد ابن حجر العسقالين :" غ املرام من أدلة األحكامبلو"-

  .حممد حامد الفقي ، دار الفكر 
  )ت(

 حملمد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري الطبعة :" حتفة األحوذي شرح جامع الترمذي "-
  ٣٤٢.احلجرية ، دار الكتاب العريب بريوت 

، معه النكت الظراف على األطراف، البن ) هـ٧٤٢ت( للمزي :" مبعرفة األطرافحتفة األشراف  "-
حجر العسقالين ، حتقيق عبد الصمد شرف الدين ، املكتب اإلسالمى ، الدار القيمة الطبعة الثانية 

  . هـ١٤٠٣
ن علي  حملمد ب:"حتفة الذاكراين بعدة احلصن احلصني من كالم سيد املرسلني صلى اهللا عليه وسلم  " -

  .، دار الكتب العلمية ) هـ١٢٥٠ت (الشوكاين 
، دار الكتاب ) هـ٨٥٢ت( البن حجر العسقالين :" تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة " -

  .العريب 
  .معاين القرآن وإعرابه  =:" تفسري الزجاج " -
  ).حرف اجليم(جامع البيان  =:" تفسري الطربي "-
  ).حرف اجليم(اجلامع ألحكام القرآن  =:" تفسري القرطيب "-
، حتقيق حممد عوامة، طبع دار ) هـ٨٥٢ت( ألمحد بن علي بن حجر العسقالين :" تقريب التهذيب "-

  .هـ١٤٠٦البشائر اإلسالمية ، دار الرشيد حلب ، الطبعة األوىل 
تبة اإلسالمية، األردن ، دار  حملمد ناصر الدين األلباين ، املك:" متام املنة يف التعليق على فقه السنة  " -

  .هـ١٤٠٨الراية ، الرياض ، الطبعة الثانية 

                                            
 ".حتفة"عن طريقه أذكر اجلزء والصفحة وكلمة " مذيسنن التر" عند العزو إىل ) ٣٤٢(
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 جلاسم بن سليمان الدوسري ، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة :" التنقيح ملا جاء يف صالة التسبيح " -
  .هـ١٤٠٧الثانية 

قبة ، الطبعة األوىل  حملمد بن عمر بازمول ، دار اهلجرة ، الظهران ، الث:" ذيب وترتيب اإلتقان " -
  .هـ١٤١٢

، طبع مطبعة جملس دائرة ) هـ٨٥٢ت( ألمحد بن علي بن حجر العسقالين :" ذيب التهذيب " -
  .املعارف حبيدر أباد ، الدكن ، الطبعة األوىل ، نشر دار صادر 

م ابن قي( لشمس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر الزرعي :" ذيب ذيب سنن أيب داود "-
  .هـ١٤٠٠ أمحد شاكر ، وحممد حامد الفقي، نشر دار املعرفة :، حتقيق ) هـ٧٥١ت) (اجلوزية

  .ذيب ذيب سنن أيب داود هو السابق له = :" ذيب السنن " -
صورة ) (هـ٧٤٢ت( جلمال الدين أيب احلجاج يوسف املزي :" ذيب الكمال يف أمساء الرجال " -

  .هـ١٤٠٣ ، توزيع مكتبة الغرباء املدينة املنورة ، الطبعة الثانية دار املأمون للتراث) املخطوط
أليب عبد اهللا حممد بن إسحاق :" التوحيد ومعرفة أمساء اهللا عز وجل وصفاته على االتفاق والتفرد " -

علي بن حممد الفقيهي ، مطابع اجلامع اإلسالمية باملدينة املنورة ، . ، حتقيق د) هـ٣٩٥ت(ابن مندة 
  . عقائد السلف سلسلة

  )ج(
) هـ٦٠٦ت( ملبارك بن حممد بن األثري :"جامع األصول يف أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم  "-

  .هـ١٤٠٣ عبد القادر األرنؤوط ، دار الفكر ، الطبعة الثانية :، حتقيق 
هـ ، ١٤٠٥، دار الفكر ) هـ٣١٠ت( حملمد بن جرير الطربي :" جامع البيان عن تأويل القرآن  " -

  .بريوت ، لبنان 
 حممد فؤاد عبد الباقي ، :، حتقيق ) هـ٢٥٦ت( حملمد بن إمساعيل البخاري :" اجلامع الصحيح  " -

  .، طبع املطبعة السلفية " فتح الباري"طبع مع 
 حممد فؤاد عبد الباقي ، :، حتقيق ) هـ٢٦١ت( ملسلم بن احلجاج النيسابوري :" اجلامع الصحيح " -

  .تراث العريب دار إحياء ال
، تصحيح أمحد عبد العليم ) هـ٦٧١ت( حملمد بن أمحد القرطيب :" اجلامع ألحكام القرآن  " -

  .هـ١٣٧٢الربدوين وزمالئه ، الطبعة الثانية 
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، حتقيق عبد الرمحن ) هـ٣٢٧ت) (ابن أيب حامت( لعبد الرمحن بن حممد الرازي :" اجلرح والتعديل " -
  .هـ١٢٧١رة املعارف العثمانية ، حيدر أباد ، الدكن، اهلند املعلمي ، مطبعة جملس دائ

جالء العينني بتخريج روايات "، ومعه ) هـ٢٥٠ت( حملمد بن إمساعيل البخاري :" جزء رفع اليدين "-
أليب حممد بديع الدين السندي الراشيدي السندهي ، الطبعة األوىل " البخاري يف جزء رفع اليدين

  .األثرية ، فيصل آباد ، باكستانهـ ، إدارة العلوم ١٤٠٣
  .جزء رفع اليدين  = :" جالء العينني "-
  .السنن الكربي للبيهقي = البن التركماين :" اجلوهر النقي على سنن البيهقي " -

  )ح(
 أليب احلسن نور الدين بن عبد اهلادي السندي :" حاشية السندي على سنن ابن ماجه " -

  .، دار اجليل بريوت) هـ١١٣٨ت(
 أليب احلسن نور الدين بن عبد اهلادي السندي :" حاشية السندى على سنن النسائي " -

  .سنن النسائي= ، مع سنن النسائي) هـ١١٣٨ت(
 حملمد ناصر الدين األلباين ، املكتب اإلسالمي ، :"حجة النيب كما رواها عنه جابر رضي اهللا عنه "-

  .هـ١٣٩٩الطبعة اخلامسة 
، حتقيق عبد احلميد التركي ، الطبعة األوىل ) هـ٥٢٠ت(أليب بكر الطرطوشي  :"احلوادث والبدع " -

  .هـ ، دار الغرب اإلسالمي ١٤١٠
  )د(

، دار املعرفة بريوت ) هـ١٢٥٠ت( حملمد بن علي الشوكاين :" الدراري املضية شرح الدر البهية " -
  .هـ١٤٠٦

، دار الفكر، بريوت ، ) هـ٩١١ت(يوطي  جلالل الدين الس:" الدر املنثور يف التفسري باملأثور " -
  .هـ١٤٠٣الطبعة الثانية 

، " رياض الصاحلني"، معه ) هـ١٠٥٧ت( حملمد بن عالن :" دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني " -
  .هـ١٤٠٢املكتبة العلمية بريوت 

  )ذ(
، انتشارات ) هـ١١٤٣( لعبد الغين النابلسي :" ذخائر املواريث يف الداللة على مواضع احلديث "-

  .إمساعيليان ، ران ، ناصر خسرو ، باسار جميدي
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  .، دار املعرفة) هـ٧٩٥ت( أليب الفرج عبد الرمحن بن رجب :" ذيل طبقات احلنابلة" -
  )ر(

  "دليل الفاحلني) ="هـ٦٧٦ت( أليب زكريا حيىي بن شرف النووي :"رياض الصاحلني " -
  )ز(

، حتقيق ) هـ٧٥١ت( بن أيب بكر الزرعي ابن قيم اجلوزية  حملمد:"زاد املعاد يف هدى خري العباد "-
  .هـ١٤٠٥شعيب وعبد القادر األرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بريوت، الطبعة السابعة 

  .، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي ، دار الكتب العلمية ) هـ١٨١ت( لعبد اهللا بن املبارك :" الزهد "-
  )س(

، مكتبة الرسالة ) هـ١١٨٢ت(مد بن إمساعيل األنصاري  حمل:" سبل السالم شرح بلوغ املرام "-
  .هـ١٣٩١احلديثة ، عمان الطبعة اخلامسة 

 حملمد ناصر الدين األلباين ، الد األول والثاين املكتب اإلسالمي ، :" سلسلة األحاديث الصحيحة " -
  .الد الثالث والرابع املكتبة اإلسالمية 

، حتقيق إبراهيم ) هـ١٢٨١ت( ألمحد بن حممد الشوكاين :"درر البهية السموط الذهبية احلاوية لل "-
  .هـ١٤١٠عبد ايد ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة األوىل 

لآلبادي ، عين " التعليق املغين"، وبذيله ) هـ٣٨٥ت( لعلي بن عمر الدارقطين :"سنن الدار قطين  " -
، دار احملاسن للطباعة ) هـ١٣٨٦ت(ين املدين بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه وحتقيقه عبد اهللا هاشم ميا

  .، القاهرة 
، طبع بعناية حممد أمحد طهمان ، ) هـ٢٢٥ت( لعبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي :" سنن الدارمي "-

  .دار إحياء السنة النبوية 
 عزت عبيد :، إعداد وتعليق ) هـ٢٧٥ت( لسليمان بن األشعث السجستاين :" سنن أيب داود " -

  .هـ١٣٨٨عاس ، دار احلديث ، الطبعة األوىل الد
، وحممد فؤاد ) ٢و١(، حتقيق أمحد شاكر ) هـ٢٧٩ت( حملمد بن عيسى الترمذي :" سنن الترمذي " -

  .، دار إحياء التراث العريب ، بريوت) ٥و٤(، و إبراهيم عطوة ) ٣(عبد الباقي 
  .إحياء التراث العريب، دار ) هـ٣٠٣ت( ألمحد بن شعيب النسائي :" سنن النسائي "-
، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، ) هـ٣٧٥ت( حملمد بن يزيد القزويين ابن ماجه :" سنن ابن ماجه "-

  .هـ١٣٩٥دار إحياء التراث العريب 
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، " اجلوهر النقي" ، ويف ذيله ) هـ٤٥٨ت( ألمحد بن احلسني البيهقي :) "الكربى(السنن الكبري  " -
  .هـ١٣٤٤رف النظامية مطبعة جملس دائرة املعا

  .هـ١٤٠٠ حملمد عبد السالم الشقريي ، دار الكتب العلمية :"السنن واملبتدعات "-
  .للفريايب " أحكام العيدين" = " سواطع القمرين "-
حتقيق حممود ) هـ١٢٥٠ت( حملمد بن علي الشوكاين :" السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار " -

  .هـ١٤٠٥ب العلمية ، الطبعة األوىل الكاملة إبراهيم زايد ، دار الكت
  )ش(

  .األذكار = :" شرح األذكار البن عالن "-
منسوخ من خمطوطة خبط بعض األخوان ، لدي ) كتاب الوتر( لصحيح البخاري :"شرح ابن رجب "-

  . حممد بن ناصر العجمي جزاه اهللا خرياً :منه صورة ، حتصلت عليها بواسطة األخ 
 شعيب األرنؤوط وحممد زهري :، حتقيق ) هـ٥١٦ت( للحسني بن مسعود البغوي :" شرح السنة "-

  .هـ١٤٠٣الشاويش ، املكتب اإلسالمي ، الطبعة الثانية 
  ) .حرف امليم(املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج  = :" شرح مسلم للنووي " -
، حققه وضبطه ) هـ٣٢١ت( أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي :"شرح معاين اآلثار " -

  .هـ١٣٩٩ حممد زهري النجار ، دار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل :ونسقه وصححه 
تعليق حممد ) هـ٢٧٩ت( أليب عيسى حممد بن سورة الترمذي :)" الشمائل احملمدية (الشمائل  " -

  .هـ١٤٠٣عفيف الزعيب ، الطبعة األوىل 
  )ص(

  ).حرف اجليم (للبخاري " ح اجلامع الصحي = " :"صحيح البخاري  "-
 حملمد ناصر الدين األلباين ، املكتب اإلسالمي ، الطبعة :" صحيح الترغيب والترهيب للحافظ املنذري"

  .هـ١٤٠٢األوىل 
  .هـ١٣٩٩ حملمد ناصر الدين األلباين ، املكتب اإلسالمي ، الطبعة الثانية :" صحيح اجلامع الصغري "-
  ).حرف األلف(٣٤٣"حسان بترتيب صحيح بن حباناإل = " :" صحيح ابن حبان "-
  )حرف امليم (٣٤٤"موارد الظمآن = ":"صحيح ابن حبان "-

                                            
 "اإلحسان: "بقويل" اإلحسان"كنت إذا أحلت إىل صحيح ابن حبان أنبه إىل أن ذلك من خالل ) ٣٤٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ِقعوِةمِنيِر السرِةالدِنيِر السرالد                                                                                                    wwwwww..ddoorraarr..nneett  
 

  ١٣٤

، حتقيق حممد مصطفى األعظمي ، ) هـ٣١١ت( حملمد بن إسحاق بن خزمية :" صحيح ابن خزمية "-
  .هـ١٣٩٠املكتب اإلسالمي 

 عوانة يقعوب بن إسحاق  أليب:" مسند أيب عوانة ، مستخرج أيب عوانة(صحيح أيب عوانة  " -
  .، دار املعرفة للطباعة والنشر ) هـ٣١٦ت(

 تصحيح األحاديث حملمد ناصر الدين األلباين، نشر مكتب :"صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند "-
  .هـ١٤٠٨التربية العريب لدول اخلليج ، توزيع املكتب اإلسالمي ، الطبعة الثالثة 

 تصحيح األحاديث حملمد ناصر الدين األلباين ، نشر :" لسندصحيح سنن الترمذي باختصار ا " -
  .هـ١٤٠٨مكتب التربية العريب لدول اخلليج ، توزيع املكتب اإلسالمي ، الطبعة األوىل 

 حملمد بن ناصر الدين األلباين ، نشر مكتب التربية العريب :" صحيح سنن أيب داود باختصار السند " -
  .هـ١٤٠٩اإلسالمي الطبعة األوىل لدول اخلليج ، توزيع املكتب 

 تصحيح األحاديث حملمد ناصر الدين األلبين ، نشر مكتب :"صحيح سنن النسائي باختصار السند "-
  .هـ١٤٠٩التربية العريب لدول اخلليج ، توزيع املكتب اإلسالمي الطبعة األوىل 

  ).حرف اجليم(ملسلم " اجلامع الصحيح  " :" صحيح مسلم  "-
  .هـ١٤٠٥ حملمد ناصر الدين األلباين ، املكتب اإلسالمي ، الطبعة الثانية :" تراويحصالة ال " -
  . حملمد ناصر الدين األلباين ، املكتب اإلسالمي :" صالة العيدين باملصلى هي السنة  " -

  )ط(
حتقيق حممود ) هـ٧٧١ت( لتاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي :" طبقات الشافعية الكربى "-

  .هـ١٣٨٣ وزميله ، دار إحياء الكتب العربية الطناحي
  )ع(

  ، ) هـ٥٤٢ت( البن العريب املالكي :" عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي "-
  .دار الكتب العلمية 

  .هـ١٤١٣ لعلي حسن عبد احلميد ، دار الراية ، الرياض ، الطبعة األوىل :"علم أصول البدع " -
فاروق محادة، مؤسسة . ، حتقيق د) هـ٣٠٣ت( شعيب النسائي  ألمحد بن:"عمل اليوم والليلة  " -

  .هـ١٤٠٦الرسالة ، الطبعة الثانية 

                                                                                                                                                 
 ".موارد: "بقويل " موارد الظمآن"كنت إذا أحلت إىل صحيح ابن حبان انبه إىل أن ذلك من خالل ) ٣٤٤(
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، حتقيق بشري حممد عيون ، ) هـ٣٦٤ت( أليب بكر أمحد بن حممد ابن السين :" عمل اليوم والليلة  " -
  .هـ١٤٠٧نشر مكتبة دار البيان ، توزيع مكتبة املؤيد ، الطبعة األوىل 

  ٣٤٥. لشمس احلق العظيم أبادي ، دار الكتاب العريب:" بود بشرح سنن أيب داودعون املع " -
  )غ(

 أليب إسحاق احلويين ، ومعه املنتقى البن اجلارود، دار الكتاب :"غوث املكدود منتقى ابن اجلارود"
  .هـ١٤٠٨العريب ، الطبعة األوىل 

  )ف(
، حتقيق ) هـ٨٥٢ت(لعسقالين  ألمحد بن علي بن حجر ا:"فتح الباري بشرح صحيح البخاري "-

  .ترتيب وترقيم حممد فؤاد عبد الباقي ، طبع املكتبة السلفية) ٣-١(عبد العزيز باز 
  .األذكار =  البن عالن :" الفتوحات الربانية على األذكار النووية " -
لثانية  حملمد عبد الرؤوف املناوي ، دار املعرفة ، الطبعة ا:" فيض القدير بشرح اجلامع الصغري "-

  .هـ١٣٩١
، ) هـ٨٠٧( لنور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي :"كشف ٍاتار عن زوائد البزار على الكتب الستة " -

  .هـ١٣٩٩حتقيق حبيب الرمحن األعظمي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة األوىل 
  )ل(

، ) هـ٧١١ت( أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري :"لسان العرب "-
  .دار صادر ، بريوت 

  )م(
، حتقيق عبد القدوس ) هـ٨٠٧ت( لعلي بن أيب بكر اهليثمي :"جممع البحرين يف زوائد املعجمني  " -

  .هـ١٤١٣بن حممد نذير ، مكتبة الرشيد ، الرياض ، الطبعة األوىل 
الكتاب العريب ، ، دار ) هـ٨٠٧ت( لعلي بن أيب بكر اهليثمي :" جممع الزوائد ومنبع الفوائد  " -

  .هـ١٤٠٢الطبعة الثالثة 
، " شرح الوجيز"، وامشه ) هـ٦٧٦ت( ليحىي بن شرف النووي :" امع شرح املهذب " -

  .، دار الفكر " التخليص احلبري"و

                                            
 "عون" وكلمة –عن طريقه أذكر اجلزء والصفحة " دسنن أيب داو" وعند العزو إىل ) ٣٤٥(
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 ألمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين ، مجع عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ، :" جمموع الفتاوى  " -
  .هـ١٣٩٨لة ، سوريا ، الطبعة األوىل مطبعة الرسا

" النكت والفوائد السنية "، ومعه ) هـ٦٥٢ت(ك د الدين ابن تيمية ) "احلنبلي(احملرر يف الفقه  " -
  .هـ١٣٦٩البن مفلح ، مطبعة السنة احملمدية 

  .، حتقيق أمحد شاكر ، دار الفكر ) هـ٤٥٦( لعلي بن حزم :" احمللى " -
   حملمد عبد اهللا دراز ، عين بنشره عبد اهللا ابن إبراهيم:" السنةاملختار من كنوز " -

  .األنصاري ، الطبعة الثالثة 
 حملمد ناصر الدين األلباين ، املكتبة اإلسالمية ، األردن ، الطبعة :" خمتصر الشمائل احملمدية للترمذي " -

  .هـ١٤٠٥األوىل 
، أشرف على ) هـ٧٧٧ت( حممد بن علي البعلي  لبدر الدين أيب عبد اهللا:"خمتصر فتاوى ابن تيمية "-

  .هـ١٤٠٥التصحيح عبد ايد سليم ، دار الكتب العلمية 
، ) هـ٨٤٥ت( ألمحد بن علي املقريزي :" خمتصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر للمروزي "-

  .هـ١٤٠٣صورة عن الطبعة احلجرية ، عامل الكتب ، الطبعة الثالثة 
  .للحاكم" املستدرك على الصحيحني " : للذهيب امش املستدرك ، انظر :"دركخمتصر املست "-
، ) هـ٤٠٥ت( أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري :" املستدرك على الصحيحني " -

  .نشر دار الكتاب العريب ، بريوت
، املكتب " ز العمالـنمنتخب ك"، امليمنية ، وامشه ) هـ٢٤١ت( ألمحد بن حنبل :" املسند " -

  ٣٤٦.هـ١٣٩٨اإلسالمى ، بريوت ، الطبعة الثانية 
 تأليف اخلطيب التربيزي ، حتقيق حممد ناصر الدين األلباين ، املكتب اإلسالمى ، :" مشكاة املصابيح "-

  .هـ١٣٩٩الطبعة الثانية 
، الدار السلفية ، ) هـ٢٣٥ت( لعبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة :" املصنف يف األحاديث واآلثار " -

  .هـ١٣٩٩اهلند ، مبيب ، الطبعة الثانية 

                                            
، وعند اإلحالة إىل هـذه      )م١٩٥٨/هـ١٣٧٧(بتحقيق أمحد شاكر ، طبع دار املعارف مبصر         " مسند أمحد "كما رجعت إىل    ) ٣٤٦(

 .الطبعة أنبه على ذلك 
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  ١٣٧

، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، منشورات ) هـ٢١١ت( لعبد الرزاق بن مهام الصنعاين :" املصنف "-
هـ ، ويطلب من املكتب اإلسالمي ، ١٣٩٠الس العلمي كراتشي باكستان ، الطبعة األوىل 

  .بريوت 
ذيب ذيب "لسنن أيب داود، و " خمتصر املنذري"سليمان اخلطايب ، مع  أليب :" معامل السنن "-

  البن القيم ، حتقيق أمحد شاكر وحممد حامد الفقي ،" السنن
  .دار املعرفة 

، حتقيق عبد اجلليل عبده شليب ، عامل ) هـ٣١١ت( أليب إسحاق الزجاج :"معاين القرآن وإعرابه  " -
  .هـ١٤٠٨الكتب ، الطبعة األوىل 

 حملمد املنتصر الكتاين ، جامعة أم القرى ، املركز العاملي :"معجم فقه السلف عترة وصحابة وتابعني " -
  .هـ١٤٠٥للتعليم اإلسالمى ، مطابع الصفا 

، حتقيق عبد السالم هارون ) هـ٣٩٥ت( تأليف أيب احلسني أمحد بن فارس :"معجم مقاييس اللغة " -
  . جنفي ، إيران، دار الكتب العلمية ، إمساعيليان

، حتقيق محدي عبد ايد السلفي ، الطبعة ) هـ٣٦٠ت( لسليمان بن أمحد الطرباين :"املعجم الكبري " -
  .الثانية 

، تقدمي حممد رشيد رضا ، نشر مكتبة اجلمهورية ) هـ٦٢٠ت( البن قدامة :"املغين يف الفقه  " -
  .العربية ، مصر ، مكتبة الكليات األزهرية 

، حتقيق حممد سيد ) هـ٥٠٢( أليب القاس احلسني الراغب األصفهاين :" ات يف غريب القرآن املفرد "-
  .الكيالين ، دار املعرفة 

  .هـ١٣٩٧ حملمد ناصر الدين األلباين ، املكتب اإلسالمي ، الطبعة الثانية :" مناسك احلج والعمرة "-
  ".غوث املكدود= "  البن اجلارود :" املنتقى "-
، ) هـ٦٧٦ت( حملىي الدين حيىي بن شرف النووي :"ج شرح صحيح مسلم بن احلجاجاملنها " -

  .هـ، دار إحياء التراث١٣٩٢بتصحيح حممد عبد اللطيف ، الطبعة الثانية 
، حققه ) هـ٨٠٧ت( نور الدين على بن أيب بكر اهليثمي :"موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان "-

  .لكتب العلمية ونشره حممد عبد الرزاق محزة ، دار ا
  . لسعدي أبو جيب ، دار العربية:"موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي  " -
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  ١٣٨

، حتقيق وترقيم حممد فؤاد عبد الباقي، دار ) هـ١٧٩ت( ملالك ابن أنس األصبحي :"موطأ مالك " -
  ٣٤٧)هـ١٤٠٦(إحياء التراث العريب 

، حتقيق علي حممد البجاوي ) هـ٧٤٨ت ( ألمحد بن حممد الذهيب:"ميزان االعتدال يف نقد الرجال "-
  .هـ١٣٨٢، دار املعرفة ، بريوت ، الطبعة األوىل 

  )ن(
، مع ) هـ٧٦٢ت( مجال الدين عبد اهللا بن يوسف الزيلعي :"نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية " -

  .هـ١٣٩٣، نشر املكتبة اإلسالمية ، الطبعة الثانية " بغية األملعي" حاشيته 
 د الدين أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري :" اية يف غريب احلديث واألثر النه " -

  ، حتقيق طاهر الزواوي وحممد الطناحي ، نشر املكتبة اإلسالمية ) هـ٦٠٦ت(
، دار اجليل، بريوت، ) هـ١٢٥٠ت( حملمد بن على الشوكاين :" نيل األوطار شرح منتقى األخبار "-

  . املنريية م ، عن الطبعة١٩٧٣طبعة 

                                            
ين ، حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيـف ،         برواية حممد بن احلسن الشيبا    " املوطأ"وهو برواية حيىي بن حيىي الليثي ، ورجعت إىل          ) ٣٤٧(

دار . للـسيوطي  " تنوير احلوالك شرح موطأ مالـك "وعزوت يف مواضع إىل رواية حيىي الليثي من خىل . هـ ١٣٩٩املكتبة العلمية  
 .الكتب العلمية، بريوت 
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  ١٣٩

  دليل حمتويات الكتاب
  ٥  مقدمة الكتاب

  ٧  صلوات التطوع ، تعريفها ، وأنواعها ، وفضلها
  ٩  تعريف صالة التطوع
  ١٣  أنواع صالة التطوع

  ١٣  فضل صلوات التطوع
  ١٧  السنن الرواتب ؛ فضلها ، ووصفها ، وأحكامها

  ١٩  فضل السنن الرواتب
  ٢١  وصف السنن الراتبة وأحكامها

  ٢١  راتبة الفجر
  ٢٩  راتبة الظهر
  ٣٥  راتبة العصر
  ٣٩  راتبة املغرب
  ٤٢  راتبة العشاء

  ٤٣  صالة الليل والوتر
  ٤٥  فضلهما

  ٤٩  حكم صالة الليل والوتر
  ٥٢  أول وقت صالة الليل والوتر وآخره

  ٥٣  عدد ركعات صالة الليل والوتر وصفتها
  ٦٤  ما يقرأ يف الوتر

  ٦٧   وموضعه ، وصفته– حكمه القنوت يف الوتر ؛
  ٧٣  من نام عن وتره أو نسيه

  ٧٥  مشروعية صالة الليل مجاعة يف رمضان
  ٧٦  ال وتران يف ليلة
  ٧٩  صلوات متفرقة
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  ١٤٠

  ٨١  صالة اإلشراق
  ٨٣  صالة الضحى
  ٩٠  صالة الزوال

  ٩١  زلـصالة الدخول واخلروج من املن
  ٩١  صالة ركعتني بعد الوضوء

  ٩٣  صالة حتية املسجد
  ٩٥  الصالة بني األذان و اإلقامة

  ٩٦  صالة التوبة
  ٩٧  صالة سنة اجلمعة

  ٩٧  صالة التسبيح
  ١٠٢  صالة القادم من السفر

  ١٠٣  صالة االستخارة
  ١٠٦  صالة الكسوف واخلسوف

  ١١٣  صالة العيدين
  ١٢٦  صالة االستسقاء

  ١٣٥  صالة اجلنازة
  ١٥٠  صالة ركعيت الطواف
  ١٥٤  باءالصالة يف مسجد ق

  ١٥٧  مسائل وأحكام تتعلق بصالة التطوع
  ١٥٩  التطوع يف البيت أفضل

  ١٦٠  املداومة على التطوع أفضل و إن قل
  ١٦١  صالة التطوع عن قعود
  ١٦٢  صالة التطوع يف السفر

  ١٦٤  وصل صالة التطوع بالفرض
  ١٦٥  صالة التطوع على الراحلة
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  ١٤١

  ١٦٦  اجلماعة يف صالة التطوع
  ١٦٨  بة مع الفائتةقضاء الرات

  ١٦٨  أفضل الصالة طول القراءة
  ١٧١   بدع صلوات التطوع:ملحق 

  ١٨١  فهرست املصادر واملراجع
  ١٩٧  دليل حمتويات الكتاب

  مت حبمد اهللا
  وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه

  بقلم
  حممد بن عمر بن سامل بازمول

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

