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{واسجد واقترب}  

 مقدمة الكتاب 

، ََنَْمُدُه ، َوَنْسَتَعيُنهُ  ، َوَنْستَ ْغَفُرُه، َونَ ُعوُذ بَاّلِلَه َمْن ُشُروَر أَنْ ُفَسَنا ،  إْن اْْلَْمُد ّلَِلَه
ُ ،َفال ُمَضله َلهُ  ، َوَمْن ُيْضَلْل ، َفال َهاَدَي لَُه  َوَمْن َسيَ َئاَت َأْعَمالََنا، َمْن يَ ْهَدَه اّلِله

ُ ، َوْحَدُه ال َشرَيَك َلُه، َوَأْشهَ  ُد َأنه ُُمَمهًدا َعْبُدُه ، َوَأْشَهُد َأْن ال َإَلَه َإال اّلِله
 . َوَرُسولُهُ 

أَي َُّها الهَذيَن آَمُنوا ات هُقوا اّلِلهَ َحقه تُ َقاتََه َواَل ََتُوُتنه َإاله َوأَنْ ُتْم ُمْسَلُموَن  } يَا:
 [201({ ]آل عمران: 201)

َها َزْوَجَها أَي َُّها النهاُس ات هُقوا رَبهُكُم الهَذي َخَلَقُكْم َمْن نَ ْفٍس  } يَا: َواَحَدٍة َوَخَلَق َمن ْ
  َ ُهَما رََجااًل َكَثريًا َوَنَساًء َوات هُقوا اّلِلهَ الهَذي َتَساَءُلوَن َبَه َواْْلَْرَحاَم َإنه اّلِله َوَبثه َمن ْ

 [.2({ ]النساء: 2َكاَن َعَلْيُكْم رََقيًبا )
( ُيْصَلْح َلُكْم 00وُلوا قَ ْواًل َسَديًدا )أَي َُّها الهَذيَن آَمُنوا ات هُقوا اّلِلهَ َوقُ  } يَا:

َ َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزًا َعَظيًما  َأْعَماَلُكْم َويَ ْغَفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن ُيَطَع اّلِله
 [.02 - 00]اْلحزاب: ({ 02)

  أما بعد :

، َوَشرُّ اْلُموَر  ْدُي ُُمَمهٍد َإنه َأْصَدَق اْْلََديَث َكَتاُب اّلِلَه ، َوَأْحَسَن اْْلَْدَي هَ 
 ُُمَْدثَاتُ َها، وَُكلُّ ُُمَْدثٍَة َبْدَعٌة ، وَُكلُّ َبْدَعٍة َضاَلَلٌة، وَُكلُّ َضاَلَلٍة ِف النهاَر .
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 مث أما بعد :     

 َجنهاتَ  ِف ( 22) اْلُمَقرهبُونَ  ُأولََئكَ ( 20) السهاَبُقونَ  َوالسهاَبُقونَ  }قال تعاىل: 
 { (21) اْْلَخرَينَ  َمنَ  َوقََليلٌ ( 21) اْْلَوهَليَ  َمنَ  ثُ لهةٌ ( 21) النهَعيمَ 

  [21-20الواقعة:]
 رَاَجُعونَ  َرّبَ َمْ  َإىَل  أَن هُهمْ  َوَجَلةٌ  َوقُ ُلوبُ ُهمْ  آتَ ْوا َما يُ ْؤُتونَ  َوالهَذينَ } وقال تعاىل :

َراتَ  ِف  ُيَسارَُعونَ  ُأولََئكَ ( 00) -00املؤمنون:] { (02) َساَبُقونَ  َْلَا َوُهمْ  اْْلَي ْ
02] 

رُ  َوأَْنتَ  فَ ْرًدا َتَذْرَن  اَل  َرب َ  رَبههُ  نَاَدى َإذْ  َوزََكرَيها} وقال تعاىل :  اْلَوارََثيَ  َخي ْ
َنا( 98) َنا َلهُ  فَاْسَتَجب ْ  ِف  ُيَسارَُعونَ  َكانُوا َإن هُهمْ  َزْوَجهُ  َلهُ  َوَأْصَلْحَنا ََيَْي  َلهُ  َوَوَهب ْ

َراتَ    .[80اْلنبياء:] { (80) َخاَشَعيَ  لََنا وََكانُوا َورََهًبا رََغًبا َوَيْدُعونَ َنا اْْلَي ْ
 رَبَ َه، َمنْ  اْلَعْبدُ  َيُكونُ  َما َأقْ َربُ  »: قَالَ ،  للاَ  َرُسولَ  َأنه   ُهَريْ َرةَ  َأَب  َعنْ و 

 2.«الدَُّعاءَ  فََأْكَثُروا َساَجٌد، َوُهوَ 
 َواْسُجدْ ] تَ َعاىَل  اّلِلهَ  َلَقْولَ  ُمَواَفقٌ  َوُهوَ  :- رمحه للا –ويقول اإلمام النووي 

 َأَعز َ  ََتَْكيُ  ، َوَفيهَ  تَ َعاىَل  ّلَِلهَ  َواْلُعُبوَديهةَ  الت هَواُضعَ  َغايَةُ  السُُّجودَ  َوْلنه  [واقرتب
. َوُُيْتَ َهنُ  يَُداسُ  الهَذي الت َُّرابَ  َمنَ  َوْجُهُه، َوُهوَ  َهاَوَأْعال ْنَسانَ اإلَ  َأْعَضاءَ   

 
                                                           

  .(1148، وابن حبان) (818وأبو داود )(،1111) (،والنسائي1241،وأمحد) (284) مسلم - 1
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2أعلم. َواّلِلهُ 
 

  [9الشرح:] { فَاْرَغبْ  رَبَ كَ  َوَإىَل  فَاْنَصبْ  فَ َرْغتَ  فََإَذا }: َوقَ ْولُهُ 

 رَبَ كَ  َوَإىَل  فَاْنَصبْ  فَ َرْغتَ  فََإَذا: }تفسريه ": َوقَ ْولُهُ  قال اإلمام ابن كثري ِف "
نْ َيا أُُمورَ  َمنْ  َفرغت َإَذا: َأيْ { فَاْرَغبْ   ِف  فَاْنَصبْ  ئََقَها،َعال َوَقطَْعتَ  َوَأْشَغاَْلَا الدُّ
َها َوُقمْ  اْلَعَباَدَة،  ،  َوالرهْغَبة النَ يهةَ  َلَربَ كَ  َوَأْخَلصْ  اْلَباَل، فَارَغَ  َنَشيطًا َإلَي ْ

ْخَبثَاَن اْل يَُداَفُعهُ  َوُهوَ  َوال طََعاٍم، ِبَْضَرةَ  ةَ َصال ال »: ، قَ ْوَلهَ  اْلَقَبيلَ  َهَذا َوَمنْ 
». 1 

 1.«بالَعَشاء فَاْبَدُءوا اْلَعَشاُء، َوَحَضرَ  ةُ الصهال أَُقيَمتَ  َإَذا» :  َوقَ ْولُهُ 
 َحّته  رَبهكَ  َواْعُبدْ ( 89) السهاَجَدينَ  َمنَ  وَُكنْ  رَبَ كَ  ِبَْمدَ  َفَسبَ حْ } وقال تعاىل :

  (88-89اْلجر:] {(88) اْلَيَقيُ  يَْأتََيكَ 
 للاُ  قَالَ  »: قَالَ  ،  النهَب َ  َعنَ  ،  ُهَريْ َرةَ  َأَب  َعنْ  ،  َماَلكٍ  ْبنَ  أََنسَ  وَعنْ 
ًرا، َمنَ   َعْبَدي تَ َقرهبَ  َإَذا: َوَجله  َعزه   َمنَ   تَ َقرهبَ  َوَإَذا َذرَاًعا، َمْنهُ  تَ َقرهْبتُ  َشب ْ

 5 .« َهْرَوَلةً  أَتَ ْيُتهُ  َُيَْشي، أَتَاَن  َوَإَذا - بُوًعا َأوْ  - بَاًعا َمْنهُ  تَ َقرهْبتُ  َذرَاًعا،
                                                           

 (2/404"النووي شرح مسلم" ) - 4
 .عنها هللا رضي عائشة، حديث (من4011(،وابن حبان)42221،وأمحد)( 840) مسلم - 3
 .عنها هللا رضي عائشة، حديث من (118(،وابن ماجة)42424،وأمحد)(8248)البخاري - 4
 (.1411، وأمحد يف " املسند")(4418) - 40 (، ومسلم1811البخاري ) - 5



 

 

6 

ُهَما، اّلِلهُ  َرَضيَ  َعبهاسٍ  اْبنَ  وَعنَ   َفيَهَما َمْغُبونٌ  نَْعَمَتانَ  :» النهَبُّ  قَاَل، قَالَ  َعن ْ
 0. « ، َوالَفَراغُ  الصَ حهةُ : النهاسَ  َمنَ  َكَثريٌ 

: ََخْسٍ  قَ ْبلَ  ََخًْسا اْغَتَنمْ  »: يََعظُهُ  َوُهوَ  َلَرُجلٍ   اّلِلهَ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ،وعنه 
 َوفَ َراَغكَ  فَ ْقَرَك، قَ ْبلَ  َوَغَناَءكَ  َسَقَمَك، قَ ْبلَ  َوَصحهَتكَ  ، َهَرَمكَ  قَ ْبلَ  َشَباَبكَ 

 0.« َمْوَتكَ  قَ ْبلَ  َوَحَياَتكَ  ُشْغَلَك، قَ ْبلَ 
"اْلَعَباَدُة ِف اْْلَْرَج،  »:    ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلهَ   َمْعَقَل ْبَن َيَسارٍ وَعْن 

 9. «َكَهْجَرٍة َإَله 
  

                                                           
6
 (.2110( ،وابن ماجة)4102( ، والرتمذي)4120( ، وأمحد يف " املسند")4214البخاري) - 
7
ووافقه الذهيب ،  ،ُيخَر َِجاهخ  وَلَْ  الشَّْيَخْيِ  َشْرطِ  َعَلى َصِحيح   َحِديث   وقال َهَذا(1824رواه احلاكم يف" املستدرك ") - 

وصححه األلباين يف" صحيح (12111 ( ، وابن أيب شيبة يف " مصنفه ")1141والبيهقي يف "شعب اإلميان")
 (.1011اجلامع")

(،وابن حبان" 1188وابن ماجة )(، 4401(، والرتمذي )40418"املسند" ) (، وأمحد يف4128) - 110مسلم  - 8
(8181.) 
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فما أحوجنا للمسابقة باْلريات من سائر العبادات كٌل حسب ما أتاه للا من 
نعم كالصحة والفراغ واملال ، إىل غري ذلك ، فرأيت من توفيق للا تعاىل أن 

أمجع باب عظيم من أبواب اْلري ؛ وهو نوافل الصالة ، ِف رسالة ل بعنوان :" 
واسجد واقرتب " ْلاجتنا املاسة إليها ِف الدنيا واْلخرة ، سائالً للا تعاىل أن 

 القبول والتوفيق .ا جيعل ْل
  

 الباحث يف القرآ ن والس نة

 صالح عامر       
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 الفصل الأول

 : الصالة والإناكر عىل من قال بوجوب آأًيا مهنابيان معىن النافةل من 

فرائض الصالة مخس صلوات يف اليوم والليةل والإناكر عىل من قال بغري 

 ذكل :

عَ  أَنههُ  أَبَيَه، َعنْ  ُسَهْيٍل، َأَب  َعنْ   رَُجلٌ  َجاءَ  :يَ ُقولُ  ،  للاَ  ُعبَ ْيدَ  ْبنَ  طَْلَحةَ  َسََ
 َما نَ ْفَقهُ  َوال َصْوتََه، َدَويه  َنْسَمعُ  الرهْأَس، ثَاَئرُ  ََنْدٍ  َأْهلَ  َمنْ   للاَ  َرُسولَ  َإىَل 

 َرُسولُ  فَ َقالَ  َم،ْسالاإل َعنَ  َيْسَألُ  ُهوَ  فََإَذا ،  للاَ  َرُسولَ  َمنْ  َدنَا َحّته  يَ ُقولُ 
َلةَ  اْليَ ْوَم، ِف  َصَلَواتٍ  ََخْسُ  »:   للاَ  ُرُهنه؟ َعَليه  َهلْ : فَ َقالَ  «َواللهي ْ : قَالَ  َغي ْ
ُرُه؟ َعَليه  َهلْ : فَ َقالَ  ،«رََمَضانَ  َشْهرَ  َوَصَيامُ  َتطهوهَع، َأنْ  َإال ،ال»  ،ال»: فَ َقالَ  َغي ْ

ُرَها؟ َعَليه  َهلْ : فَ َقالَ  الزهَكاَة،  للاَ  َرُسولُ  َلهُ  َوذََكرَ  ،«َتطهوهعَ  َأنْ  َإال : قَالَ  َغي ْ
 َهَذا، َعَلى َأزَيدُ  ال َوللَا،: يَ ُقولُ  َوُهوَ  الرهُجُل، فََأْدبَ رَ : قَالَ  ،«َتطهوهعَ  َأنْ  َإال ،ال»

 8.«َصَدقَ  َإنْ  َأفْ َلحَ »:   للاَ  َرُسولُ  فَ َقالَ  َمْنُه، أَنْ ُقصُ  َوال
ُهَما اّلِلهُ  َرَضيَ  َعبهاسٍ  اْبنَ  وَعنَ   الَيَمَن،إىل  ُمَعاًذا بَ َعثَ  َلمها  اّلِلهَ  َرُسولَ  َأنه : َعن ْ
 َعَباَدةُ  َإلَْيهَ  َتْدُعوُهمْ  َما َأوهلَ  فَ ْلَيُكنْ  َكَتاٍب، َأْهلَ  قَ ْومٍ  َعَلى تَ ْقَدمُ  َإنهكَ  »: قَالَ 

                                                           
 (،والنسائي1110، وأمحد يف " املسند ")(11) -  8( ، ومسلم24،4418البخاري) - 9
 (.1444(،وابن حبان)288)
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،  ِف  َصَلَواتٍ  ََخْسَ  َعلَْيَهمْ  فَ َرضَ  َقدْ  اّلِلهَ  َأنه  فََأْخَِبُْهمْ  اّلِلهَ، َعَرُفوا فََإَذا اّلِلَه
َلَتَهْم، يَ ْوَمَهمْ  ،  َأْمَواْلََمْ  َمنْ  زََكاةً  َعَلْيَهمْ  فَ َرضَ  اّلِلهَ  َأنه  فََأْخَِبُْهمْ  فَ َعُلوا، فََإَذا َولَي ْ

ُهمْ  َفُخذْ  َّبَا، َأطَاُعوا فََإَذا فُ َقَراَئَهْم، َعَلى َوتُ َردُّ   َأْمَوالَ  َكَراَئمَ  َوتَ َوقه ،  َمن ْ
 20.«النهاسَ 

 
 َمنْ  «التهطُّوع َصالة»:  -للارمحه -العثيمي بن صاحل بن يقول العالمة ُممد

 التهطوُّع، فصالةُ  ، أنواع ذو َجنسٌ  الصهالةَ  َْلنه  نوعه؛ إىل الشهيء َإضافةَ  باب
 .نافلة : أي تطوًُّعا؛ تكون اليت الصالة: أي

: تعاىل للا قال الواجب، حّت فيشمل مطلًقا، الطهاعة َفْعلَ  على يُطلق: والتهطوُّعُ 
 َعَلْيهَ  ُجَناحَ  َفالَ  اْعَتَمرَ  َأوَ  اْلبَ ْيتَ  َحجه  َفَمنْ  اّلِلهَ  َشَعاَئرَ  َمنْ  َواْلَمْرَوةَ  الصهَفا َإنه }

ًرا َتَطوهعَ  َوَمنْ  َّبََما َيطهوهفَ  َأنْ   َأنه  مع[ 259البقرة:{ ] َعَليمٌ  َشاَكرٌ  اّلِلهَ  فََإنه  َخي ْ
 .والُعْمرة اْلَج َ  أركان من رُكنٌ  ّبما الطهوافَ 
 ليست طاعةٍ  ُكلُّ  به فرُياد الفقهاء، اصطالح ِف اْلاص املعىن على وُيطلق
 . بواجبة

                                                           
 (،والرتمذي1882(،وأبو داود)4011، وأمحد يف " املسند")(11) - 11،ومسلم(1288)البخاري - 10
 (.184(،وابن حبان)4844(،والنسائي)1181(،وابن ماجة)448) 
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 جنسه؛ من تطوًُّعا فَ ْرضٍ  لكل َ  َشَرعَ  َأنْ  بعباَده ورمحَتهَ  وجل عز   للا َحكمةَ  وَمنْ 
 فإنه  القيامة، يوم الفرائض به ولتكُملَ  التهطوُّع، هذا بفعل إُيانًا املؤمن ليزداد

: فالُوُضوء جنسها، َمنْ  اليت التهطوُّعاتَ  ّبذه فتكُملُ  النهقُص، يعرتيها الفرائضَ 
: والصيام وتطوٌُّع، واجبٌ : والصهدقة وتطوٌُّع، واجبٌ : والصهالةُ  وتطوٌُّع، واجبٌ 
 : واْلَجُّ  وتطوٌُّع، واجبٌ 
 .وهكذا وتطوٌُّع، واجبٌ : والَعْلمُ  وتطوٌُّع، واجبٌ : واجلهاد وتطوٌُّع، واجبٌ 
 :أنواع التهطوُّع وصالة

 .اجلَماعةُ  له يشرعُ  ال ما ومنها اجلماعُة، له ُيشرع ما منها
 .بتابعٍ  ليس ما ومنها للفرائض، تابعٌ  هو ما ومنها
 .مبُؤقهتٍ  ليس ما ومنها ُمؤقهٌت، هو ما ومنها
 .بسبب مقيهداً  ليس ما ومنها بسبب، ُمقيهدٌ  هو ما ومنها
 22 .َتطوُّعٍ  صالةُ : عليها ُيطلق وكلُّها

  

                                                           
-العثيمي ط.دار ابن اجلوزي حممد بن صاحل بن حممد" للعالمة  املستقنع زاد على املمتع "الشرح  - 11
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 بَالشهامَ  َكانَ : قَالَ ، اْلُمْخَدَجيُّ  َلهُ  يُ َقالُ  َكَنانَةَ  َبَن  َمنْ  رَُجلٍ  َعنْ  ُُمَرْيَيٍز، اْبنَ  وَعنَ 
،   ُعَباَدةَ  َإىَل  فَ ُرْحتُ : قَالَ  ، َواَجبٌ  اْلَوتْ رُ : قَالَ ،  ُُمَمهدٍ  أَبُو َلهُ  يُ َقالُ  رَُجلٌ 

ْعتُ  ُُمَمهدٍ  أَبُو َكَذبَ : قَالَ  ، َواَجبٌ  اْلَوتْ رَ  َأنه  يَ ْزُعمُ  ُُمَمهدٍ  أَبَا َإنه : فَ ُقْلتُ   َسََ
 َّبَنه  أََتى َمنْ  ، اْلَعَبادَ  َعَلى اّلِلهُ  َكَتبَ ُهنه  َصَلَواتٍ  ََخْسُ »: يَ ُقولُ ،   اّلِلهَ  َرُسولَ 

ُهنه  ُيَضيَ عْ  لَْ   َضي هَعُهنه  َوَمنْ  اجْلَنهَة ، يُْدَخَلهُ  َأنْ  اّلِلهَ  َعْندَ  َعْهدٌ  َوَلهُ  َجاءَ ،  َشْيًئا َمن ْ
بَُه، َشاءَ  َإنْ ،  َلهُ  َعْهدَ  َوال َجاءَ ،  اْسَتْخَفافًا  21.«اجْلَنهةَ  َأْدَخَلهُ  َشاءَ  َوَإنْ  َعذه

 

 

 

 
 

 

 

  

                                                           
12
( وصححه األلباين وشعيب 241(،والنسائي)1201(،وابن ماجة)1240(،وأبو داود)44411صحيح : رواه أمحد) - 

 األرنؤوط .
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 الفصل الثاين

: وكرثة السجود هلل فضل صالة النافةلبيان   

ابلنافةل بعد بقيامه  دعاؤه واس تعاذته واس تجابةهل وتوفيقه حمبة هللا للعبد 

 :الفريضة 

 َولَيًّا َل  َعاَدى َمنْ : قَالَ  اّلِلهَ  َإنه  »:   اّلِلهَ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ، ُهَريْ َرةَ  َأَب  َعنْ 
تَ َرْضتُ  ِمها َإَله  َأَحبه  َبَشْيءٍ  َعْبَدي َإَله  تَ َقرهبَ  َوَما بَاْلَْرَب، آَذنْ ُتهُ  فَ َقدْ   َعَلْيَه، اف ْ
 ََسَْعهُ  ُكْنتُ : َأْحَبْبُتهُ  فََإَذا ُأَحبهُه، َحّته ،  بَالن هَواَفلَ  َإَله  يَ تَ َقرهبُ  َعْبَدي يَ َزالُ  َوَما

 الهيَت  َورَْجَلهُ  َّبَا، يَ ْبَطشُ  الهيَت  َوَيَدهُ  َبَه، يُ ْبَصرُ  الهَذي َوَبَصَرهُ  َبَه، َيْسَمعُ  الهَذي
 َشْيءٍ  َعنْ  تَ َردهْدتُ  َوَما َعيَذنهُه،ْل اْستَ َعاَذَن  َولََئنَ  ْعَطيَ نهُه،ْل َسأََلَن  َوَإنْ  َّبَا، َُيَْشي

 13.« َمَساَءَتهُ  َأْكَرهُ  َوأَنَا،  املَْوتَ  َيْكَرهُ  املُْؤَمَن، نَ ْفسَ  َعنْ  تَ َردَُّدي،  فَاَعُلهُ  أَنَا
 لوجوب معتقًدا كان ملا العبد إن: - للا رمحه - اإلمام الشوكان وقال

 له حامالً  مبجرده ذلك كان تركها، على يعاقب حتم أمر وأنه عليه، الفرائض
 والعزُية،  الشرعي باإلجياب ّبا يأيت فهو ّبا، والقيام،  عليها احملافظة على

 ذلك كان فعلها فإذا،  تركها ِف عقاب ال أنه يعلم فهو النوافل أما الدينية ،
 ذلك على حزم ، فجوزي عن عاطالً  ، حتم ، خالًيا عن للا إىل التقرب جملرد

                                                           
 (.121وابن حبان)، (4804البخاري) - 13
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 كان مبا اجملازاة تكون أن يناِف فال أكثر، الفرض أجر كان وإن له ، للا مبحبة
 ل ما فعل ْلنه ، فاعله للا َيب ، أن للا إىل التقرب ُمبة هو،  عليه اْلامل
 21.يفعله بأن عليه عزم وال عليه، للا يوجبه
 َعْندَ  أَنَا »: َوَجله  َعزه  للاُ  يَ ُقولُ  » : للاَ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ، ُهَريْ َرةَ  َأَب  وَعنْ 
 نَ ْفَسي، ِف  ذََكْرتُهُ  نَ ْفَسَه، ِف  ذََكَرَن  َإنْ  َيْذُكُرَن، َحيَ  َمَعهُ  َوأَنَا َب، َعْبَدي َظن َ 
رٌ  ُهمْ  َملٍ  ِف  ذََكْرتُهُ  ،َملٍ  ِف  ذََكَرَن  َوَإنْ  ُهْم، َخي ْ ًرا، َمنَ   تَ َقرهبَ  َوَإنْ  َمن ْ  تَ َقرهْبتُ  َشب ْ
 أَتَ ْيُتهُ  َُيَْشي أَتَاَن  َوَإنْ  بَاًعا، َمْنهُ  تَ َقرهْبتُ  َذرَاًعا، َإَله  تَ َقرهبَ  َوَإنْ  َذرَاًعا، َإلَْيهَ 

 25 .«َهْرَوَلةً 
 

 :-آأقرب ما يكون العبد من ربه حال جسوده هلل تعاىل

 رَبَ َه، َمنْ  اْلَعْبدُ  َيُكونُ  َما َأق َْربُ  »: ، قَالَ  للاَ  َرُسولَ  َأنه   ُهَريْ َرةَ  َأَب  َعنْ 
 20.«الدَُّعاءَ  فََأْكَثُروا َساَجٌد، َوُهوَ 

  

                                                           
14
 القاهرة .-مصر–دار الكتب احلديثة  بتصرف .ط. (204-201ص:) إليها" لإلمام الشوكاين والطريق هللا والية"  - 
15
 .(1844(، وابن ماجة)1401(، والرتمذي)1181،وأمحد)(4418) - 4( ، ومسلم1208(البخاري)- 

  .(1148، وابن حبان) (818)وأبو داود (،1111) (،والنسائي1241،وأمحد) (284) مسلم - 14
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 الأمر ابلإكثار من السجود ملا فيه من الثواب والرفعة  :

َع َرُسوَل اّلِلَه   َعْن ُعَباَدَة ْبَن الصهاَمتَ  َما َمْن َعْبٍد  »:  يَ ُقولُ ،  ، أَنهُه َسََ
ُ َلُه َّبَا َحَسَنةً  َوَُمَا َعْنُه َّبَا َسيَ َئًة، َورََفَع َلُه َّبَا  ، َيْسُجُد ّلَِلَه َسْجَدًة ، َإال َكَتَب اّلِله

 20.«َدرََجًة، فَاْسَتْكَثُروا َمْن السُُّجودَ 
َمْوىَل َرُسوَل للَا  قَاَل: َلَقيُت ثَ ْوبَاَن ، َوَعْن َمْعَداَن ْبَن َأَب طَْلَحَة اْليَ ْعَمَريَ  

 ،  َفُعَن للاُ َبَه ، َويُْدَخُلَن اجْلَنهَة ، َفَسَكَت مثُه فَ ُقْلُت َلُه: ُدلهَن َعَلى َعَمٍل يَ ن ْ
،  َعْن َذَلكَ  َسأَْلُتُه َفَسَكَت ، مثُه َسأَْلُتُه الثهالََثَة ، فَ َقاَل: َسأَْلُت َرُسوَل للَا 

رَفَ َعَك  َتْسُجُد ّلَِلَ َسْجَدًة ، َإال السُُّجوَد ّلَِلَ ، فََإنهَك الَعَلْيَك َبَكثْ َرَة »:  فَ َقالَ 
، قَاَل َمْعَداُن: مثُه َلَقيُت أَبَا الدهْرَداَء  «للاُ َّبَا َدرََجًة ، َوَحطه َعْنَك َّبَا َخَطيَئًة 

 29َل ثَ ْوبَاُن. َفَسأَْلُتُه ، فَ َقاَل َل َمْثَل َما قَالَ 
يُْكَثُر  ْقَدَس، فَ َوَجْدُت َفيَه رَُجالً ْحَنَف ْبَن قَ ْيٍس، قَاَل: َدَخْلُت بَ ْيَت اْلمَ وَعَن اْل

السُُّجوَد، فَ َوَجْدُت ِف نَ ْفَسي َمْن َذَلَك، فَ َلمها اْنَصَرَف قُ ْلُت: أََتْدَري َعَلى َشْفٍع 
َأْدَري، فََإنه للَا َعزه َوَجله َيْدَري، مثُه  َإْن َأُك الَلى َوْتٍر؟ قَاَل: َأْم عَ  ، اْنَصَرْفتَ 

، مثُه َبَكى، مثُه قَاَل: َأْخبَ َرَن َحب َ أَبُو اْلَقاَسَم،  قَاَل: َأْخبَ َرَن َحب َ أَبُو اْلَقاَسَم 
َما َمْن َعْبٍد َيْسُجُد ّلَِلَه » َبَكى، مثُه قَاَل: َأْخبَ َرَن َحب َ أَبُو اْلَقاَسَم ، أَنهُه قَاَل:  مثُه 

                                                           
(،والطرباين يف" الكبري" ،والضياء يف " املختارة"، وصححه األلباين يف "َصِحيح 1242صحيح : رواه ابن ماجة ) -17

 (.184(، و" َصِحيح الت َّْرِغيِب َوالت َّْرِهيب") 8124اجْلَاِمع")
18
 (.1111(،والنسائي )188(،والرتمذي)44111(،وأمحد يف" املسند") 288مسلم) - 
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، «َإال رَفَ َعُه للاُ َّبَا َدرََجًة، َوَحطه َعْنُه َّبَا َخَطيَئًة، وََكَتَب َلُه َّبَا َحَسَنًة  َسْجَدًة،
قَاَل: أَنَا أَبُو َذرٍ ، َصاَحُب َرُسوَل للَا  ،يَ ْرمَحَُك للاُ؟ قَاَل: قُ ْلُت: َأْخَِبَْن َمْن أَْنتَ 

 . 28فَ تَ َقاَصَرْت َإَله نَ ْفَسي 
 

 :هلل ملن آأكرث من السجود  مرافقة النيب 

، يَ ُقوُل: ُكْنُت   ْسَلَميه ْعُت رَبَيَعَة ْبَن َكْعٍب اْل، قَاَل: َسََ   َعْن َأَب َسَلَمةَ 
، فَ ُقْلُت: «َسْلَن »آتَيَه َبَوُضوئََه َوِبَاَجَتَه، فَ َقاَل:  أَبَيُت َمَع َرُسوَل اّلِلَه 

َر َذَلَك؟»ُمَرافَ َقَتَك ِف اجْلَنهَة، قَاَل:  فََأَعنَ  َعَلى »قُ ْلُت: ُهَو َذاَك، قَاَل: « َأَو َغي ْ
 20.«نَ ْفَسَك َبَكثْ َرَة السُُّجودَ 

 

يف اجلنة ملن حافظ عىل السنن الرواتب :بيت   

ْعتُ : قَاَلتْ  أَن هَها ،  النهَب َ  َزْوجَ  ،رضي للا عنها  َحَبيَبةَ  أُم َ  َعنْ    للاَ  َرُسولَ  َسََ
رَ  َتَطوًُّعا، رَْكَعةً  َعْشَرةَ  ثَْنيَتْ  يَ ْومٍ  ُكله  ّلَِلهَ  ُيَصلَ ي ُمْسَلمٍ  َعْبدٍ  َمنْ  َما »: يَ ُقولُ  ،  َغي ْ

                                                           
إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه الدارمي  (، وقال شعيب األرنؤوط:41284 رواه أمحد يف" املسند") - 19

( ،وابن قانع يف "معجم 1101) خمتصرًاالبزار يف "مسنده" و ( ،1841،2821(، و عبد الرزاق يف " مصنفه " )1804)
 (.1/118الصحابة" )

 (.1140(،وأبو داود)1118،والنسائي)(281)مسلم - 40
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 َأمُّ  قَاَلتْ " اجْلَنهةَ  ِف  بَ ْيتٌ  َلهُ  ُبَنَ  َإال َأوْ  اجْلَنهَة، ِف  بَ ْيًتا َلهُ  للاُ  بَ ىَن  َإال َفرَيَضٍة،
 21.«بَ ْعُد  ُأَصلَ يَهنه  َبرَْحتُ  َفَما: "َحَبيَبةَ 

 

 من آأكرث من الصالة ُدعي اإىل اجلنة من ابب الصالة : 

، َسَبيلَ  ِف  َزْوَجْيَ  أَنْ َفقَ  َمنْ  »: قَالَ  ،  اّلِلهَ  َرُسولَ  َأنه  ،  ُهَريْ َرةَ  َأَب  َعنْ   اّلِلَه
ٌر، َهَذا اّلِلهَ  َعْبدَ  يَا: اجلَنهةَ  أَبْ َوابَ  َمنْ  نُوَديَ  ،  الصهاَلةَ  َأْهلَ  َمنْ  َكانَ  َفَمنْ  َخي ْ
 َوَمنْ  اجَلَهاَد، بَابَ  َمنْ  ُدَعيَ ،  اجَلَهادَ  َأْهلَ  َمنْ  َكانَ  َوَمنْ  الصهاَلَة، بَابَ  َمنْ  ُدَعيَ 
،  الصهَدَقةَ  َأْهلَ  َمنْ  َكانَ  َوَمنْ  الرهيهاَن، بَابَ  َمنْ  ُدَعيَ ،  الصَ َيامَ  َأْهلَ  َمنْ  َكانَ 
 َما اّلِلهَ  َرُسولَ  يَا َوأُمَ ي أَْنتَ  بََأَب :   َبْكرٍ  أَبُو فَ َقالَ  ، " الصهَدَقةَ  بَابَ  َمنْ  ُدَعيَ 
 تَْلكَ  َمنْ  َأَحدٌ  يُْدَعى فَ َهلْ  َضُرورٍَة، َمنْ  اْلَبْ َوابَ  تَْلكَ  َمنْ  ُدَعيَ  َمنْ  َعَلى

ُهمْ  َتُكونَ  َأنْ  َوَأْرُجو،  نَ َعمْ »: قَالَ  ُكلَ َها، اْلَبْ َوابَ   22«َمن ْ
 رَْكَعَتانَ  »: فَ َقالَ  َحَديثًا ُدَفنَ  قَ ِْبٍ  َعَلى  النهَبُّ  َمره : قَالَ ،   ُهَريْ َرةَ  َأَب  وَعنْ 

 بََقيهةَ  َمنْ  َإلَْيهَ  ، َأَحبُّ  َعَمَلهَ  ِف  َهَذا يَزَيُدُُهَا ،َوتَ ْنَفُلونَ  ََتَْقُرونَ  ِمها َخَفيَفَتانَ 
 23.«ُدنْ َياُكْم 

                                                           
 (1121(،وابن ماجة)218(،والرتمذي )1480(،وأبو داود)44118،وأمحد )(148) - 101 مسلم - 41

 .(4281) حبان ،وابن (1808،والنسائي)
 (،1181( ،والنسائي)1412(،والرتمذي)1411،وأمحد)(1041)-88(،ومسلم1811البخاري) - 44
 (أبو نعيم .1188"الصَِّحيَحة") (،و1818(وصححه األلباين يف "صحيح اجلامع" )11رواه ابن املبارك يف " الزهد ") -41
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 فضل النافةل جلرب النقص يف الفريضة :

 يَ ْومَ  اْلَعْبدُ  َبهَ  َُيَاَسبُ  َما َأوهلُ  »:قَالَ  ،  النهَب َ  َعنْ  ،  الدهاَري َ  ََتَيمٍ  َعنْ 
 اّلِلهُ  قَالَ  َأْكَمَلَها، َيُكنْ  لَْ  فََإنْ  نَاَفَلًة، َلهُ  ُكَتَبتْ  َأْكَمَلَها فََإنْ  تُُه،َصال اْلَقَياَمةَ 

 َضيهعَ  َما َّبَا فََأْكَمُلوا َتَطوٍُّع؟ َمنْ  َلَعْبَدي َتََُدونَ  َهلْ  اْنظُُروا: َئَكَتهَ َلَمال ُسْبَحانَهُ 
 11.«َذَلكَ  َحَسبَ  َعَلى ْعَمالُ اْل تُ ْؤَخذُ  ،مثُه  َفرَيَضَتهَ  َمنْ 

 اْلَعْبدُ  َبهَ  َُيَاَسبُ  َما َأوهلُ  »: قَالَ  ،   اّلِلهَ  َرُسولَ  َعنْ  ، ُهَريْ َرَة  َأَب  وَعنْ 
 َتَطوٍُّع، َمنْ  َلَعْبَدي اْنظُُروا: َوَجله  َعزه  اّلِلهُ  قَالَ  ، َوَإال َأْكَمَلَها َكانَ  فََإنْ  َصالتُُه،

 15.« اْلَفرَيَضةَ  َبهَ  َأْكَمُلوا: قَالَ . َتَطوُّعٌ  َلهُ  ُوَجدَ  فََإنْ 
 

ا : اا حصيحا  يُكتب للمسافر واملريض من معهل  ما اكن مقمي

، ، الرهمْحَنَ  َعْبدَ  ْبنَ  َإبْ َراَهيمَ  َعنْ  ْعتُ : قَالَ  السهْكَسَكيَ   ،  بُ ْرَدةَ  أَبَا َسََ
 فَ َقالَ  السهَفَر، ِف  َيُصومُ  يَزَيدُ  َفَكانَ  َسَفٍر، ِف  َكْبَشةَ  َأَب  ْبنُ  َوَيزَيدُ  ُهوَ  َواْصَطَحبَ 

                                                           
 وصححه األلباين وشعيب األرنؤوط.(844) داود أبو (،1244وابن ماجة)(، 14181)صحيح : رواه أمحد -42

ِْمِذي   َشرْح يف  اْلِعرَاِقي   قَالَ   ِبهِ  ي خرَادَ  أَنْ  ََيَْتِملخ ،  التََّطوُّع ِمنْ  َلهخ  ِبَا اْلَفرِيَضةِ  ِمنْ  اْلَعْبدخ  يَ ْنَتِقصخ  َما ِإْكَمال ِمنْ  َوَردَ  الَِّذي َهَذا: الرتِ 
 يف  َذِلكَ  ثَ َوابخ  َلهخ  ََيْصخلخ  َوأَنَّهخ  َواألْدِعَيةِ  َواأَلذَْكارِ  اْْلخشخوعِ  ِمنْ ،  ِفيَها اْلمخَرغَّبِ  اْلَمْشرخوَعةِ  َواْْلَْيَئاتِ  السَُّننِ  ِمنْ  اِنْ تَ َقصَ  َما

َا،  اْلَفرِيَضة يف  يَ ْفَعْلهخ  لَْ  َوِإنْ ،  اْلَفرِيَضة  .التََّطوُّع يف  فَ َعَلهخ  َوِإَّنَّ
 التََّطوَُّعاتِ  ِمنْ  يَ ْقَبلخ  تَ َعاىَل  َوهللاخ ،  التََّطوُّعِ  ِمنْ  َعْنهخ  فَ ي خَعوَّضخ ،  يخَصلِ هِ  فَ َلمْ ،  رَأًسا اْلَفرَاِئضِ  ِمنْ  تَ َركَ  َما: ي خَراد أَنْ  َوََيَْتِملخ 

 (181/ 4)"عون املعبود".َواْلَمن   اْلَفْضلخ  فَ َلهخ  َشاَء، َما يَ ْفَعلَ  أَنْ  سخْبَحانه َوِلِ ،  اْلَمْفرخوَضة الصَّاَلةِ  َعنْ  ِعَوًضا الصَِّحيَحةِ 
 (. 1244(صححه األلباين وشعيب األرنؤوط يف تعليقه على ابن ماجة )241صحيح : رواه النسائي)- 48
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ْعتُ :   بُ ْرَدةَ  أَبُو َلهُ   َإَذا»:   اّلِلهَ  َرُسولُ  قَالَ : يَ ُقولُ ،  َمَرارًا ُموَسى أَبَا َسََ
 10.«َصَحيًحا ُمَقيًما،  يَ ْعَملُ  َكانَ  َما َمْثلُ  َلهُ  ُكَتبَ  َسافَ َر، َأوْ  الَعْبُد، َمَرضَ 

 

 اس تجابة هللا دلعاء عبده وهو ساجد :

ُهَما اّلِلهُ  َرَضيَ  َعبهاسٍ  اْبنَ  َعنَ  َتارَةَ   للاَ  َرُسولُ  َكَشفَ : قَالَ  ، َعن ْ  َوالنهاسُ  السَ 
 َإال النُّبُ وهةَ  ُمَبشَ َراتَ  َمنْ  يَ ْبقَ  لَْ  َإنههُ  النهاُس، أَي َُّها»: فَ َقالَ  َبْكٍر، َأَب  َخْلفَ  ُصُفوفٌ 

َرأَ  َأنْ  ُُنَيتُ  َوَإن َ  َأال َلُه، تُ َرى َأوْ  اْلُمْسَلُم، يَ َراَها الصهاَْلَُة، الرُّْؤيَا  رَاَكًعا اْلُقْرآنَ  َأق ْ
 فَاْجَتَهُدوا السُُّجودُ  َوَأمها َوَجله ، َعزه  الرهبه  َفيهَ  فَ َعظَ ُموا الرُُّكوعُ  فََأمها َساَجًدا، َأوْ 
 10. «َلُكمْ  ُيْسَتَجابَ  َأنْ  فَ َقَمنٌ  الدَُّعاَء، ِف 
 

ن قل :  حمبة هللا للعمل آأدومه واإ

،  للَا؟ َإىَل  َأَحبُّ  اْلَعَملَ  َأيُّ  ُسَئلَ   للاَ  َرُسولَ  َأنه  ،ها رضي للا عن َعاَئَشةَ  َعنْ 
 19.«َقله  َوَإنْ ،  َأْدَوُمهُ  »:قَالَ 

                                                           
 (4141(،وابن حبان)1011(،وأبو داود)11411 (،وأمحد يف " املسند")4114البخاري) - 44
 .(1028(،والنسائي)814،وأبو داود)(1100)وأمحد( ، 211)  مسلم- 41
 واللفظ له .(4818) - 18(،ومسلم4248البخاري) - 48
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 َأنْ  َأَحبه ،  ةً َصال َصلهى َإَذا  للاَ  َنَبُّ  قَاَلْت:" وََكانَ  ،هاللا عنوعنها رضي 
َها  يَُداَومَ   18.َعَلي ْ

 10.«أَثْ َبَتهُ  َعَمالً  َعَملَ  َإَذا  للاَ  َرُسولُ  َكانَ »: وِف رواية
 

 :هل س بحانه ابلسجود هلل ارتباط العبودية 

،  الَقَياَمَة؟ يَ ْومَ  رَب هَنا نَ َرى َهلْ  اّلِلهَ  َرُسولَ  يَا: قَاُلوا النهاسَ  َأنه :   هريرة أب عن
َلةَ  الَقَمرَ  ِف  َُتَاُرونَ  َهلْ : »قَالَ   َرُسولَ  يَا الَ : قَاُلوا« َسَحابٌ  ُدونَهُ  لَْيسَ  الَبْدرَ  لَي ْ
، : " قَالَ  اَل،: قَاُلوا« َسَحابٌ  ُدونَ َها لَْيسَ  الشهْمسَ  ِف  َُتَاُرونَ  فَ َهلْ : »قَالَ  اّلِلَه

 َشْيًئا يَ ْعُبدُ  َكانَ  َمنْ : فَ يَ ُقولُ  الَقَياَمَة، يَ ْومَ  النهاسُ  َُيَْشرُ  َكَذَلَك، تَ َرْونَهُ  فََإنهُكمْ 
ُهمْ  فَ ْلَيتهَبْع، ُهمْ  الشهْمَس، يَ تهَبعُ  َمنْ  َفَمن ْ ُهمْ  الَقَمَر، يَ تهَبعُ  َمنْ  َوَمن ْ  يَ تهَبعُ  َمنْ  َوَمن ْ

َقى الطهَواَغيَت،  رَبُُّكْم، أَنَا: فَ يَ ُقولُ  اّلِلهُ  فَ َيْأتَيَهمُ  ُمَناَفُقوَها، َفيَها اْلُمهةُ  َهَذهَ  َوتَ ب ْ
 اّلِلهُ  فَ َيْأتَيَهمُ  َعَرفْ َناُه، رَب َُّنا َجاءَ  فََإَذا رَب َُّنا، يَْأتَيَ َنا َحّته  َمَكانُ َنا َهَذا فَ يَ ُقوُلونَ 

 بَ ْيَ  الصَ َراطُ  فَ ُيْضَربُ  فَ َيْدُعوُهمْ  رَب َُّنا، أَْنتَ : فَ يَ ُقوُلونَ  رَبُُّكْم، أَنَا: فَ يَ ُقولُ 
 َأَحدٌ  يَ ْوَمَئذٍ  يَ َتَكلهمُ  َوالَ  بَأُمهَتَه، الرُُّسلَ  َمنَ  جَيُوزُ  َمنْ  َأوهلَ  فََأُكونُ  َجَهنهَم، َظْهَرانَْ 

 َمْثلُ  َكالَلَيبُ  َجَهنهمَ  َوِف  َسلَ ْم، َسلَ مْ  اللهُهمه : يَ ْوَمَئذٍ  الرُُّسلَ  وََكاَلمُ  الرُُّسُل، َإال

                                                           
 (.1111(،وابن خزمية)1401والنسائي) (مطواًل،42441وأمحد) مطوالً ،(124) - 111 مسلم - 41
 (.1118(،وابن خزمية)4424،4422،وابن حبان)(124) - 121مسلم - 10
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 َمْثلُ  فََإن هَها: " قَالَ  نَ َعْم،: قَاُلوا"  السهْعَداَن؟ َشْوكَ  رَأَيْ ُتمْ  َهلْ  السهْعَداَن، َشْوكَ 
رَ  السهْعَدانَ  َشْوكَ  ُ، َإال َعَظَمَها َقْدرَ  يَ ْعَلمُ  الَ  أَنههُ  َغي ْ  بََأْعَماْلََْم، النهاسَ  ََتَْطفُ  اّلِله

ُهمْ  ُهمْ وَ  َبَعَمَلَه، يُوَبقُ  َمنْ  َفَمن ْ  َمنْ  َرمْحَةَ  اّلِلهُ  َأرَادَ  َإَذا َحّته  يَ ْنُجو، مثُه  ُُيَْرَدلُ  َمنْ  َمن ْ
 اّلِلهَ، يَ ْعُبدُ  َكانَ  َمنْ  ُُيْرَُجوا َأنْ : املالََئَكةَ  اّلِلهُ  َأَمرَ  النهاَر، َأْهلَ  َمنْ  َأرَادَ 

 أَثَ رَ  تَْأُكلَ  َأنْ  النهارَ  َعَلى اّلِلهُ  َوَحرهمَ  السُُّجوَد، بَآثَارَ  َويَ ْعرَُفونَ ُهمْ  فَ ُيْخرَُجونَ ُهمْ 
 السُُّجوَد، أَثَ رَ  َإال النهارُ  تَْأُكُلهُ  آَدمَ  اْبنَ  َفُكلُّ  النهاَر، َمنَ  فَ َيْخُرُجونَ  السُُّجوَد،

 12.اْلديث«...
 هلل بالسجود للا بعبادة النار من ُيرجون الذين  النب وصف :وأقول

 َحّته  »:  ،بقوله السجود آثار تأكل أن النار على وحرم ، وتعاىل سبحانه
 َكانَ  َمنْ  ُُيْرَُجوا َأنْ : املالََئَكةَ  اّلِلهُ  َأَمرَ  النهاَر، َأْهلَ  َمنْ  َأرَادَ  َمنْ  َرمْحَةَ  اّلِلهُ  َأرَادَ  َإَذا

 َأنْ  النهارَ  َعَلى اّلِلهُ  َوَحرهمَ  السُُّجوَد، بَآثَارَ  َويَ ْعرَُفونَ ُهمْ  فَ ُيْخرَُجونَ ُهمْ  اّلِلهَ، يَ ْعُبدُ 
 أَثَ رَ  َإال النهارُ  تَْأُكُلهُ  آَدمَ  اْبنَ  َفُكلُّ  النهاَر، َمنَ  فَ َيْخُرُجونَ  السُُّجوَد، أَثَ رَ  تَْأُكلَ 

 .«السُُّجودَ 
 فَ ُيْخرَُجونَ ُهمْ  اّلِلهَ، يَ ْعُبدُ  َكانَ  َمنْ  ُُيْرَُجوا َأنْ : املالََئَكةَ  اّلِلهُ  َأَمرَ  »: قوله فتأمل

  « السُُّجودَ  َبآثَارَ  َويَ ْعرَُفونَ ُهمْ 
 ُُيَْرجَ  َأنْ  َوَأرَادَ  اْلَعَباَد، بَ ْيَ  اْلَقَضاءَ  َمنَ  َوَجله  َعزه  للاُ  فَ َرغَ  َإَذا َحّته »:  رواية وِف
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 ال َكانَ  َمنْ  النهارَ  َمنَ  ُُيْرَُجوا َأنْ  َئَكةَ اْلَمال َأَمرَ  ، النهارَ  َأْهلَ  َمنْ  َأرَادَ  َمنْ  َبَرمْحََتهَ 
 فَ يَ ْعرَُفونَ ُهمْ  للاُ، َإال َإَلهَ  ال: يَ ُقولُ  ِمهنْ  يَ ْرمَحَُه، َأنْ  للاُ  َأرَادَ  ِمهنْ  َشْيًئا، بَاهللَ  ُيْشَركُ 

 َوَحرهمَ  السُُّجوَد، أَثَ رَ  َإال آَدمَ  اْبنَ  النهارُ  تَْأُكلُ  السُُّجوَد، بَأَثَرَ  يَ ْعرَُفونَ ُهمْ  النهاَر، ِف 
 11 اْلديث.«...السُُّجوَد، أَثَ رَ  تَْأُكلَ  َأنْ ،  النهارَ  َعَلى َوَجله  َعزه  للاُ 

 ِمهنْ  يَ ْرمَحَُه، َأنْ  للاُ  َأرَادَ  ِمهنْ  َشْيًئا، بَاهللَ  ُيْشَركُ  ال َكانَ  َمنْ  » : فتأمل قوله 
 .«السُُّجودَ  بَأََثرَ  يَ ْعرَُفونَ ُهمْ  النهاَر، ِف  فَ يَ ْعرَُفونَ ُهمْ  للاُ، َإال َإَلهَ  ال: يَ ُقولُ 

فأقول بتوفيق للا : فمن ال يشرك باهلل شيًئا ،ويقول : ال إله إال للا ، ال 
يعرفهم املالئكة إال بأثر السجود ، وليس ِمن ينطقون بالشهادة وال يصلون ،  

 كما يزعم الزاعمون .
 ، بالصالة إال يكون ال ،وذلك هلل بالسجود للا عبادة ارتباط على فدل: 

  : تعاىل وقوله ،[01:النجم] { (01) َواْعُبُدوا ّلَِلهَ  فَاْسُجُدوا} : تعاىل ولقوله

َعُلوا رَبهُكمْ  َواْعُبُدوا َواْسُجُدوا ارَْكُعوا آَمُنوا الهَذينَ  أَي َُّها يَا } رَ  َواف ْ  َلَعلهُكمْ  اْْلَي ْ
 َوالن هَهارُ  اللهْيلُ  آيَاتَهَ  َوَمنْ     } : تعاىل وقوله، [00:اْلج(]00)  { تُ ْفَلُحونَ 

 َخَلَقُهنه  الهَذي ّلَِلهَ  َواْسُجُدوا لَْلَقَمرَ  َوال لَلشهْمسَ  َتْسُجُدوا ال َواْلَقَمرُ  َوالشهْمسُ 
 [ 10:فصلت]  { (10) تَ ْعُبُدونَ  َإيهاهُ  ُكْنُتمْ  َإنْ 
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 اْْلَْرضَ  ِف  َوَمنْ  السهَماَواتَ  ِف  َمنْ  َلهُ  َيْسُجدُ  اّلِلهَ  َأنه  تَ رَ  َألَْ  } : تعاىل وقال
 وََكَثريٌ  النهاسَ  َمنَ  وََكَثريٌ  َوالدهَوابُّ  َوالشهَجرُ  َواجْلََبالُ  َوالنُُّجومُ  َواْلَقَمرُ  َوالشهْمسُ 

 (29) َيَشاءُ  َما يَ ْفَعلُ  اّلِلهَ  َإنه  ُمْكرَمٍ  َمنْ  َلهُ  َفَما اّلِلهُ  يَُهنَ  َوَمنْ  اْلَعَذابُ  َعَلْيهَ  َحقه 
 .[ 29اْلج :]  {

، ذلك على بيان السجود ثرأ تأكل أن النار على وتعاىل سبحانه َترُيه وِف
 النهارَ  َعَلى َوَجله  َعزه  للاُ  َوَحرهمَ  السُُّجوَد، أَثَ رَ  َإال آَدمَ  اْبنَ  النهارُ  تَْأُكلُ »:لقوله 

  اْلديث«...السُُّجوَد، أَثَ رَ  تَْأُكلَ  َأنْ ، 
 آَمُنوا الهَذينَ  أَي َُّها يَا } : يقول تعاىل للا فإن خالفه، إىل تلتفت وال ذلك فتأمل

ُموا اَل  يعٌ  اّلِلهَ  َإنه  اّلِلهَ  َوات هُقوا َوَرُسوَلهَ  اّلِلهَ  َيَديَ  بَ ْيَ  تُ َقدَ   { (2) َعَليمٌ  َسََ
 .[2:اْلجرات]

: ِف حديث أب سعيد اْلدري : النار الكافرين إدخال بعد  قوله وأيًضا
 َربُّ  أَتَاُهمْ  ، َوفَاَجرٍ  بَ ر ٍ  َمنْ  تَ َعاىَل  للاَ  يَ ْعُبدُ  َكانَ  َمنْ  َإال يَ ْبقَ  لَْ  َإَذا َحّته »

 تَ ْنَتَظُروَن؟ َفَما: قَالَ  ، َفيَها رََأْوهُ  الهيَت  َمنَ  ُصورَةٍ  َأْدنَ  ِف  َوتَ َعاىَل  ُسْبَحانَهُ  اْلَعاَلَميَ 
َنا رَب هَنا، يَا: قَاُلوا تَ ْعُبُد، َكاَنتْ  َما أُمهةٍ  ُكلُّ  تَ ْتَبعُ  نْ َيا ِف  النهاسَ  فَارَق ْ َقرَ  الدُّ  ُكنها َما َأف ْ

ُهْم، َولَْ  َإلَْيَهْم،  ُنْشَركُ  اَل  َمْنكَ  بَاهللَ  نَ ُعوذُ : فَ يَ ُقوُلونَ  رَبُُّكْم، أَنَا: فَ يَ ُقولُ  ُنَصاَحب ْ
َقَلَب، َأنْ  لََيَكادُ  بَ ْعَضُهمْ  َإنه  َحّته  ثًا،َثال َأوْ  َمرهتَ ْيَ  َشْيًئا بَاهللَ   َهلْ : فَ يَ ُقولُ  يَ ن ْ

َنُكمْ  َنهُ  بَ ي ْ   ، َساقٍ  َعنْ  فَ ُيْكَشفُ  نَ َعْم،: فَ يَ ُقوُلونَ  ،َّبَا؟ فَ تَ ْعرَُفونَهُ  آيَةٌ  َوبَ ي ْ
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َقى َفال  َوال ، بَالسُُّجودَ  َلهُ  للاُ  َأَذنَ  َإال ، نَ ْفَسهَ  تَْلَقاءَ  َمنْ  ّلَِلهَ  َيْسُجدُ  َكانَ  َمنْ  يَ ب ْ
َقى  َأرَادَ  ُكلهَما َواَحَدًة، طَبَ َقةً  َظْهَرهُ   للاُ  َجَعلَ  َإال َورَيَاءً  ات ََقاءً  َيْسُجدُ  َكانَ  َمنْ  يَ ب ْ

 رََأْوهُ  الهيَت  ُصورَتَهَ  ِف  ََتَوهلَ  َوَقدْ  رُُءوَسُهمْ  يَ ْرفَ ُعونَ  مثُه  قَ َفاُه، َعَلى َخره  َيْسُجدَ  َأنْ 
 َعَلى اجلَْْسرُ  ُيْضَربُ  مثُه  رَب َُّنا، أَْنتَ : فَ يَ ُقوُلونَ  رَبُُّكْم، أَنَا: فَ َقالَ  ، َمرهةٍ  َأوهلَ  َفيَها

 اْلديث«....، َسلَ مْ  َسلَ ْم، اللُهمه : َويَ ُقوُلونَ  الشهَفاَعُة، َوَتََلُّ  َجَهنهَم،
 من ُيرجون من خرأ أن:  ْلا وينتصر من يقول يزعمها اليت البداهة هذه فأين
 العلي باهلل إال قوة وال حول وال. يصلون ال بأُنم بداهة الرمحن قبضة بعد النار

 .    العظيم
 الصالة تارك كفر على تعاىل للا رمحهما وإسحاق أمحد اإلمام استدل وقد

 11.أعظم هلل السجود وترك، ْلدم السجود برتكه إبليس بكفر
 َنْسَتَعيُ  َوَإيهاكَ  نَ ْعُبدُ  َإيهاكَ  } :الكتاب لفاَتة قرأته ِف  صالته ِف العبد قول وِف

 ارتباط جلًيا ليعلم ، ّبذا اإلقرار العبادات وخصت من دون[5: الفاَتة] {
 : تعاىل للا يقول ، ذلك العبد يقول وعندما ، الصالة بفريضة للا عبادة

  

                                                           
 فهرسة - اْلوىل .ط(2/90)"غن ام بن حسي" الدين أصول أحاديث شرح ِف الثمي العقد" - 11

  .الوطنية فهد امللك مكتبة
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 حديث ِف كما،    11اْلديث « .. َسَأَل، َما َوَلَعْبَدي َعْبَدي، َوبَ ْيَ  بَ ْيَن  َهَذا »
 "  صحيحه"  ِف مسلم اإلمام رواه الذي  هريرة أب

يَ تَ َعاقَ ُبوَن  »قَاَل: ، ِف " الصحيحي ": َأنه َرُسوَل اّلِلَه  وأيًضا حديثه 
َفيُكْم َمالََئَكٌة بَاللهْيَل َوَمالََئَكٌة بَالن هَهاَر، َوجَيَْتَمُعوَن ِف َصاَلَة الَفْجَر َوَصاَلَة 
الَعْصَر، مثُه يَ ْعُرُج الهَذيَن بَاتُوا َفيُكْم، فَ َيْسَأُْلُْم َوُهَو َأْعَلُم َّبَْم: َكْيَف تَ رَْكُتْم 

َناُهْم َوُهْم ُيَصلُّونَ َعَباَدي؟ فَ يَ ُقوُلوَن:   15 «تَ رَْكَناُهْم َوُهْم ُيَصلُّوَن، َوأَتَ ي ْ
ينَ  » وِف رواية زاد:   10.« فَاْغَفْر َْلُْم يَ ْوَم الدَ 

فتدبر قوله تعاىل ملالئكته بوصفه سبحانه ملن جيتمعون ِف صالة العصر والفجر  
فَ َيْسَأُْلُْم َوُهَو َأْعَلُم َّبَْم: َكْيَف تَ رَْكُتْم َعَباَدي؟  » بالعبودية له سبحانه :

َناُهْم َوُهْم ُيَصلُّوَن   على واضحة لداللة  «فَ يَ ُقوُلوَن: تَ رَْكَناُهْم َوُهْم ُيَصلُّوَن، َوأَتَ ي ْ
 االختبار هذا اجتياز قول وأن بالنصوص الصحيحة على ما أ استشهادي

 أو اتقاء يصلي كان ملن بالنسبة  غريهم دون هلل بالسجود للمؤمني اْلخروي
َقى » ِف حديث أب هريرة : قال عنهم رسول للا ، وهم الذين  رياء،  َوتَ ب ْ

                                                           
 ،وابن(  912)داود وأبو ،( 0182)املسند ِف ،وأمحد(185) - 19 مسلم رواه - 11

 (. 2091)حبان ،وابن( 1091)ماجة
(،وابن 190(،والنسائي)0182(،وأمحد)011) - 120(،ومسلم555البخاري) - 35

 ( 2010حبان)
 (.1002(، وابن حبان)111رواه ابن خزُية) - 36
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 . أول باب من لذلك تبًعا يصلي ال من أو  «ُمَناَفُقوَها َفيَها اْلُمهةُ  َهَذهَ 
 يدخلون من خرأ أن ببداهة يقولون من عند معىن  له ليس االختبار هذا وأن

  راجعون إليه وإنا هلل وإنا.  يصلون ال اجلنة
، الذي معنا   ِف حديث أب هريرة ومن تدير فقه صحابة رسول للا 

، وتدبر العمل الصاحل الذي إذا  ؟ هل نرى ربنا يوم القيامة بسؤاله ،بقوْلم :
فعله املسلم كان من مثرته النظر إىل وجه للا الكرمي ِف اْلخرة ، لوجده أيًضا 

َعْن ف، عصرالفجر وال يتيتعلق بالصالة والسجود هلل ، وذلك باْلفاظ على صال
َلَة اْلَبْدَر، ، َإْذ َنَظَر َإىَل  ، قَاَل: ُكنها ُجُلوًسا َرُسوَل للَا   َجرَيرٍ  اْلَقَمَر لَي ْ

، َكَما تَ َرْوَن َهَذا اْلَقَمَر، ال ُتَضامُّوَن ِف ُرْؤيََتهَ ،َأَما َإنهُكْم َستَ َرْوَن رَبهُكْم  » فَ َقاَل:
 - «ٍة قَ ْبَل طُُلوَع الشهْمَس، َوقَ ْبَل ُغُروَّبَاْغَلُبوا َعَلى َصالت ُ  فََإَن اْسَتطَْعُتْم َأْن ال

َوَسبَ ْح ِبَْمَد رَبَ َك قَ ْبَل طُُلوَع الشهْمَس  }، مثُه قَ َرأَ َجرَيٌر -ْصَر َواْلَفْجَر يَ ْعَن اْلعَ 
  10[. 210]طه:  { َوقَ ْبَل ُغُروَّبَا

  

                                                           
( 1018(،وأبو داود) 28152(،وأمحد)011) - 122(،ومسلم  1952البخاري) - 37

 .( 0111( ،وابن حبان)200( ،وابن ماجة)1552،والرتمذي)
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ء ، أو أي أحد وليأتين أي أحد من إخوان املسلمي من أهل العلم الفضال
العلم ، أو من عامة املسلمي مجيًعا ، بدليل على من أيت  خوان من طلبةإمن 

ّبذه البداهة من أهل العلم السابقي من قبل من حديث الشفاعة على أن 
 أخر من ُيرجون من النار ال يصلون . 

 َوَشَفعَ  النهَبيُّوَن، َوَشَفعَ  َئَكُة،اْلَمال َشَفَعتَ : َوَجله  َعزه  للاُ  فَ يَ ُقولُ  »:  قوله وأما
َها فَ ُيْخَرجُ  النهاَر، َمنَ  قَ ْبَضةً  فَ يَ ْقَبضُ  الرهامَحََي، َأْرَحمُ  َإال يَ ْبقَ  َولَْ  اْلُمْؤَمُنوَن،  َمن ْ

ًرا يَ ْعَمُلوا لَْ  قَ ْوًما َواهَ  ِف  نَ َهرٍ  ِف  فَ يُ ْلَقيَهمْ  مُحًَما، َعاُدوا َقدْ  َقطُّ  َخي ْ ،  اجْلَنهةَ  َأف ْ
 .« اْْلََياةَ  نَ َهرُ  »: َلهُ  يُ َقالُ 

ًرا يَ ْعَمُلوا لَْ  » : اللهْفظَةُ  َهَذهَ : ، بقوله  خزُية بن َبْكرٍ  أَبُو اإلماميه لفريد ع  َخي ْ
َفى: اْلَعَربُ  يَ ُقولُ  الهَذي اجْلَْنسَ  َمنَ "  َقطُّ   َعنَ  لَنَ ْقَصهَ  الشهْيءَ  َعنَ  ااَلْسمُ  يُ ن ْ

ًرا يَ ْعَمُلوا لَْ  ْصَل،اْل َهَذا َعَلى اللهْفظَةَ  َهَذهَ  ،َفَمْعىَن  َوالتهَمامَ  اْلَكَمالَ   َقطُّ، َخي ْ
 اْلَمْعىَن  َهَذا بَ ي هْنتُ  َوَقدْ  َبَه، َوَأَمرَ  َعَلْيهَ  َأْوَجبَ  َما َعَلى ال ، َواْلَكَمالَ  التهَمامَ  َعَلى

 19.ُكُتَب  َمنْ  َمَواَضعَ  ِف 
  

  
                                                           

 دار .ط(152-150:ص( )105) خزُية ابن للمام" الرب صفات وإثبات التوحيد كتاب"  - 19
 .مصر .اْلديث
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رُ ،  َعْنَدنَا اْلُمْسَتَفيضُ  اْلَعَربَ  مُ َكال َهَذاوقال اإلمام القاسم بن سالم :   َغي ْ
 َأال،  َحَقيَقَتهَ  َغرْيَ  َعَلى عمُله َكانَ  َإَذا، َعاَمَلهَ  َعنْ  اْلَعَملَ  َإزَاَلةَ  ِف  اْلُمْستَ ْنَكرَ 

 َوال،  َشْيًئا صنعتَ  َما: َلَعَمَلهَ  مبحكمٍ  لَْيسَ  َكانَ  َإَذا لَلصهاَنعَ  يَ ُقوُلونَ  أَن هُهمْ  تَ َرى
َا ،َعَمالً  َعَمْلتَ  َعةَ  َعَلى ال التهْجوَيَد، نَ ْفيَ  َعَلى َهاُهَنا َمْعَناُهمْ  َوَقعَ  َوَإَّنه  الصهن ْ
رُ  ْسَم،بَاال َعاَملٌ  َعْنَدُهمْ  فَ ُهوَ  نَ ْفَسَها،  39. تْ َقانَ اإل ِف  َعاَملٍ  َوَغي ْ

 

    

                                                           
 للنشر املعارف مكتبة: الناشر وىلاْل .ط(2/90)أبو عبيد القاسم بن سالم " اإلُيان"  - 18

 . والتوزيع
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 الفصل الثالث 

 بيان السنن الرواتب وفضلها  :

:  آأثىن عرش ركعة يف اليوم والليةلبيان السنن الرواتب   

 ةَ َصال َعنْ  َعنهما، اّلِلهُ  َرَضيَ  َعاَئَشةَ  َسأَْلتُ : قَالَ ،  َشَقيقٍ  ْبنَ  للاَ  َعْبدَ  َعنْ 
 مثُه  بَ ْييَت، ِف  َأْربَ ًعا الظُّْهرَ  قَ ْبلَ  ُيَصلَ ي َكانَ  »: فَ َقاَلتْ  التهَطوَُّع، َمنَ   للاَ  َرُسولَ 
 بَالنهاسَ  ُيَصلَ ي وََكانَ  رَْكَعتَ ْيَ، فَ ُيَصلَ ي بَ ْييَت  َإىَل  يَ ْرَجعُ  مثُه  بَالنهاَس، فَ ُيَصلَ ي َُيُْرجُ 

 َيْدُخلُ  مثُه  ْلَعَشاَء،ا َّبَمُ  ُيَصلَ ي وََكانَ  رَْكَعتَ ْيَ، فَ ُيَصلَ ي بَ ْيَتهَ  َإىَل  يَ ْرَجعُ  مثُه  اْلَمْغَرَب،
 10اْلديث«رَْكَعتَ ْيَ ،... فَ ُيَصلَ ي بَ ْييَت 
ُهَما، اّلِلهُ  َرَضيَ  ُعَمرَ  اْبنَ  وَعنَ   قَ ْبلَ  َسْجَدتَ ْيَ   النهَب َ  َمعَ  َصلهْيتُ  »: قَالَ  َعن ْ

 الَعَشاَء، بَ ْعدَ  َوَسْجَدتَ ْيَ  املَْغَرَب، بَ ْعدَ  َوَسْجَدتَ ْيَ  الظُّْهَر، بَ ْعدَ  َوَسْجَدتَ ْيَ  الظُّْهَر،
ثَ ْتَن ،  «بَ ْيَتهَ  َفَفي َوالَعَشاءُ  املَْغَربُ  فََأمها اجلُُمَعَة ، بَ ْعدَ  َوَسْجَدتَ ْيَ   ُأْخيَت  َوَحده

 ،«الَفْجرُ  َيْطُلعُ  َما بَ ْعدَ  َخَفيَفتَ ْيَ  رَْكَعتَ ْيَ  ُيَصلَ ي َكانَ   النهَبه  َأنه  »: َحْفَصةُ 
  ».41 النهَب َ  َعَلى َأْدُخلُ  الَ  َساَعةً  وََكاَنتْ 

 

  

                                                           
 .(4218(،وابن حبان)1481(،وأبو داود)42011،وأمحد)(110) - 108مسلم  -40
 (.211( ، والرتمذي)2804(،وأمحد )1114،1111البخاري)- 21
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 الس نة الراتبة للجمعة :

 اجْلُُمَعةَ  بَ ْعدَ  َصلهْيُتمْ  َإَذا »:   للاَ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ،  ُهَريْ َرةَ  َأَب  َعنْ 
 َعَجلَ  فََإنْ : "ُسَهْيلٌ  قَالَ : َإْدرَيسَ  اْبنُ  قَالَ : َرَوايََتهَ  ِف  َعْمٌرو زَادَ . « َأْربَ ًعا َفَصلُّوا

 11.«رََجْعتَ  َإَذا َورَْكَعتَ ْيَ  اْلَمْسَجَد، ِف  رَْكَعتَ ْيَ  َفَصل َ  َشْيءٌ  َبكَ 
ُهَما اّلِلهُ  ُعَمَر َرَضيَ  ْبنَ  اّلِلهَ  َعْبدَ  َعنْ و   قَ ْبلَ  ُيَصلَ ي َكانَ   اّلِلهَ  َرُسولَ  َأنه  »: َعن ْ

 الَعَشاءَ  َوبَ ْعدَ  بَ ْيَتَه، ِف  رَْكَعتَ ْيَ  املَْغَربَ  َوبَ ْعدَ  رَْكَعتَ ْيَ، َوبَ ْعَدَها رَْكَعتَ ْيَ، الظُّْهرَ 
11.«رَْكَعتَ ْيَ  فَ ُيَصلَ ي يَ ْنَصَرَف، َحّته  اجلُُمَعةَ  بَ ْعدَ  ُيَصلَ ي الَ  وََكانَ  رَْكَعتَ ْيَ،

 

: قَالَ  مثُه  بَ ْيَتَه، ِف  َسْجَدتَ ْيَ  َفَسَجدَ  اْنَصَرَف، اجْلُُمَعةَ  َصلهى َإَذا َكانَ  أَنههُ  ،وعنه 
11.«َذَلكَ  َيْصَنعُ   للاَ  َرُسولُ  َكانَ »

 

 يصليها: قال من فمنهم اجلمعة، صالة بعد الراتبة ِف العلم أهل واختلف
 ْلديث البيت؛ ِف ركعتي يصليها: قال من ، ومنهم هريرة أب ْلديث أربًعا؛

   النب فعل من عمر ابن

                                                           
 (،والنسائي1114(،وابن ماجة)841(،والرتمذي)1111(،وأبو داود)1200،وأمحد)(881) - 48مسلم - 24
 (.4288(،وابن حبان)1244)

 (.181،1241(والنسائي)1484،وأبو داود)بذكر ركعتي بعد اجلمعة فقط (884) - 11 (،ومسلم111البخاري)- 21
 (1110(،وابن ماجة)844(،والرتمذي)1114(،وأبو داود)2141،وأمحد)(884) - 10 مسلم- 22

  (.1241،والنسائي)



 

 

30 

 َمْنزََلهَ  َإىَل  َدَخلَ  اجْلُُمَعةَ  َصلهى َإَذا وََكانَ  » :" ويقول اإلمام ابن القيم ِف " الزاد
 .َأْربَ ًعا بَ ْعَدَها ُيَصلَ يَ  َأنْ  َهاَصال َمنْ  ُسنهتَ َها، َوَأَمرَ  رَْكَعتَ ْيَ  َفَصلهى

 َوَإنْ  َأْربَ ًعا، َصلهى اْلَمْسَجدَ  ِف  َصلهى َإنْ : تيمية ابن العباس أبو َشْيُخَنا قَالَ 
 . « رَْكَعتَ ْيَ  َصلهى بَ ْيَتهَ  ِف  َصلهى
 َرَضيَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َعنَ  داود، أبو ذََكرَ  َوَقدْ  َحاَديُث،اْل َتُدلُّ  َهَذا َوَعَلى:  قُ ْلتُ 

ُهَما ،  اّلِلهُ   بَ ْيَتهَ  ِف  َصلهى َوَإَذا ، َأْربَ ًعا َصلهى اْلَمْسَجدَ  ِف  َصلهى َإَذا َكانَ  أَنههُ َعن ْ
 15.رَْكَعتَ ْيَ  َصلهى

 

 :وهديه فهيا  عىل ركعيت الفجر حرصه 

َها، اّلِلهُ  َرَضيَ  َعاَئَشةَ  َعنْ   ، الن هَواَفلَ  َمنَ  َشْيءٍ  َعَلى  النهَبُّ  َيُكنَ  لَْ »: قَاَلتْ  َعن ْ
  10 «الَفْجرَ  رَْكَعيَتَ  َعَلى تَ َعاُهًدا َمْنهُ  َأَشده 

َها ، اّلِلهُ  وعنها َرَضيَ  ،  الن هَواَفلَ  َمنَ  َشْيءٍ  ِف   للاَ  َرُسولَ  رَأَْيتُ  َما»: قَاَلتْ  َعن ْ
 10.«اْلَفْجرَ  قَ ْبلَ  الرهْكَعتَ ْيَ  َإىَل  َمْنهُ  َأْسَرعَ 

                                                           
 (.1/248" زاد املعاد ")- 28
 (.4241(،وابن حبان)1482(،وأبو داود)42141(،وأمحد يف " املسند")1141البخاري) - 46
 (.1108(، وابن خزمية)7542، وابن حبان )(142) - 18مسلم - 47
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َها، اّلِلهُ  َرَضيَ  وعنها  رََكَعاٍت، مَثَاَنَ  َصلهى مثُه  الَعَشاَء،  النهَبُّ  َصلهى»: قَاَلتْ  َعن ْ
 19.«أََبًدا َيَدْعُهَما َيُكنْ  َولَْ ،  النَ َداَءْينَ  بَ ْيَ  َورَْكَعتَ ْيَ  َجاَلًسا، َورَْكَعتَ ْيَ 

َها اّلِلهُ  َرَضيَ  هاوَعنْ   َورَْكَعتَ ْيَ  الظُّْهَر، قَ ْبلَ  َأْربَ ًعا َيدَعُ  الَ  َكانَ   النهَبه  َأنه »: َعن ْ
 18 .«الَغَداةَ  قَ ْبلَ 

 يف صالة س نة الفجر : ته وختفيفه قراء

 أَي َُّها يَا ُقلْ } :اْلَفْجرَ  رَْكَعيَتَ  ِف  قَ َرأَ   للاَ  َرُسولَ  َأنه :  ُهَريْ َرةَ  َأَب  َعنْ 
 50.{َأَحدٌ  للاُ  ُهوَ  ُقلْ  }وَ  {اْلَكاَفُرونَ 

ُهَما  اّلِلهُ  َرَضيَ  َعبهاسٍ  اْبنَ  وَعنَ   رَْكَعيَتَ  ِف  يَ ْقَرأُ    للاَ  َرُسولُ  َكانَ : قَالَ  ،َعن ْ
َنا أُْنَزلَ  َوَما بَاهللَ  آَمنها ُقوُلوا}: اْلَفْجرَ   آلَ  ِف  َوالهيَت  ،[210: البقرة] { َإلَي ْ
نَ َنا َسَواءٍ  َكَلَمةٍ  َإىَل  تَ َعاَلْوا}: َعْمَرانَ  َنُكمْ  بَ ي ْ  52.[01: عمران آل] { َوبَ ي ْ

َها، اّلِلهُ  َرَضيَ  َعاَئَشةَ  وَعنْ   قَ ْبلَ  اللهتَ ْيَ  الرهْكَعتَ ْيَ  ُُيَفَ فُ   النهَبُّ  َكانَ  : قَاَلتْ  َعن ْ
 51. الَكَتاَب؟ بَأُم َ  قَ َرأَ  َهلْ : ُقولُ ْل َإن َ  َحّته ،  الصُّْبحَ  َصاَلةَ 

                                                           
 (.1141وأبو داود)، (48401)وأمحد يف " املسند" ( ،4481البخاري) - 28
 (.1481داود)وأبو  ،(1184) البخاري  -21
 (.1128(، وابن ماجة)128(، والنسائي)1484، وأبو داود)(144) - 18 مسلم - 80
 .(122(،والنسائي)1481(،وأبو داود)4018(،وأمحد يف " املسند")141) - 100 مسلم - 81
(،وابن 124(،والنسائي)1488(،وأبو داود)48181،وأمحد)(142) - 14(،ومسلم1111رواه البخاري) - 84

 (.4244حبان)
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َها  اّلِلهُ  َرَضيَ  َحْفَصةَ  وَعنْ   ال اْلَفْجُر، طََلعَ  َإَذا   للاَ  َرُسولُ  َكانَ »: قَاَلتْ  ،َعن ْ
 51.«َخَفيَفتَ ْيَ  رَْكَعتَ ْيَ  َإال ُيَصلَ ي
َهما اّلِلهُ  َرَضيَ  ُعَمرَ  ْبنَ ال قُ ْلتُ  :قَالَ  َسريَيَن، ْبنَ  أََنسَ  وَعنْ   الرهْكَعتَ ْيَ  َأرَأَْيتَ : َعن ْ
 َمنَ  ُيَصلَ ي  النهَبُّ  َكانَ »: فَ َقالَ  الَقَراَءَة، َفيَهَما ُأَطيلُ ،  الَغَداةَ  َصاَلةَ  قَ ْبلَ 

 وََكَأنه  الَغَداَة، َصاَلةَ  قَ ْبلَ  الرهْكَعتَ ْيَ  َوُيَصلَ ي َبرَْكَعٍة، َويُوتَرُ  َمثْ ىَن، َمثْ ىَن  اللهْيلَ 
  54". ُسْرَعةً  َأيْ : مَحهادٌ  قَالَ  «بَُأُذنَ ْيهَ  اَْلَذانَ 

 

 فضل السنن الرواتب  :

 فضل ركعتا س نة الفجر :

َها  اّلِلهُ  َرَضيَ  َعاَئَشةَ  َعنْ  رٌ ،  اْلَفْجرَ  رَْكَعَتا »: قَالَ  ،  النهَب َ  َعنَ  ،َعن ْ  َمنَ  َخي ْ
نْ َيا  55.«َفيَها َوَما الدُّ
ْعتُ :  َُههارٍ  ْبنَ  نُ َعْيمَ  وَعنْ     : َوَجله  َعزه  للاُ  قَالَ : يَ ُقولُ   النهَبه  َسََ

  

                                                           
 (.1128(،وابن ماجة)881(،والنسائي)44211،وأمحد)(141) - 88(،ومسلم418البخاري)- 81
 (.121)-181(، ومسلم118البخاري) - 82
 (214(،والرتمذي)42421،وأمحد يف " املسند")(148) - 14مسلم - 55

 (.1101(،وابن خزمية)1181،والنسائي)
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 56.«آَخَرهُ  َأْكَفكَ ،  الن هَهارَ  َأوهلَ  رََكَعاتٍ  َأْرَبعَ  َعنْ  تَ ْعَجزْ  ، ال آَدمَ  اْبنَ  »
 

 فضل الس نة الراتبة لصالة الظهر وركعيت بعدها غري راتبة :

 اْشَتده  اْلَمْوتُ  ُسْفَياَن، َأَب  ْبنَ  َبَعْنَبَسةَ  نَ َزلَ  َلمها: قَالَ  َعَطيهَة، ْبنَ  َحسهانَ  َعنْ 
ْعتُ  َإن َ  َأَما: قَالَ ،  اجْلََزُع؟ َهَذا َما: َلهُ  َفَقيلَ  َجَزُعُه،  ُأْخَتُه، يَ ْعَن  َحَبيَبَة، أُمه  َسََ
 َحرهمَ  بَ ْعَدَها، َوَأْربَ ًعا الظُّْهَر، قَ ْبلَ  َأْربَ ًعا َصلهى َمنْ »:  اّلِلهَ  َرُسولُ  قَالَ : تَ ُقولُ 

ْعتُ ُهن   ُمْنذُ  تَ رَْكتُ ُهنه  َفَما. «النهارَ  َعَلى ْلََْمهُ  اّلِلهُ   50. َسََ

                                                           
 (4812(،وابن حبان)1214(،والدارمي)218(،والرتمذي)1481داود) (،وأبو44212صحيح : رواه أمحد) - 84

 وصححه األلباين وشعيب األرنؤوط. 
ْشرَاِق، َصاَلةخ : َوِقيلَ  الضَُّحى، َصاَلةخ  اْلمخرَادخ : ِقيلَ   ،( َأْكِفكَ ) الشَّْرِعي ِ  الن ََّهارِ  فَ ْرضِ  أَوَّلخ  أِلَنَّهخ ;  َوفَ ْرضخهخ  الصُّْبحِ  سخنَّةخ : َوِقيلَ  اإْلِ
 بَ ْعدَ  َتْكَرهخهخ  َما َعْنكَ  َوأَْدَفعخ  َوَحَواِئَجَك، شخْغَلكَ  َأْكِفكَ : َأيْ  الطِ ييبُّ، قَالَ  الن ََّهاِر، آِخرِ  ِإىَل : َأيْ  ،( آِخَرهخ ) ِهمَّاِتكَ مخ : َأيْ 

"مرقاة  .اه  َحَواِئِجكَ  ِبَقَضاءِ  آِخرِهِ  يف  بَاَلكَ  أخفَ ر ِغْ  الن ََّهاِر، أَوَّلِ  يف  ِبِعَباَدِت  بَاَلكَ  فَ ر ِغْ  َواْلَمْعَن  الن ََّهاِر، آِخرِ  ِإىَل  َصاَلِتكَ 
 (.1/180املفاتيح ")

 (1140(، وابن ماجة)1811(،والنسائي)248والرتمذي) (،1441،وأبو داود)(44142)صحيح : رواه أمحد - 81
 وصححه األلباين وشعيب األرنؤوط.
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 َأنْ  بَ ْعدَ  َأْربَ ًعا ُيَصلَ ي َكانَ   اّلِلهَ  َرُسولَ  َأنه  ،  السهاَئبَ  ْبنَ  اّلِلهَ  َعْبدَ  وَعنْ 
 السهَماَء، أَبْ َوابُ  َفيَها تُ ْفَتحُ  َساَعةٌ  َإن هَها»: َوقَالَ  الظُّْهَر، قَ ْبلَ  الشهْمسُ  تَ ُزولَ 

 59.«َصاَلحٌ  َعَملٌ  َفيَها َل  َيْصَعدَ  َأنْ  َوُأَحبُّ 

َها اّلِلهُ  َرَضيَ  َحَبيَبةَ  أُم َ  وَعنْ   يَ ْومٍ  ِف  َصلهى َمنْ  »:  اّلِلهَ  َرُسولُ  قَالَ : قَاَلتْ  ،َعن ْ
َلةٍ   َورَْكَعتَ ْيَ  الظُّْهَر، قَ ْبلَ  َأْربَ ًعا: اجلَنهةَ  ِف  بَ ْيتٌ  َلهُ  ُبَنَ  ،رَْكَعةً  َعْشَرةَ  ثَْنيَتْ  َولَي ْ

 اْلَفْجرَ  ةَ َصال قَ ْبلَ  َورَْكَعتَ ْيَ  الَعَشاَء، بَ ْعدَ  َورَْكَعتَ ْيَ  املَْغَرَب، بَ ْعدَ  َورَْكَعتَ ْيَ  بَ ْعَدَها،
 58« اْلَغَداةَ  ةَ َصال

                                                           
رمحه  –( ، وقال الشيخ أمحد شاكر 218، والرتمذي) صحيح وقال شعيب األرنؤوط: إسناده(18114رواه أمحد ) - 88

 (وصححه األلباين1141صحيح متصل اإلسناد ،و" مشكاة املصابيح") –هللا 
 (.1121(، وابن ماجة)1118(واللفظ له ،والنسائي)218(،والرتمذي)148)101--101مسلم  -59
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 الفصل الرابع :

النافةل يف البيت :فضل صالة   

 آأفضل الصالة صالة املرء يف بيته اإل املكتوبة  :

 أَنههُ  َحَسْبتُ : قَالَ  - ُحْجَرةً  اَتهَذَ    اّلِلهَ  َرُسولَ  َأنه :   ثَاَبتٍ  ْبنَ  زَْيدَ  َعنْ 
 َمنْ  نَاسٌ  َبَصالَتَهَ  َفَصلهى لََياَلَ، َفيَها َفَصلهى رََمَضاَن، ِف  - َحَصريٍ  َمنْ  قَالَ 

 الهَذي َعَرْفتُ  َقدْ »: فَ َقالَ  َإلَْيَهمْ  َفَخَرجَ  يَ ْقُعُد، َجَعلَ  َّبَمْ  َعَلمَ  فَ َلمها َأْصَحاَبَه،
 َصاَلةُ ،  الصهاَلةَ  َأْفَضلَ  فََإنه  بُ ُيوَتُكْم، ِف  النهاسُ  أَي َُّها َفَصلُّوا َصَنيَعُكْم، َمنْ  رَأَْيتُ 
00.«املَْكُتوبَةَ  َإال،  بَ ْيَتهَ  ِف  املَْرءَ 

 

 َإال َهَذا، َمْسَجَدي ِف  تَهَ َصال َمنْ  َأْفَضلُ ،  بَ ْيَتهَ  ِف  اْلَمْرءَ  ةُ َصال»:  وِف رواية 
02.«اْلَمْكُتوبَةَ 

 

 . لنا أيًضا : أُنا أفضل ِف اْلجر من صالهتا ِف مسجد رسول للا فتبي 
 

  

                                                           
(خمتصرًا بدون 280(، والرتمذي)1121داود)(،وأبو 41884،،وأمحد)(181) - 411 (، ومسلم111البخاري) - 40

 (1811ذكر القصة ،والنسائي)
 (و"مشكاة املصابيح"280(،والرتمذي )1022صحيح : رواه أبو داود)- 41
 وصححه األلباين وشعيب األرنؤوط .(1100)
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ا : اإن هللا    جاعل من صالته النافةل يف بيته رريا

 ِف  ةَ الصهال َأَحدُُكمُ  َقَضى َإَذا »:   للاَ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ،  َجاَبرٍ  َعنْ 
 تَهَ َصال َمنْ  بَ ْيَتهَ  ِف  َجاَعلٌ  للاَ  فََإنه  تََه،َصال َمنْ  َنَصيًبا لَبَ ْيَتهَ  فَ ْلَيْجَعلْ  َمْسَجَدَه،

ًرا   01.«َخي ْ
ْعتُ : قَالَ  أَنههُ ،   اْْلُْدَري َ  َسَعيدٍ  َأَب  َعنْ  ، َجاَبرٍ  وَعنْ  ،   اّلِلهَ  َرُسولَ  َسََ
 فَ ْلُيَصل َ  َحيَنَئٍذ، بَ ْيَتهَ  َإىَل  رََجعَ  مثُه  اْلَمْسَجَد، ِف  َتهُ َصال َأَحدُُكمْ  َقَضى َإَذا»: يَ ُقولُ 

  تََه،َصال َمنْ  َنَصيًبا لَبَ ْيَتهَ  َوْلَيْجَعلْ  رَْكَعتَ ْيَ، بَ ْيَتهَ  ِف 
ًرا تَهَ َصال َمنْ  بَ ْيَتهَ  ِف  َجاَعلٌ  اّلِلهَ  فََإنه   01 «َخي ْ

ُهَما  اّلِلهُ  َرَضيَ  ُعَمرَ  اْبنَ  وَعنَ   َمنْ  بُ ُيوَتُكمْ  ِف  اْجَعُلوا»: قَالَ ،   النهَب َ  َعنَ  ،َعن ْ
 01.«قُ ُبورًا تَ تهَخُذوَها َوالَ ،  َصالََتُكمْ 

 َفيَه، للاُ  يُْذَكرُ  الهَذي اْلبَ ْيتَ  َمَثلُ  »: قَالَ  ،  النهَب َ  َعنَ  ،  ُموَسى َأَب  وَعنْ 
 05.«َواْلَميَ تَ  اْْلَي َ  َمَثلُ  َفيَه، للاُ  يُْذَكرُ  ال الهَذي َواْلبَ ْيتَ 

  

                                                           
  (.4210(،وابن حبان)1114(،وابن ماجة)12118،وأمحد)(118) - 410 مسلم - 44
،وابن  مسلم شرط على صحيح إسناده وقال شعيب األرنؤوط:(11841،11848صحيح: رواه أمحد يف " املسند") - 41

 (.1404خزمية)
  .(1818(،والنسائي)281(،والرتمذي)1021، وأبو داود)(111) - 408 (، ومسلم214،1181البخاري) - 42
 (.882،وابن حبان)(111) - 411مسلم - 48
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ليه من صالهتا يف مسجده : صالة رسول هللا   النافةل يف بيته آأحب اإ

 َسأَْلتُ : قَالَ  ،رضي للا عنهم  َسْعدٍ  ْبنَ  اّلِلهَ  َعْبدَ  َعمَ هَ  َعنْ  َحَكيٍم، ْبنَ  َحَرامَ  َعنْ 
َا  اّلِلهَ  َرُسولَ   الأَ  »: قَالَ  اْلَمْسَجَد؟ ِف  ةُ الصهال َأوَ  بَ ْييَت  ِف  ةُ الصهال َأْفَضُل؟ َأُيُّ

َربَهُ  َما بَ ْييَت؟ َإىَل  تَ َرى  َأنْ  َمنْ  َإَله  َأَحبُّ  بَ ْييَت  ِف  ُأَصلَ يَ  نْ َفأل اْلَمْسَجدَ  َمنَ  َأق ْ
 00.«َمْكُتوبَةً  ةً َصال َتُكونَ  َأنْ  َإال اْلَمْسَجَد، ِف  ُأَصلَ يَ 
  للاَ  َرُسولُ  أَتَانَا: قَالَ  ،  ْشَهلَ اْل َعْبدَ  َبَن  َأَخي لََبيٍد، ْبنَ  َُمُْمودَ  وَعنْ 

َها َسلهمَ  فَ َلمها، َمْسَجَدنَا ِف  اْلَمْغَربَ  بََنا َفَصلهى  َهاتَ ْيَ  ارَْكُعوا »: قَالَ ،  َمن ْ
 67اْلَمْغَرَب. بَ ْعدَ  لَلسُّْبَحةَ  « بُ ُيوَتُكمْ  ِف  الرهْكَعتَ ْيَ 

 

لها : يف بيهتا ررير الفريضة والنافةل صالة املرآأة   

، َعنْ  َهما  اّلِلهُ  َرَضيَ  أَبَيهَ  َعنْ  َسالٍَ  اْمَرَأةُ  اْسَتْأَذَنتَ  َإَذا»:   النهَب َ  َعنَ  ،َعن ْ
  09.«َُيْنَ ْعَها َفالَ  املَْسَجدَ  َإىَل  َأَحدَُكمْ 

رٌ  َوبُ ُيوتُ ُهنه  اْلَمَساَجَد، َنَساءَُكمُ  ََتْنَ ُعوا ال »: وِف رواية   08.«َْلُنه  َخي ْ

                                                           
  طوصححه األلباين وشعيب األرنؤو (1404(،وابن خزمية)1118وابن ماجة)،(11001صحيح : رواه أمحد)- 44
وحسنه (1400)خزمية وابن ،4/424 شيبة أيب ابن (1148،وابن ماجة)(41442حسن : رواه أمحد يف " املسند") - 41

 األلباين وشعيب األرنؤوط .
 (.4401حبان)( ،وابن 104(،والنسائي)2884، وأمحد)(224)-112(،ومسلم8418البخاري) - 68
  .وشعيب األرنؤوطاأللباين (وصححه 841( ، وأبو داود)8211صحيح :رواه أمحد يف " املسند)- 41
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 َمنْ  َأْفَضلُ  بَ ْيَتَها ِف  اْلَمْرَأةَ  ةُ َصال»: قَالَ  ،  النهَب َ  َعنَ  ،  اّلِلهَ  َعْبدَ  وَعنْ 
 70«بَ ْيَتَها ِف  هَتَاَصال َمنْ  َأْفَضلُ  ََمَْدَعَها ِف  تُ َهاَوَصال ُحْجَرهَتَا، ِف  هَتَاَصال

 
 اْسَتْشَرفَ َها َخَرَجتَ  فََإَذا َعْورٌَة، اْلَمْرَأةُ »:  قَالَ ،   النهَب َ  َعنَ  ، وَعْنُه 

َا َمنْ  َتُكونُ  َما َوَأق َْربُ  الشهْيطَاُن،  02«بَ ْيَتَها قَ ْعرَ  ِف  َهيَ  َإَذا،  َرّبَ 
 

 َأْحَدثَ  َما رََأى   للاَ  َرُسولَ  َأنه  َلوْ  »:قَاَلتْ  ،  النهَب َ  َزْوجَ  َعاَئَشةَ  وَعنْ 
: َلَعْمَرةَ  فَ ُقْلتُ : قَالَ  ،"َإْسَرائَيلَ  َبَن  َنَساءُ  ُمَنَعتْ  َكَما،   اْلَمْسَجدَ  َلَمنَ َعُهنه  النَ َساءُ 
 01. «نَ َعمْ : قَاَلتْ ،  اْلَمْسَجَد؟ ُمَنْعنَ  َإْسَرائَيلَ  َبَن  أََنَساءُ 

 
َا:  - للا رمحه - النووي اإلمام وقال  َلَكْونَهَ  النهاَفَلَة ِف اْلبَ ْيتَ  َعَلى َحثه  َوَإَّنه
،  َبَذَلكَ  اْلبَ ْيتُ  ، َولََيَتبَ رهكَ  اْلُمْحَبطَاتَ  َمنَ  ، َوَأْصَونَ  الر َيَاءَ  َمنَ  َوأَبْ َعدَ  َأْخَفى
 73.الشهْيطَانُ  َمْنهُ  ، َويَ ْنَفرُ  َئَكةُ َواْلَمال  الرهمْحَةُ  َفيهَ  َوتَ ْنَزلَ 

                                                           
 (وصححه األلباين.1410، وابن خزمية) (810صحيح :رواه أبو داود) - 10
(وصححه األلباين 1111(،وابن خزمية)8811(بالشطر األول فقط ، وابن حبان)1111صحيح : رواه الرتمذي) - 71

 وشعيب األرنؤوط.
 (.841(،وأبو داود)42404،وأمحد يف " املسند")(228) -122(،ومسلم841البخاري) - 72
 (.48-4/41"النووي بشرح مسلم") - 11
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 الفصل اخلامس :

:وفقهُها  السنن غري الرواتب فضل   

 ادلليل عىل آأن قيام الليل تطوعاا بعد فريضة :

 ،  للاَ  َرُسولَ  َقَيامَ  َعنْ  أَْنَبَئيَن : لعائشة رضي للا عنها  عن قتادة 
 َعزه  للاَ  فََإنه  »: قَاَلتْ  بَ َلى،: قُ ْلتُ  ،« اْلُمزهمَ ُل؟ أَي َُّها يَا تَ ْقَرأُ  أََلْستَ  »:فَ َقاَلتْ 

تَ َرضَ  َوَجله   ،َحْوالً  َوَأْصَحابُهُ   للاَ  َنَبُّ  فَ َقامَ  السُّورََة، َهَذهَ  َأوهلَ  ِف  اللهْيلَ  َقَيامَ  اف ْ
 َهَذهَ  آَخرَ  ِف  للاُ  أَنْ َزلَ  َحّته  السهَماَء، ِف  َشْهًرا َعَشرَ  اثْ َنْ  َخاَتَتَ َها للاُ  َوَأْمَسكَ 
 01.اْلديث .«،....ٍ َفرَيَضة بَ ْعدَ  َتَطوًُّعا اللهْيلَ  َقَيامُ  َفَصارَ  التهْخَفيَف، السُّورَةَ 

 

 ما جاء يف فضل قيام الليل : 

 قيام الليل آأفضل النافةل بعد الفريضة :

 رََمَضاَن، بَ ْعدَ  الصَ َيامَ  أَْفَضلُ  »:  للاَ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ،  ُهَريْ َرةَ  َأَب  َعنْ 
 05«اللهْيلَ  ةُ َصال ، اْلَفرَيَضةَ  بَ ْعدَ  ةَ الصهال َوَأْفَضلُ  اْلُمَحرهُم، للاَ  َشْهرُ 

، َرُسولَ  يَا: فَ َقالَ  ،  النهَبه  رَُجلٌ  ولفظه عند أمحد : أََتى  ةَ الصهال َأيُّ  اّلِلَه
 .«اللهْيلَ  َجْوفَ  ِف  ةُ الصهال»: قَالَ  اْلَمْكُتوبََة؟ بَ ْعدَ  َأْفَضلُ 

 
                                                           

 (.1401(،والنسائي)124) - 111 مسلم - 12
 .(218(،والرتمذي)4241(، وأبو داود)8188،وأمحد )(1141) - 404 مسلم - 18
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ا لربه :  من آأجل الأعامل الصاحلة اليت يتقرب هبا العبد شكرا

 َقدْ : قَاُلوا َقَدَماُه، َورََمتْ  َحّته   النهَبُّ  قَامَ : يَ ُقولُ  ، ُشْعَبةَ  ْبنَ  اْلُمَغريَةَ  َعنَ 
َشُكورًا  َعْبًدا َأُكونُ  َأَفال » :قَالَ  تََأخهَر، َوَما َذْنَبكَ  َمنْ  تَ َقدهمَ  َما،  َلكَ  للاُ  َغَفرَ 

». 00 
 َحّته  قَامَ  َصلهى َإَذا ،  للاَ  َرُسولُ  َكانَ : قَاَلتْ  ،رضي للا عنها  َعاَئَشةَ  وَعنْ 
 تَ َقدهمَ  َما َلكَ  ُغَفرَ  َوَقدْ  َهَذا، أََتْصَنعُ  للاَ  َرُسولَ  يَا: َعاَئَشةُ  قَاَلتْ  ُه،رَْجال تَ َفطهرَ 

  00.«َشُكورًا  َعْبًدا َأُكونُ  َأَفال َعاَئَشةُ  يَا »: فَ َقالَ  ،؟تََأخهرَ  َوَما َذْنَبكَ  َمنْ 
 

 ارتباط قيام الليل بصالح العبد :

َهما  اّلِلهُ  َرَضيَ  ُعَمرَ  اْبنَ  عن  ،  اّلِلهَ  َرُسولَ  َأْصَحابَ  َمنْ  رََجاالً  َإنه : قَالَ  ،َعن ْ
 ،  اّلِلهَ  َرُسولَ  َعَلى فَ يَ ُقصُّونَ َها ،  اّلِلهَ  َرُسولَ  َعْهدَ  َعَلى الرُّْؤيَا يَ َرْونَ  َكانُوا

ُ، َشاءَ  َما  اّلِلهَ  َرُسولُ  َفيَها فَ يَ ُقولُ  ، َحَديثُ  ُغاَلمٌ  َوأَنَا اّلِله  املَْسَجدُ  َوبَ ْييَت  السَ نَ 
رٌ  َفيكَ  َكانَ  َلوْ : نَ ْفَسي ِف  فَ ُقْلتُ  أَْنَكَح، َأنْ  قَ ْبلَ   يَ َرى َما َمْثلَ  َلَرأَْيتَ  َخي ْ

َلةٍ  َذاتَ  اْضَطَجْعتُ  فَ َلمها َهُؤاَلَء، ًرا ِفه  تَ ْعَلمُ  ُكْنتَ  َإنْ  اللهُهمه : قُ ْلتُ  لَي ْ  فََأَرَن  َخي ْ
َنَما ُرْؤيَا، ُهَما َواَحدٍ  ُكل َ  َيدَ  ِف  َمَلَكاَن، َجاَءَن  َإذْ  َكَذَلكَ  أَنَا فَ بَ ي ْ  َمنْ  َمْقَمَعةٌ  َمن ْ

                                                           
(،وابن 1422(، والنسائي)214(،والرتمذي)18421،وأمحد)(4811) - 80 (،ومسلم2814البخاري)- 14

 (.111(،وابن حبان)1184(،وابن خزمية)1211ماجة)
 (.1240(،وابن ماجة)42822،وأمحد)(4840) - 81 (،ومسلم2811البخاري ) - 11
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نَ ُهَما َوأَنَا َجَهنهَم، َإىَل  َب  يُ ْقَباَلنَ  ،َحَديدٍ   َمنْ  َبكَ  َأُعوذُ  َإن َ  اللهُهمه : اّلِلهَ  َأْدُعو بَ ي ْ
 نَْعمَ  تُ َراَع، َلنْ : فَ َقالَ  َحَديٍد، َمنْ  َمْقَمَعةٌ  َيَدهَ  ِف  َمَلكٌ  َلَقَيَن  أُرَاَن  مثُه  َجَهنهَم،
 َشَفريَ  َعَلى َب  َوقَ ُفوا َحّته  َب  فَاْنطََلُقوا. الصهاَلةَ  ُتْكَثرُ  ُكْنتَ  َلوْ  أَْنَت، الرهُجلُ 
 َمَلكٌ  قَ ْرنَ ْيَ  ُكل َ  بَ ْيَ  الَبْئَر، َكَقْرنَ  قُ ُرونٌ  َلهُ  الَبْئَر، َكَطي َ  َمْطوَيهةٌ  َهيَ  فََإَذا َجَهنهَم،

 َأْسَفَلُهْم، رُُءوُسُهمْ  بَالسهاَلَسَل، ُمَعلهَقيَ  رََجاالً  َفيَها َوَأَرى َحَديٍد، َمنْ  َمْقَمَعةٌ  بََيَدهَ 
 َعَلى فَ َقَصْصتُ َها،  الَيَميَ  َذاتَ  َعنْ  َب  فَاْنَصَرُفوا قُ َرْيٍش، َمنْ  رََجاالً  َفيَها َعَرْفتُ 

َها َحْفَصَة،  َإنه  »:   اّلِلهَ  َرُسولُ  فَ َقالَ  ، اّلِلهَ  َرُسولَ  َعَلى َحْفَصُة، فَ َقصهت ْ
 بَ ْعدَ  يَ َزلْ  فَ َلمْ »: نَاَفعٌ  فَ َقالَ  «اللهْيلَ  َمنَ  ُيَصلَ ي َكانَ  َلوْ  َصاَلٌح، رَُجلٌ  اّلِلهَ  َعْبدَ 

 09.«الصهاَلَة  ُيْكَثرُ  َذَلكَ 
 

 من آأس باب دخول اجلنة بسالم :

 َفُكْنتُ  َعَلْيَه، النهاسُ  اَْنََفلَ   النهَبُّ  َقَدمَ  َلمها: قَالَ  ، مٍ َسال ْبنَ  للاَ  َعْبدَ  َعنْ 
 َفَكانَ  َكذهاٍب، َبَوْجهَ  لَْيسَ  َوْجَههُ  َأنه  َعَرْفتُ  َوْجَههُ  تَ بَ ي هْنتُ  فَ َلمها اَْنََفَل، َفيَمنَ 
ْعُتهُ  َشْيءٍ  َأوهلُ   ْرَحاَم،اْل َوَصُلوا الطهَعاَم، َوَأْطَعُموا َم،السهال َأْفُشوا »: يَ ُقولُ  َسََ

 08.« مٍ َبَسال اجْلَنهةَ  ، َتْدُخُلوا نََيامٌ  َوالنهاسُ  َوَصلُّوا
                                                           

 (.1010(،وابن حبان)1111(،وابن ماجة)4110،وأمحد)(4211) - 120 ومسلم (1048،1041البخاري) - 18
(وصححه األلباين 4412 ،1801،والدارمي)(4288) والرتمذي ،( 1112) ماجه ،وابن( (41182رواه أمحد) - 11
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 آأن ينال العبد آأو الأمة رمحة هللا وكتبا من اذلاكرين :

 اللهْيلَ  َمنَ  قَامَ  رَُجالً  اّلِلهُ  رََحمَ  »:  اّلِلهَ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ،  ُهَريْ َرةَ  َأَب  َعنْ 
 اّلِلهُ  َورََحمَ  اْلَماَء، َوْجَهَها ِف  َنَضحَ  أََبتْ  فََإنْ  َفَصلهْت، اْمَرأََتهُ  أَيْ َقظَ  مثُه  َفَصلهى،

 ِف  َنَضَحتْ  َأَب  فََإنْ  َفَصلهى، َزْوَجَها أَيْ َقَظتْ  مثُه  َفَصلهْت، اللهْيلَ  َمنَ  قَاَمتْ  اْمَرَأةً 
 90.«اْلَماءَ  َوْجَههَ 

، َسَعيدٍ  َأَب  وَعنْ  َهما  اّلِلهُ  َرَضيَ  ُهَريْ َرةَ  َوَأَب  اْْلُْدَريَ   اّلِلهَ  َرُسولُ  قَالَ : قَاال ،َعن ْ
 :«  ََقظَ  َمن يًعا، رَْكَعتَ ْيَ  َفَصلهَيا اْمَرأََتُه، َوأَيْ َقظَ  اللهْيلَ  َمنَ  اْستَ ي ْ  َمنَ  ُكَتَبا مجََ

 92.«َوالذهاَكَراتَ  َكَثريًا، اّلِلهَ  الذهاَكرَينَ 

 ،  النهَب َ  َزْوجَ رضي للا عنها  َسَلَمةَ  أُمه  َأنه  الَفَراَسيهَة، اْلَاَرثَ  بَْنتَ  َهْندٍ  وَعنْ 
َقظَ : قَاَلتْ  َلةً   اّلِلهَ  َرُسولُ  اْستَ ي ْ ، ُسْبَحانَ  »: يَ ُقولُ  َفزًَعا، لَي ْ  اّلِلهُ  أَنْ َزلَ  َماَذا اّلِلَه

 يُرَيدُ  - اْلُُجَراتَ  َصَواَحبَ  يُوَقظُ  َمنْ  الَفََتَ، َمنَ  أُْنَزلَ  َوَماَذا اْلََزاَئَن، َمنَ 
نْ َيا ِف  َكاَسَيةٍ  ُربه  - ُيَصلَ يَ  َلَكيْ  َأْزَواَجهُ   91.«اْلَخَرةَ  ِف  َعارَيَةٍ  الدُّ

                                                           
 (1114(،وابن ماجة)1410(، والنسائي)1108،1280،وأبو داود)(1210)رواه أمحد - 80

 (1128،وابن خزمية)
 (وصححه األلباين وشعيب األرنؤوط..4848(، وابن حبان)1118ماجة)(، وابن 1281صحيح : رواه أبو داود) - 81
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َهما ، اّلِلهُ  َرَضيَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َعنَ و   َمنَ  ُيَصلَ ي َكانَ   اْْلَطهابَ  ْبنَ  ُعَمرَ  أَبَاهُ  َأنه َعن ْ
: َْلُمْ  يَ ُقولُ ، ةَ لَلصهال َأْهَلهُ  أَيْ َقظَ  اللهْيلَ  آَخرَ  َمنْ  َكانَ  َإَذا َحّته  اّلِلهُ  َشاءَ  َما اللهْيلَ 

ُلو مثُه ،  ةُ الصهال َها َواْصَطَِبْ  ةَ بَالصهال َأْهَلكَ  َوْأُمرْ }يََة : اْل َهَذهَ  يَ ت ْ  َنْسأَُلكَ  ال َعَلي ْ
 91.{ للتقوى َواْلَعاقَبة نرزقك ََنن َرْزقًا
 

َهما  اّلِلهُ  َرَضيَ  اْلَعاصَ  ْبنَ  َعْمَرو ْبنَ  اّلِلهَ  َعْبدَ  َعنْ و   اّلِلهَ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ،َعن ْ
 َوَمنْ  الَغاَفَلَي ، َمنَ  ُيْكَتبْ  لَْ  آيَاتٍ  َبَعْشرَ  قَامَ  َمنْ  »:   صلى للا عليه وسلم

84.«املَُقْنَطرَينَ  َمنَ  ُكَتبَ  آيَةٍ  بَأَْلفَ  قَامَ  َوَمنْ  الَقانََتَي، َمنَ  ُكَتبَ  آيَةٍ  مبَاَئةَ  قَامَ 
 

 

هللا عز وجل لصالة الوتر :حمبة   

 َأْوَتُروا، اْلُقْرآنَ  َأْهلَ  يَا »: قَالَ  مثُه ،   اّلِلهَ  َرُسولُ  َأْوتَ رَ : قَالَ ،   َعَلي ٍ  َعنْ 
 85.«اْلوَتْ رَ  َيَُبُّ  َوتْ رٌ  َوَجله  َعزه  اّلِلهَ  فََإنه 
 

                                                           
 مشكاة " يف األلباين (،وصححه8برقم) الليل، صالة يف جاء ما باب الليل، صالة كتاب مالك، " اإلمام "املوطأ - 81

 صحيح. (: إسناده41/ 4األصول ") جامع " يف األرنؤوط شعيب الشيخ وقال (1420) املصابيح"
 (صححه األلباين ، وحسن إسناده شعيب األرنؤوط.4814(،وابن حبان)1118رواه أبو داود) - 84
 (وصححه األلباين 1141(،وابن ماجة)1418(،والنسائي)1214(، وأبو داود)1448رواه أمحد) - 85



 

 

44 

َّْيِل فََصىلَّ ) فَْضِل َمْن تََعارَّ ِمَن الل
86

: ) 

 اللهْيَل، َمنَ  تَ َعاره  َمنْ  »: قَالَ ،   النهَب َ  ، َعنَ   الصهاَمتَ  ْبنَ  ُعَباَدةَ  َعنْ 
 ُكل َ  َعَلى َوُهوَ  اْلَْمُد، َوَلهُ  املُْلكُ  َلهُ  َلُه، َشرَيكَ  الَ  َوْحَدهُ  اّلِلهُ  َإال َإَلهَ  الَ : فَ َقالَ 
، اْلَْمدُ  َقَديٌر، َشْيءٍ  ، َوُسْبَحانَ  ّلَِلَه ُ،َإال  َإَلهَ  َوالَ  اّلِلَه  َوالَ  َحْولَ  َوالَ  َأْكبَ ُر، َواّلِلهُ  اّلِله
ةَ  ، َإال قُ وه  ، َوَصلهى تَ َوضهأَ  فََإنْ  َلُه، اْسُتَجيبَ  َدَعا َأوْ  َل، اْغَفرْ  اللهُهمه : قَالَ  مثُه  بَاّلِلَه

 90.« َصالَتُهُ  قَُبَلتْ 

 كتابة الأجر ملن نوى قيام الليل فغلبته عيناه :

ُلغُ  ،  الدهْرَداءَ  َأَب  َعنْ   َأنْ  يَ ْنَوي َوُهوَ  َفَراَشُه، أََتى َمنْ  »: قَالَ ،  النهَبه  َبهَ  يَ ب ْ
ُنهُ  فَ َغَلَبْتهُ  اللهْيَل، َمنَ  فَ ُيَصلَ يَ  يَ ُقومَ   نَ ْوُمهُ  وََكانَ  نَ َوى، َما َلهُ  ُكَتبَ  ُيْصَبَح، َحّته  َعي ْ

 99.«رَبَ هَ  َمنْ  َعَلْيهَ  َصَدَقةً 
 

ثبات   انفةل قيام شهر رمضان وبيان فضهل :اإ

َها اّلِلهُ  َرَضيَ  املُْؤَمَنيَ  أُم َ  َعاَئَشةَ  َعنْ  َلةٍ  َذاتَ  َصلهى  اّلِلهَ  َرُسولَ  َأنه  » :َعن ْ  ِف  لَي ْ
 اْجَتَمُعوا مثُه  النهاُس، َفَكثُ رَ  الَقابََلَة، َمنَ  َصلهى مثُه  نَاٌس، َبَصالَتَهَ  َفَصلهى املَْسَجَد،

                                                           
 (.1182" العنوان تبويب البخاري")- 84
(،وابن 1818(،وابن ماجة)1212(،والرتمذي)8040(، وأبو داود)44411(،وأمحد)1182البخاري)- 81

 (.4814حبان)
 (صححه األلباين وحسنه شعيب األرنؤوط .4888(،وابن حبان)1181(، والنسائي)1122رواه ابن ماجة)- 88
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َلةَ  َمنَ  : قَالَ  َأْصَبحَ  فَ َلمها ،  اّلِلهَ  َرُسولُ  َإلَْيَهمْ  َُيُْرجْ  فَ َلمْ  الرهاَبَعَة، َأوَ  الثهالََثةَ  اللهي ْ
 تُ ْفَرضَ  َأنْ  َخَشيتُ  َأن َ  َإال َإلَْيُكمْ  اْلُُروجَ  َمنَ  َُيْنَ ْعَن  َولَْ  َصنَ ْعُتمْ  الهَذي رَأَْيتُ  َقدْ »

 98.«رََمَضانَ  ِف  َوَذَلكَ  َعَلْيُكمْ 
 

 َغرْيَ  َمنْ  رََمَضانَ  َقَيامَ  ِف  يُ َرغَ بُ   للاَ  َرُسولُ  َكانَ  :قَالَ  ،  ُهَريْ َرةَ  َأَب  وَعنْ 
 َما َلهُ  ُغَفرَ  َواْحَتَسابًا، َإُيَانًا رََمَضانَ  قَامَ  َمنْ  » :فَ يَ ُقولُ  َبَعَزُيٍَة، َفيهَ  يَْأُمَرُهمْ  َأنْ 

 َعَلى اَْلْمرُ  َكانَ  مثُه  َذَلكَ  َعَلى َواَْلْمرُ    للاَ  َرُسولُ  فَ تُ ُوِفَ َ . «َذْنَبهَ  َمنْ  تَ َقدهمَ 
 80. «َذَلكَ  َعَلى ُعَمرَ  َخاَلَفةَ  َمنْ  َوَصْدرًا َبْكٍر، َأَب  َخاَلَفةَ  ِف  َذَلكَ 

 

، َعْبدٍ  ْبنَ  الرهمْحَنَ  وَعْن َعْبدَ   ، اَْلطهابَ  ْبنَ  ُعَمرَ  َمعَ  َخَرْجتُ : قَالَ  أَنههُ  الَقاَريَ 
َلةً   لَنَ ْفَسَه، الرهُجلُ  ُيَصلَ ي ُمتَ َفر َُقوَن، َأْوزَاعٌ  النهاسُ  فََإَذا املَْسَجَد، َإىَل  رََمَضانَ  ِف  لَي ْ

 مَجَْعتُ  َلوْ  َأَرى َإن َ »:   ُعَمرُ  فَ َقالَ  الرهْهُط، َبَصالَتَهَ  فَ ُيَصلَ ي الرهُجلُ  َوُيَصلَ ي
 مثُه  َكْعٍب، ْبنَ  ُأَب َ  َعَلى َفَجَمَعُهمْ  َعَزَم، مثُه  «َأْمَثلَ  َلَكانَ  َواَحٍد، قَاَرئٍ  َعَلى َهُؤاَلءَ 

َلةً  َمَعهُ  َخَرْجتُ   نَْعمَ  »: ُعَمرُ  قَالَ  قَارََئَهْم، َبَصاَلةَ  ُيَصلُّونَ  َوالنهاسُ  ُأْخَرى، لَي ْ

                                                           
 (.1111، وأبو داود)(141) - 111،ومسلم (1141) البخاري -81
 (.4102(، والنسائي)4001(،والرتمذي)1181، وأمحد) (181) ومسلم( ، 4001البخاري) -10
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َها يَ َناُمونَ  َوالهيَت  َهَذَه، الَبْدَعةُ   وََكانَ  اللهْيلَ  آَخرَ  يُرَيدُ  «يَ ُقوُمونَ  الهيَت  َمنَ  َأْفَضلُ  َعن ْ
 82. َأوهَلهُ  يَ ُقوُمونَ  النهاسُ 

 

مياانا واحتساابا :  مغفرة هللا تعاىل ما تقدم من ذنب من قام رمضان اإ

 َواْحَتَسابًا، َإُيَانًا رََمَضانَ  قَامَ  َمنْ »: قَالَ ،  اّلِلهَ  َرُسولَ  َأنه   ُهَريْ َرةَ  َأَب  َعنْ 
 92.«َذْنَبهَ  َمنْ  تَ َقدهمَ  َما َلهُ  ُغَفرَ 

َلةَ  يَ ُقمْ  َمنْ »:  اّلِلهَ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ ،  وَعْنُه   َواْحَتَسابًا، َإُيَانًا الَقْدَر، لَي ْ
 93.«َذْنَبهَ  َمنْ  تَ َقدهمَ  َما َلهُ  ُغَفرَ 
 

 كتابة قيام ليةل ملن قام مع الإمام حىت ينرصف :

 السهاَدَسَة، ِف  بََنا يَ ُقمْ  فَ َلمْ  رََمَضانَ   النهَب َ  َمعَ  ُصْمَنا: قَالَ ،   َذر ٍ  َأَب  َعنْ 
 َلوْ  ،  اّلِلهَ  َرُسولَ  يَا: فَ ُقْلَنا اللهْيَل، يَ ْنَتَظرُ  َذَهبَ  َحّته  اْْلَاَمَسةَ  ِف  بََنا َوقَامَ 

                                                           
 .(4010)البخاري -91

 يراد هبا : البدعة اللغوية ال الشرعية . َهِذِه "  الِبْدَعةخ  قوله رضي هللا عنه :" نِْعمَ 
 .(181) - 111 (، ومسلم11البخاري)- 14
 (1484حبان)(،وابن 1488، وأمحد) (140) - 114(، ومسلم 18البخاري)- 11
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َلَتَنا بََقيهةَ  نَ فهْلتَ َنا  َلهُ  ُكَتبَ  يَ ْنَصَرفَ  َحّته  َمامَ اإل َمعَ  قَامَ  َمنْ  َإنههُ  »: فَ َقالَ  َهَذَه، لَي ْ
َلةٍ  َقَيامُ    94.«لَي ْ

َلةٍ  َقَيامُ  َلهُ  ُحَسبَ  يَ ْنَصَرَف، َحّته  َمامَ اإل َمعَ  قَامَ  َإَذا الرهُجلَ  َإنه  » وِف رواية :  لَي ْ
».85

 

َلةٍ  َقَيامَ  يَ ْعَدلُ  فََإنههُ  يَ ْنَصَرفَ  َحّته  َمامَ اإل َمعَ  قَامَ  َمنْ  َإنههُ  » وِف رواية :  80.  «لَي ْ
 

 يف العرش الأواخر من رمضان : حاهل من اجهتاده 

َها للاُ  َرَضيَ  َعاَئَشةَ  َعنْ   اْلَعْشرَ  ِف  جَيَْتَهدُ   للاَ  َرُسولُ  نَ كا » :قَاَلتْ  ،َعن ْ
   80.«َغرْيَهَ  ِف  جَيَْتَهدُ  ال َما َواَخَر،اْل

َها، قَاَلْت: وعنها  ُ َعن ْ َزرَُه،  َكاَن النهَبُّ »َرَضَي اّلِله َإَذا َدَخَل الَعْشُر َشده َمئ ْ
َلُه، َوأَيْ َقَظ َأْهَلهُ    89.«َوَأْحَيا لَي ْ

                                                           
(وصححه األلباين 4821(،وابن حبان)4404(،وابن خزمية )1408(،والنسائي)804صحيح : رواه الرتمذي ) - 12

 وشعيب األرنؤوط.
، وأبو  مسلم شرط على صحيح إسناده: وقال شعيب األرنؤوط (21221صحيح : رواه أمحد يف " املسند")- 18

 (وصححه األلباين.1818(،والدارمي)1142(،والنسائي)1118داود)
 (وصححه األلباين 1141صحيح : رواه ابن ماجة)- 14
 (.1141(،وابن ماجة)114(،والرتمذي)42848،وأمحد)(1118) - 8 مسلم - 97
 1411(،والنسائي) 118(،والرتمذي) 1114(،وأبو داود)42111(،وأمحد)1112) - 1(،ومسلم4042البخاري) - 98

 ( 141(،وابن حبان) 1148(،وابن ماجه)
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 يف صالته : بيان عدد ركعات قيام الليل وهديه 

حدى عرش ركعة يف رمضان وغريه :  صالته صىل هللا عليه وسمل ابإ

َها َعاَئَشةَ  َسَألَ  أَنههُ  ،  الرهمْحَنَ  َعْبدَ  ْبنَ  َسَلَمةَ  َأَب  َعنْ  ُ َعن ْ  َكْيفَ  ، َرَضَي اّلِله
 ِف  َيزَيدُ  للاَ  َرُسولُ  َكانَ  َما » :قَاَلتْ  رََمَضاَن؟ ِف   للاَ  َرُسولَ  ةُ َصال َكاَنتْ 

 َعنْ  َتْسَألْ  َفال َأْربَ ًعا، ُيَصلَ ي رَْكَعًة، َعْشَرةَ  َإْحَدى َعَلى،  َغرْيَهَ  ِف  َوال رََمَضانَ 
 ُيَصلَ ي مثُه  َوطُوْلََنه، ُحْسَنَهنه  َعنْ  َتْسَألْ  َفال َأْربَ ًعا، ُيَصلَ ي مثُه  َوطُوْلََنه، ُحْسَنَهنه 

 يَا » :فَ َقالَ  ُتوَتَر، َأنْ  قَ ْبلَ  أَتَ َنامُ  للاَ  َرُسولَ  يَا: فَ ُقْلتُ : َعاَئَشةُ  فَ َقاَلتْ  ثًا،َثال
َنه  َإنه  َعاَئَشةُ    88.«قَ ْلَب  يَ َنامُ  َوال تَ َناَماَن، َعي ْ

 َرُسولُ  َكانَ  » :قَاَلتْ  ، النهَب َ  َزْوجَ  َعاَئَشَة، َعنْ  ،  الزُّبَ رْيَ  ْبنَ  وعن ُعْرَوةَ 
 النهاسُ  َيْدُعو الهيَت  َوَهيَ  - اْلَعَشاءَ  ةَ َصال َمنْ  يَ ْفُرغَ  َأنْ  بَ ْيَ  َفيَما ُيَصلَ ي  للاَ 

 َويُوَترُ  رَْكَعتَ ْيَ، ُكل َ  بَ ْيَ  ُيَسلَ مُ  رَْكَعًة، َعْشَرةَ  َإْحَدى اْلَفْجَر، َإىَل  - اْلَعَتَمةَ 
َ  اْلَفْجَر، ةَ َصال َمنْ  اْلُمَؤذَ نُ  َسَكتَ  فََإَذا َبَواَحَدٍة،  َوَجاَءهُ  اْلَفْجُر، َلهُ  َوتَ بَ يه

                                                           
 .(42011،وأمحد)(118) - 148 (،ومسلم4011،1841البخاري) - 11

 (.4188(،وابن حبان)1411(،والنسائي)211(،والرتمذي)1121،وأبو داود)
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 يَْأتََيهُ  َحّته  ُْيََن،اْل َشقَ هَ  َعَلى اْضَطَجعَ  مثُه  َخَفيَفتَ ْيَ، رَْكَعتَ ْيَ  فَ رََكعَ  قَامَ  اْلُمَؤذَ ُن،
 200.« قَاَمةَلل اْلُمَؤذَ نُ 

 ثَ َثال ُيَصلَ ي َكانَ  ،  للاَ  َرُسولَ  َأنه  َأْخبَ َرْتُه، َعاَئَشةَ  َأنه  ، ُعْرَوةَ  وَعنْ 
  202اْلَفْجَر. َبرَْكَعيَتَ ،  رَْكَعةً  َعْشَرةَ 

نَ ُهنه  يَ ْقُعدُ  ال ِبَْمٍس، َويُوتَرُ  َمثْ ىَن، َمثْ ىَن  َستًّا ُيَصلَ ي رواية :وزادت ِف   ِف  َإاله  بَ ي ْ
 201. آَخرََهنه 

 َويُوَترُ  رََكَعاٍت، مَثَاَنَ  بَاللهْيلَ  ُيَصلَ ي  اّلِلهَ  َرُسولُ  َكانَ : قَالَ  ، َعبهاسٍ  اْبنَ  وَعنَ 
 201اْلَفْجَر. رَْكَعيَتَ  َوُيَصل َ  بََثالٍث،

 

ابلليل ثالثة عرش ركعة : صىل هللا عليه وسملصالته   

َها َعاَئَشةَ  َعنْ  ُ َعن ْ  ثَ َثال اللهْيلَ  َمنَ  ُيَصلَ ي   للاَ  َرُسولُ  َكانَ : "قَاَلتْ  ،َرَضَي اّلِله
 201." آَخرََها ِف  َإال َشْيءٍ  ِف  جَيَْلسُ  ال ِبَْمٍس، َذَلكَ  َمنْ  يُوَترُ  رَْكَعًة، َعْشَرةَ 

                                                           
 (.75042واللفظ له ،وأمحد يف " املسند")(114) - 144 (، ومسلم4110البخاري) - 100
 (1140(،وأبو داود)48888،وأمحد)(111) - 142 مسلم - 101
 األلباين وشعيب األرنؤوط . وصححه (1181(،وأبو داود)44188صحيح : رواه أمحد يف " املسند") - 104
 (وصححه األلباين وشعيب األرنؤوط .1141(،وابن ماجة)1002)يف " املسند"  صحيح : رواه أمحد-101
(،وابن 1111(،والنسائي)1118(،وأبو داود)42411،48104) يف " املسند" ،وأمحد(111) - 141مسلم 102

 (.4211حبان)
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ُهَما، اّلِلهُ  َرَضيَ  َعبهاسٍ  اْبنَ  وَعنَ   َعْشَرةَ  َثاَلثَ   النهَب َ  َصاَلةُ  َكاَنتْ »: قَالَ  َعن ْ
 105.بَاللهْيلَ  يَ ْعَن  «رَْكَعةً 
َلَة،  للاَ  َرُسولَ  َصاَلةَ  ْرُمَقنه ْل: قَالَ  أَنههُ  ،  اجْلَُهَن َ  َخاَلدٍ  ْبنَ  زَْيدَ  وَعنْ   اللهي ْ

 َصلهى مثُه  َطوَيَلتَ ْيَ، َطوَيَلتَ ْيَ  َطوَيَلتَ ْيَ  رَْكَعتَ ْيَ  َصلهى مثُه  َخَفيَفتَ ْيَ، رَْكَعتَ ْيَ  َفَصلهى»
َلُهَما، اللهتَ ْيَ  ُدونَ  َوُُهَا رَْكَعتَ ْيَ، َلُهَما، اللهتَ ْيَ  ُدونَ  َوُُهَا رَْكَعتَ ْيَ، َصلهى مثُه  قَ ب ْ  قَ ب ْ

َلُهَما، اللهتَ ْيَ  ُدونَ  َوُُهَا رَْكَعتَ ْيَ، َصلهى مثُه   اللهتَ ْيَ  ُدونَ  َوُُهَا رَْكَعتَ ْيَ  َصلهى مثُه  قَ ب ْ
َلُهَما،  200.«رَْكَعةً  َعْشَرةَ  ثَ َثال َفَذَلكَ  َأْوتَ رَ  مثُه  قَ ب ْ

 

 : صالته ابلليل بتسع ركعات بعدما آأسن 

 ادلليل عىل قيام الليل تسع ركعات فهين الوتر:

َها َعاَئَشةَ  َسأَْلتُ : قَالَ  َشَقيٍق، ْبنَ  للاَ  َعْبدَ  َعنْ  ُ َعن ْ  َرُسولَ  ةَ َصال َعنْ  َرَضَي اّلِله
 َُيُْرجُ  مثُه  َأْربَ ًعا، الظُّْهرَ  قَ ْبلَ  بَ ْييَت  ِف  ُيَصلَ ي َكانَ »: فَ َقاَلتْ  َتَطوَُّعَه؟ َعنْ  ،  للاَ 

 مثُه  اْلَمْغَرَب، بَالنهاسَ  ُيَصلَ ي وََكانَ  رَْكَعتَ ْيَ، فَ ُيَصلَ ي َيْدُخلُ  مثُه  بَالنهاَس، فَ ُيَصلَ ي

                                                           
 (.142)-112 ومسلم ،(1118) البخاري -108
 (1144(،وأبو داود)41480،وأمحد يف " املسند")(148) - 118مسلم- 104

 (.4408(،وابن حبان)1144ماجة)،وابن 
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 رَْكَعتَ ْيَ، فَ ُيَصلَ ي بَ ْييَت  َوَيْدُخلُ  اْلَعَشاَء، بَالنهاسَ  َوُيَصلَ ي رَْكَعتَ ْيَ، فَ ُيَصلَ ي َيْدُخلُ 
 200.«... اْلوَتْ ُر، َفيَهنه ،  رََكَعاتٍ  َتْسعَ  اللهْيلَ  َمنَ  ُيَصلَ ي وََكانَ 
َها َعاَئَشةَ  وَعنْ  ُ َعن ْ  َتْسعَ  اللهْيلَ  َمنَ  ُيَصلَ ي   النهَبُّ  َكانَ »: قَاَلتْ  ، َرَضَي اّلِله

 .  209.«رََكَعاتٍ 
 َوْترَ  َعنْ  أَْنَبَئيَن  اْلُمْؤَمَنيَ  أُمه  يَا: قُ ْلتُ : قَالَ  َعاَمٍر، ْبنَ  َهَشامَ  ْبنَ  وعن َسْعدَ 

َعثُهُ  َوَطُهورَُه، َسَواَكهُ  َلهُ  نَُعدُّ  ُكنها: " فَ َقاَلتْ  ،  للاَ  َرُسولَ   َأنْ  َشاءَ  َما للاُ  فَ َيب ْ
َعَثهُ   ِف  َإال َفيَها جَيَْلسُ  ال رََكَعاتٍ  َتْسعَ  َوُيَصلَ ي َويَ تَ َوضهأُ، فَ َيَتَسوهُك، اللهْيَل، َمنَ  يَ ب ْ

 فَ ُيَصل َ  يَ ُقومُ  مثُه  ُيَسلَ ُم، َوال يَ ن َْهضُ  مثُه  َوَيْدُعوُه، َوََيَْمُدهُ  للاَ  فَ َيْذُكرُ  الثهاَمَنَة،
 مثُه  ُيْسَمُعَنا، َتْسَليًما ُيَسلَ مُ  مثُه  َوَيْدُعوُه، َوََيَْمُدهُ  للاَ  فَ َيْذُكرُ  يَ ْقُعدُ  مثُه  التهاَسَعَة،

 فَ َلمها بُ َنه، يَا رَْكَعةً  َعْشَرةَ  َإْحَدى فََتْلكَ  قَاَعٌد، َوُهوَ  ُيَسلَ مُ  َما بَ ْعدَ  رَْكَعتَ ْيَ  ُيَصلَ ي
 َصَنيَعهَ  َمْثلَ  الرهْكَعتَ ْيَ  ِف  َوَصَنعَ  َبَسْبٍع، َأْوتَ رَ  اللهْحمُ  َوَأَخَذهُ  ، للاَ  َنَبُّ  َأَسنه 

 208«... بُ َنه، يَا َتْسعٌ  فََتْلكَ  اْْلَوهَل،

                                                           
 (.4218(،وابن حبان)1481(،وأبو داود)42011،وأمحد يف " املسند" )(110) - 108مسلم- 101
 .وصححه األلباين (1148،والنسائي)(1140)(، وابن ماجه221،222)(، والرتمذي44181أمحد) صحيح : رواه-108
 (.1401(،والنسائي)1124(،وأبو داود)1124،وأمحد)(124) - 111مسلم -101
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َلةً   للاَ  َرُسولُ  َصلهى: قَالَ  ،رضي للا عنه  َذر ٍ  َأَب  وَعنْ   َحّته  بَآيَةٍ  فَ َقَرأَ  لَي ْ
بْ ُهمْ  َإنْ } : َّبَا َوَيْسُجدُ  َّبَا يَ رَْكعُ  َأْصَبَح،  فََإنهكَ  َْلُمْ  تَ ْغَفرْ  َوَإنْ  َعَباُدكَ  فََإن هُهمْ  تُ َعذَ 

 220.[ 229: املائدة] { اْْلََكيمُ  اْلَعزَيزُ  أَْنتَ 
 

: الوتر بواحدة وثالث ومخس وس بع   

هَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َعنَ  ُ َعن ْ  َمنْ  رَْكَعةٌ  اْلوَتْ رُ »:  للاَ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ، امَرَضَي اّلِله
 222.«اللهْيلَ  آَخرَ 
 َمْوىًل  َوَعْنَدهُ  َبرَْكَعٍة، الَعَشاءَ  بَ ْعدَ   ُمَعاَويَةُ  َأْوتَ رَ : قَالَ  ُمَلْيَكَة، َأَب  اْبنَ  وَعنَ 

  اّلِلهَ  َرُسولَ  َصَحبَ  َقدْ  فََإنههُ  َدْعهُ »: فَ َقالَ  َعبهاسٍ  اْبنَ  فَأََتى َعبهاٍس، ْبنَ ال
 221.«َفَقيهٌ  َإنههُ  َأَصاَب،»: قَالَ  وِف رواية :"
 اْلَعَتَمةَ  بَ ْعدَ  يُوَترُ  َكانَ  َوقهاصٍ  َأَب  ْبنَ  َسْعدَ  َأنه  َشَهاٍب؛ اْبنَ  َعنَ  وعن َماَلك،

 221. َبَواَحَدةٍ 
 .َثاَلثٌ  اْلوَْترَ  َأْدنَ  َوَلَكنْ . َعْنَدنَا اْلَعَملُ  هَذا َعَلى َولَْيسَ : َماَلكٌ  قَالَ  ََيَْي، قَالَ 

                                                           
 (وحسنه األلباين وشعيب األرنؤوط.1180(، وابن ماجة)1010(،والنسائي)41188حسن :رواه أمحد) - 110
  (4448(،وابن حبان)1410(،والنسائي)8144، وأمحد)(184) - 181،182مسلم - 111
 (1142البخاري)- 114
 (.1148البخاري)- 111
 .به  مالك عن كلهم " الصالة " يف ج(101 واحلدثاين) والصالة " "النداء يف (101 الزهري) مصعب أبو أخرجه - 112
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 َعْشَرةَ  َإْحَدى ُيَصلَ ي َكانَ  ،  النهَبُّ  فَ َعَلهُ  َما َأْخَتارُ  َوالهَذي: الشهاَفَعيُّ  َوقَالَ 
َها يُوَترُ  رَْكَعةٍ   َأنْ  ُأَحبُّ  ال: قَ ْوَلهُ  َماَلكٍ  َعَلى َوأَْنَكرَ  ،" اْلُمَزَنُّ، قَالَ  َبَواَحَدةٍ  َمن ْ
 َمنْ  بََأنه  َواْحَتجه  اْلوَْتَر، َمنَ  َوالرهْكَعتَ ْيَ  الرهْكَعةَ  بَ ْيَ  َوُيَسلَ مُ  ٍث،َثال َمنْ  بََأَقله  يُوتَ رَ 
 ثٍ بََثال اْلوَتْ رَ  اْلُكوِف َ  َعَلى َوأَْنَكرَ  بَ ْعَدُُهَا، ِمها َفَصَلُهَما فَ َقدْ  اثْ َنتَ ْيَ  َمنَ  َسلهمَ 

 ال رََكَعاٍت، ثَ بََثال اْلوَتْ رَ  َأنه  الن ُّْعَمانُ  َوزََعمَ : َنْصرٍ  ْبنُ  ُُمَمهدُ  قَالَ "  َكاْلَمْغَربَ 
ُقصُ  ، َوال َذَلكَ  َعَلى يُ َزادَ  َأنْ  جَيُوزُ   فَاَسٌد، َفوَتْ ُرهُ  َبَواَحَدةٍ  َأْوتَ رَ  َفَمنْ  َمْنُه، يَ ن ْ

 فََإنْ  آَخرََهنه، ِف  َإال ُيَسلَ مُ  ، ال ثٍ بََثال فَ ُيوتَرُ  اْلوَتْ رَ  يَُعيدَ  َأنْ  َعَلْيهَ  َواْلَواَجبُ 
 نه ْل َدابهَتَه؛ َعَلى يُوَترَ  َأنْ  لَْلُمَساَفرَ  لَْيسَ  أَنههُ  َوزََعمَ  َوتْ ُرُه، َبَطلَ  الرهْكَعتَ ْيَ  ِف  َسلهمَ 
 َبطََلتْ  اْلَغَداةَ  ةَ َصال ِف  َفذََكَرهُ  اْلوَتْ رَ  َنَسيَ  َمنْ  أَنههُ  َوزََعمَ  َفرَيَضٌة، َعْنَدهُ  اْلوَتْ رَ 
َها َُيُْرجَ  َأنْ  َوَعَلْيهَ  تُُه،َصال  َخاَلفٌ  َهَذا َوقَ ْولُهُ  َة،الصهال َيْسَتْأَنفَ  مثُه  فَ ُيوتََر، َمن ْ

 َأْهلُ  َعَلْيهَ  َأمْجَعَ  َلَما فٌ َوَخال َوَأْصَحاَبَه،  اّلِلهَ  َرُسولَ  َعنْ  الثهابََتةَ  َلأْلَْخَبارَ 
َا اْلَعْلَم،  225" لَْلُعَلَماءَ  ُُمَاَلَسَتهَ  َوَقلهةَ  ْخَباَر،بَاْل َمْعرَفََتهَ  َقلهةَ  َمنْ  أََتى َوَإَّنه

 الرهْكَعةَ  بَ ْيَ  ُيَسلَ مُ  َكانَ »: رضي للا عنهما  ُعَمرَ  ْبنَ  اّلِلهَ  َعْبدَ  َأنه : نَاَفعٍ  وَعنْ 
 116.«َحاَجَتهَ  بَبَ ْعضَ  يَْأُمرَ  َحّته ،  الوَْترَ  ِف  َوالرهْكَعتَ ْيَ 

                                                           
 (.414" خمتصر قيام الليل ")ص:  - 118
 (.111البخاري) - 114
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 َفَمنْ  َحقٌّ، اْلوَتْ رُ »: قَالَ  ،  اّلِلهَ  َرُسولَ  َأنه  ، ْنَصاَري َ اْل أَيُّوبَ  َأَب  وَعنْ 
 220.« َبَواَحَدةٍ  فَ ْلُيوتَرْ  َشاءَ  َوَمنْ  بََثاَلٍث، فَ ْلُيوتَرْ  َشاءَ  َوَمنْ  ِبَْمٍس، فَ ْلُيوتَرْ  َشاءَ 

 َوَمنْ  ِبَْمٍس، َأْوتَ رَ  َشاءَ  َوَمنْ  َبَسْبٍع، َأْوتَ رَ  َشاءَ  َفَمنْ  َحقٌّ، اْلوَتْ رُ »: وِف رواية 
 229« َبَواَحَدةٍ  َأْوتَ رَ  َشاءَ  َوَمنْ  ٍث،بََثال َأْوتَ رَ  َشاءَ 

 عقب جيلس وبتسع آخرها، ِف إال جيلس ل سبع أو ِبمس أوتر وإن: قوله
: عائشة لقول «ويسلم ويتشهد التاسعة يصلي مث سلم،يُ  وال فيتشهد الثامنة

 وِف «بواحدةٍ  منها يُوَترُ  رَكعًة، َعْشَرةَ  َإْحَدى باللهيلَ  ُيَصلَ ي  للاَ  رسولُ  كان»
 . «بواحدةٍ  ويوتَرُ  رَكعتي، ُكل َ  بي ُيسلَ مُ »: لفظ

 بثالثٍ  أوترَ  فإنْ  بتسٍع، وجيوزُ  بسبٍع، وجيوزُ  ِبمٍس، وجيوزُ  بثالٍث، الوَترُ  فيجوزُ 
 :مشروعة َكلتاُُها َصفتان فله

 . واحدٍ  بََتشهدٍ  الثهالثَ  َيْسُردَ  أنْ : اْلوىل الصفة
 . بواحدة يُوَترَ  مث رَكعتي، َمن ُيسلَ مَ  أنْ : الثانية الصفة

  

                                                           
(،وابن 1244وأبو داود) ، صحيح : حديث شعيب األرنؤوط قال (41828صحيح : رواه أمحد) - 111

 (وصححه األلباين .4210(،وابن حبان)1110ماجة)
 وصححه األلباين.(1110صحيح : رواه النسائي) - 118
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 ركعتي، ُكل َ  من ُيسلَ مُ  واحدٌة؛ َصفةٌ  إال له ليس فإنه َعْشَرة، بإحدى أوترَ  وإنْ 
 228.بواحدة منها ويُوترُ 

 

 معني : الأدةل عىل آأن قيام الليل ليس هل حد

هَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َعنَ  ُ َعن ْ  اللهْيَل، ةَ َصال َعنْ   للاَ  َرُسولَ  َسَألَ  رَُجالً  َأنه  ، امَرَضَي اّلِله
 الصُّْبَح، َأَحدُُكمُ  َخَشيَ  فََإَذا َمثْ ىَن، َمثْ ىَن  اللهْيلَ  َصاَلةُ  »:   للاَ  َرُسولُ  فَ َقالَ 
  210.«َصلهى َقدْ  َما َلهُ  ُتوَترُ ،  َواَحَدةً  رَْكَعةً  َصلهى
 َمنْ  يَ ْومٍ  ِف    َعَلي ٍ  ْبنُ  طَْلقُ  َأَب  زَارَنَا: قَالَ ،  َعَلي ٍ  ْبنَ  طَْلقَ  ْبنَ  قَ ْيسَ  وَعنْ 

َلةَ  تَْلكَ  بََنا َوقَامَ  بََنا فََأْمَسى،  رََمَضانَ   َمْسَجدٍ  َإىَل  اَْنََدرَ  مثُه ،  بََنا َوَأْوتَ رَ  اللهي ْ

                                                           
األوىل -دار ابن اجلوزي ط. العثيمي. حممد بن صاحل بن حممد" للعالمة  املستقنع زاد على املمتع الشرح" - -111

(2/12-18.) 
 (1144،وأبو داود)(121) - 128 (،ومسلم1111البخاري) - 140

  (.1140(، وابن ماجة)1411(،والنسائي)211،والرتمذي)
 بعضهم نسب حىت العلم أهل من كثري على عائشة روايات أشكلت: القرطيب قال: 11/ 1" الفتح" يف احلافظ وقال

 شيء كل أن والصواب واحٍد، وقت عن أخربت أو واحداً  عنها الراوي كان لو يتم إَّنا وهذا االضطراب، إىل حديثها
 .اجلواز وبيان النشاط، حبسب خمتلفة وأحوال متعددة أوقات على حممول ذلك من ذكرته

 يف الرب عبد ابن قال وتره ، مع الليل يف يصليها - وسلم عليه هللا صلَّى - هللا رسول كان اليت الركعات عدد يف اختلف وقد
 نافلة وأهنا حمدود، حد   فيها ليس الليل صالة أن املسلمي بي خالف فال األمر كان وكيف: 10 - 41/ 41" التمهيد"

، وعمل خري، وفعل  . استكثر شاء ومن استقل شاء فمن بر 
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 فََإن َ ،  َّبَمْ  َأْوتَرْ : َلهُ  فَ َقالَ  رَُجالً  َقدهمَ  مثُه ،  اْلوَتْ رُ  بََقيَ  َحّته  بََأْصَحاَبهَ  َفَصلهى
ْعتُ  َلةٍ  ِف  َوتْ َرانَ  ال »: يَ ُقولُ ،   للاَ  َرُسولَ  َسََ  212. « لَي ْ

بإمامته جلمع   اْلديث : فعل الصحاب طلق بن علي وأقول : الشاهد من
من الصحابة لقيام الليل مرتي ، وما أنكر عليه أحد ، وما منعه عن الوتر ِف 

َلةٍ  ِف  َوتْ َرانَ  البقوله " ،  املرة الثانية إال ملا َسعه من رسول للا  " وهذا  لَي ْ
صالة الليل ليس ْلا حد معي ، وقد فات على  بأن  يدل قطًعا على فقههم

مع  ، ومنهم من يصححه  استدالْلم ّبذا اْلديث ، كثري من أهل العلم على
 َتسكه بعدد إحدى عشر ركعة.

 

 بصالة الليل : بيان طول قيامه وجسوده 

 لَْيالً  ُيَصلَ ي ...، وََكانَ » وفيه قالت : ْلديث أم املؤمني عائشة رضي للا عنها،
 َوُهوَ  َوَسَجدَ  رََكعَ ،  قَاَئمٌ  َوُهوَ  قَ َرأَ  َإَذا وََكانَ  قَاَعًدا، َطوَيالً  َولَْيالً  قَاَئًما، َطوَيالً 
 َصلهى اْلَفْجرُ  طََلعَ  َإَذا وََكانَ  قَاَعٌد، َوُهوَ  َوَسَجدَ  رََكعَ ،  قَاَعًدا قَ َرأَ  َوَإَذا قَاَئٌم،

 211.«رَْكَعتَ ْيَ 

                                                           

 (4221وابن حبان)(،1411)والنسائي(210)والرتمذي(،1211)وأبو داود،  (14414)رواه أمحد  141-
 .حسن إسناده: األرنؤوط شعيب الشيخ وقال، ( 1841اجْلَاِمع ") "َصِحيح (،وانظر1101وابن خزمية )،  

 (.4218(،وابن حبان)1481(،وأبو داود)42011،وأمحد يف " املسند")(110) - 108مسلم- 144
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 َقدْ : قَاُلوا َقَدَماُه، َورََمتْ  َحّته   النهَبُّ  قَامَ : يَ ُقولُ  ،  ُشْعَبةَ  ْبنَ  اْلُمَغريَةَ  وَعنَ 
َشُكورًا  َعْبًدا َأُكونُ  َأَفال: "قَالَ  تََأخهَر، َوَما َذْنَبكَ  َمنْ  تَ َقدهمَ  َما،  َلكَ  للاُ  َغَفرَ 

».211 
َلٍة، َذاتَ   النهَب َ  َمعَ  َصلهْيتُ : قَالَ  ، ُحَذيْ َفةَ  وَعنْ   اْلبَ َقَرَة، فَافْ َتَتحَ  لَي ْ

 َفَمَضى، رَْكَعٍة، ِف  َّبَا ُيَصلَ ي: فَ ُقْلتُ  َمَضى، مثُه  اْلَماَئَة، َعْندَ  يَ رَْكعُ : فَ ُقْلتُ 
َتَتحَ  مثُه  َّبَا، يَ رَْكعُ : فَ ُقْلتُ  تََتحَ  مثُه  فَ َقَرَأَها، النَ َساَء، اف ْ  يَ ْقَرأُ  فَ َقَرَأَها، َعْمَراَن، آلَ  اف ْ

 بَتَ َعوُّذٍ  َمره  َوَإَذا َسَأَل، َبُسَؤالٍ  َمره  َوَإَذا َسبهَح، َتْسَبيحٌ  َفيَها بَآيَةٍ  َمره  َإَذا ،ُمتَ َرسَ الً 
 َمنْ  ََنًْوا رُُكوُعهُ  َفَكانَ  ،«اْلَعَظيمَ  َربَ َ  ُسْبَحانَ »: يَ ُقولُ  َفَجَعلَ  رََكَع، مثُه  تَ َعوهَذ،
عَ  »: قَالَ  مثُه  َقَياَمَه، َدهُ  َلَمنْ  للاُ  َسََ  َسَجَد، مثُه  رََكَع، ِمها َقرَيًبا َطوَيالً  قَامَ  مثُه  ،«محََ
 211.َقَياَمهَ  َمنْ  َقرَيًبا ُسُجوُدهُ  َفَكانَ  ،«ْعَلىاْل َربَ َ  ُسْبَحانَ »: فَ َقالَ 

 فََأطَالَ  ، للاَ  َرُسولَ  َمعَ  َصلهْيتُ »:   للاَ  َعْبدُ  قَالَ : قَالَ  َواَئٍل، َأَب  وَعنْ 
 َأْجَلسَ  َأنْ  َُهَْمتُ  »: قَالَ  َبَه؟ َُهَْمتَ  َوَما: َقيلَ : قَالَ  ،«َسْوءٍ  بََأْمرَ  َُهَْمتُ  َحّته 

 215.« َوَأَدَعهُ 

                                                           
 (، والنسائي214(،والرتمذي)18421،وأمحد)(4811) - 80 (،ومسلم2814البخاري) - 141

 (.111(،وابن حبان)1184(،وابن خزمية)1211(،وابن ماجة)1422)
 (1811) حبان وابن ، (1442(،والنسائي)41141 ،وأمحد يف " املسند")(114) - 401 مسلم - 142
 (4121(،وابن  حبان)1182(،وابن خزمية )1218(،وابن ماجة)1424،وأمحد)(111) - 402مسلم-148
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 اْلُقُنوتَ  طُولُ  ةَ صهالال َأْفَضلُ  »:   للاَ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ،  َجاَبرٍ  وَعنْ 
».210 

َها، اّلِلهُ  َرَضيَ  َعاَئَشةَ  َعنْ  ُعْرَوَة، وَعنْ   َكانَ   اّلِلهَ  َرُسولَ  َأنه  »: قَاَلتْ  َعن ْ
 فَ َيْسُجدُ  - بَاللهْيلَ  تَ ْعَن  - َصالََتهُ  تَْلكَ  َكاَنتْ  رَْكَعًة، َعْشَرةَ  َإْحَدى ُيَصلَ ي

 َويَ رَْكعُ  رَْأَسُه، يَ ْرَفعَ  َأنْ  قَ ْبلَ  آيَةً  ََخَْسيَ  َأَحدُُكمْ  يَ ْقَرأُ  َما َقْدرَ  َذَلكَ  َمنْ  السهْجَدةَ 
 املَُؤذَ نُ  يَْأتََيهُ  َحّته  اَْلُْيَنَ  َشقَ هَ  َعَلى َيْضَطَجعُ  مثُه  الَفْجَر، َصاَلةَ  قَ ْبلَ  رَْكَعتَ ْيَ 
 210.«لَلصهاَلةَ 

ُهَما، للاُ  َرَضيَ  َعْمٍرو ْبنَ  للاَ  َعْبدَ  وَعنْ   َإنه  »:   للاَ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َعن ْ
 َعَلْيهَ  َداُودَ  ةُ َصال للَا، َإىَل  ةَ الصهال َوَأَحبه  َداُوَد، َصَيامُ  للَا، َإىَل  الصَ َيامَ  َأَحبه 
 يَ ْوًما، َيُصومُ  وََكانَ  ُسُدَسُه، َويَ َنامُ  ثُ لَُثُه، َويَ ُقومُ  اللهْيَل، َنْصفَ  يَ َنامُ  َكانَ  م،السهال
 219.«يَ ْوًما َويُ ْفَطرُ 

 

  

                                                           
(،وابن 1241(، وابن ماجة)181(،والرتمذي)12148 ،وأمحد يف" املسند")(184) - 142 مسلم - 144

  (.8241حبان)
 (4211(،وابن حبان)1188وابن ماجة) (،488(،والنسائي)1114(،وأبو داود)42811(،وأمحد)112البخاري)-141
 (1181) - 181(،ومسلم1111البخاري)- 148
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 ل وتران بليةل :

 رََمَضانَ  َمنْ  يَ ْومٍ  ِف   َعَلي ٍ  ْبنُ  طَْلقُ  َأَب  زَارَنَا: قَالَ  َعَلي ٍ  ْبنَ  طَْلقَ  ْبنَ  قَ ْيسَ  َعنْ 
َلةَ  تَْلكَ  بََنا َوقَامَ  بََنا فََأْمَسى،   َفَصلهى َمْسَجدٍ  َإىَل  اَْنََدرَ  مثُه ،  بََنا َوَأْوتَ رَ  اللهي ْ

ْعتُ  فََإن َ ،  َّبَمْ  َأْوَترْ : َلهُ  فَ َقالَ  رَُجاًل، َقدهمَ  مثُه ،  اْلوَتْ رُ  بََقيَ  َحّته  بََأْصَحاَبهَ   َسََ
َلةٍ  ِف  َوتْ َرانَ  ال»: يَ ُقولُ ،  للاَ  َرُسولَ   218.« لَي ْ

  

                                                           

وابن (،1411)والنسائي(210)والرتمذي(، 1211)وأبو داود،  (14414)رواه أمحد  141-
 شعيب الشيخ وقال، ( 1841اجْلَاِمع ") "َصِحيح (،وانظر1101وابن خزمية )،  (4221حبان)

 بعض فرأى :آخره من يقوم مث الليل أول من يوتر الذي يف العلم أهل واختلف. حسن إسناده: األرنؤوط
 له، بدا ما ويصلي ركعة إليها يضيف :وقالوا الوتر، نقض بعدهم ومن   النيب أصحاب من العلم أهل

 . إسحاق إليه ذهب الذي ،وهو(ليلة يف وتران ال) ألنه صالته آخر يف يوتر مث
 الليل آخر من قام مث نام، مث الليل أول من أوتر إذا: وغريهم  النيب أصحاب من العلم أهل بعض وقال
 بن ومالك الثوري، سفيان قول وهو كان، ما على وتره ويدع وتره، ينقض وال ، له بدا ما يصلي فإنه

 النيب أن) وجه غري من روي قد ألنه أصح وهذا. وأمحد الكوفة، وأهل والشافعي، املبارك، وابن أَنس،
 نيل"(، و281 – 280/ 4) الباري " " فتح وانظر ( ... "الوتر بعد صلى قد صلى هللا عليه وسلم

 (88/ 1)" األوطار
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 موافقة الوتر ل خر الليل لأرشف الأوقات " وقت السحر ":

 آَخرَ  َمنْ  يَ ُقومَ  ال َأنْ  َخافَ  َمنْ  »:  للاَ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ،  َجاَبرٍ  َعنْ 
 ةَ َصال فََإنه  اللهْيَل، آَخرَ  فَ ْلُيوَترْ  آَخَرهُ  يَ ُقومَ  َأنْ  َطَمعَ  َوَمنْ  َأوهَلُه، فَ ْلُيوَترْ  اللهْيلَ 
 210. َُمُْضورَة: ُمَعاَويَةَ  أَبُو وقَالَ . «َأْفَضلُ  َوَذَلكَ  َمْشُهوَدٌة، اللهْيلَ  آَخرَ 
 اْلَمْكُتوبََة؟ بَ ْعدَ  َأْفَضلُ  ةَ الصهال َأيُّ :   ُسَئلَ : قَالَ  يَ ْرفَ ُعُه، ، ُهَريْ َرةَ  َأَب  وَعنْ 

 ةَ الصهال بَ ْعدَ  ةَ الصهال َأْفَضلُ  »: فَ َقالَ  رََمَضاَن؟ َشْهرَ  بَ ْعدَ  َأْفَضلُ  الصَ َيامَ  َوَأيُّ ،
 َصَيامُ  رََمَضاَن، َشْهرَ  بَ ْعدَ  الصَ َيامَ  َوَأْفَضلُ  اللهْيَل، َجْوفَ  ِف  ةُ الصهال اْلَمْكُتوبََة،

  212.«اْلُمَحرهمَ  للاَ  َشْهرَ 
َلةٍ  ُكله  َوتَ َعاىَل  تَ َباَركَ  رَب َُّنا يَ ْنَزلُ  » :قَالَ  ،  للاَ  َرُسولَ  َأنه  ،وعنه   َإىَل  لَي ْ

نْ َيا، السهَماءَ  َقى َحيَ  الدُّ  فََأْسَتَجيبَ  َيْدُعوَن  َمنْ : فَ يَ ُقولُ  َخُر،اْل اللهْيلَ  ثُ ُلثُ  يَ ب ْ
 211.« َلهُ  فََأْغَفرَ  َيْستَ ْغَفُرَن  َوَمنْ  فَُأْعَطَيُه، َيْسأَُلَن  َوَمنْ  َلُه،

ْعتُ : قَالَ  ، َجاَبرٍ  وَعنْ   يُ َواَفُقَها ال َلَساَعةً  اللهْيلَ  ِف  َإنه »: يَ ُقولُ  ،  النهَبه  َسََ
ًرا للاَ  َيْسَألُ  ُمْسَلٌم، رَُجلٌ  نْ َيا َأْمرَ  َمنْ  َخي ْ  َوَذَلكَ  َإيهاُه، َأْعطَاهُ َإال  َخَرَة،َواْل الدُّ
َلةٍ  ُكله   211.«لَي ْ

                                                           
 (1181(،وابن ماجة)288(،والرتمذي)12181،وأمحد)(188) - 144 مسلم - 110
 (.1112(،وابن خزمية )4841(،وابن حبان)8044 ، وأمحد يف " املسند")(1141) - 401 مسلم - 111
 (.1218،والرتمذي)(2111(،وأبو داود)188(،ومسلم)1212البخاري) - 114
  (.4841(،وابن حبان)12188(،وأمحد)181رواه مسلم) - 111
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 َعَلى اْلَوْقتَ  َذَلكَ  ِف  الدَُّعاءَ  َفْضلَ  :بَ َيانُ  -رمحه للا –يقول اإلمام ابن حجر 
 َفيَه، بَالت هْنزَيلَ  اّلِلهُ  َخصههُ  َشرَيفٌ  َوْقتٌ  ُهوَ  َبطهاٍل: بن قَالَ  اْلفْجر، طُُلوع َإىَل  َغرْيَهَ 

 ،َوُهوَ  ُذنُوَّبَمْ  َوُغْفَرانَ  ُسْؤْلََْم ، َوَإْعطَاءَ  ُدَعاَئَهمْ  بََإَجابَةَ  َعَباَدهَ  َعَلى فَ َيتَ َفضهلُ 
 َوالدهَعةُ  اللهذهةَ  َوُمَفارََقةُ  َلهُ  ،َواْسَتْلَذاذٍ  الن هْومَ  ِف  َواْسَتْغَراقٍ  َوَخْلَوةٍ  َغْفَلةٍ  َوْقتُ 

 ِف  َسيهَما َوال الت هَعبَ  َأْهلُ  ،وََكَذا اْلبَ ْردَ  زََمنَ  ،َوِف  الرهفَاَهَيةَ  َأْهلُ  َسيهَما ال َصْعٌب،
 َعَلى َدله  َذَلَك، َمعَ  َإلَْيهَ  َوالتهَضرُّعَ  رَبَ هَ  َلُمَناَجاةَ  اْلَقَيامَ  آثَ رَ  َفَمنْ  اللهْيَل ، َقَصرَ 

 ِف  الدَُّعاءَ  َعَلى َعَباَدهُ  اّلِلهُ  نَ بههَ  فََلَذَلكَ  رَبَ َه، َعْندَ  َفيَما رَْغَبَتهَ  َوَصحهةَ  نَيهَتهَ  ُخُلوصَ 
نْ َيا َخَواَطرَ  َمنْ  الن هْفسُ  َفيهَ  ََتُْلو الهَذي اْلَوْقتَ  َهَذا  اْلَعْبدُ  لََيْسَتْشَعرَ  َوُعَلَقَها، الدُّ
 134.َلَربَ هَ  ْخاَلصَ َواإل اجلَْده 

 صالة ركعتني بعد الوتر :

َها  اّلِلهُ  َرَضيَ  َعاَئَشةَ  َسأَْلتُ  قَالَ  ، َسَلَمةَ  َأَب  َعنْ    للاَ  َرُسولَ  ةَ َصال َعنْ َعن ْ
 يُوَتُر، مثُه  رََكَعاٍت، مَثَاَنَ  ُيَصلَ ي رَْكَعًة، َعْشَرةَ  ثَ َثال ُيَصلَ ي َكانَ : فَ َقاَلتْ ، بَاللهْيَل؟

 الرهْكَعتَ ْيَ  َوُيَصلَ ي فَ رََكَع، قَامَ  يَ رَْكعَ  َأنْ  َأرَادَ  فََإَذا َجاَلٌس، َوُهوَ  رَْكَعتَ ْيَ، ُيَصلَ ي مثُه 
135."  الصُّْبحَ  ةَ َصال َمنْ  قَاَمةَ َواإل النَ َداءَ  بَ ْيَ 

 

                                                           
 مصر.–دار التقوى  (ط.121-11/120)-رمحه هللا-" فتح الباري" البن حجر- 112
(، 1180،وأبو داود)(48881) ، وأمحد يف" املسند" (118) - 144 ( ، ومسلم1181البخاري ) - 118

 .(1181والنسائي)
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 يف قيامه لصالة الليل : هديه 

َها اّلِلهُ  َرَضيَ  َعاَئَشةَ  َعنْ   َمنْ   للاَ  َرُسولُ  َأْوتَ رَ  َقدْ  اللهْيلَ  ُكل َ  َمنْ : "قَاَلتْ  ،َعن ْ
 210 ." السهَحرَ  َإىَل  َوتْ ُرهُ  فَانْ تَ َهى َوآَخرََه، َوَأْوَسَطَه، اللهْيَل، َأوهلَ 

 
 ال َأنْ  ُيَظنه  َحّته  الشهْهرَ  َمنَ  يُ ْفَطرُ    اّلِلهَ  َرُسولُ  َكانَ : قَالَ ،  أََنسٍ  وَعنْ 

 َمنَ  تَ َراهُ  َأنْ  َتَشاءُ  ال وََكانَ ،  َشْيًئا َمْنهُ  يُ ْفَطرَ  ال َأنْ  ُيَظنه  َحّته  َوَيُصومُ ، َمْنهُ  َيُصومَ 
 210. رَأَيْ َتهُ  َإال نَاَئًما ،َوال رَأَيْ َتهُ  َإال ،ُمَصلَ ًيا اللهْيلَ 

 

للنوم عن وهجه بيده املباركة ويشوص فاه  صىل هللا عليه وسملمسحه 

 ابلسواك :

َقظَ : قال عنهما، للا رضي عباس ابن عن  َفَجَعلَ  ،  للاَ  َرُسولُ  "...اْستَ ي ْ
َعْمَراَن  آلَ  ُسورَةَ  َمنْ  اْْلََواتََ  يَاتَ اْل اْلَعْشرَ  قَ َرأَ  بََيَدَه، مثُه  َوْجَههَ  َعنْ  الن هْومَ  َُيَْسحُ 

."...،219 

                                                           
(،وابن 284(،والرتمذي)1218(،وأبو داود)48412،وأمحد)(128) - 111 ( ، ومسلم114البخاري) - 114

 (.1188ماجة)
 (.4418(،وابن حبان)11211) يف" املسند" (واللفظ له ، وأمحد1121البخاري)- 111
 .(141) - 184 (،ومسلم181البخاري)-118
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 فَاهُ  َيُشوصُ  اللهْيَل، َمنَ  قَامَ  َإَذا »: النهَبُّ  َكانَ : قَاَل  ،  ُحَذيْ َفةَ  وَعنْ 
139.« بَالسَ َواكَ 

 

آل بيته عىل قيام الليل : حضه   ل

َقظَ  » :قَاَلتْ  ،  النهَب َ  َزْوجَ  َسَلَمةَ  أُمه  َأنه  الَفَراَسيهَة، اْلَاَرثَ  بَْنتَ  َهْندٍ  َعنْ   اْستَ ي ْ
َلةً   اّلِلهَ  َرُسولُ  ، ُسْبَحانَ  »: يَ ُقولُ  َفزًَعا، لَي ْ  اْلََزاَئَن، َمنَ  اّلِلهُ  أَنْ َزلَ  َماَذا اّلِلَه
 َلَكيْ  َأْزَواَجهُ  يُرَيدُ  - اْلُُجَراتَ  َصَواَحبَ  يُوَقظُ  َمنْ  الَفََتَ، َمنَ  أُْنَزلَ  َوَماَذا

نْ َيا ِف  َكاَسَيةٍ  ُربه  - ُيَصلَ يَ   210.«اْلَخَرةَ  ِف  َعارَيَةٍ  الدُّ
َها، للاُ  َرَضيَ  َعاَئَشةَ  وَعنْ   اْلَعْشُر، َدَخلَ  َإَذا  للاَ  َرُسولُ  َكانَ »: قَاَلتْ  َعن ْ
َزرَ  َوَشده  َوَجده  َأْهَلُه، َوأَيْ َقظَ  اللهْيَل، َأْحَيا  212.«اْلَمئ ْ
َلًة، عليها السالم النهَب َ  بَْنتَ  َوفَاَطَمةَ  َطَرَقهُ   اّلِلهَ  َرُسولَ  َأنه :   َعَلي ٍ  وَعنْ   لَي ْ
، َرُسولَ  يَا: فَ ُقْلتُ  «ُتَصلَ َياَن؟ َأالَ »: فَ َقالَ  ، بََيدَ  أَنْ ُفُسَنا اّلِلَه  َأنْ  َشاءَ  فََإَذا اّلِلَه
َعثَ َنا ْعُتهُ  مثُه  َشْيًئا، َإَله  يَ ْرَجعْ  َولَْ  َذَلكَ  قُ ْلَنا َحيَ  فَاْنَصَرفَ  بَ َعثَ َنا، يَ ب ْ  ُمَول ٍ  َوُهوَ  َسََ
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: الكهف] {َجَداًل  َشْيءٍ  َأْكثَ رَ  اإَلْنَسانُ  وََكانَ } :يَ ُقولُ  َوُهوَ  َفَخَذُه، َيْضَربُ 
51].211  

 

 : عند قيامه -س بحانه وتعاىل–لربه وثناؤه عليه   ذكره 

 َرَضيَ  اْلُمْؤَمَنيَ  أُمه  َعاَئَشةَ  َسأَْلتُ : قَالَ  َعْوٍف، ْبنَ  الرهمْحَنَ  َعْبدَ  ْبنَ  َسَلَمةَ  َأَب  َعنْ 
َها  للاُ  : قَاَلتْ  اللهْيَل؟ َمنَ  قَامَ  َإَذا َتهُ َصال يَ ْفَتَتحُ   للاَ  َنَبُّ  َكانَ  َشْيءٍ  بََأي َ  ،َعن ْ

َرائَيَل، َربه  اللُهمه : "َتهُ َصال افْ َتَتحَ  اللهْيلَ  َمنَ  قَامَ  َإَذا َكانَ   َوَميَكائَيَل، َجب ْ
 بَ ْيَ  ََتُْكمُ  أَْنتَ  َوالشهَهاَدَة، اْلَغْيبَ  َعالََ  ْرَض،َواْل السهَماَواتَ  فَاَطرَ  َوَإْسَراَفيَل،

 َإنهكَ  بََإْذَنَك، اْْلَق َ  َمنَ  َفيهَ  اْختَُلفَ  َلَما اْهَدَن  َُيَْتَلُفوَن، َفيهَ  َكانُوا َفيَما َعَباَدكَ 
  211 ."ُمْسَتَقيمٍ  َصَراطٍ  َإىَل  َتَشاءُ  َمنْ  تَ ْهَدي

 يَ تَ َهجهُد، اللهْيلَ  َمنَ  قَامَ  َإَذا  النهَبُّ  َكانَ : رضي للا عنهما َعبهاسٍ  اْبنَ  وَعنَ 
 اْلَْمدُ  َوَلكَ  َفيَهنه، َوَمنْ  َواَْلْرضَ  السهَمَواتَ  قَ يَ مُ  أَْنتَ  اْلَْمدُ  َلكَ  اللهُهمه : قَالَ 
 السهَمَواتَ  نُورُ  أَْنتَ  اْلَْمدُ  َوَلكَ  َفيَهنه، َوَمنْ  َواَْلْرضَ  السهَمَواتَ  ُمْلكُ  َلكَ 

 اْلَْمدُ  َوَلكَ  َواَْلْرَض، السهَمَواتَ  َمَلكُ  أَْنتَ  اْلَْمدُ  َوَلكَ  َفيَهنه، َوَمنْ  َواَْلْرضَ 
 َحقٌّ، َوالنهارُ  َحقٌّ، َواجلَنهةُ  َحقٌّ، َوقَ ْوُلكَ  َحقٌّ، َوَلَقاُؤكَ  اْلَقُّ، َوَوْعُدكَ  اْلَقُّ  أَْنتَ 
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وابن (،141(،والنسائي)1240(، والرتمذي)141(،وأبو داود)48448، وأمحد)(110) - 400 مسلم - 121

 .(4400حبان)



 

 

65 

 آَمْنُت، َوَبكَ  َأْسَلْمُت، َلكَ  اللهُهمه  َحقٌّ، َوالسهاَعةُ  َحقٌّ،  َوُُمَمهدٌ  َحقٌّ، َوالنهَبيُّونَ 
 َما َل  فَاْغَفرْ  َحاَكْمُت، َوَإلَْيكَ  َخاَصْمُت، َوَبكَ  أَنَ ْبُت، َوَإلَْيكَ  تَ وَكهْلُت، َوَعَلْيكَ 
ُم، أَْنتَ  َأْعَلْنُت، َوَما َأْسَرْرتُ  َوَما َأخهْرُت، َوَما َقدهْمتُ  ُر، َوأَْنتَ  املَُقدَ   َإلَهَ  الَ  املَُؤخَ 

ُركَ  َإَلهَ  الَ : َأوْ  - أَْنتَ  َإاله   َوالَ »: أَُميهةَ  أَبُو الَكَرميَ  َعْبدُ  َوزَادَ : ُسْفَيانُ  قَالَ "  - َغي ْ
ةَ  َوالَ  َحْولَ   211.«بَاّلِلهَ  َإال قُ وه

 ، للاَ  َرُسولَ  َعْندَ  رََقدَ  أَنههُ  ،َعْنهَما  للاُ  َرَضيَ  َعبهاسٍ  ْبنَ  للاَ  َعْبدَ  وَعنْ 
َقظَ   َواْْلَْرضَ  السهَماَواتَ  َخْلقَ  ِف  َإنه }: يَ ُقولُ  َوُهوَ  َوتَ َوضهأَ  فَ َتَسوهكَ  فَاْستَ ي ْ
 فَ َقَرأَ [ 280: عمران آل] { اْْلَْلَبابَ  َْلُوَل  َْليَاتٍ  َوالن هَهارَ  اللهْيلَ  َواْخَتاَلفَ 

 اْلَقَيامَ  َفيَهَما فََأطَالَ  رَْكَعتَ ْيَ، َفَصلهى قَامَ  مثُه  السُّورََة، َخَتمَ  َحّته  يَاتَ اْل ءَ َهُؤال
 َسته  َمرهاتٍ  ثَ َثال َذَلكَ  فَ َعلَ  مثُه  نَ َفَخ، َحّته  فَ َنامَ  اْنَصَرفَ  مثُه  َوالسُُّجوَد، َوالرُُّكوعَ 
 بََثاَلٍث، َأْوتَ رَ  مثُه  يَاَت،اْل ءَ َهُؤال َويَ ْقَرأُ ،  َويَ تَ َوضهأُ  َيْسَتاكُ  َذَلكَ  ُكله  رََكَعاٍت،

 َوِف  نُورًا، قَ ْلَب  ِف  اْجَعلْ  اللُهمه  »: يَ ُقولُ  َوُهوَ  َة،الصهال َإىَل  َفَخَرجَ  اْلُمَؤذَ نُ  فََأذهنَ 
 َخْلَفي َمنْ  َواْجَعلْ  نُورًا، َبَصَري ِف  َواْجَعلْ  نُورًا، ََسَْعي ِف  َواْجَعلْ  نُورًا، َلَساَن 
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 نُورًا َأْعَطَن  اللُهمه  نُورًا، ََتْيَت  َوَمنْ  نُورًا، فَ ْوَقي َمنْ  َواْجَعلْ  نُورًا، َأَماَمي َوَمنْ  نُورًا،
».215 

َها للاُ  َرَضيَ  َعاَئَشةَ  َسأَْلتُ : قَالَ  مُحَْيٍد، ْبنَ  َعاَصمَ  وَعنْ   َكانَ  َشْيءٍ  بََأي َ : َعن ْ
 َعْنهُ  َسأََلَن  َما َشْيءٍ  َعنْ  َسأَْلَتَن  َلَقدْ  » :فَ َقاَلتْ  اللهْيلَ  َقَيامَ   اّلِلهَ  َرُسولُ  يَ ْفَتَتحُ 

َلكَ  َأَحدٌ   َوَهلهلَ  َعْشًرا، َوَسبهحَ  َعْشًرا، اّلِلهَ  َومحََدَ  َعْشًرا، َكب هرَ  قَامَ  َإَذا َكانَ  قَ ب ْ
 َويَ تَ َعوهذُ " َوَعاَفَن  َواْرزُْقَن  َواْهَدَن  َل  اْغَفرْ  اللهُهمه : "َوقَالَ  َعْشًرا، َواْستَ ْغَفرَ  َعْشًرا،

 210.«اْلَقَياَمَة  يَ ْومَ  اْلَمَقامَ  َضيقَ  َمنْ 

 

 قيامه ابلليل بركعتني خفيفتني : افتتاحه 

َها  للاُ  َرَضيَ  َعاَئَشةَ  َعنْ   اللهْيلَ  َمنَ  قَامَ  َإَذا  للاَ  َرُسولُ  َكانَ »: قَاَلتْ  ،َعن ْ
َتَتحَ  لَُيَصلَ َي،  210.«َخَفيَفتَ ْيَ  َبرَْكَعتَ ْيَ  َتهُ َصال اف ْ

  اللهْيَل، َمنَ  َأَحدُُكمْ  قَامَ  َإَذا »: قَالَ  ،  النهَب َ  َعنَ  ، ُهَريْ َرةَ  َأَب  َعنْ و 
 219 .«َخَفيَفتَ ْيَ  َبرَْكَعتَ ْيَ  َتهُ َصال فَ ْليَ ْفَتَتحْ 
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 القراءة يف الوتر وما يقول فهيا وبعدها :

 يُوَترُ   النهَبُّ  َكانَ  »: قَالَ  أَبَيَه، َعنْ  أَبْ َزى، ْبنَ  الرهمْحَنَ  َعْبدَ  ْبنَ  َسَعيدَ  َعنْ 
 اّلِلهُ  ُهوَ  ُقلْ  }وَ  ، {  اْلَكاَفُرونَ  أَي َُّها يَا ُقلْ }وَ  ، {  ْعَلىاْل رَبَ كَ  اْسمَ  َسبَ حَ }بَ 

  «اْلُقدُّوسَ  اْلَمَلكَ  ُسْبَحانَ  » :قَالَ  اْلوَْترَ  َمنَ  يَ ْنَصَرفَ  َأنْ  َأرَادَ  َوَإَذا ، {  َأَحدٌ 
 218. الثهالََثة ِف  َصْوَتهُ  يَ ْرَفعُ  مثُه  َمرهاٍت، ثَ َثال

 َسبَ حَ }بَ  اْلَوْترَ  ِف  يَ ْقَرأُ    اّلِلهَ  َرُسولُ  َكانَ  » :قَالَ  ، َكْعبٍ  ْبنَ  ُأَب َ  وَعنْ 
 فََإَذا ، { َأَحدٌ  اّلِلهُ  ُهوَ  ُقلْ }وَ  ، { اْلَكاَفُرونَ  أَي َُّها يَا ُقلْ َ}و ، {ْعَلىاْل رَبَ كَ  اْسمَ 
.َمرهاتٍ  ثَ َثال «اْلُقدُّوسَ  اْلَمَلكَ  ُسْبَحانَ »: قَالَ  َسلهمَ 

150
 

 يَُطيلُ  َمرهاتٍ  ثَ َثال ،«اْلُقدُّوسَ  اْلَمَلكَ  ُسْبَحانَ »: فَ َراَغهَ  َعْندَ  وِف رواية ، قَالَ 
 252آَخرََهنه. ِف 

 ،{ْعَلىاْل رَبَ كَ  اْسمَ  َسبَ حَ }بَ  يُوَترُ   اّلِلهَ  َرُسولُ  َكانَ  » :وِف رواية 

 152.{ الصهَمدُ  اْلَواَحدُ  اّلِلهُ َ}و ،[عمران آل] { َكَفُروا لَلهَذينَ  ُقلْ  }وَ  
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 ادلعاء بعد الركوع آأو قبهل يف قنوت الوتر : 

 َكَلَماتٍ   للاَ  َرُسولُ  َعلهَمَن : قَالَ  ، َعْنهَما للاُ  َرَضيَ  َعَلي ٍ  ْبنَ  اْْلََسنَ  َعنَ 
 َعافَ ْيَت، َفيَمنْ  َهَدْيَت، َوَعاَفَن  َفيَمنْ  اْهَدَن  اللُهمه  »: اْلَوْترَ  قُ ُنوتَ  ِف  َأُقوُْلُنه 
 فََإنهكَ  َقَضْيَت، َما َشره  َوَقَن  َأْعطَْيَت، َفيَما َل  َوبَاَركْ  تَ َولهْيَت، َفيَمنْ  َوتَ َولهَن 
 153.«َوتَ َعالَْيتَ  رَب هَنا تَ َبارَْكتَ  َوالَْيتَ  َمنْ  َيَذلُّ  ال َإنههُ  َعَلْيَك، يُ ْقَضى َوال تَ ْقَضي

َلةً    للاَ  َرُسولَ  فَ َقْدتُ : قَاَلتْ  ،َعْنها  للاُ  َرَضيَ  َعاَئَشةَ  وَعنْ   اْلَفَراشَ  َمنَ  لَي ْ
 َوُُهَا،  اْلَمْسَجدَ  ِف  َوُهوَ ،  َقَدَمْيهَ  َبْطنَ  َعَلى َيَدي فَ َوقَ َعتْ ،  فَاْلَتَمْسُتهُ 

 َمنْ  َومبَُعافَاَتكَ  َسَخَطَك، َمنْ  َبَرَضاكَ  َأُعوذُ  اللُهمه »: يَ ُقولُ  َوُهوَ ،  َمْنُصوبَ َتانَ 
 َعَلى أَثْ نَ ْيتَ  َكَما أَْنتَ  ، َعَلْيكَ  ثَ َناءً  ُأْحَصي ال َمْنكَ  َبكَ  َوَأُعوذُ  ُعُقوبََتَك،

 154.«نَ ْفَسكَ 
 َإن َ  اللهُهمه : "َوْترَهَ  آَخرَ  ِف  يَ ُقولُ  َكانَ   النهَبه  َأنه  ، طَاَلبٍ  َأَب  ْبنَ  َعَلي َ  وَعنْ 
 ال َمْنَك، َبكَ  َوَأُعوذُ  ُعُقوبََتَك، َمنْ  َومبَُعافَاَتكَ  َسَخَطَك، َمنْ  َبَرَضاكَ  َأُعوذُ 

  255 .« نَ ْفَسكَ  َعَلى أَثْ نَ ْيتَ  َكَما أَْنتَ  َعَلْيَك، ثَ َناءً  ُأْحَصي
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َها اّلِلهُ  َرَضيَ  َعاَئَشةَ  َسأَْلتُ : قَالَ  قَ ْيٍس، َأَب  ْبنَ  اّلِلهَ  َعْبدَ  َعنْ و   َكاَنتْ  َكْيفَ : َعن ْ
 َقدْ  َذَلكَ  ُكلُّ : فَ َقاَلتْ  جَيَْهُر؟ َأمْ ،  بَاْلَقَراَءةَ  ُيَسرُّ  َأَكانَ  ،بَاللهْيَل؟  النهَب َ  َقَراَءةُ 
َا يَ ْفَعُل، َكانَ  َا بَاْلَقَراَءَة، َأَسره  رمبه  ِف  َجَعلَ  الهَذي ّلَِلهَ  اْْلَْمدُ : فَ ُقْلتُ  ،"َجَهرَ  َورمبه

250.« َسَعةً  ْمرَ اْل
 

َها اّلِلهُ  َرَضيَ  َلَعاَئَشةَ  قُ ْلتُ : قَالَ  اْْلَاَرثَ  ْبنَ  ُغَضْيفَ  وَعنْ   اّلِلهَ  َرُسولَ  َأرَأَْيتَ : َعن ْ
  ََا»: قَاَلتْ  آَخرََه؟ ِف  َأمْ  اللهْيَل، َأوهلَ  ِف  اجْلََنابَةَ  َمنَ  يَ ْغَتَسلُ  َكان  ِف  اْغَتَسلَ  رمبه

َا اللهْيَل، َأوهلَ   ِف  َجَعلَ  الهَذي ّلَِلهَ  اْْلَْمدُ  َأْكبَ ُر، اّلِلهُ : قُ ْلتُ  ،«آَخرَهَ  ِف  اْغَتَسلَ  َورمبه
 آَخرََه؟ ِف  َأوْ  اللهْيَل، َأوهلَ  ِف  يُوتَرُ  َكانَ   اّلِلهَ  َرُسولَ  َأرَأَْيتَ : قُ ْلتُ . َسَعة ْمرَ اْل

َا»: قَاَلتْ  َا اللهْيَل، َأوهلَ  ِف  َأْوتَ رَ  رمبه  اْْلَْمدُ  َأْكبَ ُر، اّلِلهُ : قُ ْلتُ  ،«آَخرَهَ  ِف  َأْوتَ رَ  َورمبه
 بَاْلُقْرآَن، جَيَْهرُ  َكانَ   اّلِلهَ  َرُسولَ  َأرَأَْيتَ : قُ ْلتُ . َسَعة ْمرَ اْل ِف  َجَعلَ  الهَذي ّلَِلهَ 
َا»: قَاَلتْ  َبَه؟ ُُيَْفتُ  َأوْ  َا َبَه، َجَهرَ  رمبه  ّلَِلهَ  اْْلَْمدُ  َأْكبَ ُر، اّلِلهُ : قُ ْلتُ  ،«َخَفتَ  َورمبه

250. « َسَعةً  ْمرَ اْل ِف  َجَعلَ  الهَذي
 

                                                           
   .(1444)والنسائي(، 221)، والرتمذي( 48181)رواه أمحد -184
(مطواًل 4884 ،4221،وابن حبان)(1182)(،وابن ماجة444، وأبو داود)( 42404)يف " املسند" رواه أمحد - 181

  وخمتصرًا.
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َها، اّلِلهُ  َرَضيَ  َعاَئَشةَ  وَعنْ   َمنْ  َشْيءٍ  ِف  يَ ْقَرأُ   النهَبه  رَأَْيتُ  َما »: قَاَلتْ  َعن ْ
 السُّورَةَ  َمنَ  َعَلْيهَ  بََقيَ  فََإَذا َجاَلًسا، قَ َرأَ  َكَِبَ  َإَذا َحّته  َجاَلًسا، اللهْيلَ  َصاَلةَ 

 259.«رََكعَ  مثُه  فَ َقَرَأُهنه، قَامَ  آيًَة، َأْربَ ُعونَ  َأوْ  َثالَثُونَ 
 

 ملسأأةل حضور القلب يف قيام الليل: اهامتمه 

 السهارَيَ تَ ْيَ، بَ ْيَ  َِمُْدودٌ  َحْبلٌ  فََإَذا  النهَبُّ  َدَخلَ : قَالَ  ، َماَلكٍ  ْبنَ  أََنسَ  َعنْ 
 فَ َقالَ  تَ َعلهَقْت، فَ تَ َرتْ  فََإَذا َلَزيْ َنبَ  َحْبلٌ  َهَذا: قَاُلوا،  «اْلَْبُل؟ َهَذا َما »: فَ َقالَ 
 258.«فَ ْليَ ْقُعدْ  فَ تَ رَ  فََإَذا َنَشاطَُه، َأَحدُُكمْ  لَُيَصل َ  ُحلُّوهُ  الَ  »:   النهَبُّ 
َها اّلِلهُ  َرَضيَ  َعاَئَشةَ  وَعنْ   َأَحدُُكمْ  نَ َعسَ  َإَذا »: قَالَ ،  اّلِلهَ  َرُسولَ  َأنه :  َعن ْ
 َوُهوَ  َصلهى َإَذا َأَحدَُكمْ  فََإنه  الن هْوُم، َعْنهُ  َيْذَهبَ  َحّته  فَ ْليَ ْرُقْد، ُيَصلَ ي َوُهوَ 

 200.«نَ ْفَسُه  فَ َيُسبُّ ،  َيْستَ ْغَفرُ  َلَعلههُ  َيْدَري الَ  نَاَعٌس،
 

                                                           
(،وابن 112(،والرتمذي )182(،وأبو داود)42111،،وأمحد)(111) - 114،ومسلم(1128)البخاري - 158

 (.4801(،وابن حبان)1421(،والنسائي)1444ماجة)
 (.1111(، وابن ماجة)1421(،والنسائي)11184،وأمحد)(182) - 411(، ومسلم1180البخاري)- 181

( 188(،والرتمذي)1110(،وأبو داود)48411،وأمحد)(184) - 444 (، ومسلم414البخاري) - 160
 (4881(،وابن حبان)1110(،وابن ماجة)144،والنسائي)
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س نة الاضطجاع عىل الشق الأمين بعد س نة الفجر من دون احملافظة عىل 

 ذكل:

َها اّلِلهُ  َرَضيَ  َعاَئَشةَ  َعنْ  ، ُعْرَوةَ  َعنْ   َإَذا  اّلِلهَ  َرُسولُ  َكانَ  »:قَاَلتْ : َعن ْ
 َصاَلةَ  قَ ْبلَ  َخَفيَفتَ ْيَ  رَْكَعتَ ْيَ  فَ رََكعَ  قَاَم، الَفْجرَ  َصاَلةَ  َمنْ  بَاُْلوىَل  املَُؤذَ نُ  َسَكتَ 
 املَُؤذَ نُ  يَْأتََيهُ  َحّته  اَْلُْيََن، َشقَ هَ  َعَلى اْضَطَجعَ  مثُه  الَفْجُر، َيْسَتَبيَ  َأنْ  بَ ْعدَ  الَفْجَر،

  161 .«قَاَمَة َلل
َها اّلِلهُ  َرَضيَ وعنها   فََإنْ  اْلَفْجَر، رَْكَعيَتَ  َصلهى َإَذا  النهَبُّ  َكانَ  »: قَاَلتْ  ، َعن ْ
َثَن، ُمْستَ ْيَقظَةً  ُكْنتُ    201.«اْضَطَجَع  َوَإال َحده

 

 :فقهها و صالة الكسوف بيان آأمهية 

َها اّلِلهُ  َرَضيَ  َعاَئَشةَ  َعنْ   ، للاَ  َرُسولَ  َعْهدَ  ِف  الشهْمسُ  َخَسَفتَ : قَاَلتْ  ، َعن ْ
 مثُه  َجدًّا، الرُُّكوعَ  فََأطَالَ  رََكَع، مثُه  َجدًّا، اْلَقَيامَ  فََأطَالَ  ُيَصلَ ي،  للاَ  َرُسولُ  فَ َقامَ 
 الرُُّكوعَ  فََأطَالَ  رََكعَ  مثُه  وهَل،اْل اْلَقَيامَ  ُدونَ  َوُهوَ  َجدًّا، اْلَقَيامَ  فََأطَالَ  رَْأَسُه، رََفعَ 

 ُدونَ  َوُهوَ  اْلَقَياَم، فََأطَالَ  قَاَم، مثُه  َسَجَد، مثُه  وهَل،اْل الرُُّكوعَ  ُدونَ  َوُهوَ  َجدًّا،
 رَْأَسُه، رََفعَ  مثُه  وهَل،اْل الرُُّكوعَ  ُدونَ  َوُهوَ  الرُُّكوعَ  فََأطَالَ  رََكَع، مثُه  اْْلَوهَل، اْلَقَيامَ 

                                                           
 (.42880،وأمحد)(112) - 111 (، ومسلم444البخاري) - 141
 .(121) - 111 (، ومسلم1148البخاري) - 162
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 ُدونَ  َوُهوَ  الرُُّكوعَ  فََأطَالَ  رََكَع، مثُه  اْْلَوهَل، اْلَقَيامَ  ُدونَ  َوُهوَ  اْلَقَيامَ  فََأطَالَ  فَ َقامَ 
 الشهْمُس، ََتَلهتَ  َوَقدْ  ،  للاَ  َرُسولُ  اْنَصَرفَ  مثُه  َسَجَد، مثُه  وهَل،اْل الرُُّكوعَ 

 آيَاتَ  َمنْ  َواْلَقَمرَ  الشهْمسَ  َإنه »: قَالَ  مثُه  َعَلْيَه، َوأَثْ ىَن  للاَ  َفَحَمدَ  النهاَس، َفَخَطبَ 
ُوا، رَأَيْ ُتُموُُهَا فََإَذا َْلََياتََه، َوال َأَحٍد، َلَمْوتَ  يَ ْنَخَسَفانَ  ال َوَإن هُهَما للَا،  َفَكِبَ 

 يَ ْزَنَ  َأنْ  للاَ  َمنَ  َأْغيَ رَ  َأَحدٍ  َمنْ  َإنْ  ُُمَمهدٍ  أُمهةَ  يَا َوَتَصدهُقوا، َوَصلُّوا للاَ  َواْدُعوا
  َكَثريًا، لََبَكْيُتمْ  ،َأْعَلمُ  َما تَ ْعَلُمونَ  َلوْ  َوللاَ ،  ُُمَمهدٍ  أُمهةَ  يَا َأَمُتُه، تَ ْزَنَ  َأوْ  َعْبُدُه،

 163.«بَ لهْغُت؟ َهلْ  َأال ،َقَليالً  َوَلَضَحْكُتمْ 
 َقَراَءتَهَ  َمنْ  فَ َرغَ  فََإَذا َبَقَراَءتََه، اْلُُسوفَ  َصاَلةَ  ِف   النهَبُّ  َجَهرَ "  :وِف رواية

عَ : قَالَ  الرهْكَعةَ  َمنَ  رََفعَ  َوَإَذا فَ رََكعَ  َكب هَر، َدُه، َلَمنْ  اّلِلهُ  َسََ  مثُه  اْلَْمُد، َوَلكَ  رَب هَنا محََ
 201." َسَجَداتٍ  َوَأْرَبعَ  رَْكَعتَ ْيَ  ِف  رََكَعاتٍ  َأْرَبعَ  الُكُسوفَ  َصاَلةَ  ِف  الَقَراَءةَ  يُ َعاَودُ 
يقَ  َبْكرٍ  َأَب  بَْنتَ  َأَْسَاءَ  وَعنْ  ُهَما اّلِلهُ  َرَضيَ  الصَ دَ   َصاَلةَ  َصلهى  النهَبه  َأنه : َعن ْ

 مثُه  الَقَياَم، فََأطَالَ  قَامَ  مثُه  الرُُّكوَع، فََأطَالَ  رََكعَ  مثُه  الَقَياَم، فََأطَالَ  فَ َقامَ  الُكُسوَف،
 َسَجَد، مثُه  رََفَع، مثُه  السُُّجوَد، فََأطَالَ  َسَجَد، مثُه  رََفَع، مثُه  الرُُّكوَع، فََأطَالَ  رََكعَ 

 فََأطَالَ  َفعَ رَ  مثُه  الرُُّكوَع، فََأطَالَ  رََكعَ  مثُه  الَقَياَم، فََأطَالَ  قَاَم، مثُه  السُُّجوَد، فََأطَالَ 
 مثُه  رََفَع، مثُه  السُُّجوَد، فََأطَالَ  َفَسَجَد، رََفَع، مثُه  الرُُّكوَع، فََأطَالَ  رََكَع، مثُه  الَقَيامَ 

                                                           
 (.4824(،وابن حبان)1212(،والنسائي)48114،وأمحد)(101) - 1(،ومسلم1024البخاري) - 141

 .(4880حبان)(، ابن 101) - 8(،ومسلم1048رواه البخاري) - 142
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 َلوَ  َحّته  اجلَنهُة، َمنَ   َدَنتْ  َقدْ : " فَ َقالَ  اْنَصَرَف، مثُه  السُُّجوَد، فََأطَالَ  َسَجَد،
َها، اْجتَ َرْأتُ   َأيْ : قُ ْلتُ  َحّته  النهارُ  َمنَ   َوَدَنتْ  َقطَاَفَها، َمنْ  بََقطَافٍ  جَلَْئُتُكمْ  َعَلي ْ

،  َشْأنُ  َما: قُ ْلتُ  َهرهٌة، ََتَْدُشَها - قَالَ  أَنههُ  َحَسْبتُ  - اْمَرَأةٌ  فََإَذا َمَعُهْم؟ َوأَنَا َربَ 
َها: قَاُلوا َهَذَه؟ َها، الَ  ُجوًعا، َماَتتْ  َحّته  َحَبَست ْ َها َوالَ  َأْطَعَمت ْ  قَالَ  - تَْأُكلُ  َأْرَسَلت ْ
 205"  اَْلْرضَ  َخَشاشَ  َأوْ  - َخَشيشَ  َمنْ : قَالَ  أَنههُ  َحَسْبتُ : نَاَفعٌ 
ُهَما  اّلِلهُ  َرَضيَ  َعبهاسٍ  ْبنَ  اّلِلهَ  َعْبدَ  وَعنْ   يَ ْومَ  َصلهى  اّلِلهَ  َرُسولَ  َأنه » ،َعن ْ

 166.«َسَجَداتٍ  َوَأْرَبعَ  رَْكَعتَ ْيَ  ِف  رََكَعاتٍ  َأْرَبعَ  الشهْمسُ  َكَسَفتَ 
ُهَما، اّلِلهُ  َرَضيَ  َعْمٍرو ْبنَ  اّلِلهَ  َعْبدَ  وَعنْ   َعَلى الشهْمسُ  َكَسَفتَ  َلمها»: قَالَ  َعن ْ
  200.«َجاَمَعةٌ  الصهاَلةَ  َإنه  نُوَديَ   اّلِلهَ  َرُسولَ  َعْهدَ 

 ةَ البَالصه  نُوَديَ  ،   للاَ  َرُسولَ  َعْهدَ  َعَلى الشهْمسُ  اْنَكَسَفتَ  َلمها»: وِف رواية 
 َسْجَدٍة، ِف  رَْكَعتَ ْيَ  فَ رََكعَ  قَامَ  مثُه  َسْجَدٍة، ِف  رَْكَعتَ ْيَ   للاَ  َرُسولُ  فَ رََكعَ  َجاَمَعًة،

 َسَجْدتُ  َوال َقطُّ، رُُكوًعا رََكْعتُ  َما: َعاَئَشةُ  فَ َقاَلتْ  «الشهْمسَ  َعنَ  ُجلَ يَ  مثُه 
 209 .«َمْنُه  َأْطَولَ  َكانَ  َقطُّ، ُسُجوًدا

                                                           
 (.44141(،وأمحد)128البخاري)- 148
(،وابن 1241(،والنسائي)1842(،وأمحد)1181(واللفظ له ،وأبو داود)104(مطواًل،ومسلم)8111البخاري) - 144

 (.4811حبان)
 عن عائشة . (1248(،والنسائي)1110(،وأبو داود)48482(عن عبد هللا بن عمرو ،وأمحد)1028البخاري)- 141
 (.1211(،والنسائي)4411،وأمحد)(110) - 40 مسلم-148
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 الأمر ابلفزع ذلكر هللا ودعائه واس تغفاره :

 َأنْ  َُيَْشى َفزًَعا،  النهَبُّ  فَ َقامَ  الشهْمُس، َخَسَفتَ : قَالَ  ، ُموَسى َأَب  َعنْ 
 َقطُّ  رَأَيْ ُتهُ  َوُسُجودٍ  َورُُكوعٍ  َقَيامٍ  بََأْطَولَ  َفَصلهى املَْسَجَد، فَأََتى السهاَعُة، َتُكونَ 

ُ، يُ ْرَسلُ  الهيَت  اْليَاتُ  َهَذهَ  »: َوقَالَ  يَ ْفَعُلُه،  َْلََياتََه، َوالَ  َأَحدٍ  َلَمْوتَ  َتُكونُ  الَ  اّلِله
َزُعوا َذَلَك، َمنْ  َشْيًئا رَأَيْ ُتمْ  فََإَذا َعَباَدُه، َبهَ  اّلِلهُ  ُُيَوَ فُ  َوَلَكنْ   َوُدَعائَهَ  َذْكرَهَ  َإىَل  فَاف ْ

 208.«َواْسَتْغَفارَهَ 
 

 الأمر ابدلعاء والتكبري والصالة والصدقة والعتاقة حال الكسوف :

ُها  اّلِلهُ  َرَضيَ  عن عائشة  اّلِلهَ  َفَحَمدَ  النهاَس، َفَخَطبَ  » : قوْلا عنه  ، وفيهَعن ْ
، آيَاتَ  َمنْ  آيَ َتانَ  َوالَقَمرَ  الشهْمسَ  َإنه  »: قَالَ  مثُه  َعَلْيَه، َوأَثْ ىَن   َُيَْسَفانَ  الَ  اّلِلَه

ُوا اّلِلهَ، فَاْدُعوا َذَلَك، رَأَيْ ُتمْ  فََإَذا َْلََياتََه، َوالَ  َأَحدٍ  َلَمْوتَ   َوَصلُّوا وََكِبَ 
 200.«َوَتَصدهُقوا

 آيَ َتانَ  ن هُهَماَ»: َوالَقَمرَ  الشهْمسَ  ُكُسوفَ  ِف : فَ َقالَ  النهاَس، وِف رواية : َفَخَطبَ 
َزُعوا رَأَيْ ُتُموُُهَا، فََإَذا َْلََياتََه، َوالَ  َأَحدٍ  َلَمْوتَ  َُيَْسَفانَ  الَ ،  اّلِلهَ  آيَاتَ  َمنْ   َإىَل  فَاف ْ

 202.«الصهاَلةَ 
                                                           

  (.4814(،وابن حبان)1801، والنسائي)(114) - 42(،ومسلم1081البخاري)- 169
 (.4824(،وابن حبان)1212(،والنسائي)48114،وأمحد)(101) - 1(،ومسلم1024البخاري) - 170
 (42211(،وأمحد)1021البخاري)- 111
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ُها  اّلِلهُ  َرَضيَ  َأَْسَاءَ  وَعنَ   ةَ َصال ِف  بَاْلَعَتاَقةَ  يَْأُمرُ  » ،  النهَبُّ  َكانَ : قَاَلتْ  ،َعن ْ
201.« اْلُكُسوفَ 

 

 

 : وفقهها  ركعيت صالة الاستسقاء

 َإىَل  فَ تَ َوجههَ  َيْسَتْسَقي،  النهَبُّ  َخَرجَ  »: قَالَ  ، َعمَ هَ  َعنْ  ََتَيٍم، ْبنَ  َعبهادَ  َعنْ 
َلةَ   201.«بَالَقَراَءةَ  َفيَهَما َجَهرَ  رَْكَعتَ ْيَ  َصلهى مثُه  رََداَءُه، َوَحوهلَ  َيْدُعو الَقب ْ
ُهَما اّلِلهُ  َرَضيَ  َعبهاسٍ  اْبنَ  وَعنَ  ًعا، َخَرجَ   للاَ  َرُسولَ  َأنه : َعن ْ  ُمَتَضر ًَعا، ُمَتَخشَ 

 لَْ  اْلَعيَد، ِف  ُيَصلَ ي َكَما،   رَْكَعتَ ْيَ  بَالنهاسَ  َفَصلهى ،ُمتَ َرسَ الً  ،ُمَتَبذَ الً  ُمتَ َواَضًعا،
 174 .« َهَذهَ  َكُخْطَبَتُكمْ  َُيُْطبْ 

َها اّلِلهُ  َرَضيَ  َعاَئَشَة، وَعنْ   ُقُحوطَ   اّلِلهَ  َرُسولَ  َإىَل  النهاسُ  َشَكا: قَاَلتْ  ،َعن ْ
 َفيَه، َُيُْرُجونَ  يَ ْوًما النهاسَ  َوَوَعدَ  اْلُمَصلهى، ِف  َلهُ  فَ ُوَضعَ  مبَْنَِبٍ، فََأَمرَ  اْلَمَطَر،

 َعَلى فَ َقَعدَ  الشهْمَس، َحاَجبُ  َبَدا َحيَ  ، اّلِلهَ  َرُسولُ  َفَخَرجَ : َعاَئَشةُ  قَاَلتْ 
 َديَارَُكْم، َجْدبَ  َشَكْوتُْ  َإنهُكمْ »: قَالَ  مثُه  َوَجله، َعزه  اّلِلهَ  َومحََدَ  ، َفَكب هرَ  اْلَمْنَِبَ،

                                                           
 (4888(،وابن حبان)1114داود)(،وأبو 44141 (،وأمحد يف " املسند")1082البخاري)- 114
 (.1801(،والنسائي)1441(،وابن ماجة)1141(،وأبو داود)812)-4(،ومسلم1042البخاري) - 111
 ماجه (،وابن1148وأبو داود) حسن، وقال شعيب األرنؤوط: إسناده(4011حسن :رواه أمحد يف " املسند")- 112

 (وحسنه األلباين.4844حبان)، وابن  (1808والنسائي) ،( 881) والرتمذي ،( 1444)
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 َتْدُعوُه، َأنْ  َوَجله  َعزه  اّلِلهُ  َأَمرَُكمُ  َوَقدْ  َعْنُكْم، زََمانَهَ  َإبهانَ  َعنْ  اْلَمَطرَ  َواْسَتْئَخارَ 
 الرهَحيمَ  الرهمْحَنَ  اْلَعاَلَميَ  َرب َ  ّلَِلهَ  اْْلَْمدُ »: قَالَ  مثُه  ،«َلُكمْ  َيْسَتَجيبَ  َأنْ  َوَوَعدَُكمْ 

يَن، يَ ْومَ  َمَلكَ  ُ، َإال َإَلهَ  ال الدَ  ُ، أَْنتَ  اللهُهمه  يُرَيُد، َما يَ ْفَعلُ  اّلِله  ،أَْنتَ  َإال َإَلهَ  ال اّلِله
َنا أَْنَزلْ  اْلُفَقَراُء، َوََنْنُ  اْلَغَنُّ  ةً  لََنا أَنْ َزْلتَ  َما َواْجَعلْ  اْلَغْيَث، َعَلي ْ  َإىَل  ًغاَوَبال قُ وه
 َإىَل  َحوهلَ  مثُه  َإَبطَْيَه، بَ َياضُ  َبَدا َحّته  الرهْفعَ  ِف  يَ َزلْ  فَ َلمْ  َيَدْيَه، رََفعَ  مثُه  ،«َحيٍ 

َبلَ  مثُه  َيَدْيَه، رَاَفعٌ  َوُهوَ  َرَداَءُه، َحوهلَ  َأوْ  َوقَ َلَب، َظْهَرُه، النهاسَ   النهاسَ  َعَلى َأق ْ
 بََإْذنَ  َأْمَطَرتْ  مثُه  َوبَ َرَقْت، فَ َرَعَدتْ  َسَحابَةً  اّلِلهُ  فَأَْنَشأَ  رَْكَعتَ ْيَ، َفَصلهى َونَ َزَل،

،  اْلَكن َ  َإىَل  ُسْرَعتَ ُهمْ  رََأى فَ َلمها السُُّيوُل، َساَلتَ  َحّته  َمْسَجَدهُ  يَْأتَ  فَ َلمْ  اّلِلَه
 َقَديٌر، َشْيءٍ  ُكل َ  َعَلى اّلِلهَ  َأنه  َأْشَهدُ »: فَ َقالَ  نَ َواَجُذُه، َبَدتْ  َحّته  ،  َضَحكَ 

 205.«َوَرُسولُهُ  اّلِلهَ  َعْبدُ  َوَأن َ 
 

 صالة ركعتني بعد الظهر غري الراتبة :

ُهَما  اّلِلهُ  َرَضيَ  ُسْفَيانَ  َأَب  ْبنَ  َبَعْنَبَسةَ  نَ َزلَ  َلمها: قَالَ  َعَطيهَة، ْبنَ  َحسهانَ  َعنْ   َعن ْ
ْعتُ  َإن َ  َأَما: قَالَ  اجْلََزُع؟ َهَذا َما: َلهُ  َفَقيلَ  َجَزُعُه، اْشَتده  اْلَمْوتُ   َحَبيَبَة، أُمه  َسََ

                                                           
 (وحسنه األلباين وشعيب األرنؤوط.1448(،واحلاكم يف " املستدرك")111وابن حبان) (،1111رواه أبو داود)-118
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 َوَأْربَ ًعا الظُّْهَر، قَ ْبلَ  َأْربَ ًعا َصلهى َمنْ »:   اّلِلهَ  َرُسولُ  قَالَ : تَ ُقولُ  ُأْخَتُه، يَ ْعَن 
ْعتُ ُهن   ُمْنذُ  تَ رَْكتُ ُهنه  َفَما. «النهارَ  َعَلى ْلََْمهُ  اّلِلهُ  َحرهمَ  بَ ْعَدَها،  200. َسََ

 

 صالة آأربعاا غري راتبة قبل العرص وبيان فضلها :

 يَ ْفَصلُ  رََكَعاتٍ  َأْرَبعَ  الَعْصرَ  قَ ْبلَ  ُيَصلَ ي  النهَبُّ  َكانَ  »: قَالَ  ،  َعَلي ٍ  َعنْ 
نَ ُهنه   املُْسَلَميَ  َمنَ  تََبَعُهمْ  َوَمنْ  املَُقرهَبَي، َئَكةَ املال َعَلى بَالتهْسَليمَ  بَ ي ْ

 200.«َواملُْؤَمَنيَ 
ُهَما  اّلِلهُ  َرَضيَ  ُعَمرَ  اْبنَ  وَعنَ   اْمَرأً  اّلِلهُ  رََحمَ »:   اّلِلهَ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ،َعن ْ
 178.«َأْربَ ًعا اْلَعْصرَ  قَ ْبلَ  َصلهى

 

  

                                                           
(، وابن 1811(،والنسائي)248والرتمذي) (،1441،وأبو داود)(44142)صحيح : رواه أمحد - 114

 (وصححه األلباين وشعيب األرنؤوط.1140ماجة)
(،وأبو يعلى 1141(واللفظ له ، وابن ماجة)241(وقال شعيب األرنؤوط :إسناده قوى ، والرتمذي)480رواه أمحد) -111

 (وحسنه األلباين118املوصلي يف" مسنده ")
 (4281(،وابن حبان)210(،والرتمذي)1411(،وأبو داود)8180حسن: رواه أمحد يف" املسند") - 118

 وحسنه األلباين وشعيب األرنؤوط.
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 النافةل ما قبل العرص واملغرب والعشاء غري الراتبة ملن شاء :

 َصاَلٌة، َأَذانَ ْيَ  ُكل َ  بَ ْيَ  »:   النهَبُّ  قَالَ : قَالَ  ،   ُمَغفهلٍ  ْبنَ  اّلِلهَ  َعْبدَ  َعنْ 
 179«َشاءَ  َلَمنْ »: الثهالََثةَ  ِف  قَالَ  مثُه  ،«َصاَلةٌ  َأَذانَ ْيَ  ُكل َ  بَ ْيَ 

 َأالَ : فَ ُقْلتُ  اجلَُهَنه، َعاَمرٍ  ْبنَ  ُعْقَبةَ  أَتَ ْيتُ : قَالَ  اْليَ َزَنه، للاَ  َعْبدَ  ْبنَ  َمْرَثدَ  َوَعنْ 
 ُكنها َإنها»: ُعْقَبةُ  فَ َقالَ  املَْغَرَب؟ َصاَلةَ  قَ ْبلَ  رَْكَعتَ ْيَ  يَ رَْكعُ  ََتَيمٍ  َأَب  َمنْ  ُأْعَجُبكَ 

: قَالَ  اْلَن؟ َُيْنَ ُعكَ  َفَما: قُ ْلتُ  ،«  اّلِلهَ  َرُسولَ  َعْهدَ  َعَلى نَ ْفَعُلهُ 
 290.«الشُّْغلُ »

 اْلَمْغَربَ  قَ ْبلَ  َصلُّوا»: قَالَ ،   اّلِلهَ  َرُسولَ  َأنه  ، اْلُمَزَن َ  اّلِلهَ  َعْبدَ  وَعنْ 
 َلَمنْ »: الثهالََثةَ  َعْندَ  قَالَ  مثُه  ،«رَْكَعتَ ْيَ  اْلَمْغَربَ  قَ ْبلَ  َصلُّوا»: قَالَ  مثُه  ،«رَْكَعتَ ْيَ 

 292. ُسنهة النهاسُ  يَ تهَخَذَها َأنْ  َكَراَهَيةَ  «َشاءَ 
 َأْصَحابَ  َمنْ  نَاسٌ  قَامَ  َأذهنَ  َإَذا املَُؤذَ نُ  َكانَ »: قَالَ  ، َماَلكٍ  ْبنَ  أََنسَ  وَعنْ 
 الرهْكَعتَ ْيَ  ُيَصلُّونَ  َكَذَلَك، َوُهمْ   النهَبُّ  َُيُْرجَ  َحّته  السهَواَرَي، يَ ْبَتَدُرونَ   النهَب َ 
 291.«َشْيءٌ  َواإَلقَاَمةَ  اَْلَذانَ  بَ ْيَ  َيُكنْ  َولَْ  املَْغَرَب، قَ ْبلَ 

                                                           
 والرتمذي ،( 1144) ماجه (، وابن1481،وأبو داود)(14110،وأمحد)(818) - 102(،ومسلم441البخاري)- 111

 .(8802،وابن حبان)(188)
 (.884(، والنسائي)11214(،وأمحد)1182البخاري)- 180
 (.1481،وأبو داود)(40884)(،و أمحد1181البخاري) - 181
 .(811) - 101مسلم (،و448البخاري)- 184



 

 

79 

 ما جاء يف الصالة قبل امجلعة :

 صىل العبد ما ُكتب هل :آأن يُ 

 اجلُُمَعَة، يَ ْومَ  اْغَتَسلَ  َمنَ  »:  اّلِلهَ  َرُسولُ  قَالَ : ، قَالَ الَفاَرَسيَ   َسْلَمانَ  َعنْ 
 بَ ْيَ  يُ َفرَ قْ  فَ َلمْ  رَاحَ  مثُه  َطيٍب، َمنْ  َمسه  َأوْ  ادهَهنَ  مثُه  طُْهٍر، َمنْ  اْسَتطَاعَ  مبَا َوَتَطههرَ 
َنهُ  َما َلهُ  ُغَفرَ  أَْنَصَت، اإَلَمامُ  َخَرجَ  َإَذا مثُه  َلُه، ُكَتبَ  َما َفَصلهى اثْ نَ ْيَ،  َوبَ ْيَ  بَ ي ْ
 183.«اُْلْخَرى اجلُُمَعةَ 

 َفَصلهى اجْلُُمَعةَ  أََتى مثُه  ، اْغَتَسلَ  َمنَ »: قَالَ  ، النهَب َ  َعنَ  ، ُهَريْ َرةَ  َأَب  وَعنْ 
رَ  َما َنهُ  َما َلهُ  ُغَفرَ  َمَعُه، ُيَصلَ ي مثُه  ُخْطَبَتَه، َمنْ  يَ ْفُرغَ  َحّته  أَْنَصتَ  مثُه  َلُه، ُقدَ   بَ ي ْ

 291.«أَيهامٍ  ثَةَ َثال َوَفْضلُ  ْخَرى،اْل اجْلُُمَعةَ  َوبَ ْيَ 
 

  

                                                           
  ( .1884(، والدارمي)41148(واللفظ له، وأمحد يف " املسند ")110البخاري)- 181
 (. 881) - 44مسلم - 182

 إالَّ  َذِلكَ  ِمنْ  اْلَماِنع يَ َتَمسَّك وَلَْ  اجلْخمخَعِة، قَ ْبلَ  الصَّاَلةِ  َمْشرخوِعيَّة يقول اإلمام الشوكاين يف " نيل األوطار" :فيه دليل َعَلى
مَ  َكَما اجلْخمخَعة بِيَ ْومِ  خمخَصًَّصا عخمخومه َكْون َمعَ  َوهخوَ  الزََّوال، َوْقت الصَّاَلة َعنْ  الن َّْهي حِبَِديثِ   اْلَمْنع َعَلى َيدخل   َما ِفيهِ  لَْيسَ  تَ َقدَّ

ْطاَلق ، َعَلى اجلْخمخَعة قَ ْبلَ  الصَّاَلة ِمنْ   .النِ زَاع حمَِل   َغرْي  َوهخوَ  الزََّوال َوْقت يف  اْلَمْنع ِفيهِ  َما َوَغايَة اإْلِ
لِيل َوخخصخوًصا، عخمخوًما ِفيَها مخَرغَّب   اجلْخمخَعة قَ ْبلَ  الصَّالة أَنَّ  َواحْلَاِصل  َما َفَصلَّى: )قَ ْولخهخ  اإِلْطالق َعَلى اْلَكرَاَهة مخدَِّعي َعَلى فَالدَّ

رَ   (1/488نيل األوطار" ط.دار اجليل). "َْلَا َحد   ال اجلْخمخَعة قَ ْبلَ  الصَّالة أَنَّ  ِفيهِ ( َلهخ  قخدِ 
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 من قدم واخلطيب عىل املنرب عليه آأن يصىل ركعتني ويتجوز فهيام :

ُهَما  اّلِلهُ  َرَضيَ  للاَ  َعْبدَ  َجاَبٍر ْبنَ  َعنْ   يَ ْومَ  اْلَغطََفاَنُّ  ُسَلْيكٌ  َجاءَ : ، قَالَ َعن ْ
 فَارَْكعْ  ُقمْ  ُسَلْيكُ  يَا »: َلهُ  فَ َقالَ  َفَجَلَس، ُْيُطُب،   للاَ  َوَرُسولُ  اجْلُُمَعَة،
 َمامُ َواإل اجْلُُمَعَة، يَ ْومَ  َأَحدُُكمْ  َجاءَ  َإَذا »: قَالَ  مثُه ، «َفيَهَما َوََتَوهزْ  رَْكَعتَ ْيَ،
 295.«َفيَهَما َوْلَيَتَجوهزْ  رَْكَعتَ ْيَ، فَ ْليَ رَْكعْ  َُيُْطُب،

 

 : وآ دابفقه  صالة العيدين

َها اّلِلهُ  َرَضيَ  َحْفَصةَ  َعنْ   اْمَرَأةٌ  فَ َقَدَمتَ  َُيُْرْجَن، َأنْ  َعَواتََقَنا ََّنَْنعُ  ُكنها: قَاَلتْ ،  َعن ْ
 َأْصَحابَ  َمنْ  رَُجلٍ  ََتْتَ  َكاَنتْ  ُأْختَ َها َأنه  َفَحدهَثتْ  َخَلٍف، َبَن  َقْصرَ  فَ نَ َزَلتْ 
 َمَعهُ  ُأْخيَت  وََكاَنتْ  َغْزَوًة، َعْشَرةَ  ثَْنيَتْ   اّلِلهَ  َرُسولَ  َمعَ  َغَزا َقدْ  ،  اّلِلهَ  َرُسولَ 

 َفَسأََلتْ  املَْرَضى، َعَلى َونَ ُقومُ  الَكْلَمى، نَُداَوي ُكنها: قَاَلتْ  َغَزَواٍت، َست َ  ِف 
 َأنْ  َجْلَبابٌ  َْلَا َيُكنْ  لَْ  َإنْ  بَْأسٌ  َإْحَدانَا َعَلى َهلْ : فَ َقاَلتْ  ،  اّلِلهَ  َرُسولَ  ُأْخيَت 

رَ  َوْلَتْشَهدَ  َجْلَباَّبَا، َمنْ  َصاَحَبتُ َها لَتُ ْلَبْسَها»: قَالَ  ََتُْرَج، الَ   َوَدْعَوةَ  اْلَي ْ
َها اّلِلهُ  َرَضيَ  َعَطيهةَ  أُمُّ  َقَدَمتْ  فَ َلمها «املُْؤَمَنيَ   َسأَْلَناَها: قَاَلتْ  َأوْ  - َسأَْلنَ َها، َعن ْ

ْعتَ  فَ ُقْلَنا بََأَب،: قَاَلتْ  َإال أََبًدا  اّلِلهَ  َرُسولَ  َتْذُكرُ  الَ  وََكاَنتْ : فَ َقاَلتْ  ،-  َأَسََ
                                                           

(،وأبو 12208واللفظ له ، وأمحد)(818) - 81 (من طريق آخر بدون ذكر سليك ، ومسلم110البخاري) - 188
 (1114(،وابن ماجة)1114داود)

 (.4802،وابن حبان)
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 الَعَواَتقُ  لََتْخُرجَ »: فَ َقالَ  بََأَب  نَ َعمْ : قَاَلتْ  وََكَذا، َكَذا: يَ ُقولُ ،   اّلِلهَ  َرُسولَ 
رَ  فَ َيْشَهْدنَ  َواْلُيهضُ  ،- اْلُُدورَ  َوَذَواتُ  الَعَواَتقُ  َأوَ  - اْلُُدورَ  َذَواتُ   اْلَي ْ
 َأَولَْيسَ : فَ َقاَلتْ  َأْْلَاَئُض؟: فَ ُقْلتُ  «املَُصلهى اْلُيهضُ  َويَ ْعَتَزلُ  املُْسَلَمَي، َوَدْعَوةَ 
 290. َكَذا َوَتْشَهدُ  َكَذا َوَتْشَهدُ  َعَرَفَة، َتْشَهدُ 

 
َها اّلِلهُ  َرَضيَ  َعَطيهةَ  أُم َ  وَعنْ   َحّته ،  الَعيدَ  يَ ْومَ  ََنُْرجَ  َأنْ  نُ ْؤَمرُ  ُكنها»: قَاَلتْ  ، َعن ْ
 فَ ُيَكِبَ ْنَ  النهاَس، َخْلفَ  فَ َيُكنه  اْلُيهَض، َُنَْرجَ  َحّته  َخْدرََها، َمنْ  الَبْكرَ  َُنَْرجَ 

 290.«َوطُْهَرَتهُ ،  اليَ ْومَ  َذَلكَ  بَ رََكةَ  يَ ْرُجونَ ، َبُدَعاَئَهمْ  َوَيْدُعونَ ،  بََتْكَبريََهْم،
 َفيَهَما، يَ ْلَعُبونَ  يَ ْوَمانَ  َوَْلُمْ  اْلَمَديَنةَ   اّلِلهَ  َرُسولُ  َقَدمَ : قَالَ  ، أََنسٍ  وَعنْ 
 َرُسولُ  فَ َقالَ  اجْلَاَهَليهَة، ِف  َفيَهَما نَ ْلَعبُ  ُكنها: قَاُلوا، اْليَ ْوَماَن؟ َهَذانَ  َما: فَ َقالَ 

ًرا َّبََما أَْبَدَلُكمْ  َقدْ  اّلِلهَ  َإنه  » : اّلِلهَ  ُهَما َخي ْ  اْلَفْطرَ  َويَ ْومَ  ْضَحى،اْل يَ ْومَ : َمن ْ
».188 

                                                           
 (،811(،والرتمذي)1114(،وأبوداود )40181، وأمحد)(810) - 14 ،ومسلم(1484)البخاري - 186

  (.1101(،وابن ماجة)1888والنسائي)
 .(1118،وأبو داود)(810) - 11(،ومسلم111البخاري)- 181

 ( ،1112، وأبو داود)صحيح  وقال شعيب األرنؤوط: إسناده(14004) صحيح :رواه أمحد- 188
 (وصححه األلباين .1884والنسائي)
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. قال َُخري بن يزيدفعن  رمح؛ قيد الشمس ارتفاع بعد أوله العيد صالة وقت
 َأْضحى، أو َفْطرٍ  عيدَ  يومَ  الناسَ   النب صاحبُ  ُبْسر بن للا عبدُ  خرج
 وذلك هذه، ساعَتنا فَ َرْغنا قد  النب مع كنها إنْ : وقال اإلمام، إبطاءَ  فأنكرَ 

  298.التسبيَح  حي
 وقت ، أي التسبيح حي وذلك: قوله: - للا رمحه - حجر ابن قال اْلافظ

  الكراهة. وقت مضى إذا وذلك النافلة، وهي السبحة
 وال الشمس طلوع قبل تصلى ال العيد أن على الفقهاء أمجع: بطال ابن وقال
 280النافلة.  جواز عند جوزوا وإَّنا طلوعها، عند

 

 : خر وقت صالة العيد زوال الشمسآأ 

َثَن : قَالَ  أََنٍس، ْبنَ  ُعَمرْيَ  َأَب  والدليل على ذلك ، َعنْ   َمنَ  َل  ُعُموَمةٌ  َحده
َنا ُغمه »: قَالَ ،   اّلِلهَ  َرُسولَ  َأْصَحابَ  َمنْ  ْنَصارَ اْل  فََأْصَبْحَنا َشوهاٍل، لُ َهال َعَلي ْ

 رََأْوا أَن هُهمْ  ، اّلِلهَ  َرُسولَ  َعْندَ  َفَشَهُدوا الن هَهاَر، آَخرَ  َمنْ  رَْكبٌ  َفَجاءَ  َصَياًما،

                                                           

( 1118داود) مسلم، وأبو شرط على صحيح إسناد (وقال شعيب األرنؤوط : وهذا4/488رواه أمحد يف " املسند") 181-
،واحلاكم يف "  (148 ) احلديث قبل للعيد"، التبكري باب العيدين( " كتاب يف) البخاري معلًقا و (،1111ماجه) وابن ،

  األلباين. (وصححه111(،والطرباين يف " مسند الشاميي")4128،11118(،والبيهقي يف " الكربى")1014 املستدرك")
 (.281/ 4حجر) البن الباري" " فتح- 110
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 َلَعيَدَهمْ  َُيُْرُجوا َوَأنْ  يَ ْوَمَهْم، َمنْ  يُ ْفَطُروا َأنْ   اّلِلهَ  َرُسولُ  فََأَمرَ  ْمَس،بَاْل لَ اْلَْال
 282 .«اْلَغدَ  َمنَ 
 ويزول الشمس ترتفع حي من ووقتها: -للا  رمحه - قدامة ابن اإلمام قال

 فصلى الغد من ، خرج الزوال بعد إال ّبا يعلم ل فإن الزوال، إىل النهي وقت
 192ّبم.
َهما اّلِلهُ  َرَضيَ  ُعَمرَ  ْبنَ  اّلِلهَ  َعْبدَ  َأنه  نَاَفٍع، وَعنْ  ،  اْلَفْطرَ  يَ ْومَ  يَ ْغَتَسلُ  َكانَ : َعن ْ
 281.اْلُمَصلهى َإىَل  يَ ْغُدوَ  َأنْ  قَ ْبلَ 

 َإنْ  يَ ْومٍ  ُكله  اْغَتَسلْ : قَالَ  اْلُغْسَل، َعنَ   َعَليًّا رَُجلٌ  َسَألَ : قَالَ  زَاَذانَ  َعنْ  و
 َعَرَفَة، َويَ ْومَ  اجْلُُمَعَة، يَ ْومَ : قَالَ  اْلُغْسُل، ُهوَ  الهَذي اْلُغْسلُ  ،ال: فَ َقالَ  ، َشْئتَ 
 281اْلَفْطَر. َويَ ْومَ  النهْحَر، َويَ ْومَ 

 

                                                           
(،وابن 8442(،والنسائي)1481(،وابن ماجة)8842،وأبو داود)(40882)رواه أمحد يف " املسند" - 191

  (.1284حبان)
 .(812/ 1"الكايف" ) - 114
،و حديث ابن (14140( وصححه شعيب األرنؤوط يف التعليق على حديث أمحد)288رواه مالك يف" املوطأ") - 111

 .(1114ماجة)
 حتت اإلرواء يف األلباين وصححه، (4142(، والبيهقي يف"الكربى")1/11رواه الشافعي يف " السنن") - 112

 (1114،و حديث ابن ماجة)(14140(وشعيب األرنؤوط : يف التعليق على حديث أمحد)124حديث)
 .السنة إنه: وقال للعيد، اغتسل أنه الزبري بن عروة عن أيضاً  روي (أنه4/81 )"التلخيص" يف احلافظ وذكر
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قامة :ما جاء يف  الصالة قبل اخلطبة بغري آأذان ول اإ  

رَ  اْلَعيَدْينَ   للاَ  َرُسولَ  َمعَ  َصلهْيتُ : قَالَ  ،  ََسَُرةَ  ْبنَ  َجاَبرَ  َعنْ   ،َوال َمرهةٍ  َغي ْ
 285َإقَاَمٍة. َوال َأَذانٍ  َبَغرْيَ ، َمرهتَ ْيَ 
ْعتُ  َعاَبٍس، ْبنَ  الرهمْحَنَ  َعْبدَ  وَعنْ  ُهَما، اّلِلهُ  َرَضيَ  َعبهاسٍ  اْبنَ  َسََ : رَُجلٌ  َسأََلهُ  َعن ْ

 َمْنهُ  َمَكاَن  َوَلْوالَ  نَ َعْم،: قَالَ  َفْطًرا؟ َأوْ  َأْضًحى الَعيَد،  اّلِلهَ  َرُسولَ  َمعَ  َشَهْدتَ 
 َخَطَب، مثُه  َفَصلهى  اّلِلهَ  َرُسولُ  َخَرجَ »: قَالَ  - َصَغرَهَ  َمنْ  يَ ْعَن  - َشَهْدتُهُ  َما
 280.«َإقَاَمةً  َوالَ  َأَذانًا َيْذُكرْ  َولَْ 

 ةَ بَالصهال يَ ْبَدُءونَ  َكانُوا َوُعَمَر، َبْكٍر، َوأَبَا ،  للاَ  َرُسولَ  َأنه : ُعَمرَ  اْبنَ  وَعنْ 
 280 . اْلَعيدَ  ِف  اْْلُْطَبةَ  قَ ْبلَ 
 يَ ْومَ  َخَرجَ    النهَبه  َإنه : " قَالَ   عنهما للا رضي  للاَ  َعْبدَ  ْبنَ  َجاَبرَ  َوَعنْ 

 198." اْلُْطَبةَ  قَ ْبلَ  بَالصهاَلةَ  فَ َبَدأَ  الَفْطَر،

                                                           
 (1128، وأبو داود) (4044وعن ابن عباس )(40811)وأمحد يف" املسند" ( ،881) - 1 مسلم - 118

 (.814،والرتمذي)
 (.1124(،وأبو داود)8421البخاري)- 114
  .(1414) ماجه وابن ،( 811) والرتمذي ، (2404)، وأمحد (888)-8 ، ومسلم(141) البخاري -111
 (.1844والنسائي)( 1121) (،وأبو داود12141وأمحد) ( ،888) - 2 (،ومسلم188البخاري) - 118
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 اّلِلهَ  َرُسولَ  َمعَ  َشَهْدتُ  :قَالَ  ،  عنهما للا رضي َعبهاسٍ  اْبنَ  َعنَ  طَاُوٍس ، وَعنْ 
 ،َأَذانٍ  َبَغرْيَ ،  اْْلُْطَبةَ  قَ ْبلَ  َصلهى َفُكلُُّهمْ  َوُعْثَماَن، َوُعَمَر، َبْكٍر، َوَأَب  اْلَعيَد 
 288 . َإقَاَمةٍ  َوال

 الَفْطرَ  يَ ْومَ  َُيُْرجُ   اّلِلهَ  َرُسولُ  َكانَ »: قَالَ  ،  اْلُْدَري َ  َسَعيدٍ  َأَب  وَعنْ 
 ُمَقاَبلَ  فَ يَ ُقومُ  يَ ْنَصَرُف، مثُه  الصهاَلُة، َبهَ  يَ ْبَدأُ  َشْيءٍ  فََأوهلُ  املَُصلهى، َإىَل  َواَْلْضَحى

 َكانَ  فََإنْ  َويَْأُمُرُهْم، َويُوَصيَهْم، فَ َيَعظُُهْم، ُصُفوَفَهمْ  َعَلى ُجُلوسٌ  َوالنهاسُ  النهاَس،
: َسَعيدٍ  أَبُو قَالَ  «يَ ْنَصَرفُ  مثُه  َبَه، َأَمرَ  َبَشْيءٍ  يَْأُمرَ  َأوْ  َقطََعُه، بَ ْعثًا يَ ْقَطعَ  َأنْ  يُرَيدُ 

 ِف  - املََديَنةَ  َأَمريُ  َوُهوَ  - َمْرَوانَ  َمعَ  َخَرْجتُ  َحّته  َذَلكَ  َعَلى النهاسُ  يَ َزلَ  فَ َلمْ »
َنا فَ َلمها َفْطٍر، َأوْ  َأْضًحى  َمْرَوانُ  فََإَذا الصهْلَت، ْبنُ  َكَثريُ  بَ َناهُ  َمْنبَ رٌ  َإَذا املَُصلهى أَتَ ي ْ

 قَ ْبلَ  َفَخَطبَ  فَاْرتَ َفَع، َفَجَبَذَن، بَثَ ْوَبَه، َفَجَبْذتُ  ُيَصلَ َي، َأنْ  قَ ْبلَ  يَ ْرَتَقَيهُ  َأنْ  يُرَيدُ 
، َغي هْرتُْ : َلهُ  فَ ُقْلتُ  ،«الصهاَلةَ   ،«تَ ْعَلمُ  َما َذَهبَ  َقدْ »: َسَعيدٍ  أَبَا فَ َقالَ  َواّلِلَه
رٌ  َواّلِلهَ  َأْعَلمُ  َما: فَ ُقْلتُ   لََنا جَيَْلُسونَ  َيُكونُوا لَْ  النهاسَ  َإنه »: فَ َقالَ  َأْعَلُم، الَ  ِمها َخي ْ

 200.«الصهاَلةَ  قَ ْبلَ  َفَجَعْلتُ َها الصهاَلَة، بَ ْعدَ 
 َة،الصهال قَ ْبلَ  بَاْْلُْطَبةَ  فَ َبَدأَ  َعيٍد، يَ ْومَ  ِف  اْلَمْنبَ رَ  َمْرَوانُ  َأْخَرجَ : قَالَ وِف رواية :" 

 َولَْ  َعيٍد، يَ ْومَ  ِف  اْلَمْنبَ رَ  َأْخَرْجتَ  السُّنهَة، َخاَلْفتَ  َمْرَواُن، يَا: فَ َقالَ  رَُجلٌ  فَ َقامَ 

                                                           
  (1121،وأبو داود)(4111) رواه أمحد يف " املسند"- 199
 (.188) - 1(،ومسلم184البخاري)- 400
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:   اْْلُْدَري َ  َسَعيدٍ  أَبُو فَ َقالَ  َة،الصهال قَ ْبلَ  بَاْْلُْطَبةَ  َوَبَدْأتَ  َفيَه، ُُيَْرجُ  َيُكنْ 
ْعتُ  َعَلْيَه، َما َقَضى فَ َقدْ  َهَذا َأمها: فَ َقالَ  ٍن،ُفال ْبنُ  ُفاَلنُ : قَاُلوا َهَذا؟ َمنْ   َسََ

َهُ  َأنْ  فَاْسَتطَاعَ  ُمْنَكًرا رََأى َمنْ  » :يَ ُقولُ ،   اّلِلهَ  َرُسولَ  ْهُ  بََيَدهَ  يُ َغريَ   بََيَدَه، فَ ْليُ َغريَ 
 102.«ُيَانَ اإل َأْضَعفُ  َوَذَلكَ  فََبَقْلَبَه، َيْسَتَطعْ  لَْ  فََإنْ  فََبَلَسانََه، َيْسَتَطعْ  لَْ  فََإنْ 
 

 ليس لصالة العيد س نة قبلية ول بعدية يف املصىل :

 بََنا َفَصلهى   للاَ  َرُسولُ  َخَرجَ : " قَالَ  - عنهما للا رضي - َعبهاسٍ  اْبنَ  َعنْ 
َلَها ُيَصل َ  لَْ  اْلَعيَد،  202."  بَ ْعَدَها َوال قَ ب ْ

 

 الرخصة ابمجلعة يف الرحال ملن صىل العيد :

 فَ َلمها،  اْلَعيدَ   للاَ  َرُسولَ  َمعَ  َشَهْدتُ : قَالَ ،  السهاَئبَ  ْبنَ  للاَ  َعْبدَ  َعنْ 
 َوَمنْ ،  فَ ْلَيْجَلسْ  لَْلُخْطَبةَ  جَيَْلسَ  َأنْ  َأَحبه  َفَمنْ ،  ََنُْطبُ  َإنها: قَالَ  ةَ الصهال َقَضى
 203. فَ ْلَيْذَهبْ  َيْذَهبَ  َأنْ  َأَحبه 

                                                           
 .(101(،وابن حبان)4114(، والرتمذي)1418(،وابن ماجة)1120(،أبو داود)11214رواه أمحد)- 401
 والرتمذي(،1181) ، وأبو داود(4811) أمحد و(، 882) - 11 مسلمو  (،8881البخاري) - 404

 (.4818) حبان ابن و ،( 1411) (،وابن ماجة811)
(، وابن 1811والنسائي)، (وصحح إسناده شعيب األرنؤوط 1410) ، وابن ماجة(1188)أبو داود رواه - 401

  (وصححه األلباين.1244)خزمية
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   َعفهانَ  ْبنَ  ُعْثَمانَ  َمعَ  اْلَعيدَ  َشَهْدتُ : قَالَ  َأْزَهرَ  اْبنَ  َمْوىَل  ُعبَ ْيدٍ  َأَب  وَعنْ 
 النهاسُ  أَي َُّها يَا :فَ َقالَ  َخَطبَ  مثُه ،  اْْلُْطَبةَ  قَ ْبلَ  َفَصلهى،  اجْلُُمَعةَ  يَ ْومَ  َذَلكَ  َفَكانَ 

 َمنْ  اجْلُُمَعةَ  يَ ْنَتَظرَ  َأنْ  َأَحبه  َفَمنْ ،  َعيَدانَ  َفيهَ  َلُكمْ  اْجَتَمعَ  َقدْ  يَ ْومٌ  َهَذا َإنه ، 
 204. َلهُ  َأَذْنتُ  فَ َقدْ  يَ ْرَجعَ  َأنْ  َأَحبه  َوَمنْ ،  فَ ْليَ ْنَتَظرْ  اْلَعَواَل  َأْهلَ 

 
 ما جاء يف التكبري والقراءة لصالة العيدين :

هَ  َعنْ  أَبَيَه، َعنْ  ُشَعْيٍب، ْبنَ  عن َعْمَرو  ِف  َكب هرَ   النهَبه  َأنه : رضي للا عنهم َجدَ 
ًعا َتْكَبريًَة، َعْشَرةَ  ثَْنيَتْ  َعيدٍ  َلَها، ُيَصل َ  َولَْ  َخَرَة،اْل ِف  َوََخًْسا وىَل،اْل ِف  َسب ْ  قَ ب ْ
 205." بَ ْعَدَها َوال

 َما: اللهْيَثيه  َواَقدٍ  أَبَا َسَألَ  ،  اْْلَطهابَ  ْبنَ  ُعَمرَ  َأنه  للَا، َعْبدَ  ْبنَ  للاَ  ُعبَ ْيدَ  وَعنْ 
  بَ  َفيَهَما يَ ْقَرأُ  َكانَ »: فَ َقالَ  َواْلَفْطَر؟ ْضَحىاْل ِف   للاَ  َرُسولُ  َبهَ  يَ ْقَرأُ  َكانَ 

تَ َرَبتَ }وَ  ،{ اْلَمَجيدَ  َواْلُقْرآنَ  ق }  206.{اْلَقَمرُ  َواْنَشقه  السهاَعةُ  اق ْ

                                                           
 (1400(وابن حبان)211")(،ومالك يف " املوطأ 8814البخاري)- 402
 وصححه األلباين .(1418) ماجه ابن، و  حسن (قال شعيب األرنؤوط: إسناده4488 رواه أمحد يف" املسند") - 205
 ،(1484) ماجه (، وابن812) (،والرتمذي1182،وأبو داود)(41814" )وأمحد ،(811) - 12 مسلم - 404

 (.4840) حبان (،وابن1841والنسائي)
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 َوِف  الَعيَدْينَ  ِف  يَ ْقَرأُ    النهَبُّ  َكانَ : " قَالَ  ،  َبَشريٍ  ْبنَ  الن ُّْعَمانَ  وَعنْ 
َا ،{الَغاَشَيةَ  َحَديثُ  أَتَاكَ  َهلْ } وَ  ، { اَْلْعَلى رَبَ كَ  اْسمَ  َسبَ حَ }بَ : اجلُُمَعةَ   َورمبه
 100" َّبََما فَ يَ ْقَرأُ  َواَحدٍ  يَ ْومٍ  ِف  اْجَتَمَعا

 

 خمالفة الطريق من سنن صالة العيد :

ُهَما، اّلِلهُ  َرَضيَ  اّلِلهَ  َعْبدَ  ْبنَ  َجاَبرَ  َعنْ   يَ ْومُ  َكانَ  َإَذا   النهَبُّ  َكانَ »: قَالَ  َعن ْ
 109.«الطهرَيقَ  َخاَلفَ  َعيدٍ 
 َغرْيَ  ِف  رََجعَ  اْلَعيَدْينَ  َإىَل  َخَرجَ  َإَذا   النهَبُّ  َكانَ : قَالَ  ، ُهَريْ َرةَ  َأَب  وَعنْ 

 108."َمْنُه  َخَرجَ  الهَذي ،الطهرَيقَ 
 

ا قبل الفطر ومن الأحضية بعد صالة عيد الأحضى :  آألك مترات وترا

 َحّته  الَفْطرَ  يَ ْومَ  يَ ْغُدو الَ   اّلِلهَ  َرُسولُ  َكانَ »: قَالَ  ،  َماَلكٍ  ْبنَ  أََنسَ  َعنْ 
، ُعبَ ْيدُ  َحدهَثَن  رََجاٍء، ْبنُ  ُمَرجهأُ  َوقَالَ  ،«ََتََراتٍ  يَْأُكلَ  َثَن : قَالَ  اّلِلَه   أََنٌس، َحده

  
                                                           

 (،والرتمذي1144(،وأبوداود)18201(،وأمحد)818)- 44مسلم  - 207
 (.4841(،وابن حبان)1428(،والدارمي )1481(،وابن ماجة)1848(،والنسائي)811)

 (.184البخاري)- 408
(، وصححه األلباين وحسنه 4818(، وابن حبان)1101(، وابن ماجة)821(،والرتمذي)1545)رواه أمحد يف - 209

 شعيب األرنؤوط.
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 120َوتْ ًرا. َويَْأُكُلُهنه  ،  النهَب َ  َعنَ 
ُهَما  اّلِلهُ  َرَضيَ  أَبَيهَ  َعنْ  بُ َرْيَدَة، ْبنَ  اّلِلهَ  َعْبدَ  وَعنْ     النهَبُّ  َكانَ »: قَالَ  ،َعن ْ

 122.«ُيَصلَ يَ  َحّته  اَْلْضَحى يَ ْومَ  َيْطَعمُ  َوال َيْطَعَم، َحّته  الَفْطرَ  يَ ْومَ  َُيُْرجُ  اَل 
ُهَما  اّلِلهُ  َرَضيَ  للاَ  َعْبدَ  ْبنَ  َجاَبرَ  وَعنْ   ةَ بَالصهال  للاَ  َرُسولُ  َبَدأَ  » :قَالَ  ،َعن ْ
 َوُهوَ  الر ََجالَ  َخَطبَ  مثُه  : قَالَ  ، َإقَاَمةٍ  َوال َأَذانٍ  بََغرْيَ  اْلَعيَدْينَ  ِف  اْْلُْطَبةَ  قَ ْبلَ 

 ،« الصهَدَقةَ  َعَلى َوَحث هُهنه  َفَخطَبَ ُهنه، النَ َساءَ  أََتى مثُه  : قَالَ  ، قَ ْوسٍ  َعَلى ُمتَ وَكَ ئٌ 
 ُيَصل َ  َولَْ : قَالَ  ٍل،َبال َإىَل  َواْْلَُليه  َواْْلََواتَيَم، اْلَقَرطََة، َيْطَرْحنَ  َفَجَعْلنَ : " قَالَ 
 212.  «بَ ْعَدَها َوال َة،الصهال قَ ْبلَ 
 الهَذي الشرقي، املدينة باب على الذي وهو املصلى، ِف العيدين يصلي وكان

 َإنْ  - مطر أصاّبم مرة إال مبسجده العيد ُيَصل َ  َولَْ  اْْلَاجَ ، َُمَْملُ  َفيهَ  يُوَضعُ 
 يلبس وكان 121-وهو ضعيف  -" داود أب ُسَننَ " ِف  َوُهوَ  - اْْلََديثُ  ثَ َبتَ 
 ِف وأما وتًرا، ويأكلهن َترات، خروجه قبل الفطر عيد ِف ويأكل ثيابه، أمجل

                                                           
والزيادة  (1814(،وابن حبان)1182(،وابن ماجة)821الرتمذي) (،11244وأمحد) له، (واللفظ181البخاري) - 410

 . ( وحسنها األلباين وشعيب األرنؤوط1241(، وابن خزمية )14448بالوتر وصلها أمحد)
(وصححه 1244(،وابن خزمية )4814(، وابن حبان)1184( ، وابن ماجة)824(، والرتمذي)44181رواه أمحد) - 411

 األلباين وحسنه شعيب األرنؤوط واألعظمي.
 .مسلم شرط على صحيح إسناده (قال شعيب األرنؤوط:12141رواه أمحد) - 414
 وضعفه األلباين وشعيب األرنؤوط . (1111) ،وابن ماجة(1140ضعيف :رواه أبو داود) -411
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 وكان أضحيته، من فيأكل املصلى، َمنَ  يَ ْرَجعَ  َحّته  َيْطَعمُ  ال َفَكانَ  ْضَحىاْل
 َمعَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َعنَ  ثَ َبتَ  لكن ضعيفان، حديثان وفيه - صح إن - للعيد يغتسل

 .للسنة ات هَباَعهَ  َشدهةَ 
 فإن إليها، ليصلي نصبت وصل فََإَذا َيَدْيَه، بَ ْيَ  َُتَْملُ  َواْلَعنَ َزةُ  َماَشًيا َُيُْرجُ  وكان

. ْضَحىاْل َويُ َعجَ لُ  اْلَفْطَر، َعيدَ  ةَ َصال يُ َؤخَ رُ  وََكانَ  بناء، فيه يكن ل املصلى
 َمنْ  َوُيَكِبَ ُ  الشهْمُس، َتْطُلعَ  َحّته  َُيُْرجُ  ال لَلسُّنهَة، ات ََباَعهَ  َشدهةَ  َمعَ  ُعَمرَ  اْبنُ  وََكانَ 
 .اْلُمَصلهى َإىَل  بَ ْيَتهَ 

 َوال َإقَاَمٍة، َوال َأَذانٍ  بغري الصالة، ِف  َأَخذَ  اْلُمَصلهى، َإىَل  انْ تَ َهى َإَذا  وََكانَ 
 إىل انتهوا َإَذا ُيَصلُّونَ  َأْصَحابُهُ  َوال ُهوَ  َيُكنْ  َولَْ "  َجاَمَعةٌ  ةُ الصهال: " قَ ْولَ 

 .بَ ْعَدَها َوال قبلها ال املصلى،
 متوالية سبًعا اْلوىل ِف يكِب ركعتي، فيصلي اْْلُْطَبَة، قَ ْبلَ  ةَ بَالصهال يَ ْبَدأُ  وََكانَ 

ٌ  َذْكرٌ  َعْنهُ  َُيَْفظْ  َولَْ  َيَسريًَة، َسْكَتةً  َتْكَبريَتَ ْيَ  ُكل َ  بَ ْيَ  اإلحرام، بتكبرية  بَ ْيَ  ُمَعيه
 َعَلْيَه، َويُ ْثَن  اّلِلهَ، ََيَْمدُ : قَالَ  أَنههُ  َمْسُعودٍ  اْبنَ  َعنَ  ذَُكرَ  َوَلَكنْ  التهْكَبريَاَت،

ُهَما  اّلِلهُ  َرَضيَ  عمر ابن وكان،   النهَب َ  َعَلى َوُيَصلَ ي  ُكل َ  َمعَ  َيَدْيهَ  يَ ْرَفعُ َعن ْ
 .َتْكَبريَةٍ 
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 وِف( ق) مث الفاَتة، اْلوىل ِف فقرأ القراءة، ِف َأَخذَ  التهْكَبريَ  َأَته  َإَذا  وََكانَ 
رُ  َعْنهُ  َيَصحه  َولَْ ( الغاشية) و( سبح) ب فيهما قرأ ورمبا( اقرتبت) الثانية  َغي ْ
 أخذ مث متوالية، َخًسا الثانية ِف يكِب مث وركع، كِب القراءة من فَ َرغَ  فََإَذا َذَلكَ 

 صفوفهم، على جلوس وهم الناس مقابل قام انصرف، فإذا القراءة، ِف
َهاُهْم، َويَْأُمُرُهمْ  فيعظهم  َبَشْيءٍ  يَْأُمرَ  َأوْ  َقطََعُه، بَ ْعثًا يَ ْقَطعَ  َأنْ  يُرَيدُ  َكانَ  َوَإنْ  َويَ ن ْ

 .اْلرض على ُيطب كان وإَّنا منِب، هناك يكن ول َبَه، َأَمرَ 
 

 فلعله آخره، إىل.  «النساء فأتى نزل مث» الصحيحي" ِف حديث ِف قوله وأما
 ْبنُ  َمْرَوانُ  أخرجه من فأول املدينة، منِب وأما. مرتفع مكان على يقوم كان

 ِف الصلت بن كثري بَ َناهُ  َمنْ  فََأوهلُ  َوالطَ َي، اللهَبَ  َمْنبَ رُ  َوَأمها َعَلْيَه، فَأَْنَكرَ  اْْلََكمَ 
 .املدينة على مروان إمارة

 َْلُمْ  َورَخهصَ  َيْذَهَب، َوَأنْ  لَْلُخْطَبَة، جَيَْلسَ  َأنْ  اْلَعيدَ  َشَهدَ  َلَمنْ   النب ورخص
 ُيالف وكان اجلمعة، عن العيد بصالة جَيَْتزَُئوا َأنْ  ، اجْلُُمَعةَ  يَ ْومَ  اْلَعيدُ  َوَقعَ  َإَذا، 

 .العيد يوم الطريق
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 أَيهامَ  آَخرَ  َمنْ  اْلَعْصرَ  َإىَل  َعَرَفةَ  يَ ْومَ  اْلَفْجرَ  ةَ َصال َمنْ  ُيَكِبَ ُ  َكانَ  أَنههُ  وروي
ُ، َإال َإَلهَ  ال َأْكبَ ُر، اّلِلهُ  َأْكبَ ُر، اّلِلهُ : التهْشرَيقَ   َوّلَِلهَ  َأْكبَ ُر، اّلِلهُ  َأْكبَ ُر، َواّلِلهُ  اّلِله

 121.«اْْلَْمدُ 
 

 ما جاء يف الصالة بعد صالة عيد الفطر يف البيت :

 َُيُْرَج، َأنْ  قَ ْبلَ  اْلَفْطرَ  يَ ْومَ  يُ ْفَطرُ   للاَ  َرُسولُ  َكانَ : " قَالَ  ،  َسَعيدٍ  َأَب  َعنْ 
 125." رَْكَعتَ ْيَ  َصلهى َتهُ َصال َقَضى فََإَذا َة،الصهال قَ ْبلَ  ُيَصلَ ي ال وََكانَ 

 

 ما جاء يف صالة الضحى وبيان فضلها :

 َأْربَ ًعا، الضَُّحى ُيَصلَ ي   للاَ  َرُسولُ  َكانَ : قَاَلتْ  ،رضي للا عنها  َعاَئَشةَ  َعنْ 
 120" للاُ  َشاءَ  َما َوَيزَيدُ 
 نَ َهارًا َإال َسَفرٍ  َمنْ  يَ ْقَدمُ  ال َكانَ "  للاَ  َرُسولَ  َأنه  ،  َماَلكٍ  ْبنَ  َكْعبَ  وَعنْ 

 120َفيَه. َجَلسَ  مثُه  ، رَْكَعتَ ْيَ  َفيهَ  َفَصلهى بَاْلَمْسَجَد، َبَدأَ  َقَدمَ  فََإَذا الضَُّحى، ِف 

                                                           
 .(1/11" خمتصر زاد املعاد " لإلمام حممد بن عبد الوهاب ) - 412
(وحسنه األلباين وشعيب 1241(، وابن خزمية)1411( ، وابن ماجة)11188 حسن : رواه أمحد يف "املسند") - 215

 األرنؤوط. 
 (.4841(،وابن حبان)1181(،وابن ماجة)44481،وأمحد)(111) - 11 مسلم - 414
 (.4111واللفظ له،وأبو داود)(114) - 12(،ومسلم1088البخاري) -411
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 َصلهى َحيَ  ُبْكَرةً  َعْنَدَها َمنْ  َخَرجَ   النهَبه  َأنه  ،رضي للا عنها  ُجَوْيرَيَةَ  وَعنْ 
 »: فَ َقالَ  َجاَلَسٌة، َوَهيَ  َأْضَحى، َأنْ  بَ ْعدَ  رََجعَ  مثُه  َمْسَجَدَها، ِف  َوَهيَ  الصُّْبَح،

ُتكَ  الهيَت  اْْلَالَ  َعَلى زَْلتَ  َما َها؟ فَارَق ْ  َلَقدْ : "  النهَبُّ  قَالَ  نَ َعْم،: قَاَلتْ  «َعَلي ْ
 اْليَ ْومَ  ُمْنذُ  قُ ْلتَ  مبَا ُوزََنتْ  َلوْ  َمرهاٍت، ثَ َثال َكَلَماٍت، َأْرَبعَ  بَ ْعَدكَ  قُ ْلتُ 

ُهنه   َوَمَدادَ ،  َعْرَشهَ  َوزَنَةَ ،  نَ ْفَسهَ  َوَرَضا، َخْلَقهَ  َعَددَ  َوِبَْمَدَه، للاَ  ُسْبَحانَ : َلَوزَنَ ت ْ
 218." َكَلَماتَهَ 

َلى، َأَب  اْبنَ  وَعنَ  رُ  الضَُّحى َصلهى  النهَبه  رََأى أَنههُ  َأَحٌد، َأْخبَ َرنَا َما: قَالَ  لَي ْ  َغي ْ
 مَثَاَنَ  َفَصلهى بَ ْيَتَها، ِف  اْغَتَسلَ  َمكهةَ  فَ ْتحَ  يَ ْومَ   النهَبه  َأنه »: ذََكَرتْ  َهاَنئٍ  أُم َ 

َها َأَخفه  َصاَلةً  َصلهى رَأَيْ ُتهُ  َفَما رََكَعاٍت، رَ  ،َمن ْ  الرُُّكوعَ  يَُتمُّ  أَنههُ  َغي ْ
 128.«َوالسُُّجودَ 

 َإىَل  فَ يَ ْعَمدُ  الضَُّحى ُسْبَحةَ  َإىَل  يَْأيت  َكانَ  أَنههُ  ، ْكَوعَ اْل ْبنَ  َسَلَمةَ  وَعنْ 
َها َقرَيًبا فَ ُيَصلَ ي اْلُمْصَحَف، ُدونَ  ْسطَُوانََة،اْل  ُتَصلَ ي َأال: َلهُ  فََأُقولُ  ،"َمن ْ

                                                           
(، وابن 1184(،والنسائي)1888(،والرتمذي)1801(،وأبو داود)44188،وأمحد)(4144) - 11مسلم- 418

 (.848(،وابن حبان)1808ماجة)
 .(114) - 80 ، ومسلم(1101)البخاري -411
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  اّلِلهَ  َرُسولَ  رَأَْيتُ  َإن َ : "فَ يَ ُقولُ  اْلَمْسَجَد، نَ َواَحي بَ ْعضَ  َإىَل  َوُأَشريُ  ،َهاُهَنا؟
 110."اْلُمَقامَ  َهَذا يَ َتَحرهى

 ُيَصلُّوَن، َوُهمْ  قُ َباءَ  َأْهلَ  َعَلى  للاَ  َرُسولُ  َخَرجَ : قَالَ  ،  َأْرَقمَ  ْبنَ  زَْيدَ  وَعنْ 
 112." اْلَفَصالُ  رََمَضتَ  َإَذا،  وهاَبيَ اْل َصاَلةُ : "فَ َقالَ 
 َمنْ  َمىُسال ُكل َ  َعَلى ُيْصَبحُ »: قَالَ  أَنههُ  ،  النهَب َ  َعنَ  ،   َذر ٍ  َأَب  وَعنْ 

 َصَدَقٌة، تَ ْهَليَلةٍ  وَُكلُّ  َصَدَقٌة، ََتَْميَدةٍ  وَُكلُّ  َصَدَقٌة، َتْسَبيَحةٍ  َفُكلُّ  َصَدَقٌة، َأَحدَُكمْ 
 َوجُيَْزئُ  َصَدَقٌة، اْلُمْنَكرَ  َعنَ  َونَ ْهيٌ  َصَدَقٌة، بَاْلَمْعُروفَ  َوَأْمرٌ  َصَدَقٌة، َتْكَبريَةٍ  وَُكلُّ 
 222.«الضَُّحى َمنَ  يَ رَْكُعُهَما رَْكَعَتانَ  َذَلكَ  َمنْ 

ُهَما  اّلِلهُ  َرَضيَ أَبَيَه  َعنْ  بُ َرْيَدَة ، ْبنَ  اّلِلهَ  َعْبدَ  وَعنْ  ْعتُ : قَالَ  ،َعن ْ  اّلِلهَ  َرُسولَ  َسََ
،  ُُكل َ  َعنْ  يَ َتَصدهقَ  َأنْ  فَ َعَلْيهَ  َمْفَصالً  َوَستُّوَن، َماَئةٍ  ثُ َثال ْنَسانَ اإل ِف : "يَ ُقول 

؟ َنَبه  يَا َذَلكَ  ُيَطيقُ  َوَمنْ : قَاُلوا" َبَصَدَقةٍ  َمْنهُ  َمْفَصلٍ   ِف  النَُّخاَعةُ : "قَالَ  اّلِلَه
يهَ  َوالشهْيءُ  َتْدَفنُ َها، اْلَمْسَجدَ   الضَُّحى فَ رَْكَعَتا َتََدْ  لَْ  ، فََإنْ  الطهرَيقَ  َعنَ  تُ َنحَ 

 111."َُتْزَُئكَ 

                                                           
وابن  (ثالثتهم بدون لفظ " سبحة الضحى"،14814،وأمحد)(801) - 442(، ومسلم804البخاري)- 440

 (. 1141،4184(، وابن حبان)1210ماجة)
  (.4811(،وابن حبان)11111،وأمحد)(128) - 122 مسلم - 441
 (.1448(،وابن خزمية)1488(،وأبو داود)41828،وأمحد يف " املسند")(140) - 82 مسلم- 444
 (.1444(،وابن خزمية )1424(،وابن حبان)8424(،وأبو داود)41011رواه أمحد يف" املسند")- 441
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 للاَ  َرُسولَ  َُتَاَلسُ  َأُكْنتَ :  ََسَُرةَ  ْبنَ  جَلَاَبرَ  قُ ْلتُ : قَالَ  َحْرٍب، ْبنَ  ََسَاكَ  وَعنْ 
 َأوَ  الصُّْبَح، َفيهَ  ُيَصلَ ي الهَذي هُ ُمَصال َمنْ  يَ ُقومُ  ال َكانَ " َكَثريًا، نَ َعمْ : قَالَ  ،؟ 

 يَ َتَحدهثُونَ  وََكانُوا قَاَم، الشهْمسُ  طََلَعتَ  فََإَذا الشهْمُس، َتْطُلعَ  َحّته  اْلَغَداَة،
 111 ." َويَ َتَبسهمُ  فَ َيْضَحُكونَ  اجْلَاَهَليهَة، َأْمرَ  ِف  فَ َيْأُخُذونَ 

 َوَأْسَرُعوا اْلَغَنيَمةَ  فََأْعَظُموا بَ ْعثًا   اّلِلهَ  َرُسولُ  بَ َعثَ : قَالَ ،   ُهَريْ َرةَ  َأَب  وَعنْ 
 َأْعَظمَ  َوال َكرهًة، َأْسَرعَ  قَ ْومٍ  بَ ْعثَ  رَأَيْ َنا َما ،  اّلِلهَ  َرُسولَ  يَا: رَُجلٌ  فَ َقالَ  اْلَكرهَة،
 َمنْ  َغَنيَمةً  َوَأْعَظمَ  َكرهةً  بََأْسَرعَ  ُأْخَِبُُكمْ  َأال : "  فَ َقالَ  اْلبَ ْعَث، َهَذا َمنْ  َغَنيَمًة،

 اْلَمْسَجَد، َإىَل  ََتَمهلَ  مثُه  ُوُضوَءُه، فََأْحَسنَ  بَ ْيَتهَ  ِف  تَ َوضهأَ  رَُجلٌ  اْلبَ ْعَث؟ َهَذا
 َوَأْعَظمَ  اْلَكرهَة، َأْسَرعَ  فَ َقدْ  الضَُّحى، ةَ َبَصال َعقهبَ  مثُه  اْلَغَداَة، َفيهَ  َفَصلهى
 115". اْلَغَنيَمةَ 

 َوُهوَ  َمْكُتوبَةٍ  ةٍ َصال َإىَل  َمَشى َمنْ : " قَالَ ،   النهَب َ  َعنَ  ،  أَُماَمةَ  َأَب  وَعنْ 
 لَهُ  َكانَ ،   الضَُّحى ُسْبَحةَ  َإىَل  َمَشى َوَمنْ  اْلُمْحرََم، اْْلَاج َ  َكَأْجرَ  َلهُ  َكانَ ،   ُمَتَطهَ رٌ 
نَ ُهَما َلْغوَ  ال ، ةٍ َصال َإْثرَ  َعَلى ةٌ َوَصال اْلُمْعَتَمَر، َكَأْجرَ  "  َعلَ يَ يَ  ِف  َكَتابٌ ،   بَ ي ْ

                                                           
 (.4481(،وابن حبان)1188(،والنسائي)4880(،والرتمذي)40810،وأمحد)(410) - 484 مسلم - 224
 (وصححه األلباين وحسي سليم أسد .4881 (،وأبو يعلى املوصلي يف" مسنده")4818رواه ابن حبان)-448
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 للاَ  َسَبيلَ  ِف  اجلََْهادَ  َمنَ  اْلَمَساَجدَ  َهَذهَ  َإىَل  َوالرهَواحُ  اْلُغُدوُّ : أَُماَمةَ  أَبُو وقَالَ 
.110 

َها، اّلِلهُ  َرَضيَ  َعاَئَشةَ  وَعنْ   الَعَمَل، لََيدَعُ     اّلِلهَ  َرُسولُ  َكانَ  َإنْ »: قَاَلتْ  َعن ْ
 َسبهحَ  َوَما َعَلْيَهْم، فَ يُ ْفَرضَ  النهاُس، َبهَ  يَ ْعَملَ  َأنْ  َخْشَيةَ  َبهَ  يَ ْعَملَ  َأنْ  َيَُبُّ  َوُهوَ 

 110.«َسبَ ُحَهاال َوَإن َ  َقطُّ  الضَُّحى ُسْبَحةَ   اّلِلهَ  َرُسولُ 
 ُيَصلَ ي  النهَبُّ  َكانَ  َهلْ : َلَعاَئَشةَ  قُ ْلتُ : قَالَ  َشَقيٍق، ْبنَ  للاَ  َعْبدَ  وَعنْ 

 119َمَغيَبَه. َمنْ  جيََيءَ  َأنْ  َإال ،ال: قَاَلتْ  الضَُّحى؟
 َمنْ  أَيهامٍ  َثالَثَةَ  َصَيامَ »: بََثاَلثٍ   َخَليَلي َأْوَصاَن : قَالَ  ،  ُهَريْ َرةَ  َأَب  وَعنْ 
  118.«أَنَامَ  َأنْ  قَ ْبلَ  ُأوتَرَ  َوَأنْ  الضَُّحى، َورَْكَعيَتَ  َشْهٍر، ُكل َ 

  

                                                           
حسن،وأبو  إسناد وهذا صحيح، واللفظ له، وقال شعيب األرنؤوط :حديث(44102رواه أمحد يف" املسند") - 444

 (وحسنه األلباين.888داود)
 (.4814(،وابن حبان)1411(،وأبو داود)48281،وأمحد)(118) - 11،ومسلم(1148)البخاري -441
 (4188(الشطر األول منه ،والنسائي)1414(، وأبو داود)48411،وأمحد)(111) - 18 مسلم مسلم-228
(،وابن 4204(،والنسائي)140(،والرتمذي)1814،وأمحد)(141) - 88 ،ومسلم(1181)البخاري - 441

 (.4814حبان)



 

 

97 

 صالة الاس تخارة :

 ُكلَ َها، اْلُُمورَ  ِف  ْسَتَخارَةَ اال يُ َعلَ ُمَنا  النهَبُّ  َكانَ : قَالَ  ،  َجاَبرٍ  َعنْ 
 َغرْيَ  َمنْ  رَْكَعتَ ْيَ  فَ ْليَ رَْكعْ ، بَاَْلْمرَ  َأَحدُُكمْ  َهمه  َإَذا»: الُقْرآنَ  َمنَ  َكالسُّورَةَ 
 َوَأْسأَُلكَ  َبُقْدرََتَك، َوَأْستَ ْقَدُركَ  َبَعْلَمكَ  َأْسَتَخريُكَ  َإن َ  اللهُهمه »: لَيَ ُقلْ  مثُه  الَفرَيَضَة،

مُ  َوأَْنتَ  َأْعَلُم، َوالَ  َوتَ ْعَلمُ  َأْقَدُر، َوالَ  تَ ْقَدرُ  ، فََإنهكَ  َفْضَلكَ  َمنْ   الغُُيوَب، َعاله
يهَ  مثُه  - اَْلْمرَ  َهَذا تَ ْعَلمُ  ُكْنتَ  فََإنْ  اللهُهمه  ًرا - َبَعْيَنهَ  ُتَسمَ   َأْمَري َعاَجلَ  ِف  َل  َخي ْ

ْرهُ  َل  فَاْقُدْرهُ  - َأْمَري َوَعاَقَبةَ  َوَمَعاَشي َديَن  ِف  َأوْ : قَالَ  - َوآَجَلهَ   مثُه  َل، َوَيسَ 
 َأْمَري َوَعاَقَبةَ  َوَمَعاَشي َديَن  ِف  َل  َشرٌّ  أَنههُ  تَ ْعَلمُ  ُكْنتَ  َوَإنْ  اللهُهمه  َفيَه، َل  بَاَركْ 

رَ  َل  َواْقُدرْ  َعْنُه، فَاْصرَْفَن  - َوآَجَلهَ  َأْمَري َعاَجلَ  ِف : قَالَ  َأوْ  -  َحْيثُ  اْلَي ْ
 110.«َبهَ  َرضَ َن  مثُه  َكانَ 

 استفعال وهي الشيء، ِف اْلرية طلب:  االستخارة" االستخارة صالة: "قوله
 112.لك ُير للا استخر: يقال منه،
 غري ِف إال املراد ،وليس أمر كل عموم ِف ظاهره" كلها اْلمور ِف: "قوله

 .حكمها جيهل اليت اْلمور ِف املراد إَّنا واملشروعات، الواجبات

                                                           
 (،والنسائي1818(،وأبو داود)12101(،وأمحد)1110البخاري)- 410

 (.881(،وابن حبان)280(،والرتمذي)1481)
 (.481/ 4" )اجلامع غريب" يف األثري ابن - 411
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 ال واملستحب الواجب ، فإن اْلصوص به أريد عامٌ  هو:  مجرة أب ابن قال
 ِف اْلمر فاَنصر فيرتكهما، يستخار ال واملكروه واْلرام فعلهما، ِف يستخار

 .عليه يقتصر أو به؟ يبدأ أيهما: أمران فيه تعارض إذا املستحب وِف املباح
 ِف ذلك عدا فيما االستخارة وتدخل: قلت - نقله بعد -  اْلافظ قال

 العظيم العموم ويتناول موسًعا، زمانه كان وفيما املخري، واملستحب الواجب
 111.العظيم اْلمر عليه يرتتب حقري فربه  واْلقري، اْلمور من
 

 صالة التوبة :

، اْْلََكمَ  ْبنَ  َأَْسَاءَ  َعنْ  ْعتُ :قَالَ  اْلَفَزاَريَ  ْعتُ  َإَذا ُكْنتُ : قَالَ  ،  َعَليًّا َسََ  َمنْ  َسََ
َفَعَن  َأنْ  َشاءَ  مبَا للاُ  نَ َفَعَن  َحَديثًا  للاَ  َرُسولَ  َثَن  َوَإَذا َمْنُه، يَ ن ْ ُري َحده  َغي ْ

ُتُه، َل  َحَلفَ  فََإَذا اْسَتْحَلْفُتُه، ق ْ َثَن  َصده : قَالَ  َبْكٍر، أَبُو َوَصَدقَ  َبْكٍر، أَبُو َوَحده
 الطُُّهوَر، فَ ُيْحَسنُ  فَ َيتَ َوضهأُ  َذنْ ًبا يُْذَنبُ  ُمْؤَمنٍ  َعْبدٍ  َمنْ  َما »:   للاَ  َرُسولُ  قَالَ 

 مثُه قَ َرَأ َهَذَه اْليََة:  ،« َلهُ  للاُ  َغَفرَ  َإال للَا، فَ َيْستَ ْغَفرُ  رَْكَعتَ ْيَ  ُيَصلَ ي مثُه 
  

                                                           
 (.4/128األمري) إمسَاعيل بن حممَّد "الَعال َمة التَّيسري َمَعاين إليَضاح التَّحبري"- 232
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َ فَاْستَ ْغَفُروا َلُذنُوَّبَمْ }َوالهَذيَن َإَذا فَ َعُلوا فَاَحَشًة   { َأْو ظََلُموا أَنْ ُفَسُهْم ذََكُروا اّلِله
 111[ .215: عمران آل]

 َأو َكَبريَة َكاَنت َسَواء َمْعَصي ة ِف  املسلمَ  ُوُقوع ُهوَ  الت هْوبَة ةَصال َسَبب
234َصَغريَة

َها يَ ُتوب َأن َعَلْيهَ  فَيجب،  235فَ ْورًا َمن ْ
 أجل من َصاْلًا عمالً  تَ ْوبَته َعْند فَيْعمل الرهْكَعتَ ْيَ، َهاتي ُيَصلَ ي َأن َلهُ  َويْندب

 تقبل َأن رََجاء، تَ َعاىَل  للا َإىَل  ّبَا فيتوسل ة،الصهال َهَذه َوُهوَ  وأفضلها، القربات
.َذنبه يْغفر َوَأن تَ ْوبَته،

236
 

 بكر أب ْلََديث َشرحه َعْند - للا َرمَحه- قَاسم بن الرهمْحَن عبد الشهْيخ َوقَالَ 
 مثه  فَتطهر، َندم، نههُ ْل الت هْوبَة، ِف  الطهاَعة ُوُجوه اْسَتيَفاء، َوَفيه :"قَالَ  أَْيضا،

                                                           
(، 1841وأبو داود) ،صحيح وقال شعيب األرنؤوط :إسناده (21،84")صحيح :رواه أمحد يف " املسند - 411

 الت َّْرِغيبِ  َصِحيح و" ( ،8118اجْلَاِمع) َصِحيح انظر (441(،وابن حبان)1118(،وابن ماجة)204والرتمذي)
 .(1441َوالت َّْرِهيب")

 اجملهود" و" بذل ( ،4/418 ) الشرواين" و" َحاِشَية (،1/414 قليويب ") و" َحاِشَية (،4/144 اْلمخْحَتاج) هِنَايَة  - 412
 .(4/181املفاتيح") و"مرقاة (،1/118 )

 .(11/81مخسلم") َصِحيح و"شرح ، (1/411السالكي") و"مدارج (،41/418)41 تَ ْيِمية اْبن فَ َتاَوى" ََمْمخوع "- 418
 .(1/180") اْلمشكاة على الطَّيِ يب   شرح-" 414
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 بوعده َلهُ  للا غفر اْلُوُجوه أكمل على بذلك أََتى َوَإذا اْستْغفر، مثه  صلى،
237".الصهاَدق

 

 : ة التَّْوبَةَوقت َصال

 الهَذي الذهنب من الت هْوبَة على اْلُمسلم عزم َعْند ةالصهال َهَذه َأَداء يْسَتحب  
َرة َأو ُمَباشَرة، للمعصية فعله بعد الت هْوبَة َهَذه َكاَنت َسَواء اقرتفه،  َعنُه، ُمَتَأخَ 

 َإن َلَكن -َقرَيبا بَ َيانه سبق َكَما - الت هْوبَة َإىَل  اْلُمَبادرَة املذنب على فَاْلَواَجب
 :تََيةاْل اْلَمَواَنع أحد َيدث ل َما تقبل الت هْوبَة نْل قبلت، وأخ رها سو ف

 . اْْلُْلُقوم الر وح َوبَلغت اْلَمْوت، َوحضر اْْلََياة، من اإَلياس َوقع َإذا
 َحَضرَ  َإَذا َحّته  السهيَ َئاتَ  يَ ْعَمُلونَ  لَلهَذينَ  الت هْوبَةُ  َولَْيَستَ  }: تَ َعاىَل  للا قَالَ 

 .[29النساء:] { اْلنَ  تُ ْبتُ  َإن َ  قَالَ  اْلَمْوتُ  َأَحَدُهمُ 
ُهَما  اّلِلهُ  َرَضيَ  ُعَمرَ  اْبنَ  وَعنْ   تَ ْوبَةَ  يَ ْقَبلُ  اّلِلهَ  َإنه  »: قَالَ ،  النهَب َ  َعنَ  ،َعن ْ
 119.«يُ َغْرَغرْ  لَْ  َما،  الَعْبدَ 

َفُعُهمْ  َيكُ  فَ َلمْ  } :تَ َعاىَل  للا قَالَ  اْلَعَذاب، نزل َإذا -1  بَْأَسَنا رََأْوا َلمها َإُيَانُ ُهمْ  يَ ن ْ
 {اْلَكاَفُرونَ  ُهَناَلكَ  َوَخَسرَ  َعَباَدهَ  ِف  َخَلتْ  َقدْ  الهيَت  اّلِلهَ  ُسنهتَ 

  
                                                           

 .(1/441اأْلَْحَكام") أصخول شرح "اإلحكام - 411
 (وحسنه األلباين وشعيب األرنؤوط.2481(،وابن ماجة)1811(،والرتمذي)4140حسن : رواه أمحد يف" املسند")- 418
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 118.[95 َغاَفر: ُسورَة] 
 آيَاتَ  بَ ْعضُ  يَْأيت  يَ ْومَ  }: تَ َعاىَل  للا قَالَ  مْغَرّبَا، من الشهْمس طلعت َإذا -1

َفعُ  اَل  رَبَ كَ   { َخرْياً  َإُيَاَُنَا ِف  َكَسَبتْ  َأوْ  قَ ْبلُ  َمنْ  آَمَنتْ  َتُكنْ  لَْ  َإُيَانُ َها نَ ْفساً  يَ ن ْ
  . [259: اْْلَنْ َعام ُسورَة]

 َتْطُلعَ  َحّته  السهاَعةُ  تَ ُقومُ  ال »: قَالَ ،   للاَ  َرُسولَ  َأنه ،   ُهَريْ َرةَ  َأَب  وَعنْ 
 فَ يَ ْوَمَئذٍ  َأمْجَُعونَ  ُكلُُّهمْ  النهاسُ  آَمنَ  َمْغَرَّبَا َمنْ  طََلَعتْ  فََإَذا َمْغَرَّبَا، َمنْ  الشهْمسُ 

َفعُ  اَل  } ًرا َإُيَاَُنَا ِف  َكَسَبتْ  َأوْ  قْبلُ  َمنْ  آَمَنتْ  َتُكنْ  لَْ  َإُيَانُ َها نَ ْفًسا يَ ن ْ  { َخي ْ
 110.« [259: اْلنعام]

 َمنْ  الشهْمسُ  َتْطُلعَ  َأنْ  قَ ْبلَ  تَابَ  َمنْ »:   للاَ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ، وعنه 
 241.«َعَلْيهَ  للاُ  تَابَ  َمْغَرَّبَا،

  

                                                           
 ِمنَ  َوأَنَا ِإْسرائيلَ  بَ نخو ِبهِ  آَمَنتْ  الَِّذي ِإال إَِلهَ  اَل  أَنَّهخ  آَمْنتخ : }قَالَ  ِحي اْلَغرق، أْدركهخ  ملا ِفْرَعْون تَ ْوبَة تقبل ل َوِْلََذا - 411

 تَ ْفِسري َوينظر ،( 11 ،10) يخونخس سخوَرة{ اْلمخْفِسِدينَ  ِمنَ  وَكخْنتَ  قَ ْبلخ  َعَصْيتَ  َوَقدْ  اآلنَ : }تَ َعاىَل  هللا قَالَ { اْلمخْسِلِميَ 
  .18/114 اْلقخْرطخيب  

 .(181) - 428(،ومسلم2418البخاري) -420
 (.441حبان)(،وابن 1111،وأمحد)(4101) -21مسلم - 421
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 من ن هَهاْل الن هْهي، َأْوقَات َذَلك ِف  مبَا ْوقَاتاْل مجََيع ِف  تشرع ةَصال َوَهَذه
  111.َسببَها وجود َعْند تشرع الهيَت  ْسَباباْل َذَوات

 

 رلف املقام يف مناسك احلج والعمرة وغريهام : ركعيت ما بعد الطواف

 َإال نَ ْنَوي َلْسَنا:  عن حجة الوداع قَالَ  ،رضي للا ِف حديث جابر 
َنا َإَذا َحّته  اْلُعْمَرَة، نَ ْعَرفُ  َلْسَنا اْْلَجه،  ثًاَثال فَ َرَملَ  الرُّْكنَ  اْستَ َلمَ  َمَعُه، اْلبَ ْيتَ  أَتَ ي ْ
ُذوا }: فَ َقَرأَ  م،السهال َعَلْيهَ  َإبْ َراَهيمَ  َمَقامَ  َإىَل  نَ َفذَ  مثُه  َأْربَ ًعا، َوَمَشى  َمَقامَ  َمنْ  َواَتَه

َنهُ  اْلَمَقامَ  َفَجَعلَ [ 215: البقرة] { ُمَصلًّى َإبْ َراَهيمَ   يَ ْقَرأُ  وَكانَ  اْلبَ ْيَت، َوبَ ْيَ  بَ ي ْ
 َإىَل  رََجعَ  مثُه  ، { اْلَكاَفُرونَ  أَي َُّها يَا ُقلْ  }وَ ،  {َأَحدٌ  للاُ  ُهوَ  ُقلْ  } : الرهْكَعتَ ْيَ  ِف 

 111اْلديث فَاْستَ َلَمُه،..." الرُّْكنَ 
ْعتُ : قَالَ  َديَناٍر، بن َعمَرو وعن ُهَما اّلِلهُ  َرَضيَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َسََ  َقَدمَ »: يَ ُقولُ  ،َعن ْ
ًعا، بَاْلبَ ْيتَ  َفطَافَ   النهَبُّ   َإىَل  َخَرجَ  مثُه  رَْكَعتَ ْيَ، املََقامَ  َخْلفَ  َوَصلهى َسب ْ

                                                           
 .(41/418 تَ ْيِمية) اْبن فَ َتاَوى ََمْمخوع  - 424

تَ َعل َقة َواأْلَْحَكام الت َّْوبَة "َصاَلة  االسالمية اجلامعة: اجلربين. الناشر اْلَعزِيز عبد بن هللا عبد اإلسالمي" "الدكتور اْلِفْقه هبَا يف  اْلمخ
 (.141-142م. )ص1111-1114/ه 1214/1211- 102 و 101 العددان - 41 السنة: املنورة طبعة باملدينة

 (.1418)-121مسلم- 421
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 { َحَسَنةٌ  ُأْسَوةٌ  اّلِلهَ  َرُسولَ  ِف  َلُكمْ  َكانَ  َلَقدْ  }: تَ َعاىَل  اّلِلهُ  قَالَ  َوَقدْ  «الصهَفا
  111[12: اْلحزاب]
 

 صالة حتية املسجد :

 َأَحدُُكمُ  َدَخلَ  َإَذا»: قَالَ ،   اّلِلهَ  َرُسولَ  َأنه :  السهَلَمي َ  قَ َتاَدةَ  َأَب  َعنْ 
 115«جَيَْلسَ  َأنْ  قَ ْبلَ  رَْكَعتَ ْيَ  فَ ْليَ رَْكعْ  املَْسَجدَ 

ُهَما  اّلِلهُ  َرَضيَ  للاَ  َعْبدَ  ْبنَ  َجاَبرَ  وَعنْ   َدْيٌن،  النهَب َ  َعَلى َل  َكانَ : قَالَ  ،َعن ْ
 110.«رَْكَعتَ ْيَ  َصل َ »: َل  فَ َقالَ  اْلَمْسَجَد، َعَلْيهَ  َوَدَخْلتُ  َوزَاَدَن، فَ َقَضاَن 

 لَهُ  فَ َقالَ  َُيُْطُب، اجْلُُمَعةَ  يَ ْومَ  اْلَمْنَِبَ  َعَلى  َوالنهَبُّ  رَُجلٌ  َجاءَ : قَالَ  ، وعنه 
 110. « ارَْكعْ »: فَ َقالَ  ،ال: قَالَ  ،« رَْكَعتَ ْيَ؟ َأرََكْعتَ  »: 

 َُيُْطُب،  للاَ  َوَرُسولُ  اجْلُُمَعَة، يَ ْومَ   اْلَغطََفاَنُّ  ُسَلْيكٌ  َجاءَ : وِف رواية 
 ،«َفيَهَما َوََتَوهزْ  رَْكَعتَ ْيَ، فَارَْكعْ  ُقمْ  ُسَلْيكُ  يَا: َلهُ  فَ َقالَ  َفَجَلَس،

                                                           
 (.4140(،والنسائي)4181(،وابن ماجة)8811،وأمحد)(1412) - 181(،ومسلم1441البخاري)- 422
(،،والنسائي 1011(،وابن ماجة)114(،،والرتمذي )44841، وأمحد)(112) - 41، ومسلم(222)البخاري - 428

 (.4218(، وابن حبان)110)
 (4214(،وابن حبان)1121(،وأبو داود)12214،وأمحد )(118) - 11(،ومسلم221البخاري )- 424
 (.1201(،والنسائي)810(،والرتمذي)1118(،وأبو داود)18041،وأمحد)(818) - 84(،ومسلم110البخاري )-421
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 رَْكَعتَ ْيَ، فَ ْليَ رَْكعْ  َُيُْطُب، َمامُ َواإل اجْلُُمَعَة، يَ ْومَ  َأَحدُُكمْ  َجاءَ  َإَذا »: قَالَ  مثُه 
 119.«َفيَهَما َوْلَيَتَجوهزْ 

 

ركعتني ملن درل الكعبة وركعتني بعد اخلروج : صالة  

ْعتُ : قَالَ  ُسَلْيَماَن، اْبنَ  يَ ْعَن  َسْيفٍ  َعنْ   اّلِلهُ  َرَضيَ  ُعَمرَ  اْبنُ  ُأيتَ : قَالَ  ُُمَاَهًدا، َسََ
ُهَما ،  اّلِلهُ  َرَضيَ  ُعَمرَ  اْبنُ  فَ َقالَ  الَكْعَبَة، َدَخلَ   اّلِلهَ  َرُسولُ  َهَذا: َلهُ  َفَقيلَ َعن ْ

ُهَما بَ ْلتُ : َعن ْ  َفَسأَْلتُ  الَبابَ ْيَ، بَ ْيَ  قَاَئًما َباَلالً  َوَأَجدُ  َخَرجَ  َقدْ   َوالنهَبُّ  فَأَق ْ
 السهارَيَ تَ ْيَ  بَ ْيَ  رَْكَعتَ ْيَ، نَ َعْم،»: قَالَ  ،الَكْعَبَة؟ ِف   النهَبُّ  َأَصلهى: فَ ُقْلتُ  ،َباَلالً 

249.«رَْكَعتَ ْيَ  الَكْعَبةَ  َوْجهَ  ِف  َفَصلهى َخَرَج، مثُه  َدَخْلَت، َإَذا َيَسارَهَ  َعَلى اللهتَ ْيَ 
 

 

 صالة س نة الوضوء وبيان فضلها :

 َباَللُ  يَا الَفْجرَ  َصاَلةَ  َعْندَ »: لََباَللٍ  قَالَ ،   النهَبه  َأنه :   ُهَريْ َرةَ  َأَب  َعنْ 
ْثَن  ْعتُ  فََإن َ  اإَلْساَلَم، ِف  َعَمْلَتهُ  َعَملٍ  بََأْرَجى َحدَ   ِف  َيَديه  بَ ْيَ  نَ ْعَلْيكَ  َدفه  َسََ

 لَْيلٍ  َساَعةَ  ِف  َطُهورًا، أََتَطههرْ  لَْ  َأن َ : َعْنَدي َأْرَجى َعَمالً  َعَمْلتُ  َما: قَالَ  «اجلَنهةَ 
 150.« ُأَصلَ يَ  َأنْ  َل  ُكَتبَ  َما،  الطُُّهورَ  َبَذَلكَ  َصلهْيتُ  َإال نَ َهاٍر، َأوْ 

                                                           
 (.4802(،وابن حبان)1114(،وابن ماجة)1114(،وأبو داود)12208واللفظ له،وأمحد)(818) - 81 مسلم - 428
 (4108(،والنسائي)41101دون ذكر الصالة بعد اْلروج ،وأمحد)(1141) - 111(،ومسلم 111البخاري)- 421
 (.1088(،وابن حبان)8201،وأمحد)(4288) - 108(،ومسلم1121البخاري) - 480



 

 

105 

 َإال،  َقطُّ  َحَدثٌ  َأَصاَبَن  َوَما،  رَْكَعتَ ْيَ  َصلهْيتُ  َإال َقطُّ  َأذهْنتُ  َما »: رواية وِف
 َّبََما » :   - للاَ  َرُسولُ  فَ َقالَ ،  رَْكَعتَ ْيَ  َعَليه  هللَ  َأنه  َورَأَْيتُ ،  َعْنَدَها تَ َوضهأتُ 

». 
 َعَلى فََأفْ َرغَ  بََإنَاءٍ  َدَعا  ُعْثَمانَ  رََأى أَنههُ ،  ُعْثَمانَ  َمْوىَل  ،  مُحَْرانَ  وَعنْ 
 مثُه  َواْستَ ْنثَ َر، َفَمْضَمضَ  نَاءَ اإل ِف  َُيَيَنهُ  َأْدَخلَ  مثُه  فَ َغَسَلُهَما، َمَرارٍ  ثَ َثال َكفهْيهَ 
 َبَرْأَسَه، َمَسحَ  مثُه  َمرهاٍت، ثَ َثال اْلَمْرفَ َقْيَ  َإىَل  َوَيَدْيهَ ،  َمرهاتٍ  ثَ َثال َوْجَههُ  َغَسلَ 

 ََنْوَ  تَ َوضهأَ  َمنْ »:    للاَ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  مثُه  ،" َمرهاتٍ  ثَ َثال رَْجَلْيهَ  َغَسلَ  مثُه 
 َمنْ  تَ َقدهمَ  َما َلهُ  ُغَفرَ  نَ ْفَسهُ  َفيَهَما َُيَدَ ثُ  ال رَْكَعتَ ْيَ  َصلهى مثُه  َهَذا، ُوُضوَئي

 152.«َذْنَبهَ 
 فَاْلُوُضوءَ  للاَ  َنَبه  يَا: فَ ُقْلتُ  ...،:قَالَ ،  السَُّلَميُّ  َعَبَسةَ  ْبنُ  وعن َعْمُرو

ْثَن   َوَيْستَ ْنَشقُ  فَ َيَتَمْضَمُض، َوُضوَءهُ  يُ َقرَ بُ  رَُجلٌ  َمْنُكمْ  َما»: قَالَ  َعْنُه، َحدَ 
 َأَمَرهُ  َكَما َوْجَههُ  َغَسلَ  َإَذا مثُه  َوَخَياَشيَمَه، َوَفيهَ  َوْجَهَه، َخطَايَا َخرهتْ  َإال فَ يَ ْنَتَثرُ 

 َإىَل  َيَدْيهَ  يَ ْغَسلُ  مثُه  اْلَماَء، َمعَ  َْلَْيَتهَ  َأْطَرافَ  َمنْ  َوْجَههَ  َخطَايَا َخرهتْ  َإال للاُ،
 َخرهتْ  َإال رَْأَسُه، َُيَْسحُ  مثُه  اْلَماَء، َمعَ  أَنَاَمَلهَ  َمنْ  َيَدْيهَ  َخطَايَا َخرهتْ  َإال اْلَمْرفَ َقْيَ،

 َإال اْلَكْعبَ ْيَ، َإىَل  َقَدَمْيهَ  يَ ْغَسلُ  مثُه  اْلَماَء، َمعَ  َشْعرَهَ  َأْطَرافَ  َمنْ  رَْأَسهَ  َخطَايَا
،  للاَ  َفَحَمدَ  َفَصلهى، قَامَ  ُهوَ  فََإنْ  اْلَماَء، َمعَ  أَنَاَمَلهَ  َمنْ  رَْجَلْيهَ  َخطَايَا َخرهتْ 

                                                           
 .(444) - 2مسلم - 481
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، قَ ْلَبهُ  َوفَ رهغَ  َأْهٌل، َلهُ  ُهوَ  بَالهَذي ، َوَُمهَدهُ  َعَلْيهَ  َوأَثْ ىَن   َخَطيَئَتهَ  َمنْ  اْنَصَرفَ  َإال ّلَِلَه
151.«أُمُّهُ  َوَلَدْتهُ  يَ ْومَ  ، َكَهْيَئَتهَ 

 

 

           صالة ركعتني حضى يف مسجد قباء لك سبت :

ُهَما  اّلِلهُ  َرَضيَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َعنَ   قُ َباءٍ  َمْسَجدَ  يَْأيت     للاَ  َرُسولُ  َكانَ »: قَالَ  ،َعن ْ
: َُّنرَْيٍ  اْبنُ  قَالَ : َرَوايََتهَ  ِف  َبْكرٍ  أَبُو قَالَ  .« رَْكَعتَ ْيَ  َفيهَ  فَ ُيَصلَ ي َوَماَشًيا، رَاَكًبا

  151. رَْكَعتَ ْي  َفيهَ  فَ ُيَصلَ ي
  

 الصالة عند دخول البيت واخلروج منه :

،  َمْنزََلكَ  َمنْ  َخَرْجتَ  َإَذا »:   للاَ  َرُسولُ  قَالَ : ، قَالَ  ُهَريْ َرةَ  َأَب  َعنْ 
،  رَْكَعتَ ْيَ  َفَصل َ ،  َمْنزََلكَ  َإىَل  َدَخْلتَ  َوَإَذا السُّْوَء، ََمَْرجَ  ََتَْنعاَنكَ ،  رَْكَعتَ ْيَ  َفَصل َ 

 254. « السُّْوءَ  َمْدَخلَ  َُيَْنعاَنكَ 
 

  

                                                           
 (11012وخمتصرًا) (مطواًل،11011،وأمحد)(814) - 412مسلم- 252
 (.4020،وأبو داود)(8201)وأمحد ،(1111) -814 (،ومسلم1111البخاري) - 481
( ، 48) -4818 املخلصيات" و"( ،8841)والبزار " البحر الزخار"، (4812 "شعب اإلميان") رواه الطرباين يف - 482

  (. 1141الصَِّحيَحة") و"، (808اجْلَاِمع") َصِحيح وحسنه األلباين يف "
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 صالة التسابيح واحلاجة والفائدة :

ُهَما  اّلِلهُ  َرَضيَ  َعبهاسٍ  اْبنَ  َعنَ   َعْبدَ  ْبنَ  لَْلَعبهاسَ  قَالَ ،   اّلِلهَ  َرُسولَ  َأنه  ،َعن ْ
 َأف َْعلُ  َأال َأْحُبوَك، َأال َأْمَنُحَك، َأال ُأْعَطيَك، َأال َعمهاُه، يَا َعبهاُس، يَا »: اْلُمطهَلبَ 

 َوآَخَرُه، َأوهَلهُ  َذنْ َبكَ  َلكَ  اّلِلهُ  َغَفرَ ،  َذَلكَ  فَ َعْلتَ  أَْنتَ  َإَذا َخَصاٍل، َعْشرَ  َبكَ 
 َأنْ : َخَصالٍ  َعْشرَ  نََيَتُه،َوَعال َسرههُ  وََكَبريَُه، َصَغريَهُ  َوَعْمَدُه، َخطَأَهُ  َوَحَديَثُه، َقَدُيَهُ 

 َمنَ  فَ َرْغتَ  فََإَذا َوُسورًَة، اْلَكَتابَ  فَاََتَةَ  رَْكَعةٍ  ُكل َ  ِف  تَ ْقَرأُ  رََكَعاتٍ  َأْرَبعَ  ُتَصلَ يَ 
، ُسْبَحانَ : قُ ْلتَ  قَاَئٌم، َوأَْنتَ  رَْكَعةٍ  َأوهلَ  ِف  اْلَقَراَءةَ  ، َواْْلَْمدُ  اّلِلَه  َإال َإَلهَ  َوال ّلَِلَه

،ُ  تَ ْرَفعُ  مثُه  َعْشًرا، رَاَكعٌ  َوأَْنتَ  فَ تَ ُقوُْلَا تَ رَْكُع، مثُه  َمرهًة، َعْشَرةَ  ََخْسَ  َأْكبَ ُر، َواّلِلهُ  اّلِله
 َساَجدٌ  َوأَْنتَ  فَ تَ ُقوُْلَا َساَجًدا، تَ ْهَوي مثُه  َعْشًرا، فَ تَ ُقوُْلَا الرُُّكوَع، َمنَ  رَْأَسكَ 
 َعْشًرا، فَ تَ ُقوُْلَا َتْسُجُد، مثُه  َعْشًرا، فَ تَ ُقوُْلَا السُُّجودَ  َمنَ  رَْأَسكَ  تَ ْرَفعُ  مثُه  َعْشًرا،

ُعوَن، ََخْسٌ  َفَذَلكَ  َعْشًرا، فَ تَ ُقوُْلَا رَْأَسَك، تَ ْرَفعُ  مثُه   َذَلكَ  تَ ْفَعلُ  رَْكَعةٍ  ُكل َ  ِف  َوَسب ْ
َعْل، َمرهةً  يَ ْومٍ  ُكل َ  ِف  ُتَصلَ يَ َها َأنْ  اْسَتطَْعتَ  َإنَ  رََكَعاٍت، َأْرَبعَ  ِف   تَ ْفَعلْ  لَْ  فََإنْ  فَاف ْ

 ُكل َ  َفَفي تَ ْفَعلْ  لَْ  فََإنْ  َمرهًة، َشْهرٍ  ُكل َ  َفَفي تَ ْفَعلْ  لَْ  فََإنْ  َمرهًة، مُجَُعةٍ  ُكل َ  َفَفي
 155.«َمرهةً  ُعُمَركَ  َفَفي تَ ْفَعْل، لَْ  فََإنْ  َمرهًة، َسَنةٍ 
 

                                                           
(،وابن 284،والرتمذي) .هبا يصح شواهد ، وله حسن إسناده وقال شعيب األرنؤوط:(1411)رواه أبو داود - 255

 وضعفه كثري من أهل العلم . ( وصححه األلباين،1284،1181ماجة)
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 عن مرةً  قرأت يقول: سائالً  -رمحه للا  –ئل فضيلة الشيخ ابن عثيمي وسُ 
،  وتعاىل سبحانه للا إىل القربات أعظم ، ومن فائدة ذات بأُنا التسبيح صالة

 للا ، جزاكم النبوية اْلحاديث ِف واردة هي ،وهل ّبا اْلاصة الصيغة هي فما
 خريًا؟

 تروى أحاديث فيها جاءت التسبيح صالة،  نعم:  -تعاىل للا رمحه - فأجاب
 كل أو ،أسبوع كل أو ،  يوم كل اإلنسان يصليها بأن،   للا رسول عن

 النب عن تصح ل الصالة هذه ولكن،  مرة العمر ِف أو،  حول كل أو،  شهر
 قال، - للا رمحه - تيمية ابن اإلسالم شيخ قاله كما،   كذب وحديثها: 
 ومشروعة للا شريعة ِف الصالة هذه كانت ولو ، اْلئمة من أحدٌ  يستحبها ول
 على الدواعي تتوافر ِما ْلُنا وذلك، بينهم ومشهورةً ،  لألمة معلومة لكانت، 

 ، الناس بي منقوالً  متداوالً  يكون أن الغريب وعادة، غريبة صالةٌ  فهي،  نقلها
 حاله يكون أن ُيكن ال هذا ومثل،  صحت لو فائدة فيها صالةٌ  أيًضا وهي
 صالةٌ  وْلُنا،  الناس من قليلة طائفةٌ  إال ينشره ال أو،  به درىيُ  ال،  خافًيا
 أو،  اْلسبوع ِف أو،  اليوم ِف تكون أيًضا هي مث،  الصلوات بقية عن شاذة

 ّبذا هكذا تكون صالةٌ  يعهد وال،  العمر ِف أو ، السنة ِف أو الشهر ِف
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 أن للنسان ينبغي وال،  مشروعة غري التسبيح صالة أن فالصحيح،  الرتتيب
 150.يفعلها

 
 عن ، قرأت فيكم للا بارك يقول: ئل فضيلة الشيخ ابن عثيمي سائالً وسُ 

 فيها؟ رأيكم فما،  كتاب من أكثر ِف اْلاجة صالة
 يصح ل أيضاً  التسبيح صالة أخت هي اْلاجة وصالة: تعاىل للا رمحه فأجاب

 إىل ُمتاجٌ  وهو ،حاجة ِف ربه إىل احتاج إذا واإلنسان شيء  النب عن فيها
 الصحيحة املعروفة الصفات على، وتعاىل سبحانه للا فليسأل ،دائماً  ربه

 ْلا أصل فال الصالة هذه أما ،اْلمة بي واملعروفة ،  النب عن الواردة
 150.ّبا يقوم أن للنسان ينبغي فال، إليه يرجع صحيح

 صالة هناك يقول:،  سائالً -رمحه للا –ئل فضيلة الشيخ ابن عثيمي وس
 مجعة آخر ِف تصلى، ركعات أربع وقيل، ركعة مائة وهي، الفائدة صالة تسمى

 .بدعة؟ أُنا أم،  الشيخ فضيلة يا صحيح القول هذا هل، رمضان من
 صالة هناك وليس،  بصحيح ليس القول هذا:  - تعاىل للا رمحه - فأجاب
 ،الفوائد أفيد الفريضة وصالة،  فوائد الصلوات ومجيع،  الفائدة صالة تسمى

                                                           
 مرقم آلًيا (.–( )الفتاوى 8/4( " املكتبة الشاملة ")1241" فتاوى نور على الدرب للعثيمي " )- 484
 مرقم آلًيا (.–( )الفتاوى 8/4( " املكتبة الشاملة ")1241" فتاوى نور على الدرب للعثيمي " ) -481
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 اْلديث ِف ثبت ملا ،نافلتها من أفضل فهو فريضة كان إذا العبادة جنس ْلن
 ِما إل أحب بشيء عبدي إل تقرب ما » :قال وجل عز للا أن الصحيح
 أنفع أُنا وعلى،  ْلا ُمبته على دليل وهو،  أوجبها للا وْلن «عليه افرتضته

 فكل، اْلجر من فيها يكون مبا ملصلحته ّبا ألزم وْلذا، النافلة من للعبد
 وليحذر،  بدعة فهي الفائدة صالة تسمى خاصة صالة وأما،  فوائد الصلوات
،  السنة من أصل ْلا وليس الناس بي شاعت وصلوات أذكار من اإلنسان
 هلل يتعبد أن ْلحد جيوز فال ،واملنع اْلظر العبادات ِف اْلصل أن وليعلم
 اإلنسان شك ومّت،  رسوله سنة ِف أو،  كتابه ِف إما ،للا يشرعه ل بشيء

 حّت،  بعبادة ليس أنه فاْلصل،  ال أو عبادة هو هل اْلعمال من شيء ِف
 159.عبادة أنه على دليل يقوم

 

عادة الفريضة بنية النافةل يف جامعة :  حالت اإ

 حال تأأرري الأمراء لها :

 َعَلْيكَ  َكاَنتْ  َإَذا أَْنتَ  َكْيفَ »:  للاَ  َرُسولُ  َل  قَالَ : قَالَ  ، َذر ٍ  َأَب  َعنْ 
ُرونَ  أَُمَراءُ  : قَالَ  «َوْقَتَها؟ َعنْ  ةَ الصهال ُُيَيُتونَ  - َأوْ  - َوْقَتَها؟ َعنْ  ةَ الصهال يُ َؤخَ 

                                                           
 مرقم آلًيا (.–( )الفتاوى 8/4( " املكتبة الشاملة ")1241" فتاوى نور على الدرب للعثيمي "  )-488
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 فََإن هَها َفَصلَ ، َمَعُهمْ  َأْدرَْكتَ َها فََإنْ  َلَوْقَتَها، ةَ الصهال َصل َ »: قَالَ  تَْأُمُرَن؟ َفَما: قُ ْلتُ 
 158.«نَاَفَلةٌ  َلكَ 

 

 حني صالة املرء للفريضة يف بيته وجاء اإىل املسجد :

 مٌ ُغال َوُهوَ   اّلِلهَ  َرُسولَ  َمعَ  َصلهى أَنههُ  أَبَيَه، َعنْ  ْسَوَد،اْل ْبنَ  يَزَيدَ  ْبنَ  َجاَبرَ  َعنْ 
،  َفَجئَ  َّبََما َفَدَعا اْلَمْسَجَد، نَاَحَيةَ  ِف  ُيَصلَ َيا لَْ  نَ رَُجال َإَذا َصلهى فَ َلمها َشابٌّ

َنا َقدْ : قَاال،«َمَعَنا؟ ُتَصلَ َيا َأنْ  َمنَ َعُكَما َما »: فَ َقالَ  فَ َراَئُصُهَما، تُ ْرَعدُ  َّبََما  َصلهي ْ
 َولَْ  َمامَ اإل َأْدَركَ  مثُه ،  رَْحَلهَ  ِف  َأَحدُُكمْ  َصلهى َإَذا تَ ْفَعُلوا، ال » :فَ َقالَ  رََحالََنا، ِف 

 100.«نَاَفَلةٌ  َلهُ  فََإن هَها،  َمَعهُ  فَ ْلُيَصل َ  ُيَصلَ ،
 

 التصدق عىل من يصىل وحده :

 :فَ َقالَ  َوْحَدُه، ُيَصلَ ي رَُجالً  أَْبَصرَ    اّلِلهَ  َرُسولَ  َأنه  ،اْْلُْدَريَ   َسَعيدٍ  َأَب  َعنْ 
261.« َمَعهُ  فَ ُيَصلَ يَ  َهَذا َعَلى يَ َتَصدهقُ  رَُجلٌ  َأال »

 

                                                           
 (881(،والنسائي)114(،والرتمذي)211(،وأبو داود)41210،وأمحد)(428) - 418 مسلم - 259

 (1484،وابن ماجة)
 (.888(،والنسائي)411(،والرتمذي)818(، وأبو داود)11218 رواه أمحد يف " املسند") - 440
  (.4110(،وابن حبان)440والرتمذي)(،812(،وأبو داود)11411صحيح : رواه أمحد يف " املسند") -261
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 اإلعادة ِف جاء ِما اْلديث هذا أن: -  للا رمحه - تيمية ابناإلمام  وذكر
 املصلي لذلك ليحصل الصالة أعاد قد املتصدق هذا فهنا: قال مث لسبب،
 ومالك الشافعي وأمحد عند مشروعة ّبا املأمور اإلعادة مث اجلماعة، فضيلة
 أعلم - وجل عز - وللا النهي. وقت تشرع ال حنيفة أب وعند النهي، وقت

.262 
 

 

 

 

 

  

                                                           
 " البن و" املغين ( ،180/ 4 "للشوكاين) األوطار نيل و" ( ،441،418/ 41 تيمية) ابن "لإلمام الفتاوى "َمموع-444
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 الفصل السادس :

 مسائل تتعلق بصالة النافةل :

 عذر:جواز قضاء النافةل بعد فواهتا ملن اكن هل 

 َإَذا فَ ْلُيَصل َ  َصاَلةً  َنَسيَ  َمنْ  »: قَالَ ،  النهَب َ  َعنَ  ،  َماَلكٍ  ْبنَ  أََنسَ  َعنْ 
101.«[ 21: طه] { َلذَْكَري الصهاَلةَ  َوَأَقمَ  } :َذَلكَ  َإاله  َْلَا َكفهارَةَ  الَ  ذََكَرَها،

 

َها، َغَفلَ  َأوْ  َة،الصهال َعنَ  َأَحدُُكمْ  رََقدَ  َإَذا»: وِف رواية   َإَذا فَ ْلُيَصلَ َها َعن ْ
 101[ 21: طه] { َلذَْكَري الصهاَلةَ  َأَقمَ  }: يَ ُقولُ  للاَ  فََإنه  ،«ذََكَرَها
َثَن : قَالَ  ، أََنسٍ  ْبنَ  ُعَمرْيَ  َأَب  وَعنْ   َأْصَحابَ  َمنْ  ْنَصارَ اْل َمنَ  َل  ُعُموَمةٌ  َحده

َنا ُغمه »: قَالَ ،  اّلِلهَ  َرُسولَ   َمنْ  رَْكبٌ  َفَجاءَ  َصَياًما، فََأْصَبْحَنا َشوهاٍل، لُ َهال َعَلي ْ
 فََأَمرَ  ْمَس،بَاْل لَ اْلَْال رََأْوا أَن هُهمْ  ،  اّلِلهَ  َرُسولَ  َعْندَ  َفَشَهُدوا الن هَهاَر، آَخرَ 

 105 .«اْلَغدَ  َمنَ  لََعيَدَهمْ  َُيُْرُجوا َوَأنْ  يَ ْوَمَهْم، َمنْ  يُ ْفَطُروا َأنْ   اّلِلهَ  َرُسولُ 

                                                           
(، وأبو داود 11880(كلهم بذكر اآلية ،وأمحد )11828،وأمحد )(482) - 112(،ومسلم811البخاري)- 441

 ( بدون ذكر اآلية.4421(،وابن حبان)414(،وابن ماجة)411( ، والنسائي)118(، والرتمذي)224)
 (4421(،وابن حبان)412(،والنسائي)418(،وابن ماجة)14101وأمحد) (واللفظ له،482) - 114مسلم - 264
 (،والنسائي1481(،وابن ماجة)8842،وأبو داود)(40882)صحيح : رواه أمحد يف " املسند" - 265

  (وصححه األلباين وشعيب األرنؤوط .1284(،وابن حبان)8442)
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 اللهْيلَ  َمنَ  ةُ الصهال فَاتَ ْتهُ  َإَذا انَ "َ   للاَ  َرُسولَ  َأنه  ،رضي للا عنها َعاَئَشةَ  وَعنْ 
 100رَْكَعًة. َعْشَرةَ  ثَْنيَتْ  الن هَهارَ  َمنَ  َصلهى َغرْيََه، َأوْ  َوَجٍع، َمنْ 

 َنَسَيُه، َأوْ  َوْترََه، َعنْ  نَامَ  َمنْ »:  اّلِلهَ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ،  َسَعيدٍ  َأَب  وَعنْ 
 100.«ذََكَرهُ  َإَذا فَ ْلُيَصلَ هَ 

ُهَما  اّلِلهُ  َرَضيَ  َعبهاسٍ  اْبنَ  َأنه  ُكَرْيٍب، وَعنْ   الرهمْحَنَ  َوَعْبدَ  ََمَْرَمَة، ْبنَ  َوامَلْسَورَ  ،َعن ْ
َها، اّلِلهُ  َرَضيَ  َعاَئَشةَ  َإىَل  َأْرَسُلوهُ  ، َأْزَهرَ  ْبنَ  َرأْ : فَ َقالُوا َعن ْ َها اق ْ  َمنها السهاَلمَ  َعَلي ْ

يًعا،  أَنهكَ  َعْنكَ  ُأْخَِبْنَا َإنها: َْلَا َوُقلْ  الَعْصَر، َصاَلةَ  بَ ْعدَ  الرهْكَعتَ ْيَ  َعنَ  َوَسْلَها مجََ
َها، ُنَى  النهَبه  َأنه  بَ َلَغَنا َوَقدْ  ُتَصلَ ينَ ُهَما، َهما  اّلِلهُ  َرَضيَ  َعبهاسٍ  اْبنُ  َوقَالَ  َعن ْ َعن ْ

َها، اَْلطهابَ  ْبنَ  ُعَمرَ  َمعَ  النهاسَ  َأْضَربُ  وَُكْنتُ ،  َعَلى َفَدَخْلتُ : ُكَرْيبٌ  فَ َقالَ  َعن ْ
َها، اّلِلهُ  َرَضيَ  َعاَئَشةَ   اّلِلهُ  َرَضيَ  َسَلَمةَ  أُمه  َسلْ : فَ َقاَلتْ  َأْرَسُلوَن، َما فَ بَ لهْغتُ َها َعن ْ
َها   َأْرَسُلوَن  َما مبَْثلَ  َسَلَمةَ  أُم َ  َإىَل  فَ َردُّوَن  َبَقْوَْلَا، فََأْخبَ ْرتُ ُهمْ  َإلَْيَهْم، َفَخَرْجتُ  ،َعن ْ

َها  اّلِلهُ  َرَضيَ  َعاَئَشةَ  َإىَل  َبهَ  َها اّلِلهُ  َرَضيَ  َسَلَمةَ  أُمُّ  فَ َقاَلتْ  ،َعن ْ ْعتُ : َعن ْ  النهَبه  َسََ
 َهى َها، يَ ن ْ  َوَعْنَدي َعَليه  َدَخلَ  مثُه  الَعْصَر، َصلهى َحيَ  ُيَصلَ يَهَما رَأَيْ ُتهُ  مثُه  َعن ْ

 ِبَْنَبهَ  ُقوَمي: فَ ُقْلتُ  اجلَارَيََة، َإلَْيهَ  فََأْرَسْلتُ  اْلَْنَصاَر، َمنَ  َحَرامٍ  َبَن  َمنْ  َنْسَوةٌ 
، َرُسولَ  يَا: َسَلَمةَ  أُمُّ  َلكَ  تَ ُقولُ : َلهُ  فَ ُقوَل  ْعُتكَ  اّلِلَه َهى َسََ   َوَأرَاكَ  َهاتَ ْيَ، َعنْ  تَ ن ْ

                                                           
 (.4428) (،وابن حبان1181( والنسائي)228والرتمذي)(، 44411،وأمحد)(124) - 120مسلم-- 266
(وصححه 1188(،وابن ماجة)248(، والرتمذي)1211(،وأبو داود)11442 صحيح : رواه أمحد يف" املسند")- 441

 األلباين وشعيب األرنؤوط.



 

 

115 

 بََيَدَه، فََأَشارَ  اجلَارَيَُة، فَ َفَعَلتَ  َعْنُه، فَاْسَتْأَخَري بََيَدَه، َأَشارَ  فََإنْ  ُتَصلَ يَهَما،
 الرهْكَعتَ ْيَ  َعنَ  َسأَْلتَ  أَُميهَة، َأَب  بَْنتَ  يَا»: قَالَ ،  اْنَصَرفَ  فَ َلمها َعْنُه، فَاْسَتْأَخَرتْ 

 بَ ْعدَ  اللهتَ ْيَ  الرهْكَعتَ ْيَ  َعنَ  َفَشَغُلوَن  الَقْيَس، َعْبدَ  َمنْ  نَاسٌ  أَتَاَن  َوَإنههُ  الَعْصَر، بَ ْعدَ 
 268.«َهاتَانَ  فَ ُهَما،  الظُّْهرَ 

 ُمَعاَويَةَ  َأنه  ُعْتَبَة، ْبنَ  للاَ  َعْبدَ  ْبنُ  للاَ  ُعبَ ْيدُ  َل  زََعمَ : قَالَ  ََيَْي، ْبنُ  وعن طَْلَحة
  َالنهَبُّ  َصلهى َهلْ : َيْسَأُْلَا َعاَئَشَة، َإىَل  َأْرَسل   ََأمها: قَاَلتْ  َشْيًئا؟ اْلَعْصرَ  بَ ْعد 

َها  اّلِلهُ  َرَضيَ  َسَلَمةَ  أُمه  َوَلَكنه  ،َفال َعْنَدي  فََأْرَسلْ  َذَلَك، فَ َعلَ  أَنههُ  َأْخبَ َرْتَن َعن ْ
َها  اْلَعْصَر، بَ ْعدَ  َعَليه  َدَخلَ  نَ َعْم،: فَ َقاَلتْ  َسَلَمَة، أُم َ  َإىَل  فََأْرَسلَ  فَاْسَأْْلَا، َإلَي ْ

: " قَالَ  السهْجَدتَ ْيَ؟ َهاتَ ْيَ  ِف  َعَلْيكَ  أُْنَزلَ  للَا، َنَبه  يَا: قُ ْلتُ  َسْجَدتَ ْيَ، َفَصلهى
 108 ." اْلَعْصرَ  بَ ْعدَ  ْسَتْدرَْكتُ َهافَا َفُشَغْلُت، الظُّْهَر، َصلهْيتُ  َوَلَكنْ  ،ال

 اْلَعْصرَ  بَ ْعدَ  بَ ْيَتَها ِف  َصلهى»:   النهَبه  َأنه : ،رضي للا عنها َسَلَمةَ  أُم َ  وَعنْ 
 ُكْنتُ  رَْكَعَتانَ  ُُهَا »: فَ َقالَ  َلهُ  َذَلكَ  ذََكَرتْ  َوأَن هَها ،«َواَحَدةً  َمرهةً  رَْكَعتَ ْيَ 

ُهَما َفُشَغْلتُ ،  الظُّْهرَ  بَ ْعدَ  ُأَصلَ يَهَما  100.«اْلَعْصرَ  َصلهْيتُ  َحّته ،  َعن ْ
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 طََلَعتَ  َحّته  َنْستَ ْيَقظْ  فَ َلمْ  ،  للاَ  َنَب َ  َمعَ  َعرهْسَنا: قَالَ  ، ُهَريْ َرَة  َأَب  وَعنْ 
 َمْنَزلٌ  َهَذا فََإنه  رَاَحَلَتَه، َبَرْأسَ  رَُجلٍ  ُكلُّ  لََيْأُخذْ : "  النهَبُّ  فَ َقالَ  الشهْمُس،

 َسْجَدتَ ْيَ، َسَجدَ  مثُه  فَ تَ َوضهَأ، بَاْلَماءَ  َدَعا مثُه  فَ َفَعْلَنا،: قَالَ  ، الشهْيطَانُ  َفيهَ  َحَضَرنَا
 102.اْلَغَداة َفَصلهى ةُ الصهال أَُقيَمتَ  مثُه  َسْجَدتَ ْيَ، َصلهى مثُه : يَ ْعُقوبُ  َوقَالَ 
 فَ ْلُيَصلَ َهَما،  الَفْجرَ  رَْكَعيَتَ  ُيَصل َ  لَْ  َمنْ »:   اّلِلهَ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ،وعنه 

272«الشهْمسُ  َتْطُلعُ  َما بَ ْعدَ 
 

 رَْكَعتَ ْيَ، بَ ْعدَ  ُيَصلَ ي رَُجالً   اّلِلهَ  َرُسولُ  رََأى: قَالَ  ،  َعْمٍرو ْبنَ  قَ ْيسَ  وَعنْ 
 َأُكنْ  لَْ  َإن َ : الرهُجلُ  فَ َقالَ  ،« رَْكَعَتانَ  الصُّْبحَ  ةُ َصال»:   اّلِلهَ  َرُسولُ  فَ َقالَ 

َلُهَما، اللهتَ ْيَ  الرهْكَعتَ ْيَ  َصلهْيتُ    273 اّلِلهَ  َرُسولُ  َفَسَكتَ  َن،اْل َفَصلهْيتُ ُهَما قَ ب ْ
 

 النهَب َ  َإىَل  اْلُمَعطهلَ  ْبنَ  َصْفَوانَ  اْمَرَأةُ  َجاَءتْ : قَالَ ،  اْْلُْدَري َ  َسَعيدٍ  َأَب  وَعنْ 
  َُرُسولَ  يَا: فَ َقاَلتْ  َعْنَدُه، َوََنْن ،  َيْضرَُبَن  اْلُمَعطهلَ  ْبنَ  َصْفَوانَ  َزْوَجي َإنه  اّلِلَه
 الشهْمُس، َتْطُلعَ  َحّته  اْلَفْجرَ  ةَ َصال ُيَصلَ ي َوال ُصْمُت، َإَذا َويُ َفطَ ُرَن  َصلهْيُت، َإَذا

، َرُسولَ  يَا: فَ َقالَ  قَاَلْت، َعمها َفَسأََلهُ : قَالَ  َعْنَدُه، َوَصْفَوانُ  قَالَ   قَ ْوُْلَا َأمها اّلِلَه
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َها، نَ َهْيتُ َها فَ َقدْ  ُسورَتَ ْيَ  تَ ْقَرأُ  فََإن هَها َصلهْيُت، َإَذا َيْضرَُبَن   َلوْ »: فَ َقالَ : قَالَ  َعن ْ
 رَُجلٌ  َوأَنَا َتُصومُ  فََإن هَها يُ َفطَ ُرَن،: قَ ْوُْلَا َوَأمها ،«النهاسَ  َلَكَفتَ  َواَحَدةٌ  ُسورَةٌ  َكاَنتْ 
 بََإْذنَ  َإال اْمَرَأةٌ  َتُصوَمنه  ال»: يَ ْوَمَئذٍ   اّلِلهَ  َرُسولُ  فَ َقالَ : قَالَ  َأْصَِبُ، َفال َشابٌّ 
 بَ ْيتٍ  َأْهلُ  فََإنها الشهْمُس، َتْطُلعَ  َحّته  ُأَصلَ ي ال بََأن َ : قَ ْوُْلَا َوَأمها: قَالَ ، «َزْوَجَها

 فََإَذا»: قَالَ  الشهْمُس، َتْطُلعَ  َحّته  َنْستَ ْيَقظُ  َنَكادُ  ال َذاَك، لََنا ُعَرفَ  َقدْ 
َقْظتَ   101 .«َفَصل َ  اْستَ ي ْ

 

ا بغري عذر بنصف آأجرها :  جواز صالة النافةل جالسا

 َوُهوَ  الرهُجلَ  َصاَلةَ  َعنْ   النهَبه  َسأَْلتُ : قَالَ  ،  ُحَصْيٍ  ْبنَ  َعْمَرانَ  َعنْ 
 َأْجرَ  َنْصفُ  فَ َلهُ  قَاَعًدا َصلهى َوَمنْ  َأْفَضُل، فَ ُهوَ  قَاَئًما َصلهى َمنْ »: فَ َقالَ  قَاَعٌد،
 نَاَئًما»: اّلِلهَ  َعْبدَ  أَبُو قَالَ  «الَقاَعدَ  َأْجرَ  َنْصفُ  فَ َلهُ  نَاَئًما َصلهى َوَمنْ  الَقاَئَم،
 105. «ُهَنا َها ُمْضَطَجًعا َعْنَدي
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: الهنيي عن صالة النافةل بعد الإقامة  

َإال  ةَ َصال َفال ةُ الصهال أَُقيَمتَ  َإَذا » :قَالَ  ،  النهَب َ  َعنَ  ،  ُهَريْ َرةَ  َأَب  َعنْ 
 276.« اْلَمْكُتوبَةُ 

 

 جواز صالة النافةل يف جامعة :

، َبَن  َلَقْوَمي ُأَصلَ ي ُكْنتُ : قَالَ  ،  َماَلكٍ  ْبنَ  َعْتَبانَ  َعنْ   النهَبه  فَأَتَ ْيتُ  َسالٍَ
،  ُقَ ْوَمي، َمْسَجدَ  َوبَ ْيَ  بَ ْيَن  ََتُولُ  السُُّيولَ  َوَإنه  َبَصَري، أَْنَكْرتُ  َإن َ : فَ ُقْلت 

َذهُ  َحّته  َمَكانًا بَ ْييَت  ِف  َفَصلهْيتَ  َجْئَت، أَنهكَ  فَ َلَوَدْدتُ  : فَ َقالَ  َمْسَجًدا، َأَتَه
َعلُ »  اْشَتده  َما بَ ْعدَ  َمَعهُ  َبْكرٍ  َوأَبُو  اّلِلهَ  َرُسولُ  َعَليه  فَ َغَدا ،«اّلِلهُ  َشاءَ  َإنْ  َأف ْ

 َأنْ  َتَُبُّ  أَْينَ »: قَالَ  َحّته  جَيَْلسْ  فَ َلمْ  َلُه، فََأَذْنتُ  ،  النهَبُّ  فَاْسَتْأَذنَ  الن هَهاُر،
 فَ َقاَم، َفيَه، ُيَصلَ يَ  َأنْ  َأَحبه  الهَذي املََكانَ  َمنَ  َإلَْيهَ  فََأَشارَ  ،«بَ ْيَتَك؟ َمنْ  ُأَصلَ يَ 

 َأنه  ،  َماَلكٍ  ْبنَ  أََنسَ  وَعنْ 100َسلهَم. َحيَ  َوَسلهْمَنا َسلهمَ  مثُه  َخْلَفُه، َفَصَفْفَنا
َتهُ   ُقوُموا » :قَالَ  مثُه  َمْنُه، فََأَكلَ  َصنَ َعْتُه، َلطََعامٍ   للاَ  َرُسولَ  َدَعتْ  ُمَلْيَكَة، َجده

 طُولَ  َمنْ  اْسَوده  َقدَ  لََنا َحَصريٍ  َإىَل  فَ ُقْمتُ  َماَلكٍ  ْبنُ  أََنسُ  قَالَ  ،« َلُكمْ  فَُأَصلَ يَ 
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 َورَاَءُه، َواْلَيَتيمُ  أَنَا، َوَصَفْفتُ   للاَ  َرُسولُ  َعَلْيهَ  فَ َقامَ  مبَاٍء، فَ َنَضْحُتهُ  لَُبَس، َما
 109.اْنَصَرف مثُه  رَْكَعتَ ْيَ،  للاَ  َرُسولُ  لََنا َفَصلهى َورَائََنا، َمنْ  َواْلَعُجوزُ 

ُهَما، اّلِلهُ  َرَضيَ  َعبهاسٍ  اْبنَ  وَعنَ  َلًة، َمْيُمونَةَ  َخاَليَت  َعْندَ  َبتُّ : قَالَ  َعن ْ  فَ َقامَ  لَي ْ
 َشن ٍ  َمنْ  فَ تَ َوضهأَ   اّلِلهَ  َرُسولُ  قَامَ » اللهْيَل، بَ ْعضَ  ِف  َكانَ  فَ َلمها ،  النهَبُّ 
ا َويُ َقلَ ُلهُ  َعْمٌرو ُُيَفَ ُفهُ  - َخَفيًفا ُوُضوًءا ُمَعلهقٍ   فَ ُقْمُت، ُيَصلَ ي، قَامَ  مثُه  ،- َجدًّ

 َعنْ  َفَجَعَلَن  َفَحوهَلَن، َيَسارََه، َعنْ  فَ ُقْمتُ  َجْئُت، مثُه  تَ َوضهَأ، ِمها ََنًْوا فَ تَ َوضهْأتُ 
 يَْأَذنُهُ  املَُناَدي فَأَتَاهُ  نَ َفَخ، َحّته  فَ َنامَ  اْضَطَجَع، مثُه  ،اّلِلهُ  َشاءَ  َما َصلهى مثُه  َُيَيَنَه،

 108.«يَ تَ َوضهأْ  َولَْ  َفَصلهى الصهاَلَة، َإىَل  َمَعهُ  فَ َقامَ  بَالصهاَلَة،

َلٍة، َذاتَ    النهَب َ  َمعَ  َصلهْيتُ : قَالَ  ،  ُحَذيْ َفةَ  وَعنْ  َتَتحَ  لَي ْ  اْلبَ َقَرَة، فَاف ْ
 َفَمَضى، رَْكَعٍة، ِف  َّبَا ُيَصلَ ي: فَ ُقْلتُ  َمَضى، مثُه  اْلَماَئَة، َعْندَ  يَ رَْكعُ : فَ ُقْلتُ 
َتَتحَ  مثُه  َّبَا، يَ رَْكعُ : فَ ُقْلتُ  تََتحَ  مثُه  فَ َقَرَأَها، النَ َساَء، اف ْ  يَ ْقَرأُ  فَ َقَرَأَها، َعْمَراَن، آلَ  اف ْ

 بَتَ َعوُّذٍ  َمره  َوَإَذا َسَأَل، َبُسَؤالٍ  َمره  َوَإَذا َسبهَح، َتْسَبيحٌ  َفيَها بَآيَةٍ  َمره  َإَذا ،ُمتَ َرسَ الً 
 َمنْ  ََنًْوا رُُكوُعهُ  َفَكانَ  ،«اْلَعَظيمَ  َربَ َ  ُسْبَحانَ »: يَ ُقولُ  َفَجَعلَ  رََكَع، مثُه  تَ َعوهَذ،

                                                           
( ،وأبو 14480وأمحد)واللفظ له،(488) - 444 ،ومسلم(141البخاري) - 418

 (4408(،وابن حبان)801(،والنسائي)412(،والرتمذي)414داود)
 (.1114،وأمحد)(141) - 184 (، ومسلم881البخاري) - 411



 

 

120 

عَ »: قَالَ  مثُه  َقَياَمَه، َدهُ  َلَمنْ  للاُ  َسََ  َسَجَد، مثُه  رََكَع، ِمها َقرَيًبا َطوَيالً  قَامَ  مثُه  ،«محََ
 190.َقَياَمهَ  َمنْ  َقرَيًبا ُسُجوُدهُ  َفَكانَ  ،«ْعَلىاْل َربَ َ  ُسْبَحانَ »: فَ َقالَ 
ُهَما  اّلِلهُ  َرَضيَ  ُعَمرَ  اْبنَ  وَعنْ   قَ ْبلَ  رَْكَعتَ ْيَ   النهَب َ  َمعَ  َصلهْيتُ »: قَالَ  ،َعن ْ

281.«بَ ْعَدَها َورَْكَعتَ ْيَ  الظُّْهرَ 
 

 282« بَ ْيَتهَ  ِف  املَْغَربَ  بَ ْعدَ  رَْكَعتَ ْيَ   النهَب َ  َمعَ  َصلهْيتُ »: قَالَ  ، وعنه 
 ال ولكن رمضان، ِف الرتاويح غري ِف مجاعة النافلة جواز اْلحاديث هذه وِف

 أكثر كان- النب  ْلن اْلحيان؛ بعض ِف ، وإَّنا دائمة سنة ذلك يتخذ
 191. منفرًدا تطوعه

 
 جواز صالة التطوع املطلق يف السفر عىل الراحةل :

 َرُسولَ  رَأَْيتُ »: قَالَ  َأْخبَ َرُه، رَبَيَعةَ  ْبنَ  َعاَمرَ  َأنه  رَبَيَعَة، ْبنَ  َعاَمرَ  ْبنَ  اّلِلهَ  َعْبدَ  َعنْ 
  تَ َوجهَه، َوْجهٍ  َأي َ  َقَبلَ  َبَرْأَسهَ  يُوَمئُ  ُيَسبَ ُح، الرهاَحَلةَ  َعَلى َوُهوَ   اّلِلهَ 

  
                                                           

 (1811) حبان وابن ، (1442(،والنسائي)41141 ،وأمحد يف " املسند")(114) - 401 مسلم- 480
 . األلباين(وصححه 248رواه الرتمذي) - 281
 ( وصححه األلباين .214صحيح : رواه الرتمذي)- 484
 "البن و" املغين (،418/ 4للشوكاين ) األوطار" و"ونيل (،148/ 8 مسلم") صحيح على النووي شرح انظر" - 481

 .(81/ 2 عثيمي) البن املمتع " و" الشرح (،841/ 4قدامة)
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 191.«املَْكُتوبَةَ  الصهاَلةَ  ِف  َذَلكَ  َيْصَنعُ   اّلِلهَ  َرُسولُ  َيُكنْ  َولَْ 
ُهَما  اّلِلهُ  َرَضيَ  ُعَمرَ  اْبنَ  وَعنَ   َعَلى السهَفرَ  ِف  ُيَصلَ ي  النهَبُّ  َكانَ »: قَالَ  ،َعن ْ

 َعَلى َويُوتَرُ  الَفَراَئضَ  َإال اللهْيَل، َصاَلةَ  َإُيَاءً  يُوَمئُ  بَهَ  تَ َوجهَهتْ  َحْيثُ  رَاَحَلَتَه،
 195.«رَاَحَلَتهَ 

 :بدون فصل بيهنامالهنيي عن وصل صالة الفرض بنافةل 

 ُجبَ رْيٍ، ْبنَ  نَاَفعَ  َأنه  اْْلَُواَر، َأَب  ْبنَ  َعطَاءَ  ْبنُ  ُعَمرُ  َأْخبَ َرَن : قَالَ  ُجَرْيٍج، اْبنَ  َعنَ 
 ِف  ُمَعاَويَةُ  َمْنهُ  رَآهُ  َشْيءٍ  َعنْ  َيْسأَلُهُ  - َّنََرٍ  ُأْختَ  اْبنَ  - السهاَئبَ  َإىَل  َأْرَسَلهُ 
 ُقْمتُ  َمامُ اإل َسلهمَ  فَ َلمها اْلَمْقُصورََة، ِف  اجْلُُمَعةَ  َمَعهُ  َصلهْيتُ  نَ َعْم،: فَ َقالَ  َة،الصهال

 َإَذا فَ َعْلَت، َلَما تَ ُعدْ  ال » :فَ َقالَ  َإَله، َأْرَسلَ  َدَخلَ  فَ َلمها َفَصلهْيُت، َمَقاَمي ِف 
 َأَمَرنَا  للاَ  َرُسولَ  فََإنه  ََتُْرَج، َأوْ  َتَكلهمَ  َحّته  ةٍ َبَصال َتَصْلَها َفال اجْلُُمَعَة، َصلهْيتَ 
 286.«ََنُْرجَ  َأوْ  نَ َتَكلهمَ  َحّته ،  ةٍ َبَصال ةٌ َصال ُتوَصلَ  ال َأنْ  َبَذَلَك،

أقول : يفصل بينهما بالتسبيح مثاًل أو ينتقل من مكانه الذي صلى فيه  و
 الفريضة فيكون بذلك قد تكلم أو خرج .

                                                           
 (.18418،وأمحد)(101) - 20 (واللفظ له ، ومسلم1011البخاري)- 482
(،وابن 210(،والنسائي)1442(،وأبو داود)4188،وأمحد)(100) - 11(،ومسلم1000البخاري) - 488

 (.1444حبان)
 (.1141وأبو داود)، (14844) أمحد ، و(881) - 11مسلم- 484
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  السفر :لفرائض سنن رواتب يفليس ل

ُهَما، اّلِلهُ  َرَضيَ  ُعَمرَ  اْبنُ  َسافَ رَ : قَالَ : قَالَ  َعاَصمٍ  ْبنَ  عن َحْفصَ  : فَ َقالَ  َعن ْ
 َكانَ  َلَقدْ : )َذْكُرهُ  َجله  اّلِلهُ  َوقَالَ  السهَفَر، ِف  ُيَسبَ حُ  َأرَهُ  فَ َلمْ   النهَبه  َصَحْبتُ 

 190 ."َحَسَنةٌ  َإْسَوةٌ  اّلِلهَ  َرُسولَ  ِف  َلُكمْ 
َثَن  :قَالَ  قال ،،وعنه  عَ  أَنههُ : َأَب  َحده  اّلِلهَ  َرُسولَ  َصَحْبتُ »: يَ ُقولُ  ُعَمَر، اْبنَ  َسََ
  ََكَذَلكَ  َوُعْثَمانَ  َوُعَمَر، َبْكٍر، َوأَبَا رَْكَعتَ ْيَ، َعَلى السهَفرَ  ِف  يَزَيدُ  الَ  َفَكان 

ُهمْ  اّلِلهُ  َرَضيَ   199. «َعن ْ
ُهَما  اّلِلهُ  َرَضيَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َمعَ  َخَرْجَنا: وِف رواية ، قال  َناَعن ْ  اْلَفرَيَضَة، َفَصلهي ْ

 َبْكرٍ  َوَأَب   النهَب َ  َمعَ  َصلهْيتُ : "ُعَمرَ  اْبنُ  فَ َقالَ  يَ َتَطوهُع، َوَلَدهَ  بَ ْعضَ  فَ َرَأى
َلَها، ُيَصلُّوا فَ َلمْ  السهَفرَ  ِف  َوُعْثَمانَ  َوُعَمرَ   .بَ ْعَدَها َوال قَ ب ْ

  198.َْتَْمتُ ْل َتَطوهْعتُ  َوَلوْ  :ُعَمرَ  اْبنُ  قَالَ 
 

  

                                                           
 .(481) - 1 ،ومسلم(1101)البخاري - 481
 (1441(،وأبو داود)2141،وأمحد)(481) - 1 (،1104البخاري) - 488

 (.1011،وابن ماجة)
 .الشيخي شرط على صحيح إسناده وقال شعيب األرنؤوط:(2141)صحيح : رواه أمحد يف " املسند" - 481
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 آأوقات الهنيي عن الصالة :

ُهَما  اّلِلهُ  َرَضيَ  َعبهاسٍ  اْبنَ  َعنَ   َوَأْرَضاُهمْ  َمْرَضيُّونَ  رََجالٌ  َعْنَدي َشَهدَ : قَالَ  ،َعن ْ
 الشهْمُس، َتْشُرقَ  َحّته  الصُّْبحَ  بَ ْعدَ  الصهاَلةَ  َعنَ  نَ َهى  النهَبه  َأنه » ُعَمُر، َعْنَدي
  180.«تَ ْغُربَ  َحّته  الَعْصرَ  َوبَ ْعدَ 
  للاَ  َرُسولُ  َكانَ  َساَعاتٍ  ثُ َثال » :قَالَ ،  اجلَُهَن َ  َعاَمرٍ  ْبنَ  ُعْقَبةَ  وَعنْ 

َهانَا  بَازََغةً  الشهْمسُ  َتْطُلعُ  َحيَ : َمْوتَانَا َفيَهنه  نَ ْقبُ رَ  َأنْ  َأوْ  َفيَهنه، ُنَصلَ يَ  َأنْ  يَ ن ْ
 َتَضيهفُ  َوَحيَ  الشهْمُس، ََتَيلَ  َحّته ،  الظهَهريَةَ  قَاَئمُ  يَ ُقومُ  َوَحيَ  تَ ْرَتَفَع، َحّته 

 182. « تَ ْغُربَ  َحّته  لَْلُغُروبَ  الشهْمسُ 
 للاُ  َعلهَمكَ  َعمها َأْخَِبَْن  للاَ  َنَبه  يَا: فَ ُقْلتُ ،   السَُّلَميُّ  َعَبَسةَ  ْبنُ  َعْمُروعن و 

 َعنَ  َأْقَصرْ  مثُه  الصُّْبَح، ةَ َصال َصل َ »:   قَالَ  َة،الصهال َعنَ  َأْخَِبَْن  َوَأْجَهُلُه،
 قَ ْرنَْ  بَ ْيَ  َتْطُلعُ  َحيَ  َتْطُلعُ  فََإن هَها تَ ْرَتَفَع، َحّته  الشهْمسُ  َتْطُلعَ  َحّته ،  ةَ الصهال

 َحّته  ،َُمُْضورَةٌ  َمْشُهوَدةٌ  ةَ الصهال فََإنه  َصل َ  مثُه  اْلُكفهاُر، َْلَا َيْسُجدُ  َوَحيَنَئذٍ  َشْيطَاٍن،
 فََإَذا َجَهنهُم، ُتْسَجرُ  َحيَنَئذٍ  فََإنه  َة،الصهال َعنَ  َأْقَصرْ  مثُه  بَالرُّْمَح، الظَ لُّ  َيْسَتَقله 

َبلَ   َأْقَصرْ  مثُه  اْلَعْصَر، ُتَصلَ يَ  َحّته  َُمُْضورَةٌ  َمْشُهوَدةٌ  ةَ الصهال فََإنه  َفَصلَ ، اْلَفْيءُ  َأق ْ

                                                           
  .(844) - 484 (،ومسلم881البخاري)- 410
 (،والرتمذي1114(،وأبو داود)11184،وأمحد)(811) - 411 مسلم -291

 (.1881( ، وابن حبان)840(، والنسائي)1811(،وابن ماجة)1010)



 

 

124 

 َوَحيَنَئذٍ  َشْيطَاٍن، قَ ْرنَْ  بَ ْيَ  تَ ْغُربُ  فََإن هَها الشهْمُس، تَ ْغُربَ  َحّته  ةَ صهالال َعنَ 
 181.«اْلُكفهارُ  َْلَا َيْسُجدُ 

 ََتْنَ ُعوا ال َمَناٍف، َعْبدَ  َبَن  يَا»: قَالَ ،   النهَبه  َأنه  ،  ُمْطَعمٍ  ْبنَ  ُجبَ رْيَ  وَعنْ 
  181. « نَ َهارٍ  َأوْ  لَْيلٍ  َمنْ  ،َشاءَ  َساَعةٍ  أَيهةَ  َوَصلهى البَ ْيَت، َّبََذا طَافَ  َأَحًدا

: ما هي أوقات النهي؟ "العثيمي"وسئل فضيلة الشيخ   

 ،وثالثة بالبسط َخسة فإُنا النهي أوقات أما: - تعاىل للا رمحه - فأجاب
 قيد الشمس ترتفع أن إىل الفجر صالة من :فإُنا االختصار ،أما باالختصار

 ، وأما الغروب إىل العصر صالة ، ومن تزول حّت الشمس قيام ، وعند رمح
 حّت الشمس طلوع ، ومن الشمس طلوع إىل الفجر صالة من فنقول بالبسط

 ، وبعد تزول حّت سريها واَنفاض زواْلا عند أي قيامها ،وعند رمح قيد ترتفع
 مبقدار قربت ،وإذا رمح مقدار املغيب من الشمس تقرب حّت العصر صالة
 النفل وهو؛  املطلق النفل فيها جيوز ال أوقات َخسة .فهذه تغيب حّت رمح

 القول فإن سبب له الذي النفل ، أما فقط به ليتطوع صاحبه يقوم الذي
 ِف املسجد إىل الرجل يدخل أن مثل النهي، أوقات ِف مشروع أنه الراجح

                                                           
 (.11011، وأمحد)(814) -412 مسلم-414
، (1482)وابن ماجة (،888)والنسائي(، 848)(،والرتمذي1812( ، وأبو داود)14412رواه أمحد يف " املسند")  -411

 (.1881وابن حبان)
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 ِف يتوضأ أن ،ومثل ركعتي يصلى حّت جيلس ال فإنه،  للجلوس العصر وقت
 ، وأما الوضوء سنة ركعتي يصلى أن ، فله العصر صالة بعد أي النهي أوقات
 أن بأس فال النهي؛ وقت خروج قبل يزول ْلمر كانت فإن االستخارة صالة

 يستخري أن وُيكن واسًعا اْلمر كان إذا ، وأما النهي وقت اإلنسان يستخري
 النهي، وقت ينتهي حّت االستخارة صالة فليؤخر النهي، وقت انتهاء بعد

 جيوز ال وأنه باالختصار، وثالثة ، بالبسط َخسة اْلن النهي أوقات أن املهم
،  بأس فال سبب له الذي النفل وأما ، سبب له ليس الذي املطلق النفل فيها

 ول صالة نسي لو ؛كما النهي أوقات ِف يصليها أن جيوز الفرائض وكذلك
 وقت ِف الصالة هذه يقضي أن له جيوز ، فإنه النهي وقت ِف إال يتذكر
 181.النهي

 

 : تفارُق فهيا النوافُل الفرائَض الأموُر اليت 

 ِبالفَ  املعراَج، ليلة السهماءَ  ِف وهو  النهب على ُفرضتْ  الفرائضَ  أنه  -2
ا النوافَل،  .اإلسالمَ  شرائعَ  كسائرَ  فإُنه

 .النوافلَ  ِبالفَ  ُعْذٍر، بال الفرائضَ  َمن اْلروجَ  َترميُ  -1
 .النافلةَ  ِبالفَ  تارَُكها، يأمثُ  الفريضةُ  -1

                                                           
 (.8/4" فتاوى نور على الدرب "للعالمة العثيمي "املكتبة الشاملة ")-412
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 .ْلا حصرَ  فال النوافلَ  ِبالفَ  العدَد، ُمصورةُ  الفرائضُ  -1
 إال أفضلُ  البيتَ  ِف فهي النافلةَ  ِبالفَ  املسجَد، ِف تكون الفريضةَ  صالةُ - 5
 . استُثن ما
 . الفريضةَ  ِبالف ضرورة، بال الراحلة على النافلةَ  صالةَ  جوازُ  -0
، بوقتٍ  مؤقهتةٌ  الفريضةُ - 0  .املؤقهتُ  وغريُ  املؤقهتُ  فمنها النافلَة، ِبالفَ  معيه
 . الفريضةَ  ِبالفَ  الَقبلة، استقبالُ  ْلا ُيشرتط ال السفر ِف النافلةُ  - 9
  . يصحُّ  ال والعكس املعيهنَة، غريَ  النهافلةَ  إىل الفريضةَ  َمن االنتقالَ  جوازُ -8

 القولَ  على فَيْكفرُ  الفريضةُ  وأما باإلمجاَع، برتَكها يكُفرُ  ال النهافلةُ -20
 . الصهحيحَ 

 .يصحُّ  ال والعكسُ  الفرائَض، تكمَ لُ  النهوافلُ - 22
 .النهافلةَ  َِبالفَ  الفريضَة، ِف ركنٌ  القيامُ  -21
 .فَ ْرُضه ويصحُّ  اْلبق، نَ ْفلُ  يصحُّ  ال -21
 دون القولي، أحدَ  على الن هْفلَ  ِف بتسليمة( االكتفاء) االجتزاء جوازُ  -21

 . الفرض
 .الَفْرضَ  ِبالفَ  مطلقاً، النهفلَ  ِف واإلقامةُ  اْلذانُ  ُيشرع ال -25
 .تُقصر فال السهفر ِف اليت النهافلةُ  أما السهفَر، ِف تُقصرُ  لفريضةُ ا - 20
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 والفريضةُ  اعتاَدها، َلَمن أجُرها وُيكتب عنها، العجز عند تسقطُ  النهافلةُ  -20
 .َفْعُله عادته من كان إذا عنه؛ عجز ملن إكماَْلا أجرُ  وُيكتبُ  ِباٍل، تسقطُ  ال

 بعَضها، ِف َوَردَ  فقد النهوافلُ  أما بعَدها، َذْكرٌ  ْلا ُيشرعُ  الفرائضَ  مجيعُ  -29
 .يردْ  ل بعضَها وِف
 فال جوازُها والصهحيحُ . فال الفريضةُ  وأما الكعبَة، َجْوفَ  ِف َتوزُ  النهافلةُ  - 28
 . فَ ْرقَ 
 .النوافلَ  دون الفرائض، ِف اجلماعة صالةَ  وجوبُ  - 10
 .النوافلَ  ِبالفَ  اجلمُع، فيها جيوزُ  الفرائضُ -12
 .النوافلَ  َمن أجراً  أعظمُ  الفرائضُ -11
 . الفرض دون النفَل، ِف اليسريَ  الشُّربَ  جوازُ - 11
 . الفرائضَ  ِبالفَ  واحدًة، ركعةً  ُيصلهى ما منها النوافلَ  أنه - 11
 آيةَ  أو رمحٍة، آيةَ  َتالوة عند والتعوُّذ السؤالُ  النافلةَ  صالةَ  ِف ُيشرعُ  - 15

 . مشروعٍ  غريُ  جائزٌ  فإنه الفريضةُ  وأما عذاٍب،
 جوازه والصهوابُ  الفريضَة، دون النافلَة، ِف بالصهب البالغَ  ئتماما جوازُ - 10
  فَ ْرٍق. فال

 فال جوازُه والصهحيحُ  العكس، دون باملفرتَض، املتنفَ لَ  ائتمامَ  جوازُ  - 10
 . فَ ْرقَ 
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 َصفته غري على يُقضى ما ومنها َصفته، على يُقضى ما منها النهوافلُ - 19
 فإُنا اجلُمعُة، ذلك َمن ُيستثىن لكن َصفتها، على فُتقَضى الفرائضُ  ،أما كالوَتر

 .ظُهًرا تُقضى فاتتْ  إذا
 فهو الليلَ  ِف الذي النهفلُ  أما بالَقراءة، فيها جُيهر الليلية الَفريضةَ  صالةُ  - 18
 .وعدَمه اجلهرَ  بي َمي هرٌ 
 .النافلة دون القولي، أحد على الفريضة ِف العاتق سرت وجوبُ  - 10
 295.شيءٌ  منها يسقطُ  فال الفرائضُ  وأما بالسهَفَر، تسقطُ  ما النوافلَ  َمن -12
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 الكتاب فهرس
 ........مقدمة الكتاب :.....................................................

بيان معنى النافلة من الصالة واإلنكار على من قال بوجوب أيًا منها  الفصل األول :
..................................:........................ 

 ..............فضل صالة النافلة :........................ الفصل الثاني :
نافلة بعد الفريضة محبة هللا للعبد وتوفيقه واستجابة دعاؤه واستعاذته بقيامه بال

..............:................................................  
 ...............األمر باإلكثار من السجود لما فيه من الثواب والرفعة:..

 ......لمن أكثر من السجود :..... مرافقة النبي 

 .............:.............بيت في الجنة لمن حافظ على السنن الرواتب
  ................من أكثر من الصالة دُعي إلى الجنة من باب الصالة :..

 ...................فضل النافلة لجبر النقص في الفريضة :..............
 ...........يُكتب للمسافر والمريض من عمله  ما كان مقيًما صحيًحا :

 ................................محبة هللا للعمل أدومه وإن قل :..........
 ................ارتباط العبودية هلل بالسجود له سبحانه :...............

 ................بيان السنن الرواتب وفضلها  :......... الفصل الثالث :
 .والليلة :.............. بيان السنن الرواتب أثنى عشر ركعة في اليوم

 .............الراتبة للجمعة :..................................بيان السنة 

 الفجر وهديه فيها :.......على ركعتي  حرصه 

 ........فضل السنن الرواتب  :............................................
 .......................فضل صالة النافلة في البيت :.... الفصل الرابع :

 وأفضل من صالتها في الة المرء في بيته إال المكتوبة الصالة صأفضل 

 ....:...... مسجد النبي 

 ...............إن هللا جاعل من صالته النافلة في بيته خيًرا :...........

النافلة في بيته أحب إليه من صالتها في مسجده   صالة رسول هللا

.......:................................................ 
 ..............صالة المرأة الفريضة والنافلة في بيتها خير لها :........

 وفقُهها  :............... السنن غير الرواتب فضلها الفصل الخامس :
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 ..................الدليل على أن قيام الليل تطوًعا بعد فريضة :.........
 ...........الليل : ..................................ما جاء في فضل قيام 

 ...................قيام الليل أفضل النافلة بعد الفريضة :................
 ..لعبد شكًرا لربه :........من أجل األعمال الصالحة التي يتقرب بها ا

 ..............ارتباط قيام الليل بصالح العبد :.............................
 ..................من أسباب دخول الجنة بسالم :.........................

 ................أن ينال العبد أو األمة رحمة هللا وكتبا من الذاكرين :...
 ...............مرتبة القائمين لليل بحسب مقدار القراءة:................

 ..........................................محبة هللا عز وجل لصالة الوتر:
 ............فضل من تعار من الليل فصلى:...............................

 ...............كتابة األجر لمن نوى قيام الليل فغلبته عيناه :...........
 ................إثبات نافلة قيام شهر رمضان وبيان فضله :............
 .................بيان عدد ركعات قيام الليل وهديه في صالته :.........

 ..............بيان أهمية صالة الكسوف وفقهها :.......................

 ..............ركعتي صالة االستسقاء وفقهها  :.........................
 ......................صالة ركعتين بعد الظهر غير الراتبة :.............

 ...............:........صالة أربعًا غير راتبة قبل العصر وبيان فضلها 
 ..النافلة ما قبل العصر والمغرب والعشاء غير الراتبة لمن شاء :.....

 ............ما جاء في الصالة قبل الجمعة :..............................
 ....................:...........................صالة العيدين فقه وآداب 

 ...............ما جاء في الصالة بعد صالة عيد الفطر في البيت :.....
 ...............ما جاء في صالة الضحى وبيان فضلها :.................

 ....................صالة االستخارة :......................................
 ...............صالة التوبة :...............................................

 هماركعتي ما بعد الطواف خلف المقام في مناسك الحج والعمرة وغير
.....:........................................................................ 

 .....................................صالة تحية المسجد :................ 
 الخروج :................. صالة ركعتين لمن دخل الكعبة وركعتين بعد

 ............صالة سنة الوضوء وبيان فضلها :..........................
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 ...................:.......صالة ركعتين ضحى في مسجد قباء كل سبت

 ...............لبيت والخروج منه:...........صالة ركعتين عند دخول ا

 .....................صالة التسابيح والحاجة والفائدة :..................

 .................حاالت إعادة الفريضة بنية النافلة في جماعة :........

 .....................مسائل تتعلق بصالة النافلة :.... الفصل السادس :

 


