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 أحكام صالة التطوع

 * مقدمات يف صالة التطوع :

 تعريف التطوع : -

 أفضل التطوعات : -

 املذهب : اجلهاد ثم النفقة فيه ثم تعلم العلم الشرعي وتعليمه ثم الصالة . 

األقررر: : لرريا هنرراة قاعرردة عامررة يف التفضرريل ي وحبسررا التفضرريل   ررب  ررا  الشرر       

وصرااتته   رب اجا رة     كفعرل الرن    والزمن فقد يكون كل وا د أفضرل يف  را    

  واملصلاة .

 فباعتبار الفاعل: فمن كان قويًا شجاعًا وليا تذاة الذكي فاألفضل له اجلهاد .

 ومن كان ذكيًا  افظًا قوي اججة فاألفضل له العلم .

وتاعتبررار الررزمن : فرراذا كنررا يف  مررن تفشررا فيرره اجلهررل والبرردع ي وك ررر مررن يفرر  تررال علررم   

ضرررل مرررن اجلهررراد ي وحبن كنرررا يف  مرررن ك رررر فيررره العلمرررا  وا تا ررر  ال  رررور حب      فرررالعلم أف

 . (2)جماهدين فاألفضل اجلهاد 

وال شك أن العلم وش ل الوق  ته من أفضل األعما  كما يف اجديث : )وفضل العرا  علرا   

 العاتد كفضل القمر ليلة البدر علا سائر الكواكب ( وملا فيه من النفع املتعدي .

مام أمحد : "العلم ال يعدله شي  ملن صا  نيتره" قيرل : أي شري  يصرات نيتره   قرا  :       قا  اإل

 .(1)ينوي يتواضع فيه وينفي عنه اجلهل 

                                                 
 والعلم واألمر تاملعروف والنهي عن املنكر والدعوة حب  اهلل من فروض الكفايات.واجلهاد  (2)

وأو  ما يبدأ ته اإلن ان .تكميل القدر الوا رب مرن كرل أمرر ي وينظرر حب  مرا يريبره وهيرل حبليره ويقردر علرا اإل رادة فيره قرا                

 لزمن فيت ص  فيه ويرب  وينفع من خالله .أمحد : "انظر حب  ما هو أصلت لقلبك فافعله" ي وما حتتا ه األمة يف هذا ا

ثم يوا ن تني هذه األمور ويكمرل مرا ي رتطيعه منهرا وخصوصرًا العبرادة ا ضرة مرن التطروع تالصرالة والرذكر وقررا ة القرر ن              (1)

 رللة  ي وممرن فصرل يف هرذه امل     : )واعلموا أن خري أعمالكم الصالة( وهي الزاد وامل ب  له يف كل طرر  ايرري   ويريها قا  

اتررن القرريم رمحرره اهلل يف املرردار  ي وذكررر اخررتالف النررال يف أفضررل األعمررا  ي ثررم قررا  : أفضررلهم أهررل التعبررد املطلرر  وهررو مررن  

حيرص علا فعل ما يرضا الر: يف ذلك الوق  مبا هو مقتضا ذلك الوق  ووظيفته. وأينما و دت مرضاة الرر:  لر  ركائبره    

فضل شي  حب اتة املؤذن ي وعند نزو  الضيف فلفضل شي  حبكرامره ي ويف سراعة اجلمعرة    فيه ي ومن األم لة: عند مساع األذان أ

 أفضل شي  الدعا  ي وعند  ضور جملا علم أفضل شي  حب ضار القلب للدرل ي وهكذا. وانظر للفائدة :مدار  ال الكني.
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 اجكمة من صالة التطوع : -

تكميل الفرائض : عرن يريم الرداري مرفوعرًا : )أو  مرا حياسرب تره العبرد يروم           -1

يكرن أيهرا قرا  اهلل عرز      القيامة صالته ي فان كان أيها كتبر  لره تامرة ي وحبن     

و ررل ملالئكترره : انظررروا هررل درردون لعبرردي مررن تطرروع فتكملررون تهررا فريضررته ي ثررم  

 .   (2)الزكاة كذلك ي ثم تؤخذ األعما  علا   ب ذلك( 

 حمبة اهلل و فظه لك . )وال يزا  عبدي يتقر: حبلي تالنوافل  تا أ به ..( . -2

: )عليك تك ررة ال رجود هلل   رفعة الدر ات و ط ايطايا : عن ثوتان مرفوعًا  -3

 فانك ال ت جد هلل سجدة حبال رفعك اهلل تها در ة و ط تها عنك خطيئة ( ]م لم[.

. عرن رتيعرة ترن كعرب األسرلمي قرا  : كنر  أتير  مرع رسرو             مرافقة الرن    -4

فلتيته توضوئه و ا ته فقا  لي : سل فقل  : أسرللك مرافقترك يف اجلنرة قرا       اهلل 

 هو ذاة قا  : )فلعين علا نف ك تك رة ال جود(]م لم[.: أو يري ذلك قل  : 

جممع أنواع من العبادات : ومنها أعما  القلرو: كراإلخالص والرذ  وايضروع      -5

 ي والقرا ة ي والركوع وال جود ي والدعا  ومنا اة اهلل وذكره . 

 يق م تاعتبارات ي فباعتبار اإلطال  والتقييد :أق ام التطوع :  -

 و الذي   يلت الشارع فيه  د .التطوع املطل  : وه (1

فاألصل فيه املشروعية ي وينب ي أال يداوم عليه مداومة ال رنن الراتبرة ي أو يلتزمره    

 يف مكان أو وق  أو  ا  تال دليل . 

 التطوع املقيد : وهو ما  ا  له  د يف الشرع . (2

 ك نة الفجر فلها وق  وعدد ي وصالة الك وف هلا صفة معينة .

 عية اجلماعة :وتاعتبار مشرو

 ما تشرع له اجلماعة : الك وف واالست قا  والرتاويت والوتر تعد الرتاويت . (1

 ما ال تشرع له اجلماعة : وهو األصل يف صالة التطوع .   (2

 

                                                 
 ] أتو داود واتن ما ه وصااه األلباني يف صايت اجلامع [  (2)
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 أحكام صالة الوتر :

 من األدلة علا أنه سنة مؤكدة: كم الوتر :  -

 (2)ًا( )ا علوا  خر صالتكم تالليل وتر ديث عبد اهلل تن عمر مرفوعًا: -1

: )الرروتر  رر  علررا كررل   ررديث أترري أيررو: األنصرراري قررا  : قررا  رسررو  اهلل   -2

 . (1)م لم(

: )حبن اهلل  ادكرم    ديث عبد اهلل تن عمرو تن العاص قا  : قا  رسو  اهلل  -3

 (2)صالة فاافظوا عليها ي وهي الوتر( 

ي: " فمجموع النصوص تد  علا تلكيد سنة الوتر وعدم و وته ي ويؤكرد ذلرك قرو  علر    

وكرون الرن        "(4)الوتر ليا  تم كهيئة املكتوترة ي ولكنره سرنة سرنها رسرو  اهلل      

 . يصليها علا الرا لة  ي ما تو ه  ته را لته 

 وق  الوتر : -

يد  عليه :  ديث أتي تصرة مرفوعًا : )حبن اهلل  ادكم صالة وهي الوتر فصلوها ما ترني  

. ولقرو  عائشرة : )مرن كرل     (6)حب  طلروع الفجرر(   وورد ) (5)صالة العشا  حب  صرالة الفجرر(   

مررن أو  الليررل وأوسررطه و خررره ثررم انتهررا وتررره حب  ال ررار(    الليررل قررد أوتررر رسررو  اهلل  

 ]متف  عليه[ .

 أفضل وق  الوتر : -

: كما يف  ديث  اتر مرفوعًا : )مرن خراف أال    ويد  علا أن أفضله  خر الليل : قوله 

ه ي ومن طمع أن يقوم  خرره فليروتر  خرر الليرل ي فران صرالة       يقوم من  خر الليل فليوتر أول

 . خر الليل مشهودة ي وذلك أفضل( ]م لم[ . وما ورد أنه وق  النزو  اإلهلي ي ولفعله 

                                                 
 متف  عليه .  (2)

 أخر ه أتو داود والن ائي واتن ما ه وهو صايت .  (1)

 . 2/151أخر ه أمحد ي وصااه يف اإلروا    (2)

 أخر ه الن ائي ي وصااه األلباني.  (4)

 101أخر ه أمحد ي وصااه يف ال ل لة الصاياة   (5)

 يف  ديث خار ة . أخر ه أتو داود والرتمذي واتن ما ه ي  وصااه األلباني.  (6)
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 * عدد ركعات الوتر :

 أقل الوتر : -

أك ر الوتر : األفضل : حب دى عشرة ركعرة ي ويرد  عليره مرا رواه أترو سرلمة ترن عبرد          -

يف رمضران   فقالر  : مرا كران      ئشرة : كيرف كانر  صرالته     الرمحن أنره سرل  عا  

يزيد يف رمضان وال يف يريه علا حب دى عشرة ركعة : يصلي أرتعرًا فرال    رسو  اهلل 

ت ل عن   نهن وطوهلن ي ثم يصلي أرتعًا فال ت ل عن   رنهن وطروهلن ي ثرم يصرلي     

 ثالثًا . ]متف  عليه[

ة ي وف رررتها تعررض الروايررات تلنهررا صررلا ثررالر عشرررة ركعرر وقررد ورد عررن عائشررة أنرره 

ركع  الفجرري أو ركعرتني خفيفرتني يفترتت تهمرا قيرام الليرل ي أو ركعرتني يركعهمرا تعرد           

الوتر . وحيمل حبذا   يقيد يف الرواية علرا تنروع الروتر وأنره يصرلا ثرالر عشررة ركعرة كمرا          

 ذكر اتن القيم .

 ولكن هل يوق  عدد ألك ر صالة الليل والوتر  

لعلما  علا أن من صرلا أي عردد صرا  صرالته وقرد أ  رن . و  الرالف حبال نفررًا         مجاهري ا

 قلياًل منهم األلباني فقالوا تبدعية الزيادة علا حب دى عشرة ركعة جديث عائشة .

واألقر: : أنه ال يتوق  تعدد ي تل التلف تاختالف املصلي   ب  اله وما هو أنشط لره يف  

 ة .العبادة . وهو اختيار اتن تيمي

 وجيا: عن استدالهلم مبا نقلته عائشة :

 أنها نقل  الفعل ي وقد  كم  مبا رأت وما علم  . -1

 فبان أن العدد يري مقصود . ( تدعة لبينه الن  11لو كان  الزيادة علا ) -2

  ديث اتن عمر : )صالة الليل م نا م نا ي فاذا خشي  الصبت فلوتر تركعة( . -3

 صفة صالة الوتر : -

 ؤلف من سرد الركعات عشرًا فال دليل عليها ي واألصل التوقيف يف الصفة .ما أورده امل
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 أما الوتر خبما أو سبع أو ت ع فللمصلي أن يصليها علا صفتني :

أن يصلي ركعرتني ركعرتني ثرم ركعرة .جرديث اترن عمرر :)صرالة الليرل م نرا            -1

 م نا (

 أن ي ردها وال ي لم حبال يف  خرها . -2

 ال يف  خرها ي وأما يف ال بع فيجلا يف ال ادسة وال ي لم .  فلما ايما : فال جيلا حب

 وأما يف الت ع فيجلا يف ال امنة وال ي لم .

 أدنا الكما  يف الوتر : -

 ثالر ركعات )ومن أ ب أن يوتر ت الر فليفعل ( ي وله أن يصليها علا صفتني :

 أن يصليها ركعتني ثم ي لم ثم يصلي ركعة . -1

يفصرل ترني الشرفع والروتر      ث اتن عمر : )كران رسرو  اهلل   جديث )م نا م نا( وجدي

 . (2)تت ليم ي معناه ( 

 أن يصليها ثالر ركعات متصلة ال يقعد حبال يف  خرها . -2

يقررأ يف الروتر ت ربت .. ي وال ي رلم حبال      جديث أتي تن كعب وفيه : )كران رسرو  اهلل   

 .   (1)يف  خرهن( 

 العبررادات وهرري أن مررا ورد مررن العبررادات علررا ومررا سررب  يعمررل ترره علررا قاعرردة : التنويررع يف

أك ر من و ه فتشرع مجيع األو ه ي فيلتي تكل صفة منها أ يانًا ي ولللتنويع ِ َكرمي  

 منها:

 متاتعة ال نة وحب ياؤها. -1

 أدعا لل شوع وعدم انقال: العبادة حب  عادة . -2

الت فيف ي م ل ما لو كان املصلي يف ليلة يري نشيط فيصلي ركعرة أو   -3

 ثًا . ثال

 : (2)ما ي تاب قرا ته يف الوتر -

                                                 
  ه أمحد ي وصااه اتن  بان وأمحد شاكر وقوى حبسناده اتن  جر.أخر  (2)
 وصااه األلباني . وال جيلا علا هذه الصفة تعد ال انية جديث : )ال توتروا ت الر تشبهوا تصالة امل ر: (  أخر ه الن ائي (1)

 ] أخر ه اجاكم وصااه األلباني [.
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 : (1)* م ائل يف القنوت يف الوتر

  كم القنوت يف الوتر : -

اج رن ترن    مشروع واإلتيان ته سنة . كما يف  ديث أتي تن كعرب . ويف تعلريم الرن     

 علي دعا  يدعو ته يف الوتر .

ألن أك رر الرذين وصرفوا    واختار شيخ اإلسالم اتن تيمية أنه يقن  أ يانًا ويرتكره أ يانرًا   

 .  صالته تالليل   يذكروا القنوت ي وقد ثب  قنوته 

 حمل القنوت يف الوتر : -

 يف ال ال ة )يف الركعة األخرية من الوتر( وهو خمري فيه :

.  (2)تعد الركوع : ثب  من فعل أتي ملا أم تالنال يف صالة الرتاويت يف عهد عمر -1

 القنوت تعد الركوع فهي يف قنوت النوا   . وأما ما أورده املؤلف من أدلة علا

كران يروتر فيقنر      قبل الركوع : كما يف  رديث أتري ترن كعرب أن الرن        -2

 .  (4)قبل الركوع 

ويتضررت مررن األدلررة أن األك ررر القنرروت قبررل الركرروع ي وثبرر  عنرره أ يانررًا القنرروت تعررد          

ون كرال األمررين   الركوع . قا  اتن تيمية : "وأما فقها  اجرديث كلمحرد ويرريه فيجرو     

 جملي  ال نة الصاياة تهما "

 صفة القنوت واآلدا: املشروعة فيه :  -

 . (5)رفع اليدين حب  الصدر وت طهما وتطونهما حنو ال ما  (1

                                                                                                                                                                      
ر هرا أترو داود والرتمرذي و  رنها الرتمرذي واترن  جرر واأللبراني[ فيفعلرها          ويف  ديث عائشة  يادة املعوذتني مع اإلخرالص أخ  (2)

 أ يانًا .

 واملراد هنا : الدعا  .(1)يقو  اتن القيم : "فان القنوت يطل  علا القيام وال كوت ودوام العبادة والدعا  والت بيت وايشوع " (1)
 ]اتن خزهة وصااها األلباني[   (2)

[  424وهو خمتلف يف صاته ضعفه اإلمام أمحد واتن خزهرة واترن املنرذر ي وصرااه األلبراني يف اإلروا       ]الن ائي واتن ما ه  (4)

ي ويشهد للقنوت قبل الركوع رواية جديث اج ن : )علمين رسو  اهلل أن أقو  حبذا فري  مرن قرا تري يف الروتر( ]اترن منردة يف      

 التو يد وأثبتها األلباني يف اإلروا [

الصدر فلفعل عمر كما أخر ه البيهقي وصااه . وأما الب ط و عل تطونهما حنرو ال رما  ي فقرد ورد يف  رديث     فلما حب    (5)

 اتن عبال : )حبذا دعوت اهلل فادع تبطون كفيك وال تدع تظهورهما ( ]أتو داود واتن ما ه وهو ضعيف[ .
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 يف قنوت النوا   . فلما رفعهما ف ات  ي وهو من قبيل املتواتر املعنوي وثب  رفعه 

 وصت عن عمر ي وأتي تن كعب .

وال يرفعهمررا كرر ريًا ألن هررذا الرردعا  لرريا دعررا  اتتهررا  يبررال  فيرره       قررا  اتررن ع رريمني : "   

اإلن ان تالرفع تل دعرا  ريبرة ي وظراهر كرالم أهرل العلرم أنره يضرم اليردين تعضرهما حب            

تعض كاا  امل تجدي الرذي يطلرب مرن يرريه أن يعطيره شريئًا ي وأمرا التفرريد واملباعردة          

 كالم العلما  " . تينهما فال أعلم له أصاًل ال يف ال نة وال يف

 اجلهر تالدعا  : فلما اإلمام تاالتفا  ي وأما املنفرد فهو خمري .  (2

 اإلتيان مبا ورد من الدعا  .  (3

 ومن خري ما يدعو ته : ما ورد ومنه :

 . (2)دعا  اج ن : )اللهم اهدني فيمن هدي  ( -1

ذ خرررر وترررره : )اللرررهم حبنررري أعرررو    كررران يقرررو  يف     رررديث علررري : أن رسرررو  اهلل     -2

 .   (1)..( ترضاة

دعا  عمر : )اللهم حبياة نعبد ي ولك نصلي ون جد ي وحبليك ن عا وحنفرد ي ونر رو    -3

 .(2)ركمتك رتنا ي وخناف عذاتك اجلد ي حبن عذاتك ملن عادي  ملا ( 

أثر عبد الرمحن تن عبد القاري : وكرانوا يلعنرون الكفررة يف النصرف : اللرهم قاترل        -4

كرذتون رسرلك وال يؤمنرون توعردة ي وخرالف      الكفرة الذين يصدون عن سربيلك وي 

: ليهم ر زة وعذاتك حبله اج  . قرا  تني كلمتهم ي وأل  يف قلوتهم الرعب ي وأل  ع

 .(4)ويدعو للم لمني مبا استطاع من خري ي ثم ي ت فر للمؤمنني

 * ضواتط يف دعا  قنوت الوتر : 

 اجرص علا أدعية الكتا: وال نة و وامع الدعا  .-1

                                                 
ادة )وصرلا اهلل علرا الرن  حممرد( يف دعرا  اج رن       صااه اتن خزهة والنووي وأمحد شاكر واأللباني يف اإلروا  . وأمرا  ير   (2)

 فقد قا  عنها اتن  جر : سندها ضعيف كما يف التل ي  اجبري .

 [ .430صايت كما يف اإلروا  ] (1)

 أخر ه البيهقي ي وصااه يف اإلروا  . (2)

 ]اتن خزهة وصااها األلباني [ (4)
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طالة يف دعا  القنوت لعدم نقل اإلطالة ي وعدم نقل ك ري من األدعيرة  عدم اإل-2

 مما يد  علا عدم التطويل .

عرردم التكلررف يف ال ررجع والتمطرريط واملبال ررة يف الصرريات واالشررت ا  تتاريررر  -3

 .(2)الن م 

استاضار  دا: الدعا  : ومنه الدعا  تصد  وحبجرات ي والتضررع والت شرع ي     -4

 ات وال نا  علا اهلل . التوسل تاألمسا  والصف

 ومما يشرع يف قنوت الوتر :

يف  خر الدعا  . وقد ثب  هذا من فعل الصااتة ي وذكرره عرروة    (الصالة علا الن  4

تن الرزتري فقرا  : " حبن األئمرة الرذين كرانوا يصرلون تالنرال قيرام رمضران علرا عهرد عمرر             

ن قرررو  عمرررر : " الررردعا   ؤلرررف مررر. وأمرررا مرررا ذكرررره امل   "(1)كرررانوا يصرررلون علرررا الرررن  

(2)" موقوف
 فهو ضعيف .  

حبذا رفع يديه  لقو  عمر : )كان رسو  اهلل  ( م ت الو ه تاليدين حبذا فرغ من دعائه .5

وهو ضعيف . فعلا هرذا لريا مرن  دا: الردعا  م رت الو ره تاليردين لعردم ثبوتره .            (4)..( 

الفراغ من الدعا  فل   أ فظه  قا  البيهقي يف ال نن : " فلما م ت الو ه تاليدين عند

عن أ د من ال لف يف دعا  القنوت ي وحبن كان يروى عن تعضهم يف الدعا  خار ها ي 

 فاألو  أال يفعله ويقتصر علا رفع اليدين دون م اهما ".

( عدم ختصي  اإلمام نف ه تالدعا  دون املرلمومني . ملرا ورد يف  رديث ثوتران : )ال يرؤم      4

 .  (5)ه تدعوة دونهم فان فعل فقد خانهم ( عبد قومًا في   نف 

                                                 
ا  الكمررا  تررن اهلمررام : مررا تعارفرره النررال يف هررذه األ مرران مررن التمطرريط : " تنبيرره : قرر 1/211قررا  املنرراوي يف فرريض القرردير  (2)

واملبال ررة يف الصرريات واالشررت ا  تتاريررر الررن م حبظهررارًا للصررناعة الن ميررة ال حبقامررة للعبوديررة فانرره ال يقتضرري اإل اتررة تررل هررو مررن          

 مقتضيات الرد "

 ]اتن خزهة وحبسناده  يد[.  (1)

 [432ة األسدي وقد قا  عنه الذه  واتن  جر : جمهو  ي وضعفه األلباني يف اإلروا  ]الرتمذي .ومداره علا أتي قر (2)
]الرتمذي واجاكم . وفيه  نظلة تن أتي سفيان اجلماي وهو ضعيف ال حيتد ته ي وضرعف اجرديث العراقري والنرووي واترن       (4)

ئب . أخر ره أترو داود وأمحدوفيره اترن هليعرة      اجلو ي وقا  حييا تن معني وأتو  رعة : منكر ي ولره شراهد مرن  رديث اترن ال را      

 وهو ضعيف فال يتقوى ته [ . وسئل عنه اإلمام مالك فلنكره وقا  : ما علم  .

 أخر ه أصاا: ال نن .  (5)
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 ما يفعله امللموم : -

 التلمني علا دعا  اإلمام فيما يؤمن فيه . وورد يف قنوت النوا   : )ويؤمن من خلفه(.

 *  كم القنوت يف يري الوتر :

 القنوت يف الفجر ل ري النا لة )م للة خالفية(: -

 ل ري النا لة علا قولني :اختلف أهل العلم يف مشروعية القنوت يف الفجر 

 القو  األو  : ال يشرع . وهو قو  اجنفية واجناتلة . 

 القو  ال اني : أنه مشروع وسنة . وهو قو  الشافعية واملالكية .

 واستد  أصاا: القو  األو  :  

وال عررن صررااتته ي ومررا ورد مررن قنوترره يف صررالة الفجررر       تعرردم النقررل عررن الررن     -1

النررروا   : قنررر  شرررهرًا يررردعو علرررا رعرررل وذكررروان ..ي وقنررر  يررردعو ويريهررا حبسرررا هرررو يف  

 للم تضعفني من امل لمني مبكة .

ما روى أتو مالك األشجعي قا  : قلر  ألتري )طرار  ترن أشريم (: يرا أتر  حبنرك صرلي            -2

وأتي تكر وعمر وع مان وعلي أكانوا يقنترون يف الفجرر   قرا  : أي     خلف رسو  اهلل 

 .  (2)تين ي حمدر 

 ما ذكره املؤلف من أثر اتن عبال ي فقد أخر ه الدارقطين وهو ضعيف . وأما

 واستد  أصاا: القو  ال اني :

 . َ اِفُظوا َعَلا الصََّلَواِت َوالصَّالِة اْلُوْسَطا َوُقوُموا ِللَِّه َقاِنِتنَي قوله تعا  :  -1

 و هه : أن الوسطا الفجر والقنوت فيها .

 ة أن الصالة الوسطا صالة العصر ييناقش : ثب  تالنصوص الصايا

 وأن القنوت املداومة علا الطاعة وهذا يكون يف القيام وال جود .

 .  (1)  يز  يقن   تا فار  الدنيا   ديث انا : أن الن    -2

                                                 
 أخر ه أهل ال نن وصااه الرتمذي . (2)
حبذا رفرع   رسرو  اهلل   ]أمحد واجاكم وضعفه اتن  جر[ واسرتدلوا كرذلك مبرا ورد عنرد اجراكم عرن أتري هريررة : كران          (1)

رأسه من الركوع من صالة الصبت يرفع يديه فيدعو تهذا الدعا  : اللهم اهدني  . ففيه عبرد اهلل ترن سرعيد املقرربي وال تقروم تره       

  جة .



 أحكام صالة التطوع 23 

 

علررا رعرل وذكروان : ) ثرم تركره ( أي تررة الرردعا        وأ راتوا عرن قرو  أنرا يف دعائره      

 نوت .علا تلك القبائل و  يرتة نفا الق

كران ال   ويناقش : تعدم ثبوت األثرر ي ومبرا ورد مرن خالفره فعرن أنرا قرا  : أن الرن           

 .   (2)يقن  حبال حبذا دعا لقوم أو دعا علا قوم 

قنر  ل ربب نرز  تره ثرم تركره        الرا ت : القو  األو  وهو عدم املشرروعية ي وأن الرن    

 عند عدم ذلك ال بب .

يقنر  دائمرًا ويردعو تردعا  راترب       "أنره لرو كران الرن       ويقوي هذا : ما قاله اتن تيميرة : 

لكان امل لمون ينقلون هذا عن نبيهم ي فان هذا من األمرور الر  تتروفر اهلمرم والردواعي      

 علا نقلها ."  

 من ائتم تقان  :  -

 تاتع اإلمام وأمن . جديث : )حبسا  عل اإلمام ليؤمت ته فال ختتلفوا عليه( . 

 لكم فان أصاتوا فلكم وهلم ي وحبن أخطلوا فلكم وعليهم(ويف الصايت : ) يصلون 

قا  شيخ اإلسالم : "وحبذا فعل اإلمام ما ي وغ فيه اال تهاد يتبعه املرلموم فيره ي وحبن كران    

 هو ال يراه م ل القنوت يف الفجر " .

وقا  اتن تيمية : " حبذا اقتدى امللموم مبن يقن  يف الفجر أو الوتر قن  معه سوا  قن  قبل 

لركوع أو تعده وحبن كان ال يقن    يقن  معه ي ولو كان اإلمام يررى اسرتابا: شري     ا

 . (1)وامللمومون ال ي تابونه فرتكه أل ل االتفا  واالئتالف كان قد أ  ن" 

 الدعا  تعد الوتر : -

 

                                                                                                                                                                      

يعلمنرا دعرا  نردعو تره يف القنروت مرن صرالة الصربت . وضرعفه           وكذلك ما ورد عند البيهقي عن اتن عبال : كان رسرو  اهلل  

 ر .اتن  ج

 ]اتن خزهة وصااه[. (2)
وقا  اتن تيمية : " لو كان ر ل يرى اجلهر تالب ملة فلم قومًا ال ي تابونه أو تالعكا فوافقهم فقد أ  رن .. ي وي رتاب     (1)

 للر ل أن يقصد حب  تلليف القلو: ترتة هذه امل تابات ؛ ألن مصلاة التلليف يف الدين أعظم من مصلاة فعل م ل هذا " .

 يف اإلمامة العارضة ي وحبال لو كان حبمامًا راتبًا فعليه أن يعلمهم ال نة ويبينها هلم  كمة وتدر   تا يعقلوها . وهذا 
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 (2)قنوت النوازل 

 ومرا أك رر  ررا هم      –حنرو مرا يصريب حبخواننرا امل رلمني يف كرل مكران        الوا ب الشرعي 

نصرررة حبخواننررا امل ررلمني علررا عرردوهم الكررافر ي ورفررع  هررو :  -ومررا أضررعفنا يف نصرررتهم   

الظلم عنهم ي وحبياثتهم ي وتعليمهم ما جيب عليهم يف دينهم ي والدعا  هلم ؛ وممرا يشررع مرن    

 ( ي ودونك تعض أ كامه : الدعا  ) قنوت النوا  

ها . وقررد ثبرر  يف ذلررك نصرروص أواًل : يشرررع القنرروت يف النرروا   يف الصررلوات ايمررا كلرر 

 ك رية منها : 

: " َأنَّ النَِّبرريَّ َصررلَّا اللَّررُه َعَلْيررِه َوَسررلََّم َقَنررَ  َشررْهرعا َيْلَعررُن رنْعرراًل         َعررْن َأَنرران ْتررنن َماِلررك      .1

 َوَذْكَواَن َوُعَصيََّة َعَصُوا اللََّه َوَرُسوَلُه " متف  عليه واللفظ مل لم .

َكراَن حبنَذا َقراَ  َسرِمَع اللَّرُه ِلَمرْن َ ِمرَدُه ِفري الرَّْكَعرِة          : " َأنَّ النَِّبريَّ   َعْن َأِتري ُهَرْيرَرَة    .2

َْ ْترَن َأِتري َرِتيَعرَة اللَُّهرمَّ َأْنردن اْلَوِليرَد ْترَن ا            ْلَوِليرِد  اْلآِخَرِة ِمْن َصَلاِة اْلِعَشاِ  َقَنرَ  اللَُّهرمَّ َأْنردن َعيَّرا

َشاٍم اللَُّهمَّ َأْنردن اْلُمْ َتْضرَعِفنَي ِمرَن اْلُمرْؤِمِننَي اللَُّهرمَّ اْشرُدْد َوْطَلَترَك َعَلرا         اللَُّهمَّ َأْندن َسَلَمَة ْتَن ِه

 ُمَضَر اللَُّهمَّ اْ َعْلَها َعَلْيهنْم ِسِننَي َكِ ِني ُيوُسَف " . أخر ه الب اري .

َلْيررِه َوَسررلََّم َشررْهرعا ُمَتَتاِتععررا ِفرري َقرراَ  : " َقَنررَ  َرُسرروُ  اللَّررِه َصررلَّا اللَّررُه َع َعررنن اْتررنن َعبَّرراٍل  .3

ْن الظُّْهرن َواْلَعْصرن َواْلَمْ رنِ: َواْلِعَشاِ  َوَصَلاِة الصُّْبتن ِفي ُدُترن ُكلِّ َصَلاة  حبنَذا َقاَ  َسرِمَع اللَّرُه ِلَمر   

رنْعررٍل َوَذْكرَواَن َوُعَصرريََّة   َ ِمرَدُه ِمررَن الرَّْكَعرِة اْلررآِخَرِة َيرْدُعو َعَلررا َأْ َيرا   ِمررْن َتِنري ُسررَلْيٍم َعَلرا      

 .(1) َوُيَؤمُِّن َمْن َخْلَفُه "

القنروت يف النروا   خاصرة ي وتْرَكره عنرد عردمها ي و         قا  اتن القيم : " وكران هديره    

قنروت النروا   يف الركعرة     ويكرون  .(2)يكن الصه تالفجر ي تل كان أك رر قنوتره فيهرا "    

ي وجيهرر اإلمرام يف قنوتره ي ويرؤمن خلفره ي وحبن        ع األخرية ي وحمله تعد الرفع من الركرو 

 يقن  اإلمام فال يقن  امللموم.

                                                 
 لالستزادة يف هذه امل للة : ار ع لباث متميز يف قنوت النوا   للشيخ الدكتور يوسف األمحد . موقع صيد الفوائد .  (2)

األلبرراني )انظررر صررايت سررنن أترري داود   اتررن  جررر و و  ررنه ي ( 3/412)اجملمرروع ييوصررااه النرروو أخر رره أمحررد وأتررو داود  (1)

 (1443ت

 ( 1/273)  اد املعاد  (2)
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ملرا سرئل : َهرْل     ثانيًا : املشروع أن يكون القنوت ي ريًا . فيبتعد عن اإلطالة جرديث َأَنرٍا   

" َنَعرْم َتْعرَد الرُُّكروعن َيِ رريعا "     َقَنَ  َرُسوُ  اللَِّه َصلَّا اللَّرُه َعَلْيرِه َوَسرلََّم ِفري َصرَلاِة الصُّرْبتن   َقراَ  :        

وي رن  كان ُ ماًل قليلرة .   من األ اديث ال اتقة أن قنوت الن   أخر ه م لم . وقد ظهر

قنروت النروا   لريا لره     و .االقتصار يف الدعا  علا النا لة.  فرال يزيرد يف قنوتره أدعيرة أخررى      

أمررا الردعا  الرذي علمرره   ونا لرة.  صري ة معينرة ي وحبسرا يرردعو يف كرل نا لرة مبررا يناسرب تلرك ال       

للا ن : " اللرهم اهردنا فريمن هردي  .. اف " فاسرا هرو يف قنروت الروتر ي و  ي بر            الن  

يف قنوت النوا   . قا  شيخ اإلسرالم اترن تيميرة رمحره اهلل : " فال رنة أن يقنر         عن الن  

أيضررًا : " وينب رري للقانرر  أن  . وقررا  (2)عنررد النا لررة ويرردعو فيهررا مبررا يناسررب القرروم ا ررارتني "

يدعو عند كل نا لة تالدعا  املناسب لتلك النا لة . وحبذا مسا من يدعو هلم من املؤمنني ومن 

 .(1) يدعو عليهم من الكافرين ا ارتني كان ذلك   نًا "

: القنرروت مشررروع عنررد و ررود سررببه ) وهررو النا لررة تامل ررلمني ( فرراذا  ا  ال رربب ترررة       ثال ررًا 

تررة القنروت    شهرًا فليا مقصودًا منره التاديرد ؛ ألن الرن      . أما قنوت الن  القنوت 

 .ملا  ا  سببه تقدوم من قن  هلم 

: حبن قنرروت النرروا   حبسررا  -ومررنهم صررا ب الررروض البهرروتي   -ًا : قررا  تعررض الفقهررا   راتعرر

 :  يفعله حبمام امل لمني ي أما عامة امل لمني فال . وهذا القو  فيه نظر ؛ ألمور 

العموم جلميع امل لمني ي حبال حبذا د  الردليل الصرريت    األو  : أن األصل يف أفعا  الن   

علررا الت صرري  . و  ي برر  يف ذلررك دليررل ي فنبقررا علررا األصررل وهررو مشررروعيته جلميررع         

مرفوعررًا : " صررلوا كمررا رأيتمرروني أصررلي "     ررديث مالررك تررن اجررويرر   ي ويف امل ررلمني 

يف الصرررالة أنهرررا لعمررروم   اجرررديث صرررريت يف أن أفعرررا  الرررن   أخر ررره الب ررراري . فهرررذا  

قنررر  وهرررو لررريا تامرررام للم رررلمني ي كمرررا ثبررر  يف    : أن أترررا هريررررة  نيال رررا.  امل رررلمني

َقراَ  : " ألَقررَِّتنَّ َصرَلاَة النَِّبريِّ َصرلَّا اللَّرُه َعَلْيرِه َوَسرلََّم َفَكراَن َأُترو            الصاياني أن َأترا ُهَرْيرَرَة   

َة َرِضررَي اللَّررُه َعْنررُه َيْقُنررُ  ِفرري الرَّْكَعررِة اآلِخررَرِة ِمررْن َصررالِة الظُّْهرررن َوَصررالِة اْلِعَشرراِ  َوَصررالِة  ُهَرْيررَر

 الصُّْبتن َتْعَد َما َيُقوُ  َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َ ِمَدُه َفَيْدُعو ِلْلُمْؤِمِننَي َوَيْلَعُن اْلُكفَّاَر " . 

                                                 
 ( 21/155)جمموع الفتاوى  (2)

 ( 22/271) جمموع الفتاوى  (1)
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 صالة الرتاويح

  كم الرتاويت : -

كما يف  ديث عائشة املتف  عليره. والتفرا  الصرااتة علرا      ة مؤكدة . سنها الن  سن

فعلها مجاعة جبمع عمر . فعن عبد الرمحن تن عبرد القراري أنره قرا  : )خر ر  مرع عمرر        

تن ايطا: ليلة يف رمضان حب  امل جد ي فاذا النال أو اع متفرقون يصلي الر ل لنف ه 

هط فقا  عمرر : حبنري أرى لرو مجعر  هرؤال  علرا قرار         ويصلي الر ل فيصلي تصالته الر

وا د لكان أم ل ي ثرم عرزم فجمعهرم علرا أتري ترن كعرب ي ثرم خر ر  معره ليلرة أخررى             

 ( ]أخر ه الب اري[ (2)والنال يصلون تصالة قارئهم قا  عمر : نعم البدعة هذه

عدد ركعات الرتاويت : من صالها علا أي عدد فقد أ  ن كما نر  اإلمرام أمحرد     -

واتررن تيميررة لعرردم التوقيررف فيكررون تكرر ري الركعررات وتطويلرره   ررب طررو  القيررام     

 وقصره ..

 ذكر املؤلف عشرين ركعة مع الوتري ونقل األدلة :

 .   (1). واجديث ضعيف  ديث اتن عبال يف فعل الن   -1

ما روى ال ائب تن يزيد قا  : )كانوا يقومرون علرا عهرد عمرر ترن ايطرا: يف        -2

 .(2)ركعة ( شهر رمضان تعشرين

ال  حب دى عشرة ركعة كما يف  ديث عائشة : )كان الن   وال ات  من فعل الن  

 يزيد يف رمضان وال يف يريه علا حب دى عشرة ركعة( ]متف  عليه[

 . (4)وثب  : أن عمر أمر ييمًا الداري وأتي تن كعب أن يقوما تالنال تا دى عشرة 

                                                 
ر وال يف أو  يعين البدعة الل وية ي ألن ا تماع النرال علرا حبمرام وا رد يف صرالة الليرل يف رمضران   يكرن يف  مرن أتري تكر            (2)

ثبر  عنره أنره صرلا تالنرال مجاعرة صرالة الرتاويرت ي           من عمر ف ماه عمر تدعة ي وحبن   يكرن تدعرة شررعية ألن الرسرو      

فرانتفا املعرارض . ]اقتضرا  الصرراس امل رتقيم [ ومرن ايطرل مرا يعررب تره تعرض النرال عرن تعرض                وخوف االفررتاض  ا  مبوتره   

 ة   نة . فان كل تدعة ضاللة. األمور ا دثة فيقولون : هي تدع

]اتن أتي شيبة والطرباني والبيهقي واجديث ضعيف  دًا ألن مداره علرا أتري شريبة حبترراهيم ترن ع مران العب ري ون ربه شرعبة           (1)

 حب  الكذ: ي وضعف اجديث البيهقي وايطيب واهلي مي والزيلعي واتن  جر [

 ]عبد الر ا  واملرو ي وحبسناده صايت[ (2)

 واه مالك والبيهقي وحبسناده صايت[ .]ر (4)
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ذلررك مجيعرره   ررن ي وأنرره ال يتوقرر  يف قيررام      : "والصرروا: أن   23/113قررا  اتررن تيميررة   

   يوق  فيها عددًا "  رمضان عدد ي فان الن  

األفضل حب دى عشرة وال سيما مع عدم تطويرل القيرام والقررا ة . وير رع حب  نشراس اجلماعرة       

تال ختفيف  ائرد ي وال مرانع مرن تق ريم القيرام حب  أو  الليرل و خرره لينشرط اجلماعرة للقيرام           

 .   (2)األخري

 صفة صالتها :  -

وقتها : تعد العشا  واألفضل :  خرر الليرل لفضرل  خرر الليرل ي لكرن مبرا أن اجلماعرة          -

 تشرع لصالة الرتاويت فرياعا أ وا  امللمومني فان ش   خره فعل  أوله .

حبذا دخرل العشرر    أما يف العشرر األواخرر في رتاب أن حتيرا تالعبرادة )كران رسرو  اهلل        

ليررل كلرره ( فينب رري مررد العبررادة حب   خررر الليررل أو القيررام  خررره أو يق ررم     األواخررر أ يررا ال

 .(1)القيام

 : (2) عل الوتر  خر القيام تالليل -

  كم التنفل تني الرتاويت : -

 =  كم التعقيب تعد الرتاويت والوتر : 

 ختم القر ن يف الصالة : -

 ي تاب لإلمام أن ي مع امللمومني القر ن . واألفضل أن التمه . -1

قا  اتن تيمية : "وأما قرا ة القر ن يف الرتاويرت فم رتاب تاتفرا  أئمرة امل رلمني ي ترل مرن        

أ ل مقصود الرتاويت قرا ة القر ن فيها لي مع كرالم اهلل ي فران شرهر رمضران فيره نرز        

 .(2)القر ن "  القر ن ي وفيه كان  ربيل يدارل الن  

                                                 
فالرذين يصررلون عشررين مررع نقررر الصرالة   يقيمرروا عبوديرة القيررام  ر  العبوديررة وحبسررا القصرد أن يصررلي عشررين . وقررد قرررر         (2)

 الفقها  : أنه يكره لإلمام أن ي رع سرعة ينع امللمومني فعل ما ي ن ي وحيرم حبذا كان  ينعهم فعل ما جيب .
ااتة يف عهد عمر يطيلون الصالة  تا يعتدون علا العصي من طو  القيام ي ) وما كرانوا ينصررفون حبال يف فرروع    وكان الص(1)

 الفجر( ]املوطل[)وكان النال يقومون أوله( ]الب اري[
تعررد الرروتر ركعررتني خفيفررتني كمررا يف  ررديث أم سررلمة يف   عررل الرروتر  خررر صررالته علررا االسررتابا: . ملررا ورد مررن صررالته (2)

 : )ال وتران يف ليلة( ]أتو داود. الرتمذي يوصااه األلباني[  لميوال يوتر مرة أخرى لقوله م
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  كم دعا  ختم القر ن : -2

 لكية : ال يشرع داخل الصالة وال خار ها ي تل هو تدعة .املذهب : م تاب ي واملا

  (1)واستد  من قا  تاملشروعية :  ديث العرتاض : )من ختم القر ن فله دعوة م تجاتة(

 . (2)وألن أنا كان حبذا ختم مجع أهله وولده فدعا هلم

الرا ت: أنه يري مشروع ي وجيا: عن اجديث تلنه ضعيف ي وأما فعل أنا فقد صت 

كنه خار  الصالة ي وأما داخلها فلم يصت فيه شي  ي فيكون يري مشروع ي وهو ل

 حبدخا  وصف يف عبادة تال دليل .

 السنن الرواتب

 : (4)عدد ال نن الرواتب وتيانها وفضلها -

هي عشر : كما يف  ديث اتن عمر . وقد ورد اثنتا عشرة ركعرة : تزيرادة ركعرتني قبرل     

يقرو  :   ل:  رديث أم  بيبرة قالر  : مسعر  رسرو  اهلل      الظهر فتكون أرتعًا : تقو  وفع

)مررن صررلا اثررن  عشرررة ركعررة يف يرروم وليلررة تررين لرره تهررن تيرر  يف اجلنررة( أخر رره م ررلم     

وأخر رره الرتمررذي و اد : )أرتعررًا قبررل الظهررر..( وقررا  :   ررن صررايت . و ررديث عائشررة :     

 (.5)كان يصلي قبل الظهر أرتعًا يف تي 

                                                                                                                                                                      
وممرا ي رتاب: حت ررني الصروت تررالقر ن ي والبارث عرن القررار  الرذي حبذا مسعترره قلر  الشرا اهلل . وتررزيني الصروت تررالقر ن           (2)

 رتمع مرع القرر ن كالت ربيت عنرد مرروره تآيرة ت ربيت .         وحت ينه مع ا افظة علا ايشوع . وممرا ي رتاب : تفاعرل القرار  وامل    

 والتعوذ عند ما ي تعاذ منه . الدعا  وسؤا  اهلل عند امل للة . التدتر . التلثر والبكا  وحب ضار القلب . الرتسل يف القرا ة .

 ]الطرباني وهو ضعيف [ (1)

 ]اتن أتي شيبة وصات حبسناده النووي [ (2)
التفرريط يف عمرل اليروم والليلرة ي ومنره ال رنن الرواترب. فياررص وجياهرد نف ره عليهرا وي رتدرة مرا              وقفة: ينب ي للعبد عردم  (4)

يفوته منها ي وهي دعل العبد علا صلة دائمة تاهلل ي وهي أنا للروت ي وتكميل ملا نقصره مرن الفررائضي و فرظ مرن الرذنو:       

حيرافظ عليهرا دائمرًا     ب تالليرل والنهرار أرتعرني ركعرة كران      [: " را  جممروع ورده الراتر   1/327واملعاصي . قا  اتن القيم ]الرزاد  

سرربعة عشررر فرضررًا ي وعشررر ركعررات اثنتررا عشرررة ركعررة راتبررة وحب رردى عشرررة أو ثررالر عشرررة قيامرره تالليررل ومررا  اد علررا ذلررك   

البا: ملن يقرعه كل فعارض يري راتب .. فينب ي للعبد أن يواظب علا هذا الورد دائمًا حب  املمات فما أسرع اإل اتة وأعجل فتت 

 يوم وليلة أرتعني مرة واهلل امل تعان".

األرتع قبل الظهر : له أن يصليها م نا م نرا ي وورد عردم الفصرل تيرنهن تت رليم )أرترع قبرل الظهرر لريا يفصرل تيرنهن تت رليم              (5)

تعرًا حبذا  الر  الشرما ال يفصرل     يصلي قبل الظهرر أر  تفتت هلن أتوا: ال ما (]أتو داود وصااه األلباني[ وعند اتن ما ه كان 

 تينهن تت ليم .
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 ي تاب فيها: كد ال نن الرواتب وما  -

. (2)ركعتا الفجر لقو  عائشة . وجديث عائشة : )ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها(

 .(1)االضطجاع تعدهما علا اجلنب األهن -1

 قرا ة ما ورد .-2

 استابا: ال نن الرواتب يف البي  : -

ت ررتاب النوافررل ومنهررا ال ررنن الرواتررب يف البيرر  ي مررا عرردا مررا شرررع  لرره جلماعررة           

 وفعله  ست قا  والرتاويت . ويد  هلذا : قوله كاال

أ اديث قولية : )صلوا أيها النال يف تيوتكم فان أفضل الصالة صالة املر  يف تيته حبال 

 املكتوتة( . )ا علوا من صالتكم يف تيوتكم وال تت ذوها قبورًا( .

تعرد   : كمرا يف  رديث اترن عمرر )وركعرتني تعرد امل رر: يف تيتره ي وركعرتني          وفعله 

ي ويف  ديث عائشة )كان يصلي قبل الظهر أرتعًا يف تي  ..ثم ير ع (3)العشا  يف تيته( 

 . (4)حب  تي  فيصلي ركعتني( 

 صالة التطوع يف ال فر : -

يشرع للم افر من النوافل سنة الفجر والوتر ي ويشرع له ترة سنة الظهر وامل ر: 

 ال فر ال سيما للنا   كقيام الليل والعشا  الراتبة . وأما تقية التطوعات فتشرع يف

وعن اتن  الضاا عام الفتت يف مكة . والضاا وحتية امل جد . للعمومات ولصالته 

ي بت علا الرا لة قبل أي و ه تو ه ويوتر عليها ي يري  عمر قا :"كان رسو  اهلل 

 أنه ال يصلي عليها املكتوتة".

                                                 
 أخر ه م لم . (2)
حبذا صرلا ركعر  الفجرر اضرطجع علرا شرقه األهرن . متفر  عليره ي واألقرر: أنهرا مشرروعة يفعلررها              جرديث عائشرة : أنره     (1)

.تنبيه : حيرم فعلرها ملرن    املصلي أ يانًا لقو  عائشة : )فان كن  م تيقظة  دثين وحبال اضطجع( ي وممن حيتا ه من يقوم الليل

 خشي فوات صالة الفجر تنومه عنها .

 األ اديث ال الثة ال اتقة متف  عليهما .  (2)
ويف صالة النافلة يف البي   كم مشروعة مقصودة منها : يام ايشوع ي واإلخالص ي عمارة البير  ترذكر    أخر ه م لم . (4)

 الشيطان .    اهلل والصالة ي اقتدا  األهل وتعليمهم ي حبتعاد
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  كم من فاته شي  من ال نن الرواتب : -

 من   يصل سنة الفجر فهل يقضيها تعد الفجر أو تعد طلوع الشما  م للة: 

 دل  ال نة علا  وا  األمرين ي واستابا: قضائها تعد طلوع الشما ملن ضمن ذلك.

 (2)ورد يف اجديث : )من   يصل ركع  الفجر فليصلهما تعدما تطلع الشما( 

مهاًل يا قيا أصالتان معرًا( قلر    ويف  ديث قيا ملا صلا تعد الفجر فقا  لي رسو  اهلل : )

 .  (1): يا رسو  اهلل ي حبني   أكن ركع  ركع  الفجر قا  : فال حبذن

الظهرر   )تعرد( قضرا الرركعتني اللرتني     وكذلك ال نن األخرى : ك نة الظهر فان الرن   

تعد العصر كما يف اجديث املتف  عليه ملرا شر له عنهرا وفرد عبرد القريا ي وجرديث : )مرن         

 ن صالة أو ن يها فليصلها حبذا ذكرها ( وهذا يعم الفرض وقيام الليل وال نن الراتبة .نام ع

قضررا  ال ررنن الراتبررة ل ررري عررذر : يشرررع القضررا  حبذا تركهررا لعررذر كالن رريان والنرروم           -

واالنش ا  مبا هو أهم . أما حبذا تركها عمدًا  تا فات وقتها فانره ال يقضريها ي ولرو قضراها     

 ألن الرواتب عبادة مؤقتة .   تصت منه راتبة 

 قضا  الوتر وكيفيته : -

 ا  يف    من نام عن صالة الليل وهو ينوي أن يصلي قو  أتي الدردا  : )من أتا فراشه 

وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل ف لبته عيناه  تا أصبت كتب له ما نوى وكان نومه 

 . (3)صدقة عليه من رته عز و ل ( 

 فاته تنوم أو ش ل أو ن يان . وفيه  ديث قولي وعملي: يشرع قضا  الوتر ملن

. (4) ديث أتي سعيد مرفوعًا : )مرن نرام عرن الروتر أو ن ريه فليصرل حبذا أصربت أو ذكرر(        

  . (5)ولقو  عائشة: )وكان حبذا يلبه نوم أو و ع صلا من النهار ثن  عشرة ركعة( 

                                                 
 [ .423]أخر ه الرتمذي وصااه األلباني  (2)

 [.422]الرتمذي ي وأتو داو.دي واتن ما ه وصااه األلباني . صايت الرتمذي  (1)

 وله  كم الرفع ي وصااه تعضهم مرفوعًا [ 454]الن ائي وصااه يف اإلروا   (2)

 ]أتو داود. والرتمذي. واتن ما ه. وهو صايت[ (4)
: )من نام عن  زته من الليل أو عن شي  منه فقررأه مرا ترني صرالة الفجرر وصرالة الظهرر         وي ا: عليه لقوله  م لم . أخر ه (5)

كتب له كلسا قرأه من الليل( ]م لم[ . وصية للمتعب : ورد يف  ديث ثوتان عند أمحد : )فليوتر تركعة ثم يصرلي ركعرتني ي   

 يل( وهو صايت .فان قام من  خر الليل وحبال كفتاه لقيام الل
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 .  ويشرع له أن يقضيه شفعًا لفعله 

 البعدية(: -)القبلية وق  ال نن الرواتب  -

 ال نن يري الرواتب : -

عشرررون . قاعرردة عنررد اتررن تيميررة : مررا لرريا مررن الرواتررب فيك ررر منرره وال يررداوم عليرره  تررا          

 ال يلا  تالرواتب .

أرتع قبل الظهري وأرتع تعدها . جديث )من  افظ علا أرتع قبل الظهر وأرترع تعردها  رمره    

 ل الظهر ذكرت يف  ديث : اثن  عشرة ركعة .ي واألرتع قب (2)اهلل علا النار(

  (1)وأرتع قبل العصر . جديث اتن عمر مرفوعًا : )ر م اهلل امر ًا صلا قبل العصر أرتعًا(

 .  (2)أرتع تعد امل ر: 

أما قبل العصر وقبل امل ر: والعشا  ف ب  يف  رديث : )ترني كرل أذانرني صرالة ( ثرم قرا  يف        

رد يف الركعتني تعد امل ر: : )صلوا قبل امل ر: ( ثرم قرا  يف ال ال رة    . وو(4)ال ال ة : )ملن شا ( 

 : ) ملن شا  ( فيد  علا استاباتها .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 [ 427أخر ه ايم ة وصااه الرتمذي واأللباني يف ص الرتمذي  (2)

وصااه اتن خزهة[ وله أن يصرليها كالرتاعيرة ملرا ورد : يفصرل ترني كرل       430]أتو داود. والرتمذي و  نه الرتمذي واأللباني  (1)

 واملؤمنني . ]كما يف  رديث علري يف الرتمرذي و  رنه     ركعتني تالت ليم علا املالئكة املقرتني والنبيني ومن تبعهم من امل لمني

 [237األلباني يف ال ل لة 

  ديث أتي هريرة فهو  ديث ضعيفي أخر ه الرتمذي وضعفه الب اري والرتمذي .ما ذكره اتن قاسم يف  اشيته من   (2)

 متف  عليه  (4)
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 من أحكام صالة التطوع

 * م ائل يف التطوع املطل  :

 أفضل التطوع املطل  : -

ذي صالة التطوع نوعان : مقيد ومطل  ي فلما املقيد فهو يف أفضل يف الوق  أو اجرا  الر  

 .(1)قيد ته . وأما املطل  فذكره املؤلف 

 أفضل وق  لقيام الليل : -

 ثلث الليل تعد نصفه ]فيدخل فيه النصف ال اني من ال لث األوسط والنصف األو  من

ال لررث األخررري[. وهررذا هررو قرريم داود ي وورد يف  ررديث اتررن عبررال : ترر  ليلررة .. فنررام  تررا    

أي  –ؤذن . وعررن عائشررة : )مررا ألفرراه ال ررار انتصررف الليررل ي.. ثررم اضررطجع  تررا  ررا ه املرر

 عندي حبال نائمًا ( ]الب اري[ الن  

ي ويطلرع   4000م ا  يقر: الوق  الفاضل لقيام الليل : لرو كانر  الشرما ت رر: ال راعة      

 11015هرو   –وهرو نصرف جممروع سراعات الليرل       –فان منتصف الليل  4030الفجر ال اعة 

حي ب ثلث الليل فيكون هو وق  قيام داود وهرو ثلرث   فيبدأ الوق  الفاضل لقيام الليل و

 الليل تعد منتصفه .

     

4000           11015       1000            2045         4030  

 أ كام قيام الليل : -

 من سنن قيام الليل : -

 أن يشوص فاه تال واة . -1

                                                 
كرانوا قلرياًل مرن    ستك ار مرن الصرالة فيره : كقولره تعرا       ويد  عليه : ما ورد يف اآليات يف تلكيد أفضلية قيام الليل واال (2)

: )علرريكم تقيررام الليررل فانرره دأ:   وقولرره  َتَتَجرراَفا ُ ُنرروُتُهْم َعررنن اْلَمَضرراِ عن َيررْدُعوَن َرتَُّهررْم َخْوفررًا َوَطَمعررا    الليررل مررا يهجعررون

: )حبن يف الليرل ل راعة ال يوافقهرا ر رل      و  الصاجني قبلكم وهرو قرترة حب  رتكرم ومكفررة لل ريئات ومنهراة عرن اإلثرم( ويقر         

يقروم  تررا تتفطررر   م رلم ي ررل  اهلل تعرا  مررن خرري الرردنيا واآلخررة حبال أعطرراه اهلل حبيراه( م . وعررن عائشرة قالرر  : )كران الررن         

نرام مرن الليرل    قدماه(  . وعن اتن عمر مرفوعًا : )نعم الر ل عبد اهلل لو كان يصلي من الليرل( قرا  سرا : فكران عبرد اهلل ال ي     

 حبال قلياًل .   .
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تررن النظررر حب  ال ررما  وقرررا ة اآليررات العشررر مررن    عمررران كمررا يف  ررديث ا      -2

 عبال يف الصاياني .

أن ي ررتفتت صررالته تررركعتني خفيفررتني كمررا يف  ررديث أترري هريرررة : )حبذا قررام  -3

 أ دكم من الليل فليفتتت صالته تركعتني خفيفتني ( ]م لم[ .

 وق  قيام الليل :  -

  كم قيام الليل كله . -

طرر  يكره مداومة قيامه كله . جديث عبد اهلل تن عمرو .. وفيره : )فرال تفعرل فصرم وأف    

وقم ومن ..(]متف  عليه[  )خذوا من العمل ما تطيقرون ( ي وأ رب العمرل حب  اهلل أدومره وحبن     

قررل.  فرراذا خشرري امللررل فررال ينب رري لرره أن يكررره نف رره ويف الصررايت : )ليصررل أ رردكم        

نشرراطه فرراذا ك ررل أو فرررت فلريقررد ( ي وحبن نعررا فلريقررد ملررا يف الصرراياني : )حبذا نعررا     

ا يذهب عنه النوم ي فان أ دكم وهرو نراعا لعلره يرذهب     أ دكم يف صالته فلريقد  ت

 ي ت فر في ب نف ه(. 

وقفة : قا  أمحد : ينب ي أن يكون له ركعات معلومة من الليل والنهار فاذا نشط طوهلا 

 . (1)وحبال خففها "

 وي ت نا : العشر األواخر في تاب حب يا  كل الليل وعدم النوم .

 .(2) يصت ي ألنه تنا استدالله علا  ديث ضعيف است نا املؤلف ليلة العيد وهذا ال

وليلة النصف من شعبان : يف فضلها أ اديث متعددة   نها تعضهم وأ  نها : )حبن اهلل 

 . (3)ليطلع ليلة النصف من شعبان في فر جلميع خلقه حبال ملشرة أو مشا ن(

                                                 
(1)

وقفة: قيرام الليرل مرن مسرات طالرب العلرم فينب ري أن يتعاهرد نف ره عليره ي فهرو  اد علمري يتاقر  فيره مرا عرة اجفرظ .                 

وتعجب اإلمام أمحد من طالب علم وقا : "طالب علم ليا لره  رظ مرن الليرل" . وهرو  اد حبهراني :خلروة تراهلل وحبصرالت للقلرب           

ان ودعا  وتضرع وتوتة واسرت فار . )مرن اسرتطاع أن يكرون لره خبيئرة مرن عمرل صرا  فليفعرل( . و"دقرائ  الليرل             وتزود تاإله

يف أو  دعوتره : )قرم الليرل ( وترني لره ذلرك        يالية فال ترخصوها تال فلة" . وهو  اد دعوي ي فمن أوائرل مرا و ره تره حممرد      

 لليل هي أشط وطئًا وأقوم قيال( فالداعية ينا ي رته ويبث شكواه حبليه.تقوله : ) حبنا سنلقي عليك قواًل ثقياًل * حبن ناشئة ا

 وهو )من قام ليل  العيدين حمت بًا   ه  قلبه يوم يوت القلو:( ]اتن ما ه وهو ضعيف[  (1)

 ]اتن ما ه ي و  نه األلباني[ (2)
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ل حبن صت وحبن ثب  اجديث تفضلها فال دليل علا ختصيصها مبزيد عبادة يفورود الفض

وال صرااتته   ال يعين مشروعية ختصي  ليلها أو نهارها تعبادة ي و  ينقل عن الرن   

 ختصيصها تعبادة . وأنكر املالكية ختصيصها تالعبادة وقالوا حبنه تدعة .

قا  اتن تيمية : "وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل ي وكان يف ال لف من يصلي 

 .ا يف امل ا د تدعة وكذلك الصالة األلفية"فيها ي لكن اال تماع إل يائه

 صفة التطوع املطل  : -

 كم التطوع تركعرة أو ثالثرًا .. : األقرر: : أنره ال يصرت حبال يف الروتر ألنره عمرل لريا           -

 عليه أمر اهلل ورسوله فال يصت .

 
 . وأ ر ذلك . وكيفيتها ((1)صالة النافلة قاعدًا ) كمه -

 ما األ ر فال اللو :وأ

: )مرن صرلا قائمرًا فهرو      ( أن يكون تال عذر : فعلا نصف أ ر صالة القرائم لقولره   1

 أفضل ي ومن صلا قاعدًا فله أ ر نصف القائم( ]الب اري[ .

( أن يكون تعذر وكان من عادته أن يصلي قائمرًا : يكترب لره أ رر القرائم جرديث :       2

 ]الب اري [ .(2)كان يعمل صاياًا مقيمًا ( )حبذا مرض العبد أو سافر كتب له ما 

كيفية صالة القاعد : ي ن ترتعه مبال قيام جديث عائشرة قالر  : )رأير  رسرو  اهلل     

 )وأما يف  ا  الركوع فاملذهب ير ين ر ليره ي واألقرر: : يكرون يف      (3)يصلي مرتتعًا

النظر ألن هيئة  الركوع كاا  القيام أي يكون مرتتعًا . قا  اتن قدامة : وهو أصت يف

 الراكع يف ر ليه هيئة القائم فينب ي أن يكون علا هيئته . 

                                                 
(1)

 تالليل : ثالثة أنواع : أ وا  صالته  

 صالته قائمًا . –وهو أك رها  -1

 صلي قاعدًا ويركع قاعدًا .ي -2

 يقرأ قاعدًا فاذا تقي ي ري من قرا ته قدر ثالثني أو أرتعني قام فركع  -3
(2)

وهذه من نعرم اهلل الر  ت رتو ب علرا العاقرل أن ُيك رر مرن النوافرل مرا دام يف  را  الصراة ي ألن مجيرع النوافرل الر                 

 لها.يعملها يف صاته حبذا مرض وعجز عنها كتب  له كاملة كلنه يفع

 ]الن ائي وهو صايت[. (2)
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 صالة النافلة علا الرا لة : -

يصلي التطوع علا را لته حبذا كان يف ال فر أينما تو ه  ؛ يومئ ترأسه قبل  كان 

أي و ه تو ه. وكان أ يانًا حبذا سافر وأراد أن يتطوع ي استقبل تناقته القبلة ي فكرب ي 

 ثم صلا  يث و هه ركاته. وهو خاص تال فر ي ويد  علا ذلك ما يلي:

ي بت علا الرا لة قبل أي و ه تو ه  ما  ا  عن اتن عمر قا :"كان رسو  اهلل  .1

 . (2)ي ويوتر عليها ي يري أنه ال يصلي عليها املكتوتة"

ي  حبذا أراد أن يصلي علا را لته تطوعًا عن أنا تن مالك قا :"كان رسو  اهلل  .2

 .(1)استقبل القبلة ي فكرب للصالة ي ثم خلا را لته ي فصلا  ي ما تو ه  ته"

  كم صالة التطوع مجاعة : -

 تشرع اجلماعة يف صالة التطوع تشرس أن ال تت ذ عادة راتبة وفعلها يف البي  أفضل.

مشروعية اجلماعة يف صالة الليل كما يف  ديث  -1ومما يد  علا ذلك ما يلي:

ما  ا  عن أنا تن مالك  -  .2 ذيفةي واتن عبال يف صالتهما مجاعة مع الن  

لطعام صنعته له ي فلكل منه ي ثم قا :" قوموا  أن  دته مليكة دع  رسو  اهلل 

سود من طو  ما لبا ي فنضاته فألصل لكم " قا  أنا فقم  حب   صري لنا قد ا

ي وصفف  واليتيم ورا ه والعجو  من ورائنا ي فصلا لنا  مبا  ي فقام رسو  اهلل 

 . (3)ركعتني ي ثم انصرف رسو  اهلل 

قا  اتن تيمية رمحه اهلل: "واال تماع علا صالة النفل أ يانًا مما ت تاب فيه اجلماعة 

ي م ل أن حي ن أن يصلي و ده ي أو ال  حبذا   يت ذ راتبة ي وكذا حبن كان ملصلاة

ينشط و ده ي فاجلماعة أفضل حبذا   تت ذ راتبة ي وفعلها يف البي  أفضل ي حبال 

 ملصلاة را اة".  

 

                                                 
 متف  عليه. (2)

. واجديث   ن حبسناده: اترن  جرر كمرا يف البلروغ واأللبراني يف صرفة       1225واللفظ له ي وأتو داود: ت 3/203أخر ه أمحد:  (1)

 .55: صر صالة الن  

 .451ي وم لم: ت 310متف  عليه: الب اري: ت (2)
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 صالة الضحى

  كم صالة الضاا : -

.واألقر: : ما ذهب حبليه مجهور العلما  وهو : مشروعية املداومرة   (1)املذهب : ت ن أ يانًا 

هريرررة : )أوصرراني ..( ي وجررديث : )يصرربت علررا كررل سررالما مررن      عليهررا جررديث أترري   

أ ررردكم صررردقة فكرررل ت ررربياة صررردقة .. وجيرررز  مرررن ذلرررك ركعتررران يركعهمرررا مرررن  

 الضاا( ]م لم[ . 

أقلررها : ركعترران جررديث أترري هريرررة . وورد صررالتها  عرردد ركعررات صررالة الضرراا : -

يزيد ما شا  اهلل( يصلي الضاا أرتع ركعات ي و أرتعًا وعن عائشة : )كان الن  

]م لم[ ويف اجديث القدسي : )يرا اترن  دم ي اركرع لري مرن أو  النهرار أرترع ركعرات         

 :(3)وق  صالة الضاا وأفضله -  ومثانيًا . (2)أكفك  خره( 

 (4)صالة االستخارة

يعلمنا االست ارة يف األمور كما يعلمنا ال ورة  ورد فيها  ديث  اتر : كان رسو  اهلل 

ي يقو  : )حبذا هم أ دكم تاألمر فلريكع ركعتني من يري الفريضرة ثرم ليقرل :     من القر ن

 اللهم حبني أست رية تعلمك وأستقدرة ..  ( ومما يف اجديث من امل ائل:

 مشروعية صالة االست ارة . وأنها ركعتان من يري الفريضة . -

                                                 
يصررلي الضرراا  تررا نقررو  : ال يرردعها ي ويرردعها  تررا نقررو  : ال يصررليها( ]أمحررد.   جررديث أترري سررعيد : )كرران رسررو  اهلل (2)

 الرتمذي و  نه وهو ضعيف[

 أخر ه الرتمذي وصااه األلباني. (1)
(3)

: )من صلا ال داة يف مجاعة ثم قعد يذكر اهلل  تا تطلع الشرما ثرم صرلا     سنة اإلشرا  : عن أنا قا  قا  رسو  اهلل 

 جة وعمرة تامة تامة تامة ( ]الرتمذي وقا  :   ن يريب ي و  نه تشرواهده املبراركفوري ووافقره     ركعتني كان  له كل ر

أمحد شاكر ي و  نه األلبراني [ ويف  رديث أتري أمامرة : )مرن صرلا الصربت يف مجاعرة ي بر  فيره  ترا يصرلي سرباة الضراا               

نررذري واهلي مرري و  ررنه األلبرراني يف الرتييررب     كرران كررل ر  ررا  أو معتمررر تامررًا  جترره وعمرترره(]الطرباني ي  ررود حبسررناده امل       

حبذا صرلا الفجرر  لرا يف مصراله      كمرا )كران الرن      والرتهيب[. أما اجللول يف امل جد تعرد الفجرر فقرد ثبر  عرن الرن        

 ترا تطلررع الشررما   رنًا ( ]م ررلم[ وصررالة ركعرتني ثبرر  مشررروعيتها يف أ اديرث الضرراا ي ولكررن ثبروت األ ررر اختلررف فيرره      

 واسع.وفضل رتنا 

ألمته أن ي تعلموا اهلل ما عنده من األمور ال  ير تهرم يف  يراتهم ن وأن يطلبروه تعرا  ايررية فيهرا ي وذلرك         شرع الرسو   (4)

 تلن علمهم صالة االست ارة مكان ما يفعل يف اجلاهلية من الطرية واالستق ام تاأل الم واألقدات .
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 أن االست ارة م تابة يف مجيع األمور . -

 ا  العقار وال يارة وسفر املبات والدراسة والعمل.ي ت ار يف األمور املبا ة كشر

وأمررا الوا ررب وامل ررتاب فررال ي ررت ار يف فعلرره تررل ي ررت ار فيمررا يتعلرر  ترره فمرر اًل اجررد   

 ي ت ار يف الرفقة و من ال فر ووسيلة الركو: ي والزوا  يف عني املرأة أو يف  منه .

يف األمور املهمة كالدراسة وا رم واملكروه ال ي ت ار يف تركها.   وتتلكد صالتها 

 اجلامعية ي العمل ي الزوا  ي ال فر .. 

متررا تكررون االسررت ارة   ال تكررون االسررت ارة يف  ررا  الرررتدد ي وحبذا كرران امل ررلم     -

مرتددًا يف أمر فعليه أن التار منهما أمرًا   رب قدراتره ومرا يناسربه مرن األمررين ي       

في رت ري فيره ثرم تعرد االسرت ارة       وي تشري يف ذلك فاذا عني أ دهما وهم علا فعله

هضي عليه فان كان خريًا ي ره اهلل له وتارة له فيه ي وحبن كان يري ذلرك صررفه   

 عنه وي ر له ما فيه ايري تاذنه تعا  .   وهضي فيه سوا  انشرت صدره له أم ال . 

 : )من توضل حنرو وضروئي هرذا ثرم صرلا ركعرتني ال       قا  رسو  اهلل  ركعيت الوضوء :* 

 حيدر فيهما نف ه يفر له ما تقدم من ذنبه( ]متف  عليه[ ومل لم : )حبال و ب  له اجلنة(.

لبال  : )يا تال   دثين تلر ا عمل عملته يف اإلسرالم فراني مسعر      وكذلك قو  الن  

دف نعليك تني يدي يف اجلنة فقا  : ما عمل  عماًل أر ا عندي حبال أني   أتطهر طهورًا يف 

 أو نهار حبال صلي  تذلك الطهور ما كتب اهلل لي أن أصليه( ]متف  عليه[ . ساعة من ليل

ينب رري علررا العبررد أن حيرررص علررا تقرروى اهلل ومراقبترره وعرردم الوقرروع يف  صالالالة التو الال  :* 

 صالة عند التوتة . املعصية فان أذنب تادر حب  التوتة واإلناتة ي وقد شرع الرسو  

يقو  : )ما من    أتو تكر قا  : مسع  رسو  اهلل عن علي قا  :  دثين أتو تكر وصد

 ر ل يذنب ذنبًا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم ي ت فر اهلل حبال يفر اهلل له ثم قرأ: 

           َُوالَِّذيَن حبنَذا َفَعُلروا َفاِ َشرًة َأْو َظَلُمروا َأْنُفَ رُهْم َذَكرُروا اللَّرَه َفاْسرَتْ َفُروا ِلرُذُنوِتهنْم َوَمرْن َيْ ِفرر 

(1)ذُُّنوَ: حبنلَّا اللَُّه َوَلْم ُيِصرُّوا َعَلا َما َفَعُلوا َوُهْم َيْعَلُموَنال
 . 

                                                 
  جر ي و  نه األلباني[] الرتمذي وأتو.داود و ود حبسناده اتن  (2)
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 أحكام سجود التالوة والشكر 

 هل سجود التالوة والشكر صالة   -

 املذهب : صالة ألنه سجود يقصد ته التقر: حب  اهلل فكان ك جود الصالة .

صالة مرن سررت العرورة واسرتقبا  القبلرة      ويلزم علا هذا القو  : أنه يشرتس له ما يشرتس لل

 والوضو  .

القو  ال اني : ليا تصالة . قا  اتن القيم : وهو قو  ك ري من ال لف . وهو اختيار اتن 

  زم والب اري واتن تيمية واتن القيم . 

 تعدم الدليل علا أنه يلزم فيه مرا يلرزم للصرالة ي وكرذلك أن الرن        -1واستدلوا : 

  ضره و  ينقل أنه أمر أ دًا منهم تالوضو  .  كان ي جد مع من

ألنه ليا تصالة من كل و ه فليا هرو تركعرة وال ترركعتني فيجرو  ترال وضرو         -2

 وللجنب واجائض وحب  يري القبلة ك ائر الذكر .

 . (1)ويقوي هذا : ما ثب  عن اتن عمر أنه كان ي جد علا يري وضو  

لره مرا يشررتس للصرالة مرن سررت العرورة واسرتقبا          ويلزم علا هذا القو  : أنره ال يشررتس   

القبلة والوضو  . والرا ت : القو  ال اني ي وحبن كان األو  أن يكون ال جود مع تروفر  

 . شروس الصالة ألنه عبادة والعبادة ينب ي أن تكون  ا  الكما 

 : (2) كم سجود التالوة علا القار  وامل تمع -

)والرنجم( و    ن ثاتر  : قرا  : قررأت علرا الرن       ومما يد  علا أنه سنة :  ديث  يرد تر  

َوحبنَذا ُقررررنَ  َعَلرررْيهنُم اْلُقرررْر ُن ال  وأمرررا الرررذم الررروارد كقولررره  ي رررجد فيهرررا . رواه الب ررراري .

 يف ذم من تركه تكذيبًا واستكبارًا . َيْ ُجُدوَن

 

                                                 
 ]أخر ه الب اري معلقًا تصي ة اجلزم [ (2)
(2)

امل تمع : من قصد استماع القر ن . وورد يف فضل ال جود مرفوعًا )حبذا قرأ اتن  دم ال جدة ف جد اعتز  الشريطان يبكري   

 ]م لم[ يقو  : يا ويله أمر اتن  دم تال جود ف جد فله اجلنة ي وأمرت تال جود فلتي  فلي النار(
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اجفظ يكرر ال جود تتكرار التالوة ال  يتعبد تها حبال حبن كرر التالوة جا رة كر   -

 أو الستنباس  كم ال حبن طا  الفصل .

 تكرار حتية امل جد تتكرر الدخو  : -

 ال اللو الداخل من  الني :

 أن الر  تنية أال يعود فتشرع له التاية سوا  عاد قريبًا أو تعيدًا . -1

 أن الر  تنية العود فان عاد قريبًا   تشرع ي وحبن عاد تعيدًا شرع  . -2

ائم علرا خدمتره ونظافتره واملقريم فيره فرال يصرلي حتيرة امل رجد مرع           )قيم امل رجد( أي القر  

 كل دخو  له ؛ ألنه يك ر دخوله وخرو ه للقيام تلمور امل جد فيش  عليه .  

 [(1) كم سجود التالوة علا ال امع : أثر ع مان ]صايت -

 .(2) كم ال جود علا امل تمع مع عدم سجود القار  : ما استد  ته املؤلف ضعيف -

 ذلك : االستماع للقر ن عرب امل جل ي فال يشرع سجود امل تمع . ومن صور

م ائل خر ها املؤلف علا القو  تلنه صالة : كقوله : )ويتريم حمردر تشررطه( علرا      -

القررو  تلنرره صررالة ي وشرررطه عرردم املررا  أو الضرررر تاسررتعماله . وال ررجود قرردام القررار  ..    

 والصايت صاة ذلك كله ي وال يلزم التيمم.

 : (3)ل جدات يف القر نعدد ا -

قرا  يف ص :   سجدة ص شكر ولي   من عزائم ال جود جديث اتن عبال أن الن  

وملا يف الب اري عرن اترن عبرال : )ص     (4))سجدها ن  اهلل داود توتة ون جدها شكرًا (

 ي جد فيها(. لي   من عزائم ال جود ي وقد رأي  رسو  اهلل 

 صفة سجود التالوة: له  التان : -

                                                 
 ]أخر ه الب اري معلقًا وعبد الر ا  واتن أتي شيبة وصااه اتن  جر [ (2)

[ ولكررن صررت مررن قررو  اتررن م ررعود ل المرره : )اسررجد ن ررجد      473]أخر رره الشررافعي واتررن أترري شرريبة وهررو ضررعيف اإلروا      (1)

 معك(]الب اري معلقًا تاجلزم[ .

أقررأه   ت ي واألقرر: أنهرا منهرا جرديث عبرد اهلل ترن عمررو: )أن الرن          اختلف يف عد ال جدة ال انيرة يف اجرد مرن ال رجدا     (2)

 مخا عشرة سجدة يف القر ن منها ثالر يف املفصل ي ويف سورة اجد سجدتان( ]أتو داود.اتن ما ه و  نه النووي يف اجملموع[  

 ن ت جد داخل الصالة .]الن ائي. قا  اتن  جر: ر اله ثقات[ ي فلم يرد فيها أمر وال حتريض ي وال تلل أ (4)
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( أن يكرون يف الصررالة : يشرررع التكربري عنررد ايفررض والرفررع . ملرا روى أتررو هريرررة أنرره    1

 كان يصلي تهرم فيكررب كلمرا خفرض ورفعيويقرو :حبني ألشربههم صرالة ترسرو  اهلل         

 (]الب اري[.

أن يكررون خررار  الصررالة : املررذهب : يشرررع التكرربري يف ايفررض والرفررع وال ررالم ي  ( 2

كربري يف ايفرض والرفرع وال التشرهد وال رالم يألننرا تعبردنا        والرا ت : أنه ال يشررع الت 

 تال جود ي وهي لي   تصالة ي فال يزاد شي  يف العبادة حبال تدليل ي وال دليل .

يقرررأ علينررا القررر ن فرراذا مررر   وأمررا مررا ورد مررن  ررديث اتررن عمررر : )كرران رسررو  اهلل   

وال  م لعدم نقله عنه وال يشرع الت لي . (1)تال جدة كرب وسجد وسجدنا( فهو ضعيف 

]متفر   عن أصااته . وال يرفع يديه جديث اتن عمر : )وكان ال يفعرل ذلرك يف ال رجود(   

 . أي رفع اليدين. وال يشرع القيام أل ل ال جود لعدم نقله عنه عليه[ 

 ما يشرع من أذكار يف سجدة التالوة : -

 .األذكار املشروعة يف سجود الصالة ك باان رتي األعلا ويريه 

يقرو  يف سرجود القرر ن تالليرل :      ومن األدعية اياصة : ما روته عائشرة : )كران الرن     

 .  (2)سجد و هي للذي خلقه وش  مسعه وتصره  وله وقوته( 

  كم قرا ة اإلمام سجدة يف صالة سرية : -

القرا ة مكروهة علا املذهب ي والرا ت : عدم الكراهرة ألن الكراهرة  كرم شررعي     

. وأما ال جود : فان كان سيؤدي حب  الت ليط علا امللموم فال ي رجد ي   حتتا  حب  دليل

وحبن كان ال يؤدي كجماعة حمصورين يعرفون ذلك أو يرفع صوته تآية ال جدة فيعررف  

 عنه ذلك في جد . 

 (3)سجود الشكر
                                                 

 [ 472]أمحد.وأتو داود ي وضعفه النووي يف اجملموع واتن  جر يف البلوغ واأللباني يف اإلروا   (2)

 ]أتو داود.الرتمذي وصااه ي وهو صايت ي وحنوه مل لم يف سجود الصالة[ (1)
(3)

ر : االعررتاف تنعمرة اهلل عليرك والريقني     وقفة : ما أك ر نعرم اهلل علرا العبرد فالوا رب هرو شركر اهلل عليهرا ي ومرن الشرك          

تلنها حمض توفي  من اهلل وعدم ن بتها حب  يريه حبال علا أنه سبب وف  حبليه العبد من رته ي وكرذلك التاردر تنعمرة اهلل عليرك     

ي  اعملروا    داود شركراً  ي وشكرها تراجلوارت والعمرل تاسرت دام هرذه النعمرة يف الطاعرة وايرري وا تنرا: املعاصري والشرر          

 ومن شكر اهلل علا النعم املتجددة : سجود الشكر .
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  كمه يف خار  الصالة :   -

 سبب مشروعيته : -

دينيرة أو دنيويرة كتجردد مرا  أو     ي تاب عنرد دردد الرنعم سروا  كانر  عامرة أو خاصرة        

 نصر علا عدو أو تفو  أو جنات أو قبو  يف عمل أو دراسة .

 وال ي جد للنعم الدائمة ألنها ال تنقطع ي ولو شرع الست ر  العمر كله .

حبذا أتراه أمرر سرر تره خرر سرا دًا        واألدلة يف سجود الشكر ك رية منها : )كان الرن   

. ي وسررجد علرري  ررني و ررد ذا ال ديررة يف     (2)الم همرردان ملررا تل رره حبسرر   ي وسررجد (1)هلل( 

 ]متف  عليه[ .  ي وسجد كعب تن مالك ملا تشر تتوتة اهلل عليه (3)ايوار 

 كم سجود الشكر يف الصالة :ال يشرع يف الصالة فرال تعلر  لره تالصرالة في رالف       -

 . عاملًا عامدًا : تبطل صالته -1 سجود التالوة  . فلو سجد للشكر فال اللو :

 صفة سجود الشكر :  -    اهاًل ي ناسيًا : ال تبطل صالته تذلك .-2 

 أحكام أوقات النهي

 ملا ذكر صالة التطوع ناسب أن يذكر األوقات ال  ينها عن التطوع فيها .

 * عدد أوقات النهي وحتديدها :

 : (4)من طلوع الفجر ال اني  تا ترتفع قيد رمت -1

 متف  عليه[ ة تعد صالة الصبت  تا ترتفع الشما(] ديث أتي سعيد مرفوعًا : )ال صال

 . وت ت نا ركع  الفجر . (5)وي تد  تلنه من طلوع الفجر : مبا ذكره املؤلف

عند قيامها  تا تزو  . كمرا يف  رديث عمررو ترن عب رة : )ثرم صرل  ترا ي رتقل           -2

 الظل تالرمت ي ثم اقصر عن الصالة فانه  ينئذ ت جر  هنم(.

                                                 
 [474]أتو داود . الرتمذي . اتن ما ه وهو   ن كما قا  الرتمذي . اإلروا   (2)

 ]البيهقي وصااه[ (1)

 [474]أمحدي و  نه يف اإلروا   (2)
(4)

 .  وارتفاعها قيد رمت : تناو اثين عشر دقيقة واأل وس رتع ساعة كما ذكر اتن ع يمني 

 [.471]أتو داود .الرتمذي.وهو   ن تطرقه . وصااه يف اإلروا    (5)
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. ويف  ررديث عمرررو تررن عب ررة : )ثررم اقصررر عررن  (1)يروتهررامررن صررالة العصررر  تررا  -3

 الصالة  تا ت ر: الشما فانها ت ر: تني قرني شيطان( .

 اجكمة من النهي عن الصالة يف تعض األوقات : -

 اجكمة تعبدية. فنان نتعبد اهلل تعدم الصالة يف هذه األوقات. -1

ث تاجكمرة  عدم املشراتهة لعبراد الشرما واملشرركني . فقرد صرر   األ ادير        -2

هذه عنرد طلروع الشرما ويروتهرا ي وملرا كران الشررة أمرره خطرري سرد الشرارع كرل             

 طري  يوصل حبليه ولو من تعيد فنها عن الصالة قبل طلوع الشما وقبل يروتها .

 ت جري النار عند قيام الشما  تا الزوا  . -3

دد التنشيط للعبادة يف يريهرا مرن األوقرات و ترا ال هرل العاترد ويفررت ي ترل جير          -4

 نشاطه يف هذه األوقات ملا تعدها .

 * ما جيو  من الصالة يف أوقات النهي :

 قضا  الفرائض . -1

 ركع  الطواف  وهي من ذوات األسبا: ي وذوات األسبا: تشرع يف وق  النهي . -2

 حبعادة مجاعة. وهي من ذوات األسبا: . -3

قرات مطلقرًا .   والررا ت : أنره يصرلا علرا اجلنرا ة يف مجيرع األو       الصالة علا اجلنا ة: -4

 وهو قو  الشافعية واختيار اتن تيمية . 

  كم التطوع املطل  وما ليا له سبب يف أوقات النهي : -

يف  ديث اترن عمرر : )ال تتارروا تصرالتكم طلروع الشرما وال يروتهرا(         حيرم . لقوله 

 أن نصلي فيهن..(. ]متف  عليه[ ي وجديث عقبة : )ثالر ساعات نهانا رسو  اهلل 

                                                 
(1)

صلا تعد العصر ركعتني ي فقد ورد عن أم سلمة أن أتا سلمة سل  عائشة عن ال جدتني اللرتني كران    وقد ورد أن الن   

و ن ريهما فصرالهما تعرد العصرر ثرم      يصليهما تعد العصر فقال  : )كان يصليهما قبل العصر ثم حبنه ش ل عنهما أ رسو  اهلل 

جرديث عائشرة : )كران يصرلي      أثبتهما ي وكان حبذا صلا صالة أثبتها ( ]م لم[ ي وتعضرهم نراقش هرذا أنره مرن خصوصرياته       

تعد العصر وينها عنها ي ويواصل وينها عن الوصا ( ]أتو داود وفيه ضعف[.وتعضرهم أ را: : ترلن النهري عنرد يررو: الشرما ي        

عصر والشما تيضا  نقية يري داخل يف النهي ويد  عليه  ديث علي مرفوعًا : )نها عن الصرالة تعرد العصرر حبال    فالصالة تعد ال

والشررما مرتفعررة( ] أتررو داود .و الن ررائي . وأمحررد وصررااه األلبرراني يف الصرراياة[ . وهررو قررو  مجاعررة مررن ال ررلف واتررن  ررزم      

 علا ركعتني تعد العصر .فهو املداومة  واختاره األلباني ي وأما اختصاص الن  
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 م التطوع الذي له سبب يف أوقات النهي :  ك - 

 كتاية امل جد ي وسنة الوضو ي وصالة الك وف . 

 اتف  أهل العلم علا حتريم التطوع املطل  ي واختلفوا فيما له سبب علا قولني :

القررو  األو  : ال تفعررل ذوات األسرربا: يف وقرر  النهرري . وهررو قررو  مجهررور العلمررا  ي وهررو 

 املعتمد يف املذهب .

لقو  ال اني : مشروعية ذوات األسبا: يف أوقات النهري . وهرو مرذهب الشرافعية وروايرة      ا

 عند اجناتلة واختيار اتن تيمية . وهو الرا ت .

 سبب ايالف : هو التعارض الظاهر تني األدلة وايالف يف كيفية اجلمع تينها :

مل رجد فرال جيلرا    فالدليل األو  : هو  ديث أتري قترادة مرفوعرًا : )حبذا دخرل أ ردكم ا     

والدليل ال اني : أ اديث   تا يصلي ركعتني(]متف  عليه[ وما يف معناه من األدلة .

النهي عن الصالة يف أوقات النهي كاديث عقبة تن عامر رضي اهلل عنه قرا  : )ثرالر   

 أن نصلي فيهن..(. ساعات نهانا رسو  اهلل 

اجديث ال راني : عرام يف كرل    فالدليل األو  عام يف كل وق  خاص تتاية امل جد ي و

صالة خاص تلوقات حمرددة ي فمرن قردم األو  قرا  جبروا  فعرل ذوات األسربا: يف وقر          

ي ومررن قرردم ال رراني قررا  تعرردم اجلرروا  .وقررالوا : نقرردم عمومررات النهرري لكونهررا   (1)النهرري

: ته جيمع تني االدلة ي ويقويه  ديث اتن عمر مرفوعًا الرا ت : القو  ال اني ي و  اظرة.

)ال تتاروا تصالتكم طلوع الشما وال يروتها( فجعرل منراس التارريم أن يتاررى املرر       

تصالته أوقات النهي ي وهذا يكون تفعل النوافل املطلقرة ي أمرا مرا لره سربب فلرم يتارر        

      املررر  هررذا الوقرر  ويقصررده ي تررل يصررلي فيرره جصررو  سرربب الصررالة يف ذلررك الوقرر             

 .    (2)اتفاقًا 

                                                 
وقالوا : تني أدلة النهي يف مجيع األوقرات وشررعية ذوات األسربا: عمروم وخصروص و هري ي فل اديرث النهري عامرة يف مجيرع            (2)

الصلوات خاصة يف تعض األوقات ي واألمر تتاية امل جد عرام يف مجيرع األوقرات خراص يف حتيرة امل رجد ي فت صر  عمومرات         

 صرري  تقضررا  لررة ي ألن عمرروم النهرري قررد دخلرره الت ايررة امل ررجد ألنهررا أقرروى مررن عمومررات النهرري يف الدال النهرري تعمرروم األمررر تت

الفوائ  ورك  الطواف وحبعادة اجلماعة وصالة اجلنا ة ي فد  علا ضعف داللته ي خبالف عموم األمر فلم يدخلره الت صري    

 ي وتهذا جنمع تني األدلة .

 . 23/211جمموع الفتاوى  (1)


