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دُ ََلُم  ،هلل امحل ََلُة َوالسَّ   َل عَ َوالصَّ
ِ
ُ  إِلَّ  إَِلَ  لَ  َأنْ  َأْشَهدُ وَ  ،َرُسوِل اّللَّ  َأنَّ  َوَأْشَهدُ  ،اّللَّ

ًدا مَّ د   ،☺َوَرُسوُلُه  َعْبُدهُ  ُُمَ ــعْ ــا ب َ
َ م 
َ 
 :أ

 أكر معكم د  ت  ه   ن  ش  ه عات  ا مما روت  ث ً ه يف إذ كان يعمل ☺ عن النبي ،▲ حدن 

ْهرِ  َقْبَل  َبْيتِي يِف  ُيَصِّل  َكانَ » :▲َقاَلْت  ،يومه إن كان يف حرضه  ََيُْرُج  ُثمَّ  ،َأْرَبًعا الظُّ

 َفُيَصِّل  َيْدُخُل  ُثمَّ  ،اْْلَْغِرَب  بِالنَّاسِ  ُيَصِّل  َوَكانَ  ،َرْكَعَتْيِ  َفُيَصِّل  َيْدُخُل  ُثمَّ  ،بِالنَّاسِ  َفُيَصِّل 

 تِْسعَ  اللَّْيلِ  ِمنَ  ُيَصِّل  َوَكانَ  ،َرْكَعَتْيِ  َفُيَصِّل  َبْيتِي َوَيْدُخُل  ،اْلِعَشاءَ  بِالنَّاسِ  َصِّل َويُ  ،َرْكَعَتْيِ 

 َوُهوَ  َقَرأَ  إَِذا َوَكانَ  ،َقاِعًدا َطِويًَل  َوَلْيًَل  ،َقائًِم  َطِويًَل  َلْيًَل  ُيَصِّل  َوَكانَ  ،اْلِوْترُ  ِفيِهنَّ  َرَكَعات  

 اْلَفْجرُ  َطَلعَ  إَِذا َوَكانَ  ،َقاِعد   َوُهوَ  َوَسَجدَ  َرَكعَ  َقاِعًدا َقَرأَ  َوإَِذا ،َقاِئم   َوُهوَ  َوَسَجدَ  عَ َركَ  َقاِئم  

 .(1)«َرْكَعَتْيِ  َصلَّ 

  َعْبدِ  وجاء بنحوه َعنْ 
ِ
  َرُسوَل  َأنَّ » :¶ُعَمَر  ْبنِ  اّللَّ

ِ
 َقْبَل  ُيَصِّل  َكانَ  ☺ اّللَّ

ْهرِ    َوَبْعدَ  ،َبْيتِهِ  يِف  َرْكَعَتْيِ  اَْلْغِرِب  َوَبْعدَ  ،َرْكَعَتْيِ  َوَبْعَدَها ،َرْكَعَتْيِ  الظُّ
ِ
 ،َرْكَعَتْيِ  الِعَشاء

َف  َحتَّى اجلُُمَعةِ  َبْعدَ  ُيَصِّل  لَ  َوَكانَ   .(2)«َرْكَعَتْيِ  َفُيَصِّل  ،َينََْصِ

والبعدية من  ،فيم يتعلق بالصَلة القبلية ☺خذ هبدي النبي ؤمن هذين احلديثي ي

 .النوافل التي تسبق الفرائض

 وهذه النافلة فيها أجر عظيم: 

  َهلل  د  بُ عَ من حيث أهنا ت،  واإلنسان يتقرب إىل اهلل، بالركوع، 

                                                           

 (.037) البخاري أخرجه (1)

 (.730) البخاري أخرجه (2)
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 .والصَلة ،والسجود

  من اْلهمت ☺ والتأيس بالنبِي  ،☺ ومن حيث أهنا تأيس بالنبِي. 

 ُهَرْيَرةَ  َأِب كم يف حديث  ،هاومن حيث أهنا مكملة للفرائض يف حال نقص 

  َرُسوُل  َقاَل  :َقاَل  ☺ النَّبِِي  َأْصَحاِب  ِمنْ  َرُجل   وجاء َعنْ  ،(1)◙
ِ
ُل » :☺ اهلل  َأوَّ

ََّها َكانَ  َفِإنْ  ،َصََلُتهُ  اْلِقيَاَمةِ  َيْومَ  اْلَعْبدُ  بِهِ  ُُيَاَسُب  ةً  َلهُ  ُكتِبَْت  َأََت َّ  َيُكنْ  َلْ  َوإِنْ  ،َتامَّ ُ  َقاَل  َهاَأََت  اّللَّ

: ع   ِمنْ  لَِعْبِدي ََتُِدونَ  َهْل  اْنُظُروا َكاةُ  ُثمَّ  ؟َفِريَضَتهُ  هِبَا َفُتْكِمُلونَ  َتَطوُّ  ُثمَّ  ،َكَذلَِك  الزَّ

 .(2)«َذلَِك  ِحَساِب  َعَل  اْْلَْعَمُل  ُتْؤَخذُ 

أو بعدها هي  ،أن هذه التطوعات التي قبل الصلوات اْلفروضات :فالشاهد *

 .ر وواق  ستا

سيبادر إىل الطهارة والوضوء  ،د نفسه صَلة أربع قبل الظهروِ عَ فإن اإلنسان الذي يُ 

 ،اهلل  اأو دع ،ثم قرأ القرآن ،ما قدر لهوربم دخل اْلسجد وصل  ،قبل اإلقامة

 .فهذا الوقت من أوقات استجابة الدعاء ،والدعاء بي اْلذان واإلقامة ل يرد

فيصيب البيت اخلري العظيم؛ بسبب  ،نال بيته خري من ذلك وهكذا إن كان يف بيته

  َرُسوُل  َقاَل ولذلك  ،هذه الصلوات
ِ
ََلةَ  َأَحُدُكمُ  َقَض  إَِذا» :☺ اهلل  ،َمْسِجِدهِ  يِف  الصَّ

 .(3)«َخرْيًا  َصََلتِهِ  ِمنْ  َبْيتِهِ  يِف  َجاِعل   اهللَ  َفِإنَّ  ،َصََلتِهِ  ِمنْ  َنِصيًبا لَِبْيتِهِ  َفْليَْجَعْل 

إل إذا خيش اإلنسان عدم  ، يف البيتلَّ َص والبعدية تُ  ،واْلصل أن النوافل القبلية

أو كان له ما  ،أو كان يف عمل ودخل مسجًدا قريًبا ،أو التأخر عن تكبرية اإلحرام ،ذلك

                                                           
 (.15767)أخرجه أمحد  (1)

 (.15767)ه أمحد أخرج (2)

 .◙ َجابِر   َعنْ  ،(007) مسلم أخرجه (3)



 

 

 

هذا  ☺وقد ثبت عن النبي  ،صَلة أيًضا يف اْلسجد أجرها عظيميمنعه من ذلك فال

 .وهذا

أنه كان  ¶يف حديث ابن عمر و ،ن يصّل أربًعا قبل الظهرفالشاهد أنه كا *

شغل صل  وإذا ،فإذا تيرس لإلنسان الوقت صل أربًعا ،(1)يصّل ركعتي قبل الظهر

 .فَل بأس بذلك ،وتارة يصّل ركعتي ،أو تارة يصّل أربًعا وهو اْلكثر ،ركعتي

  َعْبدُ  قال لهملا  ،☺وقد قال النبي 
ِ
ائِ  ْبنُ  اّللَّ   َرُسوَل  َيا :◙ ِب السَّ

ِ
 َهِذهِ  َما اّللَّ

َكَعاُت  تِي الرَّ   َأبَْواَب  إِنَّ » :َقاَل  -اْلربع قبل الظهر  :أي - (2)؟َأْدَمنَْتَها َقدْ  َأَراكَ  الَّ
ِ
َمء  السَّ

 .ثم بعد صَلة الظهر يصّل ركعتي ،(3)«َصاحِلًا َعَمًَل  فِيَها ُأَقِدمَ  َأنْ  َفأُِحبُّ  ،ُتْفتَُح 

 َا ،▲ُسْفَياَن  َأِب  بِنِْت  َحبِيَبةَ  ُأمِ  َعنْ جاء و   َرُسوَل  َسِمَعْت  َأهنَّ
ِ
 ،☺ اّللَّ

َمهُ  ،الظُّْهرِ  َبْعدَ  َوَأْرَبًعا ،الظُّْهرِ  َقْبَل  َأْرَبًعا َصلَّ  َمنْ » :َيُقوُل  ُ  َحرَّ ُيسنه بعض  ،(6)«النَّارِ  َعَل  اّللَّ

 .ويضعفه بعضهم ،أهل العلم

َعاِئَشَة  حديث ،الظهر يف حال عدم الصَلة قبل الظهر وقد ثبت صَلة اْلربع  بعد

ْهرِ  َقْبَل  َأْرَبًعا ُيَصِل  َلْ  إَِذا َكانَ  ☺ النَّبِيَّ  َأنَّ » ،▲ ُهنَّ  الظُّ أربع  :أي ،(6)«َبْعَدَها َصَلَّ

 .ا هلل ركعات تطوعً 

يف  كم ،ركعتي بعد الظهر فصَلها بعد العَص ال بل إنه يف مرة من اْلرات ل يصِل 

 النَّبِيَّ  َسِمْعُت  :َفَقاَلْت  ،عندما ُسِئَلت عن الركعتي بعد العَص ▲َسَلَمَة  ُأمِ حديث 

                                                           
 (.730) البخاري أخرجه (1)

  َعْبدِ  َعنْ  ،(23632) أمحد أخرجه (2)
ِ
ائِِب  ْبنِ  اّللَّ  .◙ السَّ

 (.16375) أمحد أخرجه (3)

 (.25002)أخرجه أمحد  (6)

 (.625) الرتمذيأخرجه  (6)



 

 

 اليمن حرسها اهلل تعاىل ،حمافظة املهرة ،بالغيضة – (يهم رضوان اهلل عل )مركز السنة مبسجد الصحابة 
 

م   َبنِي ِمنْ  نِْسَوة   َوِعنِْدي َعَّلَّ  َدَخَل  ُثمَّ  ،الَعَْصَ  َصلَّ  َوإِنَّهُ  ،َعنُْهَم  َينَْهى ☺  ِمنَ  َحَرا

ا ،اْلَنَْصارِ  ُُهَ  :َسَلَمةَ  ُأمُّ  َتُقوُل  :َفُقوِل  ،َجنْبِهِ  إىَِل  ُقوِمي :َفُقْلُت  ،اخلَاِدمَ  إَِلْيهِ  َفَأْرَسْلُت  ،َفَصَلَّ

  َرُسوَل  َيا
ِ
ْكَعَتْيِ  َهاَتْيِ  َعنْ  َتنَْهى َأْسَمْعَك  َأَلمْ  اّللَّ  بَِيِدهِ  َأَشارَ  َفِإنْ  ،ُتَصِليِهَم  َفَأَراكَ  ؟الرَّ

َف  َفَلمَّ  ،َعنْهُ  َفاْسَتْأَخَرْت  َيِدهِ بِ  َفَأَشارَ  ،اجلَاِرَيةُ  َفَفَعَلِت  ،َفاْسَتْأِخِري  َأِب  بِنَْت  َيا» :َقاَل  اْنََصَ

ْكَعتَْيِ  َعنِ  َسَأْلِت  ،ُأَميَّةَ   ،َقْوِمِهمْ  ِمنْ  بِاإِلْسََلمِ  الَقيْسِ  َعْبدِ  ِمنْ  ُأنَاس   َأتَاِن  إِنَّهُ  ،الَعَْصِ  َبْعدَ  الرَّ

ْكَعتَْيِ  َعنِ  َفَشَغُلوِن   .(1)«َهاَتانِ  َفُهَم  ،الظُّْهرِ  َبْعدَ  اللَّتَْيِ  الرَّ

 .داوم عليه :أي ،(2)«َأثَْبَتهُ  َعَمًَل  َعِمَل  َكاَن إَِذا» ☺النَّبِِي عليها؛ ْلن  مْ اوِ ثم دَ 

إل إذا كان  ،والسنة أن تصل يف البيت ،بعد اْلغربركعتي  يصّلومن السنن أيًضا 

 ،وسوقه ،أو ربم َيرج إىل دكانه ،ةأو لسمع ُمارض ،باقًيا يف اْلسجد؛ حلضور درًسا

 .ويصّل كذلك بعد العشاء ركعتي ،وذلك أمر طيب ،فيصليها يف اْلسجد

 َخرْي   اْلَفْجرِ  َرْكَعَتا» :☺ النَّبِِي يف فضلهم قول  وقد جاء ،ويصّل قبل الفجر ركعتي

ْنيَا ِمنَ  يف سفره مع أنه  تىعل ركعتي الفجر ح يداوم ☺وكان النبي  ،(3)«فِيَها َوَما الدُّ

كان يصّل ركعتي الفجر؛ لفضلهم  ،والبعدية يف سفره ،كان ل يصّل النوافل القبلية

 َعنْ ف ،ويف الثانية باإلخَلص ،وربم قرأ يف اْلوىل بالكافرون ،ز فيهموكان يتجوَّ  ،وبركتهم

  َرُسوَل  َأنَّ » ،◙ ُهَرْيَرةَ  َأِب 
ِ
َا }َيا ُقْل  :رِ اْلَفجْ  َرْكَعَتِي  يِف  َقَرأَ  ☺ اهلل  ،اْلَكاِفُروَن{ َأُّيُّ

{ اهللُ  ُهوَ  َو}ُقْل   .(6)«َأَحد 

  :قول اهلل يف اْلوىل وربم قرأ 
ِ
 :ويف الثانية ، َوَما ُأنِزَل إَِلْينَا{}ُقوُلوا آَمنَّا بِاّللَّ

                                                           
 .(736)ومسلم  ،(6307) البخاريأخرجه  (1)

 .▲ َعائَِشةَ  َعنْ  ،(065) مسلمأخرجه  (2)

 .▲ َعائَِشةَ  َعنْ ، (026) مسلمأخرجه  (3)

 (.625) مسلمأخرجه  (6)



 

 

 

{ اآلية
ِ
ٰ ِمنُْهُم اْلُكْفَر َقاَل َمْن َأنَصاِري إىَِل اّللَّ

 ،¶ َعبَّاس   اْبنِ  فعن .}َفَلمَّ َأَحسَّ ِعيَسى

  َرُسوَل  َأنَّ 
ِ
  آَمنَّا ُقوُلوا } :ِمنُْهَم  اْْلُوىَل  يِف  اْلَفْجرِ  َرْكَعَتِي  يِف  َيْقَرأُ  َكانَ  ☺ اهلل

ِ
 ُأنِْزَل  َوَما بِاّلل

تِي اآْلَيةَ [ 135:البقرة{ ]إَِلْينَا   آَمنَّا} :ِمنُْهَم  اآْلِخَرةِ  َويِف  ،اْلَبَقَرةِ  يِف  الَّ
ِ
 بَِأنَّا ْشَهدْ َوا بِاّلل

 .(1) « [62:عمران آل{ ]ُمْسلُِمونَ 

 .اهبذ أن اإلنسان يتقرب إىل اهلل  :فالشاهد *

لقول  ،التعبد بي كل أذاني ☺قد رشع لنا أيًضا عل لسان ُممد  ثم إن اهلل 

َنْ » :الثَّالَِثةِ  يِف  َقاَل  ُثمَّ  ،«َصََلة   َأَذاَنْيِ  ُكِل  َبْيَ  ،َصََلة   َأَذاَنْيِ  ُكِل  َبْيَ » :☺ النَّبِِي 
ِ
 .(2)«َشاءَ  ْل

  َعْبدِ  َعنْ  :ويف احلديث اآلخر
ِ
 َقبَْل  َصلُّوا » :َقاَل  ،☺ النَّبِِي  َعنِ  ،◙اْلَُزِنِ  اّللَّ

َنْ  الثَّالَِثةِ  يِف » :َقاَل  ،«اَْلْغِرِب  َصََلةِ 
ِ
ِهَيةَ  ،«َشاءَ  ْل  .(3)ُسنَّةً  النَّاُس  َيتَِّخَذَها َأنْ  َكَرا

فيدخل  ،السواري تدرونيبللمغرب  نَ ذِ وان اهلل عليهم إذا أُ الصحابة رض وكان

 ،◙ َمالِك   ْبنِ  َأنَسِ  َعنْ ف ،الداخل فيظن أن الصَلة قد صليت لكثرة من يصليها

نَ  َفِإَذا بِاْْلَِدينَةِ  ُكنَّا» :َقاَل  ِرَي  اْبَتَدُروا اْْلَْغِرِب  لَِصََلةِ  اْْلَُؤِذنُ  َأذَّ َوا  َرْكَعَتْيِ  َكُعونَ َفرَيْ  ،السَّ

ُجَل  إِنَّ  َحتَّى ،َرْكَعَتْيِ  ََلةَ  َأنَّ  َفَيْحِسُب  اْْلَْسِجدَ  َلَيْدُخُل  اْلَغِريَب  الرَّ  َكْثَرةِ  ِمنْ  ُصِلَيْت  َقدْ  الصَّ

 .(6)«ُيَصِليِهَم  َمنْ 

 .«َصََلة   َأَذاَنْيِ  ُكِل  َبْيَ » :☺ وأما صَلة العَص فهو داخل يف قول النبي

 ☺ النَّبِيُّ  َكانَ » :َقاَل  :- سنه بعض أهل العلمُُي  - ◙ َعِّلي من حديث جاء و

                                                           
 (.020) مسلم أخرجه (1)

  َعْبدِ  َعنْ  ،(737) ومسلم ،(520) البخاري أخرجه (2)
ِ
ل   ْبنِ  اّللَّ  .◙ ُمَغفَّ

 (.0357) البخاري أخرجه (3)

  َعْبدِ  َعنْ  ،واللفظ له (730) ومسلم ،(673) البخاري أخرجه (6)
ِ
ل   ْبنِ  اّللَّ  .◙ ُمَغفَّ
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بِيَ  اَْلََلِئَكةِ  َعَل  بِالتَّْسلِيمِ  َبْينَُهنَّ  َيْفِصُل  َرَكَعات   َأْرَبعَ  الَعَْصِ  َقْبَل  ُيَصِّل   َتبَِعُهمْ  َوَمنْ  ،اْلَُقرَّ

 .(1)«َواْلُْؤِمنِيَ  اْلُْسلِِميَ  ِمنَ 

ُ  َرِحمَ » :َقاَل  ☺ النَّبِيَّ  َأنَّ  ،¶ ُعَمرَ  اْبنِ ث حديمن وجاء   َقبَْل  َصلَّ  اْمَرأً  اّللَّ

تعاىل قد ذكره يف  ♫مع أن الشيخ مقبل  ،له بعض أهل العلمعِ يُ  ،(2)«َأْرَبًعا اْلَعَْصِ 

 .(3)«الصحيح اْلسند مما ليس يف الصحيحي»

 .ة عل هذه النوافلاإلنسان ُياول بقدر اإلمكان يف اْلحافظ أنَّ  :فشاهدنا

 َعنْ  ،َأْوس   ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ،َساِل   ْبنِ  النُّْعَمنِ  َعنِ  وقد جاء يف اْلحافظة عليها حديث  

َا ،☺ النَّبِِي  َزْوِج  ،▲ َحبِيَبةَ  ُأمِ  َعنْ  ،ُسْفَيانَ  َأِب  ْبنِ  َعنَْبَسةَ   َسِمْعُت  :َقاَلْت  َأهنَّ

  َرُسوَل 
ِ
  ُيَصِّل  ُمْسلِم   ْبد  عَ  ِمنْ  َما» :َيُقوُل  ،☺ اهلل

ِ
َّ
ِ
ةَ  ثِنْتَْي  َيْوم   ُكلَّ  ّلل ًعا َرْكَعةً  َعْْشَ  َغرْيَ  ،َتَطوُّ

 َبِرْحُت  َفَم » :َحبِيَبةَ  َأمُّ  َقاَلْت  «اجْلَنَّةِ  يِف  َبيْت   َلهُ  ُبنَِي  إِلَّ  َأوْ  ،اجْلَنَّةِ  يِف  َبيًْتا َلهُ  اهللُ  َبنَى إِلَّ  ،َفِريَضة  

و وَقاَل  ،«دُ َبعْ  ُأَصِليِهنَّ   .(6)َذلَِك  ِمْثَل  النُّْعَمنُ  وَقاَل  ،«َبْعدُ  ُأَصِليِهنَّ  َبِرْحُت  َما» :َعْمر 

 أو أنه يبنى له بيت واحد يف  ،؟هل يبنى له يف كل يوم يصليه :واختلف العلمء

 .واهلل ذو الفضل العظيم ،وقد جاءت روايات هبذا وهذا ؟،حال اْلداومة عليها

 .يرزقنا اخلري أن فنسأل اهلل 

ويعلم  ،يبادر إليهاأن هذه النوافل ينبغي لإلنسان أن يعلمها نفسه و :الشاهد *

 .ويعلم أبنائه ويعودهم عليها ملا فيها من الفضل العظيم ،اعليه وُيثهم ،أهله

                                                           
 .(1151)وابن ماجه  ،(706) النسائيو ،(627) الرتمذي أخرجه (1)

 (.1201) أبو داود أخرجه (2)

 (.016) برقم (3)

 (.027) مسلم أخرجه (6)



 

 

 

 ،فيها ركوع وسجود ،فيها الذكر ،فيها الدعاء ،ة القرآناءومعلوم أن الصَلة فيها قر

 ،فاإلنسان بقدر اإلمكان يصّل النوافل القبلية ،ادات بخَلف غريهاوغري ذلك من العب

 .والبعدية

أن اْلسافر ل يتنفل التنفل  تهورخص ،سفر فمن رمحة اهلل أما إذا كان يف 

 فإن النبي ،فريضة إل ما كان من ركعتي الفجروبعد ال ،اْلقيد؛ أي الصَلة قبل الفريضة

أناس  ¶ا بقية الصلوات فقد رأى ابن عمر وأم ،ل يرتكهم حرًضا ول سفًرا  ☺

  َيْصنَعُ  َما» :َفَقاَل  ،يصلون بعد الصَلة
ِ
 ُمَسِبًحا ُكنُْت  َلوْ » :َقاَل  ،ُيَسِبُحونَ  :ِقْيَل  «؟َهُؤَلء

  َرُسوَل  َصِحْبُت  إِِن  َأِخي اْبنَ  َيا ،َصََلِت  َْلََْتَْمُت 
ِ
َفرِ  يِف  ☺ اهلل  َتْيِ َرْكعَ  َعَل  َيِزدْ  َفَلمْ  ،السَّ

 ،ُعَمرَ  َوَصِحْبُت  ،اهللُ  َقَبَضهُ  َحتَّى َرْكَعَتْيِ  َعَل  َيِزدْ  َفَلمْ  ،َبْكر   َأبَا َوَصِحْبُت  ،اهللُ  َقَبَضهُ  َحتَّى

 َضهُ َقبَ  َحتَّى َرْكَعَتْيِ  َعَل  َيِزدْ  َفَلمْ  ،ُعْثَمنَ  َصِحْبُت  ُثمَّ  ،اهللُ  َقَبَضهُ  َحتَّى َرْكَعَتْيِ  َعَل  َيِزدْ  َفَلمْ 

  َرُسولِ  يِف  َلُكمْ  َكانَ  َلَقدْ } :اهللُ  َقاَل  َوَقدْ  «اهللُ 
ِ
 .(1) [21:اْلحزاب{ ]َحَسنَة   ُأْسَوة   اهلل

 َعنْ ف ،ما تيرس من صَلة الضحى ،ومن النوافل التي ينبغي اْلداومة عليها أيًضا 

 ،َصَدَقة   َأَحِدُكمْ  ِمنْ  ََلَمىُس  ُكِل  َعَل  ُيْصبُِح » :َقاَل  َأنَّهُ  ،☺ النَّبِِي  َعنِ  ،◙ َذري  َأِب 

 َوَأْمر   ،َصَدَقة   َتْكبرَِية   َوُكلُّ  ،َصَدَقة   ََتْلِيَلة   َوُكلُّ  ،َصَدَقة   ََتِْميَدة   َوُكلُّ  ،َصَدَقة   َتْسبِيَحة   َفُكلُّ 

 ِمنَ  َيْرَكُعُهَم  نِ َرْكَعَتا َذلَِك  ِمنْ  َوُُيِْزُئ  ،َصَدَقة   اْْلُنَْكرِ  َعنِ  َوهَنْي   ،َصَدَقة   بِاْْلَْعُروِف 

َحى  .زئ عن صدقات كثرياتَتصَلة الضحى ف .(2)«الضُّ

 َعاِئَشةَ كم يف حديث  ،ويزيد ما شاء ،كان يصّل الضحى أربًعا ☺ والنبي

                                                           
 (.577) مسلم أخرجه (1)

 (.027) مسلم أخرجه (2)
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  َرُسوُل  َكانَ » :َقاَلْت  ،▲
ِ
َحى ُيَصِّل  ☺ اهلل  .(1)«اهللُ  َشاءَ  َما َوَيِزيدُ  ،َأْرَبًعا الضُّ

  ةَ  َفْتِح  َيْومَ  َبْيَتَها َدَخَل  ☺ النَّبِيَّ  َأنَّ » :َقاَلْت  ،▲ َهانِئ   ُأمِ حديث ويف  ،َمكَّ

 .وذلك ضحى ،(2)«َرَكَعات   َثَمِن  َفَصلَّ 

ْرَداء َأِب و ،ُهَرْيَرةَ  َأِب وثبت عن   :يقول هلم ☺ أن النبي ╚ (3)َذري  َأِب و ،الدَّ

 ،«تنامَ  أن قبَل  توتر وأن ،وركعتي الضحى ،ثَلثِة أيام من كِل شهر فَل تدعن صيام»

 .فيصّل اإلنسان ما تيرس له

فإذا  ،حىإنم هي صَلة الض ،صَلة تسمى بصَلة الْشوق يف الْشعوليس هناك 

 :◙ َعَبَسةَ  ْبنِ  ولَعْمرِ  ☺النَّبِيُّ  َقاَل كم  ،الضحى خرج وقت الكراهة قم وصِل 

بِْح  َصََلةَ  َصِل » ََلةِ  َعنِ  َأقَِْصْ  ُثمَّ  ،الصُّ ْمُس  َتْطُلعَ  َحتَّى الصَّ َا ،َتْرَتِفعَ  َحتَّى الشَّ  ِحيَ  َتْطُلعُ  َفِإهنَّ

ارُ  هَلَا َيْسُجدُ  َوِحينَئِذ   ،َشيَْطان   َقْرَنْ  َبْيَ  َتْطُلعُ  ََلةَ  َفِإنَّ  َصِل  ُثمَّ  ،اْلُكفَّ  َُمُْضوَرة   َمْشُهوَدة   الصَّ

ْمِح  الِظلُّ  َيْسَتِقلَّ  َحتَّى  .(6)«بِالرُّ

وقيل  ،وأعَله إحدى عْش ركعة ،وأقله ركعة ،ًضا من الصلوات قيام الليلوهناك أي

صَلة الليل بركعتي كان يفتتح  ☺ ثَلثة عْش ركعة بالركعتي اخلفيفتي؛ ْلن النبي

 ،¶ ُعَمرَ  اْبنِ وبعض العلمء ذهب إىل الزيادة عن ذلك ُمتًجا بحديث  ،خفيفتي

  َرُسوُل  َقاَل  :َقاَل 
ِ
إل  ،(5)«َوالنََّهارِ »جاء يف بعضها و ،(6)«َمْثنَى َمثْنَى اللَّيْلِ  َصََلةُ » :☺ اهلل

                                                           
 (.017) مسلم أخرجه (1)

 .واللفظ له (335) ومسلم (،6272)بخاري ال أخرجه (2)

ْرَداء وحديث َأِب  ،(021) ومسلم (،1107)البخاري  أخرجه ،◙ ُهَرْيَرةَ  حديث َأِب  (3)  ،(022) أخرجه مسلم ،◙ الدَّ

 (.21617) أخرجه أمحد ،◙ َذري  َأِب وحديث 

 (.732) مسلم أخرجه (6)

 (.067) ومسلم (،777)البخاري  أخرجه (6)

 .(6071)أمحد  أخرجه (5)



 

 

 

 .عل بعض العلمء تأهنا أعل

كأن   ،وإن صل عل غري هذا احلال ،«َمْثنَى َمْثنَى اللَّيْلِ  َصََلةُ »أن الثابت  :فالشاهد *

 إل أنه عمل تشهد أوسط بي ☺ فعله النبي فقد ،تسليمة واحدهبصل تسع ركعات 

وجلس فيها بي السادسة  ،وهكذا صل سبًعا بتسليمة واحدة ،والتاسعة ،الثامنة

ثم صل مخس ركعات  ،وهكذا صل ثمن ركعات يسلم عند كل ركعتي ،(1)والسابعة

 .(2)بتسليمة واحدة

اإلنسان  ُيرص أن ل يفوته اخلري بقدر اإلمكان فإن يف ذلك أجر  أنَّ  :فالشاهد *

 .سك قبل أن ُيال بينك وبي هذه العباداتعظيم وأنت تقدم لنف

ثم  ،مفرط يف هذه العبادات ،سليم اْلعضاء ،كم من إنسان كان صحيح البدن

هذه العبادات ما  وُيب أن ُيافظ عل ،وأسقام ،قدرت عليه اْلقدار وأصيب بأمراض

 َكانَ  َما ِمثُْل  َلهُ  ُكتَِب  ،َساَفرَ  َأوْ  ،الَعْبدُ  َمِرَض  إَِذا» :َيُقوُل  ☺والنَّبِيُّ  ،فيعجر  ،استطاع

 .(3)«َصِحيًحا ُمِقيًم  َيْعَمُل 

تطمئن ل عود نفسك فإنك إذا تعودت اخلري ومارست عليه  ،فبادر من اآلن

 .وينْشح الصدر إل بذلك ،النفس

 ،بينم  إذا عودت نفسك ترك اخلري ربم ما تدخل إل واإلمام قد كرب تكبرية اإلحرام

أو ربم تدخل وهو يف التشهد من  ،اأو ربم قد صل ثَلثً  ،أو ركعتي ،ركعة أو ربم قد صل

بعة  .كم هو حال كثري من الناس؛ بسبب عدم اْلبادرة بصَلة النافلة ،الرا

                                                           
 ▲.َعائَِشَة  َعنْ  (،065) مسلمأخرجه  (1)

 .▲ َعائَِشةَ  َعنْ (، 030)أخرجه مسلم  (2)

 .(2775)البخاري  أخرجه (3)
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 يِف  َكانَ  إَِذا َأَحَدُكمْ  إِنَّ » :☺النَّبِيُّ  َقاَل  ،▐ وما أعظم أن تقوم بي يديه

ََلةِ  َ  َفِإنَّ  الصَّ  .(1)«هِ َوْجهِ  قَِبَل  اّللَّ

 واهلل  ،أن تقوم تصّل ؟هل أعظم من هذا  لوجه العبد هينصب وجه، 

ويتيرس له  ،وتذهب كرباته ،ويسأله فتقض حاجاته ،ويستغفره ،ويرجوه ،يدعوه والعبد

 .اخلري العظيم

 عل  مَ قدِ إذا أراد اإلنسان أن يَ  ،الستخارة ةصَل :مثل ،وهناك صلوات أخرى

 ويستخري اهلل  ،واْلستشار مؤَتن ،من يعلم فيه النصح عمل وتردد فيه يستشري

 .حتى ييرس اهلل له اخلري

  هو اْلرغوب فيه؛ لفضله ☺والنبي  ،☺ خطبها النبي ▲هذه زينب، 

 ،فكان أمجل الناس ،لقيةوهكذا الصفات اخلَ  ،مجيع صفات اخلري فيه ولتوفر ،وكرامته

ة الص ،وأحسن الناس  َشْيًئا بَِصانَِعة   َأنَا َما :َقاَلْت  ،احلةومع ذلك حي خطب هذه اْلرأ

 .الستخارةحتى تصّل صَلة  :أي ،(2)َمْسِجِدَها إىَِل  َفَقاَمْت  ،َرِب  َأْسَتْأِمرَ  َحتَّى

أيًضا من الصلوات التي ينبغي للمسلمي أن يتعلموها ملا فيها  الستخارةوصَلة 

ءعل ،عل بيع ،فإن اإلنسان يقدم عل زواج ،من الفضل فله أن  ،عل كذا ،عل سفر ، رشا

 .يستخري اهلل 

 .السورة من القرآن مكم يعلمه الستخارةكان يعلمهم دعاء  ☺ والنبي

 َوَأْسَأُلَك  ،بُِقْدَرتَِك  َوَأْسَتْقِدُركَ  بِِعْلِمَك  َأْستَِخرُيكَ  إِِن  اللَُّهمَّ » :يصّل ركعتي ثم يقولف

مُ  َوَأنَْت  ،َأْعَلمُ  َولَ  َوَتْعَلمُ  ،َأْقِدرُ  َولَ  َتْقِدرُ  َفِإنََّك  ،الَعظِيمِ  َفْضلَِك  ِمنْ   إِنْ  اللَُّهمَّ  ،الُغيُوِب  َعَلَّ

                                                           
 .(3777)ومسلم  (،063)البخاري  أخرجه (1)

 .◙َأنَس   َعنْ  (،6307)النسائي  أخرجه (2)



 

 

 

 َأْمِري َعاِجلِ  َقاَل  َأوْ  - َأْمِري َوَعاِقَبةِ  َوَمَعاِش  ِدينِي يِف  ِل  َخرْي   اْلَْمرَ  َهَذا َأنَّ  َتْعَلمُ  ُكنَْت 

هُ  ِل  َفاْقُدْرهُ  - َوآِجلِهِ   ِدينِي يِف  ِل  رَشر  اْلَْمرَ  َهَذا َأنَّ  َتْعَلمُ  ُكنَْت  َوإِنْ  ،فِيهِ  ِل  َباِركْ  ُثمَّ  ،ِل  َوَيرِسْ

ْفهُ  - َوآِجلِهِ  َأْمِري َعاِجلِ  يِف  َقاَل  َأوْ  - َأْمِري َوَعاِقَبةِ  َوَمَعاِش  ْفنِي َعنِي َفاْْصِ  ،َعنْهُ  َواْْصِ

 .(1)«َحاَجَتهُ  َوُيَسِمي ،ْرِضنِيأَ  ُثمَّ  ،َكانَ  َحيُْث  اخلرَْيَ  ِل  َواْقُدرْ 

 ولفظ احلديث  ،بةاجلمهري عل أهنا مستح ،وهكذا تدخل اْلسجد تصّل ركعتي

 ُيَصِّلَ  َحتَّى َُيْلِْس  َفَلَ  ،اَْلْسِجدَ  َأَحُدُكمُ  َدَخَل  إَِذا» :☺ النَّبِيُّ  َقاَل  ،تدل عل الوجوب

 .(2)«َرْكَعتَْيِ 

  كان ل يتوضأ وضوء إل صل ما  أن بَلًل  ☺ النبيوأقره  ،يف قصة بَللوجاء

 َصََلةِ  ِعنْدَ » :لِبََِلل   َقاَل  ☺ النَّبِيَّ  َأنَّ  :◙ ُهَرْيَرةَ  َأِب  فَعنْ  .كتب له بذلك الوضوء

 يِف  َيَديَّ  َبْيَ  َنْعَليَْك  َدفَّ  َسِمْعُت  َفِإِن  ،اإِلْسََلمِ  يِف  َعِمْلَتهُ  َعَمل   بَِأْرَجى َحِدْثنِي بََِلُل  َيا الَفْجرِ 

رْ  َلْ  َأِن  :ِعنِْدي َأْرَجى َعَمًَل  َعِمْلُت  َما :َقاَل  «اجلَنَّةِ   إِلَّ  ،هَنَار   َأوْ  َلْيل   َساَعةِ  يِف  ،َطُهوًرا َأتََطهَّ

ْيُت   .(3)ُأَصِّلَ  َأنْ  ِل  ُكتَِب  َما الطُُّهورِ  بَِذلَِك  َصلَّ

 ويتقرب إىل اهلل  ،فيصّل اإلنسان،  مسلم يتوضأ وُيسن الوضوء ما من

 .(6)غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه إل ،ثم يصّل ركعتي ل ُيدث هبم نفسه

وأن يلحقنا  ،وإحسانه أن يتوفانا مسلمي ،وجوده ،فأسأل اهلل بمنه وكرمه

 .وأن يتقبل منا أنه هو السميع العليم ،بالصاحلي

 ُيوز أن يصليها  :لليلوكذلك صَلة ا ،بالنسبة لصَلة الضحى :وهنا تنبيه

                                                           
  َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ  (،5372)أخرجه البخاري  (1)

ِ
 .◙ اّللَّ

َلِمِي  َقَتاَدةَ  َأِب  َعنْ  (،016)ومسلم  (،666)البخاري  أخرجه (2)  .◙السَّ

 .(2667)ومسلم  (،1167)أخرجه البخاري  (3)

انَ  ْبنِ  ُعْثَمنَ  َعنْ (، 225)ومسلم  (،167)أخرجه البخاري  (6)  .◙ َعفَّ



 

 

 اليمن حرسها اهلل تعاىل ،حمافظة املهرة ،بالغيضة – (يهم رضوان اهلل عل )مركز السنة مبسجد الصحابة 
 

كان يصّل  ☺ فإن النبي ،أو عل بعريه ودابته ،اإلنسان إذا كان مسافًرا وهو عل سيارته

 .عل راحلته حيث توجهت به

ْأمِ  ِمنَ  َقِدمَ  ِحيَ  ◙ َمالِك   ْبنَ  َأنََس  اْسَتْقَبْلنَا :َقاَل  ،ِسرِيينَ  ْبنِ  َأنَسِ  فَعنْ   ،الشَّ

يُْتهُ  ْمرِ التَّ  بَِعْيِ  َفَلِقينَاهُ   الِقْبَلةِ  َيَسارِ  َعنْ  َيْعنِي - «اجلَانِِب  َذا ِمنْ  َوَوْجُههُ  ،مِحَار   َعَل  ُيَصِّل » َفَرأَ

  َرُسوَل  َرَأيُْت  َأِن  َلْولَ  :َفَقاَل  ،الِقْبَلةِ  لَِغرْيِ  ُتَصِّل  َرَأيُْتَك  :َفُقْلُت  -
ِ
 .(1)َأْفَعْلهُ  َلْ  َفَعَلهُ  ☺ اّللَّ

  َرُسوَل  َرَأيُْت » :َقاَل  ،◙ ُعَمرَ  نِ ابْ وجاء يف حديث 
ِ
 مِحَار   َعَل  ُيَصِّل  ☺ اهلل

ِق  ِقَبَل  َوَوْجُههُ »ويف رواية  ،(2)«َخْيرَبَ  إىَِل  ُمَوِجه   َوُهوَ  ًعا اْْلَْْشِ  .(3)«َتَطوُّ

ضحى ولو كان الركعتي  من السفريف أن اإلنسان ل ُيرم نفسه حتى  :فالشاهد *

ويكون سجوده أدنى من  ،برأسه فيكون ركعوه أعل من سجودهإماء  ئيوم ،يف سيارته

ول ُيتاج  ،ول ُيتاج أن يضم ،ل ُيتاج أن يسجد بجميع أعضائه ،ركوعه إيمء بالرأس

وُيصل عل خري يف  ،☺إيمء برأسه كم كان النبي  ئوإنم يصّل يوم ،أن يفعل شء

 .ذلك اْلمر

 
 
ق وأأ ب 

وف  ة  وألب  ا ولكم ألهدأي  ل أللة لب 
 
 لسدأد.سا

حمد
ل
ن. وأ  للة رب  ألعالمي 
ت   سب  ول /09أل ع ألأ  ي   هـ 1440/ رب 

 
 

                                                           
 .(072)ومسلم  (،1177)البخاري  أخرجه (1)

 .(077)مسلم  أخرجه (2)

 .(6660)أمحد  أخرجه (3)


