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 الشهر 
 األسبوع 

 الرابع  الثالث الثاني األول

   شوال
2/41/4141 41/41/4141 41/41/4141 21/41/4141 

 إجــــــــازة إجــــــــازة إجــــــــازة

  استقبال الطالبات

  تاريخ التنفيذ

عدد 
املستفيدات

  طالبات

  موظفات

   ذو القعدة
4/44/4141 8/44/4141 41/44/4141 22/44/4141 

 األولالدرس 

 صالة التطوع 
 الثاني الدرس

 صالة التطوعتابع 

 الدرس الثالث

 الوقت المحددالصالة ذات 

 الدرس الرابع

 صفة صالة الوتــر

     تاريخ التنفيذ
عدد 

  املستفيدات
     طالبات

     موظفات

    ذو احلجة
22/44/4141 1/42/4141 41/42/4141 24/42/4141 

 مراجعة

 إجــــــــازة 

 الدرس اخلامس

 القنوت في الوتــر

 سادسالدرس ال

 الَليِل صالةل َوْقِت أفضُل
   تاريخ التنفيذ

عدد 
  املستفيدات

   طالبات

   موظفات

    حمرم

1/4/4141 44/4/4141 21/4/4141 21/4/4141 

 سابعلدرس الا

  صالة الضحى
 الثامن الدرس

أوقات النهي عن صالة 
 التطوع

 التاسع الدرس

 صالةتابع أوقات النهي عن 
 التطوع 

    تاريخ التنفيذ مراجعة

عدد 
 املستفيدات

    طالبات

    موظفات

 صفر

1/2/4141 44/2/4141 48/2/4141 21/2/4141 
  الدرس العاشر

 الصالة المرتبطة بسبب        
 

 مراجعة
 فرتة مراجعة 

 لالختبارات

 فرتة مراجعة 
  تاريخ التنفيذ لالختبارات 

عدد 
  املستفيدات

  طالبات

  موظفات
 

   ..........................المنفذة اسم المعلمة 
 : مالحظات 

 .نأمل التقيد بالمادة العلمية المرفقة في خطة المصلى فقط -4                
 . يتم تفعيل الدروس مرة واحدة في األسبوع وفق الجدول المرفق  -2                
 .يتم تدوين ما تم تنفيذه في هذا الجدول أوال بأول -4                
 . نأمل تعبئة أعداد الموظفات والطالبات أواًل بأول  –1                

 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التربية والتعليم       

 إدارة التوعية اإلسالمية   

 ( أحكــــام صالة التطوع ) الفقه    توزيع دروس 
 هــ للفصل الدراسي األول 4141/4141للعام 
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 المقدمة
 

المرسلين نبينا محمد األنبياء و والصالة والسالم على سيد . . . الحمد اهلل رب العالمين 
 .ابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين والتبه وعلى آله وصح

 . . أما بعد 

ه تحيا ب, واألرباب العقول وويتنافس في نيله ذو,صرف فيه األوقات لعلم أحق ما ُتفإن ا
 .زادك اهلل علما  لِمتفإذا عملت بما َع,األعمال  ادالقلوب وتزد

 . . . اعلمي يــــا رعاك اهلل 

يجب على كل إنسان مسلم أن يتفقه في الدين ليكن على بصيرة في عباداته ومعامالته  لذا
في التفقه و , ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ) وفي حياته كلها حيث قال النبي 

فقهه في يمن يرد اهلل به خيرا : )  قال : الدين من أفضل األعمال وهو عالمة الخير 
 .في الدين يحصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح وذلك ألن التفقه ( الدين 

  :كما قال تعالى . لدنيا واآلخرة الدنيا وسبب الرفعة في االحياة  فالعلم نور للعباد في

  44 :سورة المجادلة . 

بها  نفعنــا اهلل وإياِك دروس فقهيه في أحكام صاله التطوعبنيتي وبين يديك 
   . والحمد اهلل رب العالمين
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 الدرس األول 
 صالة التطوع  

 
 : رعت صالة التطوع لحكم كثيرة وفوائد عديدة منها ُش
 .جبر النقص الذي قد يحصل في أداء الفريضة -4
 .فضل اهلل على عباده لزيادة حسناتهم ورفعة درجاتهم -2
 .فتح الباب للعباد لتكفير الذنوب والسيئات -4
 .اهلل للعبد التقرب إلى اهلل بالنوافل طلبا لمحبة -1

 : النوافل  وفضل ومما يدل على مشروعية
 . (1112)البخاري في كتاب الرقاق ( ال يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه : ) حديث -4
 . (2111)مسلم في كتاب الصيام ( أفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل : )حديث -2

من صلى اثنتي عشرة ركعة في : ) يقول  سمعت رسول اهلل : قالت  وجاء في حديث أم حبيبة 
 .  (4121)مسلم ( ني له ِبِهَن بيت في الجنة يوم وليلة ُب

 : والَتطُوُع

:تعالى اهلل قال الواجب, حتى فيشمل مطلقًا, الَطاعة ِفْعِل على ُيطلق

  َأَن مع , البقرة سورة 

 .والُعْمرة الَحِّج أركان من ُركٌن بهما الَطواَف
 اهلل ِحكمِة وِمْن. بواجبة ليست طاعٍة ُكُل به فُيراد الفقهاء, اصطالح في الخاص المعنى على وُيطلق

 هذا بفعل إيمانًا المؤمن ليزداد جنسه؛ من تطُوعًا َفْرٍض لكِل َشَرَع َأْن بعباِده ورحمِتِه وجل عّز
 التي الَتطُوعاِت بهذه فتكُمُل الَنقُص, يعتريها الفرائَض فإَن القيامة, يوم الفرائض به ولتكُمَل الَتطُوع,

: والصيام وتطُوٌع, واجٌب: والَصدقة وتطُوٌع, واجٌب: والَصالُة وتطُوٌع, واجٌب: فالُوُضوء جنسها, ِمْن
الشرح  وهكذا وتطُوٌع, واجٌب: والِعْلُم وتطُوٌع, واجٌب: والجهاد وتطُوٌع, واجٌب: والَحُّج وتطُوٌع, واجٌب

 . 1الممتع المجلد الرابع ص 
 :أنواع الَتطُوع صالةو

 الَجماعُة له يشرُع ال ما ومنها ,(الكسوف , الخسوف , االستسقاء ) مثل  الجماعُة له ُيشرع ما منها
 .(تحيه المسجد , الرواتب ) مثل 

 .( سنة الوضوء ) مثل  بتابٍع ليس ما ومنها ,(الرواتب السنن ) مثل  للفرائض تابٌع هو ما ومنها
االستخارة صالة ) مثل  بُمؤَقٍت ليس ما ومنها ,(قيام الليل , الضحى صالة ) مثل  ُمؤَقٌت هو ما ومنها

 ).  
 ليس ما ومنها ,(صالة الكسوف , ركعتا الطواف , تحيه المسجد ) مثل  بسبب ُمقَيٌد هو ما ومنها
 . ( مطلق التنفل) مثل  بسبب مقَيدًا
 .َتطُوٍع صالُة: عليها ُيطلق وكُلها
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 الدرس الثاني
 صالة التطوع تابع 

  :بالفريضة  ةصالة التطوع المرتبط :النوع األول 
 واتب الر الُسَننوهي 

 . وهذه سنن مؤكدة ال ينبغي تركهاالمستِمَرة, الَدائمة: أي  ةالراتبو
  :الَرواتب هذه فائدة 

أول ما يحاسب الناس به يوم : )  قال ,المفروضة الَصلوات هذه في يحُصُل الذي الَخلَل ُترِقُع أنها
انظروا في صالة عبدي : يقول ربنا عز وجل للمالئكة وهو أعلم : القيامة  من أعمالهم الصالة قال 

انظروا هل لعبدي : قال ,وإن كان انتقص منها شيئًا , فإن كانت تامة كتبت له تامة , أتمها أم نقصها 
( ثم تؤخذ األعمال على ذلك , ي فريضته من تطوعه قال أتموا لعبد,فإن كان له تطوع , من تطوع 

 . صحيح حديث
النار مع آداء من ففي هذه الرواتب فوائد عظيمة و المحافظة عليها من أسباب دخول الجنة والنجاة   

فينبغي للمؤمن  وفيها التأسي بالنبي , اهلل للعبد  بةوهي من أسباب مح, الفرائض وترك المحارم 
  المحافظة عليها والعناية بها كما اعتنى بها النبي 

فمن صفه المؤمن الكامل المسارعة إلى الرواتب وإلى الخيرات الكثيرة والمسابقة إليها وبذلك يكون 
 . مجمع فتاوى ومقاالت الجزء الحادي عشر( ابن باز . ) من المقربين بإذن اهلل 

 :.  قوالنوقد ورد في عدد ركعاتها  للفرائض تابعة الرواتب و
 وركعتان بعدها, وركعتان الُظهر, قبل ركعتان :.أنها عشر ركعات على النحو التالي  :القول األول 

 عبِد حديِث إلى استنادًا,  ركعات عشر هذه الفجر, قبل وركعتان العشاء, بعد وركعتان المغرب, بعد

َعْشَر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها  حِفْظُت من النبي :)قال عنهما اهلل رضي ُعمَر بِن اهلل

وسلم ( 4481)البخاري ( وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صالة الصبح 

(4128) 
 صحيح في ثبت ما إلى استنادًا َركعًة؛ َعْشَرَة اثنتا الَرواتَب الُسنَن أَن :المسألة في الثاني والقول

 وكذلك , أخرجه البخاري «الُظهِر قبل أربعًا َيَدُع ال  الَنبُي كان»: قالت عنها اهلل رضي عائشة حديث ِمن البخاري

 أخرجه مسلم «الجَنة في بيتًا ِبهَن له اهلُل بنى الفريضة غير ِمن َركعًة عشرة اثنتي َصَلى َمْن أَن»: عنه َصَح
 . سبق كما والباقي أخرجه الترمذي «الُظهر قبل أربعًا» منها وذكر, 

 الُظهر قبل وأربع الفجر, قبل ركعتان: ركعة عشرة اثنتا الَرواتب أَن: الصحيح فالقول هذا؛ وعلى
 .الِعشاء بعد وركعتان المغرب, بعد وركعتان بعدها, وركعتان بسالمين

من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر ) وأربع بعدها , ويستحب صالة أربع ركعات قبل صالة الظهر 
 .صحيح النسائي , صححه األلباني ( وأربع بعدها حَرمه اهلل على النار 

 .  وهذه الركعات ليست شيئًا آخر غير السنة الراتبة لصالة الظهر بل هي السنة الراتبة 
فإن ُصليت , أما صالة أربع بعدها , صالة أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها غير أن المؤكد هو 

 .وأن اقتصر على ركعتين فقد أدى الراتبة , عماًل بهذا الحديث فهو السنة ويرجى له الخير 
وصالة الفرض ووقت البعديه من الفراغ من , هو ما بين آذان الظهر : ووقت هذه السنة القبلية 

 . لى آذان العصر صالة الظهر إ
 .ركعتا الفجر  الَرواتب هذه آكد و

على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا  لم يكن النبي : ) قالت  حديث عائشة ؛ آكديتها ودليل
أخرجه  «فيها وما الُدنيا ِمن خيٌر الَفْجِر ركعتا»:  الَنبِي قوُل,  (4184)ومسلم ( 4412)البخاري ( على ركعتي الفجر 
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 وُقصور وَمَتاٍع وفَضٍة َذَهٍب ِمن الَزخارف ُكِل ِمن فيها بما الساعة قيام إلى ُخلقت منذ الُدنيا,  مسلم
 والُدنيا باقيتان الَركعتين هاتين ألَن فيها؛ وما الُدنيا ِمن خيٌر الَركعتان هاتان ذلك, وغير ومراكب

 .زائلة
 . صحيح البخاري«سفرًا وال حضرًا يدعهما ال كان»:  النبَي أَن: آكديتهما على آخر ودليل

 :ـ بأمور الفجر ركعتي وتختُص
 .والحضر الَسفر في مشروعيتهما :أواًل
 .فيها وما الُدنيا من خير بأنهما ثوابهما؛ :ثانيًا

 عنها اهلل رضي عائشة ألَن واجب؛الب ِخَلُي ال أن بشرط لكن ,فتخفف بقدر المستطاع تخفيفهما, ُيَسُن أنه :ثالثًا

 ؟«الكتاِب بُأِم َقَرَأ هل: ألقوُل إِني حتى الُصبِح, َصالِة قبل اللتين الركعتين ُيَخِفُف  النبي كان»: قالت
 .أخرجه البخاري إَياهما تخفيفه شَدة ِمن: تعني

 : بـ: الثانية وفي , الكافرون:سورة    : بـ اأُلولى الَركعة في يقرأ أْن :رابعًا

   اأُلْوَلى في أو , (28ــ  121) أخرجه المسلم,  اإلخالصسورة    و,  441: البقرةسورة 

   ( 22ــ  121)مسلم  12: عمران آلسورة .  

 :  فيه العلماُء اْخَتَلَف االضطجاع وهذا األيمن, الَجْنِب على االضطجاع بعدهما ُيَسُن أنه :خامسًا
لكن إذا كان من الذين ,  يستريَح أن إلى يحتاج ألَنه الليل؛ يقوم لمن ُسَنًة أنه ,  هذا في قيل ما وأصُح

َله هذا ؛ ألن هذا  يستيقظ إاّل بعد ُمَدة طويلة ؛ فإنه ال ُيسّنإذا وضع جنبه على األرض نام ؛ ولم 
 .  بإختصار 11,14,12الشرح الممتع الجزء الرابع ص  (صالة الفجر ) يفضي إلى ترك واجب 

 : قضاء الفوائت 
 .لُعذر الفوات يكون أْن بشرط قضاؤه, له ُيَسُن فإَنه الَرواتب, هذه ِمن شيٌء فاته َمْن

 الَسَفر في وهم وأصحابه  النبِي َنْوِم ِقَصة في قتادة وأبي هريرة أبي حديث ِمن َثَبَت ما:  ذلك ودليل
 .  أخرجه مسلم ثانيًا الفريضة ثم أواًل, الفجر راتبة  النبُي َصَلى حيث الفجر, صالة عن

 َصالة بعد فقضاهما الُظهر؛ صالة بعد الَركعتين عن ُشِغَل  النبَي َأَن» َسَلَمَة أِم حديث أيضًا وكذلك
 .الَرواتب قضاء في َنٌص وهذا أخرجه البخاري  «العصر
 الفريضَة َيعُم وهذا  «ذكرها إذا َفْلُيَصِلها نسيها؛ أو صالة؛ عن َناَم َمْن»:   قوله عموم: وأيضًا

 .َأَهُم هو بما واالنشغال والنوم؛ كالنسيان لُعذر؛ تركها إذا وهذا والَنافلَة,
 . يقضيها ال فإنه وقُتَها فاَت حتى عمدًاشيئًا من هذه الرواتب   ترك إذا أما
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 الدرس الثالث
 الصالة ذات الوقت المحدد

 

 : الصالة ذات الوقت المحدد  :النوع الثاني 
 .صالة الوتر وصالة الضحى قيام الليل ووهي 

وهو دأب  جدًا, المؤَكدِة الُسَنِن ِمن ـ ُسَنٌة بأنه القائلين عند ـ وهو مؤَكدٌة, ُسَنٌة  :الوتر قيام الليل و -أ

: وعمل الفائزين قال تعالى , وتجاره المؤمنين , الصالحين 

  41: سورة السجدة  . 

 . 12: سورة اإلسراء  : قال سبحانه وتعالى 

ومكفرة , عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى اهلل تعالى : )  حث الرسول وقد 
 .  رواه أحمد والترمذي وصححه األلباني( سم جومنهاة عن اإلثم ومطرده للداء عن ال, للسيئات 

, حضرا وسفرًا  فقد داوم عليه , وقوله  ويدل على مشروعية الوتر أحاديث من فعل الرسول 
اجعلوا آخر صالتكم : ) وقال ,  (4111)مسلم ( له من خاف أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر أَو: )وقال 

 .  (4111)مسلم ( بالليل وترًا 
 لما العشاء يصلي أن حين من يدخل الِوتر وقت فإن؛ ووقته من بعد صالة العشاء إلى طلوع الفجر 

 بين ما الِوْتِر, صالة الَنـَعـِم, ُحْمِر ِمْن لكم خيٌر هَي بصالٍة َأَمَدُكم اهلَل إَن»: قال أنه  النبي عن ُيروى
 صالة وألن له, تشهد الصحيحة والُسنة.  (124)ارواء الغليل  أخرجه أبو داود والترمذي «الَفْجُر َيْطُلع َأْن إلى الِعَشاء صالِة
 إال يبق ولم المفروضة, الليل صالة انتهت فقد العشاء صالة انتهت وإذا الليل, صالة بها ُتختم الِوتر
جمع  المغرب إلى مجموعة كانت ولو مباشرة, العشاء صالة بعد من يوتر أن فلإلنسان التطوع, صالة
 . تقديم

فله أن يصلى معها , رجل في طريق سفر وجمع بين صالة المغرب والعشاء جمع تقديم :  مثال 
 . صالة الوتر وإن كان لم يدخل وقت العشاء 

 أحُدُكم َخِشَي فإذا,ِوْتَر  فال الفجُر َطَلَع فإذا »:   اهلل رسول لقول ؛وقت الوتر بطلوع الفجروينتهي 
 .(  221)البخاري  «َصَلى قد ما له ُتوِتُر واحدًة, َصَلى الُصْبَح

 .  ؟ تصنُع ماذا لكن ُتوِتر, فال ُتوِتْر؛ لم وأنت الفجُر َطَلَع فإذا الَفجِر, بُطلوِع ينتهي الِوْتُرإذًا 
 توتر أن عادتك ِمن كان أنه إذا: وذلك يعني  بركعة, مشفوعًا ِوترًا الُضحى في ُتصِلي  : الجواب

 أن عنها اهلل رضي عائشة لحديث ستًا؛ فصل بخمس توتر أن عادتك ِمن كان وإذا أربعًا, صَليَت بثالث
م أخرجه مسل «َرْكعًة َعْشَرَة ِثْنَتي الَنهاِر من َصَلى الَليِل؛ قياِم عن َوَجٌع َأو نوٌم َغَلَبُه إذا كان»  اهلل رسول

(111) . 
 أفضل الليل آخر صالة ألن تأخيره؛ فاألفضل الليل آخر من يقوم أن َطِمَع َمْن أن على الُسَنُة دَلت و

 .ينام أن قبل أوتر يقوم ال أن خاف ومن مشهودًة, وهي
أو ثالث , وأكثره إحدى عشر ركعة , وأقله ركعة واحدة , في آخر الليل أفضل لمن قدر على قيام  فهو

يصلى ركعتين , وأدنى الكمال ثالث ركعات , ويوتر بواحدة , ركعتين , يصليها ركعتين , عشرة ركعة 
افرون ويستحب أن يقرأ في األولى بسبح والثانية بالك, ثم يصلي ركعة واحدة ويسلم , ويسلم 

 . واألخيرة باإلخالص 
 َمْثَنى الَليِل َصالُة»:  وقوله , مسلم أخرجه «الَليِل آخِر من َرْكَعٌة الِوْتُر»:   النبي لقول ركعة؛ الوتر أقل و

  «الصحيحين» في وهو «َصَلى قد ما له ُتوِتُر واحدًة ركعًة َصَلى الُصْبَح أحُدُكم َخِشَي فِإذا َمْثَنى,
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 أتى فقد عليها اإلنسان اقتصر فإذا واحدة, ركعة الوتر أقل أن على يدُل «واحدًة ركعًة َصَلى»: فقوله
 .بالُسَنِة
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 رابعالدرس ال
 صالة الوتــرصفة     

 فإْن بتسٍع, ويجوُز بسبٍع, ويجوُز بخمٍس, ويجوُز بثالٍث, الِوتُر فيجوُز, ورد في صالة الوتر صفات 
 : مشروعه  ِكلتاُهما ِصفتان فله بثالٍث أوتَر

ال يسلم في  كان النبي : )  رضي اهلل عنهالحديث عائشة  واحٍد ِبَتشهٍد الَثالَث َيْسُرَد أْن : األولى الصفة

 . الحاكم ووافقه الذهبي صححه( كان يوتر بثالث ال يقعد إال في آخرهن : ) وفي لفظ ( ركعتي الوتر 
فإن أحب سردها بسالم واحد لما روى : ) في مجالس شهر رمضان  رمحه اهللوقال الشيخ ابن عثيمين 

 . 41الشرح الممتع المجلد الرابع ص  (أوتر بثالث ركعات لم يسلم إال في آخرهن  الطحاوي أن عمر بن الخطاب 

يصلي  كان النبي : )  رضي اهلل عنهالحديث عائشة  بواحدة ُيوِتَر ثم َركعتين, ِمن ُيسِلَم أْن : الثانية الصفة

 .  (141)مسلم (  تينيسِلم من كل ركع, في الليل إحدى عشرة ركعة 
 .َفَحَسٌن مَرًة وهذا مَرًة, هذا َفَعَل فإذا الُسنُة, به َجاءت هذا كُل
كان : ) لحديث عائشة قالت   : وُيسِلُم آخرها في واحدًة مَرًة إال َيَتَشَهُد ال فإَنه بخمٍس؛ أوَتَر إذا أَما

ال يجلس في شيٍء إال في , ُيوتُر من ذلك بخمٍس , ُيصِلي من الليل ثالث عشر ركعة  رسول اهلل 
 . (141)رقم  أخرجه مسلم( آخرها 

كان : ) قالت  رضي اهلل عنهالحديث أم سلمه   : آخرها في واحدًة مَرًة إال َيَتَشَهُد ال فكذلكوإذا أوتر بسبع 

 بدون الَسادسة في َتَشَهَد وإن (ال يفصل بينهَن بتسليم وال كالم , يوتر بسبع أو بخمس رسول اهلل 

ثم يصلي سبع ركعات وال ) ت ــ قال  رضي اهلل عنهالحديث عائشة ,  بأس فال وَسَلَم الَسابعَة َصَلى ثم سالم

 . (1/14)أمام أحمد المسند ( يجلس فيهن إال عند السادسة فيجلس 
 : وُيسِلُم يتشَهُد التاسعة في ومَرًة ُيسِلُم, وال يقوُم ثم الَثامنِة, في مَرًة مَرتيِن, َتشَهَد بتسٍع؛ أوتَر وإذا

بتسليم و ال بينهن يوتر بسبع أو بخمس ال يفصل  كان رسول اهلل : ) قالت  رضي اهلل عنهالحديث أم سلمه 

 .( 1/221)جيد  هالفتح الرباني سندقال في ( كالم 
:  بواحدة منها وُيوتُر ركعتين, ُكِل من ُيسِلُم واحدٌة؛ ِصفٌة إال له ليس فإنه َعْشَرة, بإحدى أوتَر وإْن
 منها ُيوِتُر َركعًة, َعْشَرَة ِإْحَدى بالَليِل ُيَصِلي وسّلم عليه اهلل صّلى اهلِل رسوُل كان»: عائشة لقول

 .  (141)ـ ( 422)مسلم  «بواحدٍة ويوِتُر َركعتين, ُكِل بين ُيسِلُم»: لفظ وفي «بواحدٍة
 .  وُيسِلَم بواحدة يأتي ثم وُيَسِلَم, ركعتين ُيصِلَي أْن الِوْتِر في الكمال أدنىو 

 ؛«الكافرون» الثانية وفي كاملة, «األعلى ربك اسَم َسِبِح» سورَة الَثالث ِمَن اأُلولى الَركعة في يقرأ
يقرأ في الوتر  ــ باب ما وذلك لحديث أبي بن كعب ,  وذلك بعد الفاتحة «اإلخالص» الثالثة وفي

 . سنن أبي داود( 4124)
 صالَة ألشبهت بتشُهدين جعلها لو ألنه بتشُهدين؛ ال واحٍد بتشُهٍد لكن واحٍد, بسالم يجعلها أن ويجوز

,  قال ابن حجر إسناده على شرط الشيخين ولم يخرجاه( 2122)بن حبان في صحيحه أخرجه  ا المغرِب بصالِة ُتَشَبَه أن النبُي نهى وقد المغرِب,
 على يدُل وهذا الَصحيح, وهو , «المغرب بصالة تشبهوا ال بثالث توتروا ال»: قال  النبَي أَن بدليل

 فقد بتشُهدين كالُظهر وجعلها بأربع تطَوع إذا والَرُجل بالفرائض, الَنوافل تلحق ال أن يريد الَشارع أن
 .  عثيمين البنالشرح الممتع  بالفريضة الَنافلة ألحق

 :.مسألة 
 ُعذر, بال قاعدًا كان إذا؛ القائم صالة أجر ِمن الِنصف على لكنهافي صالة النفل  القاعد صالة تصُح

 الَنبِي لقوِل كاماًل األجر له فإَن قائمًا,هذه الصالة  ُيصِلي أن عادته من وكان لُعذر, قاعدًا كان إذا أما
 .  أخرجه البخاري «صحيحًا مقيمًا يعمل كان ما مثُل له ُكتب سافَر؛ أو العبُد َمِرَض إذا»: وسّلم عليه اهلل صّلى
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 جميع ألن الِصَحة؛ حال في دام ما الَنوافل من ُيكثر أن العاقل على تستوجب التي اهلل ِنَعِم ِمن وهذه
 لغير كان إذا أما  يفعلها كأنه كاملة له ُكتبْت عنها وَعِجَز َمِرَض إذا صَحته في يعملها التي الَنوافل

 . القائم صالة َأْجِر ِمن الِنصِف على فهو ُعذر
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 خامس الدرس ال
 القنوت في الوتــر 

 
 : منها  القنوت ُيطلق على معاٍن

 . 248: البقرة : تعالى قوله في كما الُخشوُع, ـ 4

 . لُدعاُءا-2
؛ ويكون دعاء القنوت ذكر بعض العلماء أنه يشرع القنوت في الوتر في الركعة األخيرة بعد الركوع 

وملء ما شئت من شيء , ربنا لك الحمد ملء السموات واألرض : يقول أن بعد يدعوفبعد التحميد 
وال معطي لما , اللهم ال مانع لما أعطيت , وُكُلنا لك عبد , أحق ما قال العبد ,أهل الثناء والمجد ,بعد 

 والَصالَة اهلل؛ على والَثناَء الَحْمَد فإَن الُدعاِء, مفتاُح الَتحميَد ألن؛ وال ينفع ذا الجِد منك الجُد , منعت 
 .الُدعاِء إجابِة أسباب من  نبِيِه على

 الَراشدين الُخلفاِء أحُد  الخَطاِب بُن وُعمُر.   الخَطاِب بِن ُعمَر عن َصَح ذلك ألن يديه؛ يرفُعو
 .يديِه فَيرَفُع ,  الَنبِي بأمِر مَتبعٌة ُسَنٌة لهم الذين
 يديه؟ َيرفُع كيف ولكن
 بالَرْفِع, اإلنساُن فيه ُيباِلُغ ابتهاٍل ُدعاَء ليس الُدعاَء هذا ألَن كثيرًا؛ يرَفُعها وال َصدِرِه, إلى يديه َيرفُع

 الُمستجدي كحاِل بعض, إلى بعضهما اليدين يضُم, الَسماِء إلى وبطوَنهما يدْيِه ويبُسُط َرْغَبٍة, ُدعاُء بل
 وال الُسَنِة, في ال ؛ أصل له ؟ فال بينهما والمباعدُة الَتْفريُّج وأَما شيئًا, ُيعطيه أن غيره ِمن يطلب الذي

 . (48ص )الشرح الممتع المجلد الرابع  الُعلماِء كالِم في
 بسنٍد ماجه ابُن أخرجه حديث فيه لكن؛. الِوتر في الُقنوِت في صحيٌح حديٌث  الَنبِي عن يثبت ولم

أخرجه أبو داود باب القنوت في  «الِوْتِر في َقَنَت  الَنبَي َأَن»:  (2/411)لأللباني  الغليل أرواء لشواهده بعُضهم حّسنه ضعيف,

 شيٌء, بعده وال الُركوع قبل الِوتِر في الُقُنوِت في  الَنبِي عن يصَح لم إنه: فقال أحمد اإلمام أما. وترال
 يقنت ال أنه يرى الليل في  الَنبِي لصالة والمتأِمُل.  َيْقُنُت كان أنه عنه اهلل رضي ُعمَر عن َصَح لكن
 ألن الِوتِر؛ ُقُنوِت على تداوم ال أْن األحسن؛ هو وهذا. َصَلى ما بها ُيوِتُر ركعًة ُيصِلي وإَنما الِوتِر, في
 فيدُل , الِوْتِر ُقُنوِت في به يدعو دعاًء  علّي بَن الحسَن َعَلَم ولكنه ,  اهلل رسول عن يثبت لم ذلك
 .َقْوِلِه من بل ِفْعِلِه؛ من ليس لكن ُسَنٌة, أَنه على

 ؟الُركوع بعد أو الُركوع, قبل يكون هل الُقُنوت : مسألة
 َحَرج, فال الُركوع قبل َقَنَت وإن الُركوع, بعَد الُقُنوَت أَن: الِعلم أهل أكثُر عليه والذي األحاديث؛ أكثُر
 أكثر هو كما َقَنَت, «الحمُد ولك رَبنا»: وقال َرَفَع فإذا الِقراءة, أكمَل إذا يركَع أْن بين ُمَخَيٌر فهو

 جاءت هذا كُل ويركع, يكِبُر ثم الِقراءة أتَم إذا يقنَت أْن وبين الِعلم, أهل أكثُر وعليه   عن الِروايات
 . الُسَنُة به

 بعدكذلك و َرَكَع, ثم َقَنَت قراءته ِمن انتهى فإذا ؛الِقراءة وبعد الُركوِع قبل الُقُنوُت يجوُز وعلى ذلك
 .(4112)رقمه  أخرجه البخاري الَفرائِض في ُقُنوِتِه في  الَنبِي عن ذلك َوَرَد ألنه الُركوِع؛
 وأحيانًا ,(قبل الركوع ) هكذا أحيانًا َيفعُلها التي المتنِوعِة؛ الُسنِن ِمن الُقُنوِت موضُع فيكون وعليه؛

 وَنستهديَك, َنستعيُنَك, ِإَنا الَلهَم»: بقوله دعاء القنوت  يبدأ أن يستحبو,(  بعد الركوع )  هكذا
. َنْكُفُرَك وال وَنْشُكُرَك ُكَله, الخيَر عليَك وُنْثِني عليك, وَنتوَكُل بك, ونؤمُن إليَك, ونتوُب ونستِغفُرَك,

 َعَذاَبَك ِإَن عذاَبَك, ونخشى رحَمَتَك, َنرجو وَنْحِفُد, َنسَعى وِإليَك ونسجُد, ُنصِلي ولك نعبُد, إياك الَلهَم
صليت خلف عمر بن الخطاب صالة الصبح : ) الرحمن بن أبزى قال  فعن عبد «ُملِحق بالُكَفار الِجَد

وذكره الشيخ ابن ( 2/244)وصححه أخرجه البيهقي وذكره . . . ( اللهم أنا نستعينك ) فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع 
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 على مقَدٌم والثناُء اهلل, على ثناٌء ألنه اهلل؛ رحمه أحمُد اإلماُم قال هكذا.  (21)عثيمين في الشرح الممتع المجلد الرابع ص 
 .الُدعاِء باِب َفْتُح ألنه الُدعاِء؛

اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك  : )ثم يأتي بدعاء القنوت 
لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي وال يقضى عليك وإنه ال يذل من واليت وال يعز من 

  .( عاديت تباركت ربنا وتعاليت 
 زادوإذا  ,اإلجابِة أسباب ِمْن ذلك ألن  وسّلم؛ عليه اهلل صّلى النبِي على بالَصالة دعاء القنوت يختمو

 .  (21)الشرح الممتع المجلد الرابع  ُدعاٍء مقاُم المقاَم ألَن بأس, فال دعاء القنوت على إنساٌن
 : للعلماء في مسح الوجه باليدين بعد القنوت قولين  

 .ُسَنة أنه:  األول القول
 .بدعة أنه:  الثاني القول
 .َعَمله ُننِقْص لم َتَرك وإْن ُنبِدعه, لم َفَعَل إْن مباح؛ أَنه: أي بدعة, وال ُسَنة ال أنه:  الثالث القول

 في كثيرة أحاديث فيه ألن و ضعيفة, هذا في الواردة األحاديَث ألَن بُسَنة؛ ليس أنه: واألقرب
 هذه ومثل وجهه, بهما يمسُح وال يديه ويرفع يدعو  الرسول أَن تثبت وغيرهما «الصحيحين»

 المعتبرة المؤَلفات هذه مثل في معلومًة تكن لم إذا َنْقِلها على الَدواعي وتتوافر كثيرًا؛ َتِرُد التي الُسَنة
 ولكن يمسح, ال أْن فاألفضل هذا؛ وعلى,  لها أصل ال أنها على َيدُل ذلك فإن وغيرهما, كالصحيحين

 الَناُس فيه يختلف مما هذا ألَن ذلك؛ في الواردة األحاديِث تحسين على اعتمادًا َمَسَح َمن على ُننكُر ال
 . (14ـ  11ص ) الشرح الممتع المجلد الرابع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 13 - 

 أمساء الدوسري 

 سادسالدرس ال
 الَليِل صالةل َوْقِت أفضُل

 
 (:. الوتـر)  الَليِل صالةل َوْقِت أفضُل

من خاف أن ال يقوم من آخر الليل : )  لقول النبي , إذا تيسر ذلك , فأفضل األوقات الثلث األخير 
فليوتر أول الليل ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صالة آخر الليل مشهودة وذلك 

 .  رواه مسلم( أفضل 
من : فيقول سبحانه , ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل اآلخر : )  لقوله و

 .  متفق عليه( حتى يبزغ الفجر , من يستغفرني فأغفر له , من يسألني فأعطيه , له يدعوني فأستجيب 
 وفي «ُسُدَسه وينام ُثُلَثه, ويقوُم الليِل, نصَف يناُم كان داود, صالُة الَصالِة أفضُل»:   الَنبِي ُلاَق

أخرجه  «نائمًا إال عندي الَسَحر ـ الَنبَي يعني ـ ألفاه ما»: قالت عنها اهلل رضي عائشة عن «البخاري صحيح»

 أَن: أي , وفي آخر الليل ينام, ثم يقوم في الثلث في النصف الثاني , أي نقسم الليل أنصافًا  (4444) البخاري
 .الليل آخر في الَسَحر في ينام كان   الَنبَي

 وهو الفجر لصالة فيقوم ونشاطًا, ُقَوًة البدَن ُيكسب القيام بعد اإلنسان نوم أَن وهو:  تعليل وهناك
 .نشيط
 الَليَل, يقِم لم وكأنه الَناس أمام وأصبح سهره, الَنومُة هذه نقضت اآلخِر؛ الليِل ُسُدَس ناَم إذا: وأيضًا
 .الِرياء عن له إبعادًا هذا في فيكون

 الليل آخِر في والنوم الِنصف؛ بعد الليل ُثُلث قيام األفضل إذًا؛
 .اإللهي؟ الُنزول وقت ذلك ألَن اآلخِر؛ الليِل ُثُلث األفضَل تجعلون ال لماذا: قائل قال فإن

 األول النصف سيدرك ألنه اإللهي؛ الُنزول يدرك سوف نصفه بعد الليل ُثُلث يقوم الذي أَن : فالجواب
 صالة الَصالة أفضُل»: قال الذي هو والَسالم الَصالة عليه والنبُي المقصوُد, فيحُصل األخير, الثلث ِمن

 . «داود
 نصُفه؟ المعتبُر الليُل هو ما : مسألة
 ِسِت مضي بعد الِشتاء في الليِل نصف فيكون الفجر, ُطُلوع إلى الَشمس غروب ِمن أَنه: الَظاهر
 ساعات خمس بعد األوقات بعض في ويكون ساعة, عشرة اثنتا الِشتاء ليل ألَن الُغروب؛ ِمن ساعات

 الفجر, ُطلوع إلى الَشمس غروب ِمن فُعَد ساعات, َعْشَر حوالي فيها يكون الليَل ألَن الُغروب؛ ِمن
 . (11ـ  11)الشرح الممتع الجز الرابع ص  الليل نصف هو هذا بينهما ما ونصُف
من قسم على ثالثة لمعرفه الثلث األخير الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وُت دّعوكذلك ُت

 ة لمعرفة السدس األخير من الليل الليل أو تقسم على ست
 :. فضل قيام الليل 

  :قال تعالى , قيام الليل  وقد مدح اهلل جل وعال أهل

  41:سورة السجدة  

 .يعني قيام الليل : قال مجاهد والحسن  

  : فقال عنهم  سبحانه وتعالى المتهجدينفقد ذكر 

   48 ـ 41: سورة الذاريات . 
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 : وقال تعالى 

  2:سورة الزمر . 

غير عالم بوعد ربه وال بوعيده فهم , ه مع من نام ليله وّضيع نفسه هل يستوى من هذه صفت: أي 
 .ال يستوون عند اهلل عز وجل 

عليكم بقيام الليل فإن : ) فقال عليه الصالة والسالم , على قيام الليل وّرغب فيه  وقد حث النبي 
للداء  ومطردة, ثم اإلو منهاة عن , ومكفره للسيئات , وقربه إلى اهلل تعالى , دأب الصالحين قبلكم 

 .   صححه األلباني(  عن الجسد
وصّلوا بالليل , وصلوا األرحام , أطعموا الطعام : )  وهو سبب من أسباب دخول الجنة قال 

 .  رواه الترمذي( بسالم  ةلجناتدخلوا ,والناس نيام 
عش ما شئت , يا محمد : أتاني جبريل فقال : )  الشريف وهو شرف للمسلم كما ثبت في الحديث

 واعلم أن شرف, وأعمل ما شئت فإنك مجزي به , وأحبب من شئت فإنك مفارقه , فإنك ميت 
 .  حسنه األلباني( عن الناس  وعزه استغناؤة, المؤمن قيامه بالليل 
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 ابعالدرس الس
 صالة الضحى 

 
 إلى الشيء إضافة باب من إنها: تقول أن ولك وقته, إلى الشيء إضافة باب من  : الُضحى صالة
 .سبب والوقت الوقت, إلى نسبة الُظهر؛ صالة: تقول كما سببه,

 .وال يعاقب تاركها , وهي سنة يثاب فاعلها 
 :دليل فضلها 

 أنام, أن قبل أوتر وأن الُضحى, ركعتي: بثالٍث   خليلي أوصاني»: قال  لحديث أبو هريرة 
 . «شهر كِل من أَيام ثالثة وصيام

 وُكُل َصدقٌة, تسبيحٍة فُكُل َصَدقٌة أحِدُكم ِمن ُسالمى ُكِل على ُيصِبُح»: قال أنه  النبِي عن ثبت و
 َصدقٌة, ُمنكٍر عن وَنهٌي َصدقٌة, بمعروف وأمٌر َصدقٌة, تكبيرٍة وُكُل َصدقٌة, تهليلٍة وُكُل َصدقٌة, تحميدٍة

 . (121) مسلم « الُضحى  ِمن يرَكُعُهما ركعتان ذلك ِمن ويجزىء
 . (4111) مسلم  «مفصل وثلثمائة ستين على آدم ابَن خلق اهلل أَن»:   النبِي عن َصَح وقد

 ثالثمائة يوٍم ُكَل الَناس من واحد ُكِل على فيكون. بعض عن بعضها المنفصل العظام هي: والُسالمى
 فُكُل»:   الَنبِي لقول اهلل؛ إلى ُيَقِرُب ما ُكل بل مال, صدقة ليست الصدقة هذه ولكن صدقة, وستون
 أن ُيَسُن إنه: نقول الحديث هذا على وبناًء , أخرجه مسلم «إلخ . . . َصدقٌة تحميدٍة وُكُل َصدقٌة, تسبيحٍة

 وستين ثالثمائة تبلغ التي الَصدقات بهذه يأتوا أن يستطيعون ال الَناس أكثر ألن دائمًا؛ ُيصِليهما
 .صدقة

 لإلنسان ُيَسُن فال الِوتر, غير الَصلوات في ُيشرع ما أقُل الَركعتين ألن ركعتان, الُضحى صالة أقُلو 
 يخطب وهو دخل الذي للَرُجل  النبُي قال ولهذا الِوتر, في إال ذلك له ُيشرع وال بَركعة, يتطَوع أن

 . (811) مسلم « فيهما وَتَجَوْز َركعتين, فَصِل ُقْم»: الُجُمعة يوم
 أْن أجل ِمن به ألمره ركعتين؛ من أقُل شيٌء ُيشرع كان ولو ,أي أسرع وخفف الصالة : فيهما وَتَجَوْز
 حديث أبي هريرة  ًاودليل ذلك أيض الَركعتين في يتجَوز أن  النبُي أمره ولهذا للُخطبة, يستمع

 وركعتي شهر, ُكِل ِمن أيام ثالثة صياُم»: بثالٍث وسّلم عليه اهلل صّلى خليلي أوصاني: قال حيث
 . «أنام أن قبل أوِتَر وأْن الُضحى,

 ويزيد أربعًا, الُضحى ُيَصِلي  النبُي كان»: قالت عنها اهلل رضي عائشة ألَن ألكثرها؛ َحَد ال أنه  والَصحيح

 ُتَقِيد ولم , مسلم أخرجه «اهلل شاء ما
 
 

  :.الُضحى صالة وقت
 . من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال  يبدأو الَنهي وقت خروج من

 . «الِفَصاُل َتْرَمُض حين األَوابيَن صالة»: قال  الَنبَي ألَن أفضل؛ الوقت آخر في وِفْعُلها
 الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس: الرمضاء  «َتْرَمُض» ومعنى

 ,حترق أخفاف الصغار من أوالد اإلبل من شدة حر الرمل حين ت: و معنى ذلك ,صغار اإلبل : الفصال 
  .دقائق عشر بنحو الَزوال ُقبيل يكون وهذا
   :الَنهي وقُت
 بحسب ُرمٍح ِقيد االرتفاع هذا فإن وإال الَرائي, بعين: أي ؛ ُرمٍح ِقيد ترتفع أن إلى الَشمس ُطلوع من

 .متر نحو: أي ُرمٍح, ِقيد باأُلفق نراه نحن لكن المَرات, بمئات األرض مساحة من أكثر الواقع
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 أحوط ألنه دقيقة؛ عشرة خمس ساعة ربع ولنجعله دقيقة, عشرة اثنتي حوالي: المعروفة وبالَدقائق
 .الُضحى صالة وقت ويدخل الَنهي, وقت يزول فإنه الَشمس, طلوع من دقيقة عشرة خمس مضى فإذا

 عن ينهى نهي وقت الَزوال قبيل ما ألن دقائق, عشر حوالي قليل بزمٍن الَشمس زوال قبل وتنتهي
 َعامر بُن ُعقبُة قال فيه, ُيَصَلى أن  النبُي نهى فقد جهَنم, فيه ُتْسَجُر الذي الوقت ألنه فيه, الَصالة
: موتانا ِفيِهَن َنْقُبَر أْن أو فيهَن, ُنَصِلَي أْن َيْنهاَنا  اهلل رُسوُل كان ساعاٍت ثالُث»: عنه اهلل رضي
 َتَضَيُف وحين الَشمُس, تميَل حتى الَظهيرة قائُم يقوُم وحين ترتفَع, حتى بازغًة الَشمُس َتْطلُع حين

 . (844) مسلم «َتْغُرَب حتى للُغروِب الَشمُس
 .النهار وسط في الَنهي وجود إلى النهار أول في الَنهي زوال ِمن الُضحى صالة وقُتف
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 الدرس الثامن

 التطوع صالة أوقات النهي عن 
 

 بعد الَصالِة عن نهى»:   الرسول أَن  الخدري سعيد أبي حديث من وغيرهما الَصحيحين في ثبت
: أي «غروبها إلى»: بقوله والمراد , «الَشمُس تغرَب حتى العصِر وبعَد الَشمُس, تطلَع حتى الفجِر

 .الغروب في شروعها
  : الَنهي أوقات

 أَن وذلك خمسة؛ وهي التطُوع, صالة: والمراد فيها, الَصالة عن الَشارُع نهى التي األوقات هي

 : تعالى اهلل قول لعموم دائمًا؛ مشروعٌة التطُوِع صالة أَن: األصل

  وقٍت ُكَل مشروعٌة أَنها التطُوِع صالِة في فاألصُل ؛ الحّجسورة 

 بالبسِط, خمسٌة األوقات وهذه فيها, الصالة عن الَشارُع نهى أوقاتًا هناك لكن والمسافر, للحاضر
 .باالختصاِر وثالثٌة

من جهة  اأُلفِق في المعترُض البياض هو: الثاني والفجُر. الثاني الفجر طلوع ِمن األَول الوقت هو هذا
 .المشرق ويمتد من الشمال إلى الجنوب 

 ساعة نصِف بنحو الَثاني الفجِر قبَل يبدو األَوُل والفجُر
  رمح قيد ترتفع حتىالشمس  طلوع ومن:  الوقت الثاني
 . المغرب نحو الَسماء َوَسِط عن تميل: أي. تزول حتى الَشمس قيام وعند:  الوقت الثالث

 بدأت انتهت فإذا اأُلفق في ترتفع الَشمَس ألن الَسماء؛ في ارتفاعها منتهى: أي:  «وقيام الشمس»
 .باالنخفاض

 حديث من وغيرهما الَصحيحين في ثبت لماب الشمس غرو إلى العصر صالة ومن : الوقت الرابع
 العصِر وبعَد الَشمُس, تطلَع حتى الفجِر بعد الَصالِة عن نهى»:   الرسول أَن الخدري سعيد أبي

 .الغروب في شروعها: أي غروبهاب والمراد ,(821)مسلم  «الَشمُس تغرَب حتى
 الُغروب من َدَنا إذا الَشمس ُقْرَص أَن: أي يتَم حتى الُغروب فيالشمس  شرعت إذا:  الوقت الخامس

. 
 األوقات؟ هذه في الصالة عن الَنهي ِمن الحكمُة ما : مسألة

  ورسوُله عنه اهلُل نهى أو , ورسوُله به اهلُل أمَر ما أَن نعلَم أن يجب : أواًل  :وجهين ِمن الجواب
 اهلِل أمُر الحكمة إن: األمور ِمن أْمٍر في الحكمة عن َأحٌد َسَأَلَنا إذا ونقول نَسِلَم أن فعلينا لحكمة, فهو

 .المنهَيات في  ورسوِلِه اهلِل ونهُي المأمورات, في  ورسوِلِه

 : تعالى قوله القرآن ِمن : ذلك ودليل

  تقضي وال الَصوَم تقضي الحائِض َباُل ما: عنها اهلل رضي عائشُة وُسئلت , 41: األحزابسورة 

 ,(12()441)أخرجه مسلم  «الَصالَة بقضاء نؤمر وال الَصوم بقضاء فنؤمُر ذلك يصيبنا كان»: فقالت الَصالَة؟
 ورسوِلِه اهلِل ألمِر مسِلمًا تكوَن أن والعبادة؛ التسليم حقيقة هو وهذا الِعَلَة, تذكْر ولم بالُسَنِة فاستدَلت

 اَتبَع ممن إنك: لقلنا حكمته؛ يعرف حتى بالشيء يؤمن ال اإلنسان كان ولو تعرف, لم أم حكمته عرفَت
 .خير االمتثال أَن لك ظهَر حيث إال تمتثل فال هواه,
 مشابهًة ذلك في لكان صِليُيام اإلنسان ق فلو الَشمَس, فيها المشركون يعبُد األوقات هذه أَن : ثانيًا

 (221()842)أخرجه مسلم  الحديث في جاء كما. غروبها وعند طلوعها, عند للَشمِس يسجدون ألنهم للمشركين,
. 
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 فناسب وقودها؛ في ُيزاد الوقت هذا: أي , أخرجه مسلم ُتْسَجر جهَنَم بأن  الَنبُي َعَلَلُه فقد قيامها عند ماأ
 . الَنار فيه ُتسجر وقت ألنه الوقت؛ هذا في الَصالة عن الَناُس يبتعد أن
 .  مسلٌم ألنه شيء؛ ُكِل في للمشركين مباينًا يكون أن المسلِم على الواجُبو
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 الدرس التاسع
 التطوع صالة تابع أوقات النهي عن 

 

 :مسائٍل ـ الَنهي َوْقِت في َيجوُز ال مما يستثنىما 
 :  فيها الفرائِض قضاَء ـ 4

 ذكر ثم , العصَر يصِليإذا دخل وقت العصر و الُظهر, صالَة اإلنساُن ينسى أن: مثاله الَنهي أوقات في
 عن َناَم َمن»:   قوله والَدليل العصر, صالة بعد ولو يقضيها الحال هذه ففي الّظهَر, ُيصِل لم أنه

 واجب َدْيٌن الفرائض وألن األوقات, جميع يشمل عاٌم وهذا  «ذَكَرَها إذا فليصِلها نسَيَها أو صالة
 الُظهَر َصَلى أنه ذكر العصَر َصَلى لما َرُجٌل:  آخر مثال,  به يعلَم أن حين ِمن الَفوِر على أداؤه فوجب

 . العصر صالة بعَد ولو الُظهِر, صالِة قضاُء يلزمه الحال هذه ففي ُوُضوٍء, بغير
 :  الَطواف ركعتي ِفْعَل ـ 2

 قيد ارتفاعها وقبل الَشمس ُطلوع بعد اإلنساُن طاَف فإذا طواف,ال ركعتي ِفْعُل أوقات النهي في ويجوز
 ركعتي ُيصِلي فإنه للغروب, الَشمُس تتضَيُف حين طاف وإذا الَطواف, ركعتي ُيصِلي فإنه ُرْمٍح

 .الَطواف
 البيِت بهذا َطاَف أحدًا تمنعوا ال َمَناٍف, َعبِد َبِني يا»: والَسالم الَصالة عليه النبِي قوُل:  والَدليُل
 .  صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي: وقال ( 4/118)الحاكم  «نهاٍر أو ليٍل ِمن شاَء ساعٍة أَيَة فيه وَصَلى

 .الَنهي أوقات في ولو الحرام, المسجد في الَصالة عن نهي ال أنه:  فظاهره
 :الَجماعِة إعادَة ـ 4
 مسجَد أتى فإذا. الجماعَة اإلنساُن يعيَد أْن َأولى باب ِمن وغيرها الثالثة, األوقات هذه في يجوز و

 .نهي وقَت كان ولو معهم, ُيصِلي فإَنه َصَلى, وقد ُيصُلون ووجدهم جماعٍة,
 فوجَدهم مثاًل؛ الَدرَس ليحُضَر آخر مسجٍد إلى أتى ثم مسجِده, في العصَر َصَلى َرُجٌل : ذلك مثال

 فلما ِمَنى, في الفجر صالَة يوم ذاَت َصَلى وسّلم عليه اهلل صّلى أَنه والَدليُل. معهم ُيصِلي فإَنه ُيصُلون؛
 ما: فقال فرائصُهما, ُترَعُد بهما فِجيء بهما فدعا الناس, مع يصِليا لم اعتزال؛ قد برجلين إذا انصرف
 ثم رحاِلكما, في َصَليُتما إذا: لهما فقال ِرحالنا, في َصَلينا اهلل رسول يا: قاال معنا؟ ُتصِلَيا أن منعكما
 نافلٌة, لكما الثانية الصالُة: أي  (1/411)أخرجه اإلمام أحمد  «نافلة لكما فإنها معهم, فصِليا جماعٍة مسجَد أتيتما
 َمن على ُينكر أنه على دليٌل الحديِث هذا وفي الَنهي, وقت في الجماعة إعادة جواز في صريٌح وهذا
 . بتصرف (421)الشرح الممتع المجلد الرابع ص  الجماعة عن خروج ألنه يصُلون؛ والناُس َجَلَس
 إال»: لفظ وفي , (14( )141)مسلم  أخرجه «الَمكتوبُة إال صالَة فال الَصالُة, ُأقيَمِت إذا»: قال  الَنبَي إن حتى
 ُيصِلي, واإلمام تقضيها أْن تريد فريضٌة عليك كان لو حتى: يعني  (2/412)أخرجه اإلمام أحمد  «ُأقيَمْت التي

 صالَة ال»: وسّلم عليه اهلل صّلى لقوله ذلك عن منهٌي فأنت السابقَة؛ الفريضَة لتؤِدي وحَدك وصَليَت
 . «ُأقيَمْت التي إال
 .العصر مع ُجِمعت إذا بعَدها التي الُظهِر ُسَنُة -1
 .الشمس قيام عند كان ولو خفيفتين, ركعتين ُيصِلي فإَنه ؛ يخُطُب واإلماُم الُجُمعِة يوَم َدَخَل َمن -1
 .الفجر صالة قبل الفجر ُسَنة -1
 الطويلة الَنهي أوقات في ُتفعل الَجنازة صالة-1

 :ومما سبق يتضح لنــا 
 ؛صالة االستخارة , سنة الوضوء , كتحية المسجد  كِلها الَنهي أوقاِت في ِفْعُله يجوز سبٌب له ما أَن

 : ألسباب منها  في أوقات النهي  افيجوز فعله
 .لم ُيخصص أو يستثني أداء هذه السنن في أوقات النهي . . أن الحديث فيها عام  : أواًل
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 إذا َفْلُيصِلها نسَيها أو صالٍة عن ناَم َمْن» لحديث :قوله في العموِم بين الفرُق ما: ُيقال أْن : ثانيًا 
 .؟ «ركعتين ُيصِلَي حتى يجلْس فال المسجَد أحُدكم َدَخَل إذا»: وقوله. «َذَكَرها

 الَصالِة عن الَنهَي ألَن المشركين؛ مشابهة في االشتباُه فيها يقَع أْن فيبعد بسبب, مقرونة أَنها : ثالثُا
 إذا للَشمِس يسجدوَن الذين بالمشركين المسلُم الُمصِلي َيَتَشَبَه لئال غروِبها, وقبَل الَشمِس طلوِع قبَل

 .معدومًة أو بعيدًة المشابهُة كانت معلوٍم سبٍب على الَصالُة ُأحيلت فإذا غربْت, وإذا طلعْت
 والتحيه المسجد   ُتصِلي مثاًل؛ ساعة بربع الُغروِب قبَل المغرِب لصالِة المسجَد دخلَت إذا هذا؛ وعلى
 ُيصِلَي حتى المسجَد َدَخَل لَمن الجلوِس عن  الَرسوِل َنْهِي في واقعًا لكنت جلسَت لو بل َحَرج,

 .ركعتين
 ُيصِلي؟ ال أم الوُضوِء, ُسَنة ُيصِلي هل العصِر صالِة بعَد توَضأ رُجاًل أَن لو : مسألة

 .الَنهي أوقات في الصالَة تعَمَد ألَنه يجوز؛ فال ليصِلي؛ توَضأ إْن : الجواب
 .  (428)الشرح الممتع الجزء الرابع ص  الَصحيِح القول على َصَلى للَطهارة؛ توَضأ وإن
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 الدرس العاشر 
الصالة المرتبطة بسبب

 
 : ومنها , الصالة المرتبطة بسبب  :النوع الثالث 

إذا دخل أحدكم : )  لقوله , وهي ركعتان ُتشرع لمن دخل المسجد قبل جلوسه  :تحية المسجد -أ
ويجزئ عنهما الراتبة أو الفريضة إذا بدأ .  (4111)مسلم ( 111)البخاري ( المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس 

 . بها 
سواء أكان طوافًا واجبًا أم , وهما سنة مؤكدة في نهاية كل طواف حول الكعبة  :الطواف  ركعتا-ب

يا بني عبد مناف ال تمنعوا أحدًا طاف بهذا : ) وقوله حيث قال ,  ويدل عليها فعل الرسول , سنة 
 .  (818)والترمذي ( 4821)أبو داود ( البيت وصلى أية ساعٍة شاء من ليل أو نهار 

 :التطوع المطلق  :والنوع الرابع 

 .مقَيد ونوٌع مطلق, نوٌع: نوعان لتطوعفي بداية الدروس أن اذكرنا سابقًا 
 .بها ُقِيَد التي الحال في أو به, ُقِيَد الذي الوقت في أفضل فهو: المقَيد أما

 األحوال؛ ِمن بحال مقَيدة ألنها الليل؛ صالة من أفضل الَنهار في ولو دخلته إذا المسجد, تحُية: فمثاًل
 بسبب مقَيدة ألنها الَنهار؛ في كانت ولو الليل صالة من أفضل ـ الُوُضوء وُسَنة المسجد, دخول وهي
 .األسباب ِمن
 صالُة الفريضِة بعَد الَصالِة أفضُل»:   النبِي لقول الَنهار, في منه أفضل الليل في فهو: المطلق أما

 ِمن أفضل والِعشاء المغرب بين مثاًل فالَصالة الَشمس, غروب ِمن يدخل والَليُل , أخرجه مسلم «الَليل
 .أفضل فهي ليل صالة ألنها والعصر؛ الُظهر بين الَصالة

 َأَو: قال الَجَنِة؛ في مرافقتك أسألك: قال الذي للَرُجل  لقوله وقت؛ كَل منه اإلكثار ُيَسُن والمطلق
 .  (182) أخرجه مسلم «الُسجود بكثرة نفسك على فأعِني»: قال ذاك هو: قال ذلك, َغْيَر

وقت إال في وصالة التطوع المطلقة مشروعة كل , وهو الذي لم يقيد بزمن وال وقت وال سبب 
: وهي , وهو كذلك ؛ لكن لها ُسَنة مطلقة , راتبة  لهااألوقات المنهي عنها ؛ إذًا صالة العصر ليس 

 .  أخرجه البخاري( بين ُكِل أذانيِن صالٌة : )  الُسَنة الداخلة في عموم قوله 

 : صالة الكسوف 
و , أخرجه البخاريَأَمَر بها  أَلَن الَنبَي الكفاية, على وِإَما ؛ األعيان على ِإَما واجب, فرٌض الُكُسوف صالة 

 أخرجه البخاريوُعِرضت عليه في صالِتِه هذه الجَنُة والَناُر , وَصَلى صالَة غريبَة , أخرجه البخاريَخَرَج إليها َفِزعًا 
الصالُة "" فَأَمَر مناديًا أن ُينادي , وَشرَع لها الجماعَة ,  أخرجه البخاريوَخَطب بعدها ُخطبًة بليغًة عظيمًة , 

 َيَدعوا ثم والقمِر, الشمِس بكُسوف اهلل إنذاَر َيَروا أن للمسلمين يمكن الف , ريأخرجه البخا"" جامعًة 
 الصالة, إلى والفزع والعتق واالستغفار والتكبير بالصدقة وَأَمَر بها, َأَمَر  الَرسوَل أَن مع الَصالَة؛
 نقول ما فأقُل بها, األمر مع األحواُل هذه بها تقترُن فكيف قبُل, ِمْن مألوفًا يكن لم شيٌء منه وحصل

 .  باختصار (8)الشرح الممتع الجزء الرابع ص  كفاية فرُض إنها: فيها

 : صالة االستخارة 

فيصلي , أو عمل مشروع ونحو ذلك , تشرع صالة االستخارة عندما يهم بأمر مهم كزواج أو سفر 
ستقدرك بقدرك وأسالك من فضلك اللهم إني أستخيرك بعلمك وأ: ) ركعتين نافلة ثم يدعو بهذا الدعاء 

فإنك تقدر وال أقدر وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب اللهم فإن كنت تعلم هذا األمر ثم تسميه بعينه 
خيرًا لي في عاجل أمري و آجله قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسر لي ثم بارك 

ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله لي فيه اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني 
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ثم يمضي لما انشرح صدره له ,  (4412)البخاري (  به فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني
 .   من اإلقدام على األمر أو الكف عنه 

كان ما شرح له فإذا استخار اهلل ) : في مسألة انشراح الصدر ـ رمحه اهلل ـقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .  (41/142)مجموع الفتاوى   (صدره وتيّسر له من األمور هو الذي اختاره اهلل له
 

 تم الحمد هلل دروس الفقه للفصل الدراسي األول
 هـ4141/ هـ 4141لعـــام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


