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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 بعد:أما  ، ومن وااله وعلى آلو وصحبو ، والصالة والسالم على رسول اهلل ، احلمد هلل
 الركن الثاين من  فهي ، بعد الشهادتُت العباداتمن  فإن الصالة أول ما أوجبو اهلل تعاىل

)صلى  فعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال: مسعت رسول اهلل ، أركان اإلسالم
إال اهلل وأن حممًدا  إلـٰوشهادة أن ال  ، يقول: ُبٍت اإلسالم على خـمس اهلل عليو وسلم(

 ٔوصوم رمضان. ، وحج البيت ، وإيتاء الزكاة ، وإقام الصالة ، عبده ورسولو
  إىل ادلدينة يف السنة  )صلى اهلل عليو وسلم(وقد فُرضت الصالة يف مكة قبل ىجرة النيب

 )صلى اهلل عليو وسلم(ثة النبوية يف حادثة اإلسراء وادلعراج دلا ُعرِج بالنيب الثالثة من البع
ابعة خماطبة بُت اهلل وبُت ماء الس  فَفرض اهلل عليو الصلوات اخلمس يف الس   ، إىل السماء
إذ   ، على غَت ما ُشرَِعت بو سائر العبادات األخرى ، من غَِت واِسطة َمــلَــكنبيو حممد 

( و وسل مصلى اهلل علي)ة فيها ادللك جربيُل بُت اهلل تعاىل وبُت نبيو حممد كان الواسط
 كما ىو احلال يف سائر العبادات األخرى.

 ذكرا كان أو أنثى. ، عاقل ، بالغ ، مسلموهبذا يُعلم أن الصالة واجبة على كل 

 فهي  ، -عدا الشهادتُت -يف اإلسالم منزلة ال تعدذلا منزلة أي عبادة أخرى وللصالة
ففي احلديث الذي رواه معاذ بن جبل رضي اهلل عنو  ، َعُموُد الدين الذي ال يقوم إال بو

 ، دلعاذ: أال أخربك برأس األمر كلو وعموده )صلى اهلل عليو وسلم(قال: قال رسول اهلل 
 وذروة سنامو؟

 فقال معاذ: بلى يا رسول اهلل.
وذروة  ، وعموده الصالة ، ر اإلسالمرأس األم :)صلى اهلل عليو وسلم(اهلل  رسول فقال

 ٕسنامو اجلهاد.

                                                           
 واللفظ لو. ، (ٙٔ( ومسلم )ٛرواه البخاري ) ٔ
 وقال: حديث حسن صحيح. ، (ٕٙٔٙرواه الًتمذي ) ٕ
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  ما تتضمنو من دعاء وثناء على اهلل عز ـلِ  ، بُت العبد وربّو ناجاةفيها ادل لحتصوالصالة
كالركوع والسجود   ، وخضوع باجلوارح ، وتسبيح وحتميد وتكبَت ، وقراءة قرآن ، وجل

 العزيز.والوقوف خبشوع وتذلل وانكسار واطراق بصر بُت يدي 
 فأما الصلوات ادلفروضة فهي مخس صلوات  ، والصالة تنقسم إىل قسمُت فرائض ونوافل

 يف اليوم والليلة وىي الفجر والظهر والعصر وادلغرب والعشاء.
 فإن أداء الصلوات  ، وترك الصلوات اخلمسة سبب خلروج اإلنسان من دين اإلسالم

: بُت الرجل وبُت صلى اهلل عليو وسلم()وقد قال النيب  ، ادلفروضة من أركان اإلسالم
 ٔالكفر والشرك ترك الصالة.

  ولفاعلها ثواب كثَت ، فهي مستحبةوتسمى بالسُّنن أو التطوع وأما الصلوات النوافل ، 
للمؤمنُت من وحصل لو ما حيصل  ، وكلما زاد ادلسلم وادلسلمة منها زاد ثوابو عند اهلل

 لك من فوائد الصالة الكثَتة.انشراح الصدر وزيادة اإلميان وغَت ذ
   نذكرىا يف ىذا البحث ادلختصر إن شاء اهلل  ، أمهها مخسة ، كثَتةوصلوات النوافل أنواع

 تعاىل:
  :الراتبةاألول: الصلوات 

واظب عليها مواظبة )صلى اهلل عليو وسلم( ألن النيب  ، وىي أىم صلوات النوافل
)صلى اهلل زوج النيب  عن أم حبيبةف ، ورتب األجر الكبَت دلن حافظ عليها ، شديدة

مسعت رسول  :سلم أهنا قالتالنيب صلى اهلل عليو و  عن رضي اهلل عنهاعليو وسلم( 
 :اهلل صلى اهلل عليو و سلم يقول

اهلل  ما من عبد مسلم يصلي هلل كل يوم ثنيت عشرة ركعة تطوعاً غَت فريضة ؛ إال بٍت»
 .ٕ«لو بيتاً يف اجلنة

 

                                                           
 ( عن جابر بن عبد اهلل األنصاري رضي اهلل عنو.ٕٛرواه مسلم ) ٔ
 (.ٕٛٚ) أخرجو مسلم ٕ
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وركعتُت  ، أربع ركعات قبل الظهر» :ذه الركعات يف حديث آخروقد جاء تفسَت ى
 ٔ.«وركعتُت قبل الفجر ، بعد العشاءوركعتُت  ، وركعتُت بعد ادلغرب ، بعد الظهر

 م من كل ثنتُت.ل  ــــسَ يُ  ، وادلقصود بأربع ركعات أي ثنتُت ثنتُت
  العصر:صالة قبل الثاني: أربع ركعات 

رجاء الدخول يف دعوة رسول اهلل صلى  عليهاحملافظة وا الركعاتستحب فعل ىذه يُ 
قال رسول اهلل صلى اهلل رضي اهلل عنو قال: بن عمر فعن عبد اهلل  ، اهلل عليو وسلم

 ٕ.«قبل العصر أربعاً  صلىرحم اهلل امرأ » :عليو وسلم
 ، تُتمن كل ثنم ل  ــــسَ يُ  ، وادلقصود بأربع ركعات أي ثنتُت ثنتُتفادلقصود  ، وكما تقدم

 وىذا ىو ادلشروع يف أغلب صلوات النوافل.
  صالة الضحى:الثالث: 

وىو ما بُت طلوع الشمس إىل أن تكون يف وسط  ، أي الصالة يف وقت الضحى
 .دخول وقت الظهر بربع ساعة تقريباقبل ، ويكون ذلك السماء 

 منها: ، كثَتة يف فضل صالة الضحى  أحاديثوردت وقد 
على   حُ ــــبِ ــــصْ ـــيُ » عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ؛ أنو قال: ، نورضي اهلل ععن أيب ذر 

وكل  ، صدقة ٖحميدةٍ ـوكل تَ  ، ؛ فكل تسبيحة صدقة صدقةالمى من أحدكم سُ  ل  كُ 
 وهني عن ادلنكر صدقة ، بادلعروف صدقة وأمرٍ  ، صدقة ٘وكل تكبَتةٍ  ، صدقة ٗهتليلةٍ 

 ٙ«.الضحى جزئ من ذلك ركعتان يركعهما منـــويُ  ،

                                                           
 .(ٕٖٙٙ« )صحيح اجلامع»( ، وصححو األلباين يف ٘ٔٗ)الًتمذي رواه  ٔ
وىو حديث  ، ي اهلل عنهماـ( عن عبد اهلل بن عمر رضٖٓٗ( والًتمذي )ٕٔٚٔ) أبو داود رواه ٕ

 (.ٖٜٖٗ« )صحيح اجلامع»حسنو األلباين يف  ، حسن
 أي قول )احلمد هلل(. ٖ
 (.إال اهلل إلـٰوال أي قول ) ٗ
 أي قول )اهلل أكرب(. ٘
 .(ٕٓٚ) أخرجو مسلم ٙ
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يده يف  ، عظام اإلنسانكل عظم من يف  يوجد أي ادلفصل الذي  ُسالمىومعٌت 
 ورجلو وظهره وغَت ذلك.

أنو على كل إنسان أن يتصدق من مالو يف كل يوم على الفقراء  احلديثومعٌت 
فإذا صلى الضحى أجزأتو  ، وادلستحقُت شكرا هلل على نعمة سالمة مفاصل جسمو

 ات.عن مجيع تلك الصدق
شرع للمسلم أن يصلي صالة الضحى ركعتُت أو أربع أو ست يُ فإنو  ىذافبناء على 

 .يصليها ركعتُت ركعتُت ، أو مثان
 الصالة بين األذان و اإلقامة:: الرابع

عبد اهلل حديث ويدل على ذلك  ، اإلقامةيستحب للمسلم أن يصلي بُت األذان و 
بُت كل أذانُت » :ى اهلل عليو وسلم: قال النيب صل؛ قال رضي اهلل عنو بن مغفل

 ٔ.«دلن شاء» :مث قال يف الثالثة ، «بُت كل أذانُت صالة ، صالة
 وهو المعروف بقيام الليل: ،صالة الليل : الخامس

عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ؛  ، عن أيب أمامة الباىلي رضي اهلل عنو
 ، وىو قربة لكم إىل ربكم ، معليكم بقيام الليل ؛ فإنو دأب الصاحلُت قبلك:»قال

 .ٕ«نهاة عن اإلمثومَ  ، ومكفرة للسيئات
ويف  ، يسلم من كل ثنتُت ، وصفة صالة الليل أن يقوم اإلنسان يصلي ركعتُت ركعتُت

عبد اهلل بن عمر رضي  والدليل على ذلك حديث ، آخر صالتو يصلي ركعة ويُـــَســــل م
؛ أن رجاًل سأل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن صالة الليل؟ فقال  مااهلل عنه

 رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:
فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر لو ما قد  ، صالة الليل مثٌت مثٌت»

 ٖ.«صلى

                                                           
 (.ٖٛٛ( ومسلم )ٕٗٙرواه البخاري ) ٔ
 (.ٕ٘ٗ« )إرواء الغليل»وحسنو األلباين يف  ، ( وغَتهٖٛٓ/ٔ) رواه احلاكم ٕ
 (.ٜٗٚ( ومسلم )ٜٜٓرواه البخاري ) ٖ
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فمن فعل  ، يصلي من الليل احدى عشر ركعة )صلى اهلل عليو وسلم(وقد كان النيب 
وإن صلى أكثر  ، فقد أصاب السُّنة النبوية )صلى اهلل عليو وسلم( النيبفعل مثل ما 

فإن األمر من باب النوافل واالستزادة  ، كلٌّ حبسب حالو ونشاطو  ، أو أقل فهذا جائز
 من اخلَتات.

 :فائدة

وقبل ذلك احملافظة على  ، وينبغي للمسلم وادلسلمة أن حيافظا على اخلشوع يف الصالة
فإن يف الوضوء تطهَت  ، )صلى اهلل عليو وسلم(وأن يكون موافقا ذلدي النيب  ، الوضوء
األجر العظيم على صلى اهلل عليو وسلم  النيبوقد رت ب  ، ويف الصالة تطهَت الباطن ، الظاىر

ال  ، مث صلى ركعتُت ، من توضأ حنو وضوئي ىذا: »من حافظ على وضوئو وصالتو فقال
 ٔ«.ر لو ما تقدم من ذنبوــــفِ ــــغُ  فيهما نفسو ؛يُـَحــد ث 

 شرد يف صالتو بالتفكَت.ـــــأي ال يَ  «ال يُـَحــد ث فيهما نفسو»وقولو: 

 األوقات المنهي عن الصالة فيها:

 األصل جواز الصالة يف كل وقت إال يف ثالثة أوقات:
 ، بومن بعد صالة العصر حىت تغر  ، : من بعد صالة الصبح حىت ترتفع الشمساألول

صلى اهلل  وِ قال: مسَِْعُت َرُسوَل الل  والدليل على ذلك حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنو 
َواَل َصالََة بـَْعَد اْلَعْصِر َحىت   ، اَل َصاَلَة بـَْعَد الصُّْبِح َحىت  تـَْرَتِفَع الش ْمسُ » :يـَُقول عليو وسلم

 .ٕ«َتِغيَب الش ْمسُ 
والدليل  ، وىي: عند الشروق والزوال والغروب ، ات قصَتةأوق وتشتد الكراهة في ثالثة

َثاَلُث َساَعاٍت َكاَن َرُسوُل الل ِو صلى »قال:  رضي اهلل عنوعلى ذلك حديث ُعْقَبَة ْبَن َعاِمٍر 
َهانَا َأْن ُنَصل َى ِفيِهن  َأْو َأْن نـَْقبـَُر ِفيِهن  َمْوتَانَا: ِحَُت َتْطُلُع ا لش ْمُس بَازَِغًة اهلل عليو وسلم يـَنـْ

                                                           
 (.ٕٕٙ( ومسلم )ٜ٘ٔرواه البخاري ) ٔ
 (.ٕٛٚ( ومسلم )ٙٛ٘رواه البخاري ) ٕ
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َوِحَُت َتَضي ُف الش ْمُس لِْلُغُروِب  ، َوِحَُت يـَُقوُم قَاِئُم الظ ِهَتَِة َحىت  ََتِيَل الش ْمسُ  ، َحىت  تـَْرَتِفعَ 
 .ٔ«َحىت  تـَْغُربَ 

فإنو وقت  ، وعلة النهي عن الصالة وقت طلوع الشمس ووقت غروهبا ىو خمالفة الكفار
الم وقد جاء اإلس ، 2وألهنا تطلع وتغرب بُت قرين شيطان ، شمسسجود عباد الشمس لل

 .دبخالفة الكفار والتميز عنهم

أي حُت تكون الشمس يف « َوِحَُت يـَُقوُم قَاِئُم الظ ِهَتَِة َحىت  ََتِيَل الش ْمس»وادلقصود بقولو 
 بعخـمس إىل سومقدار ىذا الوقت حنو  ، وسط السماء حىت تنحرف ويبدأ نشوء الظل

  ٖمث يدخل وقت صالة الظهر. ، دقائق

وعلة النهي عن الصالة إذا توسطت الشمس يف السماء وصارت متعامدة ىو أن نار جهنم 
ودلا كانت شدة احلر من فيِح جهنم أُِمــَر ادلسلمون بتأخَت الصالة  ، ُتسع ر يف ذلك الوقت

 ٗد الوقت.رُ ـــبْ ــقليال حىت يَ 

الـِحـكم اليت ذكرىا العلماء يف النهي عن الصالة يف ىذه األوقات ىو أن تشتاق النفس ومن 
 الصالة بشوق علىنفس ادلؤمن  أقبلت، فإذا جاء وقت اجلواز  إىل الصالة يف وقت الـَمـنع

 .وذلفة

أن  رضي اهلل عنوعبسة حديث عمرو بن من أوقات النهي دم على ما تق ومن األدلة أيضا
 النيب صلى اهلل عليو وسلم قال لو:

                                                           
 .(ٖٔٛ) رواه مسلم ٔ
حىت تطلع الشمس  ، شمس عند األفقجيعل قرنيو أثناء طلوع ال»قال العالمة ابن عثيمُت رمحو اهلل:  ٕ

«. فيتمٌت الشيطان أهنم سجدوا لو ألهنا طلعت بُت قرنيو ، فإذا رآىا الكفار سجدوا ذلا ، من بينهما
 (.ٖٔٗ-ٕٔٗ/ٗ) «التعليق على صحيح مسلم»انظر 

 (..ٗٔٗ/ٗ) «التعليق على صحيح مسلم»انظر  ٖ
 ( .٘ٔٗ/ٗ) انظر ادلصدر السابق. ٗ
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فَِإنـ َها َتْطُلُع ِحَُت  ، َصل  َصالََة الصُّْبِح مُث  أَْقِصْر َعِن الص اَلِة َحىت  َتْطُلَع الش ْمُس َحىت  تـَْرَتِفعَ »
 .ا اْلُكف ارُ َوِحيَنِئٍذ َيْسُجُد ذلََ  ، َتْطُلُع بـَُْتَ قـَْريَن َشْيطَانٍ 

 
مُث  أَْقِصْر َعِن الص اَلِة فَِإن   ٔمُث  َصل  فَِإن  الص الََة َمْشُهوَدٌة حَمُْضوَرٌة َحىت  َيْسَتِقل  الظ لُّ بِالرُّْمحِ 

َبَل اْلَفيءُ  ، ِحيَنِئٍذ ُتْسَجُر َجَهن مُ  ُضوَرٌة َحىت  ُتَصل ي فَِإن  الص اَلَة َمْشُهوَدٌة حمَْ  ، َفَصل   ٕفَِإَذا أَقـْ
َوِحيَنِئٍذ  ، فَِإنـ َها تـَْغُرُب بـَُْتَ قـَْريَن َشْيطَانٍ  ، مُث  أَْقِصْر َعِن الص اَلِة َحىت  تـَْغُرَب الش ْمسُ  ، اْلَعْصر

 .ٖ«َيْسُجُد ذَلَا اْلُكف ارُ 

لو وصحبو وآ ، وصلى اهلل على نبينا حممد ، واهلل أعلم وأحكم ، انتهى البحث حبمد اهلل
 وسلم تسليما كثَتا.

                                                           
رمح أي يقوم مقابلو يف جهة الشمال ليس مائال إىل ادلغرب وال إىل ادلشرق وىذه يستقل الظل بال» ٔ

 (.ٚٔٔ/ٙ« )شرح النووي على مسلم»انظر «. حالة االستواء
 الفيء ىو الظل. ٕ
 .(ٕٖٛ) رواه مسلم ٖ
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