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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور١٣٢

تعريف صالة التطوع

فضل صالة التطوع 
صالة التطوع سـبب ملحبة اهللا لعبـده، فقد ورد يف احلديث . ١

 َّ بُ إِىلَ ـرَّ تَقَ ي يَ بْدِ الُ عَ ـزَ ا يَ مَ القـديس أن اهللا تعـاىل يقول: «وَ
عُ  ـمَ ي يَسْ هُ الَّذِ عَ ـمْ نْتُ سَ بَبْتُهُ كُ ا أَحْ إذَ ، فَ بَّهُ تَّى أُحِ لِ حَ افـِ بِالنَّوَ
هُ الَّتي  لَ جْ رِ َا وَ بْطُشُ هبِ هُ الَّتي يَ دَ يَ ، وَ ُ بِهِ بْرصِ ي يُ هُ الَّذِ َ بَرصَ ، وَ بِهِ
 « هُ نَّ يذَ ينِ ألعِ اذَ ـتَعَ ئِنِ اسْ لَ ، وَ طِيَنَّهُ نِي ألُعْ ـأَلَ إِنْ سَ َا، وَ يشِ هبِ يَمْ

(رواه البخاري).

صالة التطوع ١٥
المحتويـــات

تعريف صالة التطوع

فضل صالة التطوع

أنواع صالة التطوع

أوًال: السنن الرواتب

ثانًيا: صالة الوتر

ثالثا: صالة التراويح

رابعا: صالة الضحى

خامسا: صالة تحية المسجد

سادسا: صالة االستخارة

سابعا: صالة ركعتين بعد الوضوء

ثامنا: التطوع المطلق

أوقات النهي عن التطوع

ي ملسو هيلع هللا ىلص : «إِنَّ . ٢ الَ النَّبـِ صـالة التطـوع جترب نقص الفرائـض، قَ
 ، ةُ الَ مُ الصَّ هلِِ امَ ـنْ أَعْ ةِ مِ يَامَ قِ مَ الْ وْ اسُ بِهِ يَ ـبُ النـَّ َاسَ ا حيُ لَ مَ أَوَّ
ةِ  الَ وا يفِ صَ -: انْظُرُ لَمُ وَ أَعْ هُ - وَ تِهِ ئِكَ زَّ ملَِالَ عَ لَّ وَ نَا جَ بُّ ولُ رَ قُ يَ
إِنْ  ، وَ ةً امَّ هُ تَ تِبَتْ لَ ةً كُ امَّ انَـتْ تَ إِنْ كَ ا؟ فَ هَ صَ ا أَمْ نَقَ َّهَ ي أَمتَ بْـدِ عَ
؟  عٍ نْ تَطَوُّ ي مِ بْدِ لْ لِعَ وا هَ : انْظُـرُ الَ ـيْئًا قَ ا شَ نْهَ صَ مِ تَقَ انَ انْ كَ
مَّ  » ثُ هِ عِ نْ تَطَوُّ تَهُ مِ يضَ ي فَرِ بْدِ ُّوا لِعَ : «أَمتِ الَ عٌ قَ هُ تَطَوُّ انَ لَ إِنْ كَ فَ

» (رواه أبو داود).  مْ اكُ ىلَ ذَ لُ عَ امَ ذُ األَعْ خَ تُؤْ
صالة التطوع في البيت أفضل 

صـالة التطـوع يف البيوت أفضـل من املسـاجد، إال ما رشع 
إِنَّ  الَ النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص : «فَ فيـه اجلامعة كصالة الرتاويح يف رمضـان، قَ

» (رواه البخاري).  ةَ تُوبَ ةَ املَْكْ الَ ، إِالَّ الصَّ يْتِهِ ءِ يفِ بَ ةِ املَْرْ الَ لَ صَ أَفْضَ

صالة التطوع:
الصالة المشروعة غير الواجبة.
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١٣٣ فقه العبادات المصور

صالة التطوع 

أنواع صالة التطوع 
لصالة التطوع أنواع كثرية، من أمهها ما ييل: 

أوًال: السنن الرواتب (١)
وهي السنن التابعة للفرائض، وهي سنة مؤكدة

ومجلـة السـنن الرواتب عرش ركعـات أو اثنتا عـرشة ركعة، 
وهي: 

- ركعتان قبل الفجر. 
- ركعتان قبل الظهر أو أربع، وركعتان بعدها.

- ركعتان بعد املغرب.
ـرَ –ريض اهللا عنهام-  مَ نِ ابْـنِ عُ - ركعتـان بعـد العشـاء. فعَ
 ، رِ بْلَ الظُّهْ ِ قَ تَنيْ عَ كْ : رَ اتٍ عَ كَ َ رَ رشْ نْ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عَ ظْتُ مِ فِ : «حَ الَ قَ

(١) الرواتب: مجع راتبة، وهي اليشء الثابت الدائم.

دَ  عْ ِ بَ تَنيْ عَ كْ رَ ، وَ هِ يْتـِ بِ يفِ بَ رِ دَ املَْغْ عْ ِ بَ تَنيْ عَ كْ رَ ـا، وَ هَ دَ ِ بَعْ تَـنيْ عَ كْ رَ وَ
» (متفـق عليه) وثبت  بْحِ ةِ الصُّ ـالَ بْلَ صَ ِ قَ تَنيْ عَ كْ رَ ، وَ هِ يْتـِ ـاءِ يفِ بَ عِشَ الْ
نحوه عن عائشـة -ريض اهللا عنها- إال أهنـا ذكرت قبل الظهر 

ا (رواه مسلم).  أربعً

وأفضـل السـنن الرواتـب والتـي حافظ النبـي ملسو هيلع هللا ىلص عليها يف 
ا-  نْهَ َ اهللا عَ يضِ ةَ -رَ ائِشَ احلرض والسفر ركعتا الفجر؛ حلديث عَ
ا  دً اهُ عَ نْهُ تَ دَّ مِ افِلِ أَشَ نَ النَّوَ ءٍ مِ ْ ىلَ يشَ ن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عَ ْ يَكُ : «ملَ الَتْ قَ

». (متفق عليه). رِ جْ فَ تَيِ الْ عَ كْ ىلَ رَ عَ
نْ  ويسـن فيهـا التخفيف دون اإلخالل بواجباهتـا؛ ملا ثبت عَ
 ِ تَـنيْ عَ كْ ـفُ الرَّ َفِّ انَ ملسو هيلع هللا ىلص خيُ : «كَ الَـتْ ـا- قَ نْهَ َ اهللا عَ يضِ ـةَ -رَ ائِشَ عَ
؟» كِتَابِ أَ بِأُمِّ الْ رَ لْ قَ َقُولُ هَ تَّى إِينِّ ألَ بْحِ حَ ةِ الصُّ الَ بْلَ صَ ِ قَ تَنيْ اللَّ

(رواه البخاري).
جيوز قضاء سنة الفجر: 

و . ١ رٍ مْ يْسِ بْنِ عَ نْ قَ بعد صالة الصبح إذا مل يصليها؛ ملا ثبت عَ
بْحِ  ـالَةِ الصُّ دَ صَ عْ ىلِّ بَ ـالً يُصَ جُ ـولُ اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص رَ سُ أَ رَ : رَ ـالَ قَ
» (رواه  تَانِ عَ كْ بْحِ رَ الَةُ الصُّ ـولُ اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «صَ سُ الَ رَ قَ ِ فَ تَنيْ عَ كْ رَ
 ِ تَنيْ ِ اللَّ تَـنيْ عَ كْ يْتُ الرَّ لَّ ـنْ صَ ْ أَكُ : إِينِّ ملَ ـلُ جُ ـالَ الرَّ قَ أبـو داود)، فَ

ولُ اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص. سُ تَ رَ كَ . فَسَ امَ اآلنَ يْتُهُ لَّ امَ فَصَ بْلَهُ قَ
رِ . ٢ جْ فَ تَي الْ عَ كْ لِّ رَ ْ يُصَ نْ ملَ بعد طلوع الشـمس؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ

» (رواه الرتمذي). سُ مْ لُعُ الشَّ ا تَطْ دَ مَ عْ امَ بَ لِّهِ يُصَ لْ فَ

السنة البعديةالصالة املفروضةالسنة القبلية

ــــــــــالفجرركعتان
ركعتانالظهر٤ ركعات
ــــــــــالعرصــــــــــ
ركعتاناملغربــــــــــ
ركعتانالعشاءــــــــــ
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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور١٣٤

مسائل 
ثبـت فضيلة أربع ركعات بعـد الظهر؛ لقوله  -

ا  هَ دَ بَعْ ـا وَ عً بَ رِ أَرْ بْـلَ الظُّهْ ىلَّ قَ ـنْ صَ ملسو هيلع هللا ىلص : « مَ
» (رواه أبو داود). ىلَ النَّارِ هُ اهللاَُّ عَ مَ رَّ ا حَ عً بَ أَرْ

من السنن املستحبة غري املؤكدة أربع ركعات  -
أً  رَ ـمَ اهللاَُّ امْ حِ قبـل العـرص؛ لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص : « رَ

ا» (رواه أبو داود). عً بَ ِ أَرْ عَرصْ بْلَ الْ ىلَّ قَ صَ
تـرشع الصـالة -كسـنن غـري مؤكـدة- قبل  -

 َ العرص واملغرب والعشاء؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : « بَنيْ
 - الَ يف الثَّالِثَةِ ا قَ َا ثَالَثً اهلَ الَةٌ -قَ ِ صَ انَنيْ لِّ أَذَ كُ
» (متفق عليه)، واملراد باألذانني: األذان  ـاءَ ملَِنْ شَ

واإلقامة.
جيـوز قضاء السـنن إذا انشـغل عنهـا بنوم أو  -

نسـيان، ولو يف أوقـات الكراهة؛ ملا ثبت أن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص صىل سـنة الظهر البعدية ملا شـغل 

عنها بعد صالة العرص. 

ثانًيا: صالة الوتر 
حكم الوتر وفضله: 

وا  تِرُ أَوْ ، فَ رَ تْ وِ ِبُّ الْ رٌ حيُ تْ الوتر سـنة مؤكدة، قال ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ اهللا وِ
آنِ » (رواه أبو داود)، وكان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حيافظ عىل الوتر  رْ قُ لَ الْ ا أَهْ يَ

يف احلرض والسفر. 
صفة الوتر: 

أقـل الوتـر ركعة واحـدة، وأكثـره إِحد عـرشة أو ثالث . ١
عرشة، يصليها ركعتني ركعتني، ثم يصيل واحدة يوتر هبا.

وأدنـى الكامل ثالث ركعات: يصيل ركعتني ثم يسـلم، ثم . ٢
يصيل ركعة واحدة ويسـلم، وله أن يصليها متصلة بتشـهد 
واحـد، ويسـتحب أن يقـرأ يف األوىل بعـد الفاحتة: سـورة 
األعـىل، ويف الثانيـة: سـورة الكافرون، ويف الثالثة: سـورة 
ـولُ  سُ انَ رَ عْب  قال: «كَ ِّ بْنِ كَ نْ أُيبَ اإلِخالص؛ ملا ثبت عَ
بِّكَ  ـمَ رَ ـبِّحِ اسْ ـرِ بـ«سَ تْ وِ ـنَ الْ ُوىلَ مِ ـةِ األْ عَ كْ أُ يفِ الرَّ ـرَ قْ اهللاِ  يَ
يفِ الثَّالِثَةِ بـ  »، وَ ونَ افِرُ كَ َا الْ ا أَهيُّ لْ يَ يفِ الثَّانِيَةِ بـ «قُ »، وَ ـىلَ َعْ األْ

». (رواه النسائي).  دٌ وَ اهللا أَحَ لْ هُ «قُ
وقت الوتر: 

مـن بعد صـالة العشـاء إِىل طلـوع الفجـر، وأداؤه يف الثلث 
نْ  األخـري من الليل أفضـل؛ حلديث جابر: أن النبـي  قال:: «مَ
» (رواه مسـلم). وال  هُ لَ رْ أَوَّ يُوتـِ لْ يْلِ فَ ـرِ اللَّ نْ آخِ ـومَ مِ قُ ـافَ أَنْ الَ يَ خَ

» (رواه أبو داود).  ةٍ يْلَ انِ يف لَ رَ تْ يوتر ثانية؛ لقوله : «الَ وِ
رِ  ةَ آخِ الَ إِنَّ صَ ، فَ يْلِ رَ اللَّ يُوتِرْ آخِ لْ هُ فَ رَ ومَ آخِ قُ عَ أَنْ يَ ـنْ طَمِ مَ «وَ

» (رواه مسلم).  لُ لِكَ أَفْضَ ذَ ، وَ ةٌ ودَ هُ شْ يْلِ مَ اللَّ
الدعاء في الوتر: 

يـرشع الدعاء يف الوتر يف الركعـة األخرية قبل الركوع (رواه أبو 
داود). أو بعـد الرفع منه (رواه البخـاري). فريفع يديه ويدعو بام ورد، 
ومن ذلك: «اللهم اهدين فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، 
وتولنـي فيمـن توليـت، وبـارك يل فيـام أعطيت، وقنـي رش ما 
قضيـت، فإِنك تقيض وال يقيض عليك، إِنه ال يذل من واليت، 

وال يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت» (رواه الرتمذي). 
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١٣٥ فقه العبادات المصور

صالة التطوع 

- ويقنت اإلمام ويؤمن من خلفه يف دعاء الطلب دون الثناء 
عىل اهللا نحو: إنك تقيض باحلق فيسكت املأموم. 

مسائل 
السـنة أن يقول بعد صالة الوتر: «سبحان امللك القدوس» . ١

(رواه أمحد). ثالث مرات، يمد صوته ويرفعه يف الثالثة.
ال يرشع مسـح الوجـه بعد الدعاء ال يف الوتـر وال يف غريه . ٢

لعدم وروده عن النبي .
والقنوت جائز طوال العام وال خيتص بالنصف األخري من . ٣

رمضان، ويسـتحب القنوت يف الفرائض كلها عند النوازل 
- أي املصائب- يف مجيع الصلوات.

دعاء ختم القرآن يف الصالة غري مرشوع.. ٤

قضاء الوتر نهارا 
ا؛  يرشع قضاء الوتر هنارا وتقىض شفعً
انَ  ولَ اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص كَ سُ ةَ أَنَّ رَ ائِشَ نْ عَ ملا ثبت عَ
عٍ أَوْ  جَ نْ وَ يْـلِ مِ نَ اللَّ ةُ مِ الَ تْـهُ الصَّ اتَ ا فَ إِذَ
ةً  عَ كْ ةَ رَ َ رشْ ـارِ اثِنْتَي عَ نَ النَّهَ ىلَّ مِ هِ صَ ِ ـريْ غَ

(رواه مسلم). 

ثالًثا: صالة التراويح 
والرتاويح: هي صالة الليل يف رمضان.

 وسميت بالرتاويح؛ ألهنم كانوا يسرتحيون فيها بني كل أربع 
ركعات؛ لطول الصالة. 

فضل صالة التراويح: 
ا  هُ مَ رَ لَ فِ ا غُ ـابً تِسَ احْ نًا وَ ـانَ إِيامَ ضَ مَ امَ رَ نْ قَ قـال النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ

بِه» (متفق عليه).  نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ تَ
حكم صالة التراويح: 

الرتاويح سـنة مؤكدة رشعها رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  يف شهر رمضان 
 ، املبارك، حيث صالها النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأصحابه يف املسجد عدة ليالٍ
  ا من أن تفرض عليهم، وفعلها الصحابة ثـم ترك ذلك خوفً

بعده ملسو هيلع هللا ىلص (رواه مسلم). 
عدد ركعات صالة التراويح: 

األفضـل فيها إِحد عرشة ركعـة؛ ألنه أكثر فعل النبيملسو هيلع هللا ىلص ؛ 
ةُ  الَ انَتْ صَ يْـفَ كَ ـةَ -ريض اهللا عنها- ملا سـئلت: كَ ائِشَ لقول عَ
يدُ  زِ ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص يَ سُ انَ رَ ا كَ : «مَ الَتْ ؟ قَ انَ ضَ مَ ـولِ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص  يفِ رَ سُ رَ

» (متفق عليه).  ةً عَ كْ ةَ رَ َ رشْ  عَ دَ ىلَ إِحْ هِ عَ ِ ريْ الَ يفِ غَ انَ وَ ضَ مَ يفِ رَ

صالة التراويح بنية 
العشاء 

من تأخر عن صالة العشاء وحرض والناس 
يصلـون الرتاويح فليدخل معهـم بنية صالة 
مام قام ليكمل صالته.  العشاء، وإِذا سلم اإلِ
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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور١٣٦

مسائل 
قيام الليل سـنة مؤكدة يف العام كله، ويكره ترك قيام الليل؛ . ١

لٌ  جُ دَ النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص رَ نـْ كِرَ عِ الَ ذُ بْدِ اهللاَِّ بن مسـعود  قَ ـنْ عَ فعَ
الَ ملسو هيلع هللا ىلص:  قَ . فَ الَةِ امَ إِىلَ الصَّ ا قَ بَحَ مَ تَّى أَصْ ائِامً حَ الَ نَ ا زَ يـلَ مَ قِ فَ
» (متفق عليه.). ويكره ترك ما اعتاد املرء  نِهِ ـيْطَانُ يفِ أُذُ الَ الشَّ «بَ
و بْنِ الْعَاص  قال:  رِ مْ بْد اهللاِ بْنِ عَ نْ عَ من قيام الليـل؛ فعَ
انَ  ، كَ نٍ نْ بِمثـل فُالَ بْـدَ اهللاِ الَ تَكُ ا عَ ـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: «يَ سُ ـالَ رَ قَ

.« يْلِ كَ قِيَامَ اللَّ َ يْلَ فَرتَ ومُ اللَّ قُ يَ
يسـتحب أن ينوي عند نومه قيام الليل، ويسـن ملن استيقظ . ٢

أن يذكـر اهللا باألذكار الـواردة عند االنتباه مـن النوم، وأن 
ةَ  أَنَّ  فَ يْ ذَ ـنْ حُ يمسـح النوم عن وجهه، وأن يتسـوك؛ فعَ
اكِ » وَ اهُ بِالسِّ (١) فَ وصُ يْلِ يَشُ نَ اللَّ امَ مِ ا قَ انَ إِذَ ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص «كَ سُ رَ
(متفـق عليه). وأن ينظر يف السـامء، وأن يقرأ العرش اخلواتم من 
آل عمـران، فعن ابن عبـاس- ريض اهللا عنهام- قال: «بت 
ةٍ،  ادَ سَ ضِ وِ رْ تُ يفِ عَ عْ طَجَ - فَاضْ تُهُ الَ يَ خَ هِ - وَ ةَ ونَ يْمُ نْدَ مَ عِ
فَ  تَّى انْتَصَ نَامَ حَ َا فَ هُ يفِ طُوهلِ لُ أَهْ ولُ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص وَ سُ عَ رَ طَجَ اضْ وَ
- ويف  هِ هِ جْ نْ وَ مَ عَ ـحُ النَّوْ سَ مْ ظَ يَ ـتَيْقَ ، فَاسْ نْهُ يبًا مِ رِ يْلُ أَوْ قَ اللَّ
نْ آلِ  ـاتٍ مِ َ آيَ ـرشْ أَ عَ رَ روايـة: قعـد فنظر إىل السـامء -ثُـمَّ قَ
- ويف روايـة: ثـم قرأ العـرش اآليـات اخلواتيم من  انَ ـرَ مْ عِ

سورة آل عمران». (متفق عليه).
يستحب للرجل إذا استيقظ لصالة الليل أن يوقظ هلا امرأته، وكذا 
يْلِ  نَ اللَّ هُ مِ لَ لُ أَهْ جُ ظَ الرَّ قَ ا أَيْ وله ملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ املرأة أن توقظ زوجها؛ لقَ
« اتِ اكِرَ الذَّ ينَ وَ اكِرِ تِبَا يفِ الذَّ ا كُ ِيعً ِ مجَ تَنيْ عَ كْ - رَ ىلَّ يَـا -أَوْ صَ لَّ فَصَ

 (رواه أبو داود). 

(١) يشوص: يمره عىل أسنانه ويدلكها به.

من غلبه النوم يف صالة الليل فليرتكها، ولريقد حتى يذهب . ٣
 : الَ ةَ -ريض اهللا عنها- أَنَّ النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص قَ ائِشَ نْ عَ عنه النوم، فعَ
مُ  نْهُ النَّوْ بَ عَ هَ ذْ تَّى يَ دْ حَ قُ ْ لْريَ ةِ فَ الَ مْ يفِ الصَّ كُ دُ ـسَ أَحَ ا نَعَ «إِذَ
بُّ  يَسُ رُ فَ فِ تَغْ سْ بُ يَ هَ ذْ هُ يَ لَّ عَ سٌ لَ وَ نَاعِ هُ ىلَّ وَ ا صَ مْ إِذَ كُ دَ إِنَّ أَحَ فَ

» (متفق عليه).  هُ سَ نَفْ
يسـتحب االسـتغفار والدعـاء يف الثلث األخري مـن الليل؛ . ٤

لُ اهللا  نْزِ ـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: «يَ سُ ـالَ رَ : قَ الَ ة  قَ ـرَ يْ رَ ملـا رواه أَبو هُ
وينِ  عُ دْ ـنْ يَ : مَ ـولُ يَقُ ـرِ فَ يْـلِ اآلخِ يَـا لِثُلُـثِ اللَّ نْ ءِ الدُّ ـامَ يفِ السَّ
من يستغفرين فأغفرَ  ، وَ طِيَهُ أُعْ نِي فَ أَلُ سْ نْ يَ مَ هُ؟ وَ يبَ لَ ـتَجِ أَسْ فَ

له؟» (متفق عليه). 
رابًعا: صالة الضحى 

وهي صالة ترشع وقت الضحى.
وقت الضحى: 

وقـت الضحـى مـن طلـوع الشـمس وارتفاعـه قيـد رمـح 
-ويكون هذا االرتفاع يف حدود الثلث سـاعة تقريبًا- إىل قبيل 
زوال الشـمس بنحو ربع أو ثلث سـاعة، وأفضـل وقتها حني 
 (٢) مَضُ ـنيَ تَرْ ابِنيَ حِ الَةُ األَوَّ يبدأ اشـتداد احلر لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص : «صَ

ال(٣) ». (رواه مسلم).  صَ فِ الْ
فضل صالة الضحى: 

عَ  بَ لِّ يلِ أَرْ ، صَ مَ ـا ابْنَ آدَ قـال اهللا تعاىل يف احلديث القديس: «يَ
» (رواه مسلم).  هُ رَ كَ آخِ فِ ارِ أَكْ لِ النَّهَ اتٍ يفِ أَوَّ عَ كَ رَ

عدد صالة الضحى: 
ا، أو سـتا، أو ثامنية ركعات،  جيـوز أن تصىل ركعتني، أو أربعً
والصحيح أن تصىل كل ركعتني بتسليم لفعل النبيملسو هيلع هللا ىلص  ذلك. 
سـالمي(٤)  كل  عـىل  صدقتـه  عـن  جيـزئ  ممـا  وهـي   -
لُّ  ، فَكُ ةٌ قَ دَ ـمْ صَ كُ دِ ـنْ أَحَ ـالَمَي مِ لِّ سُ ىلَ كُ بِحُ عَ ـالَ ملسو هيلع هللا ىلص: «يُصْ قَ
لُّ  كُ ، وَ ةٌ قَ دَ ةٍ صَ لِيلَ ْ لُّ هتَ كُ ، وَ ةٌ قَ دَ ةٍ صَ يدَ مِ ْ لُّ حتَ كُ ، وَ ةٌ قَ دَ ةٍ صَ ـبِيحَ تَسْ

(٢)  ترمض: حترتق أخفاف صغار اإلبل من شدة حر الرمل.
(٣) الفصال: مجع الفصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه.

(٤)  السالمي: أصله عظام األصابع وسائر الكف ثم استعمل يف مجيع عظام البدن 
ومفاصله.

االستيقاظ للصالة

https://www.al-feqh.com/ar

ht
tp

s:
//w

w
w

.a
l-f

eq
h.

co
m

/a
r



١٣٧ فقه العبادات المصور

صالة التطوع 

 ، ةٌ قَ دَ رِ صَ نِ املُْنْكَ ْىٌ عَ هنَ ، وَ ةٌ قَ دَ وفِ صَ رُ رٌ بِاملَْعْ أَمْ ، وَ ةٌ قَ دَ ةٍ صَ بِريَ تَكْ
ى»(رواه مسلم). حَ نَ الضُّ امَ مِ هُ عُ كَ رْ تَانِ يَ عَ كْ لِكَ رَ نْ ذَ ئُ مِ ْزِ جيُ وَ

ارٍ  َّ يْمِ بْـنِ مهَ ـنْ نُعَ ـا كفـاه اهللا يومـه، فعَ - ومـن صالهـا أربعً
 : الَ هُ قَ نَّ اىلَ أَ عَ تَ كَ وَ بَـارَ هِ تَ بِّ نْ رَ ـولِ اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص، عَ سُ نْ رَ ، عَ ِّ ـاينِ طَفَ غَ الْ
 « هُ رَ كَ آخِ فِ ارِ أَكْ لِ النَّهَ ـاتٍ يفِ أَوَّ عَ كَ عَ رَ بَ لِّ يلِ أَرْ ، صَ مَ ـا ابْـنَ آدَ «يَ

(رواه أمحد يف مسنده). 
-أن مـن صالهـا بعـد أن صـىل الصبـح يف مجاعـة وذكر اهللا 
ـولُ  سُ الَ رَ حتـى تطلع الشـمس فله أجـر حج وعمـرة تامة، قَ
لُعَ  تَّى تَطْ ـرُ اهللاََّ حَ كُ ذْ دَ يَ عَ ةٍ ثُـمَّ قَ َاعَ اةَ يف مجَ دَ غَ ـىلَّ الْ ـنْ صَ اهللاَِّ : «مَ
 : الَ ». قَ ةٍ رَ مْ عُ ةٍ وَ جَّ رِ حَ أَجْ ـهُ كَ انَتْ لَ ِ كَ تَنيْ عَ كْ ىلَّ رَ مَّ صَ سُ ثُ ـمْ الشَّ
» (رواه الرتمذي وصححه األلباين يف  ـةٍ امَّ ، تَ ةٍ امَّ ، تَ ةٍ امَّ ـولُ اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص «تَ سُ الَ رَ قَ

صحيح اجلامع(٦٣٤٦)). 

خامًسا: صالة تحية المسجد 
وهي ركعتان ترشعان ملن دخل املسجد قبل أن جيلس. 

حكمها:
لَ  ا دَخَ وحكمها أهنا سنة مؤكدة، ودليلها قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ

» (متفق عليه).  ْلِسَ بْلَ أَنْ جيَ ِ قَ تَنيْ عَ كْ عْ رَ كَ ْ لْريَ دَ فَ جِ مُ املَْسْ كُ دُ أَحَ
وجيزئ عنهام السـنة الراتبـة أو الفريضة، فمـن دخل لصالة 
الظهـر -مثـال- فصىل سـنة الظهر أجـزأت عنه، وليـس عليه 

صالة لتحية املسجد.

سادًسا: صالة االستخارة 
تـرشع صالة االسـتخارة ركعتـني يصليها العبـد إذا حتري يف 
أمـر من األمـور االختياريـة للعباد قبل أن يمـيض فيه، ويرشع 
الدعاء بعدها، وكان ملسو هيلع هللا ىلص يعلمها الصحابة كام يعلمهم السـورة 

من القرآن.
دعاء االستخارة: 

 ِ تَـنيْ عَ كْ ـعْ رَ كَ ْ لْريَ ـرِ فَ ـمْ بِاألَمْ كُ دُ ـمَّ أَحَ ا هَ قـال النبـيملسو هيلع هللا ىلص : «إِذَ
 ، كَ لْمِ كَ بِعِ ريُ ـتَخِ ـمَّ إِينِّ أَسْ : «اللَّهُ ـلِ مَّ لِيَقُ ، ثُ ةِ يضَ رِ فَ ِ الْ ـريْ ـنْ غَ مِ
رُ  دِ قْ إِنَّكَ تَ ، فَ ظِيمِ عَ لِكَ الْ نْ فَضْ أَلُكَ مِ أَسْ ، وَ تِكَ رَ دْ كَ بِقُ رُ دِ تَقْ أَسْ وَ
مَّ إِنْ  ، اللَّهُ يُـوبِ غُ مُ الْ الَّ أَنْتَ عَ ، وَ لَـمُ الَ أَعْ لَـمُ وَ عْ تَ ، وَ رُ ـدِ الَ أَقْ وَ
ي  رِ اقِبَةِ أَمْ عَ ايشِ وَ عَ مَ ٌ يلِ يفِ دِينِي وَ ريْ رَ خَ ا األَمْ ذَ لَمُ أَنَّ هَ عْ نْتَ تَ كُ
كْ  ارِ مَّ بَ ، ثُ هُ يلِ ْ يَرسِّ ، وَ هُ يلِ رْ دُ اقْ لِهِ - فَ آجِ ي وَ ـرِ لِ أَمْ اجِ ـالَ عَ -أَوْ قَ
 ، ايشِ عَ مَ ٌّ يلِ يفِ دِينِي، وَ رَ رشَ ا األَمْ ذَ لَمُ أَنَّ هَ عْ تَ تَ نـْ إِنْ كُ ، وَ يلِ فِيـهِ
نِّي  هُ عَ فْ ِ - فَارصْ لِهِ آجِ ي وَ ـرِ لِ أَمْ اجِ الَ يفِ عَ ي -أَوْ قَ رِ اقِبَـةِ أَمْ عَ وَ
 - الَ نِي -قَ ضِ مَّ أَرْ ، ثُ انَ يْـثُ كَ َ حَ َريْ رْ يلِ اخلْ دُ اقْ ، وَ نْهُ ي عَ نـِ فْ ِ ارصْ وَ

» (رواه البخاري).  تَهُ اجَ ى حَ مِّ يُسَ وَ

عالمة االستخارة 
وليـس  االسـتخارة،  بتكـرار  بـأس  ال 
رشطًا أن ير املستخري رؤيا تبني له األمر 
الذي اسـتخار له، وإنام عليه أن يميض يف 
األمـر الذي اختاره واسـتخار اهللا فيه، ومل 
يكن فيه إثم أو قطيعة الرحم، فإن تم فهو 

اخلري، وإن مل يتم فهذا هو اخلري. 

صالة حتية المسجد
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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور١٣٨

سابًعا صالة ركعتين بعد الوضوء 
إِينِّ  ، فَ مِ ـالَ سْ ِ تَهُ يفِ اإلْ لْ مِ لٍ عَ مَ ى عَ جَ نِي بِأَرْ ثْ دِّ لُ حَ الَ ا بـِ : «يَ رِ جْ فَ ةِ الْ ـالَ نْدَ صَ لٍ عِ ةَ  أَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال لِبِالَ ـرَ يْ رَ ـنْ أَيبِ هُ ملـا ثبـت عَ
ارٍ إِالَّ  يْلٍ أَوْ هنََ ةِ لَ ـاعَ ا يفِ سَ ورً رْ طَهُ ي مـن أَينِّ ملَْ أَتَطَهَّ نْدِ ى عِ جَ الً أَرْ مَ لْتُ عَ مِ ا عَ : «مَ ـالَ » قَ نَّةِ يَّ يفِ اجلَْ دَ (١) بَـنيَْ يَ يْـكَ لَ تُ دَفَّ نَعْ عْ ـمِ سَ

» (رواه البخاري).  َ يلِّ تِبَ يلِ أَنْ أُصَ ا كُ ورِ مَ لِكَ الطُّهُ يْتُ بِذَ لَّ صَ
ثامًنا: التطوع المطلق 
وهو ما ليس مقيدا بزمن وال بسبب.

 وصالة التطوع املطلق مرشوعة يف كل وقت إال يف األوقات املنهي عن الصالة فيها. 
أمثلة للتطوع المطلق

قيام الليل 

» (رواه مسلم).  يْلِ ةُ اللَّ الَ ةِ صَ يضَ رِ فَ دَ الْ عْ ةِ بَ الَ لُ الصَّ قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «أَفْضَ
: ملَِنْ  الَ ولَ اهللاَِّ؟ قَ سُ ا رَ يَ يَ : ملَِنْ هِ الَ قَ ، فَ ٌّ ايبِ رَ امَ أَعْ قَ ا. فَ هَ ورِ نْ ظُهُ َا مِ بُطُوهنُ َا، وَ نْ بُطُوهنِ ا مِ هَ ورُ  ظُهُ ا تُرَ فً رَ َنَّةِ غُ وقال ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ يفِ اجلْ

» (رواه الرتمذي).  النَّاسُ نِيَامٌ يْلِ وَ ىلَّ هللاِِ بِاللَّ صَ ، وَ يَامَ امَ الصِّ أَدَ ، وَ امَ مَ الطَّعَ أَطْعَ ، وَ مَ الَ أَطَابَ الْكَ
(١)  دف نعليك: أي صوت نعليك.

قيام الليل في الطب 
يـؤدي قيام الليل إىل تقليل إفراز هرمون الكورتيزول وهو الكورتيزون الطبيعي للجسـد) خصوصا قبل 
االسـتيقاظ بعـدة سـاعات، وهو ما يتوافـق زمنيا مع وقت السـحر (الثلث األخري من الليـل)، مما يقي من 

الزيادة املفاجئة يف مستو سكر الدم، والذي يشكل خطورة عىل مرىض السكر. 
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١٣٩ فقه العبادات المصور

أوقات النهي عن الصالة
من بعد صالة الفجر إِىل بعد طلوع الشـمس وارتفاعها قيد . ١

رمح وعادة ما يكون يف حدود الثلث ساعة.
من تعامد الشمس حتى متيل.. ٢
من صالة العرص حتى تغرب الشمس.. ٣

انَ  اتٍ كَ ـاعَ ثُ سَ ودليل ذلك حديث عقبة بن عامر قال: «ثَالَ
انَا:  تَ وْ نَّ مَ (١) فِيهِ َ ربُ ، أَوْ أَنْ نَقْ نَّ َ فِيهِ يلِّ انَا أَنْ نُصَ نْهَ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص يَ سُ رَ
ائِمُ  ـومُ قَ قُ نيَ يَ حِ ، وَ ـعَ فِ تَ رْ تَّى تَ (٢) حَ ـةً سُ بَازغَ ـمْ لُعُ الشَّ ـنيَ تَطْ حِ
وبِ  رُ سُ لِلْغُ مْ يَّفُ (٣)الشَّ نيَ تَضَ حِ ، وَ سُ مْ ِيلَ الشَّ تَّى متَ ةِ حَ ريَ الظَّهِ

» (رواه مسلم).  بَ رُ تَّى تَغْ حَ

(١) نقرب: ندفن.
(٢) بازغة: واضحة.

(٣) تضيف: متيل.

الصلوات ذوات ا�سباب 
في أوقات النهي 

جيـوز أن تصـىل الصلـوات ذوات األسـباب 
-أي التـي هلا سـبب كتحيـة املسـجد، وصالة 

اجلنازة- ولو يف أوقات النهي. 

صالة التطوع 
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