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ــَرةَ َعــنأ ِب ــي  ــ ُ ُهَريأ ــَي  ُ َعنأ إ نَّ  َ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َوُ ــوُ  ا : قــا َ قــا َ  َو  

َب إ لَـيَّ َعبأـ    قا َ  ب ، َوَمـا تَمَـرَّ : َمنأ َعاَدى ل ي َول  ّاً فَمَ أ آذَنأتُ ُ ب الَحرأ

ُب إ لَـيَّ  اُ  َعبأـ    يَتَمَـرَّ ََ ، َوَما يَـ ُت َعلَ أ   ا افأتََر أ مَّ ٍ  َِحبَّ إ لَيَّ م  ب َشيأ

 ، ــ   ــَمُ  ب  ِ   يَسأ ــ .َ ُ الَّ ــُت َ ــمأ بَبأتُــ ُ: ُءنأ ْ ذَا ِحأ ــ ــ ُ، فَ بَّ ــل  َحتَّــى ُِح  ب النََّواف 

ــي  ــ ُ الَّت  لَ ــا، َوو  أ ُج ب َ  ــبأط  ــي يَ ــَ  ُ الَّت  ، َويَ ــ   ــُر ب  ِ   يُبأص  ــ ــَر ُ الَّ َوبََص

ـتَ.َاذَن ي عُع  َِ  ي ب َ ـا، َوإ نأ َ ـَلَن ي عُعأط  َنَـّ ُ، َولَـ  ن  ا أ ش  نَـّ ُ، َوَمـا يَمأ

ــَر ُ  ، يَكأ ن  م  ــ أ َ  الُم ــ ــنأ نَ أ ــَردفد   َع ــ ُ تَ لُ ــا فَاع  ٍ  ِنَ ــيأ ــنأ َء ُ  َع ــَردَّدأ تَ

َر ُ َمَساَ تَ ُ  َ  وِنَا ِءأ   « الَموأ

 ( 6502برقم ) ِخر   البخاو 
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 صالة  التطوع

 ل الطاعة مطلقاً سواء كانت واجبة أو مسنونة.: هو فعالتطوع 

  ،يطلق التطوع في الشرع على كل طاعة غير واجبة من صالة، وصدقة

 وصوم، وحج ونحو ذلك.

 هي جميع الصلوات المشروعة غير الواجبة.صالة التطوع : 

 : السنة، والمستحب، والرغيبة، والفضيلة.ويطل  عل  ا ل ظ

 :حكم  مشروع   التطوع 

رك وتعالى يحب المؤمنين، ويحب لهم الدرجات العلى في الجنة، هللا تبا

ً من جنسه؛ ليزداد  ومن رحمة هللا بعباده أن شرع لكل فرض تطوعا

ً بفعل هذا التطوع، ويكسب به زيادة األجر، وتعلو به  المؤمن إيمانا

 درجته عند ربه، ويكمل به ما نقص من الفرائض.

ب والتطوع، وشرع الزكاة فشرع سبحانه الصالة وجعل منها الواج

وجعل منها الواجب والتطوع، وشرع الصيام وجعل منه الواجب 

والتطوع، وشرع الحج وجعل منه الواجب والتطوع، وهكذا في جميع 

 األعمال الصالحة.

وكلما أكثر العبد من التطوع والنوافل أحبه هللا، وازداد منه قرباً، وأجاب 

 دعاءه.

 :ق م  التطوع 

 و ل نوعان: ِوامر   عَ
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 فرائض.. ونوافل.

فالفرائض رأس المال، وهي أصل التجارة، وبها يحصل دخول الجنة، 

 والنجاة من النار.

والنوافل هي الربح، وبها تكثر الحسنات، وتُغفر السيئات، ويفوز العبد 

بأعلى الدرجات في الجنة، وقد كان الصحابة رضي هللا عنهم يواظبون 

الفرائض، وال يفرقون بينهما في اغتنام على السنن مواظبتهم على 

 ثوابهما.

 :ِفضل التطوع 

التطوع أنواع كثيرة جداً، وآكده الجهاد، والعلم، والصالة، والذكر، 

 واالستغفار.

وأفضل التطوع يختلف باختالف الفاعل، وباختالف الزمن، وباختالف 

 النوع.

افظ قوي فالشجاع األفضل في حقه الجهاد؛ ألنه أليق به، والذكي الح

الحجة األفضل له العلم؛ ألنه األليق به، والغني ذو الثروة األفضل له 

اإلنفاق في وجوه البر واإلحسان، والقوي النشيط األفضل له الصالة 

والذكر، وصاحب الشهوات األفضل له الصيام وهكذا في باقي األعمال 

 الصالحة ينظر المسلم األصلح لقلبه فيلزمه.

شى فيه الجهل والبدع، وكثر من يفتي بال علم، فالعلم وإذا كنا في زمن تف

أفضل من الجهاد، وإن كنا في زمن كثر فيه العلماء، واحتاجت الثغور 

 إلى مرابطين يدافعون عن اإلسالم والمسلمين، فاألفضل الجهاد.

فإن لم يكن مرجح لهذا وال لهذا فاألفضل العلم تعلمه وتعليمه؛ ليرفع 
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فالعلم ال يعدله شيء لمن صحت نيته، ومبنى  الجهل عن نفسه وغيره،

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ )الشرع كله على العلم: 

  .[122]التوبة:(   ىئ ىئ ی ی ي

 :فضل التمرب إلى   بال رائض والنوافل 

َمْن إِنَّ هللاَ قال: »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قال: قال َرُسوُل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ -1

ً فَقَْد آذَنْ ِلـي  وَ  ِلـيَعادَى  َب إِ البِ  تُـهُ ا َعْبِدي بَِشْيٍء أَحبَّ  لَـيَّ َحْرِب، َوَما تَقَرَّ

ُب إِ لَـْيـهِ ْضُت عَ تَـرَ ا افْ ِمـمَّ  لَـيَّ إِ  ىبِالنََّوافِِل حَ  لَـيَّ ، َوَما يََزاُل َعْبِدي يَتَقَرَّ  تَـّ

هُ أُحِ  ، بِـهِ ، َوبََصَرهُ الَِّذي يُْبِصُر بِـهِ ْمعَهُ الَِّذي يَْسَمُع : ُكْنُت سَ تُـهُ ، فَإِذَا أْحبَبْ بَـّ

هُ ألُْعِطيَ  نِـيا، َوإِْن َسألَ بِـهَ ِشي يَـمْ  تِـيالَّ  لَـهُ ا، َوِرجْ بِـهَ يَْبِطُش  تِـيَويَدَهُ الَّ  ، نَـّ

هُ ألُِعيذَ  نِـيَولَئِِن اْستَعَاذَ  دُِّدي َعْن تَـرَ  ـهُ لُ دَّْدُت َعْن َشْيٍء أنَا فَاعِ تَـرَ ، َوَما نَـّ

  .(1)أخرجه البخاري .«تَـهُ َمْوَت وأنَا أْكَرهُ َمَساءَ الُمْؤِمِن، يَْكَرهُ النَْفِس 

َك بَِكثَْرةِ السُُّجوِد لَـيْ عَ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ا َرُسولُ  قالَ قَاَل:  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ثَْوبَاَن َوَعْن  -2

ً إِال َرفَعَكَ  ٬، فَإِنََّك ال تَْسُجدُ ٬ ا بِـهَ ا دََرَجةً، َوَحطَّ َعْنَك بِـهَ هللاُ  َسْجدَة

 .(2)سلممأخرجه  «.َخِطيئَةً 

 :ِقسا  صالة التطوع 

 صالة التطوع ِنواع ءث رة:

رع له الجماعة كصالة التراويح والعيدين، والكسوف ــمنها ما تش -1

 قاء.ـواالستس

                                                 

 .(6502برقم )البخاو   ِخر  ( 1)

 (.488برقم ) ِخر   مسلم( 2)
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 ومنها ما ال تشرع له الجماعة كصالة االستخارة. -2

 ابع للفرائض كالسنن الرواتب.ومنها ما هو ت -3

 

 ومنها ما ليس بتابع للفرائض كصالة الضحى. -4

 ومنها ما هو مؤقت كصالة التهجد والتراويح. -5

ومنها ما هو تطوع مطلق ال يتقيد بسبب وال بوقت، وال بفرض، وال بعدد  -6

 كالنوافل المطلقة.

 ومنها ما هو مقيد بسبب كركعتي الوضوء، وتحية المسجد. -7

 ومنها ما هو مؤكد كصالة العيدين، والكسوف، واالستسقاء، والوتر. -8

 ومنها ما ليس بمؤكد كالنوافل قبل العصر والمغرب ونحوهما. -9

وهذا من فضل هللا الكريم على عباده.. حيث شرع لهم ما يتقربون به 

ع لهم الطاعات والقربات ليرفع لهم بها الدرجات، ويكفر عنهم  إليه، ونوَّ

 السيئات، ويضاعف لهم الحسنات.بها 

هللف الحمد على ما خلق وأمر، وله الشكر على ما سن وشرع، وله الحمد 

 على ما قضى وقدر، وله الشكر على جزيل العطاء.

 .[37، 36]الجاثية:(   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)

 :فضائل صالة التطوع 

 صالة التطوع ت لب محب    لل.ب   -1

إِنَّ هللاَ قال: َمْن »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قال: قال َرُسوُل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيأ َعنْ 
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ً فَقَْد آذَنْ ِلـي  وَ  ِلـيَعادَى  َب إِ البِ  تُـهُ ا َعْبِدي بَِشْيٍء أَحبَّ  لَـيَّ َحْرِب، َوَما تَقَرَّ

ُب إِ ، َوَما يََزاُل َعْبِدي يَتَ لَـْيـهِ ْضُت عَ تَـرَ ا افْ ِمـمَّ  لَـيَّ إِ  ىبِالنََّوافِِل حَ  لَـيَّ قَرَّ  تَـّ

هُ أُحِ  ، بِـهِ ، َوبََصَرهُ الَِّذي يُْبِصُر بِـهِ : ُكْنُت َسْمعَهُ الَِّذي يَْسَمُع تُـهُ ، فَإِذَا أْحبَبْ بَـّ

هُ ألُْعِطيَ  نِـيا، َوإِْن َسألَ بِـهَ ِشي يَـمْ  تِـيالَّ  لَـهُ ا، َوِرجْ بِـهَ يَْبِطُش  تِـيَويَدَهُ الَّ  ، نَـّ

هُ ألُِعيذَ  نِـيَولَئِِن اْستَعَاذَ  دُِّدي َعْن تَـرَ  لُـهُ دَّْدُت َعْن َشْيٍء أنَا فَاعِ تَـرَ ، َوَما نَـّ

 .(1)أخرجه البخاري .«تَـهُ َمْوَت وأنَا أْكَرهُ َمَساءَ الُمْؤِمِن، يَْكَرهُ النَْفِس 

 صالة التطوع ترف  ال و ا  وتحط الخطايا: -2

هُ ُسئَِل َعْن  َعْنـهُ  َرِضَي هللاُ ثَْوبَاَن  َعنْ  ِ األْعَماِل إِ أنَـّ فَقَاَل:  ، ٬ا لَـىأَحب 

، فَإِنََّك ال ٬َك بَِكثَْرةِ السُُّجوِد لَـيْ عَ »، فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َسأْلُت َعْن ذَِلَك َرُسوَل ا

ه أخرج «.ا َخِطيئَةً بِـهَ ا دََرَجةً، َوَحطَّ َعْنَك بِـهَ َسْجدَةً إِال َرفَعََك هللاُ  ٬تَْسُجدُ 

 .(2)سلمم

 ءثرة النوافل من ِعظم ِ باب دخو  ال ن   -3

ُت َمَع َرُسوِل بِـي: ُكْنُت أقالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َكْعٍب األْسلَـِمي   بن َربِـيعَةَعْن 

فَقُْلُت: أْسألَُك «. َسلْ : »ِلـي. فَقَاَل تِـهِ بَِوُضوئِِه َوَحاجَ  تُـهُ تَـيْ ، فَأملسو هيلع هللا ىلص ٬ا

 ن ِـيفَأعِ »قُْلُت: ُهَو ذَاَك. قال: «. ذَِلَك؟ ْيـرَ أْو غَ »نَِّة. قال: جَ ال فِـيُمَرافَقَتََك 

 .(3)سلممأخرجه  «.نَْفِسَك بَِكثَْرةِ السُُّجودِ  لَـىعَ 

 ل ال رائض، وت بر نمص ا صالة التطوع تكّم   -4

 إِنَّ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َسِمْعُت َرُسوَل اقَاَل:  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  يأَبَعْن 

                                                 

 (.6502برقم ) ِخر   البخاو ( 1)

 (.488برقم ) ِخر   مسلم( 2)

 (.489برقم ) ِخر   مسلم( 3)
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َل َما  َها تَـمَّ فَإِْن أَ  ،َمْكتُوبَةُ الِقيَاَمِة الصَّالَةُ اليَْوَم  ِلـمُ ُمسْ العَْبدُ الاَسُب بِه يُـحَ أَوَّ

عٍ  لَـهُ اْنُظُروا َهْل  :َوإِالَّ قِيلَ  ٌع أُْكِملَِت  لَـهُ فَإِْن َكاَن  ،ِمْن تََطوُّ فَِريَضةُ التََطوُّ

ِعِه ثمَّ يُْفعَُل بَسائِ  أخرجه أبو داود  .«َمْفُروَضِة ِمثُل ذِلكَ الِر األَْعَماِل ِمْن تََطوُّ

 .(1)وابن ماجه

 

 ءثرة التطوع ومحبت  عالم  ءكر ال.ب  لرب   -5

يْ َكاَن يَقُوُم ِمَن الملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا بِـيَّ ا: أَنَّ نَ ْنـهَ عَ  َعْن َعائَِشةَ َرِضي هللاُ  ىِل حَ لَـّ  تَـّ

، َوقَْد َغفََر هللاُ لََك ٬َم تَْصنَُع َهذَا يَا َرُسوَل اـلِ  تَتَفَطََّر قَدََماهُ، فَقَالَْت َعائَِشةُ:

َر؟ قَاَل:  . «اً َشُكور اً أَفاَلَ أُِحبُّ أَْن أَُكوَن َعْبد»َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك َوَما تَأَخَّ

ىهُ صَ لَـْحـمُ ا َكثَُر لَـمَّ فَ  ً َجاِلس لَـّ متفق  ثُمَّ َرَكَع.َكَع، قَاَم فَقََرأَ يَـرْ فَإِذَا أََرادَ أَْن  ا

 .(2)عليه

 صالة التطوع ِفضل ِعما  نوافل الب ن ب.  ال  اد وال.لم  -6

وا، ِلـحُ اْستَِقيُموا تُفْ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا قَالَ قاَل:  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن ثَْوبَانَ 

أخرجه  «.ِمنٌ الُوُضوِء إِالَّ ُمؤْ  لَـىَحافَِظ عَ ـأَْعَماِلُكُم الصَّالَةُ، َولَْن يُ  ْيـرُ َوخَ 

 .(3)أحمد

 صالة التطوع في الب ت  بب لحصو  البرء   -7

خَ املسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن َزْيِد ْبِن ثَابِتٍ  -1 : ذَ ُحْجَرةً، قالَ تَـّ

هُ َحِسْبُت أ ىَرَمَضاَن، فَصَ  فِـيقال ِمْن َحِصيٍر،  نَـّ ى، فَصَ ِلـيَ الَـيَ َها فِـي لَـّ  لَـّ

                                                 

 ه.لفظهذا و ،(1425برقم )وابن ماجه (, 864برقم )أبو داود أخرجه  صح ح/( 1)

 (.731ومسلم برقم )، واللفظ له(, 4837أخرجه البخاري برقم ) مت   عل  ، (2)

 (.412)انظر إرواء الغليل (, 22414برقم )أحمد أخرجه  صح ح/( 3)
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 لَـْيـِهـمْ َجعََل يَْقعُدُ، فََخَرَج إ بِـِهـمْ  ِلـمَ ا عَ لَـمَّ ، فَ بِـهِ نَاٌس ِمْن أْصَحا ـهِ تِ بَِصال

هَ ِعُكْم، فََصلُّوا أنِـيقَْد َعَرْفُت الَِّذي َرأْيُت ِمْن صَ »فَقال:   فِـيا النَّاُس يُـّ

متفق  «.َمْكتُوبَةَ الإال  تِـهِ بَـيْ  فِـيَمْرِء الوتُِكْم، فَإنَّ أْفَضَل الصَّالةِ َصالةُ بُـيُ 

 .(1)عليه

إِذَا قََضى أَحدُُكُم ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ قالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن َجابِرٍ وَ  -2

ً نَِصيب تِـهِ بَـيْ عَْل لِ ْلـيَـجْ َمْسِجِدِه، فَ  فِـيالصَّالةَ  ، فَإِنَّ هللاَ َجاِعٌل تِـهِ ِمْن َصال ا

 .(2)سلممأخرجه  «.ْيـراً خَ  تِـهِ ِمْن َصال تِـهِ بَـيْ  فِـي

 :  ِحب التطوع إلى 

َوِعْنِدي اْمَرأةٌ، ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا لَـيَّ قَالَْت: دََخَل عَ  َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ  -1

ُكْم ِمَن لَـيْ عَ ». قال: ل ِـيفَقُْلُت: اْمَرأةٌ، ال تَنَاُم، تُصَ «. َمْن َهِذِه؟»فَقَاَل: 

ىلُّ هللاُ حَ يَـمَ ال  ٬، فََواعََمِل َما تُِطيقُونَ ال يِن إِ «. لُّواتَـمَ  تَـّ  لَـْيـهِ َوَكاَن أَحبَّ الد ِ

 .(3)متفق عليه .بُـهُ َصاحِ  لَـْيـهِ َما دَاَوَم عَ 

دُودٌ َمـمْ ، فَإِذَا َحْبٌل ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللاُ َعنهُ قَاَل: دََخَل النَّ وَ  -2

قَالُوا: َهذَا َحْبٌل ِلَزْينََب، فَإِذَا «. َحْبلُ الَما َهذَا »ِن، فَقَاَل: ـيْ تَ َن السَّاِريَ بَـيْ 

َصل ِ أََحدُُكْم نََشاَطهُ، فَإِذَا ِلـيُ ُحلُّوهُ، ، الَ ملسو هيلع هللا ىلص: »ْت. فَقَاَل النَّبِـيُّ ْت تَعَلَّقَ تَـرَ فَ 

  .(4)متفق عليه «.ْقعُدْ ْلـيَ فَ  تَـرَ فَ 

ِ َعِن النَّ  هللاُ َعْنـهُ  َرِضيَ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -3 يَن يُْسٌر، : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  إنَّ الد ِ

يَن أَحدٌ إال َغلَ  دُوا َوقَاِربُوا، َوأْبِشُروا، َواْستَِعينُوا بَـهُ َولَْن يَُشادَّ الد ِ ، فََسد ِ

                                                 

 (.781ومسلم برقم )واللفظ له، (, 731أخرجه البخاري برقم ) مت   عل  ،( 1)

 (.778برقم ) ِخر   مسلم( 2)

 واللفظ له. ،(785ومسلم برقم ) (,1151أخرجه البخاري برقم ) مت   عل  ،( 3)

 (.784ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1150أخرجه البخاري برقم ) عل  ، مت  ( 4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



باب صالة                                                                                           كتاب الصالة 

 التطوع
584 

ْوَحِة َوَشْيٍء ِمَن الدُّ البِ   .(1)متفق عليه «.ةِ ْلـجَ غَْدَوةِ َوالرَّ

عََمِل الُخذُوا ِمَن ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل َرُسوُل االْت: ا قَ ْنـهَ ِضَي هللاُ عَ َعائَِشةَ رَ  َوَعنْ  -4

ىلُّ حَ يَـمَ َما تُِطيقُوَن، فَإِنَّ هللاَ ال  ِ النَّ  لَـىَوأَحبُّ الصَّالةِ إِ «. لُّواتَـمَ  تَـّ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

ىَوإِْن قَلَّْت، َوَكاَن إِذَا صَ  لَـْيـهِ َما دُوِوَم عَ   .(2)متفق عليه ا.لَـْيـهَ َصالةً دَاَوَم عَ  لَـّ

 :فضل الن   وال.مل الصالح 

من اعتاد فعل شيء من الطاعات، وحال بينه وبين فعلها العذر، كتب هللا 

 له أجرها.

ثنين، ووافق صيام أيام البيض، أو كان يصوم يوماً فمن كان يصوم اإل

 ثنين، فإنه ينويهما معاً، وله أجر اليومين،ويفطر يوماً، ووافق يوم اإل

 أحدهما بنيته، واآلخر بعمله.

 وهكذا تحية المسجد تجزئ عن السنة الراتبة وركعتي الوضوء.

يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َسِمْعُت َرُسوَل اقالَ  َعنهُ  َخطَّاِب َرضَي هللاُ الُعَمَر ْبَن َعْن  -1

 تُـهُ ِهْجرَ  اِت، َوإنََّما ِلُكل ِ اْمِرٍئ َما نََوى، فََمْن َكانَتْ ن ِـيَّ إنََّما األْعَماُل بِال»

  «.لَـْيـهِ َما َهاَجَر إ لَـىإ تُـهُ ْجرَ فَـهِ اْمَرأةٍ يَْنِكُحَها،  لَـىا أْو إبُـهَ ا يُِصيْنـيَ دُ  لَـىإ

 .(3)متفق عليه

إِذَا َمِرَض ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ قالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ُموَسى  يأبَوَعْن  -2

ً َما َكاَن يَْعَمُل ُمِقيم ِمثْلُ  لَـهُ عَْبدُ، أْو َسافََر، ُكتَِب ال ً َصِحيح ا أخرجه  «.ا

                                                 

 (.2816ومسلم برقم )واللفظ له، (, 39أخرجه البخاري برقم ) مت   عل  ،( 1)

 (.782ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1970أخرجه البخاري برقم ) مت   عل  ،( 2)

 (.1907سلم برقم )ومواللفظ له، (, 1أخرجه البخاري برقم ) مت   عل  ،( 3)
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 .(1)البخاري

  :ص   ِدا  صالة التطوع 

ً وقاعداً، والقيام أفضل عند القدرة،  -1 يجوز للمسلم أن يصلي النوافل قائما

ومن صلى قاعداً وهو قادر على القيام فله نصف أجر القائم ومن صلى 

 قائم.قاعداً وهو عاجز عن القيام فله مثل أجر ال

 يجوز أداء بعض التطوع من قيام، وبعضه من قعود. -2

 صالة الفريضة القيام فيها ركن، من تركه مع القدرة عليه فصالته باطلة. -3

 السنة لمن صلى قاعداً أن يتربع في حال مكان القيام. -4

َعْن َصالَةِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ قَاَل: َسأَْلُت النَّ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ِعْمَراَن بن ُحَصْينٍ َعْن  -1

ُجِل َوُهَو قَاِعدٌ، فَقَاَل:  ىَمْن صَ »الرَّ ً قَائِم لَـّ ىَو أَْفَضُل، َوَمْن صَ فَـهُ  ا  اً قَاِعد لَـّ

ىقَائِِم، َوَمْن صَ النِْصُف أَْجِر  لَـهُ فَ  ً نَائِم لَـّ أخرجه  «.قَاِعدِ النِْصُف أَْجِر  لَـهُ فَ  ا

 .(2)البخاري

بََواِسيُر، فََسأَْلُت  بِـيَرِضَي هللاُ َعنهُ قَاَل: َكانَْت ن ُحَصْيٍن َعْن ِعْمَراَن بوَ  -2

ً َصل ِ قَائِم»َعِن الصَّالَةِ فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ النَّ   لَـمْ ، فَإِْن اً تَْستَِطْع فَقَاِعد لَـمْ ، فَإِْن ا

 .(3)أخرجه البخاري «.َجْنبٍ  لَـىتَْستَِطْع فَعَ 

ً  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبيَّ َرأَْيُت  :قَالَتْ َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ وَ  -3 أخرجه  .يَُصل ِـي ُمتَـَربعا

 .(4)النسائي وابن خزيمة

                                                 

 (.2996برقم ) ِخر   البخاو ( 1)

 (.1116برقم ) ِخر   البخاو ( 2)

 (.1117برقم ) ِخر   البخاو ( 3)

 (.1238برقم )ابن خزيمة وه، لفظ اهذو(, 1661ي برقم )ئانسأخرجه ال صح ح/( 4)
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 : حكم صالة التطوع  ماع 

السنة أن يصلي المسلم صالة التطوع والتهجد والنوافل في بيته منفرداً 

 رع له الجماعة.إال ما شُ 

 وصالة التطوع في  ماع  قسمان:

كصالة العيدين، والكسوف، والتراويح،  : ما تسن له الجماعة الراتبةاعو 

 واالستسقاء، فهذا يفعل جماعة دائماً.

: ما ال تسن له الجماعة الراتبة كقيام الليل، وصالة الضحى، والنوافل الثاني

و السنة وأبعد عن يصليه منفرداً في البيت؛ ألن ذلك ه فهذاالمطلقة، 

المة الصدق ن المحبطات، وأقرب إلى اإلخالص، وعالرياء، وأصون ع

والمحبة، وليتبرك البيت بذلك، وتنزل فيه الرحمة والمالئكة، وينفر منه 

 الشيطان.

تخذ راتبة، وكذا إذا كان وإن صلى هذا التطوع جماعة أحياناً جاز إذا لم يُ 

لمصلحة، مثل أال يحسن أن يصلي وحده، أو ال ينشط وحده، فالجماعة 

على فعل هذا جماعة بدعة،  تخذ هذا راتبة، والمداومةأفضل إذا لم يُ 

 وفعلها في البيت أفضل إال لمصلحة راجحة.

ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َكةَ، دََعْت َرُسوَل الَـيْ مُ  تَـهُ أنَّ َجدَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  كٍ َعْن أنَِس ْبِن َمالِ  -1

: قال أنَسٌ «. َصل ِ لَُكمْ قُوُموا فأَل»، ثُمَّ قال: ْنـهُ ، فَأَكَل مِ لَـهُ  تْـهُ ِلَطعَاٍم َصنَعَ 

بَِماٍء، فَقَاَم  تُـهُ َحِصيٍر لَنَا، قَِد اْسَودَّ ِمْن ُطوِل َما لُبَِس، فَنََضحْ  لَـىفَقُْمُت إ

ىعَُجوُز ِمْن َوَرائِنَا، فَصَ الَم َوَراَءهُ، وَ تِـييَ ال، َوَصفَْفُت وَ ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا لَنَا  لَـّ
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 .(1)متفق عليه ِن، ثُمَّ اْنَصَرَف.تَـيْ َرْكعَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا

خَ املسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن َزْيِد ْبِن ثَابِتٍ وَ  -2 ذَ ُحْجَرةً، قال: تَـّ

هُ َحِسْبُت أ ىَرَمَضاَن، فَصَ  فِـيقال ِمْن َحِصيٍر،  نَـّ ى، فَصَ ِلـيَ الَـيَ َها فِـي لَـّ  لَـّ

 لَـْيـِهـمْ عُدُ، فََخَرَج إَجعََل يَقْ  بِـِهـمْ  ِلـمَ ا عَ لَـمَّ ، فَ بِـهِ نَاٌس ِمْن أْصَحا تِـهِ بَِصال

هَ ِعُكْم، فََصلُّوا أنِـيقَْد َعَرْفُت الَِّذي َرأْيُت ِمْن صَ »فَقال:   فِـيا النَّاُس يُـّ

متفق  «.َمْكتُوبَةَ الإال  تِـهِ بَـيْ  فِـيَمْرِء الوتُِكْم، فَإنَّ أْفَضَل الصَّالةِ َصالةُ بُـيُ 

 .(2)عليه

يْ َرِضَي هللاُ َعنهُ قَاَل: صَ  بِن َمْسعُودٍ  ٬َعْن َعْبِداوَ  -3 ِ ُت َمَع النَّ لَـّ لَةً، لَـيْ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

ً يََزْل قَائِم لَـمْ فَ  ىحَ  ا ُت َهـَمـمْ َت؟ قَاَل: َهـَمـمْ بِأَْمِر َسْوٍء. قُْلنَا: َوَما  تُ َهـَمـمْ  تَـّ

 .(3)متفق عليه ملسو هيلع هللا ىلص. بِـيَّ أَْن أَْقعُدَ َوأَذََر النَّ 

 حكم التطوع على الراحل  في الس ر: 

يستحب للمسافر التطوع على ظهر الراحلة سواء كانت طائرة، أو سيارة،  -1

أو قطار، أو سفينة، أو حيوان أو غير ذلك من وسائل النقل، وليس له 

 فعل ذلك في الحضر.

يستحب استقبال القبلة عند تكبيرة اإلحرام في التطوع في السفر، وإال  -2

 صلى حيثما توجهت به راحلته.

ً أو أما الفر -3 يضة فال بد للمسافر أن يستقبل القبلة في جميع صالته راكبا

 نازالً، مقيماً أو مسافراً.

                                                 

 (.658ومسلم برقم )واللفظ له، (, 380أخرجه البخاري برقم ) مت   عل  ،( 1)

 (.781ومسلم برقم )واللفظ له، (, 731أخرجه البخاري برقم ) مت   عل  ،( 2)

 (.773ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1135أخرجه البخاري برقم ) مت   عل  ،( 3)
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 .[115]البقرة: (  ڻگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ)هللا تعالى:  قال -1

السَّفَِر  فِـي ل ِـييُصَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ قَاَل: َكاَن النَّ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعِن اْبِن ُعَمَر وَ  -2

َهْت  تِـهِ َراِحلَ  لَـىعَ  يْ ، يُوِمُئ إِيَماًء، َصالَةَ البِـهِ َحْيُث تََوجَّ فََرائَِض، الِل إِالَّ لَـّ

 .(1)متفق عليه .تِـهِ َراِحلَ  لَـىعَ  تِـرُ َويُو

 تِـهِ َراِحلَ  لَـىعَ  ل ِـييصَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َكاَن َرُسوُل االَ قَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َجابِر َعنْ وَ  -3

َهْت، فَ   .(2)متفق عليه ِقْبلَةَ.الفَِريَضةَ، نََزَل فَاْستَْقبََل الإذَا أَرادَ َحْيُث تََوجَّ

 :الصلوا  التي ي وز ف.ل ا في ِوقا  الن ي 

 قضاء الفرائض الفائتة بسبب نوم، أو نسيان أو غيرهما. -1

صلوات ذوات األسباب كصالة الكسوف والجنازة، وتحية المسجد،  -2

 وركعتي الطواف ونحو ذلك.

ء سنة الفجر بعد صالة الفجر، وقضاء سنة الظهر بعد صالة قضا -3

 العصر.

 

 :حكم  الن ي عن صالة التطوع في ِوقا  الن ي 

! ٬ا بِـيَّ يَا نَ  قُْلُت:َرِضَي هللاُ َعْنـهُ قَاَل: ...  ْمُرو ْبُن َعبََسةَ السُّلَـِمي  عَ َعْن  -1

ا عَ  نِـيأْخبِرْ  مَ َعمَّ َصل ِ »َعِن الصَّالةِ؟ قال:  نِـيبِرْ ، أخْ لُـهُ َك هللاُ َوأْجهَ لَـّ

ْبحِ، ثُمَّ أْقِصْر َعِن الصَّالةِ حَ  ىَصالةَ الصُّ ىتَْطلَُع الشَّْمُس حَ  تَـّ تَِفَع تَـرْ  تَـّ

هَ فَإِ  ُكفَّاُر، ثُمَّ الا لَـهَ َشْيَطاٍن، َوِحينَئٍِذ يَْسُجدُ  نَـيْ َن قَرْ بَـيْ ا تَْطلُُع ِحيَن تَْطلُُع نَـّ

                                                 

 (.700ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1000أخرجه البخاري برقم ) مت   عل  ،( 1)

 (.540ومسلم برقم )له، واللفظ (, 400أخرجه البخاري برقم ) مت   عل  ،( 2)
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ٌ َصل ِ فَإِنَّ  ىُضوَرةٌ، حَ َمـحْ الصَّالةَ َمْشُهودَة لُّ بِالرُّ  تَـّ ، ثُمَّ ْمـحِ يَْستَِقلَّ الظ ِ

، فَإِنَّ الفَـيْ أْقِصْر َعِن الصَّالةِ، فَإِنَّ ِحينَئٍِذ تُْسَجُر َجَهنَُّم، فَإِذَا أْقبََل  ُء فََصل ِ

 ٌ ىُضوَرةٌ، حَ َمـحْ الصَّالةَ َمْشُهودَة مَّ أْقِصْر َعِن عَْصَر، ثُ ال ل ِـيَ تُصَ  تَـّ

ىالصَّالةِ، حَ  هَ تَْغُرَب الشَّْمُس، فَإِ  تَـّ َشْيَطاٍن، َوِحينَئٍِذ  نَـيْ َن قَرْ بَـيْ ا تَْغُرُب نَـّ

 .(1)أخرجه مسلم «.ُكفَّارُ الا لَـهَ يَْسُجدُ 

 : ثاَلُث َساَعاٍت َكانَ لَ قَا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  نِـيَّ ُجهَ الُعْقبَةَ ْبَن َعاِمٍر  َوَعنْ  -2

، أَْو أْن نَْقبَُر فِـي ل ِـيَ انَا أْن نُصَ ْنـهَ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا ِهنَّ َمْوتَانَا: ِحيَن فِـيِهنَّ

ىتَْطلُُع الشَّْمُس بَاِزَغةً حَ  ىتَِفَع، َوِحيَن يَقُوُم قَائُِم الظَِّهيَرةِ حَ تَـرْ  تَـّ يَل تَـمِ  تَـّ

ىالشَّْمُس، َوِحيَن تََضيَُّف الشَّْمُس ِلْلغُُروِب حَ   .(2)أخرجه مسلم تَْغُرَب. تَـّ

 :م.رف  ذوا  اع باب 

ضابط ذوات األسباب: هو كل صالة متعلقة بسبب: فإن كانت تفوت إذا 

أُخرت عن سببها فإنها تشرع في أوقات النهي كالكسوف، وتحية المسجد 

ونحوهما، وإن كانت ال تفوت فإنها ال تشرع في أوقات النهي كصالة 

 االستسقاء.

                                                 

 (.832برقم ) ِخر   مسلم( 1)

 (.831برقم ) ِخر   مسلم (2)
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