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 صالة الضحى -8

 هي التي يصليها المسلم تطوعاً في الضحى.صالة الضحى : 

 :فضل صالة الضحى 

ِصيَاِم »بِثاَلٍث:  ِلـيِلـيخَ  نِـي: أْوَصاالَ ةَ َرضَي هللاُ َعنهُ قَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ -1

متفق   «.ْن أنَامَ قَْبَل أ تِـرَ الضَُّحى، َوأْن أو تَـيِ ثاَلثَِة أيَّاٍم ِمْن ُكل ِ َشْهٍر، َوَرْكعَ 

 .(1)عليه

ِ َعِن النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أَبِـي ذَر ٍ وَ  -2 هُ ، أملسو هيلع هللا ىلص بِـي  ُكل ِ  لَـىيُْصبُِح عَ : »الَ قَ  نَـّ

يدَةٍ َصدَقَةٌ، تَـْحـمِ َحٍة َصدَقَةٌ، َوُكلُّ بِـيُسالَمى ِمْن أَحِدُكْم َصدَقَةٌ، فَُكلُّ تَسْ 

َمْعُروِف َصدَقَةٌ، الَرةٍ َصدَقَةٌ، َوأْمٌر بِ بِـيَوُكلُّ تَكْ  لٍَة َصدَقَةٌ،ِلـيتَـهْ َوُكلُّ 

ا ِمَن ُهـمَ َكعُ يَـرْ ِزُئ ِمْن ذَِلَك َرْكعَتَاِن يُـجْ ُمْنَكِر َصدَقَةٌ، وَ الٌي َعِن نَـهْ وَ 

 .(2) سلممأخرجه  «.الضَُّحى

اإلْنَساِن  فِـي» :قُولُ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َسِمْعُت َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ قَاَل:بَُرْيدَةَ َوَعْن  -3

 ْنـهُ أَْن يَتََصدََّق َعْن ُكل ِ َمْفِصٍل مِ  لَـْيـهِ ثالَث ِمائٍَة َوِستُّوَن َمْفِصالً فَعَ 

َمْسِجِد ال فِـيالنَُّخاَعةُ » :قَالَ ؟ ٬َوَمْن يُِطيُق ذِلَك يَا نَبيَّ ا :قَالُوا «بَصدَقَةٍ 

يِه َعْن الطَّ نُـهَ تَْدفِ  فََرْكعَتَا الضَُّحى  دْ تَـجِ  لَـمْ ِريِق فَإِْن ا َوالشَّْيُء تُنَح ِ

 .(3)أخرجه أحمد وأبو داود. «تُـْجِزئُكَ 

أْهِل قُبَاَء  لَـىعَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َخَرَج َرُسوُل اقَاَل:  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ بن أْرقََم  َزْيد َوَعنْ  -4

                                                 

 (.721سلم برقم )ومواللفظ له، (, 1981أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)

 (.720برقم ) أخرجه مسلم( 2)

 ه.لفظ اهذو ،(5242برقم ) وأبو داود (, 22998برقم )أحمد أخرجه  صحيح/( 3)
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أخرجه  «.الُ ِفصَ الَن إِذَا َرِمَضِت بِـياَصالةُ األوَّ »لُّوَن، فَقَاَل: يُصَ  ُهـمْ وَ 

 .(1)سلمم

 :حكم صالة الضحى 

، وأوصى بها، ورغَّب ملسو هيلع هللا ىلصصالة الضحى سنة مؤكدة، صالها رسول هللا 

 فيها، ولم يداوم عليها خشية أن تُفرض.

بِثاَلٍَث، الَ أَدَُعُهنَّ  ِلـيِلـيخَ  نِـيةَ َرِضَي هللاُ َعنهُ قَاَل: أَْوَصاْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ  -1

ىحَ   لَـىِم ثاَلَثَِة أَيَّاٍم ِمْن ُكل ِ َشْهٍر، َوَصالَةِ الضَُّحى، َونَْوٍم عَ أَُموَت: َصوْ  تَـّ

 .(2)متفق عليه .تْـرٍ وِ 

بِثاَلٍث، لَْن ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيبِـيحَ  نِـي: أْوَصاالَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ْن أَبِـي الدَّْردَاءِ عَ وَ  -2

َشْهٍر، َوَصالةِ الضَُّحى، َوبِأْن  أدََعُهنَّ َما ِعْشُت: بِِصيَاِم ثاَلثَِة أيَّاٍم ِمْن ُكل ِ 

ىال أنَاَم حَ   .(3)سلممأخرجه  .تِـرَ أُو تَـّ

الضَُّحى  ل ِـييُصَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَالَْت: َكاَن َرُسوُل ا َرِضَي هللاُ َعْنـها َعْن َعائَِشةَ وَ  -3

ً أْربَع  .(4) سلممأخرجه  ، َويَِزيدُ َما َشاَء هللاُ.ا

هَ أْنـها َرِضَي هللاُ عَ  َعْن َعائَِشةَ وَ  -4  ل ِـييُصَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا قَالَْت: َما َرأْيُت َرُسوَل انَـّ

عََمَل، الدَُع لَـيَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ألَسب ُِحَها، َوإِْن َكاَن َرُسوُل ا ن ِـيُسْبَحةَ الضَُّحى قَطُّ، َوإِ 

 .لَـْيـِهـمْ ْفَرَض عَ فَـيُ النَّاُس،  بِـهِ ، َخْشيَةَ أْن يَْعَمَل بِـهِ ِحبُّ أْن يَْعَمَل ـَوُهَو يُ 

 .(5)متفق عليه

                                                 

 (.748برقم ) أخرجه مسلم (1)

 (.721ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1178أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 2)

 (.722برقم ) أخرجه مسلم (3)

 (.719م )برق أخرجه مسلم( 4)

 (.718ومسلم برقم ) (,1128أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 5)
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 :وقت صالة الضحى 

وقت صالة الضحى يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي بعد 

 ربع ساعة من طلوعها إلى قبيل الزوال.

هُ قالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  نِـيَّ ُجهَ الُعْقبَةَ ْبَن َعاِمٍر  َعنْ  -1 : ثاَلُث َساَعاٍت َكاَن أنَـّ

، أَْو أْن نَْقبَُر فِـي ل ِـيَ صَ انَا أْن نُ ْ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   .(1)سلممأخرجه  تَْغُرَب. تَـّ

هُ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  و ْبُن َعبََسةَ السُّلَـِميُّ َعْمرُ َوَعْن  -2 ، ٬ا بِـيَّ يَا نَ  :الَ قَ أنَـّ

ا عَ  نِـيأْخبِرْ  مَ َعمَّ َصل ِ »َعِن الصَّالةِ؟ قال:  نِـي، أْخبِرْ 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

 ٌ ىُضوَرةٌ، حَ َمـحْ َصل ِ فَإِنَّ الصَّالةَ َمْشُهودَة لُّ بِالرُّ  تَـّ ، ثُمَّ ْمـحِ يَْستَِقلَّ الظ ِ

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

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

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

 .(2) سلممأخرجه  «.ُكفَّارُ الا لَـهَ يَْسُجدُ 

 :أفضل أوقات صالة الضحى 

أفضل أوقات صالة الضحى إذا مضى ربع النهار، وارتفعت الشمس، 

 واشتدت حرارتها.

                                                 

 (.831برقم ) أخرجه مسلم( 1)

 (.832برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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فمن صالها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح أصاب السنة، ومن أخرها إلى 

 اشتداد الحر فهو أفضل. 

هُ بن أْرقََم  َزْيد َعنْ  ً َرأى قَْوم َرِضَي هللاُ َعْنـهُ أنَـّ يَُصلُّوَن ِمَن الضَُّحى،  ا

ُسوَل َهِذِه السَّاَعِة أْفَضُل، إِنَّ رَ  ْيـرِ غَ  فِـيوا أنَّ الصَّالةَ ِلـمُ فَقَاَل: أَما لَقَْد عَ 

 .(1)مسلمأخرجه  «.ِفَصالُ الَمُض تَـرْ َن ِحيَن بِـياَصالةُ األوَّ »قال: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا

 :صفة صالة الضحى 

صالة الضحى أقلها ركعتان، وال حد ألكثرها، يصلي كل ركعتين 

 بسالم، وأحياناً يسردهن بسالم واحد.

بِثاَلٍث: ملسو هيلع هللا ىلص  ِلـيِلـيخَ  نِـي: أْوَصاقالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  بِـي ُهَرْيـَرةَ َعْن أَ  -1

قَْبَل أْن  تِـرَ الضَُّحى، َوأْن أُو تَـيِ بِِصيَاِم ثاَلثَِة أيَّاٍم ِمْن ُكل ِ َشْهٍر، َوَرْكعَ 

 .(2)متفق عليه أْرقُدَ.

بِثاَلٍث، لَْن ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيبِـيحَ  نِـي: أْوَصاقالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ْن أَبِـي الدَّْردَاءِ عَ وَ  -2

 أدََعُهنَّ َما ِعْشُت: بِِصيَاِم ثاَلثَِة أيَّاٍم ِمْن ُكل ِ َشْهٍر، َوَصالةِ الضَُّحى، َوبِأنْ 

ىال أنَاَم حَ   .(3)سلممأخرجه  .تِـرَ أُو تَـّ

الضَُّحى  ل ِـييُصَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَالَْت: َكاَن َرُسوُل ا َرِضَي هللاُ َعْنـها َعْن َعائَِشةَ وَ  -3

ً أْربَع  .(4)سلممأخرجه  ، َويَِزيدُ َما َشاَء هللاُ.ا

 تْـحِ ا يَْوَم فَ تَـهَ بَـيْ دََخَل ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ قَالَْت: إِنَّ النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـها أُم ِ َهانِئٍ  َوَعنْ  -4

                                                 

 (.748برقم ) أخرجه مسلم( 1)

 واللفظ له. ،(721مسلم برقم )و (,1178أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 2)

 (.722برقم ) أخرجه مسلم( 3)

 (.719برقم ) ه مسلمأخرج( 4)
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ىَمكَّةَ، فَاْغتََسَل، َوصَ  ا، ْنـهَ أََر َصالَةً قَطُّ أََخفَّ مِ  لَـمْ َرَكعَاٍت، فَ  نِـيَ ثََما لَـّ

هُ أَ  ْيـرَ غَ  ُكوَع َوالسُُّجودَ. تِـمُّ يُ  نَـّ  .(1)متفق عليه الرُّ

 

                                                 

 (.336ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1176أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com


