
 صالة التطوع
 السنن الرواتب، ووقتها، و�ون سنة الضحى لیست منها

 

عشرة ر�عة من  يمن صلى هلل ثنت« :-صلى هللا علیه وسلم– قال النبي :السؤال

، ]٧٢٨[ُینظر: مسلم:  الحدیثإلى آخر » ا في الجنةغیر الفر�ضة، بنى هللا له بیتً 

 ة الضـحى تعتبر منها أم ال؟مــا هي هذه الر�عــات؟ ومتى وقتها؟ وهل ُسنَّ 

 :عرف عند أهل العلم �السنن الرواتبهذه الر�عات االثنتا عشرة هي ما �ُ  :الجواب
أر�ع قبل الظهر، واثنتان �عدها، واثنتان �عد المغرب، واثنتان �عد العشاء، واثنتان 

دة جاء فیها أحادیث قبل الفجر، ولیست منها ُسنة الضحى، ُسنة الضحى ُسنَّ  ة مَؤ�َّ
أكثر من واحد من صحابته �أبي  -علیه الصالة والسالم-أوصى النبي  ،تخصها

بثالث: أن یوتر قبل أن ینام، وأن �صلي  -همارضي هللا عن– هر�رة وأبي الدرداء
ة صالة الضحى ُسنَّ ، فر�عتین من الضحى، وأن �صوم ثالثة أ�ام من �ل شهر

 :الُسالمى »صبح على �ل ُسَالَمى من أحد�م صدقة�ُ «مؤ�دة، وفي الحدیث: 
، وعلى �ل مفصل صدقة، والتسبیحة ئة وستین ِمْفِصًال االمفاصل التي هي ثالثم

- ثم قالتحمیدة صدقة، والتهلیلة صدقة، إلى غیر ذلك من األذ�ار، صدقة، وال
 [مسلم: »و�جزئ من ذلك ر�عتان یر�عهما من الضحى«: -علیه الصالة والسالم

ة مؤ�دة، وجاءت بها النصوص، لكنها فال شك أن صالة الضحى ُسنَّ ، ]٢٧٠
 لیست من السنن الرواتب.

لكن  أر�ٌع �سالمین، �سالمین،هي في األصل  قبل صالة الظهر ة التيالسنو 
صلى أكثر من لو صالها �سالم واحد أجزأت؛ ألن صالة النهار ال مانع أن تُ 

صالة اللیل « هي صالة اللیل، وأما روا�ة:فصلى مثنى مثنى مثنى، أما التي تُ 
صلى األر�ع فهي شاذة، فال مانع أن تُ  ]١٢٩٥ [أبوداود:» والنهار مثنى مثنى
 .-إن شاء هللا-صلى �سالم واحد ال �أس قبل العصر تُ  �سالم واحد، واألر�ع

حرمان، َ�حرم  هال شك أنفي هذه السنن على فضلها وأهمیتها لكن التفر�ط 
م إلى الصالة خمس دقائق، ثم یر�ع أر�ع ه من أمر ال �كلفه شیًئا، یتقدَّ اإلنسان نفسَ 

 وأو�صلي ر�عتین،  ار�عات أو ر�عتین، و�تأخر �عد الصالة ثالث دقائق أو نحوه
أفضل، و�حصل له هذا األجر العظیم، وُتكمَّل منها  وهو �صلیها في البیت
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ُ�مِّل من هــذه النــوافل  لوات، فإذا حصل الخلل في الفر�ضة و�ان للعبد تطوعالص
 [أبوداود: »انظروا هل لعبدي من تطوع«: -جل وعال-صالة الفرض فیقول هللا 

صیام الفرض،  خللُ  �ه لمَّ كَ ن لد�ه صیام نفل �ُ و�ذلك الصیام إذا �ا، ]٨٦٤
 و�ذلك سائر العبادات.
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