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 صالة التطوع
 بدا�ة وقت صالة الضحى ونهایته

 
 ن وقت طلوع الشمس جائزة أم ال؟ امتى تبدأ صالة الضحى؟ ومتى تنتهي؟ وهل الر�عت :السؤال

ذ�رنا مراًرا أن وقت صالة الضحى یبدأ من ارتفاع الشمس وانتهاء وقت النهي �ارتفاع  :الجواب
رضي هللا – في حدیث عقبة بن عامر ،و�نتهي وقتها �الزوال وحضور وقت النهي الثاني ،الشمس

ثالث ساعات �ان رسول هللا صلى هللا علیه وسلم ینهانا أن نصلي فیهن، أو أن نقبر  -عنه
، -فإذا ارتفعت بدأ وقت صالة الضحى- حین تطلع الشمس �ازغة حتى ترتفع«فیهن موتانا: 

و�ذا قام قائم الظهیرة حتى تزول هنا  ]٨٣١مسلم: [ »یرة حتى تمیل الشمسوحین �قوم قائم الظه
 انتهى وقتها. حیث و�عد ذلك ال تصلى الضحى ،ینتهي وقت صالة الضحى

ألن أذان الظهر �كون إذا انتهى  ، قبل أذان الظهر �قلیل؛قبیل الزوالوقائم الظهیرة �كون 
 وقت النهي إذا زالت الشمس.

صلى الر�عتین و ن وقت طلوع الشمس من الضحى؟ إذا ارتفعت الشمس هل الر�عتاو 
صالة  هللا �عد وُ�نبَّه على أن من جلس في المسجد یذ�ر .ألنه بدأ وقتها ؛صالة الضحى تصار 

فإن صلى ر�عتین امتثاًال  -علیه الصالة والسالم-الصبح حتى ترتفع الشمس اقتداء �فعله 
قعد یذ�ر هللا حتى تطلع الشمس، ثم صلى ر�عتین  من صلى الغداة في جماعة ثم« لحدیث

والصالة هنا  ،وهذا الحدیث فیه �الم ألهل العلم ،]٥٨٦[الترمذي:  »كانت له �أجر حجة وعمرة
و�فرِّق أهل العلم بین الشروق واإلشراق، الشروق الذي هو البزوغ وهو  ،تسمى صالة اإلشراق

– في حدیث عقبة بن عامرالوقت األول من أوقات النهي المغلظ المذ�ور في التقاو�م وهو 
، فإذا جلس إلى وأما اإلشراق فهو ارتفاعها �عد خروج النهي ،هذا الشروق  -رضي هللا عه
المفسرون على التفر�ق في تفسیر ]، ونص ٦٩الزمر: [ }َوَأْشَرَقِت اَألْرُض ِبُنوِر َر�َِّها{اإلشراق من 

إما عمًال بهذا الحدیث و�ن  ،وارتفعت فإنه �صلي ر�عتین -ال شرقت-فإذا أشرقت  ،هذه اآل�ة
أو  ،ضعفه جمع من أهل العلم اتباًعا لقول من حسنه و�رجى أن �حصل له الثواب المرتب علیه

فإن صالها بنیة  ،بنیة صالة الضحى السیما وأن من ضّعفه جمع من الحفاظ ومنهم أئمة �بار
جمًعا  -علیه الصالة والسالم-وأوصى بها النبي  ،الة الضحى لها شأنوص ،الضحى حصلت له

و�جزئ من ذلك « :.. إلى أن قال»�صبح على �ل سالمى من أحد�م صدقة«و ،من أصحا�ه
فإذا صلى هاتین الر�عتین �عد انتظار ارتفاع  ،]٧٢٠[مسلم:  »ر�عتان یر�عهما من الضحى

و�ن صالهما بنیة  ،الشمس بنیة صالة الضحى السیما على قول من �ضعف الخبر أجزأه ذلك
و�ال فالتسمیة لیست  ،اإلشراق و�ن �انت تسمیتها صالة اإلشراق لوقوعها في وقته من هذه الحیثیة
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�صلي ر�عتین إذا  ،فاألمر فیه سعة وعلى �ل حال سواء �ان هذا أو ذاك ،واردة في النص
الشمس سواء أدرك األجر المرتب وهو أجر عمرة أو حجة أو لم یدرك ذلك بنیة صالة  رتفعتا

 الضحى على �ال االحتمالین العمل صحیح.

علیه -ثمان ر�عات �ما صلى النبي  وقد قال جمع من أهل العلم: إن أكثر صالة الضحى
وعلى  ،ن هذه صالة الفتحإ :ومنهم من �قول ،ها ثمان ر�عاتصال ،یوم الفتح -الصالة والسالم
وحفظ عن  ،فاإلنسان �صلي ما �ستطیع ر�عتین ر�عتین ،مستكثر منه الصالة كل حال خیرُ 

�عض العلماء أنه �ستغل الوقت وغفلة الناس من طلوع الشمس إلى الزوال �الصالة �الحافظ عبد 
�بیرة من التسلیمات والر�عات في هذا  اأعدادً  ذ�روا عنه )،العمدة(الغني المقدسي صاحب 

 الوقت.
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