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 صالة التطوع
 االستكثار من نوافل الصالة

 
وقبل  ،ر�عات في الظهر والعصر والعشاء يَ قبل الفر�ضة أتسنن ثمانو األذان  �عد :السؤال

و�عد �ل فر�ضة أصلي في المنزل ما شاء  ،وقبل الفجر أ�ًضا أصلي أر�ًعا ،المغرب أصلي أر�ًعا
وأقرأ من المصحف  ،وفي یوم الجمعة أذهب للجامع مبكًرا وأصلي ما شاء هللا ،هللا عدا الفجر

ن �عض إإذ  ،فهل فعلي هذا صحیح أم أكون مخطًئا ،�الترتیب الذي أنا أقرؤه في ختم المصحف
أفیدوني  ،عسى أال تكون بدعة ،اإلخوة �سألني ما الدلیل على صالتي وقراءتي من المصحف

  ؟ودلوني
 ،فیستكثر اإلنسان من هذه الصالة ،الصالة من أفضل األعمال وخیر مستكثر منه :الجواب

ففي الحدیث  ،ثم �أتي �الرواتب المكملة لهذه الصلوات ،و�حرص على ما افترض هللا علیه

انظروا هل لعبدي من «: -جل وعال-جد نقص في صالة المرء قال هللا الصحیح أنه إذا وُ 

و�رفأ الخلل الحاصل من التقصیر في  ،فیكمل بها هذا النقص، ]٨٦٤[أبو داود:  »تطوع

ا: أر�ع قبل الظهر واثنتان زاد علیهلكن هناك نوافل رواتب محددة ال یُ  ،الفر�ضة من هذه النوافل

فإذا صلى هذه الرواتب  ،واثنتان قبل الصبح ،واثنتان �عد العشاء ،واثنتان �عد المغرب�عدها، 

وما قبل صالة الصبح  ،مطلق ما شاء فله ذلك ما لم �كن في وقت نهيوأراد أن یز�د من النفل ال

نفل �ما شاء بین األذان ز األر�ع قبل الظهر ثم �عد ذلك یتمیِّ فیُ  ،كما هو معلوم وقت نهي

ثم �عد ذلك إذا أراد أن یتنفل ما بین صالة  ،ثم �عد الصالة �صلي الر�عتین الراتبةواإلقامة، 

�عات المطلقة فهذا مأثور عن جمع من السلف أنهم �كثرون من الظهر و�ین العصر من الر 

رحم هللا امرًءا صلى قبل «وقبل العصر أر�ع ولیست من الرواتب وجاء الحث علیها  ،النوافل

[البخاري:  »بین �ل أذانین صالة«، وقبل المغرب �شمله ]١٢٧١[أبو داود:  »العصر أر�ًعا

علیه -�الصالة قبل المغرب وفي الثالثة قال النبي  أي:وقد جاء األمر بذلك  ،فیصلي ،]٦٢٧

رضي هللا – و�ذا أذن المغرب �ان الصحا�ة ،]١١٨٣[البخاري:  »لمن شاء« -الصالة والسالم

فیصلي ما شاء هللا  ،لكنها لیست من الرواتب، ]٦٢٥[البخاري:  یبتدرون السواري �صلون  -عنهم

و�ذا أراد أن یتنفل  ،-راتبة المغرب-و�عد المغرب �صلي الر�عتین الراتبة  ،له نفًال مطلًقا وله أجره

د �عدد ال یتعبّ  لكن ،فیه إشكال لیسو  ،نفًال مطلًقا �عد ذلك إلى صالة العشاء فأجره على هللا

وقبل الصبح �صلي  ،شرًعا إال فیما ُحدَّ  ،لتزم بهذا العددوال یَ ا، معّین في غیر ما ُحدد له شرعً 

�ذا صلى في بیته راتبة الصبح واضطجع اقتداء �النبي ؛ ألنه وقت نهي، و وال یز�د علیهما ر�عتین
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یصلي الفر�ضة مع فقیمت أُ ثم خرج إلى المسجد ووجد الصالة قد  -علیه الصالة والسالم-

-و�ذا وجد الصالة �اقي على إقامتها وقت فإن صلى ر�عتین بنیة تحیة المسجد فال �أس  ،الناس

 في وقت و�ن �ان داخًال  ،وأمره سهل ما قبل الصالة ،ألن الوقت موسع ؛-هللا تعالىإن شاء 

ال یزد علیهما إال إذا دخل المسجد قبل اإلقامة النهي، فبعد أذان الصبح �صلي راتبة الصبح و 

 فإنه وقت موسع �جوز له أن �صلي تحیة المسجد.

ثم �عد ا فإنه ینوي ر�عتي الراتبة أوًال و�ذا أراد مثًال أن یتنفل �عد صالة الظهر نفًال مطلقً 

ال یتعبد �عدد لم �حدده ف ،لكن ال یلتزم �ل یوم في هذا الوقت �عدد معین ،ذلك یتنفل �ما شاء

 الشارع.

ما شاء �قرأ من ما یتنفل �إنه �عد :�قول ،القراءة من المصحف السائل: �قي من سؤال

ثم �جلس ینتظر الخطیب و�قرأ من  فیتنفل ،إذا جاء إلى صالة الجمعة مبكًرا المصحف

�قرأ من ، ال مانع من ذلك، ال مانع من أن �قرأ من المصحف ولو �ان �صلي ،المصحف

 -و�لیه میل اإلمام  أحمد-و�عض العلماء  ،ینتظر الصالة االمصحف سواء �ان �صلي أو جالسً 

قرأ من فیحرص على أن � قلب،أن القراءة من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر على 

 ،-إن شاء هللا تعالى-فأجر الحروف یثبت له في الحالتین  قلبو�ذا قرأ من ظهر  ،المصحف

قدر وهو  ،اعظیم جد�  -جل وعال-و�ذا قرأ على الوجه المأمور �ه �التدبر والترتیل فأجره عند هللا 

 زائد على أجر الحروف.

لكن هجر المصاحف  ،یحصل بذلك المطلوبمن األجهزة الحدیثة ف�قرأ  اآلنالبعض و 

ومع ذلك ال  ،هو خالف األصل -المطلوب او�ن �ان یتم به-واالعتماد على هذه المحدثات 

 ألنه �حصل بها المقصود. ؛ب على من قرأ فیهاثرَّ یُ 
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