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 األذ�ار
 المفاضلة بین قراءة القرآن �عد الفجر في المسجد و�ین قراءته في البیت

 
أم أن أفعل ذلك في  ،أیهما أفضل قراءة القرآن إلى الشروق ومن ثم الصالة في المسجد :السؤال
 البیت؟
 الفجر صلى إذا كان أنه -علیه الصالة والسالم-جاء في الحدیث الصحیح من فعله  :الجواب
 الغداة صلى من« وجاء أ�ًضا في السنن ،]٦٧٠[مسلم:  الشمس تطلع حتى مصاله في جلس

 ،»وعمرة حجة �أجر له �انت ر�عتین صلى ثم الشمس، تطلع حتى هللا یذ�ر قعد ثم جماعة في
مع أن في  ،]٥٨٦[الترمذي:  »تامة تامة تامة«: -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول قال: قال

ومع  ،ومنهم من یوصله إلى مرتبة الحدیث الحسن ،منهم من �ضعفه ،الحدیث �الًما ألهل العلم
األذ�ار المرتبة �أد�ار یبدأ �لكن  ،والقرآن أعظم األذ�ار -جل وعال-ذلك إذا جلس یذ�ر هللا 

�عد ذلك یتلو ثم  ،بعد صالة الفجر یذ�ر أذ�ارها التي �عدها ثم �أتي �أذ�ار الصباحف ،الصلوات
ثم �عد ذلك إن �ان ممن یرى ثبوت الحدیث فإنه  ،من �تاب هللا ما تیسر له حتى ترتفع الشمس

ل إلى ضعف الحدیث فإنه إن شاء و�ن �ان �قتدي أو توصَّ  ،ال ینصرف حتى �صلي ر�عتین
ووقتها  ،�أن صالة الضحى سنة مؤ�دة ، علًماصلى الر�عتین وانصرف أو انصرف بدون صالة

 ،فإذا صلى ر�عتین �عد ارتفاع الشمس �انت هي صالة الضحى ،فضل حین ترمض الفصالالم
علیه -وعلى �ل حال سواء ثبت الحدیث أو لم یثبت فالجلوس إلى انتشار الشمس ثابت من فعله 

فإن ثبت األجر  ،فإن صلى الر�عتین بنیة صالة الضحى أجزأته و�فته ،-الصالة والسالم
و�ال فعمله شرعي �جلوسه �فعله  ،والمقدر �عمرة أو حجة فبها ونعمت والفضل المرتب على ذلك

علیه -ها النبي و�أدائه صالة الضحى التي جاء الحث علیها وأوصى ب ،-علیه الصالة والسالم-
 واحد من الصحا�ة. غیرَ  -الصالة والسالم

و�ذا صلى ر�عتین بنیة الضحى  -علیه الصالة والسالم-ال �منع أنه �جلس اقتداء �النبي ف
و�ن ثبت الخبر فال شك أن هذا فضل  ،-إن شاء هللا تعالى-ولو لم یثبت الخبر فهو على خیر 

لما ذ�ر  )طر�ق الهجرتین(في �تا�ه النفیس  -رحمه هللا تعالى-وابن القیم  ،عظیم وثواب جز�ل
إنهم �جلسون �عد صالة الصبح حتى ترتفع الشمس وال ینصرفون حتى �صلوا  :برار قالحال األ
إنهم �جلسون إلى أن ترتفع الشمس فإن شاؤوا صلوا أو  :ولما شرح حال المقر�ین قال ،الر�عتین

 ،والفرق بینهما أن األبرار دون منزلة المقر�ین ،و�أنه بهذا ال یثبت الخبر ،انصرفوا �غیر صالة
وأما �النسبة للمقر�ین  ،قد �خرجون إلى أعمالهم وقد تفوتهم صالة الضحى أو ینشغلون عنها فإنهم

یراهمتفرغوا لعبادة هللا وهي همهم و  فإنهم قد  فإنهم لن یتر�وا صالة الضحى �حال. ،هجِّ
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