
 صالة التطوع
 صالة اإلشراق وصالة الضحى

 
 هل هناك فرق بین صالة اإلشراق وصالة الضحى؟ :السؤال

ه على ذلك نبَّ قد و  ،�خالف الشروق الذي هو البزوغاإلشراق هو ارتفاع الشمس،  الجواب:
من «والصالة هذه المقرونة �اإلشراق هي ما یدل علیه حدیث  ،القرطبي في آخر سورة الزمر

الغداة في جماعة ثم قعد یذ�ر هللا حتى تطلع الشمس، ثم صلى ر�عتین �انت له �أجر صلى 
 لكن إذا جلس إلى أن تنتشرَ  ،والحدیث فیه �الم ألهل العلم، ]٥٨٦[الترمذي:  »حجة وعمرة

�عد انتشار صلى ر�عتي اإلشراق و  ،�فعل -علیه الصالة والسالم-الشمس �ما �ان النبي 
 یبدأ من ارتفاع الشمس. حیث إنه ألن هذا وقت صالة الضحى ؛الشمس أجزأت عن الضحى

فیه �الم ألهل العلم، والذي �غلب على  -علیه الصالة والسالم–فالحدیث من قول النبي 
ثابت في فهو  -علیه الصالة والسالم–الظن أنه قابل للتحسین، وفیه فضل عظیم، أما من فعله 

فیه لیس الجلوس إلى أن تنتشر الشمس هذا  الذي هو الفعلف ،وغیره ]٦٧٠[ )صحیح مسلم(
لكن الوعد المرتب على ذلك من �ونه �عدل  ،-علیه الصالة والسالم-ثابت عنه  ، فهوإشكال

 ،والذي عندي أنه قابل للتحسین ،هذا هو الذي فیه �الم ألهل العلم ،حجة أو عمرة تامة تامة
 .وفیه فضل عظیم

ثالثًة من أصحا�ه  -الصالة والسالمعلیه -وصالة الضحى هذه التي أوصى بها النبي 
هي و  ،مع صیام ثالثة أ�ام ،وأن یوتر قبل أن ینام ،ر�عتي الضحىحیث أوصى �ل واحد منهم ب

صبح على �ل سالمى من �ُ «تكفي المسلم من الصدقات التي تجب على �ل عضو من أعضائه 
علیه – دإلى أن عدَّ  ،ثالثمائة وستین مفصًال  ، وهيالمفاصل: »كل سالمى«، »أحد�م صدقة

 فذ�رَ  ،و�عانة أخیك المسلم ،والتهلیل ،والتحمید ،التسبیح :الصدقات التي منها -الصالة والسالم
، ففضل ]٧٢٠[مسلم:  »و�جزئ من ذلك ر�عتان یر�عهما من الضحى« :ثم قال ،متعددة افروعً 

لكن مع ذلك وقتها من ارتفاع  ،حیاة المسلم في غا�ة األهمیةوشأنها في صالة الضحى عظیم، 
قبله �قلیل ینتهي وقت ف ،الذي هو من حین �قوم قائم الظهیرة ،الشمس إلى قبیل وقت النهي

في  ، �عني إذا اشتد الحر قلیًال الفصال فعل فیه إذا رمضتِ تُ  وقتوأفضل  ،صالة الضحى
إن صح الخبر فالشمس وترتفع وصلى ر�عتین  فإن جلس یذ�ر هللا حتى تطلع ،منتصف الضحى

وابن القیم  .و�ن لم �صح الخبر فهما ر�عتا الضحى ،وحصل له األجر المرتب علیه ،بها ونعمت
أن األبرار ال �خرجون  رَ كَ ا ذ�ر حال المقر�ین واألبرار ذَ لمَّ  )طر�ق الهجرتین(في  -رحمه هللا-

عن المقر�ین أنهم إن شاؤوا صلوا  رَ كَ وذَ  س،�عد ارتفاع الشم من المسجد حتى �صلوا ر�عتین



ألن المقر�ین إذا خرجوا من  ؛و�أنه ال یرى ثبوت الخبر ،ر�عتین و�ن شاؤوا انصرفوا بدون صالة
بینما  ،ینصرفون إلى عبادة أخرى  -)طر�ق الهجرتین(رح حالهم في �تاب شِ خالل من -المسجد 

نسون صالة وأولئك ال ُ�َظن فیهم أنهم یَ فون إلى أعمالهم والبحث عن الرزق، األبرار ینصر 
صالة األوابین حین ترمض «وقتها إذا رمضت الفصال وأفضل  ،وهذا الفرق بینهم ،الضحى
 .]٧٤٨[مسلم:  »الفصال
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