
 الصالة
 وصفاتها السنن الرواتب

من صلى هلل ثنتا عشرة ركعة من غير الفريضة، بنى هللا » : قال النبي لسؤالا
إلى آخر الحديث، مــا هي هذه الركعــات؟ ومتى وقتها؟ وهل  «له بيتا في الجنة

 ُسّنة الضـحى تعتبر منها أم ال؟

هذه الركعات االثنتا عشرة هي ما يعرف عند أهل العلم بالسنن الرواتب؛ : الجواب
أربع قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان 

دة جاء فيها أحاديث  قبل الفجر، وليست منها ُسنة الضحى، ُسنة الضحى ُسّنة مَؤكَّ
أكثر من واحد من صحابته كأبي  -عليه الصالة والسالم-تخصها أوصى النبي 

هريرة وأبي الدرداء بثالث: أن يوتر قبل أن ينام، وأن يصلي ركعتين من الضحى، 
وفي الحديث: وأن يصوم ثالثة أيام من كل شهر. وصالة الضحى ُسّنة مؤكدة، 

إلى  [ 348البخاري:] «ذهب أهل الدثور باألجور والدرجات العلى والنعيم المقيم»
الُسالمى المفاصل التي هي  «وُيصبح على كل ُسالمى منك صدقة»أن قال: 

ثالثمئة وستين ِمْفِصل، وعلى كل مفصل صدقة، والتسبيحة صدقة، والتحميدة 
عليه الصالة -صدقة، والتهليلة صدقة، إلى غير ذلك من األذكار، ثم قال 

فال شك  [ 072]مسلم: «ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى»: -والسالم
جاءت بها النصوص، لكنها ليست من السنن أن صالة الضحى ُسّنة مؤكدة، و 

 الرواتب.
مقدم البرنامج: السنن قبل صالة الظهر قلتم: أربع، هل هي بسالم واحد أم 

 بسالمين؟

هي في األصل بسالمين، لكن لو صالها بسالم واحد أجزأت؛ ألن صالة النهار ال 
ليل، وأما هي صالة الفمانع أن تصلى أكثر من مثنى، أما التي تصلى مثنى مثنى 

فهي شاذة، فال مانع [  5021]أبوداود: «صالة الليل والنهار مثنى مثنى»رواية:
أن تصلى األربع بسالم واحد، واألربع قبل العصر تصلى بسالم واحد ال بأس إن 

 شاء هللا.

هذه الحلقة من ُيفرط في هذه الصلوات من السنن في ختام يا شيخ بماذا توصون 
 ميتها وسهولتها؟المكتوبة على فضلها وأه



 

 
 
 

2

 
 

2 

 2 الرابعة والثالثوناحللقة 

ال شك أن هذا حرمان، َيحرم اإلنسان نفسه من أمر ال يكلفه شيًئا، يتقدم إلى 
الصالة خمس دقائق، ثم يركع أربع ركعات أو ركعتين، ويتأخر بعد الصالة ثالث 

ويصلي ركعتين، ويصليها في البيت أفضل، ويحصل له هذا  ادقائق أو نحوه
األجر العظيم، وُتكمَّل منها الصلوات، فإذا حصل الخلل في الفريضة، وكان للعبد 

انظروا هل »: -جل وعال-تطوع، ُكمِّل من هــذه النــوافل صالة الفرض فيقول هللا 
صيام نفل يكمل  وكذلك الصيام إذا كان لديه [364]أبوداود: «لعبدي من تطوع

 خلل صيام الفرض، وكذلك سائر العبادات.
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