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  :أما بعد... ده والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن واالهاحلمد هللا وح

      
           

           
             

   

إن شاء اهللا
 
  )صلوات التطوع(      
  

  

  

  

  

  

  

  



 ---------------------- -----------        ----- --------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- ba8.org walamakan.com ٣ 

 

 }ول ما يحاسب الناس به، أ
انظروا في صالة : يوم القيامة من أعمالهم الصالة، يقول ربنا عز وجل لمالئكته وهو أعلم

: عبدي أتمها أم نقصها؟، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا، قال
خذ األعمال أتموا لعبدي فريضته، ثم تؤ: انظروا هل لعبدي من تطوع؟، فإن كان له تطوع قال

].صححه األلباين [}على ذاكم

          
–
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  } ما من عبد مسلم
يصلي هللا كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا، غير فريضة، إال بني اهللا له بيتا في الجنة، أو إال بني 

].رواه مسلم [}له بيت في الجنة
 




 

–         


رواه [} ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها{: عن عائشة رضي اهللا عنها عن النبي  قال
  ].مسلم
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–          


من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر، {: عن أم حبيبة قالت سمعت رسول اهللا  يقول
].أخرجه الرتمذي وابن ماجة وصححه األلباين [}وأربع بعدها حرم على النار  






    

 "ًكان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين"
].أخرجه مسلم[

           
  

–

       :..." وكان يصلي بالناس المغرب ثم
].رواه مسلم[" يدخل فيصلي ركعتين
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–

  :" حفظت من رسول
].أخرجه البخاري ومسلم[" وركعتين بعد العشاء في بيته: "، قال"اهللا عشر ركعات 
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      }  أفضل الصيام بعد شهر رمضان
].أخرجه مسلم [}شهر اهللا المحرم، وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل


  

  } اجعلوا
  ].متفق عليه [}ًآخر صالتكم بالليل وترا

  

 رضي اهللا عنها " كان رسول اهللا يصلي فيما بين
أن يفرغ من صالة العشاء إلى الفجر إحدى عشر ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر 

].أخرجه مسلم [..."بواحدة
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 أبي ذر      } يصبح على كل
سالمي من أحدكم صدقة؛ فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل 
تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك، ركعتان 

  ].أخرجه مسلم [}يركعهما من الضحى


 )(  )( 

)() (
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دعا بإناء فافرغ على كفيه ثالث مرات عن عمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان 
ًفغسلهما، ثم جعل يمينه في اإلناء، فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثالثا ويديه ثالث 

من {: قال رسول اهللا : مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثالث مرار إلى الكعبين، ثم قال
 }ما تقدم من ذنبهتوضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين ال يحدث فيهما نفسه غفر له 

].أخرجه الشيخان[
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تحية المسجد  

   

         } إذا دخل أحدكم
].أخرجه الشيخان [}المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس

            
  

 

  } بين كل أذانين
  ].أخرجه البخاري[} صالة بين كل أذانين صالة ثم قال في الثالثة لمن شاء

         
––  

 

   } ما
ًمن رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر اهللا إال غفر اهللا له، ثم قرأ هذه 

ُوالذين إذا فـعلوا فاحشة أو ظلموا أنـفسهم ذكروا الله فاستـغفروا لذنوبهم ومن يـغفر : اآلية ُ ُ َِ ِْ ُ َْ َ َ ْ ْ ُ َ َِ ِ ُ َ َ َِ ْ ْ ْ ً َْ َ َُ َْ ّ َ ُ َْ َََ ُْ َ ِ َ َ ِ َّ

َالذنوب إال الله ولم يصروا على ما فـعلوا وهم يـعلمون  ْ ُْ ْ َ ْ ََ ُ َْ َ َ ُُ َ ََ َ ُّ ِ َ ُ ّ َّ ِ ُ أخرجه الرتمذي  [}]١٣٥: آل عمران[ُّ
].نه األلباينوأبو داود وحس



 ---------------------- -----------        ----- --------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- ba8.org walamakan.com ١١ 




         

            

 


  

 

     } ،ثم أتى الجمعة من اغتسل
وصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ اإلمام من خطبته، ثم يصلي معه غفر له ما بين 

].أخرجه مسلم [}الجمعة األخرى وفضل ثالثة أيام
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        } إذا صلى أحدكم الجمعة
].أخرجه مسلم[} ًفليصل بعدها أربعا

  

 

    : .."  إذا قدم من السفر بدأ - يعني رسول اهللا -كان 
  ].أخرجه الشيخان ["بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس

            
  

 

  " كان رسول اهللا يعلمنا االستخارة في األمور كما يعلمنا السورة
م إني إذا هم أحدكم باألمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل الله{: من القرآن يقول

].أخرجه البخاري ["}…استخيرك بعلمك    


         
  )َاللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستـقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك َ َ َِ ْ َ ْْ ِ ُ َْ ْ ْ َْ َ ََ ََِ ُْ ُِ َِ َِ َِ َِ ِ ُ ِِّ َّ َُّ 

َّالعظيم؛ فإنك تـقدر وال أقدر، وتـعلم وال أعلم، وأنت عالم الغيوب، اللهم إن كنت تـعلم أن  َ َ َ َُ ُ َُ َ َْ ُ َْ ُ َ ََ َ َْ ُْ َ َْ ِ َِّ َّ ِ ُ ُ ََّ َِ ْ َ َ َ َُ ُِ ِْ ْ ََّ ِ
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َهذا  ِاألمر خيـر لي َ ٌ ْ َْ َ ِ ديني ومعاشي وعاقبة أمري ِفيَ ْ َ ِ ِ َِ ََ َ ََ ِ َأو قال- ِ َ ْ ِعاجل أمري وآجله: َ ِ ِ َِ ِ ْ َ ِ ِ فاقدره لي، -َ ُ ْ ِ ْ َ
ِويسره لي،  ُ ْ َِّ َّثمَ ِ بارك لي فيه، وإن كنت تـعلم أن هذا األمر شر لي ُ ٌِّ َ َ َُْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ِ َ ِ ِ ْ ِ ِ ديني ومعاشي وعاقبة ِفيَ ِ َِ ََ َ ََ ِ ِ

ِأمري  ْ َأو قال-َ َ ْ ِ عاجل أمري وآجلهِفي: َ ِ ِ َِ ِ ْ َ ِ ُ؛ فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخيـر حيث -َ ْ َْ َْ َ ِ ِ ْ َ َُ ُْ َ َِْ ِْ ِْ ِّْ َ
َكان،  َّثمَ ِِ أرضني بهُ ِ ِ ْ َقال. #َ ُويسمي حاجته$: َ َ َ َ ُِّ َ َ# (
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      " خسفت
 فصلى رسول اهللا  بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الشمس في عهد رسول اهللا

الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام األول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع 
األول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في األولى ثم انصرف 

].أخرجه الشيخان[" …وقد انجلت الشمس فخطب في الناس 


            

    –      –   
 – –
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في العيدين العواتق وذوات الخدور  أن نخرج - تعني رسول اهللا -أمرنا : "عن أم عطية قالت
].أخرجه الشيخان ["وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين

  
         

  

 

    

رضي اهللا عنها  :  

ًفي المصلى ووعد الناس يوما شكا الناس إلى رسول اهللا  قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له 
فخرج رسول اهللا حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر : قالت عائشة. يخرجون فيه

إنكم شكوتم جدب دياركم، واستئخار المطر عن إبان {: فكبر، وحمد اهللا عز وجل ثم قال
]ينحسنه األلبا [}زمانه عنكم وقد أمركم اهللا عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم
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ًخرج رسول اهللا  متبذال متواضعا متضرعا، حتى أتى المصلى فرقى على المنبر ولم " ً ً
عتين كما يصلي يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى رك

  ].أخرجه أبو داود والرتمذي، وحسنه األلباين[" في العيد
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أبي هريرة      } بيتها من خرج مع جنازة من
وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد، ومن صلى 

].رواه مسلم[} عليها ثم رجع كان له من األجر مثل أحد

           
             

           
  

   بهم أن رسول اهللا نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج
نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع 

  ].رواه البخاري [تكبيرات

        




  

  



 ---------------------- -----------        ----- --------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- ba8.org walamakan.com ١٨ 

 

        :  ] َْوإذ جعلنا َ َ ْ َِ
َاْلبـيت مثابة للنَّاس وأمنا واتخذوا من مقام إبـراهيم مص ُ َ َ ََ َِ ْ ْ ِْ ِ َِّ َّ ُِ ْ ًِ َّ َ ًَ َ ِ َ ].١٢٥: البقرة[ ]لى َ

            
       

  



           

  

  

َثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السالم فقرأ واتخذوا من مقام إبـراهيم مصلى، فجعل المقام "..   ُ َ َِ ِْ ِ َ َّ ُِ ْ ِ َّ َ
اهللا أحد، وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ قل هو : بينه وبين البيت، وكان يقرأ في الركعتين

].رواه مسلم ["برب الناس         

 ﴿º¹ ¸ ¶ µ ´﴾،

   ﴿$ # " !﴾ َو﴿#  " !﴾ 
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 } من خرج حتى يأتي
 ]أخرجه النسائي وصححه األلباين[}  فصلى ركعتين كان له عدل عمرة- مسجد قباء -هذا المسجد 

–

  

 



        :} فصلوا أيها الناس في
].رواه البخاري [}المرء في بيته إال المكتوبةبيوتكم، فإن أفضل الصالة صالة  
         





          }... أحب 
  ].متفق عليه [}األعمال إلى اهللا ما دووم عليه وإن قل
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: ، قال"ًسألت رسول اهللا  عن صالة الرجل قاعدا: "ًصين وكان ميسورا، قالعن عمران بن ح
ًإن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله { ً ً

  ].أخرجه البخاري ["}نصف أجر القاعد


            




    
   



كان رسول اهللا يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير : "عن ابن عمر قال
  ].متفق عليه" [أنه ال يصلي عليها المكتوبة
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  " رأيت رسول اهللا وهو على الراحلة يسبح يومىء برأسه قبل أي
].متفق عليه ["وجه توجه، ولم يكن رسول اهللا  يصنع ذلك في المكتوبة

           
  






 
   



   )َمليكة َ ِ َ(       
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 ."ِمتـفق عليه ََْ ٌ ََُّ  



 " عرسنا مع نبي اهللا ، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي
ففعلنا ثم دعا : ، قال}ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان{: 

].أخرجه مسلم[" بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصالة فصلى الغداة

 





  



      }أخرجه  [}أفضل الصالة طول القنوت
].مسلم        

  

  .ًوفقنا اهللا وإياكم ملا حيب ويرضى وجعلنا مجيعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

  .واهللا أعلم وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني


