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الباب األول

مقدمة

خلفية البحث.أ

الصالةعبادٌةعظيمةمفروضةفيكتاباللهتعالىوسنةرسوهلصلىاللهعليهوسلم،وهيمنأعظمشعائراإلسالمب

عدالشهادة،ولذلكثبتفيالصحيحينمنحديثمعاذرضياللهعنهوأرضاهأنالنبيصلىاللهعليهوسلملمابعثهلليمنقا

: ( هللا

فليكنأوملاتدعومهإليهشهادةأنالإهلإالاللهوأمن

) خممسصلواتٍفيكليوٍموليلة

أيأناللهأوجبعليهمهذهالصلواتاخلمس،وفرضهاعليهمفجعاللنبيصلىاللهعليهوسلمبيانوجوبالصالةتابعاًلفر 

: ضيةالشهادتني،ولذلكقااللعلماءرمحهماهللا

وحضهمعلىفعلههوالصالةبعدالشهادتني،فهيأمهاملهماتبعدإنأمهمايعتنىبالدعوةإليه،وأمرالناسبه،وحثهمعليه،

: ها،وآكدالفرائضوالواجباتبعدقول

،شهادةالتوحيد،وجعلهاالنبيصلىاللهعليهوسلمعموداإلسالم،ومناملعلومأنالعمودإذاَسقطسقط)الإهلإالاهللا(

1.مابُنيعليه،وهذايدلداللةعظيمةعلىفضلهذاالركنالعظيموعظيمشأنه

من أقامها فقد أقام الدين ) : ( الةوالسالموثبتفياحلديثعنهعليهالص

فمن تركها فقد هدم 

: فرضتالصالةليلةاإلسراءقبالهلجرةبنحومخسسنينعلىاملشهوربينأهاللسري،حلديثأنس،قال.الدين

: فرضتعلىالنبيصّلىاللهعليهوسلمالصلواتليلةأسريبهخمسني،مثنقصتحتىجعلتخمساً،مثنودي(

.4، ص27، جشرحزادالمستقنع، محمدبنمحمدالمختارالشنقیطي1
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: وقالبعضاحلنفية. 2)يا

. فرضتليلةاإلسراءقباللسبتسابععشرمنرمضانقبالهلجرةبسنةونصف

.

وهيفرضعينعلىكلمكلف

: بيٍد،الخبشبة،لقوهلصّلىاللهعليهوسلم)بالغعاقل(

3.ُمرواصبيانكمبالصالةلسبعسنني،واضربومهعليهالعشرسنني،وفرِّقوابينهمفياملضاجع

التعبد هللا تعاىل بأقوال وأفعال خمصوصة مفتتحة بالتكبري وخمتتمة بالتسليمالذي هي الصالة 

.وجب على كل مسلم ومسلمة

فدليله واضح ىف بواجبوما يتعلق .واجب و سنة :بإعتبار احلكم قسم على قسمني الصالة

مامايتعلق بالسنة وجب عرف الدليل عرفا صحيحا و موافق مبا جاء عن الرسول أو . القرأن و السنة 

.

هم بعض, شراق, شراقمن صالة السنة وهي صالة اإل

.شراقيعملون صالة اإل

.فدليلهم كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

َمْن َصلَّى اْلَغَداَة ِىف َمجَاَعٍة ُمثَّ « -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه .1

قَاَل قَاَل . »َحىتَّ َتْطُلَع الشَّْمُس ُمثَّ َصلَّى رَْكَعتَـْنيِ َكاَنْت َلُه َكَأْجِر َحجٍَّة َوُعْمرٍَة قـََعَد َيْذُكُر اللََّه 

4.»تَامٍَّة تَامٍَّة تَامٍَّة « -صلى اهللا عليه وسلم–َرُسوُل اللَِّه 

: وفیالصحیحین. رواھأحمدوالنسائیوصححھالترمذي2
.»اللھعلىأمتیلیلةاإلسراءخمسینصالة،فلمأزألراجعھوأسألھالتخفیفحتىجعلھاخمساًفیكلیومولیلةفرض«
َحْیلِّي،. د. أ3 .654، ص1، جدمشق–سوریَّة-دارالفكر، الِفْقُھاإلسالمیُّوأدلَُّتھُ َوْھَبةبنمصطفىالزُّ
كتاب ،م1975- هـ 1395،بريوت–ار إحياء الرتاث العريب د، اجلامع الصحيح الرتمذي، )هـ279املتوىف (ن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلميحممد ب4

.586رقم ،كر مايستحب من اجللوس ىف املسجدباب ذ ،الصالة
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: قالرسوالللهصلىاللهعليهوسلم: عنأبيأمامةقال.2

تىيصليسبحةالضحىكانكأجرحاجأومعتمرتاماحجتهوعمنصلىصالةالصبحفيمسجدمجاعةيثبتفيهح

5.مرته

من صلى الفجر مث جلس حىت تطلع الشمس، مث : عن احلسن بن علي ، رضي اهللا عنهما رفعه.3

6.صلى ركعتني حرمه اهللا على النار أن تطعمه

عن .4

عائشةتقولقالرسوالللهصلىاللهعليهوسلممنصلىالغداةوقعدفيمصالهحتىتطلعالشمسثمصلىأربعركعات

7.غفراللهلهذنوبه

:وهي على أربعة شروط شراقاحلديث السابق يدل على فضيلة عظيمة من صالة اإلوىف 

.صلى الغداة يف مجاعة)1

.ىف املساجد)2

.قعد يذكر اهللا حىت تطلع الشمس)3

.صلى ركعتني)4

ْشرَاِق أي يصلني  وجعلها غري صالة اِإلشراق املذكورة يف قوله تعاىل ُيَسبِّْحَن بِاْلَعِشيِّ َواْإلِ

الضحى لكن ذكر احلاكم يف مستدركه عن ابن عباس أن صالة اإلشراق هي صالة األوابني وهي 

، رقم 180، ص 8القاھرة، ج –ابن تیمیة مكتبة ، المعجم الكبیر، )ھـ360: المتوفى(سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبراني5
7663.

، المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، دار العاصمة للنشر و )ھـ852: المتوفى(أبوالفضألحمدبنعلیبنمحمدبنأحمدبنحجرالعسقالني6
.546، ص 4التوزیع، ج

.106ص ، 6، ج 1415القاھرة،-دارالحرمین، المعجماألوسط، أبوالقاسمسلیمانبنأحمدالطبراني7
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صالة الضحى ومسيت بذلك خلرب ال حيافظ على صالة الضحى إال أواب وهي صالة األوابني رواه 

8.احلاكم وقال صحيح على شرط مسلم

، اِإلشراق بعد طلوع الشمسصالة ن صالة اِإلشراق غري صالة الضحى ، وعليه فوقت: وقيل

9.عند زوال وقت الكراهة

األحاديث املتعلقة بصالة . شراقاملسلمون عن صالة اإلواختلفإمن األحاديث السابقة، 

نتشر إولذلك , ختلف العلماء يف فقه األحاديثإكثرية، ولكن شراق  اإل

.االسالمي

ستنباط األحكام،هلذا كان التعامل إن الكرمي يف أالثاىن بعد القر الخالف أن السنة هى املصدر 

ميانا والتزاما، وعمال وسلوكا، ودعوة وتعليما، وخصوصا إمعها فريضة  على املسلمني،فهما وفقها، و 

10.أبعد أن ساء تعامل املسلمني ىف عصور التخلف مع سنة نبيهم كما ساء تعاملهم مع قر 

يف شراقاإلمفهوم صالةتلنظر باجلهد العميق والباع الطويل يف البحث ولذلك ينبغي إمعان ا

وأمعن . ىل الفهم الصحيح الشامل من كل وجوهإحىت وصل ) دراسة موضوعية(األحاديث النبوية 

شراقصالة اإلمفهوم: نظري وأبذل جهدي وميويل يف هذا البحث العملي أقدم لكم حتت املوضوع

).موضوعيةدراسة(في األحاديث النبوية

أسباب إختيار الموضوع.ب

:ختيار هذا املوضوع منهاالشيئ الذي دافع الكاتب إل

.وجد اختالف ىف املمجتمع عن صالة اإلشراق.1

باب فرع یسن للقارئ . ه1422-بیروت-دار الكتب العلمیة. أسنى المطالب في شرح روض الطالب. سیخ اإلسالم زكریا األنصاري8
.205ص. 1ج . و المستمع

، ص2،جمكةالمكرمة-دارحراء، تحفة المحتاج، )ھـ804: المتوفى(ابنالملقنسراجالدینأبوحفصعمربنعلیبنأحمدالشافعیالمصري9
131.
.7: ص.1968–دار الشروق. كیف نتعامل مع سنة النبویة.الدكتور یوسف القرضاوى10
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وجد اختالف العلماء عن مفهوم صالة اإلشراق، هل هي صالة اإلشراق أو صالة .2

.الضحى

.وجد اختالف درجة احلديث عن صالة اإلشراق.3

.املسألةحلول األمة عن هذه .4

الواردة فى البحثالمصطالحاتبيان .ت

11. َجمُْموعالصَِّفاتَواخلََْصاِئصاْلُمَوضَِّحةِلَمْعًنىُكلِّيٍّ :مفهوم.1

12.هي صالة النافلة عند ارتفاع الشمس قدر رمحشراقصالة اإل.2

: و اصطالحا.د وجيمع على أحاديث خالف القياساجلدي: احلديث ىف اللغةأحاديث مجعه من .3

13.إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفةما أضيف 

14.دراسة هي مأخوذ من درس يدرس مبعىن البحث عن الشيء حبثا دقيقا.4

15.هيالتيتتحكمفيتحديدغايةالعلمومنهجهموضوعية .5

تحديدهالبحث وحدود.ث

:أما حدود البحث يف هذه الرسالة ما يلي 

.األحاديث عن صالة اإلشراقيبحث الباحث يف هذا املوضوع أربع.1

وأما من حيث الزمان فيشمل على الكتاب سنن الرتمذي و معاجم الطرباين، و مطالب العالية .2

.إلبن حجر

.279ص .1ج .)نسخة مكتبة الشاملة(ار الدعوة د.املعجم الوسيط.وأصحابه.مصطفى إبراهيم11
.171قمر .25ج .تاوى العالمة عبد العزيز بن بازجمموع ف. د اهللا بن بازعبد العزيز بن عب12
.7ص. الرياض. مصطلح احلديث امليسر.د علي مجعهعما13
.279ص .1ج .)نسخة مكتبة الشاملة(ار الدعوة د.املعجم الوسيط.وأصحابه.مصطفى إبراهيم14
.8، ص1طھ حسین، الشعر الجاھلي،ج15
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) ت:(استعملتطرقالتخرجيوحبثكلمةالغداةفيكتامبعجماملفهرسأللفاظاحلديثالنبوي،فسيتضحليأنرموزه.3

.586املسجد،رقمبابذكرمايستحبمناجللوسفي: سننالرتمذيفيكتابالصالة

،جلطربايناملعجمالكبري: استعملتطرقالتخرجيوحبثكلمةسبحةالضحىفياملكتبةالشاملة،فسيتضحلي.4

.7663رقماحلديث،180،ص8

إلبن املطالبالعالية:استعملتطرقالتخرجيوحبثكلمةجلسحتىتطلعالسمشفياملكتبةالشاملة،فسيتضحلي.5

.645كتابالنوافل،بابصالةالضحىاحلديثرقمحجر،

املعجماألو :استعملتطرقالتخرجيوحبثكلمةقعدفيمصالهحتىتطلعالشمسفياملكتبةالشاملة،فسيتضحلي.6

.5940احلديثرقم،106،ص6،جلطرباينسط

:أما حتديده هي كما يلي 

كيف درجة األحاديث عن صالة اإلشراق؟.1

كيف مفهوم األحاديث عن صالة اإلشراق؟ .2

أهداف و فوائد البحث.ج

أهداف البحث.1

:الباحث يف هذا البحث كما يلي

.شراقصالة اإلعنحاديثاألملعرفة درجة )1

.والوقوف على أقوال افقهاءشراقديث عن صالة اإلاحاألمفهومملعرفة )2

فوائد البحث.2

:بعد معرفة أهداف البحث، سنجد فوائد كثرية منها 
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.شراقصالة اإلعن حاديث األة العلوم و املعرفة فيما يتعلق بلرتقي)1

لولحل)2

.خيطئ القارء يف فهم املراد

.ليكون هذا البحث من خزانة العلوم اإلسالمية)3

لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعية للدرجة األوىل يف كلية أصول )4

.الدين

الدراسات السابقة.ح

مل يكن هناك كتاب معني يتحدث عن صالة اإلشراق ، يوجد اراء العلماء حول هذا املوضوع 

:منها

:يف كتابه عثمانبنمحمدشطاالدمياطيالشافعيحبث اإلمام .1

.، حبث عن التعريف صالة اإلشراقإعانةالطالبينعلىحأللفاظفتحالمعين

.شروط صالة اإلشراقحبث عن ، شرحزادالمستقنع:يف كتابهالسنقيطىحبث اإلمام.2

حبث عن وقت صالة اإلشراق، مجموع فتاوىابن باز ىف حبث الشيخ.3

.صالة اإلشراق، حبث التعريففتاوىنورعلىالدربيف الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللاحبث.4

منهج البحث.خ

مجع كتب املتعلقة بالبحث.1

.املنتمجع األحاديث املتعلقة عن صالة اإلشراق ، مث نقارن بني السند و .2

.قمت بتخريج األحاديث من املصادر األصلية.3
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.قمت بيان الكلمات الغريبة.4

.قمت اراء العلماء عن صالة اإلشراق.5

.قمت بيان فقه احلديث عن صالة اإلشراق.6

تحليل البحث.د

:طريقة مجع البيانات يف هذا البحث هي 

، "املكتبة الشاملة"باعتماد إىل هذا . ديث الذي ستبحثه الباحث وشرح معىن املفرداتاألحاحتليل 

من هنا . 1936سنة ) A.J Wensinck(ل " املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي"و كتاب 

بعد . مع ذكر املصادر و أمساء املخرجني واملؤلفنيشراقستناولت الباحث املعلومات أحاديث صالة اإل

.مث نظرت إىل شرح احلديث املقصود، وجدت الباحث احلديث

ع األحاديث املقصودة و حتليل تراجم راوة احلديث و الرأي العلماء فيهم من ناحية مج.1

.اجلرح والتعديل

.مجع البيانات من ارآء الفقهاء  يف هذه املسألة.2

خطة البحث.ذ

:من مخسة أبواب وهيكونهذا البحث يت

بيانو ،سباب اختيار املوضوعأو على خلفية البحث، تتكّون،املقدمة:الباب األول

، ومنهج ودراسة السابقة،فوائدهوأهداف البحث و وحتديده،البحثحدودو ،الواردةاملصطالحات

.خطة البحثو البحث، وحتليل البحث،
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هو دراسة عامة عن صالة اإلشراق، تعريفها ووقتها وفضلها وشروطها وحكمها :الباب الثاين

. وأقوال العلماء

، تتكون على تقدمي سند ومنت احلديث ألسانيدخترجياحلديثمعدراسةاهو : الباب الثالث

وسلسلة السند مع حتليله من حيث سند ومنت وصورة سلسلة مع ذكر تراجم الرواة واحلكم على 

.احلديث وشرح احلديث

، تتكون على مباحث فيما يتعلق يف األحاديث بصالة حتليالحلديثوأقوااللعلماء: الباب الرابع

. اإلشراق

اتو االقرتاحالصةالذي يتكّون من اخلاإلختتامهومتة اخلا: الباب اخلامس


