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الباب الثانى

امة عن صالة اإلشراق دراسة ع

التعريف.أ

: الدعاء،ومنهقوهلتعاىل: الصالةفياللغةتستعملبمعاٍن،أوهلا

يِهْمِبَهاَوَصلَِّعَلْيِهمْ ( : ادعلهم،ومنهقواللشاعر: أي) صّلعليهم: (فقوله1)ُخْذِمْنَأْمَواهلِِْمَصَدَقًةُتَطهُِّرمهَُْوتـُزَكِّ

نبأبياألوصابوالوجعاعليكمثاللذيصليتفاغتمضيعيناًفإنلجنباملرءمضطجعاومعنىالبيتقولبنتيوقدقربتمرحتالًيارجب

: يارجبنبأبياألوصابوالوجعافقالرداًعليها: : ت

: أي) عليكمثاللذيصليت: (عليِكمثاللذيصليتفاغتمضيعيناًفقوله

: لصالةومنمعانيا.لكمثلمادعوتليمنالسالمةوالعافيةمنالبالء

: ،أي)اللهمصلعلىآألبيأوىف: ( الربكة،ومنهقوهلعليهالصالةوالسالمكمافيصحيحالبخاري

: أي2)ِإنَّاللََّهَوَمالِئَكتَـُهُيَصلُّونـََعَلىالنَِّيبِّ (: الرمحة،ومنهقوهلتعاىل: وتطلقالصالةمبعىن.باركلهمفيمارزقتهم

: إنصالةاللهعلىنبيهرمحته،ومنهقواللشاعر

3.ودعتهوأمتنعمتهعليهوزادهافهذمهعانيالصالةفياللغةصلىاملليكعلىامرئٍ 

: وفياصطالحالفقهاء

أقوالوأفعاملفتتحةبالتكبريخمتتمةبالتسليمبشرائطمخصوصةوهذاالتعريفيشملكلصالةمفتتحةبتكبريةاإلحرامو 

خمتتمةباالسالموخيرجعنهسجودالتالوةوهوسجدةواحدةعندمساعآيةمنالقرآناملشتملةعلىمايرتتبعليهذلكالس

.103:التوبة1
56.:األحزاب2
.3، ص27، جشرحزادالمستقنع، محمدبنمحمدالمختارالشنقیطي3
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أن الصالة هي : قال اإلمام الصقعيبو 4.منغريتكبريأوسالمجود

5.مجاع

-بِاْألِلفِ -،َوَأْشَرَقتْ طََلَعتْ : َشرِقَِتالشَّْمُسُشُروقًا،َوَشْرقًاأَْيًضا:فـَُهَوِمْنَشرَِق،يـَُقال: َوأَمَّااْإلْشرَاقُ 

َيْجَعُلُهَماِمبَْعًىن  ُهْمَمنـْ 6.َأَضاَءْت،َوِمنـْ

شرقتالشمستشرقشروقاوشرقاطلعت، : شرق:وأما يف تاجالعرومسنجواهرالقاموس، أناإلشراق

: قال ابنمنظور 7.طلعت: شرق وأشرقتكالمها: وقيل. أضاءتوانبسطتعلىاألرض: وأشرقتالشمسِإشراقا

أما اإلشراق 

8.منشرقأيَشَرقَتالشمُسَتْشرُقُشروقاًوَشْرقًاطلعتوامساملوضعاملَْشرِقوكانالقياساملَْشَرقولكنهأحدماندرمنهذاالقبيل

قااللطييب أن 9.أَنََّصالََةاْإلْشرَاِقرَْكَعَتانِبَـْعَدطُُلوِعالشَّْمِسِعْنَدَزَوالَوْقِتاْلَكرَاَهةِ 

مث قال 10.جوقتالكراهة وهوانتهاءوقتالنهيعنالصالة صالةاإلشراقهيصلىبعدأنرتتفعالشمسقدررحمحتىيخر 

11.صالةاإلشراقوهريكعتانبعدشروقالشمسوارتفاعها: اإلمام  أبوعبداملعطي

شراقاإلوقتصالة.ب

.اتفقالعلماءأنوقتصالةاإلشراقأعنىبعدأنرتتفعالشمسقيدرمح

:ولكناختالفهمبمقدارترفعالشمسقيدرمح أو قدر رمح،منهم

.173، ص1، جالفقھعلىالمذاھباألربعة، عبدالرحمنالجزیري4
.42ص،2ج،دار أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد، القواللراجحمعالدلیل،خالدبنابراھیمالصقعبي5
.310، ص1، جبیروت–المكتبةالعلمیة، المصباحالمنیر، أحمدبنمحمدبنعلیالمقریالفیومي6
.  500، فصل الشین، ص دارالھدایة، تاجالعروسمنجواھرالقاموسالمرتضى الزبیدي، محّمدبنمحّمدبنعبدالرّزاق7
.173، ص 10، جبیروت–دارصادر، لسانالعرب، محمدبنمكرمبنمنظوراألفریقیالمصري8
.215- 214، ص1، حاشیتا القلیوبي وعمیرة على شرح المحلي على منھاج الطالبین، جالقلیوبیوعمیرة9
، باب ما ذكر مما یستحب بیروت–دارالكتبالعلمیة، تحفةاألحوذیبشرحجامعالترمذي، محمدعبدالرحمنبنعبدالرحیمالمباركفوریأبوالعال10

.158، ص 3من الجلوس في المسجد، ج 
.102، ص 1، جالناشردارالفكر، نھایةالزینفیإرشادالمبتدئین، نوویالجاویأبوعبدالمعطيمحمدبنعمربنعلیبن11
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فيكون بني قرص الشمس واألرض قدر الرمح، وهو أن قدر رمح : قال عطية بن حممد سامل.1

مبقدار قامة إنسان تقريباً، فإذا طلعت الشمس وارتفعت عن وجه األرض قدر رمح فقد زالت 

12.الكراهة

مقداره عند بعض ، أن قيد الرمح هو  ابتداء اإلذن بالصالة بعد طلوع الشمس: قال الشنقيطي.2

13.ء ما يقارب سبع دقائق من ابتداء اإلشراقالعلما

: قال الشيخ ابن عثيمني .3

14.ارتفاعالشمسقيدرحمويساوياثنتيعشرةدقيقةأوربعساعةبعدطلوعالشمس

15.قيدرحمأيبعدثلثأوربعساعةتقريبامنطلوعها: قال الشيخ ابن باز .4

. بعشريندقيقةتقريبافوقتصالةاإلشراق،يبدأمنبعدارتفاعالشمسقدررحموهومقدر : عبداللهالفقيه.قال د.5

.وعليهفالبدأنتنتظربعدالوقتاملدونفيالتقوميعشريندقيقةمثتصليصالةاإلشراق،وهيجزءمنصالةالضحى
16

فضائل صالة اإلشراق.ج

صالةاإلشراقهي صالةالنافلة هريكعتانبعدشروقالشمسوارتفاعهاقدررمح، وقد جاء  فضلها ملن 

:يعين ،17فضائليعمل هذه الصالة،قال اإلمام املباركفوري له ثالثة 

.2ص،42ج،باباألوقاتالمنھیعنالصالةفیھا، كتاب الصالة، شرحبلوغالمرام،)ھـ1420: المتوفى(عطیةبنمحمدسالم12
.4ص،73ج،بابصالةاإلشراق، الرئاسةالعامةللبحوثالعلمیةواإلفتاء،شرحزادالمستقنع،محمدبنمحمدالمختارالشنقیطي13
، باب صالة الضحى، ج ]2006- 1427[، مؤسسةالشیخمحمدبنصالحبنعثیمینالخیریة، فتاوىنورعلىالدرب، الشیخمحمدبنصالحالعثیمین14
.8، ص163
، ثالعلمیةواإلفتاءموقعالرئاسةالعامةللبحو، ، )ھـ1420: المتوفى(عبدالعزیزبنعبداللھبنباز15
. 171، ص 25ج
.69395،رقم 7908ص،9جوقت صالة اإلشراق،باب،فتاوىالشبكةاإلسالمیةمعدلة16
، بیروت–دارالكتبالعلمیة، تحفةاألحوذیبشرحجامعالترمذي، )ھـ1353: المتوفى(أبوالعالمحمدعبدالرحمنبنعبدالرحیمالمباركفورى17
.158، ص3ج
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أن النيب صلى اهللا عليه : و الطرباين عند الرتمذيكما ثبتفياحلديث أجرحجةوعمرةتامٍةتامة له .1

من صلى الفجر يف مجاعة مث جلس يف مصاله يذكر اهللا حىت تطلع عليه الشمس ": وسلم قال

."تامةكان له كأجر حجة وعمرة تامٍة تامةمث صلى ركعتني 

قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّىاللَُّه َعَلْيِه : كما ثبتفياحلديث عند البيهقيتلفحهأوتطعمهحرمهاللهعلىالنارأن.2

َمْن َصلَّى اْلَفْجَر ُمثَّ قـََعَد ِيف َجمِْلِسِه يَْذُكُر اَهللا َحىتَّ َتْطُلَع الشَّْمُس، ُمثَّ قَاَم َفَصلَّى رَْكَعتَـْنيِ :" َوَسلَّمَ 

."تـَْلَفَحُه أَْو َتْطَعَمهَأنْ َحرََّمُه اهللاُ َعَلى النَّارِ 

قالرسوالللهصلىاللهعليهوسلم : كما يف احلديث عند الطرباين غفراللهلهذنوبه .3

".منصلىالغداةوقعدفيمصالهحتىتطلعالشمسثمصلىأربعركعاتغفراللهلهذنوبه:"

اة اإلشراق,شروط صل.د

: يعين 18قال الشنقيطي له مخسة شروط،. ولكن كل فضائل هذه الصالة الجتد إال بشروط

أنيصليالفجرفيجماعة،فاليشملمنصلىمنفرداً،وظاهراجلماعةيشملجماعةاملسجدومجاعةالسفرومجاع.1

.ةاألهإلنتخلفلعذر،كأنيصليبأبنائهفيالبيتفيجلسفيمصاله

2.

أويستغفر،أويقرأفيكتبالعلم،أويذاكرفيالعلم،أويفيت،أوجييبعناملسائل،أوينجيلستالياًللقرآنذاكراًللرمحن،

).يذكراهللا: (

3.

مثجلسفيمصاله:( مرةتامةتام

(

.8ص. 55ج. بابصالةاإلشراق،الرئاسةالعامةللبحوثالعلمیةواإلفتاء، المستقنعشرحزاد،محمدبنمحمدالمختارالشنقیطي18
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مثجلسفيمصاله:( هوقوله

(

.ابةظاهرهذهالسنة،فيجلسحتىتطلعالشمس،مثيصلريكعتنيالعبدفيإص

.أنيصلريكعتني.4

: مسبينالضحىوبينطلوعالشمس،أي

: وأثرعنابنعباسفيالتسبيحباإلشراق،قالفيقوالللهعزوجل.بعدارتفاعهاقيدرمح

) 18:ص(ِشيـَِّواِإلْشرَاقِ ُيَسبِّْحَنِباْلعَ 

.ماكنتأعلمالتسبيحباإلشراقحتىسمعتىأماملؤمنينميمونةرضياللهعنهاتذكره

والضحى ( سنةاإلشراقيقرأفياألولىبعدالفاحتةسورة: قال املعطي .5

: ،وتفوتبعلقالنهاروالمتتدإلىالزوالثميقول )أملنشرح(وفيالثانيةبعدالفاحتة)

قمنشوروالبيتاملعمورأسألكأنرتزقنينوراأستهديبهإليكوأدلبهعليكوياللهميانورالنوربالطوروكتامبسطورفري ((

صحبنيفيحياتيوبعداالنتقاملنظالممشكاتيوأسألكبالشمسوضحاهاونفسماسواهاأنتجعلشمسمعرفتك

مشرقةبيالحيجبهاغيماألوهامواليعرتيهاكسوفقمرالواحديةعندالتمامبألدملهااإلشراقوالظهورعلىممرا

حممدخامتاألنبياءواملرسلينواحلمدللهربالعامليناللهماغفرلناولوالديناوإلألياموالدهوروصالللهمعلىسيدنا

19.))خواننافياللهأحياءوأمواتاأمجعني

حكم الصالة اإلشراق.ه

لو أن صالة اإلشراق يساوي بصالة الضحى، 

20.بِأَنـََّهاُسنٌَّةُمؤَكََّدةٌ فحكمهَناِفَلٌةُمْسَتَحبٌَّةِعْنَدُمجُْهورِاْلُفَقَهاِءَوَصرََّحاْلَماِلِكيَُّةَوالشَّاِفِعيَّةُ 

.103ص،1ج،بابفصلفىصالةالنفل،بیروت-دارالفكر،نھایةالزینفیإرشادالمبتدئین،محمدبنعمربنعلیبننوویالجاویأبوعبدالمعطي19
.36، ص4، جبیروت–الفكردار، المغنیفیفقھاإلمامأحمدبنحنباللشیباني، عبداللھبنأحمدبنقدامةالمقدسي20
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وجاء من املعاصرين ابن العثيمني، أن صالة اإلشراق  هذه الصالة مستحبة، وليست واجبة، 

وقت (وهي داخلة يف صالة الضحى، إذ وقت صالة الضحى من ارتفاع الشمس إىل قبيل الزوال

21).الظهر

: " بِيُهَريـْرََة،قَالَ وقد جاء يف سنية واستحباب صالة الضحى كما يف صحيحني َعْنأَ 

."اْلِوْترِقـَْبَألَنْأَنَاَم،َوَصْوِمَثَالثَِةأَيَّاٍممِْنُكلَِّشْهٍر،َوِمَنالضَُّحىرَْكَعتَـْنيِ : أَْوَصانِيَخِليِليِبَثَالٍثَالأََدُعُهنََّحتَّىَأُموتَ 

أقوال العلماء في صالة اإلشراق.و

: اختلف العلماء يف صالة اإلشراق، قال بعضهم

الضحىوصالةاإلشراقواحدةإنصلىبمجردذهابالوقتاملكروهبعدالطلوعفصالةإشراقولوتأخرعنهبزمانفإنصالة

.صالةالضحىوالعددمناثنتينإلىثنتيعشرركعةواألفضالألربع

:قد فرق بينهما، منهم ولكن بعض االخر

أن : ن صالة الضحى غري صالة اإلشراق ويفيدمها مبا روى علي إ:السيوطي وعلي املتقي.1

صلى اإلشراق حني كانت الشمس من هاهنا مقدار ما يكون :َصلَّىللُه َعَلْيِه َوَسلََّم النبيَ 

هاهنا وقت العصر ، وصلى الضحى حني كانت الشمس من هاهنا مقدار ما يكون هاهنا 

22.يف آخر وقت الظهر وإسناده تبلغ تبة احلسن

السنة أن اإلنسان إذا جلس يذكر اهللا يف املسجد بعد صالة : قال عبد الغين املقدسي .2

حىت تشرق وحىت : الفجر أو يقرأ أو يتعلم؛ أن جيلس حىت تطلع الشمس حسناء، يعين

بعدما ترتفع قيد -ترتفع ارتفاعًا حسناً، وبذلك خيرج وقت النهي، فإذا خرج وقت النهي 

.17، ص 24، باب وقت صالة الضحى، جلقاءالبابالمفتوح، )ھـ1421: المتوفى(محمدبنصالحبنمحمدالعثیمین21
.33ص،2ج،دار إحیاء التراث العربي،العرفالشذیشرحسننالترمذي،محمدأنورشاھابنمعظمشاھالكشمیري22
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ى ركعتني، ويف هذه احلال صل- رمح أو بعد طلوعها بربع ساعة، أو ما يقارب ذلك

23.صالة اإلشراقيسمون هذه 

ُر الضَُّحى َوَوقْـتـَُها ِعْنَد اِالْرتَِفاِع لِلشَّْمِس َكُرْمٍح قال َوِهَي : قال اْلَغزَاِيلُّ .3 ْشرَاِق َغيـْ رَْكَعَتا اْإلِ

ْشرَاقِ  24.اْلَمْذُكورَُة يف قـَْوله تـََعاَىل ُيَسبِّْحَن بِاْلَعِشيِّ َواْإلِ

25.املعتمد أن صالة اإلشراق هي صالة الضحى: لي الشافعي يف فتاويهقال الرم.4

ورد الرتغيب يف البقاء يف املسجد بعد صالة الصبح حىت : يف فتاويهربين جقال الشيخ ابن .5

26.يتم شروق الشمس، وترتفع قيد رمح، مث الصالة بعد ذلك

إن صالة الضحى وصالة اإلشر : قال أبواحلسنعبيداللهاملباركفوري .6

وقيل صالة الضحى غري صالة اإلشراق، فهما . بعد خروج وقت الكراهة إىل قبيل الزوال

صالتان، يؤدي اإلشراق يف الضحوة الصغرى، وصالة الضحى يف الضحوة الكربى، ندب 

النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل صالة اإلشراق يف األحاديث اليت رغب فيها يف اجللوس يف 

27.ملسجد بعد صالة الصبح حىت تطلع الشمس، فيصلي ركعتنيا

صالة اإلشراق هي صالة الضحى، أوهلا صالة اإلشراق وآخرها قبيل : قال الشيخ ابن باز.7

وقوف الشمس ما بني ارتفاع الشمس قيد رمح إىل أن تقف، هذا كله صالة الضحى، 

حى، هذا هو واألفضل أن تكون صالة الضحى حني ترمض الفصال حني يشتد الض

األفضل، وإذا صالها يف أول الوقت عند ارتفاع الشمس قيد رمح يف املسجد أو يف البيت  

.12ص،21ج،بابماھیةصالةاإلشراقووقتھا،شرحعمدةاألحكام،عبداللھبنعبدالرحمنبنعبداللھبنجبرین23
.188، ص 1ج، باب صالة النفل، دار الفكر، الفتاوى الكبرى الفقھیة، ابن حجر الھیتمي24
.46، ص 2ج، باب صالة النفل، فتاوى الرملي، )م1596-1513= ھـ 1004-919(شمس الدین الرملي 25
برین، باب ج، فتاوى الشیخ ابن )ھـ1430: المتوفى (م بن فھد بن حمد بن جبرینعبد هللا بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن إبراھی26

.20، ص 13جصالة، 
- إدارةالبحوثالعلمیةوالدعوةواإلفتاء، مرعاةالمفاتیحشرحمشكاةالمصابیح ، )ھـ1414: المتوفى(المباركفوريأبوالحسنعبیدهللا27

.346ص،.4ج،صالةالضحىباب، م1984ھـ،1404-بنارسالھند-الجامعةالسلفیة
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كل ذلك حسن، وإن كرر، صلى أربع ركعات، أو ست ركعات أو مثاين ركعات أو أكثر  

28.كله خري

ج، باب حكم صالة الضحى أكثر من ثمانى ركعات، فتاوى نور على الدرب، )ھـ1420: المتوفى(عبد العزیز بن عبد هللا بن باز 28
.430، ص 10


