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 السنن املقيدة
ُالقسم الثاين من السنن فهو املقيد، وهو ما ورد يف وقت يفعل فيه َّ. 

 ".ُوهو ما له وقت يفعل فيه، وهو إما وقته +بع لوقت فرض: املقيد":قوله رمحه هللا
 : إذن اآلن يصنفها من حيث املقيد صنفه إىل قسمني

 .ً ما كان +بعا للفرائض-
 .ً وما ليس +بعا للفرائض-
Cا كان +بعا لغريه، وما كان مستقالم ً. 

 .ًما كان +بعا لغريه 
 ه وهي اثنتا عشرة ركعة، جاء فيها أن"وهو إما وقته +بع لوقت فرض، وهو السنن الرواتب" :قوله رمحه هللا

َمن حافظ على ثنيت عشرة ركعة يف يوم بىن هللا له بيتا يف اجلنة؛ يف حديث أم حبيبة  رضي هللا تعاىل –ً
 . يف صحيح اإلمام مسلم-هاعن

هذه الثنتا عشرة ركعة متصلة bلصلوات، مرتبطة `ا، وجاء يف حديث عبد هللا بن عمر أ_ا عشر ركعات 
ظها عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص؛ ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد املغرب، ِحف

 .وركعتان بعد العشاء
َّاملسنوoت مرتبطة nوقات الصالة، فسنة الفجر القبلية ال تصلى قبل دخول الوقت، وسنة أوقات هذه  ُ

ال : صالة الظهر؛ يعينوقت الظهر القبلية ال تصلى قبل الوقت، وسنة الظهر البعدية ال تؤخر إىل ما بعد 
بطة bلوقت، تؤخر إىل العصر، وسنة املغرب البعدية ال تؤخر إىل وقت دخول صالة العشاء، فهي مرت

 . أوقات الصالة املرتبطة `ات هذه الرواتبوق
 .ُومسيت رواتب أل_ا دائمة، فالشيء الراتب هو الشيء الدائم الثابت املستمر، فلذلك مسيت رواتب

 صالة الضحى
  وذكر منه مجلة،".ٍوما ليس بتابع":قوله رمحه هللا

املصنف لن جيري يف ". الشمس إىل الزوالوهو صالة الضحى من ارتفاع":قوله رمحه هللا أول ما ذكر 
لم يبدأ `ا bألهم، الفقهاء عادة يبدءون �كد فًترتيب النوافل املقيدة غري التابعة ترتيبا على نسق معني؛ 

 .َّالصلوات املسنونة، لكن املؤلف مل يتبع هذا، بل عدها فيما يظهر وهللا تعاىل أعلم حسب ما حيضره
وهذه من الصلوات اليت ثبت  ". من ارتفاع الشمس إىل الزوال: الضحىوهو صالة":قوله رمحه هللا

ُصالة األوابني حني تـرمض اْلفصال«: فضلها؛ كما يف حديث زيد بن أرقم َ َِ ُ َ ََ ْ َ ِ ِ َّ ُ ََ ْ«. 
ثنيت عشرة دقيقة من وقت  قدر :ِمن ارتفاعها قيد رمح، أي: أي" من ارتفاع الشمس":قوله رمحه هللا

قاومي، هذا القدر الذي يبدأ به وقت صالة الضحى، ثنتا عشرة دقيقة من الوقت الشروق املسجل يف الت
 .من وقت شروق الشمس: املسجل يف التقاومي؛ أي
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إىل قرب الزوال، وذلك يقدر خبمس دقائق قبل صالة الظهر، فإن الزوال : أي". إىل الزوال":قوله رمحه هللا
 .كما جاء يف حديث عقبةيستغرق هذا الوقت، وهو حني يقوم قائم الظهرية؛ 

 صالة الوتر
 ".من صالة العشاء إىل طلوع الفجر: والوتر":قوله رمحه هللا

 أن -رمحه هللا– كان شديد التعهد له، وقد ذكر اإلمام أمحد -ملسو هيلع هللا ىلص–وهو من آكد الصلوات، فإن النيب 
 .ُرجل سوء، ال تقبل شهادته من ال يصلي الوتر

 صالة الرتاويح
 ".والرتاويح يف رمضان مجاعة من دخول وقت العشاء إىل الفجر": رمحه هللاقوله

هذا بيان أنه أفضل ،مجاعة":وقوله، "الرتاويح يف رمضان"هذا بيان لثالث ما ذكره من الصلوات املسنونة، 
ًما يكون فيما يتعلق bلرتاويح على هذا النحو، وليس شرطا، فإنه يصلي صالة الليل ولو مل يكن يف 

ًاعة، وإمنا تسمى الرتاويح إذا صالها مجاعة، وأما إذا صالها منفردا فهي صالة ليلمج َّ ُ. 
 .هذا بيان لوقت صالة الرتاويح يف رمضان". من دخول وقت العشاء إىل الفجر":قوله رمحه هللا

 صالة الكسوف
َّعدها من املسنوoت، وقد عدها ، "وصالة الكسوف عند كسوف الشمس أو القمر":قوله رمحه هللا َّ

 .بعضهم من فروض الكفا�ت
ُ والكسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر إما كليا وإما جزئيا، ي C Cى إذا ذهب ضوء َّشرع أن يصل

Cالقمر أو الشمس كليا أو جزئيا؛ ملا جاء عن النيب  C–ْفإذا رأيـتمومها فافـ«: أنه قال-ملسو هيلع هللا ىلص َ ََُ ُ ََُْ َ َِزعوا إىل ِ ُ َ
َِالصالة هو مشروع bالتفاق، ال خالف بني العلماء، وإن كانوا قد اختلفوا ووفعل ذلك بنفسه ملسو هيلع هللا ىلص، . »َّ

 .يف حكم الصالة هل هي سنة أو فرض كفاية
 صالة االستسقاء

 .ا، االستسقاء هو طلب السقياَقيُّصالة طلب الس: أي". وصالة االستسقاء":قوله رمحه هللا
 تشرع صالة االستسقاء يف غري هذا بيان سبب املشروعية، فال ".عند القحط واجلدب":قوله رمحه هللا

 . احلالنيهذين
 ر من السماء،ْطَمنع الق: أي". عند القحط":قوله رمحه هللا
عدم النبات من األرض، فإذا أصيب الناس حببس القطر من السماء، أو :  أي"واجلدب" :قوله رمحه هللا

ُبت األرض فلم تنبت، ففي هذه احلال تشرع هذه الصالة اليت ذكرها املؤلف رمحه هللا، وهي صالة أجد
 .االستسقاء 

ركعتني، تشرع ركعتني يف مجاعة وخيطب بعدها على ". ركعتني يف مجاعة وخيطب بعدها":قوله رمحه هللا
 .حنو صالة العيد



  منصة أسوار املعرفة                                                                                            »فروع الفقه«كتاب 
 

 

  

aswaralm٣refa.com ----------------» � «----------------منصة أسوار املعرفة  

َوأخره املؤلف يف ذكر الصلوات املسنونة؛ ألن بقي من الصلوات املسنوoت على املذهب سجود القرآن،  َّ
 .العلماء اختلفوا يف سجود التالوة أصالة هو أم ال على قولني

 هو قول اجلمهور، أن سجود التالوة صالة،واملذهب أنه صالة، وبه قال مجاعة من بقية املذاهب، 
هارة والستارة واستقبال ُ يطلب له ما يطلب للصالة من الط، يف األصليشرتط له ما يشرتط للصالة،

 .القبلة وغري ذلك
 أن سجود التالوة ليس صالة، بل هو فعل مشروع عند تالوة آ�ت السجدة، وال جيب له والقول الثاين

ما جيب للصالة من الستارة والطهارة واستقبال القبلة، وهذا القول هو األقرب إىل الصواب، فيمكن أن 
َّإنه أخره لكونه عده من ا: يقال َّإنه أخره لكونه ليس من الصلوات : ملسنوoت، وميكن أن يقالَّ

 .املسنوoت فيما يرجحه رمحه هللا
 سجود التالوة

 السجود الذي سببه تالوة القرآن : أي". وسجود القرآن":قوله رمحه هللا
ِّعند قراءة سجدة يكرب ويسجد":قوله رمحه هللا  عن عبد هللا أكرب ويسجد، وقد ثبت التكبري: يعين يقول" ُ
 .ً من فعله ومرفوعا إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص-مارضي هللا تعاىل عنه–هللا بن عمر 
 .ُويشرع ذلك ولو كان يف صالة: أي". ولو يف صالة":قوله رمحه هللا
 ".وجيلس ويسلم وال يتشهد":قوله رمحه هللا
 بعد سجوده : أي" جيلس":قوله رمحه هللا
 السالم عليكم ورمحة هللا، السالم عليكم ورمحة هللا، :  يقول يعين"ويسلم":قوله رمحه هللا
وال يقرأ التشهد، وهذا ال دليل عليه، والصواب يف سجود التالوة أنه :  أي"وال يتشهد":قوله رمحه هللا

 لعدم الدليل على ذلك، واألصل يف العبادات التوقيف، فال يسوغ ؛يسجد ويرفع دون تكبري وال سالم
 .يء منها إال بدليل، ال يسار إىل شيء من األعمال يف العبادات إال بدليلأن يسار إىل ش


