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   ملخص البحث  
موضوع البحث: 

التي  باملواضع  املتعلقة  الفقهية  األحكام  البحث  يتناول 
تكون صالة النافلة فيها يف املسجد أفضل من البيت. 

أهداف البحث: 
هيدف البحث إىل توضيح مفهوم صالة النافلة يف املسجد، 
البيت  دون  املسجد  يف  تستحب  التي  النوافل  حرص  وإىل 
ومن غري مجاعة، كام هيدف إىل تقديم دراسة فقهية مقارنة 

باألدلة والرتجيح حول هذه املسائل. 
منهج البحث:

 املنهج الوصفي التحلييل. 
أهم النتائج: 

اشتمل البحث عىل عدد من النتائج، منها: عناية الرشيعة 
النوافل  أداء  مرشوعية  ومنها:  عليها،  واملحافظة  بالصالة 
يف املساجد مطلًقا، ولذا وقع اتفاق الفقهاء رمحهم اهلل عىل 
يف  منها:  مواضع  يف  البيت  دون  املسجد  يف  أدائها  أفضلية 
جوف الكعبة، وخلف املقام، والروضة الرشيفة، ومسجد 
صالة  وقبل  املسجد،  وحتية  السفر،  من  والقادم  قباء، 

اجلمعة. 
أهم التوصيات: 

منها: جيب عىل  التوصيات،  من  البحث عىل عدد  اشتمل 
بعض  عنها  يغفل  قد  التي  باملوضوعات  العناية  الباحثني 
فاجلمع  الفقه؛  كتب  يف  منثورة  كانت  ولو  حتى  الناس 
بمكان،  األمهية  من  أمر  طالبيها  عىل  والتيسري  والتحرير 
ُيظن  قد  فيام  الرشعي  احلكم  ُيظهروا  أن  عليهم  ينبغي  كام 

وضوحه ومعرفته. 
الكلامت املفتاحية: 

نافلة، املسجد، البيت

Abstract
Title:  
The research sheds light on the Jurisprudence 
rulings related to the priority of supererogatory 
prayers in the mosque over the house.

Objectives: 
The research clarifies the concept of super-
erogatory prayers in the mosque, and to limit 
the supererogatory prayers that are desirable in 
the mosque over the house and a congregation. 
Research also highlights a jurisprudential study 
compared to the evidences and weighted opin-
ions upon these issues.
Research method: the descriptive analytical 
method.

The major results: 
The research included some results, including: 
Sharia’s concern for prayer and persistence to 
perform it, the legality of performing super-
erogatory prayers in mosques at all. Therefore, 
the jurists, may Allah have mercy upon them, 
agreed on the priority of performing the prayers 
in the mosque in places such as: around the Kaa-
ba, behind the shrine, the honorable Raudah, 
Quba Mosque, the one coming from travelling, 
prayer of greeting of the mosque, and before the 
Friday prayer.

The important results: 
Researchers should pay attention of topics that 
some people may overlook, even if those top-
ics are scattered in books of jurisprudence. The 
collecting, editing and facilitating those topics 
for the students is a great importance, as the 
researchers should show the legal ruling that it 
may be clear and identified.

Kay words: 
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املقدمة
احلمــد هلل رب العاملــني، والصــالة والســالم عــىل 
ــه  ــىل آل ــد وع ــا حمم ــلني، نبين ــاء واملرس أرشف األنبي

وصحبــه أمجعــني وبعــد: 
ــعرية  ــرة ش ــالمية الظاه ــعائر اإلس ــم الش ــن أه ــإن م ف
النصــوص  تكاثــرت  ولــذا  املســاجد،  يف  الصــالة 
الرشعيــة يف احلــث عليهــا، واملبــادرة إليهــا، وليــس هذا 
مقتــرًصا عــىل صــالة الفريضــة فحســب؛ بــل ولصــالة 
النافلــة نصيــب مــن ذلــك؛ إال أن ثمــة صلــوات نافلــة 
كان األَْوىل أداءهــا يف املســجد دون البيــت، جــاء يف 
ــري: "إال مــا اســتثنى مــن النوافــل؛ كســنة  الــراج املن
اجلمعــة القبليــة، وركعتــي اإلحــرام، والطــواف.. 
وصــالة منشــى الســفر، والقــادم منــه" )العزيــزي، د. 
ــوري، 1404هـــ: 421/2(.  ت: 161/1( )املباركف
فرأيــت مجــع هــذه النوافــل ومــن َثــم دراســتها دراســة 
فقهيــة مقارنــة يف موضــوع ســميته: " صــالة النافلــة يف 
املســاجد مــن غــري مجاعــة"؛ قصدت منــه اإلفــادة حول 
مســائل املوضــوع؛ رغبــة يف اخلــري، وطلًبــا للمعــروف. 

حدود البحث: 
يعتنــي البحــث بدراســة املواضــع التــي تكــون صــالة 
النافلــة مــن غــري مجاعــة يف املســجد أفضــل مــن أدائهــا 

يف البيــت عنــد التســاوي؛ وعليــه فيخــرج أمــران: 

األمــر األول: لــو كان أداء النافلــة يف املســجد أفضــل؛ 
لعــارض مــن ســكون حــال وهــدوء بــال فــال يدخــل 
يف ذلــك، جــاء يف رد املحتــار: " وحيــث كان هــذا 
أفضــل يراعــى مــا مل يلــزم منــه خــوف شــغل عنهــا لــو 
ــل  ــه ويقل ــغل بال ــا يش ــه م ــه، أو كان يف بيت ــب لبيت ذه
ــار  ــجد؛ ألن اعتب ــذ يف املس ــا حينئ ــوعه، فيصليه خش

ــاج، د. ت: 106/1(.  ــن احل ــح" )اب ــوع أرج اخلش

األمــر الثــاين: النافلــة التــي ُتــرشع هلــا اجلامعــة؛ 
فــاألوىل أداؤهــا يف املســجد، جــاء يف عمــدة القــاري: 
ــل،  ــن النََّوافِ ة م ــدَّ ــث ع ــوم احلدي ــن عم ــتثنى م " واس

ففعلهــا يِف غــري اْلَبْيــت أكمــل، َوِهــي: َمــا تــرشع 
فِيَهــا اجْلَاَمَعــة: كالعيديــن، َوااِلْستِْســَقاء، والكســوف" 

 .)267/5 ت:  د.  )العينــي، 
وجــاء يف فتــح املنعــم: " وجييــب اجلمهــور: بأنــه 
ــل  ــة، أي: أفض ــه اجلامع ــرشع في ــا ال ي ــىل م ــول ع حمم
ــون  ــا تك ــة م ــا اجلامع ــرشع فيه ــي ال ت ــرء الت ــالة امل ص
يف بيتــه، أو املــراد مــن املكتوبــة مــا يــرشع فيــه اجلامعــة، 
فاملعنــى: أفضــل صــالة املــرء يف بيتــه إال مــا رشع 
ــه اجلامعــة" )الشــني، 1423هـــ: 541/3(، وقــال  في
ــة مل  ــراد نافل ــىل أن امل ــوا ع ــاري: "واتفق ــر اجل يف الكوث
ــل  ــك أن حتص ــة يف ذل ــة، واحلكم ــا اجلامع ــرشع فيه ت
بركــة الصــالة يف البيــت، ويفــر عنــه الشــيطان، وألنــه 
أبعــد عــن الّريــاء" )الكــوراين، 1429هـــ: 364/2(. 

أمهية املوضوع وأسباب اختياره: 
تتبني أمهية املوضوع فيام ييل: 

أن ثمــة تســاؤالت عديــدة حــول حكــم أداء . 1
النافلــة يف املســجد دون البيــت ونحــو ذلــك. 

تعلــق هــذا املوضــوع بالصــالة التــي هــي عمــود . 2
الديــن، وآكــد أركانــه بعــد الشــهادتني. 

ــن . 3 ــه - َم ــت علي ــا اطلع ــب م ــد - حس أين مل أج
كتــب يف هــذا البحــث هبــذه الصــورة، وتوّســع يف 

ــتها.  دراس

أهداف املوضوع: 
توضيح مفهوم صالة النافلة يف املسجد. . 1
ــجد دون . 2 ــتحب يف املس ــي تس ــل الت ــرص النواف ح

ــة.  ــري مجاع ــن غ ــت وم البي
تقديــم دراســة فقهيــة مقارنــة باألدلــة والرتجيــح . 3

حــول هــذه املســائل. 

الدراسات السابقة: 
بعــد البحــث والتتبــع، مل أجــد - فيــام اّطلعــت عليــه - 
دراســة ســابقة تناولــت مجــع هــذه املســائل التــي قمت 
ببحثهــا ودراســتها، يف رســالة علميــة أو بحــث فقهــي. 
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خطة بحث املوضوع: 
ومتهيــد،  مقدمــة،  مــن  املوضــوع  بحــث  يتكــون 

وفهــرس:  وخامتــة،  ومبحثــني، 
املقدمة: وتتضمن: 

ــابقة،  ــات الس ــه، والدراس ــوع، وأهداَف ــَة املوض أمهي
ــث.  ــة البح وخط

املســاجد،  يف  النافلــة  صــالة  مفهــوم  التمهيــد: 
مطلبــان:  وفيــه  املســجد،  ومرشوعيــة صالهتــا يف 
ــاجد،  ــة يف املس ــالة النافل ــوم ص ــب األول: مفه املطل

ــائل:  ــالث مس ــه ث وفي
املسألة األوىل: تعريف الصالة لغة واصطالًحا. 

املسألة الثانية: تعريف النافلة لغة واصطالًحا. 
املسألة الثالثة: تعريف املساجد لغة واصطالًحا. 

املطلب الثاين: مرشوعية صالة النافلة يف املساجد. 
ــة يف مســاجد خمصوصــة  املبحــث األول: صــالة النافل

مــن غــري مجاعــة، وفيــه ثالثــة مطالــب: 
املطلــب األول: صــالة النافلــة يف املســجد احلــرام، 

ــألتان:  ــه مس وفي
املسألة األوىل: صالة النافلة يف جوف الكعبة. 

املسألة الثانية: صالة النافلة خلف مقام إبراهيم. 
املطلب الثاين: صالة النافلة يف الروضة الرشيفة. 

املطلب الثالث: صالة النافلة يف مسجد قباء. 
املبحــث الثــاين: صــالة النافلــة يف ســائر املســاجد مــن 

غــري مجاعــة، وفيــه ثالثــة مطالــب: 
املطلب األول: صالة النافلة حتية للمسجد. 

املطلب الثاين: صالة النافلة للقادم من السفر. 
املطلب الثالث: صالة النافلة بعد صالة اجلمعة. 

اخلامتة: وتشمل أهم النتائج. 
الفهارس: وهو: 

فهرس املصادر واملراجع. . 1
فهرس املوضوعات. . 2

ــذا  ــل ه ــاىل أن جيع ــأل اهلل تع ــإين أس ــك ف ــد ذل وبع
العمــل خالًصــا لوجهــه الكريــم، وأن ينفــع فيــه، وأن 

ــن  ــه م ــا في ــر م ــنات، وأن يغف ــزان احلس ــه يف مي جيعل
ــا حممــد  خلــل أو نقــص أو زلــل، وصــىل اهلل عــىل نبين

ــني.  ــه أمجع ــه وصحب ــىل آل وع

التمهيــد: مفهــوم صــالة النافلــة، ومرشوعيــة صالهتــا 
يف املســجد

وفيه مطلبان: 

املطلب األول: تعريف صالة النافلة: 
وفيه ثالث مسائل: 

املسألة األوىل: تعريف الصالة لغًة واصطالًحا:
وفيها فرعان: 

الفــرع األول: تعريــف الصــالة لغــة: قــال ابــن فــارس 
املعتــل  واحلــرف  والــالم  "الصــاد  اهلل-:  -رمحــه 
ــى،  ــن احلم ــبهها م ــا أش ــار وم ــا الن ــالن: أحدمه أص
واآلخــر جنــس مــن العبــادة.. وأمــا الثــاين: فالصــالة 
َعَلْيِهــْم{  }وَصــلِّ  تعــاىل:  لقولــه  الدعــاء؛  وهــي 
ــث  ــم"، ويف احلدي ــة: 103( أي: ادع هل ــورة التوب )س
قــول النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم: )إذا دعــي أحدكــم 
ــًرا  ــل، وإن كان مفط ــاًم فليص ــإن كان صائ ــب ف فليج
ليــدع  أي:   ،)1054/2 ت:  د،  )مســلم،  فليطعــم( 
ــي، 1399هـــ: 300/3(.  ــام )القزوين ــاب الطع ألرب

ــوال  ــا: " أق ــالة اصطالًح ــف الص ــاين: تعري ــرع الث الف
وأفعــال مفتتحــة بالتكبــري خمتتمــة بالتســليم مــع النيــة 
ــامم ، د. ت: 191/1(  ــن اهل ــة" )اب ــط خمصوص برشائ
)الرشبينــي،   ،)377/1 1412هـــ،  )الرعينــي، 

 .)221/1 د.ت:  )البهــويت،   )120/1 1415هـــ: 

املسألة الثانية: تعريف النافلة لغة واصطالًحا: 
وفيها فرعان: 

الفــرع األول: تعريــف النافلــة لغــة: قــال ابــن فــارس 
-رمحــه اهلل-: " النــون والفــاء والــالم أصــل صحيــح 
يــدل عــىل عطــاء وإعطــاء، ومنــه النافلــة: عطيــة الطوع 
مــن حيــث ال جتــب، ومنــه نافلــة الصــالة" )القزويني، 
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1399هـــ: 455/5(، وهــي مفــرد، ومجعهــا: أنفــال، 
ونِفــال )ابن منظــور، 1414هـــ: 671/11(. 

ــددت  ــا: تع ــة اصطالًح ــف النافل ــاين: تعري ــرع الث الف
يف  النافلــة  ملعنــى  اهلل  رمحهــم  العلــامء  كلــامت 
ــادة  ــي: " العب ــل ه ــا قي ــن م ــن أحس ــالح، وم االصط
)الرشبينــي،  واجــب"  وال  بفــرض  ليســت  التــي 
1415هـــ: 219/1( )ابــن مفلح، 1418هـــ: 3/2(؛ 
ووجــه ُحســن هــذا التعريــف يكمــن يف أمريــن: 

ــى  ــي للمعن ــى االصطالح ــة املعن ــر األول: مقارب األم
ــوي.  اللغ

ــو  ــا ه ــىل م ــدة ع ــادة الزائ ــول العب ــاين: دخ ــر الث األم
ــات  ــتحبة والتطوع ــدة واملس ــنن املؤك ــم الس الزم؛ فتع

ــة.  ــري املؤقت غ

املسألة الثالثة: تعريف املساجد لغة واصطالًحا:
وفيها فرعان: 

الفــرع األول: تعريــف املســاجد لغــة: قــال ابــن فــارس 
ــد  ــل واح ــدال أص ــم وال ــني واجلي -رمحــه اهلل-: " الس
ــجد، إذا  ــال: س ــن وذل، يق ــىل تطام ــدل ع ــرد، ي مط
تطامــن" )القزوينــي، 1399هـــ: 133/3(، ومفردها: 
مســجد، وهــو كل موضــع متعبــد فيــه )الزجــاج، 

1408هـــ: 196/1(. 

ــا: "البقعــة  ــاين: تعريــف املســاجد اصطالًح الفــرع الث
دائمــة،  بصفــة  املفروضــة  للصلــوات  املخصصــة 
واملوقوفــة لذلــك" )الدويــش، 1424هـــ: 169/5(. 

املطلب الثاين: مرشوعية صالة النافلة يف املساجد. 
اتفــق الفقهــاء )املــاوردي، 1419هـــ: 300/2( عــىل 
ــري  ــن غ ــت م ــت إذا كان ــة يف البي ــة أداء النافل أفضلي

ــة.  مجاع
استدلوا عىل ذلك بام ييل: 

الدليــل األول: قولــه صــىل اهلل عليــه وســلم: )أفضــل 
)البخــاري،  املكتوبــة(  إال  بيتــه  يف  املــرء  صــالة 

 .)2658/6 1422هـــ: 

وجــه االســتدالل: أن احلديــث نــصٌّ يف فضيلــة صــالة 
النافلــة يف البيــت دون املســجد، وأن هــذا هــو األصــل. 

الدليــل الثــاين: فعلــه صــىل اهلل عليــه وســلم، كــام جــاء 
ذلــك يف حديث ابــن عمــر ريض اهلل عنهام: "أن رســول 
ــي الفجــر  ــه وســلم كان يصــيل ركعت اهلل صــىل اهلل علي
ــاري، 1422هـــ:  ــه" )البخ ــاء يف بيت ــرب والعش واملغ

ــلم، د. ت: 729(.  937( )مس

ــلم  ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص ــتدالل: أن النب ــه االس وج
كان ُيــداوم عــىل أداء نافلــة الفجــر واملغــرب والعشــاء 
يف بيتــه؛ ليــدل عــىل األفضليــة، قــال النــووي: "وإنــام 
ــد  ــى وأبع ــه أخف ــت؛ لكون ــة يف البي ــىل النافل ــث ع ح
مــن الريــاء، وأصــون مــن املحبطــات، وليتــرك البيــت 
ــه  ــر من ــة، وينف ــة واملالئك ــه الرمح ــزل في ــك، وتن بذل

الشــيطان" )النــووي، 1392هـــ: 68/6(. 
كــام اتفقــوا املــاوردي، )1419هـــ( عىل مرشوعيــة أداء 
النافلــة يف املســجد )300/2(، قــال ابــن عبــد الــر: " 
والــذي عليــه العلــامء أنــه ال بــأس بالتطــوع يف املســجد 

ملن شــاء.. " )ابــن عبدالــر، 1421هـــ: 326/2(. 
ــرة ريض اهلل  ــو هري ــام رواه أب ــك ب ــىل ذل ــتدلوا ع اس
عنــه أن النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم قــال: )إذا صــىل 
أحدكــم اجلمعــة فليصــل بعدهــا أربعــا( )مســلم، 
ــه اهلل  ــة رمح ــن خزيم ــة اب د. ت: 600/2(، ويف رواي
ــىل  ــم ص ــه: " ث ــه وفي ــر ريض اهلل عن ــث جاب ــن حدي م
ــة، د.  ــن خزيم ــجد" )اب ــة يف املس ــد اجلمع ــني بع ركعت
ت: 902/2(، وقــال ابــن حجــر نقــاًل عــن احلاكــم: 
صحيــح اإلســناد )ابــن حجــر، 1379هـــ: 537/5(. 

ــىل  ــدل ع ــه ي ــث بروايتي ــتدالل: أن احلدي ــه االس وج
جــواز صــالة النافلــة بعــد اجلمعــة، وخصــت الروايــة 
ــام  ــال اإلم ــجد، ق ــه يف املس ــا وأن ــكان أدائه ــة م الثاني
ــه  ــة يف بيت ــالة النافل ــتحباب ص ــاب: اس ــلم: " ب مس
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وجوازهــا يف املســجد وســواء يف هــذا الراتبــة وغريهــا 
" )مســلم، د. ت: 538/1(. 

وجــاء يف رشح ريــاض الصاحلــني: " ودّل هــذا عــىل أن 
النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم كان يصــيل أحياًنــا النافلــة 

يف املســجد" )ابــن عثيمــني، د. ت: 513/5(. 
ــإن  ــارحني: ف ــض الش ــال بع ــاري: "ق ــر اجل ويف الكوث
ــت  ــس البي ــواف لي ــة الط ــجد وركع ــة املس ــت: حتي قل
منهــا أفضــل مــن املســجد، قلــت: العــام قــد خيصــص، 
ــه البعــض" )الكــوراين،  ومــا مــن عــام إال وخــص من

 .)145/11 1429هـ: 

ــة  ــاجد خمصوص ــة يف مس ــالة النافل ــث األول: ص املبح
مــن غــر مجاعــة،

وفيه ثالثة مطالب: 
املطلــب األول: صــالة النافلــة يف املســجد احلــرام، 

ــألتان:  ــه مس وفي
املسألة األوىل: صالة النافلة يف جوف الكعبة. 

املسألة الثانية: صالة النافلة خلف مقام إبراهيم. 
املطلب الثاين: صالة النافلة يف الروضة الرشيفة. 

املطلب الثالث: صالة النافلة يف مسجد قباء. 

املطلب األول: صالة النافلة يف املسجد احلرام
وفيه مسألتان: 

املسألة األوىل: صالة النافلة يف جوف الكعبة. 
ــوف  ــة يف ج ــالة النافل ــم ص ــامء يف حك ــف العل اختل

ــني:  ــىل قول ــة ع الكعب

ــة،  ــل الكعب ــة داخ ــالة النافل ــواز ص ــول األول: ج الق
ــن  ــة )اب ــن احلنفي ــاء م ــور الفقه ــب مجه ــذا مذه وه
املالكيــة  وأكثــر   ،)290/1 1412هـــ:  عابديــن، 
الشــافعية  وقــول   ،)229/1 ت:  د.  )الدســوقي، 
ــويت، د.  ــة )البه ــووي، د. ت: 194/1(، واحلنابل )الن

 .)274/1 ت: 
استدلوا عىل ذلك بام ييل: 

ــىل  ــلم ص ــه وس ــىل اهلل علي ــه ص ــل األول: فعل الدلي
حيــث صــىل فيهــا، قــال بــالل ريض اهلل عنهـــ: " صــىّل 
النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم يف الكعبــة " )البخــاري، 

ــلم، د. ت: 966/2(.  1422هـــ: 588/2( )مس

ــة  ــىل صح ــة ع ــة الدال ــوم األدل ــاين: عم ــل الث الدلي
صــالة الفريضــة )ابن عبدالــر، 1421هـــ: 326/2(. 
القــول الثــاين: عــدم جــواز صــالة النافلــة يف الكعبــة، 
ت:  د.  )الدســوقي،  املالكيــة  بعــض  قــول  وهــذا 

 .)229 /1
اســتدلوا عــىل ذلــك: بــام ُروي عــن ابــن عبــاس ريض 
ــن  ــا" )اب ــة فيه ــالة النافل ــح ص ــه ال تص ــه: " أن اهلل عن

عبدالــر، 1421هـــ: 326/2(. 

الراجــح: بعــد عــرض القولــني وأدلــة كل منهــام يظهــر 
أن الراجــح هــو أن يقــال باســتحباب صــالة النافلــة يف 

جــوف الكعبــة؛ ملــا يــيل: 

ــلم،  ــه وس ــىل اهلل علي ــه ص ــن فعل ــت م ــا ثب أواًل: م
واألصــل فيــام فعلــه النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم هــو 
حمــل االقتــداء إال مــا ثبــت بــه االختصــاص أو نحــوه. 

ــه  ــىل وج ــة ع ــب بقع ــة أطي ــوف الكعب ــا: أن ج ثانًي
األرض؛ فيكــون لــه معنًــى دون غــريه )الشــافعي، 

 .)81/4 د.ت:  حــزم،  )ابــن   )99/1 1410هـــ: 

املسألة الثانية: صالة النافلة خلف املقام. 
ال ختلو صالة النافلة خلف املقام من حالني: 

احلال األوىل: صالة ركعتي الطواف خلف املقام. 
احلال الثانية: الصالة مطلًقا خلف املقام. 

أمــا احلــال األوىل وهــي صــالة ركعتــي الطــواف 
خلــف املقــام فقــد أمجــع العلــامء عــىل اســتحباب أدائها 
خلــف املقــام، قــال ابــن عبــد الــر: "ثبتــت اآلثــار عــن 
ــت  ــاف بالبي ــا ط ــه مل ــلم أن ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص النب
صــىل عنــد املقــام ركعتــني، وأمجعــوا عــىل قــول ذلــك" 
)الكاســاين،   )204/4 1421هـــ:  عبدالــر،  )ابــن 
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1387هـــ:  عبدالــر،  )ابــن   ،)248/2 1406هـــ: 
316/15(، )الشــافعي، 1410هـــ: 210/2(، )ابــن 

ــة، 1388هـــ، 190/3(.  قدام
استدلوا عىل ذلك بام ييل: 

ــال:  ــام ق ــر ريض اهلل عنه ــن عم ــن اب ــل األول: ع الدلي
ــت  ــاف بالبي ــلم فط ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص ــدم النب "ق
ــرج إىل  ــم خ ــني، ث ــام ركعت ــف املق ــىّل خل ــبًعا وص س
َلُكــْم ِف  }َلَقــْد َكاَن  الصفــا وقــد قــال اهلل تعــاىل: 
ــزاب: 21(  ــورة األح ــنٌَة{ )س ــَوٌة َحَس ــوِل اهللَِّ ُأْس َرُس
ــلم، د. ت:  ــاري، 1422هـــ: 154/1( )مس " )البخ

 .)906 /2

الدليــل الثــاين: عــن جابــر ريض اهلل عنــه قــال: " حتــى 
ــا،  ــل ثالًث ــن فرم ــتلم الرك ــه اس ــت مع ــا البي إذا أتين
ومشــى أربًعــا، ثــم نفــذ إىل مقــام إبراهيــم عليــه 
 } ــَم ُمَصــىلًّ ــاِم إِْبَراِهي َق ــن مَّ ــُذوْا ِم ِ الســالم فقــرأ: }َوْاختَّ
)ســورة البقــرة: 125( فجعــل املقــام بينــه وبــني 
البيــت.. " )البخــاري، 1422هـــ: 588/2( )مســلم، 

 .)866/2 ت:  د. 

وجــه االســتدالل مــن احلديثــن: أن احلديثــني داّل عــىل 
حــرص النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم وتعمــده الصــالة 
ــكان  ــذا امل ــة ه ــك إال ألفضلي ــا ذل ــام، وم ــف املق خل

دون مــا ســواه. 
ــف  ــا خل ــالة مطلًق ــي الص ــة وه ــال الثاني ــا احل وأم
ــالة  ــتحباب ص ــىل اس ــاء ع ــق الفقه ــد اتف ــام فق املق
ــيل، 1356هـــ:  ــام )املوص ــف املق ــا خل ــة مطلًق النافل
159/1( )الدســوقي، . د.ت: 32/2(، )الســنيكي، 
د.ت: 222/1(، )ابــن قدامــة، 1388هـــ: 404/3(.  

استدلوا عىل ذلك بام ييل: 

الدليــل األول: قولــه تعــاىل: }واختــذوا مــن مقــام 
إبراهيــم مصــىل{.. 

وجــه االســتدالل مــن اآليــة: أن اهلل تعــاىل أرشــد عباده 

ــمل  ــذا يش ــام، وه ــف املق ــوا خل ــلمني إىل أن يصل املس
ركعتــي الطــواف وســائر الصلــوات، جــاء يف أحــكام 
القــرآن: "وقولــه تعــاىل: }واختــذوا مــن مقــام إبراهيــم 
مصــىل{.، يــدل عــىل: ركعتــي الطــواف وغريمهــا مــن 
الصلــوات" )اهلــرايس، 1405هـــ: 17/1(، ويف روح 
ــن  ــادر م ــتحباب؛ إذ املتب ــا لالس ــر فيه ــاين: "واألم املع
املصــىل موضــع الصــالة مطلًقــا،.. وقراءتــه عليــه 
الصــالة والســالم اآليــة حــني أداء الركعتــني ال يقتــي 

ختصيصــه هبــام" )األلــويس، 1415هـــ: 378/1(. 

الدليــل الثــاين: بوقائــع مــن الصحابــة ريض اهلل عنهــم 
تــدل عــىل اســتحباهبم الصــالة خلــف املقــام وحترهيــم 
لذلــك، ومــن ذلــك: مــا رواه الفاكهــي بســنده فقــال: 
ــام،  ــف املق ــيل خل ــل يص ــإذا رج ــجد ف ــت املس " أتي
طيــب الريــح حســن الثيــاب وهــو يقــرتئ ورجــل إىل 
جنبــه يفتــح عليــه، فقلــت: َمــن هــذا؟ فقالــوا: عثــامن 
ريض اهلل عنــه" )ابــن عبــد الــرزاق، د. ت: 142/1(. 

املطلب الثاين: صالة النافلة يف الروضة الرشيفة. 
ــًة  ــنِي نافل ــتحب أداء ركعت ــه ُيس ــىل أن ــاء ع ــق الفقه اتف
يف الروضــة املرشفــة ملــن دخــل املســجد النبــوي )ابــن 
عابديــن، 1412هـــ: 257/2(، )الدســوقي، د.ت: 
)ابــن   ،)126/2 1425هـــ:  )النــووي،   ،)314/1

ــة، 1388هـــ، 557/3(.  قدام

اســتدلوا عــى ذلــك: مــا رواه الشــيخان عــن أيب هريرة 
ــلم  ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــه: أن رس ريض اهلل عن
ــاض  ــن ري ــة م ــري روض ــي ومن ــني بيت ــا ب ــال: )م ق
ــة( )البخــاري: 1422هـــ: 399/1( )مســلم، د.  اجلن

 .)1010/2 ت: 

ــة  ــىل أن للروض ــث دّل ع ــتدالل: أن احلدي ــه االس وج
الرشيفــة مكانــًة خاصــة، وميــزة دون غريهــا؛ ممــا يــدل 
ــا  ــة خصوًص ــالة النافل ــا والص ــادة عموًم ــىل أن العب ع
ــر  ــاء يف الكوث ــيم، ج ــواب جس ــم، وث ــل عظي ــا فض هل
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اجلــاري: " وفيــه: ترغيــب يف العبــادة فيــه؛ ألنــه 
ــه  ــاءل ل ــه تف ــذي يدخل ــة، فال ــة حقيق ــن اجلن ــة م قطع
ــوراين، 1429هـــ: 173/11(،  ــة" )الك ــول اجلن بدخ
ــل  ــىل فض ــدل ع ــذا ي ــه اهلل: " وه ــاز رمح ــن ب ــال اب وق
الروضــة؛ فيــرشع أن يصــيل ويذكــر اهلل" )الروقــي، د. 

 .)360/1 ت: 
ــة  ــر أن الكعب ــح: " والظاه ــاة املفاتي ــاء يف مرق ــام ج ك
والروضــة الرشيفــة تســتثنيان للغربــاء لعــدم حصوهلــام 
يف مواضــع أخــر؛ فتغتنــم الصــالة فيهــام قياًســا عــىل ما 
قالــه أئمتنــا: إن الطــواف للغربــاء أفضــل مــن الصــالة 
1404هـــ:  )املباركفــوري،  أعلــم"  واهلل  النافلــة، 

 .)965/3

املطلب الثالث: صالة النافلة يف مسجد قباء. 
اتفــق الفقهــاء عــىل أنــه ُيســتحب زيــارة مســجد قبــاء، 
وأداء ركعتــني فيــه نافلــة كل ســبت )ابــن اهلــامم، د.ت: 
 ،)1646/4 1424هـــ:  العــريب،  )ابــن   ،)183/3
د.ت:  )اجلمــل،   ،)297/1 1332هـــ:  )الباجــي، 

د.ت،518/2(.  البهــويت،   ،)486/2
استدلوا عىل ذلك بام ييل: 

ــث  ــلم؛ حي ــه وس ــىل اهلل علي ــه ص ــل األوىل: فعل الدلي
جــاء أنــه صــىل اهلل عليــه وســلم كان يأتيــه يف كل 
ســبت راكًبــا وماشــًيا فيصــيل فيــه ركعتــني )البخــاري، 

1422هـــ: 399/1( )مســلم، د. ت: 1016/2(. 

الدليــل الثــاين: مــا ورد عنــه صــىل اهلل عليــه وســلم أنــه 
ــي  ــذا املســجد - يعن ــأيت ه ــى ي ــال: )مــن خــرج حت ق
مســجد قبــاء - فيصــيل فيــه كان كعــدل عمــرة( )اإلمام 
 " أمحــد، 1421هـــ: 358/25(، قــال األرنــؤوط: 

صحيــح بشــواهده وهــذا إســناد حســن". 

وجــه االســتدالل مــن احلديثــن: أن احلديثــني داّل عــىل 
ســنية واســتحباب أداء ركعتــني نافلــة يف مســجد قبــاء، 
ــف  ــم والتخفي ــاء: بالض ــري: " ُقب ــراج املن ــاء يف ال ج

ــدل  ــدة يع ــالة الواح ــة.. الص ــن املدين ــب م ــو قري وه
ثواهبــا ثــواب عمــرة، فتســتحب زيارتــه والصــالة فيــه 

" )العزيــزي، د. ت: 281/3(. 
ويف فتــح املنعــم: " وأمــا مســجد قبــاء، وهــو أول 
مســجد بنــاه رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم عقــب 
ــس  ــجد أس ــو مس ــة، وه ــه إىل املدين ــه ويف طريق هجرت
ــون أن  ــال حيب ــه رج ــوم، وفي ــن أول ي ــوى م ــىل التق ع
يتطهــروا واهلل حيــب املطهريــن، فلــه فضــل كبــري، 
وللصــالة فيــه فضيلــة يمكــن أن تكــون رابــع فضيلــة 
بعــد املســاجد الثالثــة، وقــد كان رســول اهلل صــىل اهلل 
ــن كل  ــبت م ــجد كل س ــذا املس ــزور ه ــلم ي ــه وس علي
أســبوع مــدة وجــوده باملدينــة صــىل اهلل عليــه وســلم، 
ــه وســلم حــرص  ــاة الرســول صــىل اهلل علي وبعــد وف
الصحابــة عــىل االقتــداء بــه، فــكان ابــن عمــر -ريض 
اهلل عنهــام- يــأيت مســجد قبــاء كل ســبت فيصــيل فيــه" 

)الشــني، 1423هـــ: 466/5(. 

املبحــث الثــاين: صــالة النافلــة يف ســائر املســاجد مــن 
غــر مجاعــة

وفيه ثالثة مطالب: 
املطلب األول: صالة النافلة حتية للمسجد. 

املطلب الثاين: صالة النافلة للقادم من السفر. 
املطلب الثالث: صالة النافلة بعد صالة اجلمعة. 

املطلب األول: صالة النافلة حتية للمسجد. 
ــة يف  ــني نافل ــن أداء ركعت ــه ُيس ــىل أن ــاء ع ــق الفقه اتف
ــن  ــه )اب ــوس في ــه واجلل ــول إلي ــد الدخ ــجد عن املس
)النــووي،   )457-456/1 1412ه،  عابديــن، 
1388هـــ:  قدامــة،  )ابــن   ،)332/1 1412هـــ: 
فأوجبــوا  الظاهريــة  ذلــك  يف  وخالــف   ،)455/1
هاتــني الركعتــني )ابــن حجــر، 1379هـــ، 537/1(. 

استدلوا عىل ذلك بام ييل: 

ــه: أن  ــادة ريض اهلل عن ــو قت ــا رواه أب ــل األوىل: م الدلي
ــل  ــال: )إذا دخ ــلم ق ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل ص رس
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ــني  ــع ركعت ــى يرك ــس حت ــال جيل ــجد ف ــم املس أحدك
ت:  د.  )مســلم،   )170/1 1422هـــ:  )البخــاري، 

 .)495 /1

الدليــل الثــاين: مــا رواه جابــر ريض اهلل عنــه أنــه 
قــال: "جــاء ســليك الغطفــاين، ورســول اهلل صــىل اهلل 
عليــه وســلم خيطــب، فقــال: )يــا ســليك، قــم فاركــع 
ــلم، د. ت: 596/2( ".  ــام( )مس ــوز فيه ــني وجت ركعت
ــىل اهلل  ــي ص ــني: أن النب ــن احلديث ــتدالل م ــه االس وج
عليــه وســلم أمــر الداخــل للمســجد أن يصــيل ركعتني 
ــدب، ويف  ــر الن ــوال األم ــل أح ــوس، وأق ــل اجلل قب
ــه"  ــجد لداخل ــة املس ــدب حتي ــه: ن ــري: " في ــراج املن ال
)العزيــزي، د. ت: 144/1(، ويف فتــح املنعــم: " بــاب 
ــة  ــرشع اهللَّ حتي ــني.. ف ــجد بركعت ــة املس ــتحباب حتي اس
ــة  ــني بني ــل ركعت ــر.. فليص ــني فأكث ــاجد ركعت للمس
حتيــة املســجد هــذه هــي الســنة، وقــد وضحهــا رســول 
اهللَّ صــىل اهلل عليــه وســلم لألمــة قــوالً وتبليًغــا، 
وراعــى تطبيــق األمــة هلــا، وتابــع قيامهــم هبــا؛ فــكان 
إذا رأى مــن تــرك هــذه الســنة نبهــه إليهــا، ودعــاه أن 

يؤدهيــا" )الشــني، 1423هـــ: 483/3(. 

املطلب الثاين: صالة النافلة للقادم من السفر. 
اتفــق الفقهــاء عــىل اســتحباب أداء القــادم مــن الســفر 
ركعتــني نافلــة يف املســجد )ابــن عابديــن، 1412هـــ: 
28/2(، )الرعينــي، 1412هـــ: 381/1(، )النــووي، 

د.ت: 53/4(، )ابــن مفلــح، 1418هـــ: 162/8(. 
استدلوا عىل ذلك بام ييل: 

ــه  ــك ريض اهلل عن ــن مال ــب ب ــن كع ــل األول: ع الدلي
ــن  ــدم م ــلم: " كان إذا ق ــه وس ــيل اهلل علي ــي ص أن النب
ــس"  ــم جل ــني ث ــه ركعت ــع في ــجد فرك ــدأ باملس ــفر ب س
)البخاري، 1422هـ: 170/1( )مسلم، د.ت، 2/4(. 

الدليــل الثــاين: عــن جابــر بــن عبــد اهلل ريض اهلل عنــه 
يف حديثــه الطويــل يف قصــة بيــع مجلــه يف الســفر قــال: 

" وقدمــت بالغــداة فجئــُت املســجد فوجدتــه - يعنــي: 
ــجد:  ــاب املس ــىل ب ــلم - ع ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص النب
فقــال: )اآلن قدمــَت( ؟ قلــُت: نعــم يــا رســول 
ــني(  ــل ركعت ــل فص ــك، وادخ ــدع مجل ــال: )ف اهلل، ق
1422هـــ:  )البخــاري،  رجعــت"  ثــم  فدخلــت 
739/2( )مســلم، د. ت: 495/1(، وف روايــة قــال: 
ــرًيا يف  ــلم بع ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص ــن النب ــت م " بع
ــل  ــجد فص ــت املس ــال: )ائ ــة ق ــا املدين ــام أتين ــفر فل س

ــاري، 1422هـــ: 493/6(.  ــني( " )البخ ركعت

ــي  ــث كان النب ــن: حي ــن احلديث ــتدالل م ــه االس وج
ــن  ــدم م ــني إذا ق ــيل ركعت ــلم يص ــه وس ــىل اهلل علي ص
ــا  ــل إيقاعه ــك، وأن حم ــنية ذل ــىل س ــا دل ع ــفر؛ مم الس
هــو املســجد؛ ليكــون أول منــزل ينزلــه، قــال األلبــاين 
رمحــه اهلل تعــاىل: " وظاهــر األمــر يفيــد وجــوب صــالة 
القــدوم مــن الســفر يف املســجد، لكنــي ال أعلــم أحــًدا 
ــه  ــال ب ــن ق ــد م ــإن وج ــه؛ ف ــب إلي ــامء ذه ــن العل م

ــاين، د. ت: 728(.  ــم" )األلب ــه، واهلل أعل ــا إلي رصن
ــده  ــهوًرا يقص ــادم مش ــإن كان الق ــووي: " ف ــال الن ق
النــاس اســتحب أن يقعــد يف املســجد أو يف مــكان 
بــارز؛ ليكــون أســهل عليــه وعــىل قاصديــه، وإن كان 
غــري مشــهور وال ُيقصــد ذهــب إىل بيتــه بعــد صالتــه 
الركعتــني يف املســجد" )النــووي، د. ت: 399/4(. 
ــن عمــر  ــى اب ــه: " نف ــم ريض اهلل عن ــو حات ــال أب ق
ــه  ــىل اهلل علي ــي ص ــن النب ــام ع ــة ريض اهلل عنه وعائش
وســلم صــالة الضحــى إال أن يقــدم مــن ســفر أو 
مغيبــه أراد بــه يف املســجد بحــرة النــاس دون البيــت، 
وذلــك أن مــن خلــق املصطفــى صــىل اهلل عليــه وســلم 
كان إذا قــدم مــن ســفر بــدأ باملســجد فركــع فيــه 

ــان، 1414هـــ: 269/6(.  ــن حب ــني" )اب ركعت

الدليــل الثالــث: مــا جــاء عــن بعــض الصحابــة ريض 
اهلل عنهــم، ومــن ذلــك: 

ــدم  ــه كان إذا ق ــامن ريض اهلل عن ــاء " أن عث ــا ج أواًل: م
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مــن ســفر صــىل ركعتــني" )ابــن أيب شــيبة، 1409هـــ: 
 .)425/1

ثانًيــا: عــن نافــع قــال: "كان عبــد اهلل بــن عمــر إذا قــدم 
مــن ســفر بــدأ باملســجد ثــم أتــى القــر فســلم عليــه" 

)ابن ســعد، 1408هـــ: 156/4(. 

املطلب الثالث: أداء صالة نافلة اجلمعة. 
ال ختلــو أداء صــالة النافلــة لصــالة اجلمعــة مــن 

حالــني: 
احلال األوىل: أداء صالة النافلة قبل صالة اجلمعة. 
احلال الثانية: أداء صالة النافلة بعد صالة اجلمعة. 

أمــا احلــال األوىل وهــي أداء النافلــة قبــل صــالة 
اجلمعــة فقــد اتفــق الفقهــاء عــىل أن األفضــل أداؤهــا 

يف املســجد )املوصــيل، 1356هـــ: 70/1(. 
استدلوا عىل ذلك بام ييل: 

ــه  ــىل اهلل علي ــي ص ــن النب ــا ورد ع ــل األول: م الدلي
وســلم يف فضــل الصــالة قبــل صــالة اجلمعــة يف 

ــك:  ــن ذل ــجد وم املس

النبــي  اهلل عنــه، عــن  أيب هريــرة ريض  أواًل: عــن 
ــى  ــم أت ــل ث ــن اغتس ــال: )م ــلم ق ــه وس ــىل اهلل علي ص
ــى يفــرغ  ــم أنصــت حت ــه ث ــدر ل ــا ق اجلمعــة فصــىل م
ــني  ــه وب ــا بين ــه م ــم يصــيل معــه غفــر ل ــه ث مــن خطبت
اجلمعــة األخــرى وفضــل ثالثــة أيــام( )مســلم، د. ت: 

 .)587 /2

ثانًيــا: عــن ســلامن الفــاريس ريض اهلل عنــه، قــال: 
قــال النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم: )ال يغتســل رجــل 
يــوم اجلمعــة ويتطهــر مــا اســتطاع مــن طهــر ويدهــن 
ــال  ــرج ف ــم خي ــه ث ــب بيت ــن طي ــس م ــه أو يم ــن دهن م
يفــرق بــني اثنــني ثــم يصــيل مــا كتــب لــه ثــم ينصــت 
ــة  ــني اجلمع ــه وب ــا بين ــه م ــر ل ــام إال غف ــم اإلم إذا تكل

ــاري: 1422هـــ: 294/2(.  ــرى( )البخ األخ

وجــه االســتدالل مــن احلديثــن: أن احلديثــني داّل عــىل 

فضــل صــالة النافلــة قبــل صــالة اجلمعــة يف املســجد 
وترتــب الثــواب عــىل ذلــك، جــاء يف إرشــاد الســاري: 
" وإنــام رشع ذلــك؛ لكونــه أبعــد مــن الريــاء، ولتنــزل 
ــوم  ــل ي ــه نف ــتثنى من ــن اس ــة، لك ــه واملالئك ــة في الرمح
ــع؛  ــه يف اجلام ــل كون ــا؛ فاألفض ــل صالهت ــة قب اجلمع
لفضــل البكــور" )القســطالين، 1323هـــ: 433/1(. 

الدليــل الثــاين: مــا ُأثــر عــن الصحابــة ريض اهلل عنهــم 
أهنــم كانــوا إذا أتــوا املســجد يــوم اجلمعــة يصلــون من 
ــرش  ــيل ع ــن يص ــم م ــر؛ فمنه ــا تي ــون م ــني يدخل ح
ــة،  ــرشة ركع ــي ع ــيل ثنت ــن يص ــم م ــات، ومنه ركع
ومنهــم مــن يصــيل ثــامن ركعــات، ومنهــم مــن يصــيل 

أقــل مــن ذلــك )ابــن املنــذر، 1405هـــ: 97/4(. 
ــد  ــة بع ــالة النافل ــي أداء ص ــة وه ــال الثاني ــا احل وأم
ــل يف  ــاء يف األفض ــف الفقه ــد اختل ــة فق ــالة اجلمع ص
ــض  ــري إىل بع ــني، وأش ــىل قول ــت ع ــجد أو يف البي املس
ــجد  ــىّل يف املس ــإْن ص ــق ف ــب إىل التفري ــاء ذه الفقه
ــا  ــا، وإْن صــىّل يف بيتــه صــىّل ركعتــني؛ مجًع صــىّل أربًع
بــني األحاديــث. )العراقــي، د.ت: 38/3(، واختــاره 
شــيخ اإلســالم، وابــن القيــم )ابــن القيــم، 1415هـــ: 

411/1(، )األمــري الصنعــاين، د.ت: 409/1(. 

ــذا  ــت، وه ــا يف البي ــل فعله ــول األول: أن األفض الق
ــيل،  ــة )املوص ــن احلنفي ــم م ــل العل ــور أه ــول مجه ق
1356هـــ: 70/1(، واملالكيــة )الرعينــي، 1412هـــ: 
 ،)472/2 ت:  د.  )النــووي،  والشــافعية   ،)67/2

)البهــويت، د. ت: 423/1(.  واحلنابلــة 
استدلوا عىل ذلك بام ييل: 

الدليــل األول: حديــث ابــن عمــر ريض اهلل عنهــام: " أن 
النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم كان يصــيل بعــد اجلمعــة 
ركعتــني يف بيتــه" )البخــاري، 1422هـ: 73( )مســلم، 

د. ت: 792(. 

وجــه االســتدالل: أن احلديــث نــصٌّ عــىل أن الســنة يف 
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أداء الســنة بعــد صــالة اجلمعــة يف البيــت؛ لفعلــه صــىل 
اهلل عليــه وســلم . 

ــي  ــت: " أن النب ــن ثاب ــد ب ــث زي ــاين: حدي ــل الث الدلي
ــاس يف  ــا الن ــوا أهي ــال: )صل ــلم ق ــه وس ــىل اهلل علي ص
بيوتكــم؛ فــإن أفضــل صالة املــرء يف بيتــه( " )البخاري، 
 .)801 ت:  د.  )مســلم،   ،)147/1 1422هـــ: 

وجــه االســتدالل: أن احلديــث عــام يف أفضليــة صــالة 
النافلــة يف البيــت وهــذا عــام يف ســنة اجلمعــة البعديــة 

وغريهــا، واألصــل بقــاء العمــوم عــىل عمومــه. 

ــو  ــجد، وه ــا يف املس ــل فعله ــاين: أن األفض ــول الث الق
روايــة عنــد احلنابلــة )املــرداوي ، د. ت: 45/2( )ابــن 

ــم، 1397هـ: 468/2(.  قاس
استدلوا عىل ذلك بام ييل: 

ــام: "  ــر ريض اهلل عنه ــن عم ــث اب ــل األول: حدي الدلي
ــة  ــىل اجلمع ــلم إذا ص ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص كان النب
1430هـــ:   ، داود  )أبــو  ركعتــني"  فصــىل  تقــدم 
"إســناده صحيــح".  األرنــؤوط:  342/2( وقــال 

ــنة  ــىل أن الس ــصٌّ ع ــث ن ــتدالل: أن احلدي ــه االس وج
يف أداء صــالة النافلــة بعــد صــالة اجلمعــة يف املســجد؛ 

لفعلــه صــىل اهلل عليــه وســلم. 

نوقــش: بــأن هــذا احلديــث ُمعــارض لألحاديــث 
الصحيحــة التــي تقتــي أفضليــة أداء الســنة البعدية يف 
ــع،  البيــت دون املســجد، كــام أنــه قــد حُيمــل عىل التوسُّ
وأن ذلــك كلــه جائــز، وللمــرء يف ذلــك اخليــار، جــاء 
يف نيــل األوطــار: " وأمــا صــالة ابــن عمــر يف مســجد 
ــد التأخــر يف مســجد مكــة  مكــة فقيــل: لعلــه كان يري
ــه  ــه إىل منزل ــه بمضي ــره أن يفوت ــت فيك ــواف بالبي للط
لصــالة ســنة اجلمعــة، أو أنــه يشــق عليــه الذهــاب إىل 
منزلــه ثــم الرجــوع إىل املســجد للطــواف، أو أنــه كان 
يــرى النوافــل تضاعــف بمســجد مكــة دون بقيــة مكة، 
ــوكاين، 1413هـــ:  ــه" )الش ــق ب ــر متعل ــه أم أو كان ل

 .)335/3

ــن  ــه اهلل م ــة رمح ــن خزيم ــا رواه اب ــاين: م ــل الث الدلي
حديــث جابــر ريض اهلل عنــه وفيــه: " ثــم صــىل ركعتني 

ــجد".  ــة يف املس ــد اجلمع بع

ــني،  ــة ع ــون قضي ــف أن تك ــذا املوق ــل ه ــش: لع نوق
ولــذا قــال جابــر ريض اهلل عنــه: " ومل يــر يصــيل 
ــجد، كان  ــني يف املس ــة ركعت ــوم اجلمع ــة ي ــد اجلمع بع

ــوم".  ــك الي ــل ذل ــه قب ــرصف إىل بيت ين

الرتجيــح: بعــد عــرض القولــني وأبــرز األدلــة يظهــر 
ــا  ــوة م ــول األول؛ لق ــو الق ــم ه ــح واهلل أعل أن الراج

ــة.  ــن املناقش ــالمته م ــه، وس ــتدلوا ب اس

اخلامتة
احلمــد هلل، والصــالة والســالم عــىل رســول اهلل، وعــىل 
آلــه وصحبــه إىل يــوم الديــن، وســلم تســلياًم كثــرًيا أمــا 

 : بعد
ــي  ــج الت ــم النتائ ــر أه ــوع أذك ــذا املوض ــام ه ويف خت

ــك:  ــن ذل ــا فم ــت إليه توصل
أن الصــالة هــي أقــوال وأفعــال مفتتحــة بالتكبــري 	 

خمتتمــة بالتســليم مــع النيــة برشائــط خمصوصــة. 
ــت 	  ــي ليس ــادة الت ــا: العب ــة أهن ــح يف النافل الراج

بفــرض وال واجــب. 
املســاجد هــي: البقعــة املخصصــة للصلــوات 	 

املفروضــة بصفــة دائمــة، واملوقوفــة لذلــك. 
ــت إذا 	  ــة يف البي ــة أداء النافل ــىل أفضلي ــاق ع االتف

ــة.  ــري مجاع ــن غ ــت م كان
مرشوعية أداء النافلة يف املسجد اتفاًقا. 	 
اســتحباب صــالة النافلــة يف جــوف الكعبــة عــىل 	 

الراجــح. 
ركعتــي 	  أداء  اســتحباب  عــىل  العلــامء  امجــاع 

ــل  ــن النواف ــا م ــىل غريه ــم ع ــواف واتفاقه الط
خلــف املقــام. 
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االســتحباب عــىل أداء ركعتــنِي نافلــًة يف الروضــة 	 
املرشفــة ملــن دخــل املســجد النبــوي. 

ــجد 	  ــارة مس ــتحباب زي ــىل اس ــاء ع ــاق الفقه اتف
ــة.  ــه نافل ــني في ــاء، وأداء ركعت قب

ســنية أداء ركعتــني؛ حتيــة للمســجد للداخــل 	 
واجلالــس فيــه. 

ــة يف 	  ــني نافل ــافر ركعت ــاء أداء املس ــتحب الفقه اس
ــدوم.  ــالة الق ــة ص ــده بني ــدم بل ــجد إذا ق املس

االتفــاق عــىل ســنية أداء النافلــة قبــل صــالة 	 
املســجد.  يف  اجلمعــة 

الراجــح مــن قــوَل أهــل العلــم عــىل أن األفضــل 	 
أداء الســنة بعــد صــالة اجلمعــة يف البيــت. 

واهلل أعلــم، وصــىل اهلل وســلم عــىل نبينــا حممــد وعــىل 
آلــه وصحبــه أمجعــني.

فهرس املصادر واملراجع

1.ابــن القيــم، حممــد، )1415هـــ(، زاد املعــاد يف هدي 
خــري العبــاد، ط27، بــريوت - الكويــت، مكتبــة املنــار 

اإلسالمية. 

2.ابــن اهلــامم، كــامل الديــن حممــد، د، ت، فتــح 
الفكــر.  دار  ط،  د.  القديــر، 

ــن  ــح اب ــد، )1414هـــ(، صحي ــان، حمم ــن حب 3.اب
ــة  ــريوت، مؤسس ــان، ط2، ب ــن بلب ــب اب ــان برتتي حب

ــالة.  الرس

4.ابــن حجــر، أمحــد، د، ت، الفتــح البــاري رشح 
صحيــح البخــاري، د. ط، بــريوت، دار املعرفــة. 
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ــر.  ــريوت، دار الفك ب

6.ابــن عابديــن، حممــد، )1412هـــ(، رد املحتــار عــىل 
الــدر املختــار، ط2، بــريوت، دار الفكــر. 
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ــة.  ــب العلمي ــريوت، دار الكت ط1، ب

9.ابــن قاســم، عبــد الرمحــن بــن حممــد، )1397هـــ(، 
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املقنــع، ط1، بــريوت، دار الكتــب العلميــة. 

12.األلبــاين، نــارص الديــن، د. ت، الثمر املســتطاب يف 
فقــه الســنة والكتــاب، ط1، غــراس للنــرش والتوزيع. 

الديــن، )1415هـــ(، روح  13.األلــويس، شــهاب 
ــاين،  ــبع املث ــم والس ــرآن العظي ــري الق ــاين يف تفس املع

ط1، بــريوت، دار الكتــب العلميــة. 

ــامعيل، د. ت،  ــن إس ــد ب ــاين، حمم ــري الصنع 14.األم
ــث.  ــالم، د. ط، دار احلدي ــبل الس س

15.الباجــي، ســليامن بن خلــف، )1332هـــ(، املنتقى 
رشح املوطــأ، ط1، مــرص، مطبعة الســعادة. 

ــند  ــع املس ــد، )1422هـــ(، اجلام ــاري، حمم 16.البخ
ــىل اهلل  ــول اهلل ص ــور رس ــن أم ــرص م ــح املخت الصحي
عليــه وســلم وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري ط1، 

ــاة.  ــوق النج دار ط

ــع رشح  ــروض املرب ــور، د. ت، ال ــويت، منص 17.البه
ــالة.  ــة الرس ــد - مؤسس ــتقنع، د. ط، دار املؤي زاد املس

ــن  ــاع ع ــاف القن ــور، د. ت، كش ــويت، منص 18.البه
ــة.  ــب العلمي ــاع، د. ط، دار الكت ــن اإلقن مت

19.اجلمــل، ســليامن بــن عمــر، د. ت، فتوحــات 
ــروف  ــالب املع ــج الط ــح رشح منه ــاب بتوضي الوه
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بحاشــية اجلمــل، د. ط، دار الفكــر. 

20.الدســوقي، حممــد، د. ت، حاشــية الدســوقي عــىل 
الــرشح الكبــري، د. ط، دار الفكــر. 

ــة  ــاوى اللجن ــد، )1424هـــ(، فت ــش، أمح 21.الدوي
ــاء، ط1، الريــاض،  ــة واإلفت الدائمــة للبحــوث العلمي

ــد.  دار املؤي

22.الرعينــي، شــمس الديــن، )1412هـــ(، مواهــب 
ــر.  ــل، ط3، دار الفك ــرص خلي ــل يف رشح خمت اجللي

ــان  ــن، )1414هـــ(، لس ــال الدي ــي، مج 23.الرويفع
العــرب، ط3، بــريوت، دار صــادر. 

ــرآن  ــاين الق ــم، )1408هـــ(، مع ــاج، إبراهي 24.الزج
ــب.  ــامل الكت ــريوت، ع ــه، ط1، ب وإعراب

ــنن أيب  ــو داود، )1430هـــ(، س ــتاين، أب 25.السجس
داود، ط1، دار الرســالة العامليــة. 

26.الســلفي، ســليامن، )1415هـــ(، املعجــم الكبــري، 
ط2، القاهــرة، مكتبــة ابــن تيميــة. 

27.الســنيكي، زكريــا، د. ت، أســنى املطالــب يف رشح 
روض الطالــب، د. ط، دار الكتــاب اإلســالمي. 

ــاة  ــة الوع ــن، د. ت، بغي ــالل الدي ــيوطي، ج 28.الس
ــة  ــان، املكتب ــاة، د. ط، لبن ــني والنح ــات اللغوي يف طبق

ــة.  العرصي

ط،  د.  األم،  )1410هـــ(،  حممــد،  29.الشــافعي، 
املعرفــة.  دار  بــريوت، 

ــي  ــن، )1415هـــ(، مغن ــمس الدي ــي، ش 30.الرشبين
ــاج، ط1، دار  ــاظ املنه ــاين ألف ــة مع ــاج إىل معرف املحت

ــة.  ــب العلمي الكت

ــار،  ــل األوط ــد، )1413هـــ(، ني ــوكاين، حمم 31.الش
ــث.  ــرص، دار احلدي ط1، م

32.الشــيباين، أمحــد بــن حنبــل، )1421هـــ(، مســند 

ــالة.  ــة الرس ــل، ط1، مؤسس ــن حنب ــد ب ــام أمح اإلم

ــرآن،  ــكام الق ــيل، )1405هـــ(، أح ــري، ع 33.الط
ط2، بــريوت، دار الكتــاب العلميــة. 

دار  ط،  د.  املدخــل،  ت،  د.  حممــد،  34.العبــدري، 
الــرتاث. 

35.العبــي، عبــد اهلل، )1409هـــ(، الكتــاب املصنف 
يف األحاديــث واآلثــار، ط1، الريــاض، مكتبــة الرشــد. 

36.العراقــي، زيــن الديــن، د. ت، طــرح التثريــب يف 
رشح التقريــب، د. ط، دار إحيــاء الــرتاث العــريب- 

ــريب.  ــر الع ــريب- ودار الفك ــخ الع ــة التاري ومؤسس

رشح  املنــري  الــراج  ت،  د.  عــيل،  37.العزيــزي، 
ــر، د. ط، د.  ــري النذي ــث البش ــري يف حدي ــع الصغ اجلام

ن. 

38.العظيــم آبــادي، حممــد، )1415هـ(، عــون املعبود 
القيــم:  ابــن  رشح ســنن أيب داود، ومعــه حاشــية 
ــكالته،  ــه ومش ــاح علل ــنن أيب داود وإيض ــب س هتذي
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