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 ١                          الفصل الرابع  ،)٩٠الكتاب رقم (  شرف شھر شعبان

ما مشروعية صالة التسابيح يف ما مشروعية صالة التسابيح يف : : احلادي والثالثوناحلادي والثالثون  السؤالالسؤال
ليلة النصف من شعبان ونرجوا من سيادتكم شرح كيفية ليلة النصف من شعبان ونرجوا من سيادتكم شرح كيفية 

  صال:ا وفضلها؟صال:ا وفضلها؟
------------------  

صــــالة التســــابيح واردة يف حــــديٍث صــــحيح رواه اإلمــــام أبــــو 
  :داود وغريه، قال فيها ملسو هيلع هللا ىلص يف بيان فضلها وكيفيتها

َأال َأْمَنُحَك، َأال َأْحُبوَك، َأال َأفْـَعُل َلَك َعْشَر  َأال ُأْعِطيَك،(
ِخَصاٍل ِإَذا أَْنَت فـََعْلَت َذِلَك، َغَفَر اWَُّ َلَك َذنـَْبَك َأوََّلُه 
َوآِخَرُه، َوَقِدميَُه َوَحِديَثُه، َوَخطََأُه َوَعْمَدُه، َوَصِغريَُه وََكِبريَُه، 

َأْن ُتَصلَِّي َأْربََع رََكَعاٍت، : َصالٍ َوِسرَُّه َوَعالنِيَـَتُه، َعْشُر خِ 
تـَْقَرُأ ِيف ُكلِّ رَْكَعٍة ِبَفاِحتَِة اْلِكَتاِب َوُسورٍَة، فَِإَذا فـََرْغَت ِمَن 

ُسْبَحاَن اWَِّ : اْلِقَراَءِة ِيف َأوَِّل رَْكَعٍة، قـُْلَت َوأَْنَت قَائِمٌ 
 َُّWَوا َُّWَوال ِإَلَه ِإال ا َِّWِ َأْكبَـُر َمخَْس َعْشَرَة َمرًَّة، مثَُّ َواْحلَْمُد 

تـَرَْكُع فـَتَـُقوُل َوأَْنَت رَاِكٌع َعْشًرا، مثَُّ تـَْرَفُع رَْأَسَك ِمَن 
الرُُّكوِع فـَتَـُقوُهلَا َعْشًرا، مثَُّ تـَْهِوي َساِجًدا فـَتَـُقوُهلَا َوأَْنَت 

ُقوُهلَا َعْشًرا، َساِجٌد َعْشًرا، مثَُّ تـَْرَفُع رَْأَسَك ِمَن السُُّجوِد فـَتَـ 
مثَُّ َتْسُجُد فـَتَـُقوُهلَا َعْشًرا، مثَُّ تـَْرَفُع رَْأَسَك ِمَن السُُّجوِد 
ُعوَن ِيف ُكلِّ رَْكَعٍة، تـَْفَعُل  فـَتَـُقوُهلَا َعْشًرا، َفَذِلَك َمخَْسٌة َوَسبـْ
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ًة ِيف َأْرَبِع رََكَعاٍت، ِإِن اْسَتطَْعَت َأْن ُتَصلِّيَـَها ِيف ُكلِّ يـَْوٍم َمرَّ 
فَافْـَعْل، فَِإْن ملَْ َتْسَتِطْع َفِفي ُكلِّ ُمجَُعٍة َمرًَّة، فَِإْن ملَْ تـَْفَعْل 

 .١)َفِفي ُكلِّ َشْهٍر َمرًَّة، فَِإْن َملْ تـَْفَعْل َفِفي ُعُمِرَك َمرَّةً 
 ،y وكيفيتهــا أن اإلنســان ينــوي صــالة ركعــيت ســنة التســابيح

ني، أما يف النهار فُنصـليها وهي إذا كانت يف الليل تصلي ركعتني ركعت
ركعتني ركعتني، أو أصليها أربعاً مرًة واحدة، لكن يف الليل قال صـلى 

  .٢)َصالُة اللَّْيِل َمثْـَىن َمثْـَىن : (هللا عليه وسلم
ســبحان هللا واحلمــد y وال إلــه : (بعــد تكبــرية اإلحــرام أقــول

وال حـــــول وال قـــــوة إال ( :وإن شـــــئت زدت -) إال هللا وهللا أكـــــرب
ـــي العظـــيم مخـــس عشـــر مـــرة، مث أقـــرأ الفاحتـــة وســـورة،  -) �y العل

ــه إال هللا وهللا أكــرب: (وُأكــرر التســبيح ) ســبحان هللا واحلمــد y وال إل
ن، مث ُأكــــرب وأركــــع ويف الركــــوع يوعشــــر  اً عشــــر مــــرات فيكــــون مخســــ

ع أذكرهــا عشــر مــرات فيكــون مخســة وثالثــني، ويف القيــام مــن الركـــو 
ـــا ولـــك احلمـــد -أقـــف وأقوهلـــا    - بعـــد قـــول مســـع هللا ملـــن محـــده ربن

أكررهــــا عشــــر مــــرات فيكــــون مخســــة وأربعــــني، مث أســــجد وأقوهلــــا يف 
السجود عشر مرات، فيكون مخسة ومخسـني، وبـني السـجدتني وبعـد 
الـــدعاء أقوهلـــا عشـــر مـــرات، فيكـــون مخســـة وســـتني، مث يف الســـجدة 

، ويف األربع ركعات تكون ثالمثائـة فيكون مخسة وسبعني اً الثانية عشر 

                                                 
  .رضي هللا عنهما سنن ابن ماجة عن ابن عباس ١
   .رضي هللا عنهما البخاري ومسلم عن ابن عمر ٢
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ــ ه العبــاس بــن تســبيحة، هكــذا عــدَّها النــيب ملسو هيلع هللا ىلص للصــحايب اجلليــل عمِّ
  .عبد املطلب �

كثــــٌري مــــن الصــــاحلني كــــانوا حيرصــــون علــــى صــــال:ا يف األ�م 
ويف الليايل الفرديـة مـن  ،وليلة بدر ،ليلة النصف من شعبان: الفاضلة
يف األ�م  .. األواخـــر مـــن رمضـــان، يـــوم عرفـــة ويـــوم عاشـــوراءالعشـــر 

الفاضــلة، وبعضــهم كــان يؤديهــا ليلــة اجلمعــة إمــا مســاء اخلمــيس وإمــا 
  .يوم اجلمعة قبل الصالة

املهـــم أن يؤديهـــا اإلنســـان يف أى وقـــٍت يـــرى فيـــه حاجتـــه إىل 
هللا، وجعلوهــا روشــتة صــاحلة لعــالج التشــويش، فــإذا أحــسَّ اإلنســان 

ـــه يف أى و  ـــه، وأن �طن ـــاك تشـــويٌش يف �طن قـــٍت مـــن األوقـــات أن هن
مشــوَّش وال يســـتقر علـــى حـــال، وال يشـــعر بصـــفاء وال يشـــعر بنقـــاء، 
يصلي هذه الصالة ففوراً يرجع له صفاؤه ونقاؤه وجـالؤه، وهـذه مـن 

  .حماسن هذه الصالة اليت ذكرها لنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
  لى آله وصحبه وسلموصلى هللا على سيد� دمحم وع

*****************  
  


