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 المقدمة 

إن احلمد هلل، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل 

من رشور أنفسنا، وسيئات أعاملنا، من هيِدِه اهلل فال مضل 

له، ومن ُيضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل 

وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، صىل 

يه وعىل آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم اهلل عل

 الدين، وسّلم تسلياًم كثريًا. أما بعد:

 :أوضحت فيها ((يف قيام الليل))فهذه رسالة خمترصة 

مفهوم التهجد، وفضل قيام الليل، وأفضل أوقاته، 

وعدد ركعاته، وآداب قيام الليل، واألسباب املعينة عليه، 

وبّينت مفهوم صالة الرتاويح، وحكمها، وفضلها، 

ووقتها، وعدد ركعاهتا، ومرشوعية اجلامعة فيها، ثم 

أوضحت الوتر، وحكمه، وفضله، ووقته، وأنواعه، 

القنوت يف الوتر، والدعاء بعد وعدده، والقراءة فيه، و

السالم من الوتر، وأن الوتر من صالة الليل وهو آخره، 
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وحكم قضاء سنة الوتر ملن نام عنها أونسيها، وكل مسألة 

 قرنتها بدليلها.

وقد استفدت كثريًا من تقريرات وترجيحات سامحة 

شيخنا اإلمام العاّلمة عبد العزيز بن عبد اهلل ابن باز، نّور 

 .األعىل، ورفع درجاته يف الفردوس رضحيه

واهلل أسأل أن جيعل هذا العمل مقبوالً، مباركًا، خالصًا 

لوجهه الكريم، وأن ينفعني به يف حيايت، وبعد ممايت، وأن 

ينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه سبحانه خري مسؤول، 

وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وال حول وال 

 العظيم، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل  قوة إال باهلل العلّ 

عبده ورسوله، وخريته من خلقه، نبينا وإمامنا وقدوتنا 

بن عبد اهلل، وعىل آله وأصحابه، ومن تبعهم  حممد

 بإحسان إىل يوم الدين.

 املؤلف

  الجمعةحرر في ضحى يوم 
 هـ9/1/1421
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 التهجد وقيام الليلالمبحث األول: 
يقال: هجد الرجل إذا نام بالليل،  ،أواًل: مفهوم التهجد

د فهو القائم إىل  وهجد إذا صىل بالليل. وأما املتهجِّ

 .(1)الصالة من النوم

ثابتة بالكتاب والسنة،  ،(2)ثانيًا: صالة التهجد سنة مؤكدة

َوالَِّذيَن : الرمحنيف صفة عباد  وإمجاع األمة، قال اهلل 

ًدا َوقَِياًما ِْم ُسجَّ  يف صفة املتقني:  وقال ،(3)َيبِيُتوَن لَِرِّبه

 َن َوبِاألَْسَحاِر ُهْم *َما ََيَْجُعونَ  الليلَكاُنوا َقلِيال مه

 وقال تعاىل يف أصحاب اإليامن الكامل: (4)َيْسَتْغِفُرونَ 

ْم َخْوًفا َمَضاِجِع َيْدُعوَن ـَْتَتَجاََف ُجنُوُِّبُْم َعِن ال ُ َرِّبَّ

ا ُأْخِفَي  * َوَطَمًعا َوِِمَّا َرَزْقنَاُهْم ُينِفُقونَ  َفال َتْعَلُم َنْفٌس مَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والقاموس 3/432 ،انظر: لسان العرب، البن منظور، باب الدال، فصل اهلاء( 1)

 .418املحيط للفريوزآبادي، باب الدال، فصل اهلاء، ص

 .11/296 ،جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة، البن باز( 2)

 .64ورة الفرقان، اآلية: ( س3)

 .18، 17سورة الذاريات، اآليتان: ( 4)
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ِة َأْعُُيٍ َجَزاءً ـَل ن ُقرَّ . وقال (1)بََِم َكاُنوا َيْعَمُلونَ  ُهم مه

. (2)َوُهْم َيْسُجُدونَ  الليلَيْتُلوَن آَياِت اهلل آَناء  سبحانه:

  ووصف اهلل (3)ُمْسَتْغِفِريَن بِاألَْسَحارِ ـَْوال : وقال

أهل اإليامن الكامل الذين يقومون بالليل بالعلم، ورفع 

ْن ُهَو َقانٌِت  مكانتهم عىل غريهم، فقال تعاىل:  الليل آَناءَ  َأمَّ

ِه ُقْل َهْل  َساِجًدا َوَقائًَِم ََيَْذُر اآلِخَرَة َوَيْرُجو َرْْحََة َربه

ُر ُأْوُلوا  َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن ال َيْعَلُموَن إِنَََّم َيَتَذكَّ

َيا : قال اهلل لنبيه  الليلولعظم شأن صالة  ؛(4)األَْلَباِب 

َا  لَأَيه نِْصَفُه َأِو انُقْص ِمنُْه  * إاِل َقلِيال الليلُقِم  * املَُْزمه

 . وقال سبحانه(5)َأْو ِزْد َعَلْيِه َوَرتهِل اْلُقْرآَن َتْرتِيال * َقلِيال

ْد بِِه َنافَِلًة لََّك َعَسى َأن َيْبَعثََك  الليلَوِمَن  : للنبي  َفَتَهجَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .17، 16سورة السجدة، اآليتان: ( 1)

 .113سورة آل عمران، اآلية: ( 2)

 .17ل عمران، اآلية: سورة آ( 3)

 .9سورة الزمر، اآلية: ( 4)

 .4-1سورة املزمل، اآليات: ( 5)
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ُْموًدا ْلنَا َعَلْيَك :  ، وقال (1)َربهَك َمَقاًما َّمَّ ا َنْحُن َنزَّ إِنَّ

ْكِم َربهَك َوال ُتطِْع ِمنُْهْم آثًَِم َأْو  * اْلُقْرآَن َتنِزيال َفاْصِِبْ ِِلُ

 الليلَوِمَن  * َواْذُكِر اْسَم َربهَك ُبْكَرًة َوَأِصيال * َكُفوًرا

 الليلَوِمَن  :وقال  .(2)َفاْسُجْد َلُه َوَسبهْحُه َلْيال َطِويال

ُجود  الليلَوِمَن  : . وقال (3)َفَسبهْحُه َوَأْدَباَر السه

 بقوله: ، وحث عليها النبي (4)َفَسبهْحُه َوإِْدَباَر النهُجوم

أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهلل املحرم، وأفضل ))

((الليلالصالة بعد الفريضة صالة 
(5). 

 لألمور اآلتية: ؛عظيم الليلثالثًا: فضل قيام 
فقد كان حتى تفطرت قدماه،  الليلبقيام  عناية النبي  -1

أن النبي  ضي اهلل عنهار جيتهد يف القيام اجتهاداً عظياًم، فعن عائشة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .79سورة اإلرساء، اآلية: ( 1)

 .26-23سورة اإلنسان، اآليات: ( 2)

 .40سورة ق، اآلية: ( 3)

 .49سورة الطور، اآلية: ( 4)

 من حديث أيب هريرة 1163مسلم،كتاب الصيام،باب فضل صوم املحرم،برقم ( 5)

. 
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 فقالت عائشة:مل حتى تتفطَّر قدماه الليل من كان يقوم ،

من ذنبك  م  هذا يا رسول اهلل وقد غفر اهلل لك ما تقدَّ  تصنعُ 

((فال أحبه أن أكون عبدًا شُكوراً أ)) وما تأخر؟ قال:
(1) ،

مت قدماه،  قام النبي )) قال:  وعن املغرية حتى تورَّ

 فقيل له: غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال:

((أفال أكون عبدًا شكوراً ))
(2). 

 حني قال: وقد أحسن القائل من أصحاب النبي 

لو  ت يناااااا رسااااااااااول   ي  كتااااااباااااهوف
 

 سااااااا   الفجرإذا انشااااااف معرو  من  
 يبياااج يجاااافي ننباااه عن فرا ااااااااااااه 

 
 (3)إذا اسااااااتثقلج بال افرضن المضااااااان  

 فعن عبد اهلل بن سالممن أعظم أسباب دخول الجنة،  -2 

  قال:ملا ق دم النبي  ِقب ل ُه، وقيل:  الناساملدينة انجفل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لَِيْغِفَر َلَك اهلل َما  متفق عليه: البخاري، كتاب التفسري، سورة الفتح، باب قوله:( 1)

رَ  َم ِمن َذنبَِك َوَما َتَأخَّ ، ومسلم، كتاب صفات املنافقُي، باب 4837برقم  ،َتَقدَّ

 .2820إكثار األعَمل واالجتهاد يف العبادة، برقم 

لَِيْغِفَر َلَك اهلل َما  سورة الفتح، باب قوله: متفق عليه: البخاري، كتاب التفسري،( 2)

رَ  َم ِمن َذنبَِك َوَما َتَأخَّ ، ومسلم، كتاب صفات املنافقُي، باب 4836برقم  ،َتَقدَّ

 .2819إكثار األعَمل واالجتهاد يف العبادة، برقم 

 .يذكر عن عبد اهلل بن رواحة ( 3)
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 قدم رسول اهلل  ،، قدم رسول اهلل قِدم رسول اهلل 

ُه عرفُت الناسثالثًا، فجئت يف  ، ألنظر، فلام تبيَّنُت وْجه 

اب، فكان أول يشء سمعُته تكلَّم هأن وج ه ليس بوجه كذَّ

، أفشوا السالم، وأطعموا الناسيا أَيا )) به أن قال:

الطعام، وِصلوا األرحام، وصلهوا بالليل والناُس نيام، 

((تدخلوا اجلنة بسالم
(1). 

 حني قال:وقد أحسن القائل 

 ٍٍ ألهتك لذُة نومٍة عن خير عيش
  

 نم  الخيرات في غر  الجنا 
  دًا ال موت فيهاخل  تعيش مُ  

 

 نوتنعم في الجنان م  الحسا 
را خي ن   إ مك  ا ن م ظ من  ق ي  ًٍ ت

 
لقران  لتهجاااااُد باااااا لنوم ا  (2)من ا

حلديث  ؛من أسباب رف  الدرنات في غر  الجنة الليلقيام  -3 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وكتاب 3251برقم  ،إطعام الطعامأخرجه ابن ماجه بلفظه، كتاب األطعمة، باب ( 1)

، والرتمذي، كتاب 1334إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء يف قيام الليل، برقم 

، ويف كتاب الِب والصلة، 2485صفة القيامة، باب حديث: أفشوا السالم، برقم 

، وأْحد، 3/13، واِلاكم، 1984برقم  باب ما جاء يف قول املعروف،

، وإرواء 569برقم  ،باين يف سلسلة األحاديث الصحيحة، وصححه األل5/451

 .3/239 ،الغليل

، والتهجد وقيام الليل البن أيب 90ص،قيام الليل لإلمام َّممد بن نرص املروزي( 2)

 ملالك ابن دينار.  ت، وقيل األبيا317ص ،الدنيا
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إن يف )): قال: قال رسول اهلل   أيب مالك األشعري

اجلنة ُغرفاً ُيرى ظاهُرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، 

ها اهلل تعاىل ملن أطعم الطعام ، وأالَن الكالم، وتابع أعدَّ

((، وأفشى السالم، وصىل بالليل والناس نيام(1)الصيام
(2). 

مستحقون لرمحة اهلل محسنون  الليلقيام  المحافظون على -4

َن ألهنم  ؛وجنته  ،َما ََيَْجُعونَ  الليلَكاُنوا َقلِيال مه

 .(3)َوبِاألَْسَحاِر ُهْم َيْسَتْغِفُرونَ 

يف مجلة عباده األبرار عباد  الليلمدح اهلل أهل قيام -5

ًدا َوقِيَاًما: ، فقال الرمحن ِْم ُسجَّ  . (4)َوالَِّذيَن َيبِيتُوَن لَِرِّبه

إِنَََّم ُيْؤِمُن  فقال سبحانه: هد لهم باإليمان ال امل  -6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعضاً وال يقطعها رأسًا، وقيل:أقله  هابعض :أي أكثر منه بعد الفريضة بحيث تابعتابع الصيام( 1)

 .6/119 ،أن يصوم من كل شهر ثالثة أيام،حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي

كتاب   ، والرتمذي، عن عيل641، وابن حبان )موارد( برقم 5/343أْحد، ( 2)

، وأْحد يف املسند 2527صفة اجلنة، باب ما جاء يف صفة غرف اجلنة، برقم 

 ،، وحسنه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي2/173 ،بن عمروعن عبداهلل 

 . 2119برقم  ،2/220 ،، وصحيح اجلامع2/311

 .18 -17سورة الذاريات، اآليتان: ( 3)

 .64سورة الفرقان، اآلية: ( 4)
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ِْم  ًدا َوَسبَُّحوا بَِحْمِد َرِّبه وا ُسجَّ ُروا ِِّبَا َخره بِآَياتِنَا الَِّذيَن إَِذا ُذكه

ونَ  َمَضاِجِع ْـ َتتََجاََف ُجنُوُِّبُْم َعِن ال*َوُهْم ال َيْسَتْكِِبُ

ُْم َخْوًفا َوَطَمًعا َوِِمَّا َرَزْقنَاُهْم ُنِفُقونَ َيْدُعوَن   .(1)َرِّبَّ

وبني غريهم ممن مل يتصف  نفى   التسوضة بينهم -7

ْن ُهَو َقانٌِت آَناءَ  بوصفهم،فقال تعاىل: َساِجًدا  الليل َأمَّ

َوَقائًَِم ََيَْذُر اآلِخَرَة َوَيْرُجو َرْْحََة َربهِه ُقْل َهْل َيْستَِوي 

ُر ُأْوُلوا  الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن ال َيْعَلُموَن إِنَََّم َيَتَذكَّ

 .(2)األَْلَباِب 

ومنهاة لآلثام، حلديث أيب مكف ِّر للسيئات  الليلقيام  -8

 الليلعليكم بقيام ))أنه قال:  عن رسول اهلل   أمامة

ر  فإنه دأب الصاِلُي قبلكم، وهو ُقربة إىل ربكم، ومكفه

((هاة لآلثامنللسيئات، وم
(3). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .17-15سورة السجدة، اآليات: ( 1)

 .9سورة الزمر، اآلية: ( 2)

، 3549نكم باب الدعاء، برقم الرتمذي،كتاب الدعوات، باب من فتح له م( 3)

،وحسنه األلباين يف إرواء 2/502 ،، والبيهقي1/308 ،واِلاكم

 .3/178 ،، ويف صحيح سنن الرتمذي452، برقم 2/199،الغليل
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 حلديث أيب هريرة ؛أفضل الصالة بعد الفرضضة الليلقيام  -9

  :أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهلل ))يرفعه، وفيه

((الليلبة صالة واملحرم، وأفضل الصالة بعد املكت
(1). 

  حلديث سهل بن سعد ؛الليل ر  المؤمن قيام  -10

عش ما  َّممديا ))فقال:  قال: جاء جربيل إىل النبي 

، همن شئت فإنك مفارق شئت فإنك ميت، وأحبْب 

 َّممديا ))ثم قال:  ((واعمل ما شئت فإنك جمزيٌّ به

ه استغناؤه عن الليلرشف املؤمن قيام  ((الناس، وعزه
(2). 

لعظيم ثوابه، فهو خري  ؛ُط عليه صاحبهُيْغب   الليلقيام  -11

 - ضي اهلل عنهمار ن عمربحلديث عبد اهلل  ؛من الدنيا وما فيها

ال حسد إال يف اثنتُي:رجل آتاه )):قال:قال رسول اهلل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، وتقدم خترجيه.1163مسلم، برقم ( 1)

ن إسناده املنذري يف ، وصححه ووافقه الذهبي، وحس  4/325 ،أخرجه اِلاكم( 2)

، وعزاه للطِباين يف األوسط، وأشار إىل ثبوته اهليثمي يف 1/640 ،والرتهيبالرتغيب 

، وعزاه للطِباين يف األوسط، وحسنه األلباين يف سلسلة 2/253 ،جممع الزوائد

 ، وذكر له ثالث طرق: عن عيل، وعن سهل، وعن جابر831برقم  ،األحاديث الصحيحة

. 
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وآناء النهار، ورجل آتاه  الليلاهلل القرآن فهو يقوم به آناء 

((وآناء النهار الليلاهلل ماالً فهو ينفقه آناء 
وحلديث عبد  ؛(1)

ال حسد إال يف )): قال: قال النبي   ن مسعودباهلل 

اثنتُي: رجل آتاه اهلل ماالً فسلَّطه عىل هلكته يف اِلق، 

((ورجل آتاه اهلل اِلكمة فهو يقيض ِّبا ويعلهمها
(2). 

حلديث عبد  ؛غنيمة عظيمة الليلقراءة القرآن في قيام  -12

من قام )): قال: قال رسول اهلل  رضي اهلل عنهما اهلل بن عمرو

بعرش آيات مل يكتب من الغافلُي، ومن قام بَمئة آية 

كتب من القانتُي، ومن قام بألف آية كتب من 

(3)ملقنطرينا
))

(4). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .815برقم  ،ن يقوم بالقرآنمسلم، كتاب صالة املسافرين، باب فضل م( 1)

، 73متفق عليه: البخاري، كتاب العلم، باب االغتباط يف العلم واِلكمة، برقم ( 2)

ومسلم، كتاب صالة املسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلهمه وفضل من 

 .816تعلم حكمه من فقه أو غريه فعمل ِّبا وعلمها، برقم 

 .1/495 ،: أي ِمن كتب له قنطار من األجر، الرتغيب والرتهيب للمنذرياملقنطرين( 3)

، وابن خزيمة يف 1398أبو داود، كتاب شهر رمضان، باب حتزيب القرآن، برقم ( 4)

 ،، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود1142برقم  ،2/181 ،صحيحه
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أَيب )): قال: قال رسول اهلل   وعن أيب هريرة

أحدكم إذا رجع إىل أهله أن جيد فيه ثالث َخلِفاٍت عظام 

ثالث آيات يقرأ ِّبن أحدكم يف ))قلنا: نعم، قال:  ((سَمٍن؟

((صالته خري له من ثالث خلفات عظام سَمن
(1). 

تم فيه القرآن أقىص مدة وأدنى زمن ُي  وقد حدد النبي 

يف ))عندما سأله، فقال له:  ضي اهلل عنهمار لعبد اهلل بن عمرو

يف مخس ))ثم قال:،((يف شهر))ثم قال: ،((أربعُي يوماً 

((يف سبع))ثم قال:،((يف عرش))ثم قال: ((عرشة
. قال: إين (2)

((ال يفقه من قرأه يف أقل من ثالث))قوى من ذلك، قال: أ
(3). 

جتوز  الليلوصالة  ر،خالثلث اآل الليلرابعًا: أفضل أوقات قيام 

كان )) قال:  حلديث أنس ؛يف أوله، وأوسطه، وآخره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .643برقم  ،ويف سلسلة األحاديث الصحيحة ،1/263

 . 802مسلم،كتاب صالة املسافرين،باب فضل قراءة القرآن يف الصالة وتعلمه،برقم( 1)

، وصححه 395سنن أيب داود، كتاب شهر رمضان، باب حتزيب القرآن، برقم ( 2)

 .1/262 ،األلباين يف صحيح سنن أيب داود

، وصححه 1390أبو داود،كتاب شهر رمضان، باب يف كم يقرأ القرآن، برقم ( 3)

 .1/261 ،يف صحيح سنن أيب داود األلباين
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يفطر من الشهر حتى نظن أن ال يصوم منه،  رسول اهلل 

وكان ال تشاء أن تراه من  ويصوم حتى نظن أن ال يفطر،

((مصلياً إال رأيته، وال نائاًم إال رأيته الليل
. وهذا يدل عىل (1)

التيسري، فعىل حسب ما تيرس للمسلم يقوم، ولكن 

 ؛الليلاألفضل أن يكون القيام يف الثلث اآلخر من 

يقول:  أنه سمع النبي   رو بن عبسةحلديث عم

اآلخر،  الليلأقرب ما يكون الربه من العبد يف جوف ))

فإن استطعت أن تكون ِمن يذكر اهلل يف تلك الساعة 

((فكن
عن   . ومما يزيد ذلك وضوحاً حديث أيب هريرة(2)

ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل ))أنه قال:  النبي 

اآلخر فيقول: من  الليلالسَمء الدنيا حُي يبقى ثلث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الليل من نومه وما نسخ من قيام  البخاري، كتاب التهجد،باب قيام النبي ( 1)

 .1141الليل،برقم 

، وأبو داود بنحوه، 3579الرتمذي، كتاب الدعوات، باب يف دعاء الضيف، برقم ( 2)

،والنسائي، 1277كتاب التطوع،باب من رخص فيها إذا كانت الشمس مرتفعة،برقم 

،وصححه األلباين يف 572كتاب املواقيت، باب النهي عن الصالة بعد العرص،برقم 

 .3/183،صحيح سنن الرتمذي
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يدعوين فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من 

 ءيستغفرين فأغفر له؟ ]فال يزال كذلك حتى ييض

(([الفجر
(1). 

إن يف ))يقول:  قال: سمعت رسول اهلل   وعن جابر

لساعًة ال يوافقها عبٌد مسلم يسأل اهلل خريًا من أمر  الليل

((وذلك كل ليلة ،الدنيا واآلخرة إال أعطاه إياه
(2). 

أن رسول اهلل  ضي اهلل عنهمار وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص

 :داود عليه السالم،  الصالة إىل اهلل صالةُ  أحبه )) قال له

 داود، وكان ينام نصَف  الصيام إىل اهلل صيامُ  وأحبه 

فطر ه، ويصوم يومًا ويُ دَس ه، وينام ُس ويقوم ثلثَ  ،الليل

((يومًا، وال يفره إذا القى
(3). 

قالت حينام ُسئلت: أي العمل كان  ضي اهلل عنهار وعن عائشة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، وتقدم خترجيه.758برقم ،، ومسلم145متفق عليه: البخاري، برقم ( 1)

 .757مسلم،كتاب صالة املسافرين،باب يف الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء،برقم ( 2)

، 1131متفق عليه: البخاري، كتاب التهجد، باب من نام عند السحر، برقم ( 3)

 .1159، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الصوم الدهر، برقم 1979و
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؟ قالت: الدائم، قلت: متى كان إىل رسول اهلل  أحبَّ 

. ويف حديثها (1)يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ

 الليلليوقظه اهلل من  إن كان رسول اهلل )): ضي اهلل عنهار اآلخر

حر حتى يفرغ من حزبه ((فام جييء السَّ
(2). 

لقول  ؛، ليس له عدٌد مخصوصالليلخامسًا: عدد ركعات قيام 
مثنى مثنى، فإذا خيش أحدكم  الليلصالة )): النبي 

((الصبح صىل ركعة واحدة توتر له ما قد صىل
(3). 

أو  ؛ولكن األفضل أن يقترص عىل إحدى عرشة ركعة

  عنهاضي اهلل ر ، فعن عائشةثالث عرشة ركعة، لفعل النبي 

يصل ما بني أن يفرغ من صالة  كان رسول اهلل ))قالت: 

إحدى عرشة ركعة يسلِّم بني كل ركعتني  الفجرالعشاء إىل 

((ويوتر بواحدة
 ما كان رسول اهلل ))وحلديثها اآلخر:  ؛(4)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، وتقدم خترجيه.741، ومسلم، برقم 1132متفق عليه: البخاري برقم ( 1)

، وحسنه 1316م من الليل، برق أبو داود، كتاب التطوع، باب وقت قيام النبي ( 2)

 .1/244 ،األلباين يف صحيح سنن أيب داود

 ، وتقدم خترجيه.749، ومسلم، برقم 990برقم  ،متفق عليه: البخاري( 3)

 ، وتقدم خترجيه.736مسلم، برقم ( 4)
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((يزيد يف رمضان وال يف غريه عىل إحدى عرشة ركعة

(1). 

 :الليلسادسًا: آداب قيام 
وضنوي بنومه الت قو ِّي على الطاعة  الليلينوي عند نومه قيام  -1

أن  ضي اهلل عنهار حلديث عائشة؛ليحصل على الثواب على نومه

ما من امرئ تكون له صالة بليل فغلبه ))قال: رسول اهلل 

 ه صدقةً عليها نوم إال كتب اهلل له أجر صالته،وكان نومُ 

((عليه
من ))قال: يبلغ به النبي   وحلديث أيب الدرداء؛(2)

فغلبْتُه عيناه  الليلأتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصيل من 

حتى أصبح، ُكتَب له ما نوى، وكان نوُمُه صدقًة عليه من 

 .))(3)ربه 

شوص يمسح النوم عن ونهه عند االستيقاظ، وضذكر  ، وض -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، وتقدم خترجيه. 738، ومسلم، برقم 1147متفق عليه، البخاري، برقم ( 1)

ه عليها بهار، باب من كان له صالة بالليل فغلالنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع الن( 2)

، وأبو داود، كتاب التطوع، باب من نوى القيام فنام، برقم 1784النوم، برقم 

 ،، وصححه األلباين يف صحيح سنن النسائي1/117 ،، ومالك يف املوطأ1314

 .2/205 ،، ويف إرواء الغليل1/386

، 687النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام، برقم ( 3)

 .1/386 ،، ويف صحيح سنن النسائي454برقم  ،رواء الغليلإوصححه األلباين يف 



 التهجد وقيام الليل

 

19 
 امللكال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، له ))ك وضقول: اسو فاه بال

وله احلمد، وهو عىل كل يشء قدير، سبحان اهلل،واحلمد 

هلل،وال إله إال اهلل،واهلل أكرب،وال حول وال قوة إال باهلل العل 

عن   ديث عبادة بن الصامت؛حل((العظيم،ربِّ اغفر يل

فقال: ال إله إال اهلل وحده  الليلمن تعارَّ من ))قال:  النبي 

كل يشء  وله اِلمد، وهو عىل امللكال رشيك له، له 

، واهلل أكِب، قدير، اِلمد هلل، وسبحان اهلل، وال إله إال اهلل

وال حول وال قوة إال باهلل، ثم قال: اللهم اغفر يل، أو دعا 

(1)استجيب ]له[
))

(2). 

استيقظ رسول ...))قال:  ضي اهلل عنهمار ويف حديث ابن عباس

ــح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العرشــ  اهلل  فجعل يمس

سورة  ((...آل عمراناآليات اخلواتيم من 
 ، وعن حذيفة(3)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يل، قال: يزادها األص ((له))أن قوله  3/41، ذكر اِلافظ ابن حجر يف فتح الباري( 1)

، 3878برقم  ،قلت: زادها ابن ماجه يف سننه (( األخرىوكذا يف الروايات ))

 .2/335 ،وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه

 .1154البخاري، كتاب التهجد، باب فضل من تعار من الليل فصىل، برقم ( 2)

 - 182ودعائه بالليل، برقم  باب صالة النبي  مسلم، كتاب صالة املسافرين،( 3)
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  :كان النبي ))قال  قام من يلإذا  فاه  الل يشـــوص 

ــالســــواك ((ب
نوم (1) ل من ا يقــاو  ت قول أذكــار االســــ ، وي

 ، ويتوضأ كام أمره اهلل تعاىل.(2)األخرى

وقوله،  لفعل النبي  ؛ه بركعتين خفيفتيند  يفتتح تهج   -3

إذا قام  كان رسول اهلل ))قالت:  ضي اهلل عنهار حلديث عائشة

((ليصل افتتح صالته بركعتني خفيفتني الليلمن 
 ؛(3)

إذا قام أحدكم ))قال:  عن النبي   وحلديث أيب هريرة

((فليفتتح صالته بركعتُي خفيفتُي الليلمن 
(4). 

كان  ألن النبي  ؛ه في بيتهأن يكون تهجدُ  ُيستحب   -4

د يف بيته قال:  أن النبي   وحلديث زيد بن ثابت ؛يتهجَّ

فإن خري صالة املرء يف  فعليكم بالصالة يف بيوتكم،...))

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( وأصل اِلديث متفق عليه.763)

، ومسلم، كتاب 245متفق عليه: البخاري، كتاب الغسل، باب السواك، برقم ( 1)

 .254الطهارة،باب السواك، برقم 

 .16-12انظر، حصن املسلم، للمؤلف ص( 2)

 .767برقم ودعائه بالليل،  مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب صالة النبي ( 3)

 .768ودعائه بالليل، برقم  مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب صالة النبي ( 4)
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((بيته إال املكتوبة

(1). 

ُيستحب أن يكون  وعدم قطعه، الليلالمداومة على قيام  -5

هلا  للمسلم ركعات معلومة يداوم عليها، فإذا نشط طوَّ

فها، وإذا فاتته قضاها ضي ر حلديث عائشة ؛وإذا مل ينشط خفَّ

خذوا من األعَمل ما تطيقون فإن ))قال:  عن النبي  اهلل عنها

أحب العمل إىل اهلل ))وكان يقول:  ((اهلل ال يمله حتى متل وا

((ما داوم عليه صاحبه وإن قل  
عبد اهلل بن وحلديث  ؛(2)

يا عبد اهلل )) :قال:قال يل النبي  ضي اهلل عنهمار عمرو بن العاص

((الليلفرتك قيام  الليلال تكن مثل فالن كان يقوم 
؛ (3)

إذا  وكان رسول اهلل ...))قالت:  ضي اهلل عنهار وحلديث عائشة

صىل صالة أحّب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو 

((ي عرشة ركعةتصىل من النهار ثن الليلوجع عن قيام 
(4) ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، وتقدم خترجيه. 781، ومسلم واللفظ له، برقم 731متفق عليه: البخاري، برقم ( 1)

 واللفظ له، وتقدم خترجيه. ،782، ومسلم برقم 970متفق عليه: البخاري، برقم ( 2)

 ، ويأيت خترجيه.1159 م، ومسلم، برق1152البخاري، برقم متفق عليه: ( 3)

 ، وتقدم خترجيه.746مسلم، برقم ( 4)
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: قال: قال رسول اهلل   بن اخلطابوحلديث عمر 

من نام عن حزبه أو عن يشء منه فقرأه فيَم بُي صالة ))

((لالليوصالة الظهر ُكتَِب له كأنَم قرأه من  الفجر
(1). 

غلبه النعاس ينبغي له أن يترك الصالة وضنام حتى يذهب إذا  -6
إذا نعس ))قال: أن النبي  ضي اهلل عنهار حلديث عائشة؛عنه النوم

فإن ؛حتى يذهب عنه النوم كم يف الصالة فلريقْد أحُد 

 كم إذا صىل وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب  أحَد 

((نفسه
إذا قام أحدكم من ))يرفعه:  وحلديث أيب هريرة؛(2)

فاستعجم القرآن عىل لسانه فلم يدِر ما يقول  الليل

((فليضطجع
(3). 

كان يصـــل من  ألن النبي ؛ُيساااااااتحب له أن يوقظ أهله -7

يل عائشــــة الل قال ل هار فإذا أوتر  يا )):ضيييي اهلل عن فأوتري  قومي 

((عائشـــة
: قال:قال رســـول اهلل   وحلديث أيب هريرة؛(4)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، وتقدم خترجيه.747مسلم، برقم ( 1)

 ، وتقدم خترجيه. 786، ومسلم، برقم 212متفق عليه: البخاري، برقم ( 2)

 ، وتقدم خترجيه.787مسلم، برقم ( 3)

 ، وتقدم خترجيه. 744، ومسلم واللفظ له، برقم 997متفق عليه: البخاري، برقم ( 4)
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ــه  الليــلرحم اهلل رجاًل قــام من )) فصـــىل،ثم أيقظ امرأت

،فإن أبت نضــح يف وجهها املاء،ورحم اهلل امرأة فصــلت

،ثم أيقظــت زوجهــا،فــإن أبى فصـــلــت الليــلقــامــت من 

((ت يف وجهه املاءحنض
ضي ر .وعن أيب سعيد وأيب هريرة(1)

قال: عن النبي  اهلل عنهما نه  ـــتيقظ الرجل من ))أ يلإذا اس  الل

لذاكرين اهلل كثريًا  با من ا يا ركعتُي ُكت ته فصـــل وأيقظ امرأ

((والذاكرات
(2). 

طرقه وفاطمة بنت  أن النبي   وعن عل بن أيب طالب

فقلت: يا رسول اهلل، إنام  ((أال تصليان؟))ليلًة فقال:  النبي 

أنفسنا بيد اهلل فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانرصف رسول اهلل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 1610النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الرتغيب يف قيام الليل، برقم ( 1)

وابن ماجه، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل، برقم 

، وصححه األلباين يف 1308ب التطوع، باب قيام الليل، برقم ، وأبو داود، كتا1336

 .1/354 ،صحيح سنن النسائي

، 1335ابن ماجه، كتاب إقامة الصالة، باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل، برقم ( 2)

، وصححه األلباين يف صحيح 1309وأبو داود، كتاب التطوع، باب قيام الليل، برقم 

 .1/243 ،سنن أيب داود



 التهجد وقيام الليل

 

24 
  حني قلت له ذلك، ومل يرجع إيلَّ شيئًا، ثم سمعته وهو

ٍء  اإلنسانَوَكاَن  مدبٌر يرضب فخذه ويقول: َأْكَثَر يَشْ

 .(1)َجَدالً 

، الليلفيه فضيلة صالة )): - رمحه اهلل - قال ابن بطال

((وإيقاو النائمني من األهل والقرابة لذلك
 ، وقال الطربي(2)

فضل الصالة  مِ ظ  من عِ  لوال ما علم النبي )): - رمحه اهلل -

عمه، يف وقت جعله اهلل  ه وابن  ت  زعج ابن  ما كان يُ  الليليف 

عة خللقه سكنًا، لكنه اختار هلام إحراز تلك الفضيلة عىل الدَّ 

اَلِة : (3)والسكون، امتثاالً لقول اهلل تعاىل َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّ

َواْصطَِِبْ َعَلْيَها الَ َنْسأَُلَك ِرْزًقا نَّْحُن َنْرُزُقَك َوالَعاقَِبُة 

 اقتبس عل ((إنام أنفسنا بيد اهلل)):  . وقول عل(4)لِلتَّْقَوى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عىل قيام الليل  البخاري، كتاب التهجد، باب حتريض النبي  متفق عليه:( 1)

، ومسلم، كتاب صالة املسافرين، باب 1127والنوافل من غري إجياب، برقم 

 .54، واآلية من سورة الكهف: 775ت، برقم اِلث عىل صالة الليل وإن قلَّ 

 .3/11نقاًل عن فتح الباري، البن حجر ( 2)

 .3/11فتح الباري، البن حجر نقاًل عن ( 3)

 .132سورة طه، اآلية: ( 4)
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 :ذلك من قوله تعاىل  اهلل َيَتَوَفَّ األَنُفَس ِحَُي َمْوِِتَا

َمْوَت ـْمَلْ مَتُْت يِف َمنَاِمَها َفيُْمِسُك الَّتِي َقََض َعَلْيَها الَوالَّتِي 

ى إِنَّ يِف َذلَِك آلَ  َياٍت لهَقْوٍم َوُيْرِسُل األُْخَرى إىَِل َأَجٍل ُمَسمًّ

ُرونَ  ، وقوله: (2)املقصود: أيقظنا ((بعثنا))، وقوله (1)َيَتَفكَّ

أن الطرق هو اإلتيان يف  - رمحه اهلل - ، ذكر النووي((طرقه))

لفخذه املختار يف معناه: أنه من  ، وأن رضب النبي الليل

رسعة جوابه وعدم موافقته به عىل االعتذار، وهلذا رضب 

 اإلنسان، وأمر الليلفخذه، واحلديث فيه: احلث عىل صالة 

صاحبه هبا، وتعهد اإلمام والكبري رعيته، بالنظر يف مصالح 

ل نصيحته أو دينهم ودنياهم، وأنه ينبغي للناصح إذا مل تقب

 .(3)ف إال ملصلحةعنِّ اعتذر إليه بام ال يرتضيه أن ينكف وال يُ 

قالت: استيقظ  زوج النبي  ضي اهلل عنهار وعن أم سلمة

سبحان اهلل ماذا أنزل اهلل من ))ليلة فزعًا، فقال:  رسول اهلل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .42سورة الزمر، اآلية: ( 1)

 .3/11 ،انظر: فتح الباري، البن حجر( 2)

 .3/11 ،،وفتح الباري البن حجر6/311،انظر:رشح النووي عىل صحيح مسلم( 3)
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 يوسفب حاخلزائن؟ وماذا ُأنِزل من الفتن؟ أيقظوا صوا

لكي يصلُي، ُربَّ كاسية يف الدنيا عارية  - يريد أزواجه -

((ماذا أنزل الليلة؟)). ويف لفظ: ((يف اآلخرة
. قال احلافظ (1)

 الليلفيه التحريض عىل صالة ...)): - رمحه اهلل - ابن حجر

((ؤخذ من ترك إلزامهن بذلكيُ  ،وعدم اإلجياب
. ويف (2)

احلديث استحباب ذكر اهلل عند االستيقاو، وإيقاو الرجل 

 ، قال ابن األثري(3)ُث دُ أهله بالليل للعبادة، ال سيام عند آية ت  

هذا  ((عارية يف اآلخرة رب كاسية يف الدنيا)): - رمحه اهلل -

لنفسه من األعامل الصاحلة، يقول:  اإلنسانكناية عام يقدمه 

ُربَّ غني يف الدنيا ال يفعل خريًا، وهو فقري يف اآلخرة، ))

وُربَّ مكتٍس يف الدنيا ذي ثروة ونعمة عاٍر يف اآلخرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د، باب ، وكتاب التهج115البخاري، كتاب العلم، باب العلم والعظة بالليل، برقم ( 1)

، وكتاب 1126حتريض النبي عىل قيام الليل والنوافل من غري إجياب، برقم 

، وكتاب الفتن، باب ال 6218األدب، باب التكبري والتسبيح عند التعجب، برقم 

 .7079يأيت زمان إال الذي بعده رش منه، برقم 

 .3/11 ،فتح الباري( 2)

 .3/11 ،انظر: املرجع السابق( 3)
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((شقي  

(1). 

أن أباه عمر بن اخلطاب كان  ، وعن عبد اهلل بن عمر

 الليل، حتى إذا كان من آخر ما شاء اهلل الليليصل من 

أيقظ أهله للصالة، يقول هلم: الصالة الصالة، ثم يتلو 

اَلِة َواْصَطِِبْ َعَلْيَها الَ  هذه اآلية: َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّ

 .(2)َوالَعاقَِبُة لِلتَّْقَوىَنْسَأُلَك ِرْزًقا نَّْحُن َنْرُزُقَك 

أو أقل عىل حسب   من القرآن أو أكثر،اً يقرأ المتهجد نزء -8

 بني اجلهر بالقراءة ريَّ ما تيرس مع التدبر ملا يقرأ، وهو خُم 

أو  ،واإلرسار هبا، إال أنه إن كان اجلهر أنشط له يف القراءة

ا فاجلهر أفضل، هبكان بحرضته من يستمع قراءته، أو ينتفع 

وإن كان قريبًا منه من يتهجد، أو من يترضر برفع صوته، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، 6/68يف أحاديث الرسول  جامع األصول( 1)

، قال 5موطأ اإلمام مالك، كتاب صالة الليل، باب ما جاء يف صالة الليل، برقم ( 2)

إسناده )): 6/69 ،الشيخ عبد القادر األرنؤوط يف حاشيته عىل جامع األصول

، 1/390 ،وصححه األلباين يف حاشيته عىل مشكاة املصابيح للتِبيزي ،((صحيح

 .1240برقم 
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ن مل يكن ال هذا وال هذا، فليفعل ما فاإلرسار أوىل، وإ

 .(1)شاء

وقد دلت األحاديث عىل هذا كله، فعن عبد اهلل بن 

ليلة فأطال  صليت مع رسول اهلل ))قال:   مسعود

، قيل: وما مهمت به؟ قال: مهمت 
ٍ
حتى مهمت بأمر سوء

((أن أجلس وأدعه
صليت مع ))قال:   . وعن حذيفة(2)

فقلت:يركع عند املائة، ثم  البقرةذات ليلة فافتتح  النبي 

مىض فقلت: يصل هبا يف ركعة، فمىض فقلت: يركع هبا، 

فقرأها، يقرأ  آل عمرانفقرأها، ثم افتتح  النساءثم افتتح 

مرتساًل، إذا مرَّ بآية فيها تسبيح سبَّح، وإذا مر بسؤال 

ذ ذٍ سأل، وإذا مر بتعو   ((...تعوَّ
، وعن عوف بن مالك (3)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2/562 ،انظر: املغني البن قدامة( 1)

متفق عليه: البخاري، كتاب التهجد، باب طول القيام يف صالة الليل، برقم ( 2)

، ومسلم واللفظ له، كتاب صالة املسافرين، باب استحباب تطويل القراءة 1135

 .773يف صالة الليل، برقم 

صالة الليل،برقم مسلم،تاب صالة املسافرين،باب استحباب تطويل القراءة يف ( 3)

772. 
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ليلة فقرأ سورة  قال: قمت مع رسول اهلل   األشجعي

إال وقف فسأل، وال يمر بآية  ةيمر بآية رمحال ، البقرة

ذ، ثم ركع بقدر قيامه، يقول يف ال وقف فتعوَّ عذاب إ

سبحان ذي اجلِبوت، وامللكوت، والكِبياء، ))ركوعه: 

ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال يف سجوده مثل  ((والعظمة

((، ثم قرأ سورة سورةآل عمرانقام فقرأ ب ذلك، ثم
(1) .

 الليليصل من  أنه رأى رسول اهلل   حذيفةوعن 

، آل عمران، والبقرةفصىل أربع ركعات، فقرأ فيهن: 

((األنعاموالنساء، واملائدة أو 
(2). 

ل يف ركعة   اهلل بن مسعودوعن عبد  أن رجالً قرأ املفصَّ

ًا كهذِّ الشعر؟))فقال له:  لقد عرفت النظائر التي كان  هذَّ

يقرن بينهن،فذكر عرشين سورة من املفصل  رسول اهلل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 873أبو داود، كتاب الصالة، باب ما يقول الرجل يف ركوعه وسجوده، برقم ( 1)

، 1049والنسائي، كتاب االفتتاح، باب نوع آخر من الذكر يف الركوع، برقم 

 .1/166 ،وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود

، 774عه وسجوده، برقم أبو داود، كتاب الصالة، باب ما يقول الرجل يف ركو( 2)

 .1/166 ،وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود
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((سورتني من آل حم يف كل ركعة

 كان النبي )).ويف لفظ:(1)

عرشون سورة من ))وقال: ((يقرأهن اثنتني اثنتني يف كل ركعة

أول املفصل عىل تأليف ابن مسعود آخرهن من 

ويف لفظ  .(2)ُلونَ َعمَّ َيَتَساءَ ،والدخان،حماحلواميم:

عرشون سورة يف عرش ركعات من املفصل يف ))ملسلم: 

((تآليف عبد اهلل
هّذًا كهذِّ الشعر، إن ...)). ويف لفظ ملسلم: (3)

ز تراقيهم، ولكن إذا وقع يف وون القرآن ال جياؤأقوامًا يقر

القلب فرسخ فيه نفع، وإن أفضل الصالة الركوع 

يقرن  ائر التي كان رسول اهلل ظوالسجود، إين ألعلم الن

((...بينهن
(4). 

بآية من  قام رسول اهلل ))قالت: ضي اهلل عنهار وعن عائشة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متفق عليه: البخاري، كتاب األذان، باب اجلمع بُي السورتُي يف ركعة، والقراءة ( 1)

، ومسلم، كتاب صالة 775باخلواتيم، وبسورة قبل سورة، وبأول سورة، برقم 

، برق  (.722) -275م املسافرين، باب ترتيل القرآن واجتناب اهلذ 

 .5043، ورقم 4996البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، برقم ( 2)

 وتقدم خترجيه. ،(722) -276مسلم، برقم ( 3)

 (.722) -275مسلم، برقم( 4)
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((القرآن ليلة

بآية  قام النبي ))قال:   . وعن أيب ذر(1)

ُْم ِعَباُدَك  حتى أصبح يرددها، واآلية: ْم َفإَِّنَّ ِّْبُ إِن ُتَعذه

ْم َفإِنََّك َأنَت اْلَعِزيُز ال  .(2)َحكِيمُ ـْ َوإِن َتْغِفْر هَلُ

عىل  الليلوهذا يدل عىل التنويع يف القراءة يف صالة 

وعىل حسب األحوال  ،حسب ما يفتح اهلل به عىل عبده

 وقوة اإليامن.

 فعن عائشة ،الليلوأما الجهر بالقراءة واإلسرار بها في قيام 

بالليل جيهر أم يرّس؟  أهنا ُسئلت عن قراءة النبي  ضي اهلل عنهار

((ربام جهر وربام أرسَّ  ،يفعلكل ذلك قد كان ))فقالت: 
(3). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وصحح إسناده 448الرتمذي، كتاب الصالة، باب ما جاء يف قراءة الليل، برقم ( 1)

 .1/140 ،األلباين يف صحيح الرتمذي

ابن ماجه، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء يف القراءة يف صالة الليل، ( 2)

، وصححه 1/225 ،، وحسنه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه1350برقم 

 .6/105 ،األرنؤوط يف حاشيته عىل جامع األصول

، والرتمذي، كتاب فضائل 1437باب يف وقت الوتر، برقم  أبو داود، كتاب الوتر،( 3)

، والنسائي، كتاب قيام الليل 2924، برقم القرآن، باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي 

، وابن ماجه، كتاب إقامة الصالة، 1662وتطوع النهار، باب كيف القراءة بالليل، برقم 

، وصححه 6/149 ،وأْحد ،1354باب ما جاء يف القراءة يف صالة الليل، برقم 

 .1/365 ،األلباين يف صحيح سنن النسائي
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يا أبا بكر، ))قال أليب بكر:  أن النبي   وعن أيب قتادة

قال: قد  ((مررت بك وإنك تصيل ختفُض صوتك

وقال  ((ارفع قليالً ))أسمعُت من ناجيُت يا رسول اهلل، قال: 

فقال: يا  ((مررت بك وأنت تصيل رافعًا صوتك))لعمر: 

أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، قال:  !رسول اهلل

((اخفض قليالً ))
(1). 

سمع رجاًل يقرأ من  أن النبي  ضي اهلل عنهار عائشةوعن 

يرْحه اهلل لقد أذكرين كذا وكذا، آية كنت ))، فقال: الليل

 كان النبي ))ويف لفظ:  ((أسقطتها من سورة كذا وكذا

رْحه اهلل لقد ))يستمع قراءة رجل يف املسجد فقال: 

((أذكرين آية كنت ُأنسيتها
(2). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 1329أبو داود، كتاب التطوع، باب رفع الصوت بالقراءة يف صالة الليل، برقم ( 1)

، وصححه األلباين 447والرتمذي، كتاب الصالة، باب ما جاء يف القراءة بالليل، برقم 

 .1/247 ،يف صحيح سنن أيب داود

البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب من مل ير بأسًا أن يقول سورة متفق عليه: ( 2)

البقرة، وسورة كذا وكذا، ومسلم، واللفظ له يف كتاب فضائل القرآن، باب األمر 

 .788وجواز قول ُأنسيتها، برقم  ،بتعهد القرآن، وكراهة قول نسيت آية كذا
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والقرآن إذا صىلَّ به احلافظ له بالليل والنهار ذكره، 

قال:  أن رسول اهلل  ضي اهلل عنهمار بن عمر حلديث عبد اهلل

لة قالقرآن كمثل صاحب اإلبل املعإنَم مثل صاحب ))

((طلقها ذهبتأإن عاهد عليها أمسكها وإن 
. ويف رواية (1)

وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره ))ملسلم: 

((وإذا مل يقم به نسيه
(2). 

 ألن النبي ؛الليلنواز التطوع نماعة أحيانًا في قيام -9

وصىل منفردًا،لكن كان أكثر تطوعه  ،صىل مجاعة

،وبأنس وأمه (4)،وابن عباس مرة(3)منفردًا،فصىل بحذيفة مرة

، (7)،وبعوف بن مالك مرة(6)،وبابن مسعود مرة(5)واليتيم مرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرآن وتعاهده، برقم  متفق عليه: البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب استذكار( 1)

 .789، ومسلم، كتاب صالة املسافرين، باب األمر بتعهد القرآن، برقم 5031

 وتقدم يف الذي قبله. ،(789) -227مسلم، برقم ( 2)

 . خترجيهوتقدم ، 227مسلم، برقم ( 3)

 وتقدم خترجيه.  ،(763)-82، ومسلم، برقم 992متفق عليه: البخاري، برقم ( 4)

 .، وتقدم خترجيه658م ( مسلم، برق5)

 ، وتقدم خترجيه. 773، ومسلم، برقم 135متفق عليه: البخاري، برقم ( 6)

 ، وتقدم خترجيه. 1049، والنسائي برقم 873أبو داود، برقم ( 7)
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، وصىل (1)وصىل بأنس وأمه، وأم حرام خالة أنس مرة

أصحابه يف بيت عثامن  مَّ ، وأ  (2)بعتبان بن مالك وأيب بكر مرة

ولكن ال يتخذ ذلك سنة راتبة، وإنام إذا فعل ذلك ، (3)مرة

سنة أحيانًا فال بأس، إال صالة الرتاويح فإن اجلامعة فيها 

 .(4)دائمة

 ضي اهلل عنهمار حلديث عبد اهلل بن عمر ؛يختم تهجده بوتر -10

. ((اجعلوا آخر صالتكم بالليل وتراً ))قال:  عن النبي 

فليجعل آخر صالته  الليلمن صىل من )) ويف لفظ ملسلم:

((كان يأمر بذلك فإن رسول اهلل ،]قبل الصبح[ وتراً 
(5). 

ليحصل عىل األجر يف مجيع  ؛يحتسب النومة والقومة -11

يف النوم واليقظة، وقد تذاكر معاذ بن جبل وأبو أحواله: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وتقدم خترجيه.، 660مسلم، برقم ( 1)

 .33، ومسلم، برقم 1186متفق عليه: البخاري، برقم ( 2)

 .2/567 ،قدامةانظر: املغني البن ( 3)

 .98ص ،انظر: االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية( 4)

 ، وتقدم خترجيه.751، ومسلم، برقم 998متفق عليه: البخاري، برقم ( 5)
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األعامل الصاحلة، فقال معاذ: يا  عنهما ضي اهللر موسى األشعري

قاً  (1)عبد اهلل ، قال: (2)كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفّوُقُه تفو 

فأقوم وقد  الليلفكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول 

قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب اهلل يل فأحتسب 

فقال معاذ أليب ))، ويف رواية: ((قومتي نومتي كام أحتسب

موسى: كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائاًم وقاعدًا، وعىل 

، قال: أما أنا فأقوم وأنام، فوقه تفوقاً تراحلتي، وأ

((فأحتسب نومتي كام أحتسب قومتي
(3). 

ومعناه أنه )): - رمحه اهلل تعاىل - قال احلافظ ابن حجر

ألن الراحة  ؛الثواب يف الراحة كام يطلبه يف التعبيطلب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أبو موسى األشعري: اسمه عبد اهلل بن قيس.( 1)

يناً بعد حُي،مأخوذ من فواق : أي أالزم قراءته ليالً وَّناراً شيئاً بعد يشء،وحأتفوقه( 2)

وهو أن حتلب ثم ترتك ساعة حتى تدر ثم حتلب،هكذا دائًَم.انظر:فتح  ،الناقة

 .8/62،الباري البن حجر

متفق عليه: البخاري واللفظ له، كتاب املغازي، باب بعث أيب موسى ومعاذ إىل ( 3)

، ومسلم، كتاب 4345، 4344، 4342، 4341اليمن قبل حجة الوداع، برقم

 .1733اجلهاد، باٌب يف األمر بالتيسري وترك التنفري، برقم 
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لت الثواب ((إذا ُقصد هبا اإلعانة عىل العبادة حصَّ

(1). 

رمحه  - وسمعت اإلمام عبد العزيز بن عبد اهلل ابن باز

وهذا فيه حسن سرية الصحابة وغريهتم، ))يقول:  - اهلل

واملذاكرة فيام بينهم، وفيه االحتساب حتى النومة 

ره: ساعة للقرآن، وم أمم وقته، وينظّ ، فاملسلم ينظّ والقومة

((...وساعة ألموره األخرى، وساعة ألهله
(2). 

هو األفضــل يف  ول القيام م  كثرة الركوع والسااااااجود  -12

سبب امللل الليلالة ص شق ذلك أو ي حلديث جابر ؛ما مل ي

أفضل الصالة طول ))قال:  أن النبي  عنهما ضي اهللر بن عبد اهلل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8/62 ،فتح الباري( 1)

، يف فجر يوم 4341سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، اِلديث رقم ( 2)

 هـ باجلامع الكبري يف مدينة الرياض.22/7/1416اخلميس املوافق 
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(1)القنوت

...))
، أن ثوبان موىل رســـول اهلل  وحلديث؛ (2)

رجاًل ســـأله عن عمٍل يدخل به اجلنة، أو بأحب األعامل 

لت رســـول اهلل  إىل اهلل، ــــأ قال:س قال:  ف لك ف عن ذ

عليك بكثرة الســجود هلل،فإنك ال تســجد هلل ســجدة إال ))

((خطيئة اوحطَّ عنك ِّبرفعك اهلل ِّبا درجة 
وحلديث ؛ (3)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيطلق عىل: الطاعة، واخلشوع،  ،متعددة : يف اِلديث يروى بمعانٍ القنوت( 1)

وإقامة  ،والصالة، والدعاء، والعبادة، والقيام، وطول القيام، والسكوت، والسكون

الطاعة، واخلضوع ]انظر: النهاية يف غريب اِلديث البن األثري، باب القاف مع 

للقايض عياض، حرف  ،، ومشارق األنوار عىل الصحاح واآلثار4/111 ،النون

، ، وهدي الساري مقدمة فتح الباري، البن حجر2/186 ،مع سائر اِلروفالقاف 

وذكر اِلافظ ابن حجر أن ابن العريب ذكر أن القنوت ورد لعرشة معاٍن  [،176ص

 نظمها اِلافظ زين الدين العراقي:

 عااااادد معاااااانياااااه تجاااااداولفظ القنوت 
 

 رة معاني مرضااااايةشااااامزضدًا على ع  
 دعاااااء،خشاااااااااوع، والعبااااادة،  اااااعااااة 

 

 إقاااااامتهاااااا، إفراده باااااالعبودياااااااااااااااااااااااة 
 ساااااااااكوت، صاااااااااالة، والقياااام، و ولاااه 

 
نياااااه  ق ل بح ا لرا لطااااااعاااااة ا  كاااااذا دوام ا

 [.2/491 راجع فتح الباري الطبعة السلفية] 

فيرصف )) بعد أن ذكر معاين القنوت يف األحاديث: - رْحه اهلل - قال ابن األثري

]النهاية يف غريب  (( يهكل واحد من هذه املعاين إىل ما َيتمله اِلديث الوارد ف

 [.4/111 ،اِلديث واألثر

 .756مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب أفضل الصالة طول القنوت، برقم ( 2)

 ، وتقدم خترجيه.488مسلم، برقم( 3)
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سلمي سول  قال:  ربيعة بن كعب األ كنت أبيت مع ر

فقلت:  ((ســــل))فآتيه بوضـــوئه وحاجته،فقال يل:  اهلل 

قلت: هو  ((؟أَوغرَي ذلك))أسألك مرافقتك يف اجلنة. قال: 

ــأعنهي عىل نفســـــك بكثرة الســـجود))ذاك. قــال:  ((ف
 ؛(1)

أقرب ما ))قال:  أن رســـول اهلل   وحلديث أيب هريرة

((فــأكثر الــدعــاء ،يكون العبــد من ربــه وهو ســـــاجــد
 ؛(2)

أمــا )): يرفعــه إىل النبي ضييييي اهلل عنهمييار وحلــديــث ابن عبــاس

الركوع فعظموا فيه الرب، وأما الســـجود فاجتهدوا يف 

((فقِمٌن أن ُيستجاب لكم ،الدعاء
(3). 

هلذه األحاديث يف أهيام  ؛- رمحهم اهلل - اختلف العلامءو

أفضل:طول القيام مع قلة السجود، أو كثر السجود مع 

 قرص القيام؟

فمنهم من قال:كثرة السجود والركوع أفضل من طول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، وتقدم خترجيه.489مسلم، برقم ( 1)

 ، وتقدم خترجيه.482مسلم، برقم ( 2)

 ، وتقدم خترجيه.479مسلم، برقم ( 3)
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 ؛القيام، واختارها طائفة من أصحاب اإلمام أمحد

 ألحاديث فضل السجود آنفة الذكر.

 ومنهم من قال: إهنام سواء.

ومنهم من قال:طول القيام أفضل من كثرة الركوع 

الصالة طول  لأفض)):(1)حلديث جابر املذكور آنفاً ؛والسجود

((القنوت
املراد بالقنوت )) :-رمحه اهلل-،قال اإلمام النووي(2)

((القيام باتفاق العلامء فيام علمتهنا 
(3). 

ْن يف قول اهلل تعاىل:  -رمحه اهلل-وقال اإلمام الطربي َأمَّ

هو يف هذا املوضع  (4)َساِجًدا َوَقائًَِم  الليل ُهَو َقانٌِت آَناءَ 

وقال آخرون: هو الطاعة،  ...قراءة القارئ قائاًم يف الصالة

((والقانت املطيع
(5). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 23/69 ،، وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية2/564 ،انظر: املغني البن قدامة( 1)

 .2/270، ونيل األوطار للشوكاين

 .، وتقدم خترجيه756( مسلم، برقم 2)

 .6/281( رشح النووي عىل صحيح مسلم، 3)

 .9( سورة الزمر، اآلية: 4)

 .1/267( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 5)



 التهجد وقيام الليل

 

40 
ْن ُهَو َقانٌِت آَناءَ  :- رمحه اهلل - وقال ابن كثري  الليل َأمَّ

أي يف حال سجوده ويف حال قيامه، وهلذا  َساِجًدا َوَقائًَِم 

هو اخلشوع يف ية من ذهب إىل أن القنوت آلاستدل هبذه ا

الصالة ليس هو القيام وحده كام ذهب إليه آخرون، وقال 

 .))(1)ولرسوله   القانت املطيع هلل  ابن مسعود

: أن تطويل - رمحه اهلل - واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية

تكثريها قيامًا الصالة قيامًا وركوعًا وسجودًا أوىل من 

 .(2)وركوعًا وسجوداً 

رمحه  - وسمعت اإلمام عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز

قد تنازع أهل العلم يف أهيام أفضل: طول ))يقول:  - اهلل

القيام مع قلة السجود، أو كثرة السجود مع قرص القيام، 

ومنهم من فضل هذا، وكانت صالة  امنهم من فضل هذ

ال القيام أطال السجود معتدلة إن أط الرسول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4/48العظيم البن كثري، ( تفسري القرآن 1)

، 83-23/69، وقد فصل يف ذلك من 23/71( فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، 2)

وذكر أن جنس السجود أفضل من جنس القيام من اثني عرش وجهًا، ثم ذكر هذه 

 .الوجوه باألدلة تفصيالً 
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والركوع، وإن قرص القيام قرص الركوع والسجود، وهذا 

أن األفضل أن يصل  - رمحه اهلل - . وذكر((أفضل ما يكون

املسلم ما يستطيع، حتى ال يمل، فإذا ارتاحت نفسه 

للتطويل أطال، وإن ارتاحت نفسه للتقصري قرص إذا رأى 

راحة ضمريه أن التقصري أخشع له وأقرب إىل قلبه و

وتلذذه هبذه العبادة، وكلام كثرت السجدات كان أفضل، 

فإن استطاع املسلم ذلك فاألفضل طول القيام مع كثرة 

الركوع والسجود جيمع بني األمرين، وهي صالة معتدلة 

 .(1)إن أطال القيام أطال الركوع والسجود وإن قرص قرص

 يتحمل كثريًا يف العبادة،ويتلذذ وقد كان النبي 

قدماه، فتقول له  ر  حتى تتفطَّ  الليلهبا،وربام يقوم يف صالة 

: يا رسول اهلل، مل تصنع هذا وقد غفر اهلل لك رضي اهلل عنها عائشة

أكون عبدًا أفال ))ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البن من منتقى األخبار  1261( سمعته من سَمحته أثناء تقريره عىل اِلديث رقم 1)

 .تيمية
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((شكوراً 

أنه قرأ يف ركعة واحدة من قيام  .وقد ثبت عنه (1)

  ،ورآه حذيفة(2)آل عمران،والنساء،والبقرةسورة  :الليل

 ،آل عمران،والبقرةقرأ فيهن: الليليصل أربع ركعات من 

 .(3)األنعامواملائدة أو  والنساء،

كان يصل إحدى )): عن النبي  رضي اهلل عنها وقالت عائشة

فيسجد  - بالليلتعني  - عرشة ركعة، كانت تلك صالته

ُدُكم مخسني آية قبل أن  من ذلك قدر ما يقرأُ  السجدة أ ح 

((يرفع رأسه
(4). 

بل  ؛ من عبادة ربه يرتاح لذلك وال يمل   وقد كان 

قال: قال رسول اهلل   عينه، فعن أنس ة  رَّ كانت الصالة قُ 

 :((  عيني يف  ةُ رَّ والطيب، وُجِعلت قُ  النساءُحبهَب إيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من  2820، 2819، ومسلم، برقم 4836/4837متفق عليه: البخاري، برقم ( 1)

 وتقدم خترجيهَم. رضي اهلل عنهما حديث عائشة واملغرية

 وتقدم خترجيه. ،772مسلم، برقم ( 2)

 وتقدم خترجيه. ،1049برقم  ،، والنسائي873أبو داود، برقم ( 3)

 . 994ء يف الوتر، برقم البخاري، كتاب الوتر، باب ما جا( 4)



 التهجد وقيام الليل

 

43 
. وكانت الصالة راحته، فعن سامل بن أيب اجلعد (1)((ةالصال

فكأهنم عابوا قال: قال رجل: ليتني صليت واسرتحت، 

يا بالل ))يقول:  فقال: سمعت رسول اهلل  ،عليه ذلك

((أقم الصالة أرحنا ِّبا
(2). 

 ،خذوا من األعَمل ما تطيقون)): أما األمة فقال هلم 

((واحتى متله  يمله  فإن اهلل ال
عن   . وعن أيب هريرة(3)

إال  أحٌد  الدينَ  شادَّ ولن يُ  ْسٌ إن الدين يُ ))أنه قال:  النبي 

دوا وقاربوا، وأبرشوا، واستعينوا بالغدوة ، فسده هُ بَ لَ غَ 

((تبلغوا القصَد  جلة، والقصَد والروحة، ويشء من الده 
(4). 

يقول:  - رمحه اهلل - وسمعت سامحة اإلمام ابن باز

وهذا يدل عىل أن األفضل يف حقنا القصد وعدم التطويل ))
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 3/128 ،، وأْحد3904النساء، باب حب النساء، برقم  ةالنسائي، كتاب ِعرش( 1)

 .3/827 ،وصححه األلباين يف صحيح النسائي

، 4986، ورقم 4985أبو داود، كتاب األدب، باب ما جاء يف العتمة، برقم ( 2)

 …3/941 ،وصححه األلباين يف صحيح سنن النسائي

 ، وتقدم خترجيه.782برقم  ،، ومسلم1970عليه: البخاري متفق ( 3)

 ، وتقدم خترجيه.2816، ومسلم، برقم 6463، ورقم 39متفق عليه: البخاري، برقم ( 4)
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حتى ال نمل، وحتى ال نفرت من العبادة،  الذي يشق علينا

فاملؤمن يصل وجيتهد ويتعبد لكن من غري مشقة، بل 

((يتوسط يف األمور حتى ال يمل العبادة
(1). 

 :الليلسابعًا: األسباب المعينة على قيام 
وما  ، ومنزلة أهله عند   تعالى،الليلمعرفة فضل قيام  -1

هلم من السعادة يف الدنيا واآلخرة، وأن هلم اجلنة، وقد 

شهد اهلل هلم باإليامن الكامل، وأهنم ال يستوون هم 

من أسباب دخول  الليلوالذين ال يعلمون، وأن قيام 

اجلنة، ورفع الدرجات يف غرفها العالية، وأنه من صفات 

مما ، وأنه الليلعباد اهلل الصاحلني، وأن رشف املؤمن قيام 

 .(2)املؤمن اإلنسانينبغي أن يغبط عليه 

والترهيب من  الليلمعرفة كيد الشيطان،وتثبيطه عن قيام  -2
قال:   حلديث عبد اهلل بن مسعود؛الليلترك قيام  يء من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من منتقى األخبار. 1262-1257سمعته من سَمحته أثناء تقريره عىل األحاديث من رقم ( 1)

املسائل يف فضل قيام الليل قبل تقدمت مجيع األدلة عىل كل مسألة من هذه ( 2)

 صفحات.
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ذاك ))أصبح قال:  رجل نام ليلة حتى ُذكر  عند النبي 

((يف أذنيه))أو قال: ، ((رجل بال الشيطان يف أذنه
 ؛(1)

يعقد ))قال:  أن رسول اهلل   وحلديث أيب هريرة

الشيطان عىل قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثالث ُعقٍد، 

،فإن ْد يرضب عىل مكان كل عقدة:عليك ليل طويل فارقُ 

ت ،فإن توضأ انحلَّ ت عقدةاستيقظ فذكر اهلل انحلَّ 

ت ُعَقُدُه،فأصبح نشيطًا طيب عقدة،فإن صىل انحلَّ 

((النفس، وإال أصبح خبيث النفس كسالن
وحلديث ؛ (2)

قال: قال يل رسول  عنهمارضي اهلل  عبد اهلل بن عمرو بن العاص

 الليليا عبد اهلل ال تكن مثل فالن كان يقوم من )): اهلل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متفق عليه: البخاري، كتاب التهجد، باب إذا نام ومل يصل بال الشيطان يف أذنه، ( 1)

، ومسلم، 3270، وكتاب بدء اخللق، باب صفة إبليس وجنوده، برقم 1144برقم 

 .774كتاب صالة املسافرين، باب اِلث عىل صالة الليل وإن قلت، برقم 

عليه:البخاري، كتاب التهجد، باب عقد الشيطان، عىل قافية الرأس إذا مل متفق ( 2)

، ومسلم، كتاب صالة املسافرين، باب اِلث عىل صالة 1142يصله بالليل، برقم 

 .776الليل، برقم 
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((الليلفرتك قيام 

أنه  رضي اهلل عنهما  ، وحلديث عبد اهلل بن عمر(1)

 رضي اهلل عنها املؤمننيرأى رؤيا فقصها عىل أخته حفصة أم 

تها عىل رسول اهلل  نعم الرجل عبد اهلل لو ))فقال:  فقصَّ

إال  الليلينام من ال فكان بعُد  ((الليلكان يصيل من 

((قليالً 
(2) . 

إن اهلل )): قال: قال رسول اهلل   وعن أيب هريرة

اظيُ  باألسواق، جيفة  (4)اب، سخَّ (3)بغض كل جعظريٍّ جوَّ

((بالليل، ْحار بالنهار، عاملٍ جاهل بأمر اآلخرة
(5). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متفق عليه: البخاري، كتاب التهجد، باب ما يكره من ترك قيام الليل ملن كان يقومه، ( 1)

ه يف سبعة عرش موضعًا بألفاظ مفيدة يف الصيام والصالة ، وقد أخرج1152برقم 

وأخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب  .1131واِلقوق وهذه املواضع أوهلا برقم 

 (.1159) -185النهي عن صوم الدهر، برقم 

، ومسلم، 1122، 1121متفق عليه:البخاري،كتاب التهجد،باب فضل قيام الليل،برقم ( 2)

 .2479 برقم رضي اهلل عنهما الصحابة،باب من فضائل عبد اهلل بن عمروكتاب فضائل 

 : األكول، وقيل: اجلموع املنوع.: الشديد الغليظ، واجلواظاجلعظري( 3)

 .1/500 ،للمنذري: الصياح. انظر: الرتغيب والرتهيب والصخاب السخاب( 4)

، والبيهقي يف السنن، وصحح إسناده 1/273، 72برقم  ،ابن حبان يف ]اإلحسان[( 5)

 ،)اإلحسان( ،عىل رشط مسلم شعيب األرنؤوط يف حاشيته عىل صحيح ابن حبان

ن إسناده يف 195برقم  ة،وصحح إسناده األلباين يف الصحيح ،1/274 ، وحسَّ
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فإنه يدفع عىل العمل ويذهب  ؛قصر األمل وتذكر الموت -3

قال: أخذ رسول  رضي اهلل عنهما حلديث عبد اهلل بن عمر؛الكسل

كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر ))بمنكبي فقال: اهلل 

تنتظر إذا أمسيت فال )).وكان ابن عمر يقول: ((سبيل

الصباح، وإذا أصبحت فال تنتظر املساء، وخذ من 

((صحتك ملرضك، ومن حياتك ملوتك
(1). 

 :- رمحه اهلل تعاىل - قال اإلمام البخاري

 ركوعٍ  اغتنم في الفراغ فضاااااااااااااال
 

 فعساااااااااى أن يكون موتاااااك بغتاااااة 
 كم صاااااااااحيح رأيج من غيرساااااااااقمٍ  

 

 (2)ذهبج نفساااااااه الصاااااااحيحة فلتة 

ــــاّم ول    الدارمي احلافظ  الرمحن ُنعي إليه عبد اهلل بن عبد ـ

 أنشد:

 إن عشاااااااااااج تفج  بااااألحباااة كلهم
 

 (3)وبقاااء نفسااااااااااك ال أبااا لااك أفج  

 وقال آخر: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .645صحيح الرتغيب برقم 

 .6416برقم  ((كن يف الدنيا كأنك غريب)): البخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي ( 1)

 .481هدي الساري مقدمة صحيح البخاري، البن حجر، ص( 2)

 .481ص ،املرجع السابق( 3)
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 صااااااااااالتاااااك نوٌر والعبااااااد رقودٌ 

 

 للصاااااااااالة عنياادونومااك ضاااااااااااد  

 وعمرك ُغنٌم إن عقلااااج ومهلااااةٌ  
 

 (1)يسااااااااايُر وضفنى دادبااااًا وضبيااااد 

 وقال بعض الصاحلني: 

 عجبُج من نسااااااااٍم ومن صااااااااحةٍ 
 

 الااافاااجااارومااان فاااتاااًى ناااااام إلاااى  
 فااالموُت ال تؤمن خطفاااُتاااااااااااااااااااااهُ  

 
 إذا يسااااااااااارِّي  الاالاايااااالفااي ماالاام  

 ن بااايااان ماااناااقاااول إلاااى حااافااارةٍ مااا 
 

 ياافااتاارا األعااماااااال فااي الااقااباار 
 ةٍ ر  عااااالاااااى غاااااِّ  وبااااايااااان مااااا خاااااوذٍ  

 
 باااااات  اااوضااااال الااا ااابااار والااافاااخااارِّ  

 عاااااانالاااااه الامااوُت عالااى غافاالاااااةٍ  
 

 (2)خساااااااارفمات محسااااااااورًا إلى  

حلديث أيب  ؛ليكتب له ما كان يعمل ؛م الصحة والفراغااغتن -4 

إذا مرض العبد أو سافر )):قال:قال رسول اهلل   موسى

((ُكتب له مثُل ما كان يعمل مقيًَم صحيحاً 
(3). 

فينبغي للعاقل أن ال يفوته هذا الفضل العظيم، فيجتهد 

يف حال الصحة،والفراغ، واإلقامة يف األعامل الصاحلة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والتهجد وقيام الليل البن أيب 42ص ،قيام الليل ملحمد بن نرص( 1)

 .329ص،الدنيا

 .92ص ،، وقيام الليل ملحمد بن نرص33ص ،ن أيب الدنياالتهجد وقيام الليل، الب( 2)

البخاري،كتاب اجلهاد والسري، باب يكتب للمسافر ما كان يعمل يف اإلقامة، برقم ( 3)

2996. 
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: وهلذا قال النبي ؛ غلعجز أو ُش حتى تكتب له إذا 

((: الصحة والفراغالناسمن  فيهَم كثريٌ  نعمتان مغبونٌ ))
(1) .

لرجٍل وهو  قال: قال رسول اهلل  رضي اهلل عنهما وعن ابن عباس

 هرمك،اغتنم مخسًا قبل مخس:شبابك قبل ))يعظه: 

وغناك قبل فقرك،وفراغك قبل  وصحتك قبل سقمك،

((شغلك،وحياتك قبل موتك
(2). 

لي خذ قوة ونشا ًا يستعين بذلك ؛الحرص على النوم مبكراً  -5
أن   حلديث أيب برزة ؛الفجروصالة  الليلعىل قيام 

كان يكره النوم قبل العشاء، واحلديث  رسول اهلل 

 .(3)بعدها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( البخاري، كتاب الرقاق، باب ما جاء يف الصحة والفراغ وال عيش إال عيش اآلخرة، 1)

 .6412برقم 

، وابن املبارك 4/306 ،ووافقه الذهبي اِلاكم، وصححه عىل رشط الشيخُي( 2)

، من حديث عمرو بن ميمون مرساًل، وقال ابن حجر 2، برقم 1/104 ،يف الزهد

أخرجه ابن املبارك يف الزهد بسند صحيح من ... )) 11/235 ،يف فتح الباري

ن شاهد لرواية اِلاكم، وصححه وفمرسل عمرو بن ميم (( مرسل عمرو بن ميمون

 .1088، برقم 2/355 ،اجلامع الصغري األلباين يف صحيح

 باب ما يكره من النوم قبل العشاء، البخاري بلفظه،كتاب مواقيت الصالة، متفق عليه:( 3)
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وإن الحرص على آداب النوم، وذلك ب ن ينام على  هارة،  -6

الوضوء، ثم مل يكن عىل طهارة توضأ، وصىل ركعتني سنة 

يدعو بام ثبت من أذكار النوم، وجيمع كفيه ثم ينفث فيهام 

ُقْل َأُعوُذ بَِربه و، ُقْل ُهَو اهلل َأَحٌد  ويقرأ فيهام:

ثم يمسح هبام ما  ،الناسُقْل َأُعوُذ بَِربه و، الفلق

استطاع من جسده يبدأ هبام عىل رأسه ووجهه وما أقبل 

من جسده، يفعل ذلك ثالث مرات، ويقرأ آية الكريس، 

، (1)، ويكمل أذكار النومالبقرةواآليتني من آخر سورة 

، وعليه أن الليلوهذا يكون من أسباب اإلعانة عىل قيام 

باألسباب بأن يضع ساعة عند رأسه تنبهه، أو يأخذ 

يويص من حوله من أهله، وأقاربه، أو جريانه، أو زمالئه 

 أن يوقظوه.

فال يكثر  ،الليلالعناية بجملة األسباب التي تعين على قيام  -7

األكل، وال يتعب نفسه بالنهار باألعامل التي ال فائدة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .461برقم  باب القراءة يف الصبح، كتاب الصالة، ومسلم بمعناه، ،568برقم 

 .78-68ص ،انظر: حصن املسلم من أذكار الكتاب والسنة، للمؤلف( 1)
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 ؛لقيلولة بالنهاربل ينظم أعامله النافعة، وال يرتك ا ؛فيها

، وجيتنب الذنوب واملعايص، الليلفإهنا تعني عىل قيام 

ر  عن الثوري
ُحِرْمُت قيام ))أنه قال:  - رمحه اهلل - وقد ُذكِ

هبا  مُ ر  فالذنوب قد حُيْ ، ((مخسة أشهر بذنب أذنبته الليل

، ومن أعظم الليلالعبد فيفوته كثري من الغنائم: كقيام 

: سالمة القلب للمسلمني، الليلالبواعث عىل قيام 

وطهارته من البدع، وإعراضه عن فضول الدنيا، ومن 

وقوة  ،: حب اهلل تعاىلالليلأعظم البواعث عىل قيام 

اإليامن بأنه إذا قام ناجى ربه وأنه حارضه ومشاهده، 

، ففي احلديث الصحيح (1)ملناجاة عىل طول القيامفتحمله ا

لساعة ال يوافقها عبد  الليلإن يف ))أنه قال:  عن النبي 

 ،مسلم يسأل اهلل خرياً من أمر الدنيا واآلخرة إال أعطاه إياه

 .(2)((وذلك كل ليلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .68-67خمترص منهاج القاصدين البن قدامة، صانظر: ( 1)

 وتقدم خترجيه. ،757برقم   مسلم عن جابر( 2)
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 : صالة النهار والليل المطلقة:ثامناً 
يصل املسلم ما شاء من ليل أو هنار من الصلوات  

 ؛غري أوقات النهي، وتكون صالته مثنى مثنى املطلقة يف

صالة ))قال:  عن النبي  رضي اهلل عنهما حلديث عبد اهلل بن عمر

، فيصل املؤمن ما شاء، (1)((...والنهار، مثنى مثنى الليل

وقد ثبت من حديث أنس بن مالك يف هذه اآلية: 

ْم َخْوًفا َمَضاِجِع ـَْتَتَجاََف ُجنُوُِّبُْم َعِن ال ُ َيْدُعوَن َرِّبَّ

كانوا يتيقظون ما ))قال:  .(2)َوَطَمًعا َوِِمَّا ََزْقنَاُهْم ُينِفُقونَ 

قيام )). وكان احلسن يقول: ((بني املغرب والعشاء يصلون

((الليل
َكاُنوا  :تعاىل أنه قال يف قوله  . وعن أنس(3)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وأبو 1166وتطوع النهار، باب كيف صالة الليل، برقم  الليل النسائي، كتاب قيام( 1)

، وابن ماجه، كتاب إقامة الصالة والسنة 1295داود، باب يف صالة النهار، برقم 

، وصححه األلباين 1322فيها، باب ما جاء يف صالة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم 

 ،داود ، وصحيح أيب1/221 ،، وصحيح ابن ماجه1/366 ،يف صحيح النسائي

1/240. 

 .16سورة السجدة، اآلية: ( 2)

، والرتمذي، كتاب 1321، برقم أبو داود، كتاب التطوع، باب وقت قيام النبي ( 3)

عن أنس بن مالك )) ، لكن لفظه:3196تفسري القرآن، باٌب ومن سورة السجدة، برقم 
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َن  كانوا يصلون يف ما ))قال:  (1)َما ََيَْجُعونَ  الليلَقلِيال مه

وعن  .(2)َتَتَجاََف ُجنُوُِّبُمْ  وكذلك بني املغرب والعشاء

صىل املغرب فام زال يصل يف  أن النبي ))  حذيفة

((صىل العشاء اآلخرةاملسجد حتى 
، ويف رواية عن (3)

؟ متى عهدك بالنبي  سألتني أمي: قال:  حذيفة

فقلت: ما يل به عهد منذ كذا وكذا، فنالت مني، فقلت هلا: 

فأصل معه وأسأله أن يستغفر يل ولك،  دعيني آيت النبي 

فصليت معه املغرب، فصىل حتى صىل  فأتيت النبي 

من هذا ))العشاء، ثم انفتل فتبعُته، فسمع صويت فقال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْم َعِن ال  عن هذه اآلية: الصالة  ]هذه[ نزلت يف انتظار  َمَضاِجعِ ـَْتَتَجاََف ُجنُوُِّبُ

، ويف صحيح 3/89 ،وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي ،(( التي ُتدعى العتمة

 .1/245 ،أيب داود

 .17سورة الذاريات، اآلية: ( 1)

، وصححه األلباين 1322، برقمأبو داود، كتاب التطوع، باب وقت قيام النبي ( 2)

 .1/245 ،يف صحيح سنن أيب داود

الرتمذي، كتاب الصالة، باب ما ذكر يف الصالة بعد املغرب أنه يف البيت أفضل، ( 3)

انظر: صحيح  ((...وقد روي عن حذيفة وساقه))، وقد قال الرتمذي: 604برقم 

 .1/187 ،الرتمذي لأللباين
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هلل لك ما حاجتك غفر ا))قلت: نعم، قال:  ((حذيفة؟

إن هذا ملك مل ينزل األرض قطه قبل ))قال:  ((وألمك؟

هذه الليلة استأذن ربَّه أن يسلم عيلَّ ويبرشين بأن فاطمة 

سيدة نساء أهل اجلنة، وأن اِلسن واِلسُي سيهدا 

((شباب أهل اجلنة
فصليت  أتيت النبي )). ويف لفظ له: (1)

((معه املغرب، فصىل إىل العشاء
(2). 

 ًا: نواز صالة التطوع نالسًا:سعات
مع القدرة عىل القيام، قال  جالساً  تصح صالة التطوع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،ريض اهلل عنهَم الرتمذي بلفظه، كتاب املناقب، باب مناقب اِلسن واِلسُي( 1)

، وصححه 5/404 ،، وقال: هذا حديث حسن غريب، وأخرجه أْحد3781برقم 

، وقال العالمة أْحد َّممد شاكر يف 3/226، األلباين يف صحيح سنن الرتمذي

وهذا إسناد )) بعد ذكره إلسناد اإلمام أْحد: 2/502 ،حاشيته عىل سنن الرتمذي

 .(( جيد، حسن أو صحيح

طوع بالليل، باب فضل التطوع بُي املغرب ابن خزيمة يف صحيحه، كتاب الت( 2)

، وقال 380برقم  ،، و رواه النسائي يف السنن الكِبى1194والعشاء، برقم 

، وصححه (( رواه النسائي بإسناد جيد)) :1/458 ،املنذري يف الرتغيب والرتهيب

، وقال يف حاشيته عىل مشكاة 1/241 ،األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب

 .(( سند جيد )): 3781برقم  ،عىل سند الرتمذي ،6162برقم  ،ِبيزياملصابيح للت
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((وهو إمجاع العلامء)): - رمحه اهلل - اإلمام النووي

(1). 

، (2)كام يصح أداء بعض التطوع من قيام وبعضه من قعود

وأما صالة الفريضة فالقيام فيها ركن، من تركه مع القدرة 

 .(3)باطلةعليه فصالته 

 رضي اهلل عنها وقد ثبتت األحاديث بذلك، ففي حديث عائشة

 الليلكان يصيل من ...))بالليل،قالت: يف صالة النبي 

تسع ركعات، فيهن الوتر،وكان يصيل لياًل طويالً 

وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد قائًَم،وليالً طويالً قاعداً،

 .(4)(( ... وهو قائم،وإذا قرأ قاعداً ركع وسجد وهو قاعد

يقرأ يف  ما رأيت رسول اهلل ))قالت:  رضي اهلل عنهاوعنها  

 قرأ جالسًا حتى جالسًا حتى إذا َكِِب  الليليشء من صالة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2/567 ،، وانظر: املغني البن قدامة6/255رشح النووي عىل صحيح مسلم، ( 1)

 .6/256 ،انظر: رشح النووي( 2)

 .6/258 ،رشح النووي( 3)

 مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب جواز النافلة قائًَم، وقاعدًا، وفعل بعض( 4)

 .730 الركعات قائًَم وبعضها قاعدًا، برقم
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إذا بقي عليه من السورة ثالثون أو أربعون آية قام فقرأهن 

((ثم ركع
(1) . 

 ما رأيت رسول اهلل )) قالت: رضي اهلل عنها وعن حفصة 

صىل يف سبحته قاعدًا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان 

يصيل يف سبحته قاعدًا، وكان يقرأ بالسورة فريتهلها حتى 

((تكون أطول من أطول منها
(2). 

 حلديث عبد اهلل بن عمرو؛وصالة املسلم قائاًم أفضل عند القدرة 

((صالة الرجل قاعدًا نصف الصالة))يرفعه: رضي اهلل عنهما
حلديث ؛و(3)

عن صالة  لت رسول اهلل أقال: س رضي اهلل عنهما حصنيعمران بن 

إن صىلَّ قائًَم فهو أفضل، ومن صىل )) الرجل قاعدًا فقال:

((...قاعدًا فله نصف أجر القائم
(4). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متفق عليه: البخاري، كتاب تقصري الصالة، باب إذا صىل قاعدًا ثم صح أو وجد ( 1)

بالليل يف  ، وكتاب التهجد، باب قيام النبي 1119 ،1118خفة متم ما بقي، برقم

 .1148رمضان، برقم

 .733برقم ،ئًَم وقاعداً مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب جواز النافلة قا( 2)

 .735مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب جواز النافلة قائًَم وقاعدًا، برقم( 3)

ومن ))ومتامه:  1115البخاري، كتاب تقصري الصالة، باب صالة القاعد، برقم( 4)
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ُمرتبِّعاً يف حال مكان ويستحب ملن صىلَّ قاعداً أن يكون  

 رأيت النبي )) قالت: رضي اهلل عنها حلديث عائشة ؛القيام

((يصيل مرتبهعاً 
: - رمحه اهلل - . قال اإلمام ابن القيم(1)

 [ بالليل ثالثة أنواع:كانت صالته ]))

 وهو أكثرها: صالته قائاًم. أحدها:

 أنه كان يصل قاعدًا ويركع قاعدًا. الثاين:

أنه كان يقرأ قاعدًا، فإذا بقي يسري من قراءته قام  الثالث:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ورجح اخلطايب أن  ،((املضطجع)) والنائم ،(( صىل نائًَم فله نصف أجر القاعد

املتطوع ال يصيل مضطجعًا، وإنَم هذا للمريض املفرتض الذي يمكنه أن يتحامل 

فيقوم مع مشقة فجعل القاعد عىل النصف من أجر القائم، ترغيباً يف القيام مع جواز 

 إنه ال َيفظ عن أحد من أهل))وقال يف صالة املتطوع القادر مضطجعًا: …قعوده

 ، نقالً بترصف عن فتح الباري البن حجر. ((العلم إنه رخص يف ذلك

يعلق عىل هذا الكالم  - رْحه اهلل - ، وسمعت سَمحة اإلمام ابن باز2/585

وهذا هو أقرب ما قيل، أما الذي ال قدرة له يف الفرض عىل القيام وال )) فيقول:

 .((لغري عذر القعود فله أجره كاماًل، أما املتنفل فال يصيل مضطجعاً 

واِلاكم  ،1661برقم  باب كيف صالة القاعد، كتاب قيام الليل، أخرجه النسائي،( 1)

،وصححه األلباين يف 1238 برقم، وابن خزيمة ،275 ، 1/258، ووافقه الذهبي

 .1/365،صحيح النسائي
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ت عنه ]  .](1)فركع قائاًم. واألنواع الثالثة صحَّ

 - وسمعت شيخنا اإلمام عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز

كانت صالة النبي عليه الصالة )): يقول - رمحه اهلل

عىل أنواع أربعة كام هو جمموع روايات والسالم بالليل 

 :رضي اهلل عنها عائشة

 يصل قائاًم ويركع قائاًم. -1

يصل وهو قاعد ثم إذا مل يبق  من القراءة إال نحو من  -2

 ثالثني آية أو أربعني قام فقرأ هبا ثم ركع. 

 يصل وهو قاعد ثم إذا ختم قراءته قام فركع. -3

((جالسيصل وهو جالس، ويركع وهو  -4
(2). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/331زاد املعاد، ( 1)

من صحيح 1119، 1118سمعته من سَمحته أثناء تقريره عىل اِلديث رقم( 2)

 .البخاري
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 الثاني: صالة التراوضح مبحثال
ألهنم كانوا  ؛مفهوم صالة التروايح: سميج بذلك -1

((يسرتحيون بعد كل أربع ركعات
(1). 

، ويقال: الرتوحية (2)الليلهي قيام رمضان أول  :والتراوضح

ألهنم كانوا يسرتحيون بني كل تسليمتني،  ؛يف شهر رمضان

ُسئلت: كيف كانت  اأهن ضي اهلل عنهار بناًء عىل حديث عائشة

يف رمضان؟ قالت: ما كان رسول اهلل  صالة رسول اهلل 

 يزيد يف رمضان وال يف غريه عىل إحدى عرشة ركعة :

ثم يصل  يصل أربعًا فال تسأل عن ُحسنهن وطوهلن،

ثم يصل  أربعًا فال تسأل عن حسنهن وطوهلّن،

((...ثالثاً 
يصل  ... ثم يصل أربعاً )): ضي اهلل عنهار . ودل قوهلا(3)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ولسان العرب البن 282انظر: القاموس املحيط، باب اِلاء، فصل الراء، ص( 1)

 .2/462،منظور، باب اِلاء، فصل الراء

 انظر: جمموع فتاوى اإلمام عبد العزيز بن عبد اهلل ابن باز. ( 2)

بالليل يف رمضان وغريه،  متفق عليه: البخاري، كتاب التهجد، باب قيام النبي ( 3)

، ومسلم، كتاب صالة املسافرين، باب صالة الليل وعدد ركعات النبي 1147برقم 

 738، برقم. 
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عىل أن هناك فصاًل بني األربع األوىل واألربع  ((... أربعاً 

الثانية، والثالث األخرية، ويسلم يف األربع من كل 

كان رسول اهلل ))قالت:  ضي اهلل عنهار حلديث عائشة ؛(1)ركعتني

  إحدى عرشة ركعة يوتر منها بواحدة الليليصل من)) .

((يسلم بني كل ركعتني ويوتر بواحدة))ويف لفظ: 
. وهذا (2)

يسلم من كل ركعتني، وقد  يفرس احلديث األول ، وأنه 

((مثنى مثنى الليلصالة )): قال 
(3) . 

بقوله، وفعله،  صالة التراوضح سنة مؤكدة، سن ها رسول    -2
بهم يف قيام  قال: كان رسول اهلل   فعن أيب هريرة يرغِّ

من قام )) رمضان من غري أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول:

م من ذنب ((هرمضان إيَمنًا واحتسابًا ُغِفر له ما تقدَّ
، قال (4)

اتفق العلامء عىل )) :- رمحه اهلل - اإلمام النووي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4/66،انظر: الرشح املمتع للعالمة ابن عثيمُي( 1)

 .736،برقم  مسلم،كتاب صالة املسافرين،باب صالة الليل وعدد ركعات النبي ( 2)

 .749، ومسلم، برقم 990برقم متفق عليه: البخاري، ( 3)

متفق عليه: البخاري، كتاب اإليَمن، باب: تطوع قيام رمضان من اإليَمن، برقم ( 4)

، ومسلم، واللفظ له، كتاب صالة املسافرين، باب الرتغيب يف قيام رمضان 37

 .759وهو الرتاويح، برقم 
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((استحباهبا

ال شك أن صالة الرتاويح سنة مؤكدة ، و (1)

 . (2)أول من سنها بقوله وفعله رسول اهلل 

من حديث أيب  فضل صالة التراوضح ثبج من قول النبي  -3

من قام رمضان إيَمنًا واحتسابًا ُغفر )) أنه قال:  هريرة

((له ما تقدم من ذنبه
. فإذا قام املسلم رمضان تصديقاً بأنه (3)

وما جاء به،  حق رشعه اهلل وتصديقًا بام قاله رسول اهلل 

واحتساباً للثواب يرجو اهلل خملصاً له القيام ابتغاء مرضاته 

 .(4)وغفرانه حصل له هذا الثواب العظيم

مشروعية الجماعة في صالة التراوضح وقيام رمضان ومالزمة  -4
قال: صمنا مع رسول   حلديث أيب ذر ؛صر اإلمام حتى ين

، يف رمضان فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر اهلل 

، ثم مل يقم بنا يف السادسة، الليلفقام بنا حتى ذهب ثلث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6/286،رشح النووي عىل صحيح مسلم( 1)

 .2/601،امةانظر: املغني البن قد( 2)

 ، وتقدم خترجيه.759، ومسلم، برقم 37متفق عليه: البخاري بلفظه، برقم ( 3)

 ،، وفتح الباري البن حجر6/286 ،انظر: رشح النووي عىل صحيح مسلم( 4)

 .233 /2 ،، ونيل األوطار للشوكاين1/92



 صالة التراويح

 

62 
، فقلنا: يا الليلوقام بنا يف اخلامسة حتى ذهب شطر 

لتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال: إنه من قام مع )) رسول اهلل، لو نفَّ

 ويف لفظ: ،((اإلمام حتى ينرصف، كتب اهلل له قيام ليلة

كانت  كانت الرابعة مل يقم، فلام ،فلام((ُكتَب له قيام ليلة))

الثالثة مجع أهله، ونساءه، والناس، فقام بنا حتى خشينا أن 

يفوتنا الفالح، قال، قلت: ما الفالح؟ قال: السحور، ثم 

((رشهمل يقم بنا بقية ال
أن رسول  ضي اهلل عنهار وحلديث عائشة ؛(1)

فصىل يف املسجد، فصىل  الليلخرج ليلة من جوف  اهلل 

ثون بذلك، فاجتمع  الناس، فأصبح رجال بصالته يتحدَّ

يف الليلة الثانية  أكثر منهم، فخرج إليهم رسول اهلل 

يذكرون ذلك، فكثر أهل  الناسفصلوا بصالته، فأصبح 

املسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصالته، فلام كانت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وأبو داود، كتاب شهر رمضان، باب يف قيام شهر رمضان برقم 5/159أْحد، ( 1)

، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب قيام شهر رمضان، برقم 1375

، وابن 806، والرتمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء يف قيام شهر رمضان، برقم 1605

ماجه، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء يف قيام شهر رمضان، برقم 

 ويف غريه. ،1/353 ،، وصححه األلباين يف صحيح سنن النسائي1327
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الليلة الرابعة عجز املسجد عن أهله فلم يرج إليهم رسول 

رجال منهم يقولون: الصالة، فلم يرج  (1)، فطفقاهلل 

، فلام قىض الفجرحتى خرج لصالة  إليهم رسول اهلل 

د، فقال:، ثم تالناسأقبل عىل  الفجر أما بعد، فإنه مل )) شهَّ

خيف عيلَّ شأنكم، ولكني خشيت أن ُتفرض عليكم 

((وذلك يف رمضان ،((فتعجزوا عنها الليلصالة 
(2) . 

القارّي أنه قال: خرجت مع  بن عبدٍ  الرمحنوعن عبد 

فإذا  ،يف رمضان إىل املسجد ليلةً   عمر بن اخلطاب

أوزاع متفرقون، يصل الرجل لنفسه، ويصل  الناس

إين أرى لو )) الرجل فيصل بصالته الرهط، فقال عمر:

ثم عزم  ،((مجعت هؤالء عىل قارئ واحد لكان أمثل

فجمعهم عىل ُأيب بن كعب، ثم خرج معه ليلة أخرى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : أي جعل.طفق( 1)

اخلطبة بعد الثناء أما بعد،برقم  متفق عليه: البخاري، كتاب اجلمعة، باب من قال يف( 2)

، ومسلم واللفظ له،يف كتاب صالة املسافرين،باب الرتغيب يف قيام رمضان 924

 .761وهو الرتاويح،برقم 
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نعم البدعُة )) والناس يصلون بصالة قارئهم، قال عمر:

يريد  - ه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومونهذ

((يقومون أوله الناسوكان  - الليلآخر 
(1). 

وهذه األحاديث تدّل عىل مرشوعية صالة الرتاويح وقيام 

رمضان مجاعة باملسجد، وأن من الزم اإلمام حتى ينرصف 

 ُكتب له قيام ليلة كاملة.

فهذا يعني به يف  (( نعم البدعة هذه)):  وأما قول عمر

أن هذا الفعل مل يكن عىل هذا الوجه قبل   اللغة، فمراده

هذا الوقت، ولكن له أصول من الرشيعة يرجع إليها، 

 منها:

وقد  ب فيه،كان يحث  على قيام رمضان، ورغ   أن النبي  -أ

صىل بأصحابه يف رمضان غري ليلة ثم امتنع من ذلك 

يعجزوا عن القيام، معلاًل بأنه خيش أن يكتب عليهم ف

 .وهذا قد ُأِمن  من بعده 

وهذا قد صار من  باتباع خلفاده الرا دين، أمر النبي  -ب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2010الرتاويح، باب فضل من قام رمضان، برقم البخاري، كتاب صالة ( 1)
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 .(1) سنة خلفائه الراشدين

رمحه  - وسمعت اإلمام عبد العزيز بن عبد اهلل ابن باز

البدعة )) :((نعم البدعة هذه))  عمرقول يقول عن  - اهلل

هنا يعني من حيث اللغة، واملعنى أهنم أحدثوها عىل غري 

مثال سابق باملداومة عليها يف رمضان كله، وهذا وجُه 

((ليايل وإال فهي سنة فعلها   قول عمر
(2). 

حلديث أيب  ؛االنتهاد في قيام عشر  هر رمضان األواخر -5

من صام رمضان إيَمناً )) قال: عن النبي   هريرة

 القدرواحتسابًا، ُغِفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة 

((إيَمنًا واحتسابًا ُغفَر له ما تقدم من ذنبه
(3). 

إذا دخل  كان النبي )) قالت: ضي اهلل عنهار وعن عائشة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2/129 ،انظر: جامع العلوم واِلكم، البن رجب( 1)

 .2010سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، اِلديث رقم ( 2)

، 2014متفق عليه: البخاري، كتاب فضل ليلة القدر، باب فضل ليلة القدر، برقم ( 3)

رمضان وهو  قيام ا، باب الرتغيب يفومسلم، كتاب صالة املسافرين وقرصه

 .760الرتاويح، برقم 
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، وشدَّ املئزرالليل ىالعرش أحي (1)، وأيقظ أهله، وجدَّ

 ))
(2) . 

جيتهد يف العرش  كان رسول اهلل )) قالت: ضي اهلل عنهار وعنها

((األواخر ما ال جيتهد يف غريه
(3). 

 قمنا مع رسول اهلل )) قال:  وعن النعامن بن بشري

، ثم قمنا معه ليلة األول الليلليلة ثالث وعرشين إىل ثلث 

، ثم قمنا معه ليلة سبع الليلمخس وعرشين إىل نصف 

وعرشين حتى ظننا أن ال ندرك الفالح. وكانوا يسمونه 

((السحور
ملا كانت  أن النبي )):  . ويف حديث أيب ذر(4)

((ليلة سبع وعرشين مجع أهله ونساءه والناس فقام هبم
(5). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : معناه التشمري يف العبادات، وقيل: كناية عن اعتزال النساء.شد  املئزر( 1)

، باب العمل يف العرش األواخر من رمضان كتاب ليلة القدر، البخاري، متفق عليه:( 2)

باب االجتهاد يف العرش األواخر  كتاب االعتكاف، ، ومسلم واللفظ له،2024برقم 

 .1174برقم  من شهر رمضان،

 .1175مسلم،كتاب االعتكاف،باب االجتهاد يف العرش األواخر من شهر رمضان،برقم ( 3)

، 1606النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب قيام شهر رمضان، برقم ( 4)

قبل   ،وتقدم حديث أيب ذر1/354،وصححه األلباين يف صحيح النسائي

 يسري.

، والرتمذي، 1605، والنسائي، برقم 1375، وأبو داود، برقم 5/159أْحد، ( 5)
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ثم  وقج صالة التراوضح بعد صالة العشاء م  سنتها الراتبة، -6

 .(1)تصىل صالة الرتاويح بعد ذلك

وإنام قال  التراوضح ليس له تحديد ال يجوز غيره، صالة عدد-7

مثنى مثنى، فإذا َخيش أحدكم  الليلصالة )) :النبي 

((ىل  له ما قد ص رُ وتِ الصبح صىل ركعة واحدة تُ 
. فلو (2)

صىل عرشين ركعة وأوتر بثالث، أو صىل ستًا وثالثني 

، ولكن (3)وأوتر بثالث، أو صىل إحدى وأربعني فال حرج

وهو ثالث عرشة ركعة، أو  األفضل ما فعله رسول اهلل 

كان )) قال:  ضي اهلل عنهمابن عبارسإحدى عرشة ركعة، حلديث ا

((ثالث عرشة ركعة الليليصل من  رسول اهلل 
 ؛(4)

يزيد  ما كان رسول اهلل )) قالت: ضي اهلل عنهار وحلديث عائشة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، وتقدم خترجيه. 1327، وابن ماجه، برقم 806برقم 

 .4/82 ،انظر: الرشح املمتع للعالمة ابن عثيمُي( 1)

 دم خترجيه.، وتق749، ومسلم، برقم 990برقم  ،متفق عليه: البخاري( 2)

 ،، وفتاوى ابن تيمية2/604 ،، واملغني البن قدامة3/161 ،انظر: سنن الرتمذي( 3)

 .23-3/20 ،، وسبل السالم للصنعاين23/112-113

 ، وتقدم خترجيه.764مسلم، برقم ( 4)
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((يف رمضان وال يف غريه عىل إحدى عرشة ركعة

، فهذا (1)

، ولو صىل بأكثر من (2)هو األفضل واألكمل يف الثواب

مثنى منثى، فإذا  الليلصالة )) :ذلك فال حرج لقوله 

خيش أحدكم الصبح صىل ركعة واحدة توتر له ما قد 

((صىل
. واألمر واسع يف ذلك ، لكن األفضل إحدى (3)

 .(4)، واهلل املوفق سبحانهركعة عرشة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، وتقدم خترجيه. 738، ومسلم، برقم 1147متفق عليه: البخاري، برقم ( 1)

 .4/72 ،البن عثيمُيانظر: الرشح املمتع ( 2)

 ، وتقدم خترجيه.749، ومسلم، برقم 990البخاري، برقم ( 3)

 .324-11/320 ،انظر: فتاوى اإلمام ابن باز( 4)
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 الوترصالة : لثالثاالمبحث 
  حلديث أيب أيوب األنصاري ؛(1)الوتر سنة مؤكدة -1

الوتر حٌق عىل كل مسلم، فمن )):قال:قال رسول اهلل 

أحب أن يوتر بثالث فليفعل،ومن أحب أن يوتر بواحدة 

((فليفعل
م تْ الوتر ليس بح  )) قال:  وحلديث عل؛(2)

. ومما ))(3)سنها رسول اهلل  كصالتكم املكتوبة،ولكن سنةٌ 

يدل عىل أن الوتر ليس بحتم بل سنة مؤكدة ما ثبت من 

حديث طلحة بن عبيد اهلل، قال: جاء رجل إىل رسول اهلل 

 همن أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته وال نفق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من صالة الليل، وهو ختامها، ركعة واحد خيتم ِّبا صالة الليل. انظر:  ( والوتر:1)

 .317،  309 /11از، ، وفتاوى اإلمام ابن ب2/594املغني البن قدامة، 

، والنسائي، كتاب قيام الليل، 1422( أبو داود، كتاب الوتر، باب كم الوتر، برقم 2)

، وابن 1712باب ذكر االختالف عىل الزهري يف حديث أيب أيوب يف الوتر، برقم 

، 1190ماجه، كتاب إقامة الصالة، باب ما جاء يف الوتر بثالث ومخس...، برقم 

 .1/267صحيح سنن أيب داود،  وصححه األلباين يف

، والنسائي، 454( الرتمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم، برقم 3)

، وأْحد، 1/300، واِلاكم، 1677كتاب قيام الليل، باب األمر بالوتر، برقم 

 .1/368، وصححه األلباين يف صحيح سنن النسائي، 1/148
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ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن اإلسالم، فقال: يا 

رسول اهلل، أخربين ماذا فرض اهلل عّل من الصالة؟ فقال: 

ع شيئاً )) فقال: أخربين بام  ((الصلوات اخلمس إال أن تطوَّ

أن هر رمضان إال ش))فرض اهلل عّل من الصيام؟ فقال: 

. فقال: أخربين بام فرض اهلل عّل من الزكاة ] ((تطوع شيئاً 

الزكاة، قال: هل عّل غريها؟ قال:  وذكر له رسول اهلل 

برشائع اإلسالم،  فأخربه رسول اهلل  [((ال، إال أن تطوع))

قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والذي أكرمك ال أتطوع 

: فقال رسول اهلل  شيئاً وال أنقص مما فرض اهلل عّل شيئًا،

((أفلح إن صدق، أو ُأدخل اجلنة إن صدق))
وحلديث ابن ؛ (1)

 بعث معاذًا إىل اليمن وفيه: أن النبي  رضي اهلل عنهما عباس

صلوات يف  فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم مخَس ...))

((...اليوم والليلة
. وهذان احلديثان يدالن عىل أن الوتر (2) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وكتاب 46ن، باب الزكاة يف اإلسالم، برقم ( متفق عليه: البخاري، كتاب اإليَم1)

، ومسلم، كتاب اإليَمن، باب بيان 1819الصوم، باب وجوب صوم رمضان، برقم 

 .11الصلوات التي هي أحد أركان اإلسالم، برقم 

( متفق عليه:البخاري،كتاب املغازي،باب بعث أيب موسى ومعاذ إىل اليمن، برقم 2)
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، بل هو سنة (1)ليس بواجب، وهو مذهب مجهور العلامء

 والوتر الفجرسنة  مؤكدة جدًا، وهلذا مل يرتك رسول اهلل 

 .(2)يف احلرض وال يف السفر

حلديث خارجة بن حذافة ؛عظيمفضل الوتر،له فضل  -2

إن اهلل تعاىل قد ))فقال: العدوي، قال:خرج علينا النبي 

 تر،أمدكم بصالة وهي خري لكم من ُْحِر النَّعم،وهي الوِ 

((الفجروجعلها لكم فيَم بُي العشاء إىل طلوع 
(3) . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .19الدعاء إىل الشهادتُي ورشائع اإلسالم،برقم ، ومسلم،كتاب اإليَمن،باب 4347

؛ لظاهر األحاديث -رْحه اهلل  –اإلمام أبو حنيفة  وجوب الوتر( وذهب إىل 1)

املشعرة بالوجوب، ولكن قد رصفها عن الوجوب أحاديث أخرى. انظر: نيل 

 –رْحه اهلل  –، واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية 206-2/205األوطار للشوكاين، 

وهو مذهب بعض من يوجبه ))لوتر جيب عىل من يتهجد بالليل، قال: أن ا

 [.96،]االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية للبعيل، ص((مطلقاً 

قلت: وسمعت شيخنا اإلمام عبد العزيز ابن باز مرات أثناء تقريره عىل بلوغ املرام، 

أن الوتر ليس يذكر  2/183، وتقريره عىل الروض املربع، 393اِلديث رقم 

 .2/595، 2/6، 2/591بواجب بل سنة مؤكدة. وانظر: املغني البن قدامة، 

 .2/240، و3/196، واملغني البن قدامة، 1/315( انظر: زاد املعاد البن القيم، 2)

، وسنن الرتمذي، 1418( أخرجه أبو داود، كتاب الوتر، باب استحباب الوتر، برقم 3)

، وابن ماجه، كتاب إقامة 452ضل الوتر، برقم كتاب الوتر، باب ما جاء يف ف
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ومما يدل عىل فضلها وتأكد سنيتها حديث عل بن أيب 

يا أهل القرآن ))ثم قال: قال: أوتر رسول اهلل   طالب

((وتر َيب الوتر أوتروا فإن اهلل 
(1) . 

وسمعت شيخنا اإلمام عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز 

هذا يدل عىل أنه ينبغي ))يقول يف تقريره عىل هذا احلديث: 

أن يكون أهل العلم هلم عناية أكثر من غريهم وإن كان 

لجميع حتى يقتدي هبم من عرف أحواهلم لمرشوعًا 

وأعامهلم، والوتر أقله ركعة بني العشاء والفجر، وهو 

تر حيب الوتر، وحيب ما يوافق صفاته، فهو سبحانه و

صبور حيب الصابرين، بخالف العزة والعظمة، فالعباد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،واِلاكم وصححه،ووافقه 1168الصالة، باب ما جاء يف الوتر،برقم 

، وصححه األلباين دون قوله: 1/148،وله شاهد عند أْحد، 1/306الذهبي،

 .2/156إرواء الغليل،  ((هي خري لكم من ْحر النعم))

، 1676ل، باب األمر بالوتر، برقم ( أخرجه النسائي بلفظه، يف كتاب قيام اللي1)

، وأبو داود، 453والرتمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم، برقم 

، وابن ماجه، كتاب إقامة الصالة، 1416كتاب الوتر، باب استحباب الوتر، برقم 

، وصححه األلباين يف صحيح 1/86، وأْحد، 1169باب ما جاء يف الوتر، برقم 

 .1/193ه، سنن ابن ماج
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يأخذون من صفاته ما يناسب العبد من كرم وجود 

((وإحسان
(1). 

عىل  وقج صالة الوتر:نمي  أوقات الليل بعد صالة العشاء -3

 النحو اآليت:

 الفجرما بني صالة العشاء إىل طلوع  وقج الوتر الشامل: -أ

حلديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص عن أيب برصة  ؛الثاين

زادكم صالة وهي  إن اهلل ))قال:  الغفاري عن النبي 

((الفجروها فيَم بُي صالة العشاء إىل صالة فصله  ،الوتر
(2) .

فظهر من هذا احلديث أن وقت الوتر ما بني صالة العشاء 

والفجر، وسواء صىل املسلم العشاء يف وقتها أو صالها 

فإن وقت الوتر يدخل من  ؛جمموعة إىل املغرب مجع تقديم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أثناء تقريره عىل بلوغ املرام، اِلديث رقم  –رْحه اهلل  –( سمعته من سَمحته 1)

405. 

، وصححه األلباين يف إرواء 208، 206، 2/180، و6/397( أْحد يف املسند،2)

 .2/258الغليل، 

 .5/242يف مسند أْحد،  قلت: وله شاهد عن معاذ بن جبل  
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 .(1)حني أن يصل العشاء

األحاديث الصحيحة بتوكيد ذلك من فعل  توقد ثبت

كان )) قالت: رضي اهلل عنهاوقوله، فعن عائشة أم املؤمنني  النبي 

 - يصل فيام بني أن يفرغ من صالة العشاء رسول اهلل 

 ةإحدى عرش الفجرإىل  - العتمة الناسوهي التي يدعو 

م بني كل ركعتني، ويوتر بواحدة، فإذا سكت ركعة، يسلِّ 

وجاءه املؤذن قام  الفجروتبني له  الفجراملؤذن من صالة 

فركع ركعتني خفيفتني، ثم اضطجع عىل شقه األيمن 

((حتى يأتيه املؤذن لإلقامة
(2). 

  سعيدفعن أيب  آخر وقت الوتر، وقد حدد النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وحاشية الروض املربع البن قاسم، 2/595( انظر: املغني البن قدامة، 1)

يقول أثناء  –رْحه اهلل–، وسمعت اإلمام عبد العزيز بن عبد اهلل ابن باز 2/184

وقت الوتر يبدأ بعد صالة العشاء ولو )): 2/184تقريره عىل الروض املربع،

الرشح املمتع البن  ، وانظر:((جمموعة مع املغرب تقديًَم إىل طلوع الفجر

 .3/15عثيمُي، 

يف الليل  ( مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب صالة الليل وعدد ركعات النبي 2)

 .736وأن الوتر ركعة وأن الركعة صالة صحيحة، برقم، 
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. ويف رواية: ((أوتروا قبل أن ُتصبحوا)) قال: أن النبي 

((أوتروا قبل الصبح))
(1). 

بادروا )) قال: أن النبي  رضي اهلل عنهما وعن عبد اهلل بن عمر

((الصبح بالوتر
 الفجر. وهذا يدل عىل مسابقة طلوع (2)

 وهلذا ثبت عن النبي  ؛بالوتر بأن يوقع الوتر قبل دخوله

مثنى  الليلصالة ))قال:  هأن رضي اهلل عنهما من حديث ابن عمر

مثنى فإذا خيش أحدكم الصبح صىل ركعة واحدة توتر له 

((ما قد صىلَّ 
أن رسول اهلل   . وعن أيب سعيد اخلدري(3)

 :((من أدرك الصبح فلم يوتر فال وتر له)) قال
. ويؤكد (4)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( مسلم،كتاب صالة املسافرين،باب صالة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر 1)

 .754الليل،برقم 

مسلم،كتاب صالة املسافرين،باب صالة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر ( 2)

 .750الليل،برقم 

، ومسلم، 990( متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب ما جاء يف الوتر، برقم 3)

كتاب صالة املسافرين، باب صالة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل، 

 .749برقم 

[، وابن خزيمة يف 2408، برقم 6/168 صحيحه ]اإلحسان، ( ابن حبان يف4)

، 302-1/301، واِلاكم يف املستدرك، 1092، برقم 2/148صحيحه، 



 صالة الوتر

 

76 
إذا طلع )) قال: أن النبي  رضي اهلل عنهما ذلك حديث ابن عمر

والوتر، فأوتروا قبل  الليلفقد ذهب كله صالة  الفجر

((الفجرطلوع 
وهو )): - رمحه اهلل - . قال اإلمام الرتمذي(1)

قول غري واحد من أهل العلم، وبه يقول الشافعي، 

((وأمحد، وإسحاق اليرون الوتر بعد صالة الصبح
(2). 

، فإن آخر وتره ويزيد ذلك وضوحًا فعل النبي 

قد  الليلمن كل ))قالت:  رضي اهلل عنها حلديث عائشة ؛السحر

، وأوسطه، وآخره، الليل، من أول أوتر رسول اهلل 

((فانتهى وتره إىل السحر
، فظهر يف مجيع هذه األحاديث (3)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وصحح إسناده األلباين يف 2/478وصححه ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي، 

، وصححه شعيب األرنؤوط يف 2/148اِلاشية عىل صحيح ابن خزيمة، 

 .6/169 خترجيه لصحيح ابن حبان،

، 469( الرتمذي، كتاب الصالة، باب ما جاء يف مبادرة الصبح بالوتر، برقم 1)

 .2/154، وانظر: إرواء الغليل، 1/146وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي، 

 .469، آخر اِلديث رقم 2/333( سنن الرتمذي، 2)

لم، بلفظه ، ومس996( متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب ساعات الوتر، برقم 3)

يف الليل وأن  يف كتاب صالة املسافرين، باب صالة الليل وعدد ركعات النبي 

 .745الوتر ركعة، برقم 
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أن وقت الوتر يبدأ بعد االنتهاء من صالة العشاء، وينتهي 

الثاين، وال قول ألحد بعد قول رسول اهلل  الفجربطلوع 

(1). 

 ؛الوتر قبل النوم مستحب لمن من أن ال يستيقظ آخر الليل -ب
بثالث ] ال  أوصاين خليل )) قال:  حلديث أيب هريرة

أدعهن حتى أموت[ صيام ثالثة أيام من كل شهر، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من السلف الصالح، كَم ذكر  اإليتار بعد طلوع الفجروهذا يرد قول من قال بجواز ( 1)

عن عبد اهلل بن عباس، وعبادة بن الصامت، والقاسم بن َّممد، وعبد اهلل بن عامر 

أَّنم كانوا يوترون بعد طلوع الفجر إذا فاِتم   دون ربيعة، وعبد اهلل بن مسعب

انظر: موطأ اإلمام مالك، كتاب الوتر،  الوتر قبل الفجر، ثم يصلون الفجر بعد الوتر.

، وعن عيل، وأيب الدرداء، وغريهم، انظر: املصنف 2/126 ،باب الوتر بعد الفجر

، 2/155، وإرواء الغليل، 223-6/242 ،، ومسند أْحد2/286 ،البن شيبة

، 308-11/305 ،، وجمموع فتاوى ابن باز3/17والرشح املمتع البن عثيمُي، 

وإنَم يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ))قال اإلمام مالك يف املوطأ يعتذر هلؤالء: 

.وانظر جامع 2/127،((عمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجرتوال ينبغي ألحد أن ي

فإذا طلع الفجر فال وتر، وأما ما )) . وقال العالمة ابن عثيمُي:61-6/59 ،األصول

يروى عن بعض السلف أنه كان يوتر بُي أذان الفجر وإقامة الفجر، فإنه عمل 

الرشح املمتع،  ((خمالف ملا تقتضيه السنة وال حجة يف قول أحد بعد رسول اهلل 

3/16. 
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((، وأن أوتر قبل أن أنامالضحىوركعتي 

وحلديث أيب  ؛(1)

بثالث، لن أدعهن ما  أوصاين حبيبي ))قال:   الدرداء

، الضحىعشت، بصيام ثالثة أيام من كل شهر، وصالة 

((وبأن ال أنام حتى أوتر
رمحه  - احلافظ ابن حجر . قال(2)

وذلك يف  ،وفيه استحباب تقديم الوتر عىل النوم)) :- اهلل

حق من مل يثق باالستيقاو، ويتناول من يصل بني 

((النومني
(3). 

ومما يدل عىل أن األمر عىل حسب أحوال األشخاص 

قال:  رضي اهلل عنهما وقدراهتم ما ثبت من حديث جابر بن عبد اهلل

قال: أول  (( أيَّ حُي توتر؟))أليب بكر:  قال رسول اهلل 

فقال: آخر  ،((فأنَت يا عمر؟))بعد العتمة، قال:  الليل

أما أنت يا أبا بكر فأخذت )): ، فقال النبي الليل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اب صيام البيض: ثالث عرشة وأربع عرشة، ( متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، ب1)

، ومسلم، 1178، وما بُي املعقوفُي من الطرف رقم 1981ومخس عرشة، برقم 

 .721كتاب صالة املسافرين، باب استحباب صالة الضحى، برقم 

 .722( مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب استحباب صالة الضحى، برقم 2)

 .3/57( فتح الباري، 3)
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((بالوثقى، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة

. وحديث أيب (1)

قال: أوتر  ((متى توتر؟))قال أليب بكر:  قتادة أن النبي 

فقال: آخر  ،((توتر؟ متى)) ، وقال لعمر:الليلمن أول 

وقال لعمر:  ،((أخذ هذا باِلزم)) ، فقال أليب بكر:الليل

((أخذ هذا بالقوة))
(2). 

حلديث  ؛الوتر في آخر الليل أفضل لمن وثف باالستيقاظ -ج

من خاف أن )): قال: قال رسول اهلل   جابر بن عبد اهلل

فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره  الليلال يقوم من آخر 

وذلك ، (3)مشهودة الليلفإن صالة آخر  ؛الليلفليوتر آخر 

فليوتر من  الليلومن وثق بقيام من  ...)) . ويف رواية((أفضل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 1202ه، كتاب إقامة الصالة، باب ما جاء يف الوتر أول الليل، برقم ( ابن ماج1)

 .1/198وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه، 

، وصححه األلباين 1434( أبو داود، كتاب الوتر، باب يف الوتر قبل النوم، برقم 2)

 .1/268يف صحيح سنن أيب داود، 

الرْحة، وفيه دليالن رصَيان عىل تفضيل صالة : أي تشهدها مالئكة ( مشهودة3)

، وقيل: مشهودة 6/281الوتر وغريه آخر الليل. رشح النووي عىل صحيح مسلم، 

َّمضورة: تشهدها مالئكة الليل والنهار، وحترضها هذه صاعدة وهذه نازلة. جامع 

 .6/58األصول البن األثري، 
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((وذلك أفضل ،َّمضورة الليلفإن قراءة آخر  ؛آخره

(1). 

فيه دليل رصيح عىل أن )): - رمحه اهلل - ال اإلمام النوويق

أفضل، ملن وثق باالستيقاو آخر  الليلتأخري الوتر إىل آخر 

، وأن من ال يثق بذلك فالتقديم له أفضل، وهذا هو الليل

الصواب، وحيمل باقي األحاديث املطلقة عىل هذا التفصيل 

أوصاين خليل أن ))الصحيح الرصيح، فمن ذلك حديث: 

. وهو حممول عىل من ال يثق ((ال أنام إال عىل وتر

((باالستيقاو
(2). 

 ما ثبت عن أيب الليلومما يؤكد استحباب الوتر آخر 

ينزل ربنا تبارك وتعاىل ))أنه قال:  عن النبي   هريرة

اآلخر  الليلكلَّ ليلة إىل السَمء الدنيا حُي يبقى ثلث 

فيقول: من يدعوين فأستجيب له؟ من يسألني فُأعطَيُه؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقوم من آخر الليل فليوتر  ( مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب من خاف أن ال1)

 .755أوله، برقم 

 .6/281 ،رشح النووي عىل صحيح مسلم( 2)
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((من يستغفرين فأغفَر له؟

فال يزال )) . ويف رواية ملسلم:(1)

((الفجر ييضءكذلك حتى 
هل من ))... . ويف لفظ مسلم:(2)

 له؟ هل من مستغفرٍ  ُيستجاُب  ى؟ هل من داعٍ طَ عْ يُ  سائلٍ 

((الفجر له؟ حتى ينفجرَ  رُ فَ غْ يُ 
(3). 

 عىل النحو اآليت: الوتر له عدد وأنواعأنواع الوتر وعدده، -4

 ؛ركعة يسل ِّم بين كل ركعتين وضوتر بواحدة ةأواًل: إحدى عشر 
كان يصل بالليل )) أن رسول اهلل  رضي اهلل عنها حلديث عائشة

كان )) . ويف رواية:((إحدى عرشة ركعة ويوتر منها بواحدة

 - العشاء صالةيصل فيام بني أن يفرغ من  رسول اهلل 

إحدى عرش ركعة  الفجرإىل  - وهي التي تدعوهنا العتمة

 .(4) ((...يسلم بني كل ركعتني ويوتر بواحدة

 ؛ثانيًا: ثالث عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين وضوتر بواحدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متفق عليه: البخاري، كتاب التهجد، باب الدعاء والصالة من آخر الليل، برقم ( 1)

، ومسلم، كتاب صالة املسافرين، باب 7494، 6321، وطرفاه برقم 1145

 .758إلجابة فيه، برقمالرتغيب يف الدعاء والذكر يف آخر الليل وا

 (.758)-169برقم ،مسلم( 2)

 (.758)-170مسلم برقم ( 3)

 ، وتقدم خترجيه.736( مسلم، برقم 4)
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يف وصف صالة رسول اهلل  رضي اهلل عنهما حلديث عبد اهلل بن عباس

 :فقمت إىل جنبه عن يساره فوضع يده اليمنى عىل ))... وفيه

ني فجعلني عن يمينه ثم ل  رأيس وأخذ بأذين يفتلها، فحوَّ 

، ثم ركعتني، ثم ركعتني، ثم ركعتني، ثم صىل ركعتني

ركعتني، ثم ركعتني، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه املؤذن 

((فقام فصىل ركعتني خفيفتني، ثم خرج فصىل الصبح
(1). 

ثالث  الليليصل من  كان رسول اهلل ))قال:  وعنه

((عرشة ركعة
(2). 

ألرمقن صالة ))قال:   وعن زيد بن خالد اجلهني 

الليلة، فصىل ركعتني خفيفتني، ثم صىل  رسول اهلل 

، ومها ركعتني طويلتني، طويلتني، طويلتني، ثم صىل ركعتني

دون اللتني قبلهام، ثم صىل ركعتني ومها دون اللتني قبلهام، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وطرقه 992متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب ما جاء يف الوتر، برقم ( 1)

 ،ومسلم،كتاب صالة املسافرين،باب صالة النبي 6316، 138، 117رقم

 (.763) - 182م ودعائه بالليل،برق

 .764ودعائه بالليل، رقم  مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب صالة النبي ( 2)
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ثم صىل ركعتني  دون اللتني قبلهام، اثم صىل ركعتني ومه

ثم أوتر، فذلك ثالث عرشة  ومها دون اللتني قبلهام،

((ركعة
(1). 

ثالثًا:ثالث عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين وضوتر من ذلك 
 كان رسول اهلل ))قالت: رضي اهلل عنها حلديث عائشة؛بخمس سرداً 

ثالث عرشة ركعة يوتر من ذلك بخمس ال  الليليصل من 

((جيلس يف يشء إال يف آخرها
(2). 

 ؛رابعًا: تس  ركعات ال يجلس إال في الثامنة ثم ي تي بالتاسعة
كنا ُنعد  له سواكه ... ))وفيه:  رضي اهلل عنها حلديث عائشة

ك فيتسوَّ  الليلوطهوره فيبعثه اهلل ما شاء أن يبعثه من 

، ويصل تسع ركعات ال جيلس فيها إال يف الثامنة، ويتوضأ

ثم يقوم  ،، ثم ينهض وال يسلمهعوفيذكر اهلل وحيمده ويد

، ثم هفيصل التاسعة، ثم يقعد فيذكر اهلل وحيمده ويدعو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .765ودعائه بالليل، برقم  مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب صالة النبي ( 1)

يف الليل وأن الوتر  مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب صالة الليل وعدد ركعات النبي ( 2)

 .737ركعة، رقم 
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((... يسلم تسلياًم يسمعناه

(1). 

رضي  حلديث عائشة ؛خامسًا: سب  ركعات ال يقعد إال في آخرهن

وأخذه اللحم أوتر  فلام أسنَّ نبي اهلل ... )) وفيه: اهلل عنها

((... بسبع
(2). 

((ال يقعد إال يف آخرهن)) ويف رواية:
(3). 

 حلديث عائشة ؛سادسًا: سب  ركعات ال يجلس إال في السادسة

كنا ُنعد  له سواكه وطهوره فيبعثه اهلل ما شاء )) قالت: رضي اهلل عنها

سبع  فيتسوك ويتوضأ، ثم يصل الليلأن يبعثه من 

ركعات، وال جيلس فيهن إال عند السادسة فيجلس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .746برقم  ،مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب جامع صالة الليل( 1)

 وهو جزء منه. 746امع صالة الليل برقم جمسلم، كتاب صالة املسافرين، باب ( 2)

 ،1718النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بسبع، برقم ( 3)

من  6/290 ،، وابن ماجه وأْحد1/375 ،وصححه األلباين يف صحيح النسائي

يوتر بسبع أو بخمس ال  كان رسول اهلل )) بلفظ: ريض اهلل عنها حديث أم سلمة

كتاب إقامة الصالة، باب ما جاء يف ، سنن ابن ماجه، ((يفصل بينهن بسالم وال كالم

، وصححه األلباين يف صحيح 1192الوتر بثالث، ومخس، وسبع، وتسع، برقم 

 .1/197سنن ابن ماجه 
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((ويذكر اهلل ويدعو

(1). 

حلديث أيب أيوب  ؛سابعًا: خمس ركعات ال يجلس إال في آخرهن

الوتر حق عىل كل ))قال:  أن رسول اهلل   نصارياأل

أن  ، ومن أحبَّ فليفعْل  بخمسٍ  وترَ أن يُ  مسلم، فمن أحبَّ 

((فليفعْل  أن يوتر بواحدةٍ  ، ومن أحبَّ فليفعْل  يوتر بثالٍث 
(2) .

 أن هذا النوع يصىلَّ  رضي اهلل عنها وقد ثبت من حديث عائشة

يوتر من ... ))ال جيلس إال يف الركعة اخلامسة، وفيه:  ،رسداً 

((ذلك بخمس ال جيلس إال يف آخرها
(3). 

حلديث  ؛ثامنًا:ثالث ركعات يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة

يفصل بني  كان النبي )) قال: رضي اهلل عنهما بن عمر عبد اهلل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقال األرنؤوط يف حاشيته عىل ابن ،2441برقم ،]اإلحسان[هابن حبان يف صحيح( 1)

 .6/54،واللفظ له،وأْحد بنحوه((إسناده صحيح عىل رشطهَم)): 6/195، حبان

، وابن 1192، وابن ماجه، برقم1712، والنسائي، برقم1422أبو داود، برقم ( 2)

-1/302، واِلاكم يف املستدرك، 670برقم  ،]اإلحسان[ هحبان يف صحيح

 ، وتقدم خترجيه.303

 ، وتقدم خترجيه.737مسلم، برقم ( 3)
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((الشفع والوتر بتسليم ُيسمعناه

. وقد ثبت ذلك عن عبد (1)

أن عبد اهلل بن عمر كان ))اهلل بن عمر موقوفًا. فعن نافع: 

يسلم بني الركعة والركعتني يف الوتر حتى يأمر ببعض 

((حاجته
نا اإلمام يؤيد املرفوع.وسمعت شيخ.واملوقوف (2)

يقول عن الوتر  - رمحه اهلل - عبد العزيز بن عبد اهلل ابن باز

هذا هو األفضل ملن صىل )) بثالث ركعات بسالمني:

((وهي أدنى الكامل ،ثالثاً 
(3). 

حلديث  ؛يجلس إال في آخرهنال  تاسعًا: ثالث ركعات سردًا 

((فليفعْل  أن يوتر بثالٍث  ومن أحبَّ ))وفيه:   أيب أيوب
 ؛(4)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن عتاب بن  2/76،وأْحد 2435، 2434، 2433برقم ،]اإلحسان[ ابن حبان( 1)

 - .قال األلباين((إسناده قوي)):2/482،زياد،قال اِلافظ ابن حجر يف فتح الباري

كان يوتر  أن النبي  ريض اهلل عنها عن عائشة... وله شاهد مرفوع)) :- رْحه اهلل

وعزاه ،((هذا إسناد صحيح عىل رشط الشيخُي بركعة يتكلم بُي الركعتُي والركعة،

 .2/150،البن شيبة،انظر إرواء الغليل

 .1/125، ،وموطأ اإلمام مالك991البخاري،كتاب الوتر،باب ما جاء يف الوتر،برقم ( 2)

بتاريخ  2/187 ،سمعته من سَمحته أثناء تقريره عىل الروض املربع( 3)

 هـ.15/11/1419

، وابن 1192، وابن ماجه، برقم 1712، والنسائي، برقم 1422أبو داود، برقم ( 4)

 وتقدم خترجيه. ،1/302 ،، واِلاكم670برقم  ،حبان يف صحيحه
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كان يقرأ يف الوتر  أن النبي  وحلديث ُأيّب بن كعب 

ُقْل  ويف الركعة الثانية بـ: ،األعىلَسبهِح اْسَم َربهَك  بـ:

َا  ُقْل ُهَو اهلل  ويف الركعة الثالثة بـ: ،الكافرونَيا َأَيه

 م إال يف آخرهن، ويقول بعد التسليم:وال يسلِّ ، َأَحٌد 

.لكن يصل ثالثًا رسدًا (1)ثالثاً  ((القدوس امللكسبحان ))

ألنه لو جعلها بتشهدين ؛يتشهد تشهدًا واحدًا يف آخرهن

أن تشبَّه بصالة  ،وقد هنى النبي (2)ألشبهت صالة املغرب

ال )) أنه قال: عن النبي   ،حلديث أيب هريرة(3)املغرب

توتروا بثالث،أوتروا بخمس،أو بسبع،وال تشبَّهوا بصالة 

((املغرب
بني  - رمحه اهلل - وقد مجع احلافظ ابن حجر .(4)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ذكر اختالف الناقلُي خلِب أيب  بن ( 1)

 ،لنسائيا،وصححه األلباين يف صحيح سنن 1701كعب يف الوتر، برقم 

ففيه  ،البن حجر،، وانظر:فتح الباري2/211،،وانظر:نيل األوطار1/372

 .2/212 ،األوطار للشوكاين،ونيل 2/481،شواهد

، عندما 2/188، بن باز أثناء تقريره عىل الروض املربعاوسمعت اإلمام عبد العزيز ( 2)

 .((لكن ال يشبهها باملغرب وإنَم رسداً )) تكلم عن الوتر بثالث بسالم واحد، قال:

 .4/21 ،انظر: الرشح املمتع للعالمة ابن عثيمُي( 3)

، 3/31 ،، والبيهقي2/24 ،، والدارقطني2429برقم  ،ابن حبان ]اإلحسان[( 4)
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أحاديث وآثار جواز اإليتار بحملها عىل أهنا متصلة بتشهد 

واحد يف آخرها،وأحاديث النهي عن اإليتار بثالث 

 .(1)لصالة املغرببحملها عىل أهنا بتشهدين ملشاهبة ذلك 

ومما يدل عىل اإليتار بثالث حديث القاسم عن عبد اهلل بن 

مثنى مثنى، فإذا أردت  الليلصالة )): عمر قال: قال النبي 

. قال ((ركع ركعة واحدة توتر لك ما صليتاأن تنرصف ف

ورأينا أناسًا منذ أدركنا يوترون بثالث، وإنَّ كالً )) القاسم:

((لواسٌع، وأرجو أن ال يكون بيشء منه بأس
(2). 

 رضي اهلل عنهما حلديث عبد اهلل بن عمر ؛عارشًا: ركعة واحدة

((الليلالوتر ركعة من آخر )):  قال: قال رسول اهلل 
 ؛(3)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وقال اِلافظ ابن حجر يف فتح 1/304 ،واِلاكم وصححه ووافقه الذهبي

 ،2/14. وقال يف التلخيص: ((وإسناده عىل رشط الشيخُي)): 2/481 ،الباري

 ات وال يرضه وقف من وقفه.قوإسناد كلهم ث :511برقم 

،ونيل األوطار 2/481،لبخاري،البن حجرانظر:فتح الباري لرشح صحيح ا( 1)

 .2/214،للشوكاين

 وتقدم خترجيه. ،749برقم  ،، ومسلم993متفق عليه: البخاري واللفظ له، برقم ( 2)

مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب صالة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من ( 3)

 .752الليل، برقم 
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وعن أيب جملٍز قال: سألت ابن عباس عن الوتر؟ فقال: 

 ،((الليلركعة من آخر )) يقول: سمعت رسول اهلل 

يقول:  وسألت ابن عمر فقال: سمعت رسول اهلل 

((الليلركعة من آخر ))
 رمحه اهلل - . وذكر اإلمام النووي(1)

: أن هذا دليل عىل صحة اإليتار بركعة وعىل استحبابه -

. وسمعت اإلمام عبد العزيز بن عبد اهلل ابن (2)الليلآخر 

لكن كلام زاد فهو أفضل فإذا )) يقول: - رمحه اهلل - باز

((... اقترص عىل واحدة فال كراهة
(3). 

ومما يدل عىل اإليتار بركعة واحدة، حديث أيب أيوب 

 ومن أحب أن يوتر بواحدةٍ  ... ))وفيه:   األنصاري

((...فليفعْل 
 (4). 

 يقرأ يف الوتر يف الركعة األوىل: بـ:القراءة في الوتر،  -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .753 مسلم، يف الكتاب والباب السابقُي، برقم( 1)

 .6/277 ،رشح النووي عىل صحيح مسلم( 2)

 .2/185، سمعته من سَمحته أثناء تقريره عىل الروض املربع( 3)

 وتقدم خترجيه. ،1190برقم ،،وابن ماجه1712برقم ،،والنسائي1422أبو داود،برقم ( 4)
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 األعىلَسبهِح اْسَم َربهَك، :ويف الركعة الثانية بـ  ُقْل َيا

ا  َ  ؛ُقْل ُهَو اهلل َأَحٌد  ويف الثالثة بـ: ،الكافرونَأَيه

يقرأ  كان النبي ))قال:  رضي اهلل عنهما حلديث عبد اهلل بن عباس

ا و ،األعىلَسبهِح اْسَم َربهَك  يف الوتر بـ: َ ُقْل َيا َأَيه

((يف ركعة ركعة ُقْل ُهَو اهلل َأَحٌد و ،الكافرون
قال  ،(1)

يقرأ يف كل ركعة من ذلك )): - رمحه اهلل - الرتمذي

((بسورة
(2). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب ، والنسائي، 462الرتمذي، كتاب الصالة، باب ما جاء فيَم يقرأ يف الوتر، برقم ( 1)

قيام الليل وتطوع النهار، باب االختالف عىل أيب إسحاق يف حديث سعيد بن جبري 

، وابن ماجه، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب 1702عن ابن عباس يف الوتر، برقم 

 ،. وصححه األلباين يف صحيح سنن النسائي1172برقم  ،ما جاء فيَم يقرأ يف الوتر

 .1/144 ،، وصحيح سنن الرتمذي1/193 ،، وصحيح سنن ابن ماجه1/372

، 1424برقم  ،، وأبو داود463برقم  ،، وروى الرتمذي2/326 ،سنن الرتمذي( 2)

حينَم ُسئلت بأي يشء كان يوتر رسول  رضي اهلل عنها ، عن عائشة1173برقم  ،وابن ماجه

ُقْل ويف الثانية بـ:  َسبهِح اْسَم َربهَك األَْعىَل ؟ قالت: كان يقرأ يف األوىل بـ: اهلل 

ا اْلَكافُِرونَ  َ و)املعوذتُي( وقد ضعفه كثري ، ُقْل ُهَو اهلل َأَحٌد ويف الثالثة بـ:  ،َيا َأَيه

وصححه العالمة  ،[2/211،212 ،]انظر: نيل األوطار للشوكاين من أهل العلم.

، 1/144 ،، وصحيح الرتمذي1/267 ،األلباين يف صحيح سنن أيب داود

والذي اختاره أكثر أهل العلم من )) ، وقال الرتمذي:1/193وصحيح ابن ماجه، 

َا و ،َسبهِح اْسَم َربهَك األَْعىَل  ومن بعدهم: أن يقرأ بـ: أصحاب النبي  ُقْل َيا َأَيه
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حلديث احلسن بن  ؛، يقنج في الوتر(1)القنوت في الوتر -6

كلامت أقوهلا يف  قال: علمني رسول اهلل  رضي اهلل عنهما عل

اللهم اهدين فيمن هديت،وعافني فيمن )) ]قنوت[ الوتر:

عافيت،وتولني فيمن توليت،وبارك يل فيَم أعطيت،وقني 

فإنك تقيض وال ُيقَض عليك،وإنه ال يذل  ؛رش ما قضيت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 2/326 .((يقرأ يف كل ركعة من ذلك بسورة ُقْل ُهَو اهلل َأَحٌد و ،اْلَكافُِرونَ 

اِلديث رقم  ،وسمعت اإلمام عبد العزيز ابن باز أثناء تقريره عىل بلوغ املرام

ولكن لو  ،ُقْل ُهَو اهلل َأَحٌد : واملحفوظ ،زيادة املعوذتُي ضعيفة))يقول:  ،409

وصححه  1/305 ،ورواه اِلاكم . قلت:((صح حديث عائشة هذا فتارة وتارة

: 6/52جامع األصول، ووافقه الذهبي، قال شعيب األرنؤوط يف حاشيته عىل 

: وقال ابن حجر يف 3/54. وقال َّمقق سبل السالم للصنعاين، ((وهو كَم قاال))

 . ((وهو حديث حسن)): 514 - 1/513 ،كارنتائج األف

: يطلق عىل معاٍن، واملراد به هنا الدعاء يف الصالة يف َّمل خمصوص القنوت( 1)

 .4/23 ،، والرشح املمتع491و 2/490 ،من القيام. انظر: فتح الباري البن حجر
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تباركت  (2)]سبحانك[ (1)يعز من عاديت[من واليت ]وال 

((ربنا وتعاليت
(3). 

 كان يقول في آخر وتره: أن النبي   وقد ثبج عن علي -ب

ـــخطك، وبمعافاتك من )) اللهم إين أعوذ برضـــاك من س

عقوبتك، وأعوذ بك منك، ال ُأحيص ثناًء عليك، أنت كَم 

((أثنيت عىل نفسك
وآله  حممد. وصىل اهلل وسلم عىل نبينا (4)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ورقم 2703، ورقم 1701، برقم 3/73 ،زادها الطِباين يف املعجم الكبري( 1)

قال  .2/209 ،والبيهقي يف السنن الكِبى ،2707ورقم  ،2705، ورقم 2704

هذه الزيادة ثابتة يف )): 371برقم  ،1/249 ،اِلافظ يف التلخيص اِلبري

متصلة، وردَّ عىل اإلمام النووي تضعيفه هلذه  اثم بُي رْحه اهلل أَّن ،((اِلديث

 /2 ،، وإرواء الغليل لأللباين2/224 ،الزيادة. وانظر أيضًا نيل األوطار للشوكاين

172. 

 .464برقم  ،زادها الرتمذي( 2)

، 1425، وأبو داود، كتاب الوتر، باب القنوت يف الوتر، برقم 1/199 ،أْحد( 3)

، ورقم 1745برقم ع النهار،باب الدعاء يف الوتر،والنسائي،كتاب قيام الليل وتطو

، وابن 464برقم  ، والرتمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء يف القنوت يف الوتر،746

ماجه، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء يف القنوت يف الوتر، برقم 

 .449برقم  ،2/172 ،، وغريهم، وصححه األلباين يف إرواء الغليل1179

، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الدعاء 1/96أْحد يف املسند ( 4)

، 1427، وأبو داود، كتاب الوتر، باب القنوت يف الوتر، برقم 1747يف الوتر، برقم 

، وابن ماجه، كتاب إقامة 3566والرتمذي، كتاب الدعوات، باب دعاء الوتر، برقم 
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 .(1)وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

ُ  دعاء القنوت قبل الركوع وبعده -7 ألنه ثبت عن  ؛م وضِّ

أنه قنت قبل الركوع، وثبت أنه قنت بعد الركوع،  النبي 

فهذا مرشوع وهذا مرشوع، واألفضل القنوت بعد 

والقنوت يف الوتر ، (2)ألنه األكثر يف األحاديث ؛الركوع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وصححه 1179القنوت يف الوتر، برقم  الصالة والسنة فيها، باب ما جاء يف

 .430برقم  ،2/175 ،األلباين يف إرواء الغليل

كَم ذكر العالمة  ، ثابتة من فعل الصحابة يف آخر القنوت الصالة عىل النبي ( 1)

 .2/177 ،يف إرواء الغليل - رْحه اهلل - األلباين

 القنوت فالناس فيه طرفانأما و)): - اهلل رْحه - اإلسالم ابن تيمية خقال شي( 2)

، وأما هيراه إال بعد : منهم من ال يرى القنوت إال قبل الركوع، ومنهم من الووسط

زون كال األمرين ملجيء السنة الصحيحة  فقهاء أهل اِلديث كأْحد وغريه فيجوه

 . 23/100 ،الفتاوى .((ألنه أكثر وأقيس ؛ِّبَم، وإن اختاروا القنوت بعده

أثناء تقريره عىل الروض  -رْحه اهلل- م عبد العزيز ابن بازوسمعت سَمحة اإلما

يقنت يف الركعة ))هـ يقول: 8/11/1419، يف فجر األربعاء 2/189،املربع

القنوت بعد الركوع يف النوازل، وجاء القنوت  األخرية بعد الركوع، وقد ثبت عنه 

األفضل بعد فاألمر واسع، لكن األكثر واألصح، و ؛قبل الركوع، جاء هذا وهذا

. وذكر ابن قدامة يف املغني أن هذا روي عن ((ألنه األغلب يف األحاديث ؛الركوع

 ،األربعة اخللفاء الراشدين، ونقل عن اإلمام أْحد أنه يذهب إىل أنه بعد الركوع

 ،زاد املعاد البن القيم:،وانظر582-2/581 ،فإن قنت قبله فال بأس، املغني
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، ومما يدل عىل موضع القنوت وحمله املرشوع (1)سنة

أنه قال حينام ُسئل عن القنوت   حديث أنس بن مالك

 ثم قال: ،((... قبل الركوع)) قال:قبل الركوع أو بعده؟ 

بعد الركوع شهراً يدعو عىل أحياء  إنام قنت رسول اهلل ))

((من بني ُسليم
كان  )) وفيه:  وحديث أيب هريرة .(2)

من القراءة  الفجريقول حني يفرغ من صالة  رسول اهلل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2/491 ،، وفتح الباري1/282

قيل هو مسنون يف مجيع السنة، وقيل ال يقنت إال يف النصف األخري من رمضان، ( 1)

وقيل: ال يقنت مطلقًا. والذي اختاره أكثر أصحاب اإلمام أْحد القول األول. انظر: 

، ورشح النووي عىل 2/226 ،، ونيل األوطار للشوكاين581 -2/580 ،املغني

وأما القنوت يف الوتر فهو )) تيمية: ، وقال شيخ اإلسالم ابن5/183 ،صحيح مسلم

ومنهم من قنت يف النصف من مل يقنت، [] جائز وليس بالزم،فمن أصحابه

ن يستحب األول األخري من رمضان،ومنهم من قنت السنة كلها،والعلَمء منهم م

كَملك،ومنهم من يستحب الثاين كالشافعي وأْحد يف رواية،ومنهم من يستحب 

مام أْحد يف رواية،واجلميع جائز،فمن فعل شيئًا من ذلك الثالث كأيب حنيفة واإل

،ونيل األوطار 2/580،وانظر املغني البن قدامة ،23/99، الفتاوى .((فال لوم عليه

 .2/226 ،للشوكاين

، 1002قم رمتفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده، ب( 2)

املساجد ومواضع الصالة، باب استحباب ولفظه من عدة مواضع، ومسلم، كتاب 

 .677القنوت يف مجيع الصلوات إذا نزلت باملسلمُي نازلة، برقم 
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ْحده، ربنا ولك  نسمع اهلل مل)) ويكرب ويرفع رأسه:

نج الوليد بن أاللهم )) ثم يقول وهو قائم: ،((اِلمد

((...الوليد
(1). 

 قنت رسول اهلل ))وفيه:  رضي اهلل عنهما وحديث ابن عباس

شهرًا متتابعًا يف الظهر والعرص، واملغرب، والعشاء، 

وصالة الصبح، يف دبر كل صالة إذا قال سمع اهلل ملن 

محده من الركعة األخرية، يدعو عىل أحياء من بني ُسليم، 

 .(2)((هلف  خ   نْ م   نُ ويؤمِّ  وُعصية، ٍل وذكوان،ــعىل ِرعْ 

كان يوتر  أن رسول اهلل )):  وحديث ُأيب بن كعب

((فيقنت قبل الركوع
وقد ُسئل عن   . وحديث أنس(3)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب استحباب القنوت يف مجيع ( 1)

 .675الصلوات إذا نزلت باملسلمُي نازلة، برقم 

 ،، واِلاكم1443 أبو داود، كتاب الوتر، باب القنوت يف الصلوات، برقم( 2)

 ،1/270 ،ن إسناده األلباين يف صحيح سنن أيب داود، والبيهقي، وحس  1/225

وذكر أن القنوت بعد الركوع ثبت عن أيب بكر وعمر وعثَمن بإسناد حسن، انظر: 

 .2/164 ،إرواء الغليل

، وابن ماجه، 1427ه أبو داود، كتاب الوتر، باب القنوت يف الوتر، برقمجأخر( 3)

قامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء يف القنوت قبل الركوع وبعده، برقم كتاب إ
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كنا نقنت قبل الركوع ))القنوت يف صالة الصبح فقال: 

((وبعده
(1). 

لعموم  ؛القنوت وت مين الم مومينرف  اليدين في دعاء  -8

إن )): قال: قال رسول اهلل   حديث سلامن الفاريس

كريم يستحي من عبده إذا رفع  حييٌّ ربكم تبارك وتعاىل 

((مها صفراً يديه أن يردَّ 
 وألنه صح عن عمر بن اخلطاب ؛(2)

  :صليت خلف عمر بن اخلطاب))فعن أيب رافع قال  

((فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء
(3). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ح إسناده يف ، وصح  1/195 ،ن إسناده األلباين يف صحيح ابن ماجهوحس   1182

 .1/268 ،، ويف صحيح سنن أيب داود426برقم  ،2/167 ،إرواء الغليل

القنوت قبل الركوع  ابن ماجه، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء يف( 1)

، ويف 1/195 ،، وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه1183وبعده، برقم 

 .2/160 ،اإلرواء

، والرتمذي، كتاب الدعوات، 1488أبو داود، كتاب الوتر، باب الدعاء، برقم ( 2)

، وابن ماجه،كتاب الدعاء،باب رفع 3556باب: حدثنا َّممد بن بشار، برقم 

، وصححه 5/185 ،، والبغوي يف رشح السنة3865، برقم اليدين يف الدعاء

 .3/169األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، 

 صحيح.  وقال: وهذا عن عمر ،2/212 ،البيهقي( 3)
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اء الذين ُقتِلوا  وعن أنس لقد )) قال:  يف قصة القرَّ

كلام صىل الغداة رفع يديه يدعو  رأيت رسول اهلل 

((يعني عىل الذين قتلوهم - عليهم
 - . وذكر البيهقي(1)

أن عددًا من الصحابة رفعوا أيدهيم يف  - رمحه اهلل

ففي  ،ني عىل قنوت اإلماممأما تأمني املأمو، (2)القنوت

ذا قال سمع ... إ))  أن النبي  رضي اهلل عنهما حديث ابن عباس

اهلل ملن محده من الركعة اآلخرة يدعو عىل أحياء من بني 

ن م ن خلفه ((ُسليم عىل رعٍل وذكوان، وعصية، ويؤمِّ
(3). 

 رضي اهلل عنهما حلديث عبد اهلل بن عمر؛آخر صالة الليل الوتر -9

((اجعلوا آخر صالتكم بالليل وتراً )) قال: عن النبي 
(4) .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال صاحب  )) قال البنا يف الفتح الرباين مع بلوغ األماين: ،2/211 ،البيهقي( 1)

اجلامعُي بُي الفقه واِلديث  وهو قول أكثر أصحابنا واختاره من أصحابنا))البيان: 

...  ن عن أنسساإلمام اِلافظ أبو بكر البيهقي.بَم رواه بإسناد له صحيح أو ح

 اِلديث السابق. ((

، والرشح 2/584 ،، وانظر: املغني البن قدامة2/211السنن الكِبى للبيهقي، ( 2)

 .5/83 ،، ورشح النووي عىل صحيح مسلم4/26 ،املمتع

 ، وتقدم خترجيه.1443م برق ،أبو داود( 3)

، 998متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب ليجعل آخر صالته وترًا، برقم ( 4)
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فليجعل آخر صالته  الليلمن صىل من )) ملسلم:ويف رواية 

((كان يأمر بذلك وترًا ]قبل الصبح[، فإن رسول اهلل 
(1). 

يقول بعد التسليم: ؛الدعاء بعد السالم من صالة الوتر -10

القدوس،  امللكالقدوس،سبحان  امللكسبحان ))

حلديث ؛((القدوس رب املالئكة والروح امللكسبحان 

كان يوتر بثالث ركعات،  أن رسول اهلل   ُأيّب بن كعب

يف و ،األعىلَسبهِح اْسَم َربهَك  بـ: كان يقرأ يف األوىل

َا الثانية بـ:  ُقْل ُهَو اهلل يف الثالثة بـ: و ،الكافرونُقْل َيا َأَيه

ويقنت قبل الركوع،فإذا فرغ قال عند  ،َأَحٌد 

ثالث مرات،يمد هبا  ((القدوس امللكسبحان ))فراغه:

(([رب املالئكة والروح]))صوته يف األخرية يقول:
(2). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسلم، كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب صالة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة 

 .751من آخر الليل، برقم 

 وتقدم خترجيه.، (751) - 152مسلم، برقم ( 1)

الليل وتطوع النهار، باب ذكر أخبار الناقلُي خلِب أيب  بن كعب النسائي، كتاب قيام  (2)

، وأبو داود خمترصًا، كتاب الوتر، باب يف الدعاء بعد الوتر، 1699يف الوتر، برقم 

وفُي للدارقطني، وصححه األلباين ق، وما بُي املع2/31 ،، والدارقطني1430برقم 
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 علحلديث طلق بن ؛الوتر ضال وتران في ليلة وال ُينق -11

  قال: سمعت رسول اهلل :ال وتران يف )) يقول

((ليلةٍ 
، (2)كان يصل ركعتني بعدما يوتر وألن النبي  ؛(1)

 اهلل له القيام من ثم يرسَّ  ،ثم نام الليلفإذا أوتر املسلم أول 

وتره بل  ض، فإنه يصل مثنى مثنى وال ينقالليلآخر 

 .(3)يكتفي بوتره السابق

 عنها رضي اهلل حلديث عائشة؛إيقاظ األهل لصالة الوتر مشروع -12

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/272 ،يف صحيح سنن النسائي

، والرتمذي، كتاب الوتر، باب 1439الوتر، باب يف نقض الوتر، برقم  أبو داود، كتاب( 1)

، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب َّني 470ما جاء ال وتران يف ليلة، برقم 

 ه، وابن حبان يف صحيح4/23 ،، وأْحد1679عن وترين يف ليلة، برقم  النبي 

 .1/146 ،، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي2440برقم  ،4/74 ،]اإلحسان[

 وتقدم خترجيه. ،738مسلم، برقم ( 2)

 - ، وسمعت سَمحة اإلمام عبد العزيز ابن باز2/598،انظر: املغني البن قدامة ( 3)

السنة تأخري ))يقول:  407اِلديث رقم  ،أثناء تقريره عىل بلوغ املرام - رْحه اهلل

أما من  ،((ال وتران يف ليلة))آخره؛ ِلديث: تر أول الليل ال يوتر الوتر، لكنه إذا أو

ثالث مرات، والصواب أنه إذا أوتر أول الليل يقول بنقض الوتر فمعنى ذلك أنه يوتر 

 ،. وانظر: جمموع فتاواه((ثم صىل آخره، فيصيل ولكنه ال يوتر بل يكتفي بوتره األول

11/310-311. 
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وأنا معرتضة  الليليصل من  كان رسول اهلل ))قالت:

. ويف لفظ ((عىل فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت

وهي معرتضة بني  الليلكان يصل صالته من )) ملسلم:

. ويف لفظ آخر ((فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت ،يديه

((قومي فأوتري يا عائشة)) فإذا أوتر قال:))ملسلم: 
. قال (1)

فيه أنه يستحب جعل الوتر )): - رمحه اهلل - اإلمام النووي

سواء كان لإلنسان هتجد أم ال، إذا وثق  الليلآخر 

ما بنفسه وإما بإيقاو غريه، وأن إ الليلباالستيقاو آخر 

((األمر بالنوم عىل وتر إنام هو يف حق من مل يثق
(2) . 

عن  ضي اهلل عنهار حلديث عائشة ؛فاته نقضاء الوتر لم -13

صالة إذا صىل  وكان رسول اهلل ... )) وفيه:  النبي 

أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 997أهله بالوتر، برقم  متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب إيقاظ النبي ( 1)

يف الليل  كتاب صالة املسافرين، باب صالة الليل وعدد ركعات النبي  ومسلم،

 .744وأن الوتر ركعة وأن الركعة صالة صحيحة، برقم 

 .2/487،الباري البن حجر،وانظر: فتح 2/270،رشح النووي عىل صحيح مسلم( 2)
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صىل من النهار ثنتي عرشة ركعة، وال أعلم نبي اهلل  الليل

 ليلة إىل الصبح، وال  قرأ القرآن كله يف ليلة، وال صىل

((...شهرًا كاماًل غري رمضان صام
(1). 

من )): قال: قال رسول اهلل   وعن عمر بن اخلطاب 

 الفجرنام عن حزبه أو عن يشء منه فقرأه فيَم بُي صالة 

((الليلوصالة الظهر كتب له كأنَم قرأه من 
(2) . 

عن من نام )): قال: قال رسول اهلل   وعن أيب سعيد 

((هالوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر
. فاألفضل أن (3)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرض،  ومسلم، كتاب صالة املسافرين، باب جامع صالة الليل، ومن نام عنه أ( 1)

 .746برقم 

مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب جامع صالة الليل ومن نام عنه أو مرض، برقم ( 2)

747. 

جه بلفظه، وابن ما ،1431أبو داود، كتاب الصالة، باب يف الدعاء بعد الوتر، برقم ( 3)

، والرتمذي، 1188كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب من نام عن وتر أو نسيه، برقم 

فليصله )) ، ولفظه:465كتاب الوتر، باب ما جاء يف الرجل ينام عن الوتر أو ينسى، برقم 

 ،واِلاكم بلفظ الرتمذي ،((فليصله إذا أصبح)) ويف لفظ له: ،((إذا ذكر وإذا استيقظ

 ،((إذا ذكرها أو إذا أصبح))بلفظ:  3/44 ،وصححه ووافقه الذهبي، وأْحد ،1/302

 - رْحه اهلل - . وسمعت اإلمام ابن باز2/153 ،وصححه األلباين يف إرواء الغليل

ليس فيه إذا أصبح، لكن  ؛أبو داود بإسناد جيدهذا ضعيف ِّبذا اللفظ، ورواه ))يقول: 
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يقيض الوتر إذا نام عنه أو نسيه، من النهار بعد ارتفاع 

 الليلشفعاً عىل حسب عادته، فإن كان يصل من  الشمس

إحدى عرشة ركعة صىل يف النهار اثنتي عرشة ركعة، وإن 

 كان يصل تسع ركعات صىل عرش ركعات، وهكذا.

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقد جاء يف  ،يشفعهفرواية أيب داود تشهد له بالصحة، فاألفضل له أن يقضيه لكنه 

كان إذا شغله عن وتره نوم أو  قالت: إن النبي  رضي اهلل عنها اِلديث الصحيح عن عائشة

سمعته من سَمحته أثناء تقريره عىل بلوغ  ،((مرض صىل من النهار اثنتي عرشة ركعة

 .412املرام، اِلديث رقم
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