








ح7حاسل ام يقلاة صس .

سرورمن باق وأعوذ وأستهده، وأسغمر0 وأسمنه أحمده لاه الحمد إن 
وأشهدله، هادي فلا يضلل ومن له مضل فلا افه يهده من أعمالتا، وسيئات أمنا 

•ؤبمد وملم، عليه الله صلئ ورسوله عيده محمدآ أن وأنهي النه، إلا إله لا أن 
وصفاتهيئات علئ السن، ومن الفرائض فرض الحكيم ارع النسفإن 

العبادةأنولع إلئ المؤمنة النفس دفع منها ، شريفة وغاية عالية، لحكمة مخلفة. 
لأيهالأمر كان فمن الءلاعة هده أداء فى عليها والتوسعة الأوقات، مخلف فى 

•عنها متكامل أو لها مستثقل غير العيادة \وول؛أ مختلف عن ينقهي؛ لم هكذا 
أوقاتفي والهيئات الصفات متعددة يجدها ونفلها فرصها الصلوات فى فالاظر 

ظكعن كل فمن . عليهاوالإقبال أدائها علئ المؤمن لينثط هذا كل مختلفة 
•ونهارأ للأ كلها الحر أبواب يفتح مما وهكذا الأحرئ في تدارك ففد الافلة 

وزيادةبالمؤمن رحمة مرعت الش الليل صلاة والنوافل الهلوعات هذه ومن 
ؤي\ه\قال.نمالئ.: الفضل، وطلب الخير في 

..٤[ ١ زالزمل: ه ورْسلأ المران ورئل عانه زدً اوْ ؤق( قلملأ منه انمص أو منه 
لكناقله به محه،بمد° الئل ومن ؤ وسلم: عليه الله صلئ نبيه مخاطبا تعالن. - وقال 

منزلهاوعنليم قفلها في ورد بل [ ٧٩]الإسراء: ه محمودا مقاما ربك ينفك ان عن 
ويلازماغتنامها علن يحمل المافذ والعقل الحي القلب ذا يجعل ما ارع الثّمن 

وثوابها.سلها إدراكا أدائها 
اللل،قيام فضل عرفوا لأنهم بيل الهذا في فرسانا الصالح سلفنا كان فكم 
رهبانفهم نهارهم وصيام ليلهم إحياء علن هم أنففجاهدوا لأته، وذاقوا 
وأرضاهم.عنهم اممه رصي بالنهار فرسان بالليل 



Kاسل ام يقصلاة ة صف

٢I ١ ل وملم عليه الله صلئ الرسول يمدح رواحة بن الله عبد قال وقد 
اكاجعبالشركن امتثانك إذا نراثه عن جبه يجافي بميت 

أحسنالقائل:لآ،وقد 
واالمتنااوخانالدنيطتقوالنلالهء_:__ادآنم__ا 

وطنالحي ت اليأنهوا علما فلما هيقنظردا 
سلمتاا فيهال الأعمالح صواتخذوا ه يعلوها ج

وأمرقدماه تفهلرت حنئ وملم عليه الله صلن الرسول أقامها الهناعن وهده 
فيوسعادة الدنيا في لذة من الله عند فضل من لها ما يعلم لما بها وأمته أهله 

هيعملون كانوا بما جزاء أعض مرة س لهم اخفي ما نفس نننم فلا ؤ تعالئ؛ قال الاحرة 
[.١٧]الجدة."

يشحازما فيها ستجد الصالح لف القيام من صور الكتاب هدا دفتي وبذن 
العزائم.ويوقد الدهن 

٠٢'ئل:وند 
تنزلالس الجاي في تدر ولم رمْ قءى الليل تنام يف وك

ؤإلألداته مفصود ليس فالنوم اممه طأعة في له عونا وقيامه نومه المؤمن فالرء 
فقءلحيوانية حياة حياته فأصبحت الحيلة هذه في الحيوانات مع ان الأنلأستوئ 

.ذلك من بالله نعوذ 
الغبنومن بقول؛ الأكبر الشهيد ذا ررممعت ت الله رحمه العربي ابن قال 
وينام، لغوا عمره من النصف فيذهب ليلها ينام سنة ستبن الرجل يعيش أن العغليم 
الخهالةومن سنة، عشرون العمر من له ويبقن ثلثاه فيذهب راحة النهار سدس 

لذةفى مهر بعمره يتلف ولا فانية، لذة في عمره ثلئى الرجل يتلف أن والسفاهة 

)\(ي\و\وي)م^ى.
٥/ ١ ) الصالحى ياض نرح التقان نزهة ( ٢ ) 

.( ٢٦/ ١٧)القرآن لأحكام الخا،ع انظر )٣( 



الليلام جللأه مطث ء

.^١،<اظلوم ولا بعد:بمإ ليس الذي الوفي الخي اف عند باقة 

لازملك والردئ نوم يلك ولوغملة هر ممغرور يا اوك نه
فيقصر قد أنه علم الأفذاذ سلفنا من الصالخين سير في بصيرته أعمل ومن 

الثنلآناء قانت هو أمن ؤ تعالئ.; قوله. وصمهم من كان وقد لا كيف ه نفحق 
الوالدس يقمرن الذين يموى هل ش ربه رحمه ويرجو الاحرْ ينذر وقائما ساجدا 
]الزمر:٩[.ه يعلمون 

،٣١وصفهم:في وأنشدوا 
خداماواختصهم بهم فرصي حنه في أخالموا وم نلله 

ااميجدأوقم محاك باتوا علهم الظلام إذاجن وم ق
اماطعالحلال سوئ يعرفون لا ضمرأ التعفف من العلون مخمص 

منقفاه فاته فان بوليه اليل فى وردآ له يجعل أن ذلك عرف لمن فينبض 
ؤإنالليل عبادة علن يداوم بل تهليمه لا ما النفس إجهاد هذا ض ولا النهار، 

.قل ؤإن أيومها الله إلئ الأعمال أحب فإن قلت 
منفيهما تكتب الليل في فركعت؛ن الكثير. وأدرلئ، القليل قدم هذا فمثل 
.فيهاوما الدنيا من لك خير العاماJن رب فضل وتنال الذاكرين 

اللهقدر ما فصلئ ساعة رع أو ساعة بنصف الفجر صلاة قبل قام انآ إنأن فلو 
عجرآونهارك وعبثا لهوآ ليلك نجعل فلا • بالأسحار المستغفرين من كب له 

وفتورأ.
والأدواء.الأسقام من لكثير وعلاج دواء الليل قيام في أن ذلك ؤيتع 

وخلاءبالتفكر، القرآن قراءة I أشياء ة خمالقلب ءدواء ت معاذ بن يحين قال 

)م>ا/هأ(.ابق:)ا(الرحعال
(.اuطاف)ص٢٧٢)٢(اظر:
الخامعلأعامامأن)ما/م؛:)٣(^: 



1الأيل ام قيصلاة ة صفه^آأ■ 

را،. الصالحين((ه ومجالالمحر، والتصرعس ، JJLlوقيام؛البطن، 
منله في1 مرضاه، ثه يرقي دواء الليل مام من المعاصرين الأطاء بعض أحذ بل 

٠ناغ دواء 
ورحمةشماء هو محا القرآن من وننزل ؤ I - نمالئ - قال وفلاح خير كله الله فذكر 

.[ ٢٨]رعد: ه المالوب تطمئن الله بذم ألا ؤ : ودال ، ٢١[ ٨٢لالإ.ماء: ه لل>ْسم 
والأوراق'الماهيم وتقبلت، الأحوال، واصهلربت الأزمان، احتلفت، ومهما 

نبوتهابمهاج والاهتداء ؤإحلاصها هوإبمانها الإسلام لأمة الحقيقي المقياس فان 
المدربها الله أعز ومكان زمان لكل صالحة وأصول قواعد ذات شريعة فشريعتنا 

•بعدهم ممن نهجهم علمن مار ومن عليها؛النواحي عضوا حثن الأول 
وهاهيربهم، عبادة علئ أولادهم قربوا الله بذكر عامرة بيوتهم كانت فقد 

مماوالصلاح بالهدي نورأ تشع فاصبحت الهج ؛ذلل-، تسار( زماننا بيوتات بعض 
أحوالهم.فصيحت والسكينة الهلمأنينة والولد الأهل علمن أصض 
وتجزيهمءتةً ح؛اًْ شنييئه وهوهؤ°س أوأنى ذكر من صالخا عمل من° ؤ تعالئ: فال 
.[ ٩٧]١١^۶؛: مملون كانوا ما بأحن أجرهم 

اعترتلأنها وعقوقا، ونزاعا شقاقا ملئت التي البيوت من كم هؤلاء وبعكس 
مايدركوا فلم الإسلامية للمبادئ فلهرها ت، وولوزينتها الدنيا الحياة بثهارج 
•الباقي بالعيم ظفروا ولا الزاف، الدنيا بريق من ينشدون 

ضرولامانرقعديننايبلأ نديتنا انا؛تضيق دنينرفع 
نهجلأنه المحح الإسلامي المهج إلئ العودة حلال من إلا تهللب، سعادة فلا 
ويعدْيفده، وما يصلحه ما فيدرى الإنسان حلق الذي هو شرعه فالذي رباني 

(.٩٢صفةاكفوة)أ/)ا(انظر: 

.٢( ٠ ٥ / ١ القرآن)٠ لأحكام الجامع العالماء أقوال من فيها ورد وما الأية هده حول انفلر؛ ، ٢١
أدهم.بن لإبراهيم به ون( ١٧رم/•الفريد العقد انظر: ( ٣١



يآحاسل ستملأْبم -

.أولها أصلح ما إلا الأمة هذه آخر بملح ولن . ؤينميه 
نقرةإل سامرا ؤ تعالئ.; قال. ربه رصئ في الريح ابق يمطن كثمأ فالمؤمن 

اشقمل ذلك ورمله بالله شينآ،دوا ت والآ'رضأعد اثاء كرض عرضها وجنة ربكم مو 
[.٢١;]الحديد امحمه الممل دو والك بناء س بزنته 

بحنوالعبرة ممدودة، الموت وحبال معدودة، والأنفاس ماصرز، العمر لأن 
الخاتمة.

صالحومواظبة الليل، قيام قفل من وحدته ما الكتاب هذا لتأليف والدافع 
 ،j_الإسلامأمة ثباب بعض لدئ العالية الهمم تلك إلئ بالإصافة عليه، الو
ولكنويريدونه به يتغنون أحرئ وطاشة بقيامه، عليهم الله من ممن ؤإناثا ذكورآ 

٠عنه أشغالهم والانهماك؛الباحات الحياة صوارف 
نحوللعزائم ودافعا لتامحنرها، مرآة لتكون المادة هذه جمع علن حملي هذا كل 

حبالخوانب حميع من العبادة ها،ه بأحآكام للاحاؤلة مني وثوقا الليل، قيام 
لقلوبوموقفلآ الصلاح لأهل عون حير حمعته ما يكون أن راحيا الأمتهلاءة. 

الاحرين•
إنالدليل ذاكرأ العتم،وة، الصادر من العلمية المائة بحصر يتلخص وعملي 

الحكمتعليل كان ولما الحكم، لتوصيح العلم أهل أقوال إلئ استندت ؤإلأ وحد 
إلئمادة عزوكل مع هذا ائل. الممن كثير في ذكرته الأنفس لمعرفته تتشوق 

مصدرها.

لمومالبخاري في كان ما إلا الحديث درحة معرفة في نفي وأجهدت 
أحرئ.مصادر علئ أعول فلا كاف أحدهما أو إليهما فعزوه 

قمن:علن الليل( قيام صلاة ؟)صنة بالموسوم الكتاب هذا وحاء 
.. ّ ووقتها وصفتها وأدلتها وحكمها تعريفها الوتر صلاة أولأت 
.٠ لها. الميرة والأمور وآدابها وفضلها تعريفها التهجد صلاة ثانيا؛ 

للموصوعات.وآخر الراجع وفهرس وخاتمة مقدمة إلئ بالإضافة هل.ا 



-اسل ام سصلأهديا ثنآح

كثيرلدى العزائم ؤيدنير النفوس، يوقفل شيثآ قدمت قد أكون أن أرجو وحتاما 
ثبابهم،سنيات مغتمبن الحر ساعات في العبادة نعمة أداء نحو شبابنا من 

النيةوتنزل الضعف، وحلول البال، انشغال قبل أذهانهم، وصفاء وأبدانهم، 
هالساخرين لن كغت، وإن الله جب ؛ي فرٍك ما على رني حيا نقس تمول ن أؤ 

لالزم:أه[.

صرففمن أقوئ لديه واللعب، اللهو دواعي لأن ذلك، في الشاب وتخصيص 
موجهالكتاب هذا فان ؤإلأ ، كبيْ عند له لأنت، العمر مقتبل فى الخير الئ ه نف

•أم أو ذكرأ كيرآ صغيرأأو لربه عابد لكل 
الغوايةمواطن وجبهم والرشاد، الحق طريق إلث الإسلام أمة وفق اللهم، 

والانزلاق.
ولاالتقيد نظر فيه فانفلر ، _u، وعر غنمه للأ، هذا لكابى التأمل أيها فيا 

•كرم جواد بهثمإنه لتل ر يعوم منك أفلفر س زيد المحيد نظر نفلرلث، يكن 
وصحبهآله وعر محمد نبينا عر الله وصر 

كمه
الخزيمسليمان ين صالح ين محمد 

اليكيرية٠ ألقصيم 
العالميالعهد 



\اهسم\ااود

ئلأإا"ثوور





الليلس لأة سم.

ٌهاودّاواعاي

عن- القارئ وليدرك ببعض بعضها الوتر صلاة أحكام ربهل علن حرصا 
فقد- وسالم عليه الله صلئ - ول الرسسة وفق العبادة هذه حقيقة - فرب 

الحوعلئ ها، ملتبوموصمحا غاممها، كاشفا ، القمم هدا في أفردتها 
الخالي:

الوتر:صلاة تعريف 
والخمسة،والخلاثة نحوالواحد العدد من وهوالفرد وثر محير الوتر• لغة 

•ووتر نفع كلها الآعا-اد وقيل 
صلاهبها تختم والفجر العشاء صلاة بان تصلن مخصوصة صلاة هي ت شرعا 
الدل»<.
الكلام)سيأتي أوتر فقد واحد لام با أوحمأوثلاثآ ركعة ليلا صلن وس 

.الصفات( هذه علن 
حكمها:وبيان الوتر صلاة دليل 

عليها.والحاثة بها الامرة الخموصى تكاثرت مؤكدة سمنة الوتر صلاة 
علميهالله صلن - الله ول رسقال قال: - عنه الله رصي - طالب أبي بن علي فعن 
والخرمذيالمائي رواه الوترأل؟، يحب وتر الد فإن أوتروا القرآن آهل يا أ وملم-؛ 

.)وتر( لفظ العرب ولسان الواو، حرف الفقهاء لغة معجم ( ١ ) 
ليسالوتر أن حاء ما باب الصلاة كتاب في الترمذي ورواه ١(  ٢٨٧! ر الليل نيام في الناش رواه ، ٢١

١(•  ٦٧برقم)صححة في حزيمة ابن ورواه ١( ٤ ١ رقم)٦ الوتر في أبوداود ودوام ٤(  ٥٣رقم)بحم 
(.١١١٨برقم)الحاكم وصححه 



Iاسل قام صلاة ة صف

الحاكم.وصححه وحسنه 
مالئحق الوتر ا ت - وسلم عليه الله صش - اممه رمول قال ت قال أيوب أبي وعن 

الألباني.وصححه ائي النرواه ملماأ١؛ كل 
حقءالوتر يقول؛ ه الله رسول سمعت ت قال - عنه الله رصي - يدة بر وعن 

.داود وأبو أحمد رواْ •تاءارآأ، لميوترقليس فمن 
ولاحضرأ الليل يام قييع يكن. ررولم اه.ت القيم-رحمه ابن ال وق

ّمبم.
أحرها،واغتنم قفلها أدرك أداها فمن الوتر صلاة ئاكد المحوص هدْ ففي 

،سوء رحل فهو عمدأ الوتر ترك من أ0 إلئ - افه رحمه - أحمد الإمام ذهب بل 
تاكيده.فى مبالغة وهدا شهادة، له تقبل أن ينبغي ولا 

.شهادته١١ فى حرحة وكان أدب، تركه ررمن ت مالك وقال 
أنغير وغيره، حنيفة كابي وجوبه إلئ ذهب من العلماء من بعضا إن بل 

أحمدوالإمام والشافعي مالك وهومذهب بواجب ليس أنه علئ العلماء جمهور 
اينحrل•

الص_الحانودأب الرمول^^ ستة لأنه الوتر حقك في تاكد هدا عرفت فإذا 
الرافل.وآكد 

ورواه( ٧١٤٧برقم)المغتر الجامع صحتح وش ١( ٩ ١ الليل)U/ نيام كتاب في ائي النرواه ( ١ر 
اكلركيرقا)آ؛اا(.في الحاكم 

برقمأحمد الإمام ورواه ( ١٤١٩حديث)يوتر لم فيمن باب الصلاة كتاب في أبوداود رواه )٢( 
الرباني)؛/؛يمآ(.)ه؛-ا()الفتح 

وصلاهالوتر شروجوب ( ٨٩ُآآ/ نحوه)المناوئ الإسلام شيح ومر ( ٤٣٢ / المعاد)١ زاد )٣( 
والتوضيح( ٢٧• ا/ الإرادات) ومنتهئر اشن، انالرحع؛ن انظر ■ نولان ه الرسول حق فبر الليل 

ولفيخماضالرّوله)٧ْ(و٠ا(وغاةال٢٩٦/٢ضهمئ)
(.٢٠القرآن)ها/هآ(و)اا/*لأحكام و١بم•ع ( ٤٧وانفلرالمجمؤع)؛/يعدها. 





ااسل يسام لاة صة صمدجء 

I I

العشاءصلاة من مغ فمتئ المجر ؤللؤع إلئ ورابها العناء صلاة بين ما وقتها 
الوتروقت خروج حيث، الثاني الفجر طلوع إلن تمر يتم الوتر وقت، دخل 

الفجر.صلاة وقت، ودخول 
حكئبل فدامة، وابن النووي وصححه والشافعية الحنابلة ذم، هذا ؤإلئ 

•ذللئ، علئ الاجملع المنذر ابن 
حمرالنعم،من لكم حير عي يصلأة أمركم الله إن أ ت وسلم عليه الله صلن لقوله 

•والترمذي أبوداود رواه ، ١ الفجرا١ وطالؤع الثاء صلاة يئن ما الوتر صلاة 
فيالعناء صلن مواء العشاء صلاة بعد إلا بالإجماع الوتر يمح لا هزا علن 

لمولو نضم جمع المغرب، هع صلاها ولو حتن الليل ثلث، إلن أخرها أو وقتها أول 
لمالعشاء قبل الوتر صلن لو لكن ، الوتر له يشمع فحينئذ الأحمر الشفق يغب، 
.وقتهاقبل صلاها لأنه وتره يمح 

ستةبعد يصليها أن والأفضل وغيرهما! والنووي ماللئح الإمام قال وبهذا 
لأنهاالوتر صلاة يعيد فانه ت محدثا صلاها أنه ذكر نم العشاء ولوصلن ، العشاء 

.قبلها تصح فلم العشاء بعد تفحل سة 
أوأوومهله الليل أول من وترم صح الليل من لم الالمرء صلن ومنح أي وفي 
خلافا.فيه نعلم لا قدامة ابن قال آخره، 

اللهرسول أوتر قد الليل كل ارمن الته ق. عنها الله رصي عائشة. عن 
إلوتره فانتهن وآخره وأومعله، الليل أول من - لم ومعليه الله لن ص- 

عن( ٤ ٥ )٢ برقم الوتر أبواب، ني البِمزى ورواه ( ١ ٤ ١ )٨ يرنم الوتر ابواب، في أبوداود رواه )١( 
بنيزيد عن صحح ند بللحديث متابعة ثاكر أحمد وذكر - عنه النه رصي - حدافة بن خارجة 



الليلام يقملأة صمة ا

.٢١١لم مرواه ا؛ حر ال
رآ،. بهم ورحمة السامان علئ نومحعة هدا ففي 

ير• ومحملم عليه الله صلئ - الله رمحول اركان - الله رحمه - القيم ابن وقال 
آخرويوتر تارة، ويخفف تارة، القيام ويهليل تارة، بها ويجهر ، تارة بالقراءة 

تارة((رم.وأوسطه تارة، وأوله وهوالأكثر الليل، 

.يخرحاْ ولم الإستاد صح؛ح وقال الحاكم رواه ( ١ ) 
(٨٢آ1ا(وحاشتةاكغ)ا/ اظرالغي)آ/ . ( ١٣٨رقم)افرين المصلاة محاب في طم رواْ )٢( 

الم(وكتاب  ٢١٦٧; (والإنصاف) وا<أ  ١٩/ ٤ (والجموع)  ٤٢٦/ ١ القاع) كشاف 
/والمدونة)١ ١(  ٦٢/ )١ ٤(ونل وا ٤ • ٣(ونلالاوطار)٣/ • ١ / الأئمة)١ المذاهب 

(^٢٦٩/ ١ الإرادات) (ومتهن •آأ(والإجماعلأيناكلر)صهأ / ١ (وك١تالأم)  ٢١٣
ولومجموعةوقوله < الأولن حلاف علن العشاء ستة ثل يمح () ١٨٤/قامحم)لإ ابن حاثية 

مدالوتر يصلي أن لعموم والحمهور ا الشفق غيوب مد عنده وقته فإن حنيفة أبي حلاف إلئ إثارة 
.سق( ما لعموم الشفق غروب قل تقزحآ جمع مجموعة كانت إذا العشاء 

(.٣٤•)٣(زادا.لخاد)١/





^٩١^٠اسل ام يقسملأه ٠

أنالأنضل أن غير بالمنة أتن ففد واحدة ركعة علئ وتره في اقتصر فمن 
أنجاءت التي ررالاحاديث فال; أنه - الله رحمه - أحمد الإمام فعن نفع، يتقدمها 

.((را، متقدمة قبلهاصلاة كان أوتربركعة - وسلم عليه الله صلئ - ال~ي 
أممرااوتر:ئليآ:
كلمن يلم ركعة عثرة احدئ الّمحا. لتر غالب أن علكل المنة دلت 
صلئ.قد ما بها وثر بواحدة. صلاته يختم ثم ركعتن 

يفمغأن بين فيما يصلي وسالم. عليه الله صلئ - الني، كان  ٠٠• الحدث ففي 
رواه، ٢١بواجده، ويوتر ركعتين كل من لم يركعة عشرة إحدئ الفجر إلئ العشاء 

•لم ومالبخاري 
عائشة.فحن ركعة عشرة بثلاث أوتر أنه - وسلم عليه الله صلئ - عنه ثت كما 

ركعةعشر ثلاث الليل من يملي الله. رسول كان  ٠٠ت قالت - عنها افه رصي 
البخاريرواه آخرهن؛ارم في إلا منهن نيء في يجلس ولا بخص ذلك من يوتر 

له.واللفغل لم وم
عنها-الله رصي - عانشة فعن ركعة عشرة إحدئ وتره. أغلب فإن هذا وْع 

عشرةإحدئ علن غيره في ولا رمضان في يزيد الله. رسول كان ما  ١١ت قالت 
.البخاري رواه ، ٠٤١ ركعة 

عليهاض صلن - الني بهدي وانتدئ بالمنة أحذ ففد ذاك أو هذا فعل فمن 

وسائل( ١٨٧ق1سم)آل/ ابن وحاشة < ١  ٦٧/ ٢ والإنصاف) ■٢( ٥ ٤ / را الكير الشرح اننلر )١( 
)لأ_نملأسأن(وساقوالالإيمم: ١٥٠ض)أ/ 

بواحدة(يوتر ثم ينم ثم ركعت؛ن بملي ولكن ممر في ولا حضر في لا شيء ملها لس بواحدة يوتر 
■ااآ>(وءداللاوبالأضل.الالونة)ا/ 

.( ٧٣٦)حديث المافرين صلاة في سلم ودوام ( ١١٢٣حديث)الهجد في الخارى دوام )٢( 
ورواهبرفم)حماا( وملم عليه الله صلن الض صلاة كيف باب الهجد كتاب الخالي دوام ر٣( 

.(  ٧٣٧> حديث ايافرين صلاة في سلم 
.( ١ ١  ٤٧ر رنم حديث التهجد كتاب البخاري رواه ر٤( 



ءاسل ام يقلأه ءسمو7حا 

علئالزيادة أن يعني لا العدد بهذا الليل من قام الرسول. وكون  ٢١١وملم-
البخاريرواه  ٢٢١١٠مص •ص الليل صلاة  ١١أن;قوله. من ثبت بل نشئ لا ذلك 

٠لم وم
منأوأكثر أوسع أوخص واحدة هي ^١ ١١١: - عنه الله رصي - هماس ابن قال 

حدفيها ليس الليل صلاة أن العلم أهل بان حلاف ولا شاء*. مما يوتر ذلك 
أوالمسح حثي فإذا ركعمن كل من يسئم فاته الستة بهذه أحل فمن ٢ محدودر 

صلاته.له لتوتر واحدة لئ ص تهجده إنهاء أراد 
ولمعليه الله صلئ فعله ين التوفيق وممكن الليل، أول أوتر يكن لم إن هذا 

مثننالليل صلاة إن قوله وبين شل ركعة عشرة أوتلاث ركعة عشرة وهوإحدئ 
يمرومن بفعله اكنفن أؤنال فمن وقمره القيام محلول إلئ راجع هذا إن • مثنن 
أعلم.والله الركعاتل؛ا عدد من يكثر أن به يحن فإنه القيام 

احصياارْ،.مالأ رمضان في يملي أبي رأيت  ١١أحمد الإمام بن الله عبد قال 
يزادلا حل- للوتر ذلك في ليس أنه حلاف ررولأ ! الله. رحمه - النووي وقال 

الأحرزاد فيها زاد كلما التي الهناعات من الليل صلاة وأن منه ينفمى ولا عليه 
.، أءالم«١٦واله لفه اختاره وما الميًس فعل في الخلاف ؤإمما 

يإحدئوصلم عف الله صلن وترم رواية حول الكلام أطال حنث ( ٤ ٨ ٤ / ٢ ) الماري فتح اطر )١( 
.ركعة عثرة 

•رأ،مقتخريجه
( ٧٦ص ) الر ب لأبن الإجماع واطر (  ٣0• / ١ الكبٍر) النرح انفلر )٣( 

(.٩٠الكت)ا/ مع )؛(اطرالحري 
عددحول الإسلام شخ تول اطر ١(  ١٣. ١ ١ ٢ / اعرئ)١ واكاوئ ٦( )٤ الامحيارات اطر )٥( 

هداعلن زاد القيام قصر ومن القيام اطال ركعة محشرة إحدئ علن انتصر من وأن التراويح ركعات 
.العدد 

.( ١ ٩ / ٦ لم) مصحيح علن النووي نرح )٦( 



I الليليام قئلأف سث

وسع؛وسع وخص بثلاث الوتر مشروعية ثالثا؛ 
الاحرئوالوترية الأءا-اد إلئ هنا سنتطرق فانا وأكثره، الوتر أفل عرفت حيث 

؛بهاالإيتار مثروهمة ودليل 
تركعات يثلاث الوتر آولأت 
أبوأيوبرواْ ما مشروعيتها ودليل ركعات ثلاث الوتر صلاة في الكمال أدنئ 

®ومنت - وملم عليه الله صلئ - الله رمول قال • اسس-مال الأنصاري-رصي 
•الألباني وصححه أبوداود رواه  ٢١١فلٍقعلاا يوتربثلاث آن أحب 

تثروعتان صمتان ركعات وللوتر،ثلاث 

•ويلم يتشهد نم آخرهن، في والخلوص الثلاث الركعات سرد ت الأولن 
وفيالوترء ركعتي في يلم لا النبي. ®كان ت - عنها الله رصي - عائشة لقول 

النائيرواه  ٢٢١آخرهن" في إلا يقعد لا بثلاث يوتر كان ١١ت لفغل 
.منهالم ويالثالثة يملي ثم الأولين الركعتن ْبن السلام ت الثانة 

وسلمعليه الله صلئ - الني سال رجلا أن - عنهما الله رصي - عمر ان رواه لما 
•اليهقي رواه ، ٣١"بالسلام والثتن الواحدة بن افصل  ١١قال; ف. 

والوتر"الشفع بين يفمل كان وطلم- علته الله صلن - الّبي ُرأن ت أبقا وعنه 
حبان.وابن أحمل رواه 

الثانيةالصفة أن إلا السنة، وافق فقد بثلاث أوتر من بها أتن الصفتن فأي 

■تخريجه مق  ٢١١
•٣("اا<\(ونالالووىفىاسع)أ/ )•ا(رواْ 

بإستادالمّئ الن ش اليهقي ورواه ( ١١٤٠رنم)الحاكم وصححه حن( بإستاد اثي الن)رواه 

رنمالظمان موارد في حبان ابن وصححه ١( • ٩ حديث)٠ الرباني( ش)المتم أحمال رواه )٤( 
(٦٨٧.)



.اسل ام ئلسملأة ا ث7آح

آخرفي والدعاء النية، تحديد من فيها التعبدة الأعمال لكثرة وذللث، أقفل. 
أدلة.من فيها ورد ما ولكثر واللام، والتشهد الصلاة 

وغيرهموالشافعي، مالك، وميم، افه-، أحمد.رحمه الإمام احتثار وص 
وإنلميمصلفحسنؤلا؛فحن، نمل إن  ١٠و٠الالأوزاءيت 

يمحفلا المغرب، صلاة نمالئ كما بتشهدين الركعات ولأ*ث صلئ إن أما 
والحاكم.حبان ابن رواه  ٢٢^ايرب" بملأة تتجهوا *ولا • ه لقوله 

عملوفد ركعامحت،. بثلايثح الإيتار مشروعية تتضح السامة الأدلة حلال فمن 
وابنعباس وابن طالب أبي بن وعلمح، كعمر الأمة لف ّمن كثير الستة بهذه 

•^ ٣٦بعدهم أتى ممن وغيرهم - عنهم اش رمحي - وأنس عود م
كملاةصلاها لن ذللث، فلعل بالثلاث، الإيتار عن النهي إلن ذهب من أما 

وأدلةعنها الهي أدلة الحمع؛؛ن ممكن وبهذا بينها. يفمل ولم المغرب؛تشهدين 
ل؛،اض. رحمه حجر ابن ذم_ا هدا ؤإلئ • الخوان 

•دتّع وّجع دكعات الوتريخص ثا0• 
أمروته ما واحد بسلام أونح أومع ركعالتا بخمس الوتر ستة علمن يدل مما 
يفصللا وبخص بع يوتر ه اف رسول ®كان ت قالتؤ عنبما. اف رصي - ملمة 
والنسائي.أحمد كلأماالْارواه ولا بسلام بينهن 

ويانع( ١٨٨/ ناسم)٢ ابن وحاشية ( ١٣٥ / الكير)١ (والشرح ١٨الجعؤع)؛/انظر )١( 
(.٤٣٦اكنانع)\/

علنونال ( ١١٣٨رقم)ستدرك الفي والحاكم ( ٦٨رنم)• الغلمان موارد في حبان ابن رواْ )٢( 
إنادْونال، الدارفهلني رواه ت) النووي وقال، ينه الله رصي مريرة ايي عن يخرجاه لم الثيختن نرط 
-م(.ممات(انموع)إ/كالهم 

ّبثلاث يوتر كان من باب شة أبي ابن وممنف ( ١٥•/ المغني)٢ انظر ( ٣١
(.٧٤آم(ومحالزركئي)\/الأوطار)٣/ نيل >؛(انظر 

ضدْ(ونال  ٢٩٧/ ا(انظراسمالر؛اني)؛ 
.١(  ٩٧/ بخص)٣ الوتر كيف، الليل؛ام، قيام في ار النورواه • حيد 



I الليلشسام ملأه صمة

ركعاتتع ويصلي ويتوصأ ررفسوك ت قالت - عنها الله رصي - عائشة وعن 
يعلم،ولا ينهض ثم ويدعوه ويحمده الله فعدكر الثامنة، في إلا فيها يجلس لا 
تسليمايلم ثم ؤيدعوه ؤيحمده الله فيذكر يقعد ثم التاسعة فيملي يقوم ثم 

*لم مرواه يمعنالار 
منبد فلا واحد بلام الركعات من الأعداد بهدa بالإيتار السنة ثبتت وحيث 

أدائهاعند المشروعة الصمات إلئ الإشارة 
بعلإلا يجلس لا الركعات هده المصلى يرد ت ركعات بخمس الوتر صفة آ- 

ولقولالسابق الحديث هوفلماهر كما لم وييتشهد ثم ة الخامالركعة من الانتهاء 
منيصلي - وسلم عليه الله صلئ الله. رمول كان ٠٠؛ عنها. الله رصي - عائثسة 

فيإلا ا منهشيء في يجلس لا بخص ذلك من يوتر ركعة عشرة ثلاث الليل 
لم.مرواه أ->رهاهلآ، 

السابعةبعد إلا يجلس لا كالخس يصليها أن له ت ركعات بع الوتر ب-صنة 
.^ ٢١ويسام فيتشهد 

ثم- وملم عليه الله صلئ ررفتوصا- ت قال - عنه الله رصي عباس. ابن لحديث 
•داود أبو رواه ٢ آحرهن"ل؛ في إلا لم يلم بهن أوتر ا حمأو ّبعا صلث 

،•رالله-رحمه - أحمد الإمام عليه ونمى الحنبلي الذهب هذا وعلن 
ثملم يولا ؤيتثهد يجلس ثم ركعات، ست يرد بأن السع يصلي أن وله 

يلم.ثم ويتثعهد السابعة يالركعة وياتي يقوم 
-وسلم عليه الله صلن - يملي ررثم I قالت عنها. الله رصي عائشة. روته لما 

•عتها الله رصي عان—ة عن ( ٧ ٤ ٦ ) رمم حديث اهرين المصلاة كتاب ني لم مرواه ( ٤ ) 
.سمينرنم)تما"ئم\(صلاة محاب في 

.(٣٥١)مآ(الشرحامبر)ا/
(١٣٥٦حديث)الصلاة كتاب فى دود أبو رواه )٤( 

(.١٦٩>ه(انذلرالإنصاف)أآ/









قلحاسل ام يقلاة صممة .

لكوما الشافعي أن إلا الأربعة، الأئمة مذهب الوتر فى الثلاث السور وقراءة 
الوتر،صلاة من الثالثة الركعة في الإخلاص سورة ْع ا،لعوذتين قراءة إلئ ذهبا 

يقرأوسالم. عليه الله - صلئ النبي اركان ت قالت - عنها الله رصي - عائثة لحديث 
وفيب< الكافرون أيها يا فل ؤ ب الثانية: وفي الأعري ربك اسم سح دؤ الأولن في 

غريب.حن وقال الترمذي رواه ، ١ ^٠١ والعوذتتن أحد الله هر فل ؤ ب الثالثة 
.، الله-١٢باز-رحمه ابن شيخنا وصعقه المعوذت؛ن زيادة معتز و_ابن أحمد أنكر وقل 
فييفرأ أن اختاروا يعدهم ومن الصحابة من الحلم أهل أكثر أن الترمذي؛ وحكن 

-واحدة ركعة في ورت؛ن مين يجمع لا أي - ، ٣١ؤرة بذلك من ركعة كل 
أماوالأخرة، الدنيا أمور من ممبح تتضمنه لما - أعلم والله - السور هذه وتخصيص 

التوحيدلتضمنها والإخلاص والإرادي، العمر التوحيد لتضمنها الكافرون 
العلمير،ا.الخبري 

ألإ-جه أو 

كتابفي داود وأبو غريب حسن ونال ( ٤٦٢رنم)حديث الصلاة كتاب ني الترمذي روْ آ )١ 
.(١٤٢٤حدث)الور فى يقرا U باب الصلاة 

.( ص٨٢(والخرابالصححر ٤٨١الأحوذى)٢/ (وتحفة ١٦٤/ الغض)٢ )٢(انفلر 
فيمالك الإمام تول انظر ا الوتر في يقرأبه فيما حاء ما باب الصلاة كتاب الترمذي صحح انظر )٣( 

.( ٢٥٩/ ١ الأم) كتاب في (ونولالئافعي ٢١٢\ا الكري) الدونة 
.١(  ٨٨/ فاسم)٢ ابن حاب انظر )٤( 



ااسل ام جقلأه مصمة 

وغير• وجوبا لا اسحباأ به ياتي يها نأو فريضة عن نام من كحكم حكمه 
اللهعنه-صلن ورد .!١ رقض~هأا،فلا تركه تعمد إن أما الشروعة، الأعذار من ذلك 

أبوداودرواْ ذكرْا إذا نليعبمله آونمه ور0 عن نام امن ال; قأنه ِ وسلم عليه 
٠، ناد0ر إىالنووي وحن والترمذي 
صلاةوقبل الفجر صلاة بعد يصليه أن وقته عن فات إذا الوتر قفاء ووقت 

يأتفمرأْ شيءت أوعن حزبهر٣، عن نام امن ت - وملم عليه الله صلن - الغلهرلقوله 
ملم.رواه ، الليلار٤ من زآْ كأنما له كتب الفلهر وصلاة الفجر صلاة 

الأربعة.الأئمة مذهب وهو الصحابة من كثير ذهب هذا ؤإلئ 
ونحومتهضئ® فاتت إذا وأنها الأوراد علن الحاففلة نحب ررتالنووي: وقال 

ص.وغاية ١^ في 
منقيامه أحر له كتب وقته في أداؤه عاليه تعذر أن بعد وتره فضن من ف) 

سلْد
.( ٣٣(وّلاللأم):آ/ ٤٤٣/ ١ ا/\م(والإضاف) / ١ )ا(اظراكرحاهم) 

جاءما باب الصلاة في والترمذي الودررقم)ا'ُاةا( بعد الدعاء باب الصلاة في داود أبو رواه ( ٢ ) 
الجمؤعوانظر - ى الله رصي - عيد ّأبي عن ( ٤٦٥رنم)أوض—اْ الوتر عن ينام ارحل في 

)؛/ه؛(.

.( ٣ ١ ٩ م الرقاة الصلاة) يماه رني والأذكار، الأدعية، أو القرآن من ورده أي ; حزبه ( ٣ ) 
عنV( ٤ رنم)٧ مرض أو محه نام ومن الليل، صلاة جامع باب السافرين صلاة في لم مرواْ )٤( 
.عنهالله رصي ]خطإب ين عمر 

ارتر،نمانةأقوالفيونمضاء مكانيفىاليل 
علنالنووي وسرح ١( ٣ ٩ / ٤ ر العبود عون وانفر ( ٩ ص ر الأذكار كاب وانفر فلتراجع. 

همبتنمية ابن الإسلام شيخ رأي ذكر حيث ٣( ٢ ٤ / العاد)١ زاد وراجع ( ٢٧/ ٦ لم) مصحيح 
(. ١٦٨/ ١ (وغايةالمثهن)• ٤٣٧/ كثافالإقاع)أ قضا،اترتر. 



جثتحالليل ام يقصلاة غ صفا

بالهارصلى بثلاث الإيتار عادته كانت فمن شفعا، يصليه أن قفاوه وكيفية 
صلئسبعا وتر0 كان ومن متا، النهار من صلئ حما وتره كان ومن أربعا، 
رصي- عانثة روت لما ، له لتئفحه وترم علن ركعة يزيد بحيث وهكذا ثمانيآ، 

الليلمن الصلاة فاتته إذا كان - الم وسعليه الله صلن - الني ررأن قالت؛ - عنها الله 
لم.مرواه را، ركعهءا عثرة اثنتي النهار من صلن أوغيرْ وجع من 

ركعةعشرة اثنتي نهارأرآ، وتره قفن حينما - وملم عليه الله صلن - فالرّولا 
دلكما شفعا ليصح ركعة إليها قاصاف ركعة، عثرة إحدئ كان وتره أغلب، لأن 

شفع.بالمهار الصلاة ولأن الحديث. عليه 

.(٧٤٦)رقم حديث سابق الالوضع لم؛ي مرواه ( ١ ) 
أحمدالإمام ائل مالثمس( يطلع لم ما )بملي الوتر؛ قاتم عمن الله رحمه أحمد الإمام نال ( ٢ ) 

مجمؤعالضحئ( في النهار في )يقضيه - الله رحمه - عثّمان ابن شيخنا وقال ( ٩ ٩ / ١ ) هانئ لأبن 
١٢٨; ١^٤١)



ااسل ام جللأة مة فصدح

ف/دهاءاصوت

ذكراناسب النوازل وعند الوتر، صلاة في مشروعة عبادة القنوت دعاء كان ئا 
ببعض.بعضها القنولن، أحكام لربط الفصل هذا في وحزئياتها أحكامها 

صأغتمح:وبيان دظء 

فيمنهما واحد بكو وز الخفؤع، مع الطاعة هولزوم القتوتلخةأا،ت 
]الغرة:ه قانتون ك كل ؤ ; وقوله [ ٢٣٨: ]١^ ي ين لله وقوموا ؤ تعالئ.: قوله. 

٦١١.]

ودواموالسكوت القيام علئ يطلق القنوت ررفإن ؛ - الله رحمه - القيم ابن وقال 
ا.والخشؤآءأ والتسبيح والوعاء العبادة 

قبلالصلاة من ركعة آحر في القيام في به يدعن الذي هوالوعاء : واصطلاحا 
أو؛عالهر"'أ،.الركؤع 
عليبن الحسن روئ لما الوارد، القنوت بدعاء أحيانا يدعو أن أوتر •لنر٤ا ين 

اهدتيرراللهم الوتر: في أقولهن كلمات ه اض رسول علمني : قال عنه الله رصي 
وباركليذمااس،،ممنتولم،، وتوم عالت، فن وعائي فنسيت،، 

يئناماركت واليت، من يذل لا إنه عقك، ولايقضئ تمضي إنالث، نضبت،، شرما وض 
ا.ءادست،اال يعزمن ولا  ٠٠والنّائي الثيهقي وزاد المن. أهل رواه وتعالبت،ا، 

.مت(لفظ) القرآن غريب في الفردان )١( 
.'١( ٨ / التمهيل.)١ وانفلر ثر أو بخير الدياء علن طلق أنه كما ( ٢٧٦/ا المعاير زاد )٢( 

(٣٣٤)م(اظرزادالعاد)ا/
.(١٥١)أ(اظراكي>آ/

=الملأة في ن-ى رموالت( ١٤٢٥الوتر)في القنوت باب الصلاة في داود أبو رواه )٥( 



الأيلقام هسملأه ء

تعينكنإنا اللهم  ٠٠•' - ■ممته الله رصي - عمر قول القنوت في المأثور الدعاء ومن 
عليكونثتى عليك، ونتوكل بك ونومن إليك ونتوب وتستغفرك تهديك، ون

ؤإليكجد وننصلي ولك نعبد إياك اللهم نكفرك، ولا ونشكرك كله، الخير 
.ملحقا٠ر١، بالكفار ابد عذابك إن عذابك ونخنئ نرجورحمتك ويحقد عئ ن

القنوت.سنة حصلتؤ قفل - عنهما الله رصي - عمر أو الحسن بقنوت دعا وسواء 
لأنه. - عنه اممه رصي عمر■ أولأبقنوت بادئا المتون في بينهما يجمع أن والأولئ 

اللهرصوان الصحابة. عاليه اتفق مما ولأنه ، الدعاء علئ مقدم والثناء الله علئ ثناء 
.- عنه الله رصي - للحن الله رسول علمه الذي بالدعاع يدعو ثم . - علتهم 

الحفية.من اني الكامبه وقال الله-. رحمه - أحمد الإمام ذهب هذا ؤإلن 
الثافعيةر٢ا.بعض عن النووي وحكام عجبى، بن محمد سيخنا ورجحه 

كانفقد ذلك علن بزيد أن فناسب دعاء مقام المقام لأن ورد ما علئ الزيادة وله 
•اال'آ، الكافرين ويلعن يدعوللمومنين  ٠٠- عنه الله رصي - أبوهريرة 
بمايدعوالله أن له المأيور الدعاء يدرك لا فمن دعاء بأي نحمل القنوت وسنة 

ح—ويثالقنوت اء ليباب الكبرئ السن في والييهقي ٢( • ٦ / الوتر)٣ ش القنوت ات ب =
افدركفي الحاكم ورواْ ( ٣٣٥/ العاد)١ زاد حاثية صحتح، إسادْ الارناووط نال ( ٣١٣٧)

(.٤٨•رقم)• 
بكرملحق ، الحق أي الجم بكر اب ، طاءتانs إلن ايع نأي الفاء وكر النون بفتح نحقد ( ١ ) 

سعيدعن ( ٣ • ١ ٤ ٤ ) رقم اكوت في الدياء بات المجرد السن في المهقي اّواه • اللحق أي الحاء 
وذكر( ١٧١/ ٢ ) الغلل إرواء الألباني صححه كما . إسناده وصحح بزي بن الرحمن عبد بن 

رصيعمر قنوت وهما الحقد وسورة الحلح سورة في (ماورد )لأ/هها"النثور الدر في السيوطي 
عنه.الله رصي كعب بن ابى مصحف فى سورتان ؤإنهما ئ الله 
١(٩ ٠ / ٢ ر نام ابن ية وحاش( ٩٩/  ٢٣يمية)ابن وفناني ( ١٧١/ الإنصاف)٢ انفلر )٢( 

٤(.٦ ١ ٠ ٤ ٥ ٦ / ٣ و) ٢( ١ / والجموع)٤ ٤( • ٦ / ١ ر المناع وبياع ٢( ٩ / ٤ > الممتع والشرح 
ؤيلعنرفيدعوللمؤمنين ت ولفظه الحمد للث، ربتا اللهم قفل باب الأذان كتان في البخاري رواه )٣( 

.( ٦٧٦اجد)رقم المممات في وسالم ( ٧٩٧رنم الكافرين( 



.اسل ب اسملأه 

.الوعاء صحيح من ينامحبه 
منر نيمما الإنان يدعو أن بأس 'رلا ت - الله رحمه - باز ابن ثيخنا قال 

ابنشيخنا أحذ ويه ، صحيحة* نمها في كانت إذا تنقل لم ؤإن الدعوات، 
ا.الحمهورر قول وهو - الله رحمه - عثيمثن 

رمولأن - عنه الله رصي محنال. أبي بن علي رواْ مما قنوته يختم أن والستة 
منبرصاك أعوذ إني ®اللهم وتره آخر في يقول كان - وسلم عليه الله صلئ - الله 

أنتعليك ثناء أحصى لا منك بك وأعوذ عقوبتك، من وممعافاتك ، مخهلك 
.ائي والنوالترمذي داود أبو رواه . ، ٢١٠١نفك على أثنيت كما 

علئفيؤمن المأموم مع ليإجماعا الحهر القنوت دعاء في للأمام والمثرؤع 
بدليل ٢٤١بالقنوت جهر - وسلم عليه الله صلن - النبي أن روى لما ،، ٣١٠٠إمادعاء 

.الدعاء لكلمات يكون والتامين • وغيرهما وأبى كعمر يومنون كانوا أصحابه أن 

ا<ا(والحواباكحٍح)صأ<مآ(آ'ا-اا(وحاثستاينىم)أ/ انظرغايةاكهن)ا/ )١( 
اسإوالشرح ( ٣٦٤والجموع)م/ _u. ا/أم(وما أ-؛(والرئة)م/ وبالالعاك1لح)\/ 

وبناتباركت عاديت من يعز ولا الخن تمنون أي عد-هن )ولوزاد الشافي؛ وقال (، ٥٢/ ٤ ) 
.( ٣٦٠الجمؤع)y/ يه( باس فلا إليك وأتوب أثنفرك قضيت ما علن الحمد ؛!٧، ودعد0 وتعاليت، 

بابالليل قيام كتاب اتي واك( ١٤٢٧رقم)الوتر في القوت باب الصلاة في أبوداود روا، )٢( 
فيالحاكم ورواء وحك ٣(  ٥٦٦برقم)الدعواّت في واكرمذي ٢( ٠ ٦ / الوتر)٣ في الدعا، 

. ٠٤٣ رقم (  ١٧٥/ الخليل)٢ إرواء في ^، ٧٧١ومححم ( ١ ١ ٥ ٠ برقم) المتدرلث، 
العالزاد وبعدها( الصلاة في فال فلعل ) الحديث، هدا روايات محاق أن بعد الل رحمه القيم ابن قال 
.انمء١ء .حتاuرإلنمحمالإنبهدا( ٣٥٣/ آآآ(وانفلرالثرحالكسررا )\ا 
الآربونيل (،  ٥٣٢ / وافوصيح)١ ( ١٥٤/والخي)٢ ( ٩٦/ الأواني)٤ بيانع اظر )٣( 

(.١٦ر١/•

ساجدالكتاب في لم وم( ٤٥٦٠)ثيء الأمر من ^٠١ ليس باب التمسير كتاب البخاري رواء ( ٤ ) 
.عنه الله رصي هريرة أيي عن آ  ٦٧٥) رنم الصلوات جمح في القنوت استحباب باب 



حجمجالأيل ام يقلاة صة صفء

ربناتباركت واليت من يذل لا إنه عليك، يقضئ ولا تقضي فانك مثل؛ الثناء أما 
'. الله يسبح وقيل يسكتراا وقيل فيها. الإمام يشارك قيل ونحوها وتعاليت، 

وهويمر، وقيل الخنابالة. لبعض قول وهو بالقنوت يجهر فقيل التفرد، أما 
كانإن المنفرد حال إلئ را-أع الأمر ولعل . ٢٢١-افه رحمه - أحمد للأمام قول 

.فيه أمر ؤإلأ جهر له أنشْل 
يدعولهلأنه الخمع وبصيغة يدعوحهرأ أن الإمام حق في هدا علئ ويترتب 

فيمنوعاقنا هديت، فيمن اهدنا ®اللهم فيقول: الامومين من حلفه ولن 
.وهزكذا،١ .. عافيت. 

دونهمر"'آآ.بالدعاع ه نفيخص أن وللمنهي 
دعاءعالئ مؤمنا المأموم كان إذا ® I - الله رحمه تيمية. ابن الإسلام شخ فال 
.الأموماار٤، الإمام حان فقد يقحل لم فان . . الخمع. فيدعوبصيغة الإمام 
فيالإمام قراءة يسمع لم لو كما ه لفقنتا إمامه دعاء المأموم يسمع لم إن أما 

عنفيها يفتر لا عبادة الصلاة إن حبث، ، يسكت، ولا ٥، يقرأ فإنه الخهرية الصلاة 
الشارع.عليه نص ما إلا الله ذكر 

علنقنت وملم. عليه الله صلئ - أنه عنه الله رصي عباس اين وروئ ( ٩٥/ الفرائد)٤ بدائع ا )١ 
(.١٤٤٣حدث)داود أبو رواْ حلمه، محن وأعن وعصية وذكوان لعل علن ملم بني من أحناء 
وانفلر١( ٩ • / قاسم)٢ ابن وحاشية ( ٢٦/ الفوائد)٤ وبداتع ( ١٧٢/ )٢ الإنصاف انقلي )٢( 

فليسالتشهد أوفي جدنتن، البتن الخلوص أوش >ثلأ' الجود في ه لتفالإمام دعا إذا أما )٣( 
.هلفيدعو أن ييغي الأموم؛ن من واحل كل لأن حلفه لن حاتن 
انئلرالناقمة محي ونحوم ١( ١ ٨ /  ٢٣تيب) لأبن والفتاوئ ١(  ٩٦/ نامم)٢ ابن حاثية )٤( 

أممن ) نال!وملم. عليه الله صلئ - الله رمول أن عنه الله رصي ثوبان وعن ( ٣٤٦٠! ر المجمؤع 
اوحسنه. واكرمدى داود أبو رواه حانهم(( فقد بالدعا، ه نففخص قوما 
( ١٥٤/T0y)jJl\j(y(والشرحالكب؛ر)١/ ١٧٢/ والإنصاف)٢ الا؛ق، ارجع انفلر )٥( 
.( نعم ت تال ؟ أدعو الإمام قنوت أسمع لم )|ذا ■' الله رحمه لأحمد قبل وفيه 



اسل.ام سملأهفبموح 
مَم  الخمعبمسغة أحد وثمن الحمع أو المفرد، بصغة يقنت أن بان مخير والمفرد 

.النرا، لأذهدملفهوشّتيمية، ابن للمفرد 
.أحيانا؟ الدعاء المثرؤع أم القنوت، دعاء علن المداومة في الفقهاء احتك وقد 

وقيل:،الة، نمفوقل; ■جميعه، بل وقل• رمضان، نصف يقنت قل؛ 
دعاء,لأنه نة الحمح 

ورجحوجوبه، العامة نفلن لا حتئ أحيانا الدعاء يترك أن للأمام يبغي ولكن 
عنيمن.ابن شيخنا وأيضا باز، ابن وشيخنا تيمية، ابن الإسلام شخ هذا 

رآ،.جميعا - الاله رحمهم 

والمدع( ٤١الخحح)والخراب ١(  ٩٦/ ٢ ر قاسم ابن وحافة ( ١٧٢/ الإنصاف)٢ انظر )١( 
 /Y(١٢.)

هانئلأبن أحذ ام الإمومساتل ( ١ ٥ ١ / ٢ ر والغني ( ٥٢٩/الةروع)ا اب كتانفر )٢( 
( ٢٢ص اسمح) والخراب ( ٤١٧/ ١ ) القاع )؛أ(وكشاف ا(والأح-تارات • )مروة• 
(.١٣٦/ )؛ا عبض ابن الخخ فتاوئ ومجمؤع 



m  mحآتآالأيل ام مبقصلاة ة مم

متي>عقلامشوبمهاله

وذهبالركؤع. قبل يكون القنوت دعاء أن إلئ العلماء من ءلائف_ة ذهب 
الركؤع.من الرقع بعد يكون الدعاء أن إلئ آخرون 

الركؤع،قبل إحداهما روايتان ذلك في - الله رحمه - أحمد الإمام وعن 
.٢١١بعدم والاخرئ 

نلالوتر في يقنت كان المي. اغعنه-أن رصي كعب- بن أبي عن ف
الوكواى•

وأنسوعلي عمر منهم الصحابة، من جمع عن الركؤع فل القنوت وصح 
.وأبوحتيفةر؛ا مالك به وقال  ٢٣١عنهم-الله عباس-رصي وابن 

ومنهمالركؤع، فز إلا لا؛راْ من الناس ثن ت محمية ابن الإسلام شخ وقال 
الأمرينكلأ فيجوزون وغيرْ كأحمد الحديث فقهاء وأما ، بعدم إلا يراه لا من 

.بهمارْ، الصحيحة الستة لمجيء 
.أوبعدم الركؤع قز بالقنوت السنة نحصل هذا علمن 

١(• • / Yfاأ"ا(واكاوئالكيرئ) / ١ (وانظراكوصح)  r١٧١؟/ )ا(الإماف) 
فيالناتئ ررواْ ( ١٤٢٧رنم)حديث الوتر قي القنوت باب الصلاة كتاب في آبوداود رواه آ )٢ 

ذكرحث ( r١٣٣/ارب) كب وانظر ١( "١٩ / )"١ ؟ لأث في الوتر كف باب اللل نام محاب 
.همأساارواياتوالآ'ارصاكوتولالركوع.

أكثرواحفظبعدالركؤع القنرت )ورواة ت اليهقي ونال ( ١٥٢/ والمغني)٢ ٢"١( / المجعؤع)٤ ل٣( 
وآكثرعا(عنيم أشهرالروايات في عنيم الله رصي الراشدون الخلفاء درج مدا وعلن فهوأولن، 

(٤٦٩/٢الجموع)'اعلم والاه 
(.١٥٢)أ(وانظرالغي)أ/

(.١٨٩ابنقاسم)؟/)ه(حاش؛أن



-ص لأهقطم سمؤح■ 

فبلبالقوت جاءت السنة أن إلئ الله. رحمه ءث؛_مين. ابن ثيخا وذم، 
أنوبأن قنت، رفع فإذا القراءة أكمل إذا يركع أن فهومخير؛؛ن وبعده، الركؤع 

ثميكيروير؛عرا،•القراءة، أم إذا يقنت 

:ا(الثرحالملح)؛/أ<أآو؛ا■(



الأيلام يشلاة صة صفأ

وعمرالحسن لنون في واصح هو كما القنوت دعاء تخفيف للأمام السنة 
.االامو4ان عاليخ يشق إحلالة القنوت دعاء في يطيل ألا فينبغي عنهما. الله صي ر. 

للناسصالئآحدكم ،إدا ! لقوله ، االناسل١ الصلاة بتخفيف الأمر من ورد لما 
والكسر(رأآ.والقيم الضعيف فيهم فإن فليخفف، 

دعاءيطيل لا كان س أنه وروى ، ، يامعاذاا١٣آنت آفتان  ٠٠لعاذ! وقوله. 
،.اكوت١٤

٠ه انشقت، الماء إذا ؤ سورة يقدر حده إلئ لهب العلم أهل من بعضا إن بل 
لمما واسع هذا في الأمر ولكن - عنه الله رصي عمر- فوت بمدار وقيل؛ 

•بالطويل الرصئ حالهم من وعبم الأموس، ض الإمام يشق 
بحاحتهاارْا.الوتر في يدعوالرجل أن باس لا ٠٠•' فقال أحمد الإمام سئل وقد 

.( ١ ٣ ٦ / ١ ٤ شيخا) فتاوئ مجموع انظر )١( 
ملمورواه ( ٧٠٣)حديث ثاء ما فليطول لنفسه صلن إذا باب الأذان كتاب في البخاري رواه ( ٢ ر 

.عنه الله رصي هريرة أبي عن ، ٤  ٦٧) ريم الصلاة بتخفيف الأتمه أعر باب الصلاة في 
الصلاةفي مسالم ورواه ( ٧٠٥)حديث طول إذا إمامه شكا من باب الأذان في البخاري رواه ( ٣) 

.عنه الله رصي الله عيد بن جابر عن ( ٤٦٥)حديث العشاء في القراءة باب 
كماالقنوت إطالة يكر0 انه ) ت البغري عن النووي حض بل ( ٤ ٠ ٦ / ١ ) الصنائع بيانع انظر ( ٤ ) 

علمهءنه_الدي الله السن.رصي قنوت انظر ( ٤٦٢/ ٣ ) الجمؤع ( الأول التشهد إطالة يكره 
٠الساشن . عنه الله رصي - عمر قنوت ومقدار ، إياه - وسلم عليه الله صلئ - الرسول 

لعل( ٤٦١/ ٣ ) الجمؤع وانظر ( ٩ ٥ / ٤ ) الفوائد وبداتع ، السابق الوصع الصنائع بدائع انظر ( ٥ ) 
.عهبما الله رصي وعمر الحسن تنون تدر علئ قاسه الانشقاق سورة بقدر القنوت دعاء جعل من 

الماءإذ ؤ فدر الوتر تنون يقام • قال إبراهيم أن ( ٦٩٥٧)برقم مصنفه في ثيبة أبي ابن وروئ 
.ه انشقت 





mالليلام يقصلاة ة فص

أستجب١؛■^^، ؤ قرأ• الدعاءمالُادةاثم ءإن هال.: مشروعة عبادة الدعام 
رواه، ا"[أ١ • ]غائر: ؤ< داخرين جهم سجدحلول بادئي عن بممتمحرون الذين إن لكم 

اكرمدي.
خالفومن مجاوزته، عن نهئ حدأ الثارع له حد تعبدي أمر الدعاء كان ولما 

يحبلا إئه وحمه تضإعا ربكم ادعوا ؤ قال.تعالئ.: بالدعاع، معتدا كان ذلك 
.؛[ ٥٥هلالأءراف: ين المش 

الكأمإني اللهم رر ت يقول ابنه مسؤع مغفل بن الله عبد أن نعامة أبي وعن 
بهوتعوذ الحنة الله مل بتى، يا ت فقال دخلتها٠٠ إذا الحنة هبن عن الأبيض القمر 

سيكوناإنه يقول! ومالم. عليه الله صلئ . الله رسول ممعن فإني ، المار مرن 
.داودرأ، وأبو أحمد رواه والدعاءا الهلهور يعتدون،ي قوم الأمة  oJLaمن 

منالمجاور من فيه لما ، الوعاء في اعتداء المنزلة هذه ابنه موال اعتبر مغفل فان 
الكمال.بعين ه لمفالداعي ونفلر الأدب 

لقولهالحد ويجاوز يعتد لم ما دعائه في الءاعي يجيب ِ وتعالئ سبحانه ■ والله 
ه.ين الند يحب لا إثه ؤ تعالئ; 

أومحال، في أويدعو التي، منزلة له تكون أن يدعو أن ؛ الاعتداء صور فمن 
معصية.حلالبا يدعو 

رحم.قطيعة أو باثم الدعاء ت ومنه 
ماجةوابن - عنه الله رصي - بشير بن النعمان عن ( ١٤٧٦)حديث الوتر أبواب في الترمذي رواه ( ١ ر 

(.٣٤ ٠٧)رنم الصغير الخامع الألإاذى وصححه ( ٣٨٢٨)رقم الدعاء فضل باب الدعاء في 
فيداود أبو ورواه ، والنووي الحاكم وصححه ( ٢٧٦/ ١ ٤ ) الرباني الفتح انفلر أحمل رواه )٢( 

(.٩٦ردم)اكلهارةبابالإماففيالأء 



ءالأيل قام لأة مممة 

فييعيتعجل مالم وكذلك ، رحماأ١ أوظٍعة بإثم ييع امالم ت ه لقوله 
ا.لياار يتجب فلم دعوت يقول يعجل ما لأحدكم ارسنجاب ت لقوله الدعاء 

البشريةلوازم عنه يرقع أن يال أو القيامة، يوم إلى يحثده أن أل يأن ت ومنه 
أنيأل أن أو غيبه، علئ يطلعه أن أل يأن أو والشراب، الطعام إلئ الحاجة من 

•يتزوج أن غير من ولدأ له يهب 
رفعالاعتداء امن ت جريج ابن قال ■ بالدعاء الموت رسر الاعتداء من وكاللك 

.والصياحا، الدعاء في والنداء الدعاع، في الموت 
ادعواؤ ت قوله عقب ه المنتدين يحب لا إئه ؤ .تعالئ.ت وقوله ت تيمية ابن وقال 

المعتدينفهومن وحضة، تفرعا يدعه لم من أن عالئ دليل ه وحمه تضرعا ركز 
•٠ يجمهم لا الدين 

معتدفإنه خائف، متفبمؤع مك؛ن، مسألة أل يلم من الاعتداء; من وآبما 
الله.عان عما ه عان مما كالمتمى لأنه 

الحنةوال مفي اع الدععند والنار الحنة وصف فى ة الغالبذلك ومن 
أقول؛وأنا أبى ®ممعتى I قال معد ابن عن نعامة أبى عن النار، من والامتحاذة 

المارمن بك وأعوذ وكذا، وكدا وبهجتها ونعيمها الحنة الك أسإني ارالإهم 
تيقول اممه. رمول سمحت إني بني يا ت فقال ، وكذا® ولكزا وأغلالها وملأيلها 

فيهاوما أعيتها الحنة أعيث، فإن *تهم تكون أن فإياك الدعاء في يعتدون توم مكون  ٠٠
وأبوأحمد، رواْ الشرارم من فيها وما •تها الماراعذت من ؤإزأعذت الخير، من 

داود.

هريرةأيي عن ( ٢  ٥٧٣ ) حديث يعجل لم ما للداعي يستجاب أنه بيان باب الذكر في ملم رواه ( ١ ) 
.عنه. اش صي ر- 

•السابق ادصع في ملم رواه )٢( 
فيثاب الوتر أبواب في داود أبو ررواْ جيد وسنده (  ٢٧٧/ ١ ٤ ) الرباني الفتح انفلر أحمد رواه )٣( 

.( ٣  ١٦٧ حديث ) الصغير الحاهع في الألباني وحسنه ( ١٤٨٠)حديث الدعاء 



ححاسل ب،؛ لأه سص-

بعدوامحتبرنيا الحنة نعتم سال حيث الدعاء هدا ابنه علن سعد إنكار أن وقيل 
النار.من استعاذته بعل وأغلالها النار سلاسل من استعاذ وحيث الحنة، موال 

ا.أعلمل١ سبحانه. - وافه بالدعاء الاعتداء من فيكون الحاصل تحصيل قبيل فهومن 
أويتضمن، الله حكمة يناقفى مما اعتداء مواله مما ونحوه ذلك اجتناب فيجب 

ولاالله يحبه لا فهواعتداء به أحبر ما حلاف أويتضمن ، وأمره مرعه، مناقضة 
صاحبه.علي؛ مردود فهو الله يحثه لا دعاء وكل سائلهر٢ا. يحب 

•؛ارم صهأمرنا لمس صل رركل قال: وعنه. 

.)ا(اظراكحالينى)أا/^أ(
الفوائدويانع ( ٢٧٦; ١٤الرباني)والقح القرآن)آ/لأ'آو¥/"ائا( لأحكام الجامع انفلر )٢( 

^همئلأينتج)ها/آآأ(وامملركلأماينايإ
.٤( • ٩ أ/ اللام) سل وانفلر وأحكامه الدعا، (عن  ٢٢والدداء)ص الداء في 

عديدةفوائد الدعاء إحماء في )هأ/ها(أن الفناوئ في سب ابن الإسلام شيخ ذكر 
اخصرهالكزر:

والتعفلم.الأدب في أعظم أنه - ٢ إبمانآ• أعظم ا-أنه 
الإخلاص.قي أبلغ -أنه ٤ • والخثؤع في أبلغ '؟-أنه 

الدعاء.في الدلة عالئ القلب جمعية في أبلغ أنه - ٥ 
للبمد.البعيد نداء مسألة لا للقريب صاحبه قرب علئ يدل أنه - ٦ 
تتعب.لا والخوارح عل لا اللسان فان والسؤال، الهللب دوام إلئ أيعن أنه - ٧ 
والمثوشات.القوامحير عن أبعد الدعاء إخفاء أن . ٨ 
أمسفإيآ النعمة هد0 من أعظم نعمة ولا حاصد، نعمة ولكل والتعبد، الإقبال التعمة أعظم أف - ٩ 

الحاصد.علئ نعمته إخفاء من أسالم للمصرد وليس بها، متعلمة الحاصدين 
وزيادةذكر فهو وأوصافه بأسمائه عليه والثناء منه للْللب متضمنا سبحانه للمدعو ذكر الدعاء أن - ١ ٠ 

ب.القول من ابهر ودون وخفية ممرعا شك ش ربك واذكر ؤ • تعالئ الله قال وقد 
به.يجهر فانه دعاته علن يؤمن من هناك كان إن أما مجونحعه في الإخفاء وهدا 
(عن ١٧١٨)حديث الاقضية ر هسام ورواه ، تعليقا النجش باب الح في البخاري رواْ رم 

عنها..الله رصي - عاثشة 



.اسل قام هسصلأة وم 

او،جعشاتدعاء

واحد.روي علن الكلام هوموالاة ت بالمجع الراد 
واحد.طريق علن صوتها رددت إذا ت الحمامة سجعت ومنه 
أواخره،لأشباه سجعا ومحمي وزن، مراعاة غير من المقنن الكلام هو وقيل 
ا١ ل . فواصاله ونتاب 

حالوالدلة الضراعة وينافي الخشؤع، ويمغ الفكر، يثغل ما منه والسجع 
مقالةصاحبه أراد ما وكيلك . متكلف سجع لأنه مذموم نؤع فهذا الدعاء 
،ل يتكهنونه. فيما وسجعهم الكهان كلام لمشاكلته أيضا، مذموم فانه الشؤع، 

فرمتهذيل من امرأتان اقتتلت I ال ق- عنه الله رصي هريرة. أبي فعن 
عليهالله الرسول-صالن فيها فقضن بعلتها في وما فقتلتها بحجر الأحرئ إحداهما 

ولامرب لا من أغرم كف الله، رمول يا • الهذلي النابغة بن حمل فقال - وسلم 
عليهالله صلن - الله رسول فقال يعلل، ذللث، فمثل استهل، ولا نطق ولا أكل، 
المل'آا.مرواه • سبع الذي سجحه أحل من الكهازا إخوان من هدا أإثما ت - وسلم 

وهمفحدثهم أمروك فإذا ار ت قال - عنه الله رصي - هماس ابن عن عكرمة وعن 
وأصحابهالله.ؤ رسول عهدت فإني فاجتنبه الدعاء من المحع فانظر يشتهونه، 

الجاري.لأيفعلونإلأذللث،الأتابل؛،رواه 

ايبودوعون )اا/ه'م\( الباري وفتح )سجع( لفظ الخرحاني وتعريفات العرب لسان انظر ( ١ ) 
.(r-r/\r)

علوموإحياء ( ١٧٨/١١لم)مصحح علن النووي ومرح الساري)اا/آُاا( نح انفلر )٢( 
(.١٦٤الادين)'ا/ 

ولايقمن.يهدر اي يطل معتئ ( ١٦٨١حديث)امة القكتاب في لم مرواه )٣( 
.( ٦٣٣٧رقم)حديث الدعوات كتاب في الخاري رواء )٤( 



اسلب،؛ هسملأه ٠

المدينة،أهل قاصي اب المأبي لأبن الت ن- عنها الله رصي - عائثة وعن 
الومتثنأم يا أبايعك أنا بل هن؟ وما •' فقال حزنك لأنا أو عليهن، لتبايعني ®ثلاثآ 
-لم ومعلميه الله صلئ - الله رسول فإن . الدعاء من المح اجتنب ت قالت 

.أحمدنا، رواه ذلك® يفعلون لا كانوا وأصحابه 
ينافيوالمح حاثعا، ذليلا متضرعا، يكون أن الداعي حق في فالمثرؤع 

ذلك.

.والأنهللاق® الفصاحة يلمان لا والافتقار، الذلة ان بلمررايع ت البعض قال 
أي، المندس^١٢يحب لا إل وخفيه مرعا ربكم ادعوا ؤ تعالئ.; - قوله في وقتل 

الأسجاع.-طلث، 
فييقوله - وملم عليه الله صلئ - الثي كان الذي المح اروأما النووي! وقال 

حكمبه يعارض لا لأنه هذا من فليس الحديث في وهومشهور الأوقات بعض 
.^٣، ٠٠حن هو بل فيه نهي، فلا يتكلفه ولا السرع 

فيتوثر فلا اللسان علئ، نحري بل قصر غير من تصدر المتكلفة غير فالأمحجلع 
٠وحثوعه الا.اعي تفؤع 

اللهما ! كقوله المتكلف، غير المح من ثيء المأثورة الأدعية في حاء وقد 
،.٤١ودعاءلاسح!لايخثع، وقلب لاطع، علم من أعوذيلث، إني 

الآحزاباارْاوهازم الحابر، ومجرى الكتاب،، منزل االلهم ت وقوله. 
كير•وغيرها 

.(  ٢٧٠/ ١ ٤ ) الراني الفتح انظر الند في احمد رواْ ( )١ 
( ١٦٤)ما(إحاءءالومالدين)م/ 

.(٢٧٥/ )؛ا الرباني، والقح ( ١٧٨/١١)لم مصحح علن النووتم، ثرح ( ٣) 
!،Ujمرد، مابن عن الإناد صحح التدرك)ا/آاب(رةميهةاوقال، في الحاكم رواء )٤( 

.الأنادجدة أحادث (وردفي  ١٣٥٨الحنظالعرافىفيضاكدير)م/ 
(. ٢٩٦٦الخارمح،فيالحهادرقم) رواه )٥( 



ءالليل قام لاة ص

سجعفإنه السجع من الؤع هذا إلئ به تودي وبلانمه فصاحته كانت فمن 
.محمود 

قيوع فمد متكلف غير مجعا لكن وإدا ؛ - الله رحمه باز. ابن شيخنا قال 
حرجلا ادكلف غير فالسجع الأخيار، واللام-وكلام الصلاة المي-ءاليه كلام 
ماح«راا.أمر أوفي الحق نصر في كان إذا فيه، 

عنوأبعد ، نة للوأتع أملم فانه االأدور، بالدعاء ياخذ أن للداعي فالأولئ 
.الدعاء الاعتداء 

٤" ص ) المحح الحراب ( ١ ت 



اوثق؛إالايال قام صلاة ة مفا

ممترضادإوتيحاواسشاهمت

وتكونوسهلهما، صدره إلئ كميه والفرد والأموم الإمام من كل يرفع 
يطلبالذي الستجدى كحسال .صض إلئ ا بعضهبمّويقم ، السماء نحو بطونهما 

سألوهولا أممكم يطرن فاصالوه الله مألتم ءإذ ت لحديث شيثآ يعطيه أن غيره من 
•أبوداود رواه بضور*ا*را٢ 

دعاءيل فته، سابغ ابتهال دعاء ليس الدعاء هذا لأن كثيرأ؛ يديه يرفع ولا 
٢٢١^
الموازل،في القنوت جنس مض لأنه مشرؤع القنوت في لليدين الرفع وهدا 
.لّاا النوازل قنوت في يديه رغ - لم وّعليه الله صلن - عنه وقدثبت 
عود،ماض بفعل محتجآ أحمد الإمام عن القنوت في اليدض رفع جاء كما 

اللهعباس-رصي وابن عمر عن وروي صدره إلن القنوت في يديه رفع حيث 
ءنهما.ر؛،.

وصححهمار ين مالك عن (  ١٤٨٦)رنم حديث الدعاء باب الصلاة كتاب في أبوداود رواء ( ١ ) 
١(. ٤٣٣رنم)للمذري داود أبي سن مخممر وانظر ٥(  ٩٢الممر الخامع الأياني)صحيح 

(والفروع٢٤ابزقاسم)؟/هحا(والشرحالمع)؛/ ^\\(وح\ب■)آ(اظرالإماف)أ/ 
)ا/'؛ه(.

غلوكلماالله رمول رأيت )لقد ت قال وتتلهم العراء قحة ش - عنه الله رصي - مالك بن أنس عن ( ٣) 
وقال( ٣ ١ ٤ رقم)٥ حدث اليهقي دوام قتلوهم( الدين علن يعي علهم يدعو يديه رفع الغداة صلن 

للإماموعزاء الألباني وصححه الله، رحمه باز ابن انادء وصحح ، حن أو صحيح إمنادء النووي 
.( ١ ٨ ١ ص الغليل إرواء والطراني) أحمد 

محرلحاودينفىاكنوتبىل،بأىر
وابنعود موابن عمر عن وهومروى الرأي وأصحاب احمل به وقال الشافعي وصححه الشافعية 

•الأثار من كيرآ فتها ذم حث ال—اقة الراجع وانظر • وغيرهم ينهم الله لصي ءباس 



االليل ام يقلاة صطة 

ماصيداسيبيساسم

.الدعاء من وغيره القنوت بعد الوجه مح عدم إلئ العلماء بحفي ذهب 
اللهصلئ - النبي عن فليس بيديه وجهه مح ررأما ت تيمية ابن الإسلام شيح قال 

الإمامعن رواية وهو ® حجة بهما تقوم لا حديئان أو حديث إلا فيه - وسلم عليه 
.الشاةعىر١ا ومدهب أحمل 

•اليهقي وقال المحفمن، من وغيرهما واليهقي النووي القول هدا وصحح 
.، ر ثيثا،؛ لف المن أحد عن الصلاة في أي هنا الوجه مسح في أحففل ءرلت 

والقنوت.الدعاع بعد باليدين الوجه مح إلئ الأحر الفريق وذهب 
الشافعية.ويعفى أحمد الإمام عن رواية وهوأيضا الحنابلة القول بهيا أحد 

الله.رسول كان ت قال أنه عنه. الله عمر.رضي حديث علئ هنا المسألة ومدار 
•، الترمديل رواه وجهها؛ بهما يمح حتئ يحملهما لم الدعاع في يديه رفع إذا رر 

يعلونالله اسلوا قال الله رسول أن عنه. الله رصي - عباسي ابن روئ ولما 
أبورواء دجوعكم*ر؛، بها فامسحوا فرغتم فإذا بثلهررها، تسألوه ولا كفوفكم 
داودرْا.

ن ١٩٥)١(حاش؛ةابنقاسم)أ/
ر٤٦٢/٣)٢(الج٠وع)

وقالسه الله رصي الخطاب بن عمر عن (  ٣٣٨٦) رقم حدث الدعوات في الترمذي رواْ )٣( 
.(  ٤٣٣) والإرواء ( ٤٤١٢)برقم الخاهع في الألباني وصعقه غريب صحح حديث الترمذي 

الخالعفي الألباني وصعقه ، وصعقه ( ١٤٨٥)برتم الدعا، باب الصلاة محاب في أبوداود روا؛، ( ٤ ) 
(.١٤٣٢)للمنذري داود أبي س مختمر في وصعقه ٣( ٤ )^١٢ رقم الصغر 

ويمح) :قال ( ٥٣٢ / التوضيح)١ وفي (  ١٧٣/ ٢ والإنصاف) ( ٤  ٦٢/ ٣ المجموع) انظر )٥( 
.أيضا( الصلاة وخاؤج ، هنابيديه وجهه 





ءاسل 

صم؛مياصت
وسايى4وشماف

هذاصحح وممن • الدعاء بعد المي علن يصلي أن دعا أو قنت لن يستحب 
Iوفيه عنه الله رصي الحسن لحديث ا الحمهورأ مذهب وهو • النووي القول 

فذكر ١١.. اهدني. اللهم : فال الوتر: في امملمات هؤلاء الله رمحول 
اءرأ،.محمد الني عن الله وصلئ وتعالسك تباركت را ت آخرها في وقال الألفاخل 

.حسرُأاأو صحيح إسناده ت النووي وقال 
ماءالبان موقوف الدعاء ررإن عنه. الله رصي - عمر عن الترمذي روي وئا 

ومرفوءالْ؛.موقوفآ روي علن تملي حتئ شيء منه يصعد لا والأرض 
الخهنوغاية ( ٣٤٢الأذكار)ص وكتاب ( ١٤٦ اَاا(والجموع)م/ )١(انظرالأضاف)٢/ 

XTYO/ ١ الترصح) (وانظر  ١٦٦/ )١ 
فيالاياني ضعف وند . ( ٢ • ٦ / ٣ ) الوتر في الدفء باب الصلاة كتاب في النسائي رواء )٢( 

علنصلاتهم وفيها الصحابة بعض عن الثابتة الاثار بعفى علئ اطلمت ت قال ثم (  ١٤٣ ) رقم الإرواء 
.ذلك ممثروعية فقالت الوتر قوت أحر في وملم عليه الله صلئ المكب 

(١٨٨/٣لحاكمفياسرك)١٠(وروا١٢٥/١^^^^ة)
•- وسلم علته الله صلن - المي علئ الصلاة يدكر ولم الشيخ؛ن شرؤل علن صحح وتال 

•وسلم عليه الله ملن المي علن الصلاة فضل في جاء ما باب ، الصلاة كتاب في الترمذي رواه ( ٤ ) 
اتجرانيرقم الآلمانيشمشمومفالإرواء فال 

رواته• النذري قال وسلم( علمه الله صلن المي علن يصلي لا ْن علئ محجوبا اكعاء بلففل)جعل 
•والترهيب)'آ/هُه( الترغيب ٠ ثقات 
وسلمعلمه الله صلن المي علن الصلاة فضل فؤب جاء ما باب الصلاة كتاب في الترمذي رواه )٥( 

ابنالإملأم سخ به اصتشهد أنه إلا ( موقوف صعيف (  Y١٧٧/ الإرواء) في الألباني قال ( ٤٨٦)
^فمفيجلأءالأفهام)صا1(وانإرنحفة

\بي)\ا



!ؤجالليل قام صلاة ة صم»

-تيبة ابن قال • وآحرْلا؛ ووسطه، ، الدعاء أول المي. علي؛ بملي، بل وقيل 
الأسابأقوئ من ، وآخره ومطه، وش الدعاء قبل عليه ررالملأة ت الله. رحمه 

.الاثارا؛ يه جاءت كما الدعاء سائر إجابة بها يرجئ، التي، 
. ٢٢١الإسلام سخ قول نحو الله رحمه القيم ابن، عن، ورد وقد 

اّ.(وانظرالرحمن  ١٧١)ا(انظرالإماف)آ/ 
.( ٢٨٩ص ) الأمام وجادء (  ٤٧٢ / ٢ ) الشم الصراط اقضا، انظر )٢( 



.اسل ام يقصلاة ممة 

بمسصبمدسممساه

ثلاثالتيوس،، ا،للك ررسحان I وتره من الملام بعد المبملي يمول أن السنة 
اذللاثكترارب ت البعض وزاد • بها الصوت رغ مع الثالثة في صوته ممد مرات 

•والددح*لا،
فال!الوتر من لم مإذا ه الله رسول رركان قال؛ كعب بن أبي حديث ففي 

واللففلائي المورواه صحيم، بمسند أبوداود رواه المدوس،، الملك رابصان 

•ارأم والروح الملائكة نملمي»رب الدار زاد المم: ابن قال 

٠*

أ7ا(وءاةهآ-ا(والإضاف)أ/ (واكي)٢/ ١٩٩/ ر٢ نام ابن ساحاب انظرفي ( ١ )
(.٢٢/٤(وسع)١٦٧/١اكهن)

اشالنورواْ (، ١٤٣٠)رنم حديث الوتر بعد الدعاء في باب الصلاة كتاب في أبوداود رواه ( ر٢ 
نل) إسادْ \ض\و وصحح ( ٢ ٠ ٢ / ٣ ) ارر ر القراءة س آخر نوع باب اللل صلاة كاب في 

.وغيرْ (  ١٦٨٧ ) الصف في ثب ابي ابن ودوام ( ٤ ٢ / ٣ الاوطار 
.( ٣ ٤ ٦ / ٣ ) الرقاة وانثلر إنادءصحح، الزاد حاشية في نال (  ٣٣٧/ ١ > العاد زاد انفلر )٣( 



I ااد؛؛الام فبملاة صصث

سانم(دهاءني(امإىمحا

li  ايآواحتإعانآ رمضان قام امن لقوله.: القيام صلاة من التراؤيح صلاة كانت
صلاةأحكام بعض إيراد ناب بوتر، تنتهي وكانت ذنبه( من نندم ما له غفر 

تكالتالي وهي الوتر بصلاة صلة له مما خاصة التراويح 
رمضان:قيام ركعات عدد 

وثلاثونت عددها إن ت  JUمن فمنهم ذلك في العلماء أقوال تعددت 
ا،لدسة.أهل عمل عليه الذي وهو ركعة، 

•ركعة وثلاثون أرع ت وقتل 
يوترثم • العلم أهل أكثر عند العمل وعليه الوتر، بدون ركعة عشرون ت وقيل 

ركعة.وعشرون ثلاث بثلاث 

•الوتر ُع ركعة عشرة إحدئ وقيل؛ الوتر، ْع ركعة وأربعون إحدئ وقيل: 
ولارمضان في يزيد ه الله رسول كان لأما ت نالت، - عنها الله رصي عانثة. عن 

البخاري.رواه ا  ١١ركحةااعشرة احدئ علن غيره 
رسوللاكان ت قالت، عنها الله رصي عاثشة فعن ركعةر٢، عثرة ثلاث وقيل! 
الخاري.رواه ، ركعة،؛١٣عشرة ثلاث باللل بمالي الله. 

مصالليل لاصلاة ت حديتؤ على مدارها ركعة عثرة إحدئ علئ الزيادة ولعل 

.(١١٤٧)رنم حديث التهجد كتاب في البخاري رواه ( ١ ) 
اكاوئوانظر التراؤيح صلاة عدد في الأقوال من ذكركشيرأ فقد ( ٤  ٥٣/ )٣ الأحوذي تحفة انظر )٢( 

.iw"( !٦٢)

■( ١١٧١رقم)حديث التهجد كتاب في البخاري رواه )٣( 



ءااديل م قط ^٥ سمة 

،،رد. .مص.
Iمفلح ابن وقال . التراؤيح منة هي ركعة عشرين أن إلئ الدين مجد وذهب 

كلامهذا وعلئ مكروه. الأعداد من ركعة. عشرة باحدئ الوتر أي - غيرها أن لا 
•أحمد بن الله عبد ومحال ركعة، عشرين علئ بالزيادة باس لا ، حنبل بن أحمد 
رآآأحصي. لا ما رمضان في بملي أبي رأيت 

بابالصلاة كتاب في داود أبو ورواه (  ٣٨٣) رقم مشئ مشنئ الليل صلاة باب ش ملم رواه ( ١ ) 
إقامةكتاب في ماجة ابن ورواه عنه. الله رصي عمر بن الله عبد عن ( ١٣٢٦)مثتن مثتئ الليل صلاة 

.عنه الله رصي عمر ابن عن ( ١١٧٥)الحديث رقم الصلاة 
(.٤٢٦/١اكاع)،ه(وانلركشاف /



وج:الأيل ام يقلأة مق صفا

؛هالأممإسشطةامائ
صضضاسسوك(

عالئيواظب كان أنه الوتر ركعات عدد في - وسلم عليه الله صلئ - الني سنة 
علنالإمام لوزاد ولكن • ركعة عثرة ثلاث صلئ ورمما ركعة، عشرة احدئ 

ألاللممالي يستحب لذا . عصرا مثئ الليل صلاة أ ؛ بقوله. مسئا لكان ذلك 
ليله.قيام له ليكتب منه؛ إمامه ينصرف حتن التراويح صلاة من ينصرف 

معصلث إذا الرجل *إن فال؛ أنه س المي عن - عنه الله رصي - أبوذر روئ لما 
.، ١ ١ ائي والنأبوداود رواه ا ليله قيام له حسبت يتصرف الإمام-ص 

الفارقجلس ورمما الأجر. ذلك ممت - الصلاة هذه في إمامك فارقت إذا قانت 
عثرصلاته بعد وهوجالس نحدث ورمما • بجلوسه الصفوف فتنقطع مصلاه في 

.الخماعة مخالفة إلئ بالإضافة هدا بحديثه. الممالن أوثغل فاذئ ركعات، 
عود،مبن الله عبد ناع وقد • ، ٢١٠تلويكم فتختلف تختلفوا اولأ الحديث وفي 
حيثيخالفه ولم ، ٣١منن في الصلاة أم عندما - عنهما الله رصي - عفان بن عثمان 

الرباعيةالصلاة قصر. حيث الرسول. سنة خالف - عنه الله رصي - عثمان أن 
الودلخ.حجة حج حنن منن في 

الالمأموم كان ؤإن الاجتهاد، فيه يسوغ ما فعل إذا إمامه ممتابعة مأمور والمأموم 
.معه١٠ ويوتر الإمام ْع يصلي أن رايحجبني أحمد! الإمام قال يراه 

صلنمن ثواب هوباب الكتاب في والناش رثم)هي'ما( حديث الصلاة في أبوداود رواه )١( 
رواْ( ٤  ٤٧الحدث) رقم الإرواء في الأuني وصححه . ( ٧ • مرق)م حش الإمام مع 

.وصححه الترمذي 
.عنه الله رصي مسعود أيي عن ( ٤٣٢)الحديث رنم الصلاة كتاب في لم مرواه ( ٢ ) 
زادوانظر ( ١ ١ ٦ / ٥ الرباني بالفتح ر متئ في لصلاته عثمان إتمام محبب ش العلماء أنوال انظر ( ٣) 

المٌاد.را/ا/ا"ة(.



االأيل قط،؛ لاه صممة 

ينكرلا فإنه أوأكثر، ركعة وعشرين لثلاث صلن الإمام ُلوأن ت سيخنا قال 
.مثتن® مص الليل صلاة لأن لف الفعل من ثبت هذا لأن عليه 

يرئلا لكونه التراؤيح في إمامه ْع صلاته ^ ٥٥من حطأ يتضح هذا فعلئ 
.ركاةل٤، عشره أوثلاث ركعة عثرة احدئ علئ الزيادة 

•، ١١والثوري وأبوحنيفة والشافعي أحمد الإمام أحذ ركعة ويالعشرين 
التراؤيصلاة ركعات عدد أن من الإسلام شخ اختاره مما الأقوال ونحتمع 

تحملفيهم كان فان المصالن حال بحب وهذا ، وقمرْ القيام ء؛لول إلئ راجع 
يتحمالونلا كانوا ؤإن أفضل، بحدها وثلاث ركعات بعشر فالقيام القيام لطول 

•، -١٢أعلم والله - الأفضل هو بعشرين فالقيام 
؛الواحدة الخماعة ؛ juوشقاق حيل موضع الركعات عدد يكون أن ينبغي فلا 

فلابه لوم الإمام جعل ُرل،ا • الحديث ففي واحدة حماعة إمامهم هع الماموم؛ن لأن 
عاله«ر'آ،.تخالفوا 

.[٤٦]الأنفال:ريحكم ونذهب محمشلوا ينازعوا ولا ؤ - تعالئ - وقال 
نا.أنفشرور وقنا رشدنا ألهمتا اللهم 

تغييسة؛)ولهذا اين  ١JU( ١ ٥ /  ٢٣الكسرئ)القارئ وني ( ١٧• / الغض)٢ انفر )١( 
أنكرقد عود مبن الله عبد كان ولهذا ) • وقال .( . الاجتهاد. فيه يؤغ فيما إمامه يتع أن للماموم 

وانظر( نر الخلاف فمال ؟ ذلك في له فقيل أربعا حلفه صش أنه نم ممض، التربح عثمان علئ 
هانئلأبن أحمد الإمام وسائل ( ٢٢٣وو٧١/٤٤٧المتع)والشرح ( ٧ ٠ ص الاختيارات) 

.( ١ • • )ص 

صلاةعدد في الأقوال ذكر أن بمد ( ١  ١١٣ ١ ٢ / ٣ الكثرئ) الفتاوئ وفي ٦( الاختيارات)٤ )٣( 
وانهعنه الله رصي أحمل. الإمام ذلك علن كمانمى حن جميعه ذلك أن )والصواب قال: التراويح 

.عددا( فيها يوقت لم ه الني فإن عدد رمضان قيام في يتوقف لا 
اتتمامباب الصلاة في لم مورواء ( ٧٢٢رقم)الصف إقامة باب الأذان كتاب في البخاري رواء )٤( 

محه..الله رصي - *ريرة آبي عن ٤( ١ حديث)٤ بالإمام الآموم 



و[اسلفمام لأه سم

سعسقاممالإئمشامائ

فإنهلتهجد اللل من بالمام يرغب ولكن التراؤيح صلاة في الإمام ْع قام من 
التالية!الخالات احدئ إمامه مع له يثرع 

ويجعلمعه يوتر ولا الاموم ينصرف التراويح صلاة في للوتر الإمام قام إذا -١ 
الإماممع نام امن ه النبي حديث أفضلية يدرك لم هذا لكن ، الليل أحر وتره 
والنسائي.داود أبو روا0 . ، ر١  ٠٥٧مام له كتب يتصرف حمل 

معصش فد يكون فلا الإمام صلاة نهاية قبل التراويح صلاة من انصرف لأنه 
•نهايتها إل التراؤيح بداية من الإمام 

بركعةوأتن المأموم قام الإمام سام فإذا الوتر في إمامه المأموم يتابع أن . ٢ 
فبهذا• وأوتر تهجده صلن الليل آخر قام إذا ثم صلئ، ما له لتشفع أخرئ؛ 
حتئالإمام متابعة فضيلة ينال كما الليل، آخر الوتر أفضلية علن يحصل 

.٢ ١ الحنبلي الذهب من المشهور هو وهذا ينصرف، 
عندركعة صلئ ليتهجد الليل من قام فإذا • معه ؤينصرف الإمام ْع يوتر أن - ٣ 
قديكون وبهذا ذلك، بحد يوتر نم اء شما يتهجد ثم مبق ما له فتنفع قيامه أول 

الليل•جعلوترْآخر 
لوترينجمع فيه هذا أف إلا . الوتر؛٠ بنقض ار الفقهاء عند تعرف المسألة وهذه 

منثواب باب الهو كتاب التائي ورواه ١(  ٣٧٠رقم) حدث الصلاة كتاب في يروي أبو رواه ( ١ر 
رممحديث حزممة ابن صححه عته، الله رصي ذر أبي عن ( ٦ ٩ / ٣ ) ينصرف حنن الإمام مع صلن 

(.٢٤ ١٧رقم)حديث المغير الخامع والآلاتيصحيح (  ٢٢' ٦ ) 
واكرحاسم)؛/^(وىوافاكاع

(٤٢٧/١.)



أاسل قام لأة مة صف

والترمذيداود أبو رواه ليلةاال١، في وتران لألا ؛ قوله. وهوحلاف ليلة في 
ابنبه وأخذ أحمد الإمام عن رواية وهو • الوتر نفض عدم إلئ الجمهور وذهب 

المسألةرآا.في نص السابق الحديث لأن الصحيح وهو المغني، في قيامة 
الذيراذلك وتره ينقص الذي عن محئلت وقد - عنها الله رصي - عائشة ولقوله 

•وغيره سعيد رواه بوترٌْر'آ، يلب 
امنت لقوله معه، ويوتر الإمام ْع يقوم الثالثة كالحورة العورة هذه - ٤ 

رمضانقيام في الإمام مع الوتر لأن ، دالةا١٤نيام له كتب يتصرف حئ الإمام مع تام 
السابق.للحديث أقفل 

كماالأولئ وهو معهااأْآ يوتر أن لايعجبني -I الله رحمه - أحمد الإمام وقال 
.- الله رحمه - عشمان بن محمد شيخنا ذكره 

شفيا.له سسر ما تهجد لأيل، 

الصلاةفي الترمذي ورواه ( ١٤٣٩)رمم حديث الوتر نقض في باب الصلاة كتاب أبوداود رواه ( )١ 
الملييوتر أن الزجر رءم)ل*أأ(;اب حديث خرممة ابن وصححه وحسنبم، ( ٤٧'رقم)حديث 

عليبن محللق عن رواه كلهم وترأ، لا شفعأ بالليل محلاث نمير مرتتن الوتر إذ مرتثن الواحدة الليلة في 
.، UPالله رمحي 

(والحامعالمحح٢٧• الإرادات)ا/ (ومنهن •٢ / ٤ الجمؤع) وانفلر الا؛مة الراجع انثلر )٢( 
(٣٢٧•ب؛(واكوضح)ا/ حدث) لكرمذى 

.( ٤٢٧/ ١ القاع) البهوتيكثاف ذكره )٣( 
.تخريجهمبق )٤( 

الكسروالشرح ١( " )ص أحمد ام الإمومسائل ( ١٨٢/والإنصاف)٢ ( ١٨/ )٢ المدع )٥( 
(٣٦٢/١.)



الأيلدسيسام صلأْ ة ممء

مدطءمح(همضشاكلأةهها

معفيالتراويح، صلاة في القرأن يختم أن رمضان قيام في للأمام نحب ي
.٢٢١فيها القرأن قراءة التراوح مقصود جل بل ، ١ القرأزر جميع معه الملون 

لا؟ام يشؤع اليمام بالدعاءفهل،،ذايأتي القرآن ليعدختم 
مواضعمحن هذا لأن القرآن؛ ختم عند الدعاء إلئ العلماء من الكثير لهب 

ؤيقولونالقرآن ختم عند يجتمعون ®كانوا مجاهد! قال الرحمة. ولنزول الإجابة 
القرأناار'آا.ختم عند تنزل الرحمة إن 

ثديدأ.استحبابا ختمه بعد الدعاء استحباب إلئ النووي وذهب 
أهلهجمع القرآن ختم إذا - عنه الله رصي أنس" عن كان ما ذلك في روى ومما 

•وغيرْأْا حول مابن عن ذلك روي كما وولدْر؛ا 
القرآن،يقرأ رجلا يراقب رجلا يجعل عنهما- الله رصي - هماص ابن وكان 

ذلكرا"ا.فينهي عباس ابءت أعلم يختم أن أراد فإذا 

(. ٤٢٨/ ١ القاع) (وكثاف  ١٦٨/ ١ اض) (وغايآ  ١٩٥)١(التبان) 
(.٢٠٦(وحاشةايننام)أ/  ١٢٢/ ٢٣)٢(انفلراكاوئامئ)

فيسبة أيي ابن ورواْ (  ٨٨رص الأذكار انفلر مجاهد عن الصحيح يإمناده روى النووي نال )٣( 
.•٣(و١مبمالأمام)ص٩•٣(^كفمقا>٣■٢•

داودأبي ابن رواه ال ون( ص٨٨ ) ار الأذكفي الروي ورواه ( ٣٥١٧برقم)الدادمي رواْ ، ٤١
الصففي نحوه شيبة ابي ابن وروئ ( ١٩٤ص ) البيان في وذيْ قتادة عن صحيص نادين بإ■

.-م(وانئلرجلأ،الأف،ام)يىم(رقم)هأ*
ص)ا/أآم(نالفيحءالأمام)ص؟-م(ءنا؛نىرد)مننيا

.( نجابة مدعوة فلم القرآن 
١( ٩٤البيان)ص في الووي وذكره القرأن، حتم في باب ( ٣ ٥ ١ ٥ رقم) حديث الدارمي رواه )٦( 
.( ٣ • ٩ ص الأفهام) جلاء واظر ( ٨٨ص الأذكار) وفي 



االأيل ام يقصلاة ة صنم

مواطنأكد من لأته ، متاكاJأل١ استحباا الختم عقب الدعاء تحب يهذا علئ 
الدعاءوأحقهابالإجاةر٢،.

ختمهعند دعاء الرسول. عن يصح لم حيث اء ثمما يدعو أن وله 
للقرآزص.

لا؟آم الصلاة م القرآن خم لن هذاالدعاءيشئ مثل وهل 
أنعلى ونص الوتر، في والدعاء الختمة في مهل - الله رحمه أحمد- الإمام 

فعلوهدا التراويحر٤/ من ركعة آخر في الركؤع مل القرآن ختم دعاء يكون 
منعدد فعل هو وأيضا عيينة، بن سفيان وفعله الشام وأهل ، والبصرة مكة أهل 

الصحابةلْا.
ممثروعيةولا القرآن، لختم مع؛ن دعاء في ترد لم السنة أن يتضح هدا بعد 
.، ٦١اغآ ملها فان بدلك قالوا المسالمن أئمة دام ما ولكن الصلاة، في الختمة 

نعمةهونهاية القرأن حتم في الدعاء أسباب ) ت - الله رحمه باز. ابن شيخنا وقال ( ١٩٥)التيان ( ١ ) 
يفعهأن الله يدعو أن العمة هده فمن وأكمله الله كتاب فهوأنهن العبد علن بها الله أنعم عنلمة 
الختمؤيدعوعقب ( ٤٣١/ )١ الكثاف في وقال ، ( ٣ ٢ )ص الصحيح الخواب •( • • كتابه بهدي 

.نصا 

)■ا(انفلرجلأ،الآفهام)ص«ا'\(
الاهرحمه عنيمض بن محمد شخنا نال ■٢( ١ الافهام)٠ وجلاء ٤(  ٢٨/ القناع)١ كثاف اننلر ٢( ■ر 

أقلنهفلا الله رحمه تيميه ابن الإسلام شخ إلن المنسوب الدعاء )أما الفتاوى في 
،( ١٠٣الصحٍح)ص الخواب الله رحمه باز ابن شيخنا عن ونحوه مصنفاته( في يذكر لم لأنه عنه يمح 
لمهذا . . الله. رحمه يميه ابن الإسلام شخ إلن سوب المنالدعاء ) أبوزيد:يكر الشيح ونال 
.(١١ص القرأن) حتم مرويات إليه( نسته يعرف ولا إليه بته ننشت 
.( ٤٢٨/ ١ (والكشاف)  ١٦٨/ ١ (وانذلرغايةالنتهن)  ١٨٥؟/ انغلرالإنصاف) )٤( 
وكناف( ١٠■ ٩ ص الأفهام) وجلاء ( ٣٦٣إ الكبير)\ والشرح ( ١١٧ / القي)٢ انفلر )٥( 

.٢( • ٦ / قاسم)٢ ابن وحاشية ٤( ٢ ٨ / القناع)١ 
أبوزيدبكر الشخ (.وقال ٢١٣/الله)؛ا رحمه عثتم؛ن بن محمد شيخنا فتاوى مجمؤع انفلر )٦( 

=المثرؤع القمود الدعاء جنس من ليس الختم )ودعاء (: ٥٥ص القران حتم في)مرويات 



اسلام يقلأة سص٠

ذلكفى  liيفارقه ولا مها يتابعه أن عليه الختمة، ئ ير من حلف صلئ فلمن 
والائتلاف.الاجتملع الصلاة من القصود ولأن الكلمة، اختلاف من 

إنك٠ ت بدعه الفجر صلاة في القنوت مداومة أن بين ما عند أحمد الإمام قال 
اتحادأحل مجن يعانه علئ ونومن فوته علئ تتابعه فيها يقنت إمام حلف كنت إذا 

را،. الله. رحمه تيمية. ابن الإسلام شخ هذاذهب مثل ؤإلئ الكل٠ة١ 

يكوندلا يتجه، لا الوتر إلن التراؤيح في ركعة آحر من الختم دهماء تحويل فإن لهذا الوتر ي ف ~
منالصلاة، في القرآن حتم دعاء إن  ٧٣ص ت ايضأ وقال اقلعاصرين، بعض اسظهره ؤإن مخرحأ 

النيعن أصلا ب شيء وردود يعرف لا غيرئ أو التراؤيح في بعدم أو الركوع مل أومنفرد إمام 
(النص علن رونقها • العبادات قاعدة وأن ا ندأ مصحابته من احد عن ولا وسلم عليه الله صلن 
يكرهوما اللمج عن أثر لما مخالف إنه ) ت بقوله القنوت مكان الختم دعاء جعل علن الشخ وعلق 
.( القرآن نهاية عن لفصله حتما لا قترتا يكون حيتثد ولأته ، أحمد الإمام 

سرات0ي(واكرحاسا)ة/يخ(.









اسلام يقصلاة س .

سهد

منبد ولا لكن السابق. م الففي وصفاتها الوتر صلاة أحكام نتاوك أن بعد 
القيامفأيضل يفاصل، الليل قيام لأن نفلرأ مستقل ممبحث التهجد صلاة إخراج 

وأقوموطنا أشد هي الم ناششة إن ؤ تعالئ.; - قال نوم، من قتام بعد لكن ما للصلاة 
مقامارئك سعثاك أن عق لك نافاله به كهجدْ ؤ ; ا"[وقال.تعالئ. ت ]النمل فيلاب 
^٧٩:]١^١، ه نحمودا 

يعدفانه نوم سبقها قد يكن ولم أداها أو الليل أول في الوتر بصلاة أتن فمن 
تهجد.صلاة عليها يصدق حنن هدا من وأكمل وأفضل القاJمان، من 

قيامعلن يصدق ومتي التهجد، تعريف القمم هدا في ستجد المنهللق هدا فمن 
والأسبابوآدابه الصلاة لهده بالقيام الناؤلة الأحكام إلئ بالإصافة تهجد أنه الليل 

>إله المرة 
داي.والالعون فأمأله 

التهجد:تعريف 
ومنهمحهره وهجد نام، أي هجد ت تقول الأضداد وهومن الهجود من التهجدت 

هجودت والحمع ليلا، المصلي أي الهاحد ويقال! المهجد، الليل لصلاة قيل 
١وهجد 

ليلارى.ص المتهجد الراغب،: وقال 
هداعلئ فالنوم، بحد إلا يكون لا هجد التأن إلئ عض البوذهب، 
عنالهجود لإلقائه متهجدا له وقيل النوم، من الصالة إلى هوالقائم فالتهجد 

إتهجد ) لفظ الفقهاء معجم وانظر ( هجد ) لفظ العرب لسان ( ١ ) 
)'ا(الأرداتلخظ)هجد(.



٠اسل ام لأهد؛سمتنلء 

.، النومر وهو نفسه 
عنورد وقد سرأ، ولو الليل من نوم بعد إلا يكون لا التهجد أن فالحاصل: 

القرطيبه ال ونالحائلة. علماء عن اريتي فالونقاله السلف، من جمع 
بر مخو 

الفجر،وطلوع الشص غروب بتن ما فهي ذلك من أعم الليل صلاة ولكن 
الليلفي صلن من لكل عام لفظ اللل وصلاة نوم، بعل صلن ممن خاص فالتهجد 

•الهوتمح، ماله • اللثل نام من العشاءين ما؛ع، حتن أوبعدم النوم نل 
تهجدفهي النوم بعد صلاها إن ،؟. ٢١لا أم التهجد من هي هل الوتر فصلاة 

•- أعلم والله - ليل قيام فهكب نومه قبل صلاها ؤإن 

السابق.الوصع العرب لسان )١( 
(٤  ٩٦/ ٢ ) الأب^ وغدا، ( ٣ ■T/ ) اص وفتح ( ١  ٩٩/ ١ • ) القران لأحكام الجامع اظر )٢( 

/iY■٥ ١ ) القاع ونشاف ( ء ١ / ٤ ر والجموع (  ١٢٢ / ٢ الريع) الروض ض نام ابن وحاب 
)و؛عدالومأنضللأن: (  ١٦٢/ ١ •يأ(نالفىنِلالارب) / ١ الإرادات) (ومثهن وإ؛أ 
نالالوم بعد كان  ١٠والتهجد . . . أحمد قاله له ناشئة فلا يرقد لم ومن رقدة بعد إلا ذكرن لا الناشة 

سرأا•وظاهرْدلو : الهوتى 



الليلام ئللاة صممة ء

هفلقي1مائيل

الأحباربها وردت وقد ا فيهورغب عليها حث سة الاليل صلاة 
تركهاما للدرجات. ورافعة يئات للمكفرة وهى عليها. بالخث وتفافرت 

بعضوأبمظ قدماه، تفهلرت حتن قامها بل حفر ولا مفر فى الله. رسول 
الأمةتابعوهد0 ذلك علئ ار ومح. الأفذاذ صحابته بعده من محسنته وسلك لياليه 
التقان.سئما ولا الصالحان، دأب ذلك أصبح حتئ تبعهم ومن 

تلكمن جانبا قاليك الصالح، لف الومحير والسنة Jالأكتاب مؤيدة محسنة فهي 
الأحبار:

ادمحاب:ْنأدلق 
محمودأمقاما بدلك ولبنال له، إكراما الليل بقيام رسوله الله حاتلب 

.[ ٧٩]الإسراء: ب محمودا ممامأ رثك ينك أن همئ لك ناقله به محهجد الم من وؤ 
إلأامحل فم )د( المرمل أيها يا ؤ ؛ - تعالئ - قال نسخه ثم الليل قيام الله وفرض 

النسخ.علئ يدل السورة وأحر ا-'ا[ ]النملI قليلا^ 
ومماوطمعا خوفا رئهم يدعون المضاجع عن جنوبهم فبماز ؤ : - تعالئ - وقوله 

هيعملون كائوا  ١٠؛جزاء أنئن قرة من لهم أحفي ما ص تثم فلا ؤل( يفنون ^٥٠؛ 
.[١٧، ١٦]المجدة: 

كانواإئهم ربهم ماآناهم وعيون)قي(آخذين جئات ش اومئق؛ن إن ؤ : تعالئ. وقال. 
وقال:[، ١ ٦ ، ١ ٥ ]الذارياث،:ب يهجعون ما اشر من فليلا كانوا مصن)TT( ذللث، فل 

لربممبون والذين ؤ وقال-تعالئ-إ [، ١٧عمران:]آل بالأسحاره الم1تعمرين وؤ 
[.٦٤]الفرُان:ه وهياما سجدا 

بدكرهإليه تقربا بالليل المتيقفلن الايات بهده - وتعالئ بحانه سالله. امتدح 





mؤحج:الأيل ام يشلأه مة مم

البخارييمماوسسسللأسمّألا،رواه بماليسس، 
•لم وم

وأقربالأسرار، في أبئر لأنها الهار؛ صلاة علئ الليل صلاة ففك وقد 
إليهالقس ميل مع الوم ترك لأن النفوس، علن أثق ولأنها الإخلاص؛ إلئ 

. ٢٢١عفليمة مجاهدة 
اللام:ءال؛4 داود نيام القيام آمحل و٠ 

صلاةالله إلئ الصلاة ارأحب ت قال - عنه الله رصي - العاص عمروبن ابن فعن 
وينامثلثه ويقوم الليل نصف ينام كان داود، صيام الله الصجامإإئ وأحب داود، 

لم.ومالبخاري رواه .  ٢٣١يوما؛؛ ويفهلر يوما ويصوم سدسه، 
ترصيهاهم الصالخ،ن صمامث، محن الليل قيام و٠ 

قال!الله. رمحول عن - عنه الله رصي الباهلي،" أمامه أبي فعن 
ومحئهاة، ليئناث، ومحكمرة لبكم، إلن وتربة يلكم، من الصالخإن دأب فإنه الليل 

•صحيحه في حزبمة وابن الترمذي رواه للإدم*أ؛، 
الذنوب؛محكفرايت، آعقلم محن الليل نميام اليرجايت، وترتع الميتات تكفر به ل٠ 

الدنياالماء إلئ وتعالئ. سبحانه - نزوله حث اللتل جوف في الهجدين يميز 
الدنياالماء في الله ®يترل ٠ الخدين، ففي برحمته، ويثملهم لسؤالهم تجببا في

فيلم مورواه ( ١١٥٧رنم)اللتل من تمار من قفل باب التهجد كتاب يي الخاري رواه ، )١ 
.( ٤ ٧٨رنم)صيما. الله رصي - عمر بن الله صد نماثل باب الصحابة فقاتل 

،؟( أكل الرواتب الس أم اللل ملأة هل العلما، )احتالف، : الاكلاتف)ص'ال(وفها )•ا(اظر 
الطاعات(وتركهم الناص غفلة وقت في تفعل )لأنها اللمل: محلاه فخل سب في النووتم، وقال 

(.٤٦المجموع)(/
تخريجه.سق وقد لم ومالبخاري رواه ( ١٢)

رقم)؟؛ه"ا(وذكرْوسلم. عليه الله صلن - دعاءالني في الدعوامتإباب في الترمذي رواه )٤( 
وصححه( ١١٥٤الحاكم)وصححه الل؛ل، قتام قي الترغيب، باب ( ٤٢٨/ )١ الترغبب، في الذري 

.٤( * رقم)٩٧ المغير الجامع الألباني وصححه رقم)ْ"ااا( حزيمة ابن 



اسل.قام صلاة سة - وح

أويالنيله، فاستحب يدعوني من فقول الأحر الليل أولثلث الليل، لثهلر 
لم.مرواه ، ١١٠٠فاعطبه 

للمتهجدتوالرحمة ادمرة أساب من الليل نيام إن ل ي٠ 
قامرجلا الله اررحم ت و. الله رمول قال قال - عنه اغ رصي - هريرة أبي فعن 

اللهورحم اناء، وجهها في نضح آبت فإن فعلمت، امرأته أمقل تم فصلن الليل من 
وجههفي نصحت أبن فإن زوجهافصلن، أمفلت ثم ثملمت الليل من قامت امرأة 

.صححه في حزممة وابن اني والنداود أبو رواه الاءاال٢ا 
تالأبدية السعادة وؤلؤيق الحتة لحول أمماب من إنه ؤ٠ 

ألثواالناس رأيها ت مال البي. أن عّه" اض رصي " سلام بن عبداف فعن 
رواهسلأم|ل'آا الختة تدخلوا نيام والناص بالليل وصلوا العلمام وأؤلمموا اللام، 
صحح.حن وقال الترمذي 
»فيقال: ه الني عن - عنهما الله رصي - العاص عمروبن ابن عبداش وعن 

الأشعري:مالك أبو فقال ءلا٠ر٠ا، من ؤيامحلتها يا٠لتها، من ننايرعا يرئ غرف الختة 
والناصقائما و؛ات الطعام، وأشم الكلام، لنأ٠لاب ت قال ؟ الله يارسول هي لمن 

الحاكم.وصححه حن، بامتاد والهلبراني أحمد رواه ننام؛ 

•اسماتخريجه ١ ل 
الأيلنام في اتي والم١( ٤ ٥ • رقم)الأيل قيام علن الحث باب الصلاة كتاب في داود ايو رواه )٢( 
الحاكم(وصححه ٣٤٩٤الجامع)الآuتيفي وصححه ( ١٦٦اكرءي_،فىنياماللل)٣/ باب 

.(١١٤٨رنم)حزممة ابن وصححه رنم)؛آاا( 
صحيح.حديد وقال، ( ٢٤٨٥حديد)القيامة صفة في الترمذي رواه )٣( 
الربانيالقح عنه الله رصي علي عن ٤( ٦ حديث)• الغس كتاب في احمد ام الإمرواه )٤( 

مجمعفي الهيثمي وذكرْ ٤(  ٢٣/ الترغيب)١ الحاكم وصحح وحنه اتجراني لدوام ١(  ٨٦أ/ )٤ 
احمدروا0 وقال ( ٣٥٣٢)رقم عنه  ٠٧١رصي عمرو بن الاه ب- عن الليل صلاة في باب الزواتد 

له.والاففل حن ؤإساده الكسر في والتلراني 



ثتتح:اسل يام صلاة ة صمء

النار;اتقاء أساب س أنه الليل نيام محل س و٠ 
أحياتيكان النوم في فرأيت ٠ ؛ - عنهما اف رصي - عمر بن عبداممه لقول 

قدأناس فيهأ ؤإذا فرنان، لها ؤإذا الئر، كهلي معلوية هي فإذا النار إلن بي فذما 
مئ.لم لي فقال آخر مالك فلقينا ت قال المار. س باق أعوذ ت أفول فجعلت عرفتهم 

عدالرجل انمم I فقال و. اممه رسول علن حفصة فقممنيجا حفصة علن فقصصتها 
الخاوي.ساكلإلأيلآألا<رواْ 

تالإجابة مذلان من أنه محله من و٠ 
رصي- الله عبد بن جابر فعن أجابه، إلا الله أل يمسلم يوافقها لا ساعة فيه لأن 

لايوافقهارجللماعت مرالليل اإن ت يقول الله^ رسول سمعت نال - عنهما الله 
%خرةللأآصلا،راْوذككلبمأرآارواْلم

وثرحكربته، وفرج حاجته، فضن الساعة هذه قي الله إلئ المجأ فمن 
هومحلاحالدعاء أن واعلم الساعة تلك فاغتنم ٠ وعر0 صيفه وأزال ، صدره 

المؤس،قالالشاض:لم
اءالدعصنع بما تدري ا وموتزدريه اء زآبالدعأته

انقضاءد دوللاماأملهولكن لاتخأالي الليل ام مه
توغحكه الله ممة تحله من و٠ 

•القدير العزيز ربه علئ شلا زوجته جاب من الوثير فراشه من بالليل قام لمن 
وعصيان:لق كل متهاءعن إنه ؤ٠ 

ماأسيتهاء ت فقال. سرق أصبح فإذا باللتل يصلي فلأنا ّإن الحديث؛ ففي 
يعمل؛ارنرواْا؛نجماث

•تخريجه مق ٢ )١ 
.(٧٥٧الدياء)مها متجاب ساعة الأيل في باب اغرين المصلاة في لم مرواْ ( ٢ر 

.()٣(ديواناكافش)ص٧١
هه. ٠١٧١رصي الاه صد عن ( ٦٣٩رنم)القلمان موارد حبان ابن رواه ( ٤ر 



_اسل ام يقلاة صس

»رّالإسماداذميإدضاسمرسءا;
يكتبصاحبه أن فضائله ومن ملائكته، بالتهجدين يباهي - سبحانه - الله أن 

لمنشرف الليل وثيام ، ماء الأبواب فنح وقت الليل أن وأبما ، الذاكرين من 
.والأخرة الدنيا في له ورفعة قامه 

صدقةمن أفضل ر الصدقة أن كما النهار، صلاة من أفضل الليل وصلاة 
.الإخفاء في أبلغ لأنها العلانية 

.٢١الخاJلعن للداء معلردة أئا< ♦ومزفضاتاله؛ 
سمنةواقتداء لله اة مرضأنه إلا الليل قيام في يكن لم فلو كله هذا ومع 
هطن حأسوة الئه رمحول في لكم كان لمد ؤ ] تعالئ. لقوله. يه وتأسيا محمد 

غيرويشفي يكفي ما الفضائل من لك، سردت وقد وكيف لكفئ، [ ٢١]الأحزاب؛
.والتهلويل السامة مخافة الكثير وتركت الدليل مع بالقليل اكتفيت أني 

مزاص
فضلهعرفوا مفيدة عنه وأخبارهم كثيرة، وفضله الليل قيام في لف الأقوال 

Iذس فمن مجالهم وحديث ديدنهم فأصبح ، فلأزمو0 ومنزلته ، فقاموه 
الخطيئةيكفر الليل جوف في العبد ®قيام I - عنه الله رصي، - جبل بن معاذ قول 

.أحمد. الإمام رواه ه® • • المقام. ص جنوبهم قجايى ؤ ت تلا ثم 
ركعاتعثر من خير بالليل ررركعة i - عنه الله رضي - العاص بن عمرو وقال 
•الدنيا أبي ابن أحرجه رص بالتهار* 

للهبات ففد ركحت؛ن بالليل صلئ ارمز • عنهما- الله رضي - عباس ابن وقال 
ساجدأوقائا(ل؛لتعالن 

)ا(لأدلةوآموردتفىذلاك.
.القابع عن جنوبهم تجافن باب ( ٢٣١/  ١٨)الرباني القح في أحمد رواه ( ٢ ) 

٤ ٩٨/ ٢ ) الألباب غذاء في غاؤيني وال( ٤٢ص ) اللطائف في رحب ابن ذكره )٣( 
.( ٩ ٥ ص المان) في الووى ذكره )٤( 





االليل ام يقملأه ة صفثجتي 
.نائم((لا، وأث 

تكنلم ؤإن الظاهرة الصورة يزين الباطن والحمال الله-؛ القيم-رحمه ابن قال 
اكتسبتما بحب والحلاوة والمهابة الحمال من صاحبها فتكسو حمال، ذات 

رآهفمن إممانه، بحب وحلاوة مهابة يعش االومن فإن • الصفات تلك من روحه 
الصالحالرحل ترئ فانك بالعيان، مشهود أمر وهذا أحبه حالطه ومن هابه، 

جميل،أوغير أمحول كان ؤإن صورة الناس أحلئ س الخميلة الأخلاق ذا المحن 
.ا ءأ ونحنه الوجه تنور فإنها الليل، صلاة من حفنا رزق إذا محيما ولا 

يهديالصدور في ونور الناس، يرام الوجه في نور الليل قيام فإن هدا فعلن 
الشر.مواض من ويحففله الخير أبواب له فيكشف صاحبه 
فيالمتهجدون به يجزئ ومما  ١١؛ - الله رحمه - رجب ابن قول الأثار تلك ومن 

.، ٣١٠٠الحنةفي العن الحور من الأزواج كثرة الليل 
الصلاةعليه - نبيه الله أمر قدره، عفليم رروالليل I - الله رحمه - القرؤلبي وفال 
ممؤ ،وقال: ]الأمراء: ه نم، ناقلا به فتهجد الم ومن ؤ فقال: بقيامه - واللام 

اءه((ر؛/
.تحصن لا يكاد العبادة هذه في عنهم والاثار الإطالة، عن غنية فيه ذكرته ما 

فيلف المحير أن غير العالية. الهمم لأصحاب كافية والسنة الكتاب ونصوصي 
طريفإل اهدنا اللهم العمل، ترك إلن ركن لن ودافعا تنئيعذللهمم، ذكرها 

غفاريا عزيز يا جنتك وأدحلمنا وصلاح حير فيه ما كل علن وأعنا والصواب الحق 
والإكرام.الحول أصاحب 

٦٢ / ١ القرآن)٧ لأحكام الخاْع )١( 
.()٢(روٍةالصن)ص١٢٢

.)؟(سالأو\ب)\/؟-ه(
٥٤ /  ١٣القرآن)لأحكام الحا،ع )٤( 



الليليسام لاة صصمت ء

حاءكما النوم قبل الليل أول في تعبده ممن أفضل فانه نوم بعد الليل من لله قام من 
وطثأأشد هي الليل ناشئة إن ؤ - تعالئ - قوله ير نففي عنها. الله رصي - عائثة عن 

النوممن قام فن الاشثةهماشامآخراّل، وقيل؛ ، ٦؛ وأفومةيلأبتالز>،: 
٢.ر - وتعالئ سبحانه - ربه رصئ إدراك سبيل فى المثقة نحمل فقد للعبادة 
وبالأسحاريهجعون)W( ما اممل من فيلا ؤكايوا : تعالئ. قوله. ذلك يوافق ومما 

الق؛ن.علئ الثناء محياق في جاءت حيث . [ ١ ٨ ، ١ ٧ ت  oljjlJLil]ب يستغفرون هم 
عليه،وداوم الأمر أحر في ه عليه استقر وهوما أفضل، الليل جوف فقيام 

الأحاديث.من عدد فى بقيامه أمته وأمر 
منآلايقوم حاف امن ت ه الله رسول قال قال! - عنه الله رصي - جابر فعن 

الليلصلاة[أحر فإن الليل، فليوترآخر آخره يقوم أن ٌدع وُن فليورأوله، الليل آخر 
لم.مرواه ، آiضلا١٢وذلك مشهودة، 
!اجعلواآخرصلاتكمقال؛ س الني عن - عنهما الله رصي عمر- ابن وعن 

•لم مرواْ ، ٣١دترأ* ياللل 
وملم.عليه اف صش - فعله أكثر ولأنه مشهودة، صلاته لأن أفضل الليل فاخر 

إجابةحيث الدنيا المساء إلئ - وتعالئ سحانه - الله نزول يوافق قيامه ولأن 
الماءم الد ءيتزل ت الحديث ففي ٠ الزلات ومغفرة الرحمات ونزول الدعوات، 

آوسأليله، فأمتجيب يدعوني من ٠ فثقول الأحر الليل آولثلث الليل، لثهلر الدنيا 

.(٤٦/٤(وسع)٢٨/١٩مآن)
(.٧٥٥)رنم حديث السافرين صلاة كتاب في ملم رواه ( ٢ ) 

(,٧٥١) رقم حديث المافرين صلاة كتاب في ملم رواه )٣( 



ءاسل ام يقلأه سغما وح
مسالم.رواه  ٢١فآءطيا<ار
ماءآقرب ت يقول الثي. ٌمع أنه - عنه الله رصي " عب بن عمرو وعن 

مالله يذكر ممن تكون أن امتطت غإن الليلجوف العمد،ي من الرب يكون 
صحح.حن وقال الترمذي رواه رآا فكزا الماعه تلك 

منويثق عله قوي من حق في لهذا اللتل آم الوتر لصلاة الأوقات فافضل 
فيه.بالقيام شه 

النيأوصئ فهذا الليل أول ويوتر بالحزم، خذ يا فانه النوم غلبة يخاف من أما 
. ٢٣١عنهما الله رصي الدرداء- وأبا هريرة أبا - لم ومعليه الله لئ ص- 

وقالئالآوترسآولالليلا، توتر؟ عنه.: بكر-رضاممه لأبي وقال^ 
هذابكر لأي فقال لال٢أخرالليل'ا توتر؟ ُُتئ ؛ - عنه الله لعمر-رصي 

أبوداود.رواه اوآحذهدا ت لعمر وقال Jالحرما١ 
أولأما عليه، قوى لمن أقفل الليل آخر فيكون الأدلة نحتمعرْ، التفصيل وبهذا 

لهكمن يقوم أن تهلح يفلا بالنوم، يستغرق أن خاف لن فهوأفضل الليل 
بالنوم.التأخر معه يلزم مما أونحوذلك السهر تلزمه أوأعمالا الليل أول مدارسة 
رمضاننهر في قاما رمضان، مهر غير في الوتر نا وقفي الأفضلية وهذه 

السانرينصلاة كتاب في مسلم ورواه (. ١١٤٥)رنم حديث التهجد كتاب في البخاري رواه ( ١ ) 
.٠ عته الله رصي - هريرة أبي عن ، ٧  ٥٨) رنم حديث 

وصححه( ١١ ٤٧)صحيحه في خزكة وابن ٣(  ٥٧٩)رقم الدعوات كتاب في الترمذي رواه )٢( 
(.١١٧٣الآuنيفياماسريرنم)

وروا0( ١١)٨٧ رنم حديث التهجد كتاب في البخاري رواْ عته الله رصي هريرة آبي حديث ( ١٢)
,السّابق افلوصع في مسلم رواه الدرداء آبي وحديث ( ٧٢١)حديعثح المسافرين صلاة كتاب في ملم 

١( ٠٦٠بمماسدفىاكحاراني) 
.مسلم نرحل علن صحتح حديث هذا وتال الخاكم رواه وفيه 

(.٣٤٩/١(واكرحاصر)٤٢/٢ط١لآوطار)'





-اسل ام يسملأةد

الليلثلث يض ض الإلهي، التنزل حبر - وسلم عليه الله صلن - عنه وتوار غالبا الليل صف ن =
أثلاثا،الليل حزء ؤإن أوله، من إئ أحب الأيل وآنم ) : الله رحمه الثافعي وقال . .( . الأحر. 

وردتوحيث . ١(  ٨٨/ المشع)١ ش ونحوم (، ٢٦٢/الأم)ل (يقومه أن إئ أحب فالأومهل 
ثلث،مفن إذا سبحانه كنزوله أحرئ. ألفاظ الدنيا ماء الإلن الإلهي النزول حاليث\ روايات يعص 
كونأن ءايحتمل النووي؛ قال ذللث، في الأتمة لكلم إيراد يحن فإنه الليل انتصف وإذا الأول، الليل 
آخروفت، في بالأخر أعلم ثم به فاحبر وفت، في الأمرين بأحد أعلم - وسلم عليه الله صلن - المي 

فضلالأول الثلث، حبر الخيري أبومعيد وسمع حميعا فنقلهما الخبرين أبوهريرة وسمع به فاعلم 
®ت ( ٠٤٧ / )٥ الفتاوئ في الله رحمه تيمية ابن وقال ( ٣٧/ لم)٦ مثرح هريرهء أبي ْع فأحيرته 

بهافانفرد والثلثن الضم، رواية وأما الأحر<ا الليل ثالث، بمي هو®إذا صحته علن الحديث علماء واتفق 
ثلثاالليل®إذابمي هررة؛ أبي عن الروايات أصح إن الترمذي قال وقل طرفه، بعض في لم م

قبلذكرنا كما الصحابة من كثيرة جماعة رواية من وملم. عليه الله صلن - التي عن روي وقد الأحرار 
الاحوأر،الليل ثلث، بمي ®إذا ت فته ثلث، لا والذي ، والحديث، العلم أهل عند متواتر حديث، فهو ، هدا
انتصفؤإذا الأول الليل ثلث، مفن إذا أيضا ذكر)الزول( قد لم. ومعليه الله صلن الني. كان فإن 

الليلثلث، مقن إذا الأول؛ ثلاثة؛ أنواعا النزول ويكون الصدوق، الصادق وهو حق فقوله الليل، 
شرحوانفلر الثلاثة(. الأنولغ وهوأبلغ الليل، ثلث، بقي إذا ثم انتمّم،وهوأيغ، ئمإذاالأول، 
(.٣٢٣الزول)ص؟لإم.حديث 



الأيلقام ملاه ق فصا

سسائيلوتيام

الليل،اتل رإدا الحديث فمي، قرصها واحتفاء الشمس بغروب الليل يحول يبدأ 
.لم مرواه اتحايمء آيهلر فيل المس، وغاية التهار، والبر 

صلاةوقت بدخول الليل وقت وينتهي، الشمس، بغروب إلا يفعلر لا والصائم 
٠ا نهاريةر صلاة الفجر صلاة أن عالي، العلماء أجمع وقد الفجر، 

وؤللؤعالغروب بينؤ ما ساعات فاحمر ونهايته، الليل بداية عرفت وحيث 
الليل.نصف يكون بينهما ما ويصف الثاني الفجر 

ستمضي، بعد ، jJLJنصف؛فيكون محاعة، عثرة اثنتا أحيانا الشتاء ليل •' فمثلا 
الغروت.من؛ ساعات 

اعاتّعدد احسب السنة، نمول بب بنقمي أو الليل، زاد كلما هدا فعلي، 
الاليللٌ'أ،.نصف ونهاية بداية س يخرج نصفها ثم الليل، 

لإ-أ. 

١١٠حدث)النهار وخروج الصوم اء انقضرقت سان باب الصيام في لم مرواه آ )١  عمرعن ( ٠
الاه-ت..-رصي 

منالفجر صلاة أن ذكر حيث ٨( / )٠١ اuرةا وفح (  ٢٣•/ ١ ٩ > القرآن لاذكام الحاح انثلر )٢( 
(.١^١٤الليل.واكاوتى)ه/ صلاة من الغرب ,وان المهار صلاة 
١/المع)٤ الشرح اننلر )٣(  .( ٠٤٧ / تمة)٥ ابن الإسلام لنخ الكيرئ الفاونح، وراجع ( ٠٦



mاسل ام يقصلاة ممة لجا  m

دyرةشاماسل

قالالقلوب عالئ شديد إله اقيادها صعب القس، علئ ثقيل الليل نيام إن 
حبعن ناغ وهدا ٦[ ]النمل: فجلاه وأقوم وطئا أشد مى الليل ناششة إن ؤ : تعالئ 

الثيهئانمن العبادات عن تثبيط من لها يحصل ولما والدعة، الراحة إلئ الأنقى 
بالمحلمبن متهم بائك إلأ ( EDأجمع؛ث لأغوبثهم فيعنك ؤ ؛ - تعالئ - قال وأعوانه 

[.٨٣، ٨٢]ص: 

قامانزعتان فيه وللشيطان إلا بأمر عباده - تعالئ - الله أمر ررما ت عائشة ابن وقال 
.٢١ض،٠^خلفر فبأيهما تقصير، إلئ ؤإما غلو، إلن 

إلئيحتاج فإنه العبادات، ، وأشرفالقربان، أعفلمم من الليل قيام إن وحنث 
العلماءأوصح ولهدا البدن عاليه ويستقيم القس، كعتاده وترويضي؛ مجاهدة 

فمنالغتتن الصالحين طريق إلئ يوفق المرء لعل الليل قيام ر نيوبواهمثا أسابا 
■Lاكالأساب:

العشاءقبل الوم يكره كان الله رسول ®أن برزة أبي فعن مكرأ النوم الأول؛ 
لم.ومالبخاري رواه . ؛عده١اال٢، والخدين، 

،ؤيخافهر الإلئ يودى أنه بعدها الحديث، رركراهة - الله رحمه - الووي قال 
أوالحائز وقتها في المبح صلاة أوعن فيه أوالدكر الليل قيام عن الوم غلبة معه 
منقطها القي تآحد حين، القيام، علمث مع؛ن، المكر فالنوم الختار*لى وقتها في 

•وعرية بنشاط وتقوم الراحة 
)ا(ممابالعزلة)صمامآ(.

حديثالسافرين صلاة كتاب في لم مورواء ( ٥  ٦٨) حديث المواقيت كتاب في البخاري رواء ( ٢ ) 

.( ٤ ٩ / ٢ ) الباري فح وانظر ( ١ ٤ ٦ / ٥ ) ملم صحيح علن النووي ثرح ( ٣ر 



mحجإ:الليل يسام صلاة ة صف

. ٢١٢١بآداب الإتيان علن التام ا>ص امحاني: 
منحرز في وليكون - تعالن - اف ذكر أعماله حاممة ليكون كاملة وأذكاره 

وظائفهفيؤدى النفس، طيب ننيهلآ قام ورعايته اض حفظ في كان فمن الثيعنان 
كمايسغي•

ذلك،علن تعينه اش الحديثة ائل بالوّالاستيقاظ علئ يس-*ين أنه كما 
الوم.إلئ النفس فتركن يتكاسل فلا انتباهه أول عند بالقيام رع ولي

يجعلالزائد التنعم لأن بالفراش؛رآ، التنعم في البالغة عدم ينبغي الخاك: 
الليل.قيام من مانعا فيكون فراشها مفارقة في ترغب ولا ومتثاقلة راكة النفس 

وسلمعليه الله صلن الرسول فراش عن سئلت - عنها الله رصي - عائثة فعن 
الليلة؟لي فرنتموه ما I قال أصبح فلما ثنيات أربع له فثنينا٠ . . . . ار ت فقالت 
ااردو٠ت قال لك أوطأ هو قلنا ثنيات بارح ثنيناه أننا إلا فراشك هو قلنا ■ قالت 

القبهافمزذلك)الكلم وامحموا الكتب من كثير ني اساء ذكرئ الوم وأذكار آداب )١( 
)الوابلوأيضا للعسى. الهليب( الكالم ثرح ني الهبب وشرحه)العلم تيمية( ابن الإسلام لشيخ 

الوموأذكار آداب إلئ كيرفاشترهنا وغيرها للن-وكانى، الذاكرين( و)تحفة القيم، لأبن الصيب( 
تفمنها 

.الوصوء ركعتي وصلاة طهارة علن النوم - ١ 
آ.أنثضمصتلأى/

•حده نحت بمتنه واصعا الأيمن جنبه علئ ينام " ٣ 
.حمه بهما يمسح نم رالعوذتثن أحد الله هو تل فيقرأ مهما ينفث ثم كفيه يجمع " ٤ 
.شيطان يفريه ولا حاففل الله من عليه يزال لا فإنه الكرّي آية قراءة - ٥ 

الفاتحة.ا"ِماءة 

الليلةنالك . الأفات من كفاية فيهما فإن القرة صورة من آيتتثن آحر قراءة - ٧ 
ابنقال ، ثلالأوثلأفن ك والحمد وئلاثثن، ثلاثآ الله ومبحان وثلأين، أرما الله يكبر أن ت ومنها 

انفلروتحوه( شغل من يعانيه فيما إعياء ياحدْ لم الكلمات هؤلاء علن حافظ من أنه بلغنا )وقد •' تيمية 
•الأذكار لمنة فلتترجع الذاكرين وتحفة • الهبب والعلم الطبب الكلم 

(.٤٩)الليل لقيام اليرة الأمور ت وانظر (، ٦٥)ص القاصدين منهاج مختصر ت انفلر ( ٢ ) 



Iالأيل ام يقلاة صصمة 

الترمذي.رواء  ٢١١١٥٧٧١صلاتي ومحلآته تتفؤ الأولئ؛إنه لخالته 

تنزلالى ايبمأي في تدر يلم ريرْ ذمن اللتل تنام ونف 
منثرأ وعاء آدم ابن ملأ فما ، ٢١والمشرب، المأكل في الشبع اجتناب الرابع؛ 

فضليحرمه تما النوم. وكنرة له، وتكامالبدن، ترهل يوجب ولأنه . بطنه 
يجدفلا التهجد لذة تفقد النوم غلبة فا0 تع ثعلئ نام وقد قام ؤإن القيام، 
العبادة.حلاوة 

منفكم عات  ٧٥١١عن ويشملها المعاصي، إلئ الخوارح نحرك العلعام فنقول 
ؤإذابهلنه. تملأ عندما بالإنسان الشيطان يتحكم ما وأكثر الشبع، دونها حال طاعة 
•وبمفو فيرق القلب أما نومها، يقل ، كما وذلت وحشعت ه، نفسكت جيع 

العلماءأسهب وقد هذا دينهاار٤، صبهن بهلنه صثهل ررمن أدهم; ين إبراهيم قال 
.، بعلهار موصع هذا وليس الشع وأصرار الخؤع فوائد بيان في 

تذهبااالبطنة قيل وقد اس. الإحتبالي إلئ تودي الثطنة أن ومعلوم 
الفطنة،.

Iكدام بن معر وقال 
راتالفماء من الكف وملء يف رغيطرده الخ—ؤع وجدت 

للمانون عالطعم ر ثوكملي للمون عالشم وقل 
الا!ينلأ,>ذيالفراش: الوط،.ن أوطأ: . ( ٣٣رقم)• الحمدية الئماتل في اكر.ذي رواء )١( 

(.٣٢٢انمرة)٢; وانظر ٧( • اكاٍاوين)ص مهاج ومخمر الإما،)؛/خ؛( )٢( 
اكالوب)صئا/(.محفة وكتاب ١(  ٥٨والإحياء)A/ ( ١٢٣ اكوائا_)أ/ بيانع انظر: )٢( 

)أ(انظر:غاواءالآبب)أ/آ'اا(.
وكتابالقاسين منهاج ومختمر ( ١٦٦.١٤٦)a/الدين علوم إحٍاء ا،لوصوع هذا نه انفلر: )٥( 

والاداب( ١٢٣ الغواني)٢; وبدانع ١( ١ .٦ ١ • ٨ الأوب)؟/ وغذاء ٣( وا  ٨٤.ال؛الوب)٣٨ تصب 
■الدنيا أبي لأبن الخوع وكتاب ١(  ٩٦)م/ 



ارثج^اايليل قام صلاة غ فص ء

الجوارح،يها يكل التي بالاعمإل ار الهفي القس اتعاب عدم الخامس: 
للفراش.والخلود الوم لقل مجلبة ذلك فإن الأعصاب، بها وتضعف 
كليغص الله ررإن •' ه الله رسول نال عنه-قال؛ الله رصي - هريرة أبي فعن 
الديايأمر عالم حمارباكهاررآ، يالليل جيئة بالأسواق صحاب ، ١ جوا٠لل ج٠رغلري 

صحيحه.فى حبان ابن رواه الآحرةاار'آ، يأمر جامل 
ؤإنالليل قيام له يير لا الدنيا بهموم قلبه انشغال أن الليل قيام مريد وليعلم 

همومفي ينصب تفكِره بل تلاوته، في يتفكر أو صلاته، في يفكر فلا قام 
دنياْرن.

.الليلرْ، قيام علئ تعين فإنها بالهار القيلولة علئ الواظبة ادس: اي
الامتع؛تواشامالله.؛ رسول قال فعنا؛نعباس.رصيافمحهما.قال؛ 

ماجة.ابن رواه الاللأرآ، نيام علئ والقيلولة الهار، صيام علئ المحر 
يقول؛ولغوهم، لغهلهم مع فوق اللحل إذا ؛ - الله رحمه - الخن وكان 

لايقيلون«رآا،.محوءفإنهم هؤلاءليل ليل أن ررأظن 
فلاالله، حرم ما كل عن الجوارح بصرف والمعاصي الذنوب اجتناب السابع: 

حافظا• عنها المنهي، بالأمور يكلم ولا محرم إلي، نمع يولا الحرام إن يفلر 

الأكول.والخواظ! شاولألاسفل، ت الخعغلري ( ١) 
•الأجرة أمر عن بعيد الدنيا عبد فهو معا والنهار الليل قوة تسلمه شاقة أعمالأ النهار في عمل أي ( ٢) 

(.١٧٧٨اسر)تهالأuنيفيالخاح رّآ(ذكرْ 
.( ٣٢٢/ والتبصرة)Y ٧( ٠ القاصدين)ص منهاج ومختصر ( ٤٨)؛/الدين علوم إحياء انفلر- )٤( 

الشرعيةوالاداب ٧( ٠ )ص اصدين القمنهاج ومخممهر ( ٤٨الدين)؛/علوم إحياء )ه(انفإرت 
(.٤٨)الأيل ادرةلقيام ؛(والأمور 

صعيفالألباني وصعقه ( ١٦ ٩١٠)رقم الحور في حاء ما باب الصيام كتاب ش ماحة ابن رواه )٦( 
^لة:هيالومفيالألهيرة.

(.٤٩/٤الإحLء))٧(اظر:



.الأيل ام ئلصلاة ممة ا ثآ7ح

٢١القلوبرنمى العاصي لأن اف، يغفب ما كل عن  ijAiJلمعه 
لعملصاحبها يوفق فلا العبادة عن النفس فتكل . الرء علن الثسهلان فيتسلط 

•اللبل بمنام فكتف • الخير 
ارأبعدتكمI قال اللميل، قيام تهلع نما ؛ - عنه الله رصي - عود ملأبن قيل 

ه.بكم و ند 
العبدارإن أيمان وقال ، خطاياكم،، ت فقال ذلك في للحسن وقيل 

الليل،ازأ،.قيام يه فيحرم الذنب ليدنب 
المجونصور متابحة أو غناء أو غيمة أو غيبة من الحرام علئ سهر فمن 

القيامويتمنئ بالباطل. الناس وأموال الربا، أكلة من أوكان • الخنا لملأت وم
الجيلان.س بالله ونعوذ بينة علن الله عمن فقد أسبابه، يبدل ولم 

وأحمهاالليل قيام من وتمنع القالب، اوة قتورث كلها ارالذنوب ت قيل فقد 
الحرام((لم.بالتأثير-ناول 

.، الهلاءة١٤ حرمان المعاصي آثار س أن اممه. رحمه - القيم ابن وذكر 
أعراضيغتابون ثمن تكون أن واحذر - الله رعاك - المسلم أحي فاحرص 

^۵١١٤مسلسلات في أوتهمك ، وآلاته ، الغناء إلئ امعهم مأوترق الناس، 
تعمكي بالباطل. الناس أموال أوأحذ الربا، بأكل لنفك مح تأو والخنا، 

والأجرة.الدنيا وحيري الحمل، وقبول القيام، بنعمة 
طاعتهعن وصد ، ذللئ، ص نعوذ لله عصيان الأمور، 'طلئ، فعل أن واعلم 
إليه.والتقرب 

علنحقد من القالب سلامة يخدش ما كل باجتناب النمس مجاهدة الثامن: 

.( ٢٨القلوب)وضمة ( ٢٢٩الفوائد)آ/ ويانع اقة ايراجع : انفلر )١( 
(.٢٣٥الصفوة)م/ وهنة ٤( ٩ والإحياء)أ/ ٥( • ٤ )٢; ^اء اننلر: )٢( 

الإحتا،)؛/هأ(.)م(انذلر:
)إ(اللاءوالدواء)ص1-ا(.



دأجاسل ام يقلأه سم.

إلي،غيرماويصرفه القلب، يثغل عضال داء هدا فإن اوينلا،وطسم ال
العبادةفي محام ؤإن الليل، قام خاصة العبادة أداء عن الرء فيضف له، خلق 
الأدران.تلك من السلامة اممه نسأل ومهموم، مشغول فمله 

-وتعالي، بحانه - آياته بتدبر الليل قيام فضل عض؛ التعرف في، التوسع التاسع: 
العيمعن به أحبر وما اكهكئي. ستة في والنفر للمتهجدين، أعده فيما 

الصالح،سلفنا من ارحال سر في كذلك وينفر بالأسمحار. للقائمين، العقيم 
القيامعض الفسر٢، يهيج ذللك لأن الليل. قيام قفل عن أقوالهم في يفر كما 

الإنعام.من الله عند وما الحنان يتلك، محلمعا 
فلا GDيممون رزقانم ريإخوْهاوطناومنا يدعون انضاجع عن ئونهم بمافي، شؤ 

.[ ١ ٧ ، ١ ٦ ]الجدة: ه يعملون كانوا بما حواء أعض قرة من لهم أخفي ما ض تعلم 
فيوالاحتباس الله، يدي ين، ارقوف س القيامة يوم أهوال في التفتكر اسسأر: 

وغيروالصراهل. جهنم، دركايت، في والتفكر ستة. ألقط خمساز، مقداره كان يوم 
أمامهذا جعل فمن الموقف. هول من، خوفا العمل ءر، التفمِ، يحجل مما ذللئ، 
٠حيره وعفلم رمه كنار عينيه 

•العابدين"ل"آا رم ز جهنم ذكر ارإل ت طاوومط قال 
يقول:ثم مئبي،ر؛ا عضي حية كأنه فراثه إلئ، آوئ إذا أومر بن، نداي وكان 

.، ٠٥٠٨٥٠إض فيقوم أنام تدعني لا جهنم إن رراللهم 

.( ٣٢٢واكصرة)٢; ٧( القاصدين،)• مهاج ومخمر ٤( ٩ الإحياء)٤; انفلر: )١( 
•ازشن المرجين انظر؛ )٢( 
وممابواكصرة)\/آأص، وىِسماجاكاصش)>ب(، (، ٥٠الإحياء)؛/ انظر: )٣( 

جهنمخوف منعهم الذين الخاضن عن هناك فصاد رجب ابن أقرئ فقد ( ٤ )ص؛ النار من التخويف 

يتقلئءءبات صاهرا؛ ليله محبات مهم أمر أيلقه إذا للرجل يقال عليه. يقلي الذي الوعاء •' المقلن ( )٤ 
•المش علن كأنه فراشه علن يتقلب أي 



الأيل.1م مبق لأة سم- ثئج
المارك:ابن قال 
ف-همسومضااسأمسوْ لذام
ؤعامبمالدبئي الأمن وأهل اموا قنهم نومالخوف أطار 

محبةاللل، قيام علن المعينة والأسباب البواعث أسرف عشر؛ الحائي 
يقوموالمهجد ذكره. أكثر شيئا أحب فمن به الإيمان وقوة • - وتعالي، سبحانه - الله 
القيام.طول عض، الأمر هذا فيحمله بماجاته ؤيتلذذ به ؤيخلمو أجب، يمن، ليلقي، لتله 

اللهوأهل من ألد ليلهم في الليل أهل رر : - اممه رحمه - الداراني أبوسليمان قال 
الدنيا<،را،.في البقاء ماأحببت ولولاالليل لهوهم، في 

اءولقالليل، قيام ثلاث؛ إلا الدنيا لذات من بقي لأما المكدر؛ ابن وقال 
الخماعة((رأ،.فى والعلام الإحوان(، 

رم،.الايلاا قيام من عندي ألذ قلي، في، أجده شيء لاما ؛ الناني، ثابت وقال 
هادمذكر ؛رأكتروا الحديث،: ففي ويغتت، الموت ذكر من الإكثار عشر: الخاني 
وحسنه.والترمذي ماجة ابن ،رواه الااذاتا١٤
بثةاب الخذ يأتكم أن نل من ربكم من إلكم انزل ما أحس ؤواتعوا تع١نى-: - وقال 

،٥٥:]الزم ه الله جنب، ش فرطن ما عاد حسرند يا نمس نمول أن )Zd تشعرون لا وأنتم 
ررممئرالو»تاواعظا((رْ،.: الخدبث،وفي، [ ٥٦

الماشن.الر-حعين ت النظر ( ١ ) 

)آأ(انظرالإحياء)؛/اه(.
صفةاكفوة)مآ1آ(.)ّآ(انظر: 

ورواه- عنه اض رصي - سعيد أبي عن ( ٢٤٦٠رنم)حديث القيامة صفة باب الترمذي رواه )٤( 
الترغيبوفى، • - عته الله رصي، - هريرة أبي عن ٤( / المرن)٤ ذكر كثرة باب الخنانز في ائي، الن

صححه.في حبان وابن حن بإناء الأوسط في العلبراني ورواه ( ٢٣٦)؛/ 
الطبرانيرواه خاوي، الوقال الطبراني. رواه وقال ( ٠٢٣ الترغيب)ا/ في النذرؤ، ذكره )٥( 

ضعيفالألباني وصعقه ٣( ١ ٨ الحنة رالقاصدة مرمهما يامحر بن عمار عن الشعب، في والبيهقي 
الخاْع)هما؛(.





ءالأيل ام يشلاة صة فص

لحيته،يبل حتى بكن القبر علن وقف إذا - عنه اممه رصي - عفان بن عثمان وكان 
علنوقفت إذا وتبم تبكي، فلا والنار الحة تدكر له: وقيل ذلك عن ثل ف

منهنحا الآخرة؛إن منازل أول المر ارإثما يقول؛ ه اممه رسول سمعت ت فقال القبر؟! 
.، أشدار١ فمايعده منه يج لم ؤإن أسرمنه، غمارعادْ صاحبه 

هذااقترن فإذا القيام. رغبة في الخالصة والنية الصادقة العزيمة عشر: الرابع 
كتبالنوم غلبه ؤإن الليل، قيام مربد فلن يخيب فلن الأحرظ باب بالأسالباعث 

ا.دياjه١٢سق كما فراشه علن ولوكان ليلة، قيام له 
يغنيما الإثارة ففي الليل، قيام علن العينة الأسباب من جمعه ر نيما هذا 

■العبارة بهل عن 
وأنوالصلاح، القوة يرزقنا وأن القيام، علن يعيننا أن - سبحانه - الله أل أس

الخودأهل إنه بالصالحان، أعهالنا يختم وأن الثيهيان، وساوسي من يحففلنا 
والكرمات.

٠٠

.٣( • ٥ )ص القلوب محلب )١( 

•تخريجه سق ( ٢ ر 



امئللأه مة منصا

والرموالشرب الأكل كآداب وآدابآفعلة، قوية، ثرعالإتخملأآدا1 لقد 
لسواهاكان بها تمك فمن كثير. ذلك وغير والومحل•، والنكاح منه، والامحتيقافل 

سنوالدعة للراحة لحبها النفوس؛ عالئ اق ثالليل قيام أن وبما ■ وأّْكن اعقل 
!منهاآدابا الشاؤع 
ونشاؤلبهمة قيامه فيكون يتعجل بل فراشه ْبن القيام في المسلم يتوانئ ألا أولا: 
ييعفلا الضعيف، الموس س افه إلن وأحب وحير القوى فالمؤمن ا ١ ١ وعزيمة 

القيام.عن وشهله له يوسوس الشيهنان 
ؤينااعجب اض رسول قال قال؛ - عنه الله رصي عود- مبن عبدالله فعن 

أحمدرواه صلأتهار'آا إلئ وأمله حيه ب؛ن من ولحاقه وءلاته عنه ثار رجل ت رجلئن من 
•صحيح بإسناد 

ينام- وسلم عليه اتنه صلن - الني كان ٠٠ت فالت عنها- افه رصي - عائشة وعن 
فإذاينام ثم حاجته قض 'أهله إلئ حاجة له كانت إن ثم ، آحر0 ويحيي الليل أول 

عليهفأفاض قام. قالت ما وافه ولا وثب، قالت؛ الأول النداء عند كان 
ومساام.أحمد رواْ ^ ٠٣١ . . . الماء 

لممصحح عش الورى وشرح ٣( ٤ ٥ المارق)ص ولناثف ( ٣٢٣الرقاة)م الفلر: ( ١ر 
(.٢٦(واكحالرباني)٤/•٢٢/٦)

الض.صلاة صفة ني - عنيا اف رصي - عاتثة الومتن أم ■كن روي ما باب غي أحمد رواه )٢( 
(.٣٢٣الفاح)م ومرقاة ارباني. القح ١( • ٢ حديث)٩ 

ههاش رمول صّلاة صفة في عنها- افه رصي - عائشة \ؤمجوا أم عن روى ما باب في أحمد رواْ ر٣( 
ركعاتوءا-د الليل صلاة باب لم مورواه (، ٢٦٠/ الرباني)٤ القح ( ١٠٢٩حديث)الليل من 

(.V٣٩الأفرينرنم)اويهسىابصلأة 



mاسل قام لاة صغ صف

•الومر١ا ويجانبه النشاط له فيحصل بيده وجهه عن الثوم أر عسح أن ثانيآ؛ 
عليهالنه صالئ - النبي عن عبادة رواه ما انتباهه أول عند يقول أن بمن تالخا؛ 

اللكله له، لاثميك افدوحده إلا لاإله ت فقال الليل صن تعار من  I١٠ قال أنه - ومحلم 
إلاافدوافدآكير،ولاإله افد، وسحان فئ الحمد تدير، شيء كل و*وعلن الحمد وله 

وصلنتوصأ ؛إن له، اصتجيب أردعا لي اغفر اللهم تال ثم إلاباه، نوة ولا ولاحول 
البخاري.رواه صلاتها،لى نلت 

ولسانهولثته أمحنانه فيدلك النوم، من قيامه بعد ينوك أن للمسلم ين رابعا؛ 
الطاقة.ْبن وجه أكمل علن فتكون الصلاة أراد من ولاسيما فيه، ؤيبالغ 

الليلمن قام إذا الله رسول كان ١١قال - عنه الله رصي - حذيفة فعن 
لم.ومالبخاري رواه واكا،ر؛، بالفاه ينوصل٣، 

ررأستالميهوهويستاكت قال - عنه الله رصي - الأشعري موّن أبي وعن 
فيه،في والسواك لع لع يقول؛ وهو لممانه علن السواك ومحيرف قال رطنا واك ب

لم.ومالبخاري رواه  ٢٠١٠٠يتهؤع كأنه 
ارإذاقامأحدكمومحلم.: عليه الله حش - قال الأهءنه.فال: جابر-رصي وعن 

ولافيه علئ فاه ملك وضع صلاته قرأم إذا أحدكم فإن تك فليالليل ُن يملي 

محهما-ورواهالله ءباس.رصي ان ص ( ٩٩٢رنم)الوتر في حاء ما باب الوتر في الخاري رواْ )١( 
.( ٧٦٣رقم)اللل صلاة في الدعا، باب افرين المصلاة في سالم 

.١( ١ ٥ رقم)٤ فصلن الليل من تعار من فضل باب التهجد ش الخاوي رواه )٢( 
الولك.)م(الشوص:

فيلم وم(، ١١٣٦رقم)اللل صلاة في القيام طول باب التهجد كتاب في الخاوي (رر-اْ )٤ 
,( ٢ ٥ 0 ) رنم السواك باب الطهارة 

السواكباب الطهارة في لم موعند ( ٢٤٤)رنم السواك باب الونموء في البخاري رواه ( ٥ ) 
للمبالغةالقيء كموت صوت له ءلعلعُاأى• ت فوله • ( ٢ ٥ ٤ ) رنم الحديثر من الأول الجزء 

بالسواك.



ثجا■امميل ام يقلاة صممة ء

الألباني.وصححه اليهقي اللك«لاارواه فم لحل شيءإلا ب م يخرج 
منبه انمسغ ما ؤإزالة الفم، لتنظيف الوقت هدا في السواك من فالحكمة 

. ٢٢^العدة أبخرة عن المانجة الآكريهة الرائحة 
ت- تعالئ - وهوقوله عمران آل محورة من آيات عشر احر يقرأ أن ين خامسا: 

الذينؤقت( الأناب لأولي لأيات والهار الليل واختلاف والأرض السموات خنق في ف إؤ 
خفما ربما والأرض الموات خنق ش وبمفرون جنوبهم وعلئ وقعودا قياما الله يذكرون 

.٢[ ٠ .• ١ ٩ • عمران: ]أل الأيات. ه الئار... عذاب شا بحانك باطلا هذا 
زوجةميمونة عند ليلة بات أنه - عنهما الله رصي - عبامحي ابن عن روى لما 

رسولواصطجع الومائة عرض قي رافاصطجعت وقال؛ - حالته الني.-وص 
أوبقليل، أوقبله الليل انتصف إذا حتئ افه. رسول فنام ؤلولها، وأهله اممه. 

قرأثم بيده، وجهه عن النوم بمح فجلس الله. رسول استيقفل بقليل، بعده 
منهافتوضأ معلقة سنر"آا إلئ قام ثم عمران، آل محورة من الخواتيم الايات العشر 

لم.ومالبخاري روا0 يصليا؛ل؛، قام ثم ، وضوءه فاحن 
القرطبيقال . والعمل التفكر ، juللجمع الأزيات هذه تخصيص في والحكمة 

إقبالهثم المخلوقات في التفكر جمعه؛؛ن إلئ - الله رحمكم - ارانفلروا I الله رحمه 
.«لْ، بعده صلاته علئ 

اللصءباّى.رضى ابن رواه ما الليل محلاه إلئ قيامه عند يقول أن ين سائما؛ 
تورآنت الحمد، لك، رراللهم ت قال يتهجد الليل من قام إذا النص. كان  ١٠• قال عنهما" 

مهن،ومن والأرض السماوات تتم الحمدآنت ولك فيهن، ومن والأرض مادات ال
ينتقابن ■م، نقلا ثقات رواته ٨( ' ٨ أ/ ) القدير فيض ر المناوئ ونال المغير الخامع في ذكره )١( 

•( ٠٧٢ ) برقم الخاْع قي الألباني وصححه العيد 
>\(.ن؛لالأوطا'ر)ا/ا-)آ(انذلر:

القرة١^^)٣(الشن: 
تخريجه.سق )٤( 

الخاْعلأحكامالقرأن)1/ي\'ل(.)ه(انفلر: 



٠سصلأةتجماسل و7آحء 

والشئونواكارحق، حق، والخلة ولمائلثاحق، الحق، ووحمي الحق أنتا الحمد، ولكا 
وءايلث،توممت،،ويكآس،، اللهملكأميت، والساعةحق، ومحمدحق، حق، 

وماوماآحرت، ، قدمت، ما فاغفرلي حاكمت،، ؤإليك ويالث،حاصمت،، وإلٍاوث،آستا، 
لم.ومالبخاري، روا0 ٢ ١  ١٠١أنت، إلا إله لا إلهي آنت، آءالشتإ، وما ، أسرريت، 
إلئيقوم ما أول يقوله كان أنه السياق ااوظاهر اض.; رحمه حجر. ابن نال 

.، ٢١اف،-القيم.رحمه ابن به وقال الصلاة؛؛ 
الرءبها يتحمس ملاحا إلا أذكر0 لم مما وغيرها ذكرتها التي الأوراد هذه وما 
المرءقافية علن يعفد اإثيهلان إن إذ عقده. من بها ؤيتخلص ، عدوه من السالم 

والامتناناش، علئ بالإقبال إلا تيقاخل الأّعند تنحل لا عفد ثلاث نومه عند 
يعقد ٠٠قال؛ اممه. رسول أن الحاسيث ففي يهديه، والاهتداء المصهلفئ.، يسنة 

ليلعمم، عقدة كل يضرب، عقد، ثلاث نام م إذا أحدكم رأس ناية علئ الشيهنان 
صلئفإن عقدت، انحالت، توضأ ؛إن عقده، انحالت، فيكرالله اسيقثد فإن فارقد، طؤيل 

وإلأاءححسثااكسىلأنا؛رآا.فآً؛حنشيهلآءل؛بالتقى، انحلت،عقده، 
أحرئ،أوراد هناك بل الأوراد من ذكرت ما علن الاقتصار هذا يعني ولا 
ألصقهده كانت، لما ل،كن الوم، من يالامتيقاظ خاصة الأذكار، كتب، فى دكرت 

أعلم-.ذكرهار؛،-واض ناب غيرها من الليل بقيام 
بابال-اذرين صلاة كتاب لم مورواه ١( ١ ٢ رقم)• حديث التهجد كتاب في البخاري رواه )١( 

.( ٧٦٩رقم)حدث اللل محالة ز الدظء 
(وكشاف١٣٨.١٣٦/٢اكير/٧ء١(واظر:ساض،

اكاع)ل/ه"اأ(.
حمته..اض رصي - هريرة رءم)'لثأاآءنأ;ي حديث التهجد كتاب في الخاري رواه )٣( 

ورالوابللأينسب، ورالكا!مالف( ^ظرفياذكارهممواكامت)محابالأذكار(موى، 
رحمه- قاسم ابن وقال الأذكار. كتب من وغيرها اتئ للنوالاJلة( اليوم و)ءمل القيم لأبن الميب( 

وقالافه، وذكر وتسوك وجهه عن النوم مسح نومه من امتيقفل الفاذا ! ( ٢ ٢ ١ Y/ ) حاثية في ٠ الله 
كثافاكاع)ا/ْ"لأ(.وانفلر: ض. 



الأيلام ئللأة مة صما

سارقياماسل

الليلءصلأة هؤ! لقوله ثاء ما يصلي أن له بل بمقدار، يقدر لا الليل قيام 
فقدأدركأوأكثر، أوثمان أوت أوأربع ركعت؛ن صلى افمن مسءر مص 

القيام.فضالة 
ثانية.يوتر ولا شفعه عالئ بفي الليل أول أوتر قد كان فإن 
صلاته.له توتر واحدة بركعة الشفع هذا يختم فإنه أوتر قد يكن لم وإن 

وحكى• السابق للحديث ركتن. كل من يسلم أن اللل، صلاة في والأفضل 
الله..باز-رحمه ابن شيخنا يه وأحد وغيرهم، وداود ومالك أحمد الإمام عن هدا 

أحمد:وقال .«. . فقعل. الليل في مش إلا يصح ارلأ الإنصاف: في قال 
أحدوبه بد® ولا تاليم عليه لأن قرأ ؤإن ير-بع، ثالثة إلئ التراويح في قام ررفمن 

٠ا الحمهورر وهوقول - الله رحمه عثيمن- بن محمد شيخنا 
مجدالريهم يتتون والذين ؤ ؛ - تعالن - قوله في - عنهما الله رصي - هماس ابن قال 

محاحدأال4 بات فقد العشاء بعد أوأكثر ركعت؛ن صلئ من [ ٦٤؛ ]١^٠٥١٧ وقياماه 
وقائماك"ا/

عليهالله صلئ - الله رمحول قال I قال - عته الله رصي - الخيري محعيد أبي وعن 
اليمينمحن كتما جميعا نصلياركعتين الليل من أهله الرجل *إذاابمفد ت - وسلم 

.داود أبو رواه والداكراتاأ؛ا. 

•تخريجه مق ٢ ١ ١ 
مجمؤعI انظر ر ٧( ص ) المحح والخراب ( ٥ ٥ / ٤ ) والمجمؤع ( ٤ ٣ ٦ / ١ ) المنائع بدائع )'آآ(انءلر! 

(.٣٦٨الكب؛ر)ا/ والشرح ( ٢٨٧)Y/والإنصاف ٢( • ٥ / ا عشمتن)٤ بن شيخاسد ذاوئ 
.٩( • )ص امأن حملة آداب في والمان ٤( ٩ / ١٣)القرآن لأحكام الخاُع انغلر )٣( 

(.١١٨٩)رقم الحاكم وصححه ( ١٣٠٩)رنم اللل قيام باب الصلاة ني داود أبو رواه ( ٤ر 



Wالأيل ام يئلأه مة منم i

ركعتن.بصلاة يتحقق الليل فقيام 
فيهوالقراءة بالليل القيام ذف>_يااة أن ارواءالم ت ٢ ١ اممه رحمه النووي. وقال 

أفضلإلأأنيتوباشللكلهئنهكثركان وكالما دالقاليلوالخير، نحصل 
. ١٠مكروه 
افرصي - العاص عمروبن ين عبداف حديث بالقليل حصوله علئ يدل ومما 
يكتبلم يعثرأيان تام امن • - وملم عليه افه صش - اف رسول قال قال! عنهما. 

منكتب آية يألف نام ومن الق—انت؛ن، من كتب آية مماتة ام نومن الغانلن، من 
•داود أبو رواه اكشيزأر^ 

إنت بعضهم فقال الليل قتام فذكرت ت قال - عنهما الله رصي - عباس ابن وعن 
أبورواه ا شاة٠ل حلب فواق ناتة، حالب، فواق ر؛عه، ممته تصمه I١١ قال الله رسول 

الصحيح.في بهم محتج ورحاله يعلن 
الضعفقبل الإمهال ساعة في دمت ما الليل قيام من وتزود الفضل هذا فاغتنم 
تمكنحتئ ولويسيرا الامتهناعق بقدر الليل قيام من نصيبك ولتكن ٠ والاعتلال 

•عرضت لضرورة إلا اعتياده يعد الليل قيام ترك لكراهة وذلك عليه المداومة 
.قلت،ااؤإن الليل بصلاة يخل لا أن وينبغي  ١٠ت النووي قال 

٠٠٠

 )١(jLJl  حملافي )(نحوْ.٤٣0)١/ ٤٣١فيكثاف ١^ وذم )صأ<ار
صحيحهفي خرممة ابن ورواه ( ١٣٩٨)رنم القرآن نحزيب باب الصلاة كتاب في داود أبو رواه )٢( 

حدثرقم)؛إاا(.
رفعفدرمابتن اى ت فواق ممن اللل. قيام في الترغيب باب ٤( ٣ • / ر١ والترهيب الترغيب )٣( 

•قل ؤإن اللتل قام علن حض وهذا وصمتها الخلب ونت الضيع عن يديك 
)أ(الجموع>؛/يئ(.



دآجالليل ام يشلاة صة صف

يراعيفيه، رهبانية فلا وعمل عبادة دين فيه، مشقة لا سمح، دين الإسلام 
ضولا الأخرق الدار الله آتاك فيما وابتغ ؤ I - تعالئ - قال والدنيوية. الدينية المالح 
.[ ٧٧سالد'تاه]اضص: صك 

وناربواددوا نغية، أحدإلا الدين يشاد ولن ر، يالدين ُإن ه؛ وقال 
•١^^١٢ رواْ واسروا* 

القسطبيعة راعئ ومهل دين فهو شريهل ولا الإسلام، لبن في إفراط لا 
لم.مرواه رأ، اعةا و»أماعة حتنللة يا ا I الحديث ففي البثرية 

منةحالف ففد ذلك فعل ومن طاقتها، فوق القس تكاليف الدين من فليس 
ا.ف٠نرفءنسشسض«١٣ررآماآن1ءآناموأقوم، الحديث; ففي الممهكئ. 

البعبادة الإتيان فأرادوا تقاقوها، فكأنهم عبادته عن سألوا لقوم قاله 
•هم أنفعليها تقوئ 

وسئم.عليه الله صش - الله س أعلم ررولأ ت قالت - عنها الله رصي - عائنة وعن 
غيرثهرأكاملأ صام ولا الصبح، إلئ ليلة صلئ ولا ليلة في كله القرآن قرأ 

مسالمر؛ا.رواه  ٠١رمقان 
نمالئبأن زوجاته احدئ أمر حن عمليا، توجيها أمته الّك، وجه وقد 

تت..الله رصي - هريرة أبي عن  ٢٣ ٩١ونم يم الدين باب الإيمان في الخاري رواْ ٢ ر١ 
رصي- الأسدي حظلة عن ( ٢٧٥٠)رقم حديث الذكر دوام فضل باب التوبة في مسلم رواه ( ٢ ) 

النكاحكتاب في مسلم ورواه ٥( ٠  ٦٣)النكاح في الترغيب باب النكاح كتاب في البخاري رواه )٣( 
.عنه. الله رصي ■ ماك بن أنس عن ( ١٤٠١)رقم حديث النكاح استحباب باب 
.٧(  ٤٦رقم)اللتل صلاة جامع باب السافرين صلاة في لم مرواه )٤( 







او؛ل.ااام يقملأه ق فصوحس 

محمدثسخنا وعن تنمية ابن عن ونحوم • ، رمضان،،١ من الأواخر العشر لكحياء 
الله..رحمهما عشمن. بن 

.ا-لحاشةأآ، وصاحس، البيع صاحب به وقال 
الأمةهوأرحم إذ وسئم. عليه افه صش - بنته بالتمك الخير كل فالخير 

علكمحريص صم ما عيه عزيز أنمكم من ومول جاءكم لقد ؤ تعالئ؛ قال بالأمة 
[.١٢٨]التوة:ه رجم رءوف بالمو°سم 

ه

(.٤٧)ا(الجموع)؛/ 
٢(١ والمدع)آ/ ٣( ٠ ٤ اتجرئ)مآآ/ والقارئ < ٢٨٥شيخا)٤\إ فتاوئ مجموع انثلر: )٢( 

تجايننام)أ/أأأ(وصالإراداتْعحاتج)ا/الإآ(.



وآحساسل ام ميلأه سم.

اهها؟ س ل
متدبرأالله، علن ؤإثبالأ خنوعا بالعبادة يتهجد أن الليل لصلاة ثام لمن يسن 

والناغل،الملهمات عن صارف الليل أن لاسيما القلب. حاصر يقوله، ما لكل 
نزولهحيث الله، من ولرب وتفكر تدبر ساعة ولأنها القيام طول يستدعي تما 

المللإلن بالمتهجد الطويل يمل لم ما هدا • الدنيا ماء الإلئ وتعالئ سبحانه 
العبادة.عن والفتور 
اللهرصي - عود مبن عبدالله رواه ما الليل جوف عبادة في و. اجتهاده فمن 

سوءار،بامر هممّك حتئ قائما يزل فلم ليلة المي. ْع صليت  ٠١عنه-قال! 
•٢ الخارىل رواه • ® النبي. واذر أقعد أن ،هممت قال! هممت؟ وما قلنا! 

عمرانوآل البقرة فقرأ الني. ْع صلئ اءأنه I - عنه الله رصي - حذيفة وعن 
تعوذ،أوتعوذ سأل أوموال سبح بيح تفيها باية مر إذا وكان ركعة، في اء والت

للم مرواْ قام® مما نحوآ سجد ثم ري، تما نحوأ قام نم قام، تما نحوأ ري ثم 
الهلول.معتدلة آية -محمسن قراءة يساوى تهجده في سجوده.ؤ أما 

ركعة،عثرة إحدئ يملئ. لاكان I قالت - عنها الله رصي عائشة. فعن 
أنقبل آية حمسان أحدكم يقرأ ما قدر ذلك من جدة اليجد صلاته تلك كانت 

•البخاري رواه رأ'ّه«ل'آا يرفع 
وقيامها.ومجودها ركوعها في معتدلة وسالم. عليه الله صلن - فملأته 

خففالقيام خفف ؤإذا جود والالركؤع أطال القيام أطال إذا أنه ه ومنته 
ذهبيعمهم إن حيث العلماء أقوال نحتمع وبهذا • يتقاربا حتن جود والالركؤع 

.رقم)ه"ااا( حديث اليل صلاة في القتام طول التهجدباب في البخاري رواه )١( 
تخريجه.سق )٢( 

(.١١ ٢٣)رقم حديث الليل قيام ش الجود تطويل باب التهجد في البخاري روا0 )٣( 



.الأيل مسصلأهبم 

الركوعكثرة أن والبعض والمجود. الركؤع كثرة من أقفل الشام محلول أن إلن 
.٢ أ١ أقفل جود وال

نمالئ.;- لقوله عليه يثق لم ما الليل صلاه في يْليل أن للمتهجد فالأفضل 
.[ ٢٨٦]البقرة: ه ونما إلأ نما الله يكلم لا ؤ 

الليلمن معلومة ركعات له يكون أن *يبغي الأله-ت أحمد-رحمه الإمام وقال 
حففهاا(لآ،.ؤإلأ محلولها فإذاننهل والنهار، 
كملاةالخماعة، إقامة لها تثمع لم التي الفل صلاة في يشيع الْلويل وهذا 
وغيرها.الرواتب والسن الهجد وصلاة الضحن 

يالتخفيفمأمور الإمام فإن والوافل، الفرائص من الخماعة لها مع ما أما 
يكرهلا فإنه التطويل. إيثار جماعته من علم إذا إلا السنة، به وردت الذي 

بهل"'آ،.رضوا وقد لأحلهم المغ لأن الهلويل 
ْعولكن الذراعين افتراش وعدم الاعتدال، الجود في السنة كانت ولما 
كراهةل٤،بلا فيستريح فخذيه علئ ممرفميه يعتمد أن له فإن السجود، في الإٍلالة 

الحاكملْ،.وصححه أبوداود رواه ا بالركب ءاسمتوا س! لقوله 

الجموع)م/*مأ(اكاوئ•ها(واظر: زادانماد)ا/بمآ(والإض'ف)آ/ )ا(اظر: 
.( ٣٦/ لم)آ مصحح علن النووي وثرح ١( ١ ٤ )م؟/ 

وكشاف< ٣٦٨ا/ الكبر) والشرح ( ١٤١)Y/ والخي ٢(  ٢٢)أ/ الروض ح قاسم ابن حاب )٢( 
٠مالمتردى(ملالإUمأحu-رصهامسا:١٦٩٨/١)

كملاةمملويله ورد ما  ١٠١الجد،. وتحتة الفجر وركعتي اللل نيام افتتاح كركعتي بتخفيفه 

(.١٩٨/٤م١(واسع)٣/٣نلالأوطار))م(اظر: 
.٥( الملأة)صء صفة كتابا انفلر: )٤( 

عن( ٨٣رنم)٤ التدرك ني ٩( • للضرورة)٢ ذلك ني الرحمة باب الملأة في أبوداود رواْ )٥( 
•عنه- الله ابيممْ-رصى 





ااسل م مط صلاة ة صف

لأستاحشصلأةاسل

لمشروعيهالحنانة صلاة عدا ما الصلوات، جمح في الاستفتاح دعاء ين 
اسفحمها فبأي . مختلفة بصيغ وأتت الأدعية تلك تعددت وفد . تخفيفها

نافلةاستفتح أنه عنه يبت الله رسول فإن هدا ومع • صلاته صحت المصلئ 
أدعيةمن بغيرها أتن ؤإن قيامه في بها بأني أن للمتهجد ين خاصة، بأدعية الليل 

Iبالشرؤع أتئ ففد الاستفتاح 
آناوما ملما، حيفا والأرض الماوات سلر للذي وجهي رروجهت فْنها؛ ١- 

لهثميك لا انمالمن، رب لله وممامر ومحياي وسكي ص-ام إن الشركثن، من 
وآناربي، أنت إلاأنت، لاإله اس، أنم، اللهم ، وأناأولأمرت ودلكا 

يغفرلا إنه جميعها، ذئوبي لي فاغفر بدني، واعترنتا نفي، قللمتؤ عبيك، 
عيواصرف، ، لأحسنهاإلاأنت، لايهدي الأخلاق لأحسن واعدتي إلاأنت، الذنوب 

^،،JLjكله والخير ليااث،وسعدبم،، ، أنت، ميتهاإلا عتي لابمرق الأخلاق، س؛ئ 
امثمركوأتوبإلك،االآ/أنابالث،وللك،سارى،وممالمث،، ليسإللته، والشر 

،والأرم، فاؤلرالماوات ئ'-رافل وميكامحل -م-رامحل رب اللهم ومنها؛" ■ ٢ 
اهالتيإلاا-محلم،مائكفاكانوانهيخالفون، عالمالخيجؤوالشهادة،

ا.صرا٠ل٠تة٠ماا١٣إلئ تشاء من تهدي لنك٠ يإذنك، الخق ن مب 
الحمدولك، فيهن، وعن والأرمحى السماوات نور أنت، الحمد لك، ®اللهم ومنها؛ - ٢ 

الحق،ووعلك الحق، أنت، الحمد ولك، فيهن، ومن والأرض انمماوات أتتانيم 

اف.المم-رحمه ابن سرد حيث ٢( • ٢ الماد)١; زاد وانفلر: ( ٥٤٣ ل/ القاع) كشاف اننلر )١( 
الاستفتاح.أدعية من مجموعه 

عه..اف رصي - ءلالب أبي بن علي عن ( ١٧٧ ر رنم حديث انرين المصلاة في لم مروأمه )٢( 
عها..اا،ه رصي - عائثة عن ( ٧٧' ) رقم حديث السافرين صلاة في لم مرواه ( ٣) 







وآح-اسل ام ؛و لأه سم.
يجاوزلا القرآن يقرؤون أقواما إن الشعر، كهل ررهدا واحدة: ركعة في اشمحثل 

•له واللففل ومسلم البخاري رواه آ نفع«ر١ فيه فرمخ القلب في وير إذا ولكن تراقيهم، 
القراءة؟كثرة معر أوالسرعة القراءة قلة معر الترتيل الأفضل هل هذا علئ 
والتدبرالترتيل قراءة ثواب ررإ0 اف4-؛ القيم-رحمه ابن قال القولن ين للتوفيق 

وثوابكثرةالقراءةأكثرعاودأ«رآا.أجووأرفإ، 
غثرمن فيها والترسل القراءة ترسل رراستجاب اش.: ا؛نكثير-رحمه وذكر 
وتفكراار'اا.بتأمل بل مفرطة ولاسرعة هذرمة، 

ؤإذاعليه، أخف كان حدر إذا من الناس ررومن ؛ - الله رحمه قاسم. ابن وقال 
عليهميخف ما علئ ذلك في والناس الحدر، يحن لا س ومنهم أخهلآ، رتل 

يثقما تكلف فرتما عليه، ؤيخف طبعه يوافق ما ملازمة ان إنلكل فيستحب 
لنالترتيل، الأفضل أن حلاف ولا منها، أوالإكثار القراءة عن فيقهلعه عليه، 

"اوئفيلحلهالأمران«ر؛/
؟اهراءة من أممل الليل م الصلاة وهل 

غيرفي القراءة ص أفضل ارالصلأة الله.I تيمية.رحمه ابن الإسلام سيخ قال 
وقهموتدبر، نشاط له حصل س لكن . . العلماء. أئمة ذلك علئ نص الصلاة 
.، لهاا١ أنفعر كان ما حقه في فالأفضل الصلاة، دون للقراءة 
القحهلانى!قال 

الأكنو•—ل>—اروله—ادءآ'ةمضامحرصامابدلأم 
■٢١ ١٦ال-ابقرص را(المرجع 

صلاةفي لم وم( ٥٠٥٦الشعر)كهذ يهد أن يكره ْا باب القرآن فقاتل كاب البخاري رواه )٢( 
.( ٧٢رقم)٢ الهد واجاب القراءة باب السافرين 

.١( ٠ ٦ / ر١ القرآن. طوم في والإتقان ( ٣٣٩>١/ المعاد زاد وانفلر: )٣( 
.( ٩٧العظيم)حسه القرآن ير نفأحر في القرآن فقائل )٤( 

الرعرآ/هآ(.الروض علن فاسم ابن )ه(حاشيت 
اكلأوظ)مآ/آأ(.)٦(اظر 

(.٤٤رص القحهلاني نونية )٧( 



.اسل لأْدطم سموجا 

ض'وصامظلأ؛هإا|̂ ر
أوبها أسر شاء ؤإن بها جهر شاء إن صلاته، في فراءته في مخير التهجد 

تمعيمن بحفرته أوكان القراءة، في له أنشط الحهر كان إن أنه غير ■ بينهما توسط 
الخهر.له امتحب المراءاة ه نفعلن يخاف لا كن وكان • بها أوينتفع قراءته، 
فالأسراريتهجد،مربه أومن صوته، برفع يتضرر من منه فريا كان إن أما 
والخوط.والأسرار الحهر من يثاءرا، ما فعل ذلك من شيء يكن لم إن أما أولن، 

بالليلالبي. قراءة كانت كيف سلمت أنها عنها- اممه رصي - عائشة فعن 
ائيالنرواْ  ٢٢١ه جهو ورمما أمر، رمما يفعل، كان قد ذلك ®كل فقالت؛ 
•حريمة ابن وصعححه 
طورأيرفع الله. رسول قراءة كان ١١ت قال - عنه الله رصي - هريرة أبي وعن 

•أبوداود رواْ طورأرارم ويخفض 
قراءةفي التوسط إلئ - عنهما النه رصي - وعمر بكر أبا الّمحا أرشد وقد 
التهجد.

هوبأبيفإذا خرج، الله رمول ررأن ت قال - عنه الله رصي - قتادة أبي فعن 
فلمات وقال صوته، رافعا وهويملى بعمر ومر صوته، من ويخفض يملى بكر 

صوتكءتخغض محلي وآنت بك مررت يكر، *ياآبا •' قال ه الني عند اجتمعنا 

وانمرعئتما،ضالدين)>/يا>((. ٣٦٧/١(واضحاي)١٣٩/٢اكي))ا(اننلر: 
اكاع)ئ/-أأ(.وكثاف 

رنمصحيحه ني حزممة ابن ورواه اللل، في القراءة كيف باب الليل نيام في الناتئ رواه )٢( 

ابنوصححه ( ١٣٢٨رقم)الليل صلاة في بالقراءة الصوت رقع باب الصلاة في داود أبو رواه )٣( 
رقم)\'هاا(.حزبمة 





اسل.سملأهفام وج■ 

تردبمالآيجصيروالأسار

.٢ ١ ل فيه والتفكر تدبره علئ القارئ يعتن لأنه القرآن؛ ترتيل علكي الئارع حث 
يرددهابآية وسلم. عليه الله صلن - الني ررقام ت قال - عنه الله رصي - ذر أبي فعن 

وابنائي، النرواه [ ١١٨: oJijlil].ه ءآأدك..نعذبهم إن ؤ والأية  ٠٠أصبح حتئ 
Vu/

لف.البعض هذا علئ درج وقد 
اجغرحواالذين حب أم ؤ الأية: هذه كرر ،-أنه CPاف، الداري.رصي تميم فعن 
[.٢١]الخانة:ؤ< .. الصالخات. وعمارا كالد؛نآم؛وا ئجعلهم أن الجان 

ها علمزدني رب ؤ ت الن- تع- وله قعنه. الله رصي - ول حمابن وردد 
:؛اا[.لط،

[.٢٨١]القرة:الله وبملمكم الله واثفوا ؤ تحالئ.I - قوله حبير ين سعيد وردد 
الخماعةصلاة أما وحده، صلئ فيمن كان الايات ترديد أن علئ يدل سق ما 

.فلمبمشيءمنذلكر٤،

القرآن)ا/ما'ا(.الدين)ا/أاه(والإممانفيشمم علوم )ا(اظرافان)ص»اا)ئماء 
الصلاةإقامة كتاب ماجة ابن ورواه ١( ٣ ٨ t/ ) الأية ترديد باب الافتتاح كتاب ش النسائي رواه )٢( 
إباحةباب (  ١٢٧ / ١ ) صحيحه في حزيمة ابن ورواه ( ١٣٥٠)الليل صلاة في القراءة في حاء ما باب 

■مرارا الصلاة فى الواحدة ١^ ترديد 
(١١٢٠اكيان)ص)٣(اظر:

(.٢٠)ص - اف حفغله ٠ الفوران صالح الشيخ كلام من )٤( 











ثتؤجاسل قام ذس .

انيارالالهماف،ت فيه يقول كان أنه عنه ارصح •' - الله رحمه - القيم ابن وقال 
الأييضالثوب كماينش وا-محلأيا، الذنوب من ومم؛ والرد والثلج ^،١١٠ ■ح٠لاياي من 
ا.اءر١ وا،لخرب الشرق و؛ن ياعادت كما •؛ء8لاياي، ؤيتن ييم ؤبامد الدنس، من 

والآمومللأمام تحبة م كلها الأذكار هذه أن الواعالم ؛ - اف رحمه - النووي قال 
أنهمالامومين حال من يعلم أن إلا بجمعها، يأتي لا الإمام أن إلا ، والمنقرد 
*رم الشرح في وصححه اكْلودل"رآا يوثرون 

.والجودأ؛الْ، الركؤع بقدر الركن هذا إءلالة المصعلفئ. هدي أن واعلم 
أذكارالجود:ثالثا: 

سبحانرر قول: فالواجب السجود فى تقال كثيرة وأدعية يأذكار السنة وردت 
واحدة.ؤييالآعالئ،اأأ'؛مرة 

علئفينق إماما يكن لم ما أقفل كان زاد وكلما مرات، ثلاث الكمال وأدنئ 
•سبق كما • المأٌوٌين 

ر٨ا•٠٠والريح اللأتكة رب تدوس ٌٌّأوح - ٢ 
الركؤعمن رأسه رفع إذا مايقول باب الصلاة كتاب في لم منحوه 'أ'أ(وروئ العاد)ا/'زاد )١( 

عه..الله ارفن-رصي أش ابن عن  ٢٤٧٦حديث)
)آ(ىابالآذكار)ص"اه(.

(.٢٥٨/١)٣(الشرحمح)
)أ(زادادُاد)ا/'أآ(.

(.٤٩.٤٦الحثكتاباذاكلأة)لضافى،ذا)ه(وانفلر: 
(.٥٥والتعليل)ص بالدليل الصلاة صفة )٦( 

فييقال ما باب الصلاة في ومسالم ( ٧٩٤الركؤع)في الدعا، باب الأذان في البخاري رر-اْ  ٢٧)
ّ( ٥ ٠ )Y/ والجود الركوع 

السابق.الوضع في لم مرر-اْ ( ٨١



اسل.لأهدسام سم- وزج

■حلمهللذي وجهي سجد آملت، ولك وبلث،آثت،، مجدت، ك اللهم  ٣٠٠- 
.٢ الخاضزال١ أحن الله تارك ؤبمره، سمعه وشق وصوره، 

والعتدة«لآا.والكأراJاء والملكوت الخ؛روت ذي ررصبحان - ٤ 
ُكامكر،وآعوذ عضتك، من وممعافاتك مخهلك، من أعوذيرمحاك رراللهم - ٥ 

ماك<ارم.علن آثيت كما أك لأآحصيث؛اءءليلث،، 
وسرْ«ل؛،.وعلامته وآخره وأوله، وجثه دقه كثه ينئي اغفرلي رراللهم - ٦ 

علئاقتصر فإن الأذكار، هذه ين سجوده في يجمع أن للمصلي والأولئ 
وإتب١ءاكهس،نة، للمإحياء آخر. وقت، في بها ياتي أن فالأولئ البعض 
.يهديه وعملا 

الوعاءله ّس اجي، حموهو ربه من يكون ما أقرب الملي كان لما كذلك 
.لْ، المهلهرة السنة يه متت كما الموصؤع، هذا في منه والإكثار 

•وغيرهم  ٢٦ءثيمنلابن وشيخنا الخاشية، وصاحب النووي، أحذ وبه 
الجود:ْن الرفع أذكار رابما؛ 
واحدةمرة ليا،رَاا اغفر ®رب • يقول أن يجب سجوده من المصلي يعتدل عندما 

.١( ٨ ٥ / )Y وقيامه الليل صلاة في الد-كاء باب السافرين، صلاة في لم مرواه )١( 
)أ(سقذكرْ.

.٥( ١ Y/ ) والجود الركؤع في يقال ما باب الصلاة، في لم مرواْ ( ٣) 
السابق.الوصع ش لم مرواه ( ٤ ) 

وهوؤيه من العمد كون ما ءانرب ت الله. رمحول قال ت قال - عنه الله رصي - هريرة أبي عن )٥( 
الله.•رمول قال ت قال عنهما- الله رضي - عباس ابن عن لم مورواه ٠ الدعاء، نآكمروا ساجد 
لم.مرواه لكم' بمتجاب أن شن الدعاء م فاجتهدوا الجود *وأما 

كابتاصفةالملأة)ص\ا•(.)آ"(انفلر: 
فيائي والت( ٨٧جودْ)٤ وسركوعه في الرجل يقول ما باب الصلاة في أبوداود رواه )٧( 

المستدركفي والحاكم ( ٧٩٧الصلاة)إقامة ماجة وابن ( ١٨٣السجدت؛ن)T/ بتن اسء باب الطيق 
>م"ا(.



!ثتج■الأيل ام ئللاة صصمة ا

منالاستكثار في الإملأم شخ فول تقدم وقد مرات، ثلاث الكمال وأدنئ 
الركوع.أذكار علئ الكلام عد التبيح 

أومنفردأ صلئ لن خاصة جود، البقدر الركن هذا إطالة المنة إف وحيث 
موصعلأنه الدعاءرآ،؛ هدا تكرار ل يشمع فإنه بهم، الطويل جماعته رصي إماما 

أوواسزي رهماكي وارحمني لي اغفر رراللهم ت يقول أن وله 
رراج؛رتي«أ'آاباولراعاض«.

والرفعالمجود أوفي مه، والرفع الركؤع في مواء ذكرتها التي الأذكار وهذه 
لمنإلا الأركان هده إطالة يتأتئ ولا الأركان، هده إطالة عند جميعا تقال إنما منه، 

الإطالة،إمامهم من رصوا ماموم؛ن أو ، اء ثما الإطالة له لأن وحده صلئ 
والضعيفوالكسر انمغير مهم فإن فاوأءاف؛ الناص أحدكم ءإذاآم ت ه لقوله 

ملم.رواه ا ر شاء٠ كيف فليصل وحدْ صلئ فإذا واشبمل، 

.( ٦٢الصلاة)ص صفة كتاب انظر )١( 
يقولما باب الصلاة في والترمذي ( ٨٥الجدس)٠ ض الدعاء باب الصلاة ش داود ابو رواه )٢( 
١٠المتدرك) في والحاكم ، ( ٢٨٤لجدتتن)اض  •٥( الأذكار)صزاُ قي الروي وصنحه ( ٠٤

السابق.الوصع في الترمذي رواه )٣( 
عن٤( حديث)/١٦ حديث تمام في الصلاة يتخفيف الأتمة أمر باب الصلاة كتاب في مسلم رواه ر٤( 
عنه-•اف هريرْ-رصي أبي 



،uT[ ■ اسل.ام يقسملأه

هذاوْع لكملا. الأحر ليدرك قاتمآ؛ القدرة ْع يصر أن التطؤع ر الأفضل 
منالنصف عر وأحرها إجماعا؛ القيام عر القدرة مع جالسا التهلؤع يجوز 
القائم.صلاة 

ناساهواكل،صلئ امن : هت اف رسول نال مال; حصن بن عمران فعن 
البخاري.رواه ا الةاJمال١ أجر نصف فاله ناعيا صر ومن 

الم.مرواه ، ٢١١١الصلاة قاعدأنصف الرجل صلاة  ٠١• ه وقوله 
ولوالقيام، محلول عليه يشق الناس من كتيرأ لأن أعلم. والله ذلك من والحكمة 

•أكثرهم لتركه النقل ر القيام وجب 
روالتشجح الترغيب من ذلك ر ولما فيه، القيام ترك ر الثارع مح ق

الفتورمن شيئا نحد لكن تتطؤع أن تحب أحيانا النفس لأن التهلؤع. علئ الإقبال 
التطؤع.صلاة عر للامال دافعا هذا ففي القيام عن 

رالراحلة علئ التهلؤع صلاة تصح إذ الفرض، من أوسع التهلؤع صلاة ولأن 
الحاجة.عند الماء يسيرأمن يشرب أن النقل صلاة ر العلماء رخص كما السفر، 

لعذرإلا ذلك من شيء عن فيها تسامح لا فإنه الفرض صلاة بخلاف وهذا 

لكفآالأربعة الأئمة عند هو كما متربعآ، يجالس أن قاعدآ، صلئ لن والشرؤع 
١(.١ ١ رنم)٦ بالإ؛اء القاعد باب الصلاة تقصير في الخاوي (رواْ )١ 

عمربن اف عبد عن ( ٧٣) رنم وقاعدا قاتمأ النائلة جواز باب المافرين صلاة في ملم رواه ( ٢ ) 
.عنهما. الله صي ر. 

(٣٦٩/١(واضحمح)٤٤١/١^ممفاكاع))م(اظر 
/آاا(والإجماعلأينعداني)صه(.



الليليمام لاة صة صفا

يصليالمي *رأيت عنها-! اممه رصي - عائثة لفول س-افهإلئفخلهلا،، 
وصححه.حزممة وابن المائي رواه  ٢٢١٠متربعا،
ت- عنها اض رصي - عائشة لقول فركع، قام ثاء إن فهومخير ير؛ع أن أراد فإذا 

إذاحتئ قاعدآ، يقرأ فكان اّس حتن قط قاعدآ الليل صلاة بملي الّثي. أر ُلم 
رواهركع٠٠^٣، ثم آية أوأر؛عين آية من نحوأ رأ قفام قيركع، أن أراد 

ومسلم.البخاري، 
عندأما يركع، ثم للشهد كالحالس يفترش، وقيل متربع وهو ركع ثاء محإن 

الأفتراشر؛ا.وهى واحدة فصفته ويجد رحليه بمي فإنه الجود 
المتربعأن خاصة الافتراش، من وارتياحا طمأنينة أكثر أنه هنا التربع وحكمة 

هذهفي ولأن أولئ فيه التربع فكان طويلة قراءة إلئ يحتاج والقيام الفاثم، ممنزلة 
السهووالأثتاهلْ،.عن أبعد لأنه والقعود، الهيام بتن التفريق الصفة 

ه

اكوصحوانظر: ( ٦٨الزرتمشي)أ/ وثرح ( ٥٨٦\و\وي)T/ وفح ازبقة الراجع )ا(انظر: 
هانيابن ائل م٠ نعله عليه حف وما إلي؛ أحب المتربعا ت - الله رحمه - أحمد الإمام قال ٣( ٢ ٨ / )١ 

)أ/خأامآ(.

رقمحزيمة ابن وصححه ١(  ٨٣القاعد)r/ صلاة كيفة اب بالاJل قيام في ائي النرواء )٢( 
(١٢٣٨.)

.٣^١( رقم)١ أيقنا لم وم١( ١ ١ رنم)٨ السابق الوصع *ي الخاري رواْ ، ٣١
اكاعرا/اأأ(وابيو)ا/بما(.رل(كثاف 

بمحالمعرل/آآئ(وصالإرادات.عحاتجه)ا/لبآ(.



اسل.ب صلاة س وذآحا 

إلئالعلماء بعض وذهب العدور، لغير ذلك صحة عدم إلئ الحمهور ذهب 
امنضا،قائضوآمحل،ه: لقوله عذر لغير أم لعذر النقل في ذلك صحة 

١٢ أجر نصف نله نائما صش وس نصفاأحرالقائم، ناله قاعدأ صلن ومن 
البخاري.رواه 

القائم.أحر رع له لكن 
ومحالالحنابلة، يعص واختاره الله. رحمه عشمن. بن محمد شيخنا أحد وبهيا 

،٢١القيم.رحمهماه٠ وابن حزم، ابن به 
صلنوإن استحبا^، الأيمن جانبه علن بملي أن الحب علن الصلاة وصفة 

جودرّآا.والبالركؤع يومئ بوجهه، القبلة تقبلا محاز، الأيسر علن 

أوأو 

(.١١١٦رقم.الصلاة مصر كتاب في البخاري رواه ( )١ 
(واس١١٣/٤(واسلم)٦١٨٩/٢(والإطف)

((والإجماعلأينبي)ص٤Vات)ص٥٦
/r(٢٣١والمجموع.)

وانظر:(، ٥٨٨اوارى)آ/وفتح •٧(، اكي)آ/أأا(،ورحازركشي)آ/ )م(انظر: 
.١( > ٦ / ا التمهيد) كتابه قي ايالة سْ ء؛دايرفي ان نول وانظر: ، ( ١٢٣ الجموع)٣; 



[TwJ■اسل ب،؛ لاة صس .

يتمأن ممكن لا الحنؤع وهدا وطمأنينة، بخشؤع الصلاة أداء علن ١^^٤ حث، 
الحضورعن القلب، ، يمرققد ومما يشغله. ما كل عن نخلن قد قلب بحضور إلا 
يقول،ما يدرى فلا النوم غله من الشاؤع أمر لهدا شعا الماس. غالبة الصلاة في 
.قلبال١، وحفور بخثؤع الصلاة ليؤدي النوم؛ من حفلها ه نفيعهلي، أن 

•يفعل ما ولا يقول ما يدرى لا فانه كيلك وحاله صلن من لأن 
وصأحدكم نمى ارإذا ت و. الله رسول قال قالت، - عنها اف رصي - عاشة فعن 

لطهيدري لا ناعس وص صلن إذا أحدكم فإن النوم، عنه يذب حي فليرتد، يملي 
•لم ومالبخاري رواْ يستغفرمسمساشسهء 

فيأحدكم نمى  ١٥٢الله.I ول رمال قت ال ق- عنه الله رصي - أس وعن 
البخاري.رواه االٌا، مرآ ما يعلم حي فليتم الصلاة 

•- وملم عليه الله صلن - الله رسول قال I ال قعنه. اف رصي - هريرة أيي وعن 
ايولالمدرم^دجمل؛،اكرآنعلنلأإذانامآحدكممنالالل 

لم.مرواه فليضطجع؛ارْ، 
اطه،يإليه عاد وقد رقدته، من المرء ليقوم الحال تلك، في النوم من والحكمة 

ربه.علن مقبل خاشع حاصر بقلبر فيصلي 

)ا(انظر:عونادبود)مبما(.
العملفضيلة ب1و_، السافرين صلاة في لم وم ٩٢١٢حديث،)الومحوء كابح في البخاري رواه )٢( 

الاولرةمرآ-ا/ما(.قيام من الدائم 
(.٢١٣)حدين، الوضوء كتاب في البخاري رواه )٣( 

النعاس.لغلة لسانه ينطلق ولم استغلق أي \ استعجم ( ٤ ) 
.( ٧٨٧)رقم حديث الليل قيام من الدائم العمل فضيلة باب المسافرين صاده في لم مرواه ( ٥ ) 



mmالليل قام لاة صة صف

لعمومالعالماء جمهور عند والنقل المرصري صلاة في عام حكم وهدا 
،.اللفظ١١

إذافليهبملها أوسها صلاة عن نام أس ت ه قوله في تدخل النعاس غلبة ولعل 
•وْلم الخاري رواه ، ^٠١٢إلا لها لاممارة ذكرئ 

(.١٣٧/٣)١(اظر:منانمود)
كتابفي ومسالم ذكرها. إذا فليصل صلاة نسي من باب الصلاة مواقيت كتاب في البخاري رواه ر٢( 

.- عنه الله رصي - هريرة أبي عن ( ٦٨٠حديث)القانتة الصلاة قضاء باب اجد الم



M٥٠٢الليل ام يقلاة صة صم^^

بمنجاضاماتايلماس

بوئيلأنه ؛ العبادة في والغلو المبالغة عدم علئ الإسلام حرص ذكرنا أن سبق 
عليهاعتاد ثيء وترك عنها التخلي إلئ النفس فتركن غالبا، العبادة في الخلل إلئ 

•الإعراض من نهمع هذا المسلم، 
أفضلمن فانه الليل، قيام لاسيما ، منه ونفر ، ذللث، عن الإسلام نهن لهذا 

.فتركه يقومه من ه الرسول ذم إذ عليه، المداومة في الشارع رغب الي التهلوعات 
رسوللي قال ؛ قال - عنهما الله رصي - العاص بن عمرو بن الله عبد فعن 

رواها الل؛لار١ مام نترك الليل من يئوم كان فلأن، مثل تكن لا الله مد أيا ؛ الله 
.لم ومالبخاري 

أحبلأن . تهلوعه مقدار كان مهما عليه يداوم أن تطؤع له كان لمن فالسنة 
.لم ومالبخاري رواه  ٢٢ءلالؤإن ارأدومه الله إلئ العمل 

قالت:- عنها افه رصي - عائشة فعن عليه، داوم عملا عمل إذا كان ولأنه. 
لم.ومالبخاري رواه ، ديمةا،ل عمله رركان 

٠حنة أسوة - وسالم عليه الله صان يه. فالتا 
سبداومأنه فلنه علن يغلب قدرآ منه يعتاد أن الليل، يقوم أن أراد لن والأفضل 

.تركهر٤، ذللث، يعد يكره لأنه عليه، 
صومعن الهي باب المنام ش لم مورواه ١( ١ ٥ رقم)٢ حديث الهجد كتاب البخاري رواه )١( 

(.١١٥)٩ رقم حديث به تضرر لن الدهر 
رقمحديث الليل صلاة قي لم مورواه (، ١١٣٢)رقم حديث التهجد كتاب رواه ( ٢ ر 
(٧٤١.)

حديثالسافرين صلاة كتاب في لم مورواه ( ١  ٩٨٧)رقم حديث الصوم كتاب البخاري رواه )٣( 
عنها..الله ءادثة.رصي عن ( ٠٧٨٣

(.٤٩/٤)٣(الج٠وع)



ءالليل ام يقصلاة غ مفاإتق^ا 

عداما جماعة، أدائها علئ يداوم ألا غير • وفرادئ جماعة التطؤع صلاة تصح 
وصلاةوالكسوف والأستسقاء كالعيدين الخماعه فيها سرعت !^؛ ١١التهلوعامت 
أفضل.الخماعة ْع فصلاتها التراويح، 

٠، ر منفردأ تطوعه أكثر أته غير كليهما، الأمرين فعل عنه. بت ثل 
بابنومرة  ٢٣١بحذيفة، صلئ ومرة اسرأ، عببابن تهجده. ذلك فمن 

افعتبان-رصي يت في جماعة مالك بن عتبان في وصلاته مسعودل؛،، 
•عنهم-رْ، 
وابنالحنفية، من اني الكامبه وأخذ والشافعي، مالك، ذهب هذا ؤإلئ 

وغيرهم.الحنابلة من ، ٦١قيامة 
فيهتحوز والتهجد والوتر ارالشفع ادثه.! .رحمه عثيم\ن بن محمد شخنا وقال 
إلئأوله في الخماعة فيه تن فانه رمضان في أما . . . دائما، لا أحيانا الخماعة 

الكسروالشرح ٤( ٤ • / القاع)١ وكثاف ٢( ٥ البدع)Y/ وائنلر: ١( ٤ ٢ الغي)Y/ انغلر: )١( 
اذضلْنجمامت التراويح ادجموع)؛/اا'ا(صالآة )ل/\'آ-مآ(وكتابالأم)ا/'ا'أ(وفى 

عليها.الأمصار اهل وإ-حماع الصحابة لإ-حميع الانفراد، 
■الصحيحتن وهوفي تخريجه سبق )٢( 
•ت*ميجه سيق )٣( 

•( ٧٧٣المافرين)صلاة في لم وم١( ١ ٣ رنم)٥ اكهجد في البخاري رواء ( ٤> 
رصي- مالك بن عثمان عن ( ١١جماعة)٦٨ النانلة صلاة باب التهجد كتاب في البخاري رواه )٥( 

اهءث<..

والخيوبدانعاكاتع)ا/\؛أ(، (، ١٠•• وكتابالأم)ا/ ادووةالكرئ)ا/حلأا(، )آ(اظر: 
والإنصاف(، ١٠٦١الأربعة)ا/ الذائب علن الفقه ركاب الأربعة الذاهب وانظر: ١(،  ٤٢)١; 

(.١٦٩/١وغايةاكهن))آ/\<ما(، 



[uTJ■اسل قام لاة صممة .

آحرْمناكراويح«لا،.
رمضانغير في اراما ت التراويح في الخماعة استحباب ذكر أن بعد النووي وقال 
. ٢٢الخماعةاالفيه يستحب لا أته فالتهور 

ومنالشل، أداء في لها وأدفع للنفس، أنشط كون قد جماعة أحيانآ والتطؤع 
تمرويعادة يتخذه لم ما ذلك، في مخرجآ له جعل يع لتا فا كذلك حاله كانت 
.، رتتمتة ابن شيح"الإملأم وهواحتيار دعة عليه الداومة لأن عليه، 

)ا(اظر:ذاوئب)؛ا/-أا(.
)آ(الجموع)£/اأر

افالإنصوانظر ٤( ٤ ٠ ا/ ) اكاع اف وكث( ١٣٢/ YT)والفتاوئ (، ٨٣)ص الأنمارات )٣( 
)آ/ا،خا(.



1الأيل ام يقلاة صة فص

إعلاءهو والأخير الأول همه مترابط، مجتمع الحقيقي الإسلامي الجتيع 
اتبلغهلا رفيعة عالية منزلة وهده ه افه رسول بسنة والعمل الله، كالمة 

بلوغهاسيل في يبدل بل والمثابرة، والمجاهدة والصابرة، بالصبر إلا المجتمعات 
■والثذس الئم،مط 

علييوحث الواهي، واجتناب الأوامر، ياتباع الخميع، ارع الئ_حاطب ولقد 
نحفهوحفغله، اتله رعاية في المجتمع ليكون النكر، عن والهي بالمعروف الأمر 

بالصلاةأهلك وأمر ؤ وتعالي،-قال-تعالئ.; .سحانه الرحمن، من ونكلاه الرحمة 
.[ ١٣٢ ]ًله: للتهوئب والخاقة نرزقك نحن رزقا فالك لا عاليها واصهلر 

.٦[ ]\كحويم: ه والحجاره الناس وقودها نارا واهبكم أنمكم قوا ؤ ; وقوله 
بالمعروفيأمرون مض أولياء بعضهم والمزمات وانموسون ؤ ; - تعالا - وقال 

سيرحمهماولئك ورسوله الله ويطعون الركاة ويؤتون الصلاه ويقيمون المنكر م، ويهون 

ا.١ رعتها«ل م، ومسوولة زوجها محتا راعية»ي والمرأة رعته، م، مسؤول 
الحياةتطلق أن بد لا فإنه ، المجضع محي الأولئ اللتتة هي الأسرة كانت وفا 

٠الليل قيام عن موصوعنا أن وبما منها ، الإسادمية 
لاعتياده، والقرابة الأهل بابقاظ وأمر ، فيه ورغب عليه حث قد والشائع 

يوقفلأن الليل من قام إدا للرجل يستحب أته الإسلامي الهدي فمن ، به والعمل 

الإمارةكتاب خي وملم ( ٨٩٣)رقم والدن المرئ محي ابمعة باب الخمعة كتاب الخاوي رواه ( ١ ) 
عنه-.اف عمر-رصي ابن عن (  ١٨٢)٩ رقم العائل الإمام فضتاة باب 



الأيلام يقلأة مس ا

لتشملهمبالمام، سفته إذا زوجها نوقفل أن لها نحب يأنه كما للتهجد، امرأته 
.. إكانية. أمرة فتكون الإلهية السكينة عليهم وتنزل الربانية، الرحمة 

قامرجلا اه أرحم ت ه افه رمحول قال ت قال - عنه اقه رصي هريرة- أبي فعن 
منقات امرأة اه ورحم وجهيا؛اياء، ش محح آبت رص؛إن وأبمظ فصلن الليل من 

أبوداودرواه ، اتاءار١ وجهه ش نصحت آيئ نإن زوجها وأسلت نملت الليل 
والنسائي.

بينهمافيما والعي الزوحتن، التلهلف؛؛ن من الحديث هذا في ما يخض ولا 
علىالم'واكموئب(رآ،ؤوتعاوئوا امتثالألقوله.عالي.: اف لعبادة الأخر لإيقاظ- 

.]٢

ماذااه اسحان ت فقال ليلة استيقفل الني. أن عنها- اف رصي - لمة مأم وعن 
ربيا المجرات، صواحب يوتثل من الخزائن، ُن أنزل ماذا الفتنة، من الليلة أنزل 

البخاري.رواه الآخرةاأ''أ، في عايية الدنيا كامية؛ي 
والقرابةالولد تتثئة يستحب فانه الزوجين، حق في يستحب الليل قيام أن وكما 

الرفيعة.والمنزلة العظيم، الفضل من فيه لما لدنه فتكون وبالفه، ليعتاده ذلك؛ علئ 
وفاطمةطرقه اش رسول *إن • قال - عنه افّ رصي - طالب أبي بن علي همس 

فإذااف، بيد أنفا اغ، رسول يا فقلت؛ *آلاتماوان؟أ فقال: ليلة ه الني بنت 
محمعتهثم إلمأثيئآ، يرجع ولم ذلك قلت حين فانصرف بعثنا، يعثنا أن ثاء 

جدلاه((فيء أكفر الإنسان وكان ؤ I وهويقول فخال-ه يضرب مول وهو يقول 
.لرواْ:أْ[البخاريل؛، 

عنهمااغ رضي - وعلي فاطمة ليت الرسول. مجيء أن لم المالمرء وليعلم 

•تخريجه مق ا ١ أ 

انمود)أ/ه"ائ(.)أ(ءزن 

(.١١٥)رنم حديث ;الليل والعظة العلم اب العلم محاب في الخارى رواْ )٣( 
■كنهمأ..الله رصي عمر- ;ن الله ب عن ( ١ ١ ٢ ٢ ) حدث التهجل- كتاب ني البخاري رواه ( ٤ ) 



ءاسل ام يقصلاة ة صفؤح 

الفضلعفليم من ه يعلمه لما علميهما ذلك وتكرار بل الليل، لصلاة إيقاظهما ؤ- 
أيقظكدك،٧ الأمر يكن لم لو إذ وتفكر، الله وذكر صلئ لن الس—اعة تلك في 

والكون.الراحة وقت في عمه وابن ابنته 
واصطبمربالصلاة أهلك وامر ؤ الئ.; نملقوله. امتنالأ هذا فعاله. وياني 

[.١٣٢ءاوهايلا؛]طه: 
ثاباوكان عنهما. اش رصي - عمر بن الله لعبد النبوي التوجيه ذلك ومن 
منبمالي لوكان الله عيد الرجل أنعم س؛ لقوله نتيجة الليل قيام علن فوافلب 
الخاري.رواء  ٢٢١قليلا إلا اللل من ينام لا بعد فكان اس 

رسولقال نالاI عنهما- افه رصي - أبوسعيدوأبوهريرة مارواه ذلك ومن 
شكتب جميعا ركعتئن نصلياأوصلن الليل من أهله الرجل أبمظ ءاذا ت ه الله 

صحح.بإسناد ائي والنأبوداود رواء • والذاكراتءارآأ، اليمين 
علنزاد من جزاء فما الليل، جوف في بركعتتن قام من جزاء هدا كان فإذا 
وامع.وجوده عفليم اش قفل إن دلك. 

لكالمهدا علن لتربوا يعدهم، ومن والتا؛عان الصحابة مار السنة طْ وعلن 
بدنياهم،عل.وا فالنبوة بنور وأناروها اممه، بطاعة بيوتهم فعمروا والمنهج، 
أحوالهم.افه وأصلح 
هايلي:حياتهم في الصورالشرفه فهن 

-عنه اف رصي - عمر كان ١١•' قال عنهما- الله رصي - عمر بن عبدالله ذكره ما 
باكنلأةؤوأنرْع وقرأ: أهال، الليلأيقفل منآحر إذاكان محن الليل في يصلي 

[.١٣٢ه'وتجئومحهصلد: 
)ا(اظر:فحابري)م/اا(.

..  ١٠٣الله رصي - عم بن الله عد عن ( ١ ١ ٢ ٢ ) حديث التهجان كتاب في اJخارى روا0 ( ٢ ) 
تخريجه.سق )٣( 

١تخريجه مبق ( ٤ ) 



الليلام يقلاة صممة ا

أثلاثآ،الليل مون يقتوخادمه وزوحنه عنه اممه رصي هريرة ٠اأ١و وكان 
.ولثآا،أاا هريرة وأبو ثلثا، وخادمه ثلثآ، الزوجة 

أمهفماستا أثلاثا، وأمه وأخوْ هو الليل يقتم كان صالح بن الحسن وهدا 
.؛نمسهاارآ، الليل فقام أخوه فمالت، علي، وأخوه هو فاقتسمه 
طلعيعني أسفرنا؟- ، فقالوا الليل في أهلها فأيقفلت، ، فباعبما جارية له كان وقد 
،الفجر صلاة إلئ إلا نقوم لا ت فقالوا إ تتهجدون؟ ألا لا، ت فقالتح - الفجر 

الفريضةإلا يصلون لا لأناس بعتتى لقد ردنى I وتقول تبكى الحز إلن فجاءت، 

.٢٤١أثلاثا الليل يقتسمون زوجتان عنده التئمي سليمان أن أيضا ذللنح ومن 
نومةينام الأجرة، العشاء يصلي أن اءة ّ- الله رحمه - أحمد الإمام وكان 

الحديث، بصاحيح سمعّنن، ما وقال . ويدعو يملي الصباح إلئ يقوم نم ، خفيفة 
ضسرْ'■

نحت،ومن أهليهم، يه وأمروا عليه، فواظبوا الليل قيام قفل سلفنا عرفح هكذا 
،عنده فيمن الله وذكرهم صدورهم، وانشرحمتح ، الرحمة فعمتهم . أيديهم 

لهيجعل الله يتق ومن ؤ خلقه و؛ين بينهم ما الله فأصلح ، الله و؛ين بينهم ما فاصلحوا 
٢[.محرجاه]الخللاق: 

وتغرسالأخلاق، وتهذب، الموس، في توثر العملية التربية أن واعلم 
منبعض مسارك حيث، ، الحانس، هذا تبرز المصهلفئ منة وهاهي ادئ، المب

عباسكابن الليل، ح حوفصلاته في ه الله رسول سنهم صغر مع المحابة 

)ا(اظر

)آ(انفلر

انظر)٣( 

)أ(انظر

)ه(انظر

٢(.١ ٦ )١/ الحفاظ وتذكرة ( ٦٩٢المنوة)١/ ٦(وصفة • ٩ متراعلأمالملأء)آ/ 
.١( ٥ ٢ الصفوة)م وصفة ٣(  ٦٩ابق)U/ ايا،لرجع 

انمين)أ/'ا1(.إحياءض 
الحاوة)مآ/هآ(.

اكاع)ا/َامآأ(.كشاف 



ااسل ام يقلأه مصس 

مدةفيهم أثره بقي تربويآ درسأ فلكن  ٢١١محهم.اف رصي وغيرهم. وحار وجابر 
جمانهم•

الرفيعة،الأداب عني؛ يده نحت ومن، وأهله ولده ليتريئ، بهيا مخامحل فالكل 
بعدهممن، بهم فيتأمئ، لجتمحه، مملحا ه نففي صالحآ فيكون العالية والهمة 

.مرتفعة وهامة ومتعه عزة ذؤ، إسلامية أمة فتتكون حياتهم. صوون حمح في 
[.٧٤لالفرُان:ى إمان لننتفن واجعنا أعمؤ مء وذرانا أزواجنا م، لتا هبً بما رؤ 

الزمدفي لم مرواه معه وجار جابر صلاة وحدث سق، عنهما- الله رصي - هماص ابن حدث )١( 
رُم)-ا-"آ(.





ااسل ام ينلأه سم^١^١ 
فيأداها مواء وتهجده قيامه إخفاء التراويح، صلاة غير في الليل لقائم تة فال

-كان لهذا ر، العمل من لأنه العيادة، هده إخفاء الهم إذ مفره، أوفي بينه 
وكونلبيته، جده ممجاورة مع بيته، في الوافل بمالي وملم. عليه الله صلئ 

بهارا،.تتعلق فضيلة البيت فى فعلها لأن • صلاة بألف فيه الصلاة 
عنيروئ بل ربك، وبتن بينك هوالصلة إذ العمل هدا سرية علئ فاحرص 

•زوجته به تعلم لا ليله فتقوم زوجه، فراش من ينسل أنه لف المن بعض 
العغليم.ذوالفضل واف يشاء من يونيه اف فضل وذلك 

كتابناواننلِ: سد)ا/ها'أ(، وزاد اكاع)ا/ا<*ا؛(، وكشاف (، ١٤١اكي)آآ/ )ا(اظر: 
.١( • ٧ الصلاة)ص صفة 



[m]اسللأهس سم.

إذامرضاسأوطم
كتبنساضشةكاضله

وغيرالليل، وقيام الرواب كالمن صالحة أعمالأ اعتاد قد اللم المرء كان إذا 
علئوحرصه رغبته رغم ، محقر أو مرض ذللق، عن فشغله البر، أعمال من ذللئا 

أوسفره.مرصه قبل يعمل كان مثلما له يكتب فإنه أدائه، 
رمحولقال قال! - عنه الله رصي - الأشعري مومحئ أبو رواه ما ذلك دليل 

اصحي«حااار١ شمأ يعمل كان ما مثل له كب آومانر، العبد مرض *إذا • ه اف 
■الخاري رواْ 

لهتكون امرئ من اما ه! الله رسول قال قالت! - عنها الله رصي - عائشة وعن 
عليهنومه وكان آجرصلاته له إلاكب أديجع، نوم ءاليءا يغلبه اللل *ن صلاة 

المائي.صدقةألىرواْ 
صحيحوهو عمله من أفضل كان العمل، والمسافر المريض ا تكلفلو وقيل! 

.تهليق لا ما ه نفيكلف ألا شريهلة مقيمر"آا 
ذلك،في الله وفضل [. ١٦]التغابن:ه استعنمتم ما الله فاشوا ؤ : - تعالئ - قال 
واّع•
عنعجز إذا أنه بممتئ ، ذللن، في الفرائص دخول من مانع ارولأ النير! ابن قال 
المريخيكملأة عنه، عجز ما أجر له يكب، أن الكاملة، الهيئة علئ بها الإتيان 
٠القانم«ر؛، أجر له يكب، جالمأ 

(.٢٩٩٦حدث)الخهاد محاب في الخاوي وئام )١( 
(٢١٥)م/الرم عله فغله باللتل صلاة له كان عن ;اب، من باب اللل نيام ني اتئ النورام )٢( 

،( ٥ ١ / ٤ ) المجمؤع وانظر؛ صحح، إسناده 
(.١٣٧/٦)٣(ر)٤(فتحالاري)



ااسل ام يقصلاة ممة ا تجج

ثوابله كب فانفرد إدراكها، فتعذر جماعة، الصلاة عادته لوكانت وكيلك 
الخماعة.

فعلعلى صمم من أل الشريعة، قاعدة رروهذه ؛ - اف رحمه تسمية. ابن قال 
.ثوامهءارا، له فيكتب الفاعل فهوبمرلة منه مقدوره وثعل 

•ا  ١٠٠نوت ما حير في نكن انوالحر بني *يا أحمد-رحمهاف-ت الإمام وقال 
فينبغي• كان حال أي علن عمله أجر له كب وصلاح، حير نيته كانت فمن 

فراشه.علئ كان ؤإن فضلها ليدرك عليها، يواظب عبادات لنفسه يجعل أن للعبد 
تطعتمولا يرآ، مصرم ما رجالأ يالديتة رإن ت قوله. الباب هدا في ويدخل 

.، العدرار حبسهم يالديتة وهم تال . وهم قالوات وادياإلاكانوامعكم. 
فيمعهم من مثل هم أعيارهم، تهم حبالذين بالمدينة القاعدين أن هت فأحبر 

.، الغزوة١٤هده فى الأحر 
والمجاهدونالصرر اولي غن المؤبن من القاعدون ينوى ٠^١١ ومنهةوله.تعالئ.: 

.[ ٩٥ا،: وأنمهزؤ<تالباهوالهم المجاهدين اللن فضل وأنمهم بأموالهم الئه سير في 
ولمبعاجز ليس الذي والقاعد الجاهد بين المساواة نفئ - ونعالئ سبحانه - فالله 

ذكرهكما إياه. مساواته يقتضي بل ، العاجز القاعد وبين المجاهد بين المساواة ينف 
.، تي٠يةر ابن الإسلام شيخ 

ءبه ءه 

XAUY/T)_^_ui(\)
اكرءتة)ا/أ«ا(.)-؟(الأداب 

-،محه اض رصي أنس. عن ( ٤٤٢٣)رقم الحجر ه الني نزول باب الغازي ني البخاري رواه ( ٣) 
-•مدالله بن جابر عن أحر أوعذر الغزومحرض عن ب من ثواب باب الإمارة لم»ي مورواه 
الLإهمحه..رصي 

اكاوئرا/امم\(.>؛(انذلر:
الكرئ0ا/ام(.)ه(الفتاوئ 



^٣٥الأيل ام يشصلاة ْس ء

سرقات

نحتأجعلها أن رأيت الش الحرية المسائل بعض لي تراءت السحث هدا حلال 
متناولفي لتكون أحدهما ت أمرين معالحة الصنيع هدا في مدرلك واحد، مبحث، 
الخزياتهذه معرفة إلئ التهجدش من كير لأحة والثاني وسهولة، بئر القارئ 
وبصيرة!علم علكن، افّ ليعبدوا 

للوتر;البق وجوب الأولى؛ 
أحمد-رحمهاض.1الإمام سل ففد الشفع، ية عن متقالة للوتر ية من بد لا 
يكونكيمح لا. ت فقال وترأ؟ الركعة تللئ، فجعل بداله ثم تطوعا بملي ابتدأ رجل 
.، نعم١١قال: . الوتر؟ يبتدئ أ له قيل يته. قلب قد هدا؟ 

واحد:بلام الأيل صلاة قي ركعتين على الزيادة حكم الثانية: 
مثتئ،مشئ الليل صلاة لأن الليل؛ صلاة في ركعتن كل من لام اليجب 

• ٢٢١العلمأهل من كير قول وهو 
إلئقام الليل صلاة في الثالثة إلئ قام »إذا : - اممه رحمه - أحمد الإمام قال 

الفجراال"'أ،.صالة في ثالثة 
السنةبل جميعا، أربحا بمالي أن يجوز 'الأ الألة-؛ باز-رحمه ابن شيخنا وقال 

رن.اتنتاناا ائنت؛ن بملي أن والواجب 

أنسف(وايم;١٨٦/٢(وحاباينق١م)٤٢١
المن،نلم، صح طلق نفل إلن الممن الفل لوقلب لكن يصح، لم ممن نفل إلن المهللمق الفل مة 

.H يألمان الأعمال ءإسا ه لقوله بالمة الا-اءه علمن الحكم مدار لأن 
اكرحالك_ر)ا/ا>ا--ا(.)أ(اظر: 

)■ئ(الثرحالمع)1/بم-ا(.
.( )^١٦اكحح الخواب ( ٤ ) 



ااسل قام صلاة ة مف]أج

إذالأنه تعمد، إذا تبطل ارصلاته ■' - الله رحمه - المثمن محمد شيخنا ونال 
■ ٢١١٠٠^^الرسول أمر حالف فقد اتن عالير الزيادة تعمد 

ثمانأو ت أو واحد بسلام أربعا صلن لو كما فقط، الشفع في وهدا 
حميهاأوحماأوأوتربثلاث أماإن ركحتان، ركعتين الليل صلاة لأن ونحوها، 

المالة،هده فى داخل وغير السنة، به وردت مما هدا فإن • بيانه سبق كما سبعا 
.الصفة بهدم ركعت؛ن علئ الزيادة فيه تحوز الوتر لأن 

تأخير:ئد الثغع بعد الوتر أداء نة ايالثالثت؛ 
•فعله هدا كان حيث تاحير بلا ١^-^ عقب الوتر ركعة أداء السنة 
أحميري.ذهبالإ،ام هذا ؤإلن 

الليل:بميام التين سن الرابعة: 
اعن! ليفوزرُآابقوله حازمة؛ نية عندالنوم الليل قيام ينوي للمرءأن يس 

ماله كتب يصح، حتئ عسه فغلته الليل من فيصلي ينوم آن وموينوي راشه فس 
صححبإسناد ماحةر٤، وابن ائي النرواْ ديهُ من عليه صدنة نومه وكان نوئ، 

لمرْا.معليرشرؤل 
والأموربالنيات الأعمال لأن نوئ، ما له كتب حاله هده كانت فمن 

. c٢٦١قامحدها

)م/«¥أ(.)ا(اكرحمح)أ/ه"ئ(،وم:
ءا؛ةاكهئ،)ا/هأا(ويلوانم: ،  ٩١٨٦/٢(وحاباين٠١م)١٦٥/٢ا.لخي))ي\ج: 

الارب)ا/ا/ها(.
(.١٦٣١الجموع)٤/•٥(وفلالأyب))٣(انم: 

ونال( ١٣٤٤رنم)حديث الصلاة إقامة في ماجة ابن ورواء • تخريجه بق وند ائي النرواء ( ٤١
(.00القدير)اا/ا"ا"مض جيد. منيم الذرى: وقال صحح، ستدء: ني العراني 

.٥( ١ المجموع)٤/ في النووي ذكرء )٥( 
)ا-(ذضاكدِرراا/آأههر



ااو77إآاسل لأهفام سم-

لأوتر:السوق قضاء صمة الخامة: 
أوالتراويح صلاة الوتر-من صلاة في الركعات ثلاث لأداء الإمام ام قإذا 

ركعتينمن سالم الإمام كان إن حينئذ الثالثة، الركعة منها المأموم فأدرك غيرها. 
ينالإمام يفمل لم إن أما ركعة. الوتر أقل لأن للمأموم الركعة هذه صحت 

أداهاالتي الصفة علمل الصلاة تلك المأموم فض بلام، الثلاث الركعات 
أدركؤإن بركعتن، الإمام سلام بحد أتئ ركعة كاك فان يقنت ولا ٢ را الإمام، 

سعا،أو واحد بلام حما هملن قد الإمام كان إن وهكذا بركعة، أتن ركعتن، 
ولأنفأممواار٢، وماناتكم نمالوا، انماآيركتم وسالم.; علميه الله صلئ - لقوله 

الأداءرم.يحكى القضاء 
يصنع؟فماذا امحوت في إمامه السوق أدرك إذا السادسة: 

يصنعحينئذ فإنه الركؤع، معه يدرك ولم القنوت، في إمامه مسبوق أدرك إذا 
سلمفإذا معه، سجد الإمام سجد فإذا إمامه، دعاء علئ ؤيومن يديه يرغ الإمام، مثل 

الأول.يكتفي؛القنوت بل قانت غير فاتته، اش وأئ؛الركعة المسوق قام الإمام، 
كماذللثح فجواب، بينها يفصل ولم ركعة، من أكثر صلئ قل الإمام كان فان 

ة.الخامالفقرة فى ورد 
بالأسحار:الاستغفار فضل اuبممح: 

ؤإنابةبالمغفرة دعاء الاستغفار لأن المغفرة، أسباب أعفلم من الاستغفار 
فقائلهفإن منه الإكثار الملم فعلن الأوقات، تللث، في فيتأكد الله، إلئ ورحؤع 

الكسروالشرح ١(  ٦٥الخهن)ا/ _ ٤(  ١٨القناع)١; اف وكث١(  ٦٥الض)أ/ انظر )١( 
)ا/ههم(.

كابني لم وم(، ٦٣٦الحديث)رنم الصلاة، إلن عن يلا باب الأذان في الخاري رواْ )٢( 
•- عنه الله رصي - هريرة أبي عن ، ٦٠٢رقم)■حديث، وسكينة بوقار الصلاة إتيان استحباب باب اجد الم

)م(انظر:كثافالقتاع)ا/حال(.



-اسل ام جلصلاة س ا وأ؛آح
غزيرة.وبركاته كثيرة 

هوحجم غفور الله إن الله واستغفروا ؤ تعالئ.; قال. عاليه الشاؤع حثنا ولقد 
-أ[.لالزمل:

.٣[ ; حناب متاعا بمتنكم إله توبوا لم وبجم استغفروا وأن ؤ ; وقوله 
.٦[ : !^ ]٥۵با واستغفروه إله فاستقيموا ؤ ت وقوله 
[.٦١]٥^٥: ب فانننحروه فيها واننركم الأرض من هوأنشأكم ؤ : وقوله 
.[ ٣٣; ب ستثمرون وهمْ معذبهم الك كان وما ؤ : وقوله 

الأوقات.جمح في الاستغفار ع-لئ الحاثة الايات من وغيرها 
ناحر،وما ذنبه من تقدم ما له غفر قد أنه مع الاستغفار، من يكثر وكان. 

ذلك.علن أمته وحث 
نزولأساب ومن الذنوب، به وتمحئ الدرجات، به ترفع فالأستغفار 

علكمالنماء يرسل )d غمارا كان إئه ربكم استغفروا فمك ؤ .  ٢١والأمaإارلالرزق 

الليل،وقيام والحج، الصلاة به فيختم الصالحة. الأعمال ختام والاستغفار 
منيعتريه قد لما بالأّتغفارلآ، يختم رمضان صيام وظلك الجالس، به يختم كما 

فنح۶ ت بقوله حياته آخر في الاستغفار من بالإكثار نبيه النه أمر بل . تقصير 
.٣[ : ]الصر ب ترانا كان إئه واستغفره ربك بحمد 

همكل ومن مخرجا، صيق كل من له الله الاستغفارجعل لرم أمن و.: وقال 
•والحاكم ماجة وابن داود أبو رواه يحتسبارآا لا حيث من ورزقه فرحا، 

والاستغفارالتوحيد بين وتعالئ. سبحانه ِ الله جمع الاستغفار فضيلة يؤكد ومما 

١(. ٩٥القرآن)ارا/ لأحكام انظرالحاح )١( 
.٢( • ٤ العارف)ص لطاف انظر )٢( 

الاستغفارباب الأدب قي ماحة وابن ( ١٥ ١٨رقم)الامتغفار في باب الملأ٥ في أبوداود رواه )٣( 
اكرفب)مآ/خآ؛(.محهما.وصحًالحاكمإطدْ. ائه محاص.رصي ابن عن ( ٣٨١رنم)٩ 



ثتجحاسل ف1م لاة صق صفء

[.١٩: JU]•.،>ه لذسك واستغفر الك إلأ إله لا أنه فاعلم ؤ : قوله في 
يردلا ساعات لله فإن الاستغفار، لسانك عود بتي ®يا الحكيم؛ لقمان وقال 

.سائلا((فنهن 
٠الرحمة(( تنزل متئ تدرون لا فإنكم الاستغفار، من أكثروا  ١٠الحز؛ وقال 

اضإلا إله بلا وأهلكوني بالذنوب الاس أطكت قال: إبليس ؛؛إن 
.والأّتغفار(الاا

وينادىالعالن، رب يتنزل حيث، الليل، آخر تتغفار الامأوقات وأقفل 
ااهلْنمتغفرظغفرله((رآ،.عباده؛ 

وبالأسحأرؤ تعالن.: قوله. ذلك فمن الحر، في المستغفرين علن الله أثنن وقد 
[.١٧عمران:]iJ بالآسحارب< والمستفمرس ؤ وقوله: [ ١٨:تالذاري^ت ب يستغفرون هم 

افنزول ب ، الدعاء إجابة ووقت القبول مظنة لأنه بالذكر؛ السحر وحص 
نجبوتالأبواب نفتح حث الدنيا ماء الإلث أشرت" كما - وتعالى سبحانه 

١الدعوات 
الحنب،وعلئ وقاعدا، قائما، الأسحار في ربه يستغفر أن الملم للهرء ينبغي 

يجمعأن الملم وعلن وعفوه، برحمته يشمله أن اممه لعل أحواله، جميع في بل 
قالبدعاء يستجيب لا اش فإن الاستغفار، عند اللسان وقول القلب حضور ين 

فامطروارم.الاستغفار على زاد وما - عته النه ءمر-رصي اسنثسقئ فقد غافل. 
الدعاعمن يكثر أن منثاكاJأ تتحسان امننح_\ ااي؛ - الله رحمه - الووى قال 

عندوأقفله الأخر، النصف وأكده كلها، الليل اعات ّفي والأس-تغف—ار 
الأسحار((أ؛آلأ

السابق.الوصع العارف لطاف انغلر ( ١ ) 
تخريجه.سبق ( ٢ ر 

.( ١ ٩ ٥ / ١ )٨ الكرك؛ القرآن لأحكام اباٌع في التجئ رواه  ٢٣١
الأذكار)_؛A(.كاب ص)ة/اه(وانلر: 



.اسل ام يقادة ءسصلآ؟إحا 

ساعةلأنها الساعة تلك فى الدعاء هذا علن العلماء من كثير حث وقد 
احا.ةلاا.

إلاأنت،لاإله ليي آتت اللهم ا  '•ه قوله وأجمعها الاستعمار ألمافل أفضل ومن 
ماشر من يك أعوذ ام؛هلعثا، ما ووعيك عهيك عالئ وآنا عبيك، وأنا حلئتتي 
إلايغفرالذنوب لا نإنه لي، فاغفر بذني، وأبوء عأي بنعمتك لك أبوء صنعت، 

آنت|ز؛<.

الاستغفار.سد مئ يلهذا الاستغفار لففل من المختار هو وهذا 
دعافقد ونحوذلك لي. اغفر أواللهم لي، اغفر أوربي اف، أستغفر قال ؤإن 
.بالمغفرة 

محي،واعف C وعاقني وارحمني لي اغفر ريي أفول: هذا عملي ختام وفي 
الحولصاحب أنت إنك الأبرار، مع الحنة وأدخلني النار، عذاب وقي علي وتب 

واص•
التنبيهؤإمما الاستغفار، جمع في ورد لما الامتقماء هنا القمود وليس 

المستعان.واف الحية. القلوب أهل وتذكير والإشارة، 

ءإبءبج؛اب

(.١٧٣الإحياء)■r/ : وانثر ١(،  ٩٦وظ؛ةالتهن)١/ ٤<، ٤ • القناع)١/ كثاف )١(انغلر: 
اللهرصي - أرس بن شداد عن ( ٦٣٠٦رقم)الاستغفار أقفل باب الدعوات في البخاري رواه )٢( 

الحنة،فهومنأعل يمم، آن مل يومه من >ذابهافمات التهاد من نالها 'دمن دفيآحرْت عه-، 
فهومحنآهلالللوعوُؤقنيها، نالهامن ومن 



اسللأهقطم سم.

وصحبهآله وعلئ محمد، سنا علن واللام والصلاة وحده، لله الحمد 

بها،حرجت التي والفوائد النتائج ببعض أختمه أن رأيت هدا، بحثي نهاية في 
ت-ذلك فمن العلمية المادة جمع حلال 

الشالأدلة استادأإلئ العلم أهل ْن كثير عد الوتر صلاة أداء علمئ التأكيد .١ 
حنيفةأبا إن بل الكتاب. هذا في منها ببعض مررت وقد مظانها، في بها استشهدوا 

•يوتر لم من شهادة رد يوجه لم ومن الوتر، صلاة وجوب إلن ذموا وغتره 
واحدة،بركعة المختومة الركعات بتلك الفقهاء بعض حدها الوتر صلاة - ٢ 

ثلاثآصلئ كمن صلاته، نهاية في إلا بلام، ركعاتها بتن المصلي يفعل لم والتي 
ركعتان،كل س ملم إن أما وهكذا أوط، أوسعا ا أوحمواحد، بلام 
عشروتال Q والمجر ؤ ■' - تعالئ - قال • ثنع قبلها وما المقرئة الركعة تاللث، فالوتر 

^r؟[.وت(واسعوالوملآ(ب<تاسم; 
العشاءصلاة بعد مالئ من فكل الليل، جميع به ويراد يطلق الليل قيام - ٣ 
قواممن يعتبر فإنه العتاد. وقتها في صليت أم الغرب مع جمعا كاث مواء 
اكاكبعداسصفيهءنالرّوله.اللمل، قيام أوقات وأقفل اللمل. 

يتضحوهذا الأعمال، مرية علئ ومحافقلته أمته علئ الحكيم الشارع شفقة . ٤ 
إليهليعود الأحر، الليل ميس يتقن حض الليل قائم ينام أن علن ١^٠١^ بحرص 
إلنأصف والتعب. الإرهاق علامة تبقئ فلا الهر، أثر عنه ويزول نشامحله، 

إليه.الأمة هذه نبي أرثد حيث الليل قيام المكتوبة، بعد الصلاة أفضل أن ذلك 
حيثحالكثير، علن يخفن وهذا متحدية، صور علن تأتى الوتر صلاة - ٥ 





اتأ7إ[■الأيل ام جللاة صس .

•العبارات وتنميق الآسجاع إيجاد في والفكر البال شغال إن من الزمن، هذا 
الوتر،صلاة بأحكام الماس من كثير لدى الاهتمام فالة ورمما المهم قلة - ١ ١ 

القنوت،ودعاء الليل، صلاة امتمتاح وأدعية النوم، من النيام كادات الليل وقيام 
الخزتيات.من الكتاب هذا في ورد مما ذلك وغير الوتر، بعد الذكر وصيغة 
اشظفمن فيه هم ما مع الليل، قيام علئ وحرصهم السالف اهتمام -  ١٢

باقعندهم الحبادي الخانب أن إلا العدو، سطوة وخوف اليد، ذات وقلة العيش 
بدنياهمالدنيا أهل يتلذذ مما أكثر بالعبادة يتلذذ منهم الواحد إ0 بل النفس. بقي ما 

وملذاتهم.
حستحبهيمية، بدنية تربية أولادهم بتربية العصر هذا أهل من كثير اهتمام -  ١٣

ولدهلحماية وواردة، شاردة وكل وكبيرة، صغيرة بكل يحيط منهم الواحد نحد 
بطالأينشأ الولد يجعل مما عنها، ممنائ العبادة أمور بينما والمهلكات. الأحه!ار من 

جوفبقيام فكيفح الهناعت أمور يتثقل يجعله مما والدعة، للراحة راكنا نواما 
٠أولادهم وتنثّئة الصالح السلف، بيوت عليه كانت، ما بخلاف وهذا ٠ الاليل 

فييثرز وهذا أمته، علن الرسول بشفقة المتمثلة بحباله افه رحمة . ١٤
رحمةدين فالإسلام العبادة، في النفس إجهاد أو الليل جميع نيام عن ه نهيه 

الدياناتعليه ت، كانما بخلاف وهذا ومعها. إلا ا نفاف يكلفح لا وشفقة، 
ميسرة.الخير فبل جنبه وعلن وقعوده قيامه في ربه يعبد أن الم للمبل ا؛قة، ال

للذهن،اء وصفض إحلاص من الإيجابية آثاره له البيت، فى النقل أداء - ١ ٥ 
الثياطنوتهلرد تحفه الملائكة يجعل البيتط في اف ذكر ولأن اممه، علن ؤإنثال 

•فيها الله يعبد لا حيث، المقبرة عن البيتح يتميز وبهذا معلوم شاهد وهذا عنه، 
العقلذي علن يحتم مما ، إصلأل فيه ما كل علن الخ.يهلان حرص . ١٦

السلاحأنولع بكل فيصده الحقيقي، عدوه يعرف أن المافذة والبصيرة الواعي 
الهتاعات.علن ؤإثبال للمحرمات، ومجانبة وصلاة ذكر من له النه هيأه الذي 

.[ ٨٣، ٨٢زص: اJحالص١نب منهم عادك إلأ وق( أخمن لأعويهم تك فعز ال فؤ 



اسل.قام لاة صءس رت7أح■ 

الآخرْفي ونعيمه محمود، الدنيا في فامرْ القلب سلامة قفل عظم -  ١٧
تجدفبالحة. له الرسول سهاده كانت الصحابي ذالكم قلب سلامة الحنة، 

اممه،لعباد والأغلال الأحقاد من القلب سلامة الليل، لقيام اليرة الأمور من أن 
صدورهموأوغر بينهم، الثيهلان وسئ فل من المسلمين من الكثير إل حيث 

السلامة.اف أل نثاء. كيف يقليهم كرات واتخذهم 
الأتكالية،وبجانب الإسلامية، ادئ المبيلتزم هوالذي الحق المؤمن -  ١٨

الصالحينمحاق إلئ للارتقاء ه نفمجاهدأ الإلهية، المهنالب بأسباب ؤيأحذ 
كانلن معينة أسبابا وصت فقد الصالحين، دأب هو الليل قتام كان ولما والتقين، 

حاله.لإصلاح ومتطلعا ربه إرضاء همه 
والأهوالالأعمال من كثير حتام لأنه عليه اللسان تعويد وأهمية الاستغفار - ١ ٩ 

ذنبه.وقل أحره كثر بالأسحار استغفر فن الأثر، في كما الشبلمان إهلاك وبه 
الثيهلان،لوساوس وركونها ربها عن لبعدها الأنفس، عنه غفلت قد والاستغفار 

حميدة.ونهايته ثقيلة فبدايته به التلفنل نفك فعود 
فاله.علمي وقلة أمرى، من عجالة في وجمعه حمره ر نيما هذا وأحيرأ 

منينال أن قارئه من راجيا الكتاب. هذا إتمام علئ والشكر القفل - سبح—انه 
زلله.مواصع في لصاحبه العذر ؤيلتمس فوائده، 
ءأادك،وآناعالئ عبيك، وأنا حالتتي، إلاآنت لاإله ر؛ي أنت *اللهم الختام وفي 
وآبوءعلي، يتعمتك لك أبوء صنعت، شرما من آعوذبك ، امتيمت، صا ووعلك 

. ٠٠إلاآنت لايمرالذنوب فإنه فاغفرلي بذني، 
أحمعين.وصحبه وعلئآله محمد نبينا علئ وسلم ار؛له وصأئ 

ه



وآأح■اسل ام لئلأْ سم٠

فهوساي|جع

بيروت.- الكتب عالم لليوطي، القرآن علوم م الإتقان - ١ 
داره،  ١٤٠٢الأولئ الهلعة ، صغير أبوحماد تحقيق ادفر لاين الإجماع - ٢ 

طيية-الرياض.

•التربي الكتاب دار الغزالي، حامد لأيي الدين علوم إحتاء - ٣ 
الحمية.السنية المكتبة الفقى محمد تحقيق تيمية، لابن الفقهية الاختيارات - ٤ 
شمة.اف• مكنة - ة القاه مفلح لأي•, عة الش> الآداس - ٥ 

^الآذلكرادووى،دارام.
الأولنالطبعة للألماني، السل منار أحاديث تحضح *ي الغليل إرواء -٧ 

الكبالإّلأس-محروت•-، ٥١٣٩٩
;،٥١٤٠٤الأولئ الهلعة - العقل ت؛ - تيمية لابن المستقيم الصراط ازلتضاء - ٨ 
٠العزيز عبد بن ملمطان الأمير الملكي السمو صاحب حليبمة 
السعودية.العربية المملمكة الضياء دار بالي، لوحيد اللل لقيام الميسرة الأمور - ٩ 
الفقي،محمد تحقيق للممرداوى، الخلاف من الرامح معرنة م الإنصاف - ١ ٠ 

بيروت.الراث. إحياء دار الثانية، العلبعة 
.بيروتالفكر دار ه، ١ ٤ ١ ما لأولن ا العلحة للمكاساني الصنائع بدائع - ١ ١ 
داره،  ١٤١٤الأولئ الهلعة مجموعة، تحقيق القيم، لأبن الفوائد بدائع - ١ ٢ 

بيروت.- الفكر 
الأولئالعلبعة الواحد، عبد ممعلفئ تحقيق الخوزي، لابن التبصرة - ١ ٣ 

العربيةالكتب دارإحياء ;، ٥١١٠٩٠
-الدعوة دار ه، ١ ٤ ٠ ما الأولئ العلبعة للمنووي القرآن حملة آداب م التبيان . ١٤

الكويت



.الأيل ام يقصلاة ة مف

.،٥١٤١٥الطبعة/ للمسارمموري، الترمذي جاح بشرح الاحوذي تحفة - ١ ٥ 
بيروت.- الفكر دار 

مآا،ّآاهر،ساض.سر.الرابعة الطعة لكوكانى، ١٦
راجعهالحبلى، رجب لأبن الوار دار يحال الناروالتمؤف من التخؤيف - ١ ما 

.لمنق الرشيد. دار ، ه. ١ ٤ * ٤ الطبعة/ الحمصي، 
بيروت.العالمية. الكتب دار الذهبي، للإمام الحفاظ تذكرة - ١ ٨ 
الهلثعة/عمارة مصهلمئ عليه علق للمذرى، والترهيب الترغيب - ١ ٩ 

.ما،ةاه،دارالث.القاهرة
الأهدل،تحقيق الذمار، ليحين والذنوب الأوزار أدران من القلوب تصفية - ٢* 

الثقافية-بيروت.الكتب مؤسسة ه، ١ ٤ ١ ٢ الأولئ اسية 
العلمبة.الكتب، دار هو،  ١٤٠٨الثالثة الهلبعة للجرجاني، التعريفات^ - ٢ ١ 
رم

بيروت.الفكر. دار ه، ١ ٤ ٠ ٦ الأولن الطعة كثير لأبن ممر اين نمير . ٢ ٢ 

الفكر.دار البغدادي، الحوزي لأبن "تل؛ءسلبل؛س  ٢٣
ه، ١٤١٩الأولئ / محل عطا محمد تحقيق القرطبي الثر عبد لابن التمهيد . ٢٤

ببثروت.- العالمية الكتب، دار 
الطبعةالميمان تحقيق للشويكي، والتتميح المقنع ( juايع في التوضيح - ٢ ٥ 

المكرمة.مكة الكية المكتبة الأولنارا؛اه_، 
العلمة.الكتب دار الطبعة/ -الحا.علأحكامالقرآنللقرطثي، ٢٦
•بجّوت 

العلبعةباز ابن للشيخ والتراؤيح الليل صلاة أحكام من الصحيح ابواب - ^١٢ 
•الوطي بالخرس ر_الوجته الإرشاد جهاز ه، ١٤١٨الرابعة 

قيملابن حيرالأنام محمد علئ والسلام الصلاة نصل في الأنهام جلاء - ٢ ٨ 
كثير.ابن دار هر ١ ٤ ٠ ٨ الأولئ الهلبعة تو، مالدين محيي تحقيق الحورية، 



mحمجالليل ام يقصلاة ن مم

■دمنّق 

الطبعةفاسم بن الرحمن عبد جمع الرع الروض ض فاسم ابن -حاشية ٢ ٩ 
الثالثةه'؛اه.

ةالخامالعلبعة الأصسهاز، نعيم لأيي الاصماء وطقات الأولياء حلية - ٣ ٠ 
بيروت.- العربي الكتاب دار ه،  ١٤٠٧

الرابعةالطبعة بديوى، يوسف تحقيق الخوزية، فيم لابن والدواء الداء - ٣ ١ 
.النبوية المدية التراث دار ه، ١ ٤ ١ ٢ 

الناكر.دار -، ٥١٤١٤الطبعة/ لاوسوطي، المآثور التفسير ش المتنور الدر - ٣ ٢ 
محروت•

-الصكر دار ه، ١ ٤ ٠ ٩ الفئة/ البقاعي، يوسف تحقيق الشافعي ديوان -  ٣٣
بتروت•

العلمية.الكتب دار الحورية، قيم لأبن المشتاققن ونزهة المحبقن روصة - ٣ ٤ 
بثروت•

الطعةالأرناووط، تحقيق الحورية، قيم لابن الماد حير محلي *ي المعاد -زاد ٣ ٥ 
٠بيروت الرمالة. ة موّه،  ١٤ ٠٧عشرة الرابعة 

الطبعةوالحمل. زمزر تعليق لصحاني، المرام بلؤخ شرح اللام مبل - ٣ ٦ 
.مصر - الريان دار ه،  ١٤٠٧الرابحة 

الفكر.دار الدين محي محمد عليه علق داود، أبي للأمام داود آبي س - ٣ ٧ 
التجاريةالكتبة شاكر، أحمد تحقيق الترمذي، عين لأي الترمذي س - ٣٨

.المكرمة مكة 

الهلبعةعه1ا محمد تحقيق البيهقي، بكر لأبمب للبيهْي الكبرظ السن - ٣ ٩ 
بيروت.- العلية الكتب دار ، هو ١ ٤ ١ ٤ الأولن 

عبدفواد محمد تحقيق القزويي، محمد الله عبد لأبي ماجة ابن من - ٤ ٠ 
الفكر.دار الباش، 



.اسل ام جلصلاة س

الأولئعة الطبالنائي، عيب نالرحمن د عبلأبي ال-ابي من - ٤ ١ 
ه،سملمةمسملفئالإى.١٣٨٣

تحقيقالزركشي، الدين لشمس الخرش، مختصر علن الزركشي مرح - ٤ ٢ 
السكان.الرياض.مكنة اه، ٤  ١٣الأولن اتجة الخبرين عداغ الشيح 
الحديثة.الرياض هأكتبة النووي، للأمام لم مصحح شيج - ٤٣

الفكر.دار المقدسي، أحمد الفرج لأبي الك؛ير المح - ٤ ٤ 
الخيلأبو به اعتنئ العثيمين محمد للشيخ التتتع زاد علن المع البج - ٤ ٥ 

الرياض.آمام. مؤسسة ه،  ١٤١٤الأولئ الطبعة والمشيقح، 
الأولئالطبعة الحليمي، سيد تحقيق الترملى، للأمام المحمدية الشمائل . ٤٦
بيروتالثقافية الكتب مؤسسة ه،  ١٤١٢
القطبمحمد تحقيق البخاري، محمد عبا.اف لأبي اليخاري -صمح ما٤ 
بيروت.٠ العصرية الكتبة ه،  ١٤١٥الطبعة 

المكتبحه،  ١٤٠٨الثالثة الهلثعة للألباني، وزيادمم الصغير الخاح صحيح - ٤ ٨ 
الإسلأٌى-يتروت•

ه١ ٤ ٠ ٨ الثالثة الطبعة الأعفلمي، تحقيق حزممة، لابن -محزممة ابن صحيح - ٤ ٩ 
•بيروت - الإّلأٌي الكتب 

الباقيعيد محمد تحقيق ، الحجاج بن لم مالخن لأبي ملم صحيح - ٥ ٠ 
.القاهرةدارالحديث. ه،  ١٤١٢اظثعةالأولئ

الرابحةالهلثعة فاحوري، محمود تحقيق الخوزي، لأبن الصفوة ًفة . ٥١
بيروت.ّ المعرفة دار ه،  ١٤٠٦

داره،  ١٤١٩الأولئ الطبعة للمؤلف، والتعليل بالدليل الصلاة صفة  ٠٥٢

الوطن-الرياض
الكتب. ٥١٤١٠الثالثة الطبعة للألباني، ونيادته الصغير الخاع ضعيف . ٥٣

الإسلأٌى-؛يروت•



الليلام يقصلاة ة صفا

كلخ؛بآ\هسلمتمحْاوصبح-الطبعة ، معود محمد القلوب طبا - ٥٤
ممر.

دارابزكير-ش،  ١٤١٠الثانية الطبعة الوامحى، تحقيق للخطاب، العزلة - ٥٥
•دمسمق 

ه،١ ٤ ١ ٥ الثانية الطبعة الحورية، قيم لأبن داود أثي صس شؤح المود عون - ٥ ٦ 
٠برومحت • ا الك^س^ دار 

الطبعةيوسف، بن مرعي للنخ والتمن الإقناع ض ابيع م التمث غاية -  ٥٧
٠يالرياصن عيدية الة اطلوصالثانية، 
قرهلثة.مؤسسة ليفارض الألباب غداء . ٥٨

محمد،وابنه قاسم، بن الرحمن عبد جمع تنمية لابن الك؛رئ الفتادئ - ٥ ٩ 
العزيز.عبد بن فهد ا،للك 

الطبعة/باز، بن العزيز عبد تحقيق المسملأني، حجر لابن الماري قتح - ٦ ٠ 
'jtWA ، اممية.القاهرة.الطبعة

بيروت.العربي. التراث إحياء دار البنا لأحمد الؤياتي اكبح - ٦ ١ 
ه، ١٤٠٥الرابعة الطبعة فراج، تار عثدالراجعه مفلح، لأبن الفركع - ٦ ٢ 
٠بيروت - الكتب علم 

الدمرداثى،حمدي تحقيق للمتاوى، المغير الجاح شؤح القدير قيض -  ٦٣
المكرمة.البازهة نزار ئكت؛ة الأولئما؛اه، الطبعة 

ه، ١٤١٣الأولئ الطبعة مهلرجي، تعليق الشافعي، للأمام الأم، -كتاب ٦ ٤ 
ّبيروت.العلمية الكتب دار 

الأولئالهلثعة خير، او محمتحقيق انمنيا، أبي لأبن الجؤع كتاب - ٦٥
داراينحزم-يرو،ت•-، ٥١٤١٧

بيتيه،اللطيف، عبد بها اعتتئ باسهضساعبالأرسةاالجزيرى، 
بيروت.التراث. دارإحياء اه، ٤  ١٧الأولي، ائثعة 





Iثقجالأيل ام يقلأة مة مم

ه، ١٤١٦الثالثة الهلبعة أبوزيد، يكر للشيخ الئرآن حتم دعاء مرئيات - ٨ * 
•الرياض - انمميص دار 

الأولثالفن الثاريم زم نحفق ض، لأبن ._اللاساصد . ٨١
الكبالإّلأس.، ٠١٤••

عطار،مصطفئ تحقيق الابسايرري، للحاكم ١^^١^٠۴^٠ علئ المستدرك -  ٨٢
اسة.يرون.الكتب دار ه، ١ ٤ ١ ١ الأولئ اتجة 
الهلعةالداراني، نجقيق الدارمي، عبدايله محمد أبي للإمام الدارمجي محي -  ٨٣
داراكي.اراض.،ر،  ١٤٢١الارلث 
دارالآولئه*؛اه، الهلعة فنسي، وحامد حي قالعة التقهاء لغة .مجعجم  ٨٤

•بيروت - النفائس 
الثالثةالهلعة رشيدرصا، محمد عاليه عالق القدسي، قيامة لابن الغم - ٨ ٥ 

دارالمنار.

كيلاني،محمد تحقيق الأصفهاني، للمراغب المؤأن ضب *ي المقرئات -  ٨٦
البائي.ممر.مصطس .، ٥١٣٨١الهلعة/ 

.الخانحي مكتبة الصديق عبدافه صححه خاوي، للالحنة المماصد - ^١٨ 
صر.

الأولئالطبعة التركي، عبداف تحقيق للمفتوحي الإرادات منتهئ -  ٨٨
بيروت.الرسالة. ة مومه،  ١٤١٩

العلبعةحمزة، محمد تحقيق للهيثمي، حان ابن زوائاد إلئ الغلمان موارد - ٨ ٩ 
لفية.الالمطبعة ١١ّه، ٥٦

الراضمكتبة الثانية، الطبعة للزينمى، الهداية لآحاد.ث الراية -محب، ٩ ٠ 
الخدمة.

العلثعةأحمد، محمد تصحيح القحعلاني، عبدافه لأبي الفءهلاتي نونين - ٩ ١ 
وادي.المكتبة -، ٥١٤١٥الثالثة 



ءاسل قام لاق مصمة 

القلم.بيروت.دار مآ\،.نءلالآوطارلالثوكاني، 
للشيخالخلية الاختيارات •ع الطاف عمدة يمح تهذب م ا،لآرب نيل -  ٩٣
القاهرة.المدني. مطبعة البسام، عبداممه 



هيجاسل ام يقلأه سم.

اهرسامسمطت فر 
الصنحةالوصوٍع 
٣س

١١الآول:نيمخهمض امر
١وحكمها ودليلها تعريفها الوتر صلاة 
١٦الوتر صلاة وقت 

٨١ ؛ الوتر ركعات عدد بيان 
١٨أمٌر ملآ:
١٩امالرر نا;أ:

٢١. ..........وتسع ومع وحس بثلاث الوتر مشروعية • ثالثا 
٢١بثلاث الوتر - ١
١٢٢ ٠ ّ . ٠ ّ ٠ ّ ١ ٠ ٠ . . . . ١ وتع. وّع ركعات بخمس الوتر - ٢
٢٦الوتر صلاة في السور من قراءته تئرع ما 

٢٨الوتر صلاة قضاء حكم 
٠٣ : اكوت دعاء في فصل 
٣٠صيغته وبيان اكوت دعاء حكم 
٥"١وبعده الركؤع قبل يثرع اكوت دعاء 
٣٣الخوت قيام قدر 

٣٩بالدعاع الاعتداء 
٤٢الدعاء في السجع 

٤٥الخوت في الدعاع حال اليدين رفع كيفية 



I؛)، ٠٧١ام يسصلاة ة صف

٤٦الدعام بعد باليدين الوجه مسح حكم 
٤٨. ........منه.موصعها وبيان القنوت في ه البي عل الملأة 

٥٠. ..١ . ..٠ ٠ ٠ ١ ؟ .١ ٠ . الوتر من اللام بعل قوله ين فيما فمل 
٥١فيها القرأن حتم دعاء حكم بيان ْع التراويح صلاة قي فصل 
٥١رمضان قيام ركعات عدد 

عددفي الإمام زاد إذا التراويح صلاة في إمامه الآموم مفارقة حكم 
٥١٢ركعات 

آخريتهجد أن وأحب التراويح في الإمام مع قام من بمع يف 
٥٥الليل 

٥٧. .٠ ٠ ٠ ٠ . ...١ . ... وغيرها الصلاة في القرآن محم دعاء حكم 
٦١وآدابها أحكامها اكهجد صلاة امحاني: الشم 

٦١٠غهيد 

٦٣التهجد تعريف 
٦٠ملُاماوول: 

٦٥ازكتاب أدلة من 
٦٦الة أدلة من 

٧٠ْنالآثار 
٧٣ؤ . ؤ . ّ ؛ .؛.؛..ؤ ٠ ؤ . ء الوتر وصلاة الليل لقيام الأوقات أفضل 

٧٧ونهايته الليل نصف بداية 
٧٨الليل لقيام اليسرة الأسباب 

٨٧الليل قيام آداب 
٠٩١قدارقيامالليل 

٩٣الليل جميع قيام حكم 
٩٧تخفيفها؟ أم الليل صلاة تهلويل يثّرع هل 





االأيل ام يقملأة ة صف

١٣٢:ضيشامس الرابعة 
١٣٣للوتر المبوق قضاء صفة ؛ ةالخام

١٣٣يصنع فماذا القنوت في إمامه المسبوق أدرك إذا : السادسة 
١٣٣يالأسحار الأسغفا١ ,ففاالساوعة 

١١٧

١٤١الراجع فهرس 
١٤٩الموصوعات ءهررس 

هءإة .




