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 صالة الوتر -3

 هو الذي ال شفع له.الوتر : 

والوتر هو الركعة المنفصلة عما قبلها، ويطلق على الثالث والخمس 

 ونحوهما إذا ُجـمعن بسالم واحد.

 :حكمة مشروعية الوتر 

هللا عز وجل وتر يحب الوتر، فكما أن صالة المغرب وتر ختم بها 

 تمة لصلوات الليل.صلوات النهار، فكذلك صالة الوتر جعلها هللا خا

وسنة الفجر والوتر كالهما مؤكد، فسنة الفجر تجري مجرى بداية 

يصلي سنة الفجر والوتر  ملسو هيلع هللا ىلصالعمل، والوتر خاتمته، ولذلك كان النبي 

بسورتي اإلخالص، وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل، وتوحيد 

 المعرفة واإلرادة.

 :حكم صالة الوتر 

 لحضر والسفر.صالة الوتر سنة مؤكدة في ا

1-  ِ  تْـرُ وِ ال»: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن أَبي أَيُّوَب األَْنَصاِري 

َوَمْن أََحبَّ أَْن  ،ْفعَلْ ْلـيَ س  فَ َخـمْ ب تِـرَ فََمْن أََحبَّ أَْن يُو ِلـم  ُكل ِ ُمسْ  لَـىَحقٌّ عَ 

أخرجه أبو داود  .«ْفعَلْ ْلـيَ بَواِحدَة  فَ  تِـرَ أَْن يُو َوَمْن أََحبَّ  ،ْفعَلْ ْلـيَ بثالَث  فَ  تِـرَ يُو

 .(1) والنسائي

ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوِل ا لَـىاً َجاَء إِ بِـي  أنَّ أَْعَرا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ٬ِدابَـيْ ةَ ْبِن عُ ْلـحَ َعْن طَ وَ  -2

                                                 

 (.1712برقم )النسائي وه، لفظ اهذو(, 1422برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 1)
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أِْس، فَقال: يَا َرُسوَل ا ِمَن  لَـيَّ َماذَا فََرَض هللاُ عَ  نِـي، أْخبِرْ ٬ثَائَِر الرَّ

لََواِت »الصَّالةِ، فَقال:  َع َشْيئالَخـمْ الصَّ ً َس إِال أْن تَطَّوَّ  .(1)متفق عليه«. ا

 :فضل الوتر 

 إاِلَّ  ِمائَةً  اْسًما َوتِْسِعينَ  تِْسعَةً  ِِلِ  إِنَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـى ِ النَّ  َعنِ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـىأَ َعْن  -1

 .(2)متفق عليه .«َجنَّةَ ال دََخلَ  أَْحَصاَها َمنْ  َواِحدًا

 َصاَلةً  َزادَُكمْ  هللاَ  إِنَّ »قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصأَبِـي بَْصَرة َرِضَي هللاُ َعْنـهُ أَنَّ النَّبِـيَّ َعْن وَ  -2

أخرجه  .«فَْجرِ ال َصاَلةِ  لَـىإِ  ِعَشاءِ ال َصاَلةِ  نَ بَـيْ  َمافِـي فََصلُّوَها تْـرُ وِ ال َوِهيَ 

 .(3)أحمد

 :وقت صالة الوتر 

قت طويل واسع.. ويمتد من صالة العشاء إلى طلوع وقت صالة الوتر و

الفجر الثاني.. سواء صلى المسلم العشاء في وقتها، أو مجموعة مع 

 المغرب جمع تقديم.

ِ َرِضَي هللاُ َعْنـها َعْن َعائَِشةَ  -1 ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َكاَن َرُسوُل ا :قَالَتْ  ملسو هيلع هللا ىلصَزْوجِ النَّبِـي 

يَْدُعو النَّاُس  تِـيِعَشاِء )َوِهَي الَّ الَصالةِ َن أْن يَْفُرَغ ِمْن بَـيْ َما فِـي ل ِـييُصَ 

ِن، تَـيْ َن ُكل ِ َرْكعَ بَـيْ  ل ِـمُ فَْجِر، إِْحدَى َعْشَرةَ َرْكعَةً، يُسَ ال لَـىةَ( إِ تَـمَ عَ ال

 .(4)سلممأخرجه . بَِواِحدَة   تِـرُ َويُو

يْ قَالَْت: ِمْن ُكل ِ الَرِضَي هللاُ َعْنـها َعْن َعائَِشةَ وَ  -2 ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا تَـرَ ِل قَْد أوْ لَـّ

                                                 

 (.11ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1891أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)

 (.2677برقم )ومسلم  واللفظ له، (,2736برقم )البخاري أخرجه ، متفق عليه( 2)

 (.23851برقم )مد أحأخرجه / صحيح (3)

 (.736برقم )أخرجه مسلم  (4)
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 .(1)متفق عليه السََّحِر. لَـىهُ إِ تْـرُ ى وِ تَـهَ فَانْ 

 

ِ النَّ  لَـىأنَّ َرُجالً َجاَء إ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعِن اْبِن ُعَمرَ وَ  -3 ُطُب، يَـخْ َوُهَو ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

يْ فَقَاَل: َكْيَف َصالةُ ال ْبَح فَأوْ  ، فَإذَانَـىَمثْ  نَـىَمثْ »ِل؟ فَقَاَل: لَـّ  تِـرْ َخِشيَت الصُّ

يْ لََك َما قَْد صَ  تِـرُ بَِواِحدَة ، تُو  .(2)متفق عليه «.تَ لَـّ

 :أفضل أوقات الوتر 

الوتر آخر الليل أفضل لمن وثق باالستيقاظ آخر الليل؛ ألنه وقت نزول  -1

 الرب إلى السماء الدنيا، وألن صالة آخر الليل مشهودة.

 تَبَاَركَ  َربُّنَا يَْنِزلُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسولَ  أَنَّ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـىأَ  َعنْ  -1

يْ ال ثُلُثُ  يَْبقَى ِحينَ  اْنـيَ الدُّ  السََّماءِ  لَـىإِ  لَة  لَـيْ  ُكلَّ  لَـىَوتَعَا  قُولُ فَـيَ  اآلِخرُ  لِ لَـّ

 فَأَْغِفرَ  نِـىيَْستَْغِفرُ  َوَمنْ  يَـهُ فَأُْعطِ  نِـىيَْسأَلُ  َوَمنْ  لَـهُ  يبَ تَـجِ فَأَسْ  نِـىيَدُْعو َمنْ 

 .(3)متفق عليه .«لَـهُ 

 يَقُومَ  الَ  أَنْ  َخافَ  َمنْ »: ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َجابِر   َعنْ و -2

يْ ال آِخرِ  ِمنْ  يْ ال آِخرَ  تِـرْ وْلـيُ فَ  آِخَرهُ  يَقُومَ  أَنْ  َطِمعَ  َوَمنْ  لَـهُ أَوَّ  تِـرْ وْلـيُ فَ  لِ لَـّ  لِ لَـّ

يْ ال آِخرِ  َصالَةَ  فَإِنَّ   .(4)سلممأخرجه  .«أَْفَضلُ  َوذَِلكَ  َمْشُهودَة   لِ لَـّ

والوتر أول الليل قبل النوم أفضل لمن ظن أنه ال يستيقظ آخر الليل لعذر  -2

 من مرض، أو سفر، أو تعب ونحو ذلك.

َمْن َخاَف أْن ال يَقُوَم ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ا َرُسولُ  الَ : قَ قالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن َجابِر   -1

                                                 

 واللفظ له. ،(745(, ومسلم برقم )996أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)

 (.749ومسلم برقم )واللفظ له، (, 473أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 2)

 (.758ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1145أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 3)

 (.755برقم ) أخرجه مسلم (4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 صالة                                                                                                كتاب الصالة 

 الوتـر
631 

يْ ِمْن آِخِر ال آِخَر  تِـرْ وْلـيُ ، َوَمْن َطِمَع أْن يَقُوَم آِخَرهُ فَ لَـهُ أوَّ  تِـرْ وْلـيُ ِل فَ لَـّ

يْ ال يْ ِل، فَإِنَّ َصالةَ آِخِر اللَـّ  .(1)أخرجه مسلم «.ِل َمْشُهودَة ، َوذَِلَك أْفَضلُ لَـّ

:  ِلـيِلـيخَ  نِـي: أْوَصاالَ ضَي هللاُ َعنهُ قَ ةَ رَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -2 ِصيَاِم »بِثاَلث 

، َوَرْكعَ  متفق  «.قَْبَل أْن أنَامَ  تِـرَ الضَُّحى، َوأْن أو تَـيِ ثاَلثَِة أيَّام  ِمْن ُكل ِ َشْهر 

 .(2)عليه

 :قَالَ  «؟تِـرُ وتُ  تَـىمَ » :بَْكر   بِـيأِلَ  قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسولَ  أَنَّ  ٬اَعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  نْ عَ و -3

لَ  يْ ال أَوَّ يْ ال آِخرَ  :قَالَ  «؟ُعَمرُ  يَا فَأَْنتَ » :قَالَ  ةِ تَـمَ عَ ال بَْعدَ  لِ لَـّ ا» :قَالَ  لِ لَـّ  أَمَّ

ا بِالث ِقَةِ  فَأََخْذتَ  بَْكر   أَبَا يَا أَْنتَ  ةِ البِ  فَأََخذْتَ  ُعَمرُ  يَا أَْنتَ  َوأَمَّ أخرجه أحمد  «قُوَّ

 .(3)وابن ماجه

  وأكثره:أقل الوتر 

أقل الوتر ركعة واحدة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، أو ثالث عشرة 

 ركعة، وأدنى الكمال ثالث ركعات بسالمين، أو سالم واحد في آخرها.

 :صفات الوتر الثابتة في السنة 

 بصفات متعددة، وركعات مختلفة. ملسو هيلع هللا ىلصصالة الوتر جاءت عن النبي 

الف األحوال وصالة الوتر تختلف في الهيئة والعدد بحسب اخت

 واألشخاص كما يلي:

 : أن يصليها ثالث عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة.األولى

ِ ا قَاَل: َكانَْت َصالَةُ النَّ ُهـمَ َعِن اْبِن َعبَّاس  َرِضَي هللاُ َعن -1 ثاَلََث َعْشَرةَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

                                                 

 (.755برقم ) أخرجه مسلم( 1)

 (.721ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1981أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 2)

 .وهذا لفظه (1202برقم )أخرجه ابن ماجه (, و14323برقم )أحمد أخرجه  /حسن( 3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 صالة                                                                                                كتاب الصالة 

 الوتـر
632 

يْ بِال نِـيَرْكعَةً، يَعْ   .(1)متفق عليه ِل.لَـّ

ِ ُجهَ الْيِد ْبِن َخاِلد  َعْن زَ وَ  -2 هُ أ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  نِـي  : ألْرُمقَنَّ َصالةَ َرُسوِل الَ قَ  نَـّ

يْ الملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا ىلَةَ، فَصَ لَـّ ىِن، ثُمَّ صَ تَـيْ فَ ِفـيِن خَ تَـيْ َرْكعَ  لَـّ ِن، تَـيْ ِن َطِويلَ تَـيْ َرْكعَ  لَـّ

ىِن، ثُمَّ صَ تَـيْ ِن، َطِويلَ تَـيْ َطِويلَ  ا، ثُمَّ لَـُهـمَ ِن قَبْ تَـيْ ا دُوَن اللَّ ُهـمَ ِن، وَ تَـيْ َرْكعَ  لَـّ

ىصَ  ىا، ثُمَّ صَ لَـُهـمَ ِن قَبْ تَـيْ ا دُوَن اللَّ ُهـمَ ِن، وَ تَـيْ َرْكعَ  لَـّ ا ُهـمَ ِن، وَ تَـيْ َرْكعَ  لَـّ

ىا، ثُمَّ صَ لَـُهـمَ ِن قَبْ تَـيْ دُوَن اللَّ  ا، ثُمَّ ـمَ لَـهُ ِن قَبْ تَـيْ ا دُوَن اللَّ ُهـمَ ِن، وَ تَـيْ َرْكعَ  لَـّ

 .(2)أخرجه مسلم ، فَذَِلَك ثاَلَث َعْشَرةَ َرْكعَةً.تَـرَ أوْ 

: ثالث عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر من ذلك بخمس الثانية

 سرداً.

يْ ِمَن ال ل ِـييُصَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَالَْت: َكاَن َرُسوُل ا َرِضَي هللاُ َعْنـها َعْن َعائَِشةَ  ِل لَـّ

، ال َخـمْ ِمْن ذَِلَك بِ  تِـرُ ، يُوثاَلَث َعْشَرةَ َرْكعَةً   فِـيَشْيء  إِال  فِـيِلُس يَـجْ س 

 .(3)سلممأخرجه  آِخِرَها.

 : إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة.الثالثة

ِ َرِضَي هللاُ َعْنـها  َعْن َعائَِشةَ  ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َكاَن َرُسوُل ا :قَالَتْ  ملسو هيلع هللا ىلصَزْوجِ النَّبِـي 

يَْدُعو النَّاُس  تِـيِعَشاِء )َوِهَي الَّ الَن أْن يَْفُرَغ ِمْن َصالةِ بَـيْ  َمافِـي ل ِـييُصَ 

ِن، تَـيْ َن ُكل ِ َرْكعَ بَـيْ  ل ِـمُ فَْجِر، إِْحدَى َعْشَرةَ َرْكعَةً، يُسَ ال لَـىةَ( إِ تَـمَ عَ ال

 .(4)متفق عليه. بَِواِحدَة   تِـرُ َويُو

م، ثم يصلي أربعاً ثم يسلم، : إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً ثم يسلالرابعة

                                                 

 (.764برقم )ومسلم واللفظ له، (, 1138أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)

 (.765برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.737برقم ) أخرجه مسلم (3)

 واللفظ له. ،(736(, ومسلم برقم )994أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 4)
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 ثم يوتر بثالث ركعات.

هُ أَ  نِ ْحـمَ ةَ ْبِن َعْبِدالرَّ لَـمَ سَ  بِـيَعْن أَ  َكْيَف  َعائَِشةَ َرِضَي هللاُ َعنَها َسأَلَ  نَـّ

يَِزيدُ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرَمَضاَن؟ فَقَالَْت: َما َكاَن َرُسوُل ا فِـيملسو هيلع هللا ىلص  ٬َكانَْت َصالَةُ َرُسوِل ا

ً أَْربَع ل ِـيإِْحدَى َعْشَرةَ َرْكعَةً، يُصَ  لَـىِه عَ ْيـرِ غَ  ـيفِ َرَمَضاَن َوالَ  فِـي ، فاَلَ ا

، ثُمَّ يُصَ ِلـهِ نَّ َوُطونِـهِ تََسْل َعْن ُحسْ  ً أَْربَع ل ِـينَّ نَّ نِـهِ ، فاَلَ تََسْل َعْن ُحسْ ا

، ثُمَّ يُصَ ِلـهِ َوُطو ً ثاَلَث ل ِـينَّ  .(1)متفق عليه .ا

لس في الثامنة للذكر والدعاء وال يسلم، ثم : تسع ركعات سرداً، يجالخامسة

 يقوم للتاسعة.

ها ُسئِلْت أَرِضَي هللاُ َعْنـها  َعْن َعائَِشةَ  فَقَالَْت: ُكنَّا ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوِل ا تْـرِ َعْن وِ نَـّ

يْ ْبعَثُهُ هللاُ َما َشاَء أْن يَْبعَثَهُ ِمَن الفَـيَ ِسَواَكهُ َوَطُهوَرهُ  لَـهُ نُِعدُّ  ُك تَ فَـيَ ِل، لَـّ َسوَّ

ُ َويُصَ  أ ، ال  ل ِـيَويَتََوضَّ ذُْكُر فَـيَ الثَّاِمنَِة،  فِـيَها إِال فِـيِلُس يَـجْ تِْسَع َرَكعَات 

َصل ِ التَّاِسعَةَ، ثُمَّ فَـيُ ، ثُمَّ يَقُوُم ل ِـمُ ُض َوال يُسَ ْنـهَ دُهُ َويَْدُعوهُ، ثُمَّ يَ يَـْحـمَ هللاَ وَ 

ً مِلـيتَسْ  ل ِـمُ دُهُ َويَْدُعوهُ، ثُمَّ يُسَ مَ يَـْحـذُْكُر هللاَ وَ فَـيَ يَْقعُدُ  ثُمَّ يَُصل ِي  .يُْسِمعُنَا ا

ا بُنَ يَا  ْلَك إِْحدَى َعْشَرةَ َرْكعَةً َرْكعَتَْيِن بَْعدَ َما يَُسل ُِم َوُهَو قَاِعد ، َوتِ  ، فَلَمَّ يَّ

ْحُم، أْوتََر بَِسْبع ، َوَصنََع فِي املسو هيلع هللا ىلص  ٬َسنَّ نَبِيُّ ا
ْكعَتَْيِن ِمثَْل َصنِ َوأَخذَهُ اللَّ يِعِه لرَّ

ِل، فَتِْلَك تِْسع   .بُنيَا  األوَّ  .(2)سلممأخرجه  يَّ

: سبع ركعات ال يجلس إال في آخرهن، وأحياناً يجلس في السادسة السادسة

 للذكر والدعاء وال يسلم، ثم يأتي بالسابعة ويسلم.

هُ سَ أَرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َسْعدَ ْبَن ِهَشامَعْن  -1 َعْن أَل َعائَِشةَ َرِضَي هللاُ َعْنـها نَـّ

                                                 

 (.738ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1147أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)

 (.746برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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ْحـمُ َوأَخذَهُ الملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا بِـيُّ ا َسنَّ نَ لَـمَّ ، فَ نَـيَّ يَا بُ ...فَقَالَْت:  ،ملسو هيلع هللا ىلص ٬ِوتْـِر َرُسوِل ا ، لَـّ

 .(1)سلممأخرجه . بَِسْبع   تَـرَ أوْ 

س  َخـمْ ب تِـرُ يُو ملسو هيلع هللا ىلص ٬َكاَن َرُسوُل ا :قَالَتْ  َرِضَي هللاُ َعْنـهاةَ لَـمَ َعْن أُم ِ سَ وَ  -2

.نَـهَ بَـيْ َوبَسْبع  الَ يَْفِصُل   .(2) أخرجه النسائي وابن ماجه ا بَسالَم  َوالَ بَكالَم 

 : خمس ركعات ال يجلس إال في آخرهن.السابعة

يْ ِمَن ال ل ِـييُصَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَالَْت: َكاَن َرُسوُل ا َرِضَي هللاُ َعْنـها َعْن َعائَِشةَ  -1 ِل لَـّ

، ال َخـمْ ِمْن ذَِلَك بِ  تِـرُ ْكعَةً، يُوثاَلَث َعْشَرةَ رَ   فِـيَشْيء  إِال  فِـيِلُس يَـجْ س 

 .(3)سلممأخرجه  آِخِرَها.

ِ وَ  -2 : ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن أَبي أَيُّوَب األَْنَصاِري 

ْفعَْل َوَمْن ْلـيَ س  فَ َخـمْ ب تِـرَ فََمْن أََحبَّ أَْن يُو ِلـم  ُكل ِ ُمسْ  لَـىَحقٌّ عَ  تْـرُ وِ ال»

أخرجه  .«ْفعَلْ ْلـيَ بَواِحدَة  فَ  تِـرَ ْفعَْل َوَمْن أََحبَّ أَْن يُوْلـيَ بثالَث  فَ  تِـرَ أََحبَّ أَْن يُو

 .(4)أبو داود  والنسائي

: ثالث ركعات، يسلم من ركعتين، ثم يوتر بواحدة، وهذا هو األفضل الثامنة

 ال.لمن صلى ثالثاً، وهي أدنى الكم

َن بَـيْ يَْفِصُل ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َكاَن َرُسوُل ا قَاَل: َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما َعِن اْبِن ُعَمرَ 

 .(5)أخرجه أحمد وابن حبان .َمة  َويُْسِمعُنَاَهاِلـيَوالشَّْفعِ بِتَسْ  تْـرِ وَ ال

 : ثالث ركعات سرداً، وال يجلس إال في آخرهن.التاسعة

                                                 

 (.746برقم ) أخرجه مسلم( 1)

 (.1192برقم )ابن ماجه وه، لفظ اهذو(, 1714ي برقم )ئانسأخرجه ال صحيح/( 2)

 (.737برقم ) أخرجه مسلم( 3)

 (.1712برقم )النسائي وه، لفظ اهذو(, 1422برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 4)

 (.2435برقم )، وابن حبان هلفظ اهذ(, و5461برقم ) أحمدأخرجه  صحيح/( 5)
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ِ َعْن أُ  -1  تْـرِ وِ ال فِـييَْقَرأُ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َكاَن َرُسوُل ا :قَالَ هللاُ َعْنـهُ َرِضَي ْبِن َكْعب   بَـي 

ْكعَِة الثا فِـيوَ ، ( ں ڻ ڻ ڻ)ـب ٱ ٻ ٻ )ـالثاِلثِة ب فِـيوَ ، (   ٱ ٻ ٻ)ـِة بنِـيَ الرَّ

ُسْبَحاَن » :-مِ ِلـيبَْعدَ التَّسْ  نِـييَعْ -َويَقُوُل  ،آِخِرِهنَّ  فِـيإاِلَّ  ل ِـمُ َوالَ يُسَ ، (ٻ

 .(1) أخرجه النسائي. «قُدُّوِس ال َمِلكِ ال

ِ وَ  -2 : ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن أَبي أَيُّوَب األَْنَصاِري 

َوَمْن  ،ْفعَلْ ْلـيَ س  فَ َخـمْ ب تِـرَ فََمْن أََحبَّ أَْن يُو ،ِلـم  ُكل ِ ُمسْ  لَـىَحقٌّ عَ  تْـرُ وِ ال»

 .«ْفعَلْ ْلـيَ بَواِحدَة  فَ  تِـرَ َوَمْن أََحبَّ أَْن يُو ،ْفعَلْ يَ ْلـبثالَث  فَ  تِـرَ أََحبَّ أَْن يُو

 .(2) أخرجه أبو داود والنسائي

 : ركعة واحدة.العاشرة

َرْكعَة  ِمْن  تْـرُ وِ الملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ قالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـما َعِن اْبِن ُعَمرَ  -1

يْ آِخِر ال  .(3)أخرجه مسلم «.لِ لَـّ

فََمْن َشاَء  ،َحقٌّ  تْـرُ وِ ال» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبيَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ بي أَيُّوَب َعْن أَ وَ  -2

بثالَث  َوَمْن َشاَء  تَـرَ س  َوَمْن َشاَء أَوْ َخـمْ ب تَـرَ بَسْبع  َوَمْن َشاَء أَوْ  تَـرَ أَوْ 

 .(4)أخرجه النسائي وابن ماجه .«بَواِحدَة   تَـرَ أَوْ 

 عة.هذه صفات الوتر المشرو

يفعل هذا مرة، وهذا مرة؛ إحياًء للسنة، وعمالً بها بوجوهها المشروعة، 

 ويداوم على األفضل منها.

                                                 

 (.1701ي برقم )ئانسه الأخرج صحيح/( 1)

 (.1712برقم ) النسائيولفظه،  اهذو(, 1422برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 2)

 (.752برقم ) أخرجه مسلم( 3)

 (.1190برقم )ابن ماجه وه، لفظ اهذو(, 1710ي برقم )ئانسأخرجه ال صحيح/( 4)
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 :أفضل صالة الوتر 

أفضل صالة الوتر أن يصلي المسلم إحدى عشرة ركعة، وهذا هو الهدي 

 ، وهي أصح الروايات وأقواها وأكثرها.ملسو هيلع هللا ىلصالراتب للنبي 

 نى الكمال ثالث ركعات.وأحياناً يصلي ثالث عشرة ركعة، وأد

 :ما يقرأ المسلم في صالة الوتر 

السنة لمن أوتر بثالث أن يقرأ بعد الفاتحة في األولى بسورة )األعلى(، 

وفي الثانية بسورة )الكافرون(، وفي الثالثة بسورة )اإلخالص(، وله 

 أحياناً أن يقرأ بغيرها مما تيسر من القرآن.

ِ َعْن أُ   تْـرِ وِ ال فِـييَْقَرأُ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َكاَن َرُسوُل ا :قَالَ هللاُ َعْنـهُ  َرِضيَ ْبِن َكْعب   بَـي 

ْكعَِة الثا فِـيوَ ، ( ں ڻ ڻ ڻ)ـب ٱ ٻ ٻ )ـالثاِلثِة ب فِـيوَ ، (   ٱ ٻ ٻ)ـِة بنِـيَ الرَّ

 .(1)أخرجه النسائي وابن ماجه. آِخِرِهنَّ  فِـيإِالَّ  ل ِـمُ َوالَ يُسَ ، (ٻ

  :حكم القنوت في الوتر 

الدعاء في الصالة في محل مخصوص من القيام، قبل  : هوالقنوت

 الركوع أو بعده.

 والقنوت في صالة الوتر َمْن شاء فعله، ومن شاء تركه.

ال من قوله وال من  ملسو هيلع هللا ىلصوالقنوت في الوتر لم يثبت فيه حديث عن النبي 

ً لفعل بعض الصحابة رضي هللا عنهم،  فعله، لكن له أن يقنت أحيانا

 الفعل. وليكن الترك أكثر من

 :محل القنوت في الصالة 

                                                 

  (.1171برقم )اجه مابن وه، لفظ اهذو(, 1701ي برقم )ئانسأخرجه ال صحيح/( 1)
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القنوت قبل الركوع هو إطالة القيام في الصالة للقراءة، وهو الذي قال فيه  -1

 .(1)سلممأخرجه  .«أْفَضُل الصَّالةِ ُطوُل القُنُوتِ »: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ً قبل الركوع، وقد قنت  -2 القنوت عند النوازل يكون بعد الركوع، وأحيانا

 لفرائض، يدعو على قوم، ويدعو لقوم.شهراً، يقنت في ا ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ِ َعْن أُ  -1 ْقنُُت قَْبَل فَـيَ  تِـرُ َكاَن يُو ملسو هيلع هللا ىلص ٬أَنَّ َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعْنـهُ ْبِن َكْعب   بَـي 

ُكوعِ.  .(2)أخرجه النسائي وابن ماجه الرُّ

بَْعدَ  اً رقَنََت َشهْ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أنَِس ْبِن َماِلك  وَ  -2

ُكوعِ   .(3)سلممأخرجه  ُعَصيَّةَ. نِـيبَ  لَـىفَْجِر، يَْدُعو عَ الَصالةِ  فِـيالرُّ

ْبحِ؟ قَاَل: نَعَْم. فَِقيَل  فِـيملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ ُسئَِل أَنَُس: أَقَنََت النَّ  ِد قَاَل:َحـمَّ ـَعْن مُ وَ  -3 الصُّ

كُ لَـهُ  ُكوعِ؟ قَاَل: بَْعدَ الرُّ  .(4)متفق عليه .اً وعِ يَِسير: أََوقَنََت قَْبَل الرُّ

دعاء القنوت في الوتر يجوز قبل الركوع، ويجوز بعد الركوع، والقنوت  -3

 بعد الركوع أفضل وأقيس. 

 :ما يقال من الدعاء في قنوت الوتر 

ً قبله ثم يبدأ  -1 السنة أن يرفع الداعي يديه بعد الرفع من الركوع، وأحيانا

، ثم يختار من ملسو هيلع هللا ىلصثم يصلي على النبي بحمد هللا والثناء عليه وتمجيده، 

 األدعية المشروعة في الكتاب والسنة.

إِنَّ َربَُّكْم تَبَاَرَك »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  انَ ْلـمَ َعْن سَ  -1

                                                 

 (.756برقم ) أخرجه مسلم( 1)

، انظر اإلرواء رقم هلفظ اهذو ،(1182برقم )وابن ماجه (, 1699ي برقم )ئانسأخرجه ال حسن/( 2)

(426). 

 (.677برقم ) أخرجه مسلم( 3)

 (.677ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1001أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 4)
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ا ُهـمَ دَّ يَـرُ  أَنْ  لَـْيـهِ إِ  ْيـهِ ِمْن َعْبِدِه إِذا َرفََع يَدَ  يِـيتَـحْ َكِريم  يَسْ  يِـيٌّ حَ  لَـىَوتَعَا

 .(1)أخرجه أبو داود والترمذي .«ِصْفراً 

َرُجالً يَْدُعو  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َسِمَع َرُسوُل اَرِضَي هللاُ َعْنـهُ قَاَل: د  بَـيْ فََضالَةَ ْبَن عُ  َوَعنْ  -2

ِ  لَـىيَُصل ِ عَ  لَـمْ وَ  ،لَـىتَعَا ِد هللاَ يُـَمـج ِ  لَـمْ  تِـهِ َصالَ  فِـي فَقَاَل َرُسوُل  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبي 

ىإِذا صَ » :هِ ْيـرِ أَْو ِلغَ  لَـهُ فَقَاَل  ،ثمَّ دََعاهُ  .«َعِجَل َهذا»: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا أََحدُُكْم  لَـّ

ِ  لَـىعَ  ل ِـيثمَّ يُصَ  لَـْيـهِ يِد َربِه َجلَّ َوَعزَّ َوالثنَاِء عَ تَـْمـجِ ْبدَأْ بْلـيَ فَ  ثمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبي 

 .(2) أخرجه أبو داود والترمذي .«يَْدُعو بَْعدُ بَما َشاءَ 

السنة أن يدعو بأي دعاء مشروع، ليس فيه تكلف وال سجع، وال تلحين  -2

 وال اعتداء، ويدعو بما شاء مما ورد، ومنه:

َمْن فِـي نِـيَت َوتََولَّ فَـيْ َمْن َعافِـي نِـيْيَت َوَعافِ َهـدَ َمْن فِـي نِـيْهـدِ مَّ االله»

يْ تَوَ  َشرَّ َما قََضْيَت إِنََّك تَْقِضي َوالَ  نِـيَما أَْعَطْيَت َوقِ فِـي ِلـيَت َوبَاِرْك لَـّ

هُ َك َوإِ لَـيْ يُْقَضى عَ  َت َوالَ يَِعزُّ َمْن َعادَْيَت تَبَاَرْكَت َربَّنَا لَـيْ الَ يَِذلُّ َمْن َوا نَـّ

 .(3)أخرجه أبو داود والترمذي. «تَ لَـيْ َوتَعَا

 إِيَّاكَ  مَّ الله»هو: ويستفتح أحياناً قنوته بما ثبت عن عمر َرِضَي هللاُ َعْنـهُ و -3

 َونَْخَشى تَكَ ْحـمَ رَ  نَْرُجو َونَْحِفدُ، نَْسعَى كَ لَـيْ َوإِ  َونَْسُجدُ، ل ِـىنُصَ  َولَكَ  نَْعبُدُ،

 َونَْستَْغِفُرَك، نَْستَِعينُكَ  إِنَّا مَّ الله ،ق  ْلـحَ مُ  َكافِِرينَ البِ  َعذَابَكَ  إِنَّ  َعذَابََك،

 َمنْ  َونَْخلَعُ  لََك، َونَْخَضعُ  بِكَ  َونُْؤِمنُ  نَْكفُُرَك، َوالَ  ْيـرَ خَ ال كَ لَـيْ عَ  نِـىَونُثْ 

 .(4) أخرجه البيهقي .«يَْكفُُركَ 

                                                 

 (.3556برقم )الترمذي وه، لفظ اهذو(, 1488) برقمأبو داود أخرجه  صحيح/( 1)

 (.3477برقم )الترمذي وه، لفظ اهذو(, 1481برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 2)

 (.464برقم )الترمذي وه، وهذا لفظ(, 1425برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 3)

 (.428رقم )انظر اإلرواء (, 3144برقم )يهقي أخرجه الب صحيح/( 4)
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 وله أن يزيد من األدعية مما ثبت وال يطيل، ومنها: -4

اَي ْنـيَ دُ  ِلـي ِلـحْ الَِّذي ُهَو ِعْصَمةُ أَْمِري، َوأَصْ  نِـيِدي ِلـي ِلـحْ مَّ أَصْ الله»

َها َمعَاِدي، َواْجعَِل فِـي تِـيالَّ  تِـيآِخرَ  ِلـي ِلـحْ ا َمعَاِشي، َوأَصْ هَ فِـي تِـيالَّ 

 .«ِمْن ُكل ِ َشر    ِلـيَمْوَت َراَحةً ال، َواْجعَِل ْيـر  ُكل ِ خَ  فِـي ِلـيَحيَاةَ ِزيَادَةً ال

 .(1)أخرجه مسلم

َهَرِم البُْخل،ِ وَ الُجْبِن وَ الَكَسِل، وَ العَْجِز وَ الأَُعوذُ بَِك ِمَن  ن ِـيمَّ إِ الله»

َها أَْنَت خَ اللهقَْبِر، الَوَعذَاِب  َمْن َزكَّاَها، أَْنَت  ْيـرُ مَّ آِت نَْفِسي تَْقَواَها، َوَزك ِ

هَ وَ  َشُع، يَـخْ الَ يَْنفَُع َوِمْن قَْلب  الَ  ْلـم  أَُعوذُ بَِك ِمْن عِ  ن ِـيمَّ إِ اللها َوَمْوالََها ِلـيُـّ

 .(2) أخرجه مسلم «.الَـهَ اُب تَـجَ ُع، َوِمْن دَْعَوة  الَ يُسْ َوِمْن نَْفس  الَ تَْشبَ 

ِطَك َوبُمعَافَاتَِك خَ أَُعوذ بِرَضاَك ِمْن سَ  ن ِـيمَّ إِ الله»ثم يقول في آخر وتره:  -5

 لَـىَت عَ نَـيْ َك أَْنَت َكَما أَثلَـيْ ِمْن ُعقُوبَتَِك َوأَُعوذ بَك ِمْنَك الَ أُْحِصي ثنَاًء عَ 

 .(3)أخرجه أبو داود والترمذي .«نَْفِسكَ 

في آخر قنوت الوتر، وال يمسح وجهه بيديه بعد  ملسو هيلع هللا ىلصثم يصلي على النبي  -6

وال عن أصحابه رضي هللا  ملسو هيلع هللا ىلصالفراغ من الدعاء؛ ألنه لم يثبت عن النبي 

 عنهم، ال في القنوت وال في غيره، ال داخل الصالة وال خارجها.

 :حكم الجماعة للوتر 

لجماعة إال إذا كان بعد التراويح في رمضان، وإذا الوتر ال تشرع له ا

ن َمْن وراءه.  دعا اإلمام في قنوت الوتر فالسنة أن يؤم ِ

                                                 

 (.2720برقم ) لمأخرجه مس (1)

 (.2722برقم ) أخرجه مسلم (2)

 (.3566برقم )الترمذي وه، لفظ اهذو(, 1427برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 3)
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َشْهراً ُمتَتَابعاً  ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَنََت َرُسوُل ا :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـماَعِن اْبِن َعبَّاس  

دُبُِر ُكل ِ  فِـيْبحِ ِعَشاِء َوَصالَةِ الصُّ الَمْغِرب وَ العَْصِر وَ الالظُّْهِر وَ  فِـي

ْكعَِة اآلِخَرِة يَْدُعو عَ َحـمِ ْن ِلـمَ  َسِمَع هللاُ  :َصالَة  إِذا قَالَ  أَْحيَاء   لَـىدَهُ ِمَن الرَّ

ُن َمْن َخلْ  لَـىعَ  لَـْيـم  سُ  نِـيِمْن بَ  أخرجه أبو  . فَـهُ ِرْعل  َوذْكَواَن َوُعَصيَّةَ َويَُؤم ِ

 .(1)داود

 ن صالة الوتر:ما يقوله بعد السالم م 

ِ َعْن أُ  بثالَِث  تِـرُ َكاَن يُو ملسو هيلع هللا ىلص ٬أَنَّ َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعْنـهُ ْبِن َكْعب   بَـي 

ْكعَِة الثا فِـيوَ ، (ں ڻ ڻ ڻ)ـب لَـىاألُو فِـيَرَكعَات  َكاَن يَْقَرأُ  ٱ ٻ )ـِة بنِـيَ الرَّ

ُكوعِ ، (ٱ ٻ ٻ ٻ)ـالثاِلثِة ب فِـيوَ ، (ٻ فَإِذا فََرَغ قَاَل ِعْندَ  َويَْقنُُت قَْبَل الرُّ

ات  يُِطيُل الَمِلِك الُسْبَحاَن » :فََراِغهِ  أخرجه  .«آِخِرِهنَّ  فِـيقُدُّوِس ثالَث َمرَّ

 .(2) أبو داود والنسائي

 :حكم الصالة بعد الوتر 

 ٬َسأْلُت َعائَِشةَ َعْن َصالةِ َرُسوِل ا :قالَ  نِ ْحـمَ ْبِن َعْبِدالرَّ  ةَ لَـمَ سَ  بِـيَعْن أَ 

ثََماَن َرَكعَات  ثُمَّ  ل ِـيثاَلَث َعْشَرةَ َرْكعَةً، يُصَ  ل ِـي؟ فَقَالَْت: َكاَن يُصَ ملسو هيلع هللا ىلص

، فَإِذَا أَرادَ أْن تَـيْ َرْكعَ  ل ِـي، ثُمَّ يُصَ تِـرُ يُو َكَع قَاَم فََرَكَع، ثُمَّ يَـرْ ِن َوُهَو َجاِلس 

ْبحِ. َن الن ِدَاِء َواإلقَاَمِة، ِمنْ بَـيْ ِن تَـيْ َرْكعَ  ل ِـييُصَ   .(3)سلممأخرجه  َصالةِ الصُّ

 :حكم تكرار الوتر 

السنة أن يكون الوتر خاتمة صالة الليل، والوتر حق على كل مسلم في 

                                                 

 (.1443برقم )أبو داود أخرجه  حسن/( 1)

 ه.لفظ اهذو ،(1699برقم )والنسائي (, 1430برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 2)

 (.738برقم ) أخرجه مسلم (3)
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 كل ليلة، وال يجوز تكراره في الليلة الواحدة.

ومن أوتر أول الليل ثم قام في آخره فإنه ال يوتر مرة ثانية، بل يصلي 

 بل يكتفي بوتره السابق.شفعاً مثنى مثنى وال ينقض وتره، 

الَ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبيَّ : قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ِلـي   بن عَ  َطْلقَعْن 

 .(1)أخرجه أبو داود والترمذي .«لَة  لَـيْ  فِـياِن تْـرَ وِ 

 :أفضل ما تُـختم به صالة الليل 

صالة الليل األفضل أن تختم بالوتر، سواء صلى في أول الليل، أو 

 سطه، أو آخره.و

ويستحب جعل الوتر آخر الليل، سواء كان لإلنسان تهجد أم ال إذا وثق 

 باالستيقاظ آخر الليل.

فكما أن صالة المغرب وتر، ويختم بها صالة النهار، فكذلك الوتر حق 

 يختم به صالة الليل كل ليلة.

ِ َعِن النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  بِن ُعمر ٬َعْن َعْبِدا اْجعَلُوا آِخَر »اَل: قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

يْ َصالَتُِكْم بِال  .(2)متفق عليه  «.تْـراً ِل وِ لَـّ

 :حكم إيقاظ األهل للوتر 

 يستحب للمسلم إذا قام لصالة الليل أن يوقظ أهله للوتر.

َوأَنَا َراقِدَة ،  ل ِـييُصَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ قَالَْت: َكاَن النَّ َرِضَي هللاُ َعْنـها َعْن َعائَِشةَ 

                                                 

 (.470برقم )الترمذي وه، وهذا لفظ(, 1439برقم )أبو داود أخرجه  يح/صح( 1)

 (.751ومسلم برقم )واللفظ له، (, 998أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 2)
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 .(1)متفق عليه ُت.تَـرْ فَأَوْ  نِـيأَْيقَظَ  تِـرَ فَِراِشِه، فَإِذَا أََرادَ أَْن يُو لَـىعَ  َضةً تَـرِ ُمعْ 

 :صفة قضاء الوتر 

يسن لمن فاته الوتر لنوم، أو نسيان، أو مرض، أو عذر أن يقضيه في  -1

ً حسب عادته، فإن كان يصلي إحدى عشرة صلى اثنتي  النهار شفعا

ركعات قضاها في النهار ثمان  عشرة ركعة، وإن كان يصلي سبع

 ركعات وهكذا.

، تَـهُ إِذَا َعِمَل َعَمالً أثْبَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َكاَن َرُسوُل ا قَالَْت: َرِضَي هللاُ َعْنـها َعْن َعائَِشةَ  -1

يْ َوَكاَن إِذَا نَاَم ِمَن ال ىِل أَْو َمِرَض، صَ لَـّ هَ ِمَن ال لَـّ  َعْشَرةَ َرْكعَةً. تَـيْ اِر ثِنْ نَـّ

 .(2)سلممأخرجه 

َمْن نَاَم ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ قالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َخطَّاِب الُعَمَر ْبَن َوَعْن  -2

فَْجِر َوَصالةِ الَن َصالةِ بَـيْ َما فِـي، فَقََرأهُ ْنـهُ ، أَْو َعْن َشْيء  مِ بِـهِ َعْن ِحزْ 

يْ َكأنََّما قََرأهُ ِمَن ال لَـهُ الظُّْهِر، ُكتَِب   .(3)مسلمأخرجه  «.لِ لَـّ

من نام عن صالة الوتر أو نسيها صالها إذا استيقظ أو ذََكر، ويقضيها  -2

 بين أذان الفجر واإلقامة على صفتها، ويقضيها نهاراً شفعاً ال وتراً.

 :حكم الوتر في السفر 

 صالة الوتر سنة مؤكدة في الحضر والسفر.

راكباً على  والمسافر إن كان نازالً فيصلي الوتر كالمقيم، وإن كان سائراً 

ظهر سيارة أو قطار، أو طائرة، أو سفينة أو غيرها من وسائل 

                                                 

 (.512ومسلم برقم )واللفظ له، (, 997أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)

 (.746برقم ) أخرجه مسلم (2)

 .(747برقم ) أخرجه مسلم( 3)
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المواصالت فالسنة أن يصلي الوتر على راحلته مستقبالً القبلة إن تيسر، 

 فإن لم يتمكن استقبل القبلة عند تكبيرة اإلحرام إن تيسر.

 فإن لم يستطع صلى حيثما توجهت به راحلته قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً 

 يومئ برأسه، أما الفريضة فال بد أن يستقبل القبلة في جميع صالته.

 لَـىالسَّفَِر عَ  فِـي ل ِـييُصَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ قَاَل: َكاَن النَّ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعِن اْبِن ُعَمَر 

َهْت  تِـهِ َراِحلَ  يْ ، يُوِمُئ إِيَماًء، َصالَةَ البِـهِ َحْيُث تََوجَّ ، فََرائِضَ الِل إِالَّ لَـّ

 .(1)متفق عليه .تِـهِ َراِحلَ  لَـىعَ  تِـرُ َويُو

 :حكم القنوت في الفرائض 

القنوت عند النوازل سنة في جميع الصلوات الخمس وهو في صالة  -1

 المغرب والفجر آكد.

 فِـيَشْهراً ُمتَتَابعاً  ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَنََت َرُسوُل ا :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعِن اْبِن َعبَّاس   -1

ْبحِ الَمْغِرب وَ العَْصِر وَ الوَ  الظُّْهرِ   ،دُبُِر ُكل ِ َصالَة   فِـيِعَشاِء َوَصالَةِ الصُّ

ْكعَِة اآلِخَرةِ َحـمِ ْن ِلـمَ  إِذا قَاَل َسِمَع هللاُ  أَْحيَاء  ِمْن  لَـىيَْدُعو عَ  ،دَهُ ِمَن الرَّ

ُن َمْن خَ  لَـىعَ  لَـْيـم  سُ  نِـيبَ  أخرجه أبو  .فَـهُ لْ ِرْعل  َوذْكَواَن َوُعَصيَّةَ َويَُؤم ِ

 .(2)داود

أخرجه  فَْجر.الَمْغِرِب وَ ال فِـيقُنُوُت القَاَل: َكاَن َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أَنَسوَ  -2

 .(3)البخاري

دعاء القنوت في النوازل يشرع في الفرائض عند وجود سببه، وليس  -2

                                                 

 (.700ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1000أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)

 (.424رقم )انظر اإلرواء (, 1443برقم )أبو داود  أخرجه حسن/( 2)

 (.1004برقم ) أخرجه البخاري (3)
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ألن بسنة دائمة في الصالة، فالقنوت في الفجر في غير النوازل بدعة؛ 

 ترك القنوت عند زوال سببه. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

أْحيَاء   لَـى، يَْدُعو عَ اً قَنََت َشْهرملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أنَس   -1

 .(1)سلممأخرجه  َكهُ.تَـرَ عََرِب، ثُمَّ الِمْن أْحيَاِء 

ِ َوَ  -2 بيقُلْ : قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن أَبي َماِلك  األَْشَجِعي  ََ يَا أَبَِة إِنََّك قَدْ  :ُت أِل

يْ صَ  ِ َوأَبي بَْكر  َوُعَمَر َوُعثَماَن َوعَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َت َخْلَف َرُسوِل الَـّ ْبِن أَبي  ِلـي 

أَْي  :قَالَ  ؟أََكانُوا يَْقنُتُونَ  ،نَ نِـيِس سِ َخـمْ ِمْن  اً ُكوفَِة نَْحوالَطاِلب  َها ُهنَا ب

 .(2)ئيأخرجه الترمذي والنسا دَث.ُمـحْ  نَـيَّ بُ 

يجوز أن يقنت في الفرائض قبل الركوع، واألفضل أن يكون القنوت بعد  -3

ن من خلفه،  الركوع، وأن يرفع يديه، ويجهر اإلمام بالدعاء، ويؤم ِ

 ويدعو مباشرة بما ورد بعد قوله )ربنا ولك الحمد( بعد الركوع.

 :صفة دعاء القنوت في الفرائض 

ي كل وقت ونازلة بما يناسب السنة لمن قنت في الفرائض أن يدعو ف

الوقت والنازلة  من الدعاء للمسلمين المستضعفين، أو الدعاء على 

الكفار الظالمين، أو بهما معاً، أو بما يناسب النازلة، ويسمي َمْن يدعو له 

 أو عليه.

يَدُْعَو  َكاَن إِذَا أََرادَ أَنْ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل ا َعنهُ  ةَ َرِضَي هللاُ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ  -1

ُكوعِ، فَُربََّما قَاَل، إِذَا قَاَل َسِمَع هللاُ  لَـىعَ  ، قَنََت بَْعدَ الرُّ ، أَْو يَْدُعَو ألََحد  أََحد 

ةَ لَـمَ ِد، َوسَ ِلـيوَ الدَ ْبَن ِلـيوَ المَّ أَْنجِ اللهدُ، الَحـمْ مَّ َربَّنَا لََك الله»دَهُ: َحـمِ ْن ِلـمَ 

                                                 

 (.677برقم ) أخرجه مسلم (1)

 (.1080برقم ) النسائيوه، لفظ اهذو(, 402برقم )ترمذي أخرجه ال صحيح/( 2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 صالة                                                                                                كتاب الصالة 

 الوتـر
645 

، َوَعيَّاَش ْبَن  ُمَضَر،  لَـىمَّ اْشدُْد َوْطأَتََك عَ اللهعَةَ، بِـيرَ  بِـيأَ ْبَن ِهَشام 

بَْعِض  فِـيَهُر بِذَِلَك، َوَكاَن يَقُوُل يَـجْ . «يُوُسفَ  نِـيَن َكسِ نِـيا سِ ْلـهَ َواْجعَ 

ً عَْن فاُلَنالمَّ الله»فَْجِر: الَصالَةِ  فِـي تِـهِ َصالَ  ً َوفاُلَن ا عََرِب، ال. ألَْحيَاء  ِمَن «ا

ىحَ   .(1)متفق عليه اآليَةَ.   (ہ ہ ہ ه ه)أَْنَزَل هللاُ:  تَـّ

ِ الَعْن ُخفَاِف ْبِن إِيَماء  و -2  فِـيملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ِغفَاِري 

يَاَن َوِرْعالً َوذَْكَواَن، َوُعَصيَّةَ َعَصُوا هللاَ ِلـحْ  نِـيعَْن بَ المَّ الله»َصالة : 

 .(2) سلممأخرجه  «.َها هللاُ لَـمَ َسا لَـمُ ا، َوأسْ لَـهَ فَاُر َغفََر هللاُ ، غِ لَـهُ َوَرُسو

ثُمَّ َرفََع َرأَْسهُ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرَكَع َرُسوُل اقَاَل:  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ُخفَاف بن إِيَماء   َوَعنْ  -3

َصِت هللاَ َها هللاُ، َوُعَصيَّةُ عَ لَـمَ َسا لَـمُ ا، َوأسْ لَـهَ ِغفَاُر َغفََر هللاُ »فَقَاَل: 

ثُمَّ َوقََع «. عَْن ِرْعالً َوذَْكَوانَ الْحيَاَن، وَ ـلِ  نِـيعَْن بَ المَّ! الله، لَـهُ َوَرُسو

: فَُجِعلَْت لَْعنَةُ اً َساِجد  .(3)سلممأخرجه  َكفََرةِ ِمْن أْجِل ذَِلَك.ال، قال ُخفَاف 

يَْوَم ملسو هيلع هللا ىلص  ٬دََعا َرُسوُل ا: قالَ  أبِـي أْوفَـى رضَي هللاُ َعْنـهُ  ْبنَ  ٬َعْبدَا َوَعنْ  -4

ِحَساِب، الِكتَاِب، َسِريَع المَّ ُمْنِزَل الله»ُمْشِرِكيَن، فَقال: ال لَـىاألْحَزاِب عَ 

 .(4)متفق عليه «.ْلـُهـمْ َوَزْلزِ  ُهـمْ مَّ اْهِزمْ اللهمَّ اْهِزِم األْحَزاَب، الله

قَائِم  ملسو هيلع هللا ىلص  ٬نََما َرُسوُل ابَـيْ : الَ قَ  بِن َمسعُود  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ٬َعْن َعْبِداوَ  -5

: أال ْنـُهـمْ ، إْذ قال قَائِل  مِ ِهـمْ اِلسِ َمـجَ  فِـيُع قَُرْيش  َجـمْ َكْعبَِة، وَ الِعْندَ  ل ِـييُصَ 

،  لَـىُمَرائِي، أيُُّكْم يَقُوُم إالَهذَا  لَـىتَْنُظُروَن إ  لَـىْعِمدُ إفَـيَ َجُزوِر آِل فاُلن 

ى، حَ لُـهُ هِ يُـمْ ، ثُمَّ بِـهِ يُء فَـيَـجِ َها، فَْرثَِها َودَِمَها َوَسال إذَا َسَجدَ، َوَضعَهُ  تَـّ
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َن بَـيْ َوَضعَهُ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا َسَجدَ َرُسوُل الَـمَّ ، فَ ُهـمْ ؟ فَاْنبَعََث أْشقَافَـْيـهِ َن َكتِ بَـيْ 

ى، فََضِحُكوا حَ اً َساِجدملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ ، َوثَبََت النَّ فَـْيـهِ َكتِ  بَْعض   ـىلَ إ ُهـمْ َماَل بَْعضُ  تَـّ

ِحِك، فَاْنَطلََق ُمْنَطِلق  إ يَة ، ْيـرِ ا السَّالم، َوِهَي ُجوَ لَـْيـهَ فَاِطَمةَ عَ  لَـىِمَن الضَّ

ى، حَ اً َساِجدملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ فَأْقبَلَْت تَْسعَى، َوثَبََت النَّ   لَـْيـِهـمْ ، َوأْقبَلَْت عَ ْنـهُ عَ  تْـهُ أْلقَ  تَـّ

ُهـمْ تَسُ  ، لَـيْ مَّ عَ الله»الصَّالةَ، قال: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬اا قََضى َرُسوُل لَـمَّ ، فَ بُـّ َك بِقَُرْيش 

، لَـيْ مَّ عَ الله ى: «. َك بِقَُرْيش  لَـيْ مَّ عَ اللهَك بِقَُرْيش  َك بِعَْمِرو لَـيْ مَّ عَ الله»ثُمَّ َسمَّ

، َوُعتْبَةَ ْبِن رَ  أَميَّةَ ِد ْبِن ُعتْبَةَ، وَ ِلـيوَ العَةَ، وَ بِـيعَةَ، َوَشْيبَةَ ْبِن رَ بِـيْبِن ِهَشام 

، َوُعْقبَةَ ْبِن أ ، َوُعَماَرةَ ْبِن  بِـيْبِن َخلَف  ، ٬: فََوا٬قال َعْبدُا«. دِ ِلـيوَ الُمعَْيط 

، ثُمَّ ُسِحبُوا إ تُـُهـمْ لَقَْد َرأيْ  ، ثُمَّ قال ِلـيِب، قَ ِلـيقَ ال لَـىَصْرَعى يَْوَم بَدْر  ِب بَْدر 

 .(1)متفق عليه «.لَْعنَةً ِب ِلـيقَ الَوأُتْبَِع أْصَحاُب ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا
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