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 صالة التهجد -2

 هي صالة التطوع بالليل.صالة التهجد : 

 ليالا  : هو القائم إلى صالة التطوع من النومالمتهجد. 

 :وقت صالة التهجد 

يبدأ قيام الليل من بعد صالة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني من كل ليلة، 

 والتهجد ال يكون إال بعد النوم، والناشئة ال تكون إال بعد رقدة.

 .[79]اإلسراء:  ( ڈچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)  تعالى:قال هللا

 :حكمة مشروعية قيام الليل 

كلما زاد إيمان العبد زادت رغبته في مناجاة ربه، والوقوف بين يديه،  -1

 والتلذذ بعبادته.

ولتحقيق هذا شرع هللا الصلوات الخمس، وجعلها من الفرائض التي 

التطوع، وجعلها من الشعائر  تجب على كل مسلم ومسلمة، وشرع صالة

 والسنن الباطنة التي يختص بها من يشاء من عباده ممن يصلح لمناجاته.

صالة الليل برهان صدق العبد، ودليل محبته لربه، يتلذذ بها، ويتذوق  -2

ا، ويستغفره  ا، ويسأله حينا ا، ويحمده حينا حالوتها، فهو يعظم ربه حينا

ا.  حينا

ا، وأكثر بركة، وأبلغ وعبادة الليل أشد نشاط -3 ا، وأتم إخالصا ا، وأصفى ذهنا ا

مل:(   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)في الثواب من عبادة النهار:   .[6]المزَّ

وقد أثبت الطب أن السهر المعتدل يساعد على الشفاء من كثير من  -4
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األمراض؛ ألن المخ يفرز مادة تسكن اآلالم في وقت السهر أكثر من 

سهر في طاعة هللا عز وجل صالة وتهجداا، غيره، فكيف إذا كان ال

ا، وذكراا واستغفاراا، وتالوة لكتاب هللا.  وانكساراا وتضرعا

ې ې ى )وهؤالء أصفياء هللا، وخالصة الخلق، وأعرفهم باهلل وما يجب له: 

(   جئى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي 

َمر:  .[9]الزُّ

 :حكم قيام الليل 

 النوافل المطلقة، وهو سنة مؤكدة في كل ليلة. قيام الليل من

؛ ألنه ُغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ملسو هيلع هللا ىلصوقيام الليل نافلة للنبي 

فطاعاته كلها نافلة، وهو لغيره من أمته كفارة للذنوب، ورفعة للدرجات، 

 وهو أفضل الصلوات بعد الفريضة.

(   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٻ ٻ پ پ پ ٱ ٻ ٻ)قال هللا تعالى:  -1

مل:  .[4-1]المزَّ

 .[79]اإلسراء:   ( ڈچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)وقال هللا تعالى:  -2

-25]اإلنسان:(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ جئ جئ جئ جئ جئ جئ)وقال هللا تعالى:  -3

26]. 

يَامِ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قال: قال َرُسوُل ا ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  ةَ يْـرَ هُرَ  بِـيَعْن أوَ  -4 بَْعدَ  أْفَضُل الص ِ

ُم، َوأفَْضُل الصَّالةِ بَْعدَ الفَِريَضِة َصالةُ الُمـحَ ال ٬َرَمَضاَن َشْهُر ا يْ رَّ أخرجه  «.لِ لَـّ

 .(1)سلمم

                                                 

 (.1163رقم )ب أخرجه مسلم( 1)
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 :فضائل قيام الليل 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ)قال هللا تعالى:  -1

 .[17-15]السجدة: (  هه ه ه ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ )وقال هللا تعالى:  -2

َمر:(   جئی ی ي ي   .[9]الزُّ

يْ َكاَن يَقُوُم ِمَن الملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا بِـيَّ ا: أَنَّ نَ ْنـهَ عَ  َعْن َعائَِشةَ َرِضي هللاُ وَ  -3 ىِل حَ لَـّ  تَـّ

، َوقَْد َغفََر هللاُ لََك ٬ا يَا َرُسوَل اَم تَْصنَُع َهذَ ـتَتَفَطََّر قَدََماهُ، فَقَالَْت َعائَِشةُ: لِ 

َر؟ قَاَل:  . «اا َشُكور اا أَفاَلَ أُِحبُّ أَْن أَُكوَن َعْبد»َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك َوَما تَأَخَّ

ىهُ صَ لَـْحـمُ ا َكثَُر لَـمَّ فَ  ا َجاِلس لَـّ متفق  َكَع، قَاَم فَقََرأَ ثُمَّ َرَكَع.يَـرْ فَإِذَا أََرادَ أَْن  ا

 .(1)ليهع

ِ َعِن النَّ َرِضَي هللاُ َعْنـُهـما  بِن ُعَمر ٬ْبِداعَ  َعنْ وَ  -4 ال َحَسدَ إِال »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

يْ َو يَتْلُوهُ آنَاَء الفَـهُ قُْرآَن الِن: َرُجٌل آتَاهُ هللاُ تَـيْ اثْنَ  فِـي هَ ِل َوآنَاَء اللَـّ اِر، نَـّ

يْ آنَاَء ال َو يُْنِفقُهُ فَـهُ َوَرُجٌل آتَاهُ هللاُ َماالا  هَ ِل َوآنَاَء اللَـّ  .(2)متفق عليه .«ارِ نَـّ

بُّ أَحدُُكْم يُـحِ أملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أَبِـي ُهَرْيـَرةَ وَ  -5

قُْلنَا: نَعَْم. «. ِه ثاَلَث َخِلفَاٍت ِعَظاٍم ِسَماٍن؟فِـيدَ يَـجِ أْن  ِلـهِ أهْ  لَـىإِذَا َرَجَع إِ 

ِمْن ثاَلِث  لَـهُ  ْيـرٌ ، خَ تِـهِ َصال فِـينَّ أَحدُُكْم بِـهِ فَثاَلُث آيَاٍت يَْقَرأُ »قال: 

 .(3)سلممأخرجه  «.َخِلفَاٍت ِعَظاٍم ِسَمانٍ 

َمِدينَةَ ال ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا قَِدَم َرُسوُل الَـمَّ  :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ْبِن َسالٍَم َ ٬اَعْن َعْبدِ وَ  -6

قَِدَم َرُسوُل , ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَِدَم َرُسوُل ا، ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَِدَم َرُسوُل ا :َوقِيلَ  لَـْيـهِ اْنَجفََل النَّاُس إِ 

                                                 

 (.731ومسلم برقم )واللفظ له، (, 4837أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)

 (.815ومسلم برقم )واللفظ له، (, 7529أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 2)

 (.802برقم ) أخرجه مسلم( 3)
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 ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا اْستَثبَتُّ َوْجهَ َرُسوِل الَـمَّ فَ  ،لَـْيـهِ ْنُظَر إِ النَّاِس ألَ  فِـيفَِجئُْت ، ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا

ُل َشْيٍء تَكَ  ،َس بَوْجِه َكذابٍ لَـيْ َعَرْفُت أَنَّ َوْجَههُ  مَ َوَكاَن أَوَّ  :ْن قَالَ بِه أَ  لَـّ

هَ أَ » اٌم تَْدُخلُوا نِـيَ أَْفُشوا السَّالََم َوأَْطِعُموا الطَّعَاَم َوَصلُّوا َوالنَّاُس  :ا النَّاسُ يُـّ

 .(1)أخرجه الترمذي وابن ماجه .«َجنَّةَ بَسالَمٍ ال

 :أفضل أوقات قيام الليل 

 وقت صالة التطوع بالليل يبدأ من صالة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني. 

 وصالة الليل مشروعة في كل وقت:

 في أول الليل، وفي وسطه، وفي آخره، حسب ما يتيسر للمسلم.

 وقيام الليل على ثالث درجات:

 أن يقوم الثلث األول من الليل. -1

 أن يقوم الثلث األوسط. -2

 أن يقوم الثلث األخير. -3

نزول والثلث األخير من الليل هو أفضل أوقات قيام الليل؛ ألنه وقت ال

 اإللهي إلى السماء الدنيا.

 .[49]الطور:   (جئ جئ جئ جئ جئ جئ) قال هللا تعالى:  -1

يُْفِطُر ِمَن الشَّْهِر ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َكاَن َرُسوُل اقالَ َماِلٍك َرِضَي هللاُ َعنهُ  أَنَس ْبن وَعنْ  -2

ىحَ  ى، َويَُصوُم حَ ْنـهُ نَُظنَّ أَْن الَ يَُصوَم مِ  تَـّ ا َشْيئ ْنـهُ َر مِ نَُظنَّ أَْن الَ يُْفطِ  تَـّ ، ا

يْ اهُ ِمَن التَـرَ َوَكاَن الَ تََشاُء أَْن  ا ِل ُمصَ لَـّ ـيا ا ، َوالَ نَائِمتَـهُ إِالَّ َرأَيْ  ل ِ  .تَـهُ إِالَّ َرأَيْ  ا

                                                 

 (.1334برقم )ابن ماجه وه، لفظ اهذو(, 2485ي برقم )ترمذأخرجه ال صحيح/( 1)
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 .(1) أخرجه البخاري

يَْنِزُل َربُّنَا »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ةَ َرِضَي هللاُ َعنهُ: أَنَّ َرُسوَل اْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ وَ  -3

يْ ا، ِحيَن يَْبقَى ثُلُُث الْنـيَ السََّماِء الدُّ  لَـىلٍَة إِ لَـيْ ُكلَّ  لَـىَرَك َوتَعَاتَبَا ِل اآلِخُر، لَـّ

، نِـي، َمْن يَْستَْغِفرُ يَـهُ فَأُْعطِ  نِـي، َمْن يَْسأَلُ لَـهُ يَب تَـجِ فَأَسْ  نِـييَقُوُل: َمْن يَدُْعو

 .(2)متفق عليه «.لَـهُ فَأَْغِفَر 

قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا أَنَّ َرُسوَل اُهـمَ عَاِص َرِضَي هللاُ َعنالْبَن َعْمِرو ْبِن  ٬داَعبْ  َوَعنْ  -4

يَاِم إِ  لَـْيـهِ َصالَةُ دَاُودَ عَ  ٬ا لَـىأََحبُّ الصَّالَةِ إِ : »لَـهُ   لَـىالسَّالَم، َوأََحبُّ الص ِ

يْ ِصيَاُم دَاُودَ، َوَكاَن يَنَاُم نِْصَف ال ٬ا يَنَاُم ُسدَُسهُ، َويَُصوُم ِل َويَقُوُم ثُلُثَهُ، وَ لَـّ

ا يَْوم ا َويُْفِطُر يَْوم ا  .(3)متفق عليه «.ا

 لَـىعََمِل َكاَن أََحبَّ إِ الأَيُّ  َعائَِشةَ َرِضَي هللاُ َعنَها قَاَل: َسأَْلتُ  َمْسُروقٍ َوَعْن  -5

ِ النَّ  قُوُم إِذَا َسِمَع َكاَن يَقُوُم؟ قَالَْت: َكاَن يَ  تَـى؟ قَالَِت: الدَّائُِم، قُْلُت: مَ ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

اِرَخ.  .(4)متفق عليه الصَّ

هُ أَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْمُرو بن َعبََسةَ  َعنْ وَ  -6 أَْقَرُب َما » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمَع النَّبيَّ  نَـّ

بُّ ِمَن  يْ َجْوِف ال فِـيعَْبِد اليَُكوُن الرَّ فَإِِن اْستََطْعَت أَْن تَُكوَن  ،ِل اآلِخرِ لَـّ

 .(5)أخرجه أبو داود والترمذي .«تِْلَك السَّاَعِة فَُكنْ  فِـي ُر هللاَ ْن يَذكُ ِمـمَّ 

 :كيفية معرفة وقت التهجد األفضل 

لمعرفة بداية ثلث الليل اآلخر يقسم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر  -1

                                                 

 (.1141برقم ) أخرجه البخاري( 1)

 (.758ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1145أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 2)

 (.1159ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1131أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 3)

 (.741ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1132أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 4)

 ه.لفظ اهذو ،(3579برقم )والترمذي (, 1277برقم )أبو داود  أخرجه صحيح/( 5)
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 ، والناتج هو الثلث.ةالثاني من الساعات على ثالث

 ت الليل على اثنين.ولمعرفة بداية نصف الليل يقسم مجموع ساعا -2

 ولمعرفة سدس الليل يقسم مجموع ساعات الليل على ستة. -3

(، والناتج هو السدس ساعتان، 6( ساعة، يقسم على )12فلو كان الليل )

 فيكون الليل ستة أجزاء.

وأفضل القيام في السدس الرابع والخامس، وهو وقت نزول الرب عز 

 وجل، وهو بداية ثلث الليل اآلخر.

 ت التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم في اليوم والليلة: الصلوا 

 ينبغي للمسلم أن يحافظ في اليوم والليلة على أربعين ركعة.

الصلوات الخمس سبع عشرة ركعة، والسنن الرواتب اثنتا عشرة ركعة، 

 وصالة الليل إحدى عشرة ركعة.

في  في اليوم والليلة ملسو هيلع هللا ىلصفتلك أربعون ركعة كان يحافظ عليها النبي 

 الحضر.

 وكلما زاد العبد من النوافل المطلقة أحبه هللا وأعظم أجره.

 نْ مَ  الَ قَ  هللاَ  نَّ إِ »: ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  ولُ سُ رَ  الَ قَ : الَ قَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ةَ ْيـرَ رَ هُ  بِـيأَ  نْ عَ  -1

ا ِلـي  وَ  ِلـي ىادَ عَ   بَّ حَ أَ  ءٍ يْ شَ بِ  يدِ بْ عَ  لَـيَّ إِ  بَ رَّ قَ تَ  امَ وَ  بِ رْ حَ البِ  تُـهُ نْ آذَ  دْ قَ فَ  ا

ىحَ  لِ افِ وَ النَّ بِ  لَـيَّ إِ  بُ رَّ قَ تَ يَ  يدِ بْ عَ  الُ زَ يَ  امَ وَ  لَـْيـهِ عَ  تُ ضْ تَـرَ افْ  اِمـمَّ  لَـيَّ إِ   تَـّ

هُ حِ أُ   بِـهِ  رُ ِص بْ يُ  يذِ الَّ  هُ رَ صَ بَ وَ  بِـهِ  عُ مَ سْ يَ  يذِ الَّ  هُ عَ مْ سَ  تُ نْ كُ  تُـهُ بْ بَ حْ أَ  اذَ إِ فَ  بَـّ

َ سَ  نْ إِ وَ  ابِـهَ  يشِ يَـمْ  تِـيالَّ  لَـهُ جْ رِ وَ  اـهَ بِ  شُ طِ بْ يَ  تِـيالَّ  هُ دَ يَ وَ  هُ يَ طِ عْ ألُ  نِـيلَ أ  نَـّ

هُ يذَ عِ ألُ  نِـياذَ عَ تَ اسْ  نِ ئِ لَ وَ   نْ عَ  يدِ دُّ تَـرَ  لُـهُ اعِ فَ  انَ أَ  ءٍ يْ شَ  نْ عَ  تُ دْ دَّ تَـرَ  امَ وَ  نَـّ
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 .(1)لبخاريأخرجه ا. «تَـهُ اءَ سَ مَ  هُ رَ كْ أَ  انَ أَ وَ  تَ وْ مَ ال هُ رَ كْ يَ  نِ مِ ؤْ مُ ال ِس فْ نَ 

 ثَْوبَانَ  لَِقيتُ  :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  اليَْعَمِرى   ةَ ْلـحَ طَ  بِـىأَ  بن َمْعدَانَعْن  -2

 أَوْ . َجنَّةَ ال بِـهِ  هللاُ  نِـىيُْدِخلُ  لُـهُ أَْعمَ  بِعََملٍ  نِـىأَْخبِرْ  فَقُْلتُ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسولِ  لَـىَموْ 

 الثَّاِلثَةَ  تُـهُ َسأَلْ  ثُمَّ  فََسَكتَ  تُـهُ َسأَلْ  ثُمَّ  فََسَكتَ . ٬ا لَـىإِ  األَْعَمالِ  بِأََحب ِ  قُْلتُ  :قَالَ 

 الَ  فَإِنَّكَ  ٬ السُُّجودِ  بَِكثَْرةِ  كَ لَـيْ عَ » :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسولَ  ذَِلكَ  َعنْ  َسأَْلتُ  فَقَالَ 

أخرجه . «ِطيئَةا خَ  ابِـهَ  َعْنكَ  َوَحطَّ  دََرَجةا  ابِـهَ  هللاُ  َرفَعَكَ  إِالَّ  َسْجدَةا  ٬ تَْسُجدُ 

 .(2)مسلم

 :األسباب المعينة على قيام الليل 

معرفة فضائل قيام الليل، ومنزلة أهله عند هللا، وما لهم من السعادة في  -1

الدنيا واآلخرة، وأن قيام الليل من أسباب دخول الجنة، ورفع الدرجات، 

 ومحو السيئات كما تقدم. 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ )كما قال سبحانه: الخوف من هللا، والطمع في رحمة هللا  -2

َمر:(   جئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي   .[9]الزُّ

معرفة قصر األمل، وتذكر الموت، فذلك يُذهب الكسل، ويدفع إلى العمل،  -3

ـد ب في اآلخرة. ويُزه ِ   في الدنيا، ويُـرغ ِ

 بِـيبَِمْنكِ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أَخذَ َرُسوُل ا: الَ ا قَ ْنـُهـمَي هللاُ عَ ْبِن ُعَمَر َرِض  ٬َعْن َعْبِدا

َوَكاَن اْبُن ُعَمَر  .«لٍ بِـيا َكأنََّك َغِريٌب أْو َعابُِر سَ ْنـيَ الدُّ  فِـيُكْن »فَقَاَل: 

بَاَح، َوإِذَا أْصبَْحَت فاَل تَْنتَِظِر  َمَساَء، اليَقُوُل: إِذَا أْمَسْيَت فاَل تَْنتَِظِر الصَّ

                                                 

 (.6502برقم ) البخاريأخرجه  (1)

 (.488برقم ) مسلمأخرجه  (2)
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تَِك   .(1) أخرجه البخاري ْوتَِك.ِلـمَ ، َوِمْن َحيَاتَِك َرِضكَ ِلـمَ َوُخْذ ِمْن ِصحَّ

معرفة كيد الشيطان وتثبيطه عن قيام الليل، ومعرفة عقوبة وحرمان من  -4

 ترك قيام الليل.

ِ : ذُِكَر ِعْندَ النَّ الَ قَ  َي هللاُ َعنهُ َرِض  اْبِن َمْسعُودٍ َعْن  -1  لَـهُ لَـيْ َرُجٌل نَاَم  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

ىحَ  ذَاَك َرُجٌل بَاَل الشَّْيَطاُن فِـي أُذُنَـْيـِه، أْو قال: فِـي : »أْصبََح، قال تَـّ

 .(2)متفق عليه  «.أُذُنِـهِ 

يَْعِقدُ الشَّْيَطاُن »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل ا َعنهُ  ةَ َرِضَي هللاُ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ وَ  -2

َك لَـيْ ٍد، يَْضِرُب ُكلَّ ُعْقدَةٍ: عَ ِة َرأِْس أََحِدُكْم إِذَا ُهَو نَاَم ثاَلََث ُعقَ فِـيَ قَا لَـىعَ 

َ اْنَحلَّْت  ٬قََظ فَذََكَر اتَـيْ ٌل َطِويٌل فَاْرقُْد، فَإِِن اسْ لَـيْ  أ اْنَحلَّْت ُعْقدَةٌ، فَإِْن تََوضَّ

ىُعْقدَةٌ، فَإِْن صَ  ا اْنَحلَّْت ُعْقدَةٌ، فَأَْصبََح نَِشيط لَـّ َطي َِب النَّْفِس، َوإِالَّ أَْصبََح  ا

 .(3)متفق عليه «.َث النَّْفِس َكْسالَنَ يبِـخَ 

 ٬َرُسوُل ا ِلـيا قَاَل: قَاَل ُهـمَ عَاِص َرِضَي هللاُ َعنالْبُن َعْمِرو ْبِن  ٬َعْبدُا َوَعنْ  -3

يْ ، الَ تَُكْن ِمثَْل فاُلٍَن، َكاَن يَقُوُم ال٬يَا َعْبدَاملسو هيلع هللا ىلص: » يْ َك قِيَاَم التَـرَ َل فَ لَـّ  «.لِ لَـّ

 .(4)متفق عليه

 عرفة قيمة الوقت، واستغالل أوقات الصحة والفراغ بالعمل الصالح.م -5

نِْعَمتَاِن َمْغبُوٌن »: ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ النَّ  الَ : قَ الَ ا قَ ْنـُهـمَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرضَي هللاُ عَ 

ةُ وَ فِـيِهـمَ  حَّ  .(5) أخرجه البخاري  .«فََراغُ الا َكثِيٌر ِمَن النَّاِس: الص ِ

                                                 

 (.6416برقم ) أخرجه البخاري (1)

 (.774ومسلم برقم )واللفظ له، (, 3270أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 2)

 (.776ومسلم برقم )واللفظ له، , (1142أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 3)

 (.1159ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1152أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 4)

 (.6412برقم ) أخرجه البخاري( 5)
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حة والفراغ واإلقامة في األعمال الصالحة، ومعرفة االجتهاد في حال الص -6

 أنه يُكتب له األجر إذا مرض، أو ُشِغل، أو سافر.

عَْبدُ، الإِذَا َمِرَض ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ قالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ُموَسى  يأبَعْن 

ا ِمثُْل َما َكاَن يَْعَمُل ُمِقيم لَـهُ أْو َسافََر، ُكتَِب  ا َصِحيح ا  .(1)ه البخاريأخرج «.ا

ا يستعين به على قيام الليل وصالة الفجر. -7  أن ينام مبكراا ليأخذ قوة ونشاطا

َكاَن يَْكَرهُ النَّْوَم قَْبَل ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعْنـهُ،  بَْرَزةَ  بِـيَعْن أ

 .(2)متفق عليه َحِديَث بَْعدََها.الِعَشاِء، وَ ال

 على قيام الليل.األخذ باألسباب التي تعين  -8

فال يكثر األكل، وال يترك القيلولة بالنهار، وال يُتعب نفسه بالنهار بما ال 

 فائدة منه، ويجتنب الذنوب والمعاصي، ويعرض عن فضول الدنيا.

حب هللا تعالى وقوة اإليمان به، وأن يكون سليم القلب للمسلمين، ويطهر  -9

أن هللا يراه ويسمعه، قلبه وجوارحه وأعماله من البدع، وأن يعلم 

 ويقضي حاجته.

يْ ال فِـيإِنَّ »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ : َسِمْعُت النَّ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن َجابِرٍ  ِل لَـّ

إِال  ْن أْمِر الدُّْنـيَا َواآلِخَرةِ مِ  ْيـراا يَْسأُل هللاَ خَ  ِلـمٌ لََساَعةا، ال يَُوافِقَُها َرُجٌل ُمسْ 

 .(3)سلممأخرجه  «.لَةٍ لَـيْ َوذَِلَك ُكلَّ أْعَطاهُ إِيَّاهُ، 

الحرص على آداب النوم، بأن ينام على طهارة، ويدعو بما ثبت من  -10

 أذكار النوم.

                                                 

 (.2996برقم ) أخرجه البخاري( 1)

 (.647ومسلم برقم )واللفظ له، (, 568أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 2)

 (.757برقم ) أخرجه مسلم( 3)
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 :كيفية صالة الليل 

 صالة الليل وردت على وجوه متنوعة:

 أن يصليها المسلم مثنى مثنى إال ركعة الوتر. -1

ِ النَّ  لَـىأنَّ َرُجالا َجاَء إ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  رَ َعِن اْبِن ُعمَ  -1 ُطُب، يَـخْ َوُهَو ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

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

يْ لََك َما قَْد صَ  تِـرُ بَِواِحدَةٍ، تُو  .(1)متفق عليه «.تَ لَـّ

هُ ا أَ ُهـمَ  َعناْبَن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َوَعِن  -2 ِ ونَةَ َزْوجِ النَّ ْيـمُ بَاَت ِعْندَ مَ  نَـّ ، ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

 ٬ِوَسادَةِ، َواْضَطَجَع َرُسوُل االَعْرِض  فِـي، قَاَل: فَاْضَطَجْعُت تُـهُ َوْهَي َخالَ 

ىحَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا، فَنَاَم َرُسوُل اِلـهَ ُطو فِـي لُـهُ َوأَهْ ملسو هيلع هللا ىلص  يْ إِذَا اْنتََصَف ال تَـّ  ـهُ لَ ُل، أَْو قَبْ لَـّ

َسُح النَّْوَم َعْن يَـمْ ، فََجلََس ملسو هيلع هللا ىلص ٬قََظ َرُسوُل اتَـيْ ٍل، اسْ ِلـيٍل، أَْو بَْعدَهُ بِقَ ِلـيبِقَ 

ِمْن ُسوَرةِ آِل ِعْمَراَن، ثُمَّ قَاَم  تِـمَ َخَواالعَْشَر اآليَاِت الِدِه، ثُمَّ قََرأَ بِـيَ َوْجِهِه 

َ مِ  لَـىإِ  أ . قَاَل اْبُن ل ِـيأَْحَسَن ُوُضوَءهُ، ثُمَّ قَاَم يُصَ ا، فَ ْنـهَ َشن ٍ ُمعَلَّقٍَة فَتََوضَّ

، فََوَضَع بِـهِ َجنْ  لَـىَعبَّاٍس: فَقُْمُت فََصنَْعُت ِمثَْل َما َصنََع، ثُمَّ ذََهْبُت فَقُْمُت إِ 

ا، لُـهَ يَْفتِ  نَـىاليُـمْ  نِـيَرأِْسي، َوأََخذَ بِأُذُ  لَـىعَ  نَـىاليُـمْ يَدَهُ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا

ِن، ثُمَّ تَـيْ ِن، ثُمَّ َرْكعَ تَـيْ ِن، ثُمَّ َرْكعَ تَـيْ ِن، ثُمَّ َرْكعَ تَـيْ ِن، ثُمَّ َرْكعَ تَـيْ َرْكعَ  ـىلَّ فَصَ 

ى، ثُمَّ اْضَطَجَع حَ تَـرَ ِن، ثُمَّ أَوْ تَـيْ َرْكعَ  ُن، فَقَاَم فَصَ الَجاَءهُ  تَـّ ىُمَؤذ ِ  لَـّ

ىِن، ثُمَّ َخَرَج فَصَ تَـيْ فَ ِفـيِن خَ تَـيْ َرْكعَ  ْبَح. لَـّ  .(2)متفق عليه الصُّ

ِ َرِضَي هللاُ َعْنـَها  َعْن َعائَِشةَ و -3 ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َكاَن َرُسوُل ا :قَالَتْ  ملسو هيلع هللا ىلصَزْوجِ النَّبِـي 

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

                                                 

 (.749ومسلم برقم )واللفظ له، (, 473أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)

 (.763ومسلم برقم )واللفظ له، (, 4572أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 2)
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ِن، تَـيْ َن ُكل ِ َرْكعَ بَـيْ  ل ِـمُ َرْكعَةا، يُسَ  فَْجِر، إِْحدَى َعْشَرةَ ال لَـىةَ( إِ تَـمَ عَ ال

 .(1)متفق عليه .بَِواِحدَةٍ  تِـرُ َويُو

ا. -2 ا بسالم واحد، ثم ثالثا  أن يصلي أربع ركعات بسالم واحد، ثم أربعا

هُ ِن أَ ْحـمَ ةَ ْبِن َعْبِدالرَّ لَـمَ سَ  بِـيَعْن أَ   َكْيفَ  ،َ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

ا أَْربَع ل ِـيإِْحدَى َعْشَرةَ َرْكعَةا، يُصَ  لَـىِه عَ ْيـرِ غَ  فِـيَرَمَضاَن َوالَ  فِـي ، فاَلَ ا

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

، ثُمَّ يُصَ ِلـهِ َوُطو ا ثاَلَث ل ِـينَّ ، أَتَنَاُم قَْبَل أَْن ٬قَالَْت َعائَِشةُ: فَقُْلُت: يَا َرُسوَل ا .ا

 .(2)متفق عليه «.بِـيتَنَاَماِن، َوالَ يَنَاُم قَلْ  نَـيَّ يَا َعائَِشةُ، إِنَّ َعيْ »؟ فَقَاَل: تِـرَ تُو

، ملسو هيلع هللا ىلصتهجد ركعتين ركعتين؛ ألنه األكثر من فعله واألفضل أن يصلي ال

ا يسلم من كل أربع ركعات؛ إحياءا للسنة بوجوهها المشروعة  وأحيانا

 المتنوعة.

 :عدد ركعات قيام الليل 

صالة الليل ليس لها عدد مخصوص مقدر من الركعات ال تجوز الزيادة  -1

 عليه، بل يصلي العبد ما شاء من التطوع.

َعْن َصالَةِ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُجالا َسأََل َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـُهـما َعِن اْبِن ُعَمرَ 

ْيِل، فَقَالَ  ُ ال: »ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا اللَـّ يْ َصالَة ، فَإِذَا َخِشَي أََحدُُكُم نَـىَمثْ  نَـىِل َمثْ لَـّ

ْبَح صَ  ىالصُّ ىَما قَْد صَ  لَـهُ  تِـرُ َرْكعَةا َواِحدَةا، تُو لَـّ  .(3)متفق عليه «.لَـّ

                                                 

 واللفظ له. ،(736ومسلم برقم ) (,994أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)

 (.738ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1147أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 2)
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، ملسو هيلع هللا ىلصواألفضل للمسلم أن يقتصر في صالة الليل على ما ثبت عن النبي  -2

وهو إحدى عشرة ركعة مع الوتر، أو ثالث عشرة ركعة مع الوتر، 

 .ملسو هيلع هللا ىلصواإلحدى عشرة ركعة األكثر من فعله 

يفعل هذا مرة، وهذا مرة؛ إحياءا للسنة، وعمالا بها بوجوهها المشروعة 

 المتنوعة.

َرَمَضاَن  فِـييَِزيدُ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَالَْت: َما َكاَن َرُسوُل ا َعنَها َي هللاُ َعائَِشةَ َرِض َعْن  -1

ا أَْربَع ل ِـيإِْحدَى َعْشَرةَ َرْكعَةا، يُصَ  لَـىِه عَ ْيـرِ غَ  فِـيَوالَ  ، فاَلَ تََسْل َعْن ا

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

ا ثاَلَث ل ِـييُصَ  ؟ فَقَاَل: تِـرَ ، أَتَنَاُم قَْبَل أَْن تُو٬قَالَْت َعائَِشةُ: فَقُْلُت: يَا َرُسوَل ا .ا

 .(1)متفق عليه «.بِـيتَنَاَماِن، َوالَ يَنَاُم قَلْ  نَـيَّ يَا َعائَِشةُ، إِنَّ َعيْ »

يْ ِمَن ال ل ِـييُصَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َكاَن َرُسوُل اقَالَْت:  َرِضَي هللاُ َعْنـها َعْن َعائَِشةَ وَ  -2 ِل لَـّ

 فِـيَشْيٍء إِال  فِـيِلُس يَـجْ ٍس، ال َخـمْ ِمْن ذَِلَك بِ  تِـرُ ثاَلَث َعْشَرةَ َرْكعَةا، يُو

 .(2) أخرجه مسلم آِخِرَها.

ِل ـيْ لَّ ، إِذَا قَاَم ِمَن الملسو هيلع هللا ىلص ٬ا قَالَْت: َكاَن َرُسوُل اْنـهَوَعْن َعائَِشةَ ََرِضَي هللاُ عَ  -3

 .(3)أخرجه مسلم ِن.تَـيْ فَ ِفـيِن خَ تَـيْ بَِرْكعَ  تَـهُ َصال تَـحَ ، اْفتَ ل ِـيَ صَ ِلـيُ 

ِ َعْن َزْيِد ْبِن َخاِلٍد وَ  -4 هُ أ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  الُجَهنِـي  : ألْرُمقَنَّ َصالةَ َرُسوِل الَ قَ  نَـّ

يْ الملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا ىلَةَ، فَصَ لَـّ ىثُمَّ صَ  ِن،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
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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 لَـُهـمَ ِن قَبْ تَـيْ ا دُوَن اللَّ ُهـمَ ِن، وَ تَـيْ َرْكعَ  لَـّ

 .(1) سلممأخرجه  ، فَذَِلَك ثاَلَث َعْشَرةَ َرْكعَةا.تَـرَ أوْ 

 :آداب قيام الليل 

كتب هللا له أن ينوي المسلم عند نومه قيام الليل، فإن غلبته عيناه ولم يقم  -1

 ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه.

وينوي بنومه التقوي على طاعة هللا؛ ليحصل له األجر في جميع أحواله، 

 في النوم واليقظة.

يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َسِمْعُت َرُسوَل االَ َخطَّاِب َرضَي هللاُ َعنهُ قَ الُعَمَر ْبَن َعْن  -1

 تُـهُ إنََّما ِلُكل ِ اْمِرٍئ َما نََوى، فََمْن َكانَْت ِهْجرَ اِت، وَ ن ِـيَّ إنََّما األْعَماُل بِال»

  «.لَـْيـهِ َما َهاَجَر إ لَـىإ تُـهُ ْجرَ فَـهِ اْمَرأةٍ يَْنِكُحَها،  لَـىا أْو إبُـهَ ا يُِصيْنـيَ دُ  لَـىإ

 .(2)متفق عليه

اْمِرٍئ تَُكوُن  َما ِمنِ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أَنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـها َعائَِشةَ َوَعْن  -2

ٌ ب لَـهُ  َوَكاَن نَْوُمهُ  تِـهِ أَْجُر َصالَ  لَـهُ ا نَْوٌم إِالَّ ُكتَِب لَـْيـهَ عَ  بُـهُ ٍل يَْغلِ لَـيْ َصالَة

 .(3)أخرجه أبو داود والنسائي .«َصدَقَةا  لَـْيـهِ عَ 

أن ينام على طهارة على شقه األيمن، ويدعو بما ورد من األذكار عند  -2

 النوم.

َت تَـيْ إذَا أملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ : قَاَل النَّ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ بََراِء ْبِن َعاِزٍب لاَعِن 
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أْ ُوُضوَءَك ِللصَّالةِ، ثُمَّ اْضَطِجْع عَ  ِن، ثُمَّ ْيـمَ ِشق َِك األ لَـىَمْضَجعََك، فَتََوضَّ

ْضُت أْمِري إلَـيْ ُت َوْجِهي إلَـمْ أسْ  ُهـمَّ قُِل: الَّل أُْت َظْهِري ْلـجَ َك، َوألَـيْ َك، َوفَوَّ

آَمْنُت  ُهـمَّ َك، الَّللَـيْ أ َوال َمْنَجى ِمْنَك إال إْلـجَ َك، ال مَ لَـيْ َك، َرْغبَةا َوَرْهبَةا إلَـيْ إ

لَتَِك، فَأْنَت لَـيْ َك الَِّذي أْرَسْلَت. فَإْن ُمتَّ ِمْن بِـي ِ بِِكتَابَِك الَِّذي أْنَزْلَت، َوبِنَ 

مُ نَّ آِخَر َما تَتَكَ ْلـهُ اْجعَ ِفْطَرةِ، وَ ال لَـىعَ   .(1)متفق عليه «.بِـهِ  لَـّ

إذا استيقظ وقام للتهجد مسح النوم عن وجهه، وذكر هللا، واستاك وتوضأ،  -3

 وافتتح تهجده بركعتين خفيفتين.

هُ أ َرِضَي هللاُ َعْنـُهـما ْبِن َعبَّاٍس  ٬َعْن َعْبِدا -1 ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرقَدَ ِعْندَ َرُسوِل ا نَـّ

أ َوُهَو يَقُوُل: ـيْ تَ فَاسْ  َك َوتََوضَّ . ( ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ)قََظ، فَتََسوَّ

ىفَقََرأ َهُؤالِء اآليَاِت حَ  ىالسُّوَرةَ، ثُمَّ قَاَم فَصَ  تَـمَ خَ  تَـّ ِن، فَأَطاَل تَـيْ َرْكعَ  لَـّ

ُكوَع َوالسُُّجودَ الا فِـيِهـمَ   .(2)سلممأخرجه . ِقيَاَم َوالرُّ

ِ َعِن النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ةَ ْيـرَ رَ هُ  بِـيَعْن أَ وَ  -2 إِذَا قَاَم أَحدُُكْم ِمَن : »الَ ، قَ ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

يْ ال  .(3) سلممأخرجه  «.نِ تَـيْ فَ ِفـيِن خَ تَـيْ بَِرْكعَ  تَـهُ َصال تِـحْ ْفتَ ْلـيَ ِل، فَ لَـّ

يستحب أن يكون تهجده في بيته؛ ألنه أفضل وأخفى وأقرب إلى  -4

ا يسلم من اإلخالص، يصلي مثنى مثنى ، ويسلم من كل ركعتين، وأحيانا

 كل أربع ركعات.

هَ َصلُّوا أ: »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِـيَّ  أنَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن َزْيِد ْبِن ثَابِتٍ  -1 ا النَّاُس يُـّ

 «.َمْكتُوبَةَ الإال  تِـهِ بَـيْ  فِـيَمْرِء الوتُِكْم، فَإنَّ أْفَضَل الصَّالةِ َصالةُ بُـيُ  فِـي
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 .(1)ق عليهمتف

َعْن َصالةِ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُجالا َسأَل َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعِن اْبِن ُعَمرَ وَ  -2

يْ ال يْ َصالةُ الملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ِل؟ فَقَاَل َرُسوُل الَـّ ، فَإِذَا َخِشَي أَحدُُكُم نَـىَمثْ  نَـىِل َمثْ لَـّ

ْبَح، صَ  ىالصُّ ىْد صَ َما قَ  لَـهُ  تِـرُ َرْكعَةا َواِحدَةا، تُو لَـّ  .(2)متفق عليه «.لَـّ

 يستحب للمسلم أن يكون له ركعات معلومة يداوم عليها. -5

ا. لها، وإذا لم ينشط خففها، وإذا فاتته قضاها شفعا  فإذا نشط طوَّ

الصَّالةُ ِمَن  تْـهُ َكاَن إِذَا فَاتَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ  -1

يْ ال ىِه، صَ ْيـرِ َجعٍ أَْو غَ ِل ِمْن وَ لَـّ هَ ِمَن ال لَـّ أخرجه  َعْشَرةَ َرْكعَةا. تَـيْ اِر ثِنْ نَـّ

 .(3)مسلم

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

فَْجِر َوَصالةِ ال َن َصالةِ بَـيْ َما فِـي، فَقََرأهُ ْنـهُ ، أَْو َعْن َشْيٍء مِ بِـهِ َعْن ِحزْ 

يْ َكأنََّما قََرأهُ ِمَن ال لَـهُ الظُّْهِر، ُكتَِب   .(4) أخرجه مسلم «.لِ لَـّ

أَحبُّ األْعَماِل ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ قَالَْت: قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ وَ  -3

 .(5)متفق عليه «.أْدَوُمَها َوإِْن قَلَّ  لَـىتَعَا ٬ا لَـىإِ 

 ن يستفتح صالته بالليل بما ورد، ومنه:يستحب أ -6

يْ إِذَا قَاَم ِمَن الملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ ا قَاَل: َكاَن النَّ ُهـمَ ابن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعنَعْن  -1 ِل لَـّ

دُ قَاَل: تَـهَ يَ  ، فِـيَواِت َواألَْرِض َوَمْن االسَّمَ  ي ِـمُ دُ أَْنَت قَ الَحـمْ مَّ لََك الله»جَّ ِهنَّ

                                                 

 (.781ومسلم برقم )واللفظ له، (, 731أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)

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

 (.746برقم ) أخرجه مسلم( 3)

 .(747برقم ) أخرجه مسلم( 4)
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، َولََك فِـيَواِت َواألَْرِض َوَمْن الََك ُمْلُك السَّمَ دُ الَحـمْ َولََك  دُ أَْنَت الَحـمْ ِهنَّ

، َولََك فِـيَواِت َواألَْرِض َوَمْن انُوُر السَّمَ  َواِت ادُ أَْنَت َمِلُك السَّمَ الَحـمْ ِهنَّ

، َوَوْعدَُك الدُ أَْنَت الَحـمْ َواألَْرِض، َولََك  ،الَحقُّ ، َوِلقَاُؤَك َحقٌّ َوقَْولَُك  َحقُّ

، وَ  ، َوالنَّ الَحقٌّ ، َوالنَّاُر َحقٌّ ، وَ بِـيُّ َجنَّةُ َحقٌّ ، َوالسَّاَعةُ ملسو هيلع هللا ىلص دٌ ُمـَحـمَّ وَن َحقٌّ َحقٌّ

 ، َك أَنَْبُت، َوبَِك لَـيْ َك تََوكَّْلُت، َوإِ لَـيْ ُت، َوبَِك آَمْنُت، َوعَ لَـمْ مَّ لََك أَسْ اللهَحقٌّ

ْرُت، َوَما أَْسَرْرُت  ِلـيْغِفْر َك َحاَكْمُت، فَالَـيْ َخاَصْمُت، َوإِ  َما قَدَّْمُت َوَما أَخَّ

ُم، َوأَْنَت الَوَما أَْعلَْنُت، أَْنَت  ُر، الَ إِ الُمقَد ِ  لَـهَ إِالَّ أَْنَت، أَْو: الَ إِ  لَـهَ ُمَؤخ ِ

 .(1)متفق عليه «.كَ ْيـرُ غَ 

ْحـَمِن ْبِن َعْوفٍ  ةَ بنلَـمَ سَ  يأَبَوَعْن  -2 َسأْلُت َعائَِشةَ أُمَّ  :الَ قَ  َعْبِدالرَّ

ِ َشْيٍء َكاَن نَ نِـيُمْؤمِ ال يْ إِذَا قَاَم ِمَن ال تَـهُ َصال تِـحُ يَْفتَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا بِـيُّ َن: بِأي  ِل؟ لَـّ

يْ قَالَْت: َكاَن إِذَا قَاَم ِمَن ال مَّ َربَّ َجْبَرائِيَل الله: »تَـهُ َصال تَـحَ ِل اْفتَ لَـّ

غَْيِب َوالشََّهادَةِ، ال ِلـمَ السََّماَواِت َواألَْرِض، َعا َل، فَاِطرَ فِـيَوِميَكائِيَل َوإِْسَرا

ِه فِـيا اْختُِلَف ِلـمَ  نِـيْهـدِ تَِلفُوَن، ايَـخْ ِه فِـيَما َكانُوا فِـيَن ِعبَاِدَك بَـيْ ُكُم تَـحْ أْنَت 

ِ بِإِذْنَِك إِنََّك الِمَن   .(2)سلممرجه أخ «.ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ  لَـىي َمْن تََشاُء إِ تَـْهـدِ َحق 

 السنة إذا قام لصالة الليل، ثم غلبه النعاس أن ينام حتى يذهب عنه النوم. -7

إذَا نَعََس أَحدُُكْم َوُهَو : »قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـها َعْن َعائَِشةَ 

ىقُْد، حَ ْلـيَـرْ فَ  ل ِـييُصَ  ىذَا صَ النَّْوُم، فَإنَّ أَحدَُكْم إ ْنـهُ يَذَْهَب عَ  تَـّ َوُهَو  لَـّ

هُ نَاِعٌس، ال يَْدِري لَعَ   .(3)متفق عليه «.ُسبُّ نَْفَسهُ فَـيَ يَْستَْغِفُر  لَـّ

                                                 

 (.769ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1120أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)

 (.770برقم ) أخرجه مسلم( 2)

 (.786ومسلم برقم )واللفظ له، (, 212أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 3)
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يستحب للمسلم إذا قام للتهجد أن يوقظ أهله لصالة الليل، ال سيما عند آيٍة  -8

ا.  تحدُث، ويصلي بهم أحيانا

 .[132ه:]ط   (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ) قال هللا تعالى: -1

ِمَن  تَـهُ َصال ل ِـييُصَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ قَالَْت: َكاَن النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـها َعْن َعائَِشةَ وَ  -2

يْ ال هَ ِل كُ لَـّ  تِـرَ ِقْبلَِة، فَإِذَا أَرادَ أْن يُوالَن بَـيْ وَ  نَـهُ بَـيْ َضةٌ تَـرِ ا، َوأنَا ُمعْ لَـّ

 .(1)متفق عليه ُت.تَـرْ فَأوْ  نِـيأْيقَظَ 

لٍَة فَقَاَل: لَـيْ ذَاَت ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ قََظ النَّ تَـيْ قَالَِت: اسْ َرِضَي هللاُ َعْنـها ةَ لَـمَ أم ِ سَ  َعنْ وَ  -3

يْ ، َماذَا أْنِزَل ال٬ُسْبَحاَن ا» َخَزائِِن، أْيِقُظوا الِمَن  تِـحَ ِفتَِن، َوَماذَا فُ اللَةَ ِمَن لَـّ

متفق  «.اآلِخَرةِ  فِـيا َعاِريٍَة ْنـيَ الدُّ  فِـيُحَجِر، فَُربَّ َكاِسيٍَة الَصَواِحبَاِت 

 .(2)عليه

َرُجالا  هللاُ  ِحـمَ رَ » :ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ َعْن أَبي ُهرَ وَ  -4

يْ قَاَم ِمَن ال ىِل فَصَ لَـّ  ،َماءَ الَوْجِهَها  فِـيفَإِْن أَبَْت نََضَح  ،تَـهُ َوأَْيقََظ اْمَرأَ  لَـّ

يْ اْمَرأَةا قَاَمْت ِمَن ال هللاُ  ِحـمَ رَ   بَـىفَإِْن أَ  ،ِل فََصلَّْت َوأَْيقََظْت َزْوَجَهالَـّ

 .(3) أخرجه أبو داود والنسائي .«َماءَ الَوْجِهِه  فِـينََضَحْت 

يسن أن يقرأ المسلم في تهجده ما تيسر من القرآن جزءاا أو أكثر، أو أقل،  -9

 مع التدبر لما يقرأ.

 ير بين الجهر بالقراءة واإلسرار بها.والمتهجد بالليل مخ

لكن إْن كان الجهر بالقراءة أنشط له، أو كان بحضرته من يستمع 

                                                 

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

 (.115برقم ) أخرجه البخاري( 2)

 (.1610برقم )ائي سالنوه، هذا لفظو(, 1308برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 3)
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 لقراءته، أو ينتفع بها فالجهر أفضل.

ا منه من يتهجد، أو يتضرر برفع صوته من نائم، ومريض  وإن كان قريبا

ِش على غيره. ؛ لئال يشو   ونحوهما فَـيُِسر 

هذا فليفعل ما فيه األصلح لقلبه، واألنشط له، وإن لم يكن ال هذا وال 

 واأليسر عليه.

يْ صَ قاَل:  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  بِن َمْسعُودٍ  ٬َعْبداَعْن  -1 فَأَطاَل ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ُت َمَع َرُسوِل الَـّ

ىحَ  ُت أْن َهـَمـمْ ؟ قال: بِـهِ َت َهـَمـمْ ُت بِأْمِر َسْوٍء، قال قِيَل: َوَما َهـَمـمْ  تَـّ

 .(1)متفق عليه َعهُ.أْجِلَس َوأدَ 

يْ : صَ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن ُحذَْيفَةَ وَ  -2 ِ ُت َمَع النَّ لَـّ  تَـحَ لٍَة، فَاْفتَ لَـيْ ذَاَت ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

َرْكعٍَة،  فِـيا بِـهَ  ل ِـيِمائَِة، ثُمَّ َمَضى، فَقُْلُت: يُصَ الَكُع ِعْندَ يَـرْ بَقََرةَ، فَقُْلُت: ال

آَل ِعْمَراَن  تَـحَ الن َِساَء فَقََرأَها، ثُمَّ اْفتَ  تَـحَ ا، ثُمَّ اْفتَ بِـهَ َكُع رْ يَـفََمَضى. فَقُْلُت: 

ال، إِذَا َمرَّ بِآيٍَة تَـرَ فَقََرأَها، يَْقَرأُ مُ  ٌح َسبََّح، َوإِذَا َمرَّ بُِسَؤاٍل بِـيَها تَسْ فِـيس ِ

ذَ، ثُمَّ َرَكَع فََجعَ  ٍذ تَعَوَّ «. عَِظيمِ ال ب ِـيَ ُسْبَحاَن رَ »َل يَقُوُل: َسأَل، َوإِذَا َمرَّ بِتَعَوُّ

ثُمَّ قَاَم «. دَهُ َحـمِ ْن ِلـمَ َسِمَع هللاُ »ِمْن قِيَاِمِه، ثُمَّ قال:  اا فََكاَن ُرُكوُعهُ نَْحو

ا َطِويالا، قَِريب فََكاَن «. لَـىاألَعْ  ب ِـيَ ُسْبَحاَن رَ »ا َرَكَع، ثُمَّ َسَجدَ فَقَاَل: ِمـمَّ  ا

ا بُسُجودُهُ قَِري  .(2)أخرجه مسلم. ِمْن قِيَاِمهِ  ا

 :قَالَتْ ، ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوِل ا تْـرِ َسأَْلُت َعائَِشةَ َعْن وِ : ْبِن أَبي قَْيٍس قَالَ  ٬اَعْن َعْبدِ وَ  -3

َل ال تَـرَ ُربََّما أَوْ  يْ أَوَّ ، تُـهُ َكْيَف َكانَْت قَِراءَ  :قُْلتُ  .ِمْن آِخِرهِ  تَـرَ ِل َوُربََّما أَوْ لَـّ

ُكلَّ ذِلَك َكاَن يَْفعَُل ُربََّما أََسرَّ َوُربََّما  :قَالَتْ  ؟َهرُ يَـجْ ِقَراَءةِ أَْم الب أََكاَن يُِسرُّ 

                                                 

 واللفظ له. ،(773ومسلم برقم ) (,1135أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)

 (.772برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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أَ فَنَاَم.  .(1) أخرجه أبو داود والترمذي َجَهَر َوُربََّما اْغتََسَل فَنَاَم َوُربََّما تََوضَّ

يْ َرُجالا يَْقَرأُ ِمَن ال َسِمعَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـها َعْن َعائَِشةَ وَ  -4 ِل، لَـّ

ا ِمْن ُسوَرِة تُـهَ َكذَا َوَكذَا، آيَةا ُكْنُت أْسقَطْ  نِـيهُ هللاُ، لَقَْد أذَْكرَ َحـمُ يَـرْ »فَقَاَل: 

 .(2)متفق عليه «.َكذَا َوَكذَا

والسنة أن يصلي التهجد وحده منفرداا، وهو األفضل واألكثر من فعله  -10

 .ملسو هيلع هللا ىلص

ا في الليل أو النهار، من غير أن يُتخذ سنة ويجوز التطوع جما عة أحيانا

 راتبة.

َ قالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس  -1 ِ النَّ  لَـىعَبَّاُس إِ ال نِـي: بَعَث ، َوُهَو ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

يْ ونَةَ، فَبِتُّ َمعَهُ تِْلَك الْيـمُ مَ  تِـيِت َخالَ بَـيْ  فِـي يْ لِمَن ا ل ِـيلَةَ، فَقَاَم يُصَ لَـّ ِل، لَـّ

متفق  .نِـهِ ييَـمِ  لَـىعَ  نِـيِمْن َخْلِف َظْهِرِه، فََجعَلَ  نِـيفَقُْمُت َعْن يََساِرِه، فَتَنَاَولَ 

 .(3)عليه

نَا، َوَما ُهَو إِال أنَا لَـيْ عَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ : دََخَل النَّ قالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أنٍَس وَ  -2

ي َوأُمُّ َحَراٍم َخالَ  َوْقِت  ْيـرِ غَ  فِـي«. )بُِكمْ  ل ِـيَ قُوُموا فأَلُصَ »قَاَل: ، فَ تِـيَوأُم ِ

ىَصالةٍ( فَصَ  ا بِنَا، فَقَاَل َرُجٌل ِلثَابٍِت: أْيَن َجعََل أنَس لَـّ  لَـهُ ؟ قال: َجعَ ْنـهُ مِ  ا

ا ْنـيَ الدُّ  ْيـرِ ِمْن خَ  ْيـرٍ ِت، بُِكل ِ خَ البَـيْ ، ثُمَّ دََعا لَنَا، أْهَل نِـهِ ييَـمِ  لَـىعَ 

 .(4)سلممأخرجه . ِخَرةِ َواآل

ا أفضل من صالتها قاعداا بال عذر، فإن كان القعود  -11 وصالة الليل قائما

                                                 

 (.2924رقم )ب الترمذيوه، لفظ اهذو(, 1437برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 1)

 (.788(, ومسلم برقم )2655أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 2)

 واللفظ له. ،(763ومسلم برقم ) (,117أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 3)

 (.660برقم ) أخرجه مسلم( 4)
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 لعذر فأجره كأجر القائم.

، قَاَل: َسأَْلُت َرُسوَل اا َوَكاَن َمْبُسور َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  بن ُحَصْينٍ  ِعْمَرانَعْن  -1

ُجِل قَاِعدملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا ىإِْن صَ : »، فَقَالَ اا َعْن َصالَةِ الرَّ ا قَائِم لَـّ َو أَْفَضُل، َوَمْن فَـهُ  ا

ىصَ  ىقَائِِم، َوَمْن صَ النِْصُف أَْجِر  لَـهُ فَ  اا قَاِعد لَـّ ا نَائِم لَـّ نِْصُف أَْجِر  لَـهُ فَ  ا

 .(1)أخرجه البخاري «.قَاِعدِ ال

 إِذَا َمِرضَ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ قالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ُموَسى  يأبَوَعْن  -2

ا ِمثُْل َما َكاَن يَْعَمُل ُمِقيم لَـهُ عَْبدُ، أْو َسافََر، ُكتَِب ال ا َصِحيح ا أخرجه  «.ا

 .(2)البخاري

 األفضل في صالة الليل طول القيام مع كثرة الركوع والسجود.  -12

واألفضل للمسلم أن يصلي ما يستطيع حتى ال يمل، فإن ارتاحت نفسه 

خفيف خفف، يفعل ما فيه األخشع للتطويل أطال، وإن ارتاحت نفسه للت

له، واألصلح لقلبه، وما يجد فيه لذة العبادة، وكلما أكثر من السجود كان 

 أفضل.

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ) قال هللا تعالى: -1

َمر:(   جئی ي ي   .[9]الزُّ

أْفَضُل الصَّالةِ ُطوُل ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ قالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن َجابِرٍ وَ  -2

 .(3)سلممأخرجه  «.قُنُوتِ ال

ُت َمَع بِـي: ُكْنُت أقالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  بِـيعَة بن َكْعٍب األْسلَـِمي  رَ  َوَعنْ  -3

                                                 

 (.1115برقم ) أخرجه البخاري( 1)

 (.2996برقم ) أخرجه البخاري( 2)

 .(756برقم ) أخرجه مسلم( 3)
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فَقُْلُت: أْسألَُك «. َسلْ : »ِلـي. فَقَاَل تِـهِ بَِوُضوئِِه َوَحاجَ  تُـهُ تَـيْ ، فَأملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوِل ا

 ن ِـيفَأعِ »قُْلُت: ُهَو ذَاَك. قال: «. ذَِلَك؟ ْيـرَ أْو غَ »َجنَِّة. قال: ال ـيفِ ُمَرافَقَتََك 

 .(1)سلممأخرجه  «.نَْفِسَك بَِكثَْرةِ السُُّجودِ  لَـىعَ 

 والسنة لمن قام يصلي بالليل أن يختم تهجده بالوتر. -13

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

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

 .فرغ وقت السحر لالستغفارأن يت -14

 .[18 -17]الذاريات:(   گ گ گ ڳ ڑ ڑ ک ک ک ک گ)قال هللا تعالى: 

  بالليل: ملسو هيلع هللا ىلصصفة صالة النبي 

 في التهجد معتدلة. ملسو هيلع هللا ىلصكانت صالة النبي  -1

كوع والسجود، وإن خفف القيام خفف الركوع إْن أطال القيام أطال الر

 والسجود، وهذا أفضل ما يكون.

يتحمل كثيراا في العبادة، ويتلذذ بها، ويفرح بمناجاة ربه،  ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي  -2

وال يمل من عبادة ربه، ويطيل الصالة حتى تفطرت قدماه، وكانت 

 الصالة فرضها ونفلها قرة عينه، وبها يرتاح.

ىصَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أَنَّ النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةِ ْبِن ُشْعبَةَ ُمِغيرَ الَعِن  -1 ىحَ  لَـّ اْنتَفََخْت  تَـّ

َر، لَـهُ قَدََماهُ، فَِقيَل  : أَتََكلَُّف َهذَا؟ َوقَْد َغفََر هللاُ لََك َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك َوَما تَأَخَّ

 .(3)متفق عليه «.أَفاَلَ أَُكوُن َعْبداا َشُكوراا »فَقَاَل: 

                                                 

 (.489برقم ) أخرجه مسلم( 1)

 (.751ومسلم برقم )واللفظ له، (, 998أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 2)

 واللفظ له. ،(2819(, ومسلم برقم )1130أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 3)
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َكاَن ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل اأَْخبََرتْـهُ َعائَِشةَ َرِضَي هللاُ َعنَها  َعنْ  ُعْرَوةُ  َوَعنْ  -2

، يَْسُجدُ السَّْجدَةَ ِمْن ذَِلَك تَـهُ إِْحدَى َعْشَرةَ َرْكعَةا، َكانَْت تِْلَك َصالَ  ل ِـييُصَ 

ِن قَْبَل تَـيْ َكُع َرْكعَ يَـرْ فََع َرأَْسهُ، وَ ـرْ يَ ِسيَن آيَةا قَْبَل أَْن َخـمْ قَْدَر َما يَْقَرأُ أََحدُُكْم 

ىِن، حَ ْيـمَ ِشق ِِه األَ  لَـىفَْجِر، ثُمَّ يَْضَطِجُع عَ الَصالَةِ  ْ  تَـّ ُمنَاِدي ال تِـيَـهُ يَأ

 .(1) أخرجه البخاري ِللصَّالَةِ.

الن َِساُء  ـيَّ لَ َب إِ ُحب ِ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن أَنٍَس َوَ  -3

ةُ َعيْ  يُب َوُجِعلَْت قُرَّ  .(2) أخرجه أحمد والنسائي .«الصَّالَةِ  فِـي نِـيَوالط ِ

أَُراهُ -قَاَل َرُجٌل قَاَل ِمْسعٌَر : قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َجْعِد َالْبِن أَبي  ِلـمِ َعْن َساوَ  -4

يْ صَ  نِـيتَ لَـيْ  :-ِمْن ُخَزاَعةَ  َ  ْحتُ تَـرَ ُت فَاسْ لَـّ ُهـمْ فََكأ  :فَقَالَ  ،ذِلكَ  لَـْيـهِ َعابُوا عَ  نَـّ

أخرجه أحمد  .«يَا بالَُل أَقِِم الصَّالَةَ أَِرْحنَا بَها» :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َسِمْعُت َرُسوَل ا

 .(3)وأبو داود

فاألفضل في حقهم القصد، وعدم التطويل الذي يشق عليهم،  ملسو هيلع هللا ىلصأما أمته  -3

 عن العبادة، حيث قال لهم ما يلي: حتى ال يملوا، أو يسأموا، أو يفتروا

أْكثََر ِمْن  اا يَُصوُم َشْهرملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ يَُكِن النَّ  لَـمْ ا قالْت: ْنـهَ َعائَِشةَ َرِضَي هللاُ عَ َعْن  -1

هُ َشْعبَاَن، فَإِ  هُ َكاَن يَُصوُم َشْعبَاَن كُ  نَـّ عََمِل َما الُخذُوا ِمَن »، َوَكاَن يَقُوُل: لَـّ

ىلُّ حَ يَـمَ  ال تُِطيقُوَن، فَإِنَّ هللاَ  ِ النَّ  لَـىَوأَحبُّ الصَّالةِ إِ «. لُّواتَـمَ  تَـّ َما ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

ىَوإِْن قَلَّْت، َوَكاَن إِذَا صَ  لَـْيـهِ دُوِوَم عَ   .(4)متفق عليه ا.لَـْيـهَ َصالةا دَاَوَم عَ  لَـّ

ِ َعِن النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -2 يَن يُْسٌر، »: الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  إنَّ الد ِ

                                                 

 (.1123برقم )أخرجه البخاري ( 1)

 ه.لفظ اهذو ،(3940)والنسائي برقم (, 12293برقم ) أحمدأخرجه  صحيح/( 2)

 ه.لفظ اهذو ،(4985برقم )وأبو داود (, 23088برقم ) أحمدأخرجه  صحيح/( 3)

 (.782ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1970أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 4)
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يَن أَحدٌ إال َغلَ  دُوا َوقَاِربُوا، َوأْبِشُروا، َواْستَِعينُوا بَـهُ َولَْن يَُشادَّ الد ِ ، فََسد ِ

ْوَحِة َوَشْيٍء ِمَن الدُّ البِ   .(1)متفق عليه «.ةِ ْلـجَ غَْدَوةِ َوالرَّ

دُوا َوقَاِربُوا، »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أنَّ َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعْنـها  َعْن َعائَِشةَ وَ  -3 َسد ِ

 ٬ا لَـىَجنَّةَ، َوأنَّ أَحبَّ األْعَماِل إِ ال لُـهُ وا أْن لَْن يُْدِخَل أَحدَُكْم َعمَ لَـمُ َواعْ 

 .(2)متفق عليه .«أْدَوُمَها َوإِْن قَلَّ 

َي أَحد»: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ  َرضَي هللاُ َعنهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -4  اا لَْن يُنَج ِ

دَ »؟ قال: ٬. قَالُوا: َوال أْنَت يَا َرُسوَل ا«لُـهُ ِمْنُكْم َعمَ   نِـيَوال أنَا، إِال أْن يَتَغَمَّ

دُوا َوقَاِربُوا، َواْغدُوا َوُروُحوا، َوَشْيٌء ِمَن الدُّ ْحـمَ هللاُ بِرَ  ِة، ْلـجَ ٍة، َسد ِ

 .(3)متفق عليه .«قَْصدَ تَْبلُغُواالقَْصدَ الوَ 

                                                 

 (.2816ومسلم برقم )واللفظ له، (, 39أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)

 (.2818ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6464م )أخرجه البخاري برق متفق عليه،( 2)

 (.2816ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6463أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 3)
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