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 مقدمـة
  

نبينا حممد  والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني , والصالة رب العاملني , احلمد هلل
 وعلى آله وصحبه أمجعني ,أما بعد :

ة صالة الوتر ثالاث سردا من دون فصل بينها ,مث فهذه رسالة موجزة يف جواز وسني   
أنفع نفسي أوال, مث أنفع إخواين  السالم بعد التشهد يف الثالثة , أحببت فيها أن

وترتيبها يف  ,وبيان األقوال أبدلتها , املسلمني , وليس يل فضل فيها سوى اجلمع
من كان سببا يف ذلك , وهم إخويت املشايخ  مؤلف مستقل , وجزى هللا خريا  

,  حممدالشيخ الدكتور  ا يف جلسة عائلية يف اسرتاحة مع أخين  فقد ك  الفضالء .
 هذه حولالنقاش  جرىو  وليد الدكتور وأخي الشيخ ,عبدالرمحنيخ وأخي الش

يل , ودافعا قواي ؛ ألن  فاحتة خري -إبذن هللا-ذلك اجمللس املبارك املسألة , فكان
 مع قلة البضاعة. املوضوعهذا يف  أحبث املسألة , وأمجع كالم العلماء

هذه الرسالة , وإبداء هتما ءوليد لقرافضل أخوي  الشيخني د. حممد , ود.وال أنسى 
  حسناهتما . بعض امللحوظات , فشكر هللا هلما , وج ِعل ذلك يف ميزان

ورجعت يف ؛ املوسوعة الفقهية الكويتية مادة هذا البحث من أصل وقد استفدت  
إال  مانب هت عليه  -اجلزاء جزى هللا القائمني عليها خري–املراجع إىل املكتبة الشاملة 

إىل عد ة مباحث ؛ على النحو  بعد املقدمة قس مت هذه الرسالةو   يف احلاشية .
ر الوتر ابلثالث , مث و  ص   املبحث األول :تعريف الوتر , مث املبحث الثاين : التايل

الرابع :  املبحث, مث  سردا املبحث الثالث : األحاديث الواردة يف الوتر ابلثالث
األقوال والفتاوى بعض بحث ااخامس : , مث امل اآلاثر الواردة يف الوتر ابلثالث سردا

وهذا جهد املقل  مث فهرس املوضوعات , , , مث ااخامتة الوتر ابلثالث سردا جبواز
فإن أصبت فهذا ما أمتىن , وإن أخطأت فإين أستغفر هللا من زللي وتقصريي .وابهلل 

 ا حممد.                                                       التوفيق وعليه التكالن , والحول, وال قوة إال ابهلل , وصلى هللا على نبين
 

                                                       
 
 

 املؤلف          
 د. إبراهيم بن فهد الودعان     

                                                             اململكة العربية السعودية –الرايض   
    ebrahim.f.w@gmail.com 
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 تعريف الوتر  : املبحث األول
 

من العدد, واألعداد شفع  يكن شف عاد, أو مامل ر  وكسرها الف  ,الِوتر لغة : بفتح الواو 
(1)ووتر .

(2)" :"إن  هللا ِوتـ ٌر حيب  الوتر  ,ومنه قول النيب 
. ومن كالم العرب : كان  

تـ ر تـ ه م , أي جعلت ش ف ع ه م  ِوترا.ويف احلديث : " من  ع ا فـ و تـ ر تـ ه م  و أ و  القوم ش ف 
(3)استجمر فليوتر" 

ر واحد , أو ثالثة , أو ج  يعين بذلك أن يكون حب   .فإن ه  
 (4) مخسة , وال يكون ابلشفع .

لوتر يف االصطالح: صالة الوتر, وهي صالة ت فعل مابني صالة العشاء وطلوع وا
ا ت صل ى وترا, ركعة واحدة, أو ثالاث,  تم هبا صالة الليل, س ِ يت بذلك ألّن  الفجر, ُت 

, مبعىن واحد .  (5) أو أكثر , وال جيوز ج ع ل ها شفعا , وي قال صليت  الوتر, وأوترت 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .718/ 2 , الصحاح للجوهري 1043, املقاييس يف اللغة البن فارس ص  394/ 6لسان العرب البن منظور  1))
 واللفظ له .  2677رقم  4/2062, صحيح مسلم  6410رقم  8/87صحيح البخاري  2))

 . 237رقم  1/212, صحيح مسلم  161رقم   1/43صحيح البخاري  3))

 . 1/127القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس البن العريب   4))

 . 27/289ة .املوسوعة الفقهية الكويتي 4/480اجملموع شرح املهذب للنووي  5))
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 : صور الوتر ابلثالث  :املبحث الثاين 
 : ثالث صور وهي كاآليتالوتر بثالث ركعات له 

ر  بتكبرية الثالثة مث  يصلي الركعة ,أن يفصل الشفع ابلسالم :األوىل الصورة  ام  ِإح 
إىل أن ه ذهبوا وإليه ذهب اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة , و  .مستقل ة

 :  -رمحهم هللا–وهذه بعض أقواهلم  األفضل.
 ع يـَّن ة هي عند املالكية:

  الــق . ي ص ل   مبن االقتداء عند الَّ إ ,فيكره ما عداها  امل
 سفر, يف وال حضر يف ال شيء قبلها ليس بواحدة يوتر أن ألحد ينبغي ال": مالك
 (6)." بواحدة يوتر مث ميسل   مث ركعتني يصلي ولكن

رمحه هللا استحب أن يوتر بثالث قال ابن رشد احلفيد :" وأما صفته فإن  مالكا و 
 (7) يفصل بينها بسالم "

,  سالم غري من به وصله رهوك  , بسالم الوتر من الشفع فصل وندبوقال القروي :"
 (8) " . شفع غري من الوتر على االقتصار كرهي   كما

 ويفصل شفع يتقدمها واحدة ركعة وهو ]أي :الوتر[ صفتهوقال ابن جزيء : " 
 (9) ."بسالم  بينهما

 ثالثة من أفضل بسالمني مفصولة ثالثة نقال الغزايل :" إ وعند الشافعية :
 . (10)"  موصولة

 كل من يسلم ركعة عشرة حدىإ وأكثره , ركعة وأقله والوترقال الشريازي : " 
 (11) بتسليمتني ركعات ثالث الكمال وأدىن ركعتني

                                 
    .   1/212املدونة لإلمام مالك    6))
    .   1/145بداية اجملتهد وّناية املقتصد البن رشد    7))
    .  1/130ااخالصة الفقهية للقروي    8))
    .    1/61القوانني الفقهية البن جزيء    9))
 . 2/211الوسيط يف املذهب الشافعي للغزايل    10))
 . 1/34شريازي التنبيه لل  11))
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 (12) . ركعتني " كل من مسل  ي   أن والنهار الليل تطوع يف ةن  قال الشاشي : " والس  
 ركعات ثالث الكمال وأدىن ركعة , عشرة إحدى وأكثره ركعة , الوتر "وأقل   وقال :

 (13) . بتسليمتني "
 ركعتني, كل يقطع مثىن , مثىن والنهار الليل نوافل يف وقال املاوردي : " األفضل

 (14) " . إبحرام بعدمها ما يستأنف مث بسالم,
  (15) " الركعتني يف ميسل   أن يعجبينل اإلمام أمحد : " قا وعند احلنابلة : 

 ركعتني فيصلي( بسالمني ركعات ثالث) الوتر يف( الكمال وأدىن)وقال البهويت : 
 (16) .عمال أكثر ألنه م؛ويسل   الثالثة مث , ويسلم

 (17) . ": " وأدىن الكمال ثالث بسالمني وقال مرعي الكرمي 
 (18) " . بسالمني ركعات ثالث الوتر يف الكمال وأدىنوقال البعلي : " 

يف هذه  , وكذلك املالكية فيتضح لنا من خالل إيراد كالم الشافعية , واحلنابلة
: ها . لذلك يقول لِ الصورة ؛ أن  فصل الثالث ركعات يف الوتر أفضل من وص  

 مستحب بسالم الشفع وبني -أي ركعة الوتر- بينها والفصل"  األزهري املالكي :
 األحاديث لكثرة بسالمني ,مفصولة يهاصل  ي   أن األفضلويقول النووي : "  (19)" 

 (20) " . العبادات ولكثرة, فيه الصحيحة
 من أدلة هذا القول : 

                                 
 . 2/115حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء للشاشي   12))
 . 2/118املرجع السابق    13))
 . 2/289احلاوي الكبري للماوردي    14))
 . 94ص  السجستاين داود أيب رواية أمحد اإلمام مسائل . 2/115املغين البن قدامة   15))
 . 1/113 للبهويت 16) )
( (1741 . 
( (18 
((19   . 
((20  4/13 . 
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 كيف: هللا رسول اي فقال رجل قام: »قال رضي هللا عنهما عمر ابن عن   -1
(21)   بواحدة فأوتر الصبح خفت فإذا مثىن, مثىن   هللا رسول فقال الليل؟ صالة



 (22)

 بني فيما يصلي   هللا رسول كان" : قالت أّنا عنها هللا رضي عائشةعن  -3
 ةعشر  إحدى الفجر إىل العتمة الناس يدعو اليت وهي ,العشاء صالة من غ  ر  ف  يـ   أن

 (23) " بواحدة ويوتر ركعتني كل بني يسلم ركعة
 حىت الوتر يف , والركعتني الركعة بني يسل م كان عمر بن هللا عبد أن انفع عن  -4

 (24)   حاجته ببعض أيمر
 بني فصل" ا: فقال  النيب سأل رجال أن رضي هللا عنهما عمر ابن عن -5

  (25)"  ابلسالم الثنتنيمن  الواحدة
 فاضطجعت   خالته وهي , ميمونة عند ابت أنه أخربه عباس ابن ن  أ كريب عن -6
 انتصف حىت فنام , طوهلا يف وأهله  هللا رسول واضطجع , وسادة عرض يف

 آل من آايت عشر قرأ مث , وجهه عن النوم ميسح فاستيقظ منه قريبا أو , الليل
 قام مث , وضوءال فأحسن فتوضأ قةمعل   (26) ن  ش   إىل  هللا رسول قام مث ,عمران
 أبذين وأخذ ,رأسي على اليمىن يده فوضع جنبه إىل فقمت مثله فصنعت  ؛  يصلي

                                 
 1/516 مسلمصحيح  . 1137رقم  51/ 2  البخاريصحيح  .. 5103رقم  9/118. 4571رقم  8/179مسند اإلمام أمحد 21) )

.سنن  475رقم  1/263 النسائي. السنن  الكربى   437  رقم 2/300 الرتمذيسنن  .1328 رقم 1/509 داود .سنن أيب 749رقم 
 .   1320رقم  1/418ابن ماجه 

,مسند الشاميني  2435رقم  6/191ابن حبان حمققوه : إسناده قوي .صحيح .قال  5461رقم  9/332مسند اإلمام أمحد  22))
 . 327رقم  2/32. وصححه األلباين يف إرواء الغليل  648رقم  1/373للطرباين 

واللفظ له.  736رقم  1/508 مسلمصحيح  . 1123رقم  2/49 البخاري.صحيح  25105رقم  42/42مسند اإلمام أمحد  23) )
    .  1358رقم  1/432.سنن ابن ماجة  1252رقم  2/91السنن الكربى للنسائي .1338رقم  1/511سنن أيب داود 

((24 
((25 
 ( .1/140الشن  : القربة البالية .)فتح الباري البن حجر 26))
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 مث , ركعتني مث , ركعتني مث , ركعتني مث , ركعتني مث , ركعتني صلى مث,  يفتلها
 (27).. " أوتر مث , ركعتني

 (28) " . الوتر ركعيت يف يسلمون  النيب أصحاب كان: »الزهري قال -7
 . (29)وأكثر عن النيب  ,األحاديث يف التسليم من الركعتني أقوى ألنو  -8
ا أكثر عمال و  -9  أكثر كان ما"   :قاعدة على , فتكون بذلك أكثر أجرا .(30)أّن 

  , النية لزايدة  ؛ وصله من أفضل الوتر فصل كان مث    ومن " فضال أكثر كان  , فعال
  (31) .  والسالم  , والتكبري
الوصل بني الركعات الثالث , و جيلس بعد الثانية فيتشهد وال  :ة الثاني الصورة

ي سل م , بل يقوم للثالثة ويسلم بعدها , فتكون يف اهليئة كصالة املغرب , وهذه 
 الصورة فيها أربعة  أقوال :

, فال أي الواجبة أن  هذه الصورة هي مذهب احلنفي ة واملتعي نة عندهم القول األول :
ن أئمة احلنفية من ال يصر ح بذكر التشه د  يف الثانية , وإمن ا ي فهم يصح  غريها. وم

نا فمنهم على سبيل املثال ال احلصر :   ذلك ِضم 
أبو الليث السمرقندي حيث قال : " فعندان الوتر ثالث ركعات بتسليمة واحدة يف 

 "   (32) األوقات كلها"

  (33) يف آخرهن عندان "قال السرخسي : "  الوتر ثالث ركعات , ال ي سل م إال  و 
قال الكاساين : " قال أصحابنا: الوتر ثالث ركعات بتسليمة واحدة يف األوقات  و 

 (34)كلها " 
                                 

((27  
((28  
((29 
((30 
((31 
 202/ 1حتفة الفقهاء  للسمرقندي   32))
((33    .                                          . 
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 (35)قال املريغيناين " الوتر ثالث ركعات ال يفصل بينهن بسالم " . و 
 (36) قال النسفي " الوتر واجب وهو ثالث ركعات بتسليمة " .و 
 (37) ثالث ركعات ) ال يفصل بينهن بسالم ( ". قال البابريت : "الوتر عندانو 

 " وهو ثالث ركعات بسالم واحد "  وقال احلليب
(38)

 

ومن أئمة احلنفية من يصر ح بذكر التشه د وجواب يف الثانية, فمنهم على سبيل املثال 
شرح اهلداية : " )الوتر ثالث ركعات ال يفصل بينهن يف ال احلصر :  العيين 
 .(39)ند الثانية وال يسلم, ويتشهد عند الثالثة ويسل م " بسالم( بل يتشهد ع

) وجيلس  وقال الشرنباليل : " يف الوتر ) ثالث ركعات ( يشرتط فعلها ) بتسليمة (
 . (40) ( وجواب ) على رأس ( الركعتني ) األوليتني منه (

فيه )قوله كاملغرب( أفاد به أن الق ع د ة األوىل  وقال ابن عابدين يف حاشيته : "
."  واجبة, وأنه ال يصلي فيها على النيب  

 (41)
 

.ويرى وجوب اجللوس  (42)قال ابن جنيم : " وهي ثالث ركعات بعد العشاء " و 
فيقول : " القعدة األوىل واجبة يف الفرض , والنفل والوتر ذو  للتشهد يف الثانية .

 ي : التشهد األول. يعين ابلقعدة األوىل أ (43) شبه هلما فوجبت القعدة األوىل فيه "

ا كاملغرب  ا ي صرح أبّن  فمنهم على سبيل ومنهم من مل ي صر ح بوجوب التشهد ,وإمن 
حنيفة رمحه هللا :"يف الوتر ثالث  حيث ذكر قول أيباملثال ال احلصر : الشيباين :

                                                                                             
((34    

((35    

((36    

(

((38      .                                                   

((39    

 . 163مراقي الفالح إبمداد الفتاح شرح نور اإليضاح وجناة األرواح للشرنباليل ص   40))
((41   

 . 2/40البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن جنيم    42))
 . 47/ 2املرجع السابق   43))
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ركعات كثالث املغرب ال تفصيل بينهن بسالم ,وال غريه يقرأ يف كل ركعة بفاحتة 
 (44)". الكتاب وسورة

"  املغربكقال الس غدي : " يوتر بتسليمة كوتر النهار وهي  و 
(45) 

(46) )وهو ثالث ركعات بتسليمة( كاملغرب " . قال احلصكفي يف شرحه :"و 
 

" الوتر واجب, وهي ثالث ركعات كاملغرب ال يسلم    قال ابن مودود املوصليو 
 (47) بينهن " .

 دلة منها:ويستدلون على الصورة املتعي نة عندهم  أب  
ال ي سل م يف ركعيت الوتر ".قالت:" كان رسول هللا  رضي هللا عنهاعن عائشة  -1

(48) 
يوتر بثالث ال ي سل م  عن عائشة رضي هللا عنها قالت : " كان رسول هللا  -2

 (49) إال  يف آخرهن " .
قال : " صالة املغرب وتر صالة  عن ابن عمر رضي هللا عنهما , أن  النيب  -3

 (50) النهار , فأوتروا صالة الليل " .
يوتر  أّنما قاال :" كان رسول هللا    (52)وعائشة (51)ماروي عن ابن عباس-4

 . بثالث ركعات "

                                 
 .1/190مد بن حسن الشيباين احلجة على أهل املدينة حمل   44))
((45                                               . 

((46     

((47      

ــــــــــــــــــــــقي .السنــن الكبــرى للبيهـــــــ 1670رقم   1/280. شرح معاين اآلاثر للطحاوي 1404رقم   156/  2السنن الكربى للنسائي   48))
.  وحس ن إسناده  1649رقم  2/23. سنن الدارقطين  263رقم  1/96. موطأ مالك رواية حممد بن حسن الشيباين  4814رقم  3/45

 . 4/17النووي يف اجملموع 
. 3/235ى وقال : صحيح على شرط الشيخني.سنن النسائي الصغر  1140رقم  447/ 1املستدرك عل الصحيحني للحاكم   49))
 . 25223رقم  42/126. ويف مسند اإلمام أمحد :)مث  أوتر بثالث ال يفصل فيهن (  1/195. شرح معاين اآلاثر للطحاوي  1/248
: "وهذا السند على شرط الشيخني"  10/352.قال العيين يف عمدة القاري  1387و  1386رقم  1/435السنن الكربى للنسائي  50))

 . 6720ح اجلامع رقم .وصححه األلباين يف صحي
رقم  2/134.قال حمققوه : صحيح, وهذا إسناد على شرط مسلم.السنن الكربى للنسائي  2740رقم  4/471مسند اإلمام أمحد   51))

1342 . 
   وصححه ووافقه الذهيب . 304/ 1. املستدرك عل الصحيحني للحاكم  25223رقم  126//42مسند اإلمام أمحد  52))
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 ركعة الرجل يصلي أن البترياء عن ّنى"  : أن  النيب  حديث ابن مسعود  -5
 .(53)"  هبا يوتر واحدة

: " وتر الليل ثالث كوتر النهار, وصالة املغرب    قال عبد هللا بن مسعود -6
 "(54)  
وعن احلسن قال : كان أ يب  يوتر بثالث ال ي سل م إال  من الثالثة مثل املغرب  -7
."(55) 
عن عقبة بن مسلم قال : سألت عبدهللا بن عمر عن الوتر , فقال : أتعرف  -8

 (56) , وأحسنت . وتر النهار ؟ فقلت : نعم صالة املغرب . قال : صدقت
قال اثبت : صلى بنا أنس الوتر أان عن ميينه , وأم ولده خلفنا ثالث ركعات مل  -9

 (57) يسل م إال يف آخرهن " .
: أن الوتر مثل  قول أيب العالية رمحه هللا : " علَّم نا أصحاب  حممد   -10

 (58)صالة املغرب , فهذا وتر الليل , وهذا وتر النهار "
أمجع املسلمون على أن الوتر ثالث, ال ي سل م إال يف رمحه هللا :   قول احلسن-11

 .(59) آخرهن
 ون وِقش هذا القول  : 

 أبن ه قد ثبت عنه  -1

. فلماذا ننكر ذلك 
                                 

. وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية هذا احلديث مع جمموعة أحاديث وقال عنها : )وأهل احلديث  13/254عبدالرب  التمهيد البن  53))
 يف: املقاصد يف قال(. وقال الشوكاين : ) 7/311أو موضوعة عليه . منهاج السنة النبوية  متفقون على أّنا كذب على رسول هللا 

   (. 28الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة ص  .فضعي مرسل: النووي وقال.الوهم غلبه من سنده
. وصححه البيهقي موقوفا. ورواه الدارقطين  4812رقم  3/45.والسنن الكربى له  5500رقم  4/70معرفة السنن واآلاثر للبيهقي   54))

   .وقال حمققه : إسناده ضعيف .   1653رقم  2/349يف سننه 
 . 22. خمتصر قيام الليل البن نصر املروزي ص  7725 رقم 4/259املصنف لعبدالرزاق  55))
 .  1543رقم  1/279شرح معاين اآلاثر للطحاوي  56))
 . 1747رقم  1/294املرجع السابق  57))
   .  1612رقم   1/293شرح معاين اآلاثر للطحاوي   58))
 . 2/194املصنف يف األحاديث واآلاثر البن أيب شيبة   59))
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ة : الوتر ثالث ركعات ال جيوز أكثر من قال ابن العريب رمحه هللا : " وقال احلنفي  
ذلك , وال أقل  . وقوهلم هذا ابطل ظاهر البطالن , فإن ه قد ثبت اإليتار أبكثر من 

 (60)ثالث ركعات , وأبقل  منها ابألحاديث الصحيحة , واآلاثر القوي ة "
 مثىن الليل صالة: »  النيب قال: قال رضي هللا عنهما عمر بن هللا عبد عنو  -2

فهذا احلديث  (61) .«صليت ما لك توتر ركعة فاركع تنصرف, أن أردت فإذا مثىن,
( 5رقم ) على صحة , وجواز الركعة الواحدة , مع ضعف حديث البترياءوغريه يدل  
 , كما بي نته يف احلاشية . من أدل تهم

أن ه ميكن اجلمع بني الصورتني , وهو أحرى أال نطرح الصورة األخرى , فيقال  -3
أبن األفضل هو صالة الوتر مفصوال كما يقول اجلمهور ,وجيوز صالهتا سردا  :

 بتشهدين , لكن مع الكراهة كما سيأيت .
أن  صالة الوتر سن ة وليست بواجبة , فلإلنسان أن  يصل ي  ماشاء من عدد  -4

: " الوتر ليس حبتم كهيئة  الركعات , وال ن لزمه بعدد معني  . لذا يقول علي 
   . " (62)وبة , ولكنه سن ة سن ها رسول هللا املكت

  , وبعض الشافعية(63)وبه قال بعض احلنابلة :كالسامر ي واحلج اوي : ينالقول الثا
أن  الثالث موصولة بتشهدين   ,(65)وهو اختيار شيخ الشافعية أبوزيد املروزي(  64)

 موصولة, فأكثر ثبثال فأوتر ركعة, على زاد وإذا قال النووي:).   جائزة بال كراهة.
 اليت يف آخر تشهد وله األخرية, يف واحدا تشهدا يتشهد أن له أن: فالصحيح

 أوتر ملن جيوز ال: وجه ويف. واحد تشهد على االقتصار جيزئ ال: وجه ويف. قبلها

                                 
 . 2/451شرح جامع الرتمذي البن العريب حتفة األحوذي يف  60))
 . 993رقم  2/24صحيح البخاري  61))
. وصححه األلباين يف صحيح وضعيف سنن  1620رقم  1/120.سنن الدارمي  1676رقم  3/229السنن الصغرى للنسائي   62))

 .  4/320النسائي 

   170/ 2اإلنصاف للمرداوي   63))
   .  2/231.التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي للبغوي  3/321بن الرفعة كفاية النبيه يف شرح التنبيه ال  64))
 .  2/232.التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي للبغوي  2/238حبر املذهب يف فروع املذهب الشافعي للروايين   65))
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 على يقتصر بل صالته, بطلت فعل, فإن. بتسليمة تشهدين يتشهد أن بثالث,
 (كله ذلك جواز والصواب منكران, الوجهان نوهذا. التشهدين يف يسلم أو تشهد

قال يف املستوعب: " وإن صلى الثالث بسالم واحد جاز, وجيلس له عقيب و   (66)
وإن أوتر بسبع أو مخس مل جيلس إال   قال يف اإلقناع :"و  (67) الثانية كصالة املغرب "

يف آخرهن ,وهو أفضل منها ,وأدىن الكمال ثالث بسالمني, وهو أفضل , 
ستحب أن يتكلم بني الشفع والوتر وجيوز بسالم واحد ,ويكون سردا وجيوز  وي  

حيث  وممن يرى جواز ذلك من املعاصرين السيد سابق رمحه هللا  (68) " . كاملغرب
 صالة جيوز كما وسالم, بتشهد ركعة صالة مث ركعتني , الوتر أداء وجيوز) يقول :

 يف إال ,يتشهد أن غري من عضبب بعضها الركعات لصِ في   وسالم, بتشهدين الكل
 فيصليها االخرية الركعة إىل يقوم مث فيها فيتشهد؛ االخرية قبل هي اليت الركعة

 خرية,األ الركعة يف وسالم واحد بتشهد الكل أداء وجيوز ,(69)مويسل   فيها ويتشهد,
 . ) (70) النيب عن وارد جائز ذلك كل

 دليلهم : 
 (71)الليل ثالث كوتر النهار,وصالة املغرب" :"وتر  قال عبد هللا بن مسعود  -1
 (72) " أنه أوتر بثالث مثل املغرب " . عن أنس   -2
: أن الوتر مثل صالة  قول أيب العالية رمحه هللا : " علَّم نا أصحاب  حممد   -3

 (73)املغرب , فهذا وتر الليل , وهذا وتر النهار "
                                 

 . 1/328روضة الطالبني للنووي    66))
  . 170/ 2. اإلنصاف للمرداوي  1/194املستوعب للسامري    67))
 .   1/239.شرح منتهى اإلرادات للبهويت  1/144اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد للحجاوي   68))
أن ه صلى الثالث بتشهدين كاملغرب , بل ّنى عن ذلك . انظر ص  وهذا على مذهب احلنفي ة . والصحيح أن ه مل يثبت عن النيب  69))

 .من هذه الرسالة 13

 .  141/  1فقه السنة للسيد سابق  70))
. وصححه البيهقي موقوفا. ورواه الدارقطين  4812رقم  3/45.والسنن الكربى له  5500رقم  4/70معرفة السنن واآلاثر للبيهقي   71))

   .وقال حمققه : إسناده ضعيف .   1653رقم  2/349يف سننه 
((72 
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ابلثالث نص  صريح يف الباب.فهو نوقش هذا القول : أبن  حديث النهي عن الوتر 
"قال : أن  النيب  فعن أيب هريرة  ينقض اجلواز بال كراهة .

 . " (74)  
ا , وبه قال وقال به بعض احلنابلة : مبنع هذه الصورة وإبطاهل : ثالثالقول ال

, وقال به أيضا بعض الشافعية : "عن  (75) القاضي أبويعلى : " أبن ه ال يكون وترا "
القاضي احلسني أنه ال جيوز أن يوتر بثالث بتشهدين وتسليمة واحدة؛ كاملغرب, 

: إذا جلس بعد الثانية  هأن ويرى القف ال. ورمبا يقول: ببطالن صالته إذا تعمد ذلك
 ودليلهم: (76) الته, وإن كان ساهيا , فعليه سجود السهو " .متعمدا , بطلت ص

"قال : أن  النيب  حديث أيب هريرة  -
 . " (77) 

ثالث سردا بتشهدين وجه الداللة: احلديث صريح يف النهي , فال جيوز اإليتار ابل
 ملشاهبتها لصالة املغرب .

 نوقش هذا الدليل : 
ض أبن  هذا النهي يقتضي الكراهة , وهو الذي عليه أهل العلم , وكل من تعر   -1

 (78) مل يذكر أن  النهي ي فيد التحرمي . , أو التعليق  للحديث ابلشرح

                                                                                             
   .  1612 رقم  1/293شرح معاين اآلاثر للطحاوي   73))
((74

وقال عن رواته:)كلهم  
 . 2/481.وقال احلافظ ابن حجر:إسناده على شرط الشيخني  3/45األوطار للشوكاين  وصحح إسناده العراقي انظر : نيل.ثقات( 

 .  2/10. املبدع يف شرح املقنع البن مفلح  1/239.شرح منتهى اإلرادات للبهويت 1/144اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد للحجاوي 75))
قال  . 2/121.العزيز يف شرح الوجيز للرافعي  2/998اضي حسني التعليقة للق. 3/321كفاية النبيه يف شرح التنبيه البن الرفعة   76))
:) وأما اإليتار بثالث ركعات بتشهدين كاملغرب, كما يقول احلنفية, فال يشرع؛ لصحة النهي عن تشبيه  شيخ حممد بن علي اإلتيويب ال

 . ( 18/66ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب  . الوتر ابملغرب
((7712 . 

 



 
14 

بتشهدين  جواز الصالة ثالاث  تدل  على وردت آاثر عن بعض الصحابة -2
 كاملغرب منها:

 (79):"وتر الليل ثالث كوتر النهار,وصالة املغرب"  عبد هللا بن مسعود  قول -1
 (80) " أنه أوتر بثالث مثل املغرب " . عن أنس   -2
: أن الوتر مثل صالة  قول أيب العالية رمحه هللا : " علَّم نا أصحاب  حممد   -3

 (81)النهار " املغرب , فهذا وتر الليل , وهذا وتر
تشبيه الوتر ابملغرب  وبه قال الشافعية : أّنا جائزة مع الكراهة ؛ألن   : رابعالقول ال

فإن  مج  ع بني ثالث ركعات بتسليمة جاز ويتشهد يف كل ركعتني فإن  مكروه .
 .(82)اقتصر على تشهد واحد جاز 

 دليلهم :
"قال : أن  النيب  حديث أيب هريرة  -1

 . " (83) 
ا للكراهة .  وجه الداللة :أن  النهي يف احلديث ليس للتحرمي , وإمن 

هو القول الرابع هذا ,الذي قال به يف الصورة الثانية  -وهللا أعلم– والذي يرتج ح
 الوتر ثالاث سردا  بتشهدين ,لكن مع الكراهة لآليت:  أنه جيوز صالةالشافعية, 

                                                                                             
. العيين يف  2/452املباركفوري يف حتفة األحوذي  78))

. واملوقع الرسي لسماحته  10/137. شيخنا ابن ابز يف فتاوى نور على الدرب  7/161وله عمدة القاري 
 . 112مثل صالة املغرب( . األلباين يف صالة الرتاويح ص بعنوان:)حكم صالة الوتر 

. وصححه البيهقي موقوفا. ورواه الدارقطين  4812رقم  3/45.والسنن الكربى له  5500رقم  4/70معرفة السنن واآلاثر للبيهقي   79))
   .وقال حمققه : إسناده ضعيف .   1653رقم  2/349يف سننه 

((80 
   .  1612رقم   1/293شرح معاين اآلاثر للطحاوي   81))
.املنهج  2/227حاشية الشرواين)مطبوع مع حتفة احملتاج( .  2/115يب بكر الشاشي حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء أل  82))

ية يف شرح البهجة الوردية )مطبوع مع الغرر( .حاشية العبادي على الغرر البه 137القومي شرح املقدمة احلضرمية البن حجر اهليتمي ص
   . 28/303املوسوعة الفقهية الكويتية  . 2/114.ّناية احملتاج إىل شرح املنهاج للرملي  1/390
((83 
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قال : "  أن ه  حلديث الوارد يف النهي من حديث أيب هريرة ا -1

 . " (84)

 (85)

 (86)

 (87)

 
اقتصر على أو ل احلديث وهو:"ال توتروا بثالث تشبهوا بصالة  لو أن ه  -د

ملـ ا أرشد , وحث  املسلم على أال   املغرب" , لكان النهي للتحرمي قطعا , ولكن ه 
ِثر , ويزيد يف عدد ركعات الوتر ؛ فبهذا  ا عليه أن  ي ك  يقتصر على الثالث , وإمن 

للمسلم أن  ااألمر فيه سعة , واختيار  فجعل النيب  تزعزع التحرمي إىل الكراهة ,
 (88) عدد شاء , فانتقل النهي من التحرمي إىل الكراهة .أي يصلي الوتر على 

وممن قال بذلك من املعاصـرين , الشيخ العـــال مة عبدهللا بن جربيـن رمحه هللا ,  -ه
بعا بسالم, وأجاز حيث قال : " وقد أجاز العلماء أن يصلي الوتر مخسا بسالم وس

                                 
((84 
 2/294أليب البقاء الدمريي  املنهاج شرح يف الوهاج النجم85))

 .1/243.حاشيتا قليويب وعمرية  1/483.حاشية اجلمل على شرح املنهج 2/272.حاشية الشرواين على حتفة احملتاج)مطبوع مع التحفة( 
((86 
 من هذه الرسالة  . 13ص 87))
 .)بتصرف( . 3/79عطية سامل شرح بلوغ املرام ل88))
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بعضهم الثالث سردا, وكره كثري من العلماء أن يصليها بتشهدين كاملغرب, ولكن 
  (89)ذلك جائز مع الكراهة. وهللا أعلم ".

وقال األلباين رمحه هللا : " أن اإليتار بثالث بتشهدين كصالة املغرب مل أيت فيه 
أن ال يقعد بني  ولذلك خنتار,حديث صحيح صريح ,بل هو ال خيلو من كراهة 

 (90)الشفع والوتر وإذا قعد سل م , وهذا هو األفضل "
قالت اللجنة الدائمة لالفتاء يف اململكة العربية السعودية :) وقد مجع بعض العلماء و 

بني هذه األحاديث حبمل حديث النهي على من صلى الثالث كاملغرب, فإن هذا 
الث على ما إذا مل جيلس فيها بث هو التشب ه ابملغرب, ومحل أحاديث إيتاره 

للتشهد إال يف الثالثة, ومجع بعضهم حبمل حديث النهي عن اإليتار بثالث على 
 الكراهية ,وأن األفضل ترك اإليتار بثالث, وعلى كل حال فاألمر يف ذلك واسع( .

(91)  


 (92)

 
 

ري أن يفصل بينهن بسالم ث متصلة سردا, أي من غأن يصلي الثال: لثةالصورة الثا
روي ذلك عن عمر , وعلي , وابن مسعود , وحذيفة , وأ يب  بن كعب . وال جلوس

يز , والفقهاء , وبه قال عمر بن عبدالعز  , وابن عباس , وأنس , وأيب أ مامة 
                                 

فتاوى الصيام للشيخ عبدهللا بن جربين . مجعها ورتَّبها : راشد بن عثمان الزهراين قام بتنسيق الِكتاب ونشره : سلمان بن عبدالقادر  89))
 .     91أبو زيد  ص 

 .     112 صالة الرتاويح  لأللباين ص   90))
 .    169/ 7فتاوى اللجنة الدائمة   91))

((92 . 
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 هوو (93) وسفيان الثوري.السبعة ابملدينة ,وسعيد بن املسي ب ,وإليه ذهب الكوفيون ,
يف حالة واحدة  وأجازها املالكية,(95),واحلنابلة (94)الشافعية عند جواز هذه الصورة

 (96) .فال أبس عندهم حينئذام يسردها ,كون املأموم يصلي خلف إم:
 واألدل ة على هذه الصورة تكون يف املبحث الثالث اآليت .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
((93 
((94 
((95 
     .   1/145بداية اجملتهد وّناية املقتصد  البن رشد .316/  1لدسوقي لالشرح الكبري  96))
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 ابلثالث سردا : املبحث الثالث : األحاديث الواردة يف الوتر






(97)

الوتر  ال ي سل م يف ركعيت " كان رسول هللا قالت : رضي هللا عنهاعن عائشة  -2
".(98) 



 (99)



 (100)

                                 
 . 738رقم  1/509صحيح مسلم  3569رقم  4/191.   2013رقم  3/45.  1147رقم  2/53صحيح البخاري   97))
.السنن الكربى للبيهقي  1670رقم   1/280. شرح معاين اآلاثر للطحاوي 1404 رقم  156/  2السنن الكربى للنسائي   98))
 . 4/17.  وحس ن إسناده النووي يف اجملموع  263رقم  1/96موطأ مالك رواية حممد بن حسن الشيباين  . 4814رقم  3/45
. مسند اإلمام  1/248 3/235ئي وقال : صحيح على شرط الشيخني. سنن النسا 304/ 1املستدرك على الصحيحني للحاكم   99))

 1/195. شرح معاين اآلاثر للطحاوي  6/155أمحد 

. سنن ابن 443رقم  1/250. سنن النسائي الكربى  1424رقم  1/534بنحوه.سنن أيب داود  38/524مسند اإلمام أمحد  100))
  1/444ني للحاكم وصححه .املستدرك على الصحيح 2407رقم  6/167. صحيح ابن حبان وصححه  1190رقم  1/376ماجة 

 1128رقم 
هذا احلديث خمتلف فيه رفعه قوم  

ووقفه آخرون , وكلهم ثقة , فينبغي أن يكون القول فيه قول من رفعه ؛  ري , عن عطاء بن يزيد , عن أيب أيوب , عن النيبعن الزه
 أراه وال! الوقف رواية املتقدمني بعض رجح وقد :)مث قال وذكر األلباين أن  من أوقفه أربعة , ومن رفعة تسعة. (ألنه حفظ ما مل حيفظ واقفه

  .(  5/164.صحيح أيب داود. األم.  أعلم وهللا. أصح فالرفع ,.. أيضا رفعه قد بعضهم أن على.قلة أوقفوه لذينا ألن صوااب ؛
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(101)

6- 

(102) 
عن أيب سلمة  -7

 (103) 
عن علي  -8

 (104) 
يصل ي من الليل  عنهما قال : " كان رسول هللا  عن ابن عباس رضي هللا -9

مثاين  ركعات ويوتر بثالث , ويصل ي الركعتني , فلم ا كرب صار إىل تسع وست  
 (105)" وثالث  

 كان بكم:  عنها هللا رضى لعائشة قلت قال : قيس أىب بن هللا عبد عن -10
 وثالث مثانو  وثالث وست وثالث أبربع يوتر كان:  قالت يوتر  هللا  رسول
 (106) عشرة ثالث من أبكثر وال سبع من أبنقص يوتر يكن ومل وثالث وعشر

 
 
 
 
 

                                 
 . .  1699رقم   3/235سنن النسائي  101))

.  12372رقم  12/27.املعجم الكبري للطرباين  1702رقم   3/236سنن النسائي  102))
  

.  6843رقم  2/91.املصنف يف األحاديث واآلاثر البن أيب شيبة  1699رقم   3/235سنن النسائي  103))
 . 

 . 460رقم  2/323لرتمذي  سنن ا.وضع ف إسناده حمققوه  . 685رقم  2/10مسند اإلمام أمحد   104))

 حمققوه : صحيح , وهذا إسناد على شرط مسلم .  .قال 2714رقم  4/447مسند اإلمام أمحد   105))

 .  5/105.وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود 1364رقم  1/517سنن أيب داود   106))
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 املبحث الرابع : اآلاثر الواردة يف الوتر ابلثالث سردا :
يقول : " الوتر حق فمن  عن عطاء بن يزيد أنه سع أاب أيوب األنصاري  -1

بثالث فليفعل , ومن أحب أن يوتر خبمس ركعات فليفعل , ومن أحب أن يوتر 
 (107) أحب أن يوتر بواحدة فليفعل " .

 (108) عن ابن طاووس , عن أبيه : " أن ه كان يوتر بثالث ال يقعد بينهن  " . -2
عن احلسن قال : " كان أ يب  بن كعب يوتر بثالث ال ي سل م إال  يف الثالثة وترا  -3

  (109)مثل املغرب " 
: " مجع الناس على أ يب  بن كعب ومتيم  قال  عن السائب بن يزيد عن عمر -4

يب  يوتر بثالث ركعات " .الداري فكان أ  
 (110)  

 (111) " . بثالث يوتر"  كان  كعب بن أيب   أن: يزيد بن السائب عن -5
عن عمرو بن مر ة قال : سألت أابعبيدة عن وتر عبدهللا فقال : " كان يوتر  -6

 (112) بثالث فأعلى يف آخر الليل " .
, ويف مصنف عبدالرزاق : " أنه  (113) " أنه كان يوتر بثالث " . أنس  عن -7

وعنه  (114) أوتر بثالث مثل املغرب " .

الوتر أان عن ميينه ,وأم  ولده  وقال اثبت البناين : "صل ى يب أنس (115)
ن  , ظننت أن ه يريد أن يعل مين ".خلفنا ثالث ركعات ,مل  يسل م إال يف آخره

 (116)  

                                 
رقم  1/291.شرح معاين اآلاثر للطحاوي  4633رقم  3/19. مصنف عبدالرزاق  1712رقم  3/238السنن الصغرى للنسائي   107))

 .  4/356. وصححه األلباين يف صحيح وضعيف سنن النسائي  1/302. املستدرك على الصحيحني  1604

 .   4669رقم  3/27مصنف عبدالرزاق  108))

 .   1/877.االستذكار البن عبدالرب 7725رقم  4/259املرجع السابق  109))

 .   7727م رق 4/260مصنف عبدالرزاق  110))

 .   4661رقم  3/260املرجع السابق  111))

 .   4637رقم  3/20مصنف عبدالرزاق  112))

 .    8624رقم  2/89.املصنف يف األحاديث واآلاثر البن أيب شيبة  1615رقم  1/294شرح معاين اآلاثر للطحاوي   113))

 .   4663رقم  3/26مصنف عبدالرزاق  114))

 .        6840رقم  91 /2اثر البن أيب شيبة املصنف يف األحاديث واآل  115))

 .  1747رقم  1/294شرح معاين اآلاثر للطحاوي   116))
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 (117) عن أيب غالب قال : " كان أبو أمامة يوتر بثالث ركعات " . -8
 عن سعيد بن جبري : " أنه كان يوتر بثالث , ويقنت يف الوتر قبل الركوع " . -9

(118) 
عن مكحول عن عمر بن ااخطاب " أنه أوتر بثالث ركعات مل يفصل بينهن  -10

 (119) بسالم " .
 (120)عن مكحول : " أنه كان يوتر بثالث ال يسل م يف ركعتني " -11
عن أيب خلدة قال : سألت أاب العالية عن الوتر , فقال : " عل منا أصحاب  -12

, أو عل موان أن  الوتر مثل صالة املغرب , غري أان  نقرأ يف الثالثة , فهذا  حممد 
 (121) وتر الليل , وهذا وتر النهار " .

قال : "الوتر ثالث كصالة املغرب , وتر النهار "  عن عبدهللا بن مسعود  -13
 .(122) 

قال املسور بن خمرمة : " د فـ نَّا أاببكر ليال , فقال عمر : " إين  مل أ وتر , فقام  -14
ن ا وراءه فصل ى بنا ثالث ركعات , مل يسل م إال يف آخرهن  " .  (123) وص فف 

 يوتر فكان , رمضان يف للناس يقرأ معاذ كان" :  قال الصنعاين حنش عن  -15
 فلما , تسليمه خلفه من يسمع حىت ؛ ابلسالم الثنتني وبني بينها يفصل بواحدة

 الناس له فقال. منهن فرغ حىت ميسل   مل؛  بثالث فأوتر اثبت بن زيد للناس قام تويف
  (124) . " الناس انفض   متلَّ س   ن  إ ولكن,  ال : فقال ! صاحبك سنة عن أرغبت :

                                 
 .  1598رقم  1/290. شرح معاين اآلاثر  6826رقم  2/90مصنف عبدالرزاق   117))

 .      6835رقم  90 /2املصنف يف األحاديث واآلاثر البن أيب شيبة 118) )

 .      6831رقم  2/90املرجع السابق  119) )

 .      6836رقم  2/90املصنف يف األحاديث واآلاثر البن أيب شيبة  120) )

 .  1612رقم  1/293شرح معاين اآلاثر للطحاوي   121))

.والسنن  1613رقم  1/294شرح معاين اآلاثر للطحاوي  . ويف 1744رقم  2/90بن أيب شيبة املصنف يف األحاديث واآلاثر ال  122))
 بلفظ : " الوتر ثالث كوتر النهار , صالة املغرب ". وصححه البيهقي . 4812رقم  3/45الكربى للبيهقي 

 بلفظ مقارب    6822رقم  2/89.املصنف يف األحاديث واآلاثر البن أيب شيبة 1742رقم  1/293شرح معاين اآلاثر للطحاوي    123))

 .  1618رقم  1/294شرح معاين اآلاثر للطحاوي   124))
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قال ابن وهب : أخربين ابن أيب الزاند , عن أبيه , قال : " أثـ ب ت  عمر بن  -16
 (125) عبدالعزيز الوتر ابملدينة بقول الفقهاء ثالاث , ال ي سل م إال يف آخرهن  " .

,  املسيب بن سعيد السبعة, عن أبيه, عن الزاند, أيب بن الرمحن عبد عن -17
,  زيد بن وخارجة,  الرمحن عبد بن بكر وأيب,  حممد بن سموالقا,  الزبري بن وعروة
 وصالح فقه أهل سواهم مشيخة يف,  يسار بن وسليمان,  هللا عبد بن هللا وعبيد
 وعيت مما فكان. رأاي وأفضلهم أكثرهم بقول فأخذ الشيء يف اختلفوا ورمبا وفضل
 (126)". آخرهن يف إال يسلم ال ثالث الوتر أن" : الصفة هذه على عنهم
عن عطاء " أن ه كان يوتر بثالث ال جيلس فيهن  , وال يتشه د إال  يف آخرهن   -18
. " (127) 
 وتر املغرب صالةيقول : "  كان عمر بن هللا عبد أن دينار بن هللا عبد عن -19

 (128) " . النهار صالة
قيل للحسن : إن  ابن عمر كان يسل م يف الركعتني من الوتر , فقال : كان  -20

 (129) مر أفقه منه , كان ينهض يف الثالثة ابلتكبري .ع
عن عمر بن ااخط اب  -21

 . (130) 
ويف  (131) قال ابن عباس رضي هللا عنهما : " الوتر كصالة املغرب " . -22

 (132) ال أنه ال جيلس إال يف الثالثة " .املصنف : " الوتر مثل صالة املغرب , إ

                                 
 .  1757رقم  1/296سابق املرجع ال  125))

 .  1758رقم  1/296شرح معاين اآلاثر للطحاوي   126))

 . 4809رقم  3/43.السنن الكربى للبيهقي  447/ 1املستدرك على الصحيحني للحاكم   127))

 .  408رقم  2/172املوطأ ملالك   128))

 .     4808رقم  3/43.السنن الكربى للبيهقي  447/ 1املستدرك على الصحيحني للحاكم 129) )

 .     260رقم  1/96موطأ مالك رواية حممد بن حسن الشيباين  130))

 .     263رقم  1/96 املرجع السابق 131))

 .     4671رقم  3/27مصنف عبدالرزاق   132))
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عن أيب اسحاق قال : " كان أصحاب علي , وأصحاب عبدهللا ال ي سل مون  -23
 (133) يف ركعيت الوتر " .

 (134) قال سعيد بن املسي ب : " ال ي سل م يف الركعتني من الوتر " . -24


قال اإلمام و  (135) 

 (136) ق عليه عندي.ي  ض  م فيهن, مل ي  سل  أوتر بثالث مل ي   : إن  أمحد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .       294.خمتصر قيام الليل للمروزي ص   6841رقم  91 /2املصنف يف األحاديث واآلاثر البن أيب شيبة   133))

((134 
((135 
 . 1/824 املغين.  2/170 للمرداوي اإلنصاف  136))
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 : الوتر ابلثالث سردا جبواز و الفتاوى األقوالبعض املبحث اخلامس : 
 
ث ي وتِر   أ ن   الرَّج ل   خي  يـَّر   ك م ا " :(137)  رمحه هللا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -1   بِث ال 

تـ ر   إذ ا خي  يـَّر   و ك م ا,  س ب ع   أ و   مخ  س   أ و   ثِ  أ و   ." و ص ل   ش اء   و ِإن  ,  ف ص ل   ش اء   إن   بِث ال 
 (138)." السنة به جاءت كما يضاأ جائز واحد بسالم بثالث الوتر نإو وقال : " 

 : (139)حجر اهليتمي  قال ابن -2
ث   ادِ  م ر اِتبِ  أ د ىن   ال م و ص ول ة   ف الثَّال  د ى ال ف ِضيل ةِ  يِف  ال وِت رِ  أ ع د  ر   و اإل ِح   ال م ف ص ول ة   ع ش 
ه ا ف   ..م و ص وال   د ون ه   و ممَّا ِمن ه   أ ف ض ل   م ف ص ول   ع د د   و ك ل   أ ع ال  ال  ِضيلِ  يف  و ااخِ   بـ ني    التـَّف 
ث   ال و ص لِ  يف  ه و   إمنَّ ا و ال و ص لِ  ال ف ص لِ   ..ق ط ع ا أ ف ض ل   ف ال ف ص ل   ع ل يـ ه ا ز اد   ِفيم ا أ مَّا بِث ال 

ث   ثـ ر   ال ف ص ل   ح ي ث   ِمن   أ ف ض ل   ال م ف ص ول ة   و الثَّال  و الِهِ  ِمن   األ  ك   .  أ ح 
   : (140)قال السيد سابق  -3

 الكل صالة جيوز كما وسالم, بتشهد ركعة صالة مث كعتني ,ر  الوتر أداء وجيوز
 الركعة يف إال ,يتشهد أن غري من ببعض بعضها الركعات فيصل وسالم, بتشهدين

 ويتشهد, فيصليها االخرية الركعة إىل يقوم مث فيها فيتشهد؛ االخرية قبل هي اليت
 ذلك كل االخرية, ةالركع يف وسالم واحد بتشهد الكل أداء وجيوز ,(141)مويسل   فيها

 .وسلم عليه هللا صلى النيب عن وارد جائز
 :(142) يف فتاوى اللجنة الدائمةو  -4 

                                 
 .272/ 22جمموع  فتاوى شيخ اإلسالم  137))

 .92/ 23املرجع السابق  138))

        .    1/197البن حجر اهليتمي  ربىالفتاوى الفقهية الك   139))
 .  141/  1فقه السنة للسيد سابق  140))

أن ه صلى الثالث بتشهدين كاملغرب , بل ّنى عن ذلك . انظر ص  وهذا على مذهب احلنفي ة . والصحيح أن ه مل يثبت عن النيب  141))
 .من هذه الرسالة 13-15

 .     169/ 7فتاوى اللجنة الدائمة   142))
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 قنت وهل متوالية؟ بثالث أو بواحدة يوتر وسلم عليه هللا صلى النيب كان هل: س 
 به؟ وأمر الدنيا فارق حىت الوتر يف وسلم عليه هللا صلى النيب

 أن الليل صالة عن سأله من موعل   بواحدة, وسلم عليه هللا صلى النيب أوتر: ج
: قالت عنها هللا رضي عائشة فإن الفجر, قبل بواحدة يوتر مث مثىن مثىن يصلي

 إىل العشاء صالة من يفرغ أن بني ما يصلي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان»
 اجلماعة رواه «(143) بواحدة ويوتر ركعتني كل من يسلم ركعة, عشرة إحدى الفجر

 الليل؟ صالة كيف: هللا رسول اي فقال رجل قام»: قال عمر ابن وعن الرتمذي الإ
  بواحدة فأوتر الصبح خفت فإذا مثىن, مثىن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال

 صلى النيب سعا أّنما عنهم هللا رضي عباس وابن عمر ابن وعن .اجلماعة رواه (144)«
 وقد .(146)ومسلم (145)أمحد رواه  «  الليل آخر نم ركعة الوتر»: يقول وسلم عليه هللا

 بن أيب   فعن بسالم, أحياان بينهن يفصل ال بثالث أحياان وسلم عليه هللا صلى أوتر
 الركعة يف الوتر يف يقرأ كان» وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنه هللا رضي كعب
 رواه «  هنرِ آخِ  يف إال مل  س  ي   وال  (149)بـ الثالثة ويف (148)بـ الثانية الركعة ويف (147)بـ األوىل

 عليه هللا صلى هللا رسول كان»: قالت عنها هللا رضي عائشة وعن (150)النسائي
: وقال(153) واحلاكم (152)والنسائي (151)أمحد رواه « بينهن يفصل ال بثالث يوتر وسلم

                                 
واللفظ له.  736رقم  1/508 مسلمصحيح  . 1123رقم  2/49 البخاري.صحيح  25105رقم  42/42مسند اإلمام أمحد  143) )

    .  1358رقم  1/432.سنن ابن ماجة  1252رقم  2/91السنن الكربى للنسائي .1338رقم  1/511سنن أيب داود 
 1/516 مسلمصحيح  . 1137رقم  51/ 2 البخارييح صح .. 5103رقم  9/118. 4571رقم  8/179مسند اإلمام أمحد 144) )

.سنن  475رقم  1/263 النسائي. السنن  الكربى   437  رقم 2/300 الرتمذيسنن  .1328 رقم 1/509 داود .سنن أيب 749رقم 
 .   1320رقم  1/418ابن ماجه 

 . 2835رقم  5/38 مسند اإلمام أمحد145)   )
 .  753رقم  1/518 مسلمصحيح 146)   )
         1 اآلية األعلى سورة147)   )
         1 اآلية الكافرون سورة148)   )
         1 اآلية اإلخالص سورة149)   )
 . .  1699رقم   3/235سنن النسائي الكربى  150))

 . 25223رقم  42/126د مسند اإلمام أمح 151))
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 اإليتار عن ّنى أنه وسلم عليه هللا صلى عنه ورد لكن الشيخني, شرط على صحيح
 ال»: قال أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن عنه هللا رضي هريرة أيب فعن بثالث؛

 الدارقطين رواه « املغرب بصالة تشبهوا وال سبع أو خبمس أوتروا بثالث توتروا
 حبمل األحاديث هذه بني العلماء بعض مجع وقد (154) ثقات كلهم: وقال إبسناده
 ومحل ابملغرب, هالتشب   هو هذا فإن كاملغرب, الثالث صلى من على النهي حديث

 يف إال للتشهد فيها جيلس مل إذا ما على بثالث وسلم عليه هللا صلى إيتاره أحاديث
 وأن, الكراهية على بثالث اإليتار عن النهي حديث حبمل بعضهم ومجع الثالثة,

 أبو رواه ملا واسع؛ ذلك يف فاألمر حال كل وعلى بثالث, اإليتار ترك األفضل
 يوتر أن أحب فمن حق, الوتر»: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال أيوب

 بواحدة يوتر أن أحب ومن فليفعل, بثالث يوتر أن أحب ومن فليفعل, خبمس
 مستقلة؛ بواحدة يوتر أن األفضل أن إال   (155) الرتمذي إال ااخمسة رواه « فليفعل
ذلك  يف الواردة األحاديث ولصحة هبا, وسلم عليه هللا صلى الرسول إيتار لكثرة

  .وكثرهتا
 بثالث اإلتيان املرأة أو الرجل أراد لو )..لكن:(156)وقال الشيخ ابن ابز رمحه هللا  -5

 بذلك؛ أبس فال واحد, بسالم مجيعا مخس أو واحد وجلوس واحد بسالم مجيعا
 بعض يف ذلك يفعل كان أنه - وسلم عليه هللا صلى - النيب عنصح  قد ألنه

 ..(.األحيان

                                                                                             
 بلفظ)ال يسل م إال  يف آخرهن ( . . 10508رقم   9/272سنن النسائي الكربى  152))

 . 

 .بلفظ)ال يسل م إال  يف آخرهن ( .  1140رقم  1/447املستدرك على الصحيحني للحاكم  153))
((154

 . 
. سنن ابن 443رقم  1/250. سنن النسائي الكربى  1424رقم  1/534بنحوه.سنن أيب داود  38/524مسند اإلمام أمحد  155))

  1/444.املستدرك على الصحيحني للحاكم وصححه  2407رقم  6/167ان وصححه . صحيح ابن حب 1190رقم  1/376ماجة 
  1128رقم 

     .    وما بعدها 366/  11   جمموع  فتاوى ومقاالت متنوعة  156))
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رمحه هللا  و ج هت للشيخ ابن عثيمني حول موضوع البحث هذه جمموعة أسئلةو  -6
 أو واحد, وتسليم ركعات بثالث والوتر الشفع يصلي أن لإلنسان جيوز هل -أ :

      (157)ابلوتر؟  أييت مث للشفع يسلم
 أن جيوز فإنه بثالث اإلنسان أوتر فإذا صواب, كالمها: بقوله فضيلته فأجاب
 بسالم مجيعا   الثالث يسرد أن وجيوز ويسلم, ابلثالثة أييت مث يسلم,و  ركعتني يصلي
 نقول بثالث يوتر فالذي هذا وعلى كاملغرب, بتشهدين ال واحد وبتشهد واحد

 أوتر شئت وإن واحد, بتشهد لكن مجيعا   مقرونة بثالث فأوتر شئت إن ااخيار؛ لك
 .فقاملو  وهللا. وحدها واحدة وركعة وحدمها, ركعتني بثالث؛

   (158) واحدة؟ صالة يف والوتر الشفع مجع جيوز هل:  تعاىل هللا رمحه وسئل -ب 
 :وجهني على يصليها أن فيجوز بثالث, اإلنسان أوتر إذا: بقوله فضيلته فأجاب

 واحد, تشهد يف مجيعا   ركعات الثالث فيصلي واحد تشهد يف مجيعا   جيمعها أن إما
 أوتر إذا وأما .الثالثة يصلي مث ويسلم, يتشهدو  ركعتني يصلي أن وإما .واحد وتسليم
 بسبع أوتر وإذا. ويسلم ااخامسة يف ويتشهد مجيعا   يسردها أن األفضل فإن خبمس

 مجيعا   سردها بتسع أوتر وإذا. ويسلم السابعة يف ويتشهد مجيعا   يسردها فكذلك
 إبحدى أوتر إذاو  .ويسلم ابلتاسعة فيأيت يقوم مث م,سل  ي   وال الثامنة بعد يتشهد لكنه

 .   هللا رسول عن السنة جاءت هكذا ركعتني كل من يسلم فإنه عشرة
 الوتر جيوز وهل وتسع؟ ومخس, بركعة, اإليتار حكم ما : تعاىل هللا رمحه وسئل -ج

 أن قبل للثالثة ويقوم للتشهد جيلس مث ركعتني الرجل يصلي حبيث املغرب صالة مثل
 (159) يسلم؟

                                 
          .     116/ 14ورسائل الشيخ حممد بن عثيمني  جمموع فتاوى157)   )
          املرجع السابق   .    158)   )
          .    14/116جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن عثيمني 159)   )
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 جائز كله والتسع والسبع واباخمس وابلثالث بركعة الوتر :بقوله فضيلته فأجاب
 أن - عنهما هللا رضي - عمر ابن حديث من الصحيحني ويف السنة, به وردت
: و س لَّم   ع ل ي هِ  اّللَّ   ص لَّى فقال الليل عن صالة و س لَّم   ع ل ي هِ  اّللَّ   ص لَّى النيب سأل رجال  

 قد ما له توتر واحدة صلى الصبح حدكمأ خشي فإذا مثىن, مثىن الليل صالة"
 من: "و س لَّم   ع ل ي هِ  اّللَّ   ص لَّى النيب وقال. جائز بركعة الوتر أبن واضح فهذا. (160)"صلى
 عنه وصح ,(161)"فليفعل بواحدة يوتر أن أحب ومن فليفعل, بثالث يوتر أن أحب
 بسبع ويوتر , (162) آخرها يف الإ جيلس ال خبمس يوتر كان أنه و س لَّم   ع ل ي هِ  اّللَّ   ص لَّى

 للتاسعة يقوم مث ويتشهد, الثامنة يف وجيلس بتسع يوتر وأنه آخرها, يف إال جيلس ال
 (163) . والتسليم ابلتشهد خيتمها مث تسليم, بدون

 يف إال جيلس ال واحد بتشهد بثالث اإليتار جيوز هل: تعاىل هللا رمحه وسئل -د
 (164) الثالث؟ آخر

 :صفتني على يوتر أن بثالث أوتر ملن جيوز: ولهبق فضيلته فأجاب
 ال مجيعا   بثالث يوتر أن: والثانية .منفردة بواحدة يوتر مث ركعتني يصلي أن: إحدامها
 فيه وأظن   ,السلف عن ورد قد هكل   ذلك ألن بتسليم وال جبلوس بينهن يفصل
 فاإليتار: " (165)مث قال ,  ثالثال يف و س لَّم   ع ل ي هِ  اّللَّ   ص لَّى النيب عن مرفوعا   حديثا  

 :وجهني على ابلثالث

                                 
 . 5 متفق عليه وتقدم ُترجيه ص  160))

 . 18 سبق ُترجيه ص  161))

 .    737  رقم 1/508مسلم  صحيح   162))

. 1418رقم  2/160السنن الكربى للنسائي  1353رقم  1/515.سنن أيب داود  25347رقم  42/212ند اإلمام أمحد مس  163))
 . وصحح إسناده شعيب األرنؤوط . 2442رقم  6/195صحيح ابن حبان 

          .    14/118جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن عثيمني 164)   )
          ا .    ومابعده14/119املرجع السابق   165))
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 بن هللا عبد حديث من ذلك صح كما ابلثالثة ويوتر الركعتني عند يسلم أن إما
 يف إال تشهد بدون بثالث يوتر أن وإما. (166) فعله من - عنهما هللا رضي - عمر

 كانت كيف سئلت أّنا الصحيحني يف الثابت عائشة حديث يف كما األخرية
 وال رمضان يف يزيد ال كان: "فقالت رمضان؟ يف و س لَّم   ع ل ي هِ  اّللَّ   ص لَّى النيب صالة
 مث وطوهلن, حسنهن عن تسأل فال أربعا   يصلي ركعة, ةعشر  إحدى على غريه

 أن هذا وظاهر ,    (167) "ثالاث   يصلي مث وطوهلن, حسنهن عن لأتس فال أربعا   يصلي
  . واحد بتسليم الثالث هذه

 بثالث أوتر فإن ركعات, ثالث: الكمال )وأدىن: (168) تعاىل هللا رمحه وقال -هـ  
 مث ركعتني, من مسل   شاء وإن واحد, بتشهد سردا   سردها شاء إن اباخيار, فهو

  . واحدة( صلى
 يف إال جيلس مل سبع أو خبمس أوتر وإن ..": قوله) :(169) تعاىل هللا رمحهوقال  -و

 ويتشهد التاسعة يصلي مث يسلم, وال فيتشهد الثامنة عقب جيلس وبتسع آخرها,
د ى ابللَّيلِ  ي ص لِ ي وسل م عليه هللا صل ى هللاِ  رسول   كان»: عائشة لقول «ويسلم  ِإح 
ر ة    «بواحدة   ويوتِر   ر كعتني, ك ل ِ  بني ي سلِ م  »: لفظ ويف «بواحدة   منها ي وتِر   ر كعة , ع ش 

, الوِتر   فيجوز  .  (170) , وجيوز   بثالث  , وجيوز   خبمس  , وجيوز   بسبع   أوتر   فإن   بتسع 
ا ِصفتان فله بثالث   ر د   أن   :األوىل الصفة :مشروعة ِكلتامه  ,  واحد   بِت شهد   الثَّالث   ي س 
 . ( بواحدة ي وتِر   مث ر كعتني, ِمن ي سلِ م   أن   : الثانية الصفة

 
 

                                 
     .  306رقم  1/121 وطأ املمالك يف  رواهو , 6 تقدم حديثه ص   166))
     . 738رقم  1/509مسلم صحيح  , 1147  رقم 2/53 البخاري صحيح   167))
     . 113/  14جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن عثيمني   168))
        .   14/  4الشرح املمتع    169))
        .   11ُترجيه ص تقدم    170))
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 : (171) يف شرح رايض الصاحلني  , تعاىل هللا رمحه وقال -ز
 شاء وإن وحدها, ابلثالثة وأتى األوليني الركعتني من مسل   شاء فإن بثالث أوتر فإذا"

 ".واحد بسالم مجيعا الثالث مجع
 معل قا على هذا احلديث : (172) قال الشيخ د. عبدالكرمي ااخضري -7
 , ركعة عشرة إحدى على غريه يف وال رمضان يف يزيد ال   هللا رسول كان") 

 سنهنح   عن تسأل فال أربعا   يصلي مث وطوهلن, حسنهن عن تسأل فال عا  أرب يصلي
 مبعىن ابملغرب, تشبيهها عن النهي فجاء الثالث وأما(173) " بثالث يوتر مث وهلن,وط  
 بينها يفصل أو , سردا   يسردها . ال مويسل   ابلثالثة أييت مث الثانية, بعد جيلس ال أنه

 .(أبس ال بسالم
 حلديث :يف شرحه  (174) بن علي بن آدم اإلتيويب حممدقال الشيخ  -8
 بتسليمة :أي "ركعات بثالث يوتر كان  هللا رسول أن  كعب بن أيب"  )

 اإليتار مشروعية وفيه". آخرهن يف إال مسل  ي   وال: "اآلتية الرواية يف ملا واحدة,
 وأن لك,ذ يف العلم أهل قاله ما املاضي  الباب يف تقدم وقد ال,ص  و   ركعات بثالث
 .( آخرها يف واحد بتشهد كوّنا الراجح

 
  

 
 
 

                                 
 .   204/  5شرح رايض الصاحلني  171))

((172  .  

 .  19 سبق ُترجيه ص  173))

((174  
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 ـةـــــــــاخلامت

 

 :يتبني  لنا  ويف ّناية هذا البحث
,  أن سرد الثالث ركعات يف الوتر بسالم واحد من السن ة الواردة عن النيب  -1

,  وسالمني ومرة يصل يها بتشهدين ,سردا يها اترة ل  ص  م أن ي  لِ س  ومن األفضل للم  
 أهل على قول بعضبسالم واحد هبذه السن ة . ولو صال ها بتشهدين  الناس   يـ ع ل م  لِ و 

 كراهة .ال معالعلم جاز 
ملذهب بعينه , خاص ة إذا كان ألحد من الناس, أو  أن ه ال جيوز التعص ب -2

بلي  أعناق النصوص , وأييت ذلك املتعص ب ,  الدليل الصحيح خيالف املذهب ,
  وغري حمتملة .  وبتأويالت بعيدة ,

احلنفي ة : أبن  الوتر ثالث ركعات ال جيوز أكثر من ذلك , وال أقل  . إن  قول  -3
 , كما بي نته ابألدل ة . قوهلم هذا ابطل ظاهر البطالن
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