


ٔ 
 

 

 

د
ِّ
ب
َ
ع
َ
ت
ُ
 امل

ُ
ر
ْ
كِي

ْ
ذ
َ
 ت

 أَ بِ 
ْ
 ح
َ
  امِ ك

   
 
 الت
َ
 اوِ ر

ْ
  حِ ي

َ
  و

 
 الت

َ
 ه

ُ
 دج

 

 إعداد 

 أبٌ معبذ

 حممود عبد العزٍز محَّبد

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ٕ 
 

احلمددددد ذ الددددرً امدددد  عضددددي العبددددبد بئهددددضه، وأددددبد عضددددَ   ب   دددده و عمدددده، وأ ددددب  عضددددَ    دددد و    

ل زسدددضه وأ بَب ددده، الدددرً ودددبو   منبأبتددده و  دددَ  وسبددده، والمددد   وال ددد و عضدددي  ددد   ض ددده، وأ مددد     

ل عدددل ذلددد    دددبن أ ددد  أ دددو ص عبددددا   ددد وزا،  دددضي اذ    ئبدددد ٍددددً زبددده  قدددي تئسدددس  وددددمب      ددد  

 ،،، ، وبعد  عضَه وعضي آله و حبه ومل اوقدى به واس  ب نقه إىل ٍوو الدٍل

 :أسمٌته بـ فً أحكام التراوٌح والتهجد مختصٌر فهذا مبحٌث 

 ٌشتمل على جملة من األحكام المرتبطة به : }الترواٌح والتهجد تذكٌر المتعبد بأحكام  {

 . من حٌث التسمٌة والتهجد التراوٌح   -

 . علٌه وأدلة مشروعٌتها  والَحث   التراوٌح من حٌث َفْضلِها  -

 .الهجري  ]القمري[الزمن  التراوٌح من حٌث -

 التراوٌح من حٌث الزمن الٌومً . -

 .  ُحكمُ ال التراوٌح من حٌث-

 التراوٌح من حٌث المكان .-

 التراوٌح من حٌث ما ٌسن قبلها . -

 التراوٌح من حٌث صفتها .-

 ِه .َرَكعاتِ  عددُ التراوٌح من حٌث -

 ؟ بدعة التراوٌح فً ركعة عشر أحد عن الزٌادة هل

 التراوٌح من حٌث أفضلٌة العدد .-

 :تعدد الوتر التراوٌح من حٌث  -

 وجواز قضائه لمن فاته أونسٌه ( -وعدد ركعاته  –أفضل وقته وووقت جواز أداء الوتر )

 . رمضان فً التراوٌح صالة أداء بعد( التهجد) اللٌل لقٌام العودة حكم -

 . فاَتته التراوٌح َمن حكم -
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 وإلٌكم التفصٌل : 

  :  التسمٌة حٌث منوالتهجد  التراوٌح  -

ْوِ ْ َحررر ُ ُجمررر :َُُترررَوا   ُ ال ُبعررر ُالتررر ُالجلسررر ُبهررر ُسرررم  ُثررر ُ،ُمطلقررر ُللجلسررر ُاسررر ُاألصررر ُفررر ُ هررر ُ،تَّ

ُتو  حررر ُوكعررر  ُأوبررر ُكررر ُسرررم  ُثررر ُ،ُبهررر ُالنررر  ُالسرررتواح ُ،ُومضررر  ُل ررر ل ُفررر ُوكعررر  ُأوبررر 

 المعاصر بتصرٍف ٌسٌر ( العربٌة القاموس المحٌط ومعجم اللغة؛ المصدر: هذا من جهة اللغة   ) ( ...ُ

ُاصطالًحا :صالة التراوٌح 

، وسالالالالمٌت كالالالاللم أربالالالالٍح منهالالالالا تروٌحالالالالًة ؛ ألنهالالالالم لطالالالالوِل قٌالالالالامهم كالالالالانوا صالالالالالة القٌالالالالام فالالالالً رمضالالالالان {

حون َعقِبَِها أي ٌسترٌحون  ُ.( ٕٕٗ/ٔ قاله الشربٌنً فً اإلقناع(   ُ}ٌتروَّ

ُالنررر  ُأطلقهررر ُلررر ل ُنررر  ُ ُبعررر ُتكررر  ُأ ُعلررر ُ األكثررروُومضررر  ُفررر ُالل ررر ُصررر  ُفهررر ُالتهجررر ُ أمررر 

ُفررر ُالل ررر ُق ررر  ُ-ُالث ثررر ُ األسرررم  )ُالفررر  ا ُصررر ل ُمررر الع ُقررر  ُالل ررر ُق ررر  ُفررر ُالث ن ررر ُالصررر  ُعلررر 

ُتررروا   ُ سرررم ُأ ُ جررر  ُفكلهررر ُ إالُفقرررطُالتسرررم  ُفررر ُاخرررت  ُ هررر اُالتررروا   ُأ ُالتهجررر ُأ ُومضررر  

 (.ٕٙ:  ص رمضان شهر بمجالس اإلٌمان أهل إتحاف )ُ(ُق  ًم ُأ 

ررر ُُْاللَّْ ررر ُُِِمررر َُ َُ:ُ)ُُتعررر ل ُق لررر ُتفسررر وُفررر ُهللاُوحمررر ُالقوطبررر ُقررر  ُ: التهجالالالد وأمالالالا ُلَررر ََُُن ِفلَررر ًُُِبررر َُُِفَتَهجَّ

ررررر ََُُ ْبَعَثررررر َُُأَ َُُْعَسررررر  ررررر ً اَُمَق ًمررررر َُوبُّ ُمررررر ُ هررررر ُ،ُالهجررررر  ُمررررر :ُُ التهجررررر ُ؛(79ُُ/اإلسررررروا ()َُُمْحم 

ُ؛ُُالض ُعل ُ؛ُسهو:ُُ هج ُ؛ُن  :ُُهج :ُُ ق  ُ؛ُاألض ا 

 َ ع  ُ ُِبِمن ًَُُخ  لَه َُ لَ  َُُُُُُُُه ج  ُ ُِمن ًَُُ أَه ُ ُ اَو ُأاَلُ:الشاعر قال

ُتج  ُ ُالن ا ُُِبِع ا ُُِفب َت ُُُُُُُُهج  ُ ُ الوف قُ ُطوَقتن ُأالُُُ: آخر وقالُ

  (ُأ قظت :ُُأيُ هج ت ُ،ُأنمت :ُُأيُ هج ت ُ،ُبمعن ُ تهجَّ ُ هج ُ،ُن  م :ُُ عن 

ُ.( 79الجامح ألحكام القرآن للقرطبً نفسٌر اإلسراء : ) 

ُاصطالًحا :  التهجدُُ

 } وقٌده بعضهم بكونها )صالة بعد نوٍم ( وبعضهم ) بالثلث األخٌر (مطلًقا صالة القٌام فً رمضان {ُ

ُمررر ُالصررر  ُإلررر ُالق ررر  ُف لتهجررر ُ،ُلهررر ُ نتبررر ُألنررر ُ؛ُللصررر  ُاسرررم ُفصررر وُ،ُوقررر  ُبعررر ُالتررر قظُ التهجررر 

ُبرررر ُ إسررررم ع ُ و ى،ُُ غ رررروه ُاألسرررر  ُبرررر ُالرررروحم ُ عبرررر ُ علقمرررر ُاألسرررر  ُمعنرررر  ُقرررر  ؛ُُالنرررر  

ُُُُُُ:ُُقررر  ُأنررر ُ سرررل ُعل ررر ُهللاُصرررل ُالنبررر ُصررر ح ُعمرررو ُبررر ُالحجررر  ُحررر   ُمررر ُالق ضررر ُإسرررح ق

ُبعررر ُالصرر  ُثررر ُوقرر  ُبعررر ُالصرر  ُالتهجررر ُإنمرر ُتهجررر ُقرر ُأنررر ُكلرر ُالل ررر ُمرر ُقررر  ُإ اُأحرر ك ُأ حسرر )ُ

ُجررر  اله:ُُ ق ررر .ُُ سرررل ُعل ررر ُهللاُصرررل ُهللاُوسررر  ُصررر  ُك نررر ُكررر ل ُوقررر  ُبعررر ُالصررر  ُثررر ُوقررر  

ُمتهجرر اُالصرر  ُإلرر ُقرر  ُمرر ُ  سررم ُ،ُالنرر  ُ هرر ُالهجرر  ُ ألقرر ُسررهوُإ اُالوجرر ُتهجرر :ُُ قرر  ُالنرر  

ُ(.9ٖٓ/ ٓٔ:القرطبً تفسٌر) ُانته (ُُنفس ُع ُالن  ُه ُال يُالهج  ُ لق ُال يُه ُالمتهج ُأل 
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 ؟ مأجورٌن أفتونا ، دوالتهج والقٌام التراوٌح صالة بٌن الفرق هو ما:)  هللا رحمه باز ابن الشٌخ وسئل

ُِب َُُِفَتَهجَّ ُُْاللَّْ  َُُِ ِم َُ:ُ)ُُتع ل ُهللاُق  ُكم ُ،ُالل  ُق   ُ تسم ُ،ُتهج اُتسم ُالل  ُف ُالص  ُ: فأجاب

َه َُ  :ُ)ُُسبح ن ُ ق  ُ،(ُُلَ ََُُن ِفلَ ًُ مِّ ُ ُأَ ُّ ُع ُاو   ال ُس و ُف ُسبح ن ُ ق  ُ،(َُُقلِ ً ُُإاِلَُُّاللَّْ  َُُق  ُِ.ُُاْلم  َّ

ه  ُُْآَت ه  َُُْم ُآِخِ   َُ:ُ)ُُالمتق  ُعب    ه  َُُْوبُّ ْحِسِن  ََُُ لِ ََُُقْب ََُُك ن  اُإِنَّ ُ،(َُ ْهَجع   ََُُم ُاللَّْ  ُُِِم ََُُقلِ ً َُُك ن  ا.ُُم 

ُ،ُتهج اُتسم ُأ ُ  ج  ُ،...ُُالل  ُأ  ُومض  ُف ُالل  ُق   ُعل ُالعلم  ُعن ُتطلقُفه :ُُالتوا   ُأم 

ُ(.9ٖٔ/ ٔٔ:)باز ابن الشٌخ فتاوى) انته (ُُالم فقُ هللاُ،ُ ل ُف ُمش ح ُ الُ،ُلل  ُق  م ُتسم ُ  أ

 الصالالالة وٌشالالمل ، وغٌرهالالا الصالالالة ٌشالالمل ألنالاله ، التهجالالد مالالن وأشالالمل أعالالم اللٌالالل قٌالالام أن بهالالذا فتبالالٌن

 .بعد ِرقدة  صالة باللٌلأو  بالصالة خاص فهو التهجد ، وأما وبعده النوم قبل

ُ. الفقهاء أكثر وعلٌه ، مطلقا اللٌل صالة أنه:  األول:  قوالن التهجد عن علمائناوفً  

ُ(.ٕٖٕ/ ٕ) الفقهٌة الموسوعة:  ) وٌنظرُ رقدة بعد الصالة أنه:  والثانً

 :  اعلٌه والَحثّ  هاَفْضل حٌث من التراوٌح

 من حافظ علٌها فً رمضان إٌماًنا واحتساًبا ُغفَِرْت ذنوُبُه : -ٔ

رررر  ََُُسررررِمْع ُ :َُقرررر  ََُُعْنرررر  ُ،ُهللاَّ َُُوِضرررر ََُُوْ ررررَو َُهُ ُعرررر ُأبرررر  َُق َمرررر ُ َُمرررر ُْ)ُ:ُُلَِوَمَضرررر  ََُُ ق رررر  ُ ُملسو هيلع هللا ىلصُهللاََُُِّوس 

ِفوََُُ اْحِتَس ًب ،ُإِ َم ًن  ُ.ُ)رواه البخاري((ُ.َ ْنِب ُُِِم َُُْتَق َّ ََُُم ُلَ ُ ُغ 

َوْ رررررَو َُُأَِبررررر َُعررررر ُْ  ررررر  َُُأَ ََُُّعْنررررر ُ ُهللاَّ َُُوِضررررر َُُه  ُإِ َم ًنررررر َُوَمَضررررر  ََُُقررررر  ََُُمررررر ُْ)ُ:َُُقررررر  َُُ،ُملسو هيلع هللا ىلصُهللاََُُِّوس 

ِفوََُُ اْحِتَس ًب ، ُ)رواه البخاري(َ ْنِبِ ُ(ُُِم َُُْتَق َّ ََُُم ُلَ ُ ُغ 

َوْ رررَو َُُأَِبررر َُعررر ُْ َُ ِبررر َُُُِّعررر َُُِعْنررر  ،ُهللاَّ َُُوِضررر َُُه  َُ اْحِتَسررر ًب ُإِ َم ًنررر َُوَمَضررر  ََُُصررر  ََُُمررر ُْ:َُقررر  َُُ،ملسو هيلع هللا ىلصُالنَّ

ِفررروَُ ِفررروََُُ اْحِتَسررر ًب ُإِ َم ًنررر ُالَقرررْ وُُِلَْ لَررر ََُُقررر  ََُُ َمررر َُُْ ْنِبرررِ ،ُِمررر ُُْ ََُتَقررر ََُُّمررر ُلَررر ُ ُغ  (َُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ْنِبررر ُُِِمررر َُُْتَقررر َّ ََُُمررر ُلَررر ُ ُغ 

ُ)رواه البخاري(

ُق ررر  ُفررر ُ  وغررر ُ سرررل ُعل ررر ُهللاُصرررل ُهللاُوسررر  ُكررر  ُ{:ُُقررر  ُعنررر ُهللاُوضررر ُهو رررو ُأبررر ُعررر 

ُمرر ُلرر ُغفرروُ احتسرر ب ًُُإ م نرر ًُُومضرر  ُقرر  ُمرر ُ):ُُ قرر  ُثرر ُ،ُ  مرر بعُ رررموه ُأ ُغ رروُمرر ُ،ُومضرر  

ُالجم عرر ُتررو ُعلرر ُأي)ُُ لرر ُعلرر ُ األمرروُ سررل ُعل رر ُهللاُصررل ُهللاُوسرر  ُفترر ف ُ(ُ نبرر ُمرر ُتقرر  

ُخ فررر ُمررر ُ صررر وُ ُ،ُعنررر ُهللاُوضررر ُبكررروُأبررر ُخ فررر ُفررر ُ لررر ُعلررر ُاألمررروُكررر  ُثررر (ُُالتررروا   ُفررر 

ُ(األلبانً وصححه اودأود رواه)ُ}ُعن ُهللاُوض ُعمو

لِ  قٌامُ   -ٕ ةٌ  اللٌَّ ٌَّ  : وُشكرٌ  ُعبود

رررروُحتررر ُاللَّ رررر ُمررر ُ قرررر  ُ ُكررر  ُ سرررلَّ ُعل رررر ُهللا ُُصرررلَّ ُالنبرررر َُُّأ ََُُّعْنهررر ،ُهللا َُُوِضرررر َُُع ئشررر َُُفعررر  َُتتفطَّ

و ُ مرر ُ نِبرر ُِمرر ُتقرر َّ َُُمرر ُلرر ُهللا ُُغفرروُ قرر ُهللِا،ُوسرر  َُُ رر ُهرر اَُتصررن ُ ُلِرر َُ:ع ئشرر ُ ُفق لرر ُقرر م  ، !ُترررخَّ

                         (3ٕٕٓ) ومسالالالالالالالاللم ،(3ٖ9ٗ) البخالالالالالالالالاري أخرجالالالالالالالاله!((  )شالالالالالالالالُكوًرا؟ عبالالالالالالالالًدا أكالالالالالالالالونَ  أن أحالالالالالالالالبم  أفالالالالالالالالال: ))قرررررررر  
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رر ُُْاللَّْ رر َُُِ ِمرر َُ{ :تعرر لُهللا ُُقرر    قرر ُقرر  ُلرر ُوبرر ُعرر ُ جرر ُ ك رر ُال َُ ْبَعَثرر َُُأَ َُُْعَسرر ُلَرر ََُُن ِفلَرر ًُُِبرر َُُِفَتَهجَّ

ُ.(97: اإلسراء) (ُ ً اَمْحمُ َُمَق ًم َُوبُّ َُ

لِ  قٌامُ  -ٖ ةِ  ُدخولِ  أسبابِ  من اللٌَّ رجاتِ  ورْفحِ  الَجنَّ  فٌها : الدَّ

هرررر ُ رررر ُ:ُ)) سررررلَّ ُعل رررر ُهللا ُُصررررلَّ ُهللاُُِوسرررر  ُ ُقرررر  :ُقرررر  َُعْنرررر ،ُهللا َُُوِضرررر ََُُسررررَ  ُ ُبرررر ُُِهللاُُِعبرررر ُُِعرررر  ُأ ُّ

، رررر اُالنرررر    رررر  ،ُأْفش  عرررر  ،ُ أْطِعمرررر اُالسَّ َُترررر خل اُِن رررر  ،ُ النرررر  ُ ُب للَّ رررر ُُِ َصررررلُّ اُ  ،األوحررررُ ِصررررل  اُالطَّ

ررررر َُ ( ٔٓ٘ٔ) والالالالالالدارمً ،(93ٖٕٗ) وأحمالالالالالد( ٕٖٔ٘) ماجالالالالاله وابالالالالالن ،(3ٕ٘ٗ) الترمالالالالالذي رواه)  ((بَسررررر  ُالَجنَّ

حه حه الترمذي، صحَّ ُ( .3ٕ٘ٗ(( )الترمذي سنن صحٌح)) فً األلبانً وصحَّ

ُفررر ُإ َُُّ:ُ) سرررلَّ ُعل ررر ُهللا ُُصرررلَّ ُهللاُُِسررر  ُ وُقررر  :ُقررر  َُعْنررر ،ُهللا َُُوِضررر َُُاألشرررعويُُِّم لررر ُ ُأبررر ُ عررر 

ررر ُِ وًفررر ُالَجنَّ هررر ُ  ررروىُغ  ه ُظ هِوهررر ،ُمررر ُ ب طن هررر ُب طِنهررر ،ُمررر ُظ هو  عررر  ،ُأَطَعررر َُُلَِمررر ُتعررر ل ُهللا ُُأعررر َّ ُالطَّ

ررررر   ،ُ تررررر َب ُالكررررر  ،ُ أاَل َُ ررررر  ،ُ أْفَشررررر ُالصِّ  أحمالالالالالد أخرجالالالالاله) (ُِن ررررر  ُ النررررر  ُ ُب للَّ ررررر ُُِ َصرررررلَّ ُالسَّ

نه( 7ٓ٘) حبان وابن ،(9ٖٕٔ) خزٌمة وابن ،(7ٕٕٓ٘)  ( .ٖٖ٘( )(الموارد صحٌح)) فً األلبانً وحسَّ

لِ  قٌامُ  -ٗ ئاِت : َتكفٌرِ  أسبابِ  من اللٌَّ  ٌ  الس

ررر ُاللَّ رررِ ؛ُبِق ررر  َُُِعلررر ك :ُ)) سرررلَّ ُعل ررر ُهللا ُُصرررلَّ ُالنبررر َُُّأ ََُُّعْنررر ،ُهللا َُُوِضررر َُُالبررر هل ُُِّأ م مررر َُُأبررر ُفعررر  ُفإنَّ

رررر لح  ََُُ أَ ُ   أخرجالالالاله)  ((اإلثرررر ُُِعرررر ُ َمْنَهرررر   ُُللسرررر ِّئ ِ ،ُ َمْكَفررررَو  ُُوبِّكرررر ،ُإلرررر ُلكرررر ُ ق وبرررر ُ َُقرررربلَك ،ُالصَّ

 ،( (9ٗٙٙ( )7ٓٔ/3) والطبرانالالالالالالالالً ،(ٖ٘ٔٔ) خزٌمالالالالالالالالة وابالالالالالالالالن( 7ٖٗ٘) حالالالالالالالالدٌث بعالالالالالالالالد ،(ٖ٘٘/٘) الترمالالالالالالالالذي

 البغالالالوي سالالالنهوح بالالالالل، عالالالن إدرٌالالالس أبالالالً حالالالدٌث مالالالن أصالالالح وهالالالذا(: ٖ٘٘/٘) الترمالالالذي قالالالال(. ٙ٘ٔٔ) والحالالالاكم

ُ.ُ( 3ٗٔٔ(()المصابٌح مشكاة تخرٌج)) فً واأللبانً ،(3٘ٗ/ٕ(( )السنة شرح)) فً

لِ  قٌامُ  -٘  الفرٌضِة : بعدَ  الصالةِ  أفَضلُ  اللٌَّ

َو ررررَو ُأَبرررر ُفعرررر  رررر  ُُِأفضرررر ُ ُ:ُ))ُقرررر  ُ سررررلَّ ُعل رررر ُهللا ُُصررررلَّ ُالنبرررر َُُّأ ََُُّعْنرررر ،ُهللا َُُوِضرررر َُُه  ُبعرررر َُُالصَّ

ُ.(ٖٙٔٔ) مسلم رواه) ((الل  َُُِج  ُُِف ُالص   ُُالمكت بِ ،ُالص  ُِ

 قٌام اللٌل شرف المؤمن الحقٌقً : -ٙ

ُشرررئ ُمررر ُعررر ُ،ُمحمررر ُ رر :ُُفقررر  ُجبو ررر ُأتررر ن :ُ)ُُقررر  ُ سررل ُعل ررر ُهللاُصرررل ُالنبررر ُأ ُالحرر ك ُو ى

ُشررو ُأ ُ اعلرر ُ،ُبرر ُمجرر يُفإنرر ُشررئ ُمرر ُ اعمرر ُ،ُمف وقرر ُفإنرر ُشررئ ُمرر ُ أحبرر ُ،ُم رر ُفإنرر 

ُ.الجامح ( صحٌح فً األلبانً )حسنهُ(ُالن  ُع ُاستغن ؤ ُ ع  ُ،ُب لل  ُم ق  ُالمؤم 

 عظٌم ثواب قائم اللٌل :  -9

ِت َُُآَ  ُ ُِبِم َئ َُُِق  ََُُ َم ُُْ،ُاْلَغ ِفلِ  َُُِم ُُْ  ْكَت ُُْلَ ُُْآَ   ُ ُِبَعْشوَُُِق  ََُُم ُْ:ُ)َُُ َسلَّ ََُُعلَْ  ُُِهللاَّ َُُصلَّ ُهللاََُُِّوس   ُ ُ َق  َُ ُك 

ِت َُُآَ  ُ ُِبرَْل َُُِق  ََُُ َم ُُْ،ُاْلَق ِنِت  َُُِم ُْ َقْنِطِو  َُُِم ُُْك   )ُاْلم 

 ] داود أبً صحٌح فً األلبانً وصححه( 73ٖٔ) داود أبو رواه                                                               [
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ُ،ُالرررر ه ُمرررر ُكب رررروُمقرررر اوُ القنطرررر و،ُُاألجرررروُمرررر ُِقْنطرررر واًُُأعطرررر اُالرررر   ُهرررر ُ: أي( اْلُمَقْنِطالالالالِرٌنَ )

ُ،َُُُُُُُُُُُُُُُُُ هبررررر ًَُُثرررر وُِجْلرررر ُِمرررررْ  ُالِقنطرررر وُإ َُّ:ُُ ق رررر ،ُُ  نررررر وُآال ُأوبعرررر ُأنرررر ُعلررررر ُاللغرررر ُأهرررر ُ أكثررررو

ْملررررررررررر ُهررررررررررر :ُُ ق ررررررررررر ُ،ُألفررررررررررر ًُُثمررررررررررر ن  :ُُ ق ررررررررررر   (                                           المررررررررررر  ُمررررررررررر ُمجه لررررررررررر ُكث رررررررررررو ُج 

ُ.( راألثٌ الحدٌث : البن غرٌب فً )النهاٌة

َُعلَْ ررر ُُِهللاَّ َُُصرررلَّ ُالنبررر ُأ ُالطبوانررر ُو ىُ قررر ُ،ُآ ررر ُبررررل ُقررر  ُمررر ُأجررروُتعظررر  ُالحررر   ُمررر ُ المررروا 

 ]الترغٌب صحٌح فً األلبانً حسنه[(ُُف ه ُ م ُال ن  ُم ُخ وُ القنط و:ُ)ُُق  َُ َسلَّ َُ

 من صفات عباد هللا المتقٌن : -3

 (9ٔ: الذارٌات)(َُُ ْهَجع   ََُُم ُاللَّْ  ُُِِم ًَُُ َُقلِ َُك ن  اف ُ ص ُالمتق  ُ)ُتع ل ُق  

ررر  ََُُ الَّرررِ   َُ)ُ قررر  ُفررر ُ صررر ُعبررر  ُالررروحم ُفررر ُمعرررو ُالثنررر  ُ المررر  : ِه َُُْ ِب ت  ً اُلِرررَوبِّ رررجَّ (َُُ ِقَ  ًمررر ُس 

ن  ب ه  َُُْتَتَج َف :ُ)ُتع ل ُ ق  ُ،(ٗٙ: الفرقان) ُ.(ٙٔ: السجدة)..(ُُاْلَمَض ِج َُُِع ُُِج 

 : الهجري ]القمري[ الزمن حٌث من التراوٌح

عب   ُخ ص ُف ُشهوُومض  ُم ُأشهوُالع  ُاألثن ُعشوُ؛ُمب ؤه ُم ُأ  ُل ل ُم ُل  ل ُومض  ُ ه ُ

 خ ُ ه ُالت ُ عقبه ُص   ُأ  ُ   ُ منته ه ُآخوُل ل ُم ُل  ل ُالشهوُ ه ُأ  ُل ل ُم ُل  ل ُالشهوُإ اُ

ُالت ُ عقبه ُص   ُآخوُ   ُ.

 : الٌومً الزمن ٌثح من التراوٌح

ُ.ُالص  قُتب أُم ُبع ُص  ُالعش  ُإل ُقب ُطل عُالفجوُُ

ُمطبعة الحلبً ( ٘/ ٙ٘ٔ)ابن حجر رحمه هللا فً الفتح 

 :  الُحكمُ  حٌث من التراوٌح

لِ  قٌِامُ  ةٌ  اللٌَّ ُ:ُُومن أدلة ذلكُُسنَّ

َو رررَو ُأبررر ُعررر مررر ُجررر  ُ ُأفضررر ُ ُ:ُ)) سرررلَّ ُعل ررر ُهللا ُُصرررلَّ ُهللاُُِوسررر  ُ ُقررر  :ُقررر  َُعْنررر ُهللا َُُوِضررر َُُه 

 (ٖٙٔٔ) مسلم رواه) ((الل  ُُِج  ُُِف ُالص   ُُالمكت ب ُُِالصَّ  ُُِبع َُُالصَّ  ُِ

ةِ  علالالىُاإلجمالالاعَ  ونَقالالل ٌَّ الالة سالالائرِ  حالالق   فالالً اللٌالاللِ  قٌالالامِ  ُسالالن ُُحرر  ُ ابرر ُ،ُ النرر  يُ،ُالبرروُُِّعبرر ُابرر ُ  :األمَّ

ُشررر  ً اُإالَُُّأجَمعررر اُ قررر )ُ:ُ نكتفررر ُبررر كوُنررر ُكررر  ُابررر ُحجررروُوحمررر ُهللاُح ررر ُقررر  ُحجررروُ ُ ابررر ُ ُ،

ُ.((ٖ/ٖ)ُ:الباري فتح))(ُاألم ُعل ُمفو ض ًُُل س ُُْالل  ُص  ُأ َُُّعل ُالق م  ُم 

ُ

ُ

ُ
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 : المكان حٌث من التراوٌح

أ  ُمررر ُُ سرررل ُعل رر ُهللاُصرررل  كرر  ُالنبررر ُُذهالالب الجمهالالالور إلالالى سالالالنٌة صالالالالة التالالراوٌح فالالالً الجماعالالالة

ُُُُُُُُُُُُُُ ُأمتررر ُفقررر ُو ىسررر ُالجم عررر ُفررر ُصررر  ُالتررروا   ُفررر ُالمسرررج ُثررر ُتوكهررر ُخشررر  ُأ ُتفرررو ُعلررر

ُهللاُوضررر ُالمرررؤمن  ُأ ُع ئشررر ُعررر ُال ب ررروُبررر ُعرررو  ُعررر ُ(( فالالالً كتالالالاب التهجالالالد 99ٓٔبالالالرقم ) البخالالالاري )

ُثرررر ُنرررر  ُبصرررر ت ُفصرررل ُالمسررررج ُفرررر ُل لررر ُ ا ُصررررل ُ سررررل ُعل ررر ُهللاُصررررل ُهللاُوسرررر  ُأ ُعنهررر 

ُهللاُوسررر  ُإلررر ه ُ خرررو ُفلررر ُبعررر الواُأ ُالث لثررر ُالل لررر ُمررر ُاجتمعررر اُثررر ُالنررر  ُفكثررروُالق بلررر ُمررر ُصرررل 

ُأنرر ُإالُإلرر ك ُالخررو  ُمرر ُ منعنرر ُ لرر ُصررنعت ُالرر يُوأ رر ُقرر ُقرر  ُأصررب ُفلمرر ُ سررل ُعل رر ُهللاُصررل 

رررمن )ُ:ُُقررر  َُوضررر ُهللاُعنررر ُُ وُ ُأبررر ُعررر (ُ؛ُُومضررر  ُفررر ُ  لررر ُعلررر ك ُتفرررو ُأ ُخشررر   ُمررر َُُص 

ررهوُُِمرر ًَُُئ شرر ُبنرر ُ ق رر ُفلرر ُومضرر  َُُ سررل ُعل رر ُهللاَُُّصررلَّ ُهللاَُُِّوسرر  ُِ رر ُالشَّ رر ُبنرر ُفقرر  َُُسررب ُ ُبِقرر َُُحتَّ ُحتَّ

رر ُاللَّ رر ُُِثلرر ُ َُ هرر َُ رر ُبنرر ُ قرر ُلَرر ُالسَّ  سرر ُ ُك نرر ُُِفلمَّ رر ُبنرر ُقرر  َُُالخ مسرر ُ ُك نرر ُُِفلمَّ ُاللَّ رر ُُِشررطوُ َُ هرر َُُحتَّ

جرررر َُُإ َُّ:ُفقرررر  َُُقرررر  َُُاللَّ لرررر ُهررررِ  ُُِق رررر  َُُنفَّلَتنرررر ُلرررر ُهللاَُُِّوسرررر  َُُ رررر :ُفقلرررر ُ  رررر ُاإلمرررر  ُُِمرررر َُُصررررلَّ ُإ اُالوَّ ُحتَّ

ِسرر َُُ نصررِو َُ رر :ُقرر  َُُ،ل لرر ُ ُق رر  ُ ُلَرر ُ ُح  ابعرر ُ ُك نرر ُُِفلمَّ رر ُ ق رر ُلرر ُالوَّ ُ نسرر َ   ُُأَهلَرر ُ ُجمرر َُُالثَّ لثرر ُ ُك نرر ُُِفلمَّ

ررر  َُ ررر ُبنررر ُفقررر  َُُ النَّ رررح وُ ُقررر  َُُالفررر  ُ ُ مررر ُقلررر ُ ُقررر  َُ.ُالفررر  ُ ُ ف َتنررر ُأ ُخِشررر ن ُحتَّ ررر َُُ قررر ُلررر ُثررر َُُّالسُّ ُبق َّ

ُ(9ٖ٘ٔ: داود لأللبانً برقم أبً )صحٌح(ُالشَّهوُِ

؛ُفإنرررر ُظرررر هوُال اللرررر ُعلرررر ُفضرررر ل ُق رررر  ُ (اإلمرررر  ُُمرررر َُُصررررلَّ ُإ اُ):مالالالالن الحالالالالدٌث األخٌالالالالرالشالالالالاهد 

 عجبرررر ُأ ُ صررررل ُالوجرررر ُمرررر ُالنرررر  ُفرررر ُ) ق رررر ُل مرررر  ُأحمرررر ُوحمرررر ُهللاُومضرررر  ُمرررر ُاإلمرررر  ُ،ُ

 ُاإلمررر  ُ  ررر توُمعررر ُ،ُومضررر  ُأ ُ حررر   ُ،ُقررر  ُ صرررل ُمررر ُالنررر  ُ،ُ قررر  ُ عجبنررر ُأ ُ صرررل ُمررر

 .(ٕٙٓصـ أسرار المحبٌن فً رمضان  ) (ُ...ُاإلم  ُم َُُصلَّ ُإ اُ(لح   ُ

 الجماعة : مح التراوٌح صالة حضور ساءنلل وٌشرع

ُالسررر بقُ)ُلمررر ُ ررر تقررر َّ ُفررر ُحررر   ُأبررر ُ و  ررر  َُُ نسررر َ   ُُأَهلَررر ُ ُجمررر َُُالثَّ لثررر ُ ُك نررر ُُِفلمَّ ررر ُبنررر ُفقررر  َُُ النَّ ُحتَّ

رررررح وُ ُقررررر  َُُالفررررر  ُ ُ مررررر ُقلررررر ُ ُقررررر  َُ.ُالفررررر  ُ َُتنررررر  ف ُأ ُخِشررررر ن  ررررر َُُ قررررر ُلررررر ُثررررر َُُّالسُّ رررررهوُُِبق َّ                          (الشَّ

ُ.(9ٖ٘ٔ: برقم لأللبانً داود أبً صحٌح)

 لمرر ُو ىُابرر ُأبرر ُشرر ب ُعرر ُعررو  ُقرر  ُ)جعرر ُعمرروُبرر ُالخطرر  ُللنرر  ُقرر وئ  ُفرر ُومضرر  ُفكرر  ُ

ُ(ٕٕٕ/  ٕوقال صحٌح اإلسناد : )  صل ُب لنس  ُ(ُأب ُ صل ُب لن  ُ اب ُأب َُحَثَمَ ُ

،َُع ُِ (  ٔ٘ٔ/  ٖ( )  المصنف) ُف ُعب الو اقُأخو ُكم  ْ ِويِّ ْوَ َ ،ُْب ُُِِهَش  َُُِع ُُْالثَّ َموَُُأَ َُُّع  ُْب َُُع 

لَْ َم  َُُأََموَُُ»اْلَخطَّ ِ ُوض ُهللاُعن ُ َس  ََُُ ؤ  َُُّأَ َُُْحَثَم َُُأَِب ُْب َُُس  َؤخُُِِّف ُالنِّ ُ«َُوَمَض  ََُُشْهوُُِِف ُاْلَمْسِج ُُِوُِم 

ُ  جع ُومض  ُشهوُبق   ُالن  ُ رموُعن ُهللاُوض ُط ل ُأب ُب ُعل ُك  ):ق  ُالثقف ُعوفج ُفع 

ُإم  ُالنس  ُ(:ُعوفج ُُق  ،ُإم م ًُُ للنس  ُإم م ًُُللوج   ُفكن   ُفرمون ُعل ٌّ

ُ)صححه األلبانً فً صالة التراوٌح (  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ
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فالالال ذا قالالالام وحالالالده جالالالاز وإن كانالالالت الجماعالالالة األفضالالالل ، فالالال ن صالالاللى وحالالالده جالالالاز لالالاله أن برفالالالح صالالالوته أن 

 أمن أن ٌؤذي أحًدا ، وجاز له أن ٌخفضه :

ُخفررر ُ ُ،َُطررْ ًواُوفررر ُالل رر ُُِمرر ُقررروأُإ اُكرر  أنررر ُ)ُ وضرر ُهللاُعنررر ُهو ررو ُو ىُالب هقرر ُعرر ُأبررر 

 ،ُ ك  ُ  كوُأ ُالنب ُصل ُهللاُعل  ُ سل ُك  ُ فع ُ ل ُ(ُطْ ًوا

 ]9ٙ9ٗه األلبانً فً صحٌح الجامح )حسن[                                                                     

ُوضررر ُبكررروُبررررب ُهررر ُفرررإ اُل لررر ُخرررو ُ سرررل ُعل ررر ُهللاُصرررل ُالنبررر َُُّأ ُاعررر ُقتررر   ُوضررر ُهللاُعنررر ُ)ُ 

ُفلمرر ُقرر  ُصرر ت ُوافعرر ُ صررل ُ هرر ُالخطرر  ُبرر ُبعمرروُ مرروُقرر  ُصرر ت ُمرر ُ خفرر ُ صررل ُعنرر ُهللا

ُصررر ت ُتخفررر ُتصرررل ُ أنررر ُبررر ُمررروو ُبكررروُأًبررر ُ ررر ُقررر  ُ سرررل ُعل ررر ُهللاُصرررل ُالنبررر ُعنررر ُاجتمعررر 

ُصررر ت ُوافعررر ُتصرررل ُ أنررر ُبررر ُو مررروُلعمررروُ قررر  ُقررر  ُهللاُُِوسررر  ُ ررر ُن ج ررر ُمررر ُأسرررمع ُقررر ُقررر  

ُهللاُصررل ُالنبرر ُفقرر  ُح  ثرر ُفرر ُالحسرر ُ ا ُالشرر ط  ُ أطررو ُال سررن  ُأ قررظُهللاُُِوسرر  ُ رر ُفقرر  ُقرر  

ُ(.ُش ئ ُص ت ُم ُاخف ُلعموُ ق  ُش ئ ُص ت ُم ُاوف ُبكوُأًب ُ  ُ سل ُعل  

 ]األلبانً وصححه والترمذي أبوداود روى                                                                            [

 :  قبلها ٌسن ما حٌث من التراوٌح

 : مورأة ٌسن قبل صالة التراوٌح ) التهجد ( ثالث

ٌُسالالالتحبم  ٌَسالالالتاكَ  وجِهالالاله، عالالالن النالالالومَ  ٌَمسالالالحَ  أنْ  القٌالالالامَ  مرٌالالالًدا نوِمالالاله مالالالن قالالالام لَِمالالالن األول :  الالالواِك، و  بالس 

الالالالذُكرَ  ٌَ رررر  ُ ُابرررر ُُِعرررر فرررر ُالصررررح ح  ُ الرررر ل  ُتعالالالالالى  هللاَ  و رررر ُ:ُ))َعْنهمرررر ُهللا َُُوِضرررر َُُعبَّ ُعنرررر َُُبرررر  ُأنَّ

ررروِ ُُفررر ُف ضرررطجع ُ ُخ لت ررر ،ُ هررر ُم م نرررَ ، ُ سرررلَّ ُعل ررر ُهللا ُُصرررلَّ ُهللاُُِوسررر  ُ ُج َُ اضرررطُ سررر   ُ ُع 

ُثررر ُ جِهررر ،ُعررر ُالنررر  َُُ مسررر ُ ُف سرررت قظَُُ-ُمنررر ُقو ًبررر ُأ ُ-ُاللَّ ررر ُ ُانتصررر َُُحتررر ُفنررر  َُُط لِهررر ،ُفررر ُ أهل ررر 

علَّقررر ،َُشررر ُ ُإلررر ُ سرررلَّ ُعل ررر ُهللا ُُصرررلَّ ُهللاُُِوسررر  ُ ُقررر  ُثررر ُِعمررروا ،ُآ ُمررر ُآ ررر  ُ َُعشررروَُُقررروأَُ رررر،ُم  ُفت ضَّ

ُوأسررر ُعلررر ُال  منررر ُ رررَ  ُف َضررر ُجنِبررر ،ُإلررر ُفقمررر ُ ُِمثلَررر ،ُفصرررنع ُ ُ  صرررلِّ ،ُقررر  ُثررر ُال ضررر َ ،ُفرَحسررر َُ

ُثرررر ُوكعتررر ِ ،ُثررر ُوكعتررر ِ ،ُثررر ُوكعتررر ِ ،ُثررر ُوكعترررر ِ ،ُثررر ُوكعتررر ِ ،َُصرررلَّ ُثررر َُ فِتل هررر ،ُبرررر  ن ُ أَخررر 

،ُجرررر َ  ُحترررر ُاضررررطج ُثرررر ُأَ َتررررَو،ُثرررر ُوكعترررر ِ ، ُ فصررررلَُُّخررررَو ،ُثرررر ُوكعترررر ِ ،ُفصررررلَّ ُفقرررر  ،ُالمررررؤ ِّ  

   ((ُالصب َُ

فتتِحَ  أن القٌِامَ  أرادَ  لَِمن ٌُستحبم  الثانً :  :  خَفٌفَتٌنِ  بركعتٌنِ  قٌاَمه ٌَ

ُاللَّ رررر ُُِِمرررر َُُقرررر  ُإِ اُ سررررلَّ ُعل رررر ُهللا ُُصررررلَّ ُهللاُُِوسرررر  ُ ُكرررر  َُ:ُ))ق لرررر َُعْنهرررر ،ُهللا َُُوِضرررر َُُع ِئشرررر َُُعرررر 

َو ررررَو ُأبرررر  حرررر   ُ،  (9ٙ9) لممسالالالال رواه)((َُُخف فترررر  ُُِبرررروكعت  ُُِصرررر َت ُاْفَتررررت ُل  صررررلِّ ، ُهللا َُُوِضرررر َُُه 

ك ُق  ُإ اُ:ُ))ق  َُعْن ، ُ.(9ٙ3) مسلم أخرجه)ُ((خف فت  ُُِبوكعت  ُُِص َت ُفل فتت ُُْاللَّ ِ ،ُم ُأح  

ُ
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 :القٌام صالة فً تقال التً واألذكار األدعٌة الثالث :

ُوضرر ُعبرر  ُابرر ُحرر   ُمرر (ُالبخرر وي)ُأخوجرر ُمرر ُمنهرر ُع  رر  ُصرر  ُ لرر ُاالسررتفت  ،ُ عرر  ُفمنهرر 

ُأنرر ُالحمرر ُلرر ُاللهرر :ُقرر  ُ تهجرر ُالل رر ُمرر ُقرر  ُإ اُ سررل ُعل رر ُهللاُصررل ُالنبرر ُكرر  ):ُقرر  ُعنهمرر ُهللا

ُ لررر ُفررر ه ،ُ مررر ُ األو ُالسرررم  ا ُملررر ُلررر ُالحمررر ،ُ لررر ُفررر ه ،ُ مررر ُ األو ُالسرررم  ا ُقررر ِّ 

ُ مررر ُ األو ُ ا السرررم ُملررر ُأنررر ُالحمررر ،ُ لررر ُفررر ه ،ُ مررر ُ األو ُالسرررم  ا ُنررر وُأنررر ُالحمررر ،

ُحررق،ُ النرر وُحررق،ُ الجنرر ُحررق،ُ ق لرر ُحررق،ُ لقرر ؤ ُحررق،ُ  عرر  ُالحررق،ُأنرر ُالحمرر ،ُ لرر ُفرر ه ،

ُلررر ُفررر غفوُح كمررر ؛ُ إل ررر ُخ صرررم ،ُ بررر ُأنبررر ،ُ إل ررر ُت كلررر ،ُ عل ررر ُآمنررر ،ُ بررر ُأسرررلم ،ُلررر 

ُ:أ ُ-ُأنررر ُإالُإلررر ُالُالمرررؤخو،ُ أنررر ُالمقررر  ُأنررر ُأعلنررر ،ُ مررر ُأسررروو ُ مررر ُأخرررو ،ُ مررر ُقررر م ُمررر 

ُ إسررررواف  ،ُ م ك ئ رررر ،ُجبوائ رررر ُو ُاللهرررر )ُ:ومنهالالالالاُ،(برررر هُإالُقرررر  ُ الُحرررر  ُ الُ-ُغ ررررو ُإلرررر ُال

ُ ختلفررر  ،ُف ررر ُكررر ن اُف مررر ُعبررر   ُبررر  ُتحكررر ُأنررر ُ الشررره   ،ُالغ ررر ُعررر ل ُ األو ،ُالسرررم ا ُفررر طو

لِرر ُلمرر ُاهرر ن  ُعرر  (مسالاللم رواه)ُ؛(مسررتق  ُصررواطُإلرر ُتشرر  ُمرر ُتهرر يُإنرر ُبإ نرر ،ُالحررقُمرر ُف رر ُاخت 

ُوض ُهللاُعنه ُ.ُع ئش 

 : صفتها حٌث من التراوٌح

الالاللِ  صالالالالةُ  اللٌالالالل؛ نوافالالالل مالالالن كغٌرهالالالا فهالالالً: القٌالالالام  صالالالالة كٌفٌالالالة فأمالالالا ُوكعتررر  :ُأيُ،َمثَنالالالى َمثَنالالالى اللٌَّ

ررر :ُالجمهررر وُمررر ه ُ ُ هررر اُ،فرررإ ُخشررر ُالصرررب ُأ تررروُب احررر  ُُوكعتررر   ُ الحن بلررر ُ،ُ الشررر فع َّ ُ،ُالم لك َّ

رررر  محُ   سرررر َُُأبرررر ُ قرررر  ُ، رررر ُمرررر ُمَّ َث مرررر  ُ ابرررر ُ ُ،ُبرررر  ُابرررر ُ ُ اخترررر َو ُ،ُالحنف َّ ُفرررر ُ و ُلمرررر ُ؛ُع 

ُالل ررر ُصررر  ُ:ُ"قررر  ُ سرررل ُعل ررر ُهللاُصرررل ُهللاُوسررر  ُأ عنررر ُُوضررر ُهللاُعمررروُابررر ُعررر ُ(الصالالالحٌحٌن)

ُعررر ،ُ لحررر   ُ(ُصرررل ُقررر ُمررر ُلررر ُتررر توُ احررر  ُوكعررر ُصرررل ُالصرررب ُأحررر ك ُخشررر ُفرررإ اُمثنررر ،ُمثنررر 

مررروَُُبررر ُُِهللاُُِعبررر ُِ َُمثَنررر ُالل ررر ُُِصررر   ُ): سرررلَّ ُعل ررر ُهللا ُُصرررلَّ ُهللاُُِوسررر  ُ ُقررر  :ُقررر  َُعْنهمررر ،ُهللا ُُ ََُوِضرررُع 

ررر وك  ُالصرررب َُُأ َُُّوأ ررر َُُفرررإ اَُمثنررر ، مررروُالبررر ُفق ررر :ُقررر  ُ،(ُب احررر  ُ ُفررررَ ِتوُ   ُقررر  َُمثَنررر  َُمثَنررر ُمررر :ُع 

ُ  له( واللفظ( 9ٗ7) ومسلم ،(77ٓ) البخاري أخرجه )ُ(وكعت  ُُِك ُُِّف ُت سلِّ 

ُسررررخط ،ُمرررر ُبوضرررر  ُأعرررر  ُاللهرررر )ُ(:ُُالتهجرررر )ُُاللٌالالالالل قٌالالالالام صالالالالالة فالالالالً السالالالالجود أدعٌالالالالة ومالالالالن

(ُُُُُُُُنفسررر ُعلررر ُأثن ررر ُكمررر ُأنررر ُعل ررر ،ُثنررر  ُأحصررر ُالُمنررر ُبررر ُ أعررر  ُعق بتررر ،ُمررر ُ بمع ف تررر 

ُعائشة رضً هللا عنها ( مسلم عن رواه)

ُت ل ررر ،ُف مررر ُ تررر لن ُ ،ع ف رررُفررر م ُ عررر فن ُهررر   ،ُفررر م ُاهررر ن ُاللهررر )ُُ:الالالالوتر دعالالالاء ومنهالالالا

ُمررر ُ ررر  ُالُ إنررر ُعل ررر ،ُ قضررر ُ الُتقضررر ُفإنررر ُقضررر  ،ُمررر ُشررروُ قنررر ُأعط ررر ،ُف مررر ُلررر ُ بررر و 

ُ. تع ل ُ(ُوبن ُتب وك ُ ال  ،

ُ.]علً رضً هللا عنهما  بن الحسن حدٌث داود وصححه األلبانً من وأبو أحمد رواه                         [

ُ

ُ
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 :  َرَكعاتِهِ  عددُ  حٌث من التراوٌح

 :أقوال على التراوٌح صالة ركعات عدد فً العلماء اختلف

ُعشو  ُف ه ُ،ُهللاُوحم (ُُأحم ُاإلم  ُ عن )ُُهللاُعب ُأب ُعن ُ المخت وُ)ُ:قدامة رحمه هللا  ابن قال

ُ( 9٘ٗ/  ٔ : )المغنً(ُ ث ث  ُست :ُُم ل ُ ق  ُ،ُ الش فع ُ،ُحن ف ُ أب ُ،ُالث ويُق  ُ به اُ،ُوكع 

ُ،ُ الشررر فع ُ،ُحن فررر ُأبررر ُكمررر ه ُصررر ه ُإ ُ التررروا   )ُ:هللا حمالالالهر تٌمٌالالالة ابالالالن اإلسالالالالم شالالالٌخ قالالالال

ُفقررر ُعشرررو ُإحررر ىُأ ُ،ُعشرررو ُثررر  ُأ ُ،ُ ث ثررر  ُسرررت ُم لررر ُكمررر ه :ُُأ ُوكعررر ُعشرررو  :ُُ أحمررر 

ُطررر  ُبحسررر ُ تقل لهررر ُالوكعررر  ُتكث ررروُف كررر  ُالت ق ررر ُلعررر  ُأحمررر ُاإلمررر  ُعل ررر ُنررر ُكمررر ُ،ُأحسررر 

ُ.( ٗٙ)  ص االختٌارات)(ُ قصو ُالق   

ُوكعررر ُعشرررو  ُأنهررر ُ مررر هبن ُ،ُالعلمررر  ُبإجمررر عُسرررن ُالتررروا   ُصررر  )ُ:  هللا رحمالالاله النالالالووي وقالالالال

ُ( . ٖٔ/  ٗ:)  المجموع)  (ُ جم ع ُمنفو اُ تج  ُتسل م  ُبعشو

  (ُعن ن ُال توُس ىُوكع ُعشو  ُفإنه )ُ : الحنفً المذهب أئمة من وهوُرحمه هللا السرخسً قال

ُ.(  ٘ٗٔ/  ٕ : المبسوط )

ُ التوغ  ُومض  ُبق   ُاألموُ الحس  ُالصح ح ُاألح    ُب ُ و  ُال يُ:) هللا رحمه السٌوطً قال

ُ.( ٘ٗٔ – ٕٗٔ/  9ٕ)  الفقهٌة الموسوعة)...ُ(ُبع  ُتخص  ُغ وُم ُف  

ُص  ُ أ ُعن ُ نق ُ الُعل  ُ  ا ُح ٌُُّ ل ُف ُل  ُأن ُخ  ُال)ُ: هللا رحمه عٌاض القاضً وقال

ُ م ُ سل ُعل  ُهللاُصل ُالنب ُفع ُف ُالخ  ُإنم ُ،ُاألجوُ ا ُف ه ُ ا ُكلم ُالت ُالط ع  ُم ُالل  

ُ(.3ٔ/  ٖ) للنووي مسلم شرح)(ُُلنفس ُأخت و 

ْرِمِذيَّ  َحَصرَ  ُ  َرِحَمهُ  - الت 
امِ  َعَددَ  - هللاَّ ٌَ نِ فًِ  َرَمَضانَ  قِ ٌْ  : َقْولَ

لُ  اِنً،ُُاْلَ ْتوَُُِم ََُُوْكَع ًَُُ أَْوَبع   َُُإِْحَ ىُ:اأْلَوَّ ُتهى .نا(َُُوْكَع ًُُِعْشو   َُُ:َوالثَّ

 صالة التراوٌح   : ركعات عدد فً الخالفمجمل أقوال العلماء فً  خالصة

ْوَه ُلَ َُُْكِث َو  ُُأَْقَ ا ُ َُ ِف  ُِ ْوِمِ يَُُُّ ْ ك  ُوحم ُهللاُ؛ُالتِّ

ررر ُ َُمررر ُاْلَمرررْ ك  َو  َُُم لِررر ُ َُعررر ُُْأَْ َمررر َُُِاْبررر َُُِ ِوَ اَ ررر ُ ُ-1 ررر ََُُوَثاَلُثالالالوَن، ِسالالالت  : لَْفظ  ُأَْهررر َُُِعَمررر ُ َُعلَْ ررر ُُِالَّرررِ يَُ ه 

ُ.ُاْلَمِ  َن ُِ

َمررروَُُْبررر َُُهللاََُُِّعْبررر ََُُسرررِمْع :َُقررر  ََُُ ْهررر ُ ُِاْبررر ُ َُ َوَ ىُ-2 ررر  َُُأ ْ ِو ُُْلَررر ُْ:َُقررر  ََُُنررر ِف ُ َُعررر ُُْ  َحررر ِّ ُ ُع  ررر ُُْإاِلَُُّالنَّ َُ ه 

ٌُوتُِرونَ  ْكَعةً رَ  َوَثاَلثٌِنَ  تِْسًعاُ  َصلُّ  َُ ُ.بَِثاَلثٍ  ِمْنَها َو

ِكرر ََُُمرر َُعلَرر َُوَثاَلُثالالونَ  أَْرَبالالحٌ :َُ ِق رر َُُ-3 َواَو ََُُعرر ُُْح  رر ُ ُأَْ َفرر ُْبرر ُُِ   ُاْلَعْشرروُُِِفرر ُِبِهرر ُُْ  َصررلِّ َُكرر  ََُُكررَ لِ َُُأَنَّ

ُ.ُُاأْلَِخ وُِ
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ررر ََُُوِعْشالالالُروَن، َثَمالالالانٍ :َُ ِق ررر َُُ-4 َواَو ََُُعررر ُُْاْلَمرررْوِ يَُُُّ ه  لِررر  َُُاْلِعْشرررِو  َُُِفررر ُأَْ َفررر ُْبررر ُُِ   رررْهِو،ُِمررر ُُْاأْلَ َّ ُالشَّ

َبْ وُ ُْب ُ َُسِع  ُ َُ َك  َُ ُ.ُُاأْلَِخ وُُِاْلَعْشوُُِِف َُ ْفَعل  ُ ُج 

َبْ وُ ُْب َُُِسِع  َُُِع َُُْمْوِ يٌَُُّ ه  ََُُوِعْشُرونَ  أَْرَبحٌ :َُ ِق  َُُ-5 ُ.ُُج 

ْوِمرررِ يَُُُّ َحَكررر   ُُِعْشالالالُروَن،َُ ِق ررر َُُ-6 ررر ُ ُاْلِعْلرررِ ،ُأَْهررر ُُِأَْكَثررروَُُِعررر ُُْالتِّ َمررروََُُعررر َُُْمرررْوِ يٌَُُّفإِنَّ َُ َغْ ِوِهَمررر َُ َعلِررر ُ ُع 

َح َب ُُِِم ُْ ُ.ُُاْلَحَنِف َّ ُُِأَْصَح ِبَن َُقْ  ُ َُ ه  َُُالصَّ

ررر َُُ،َُُرْكَعالالالةً  َعْشالالالَرةَ  إِْحالالالَدى:َُ ِق ررر َُُ-9 ررر َُ اْخَتررر َو  ُُلَِنْفِسررر َُُِم لِررر ُ ُِاْخِتَ ررر وُ َُ ه  ُِاْنَتَهررر ُاْلَعَوِبررر ُُِّْبررر ُ َُبْكررروُُِأَب 

ُ.ُاْلَعْ ِن َُُِّكَ  ُ 

بررر ُعبررر  ُوضررر ُهللاُعنررر ُ مرررو يُعررر ُم لررر ُ هررر ُمرررو يُعررر ُُثالالالالث عشالالالرة ركعالالالة ق ررر ُ:ُُ-8

ُأ ض ُ.

 هل الزٌادة عن أحد عشر ركعة فً التراوٌح بدعة ؟

 إحالالالدى علالالالى االقتصالالالار وجالالالوب إلالالالى: رحمالالاله هللا تعالالالالى  األلبالالالانًالعالمالالالة المحالالالدث  وذهالالالب

 باألدلة اآلتٌة اختصاًرا : واحتجُبدعة علٌها الزٌادة أنو ركعة عشرة

ُ   ررر ُكررر  ُمررر )ُُ سرررل ُعل ررر ُهللاُصرررل ُالنبررر ُأ ُ:رضالالالً هللا عنهالالالا  عائشالالالة بحالالالدٌث: أوالً  

ُ(.علٌه متفق)ُ(ُوكع ُعشو ُإح ىُعل ُغ و ُ الُومض  ُف 

ُوسررر  ُصررر  ُألومقررر ُقلررر :ُقررر  ُرضالالالً هللا عنالالاله الجهنالالالً خالالالالد بالالالن زٌالالالدُحالالالدٌث: وثانٌالالالاً 

ُطررر  لت  ُطررر  لت  ُوكعتررر  ُصرررل ُثررر ُخف فتررر  ُوكعتررر  ُفصرررل ُ سرررل ُعل ررر ُهللاُصرررل ُهللا

ُاللتررر  ُ   ُهمررر ُوكعتررر  ُصرررل ُثررر ُقبلهمررر ،ُاللتررر  ُ   ُهمررر ُوكعتررر  ُصرررل ُثررر ُطررر  لت  

ُقبلهمرر ُاللترر  ُ   ُهمرر ُوكعترر  ُصررل ُثرر ُقبلهمرر ُاللترر  ُ   ُهمرر ُوكعترر  ُصررل ُثرر ُقبلهمرر 

 (. مسلم و مالك رواه)ُُُُُ(ُوكع ُعشو ُث  ُف ل ُأ توُث 

ُثم  ُومض  ُشهوُف ُصل ُ سل ُعل  ُهللاُصل ُالنب ُأ ُ:رضً هللا عنه  جابر حدٌث: ثالثاً 

ُ.( األلبانً وحسنه والطبرانً نصر ابن رواه)(ُُ أ توُوكع  

ُبررر ُأبررر ُأمرررووضررر ُهللاُعنررر ُُعمررروُأ ُ:رضالالالً هللا عنالالاله  زٌالالالد بالالالن السالالالائب حالالالدٌث: رابعالالالاً 

 الموطالالالالأ فالالالالً مالالالالالك رواه).ُوكعرررر ُعشررررو ُبإحرررر ىُللنرررر  ُ ق مرررر ُأ ُالرررر اويُ تم مرررر ًُُكعرررر 

ُكصررر  ُ غ وهررر ُالو اتررر ُالسرررن ُعلررر ُالتررروا   ُصررر  ُبق ررر  ُ احرررت ُ،(األلبالالالانً وصالالالححه

ُ.ُاالستسق  

ُكع ُب ُ وب ع ُعموُاب ُلح   ُمقٌد أو مخصصرضً هللا عنها  عائشة حدٌث أن: خامساً 

ُ.ُم وض ُهللاُعنه
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ُ:دلةاأل هذه على والجواب

ُأحد إلٌه ٌسبقه لم المخالف وتبدٌح ركعة عشرة اإلحدى بوجوب األلبانًالعالمة المحدث  قول: أوالً 

ُ. كوه ُسبقُالت ُالعلم  ُم اه ُم ُتب  ُكم ُسل ُف  ُل ُ ل  

ُ،غٌره مشروعٌة ٌنافً ال وهو العدد هذا استحباب وغاٌة ما ٌستفاد منها فعل حكاٌة عائشة حدٌث: ثانٌاً 

ُوكع ُعشو ُث  ُ سل ُعل  ُهللاُصل ُالنب ُص  ُأ :ُعب  ُاب ُح   ُم ُالبخ ويُعن ُثب ُ أ ض ًُ

ُ.وكع ُعشو ُاإلح ىُعل ُ     ُ ه ُب لل  ُ عن 

 على الزٌادة فٌه ألن علٌه حجة هو بل لأللبانً حجة فٌه لٌسرضً هللا عنه  خالد بن زٌد حدٌث: ثالثاً 

ُف ُق  ُ ك ل ُ،البعدٌة العشاء سنة بأنها الزٌادة تأوٌل إلى نًاأللبا دفح ما وهو ركعة، عشرة اإلحدى

ُ.ش   ُتكل ُ ه وض ُهللاُعنهم ُُعب  ُاب ُح   

ُُُُُُُُُُُالفالالالالارق مالالالالح قٌالالالالاس فهالالالالو الكسالالالالوف وصالالالالالة الرواتالالالالب السالالالالنن علالالالالى التالالالالراوٌح صالالالالالة قٌاسالالالاله: رابعالالالالاً 

ُفهررر ُالتررروا   ُصررر  ُ بخررر ُعل هررر ُال  ررر   ُ منررر ُمررر ُ هررر ُمعررر  ُبعررر  ُمق ررر  ُ و  ُالسرررن ُهررر  ُأل 

ُهللاُصرررل ُالنبررر ُصررر  ُعررر  ُمررر ُ و ُ مررر ُ،"مثنررر ُمثنررر ُ"ُالشررر وعُعنررر ُقررر  ُالررر يُالل ررر ُق ررر  ُمررر 

ُ.ال     ُم ُ من ُ الُ ع و ُالُفإن ُ سل ُعل  

ُكررر  ُبررر ُمع نررر ًُُعررر  اًُُف ررر ُالنبررر ُ ؤقررر ُلررر ُومضررر  ُق ررر  )ُ:ُُرحمالالاله هللا تٌمٌالالالة ابالالالنشالالالٌخ اإلسالالالالم  قالالالال

ُجمعهرر ُفلمرر ُالوكعرر  ُ ط رر ُكرر  ُلكرر ُوكعرر ،ُعشررو ُثرر  ُعلرر ُغ ررو ُ الُ ومضرر ُفرر ُ   رر ُالُهرر 

ُبقرر وُالقرروا  ُ خفرر ُ كرر  ُبررث  ُ رر توُثرر ُوكعرر ُعشررو  ُبهرر ُ صررل ُكرر  ُكعرر ُبرر ُأبرر ُعلرر ُعمررو

ُط ئفررر ُكررر  ُثررر ُال احررر  ،ُالوكعررر ُتط  ررر ُمررر ُالمررررم م  ُعلررر ُأخررر ُ لررر ُأل ُالوكعررر  ُعلررر ُ ا ُمررر 

ُبرررث  ُ أ ترررو اُ ث ثررر  ُبسررر ُقررر م اُ آخرررو  ُبرررث  ُ ررر تو   ُوكعررر ُبرررروبع  ُ ق مررر  ُالسرررل ُمررر 

ُبررر خت  ُ ختلررر ُ األفضررر ُأحسررر ،ُفقررر ُال جررر  ُهررر  ُمررر ُومضررر  ُفررر ُقررر  ُفك فمررر ُسررر ئ ُكلررر ُ هررر ا

ُالُ سرررل ُعل ررر ُهللاُصرررل ُالنبررر ُعررر ُمؤقررر ُعرر  ُف ررر ُومضررر  ُق ررر  ُأ ُظررر ُ مررر ...ُُالمصرررل  ُأحرر ا 

ُُ.(الفتاوى مجموع)ُانته (ُ...ُأخطرُفق ُمن ُ نق ُ الُف  ُ  ا 

 ركعالالالة عشالالالرة اإلحالالالدى لرواٌالالالة لمخالفتهالالالا بالشالالالذوذ خصالالالٌفة ابالالالن لرواٌالالالة األلبالالالانً تضالالالعٌف: خامسالالالاً 

:ُالفرررت ُفررر ُالحررر فظُقررر  ُ،ُاألحررر ا ُبررر خت  ُممكررر ُب نهمررر ُ الجمررر ُتع وضررره ُالُفهررر :ُُجٌالالالد غٌالالالر

ُتط  ررر ُ بحسرررُاالخرررت  ُ لررر ُأ ُ  حتمررر ُاألحررر ا ُبررر خت  ُممكررر ُالو ا ررر  ُهررر  ُبررر  ُ الجمررر )

:ُقررر  ُ غ رررو ُالررر ا   يُجررر  ُ بررر ُ بررر لعك ُالوكعررر  ُتقلررر ُالقررروا  ُتطررر  ُفح ررر ُ تخف فهررر ُالقررروا  

ُب احرررر  ُ رررر توُترررر و ُفكرنرررر ُالرررر تو،ُفرررر ُاالخررررت  ُإلرررر ُواجرررر ُالعشررررو  ُعلرررر ُ ا ُف مرررر ُ االخررررت  

ُ] ٗٙ / ٖ ج : األوطارالشوكانً نٌل [ُ(ُبث  ُ ت و 

ُغف ررروُ  أقرررو ُال  لعررر ُالنررر  يُفرر ُالمجمررر عُ ُ): ث  ُ العلمررر  ُمرررنه مررر ُالمحررُثرر ُإنررر ُقررر ُصررحح ُجمررر  

نصررر ُالوا ررر ُ صرررحح ُالسررربك ُفررر ُشرررو ُالمنهررر  ُ ابررر ُالعواقررر ُفررر ُطرررو ُالتثو ررر ُ الع نررر ُفررر ُ

عمررر  ُالقررر ويُ السررر  ط ُفررر ُصررر  ُالتررروا   ُ علررر ُالقررر ويُفررر ُشرررو ُالم طررررُ الن مررر يُفررر ُآثررر وُ

 ]للعالمة الشٌخ  إسماعٌل األنصاري  " ٌحتصحٌح حدٌث صالة التراومن كتاب " واختصاٍر مستفاٌد بتصرف  [ (السن ُ
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 كعالالالب بالالالن ربٌعالالالة وحالالالدٌث عمالالالر ابالالالن لحالالالدٌث مخصصالالالاً رضالالالً هللا عنهالالالا  عائشالالالة حالالالدٌث جعالالالل: سادسالالالاً 

ُاألدلالالالة بالالالٌن التعالالالارض عنالالالد ٌكالالالون بالخالالالاص وتقٌٌالالالد العالالالام العمالالالل ألن صالالالحٌح، غٌالالالررضالالالً هللا عنهمالالالا 

ُع ئشررر ُ حررر   ُالحررر فظ،ُبررر ُجمررر ُمررر ُبمثررر ُ سررر وُجم فررر لُالبررر  ُأح   ررر ُبررر  ُتعررر و ُهنررر  ُ لررر  

ُكمررر ُ خصررر ُالُالعررر  ُ م افرررقُ،وضررر ُهللاُعنررر ُعمررروُابررر ُحررر   ُأفررروا ُمررر ُفرررو وضررر ُهللاُعنهررر ُ

ُ.األص  ُف ُمقووُه 

 ثمالالالان علالالالى التالالالراوٌح صالالالالة فالالالً الزٌالالالادة جالالالواز بعالالالدم القالالالائلون اسالالالتدل الالالالذي الالالالدلٌل أمالالالاسالالالابًعا : 

ُك نررر ُك ررر :ُ"ُُعنهررر ُهللاُوضررر ُع ئشررر ُسرررر ُأنررر ُالررروحم ُعبررر ُبررر ُسرررلم ُأبررر ُحررر   ُفهررر :ُُركعالالالات

ُفررر ُ الُومضررر  ُفررر ُ   ررر ُكررر  ُمررر :ُُفق لررر ُ ُومضررر  ُفررر ُ سرررل ُعل ررر ُهللاُصرررل ُهللاُوسررر  ُصررر  

ُفررر ُأوبعررر ُ صرررل ُثررر ُ طررر له ُحسرررنه ُعررر ُتسررر ُفررر ُأوبعررر ُ صرررل ُوكعررر ُعشرررو ُإحررر ىُعلررر ُغ رررو 

ُإ ُع ئشرر ُ رر ُقرر  ُترر توُأ ُقبرر ُأتنرر  ُهللاُوسرر  ُ رر ُفقلرر ُث ثرر ُ صررل ُثرر ُ طرر له ُحسررنه ُعرر ُتسرر 

 ] 9ٖ3)  ومسلم ،( 7ٓ7ٔ)  البخاري رواه[(ُُُقلب ُ ن  ُ الُتن م  ُع ن َُّ

 ج  ُُ أن ُالُ غ و ُومض  ُف ُالل  ُف ُص ت ُف ُهللاُلوس  ُالم ا م ُعل ُ   ُالح   ُه اُ: فقالوا

ُ.ُ   ُعل ُه اُالع   ُللمصل ُأ 

ُ الفعررر ُ،ُ سرررلَّ ُعل ررر ُهللاُصرررل ُفعلررر ُمررر ُهررر اُبرررر ُ: الحالالالدٌث بهالالالذا االسالالالتدالل ىعلالالال العلمالالالاء ردَّ  وقالالالد

ثررر ُإ ُالنبررر ُصرررل ُهللاُعل ررر ُ سرررل ُ غ  ررر ُمررر ُ سرررتف  ُمنررر ُاالسرررتحب  ُُال جررر  ُعلررر ُ ررر  ُالالمجرررو ُ

كرر ُهنرر ُأ ُلرر ُ رر  ُعرر ُهرر اُالعرر  ُ حكرر ُغ ررو ُُ)لرر ُ قرر ُالُت  رر  اُعرر ُإحرر ىُعشررو ُوكعرر ُ( فقررطُح 

ُالترروا   ُصرر  ُ منهرر ُالل رر ُصرر  ُأ ُعلرر ُال اضررح ُاأل لرر ُ مرر  ُمرروُبنرر ُقو برر ُ،ُأ ُكرر  ُ   رر ُكمرر

ُالل ررر ُصررر  ُعررر ُ سرررل ُعل ررر ُهللاُصرررل ُهللاُوسررر  ُسرررر ُوجررر ُأ ُعمررروُابررر ُحررر   ُبعررر  ُمق ررر  ُغ ررو

ُصرررل ُالصرررب ُأحررر ك ُخشررر ُفررإ اُمثنررر ُمثنررر ُالل ررر ُصررر  ُ):ُُ السرر  ُالصررر  ُعل ررر ُهللاُوسررر  ُفقرر  

ُ( . 9ٗ7)  ومسلم(  7ٗٙ)  البخاري رواه)(ُُصلَّ ُق ُم ُل ُوت تُ اح  ُوكع 

زٌالالد فالالً التالالراوٌح عالالن فالالٌمن ٌنكالالر علالالى مالالن ٌ هللا رحمالاله العثٌمالالٌن الفقٌالاله لعالمالالةلفالالٌٌس كالالالٌم نوهالالذا 

 :أحد عشرة ركعة 

ُأمرررر وُفرررر ُتختلررر ُفئرررر ُالمتفتحررر ُاإلسرررر م  ُاألمررر ُفرررر ُنجررر ُأ ُكث ررررواًُُ  ؤسرررفن )ُرحمالالالاله هللا :ٌقالالالول 

ُفرر ُم جرر  ُاألمرر ُفرر ُفرر لخ  ُ،ُالقلرر  ُالخررت  ُسرربب ًُُف هرر ُالخرر  ُفتجعرر ُ،ُالخرر  ُف هرر ُ سرر  

ُكرررر ُ علرررر ُ،ُخ صرررر ُالشررررب  ُعلرررر ُف ل اجرررر ُ؛ُمتفقرررر ُقلرررر به ُبق رررر ُ لرررر ُ مرررر ُ،ُالصررررح ب ُ عهرررر

 (ُال  ائوُبه ُ توبص  ُأع ا ًُُله ُأل ُ؛ُ اح اًُُ مظهواًُُ اح  ًُُ  اًُُ ك ن اُأ ُالملت م  

 ] ٕٕ٘/  ٗ: )  الممتح الشرح[                                                                                

 :  قائال هللا رحمه عثٌمٌن ابن الفقٌه الشٌخ فضٌلة دوٌستطر

ُوكعرررر ُعشرررروُإحرررر ىُعلرررر ُ ا ُمرررر ُعلرررر ُأنكررررو ُاأل لرررر ُ،ُط ئفترررر  ُالمسرررررل ُهرررر  ُفرررر ُغرررر ُ قرررر ُ{

ع  ُخررر لف اُإنهررر :ُُ قررر ل اُوكعررر ُعشررروُإحررر ىُعلررر ُاقتصررروُمررر ُعلررر ُأنكرررو اُ الث ن ررر ُ،ُفعلررر ُ بررر َّ

       ُالعررر  ُفررر ُالسرررن ُالتررر ا ُح ررر ُمررر ُ غلررر ُالنررر  ُفررربع ُ،ُنفررروطُأ ُنغلررر ُأ ُلنررر ُ نبغررر ُال،ُُاإلجمررر ع
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ُأشررر َُُّ  نكررروُ،ُالسرررنَّ ُبررر ُجرر   ُالررر يُالعررر  ُعلررر ُال  رر   ُتجررر  ُال:ُف قررر  ُ، –األول  وهالالذا الطالالالرف –

ُُآثررر ُإنررر :ُُ  قررر  ُ،ُ لررر ُعلررر ُ ا ُمررر ُعلررر ُالنك رررو ُ كررر  ُ ك ررر ُ،ُخطررررُأنررر ُشررر ُالُ هررر اُ،ُعررر   

ُ حررر  ُ لرر ُ،ُمثنررر ُمثنرر :ُُفقررر  ُالل رر ُصررر  ُعرر ُ سرررل ُعل رر ُهللاُصرررل ُالنبرر ُسرررئ ُ قرر ُع صررر  ًُُآثمرر ًُ

ُفجهلررر ُالك ف ررر ُ علررر ُالُمررر ُأل ُ؛ُالعررر  ُ علررر ُالُالل ررر ُصررر  ُعررر ُسررررل ُالررر يُأ ُالمعلررر  ُ مررر ُ،ُبعررر  

ُمرر ُ علرر ُإنرر ُنقرر  ُحترر ُ سررل ُعل رر ُهللاُصررل ُالوسرر  ُخرر  ُممرر ُلرر  ُ هرر ُ،ُأ لرر ُبرر  ُمرر ُب لعرر  

ُلررر ُ حررر  ُأ ُ   ُالصررر  ُك ف ررر ُلررر ُبررر َّ ُ سرررل ُعل ررر ُهللاُصرررل ُالنبررر ُكررر  ُفرررإ اُ،ُب تررر ُ اخررر ُ حررر  

لررر :ُُبعررر   ُ أمررر ُ،ُب احررر  ُ  ررر توُوكعررر ُم ئررر ُ صرررلِّ َُُأ ُل نسررر  ُ أ ُ،ُ اسررر ُهررر اُفررر ُاألمررروُأ ُع 

ُعنررر ُحتررر ُعم مررر ُعلررر ُلررر  ُفهررر ا"ُُأصرررل ُوأ تمررر ن ُكمررر ُصرررل ا"ُُ سرررل ُعل ررر ُهللاُصرررل ُق لررر 

ُ لررر ُ،ُبتسررر ُ مرررو ُ،ُبسرررب ُ مرررو ُ،ُبخمررر ُمرررو ُ ررر توُأ ُاإلنسررر  ُعلررر ُ  جبررر  ُالُ لهررر اُ،ُهرررؤال 

:ُُالمررروا ُ إنمررر ُ،ُسرررو اًُُبتسررر ُ مرررو ُ،ُبسرررب ُ مرررو ُ،ُبخمررر ُمرررو ُتررر توُأ ُ جررر ُلقلنررر ُ لعم  برررُأخررر ن 

ُكرر ُ ُ علرر ُ،ُبتح  رر  ُالررن ُثبرر ُمرر ُإالُفرر ُالعرر  ُفرر ُأمرر ُ،ُالك ف رر ُفرر ُأصررل ُوأ تمرر ن ُكمرر ُصررل ا

ُ شررر    ُالررر   ُاإلخررر  ُمررر ُوأ نررر ُإنررر ُحتررر ُ،ُ اسررر ُأمررروُفررر ُالنررر  ُعلررر ُ شررر  ُالُأ ُل نسررر  ُ نبغررر 

ع  َُمررر ُهررر اُفررر  ُف فررر ته ُالمسرررج ُمررر ُ  خوجررر  ُ،ُعشرررو ُإحررر ىُعلررر ُ   ررر   ُالررر   ُاألئمررر ُ بررر ِّ

ترر ُ نصررو ُحترر ُاإلمرر  ُمرر ُقرر  ُمرر "ُُ سررل ُعل رر ُهللاُصررل ُالوسرر  ُف رر ُقرر  ُالرر يُاألجررو ُق رر  ُلرر ُك 

ُوكعررررر  ُعشررررروُصرررررل اُإ اُ جلسررررر  ُ قررررر ُ،ُ( ٙٗٙ)  الترمالالالالالذي صالالالالالحٌح فالالالالالً األلبالالالالالانً وصالالالالالححه") ُل لررررر 

ُنشرررر ُالُ نحرررر ُ،ُالمصررررل  ُعلرررر ُف ش شرررر  ُأح  نرررر ًُُ تحرررر ث  ُ وبمرررر ُ،ُبجل سرررره ُلصررررف  اُفتنقطرررر 

ُ.ُمص ب ًُُ ك  ُمجته ُ ُك ُل  ُلك ُ،ُمجته   ُ أنه ُ،ُالخ وُ و    ُبرنه 

ُإنكرررر واًُُوكعرررر ُعشررررو ُإحرررر ىُعلرررر ُاقتصرررروُمرررر ُعلرررر ُأنكررررو اُ،ُهررررؤال ُعكرررر ُ: الثالالالالانً والطالالالالرف

ُلررر ُتبررر  ُمررر ُبعررر ُمررر ُالوسررر  ُ شررر ققُ مررر :ُُُ ل تعرررُقررر  ُاإلجمررر عُعررر ُخوجررر َُ:ُُ قررر ل اُعظ مررر ً،

ُالُقبلرر ُمرر ُفكرر ُ،ُُمصرر واًُُ سرر   ُجهررن ُ نصررل ُترر ل ُمرر ُن لرر ُالمررؤمن  ُسررب  ُغ رروُ  تبرر ُالهرر ى

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُخطررررررررُأ ضررررررر ًُُ هررررررر اُ،ُالنك ررررررروُفررررررر ُ شررررررر ِّ   ُثررررررر ُ،ُوكعررررررر ُ عشرررررررو  ُث ثررررررر ًُُإالُ عوفررررررر  

ُ( . 9٘ – 9ٖ/  ٗ:  الممتح الشرح) 

 التراوٌح من حٌث أفضلٌة العدد :-

ُكررر  ُفرررإ ُالمصرررل  ،ُأحررر ا ُبررر خت  ُ ختلررر ُ األفضررر ُ{:ُقررر  ُشررر مُاإلسررر  ُابررر ُت م ررر ُوحمررر ُهللاُ

ُعل ررر ُهللاُصرررل ُالنبررر ُكررر  ُكمررر ُبعررر ه ،ُ ثررر  ُوكعررر  ُبعشررروُف لق ررر  ُالق ررر  ،ُلطررر  ُاحتمررر  ُفررر ه 

ُهررر ُبعشرررو  ُف لق ررر  ُ حتمل نررر ،ُالُكررر ن اُ إ ُاألفضررر ،ُهررر ُ غ رررو ُومضررر  ُفررر ُلنفسررر ُ صرررل ُ سرررل 

ُعررر ُم قررر ُعررر  ُف ررر ُومضررر  ُق ررر  ُأ ُظررر ُ مررر ...ُُالمسرررلم  ،ُأكثررروُبررر ُ عمررر ُالررر يُ هررر ُاألفضررر 

ُف كررر  ُالوجررر ُ نشرررطُ قررر ...ُأخطررررُفقررر ُمنررر ،ُ رررنق ُ الُف ررر ُ ررر ا ُالُ سرررل ُعل ررر ُهللاُصرررل ُالنبررر 

ُصررر  ُ ك نررر ُ فهررر ،تخفُحقررر ُفررر ُاألفضررر ُف كررر  ُ نشرررطُالُ قررر ُالعبررر   ،ُتط  ررر ُحقررر ُفررر ُاألفضررر 

ُالق ررر  ُخفررر ُ إ اُ السرررج  ،ُالوكررر عُأطررر  ُالق ررر  ُأطررر  ُإ اُمعت لررر ُ سرررل ُعل ررر ُهللاُصرررل ُهللاُوسررر  

ُ غ ررروُالكسررر  ،ُ صررر  ُالل ررر ،ُ ق ررر  ُالمكت بررر  ،ُفررر ُ فعررر ُكررر  ُهكررر ا..ُ السرررج  ُالوكررر عُخفررر 

ُ.(9ٕٕصـ  ٕٕ ج -الفتاوى )مجموعُانته ُ}ُ ل 
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ُوكعررر ُعشرررو ُثررر  ُأ ُوكعررر ُعشرررو ُإحررر ىُهررر :  عالالالددالن حٌالالالث مالالال األفضالالاللٌة فالالالً األقالالالوال وأرجالالالح

ْسررلِ ُ ُاْلب َخررر ِويَُُُّوَ ى  لرر ُلمررر ُ َمررر َُ م  ه  ْحَم َُُِعْبررر ُُِْبررر َُُِسرررلََم َُُأَِبرر َُحرررِ   ُُِِمررر َُُْ َغْ و  ررر ُ ُالرروَّ َُع ِئَشررر ََُُسررررَ َُُأَنَّ

ررر  َُُِصرررَ   َُُك َنررر َُُْكْ ررر َُ ُِفررر َُ ِ  ررر ُ َُكررر  ََُُمررر :َُفَق لَررر ُُْ َُوَمَضررر  َُُِفررر ُ-َ َسرررلَّ ََُُعلَْ ررر ُُِهللاَّ َُُصرررلَّ -ُهللاََُُِّوس 

ْسررِنِه ََُُّعرر َُُْتْسرررَ َُُْفررَ ُُأَْوَبًعرر ُ  َصررلِّ َُوْكَعررً ،َُعْشررَو َُُإِْحررَ ىَُعلَرر َُغْ ررِو ُُِِفرر َُ اَلَُُوَمَضرر  َُ ،ُح  رر لِِه َّ رر ََُُّ ط  ُث 

ْسررِنِه ََُُّعرر َُُْتْسرررَ َُُْفررَ ُُأَْوَبًعرر ُ  َصررلِّ  ،ُح  رر لِِه َّ رر ََُُّ ط  ُكمرر ُوكعرر ُعشررو ُثرر  ُأ (ُاْلَحررِ   ََُُثَ ًثرر ُلِّ   َصررُث 

ُثرر ُوكعترر  ،ُفصررل {:ُقرر  ُعنهمرر ُهللاُوضرر ُعبرر  ُبرر ُهللاُعبرر ُحرر   ُمرر (ُمسررل ُصررح  )ُفرر ُثبرر 

ُجررر  ُحتررر ُاضرررطج ُثررر ُأ ترررو،ُثررر ُوكعتررر  ،ُثررر ُوكعتررر  ،ُثررر ُوكعتررر  ،ُثررر ُوكعتررر  ،ُثررر ُوكعتررر  ،

ُكمررر ُلنفسررر ُم لررر ُاختررر و ُمررر ُ هررر ُ}ُب الصرررُفصرررل ُخرررو ُثررر ُخف فتررر  ،ُوكعتررر  ُفصرررل ُفقررر  ُالمرررؤ  

ُابرر ُعمرروُأبرر ُاإلجمرر عُحكرر ُ قرر ُالجمهرر وُبهرر ُاحررت ُالترر ُلأل لرر ُفجرر ئ  ُعل هرر ُال  رر   ُ أمرر ُسرربق،

ُإلررر ُ نظرررو ُ،ُالسرررل ُعمررر ُجررروىُهررر اُ علررر ُال  ررر   ُجررر ا ُعلررر ُالعلررر ُأهررر ُمررر ُ غ رررو ُالبررروُعبررر 

ُال  ررر   ُفررر ُحرررو ُالُ أنررر ُ،ُ اسررر ُهررر اُفررر ُاألمررروُأ ُلررر ُتبررر  ُالمعتبرررو ُالمررر اه ُفررر ُالعلمررر  ُأقررر ا 

ُبمثررر ُالعلررر ُأهررر ُبررر  ُاالجته   ررر ُالمسررر ئ ُمررر ُالمسرررل ُ تع مررر ُأ ُنررروىُال:ُُوكعررر ُعشرررو ُإحررر ىُعلررر 

فررإ ُكرر ن اُ ط لرر  ُالقرروا  ُ،ُُالمسررلم  ُبرر  ُ الفررت ُالفوقرر ُلحصرر  ُسرربًب ُمنهرر ُف جعرر ُالحس سرر  ُهرر  

ق ررر  ُتررر ا ُالوكعررر  ُمررر ُتخ ررر ُالقررروا  ُ   ُ إ ُكررر ن اُالُ حتملررر  ُطررر  ُالُ قللررر  ُعررر  ُالوكعررر  

ُب لطمرن ن ُ االعت ا ُ. ُإخ   

 التَّراوٌِح من حٌث القراءة : َصالةُ -

دٌ  مقدارٌ  التراوٌحِ  َصالةِ  فً القرآنِ  لقراءةِ  لٌس ُ:ُُمَحدَّ

ًم  قال ُ](ٖ٘/٘:األوطار نٌل[(ُ ل  ُب ُ و ُُْفل ُوكع ُك ُُِّف ُالقوا  ُمق اوُ أمَّ )ُ:الشوكان

ُُ](ٖٖٓ/ٔٔ:باز ابن فتاوى مجموع)[( اس ُ ُه اُف ُاألموُ )ُ:باز ابنالعالمة  قالو 

ُُُ:كاماًل  قراءُته وُتستَحبم 

ًم  وقالالالال ُجم ررر ُالنررر  ُل سرررم ُ؛"التررروا   ُفررر َُختمررر ُ ُعررر ُ رررنق ُالُأ ُ   سرررتح ُُّ)"ُ:رحمالالاله هللا  البهالالالوت

ُ.(ُخلف َُم ُعل ُالمشق ُكواه  َُُختم  ؛ُعل ُاإلم  ُ "َُ    ُأ "ُ  ستح ُُّ"ُ ال"ُالقوآ ،

 ](ٕٙٔ/ٔ: للشربٌنً المحتاج مغنً) ،(ٖٔٔ/ٕ:للمرداوي اإلنصاف) ،(9ٕٗ/ٔ:القناع كشاف)[

ًم  قالالالال رررن ):رحمالالاله هللا  الكاسالالالان ُحن فررر ،ُأبررر ُق لررر ُف مررر ُ  لررر ُالتررروا   ،ُفررر ُمرررو ًُُالقررروآ ُ خرررت َُُأ ُالسُّ

،ُبرر ُأمرروُ مرر  ت  ُالقرروآ ُ خررت َُُأ ُ هرر ُالفضرر ل ،ُبرر  ُمرر ُفهرر ُعمررو  ُ مرر نه ،ُفرر ُ هرر اُث ًثرر ،ُأ ُمرروَّ

رر  ُمرر ُقررْ وَُُف قرروأُ الكسرر ،ُالوغبرر ُمرر ُالقرر  ُحرر  ُحسرر ُعلرر ُاإلمرر  ُ ُ قرروأُأ ُف ألفضرر ُ م ننرر ُفرر ُ أمَّ

ُ(القوا  ُتط   ُم ُأفض ُ ُالجم ع ُتكث وُأل َُُّالجم ع ؛ُع ُالق  ُتنف وَُُ  ج ُال

ٌُنظر ،(37ٕ/ٔ:الصنائح بدائح)[ُ  (. ٙٗ/ٕ:عابدٌن ابن حاشٌة) و

ُ سررررلَّ ُعل رررر ُهللا ُُ صررررلَُُّالنبرررر ُُِّم اوسرررر ُمرررر :ُأيُ- لرررر ُمرررر ُ  فهرررر ُأ ُ   مكرررر ): بالالالالاز ابالالالالن العالمالالالالة وقالالالالال

ُومضررر  ُفررر ُالجم عررر ُعلررر ُاإلمررر  ُمررر ُك ملررر ًُُالقررروآ ُقررروا  ُأ َُُّ-ومضررر  ُفررر ُجبو ررر ُمررر ُالقررروآ َُ
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ُوحمررر ُأحمررر ُاإلمررر  ُكررر  ُ لهررر اُالقررروآ ؛ُجم ررر ُعررر ُلهررر ُإفررر   ًُُهررر اُفررر ُأل َُُّالم اوسررر ؛ُهررر  ُمررر ُنررر عُ 

ررر ُ حررر ُُُّهللا ه ُممَّ ررر ُفررر ُلسرررل اُعمررر ُجرررن ُمررر ُ هررر اُالقررروآ ،ُبهررر ُ خرررت ُأ ُ رررؤمُّ ُالقررروآ ُسرررم عُمحبَّ

ىُ الُقوا تررر ،ُفررر ُ تررررنَّ ُ الُ عجررر ُأل ُُْم جًبررر ُهررر اُلررر  ُ لكررر ُكلررر ، مرن نررر ،ُالخشررر عُ تحررروَّ ُبررر ُ الطُّ

ي  ](ٕٖٙ-ٕٖ٘/٘ٔ):باز ابن فتاوى مجموع)[ (الختم ُمواع  ُم ُأَْ ل ُاألم وُه  ُتحوِّ

الالالة ابالالالنُ ُذلالالالك علالالالى اإلجمالالالاعُ  ونقالالالل ٌَّ ررر :ُ)فقررر  ُوحمررر ُهللاُُتٌم ُفمسرررتح ٌُُّالتررروا   ُفررر ُالقررروآ ُ قررروا ُ أمَّ

ررر ُب تفررر ق ُكررر  َُُالمسرررلم  ُل سرررم َُُف هررر ُالقررروآ ُقررروا   ُُالتررروا   ُمقصررر  ُأجررر ُُِّمررر ُبررر ُالمسرررلم  ،ُأئمَّ

ررر اِو ُ ُجبو ررر ُكررر  ُ ف ررر ُالقررروآ ،ُنررر  ُف ررر ُومضررر  ُشرررهوُفرررإ َُُّهللا؛ ُ سرررلَّ ُعل ررر ُهللا ُُصرررلَّ ُالنبررر ُ  

ُحررر  ُومضررر  ُفررر ُ كررر  ُمررر ُأجررر  َُُ كررر  ُالنررر  ،ُأجررر  َُُ  سرررلَُُّعل ررر ُهللا ُُصرررلَّ ُالنبررر ُُُّ كررر  ُالقررروآ ،

ررر  ُ ُ سرررَم َُُحتررر ُ  لررر ُ- قررر  ُأ ًضررر ُُ-ُُالقررروآ ُف  اوسررر ُجبو ررر ُ ُ لقررر   ُشرررْهوَُُفرررإ َُُّ؛القررروآ ُُِجم ررر َُُالنَّ

،َُنررررَ  َُُف رررر ُومضرررر  َُ رررر اِو ُ ُكرررر  ُجبو رررر َُُ أل َُُّالقرررروآ   ُفرررر ُالقرررروآ َُُ سررررلَّ ُعل رررر ُهللا ُُصررررلَّ ُالنبرررر َُُّ  

ُ(ومض  َُ

 ابن فتاوى مجموع) ،(9ٕٗ/ٔ: للبهوتً القناع كشاف) ،(ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٖٕ: تٌمٌة البن الفتاوى مجموعانظر: )[ُ

ُ].(ٕٖٙ-ٕٖ٘/ٔ:باز

راوٌِح  صالةِ  فً بالقِراءةِ  الجهرُ  ٌُستَحبم   التَّ

ُبررر لِقوا  ُالَجهررروُاسرررتحب  ُعلررر ُسرررلم  المُأجمررر ُ:ُ)النررر  يُُُّقررر  ُالنررر  يُُّ:ُُ لررر ُعلررر ُاإلجمررر عُنَقررر 

 .](ٖٓٔ/ٔ): التبٌان)[ُ(عق َبه ُ ال توُالتوا   ،ُص  ...ُُف 

 الوتر :التراوٌح من حٌث صالة -

 : من حٌث تعدد الوتر 

الالالِل، آِخالالالرَ  ٌالالالوترَ  أن وأحالالالبَّ  الالالالوتِر، فالالالً متابعَتالالاله وأحالالالبَّ  اإلمالالالاِم، مالالالح صالالاللَّى َمالالالن الالاله اللٌَّ  اإلمالالالامُ  سالالاللَّمَ  إذا ف نَّ

 :ُاإلمامِ  مح صالَته بها ٌَشَفحُ  أخرى ركعةً  فصلَّى وقام معه، ل مْ ٌس لم

ُُُُُُُُُ...ُمثنررر ُصرررلَّ ُشررر  ُ إ ُُْقررر  ،ُإ اُ شرررَف ُ تررروُعلررر ُأقررر  ُشررر  ُإ ُُْ):فقررر  وحمررر ُهللاُُأحمالالالدُ  علٌالالاله نالالالصَّ 

 ،](ٕٔٔ/ٕ:المغنً: ))انظر[ُ(إل َُُّأح ُُُّبوكع ُاإلم  ُم ُ َ شف 

ُقب ُ خو ُِقس :ُأقس  ُعل ُالتوا   ُص  ُف ُالمصلِّ  ُأ ش ه )ُُ:وحم ُهللاُُباز ابنالعالمة  سئلقد وُ

ُاإلم  ُفوا ُبع ُ-إم م  ُب لجم ع ُ  صلِّ ُك  ُإ اُ- خو ُ قس ُال تو،ُقب ُ خو ُ قس ُ ال تو،ُالشَّف 

ُاإلف   َُُسم حتك ُم ُنوج ُال تو؛ُبه ُ شف ُبوكع ُ   رتُ ق  ُال توُم ُاإلم  ُ  سلِّ ُعن م ُ قس ُاأل َّ ،

ُالح   ،ُف ُال او ُاألجوُ ُل ُ حص  َُُحت ُإم م ُم ُق  ُاإلنس  ُ ُ ك  ُ مت ُالم ض ع،ُه اُع ُب لتفص  

،ُالس ئ َُ َكو ُم ُجم  :ُ)فرج  ُ خ ًواُهللاُج اك  ُم ُبِق َُم ُلك ُه،ُ الحم ُ ُ اس ُ ُ ل ُف ُ األموُج ئ  

ُ:ُ» سلَّ ُعل  ُهللا ُُصلَّ ُالنب ُُِّلق  ُكلَّ ؛ُالل  َُُق  ُكَم ُ ص وُاألفضل َّ ،ُح  ُالصَّ  ُ كم ُحت ُاإلم  

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ]3ٕ/ٖٓ:باز ابن فتاوى مجموع)[(ل ل ُ ُق   َُُل ُهللا ُُكَت ُ نصِوَ ،ُحت ُاإلم  ُُِم ُق  ُم 

ُ  شَفع  ُال تو،ُف ُإم م ُف ت ب ُللمتهجِّ ؛ُاآلَخوُالطو قُه ُه ا:ُ)...ُوحم ُهللاُُعثٌمٌن ابنُ  ال العالمةق
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ُ سلَّ ،ُبوكع ُ ُفرت ُق  ُال توُم ُاإلم  ُ ُسلَّ ُفإ اُاإلم َ ،ُ ت ب ُفإً اُ تًوا؛ُب لل  ُص ت ُآِخوُ ُلتك  ُبوكع  ؛

ُالَعَم ُُِه اُف ُل ُف حص ُالتهجُّ ،ُبع ُأ َتوَُُالل  ُُِآِخوُف ُتهجَّ ُفإ اُ  ِتْو،ُل :ُأيُوكعت  ،ُصلَّ ُف ك  

ُ.(ُط ِّ ُ ُعم ُ ُ ه اُ تًوا،ُب لل  ُص ِت ُآِخوَُُ جَع َُُأ ُأ ًض ُل ُ  حص  ُ نصِوَ ،ُحت ُاإلم  ُُِ بع ُ مت

 ](٘ٙ/ٗ(( )الممتح الشرح)[

  لُ من حٌث  : وآِخُره الوترِ  صالةِ  وقتِ  أوَّ

لُ   فررقُالرر ي:ُ)المررو  يُقرر  ؛ُُالعشالالاءِ  صالالالةِ  بعالالدَ  الالالوترِ  صالالالةِ  وقالالتِ  أوَّ ُبرر  ُمرر ُأ َُُّالعلرر ُأهرر ُ ُعل رر ُاتَّ

 (.الفجرررروُ  صررررلَّ ُأ ُإلرررر ُ لرررر ُبعرررر ُف مرررر ُ اختلفرررر اُللرررر تو،ُ قرررر ُ ُالفجرررروُطلرررر عُإلرررر ُالعشرررر  ُصرررر  

ُالعشرر  ُصرر  ُبرر  ُمرر ُأ َُُّعلرر ُالعلرر ُأهرر ُ ُأجمرر :ُ)المنرر وُابرر ُ قرر   ،](99ٕ: ص اللٌالالل قٌالالام مختصالالر)[

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ُالفجرررررررروُطلرررررررر ُحترررررررر ُ رررررررر توُُْلرررررررر ُفرررررررر َم ُ اختلفرررررررر اُللرررررررر تو،ُ قرررررررر ُ ُالفجرررررررروُطلرررررررر عُإلرررررررر 

ُ(.33ٔ/٘(( )األوسط))

الالالالة:  الجمهالالالالورِ  مالالالالذهبُ  وهالالالالذا الفجالالالالرِ  طلالالالالوعُ  وآِخالالالالُره ٌَّ ة المالِك ٌَّ  أبالالالالً قالالالالولُ  وهالالالالو ، والَحنابِلَالالالالة  والشالالالالافع

دِ  ٌوسفَ  ٌَّة من الحسنِ  بنِ  ومحمَّ ُرحمهم هللا . الَحَنف

مرروَُُبرر ُهللاُُِعبرر ُِ:حرر   ُُذلالالك علالالى األدلالالة ومالالن  ُهللا ُُصررلَّ ُالنبرر َُُّسررر َُُجررً ُوُأ َُُّ،وضرر ُهللاُعنهمرر ُُع 

َُمْثَنررر ،َُمْثَنررر :ُ))قررر  ُالل رررِ  ُصررر   ُُك ررر ُهللا،ُوسررر  َُُ ررر :ُفقررر  ُالسررر ِئِ ،ُ بررر  ُب نررر ُ أنررر ُ سرررلَّ ،ُعل ررر 

رررْبَ ،َُخِشررر  َُُفرررإ ا  ومسالالاللم ،(9ٖٔٔ) البخالالالاري أخرجالالاله[  ((ِ ْترررًواُصررر ِت َُُآِخررروَُُ اجعررر َُُْوكعرررً ،ُفَصررر ُُِّالصُّ

مررررروَُُابررررر ُُِ عررررر ؛ُ](9ٗ7) ُُُُُُُُُُُُُُُ:قررررر  ُ سرررررلَّ ُعل ررررر ُهللا ُُصرررررلَّ ُالنبررررر َُُّأ َُُّ،أ ضررررر ُُعنهمررررر ُهللا ُُِضررررر َُوَُُع 

ُقرررر  :ُقرررر  ُعنرررر ،ُهللا َُُوِضرررر َُُالخرررر ويُُِّسررررع  ُ ُأبرررر ُحرررر    ؛ُُ( مسالالالاللم رواه)(ُبرررر ل توُُِالصررررب َُُبرررر ِ و  ا)

ُابررر ُحررر    ُ،ُ](9٘ٓ: مسالالاللم رواه)[((ُت صرررِبح  اُأ ُقبررر َُُأَْ ِترررو ا:ُ)) سرررلَّ ُعل ررر ُهللا ُُصرررلَّ ُهللاُُِوسررر  ُ 

ُُُ].(مسلم رواه[((ُاللَّ  ُُِآِخوُُِِم ُوكع ُ ُال توُ :ُ)) سلَّ ُعل  ُهللا ُُصلَّ ُ ق  .ُعن ُهللاُوض ُعمو

ررل ُاختلرر )قالالال ابالالن عبالالد البالالر:و  ُإجمرر عه ُبعرر ُالرر توُ قرر ُآِخرروُفرر ُبعرر ه ُ الَخلَرر ُالعلمرر  ُمرر ُالسَّ

ُآخررروُهررر ُإ ُلررر ؛ُ قررر ُ ُالصرررب ُ نفجررروُحتررر ُ كلَّرررُالل ررر ُ أ َُُّالعشررر  ،ُصررر  ُبعررر ُ قتررر ُأ  ُأ َُُّعلررر 

ُالعشررر  ُصررر  ُمرر ُ قتهررر ُ إنمرر ُالفجرررو،ُطلررر عُبعرر ُالررر توُ  صررل ُال:ُقررر ئل  ُمرررنه ُفقرر  ُالل ررر ،ُصرر  

 ](ٕٕٔ/ٕ(( )االستذكار)[ُ(ف ُالفجوُطل ُفإ اُالفجو،ُطل عُإل 

  للوتر وقتٍ  أفضلمن حٌث : 

ُ ه اُ،ُُ ق  َُُأالَُُّخ  َُُلَِم ُأفض ُ ُاللَّ  ُُِأ َّ َُُ ال توُ ُاللَّ ِ ،ُآِخوَُُظَُ ست قُأ ُوَج ُلَِم ُأفض ُ ُالل  ُُِآِخوَُُال توُ 

ُ.ُ الَحن ِبَل ُ،ُ الش فع َّ ُ،ُ الم لِك َّ ُ،ُالَحَنف َّ :ُاألوبع ُالفقه َّ ُالم اه ُُِب تِّف قُِ

ُهللا ُُصرررلَّ ُهللاُُِوسررر  ُ ُقررر  :ُقررر  ُعنهمررر ،ُهللا َُُوِضررر َُُهللاُُِعبررر ُُِبررر ُُِجررر بوُِحررر   ُُواألدلالالالة علالالالى ذلالالالك :

ررر توُُْاللَّ ررر ُُِآِخررروُُِِمررر ُ قررر  َُُالُأ ُُْخررر  ََُُمررر :ُ)) سرررلَّ ُعل ررر  لَررر ،ُفْل   ررر توُُْآِخرررَو ُ قررر  َُُأ َُطِمررر َُُ َمررر ُأ َّ ُفْل  

مررروَُُابررر ُِ  حررر   ُ؛](9٘٘) مسالالاللم رواه[((أفضررر ُ ُ  لررر ُمشررره    ،ُالل ررر ُُِآِخررروُُِصررر  َُُفرررإ َُُّاللَّ رررِ ؛ُآخررروَُ ُع 

ُفقرررر  ُاللَّ ررررِ ،ُصرررر  ُُِعرررر ُ سررررلَّ ُعل رررر ُهللا ُُصررررلَّ ُهللاُُِوسرررر  َُُسررررر َُُجررررً ُوُأ َُُّ))ُعنهمرررر ،ُهللا َُُوِضرررر َُ

ك ُخِشررر ُفرررإ اَُمْثَنررر ،َُمْثَنررر ُاللَّ ررر ُُِصررر   ُ:ُ سرررلَّ ُعل ررر ُهللا ُُصرررلَّ ُهللاُُِوسررر  ُ  ُوكعررر ًَُُصرررلَّ ُالصرررب َُُأحررر  
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ررر ِتوُ ُ احررر ً ، وضررر ُهللاُُ َُع ئشرررُ حررر   ُ؛ ](9ٗ7) ومسالالاللم ،(77ٓ) البخالالالاري رواه)[((صرررلَّ ُقررر ُُْمررر ُلررر ُت 

ُإلرررر ُ تررررو  ُ انتهرررر ُ سررررلَّ ،ُعل رررر ُهللا ُُصررررلَّ ُهللاُُِوسرررر  ُ ُأَْ ترررروَُُقرررر ُالل رررر ُُِكرررر ُُِِّمرررر :ُ))ق لرررر ُ،عنهرررر 

ررررحوُِ ُعل رررر ُهللا ُُصررررلَّ ُهللاُُِوسرررر  ُ ُأ ترررروَُُالل رررر ُُِكرررر ُُِِّمرررر :ُ))و ا رررر ُ فرررر ُ)و ا ُالبخرررر ويُ مسررررل ُ(؛(السَّ

ل ،ُِم ُ سلَّ ، حوُإل ُ تو  ُف نته ُ آِخِو ،ُ أْ َسِط ،ُأ َّ ُ.( رواه مسلم )((ُُالسَّ

ررر »ُ:عائشالالالةَ  حالالالدٌثمعلًقالالالا علالالالى  رجالالالب ابالالالن قالالالال رررحوُإلررر ُ ترررو  ُانتهررر ُأنَّ ُ أنررر ُبررر ل ،ُ شرررعوُقررر ُ،«السَّ

مررر ُآِخرررو ،ُمررر ُالررر توُعلررر ُعمل ررر ُ اسرررتقوَُُّ  َسرررط ،ُالل ررر ُأ َّ ُمررر ُالررر توُترررو  ُمررر ُ نتقررر ُكررر  ُ إنَّ

مررروَُُبررر ُُِهللاُُِ َُِعبرررُعررر ؛(7ٕٗ/ٙ(( )البالالالاري فالالالتح))(ُاألفضررر ُإلررر ُالف ضررر ُِ :ُقررر  ُعنهمررر ،ُهللا َُُوِضررر َُُع 

 ،(773) البخالالالاري رواه) ((ِ ترررًواُب لل ررر ُُِصررر ِتك ُآِخررروَُُاْجَعلررر ا:ُ)) سرررلَّ ُعل ررر ُهللا ُُصرررلَّ ُهللاُُِوسررر  ُ ُقررر  

ُ.(9٘ٔ) ومسلم

 عدد ركعات الوتر : ن حٌث م 

الالالا منفصالالاللةٍ  واحالالالدةٍ  بركعالالالةٍ  الالالالوترُ  ٌجالالالوزُ  ررر ُ:ُالجمهررر وُمررر ه ُ ُ هررر اُ،قبلَهالالالا ممَّ ُ،ُ الشررر فع َّ ُ،ُالم لِك َّ

ُ أحمررر ،ُ الشررر فع ،ُم لررر ،ُمررر ه :ُ)العواقررر الع مررر ُُ قررر  ُالسرررل ُمررر ُط ئفررر ُ ُقررر  ُ هررر ُ،ُ الَحن ِبلَررر 

 ](93/ٖ:التثرٌب طرح[(فو  ُبوكع ُال توُج ا ُ :ُ الجمه و

موَُُاب ُُِح   ُ:ومن أدلة ذلك  ُع ُ سلَّ ُعل  ُهللا ُُ صلَُُّهللاُُِوس  َُُسر َُُوجً ُُأ َُُّ:ُ))عنهم ُهللا َُُوِض َُُع 

ك ُخِش ُفإ اَُمثَن ،َُمْثَن ُاللَّ  ُُِص   ُ:ُ سلَّ ُعل  ُهللا ُُصلَّ ُهللاُُِوس  ُ ُفق  ُاللَّ ِ ،ُص  ُِ َُصلَّ ُالصب َُُأح  

ُُ(.( .9ٗ7) ومسلم ،(77ٓ) البخاري رواه)((ُُصلَّ ُق ُُْم ُل ُت  ِتوُ ُ احً  ،ُوكع ًُ

مررروَُُابررر ُُِ حررر    ُآِخررروُُِمررر ُوكعررر ُ ُالررر توُ :ُ))قررر  ُ سرررلَّ ُعل ررر ُهللا ُُصرررلَّ ُالنبررر َُُّأ َُُّهمررر ،عنُهللا َُُوِضررر َُُع 

ُكررررر  :ُ))ق لررررر ُ سرررررلَّ ،ُعل ررررر ُهللا ُُصرررررلَّ ُالنبررررر ُُِّ   ُُِع ئشررررر َُُ،ُ حررررر   (9ٕ٘) مسالالالالاللم رواه)((ُُاللَّ ررررر ُِ

ُْ ع َ رررُالتررر ُ هررر ُ-العشررر  ُُِصررر  ُُِمررر َُ فرررَو َُُأ ُبررر  ُف مررر ُ  صرررلِّ ُ سرررلَّ ُعل ررر ُهللا ُُصرررلَّ ُهللاُُِوسررر  ُ 

ررررر ِتوُ ُوكعتررررر ِ ،ُكررررر ُُِّبررررر  ُ  سرررررلِّ ُوكعررررر ًُُعشرررررو َُُإْحرررررَ ىُالفجررررروُُِإلررررر ُ-الَعَتَمررررر َُُالنررررر  ُ  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ((ب احررررر  ُ ُ   

ررر  َُُأبررر ُعررر ،ُ حررر   ُ (9ٖٙ) مسالالاللم رواه) :ُقررر  ُ سرررلَّ ُعل ررر ُهللا ُُصرررلَّ ُالنبررر َُُّأ َُُّعنررر ،ُهللا َُُوِضررر َُُأ ُّ

،ُالررر توُ )) ررر ِتوَُُأ ُأحررر َُُّفَمررر ُحرررقٌّ ررر ِتوَُُأ ُأحررر َُُّ َمررر ُفْل َفعرررْ ،ُبخمررر ُ ُ   ُأحررر َُُّ مررر ُفل فعرررْ ،ُبرررث  ُ ُ  

رررر ِتوَُُأ  حه رواه أبالالالالوداود والنسالالالالائً )((ُُفْل فعرررر ُُْب احرررر  ُ ُ    داود بالالالالرقم أبالالالالً سالالالالنن فالالالالً صالالالالحٌح األلبالالالالانً وصالالالالحَّ

نه ،(ٕٕٗٔ) ُ(.(7ٕٖالمسند: الصحٌح)) فً الوادعً وحسَّ

رر  ُابرر ُُِ  و ُعرر  ُإالَُُّأَْ ترروُمرر ُ؛ُمع   رر َُُالمررؤمن  َُُأم رروُُِفرر ُلرر ُهرر ُْ:ُ)لرر ُق رر ُعنهمرر ،ُهللا َُُوِضرر َُُعبَّ

رررر ُأصرررر  ؛:ُقرررر  !ُب احرررر     رررر ُ ْعرررر ؛:ُ)و ا رررر ُ فرررر ُ،!(فق رررر ُ ُإنَّ ُعل رررر ُهللا ُُصررررلَّ ُالنبرررر َُُّصررررِح ُقرررر ُفإنَّ

ُ(.9ٖٙٙ) البخاري رواه )(ُ سلَّ 

ُق لررر ُ بررر ُ الَحن ِبلَررر ،ُ،ُالشررر فع َّ ُمررر ه ُ ُ هررر اُمتصالالاللٍة بتشالالالهٍد واحالالالٍد ، رَكعالالالاتٍ  بالالالثالثِ  الالالالوترُ  ٌجالالالوزُ 
ل ،ُم ُط ئف ُ  َث م  ُ اب ُ ُ،ُب  ُ اب ُ ُ،ُت م َّ ُاب ُ ُ اخت َو ُالسَّ ُوحمه ُهللاُ:ُع 

؛ُال توُ :ُ))ق  ُ سلَّ ُعل  ُهللا ُُصلَّ ُالنب َُُّأ َُُّعن ،ُهللا َُُوِض َُُأ ُّ  َُُأب ُ م ُأ لته ُح    ُأح َُُّفَم ُحقٌّ

ُ((ُفْلَ فع ُُْب اح  ُ ُ   ِتوَُُأ ُأح َُُّ َم ُفْلَ فعْ ،ُبث  ُ ُ   ِتوَُُأ ُ َُّأحُ َم ُفْل َفعْ ،ُبخم ُ ُ   ِتوَُُأ 
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حه (9ٔٔٔ) والنسائً ،(ٕٕٗٔ) داود أبو رواه[ُ نه ،(ٕٕٗٔ(( )داود أبً سنن صحٌح)) فً األلبانً وصحَّ  وحسَّ

 ](7ٕٖ(( )المسند الصحٌح)) فً الوادعً

ررر  ُ ُابررر ُُِ حررر    ررر ِتوُ ُ سرررلَّ ُعل ررر ُهللا ُُصرررلَّ ُهللاُُِوسررر  ُ ُكررر  ُ:ُ))قررر  ُعنهمررر ،ُهللا َُُوِضررر َُُعبَّ   ُ، ُبرررث   

ررررر َُُاْسرررر َُُبررررَِّسبِّ ُُِاأل لررررر ُفرررر َُ قرررروأ ُ  (77ٕ/ٔ) وأحمالالالالالد ،(9ٕٓٔ( )ٖٕٙ/ٖ) النسالالالالائً رواه[((ُُاألَْعلَرررر َُوبِّ

حه  ](9ٓٔٔ(( )النسائً سنن صحٌح)) فً األلبانً وصحَّ

َ ه ُأ ُلررر ُوكعرر  ُ ُ بسرررب ُُِآِخِرهالالا، ًفالال إالَّ  ٌجلالالالسُ  فالالال ٌَسالالالُردها ركعالالاتٍ  بخمالالالسِ  الالالوترُ  ٌجالالوزُ  ُفررر َُ سررو 

ِ ،ُالس  سررر ُُِفررر ُ جلررر َُُأ ُُْ لررر ُآِخِوهررر ،ُفررر ُإالُ جلررر ُ  ُثررر ُللتشرررهُّ ُ  جلررر ُللسررر بعِ ،ُ قررر  ُ ُثررر ُللتشرررهُّ

؛ُ  سرررلِّ ، ،ُثمررر ن ََُُ سرررو  ُ ُ بِتسررر   ُ هررر اُ   سرررلِّ  ،ُ  تشرررهَّ ُ ُللت سرررع ُُِ قررر  ُ ُثررر ُللث منرررِ ،ُ جلررر ُ ُثررر ُوكعررر   

ُ.وحمه ُهللاُُب  ُاب ُُِ اخت  وُ ُالَحن ِبلَ ،ُعن ُ  ج ُ ُع َّ ،الش فُم ه ُ 

،ُال توُ :ُ))ق  ُ سلَّ ُعل  ُهللا ُُصلَّ ُالنب َُُّأ َُُّعن ،ُهللا َُُوِض َُُأ ُّ  َُُأب ُ  ل  ُ ل ُح    ُأ ُُْأح َُُّفَم ُحقٌّ

ُُُُُُُُُُُُُُُُ((ُُفل فع ُُْب اح  ُ ُوَُ   تُُِأ ُأح َُُّ م ُفل فعْ ،ُبث  ُ ُ  ِتوَُُأ ُأح َُُّ َم ُفل فعْ ،ُبخم ُ ُ   ِتوَُ

حه) نه ،(ٕٕٗٔ(( )داود أبً سنن صحٌح)) فً األلبانً رواه أبوداود والبٌهقً وصحَّ  الصحٌح)) فً الوادعً وحسَّ

ُ(( .7ٕٖ(( )المسند

ُمررر ُ  صرررلِّ ُ سرررلَّ ُعل ررر ُهللا ُُصرررلَّ ُهللاُُِوسررر  ُ ُكررر  :ُ))ق لررر ُعنهررر ،ُهللا َُُوِضررر َُُع ئشررر َُُعررر  حررر   ُ

ررررر ِتوُ ُوكعرررررً ،َُعشرررررو ََُُثررررر  َُُالل ررررر ُِ ،ُ لررررر ُمررررر ُ                    ((آِخِوهررررر ُفررررر ُإالَُُّشررررر  ُ ُفررررر ُ جلررررر ُ ُالُبخمررررر  

رررر  ُ ُابرررر ُِ؛ُ حرررر   ُُ(9ٖ9) مسالالالاللم رواه) ُعل رررر ُهللا ُُصررررلَّ ُالنبرررر ُُِّ ترررروُُِِصررررف ُفرررر ُعنرررر ُهللا َُُوِضرررر َُُعبَّ

 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ((ُآخررررررررروه َُُّ فرررررررررُإالَُُّ  سرررررررررلِّ ُ لررررررررر ُبهررررررررر َُُّأ تررررررررروَُُخمًسررررررررر ،ُأ ُسررررررررربًع ُصرررررررررلَّ ُثررررررررر :ُ)) سرررررررررلَّ 

حه(. ٖٙ٘ٔ) داود أبو رواه[  ](ٖٙ٘ٔ(( )داود أبً سنن صحٌح)) فً األلبانً صحَّ

 فالالالالً( الكالالالالافرون) وسالالالالورة األولالالالالى، الركعالالالالةِ  فالالالالً( األعلالالالالى) سالالالالورةِ  قالالالالراءةُ  الالالالالوترِ  صالالالالالة فالالالالً ٌَُسالالالالنم 

رررر : الجمهالالالالورِ  مالالالالذهبُ  اوهالالالالذ ،األخٌالالالالرة الركعالالالالةِ  فالالالالً( اإلخالالالالالص) وسالالالالورة الثانٌالالالالة، الركعالالالالة ُ،ُالم لِك َّ

ررر ُعنررر ُحسررر ُ ُ هررر ُ،ُ الَحن ِبلَررر ُ،ُ الشررر فع َّ  الالالاسٍ  بالالالن هللاِ  ودلالالالٌلهم حالالالدٌث عبالالالدِ ُأح  ًنررر ُالَحَنف َّ ًَ  عبَّ  َرِضالالال

ررر ِتوُ ُ سرررلَّ ُعل ررر ُهللا ُُصرررلَّ ُهللاُُِوسررر  ُ ُكررر  :ُ))قررر  ُ،عنهمالالالا هللاُ    ُ، ُاْسررر َُُبرررَِّسبِّ ُُِاأل لررر ُفررر ُ قررروأُبرررث   

رر َُ َهرر َُ رر ُبررِّق  ُُْالث ن رر ُ فرر ُلَرر ،األَعَُُْوبِّ رر َُُبررِّق  ُُْالث لثرر ُ فرر ُالَكرر ِفو  َ ،ُأَ ُّ  الترمالالذي أخرجالاله) ((ُأََحرر ُ ُهللا ُُه 

حه واللفظ( 9ٕٓٔ) والنسائً ،(ٕٙٗ) ُ((النسائً سنن صحٌح)) فً األلبانً له وصحَّ

 من نام عن وتره أو نسٌه ُشِرَع له قضاؤه إذا استٌقظ أو ذكره :

ُال توُع ُن  ُم ):ُُ سل ُعل  ُهللاُصل ُهللاُوس  ُق  :ُُق  ُ،الخ ويُوض ُهللاُعن ُُسع  ُأب لح   ُ

ُ. كوُ إ اُاست قظُُ(ُإ اُفل ص ُ،ُنس  ُأ 

ُ]97ٕٔفً مشكاة المصابٌح : االلبانً  وصححه  الترمذي ، أبوداود ، ماجه رواه بن [

ُ

ُ
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 رمضان : فً التراوٌح صالة أداء )التهجد( بعد اللٌل لقٌام العودة محك

ُم ُالل  ُف ُالص  ُإل ُن م ُبع ُ ع  ُث ُ،ُال توُ   ُجم ع ُالتوا   ُم ُوكع  ُالمسل ُ صل ُأ ُ ه 

ُ.ُج ئ ُفه ُ  توُث ُش  

ُ.الت ف قُهللاُر أسُ آث وُأ ل ُم ُف ه ُ و ُم ُأبو ُخ  ُم ُ؛ُالمسرل ُه  ُالكو  ُللق وئُألخ 

 :القٌام فً االجتهاد من بمزٌد العشر وبخاصة رمضان أواخر تخصٌص فأما

 .رمضان أول فً أمره علٌه كان ما على التراوٌح ركعات عدد فً المصلً ٌزٌد بأنْ  ـ

 .أّوله فً التراوٌح صلَّى أنْ  بعد اللٌل من األخٌر الجزء فً للتهجد بالعودة أو ـ

 .آخره إلى اللٌل أّول ِمن رمضان أواخر فً امهقٌ لوقت بتغٌٌره أو ـ

ُ. سل ُعل  ُهللاُصل ُهللاُوس  ُح   ُب لعم  ُعل  ُ   ُ،ُالص ل ُسلفن ُع ُآث وُ ُف  ُج   ُُْق ُه اُك 

ُالُم ُاأل اخو،ُالعشوُف ُ جته ُ سل ُعل  ُهللاُصل ُهللاُوس  ُك  :ُ"ق ل ُعنه ُهللاُوض ُع ئش ُفع 

ُأح  ُالعشو،ُ خ ُإ ا"ُ سل ،ُعل  ُهللاُصل ُهللاُوس  ُك  :ُق ل ُ عنه ،ُسلم (،م )رواه"ُغ و ُف ُ جته 

ُعلٌه ( . ) متفق"ُالمئ وُ ش ُ ج َُُّأهل ،ُ أ قظُالل  ،

ُ ط ع ُبعم ُومض  ُم ُاأل اخوُالعشوُ خ ُك  ُ سل ُعل  ُهللاُصل ُالنب ُأ ُاألح    ُه  ُفبن 

ُ.ُأ ل ُع ُ     ُ اجته  

ُسرر ُل لرر ُعشررو  ُبنرر ُف صررل ُومضرر  ،ُفرر ُ ؤمنرر ُجب رروُبرر ُسررع  ُكرر  ُ:ُ"ُقرر  ُإ رر  ُبرر ُ قرر  ُ عرر 

 أبالالالً ابالالالن رواه ) "ُتو  حررر  ُسررب ُبنررر ُ صرررل ُالمسررج ُفررر ُاعتكررر ُاآلخررروُالعشرروُكررر  ُفرررإ اُتو  حرر  ،

ُ.وكع  ُأوب ُبمق اوُتو  ح ُك ُ ك ن ،ُُطرٌقٌن( من الرزاق وعبد شٌبة

ُ صرررل ُاألشرررع ُابررر ُفتنررر ُقبررر ُالجررر م ُمسرررج ُوكررر ُ أ ُ:ُ"ُقررر  ُهللاُوحمررر [ُجب ررروُابررر ُ]ُ ررر ن ُ عررر 

ُخمررر ُ صرررل  ُكررر ن اُالعبررر يُ عمررروا ،ُُالحسررر ُأبررر ُبررر ُ سرررع  ُبكررروُأبررر ُبررر ُالررروحم ُعبررر ُبهررر 

ُ".ُُالل  ُق   ُ"ُكت ب ُف ُالمو  يُنصوُاب ُو ا "ُ اح  ُ ا  اُالعشوُ خ ُفإ ا،ُُتوا   

،ُُتو  ح  ُس ُومض  ُف ُب لح ُ صل ُأ ف ُب ُ واو ُشه  ُ ُ:ُ"ق  ُهللاُوحم ُالجوش ُ ك ا ُ ع 

ُالُوكع  ُس ُ صل ُص ت ُآخوُف ُ شه ت ،ُُل ل ُك ُتو  ح  ُسب ُصل ُالشهوُآخوُف ُك  ُفإ ا

ُ".الل  ُق   "ُكت ب ُف ُالمو  يُنصوُاب ُو ا "ُالس  س ُف ُ قع ُب نه ُ قع 

ُ  ل  ُأهل ُ  نه ُف  ُ  جته ُب لل  ُ تهج ُأ ُاأل اخوُالعشوُ خ ُإ اُإل ُأح ُ:ُ"الث ويُسف   ُ ق  

ُ.ُالمع و ُلط ئ ُف ُوج ُاب ُنقل "ُ ل ُأط ق اُإ ُالص  ُإل 

ُأجمررر ُ قررر .أولالالاله عالالالن الركعالالالات فالالالً بزٌالالالادة رمضالالالان أواخالالالر تخصالالالٌص فالالالً واضالالالح السالالاللف وكالالالالم

ُعل ررر ُ  لررر ُ؛ُ احررر ُغ ررروُنقلررر ُكمررر ُ،ُوكعررر ُعشررروُأحررر ُعلررر ُال  ررر   َُجررر ا ُعلررر ُالصررر ل ُالسرررل 
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 و  ُف ررر ُأ لررر ُع مررر ُُ،ُب ل  ررر   ُومضررر  ُأ اخررروُتخصررر  ُفررر ُإشرررك  ُفررر ،ُُالمستف ضررر ُآثررر وه 

 .السل ُعم ُعل  ُ  ُق ُتخص  ُألن  

ُ؛ اللٌل أول فً التراوٌح صلى أن بعد ؛ جماعة القٌام لصالة المصلً عودة عن وأما

 : صور عدة فلها 

 أٌضا القٌام ٌصلً ثم تالبٌ فً جماعة بوترها كاملة التراوٌح اللٌل أول فً ٌصلً أنْ  ـ ٔ

 : جماعة  المسجد فً آخره أو اللٌل منتصف فً

ُ هرر ُعنرر ُهللاُوضرر ُعلرر ُبرر ُطلررقُالجل رر ُالصررح ب ُعرر ُثبرر ُلمرر ُ؛ُف هرر ُإشررك  ُالُالصرر و ُ هرر  

ُلررر ُ كررر  ُ،ُالم  نررر ُإلررر ُمج ئررر ُأ  ُمررر ُ سرررل ُعل ررر ُهللاُصرررل ُالنبررر ُصرررحب اُالررر   ُالصرررح ب ُأحررر 

ُطلررقُبرر ُقرر  ُابنرر ُعنرر ُو ىُقرر ُالجل رر ُالعرر ل ُالصررح ب ُفهرر اُ،ُحرروا الُالمسررج ُبنرر  ُفرر ُكب رروُ  و

ُثررر ُ،ُبنررر ُ أ تررروُالل لررر ُتلررر ُبنررر ُ قررر  ُ،ُ أفطررروُعنررر ن ُفرمسررر ُ،ُومضررر  ُ ررر  ُفررر ُأبررر ُ اونررر {:ُفقررر  

ُأ ترررو:ُُفقررر  ُأصرررح ب ُمررر ُوجررر ُقررر َّ ُثررر ُ،ُالررر توُبقررر ُحتررر ُبرصرررح ب ُفصرررل ُمسرررج  ُإلررر ُانحررر و

                   لٌلالة( فالً وتالران ال ):ُ قر  ُ سرل ُعل ر ُهللاُصرل ُهللاُوسر  ُسرمع ُفرإن ُبرصرح ب 
ُُ( األلبانً العالمة صححهوالنسائً واالترمذي و داود أبو أخرجه )                                                 

 فً جماعة القٌام فٌصلً ٌرجح ثم اللٌل أول المسجد فً جماعة التراوٌح ٌصلً أن ـ ٕ

 .أٌضا جدالمس

ُأن ُع ُقت   ُع "ُالل  ُق   "ُكت ب ُف ُالمو  يُنصوُب ُمحم ُف ه ُ كوُق ُالص و ُفه  

ُ.ُبه ُبرس ُ وىُالُك  ُأن :ُعن ُهللاُوض 

ُمررر ُالوجررر ُ صرررل ُأ ُهررر ُ التعق ررر ؛ُ"ُومضررر  ُفررر ُب لتعق ررر ُبرسررر ُ ررروىُالُأنررر ُكررر  ُ:ُ"قتررر   ُقررر  

ُمتصررر ُمصرررنف ُفررر ُشررر ب ُأبررر ُابررر ُ أسرررن  ،ُُ عررر جمُأ ضررر ُ  صرررل ُبعررر ه ُ عررر  ُثررر ُالتررروا   ُالنررر  

ُإنمرر ُبرر ُبررر ُال:ُ"ُبلفررظُأنرر ُعرر ُقترر   ُعرر ُعو برر ُأبرر ُبرر ُسررع  ُعرر ُالعرر ا ُبرر ُعبرر  ُطو ررقُمرر 

ُ" خ ف ن ُشوُم ُ  بوؤ  ُ وج ن ،ُخ وُإل ُ وجع  

ُ،ُضطوا اُ ن عُأخط  ُف ه ُسع  ُع ُفو ا  ت ُثق ُك  ُ إ ُالع ا ُب ُ عب  ُ،ُثق  ُوج ل ُإسن  ُ ه ا

ُأحم ُاإلم  ُ ُنفس ُاألثوُبه اُ احت ُ،ُح   ُم ُأكثوُف ُاإلسن  ُه اُبصح ُاأللب ن ُالش مُحك ُق ُ لك ُْ

ُ.عن ُو ا  ُف ُحنب ُب 

ُجم عررر ُفررر ُالتررروا   ُ صرررل ُأ ُ،ُجم عررر ُأخررروىُن فلررر ُالتررروا   ُبعررر ُ صرررل ُأ ُ)ُ:قدامالالالة ابالالالن قالالالال

ُ وج نررر ُلخ ررروُإالُ وجعررر  ُمررر :ُُقررر  ُ لررر مُبررر ُأنررر ُأل ُ؛ُبررر ُبرررر ُالُأنررر :ُُأحمررر ُفعررر ُُُُُُ؛أخررروى

ُعررر ُسرررئ ُأنررر ُمتصررر ُغ ررروُبإسرررن  ُأنررر ُعررر ُ و ي،ُ"ُبرسررر ُبررر ُ ررروىُالُ كررر  ؛ُُ ح و نررر ُلشررروُأ ُ،

ُ(ُالب   ُف ُ صل اُأ ُفرموُ ُالتعق  
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ُ اختل ُ،ُالتوا   ُأ ا ُبع ُالب   ُف ُجم ع ُالق   ُلص  ُالع   ُجواز على أنس عن الطرٌقان فاتفق

ُإل ُالث ن  ُالطو قُأش و ُب نم ُاأل ل ُالطو قُفوخصته ُ،ُالمسج ُف ُلص ته ُالع   ُف ُالطو ق  

ُاإلم  ُعن ُج ئ  ُالص و ُه  ُأ ُ غ و ُق ام ُاب ُوجح ُف م ُحنب ُب ُأحم ُ م ه ُ،ُالمسج ُف ُتوكه 

ُم ُعل ُ العم ُق   ،ُق  "ُ:عنه ُق ام ُاب ُق  ُعن ُالكواه ُ و ا  ؛ُُق ل ُعل  ُاستقوُال يُ ه ُأحم 

ُ أكثوُ:ُ"الحنبل ُوج ُاب ُالح فظُق  ،ُُ غ و ُأ ض ُمفل ُاب ُوجحه ُالت ُ ه ،ُ"ُالجم ع ُو ا 

ُهِّ.أ"ُُبح  ُ ُ  كو ُال[ُالتعق  ]ُأن ُعل ُالفقه  

ُالتررروا   ُمررر ُالفررروا ُبعررر ُجم عررر ُالتطررر عُهررر ُالتعق ررر ُ"ُُ:هللا رحمالالاله النجالالالدي بالالالابطٌن العالمالالالة وقالالالال

ُعقرررر ُالرررر توُبعرررر ُجم عرررر ُالتطرررر عُأنرررر ُالتعق رررر ُتعو رررر ُفرررر ُالفقهرررر  ُم رررر جُعبرررر و ُهرررر  ُ؛ُ الرررر تو

ُُهِّ.أ"ُالتعق  ُكواه ُع  ُ الم ه ...ُُالتوا   

ُعررر ُاأل اخررروُالعشررروُفررر ُالوكعررر  ُعررر  ُفررر ُ   ررر ُأ ُبرررر ُ ال)ُ:لإلفتالالالاء الدائمالالالة اللجنالالالة علمالالالاء قالالالال

ُأنرررر ُعلرررر ُ  خففرررر ُالل رررر ُأ  ُفرررر ُ صررررل  ُقسررررم ُقسررررم  ُإلرررر ُ  قسررررمه ُاأل  ُالعشررررو  ُفرررر ُعرررر  ه 

ُكررر  ُفقررر ُ،ُتهجررر ُأنررر ُعلررر ُ  ط لررر ُالل ررر ُآخررروُفررر ُ صرررل  ُ قسرررم ُ؛ُاأل  ُالعشرررو  ُفررر ُكمررر ُتررروا   

ُ خلررر ُإ اُ كررر  ُ،ُغ وهررر ُفررر ُ جتهررر ُالُمررر ُاأل اخررروُالعشررروُفررر ُ جتهررر ُ سرررل ُعل ررر ُهللاُصرررل ُالنبررر 

ُ   ررر ُالُ قررر  ُف لررر يُ،ُالقررر وُلل لرر ُتحو ررر ُأهلررر ُ أ قرررظُل لررر ُ أح رر ُالمئررر وُ شررر ُشرررموُاأل اخررروُالعشررو

ُ سررررل ُعل رررر ُهللاُصررررل ُالنبرررر ُلهرررر يُمخرررر ل ُالشررررهوُأ  ُفرررر ُ صررررل  ُكرررر  ُعمرررر ُالشررررهوُآخرررروُفرررر 

ُف ل اجررر ُالل ررر ُآخررروُفررر ُالشرررهوُآخررروُفررر ُالق ررر  ُطررر  ُمررر ُالصررر ل ُالسرررل ُعل ررر ُكررر  ُلمررر ُ مخررر ل 

ُ صررر ُعلررر ُالمسرررلم  ُ حررر ُبعررر  ُمررر ُالواشررر   ُالخلفررر  ُ سرررن ُ سرررل ُعل ررر ُهللاُصرررل ُسرررنت ُاتبررر ع

 .ُومض  ُبق   ُاهتم مه ُم ُتقل ُالت ُالشب ُ إلق  ُ ل ُع ُتخ  له ُالُالق   ُ ص  ُالتوا   

ُ.ُ سل ُ صحب ُ آل ُمحم ُنب ن ُعل ُهللاُ صل ُ،ُالت ف قُ ب ه

 (واإلفتاء العلمٌة للبحوث الدائمة اللجنة)                                                        

 الرئٌس         ... الرئٌس نائب                        ...  عضو                 ... عضو               ... عضوُ

  باز بن العزٌز عبد...  الشٌخ آل العزٌز عبد...  غدٌان بن هللا عبد...  الفوزان صالح...  زٌد أبو بكر

ُمررر ُقررر  ُثررر ُاإلمررر  ،ُمررر ُ أ تررروُ،التررروا   ُصرررل ُاإلنسررر  ُأ ُ لررر " :الفالالالوزان صالالالالح العالمالالالة وقالالالال

ُ  تهجررر ُاإلمرر  ،ُمررر ُأ تررو ُالررر يُالرر توُ كف ررر ُبرر ُالررر تو،ُ ع رر ُ الُ لررر ،ُمرر ُمررر ن ُفرر ُ تهجررر ؛ُالل رر 

ُمت بعررر ُتف تررر ُلكررر ُبرررر ،ُفررر ُالل ررر ،ُصررر  ُآخررروُإلررر ُالررر توُأخررروُ إ ُلررر ،ُهللاُ سررروُمررر ُالل ررر ُمررر 

 ِّه.أ"ُمع ُ  توُأ ُاإلم  ُ ت ب ُأ ُ األفض ُاإلم  ،

 [ٙٔٔ الفتوى رقم( ] 9ٙ ص/ ٖ ج" )الفوزان فتاوى من لمنتقىا) 
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 بٌنهما ٌفصل فال ، جماعة للتراوٌح صالته بعد مباشرة ؛ جماعة القٌام الرجل ٌصلً أن ـ ٖ

ُ،ُ م ُأ ُفع ُم ُف ص ُ ج  ُالتعق  ُلج ا ُ اشتوط اُالبع ُكوهه ُق ُالص و ُفه  : معتبر فاصل

ُف ُجم ع ُف ُصل اُإ اُ أنه ُ ل ،ُف ُمختل ُغ وُالم ه ُأ ُ عن يُ":ُالحنبل ُ عل ُأب ُالق ض ُق  

 ُهِّ.ا["ُُنح  ُأ ُبخو  ُف ص ُ   ُ عن ]ُالتوا   ُص  ُبعق ُ جمع اُأ ُ كو ُ إنم ُ كو ،ُل ُالل  ُآخو

 : ومقرا ناقال الفوائد بدائح فً هللا رحمه القٌم ابن العالمة قال

ُبق  ُ صل ُ و  ُ ه ُبه ُف  توُ ق  ُ؛ُومض  ُشهوُ صل ُالوج ُف ُ[حنبل بن أحمد] هللا عبد أبو قال

ُ  ص ُأ ُ كو ُألن ُ  ل ُالمو  يُو ا "ُ جل ُأ ُشو ُأ ُبرك ُبش  ُب نه ُ شتغ :[ُ"ق  ]ُآخو  

ُبه ُ صل ُك  ُإ اُ ه اُ،ُالث ن  ُالص  ُ ب  ُ تو ُب  ُفص ُل ك  ُبش  ُب نه ُف شتغ ُ؛ُص  ُب تو 

ُ.ُهِّ.أ"ُل ل ُف ُ توا ُال"ُث ن  ُال توُ ع  ُ الُ،ُفص ُف ه ب ُآخوُم ض ُ فُأم ُ،ُم ضع ُف 

ُُهِّ.أُش  ُأ ُعم ُأ ُن  ُأ ُضجع ُب نهم ُ ك  ُأ ُُْ أح :ُق  َُُ:أحمد عن: حرب قال

ُ نصوف  ُث ُالتوا   ُ صل اُأ ُ ه ُالتعق  ُع ُسئ ُ ق ُ؛ُأحمد اإلمام عن طالب وأبو المروذي ونقل

ُ.ُبر ُال:ُُأحم ُفق  ُ؛ُ صل  ُ وجع  ُث 

ُ"ع   اُث ُ انصوف اُالتوا   ُصل اُإ اُبر ُال"ُ:طالب أبً رواٌة فً وقال

ُأح  ُالم  ن ُمسج ُإم م ُهللاُوحم ُ ال يُ ل ُ لم "ُُ( : التثرٌب طرح)  فً العراقً الحافظ قال و

ُعل ُوكع ُبعشو  ُل  الُأ  ُالتوا   ُ صل ُفك  ُاألكثوُعل  ُم ُمواع  ُم ُ ل ُف ُالق  م ُسنته 

ُختمت  ُومض  ُشهوُف ُالجم ع ُف ُف خت ُوكع ُعشو ُبس ُالمسج ُف ُالل  ُآخوُ ق  ُث ُالمعت  

ُاهِّ".ُاآل ُإل ُعل  ُفه ُبع  ُالم  ن ُأه ُعم ُ ل ُعل ُ استمو

 مح ولو أخرى جماعة القٌام فٌصلً ٌنام أن قبل ٌعود ثم جماعة التراوٌح ٌصلً أن ـ ٗ

 . نحوه أو رافانص من فاصل

ُ.ُبن  ُف ص ُ   ُللص  ُالع   ُكو ُم ُفهن  

ُ.ُالن  ُقب ُوجع اُإ اُف م ُالخ  ُ إنم ُ:المروذي بكر أبو قال

ُل ُالل  ُآخوُم ُأ ُوق  ،ُبع ُجم ع ُتنفل اُل ُأنه :ُأحم ُفن ُاآلخو،ُالق  ُ عل "ُ:بابطٌن العالمة قال

ُ".ُ كو 

  منفردا أو جماعة القٌام لٌصلً ٌعود ثم منفردا أو عةجما بوترها التراوٌح ٌصلً أن ـ ٘

و[ُ  توُل ُ عن ]ُالل  ُأ  ُف ُبه ُ ت ُل ُإ "ُ:راهوٌه بن إسحاق قال ُ". كو ُل ُالل  ُآخوُإل ُتم مه ُ أخا

ُق  ُإل ُفروس ُالل  ُآخوُم ُق  ُث ُتو  حت  ،ُأ ُتو  ح ُب لق  ُصل ُإ ُاإلم  ُ أم "ُ:إسحاق وقال

ُهِّ.ا"ُج ئوُ ل ُفإ ُن م اُم ُبع ُبه ُل فصُف جتمع ا
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ُن فل ُصل ُمعه ُالص  ُأوا ُفإ ُ،ُسبقُكم ُالل  ُآخوُإل ُ ؤخو ُب ُمعه ُ  توُل ُتهج ُل ُك  ُفإ 

ُاهِّ".ُالل  ُآخوُ أ توُمطلق 

ُعلررر ُالنررر  ُبعررر ُأنكرررو ُعمررر ُالجررر ا ُفررر ُمسررررل "ُ:السالالالنٌة الالالالدرر فالالالً بالالالابطٌن ابالالالن العالمالالالة وقالالالال

ُ سررررب ُاأل  ،ُالعشررررو  ُفرررر ُالمعترررر  ُعلرررر ُ  رررر   ُومضرررر  ُمرررر ُاأل اخرررروُوالعشررررُفرررر ُصررررل ُمرررر 

ُإ ا...ُُاإلسرررر  ُ أئمرررر ُ الترررر بع  ُالصررررح ب ُعل رررر ُ مرررر ُب لسررررن ُ الجهرررر ُالعرررر   ،ُغلبرررر ُلرررر ل ُإنك وهرررر 

ُكمررر ُجم عررر ،ُل ررر ل ُصررر ه ُ سرررل ُعل ررر ُهللاُصرررل ُالنبررر ُ أ ُمؤكررر  ،ُسرررن ُالعشررروُإح ررر  ُأ ُتبررر  

ُفررر ُف صرررل ُالشرررهو،ُأ  ُ فعلررر ُعمررر ُاأل اخررروُالعشررروُصررر  ُفررر ُ ا ُمررر ُعلررر ُ نكررروُفك ررر ُقررر من ،

ُألجرررر ُ  لرررر ُ رررر تو ُأ ُغ رررروُمرررر ُأكثررررو،ُأ ُأقرررر ،ُأ ُالشررررهو،ُأ  ُفرررر ُ فعرررر ُكمرررر ُالل رررر ُأ  ُالعشررررو

ُهِّ.ا"ُالجم ع ُف ُهللاُ سو ُم ُ ل ُبع ُ    ُث ُ ل ،ُعل ُاالقتص وُ ح ُلم ُالضع  

ررروا   ُبعررر ُجررر  ُعق ررر َُالتَُُّهررر اُأ َُُّلررر ُ:عثٌمالالالٌن ابالالالن العالمالالالة قالالالال ُبعررر  ُالقررر  ُلكررر  ُالرررِ تو،ُ قبررر ُالتَّ

رررر  ُعمرررر ُ هرررر ُصررررح ح ً،ُالكواهرررر  رررر  ُ  صررررلِّ ُومضرررر  ،ُمرررر ُاأل اخرررروُالعشرررروُفرررر ُال رررر  ُالنَّ ُالنَّ

ُ.ُُ تهجَّ   ُ  ق م  ُالل  ،ُآخوُف ُ وجع  ُث ُالل  ،ُأ  ُف ُالتَّوا   

ُفررر ُ ررررت  ُثررر ُب ررر ته ُإلررر ُالنررر  ُو  نصرررُثررر ُط  لررر ُوكعررر  ُأوبررر ُالل ررر ُأ  ُفررر ُ صرررل ُ:ُ"ُ قررر  

ُهررر ُ المطلرر  ُالنررر  ُواحرر ُمرر ُالسرررن ُ  افررقُط رر ُحسررر ُعمرر ُ هررر اُبقرر ُمرر ُ  صرررل  ُالل رر ُآخررو

ُ".ُُالسن ُفع ُم ُالواح 

ُوحم ُفق  ُومض  ُ غ وُومض  ُف ُال توُبع ُالص  ُأج   اُال   ُالعلماءَ  رجب ابن العالمة ذكر وقد

ُهِّ.ا"ُال توُبع ُالص  ُ كوه اُل ُاألكثو  ،:ُ"ُهللا

 . الصالة بكثرة الناس وإمالل بالتعقٌب األمر كره من ـ ٙ

ُ ق  ُعل ه ،ُالمشق ُم ُف  ُُِلم ُب لتعق  ؛ُالن  ُاإلم  ُ رموُأ ُالحس ُ كو ُ"ُ:رجب ابن الحافظ قال

ُ".الن  ُعل ُ جعله ُ الُنفس ،ُعل ُفل جعله ُق  ُف  ُُِك  َُُم [:ُالحس ]

:ُالحس ُع ُالوب  ُثن :ُق  ُ ك  ،ُح ثن ؛ُال توُبع ُالص  ُغ وُآخوُلمعن ُالكواه ُ  ه ُ:رجب ابن قال

ُ"ُُالن  ُتمل اُال:ُ"الحس ُق  ُومض  ،ُشهوُف ُالتعق  ُكو ُأن 

ُأ ُ   ُق  ُعن  ُلم ُالتعق  ُأج  ُالحس ُفهن ؛ُ"ُالن  ُت مل اُال:ُ"بق ل ُالحس ُ عل "ُ:رجب ابن قال

ُ.عل  ُغ و ُ حم 

 : المسألة هذه فً مجمالن أثران ـ 9

ُ.ُشو طُ ب   ُبشو طُالتعق  ُج ا ُع ُتتكل ُ ه ُ،ُ اضح ُكله ُآث وُم ُسبقُم 

ُُُُُُُُُُُ ُإسح قُكوه ُكم ُب تو ُالتوا   ُإتم  ُبع ُالتعق  ُه ُه ُ؛ُللموا ُإ ض  ُ   ُالتعق  ُكواه ُأم 

ُ   ُوج ُاب ُنقل ُم ُفه ُ؛ُمجم ُبس  قُ إنم ُ ُ تق ُكم ُالن  ُقب ُكواهت ُأ ُ ُف ص ُب   ُكواهت ُأ 

ُ".ُُمح  ُالتعق  ُ:ُ"ق ل ُنق ُفق ُ،ُالث ويُاإلم  ُع ُإسن  
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ُُ ُف ص ُب   ُالتوا   ُبع ُالمب شوُالتعق  ُأوا ُفه ُ،ُمجم ُأثوُ ه 

ُ ُال توُبص  ُالتوا   ُإتم  ُبع ُالتعق  ُأوا ُأ 

ُُ ُالن  ُقب ُالتعق  ُأوا ُأ 

ُ.الكواه ُم ُعو ب ُأب ُب ُ سع  ُقت   ُع ُ و ىُ مُ مثل 

ُب  ُف ص ُ ج  ُبع ُالتعق  أج  ُم ُأعل ُ هللاُ أوجحه ُب ض  ُالمسرل ُف ُالسل ُم اه ُ ه  

ُ.ُُأعل ُ هللاُالث ن ُالق   ُبع ُال توُترخ وُ أح طه ُ،ُبع  ُ م ُالتوا   

ُ.الب ويُفت ُكت ب ُف ُهللاُوحم ُوج ُاب ُق  ُكم ُِّه.أ"ُبح  ُ ُ  كو ُال[ُالتعق  ]ُأ ُعل ُالفقه  ُ أكثو)

 :  التراوٌحصالة  هتفاتَ  َمن حكم-

لِ  قٌامُ  فاَته َمن ه اللٌَّ نَّة من الدلٌل النهاِر، فً صالَّ ُُُُُُُُُُُُ(: التراوٌح) اللٌل قٌام قضاء استحباب على السم
ًَ  النهارِ  ِمن صلَّى اللٌَِّل، قٌامِ  عن وجحٌ  أو نومٌ  َغلَبه إذا كانَ :ُ))َُعْنه ُهللا َُُوِض َُُع ئش َُُح   ُ   َعشرةَ  ثِنت

ُُ(.9ٗٙ) مسلم رواه)((ُُركعةً 

ُ عل ُاللَّ  ُُِف ُِ ْو ُ ُاتِّخ  ُُِمشو ع َّ ُُِعل ُ    ُُُّالح   ُ :ُ)وحم ُهللاُمعلًق ُعل ُالح   ُُالشَّ ك ن ُق  

ْهوُُِص  ُُِإل ُالَفْجوُُِص  ُُِب  ُم َُفَعلَ َُم ُ أ َُُّاألع اِو،ُم ُع  وُ ُأ ُلن  ُ ُف  ُإ اُقض ِئ ُمشو ع َّ  ُالظُّ

 ،(ٔٗٗ/ٔ: للبهوتً القناع كشاف:انظر)[:ُالحن بل ُعل  ُ ن َُّ؛](ٔٙ/ٖ :األوطار نٌل)[(اللَّ  ُُِف َُفَعلَ َُكَم ُك  

 ](9ٓ٘/ٔ: للرحٌبانً النهى أولً مطالب)

ً   ابنُ  واختاره ُاثنت ُالنه وُم ُصلَّ ُغ و ُأ ُ ج ُ ُِم ُالل  ُق   ُ ُف ت ُإ اُ ك  :ُ)ق  ُح  ُالمالكًُالعرب

ٌَّة ابنُ قال وُ،](ٖٖٔ/ٗ:القرآن أحكام)[(ُوكع ُعشو  ُإ اُ سلَّ ُعل  ُهللا ُُصلَّ ُالنب ُُُّك  :ُ)ُرحمه هللا  تٌم

ُ.](7ٔ/ٖٕ:الفتاوى مجموع)[ (عشو ُثنت ُالنه وُم ُصلَّ ُالل  ُعم ُ ُف ت 

م ابالالالنُ  العالمالالالة وقالالالالُ  ٌ ُعشرررو ُثنتررر ُالنهررر وُمررر ُصرررلَّ ُ جررر ،ُأ ُنررر  ُ ُغلَبررر ُإ اُكررر  :)ُرحمالالاله هللا القالالال

ُُ](ٕٖٗ/ٔ(( )المعاد زاد)[(وكع 
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 المراجح :

 . القرآن الكرٌم 

 . ًالجامح ألحكام القرآن الكرٌم للقرطب 

 . ًفتح الباري البن حجر العسقالن 

 . اإلنصاف للمرداوي 

 غنً المحتاج لشربٌنً .م 

 . ًكشاف القناع للبهوت 

 . النهاٌة فً غرٌب الحدٌث البن األثٌر 

 . المغنً البن قدامة 

 . مجموع الفتاوى ، واالختٌارات كالهما البن تٌمٌة 

 . المجموع ؛ شرح مسلم كالهما للنووي 

 . الموسوعة الفقهٌة 

 . الشرح الممتح للعثٌمٌن 

 . ًنٌل األوطار للشوكان 

  اإلجماع البن حزم ، نقد مراتب اإلجماع البن تٌمٌة .مراتب 

  ًمطالب أولً النهى للرحٌبان. 

 . زاد المعاد البن القٌم 

  التثرٌب للعراقً .طرح 

 . مجموع الفتاوى للعالمة ابن باز 

  بن عثٌمٌن .المجموع فتاوى ورسائل 

 . أسرار المحبٌن فً رمضان للشٌخ ٌعقوب 

 . اتحاف أهل اإلٌمان بمجالس شهر رمضان للفوزان 

 معجم اللغة العربٌة المعاصر .س المحٌط والقامو 

 . تحقٌقات األلبانً على كتب السنة 

 للوادعً المسند الصحٌح . 

 تم بحمد هللا وتوفٌقه

 مت االنتهاء من تسويده

 هـ 0440رجب  01يف 

 أبومعاذ / حممود عبد العزيز محاد   
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