
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 أحكام صالة الوترخمترص 

: ح  و  أ    . سنة مؤكدة؛ ملداومة النبي صىل اهلل عليه وسلم عليها حرضاا وسفراا  :ر  الوت   م  ك  ًلا

ا: )  يف  أمحداإلمام  قال    .[339/ 1]طبقات احلنابلة  (  هذا ساقط العدالة  ،ها النبي ملسو هيلع هللا ىلصسن    رجل سوء، يرتك سنةا تارك الوتر عمدا

ن الوتر، والركعتني قبل صالة  كوا م  رت  عليهم أن ي   ا كان أعز  مل أعلم من التطوع شيئا قال حممد بن سريين: )و

 .[274]خمترص قيام الليل ص  (الصبح

ق ت  الوتر: ياا: و 
ان   عىل قسمني:وهو   ث 

إىل أذان الفجر    –  تقديم  مجع  املغرب  صالة  جمموعةا معكانت  ولو    -يبدأ من بعد فعل صالة العشاء  واجلواز:   -1

، ريض اهلل عنها  حلديث عائشةالثاين؛   ر  ج   إ ىل  ال ف 
اء  ة  ال ع ش  ال  ن  ص 

غ  م  ر  ف  يَم  ب ني   أ ن  ي 
ِّلي ف  ول  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ي ص  س  ان  ر  : »ك 

 » ةا ع  ك  ة  ر  ْش   ى ع  د  ا أنه قد صىل  ظان  ا أو لو كان ناسيا ، ومر بإعادتهأ   ؛فلو أوتر قبل صالة العشاء ، [ 736]مسلم إ ح 

 . ، قاله ابن رجبالعشاء

ث ق من نفسه أن يقوم آخر الليل؛ فذلك أفضل، وإًل فإنه يوتر قبل أن ينام،  -2 اًلستحباب: إذا كان اإلنسان ي 

ول   عائشة ريض اهلل عنها:   وقالت ، [755]مسلم:  ريض اهلل عنه دل عىل ذلك حديث جابر س  ت ر  ر  ي ل  أ و  ل  الل  اهلل    »ك 

» ر  ح  ه  إ ىل  الس  ت ر  ى و  ت ه  ان  ، و  ل م  س   و 
ي ه  ل  ىل  اهلل  ع   .[996 ]مسلم: ص 

من   كان كثرير (، قال ابن رجب: )لعله ًل ينتبه ،هو أحوط): ويقولأمحد يوتر قبل أن ينام،  وقد كان اإلمام

 .  [162/ 9]الفتح ًلبن رجب الصديق( الصحابة يوتر من أول الليل، منهم: أبو بكر  

: فكيف تصنع؟ قال: قيلقتادة عن الوتر، فقال: »وتر األكياس أول الليل، ووتر األقوياء آخر الليل«،  سئلو

 .[4629]عبد الرزاق:  إن استطعت أن أكون من األكياس كنت« ،»أما أنا



د عن النبي   الوتر: الصفات الواردة يف  ثالثاا: ر   يف الوتر صفات متعددة:  ملسو هيلع هللا ىلصو 

 .[157/ 1]طبقات احلنابلة  الصحابة، قاله أمحد وًل يكره اإليتار هبا؛ روي عن مخسة من، [990 :]البخاري ركعة واحدة -1

ىل، [5461 :]أمحد يصِّل ركعتني ويسلم، ثم الثالثة ويسلم :ركعاتثالث  -2 قال أمحد: )ألن ، وهذه الصفة أ و 

 . [991]البخاري:   احتج أمحد بفعل ابن عمر و ، ويستحب أن يتكلم بينهَم؛ األحاديث فيه أقوى وأكثر(

ي ها   . [1699 :]النسائي رسداا، ًل جيلس إًل يف آخرهن  بسالم واحدوله أن يصلي

 . [737 ]مسلم: ًل جيلس إًل يف آخرها مخس ركعات: -3

 . [1718]النسائي: سبع ركعات: ًل جيلس إًل يف آخرها  -4

 . [746]مسلم  يرسد ثَمن ركعات، ثم يتشهد وًل يسلم، ثم يصِّل التاسعة ويتشهد ويسلمتسع ركعات:  -5

 .[736 :]مسلمإحدى عْشة ركعة: يسلم من كل ركعتني ويوتر بواحدة  -6

ا: ما يقرأ يف الوتر: ،  "سبح"  ـيف شهر رمضان، يقرأ يف الركعتني ب  اإلمام أمحد  كان إمام    قال أبو داود:  رابعا

قل هو اهلل  "، ثم يسلم من الثنتني، ثم يقوم فريكع واحدة، يقرأ فيها بفاحتة الكتاب و"قل يا أهيا الكافرون"و

]ابن أيب  وروي من فعل ابن عباس ريض اهلل عنهَم ، [1699 :]النسائي  ملسو هيلع هللا ىلصصح ذلك من فعل النبي و، [94]مسائل أيب داود ص "أحد

 (. اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومن بعدهمقال الرتمذي: )، [6879شيبة: 

 : قال ابن اجلوزي، فضعيفة،  [25906]أمحد:  أما زيادة املعوذتني مع اإلخالص الواردة يف حديث عائشة ريض اهلل عنها  

 (. أنكر أمحد وحييى بن معني زيادة املعوذتني)

ا، ما يقرأ يف الركعتني من الوتر؟ قال: »ليس يشء من القرآن مهجورا   الباقر  حجاج بن دينار: سألت أبا جعفر  قال

 .[6883 ]ابن أيب شيبة: اقرأ بَم شئت«

 ،ون باملعوذات يف الوتر، وأنا أقرأ هبا يف الوتر«ؤوسئل مالك عن القراءة يف الوتر فقال: »ما زال الناس يقر 

 . [303]خمترص قيام الليل ص   !(ومل ًل يقرأ؟): يقرأ باملعوذتني يف الوتر؟ فقال:  اإلمام أمحد وسئل



ا: الصالة بعد الوتر:  ،  بركعةوتره   يشفع ؛ فالاثم أراد الصالة تطوعا ، امن أوتر يف مجاعة أو منفردا خامسا

ا ما شاء لقوله   ؛مرة أخرىوًل يوتر ، [738]مسلم:  بعد الوتر ركعتني صىل  ؛ صح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه وإنَم يصِّل شفعا

إذا أوتر أول الليل فال يشفع  قال: » أنه  س ريض اهلل عنهَموصح عن ابن عبا، [1439]أبو داود: »ًل وتران يف ليلة«  :ملسو هيلع هللا ىلص

 .[4685 :عبد الرزاق] «ا حتى يصبحوصىل شفعا  ،بركعة

ا: قضاء الوتر: ن     :ريض اهلل عنه  حلديث أيب سعيد اخلدريمن فاته الوتر فله أن يقضيه مع شفعه؛    سادسا »م 

 » ه  ر  ك  ا ذ   إ ذ 
ليه  ي ص  ل  ، ف  ي ه 

 أ و  ن س 
ه  ت ر  ن  و  فقال: إين نمت ونسيت    ريض اهلل عنهجاء رجل إىل عِّلي و ،[1431: أبو داود]ن ام  ع 

فمن كان يصِّل يف الليل ركعتني    ،[6802]ابن أيب شيبة:  «فصلي   وذكرت    الوتر حتى طلعت الشمس، فقال: »إذا استيقظت  

 ثم ركعة؛ قضاه هكذا. 

  روي عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وقد ؛ قىض قبل صالة الصبحأن الوتر ي  واختار شيخ اإلسالم: 

 . لفوات حمله ؛الصالة بعد ًل يقىضو ،صالة الوتر بعد دخول الفجر وقبل الصالة، ذكره اإلمام أمحد غريهمو

  ( قد قلب نيته  !كيف يكون هذا؟)   :قال  .ارجل قام يتطوع، ثم بدا له، فجعل تلك الركعة وترا   :قيل ألمحد  تتمة:

 .(نعم )  :قيل له: أيبتدئ الوتر؟ قال

 ،،،، واحلمد هلل رب العاملني

 

 وكتبه 

 عبد العزيز بن عدنان العيدان
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