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احلمــد هللا، والـصـــالة والســــالم عـىل 
رسول اهللا. أما بعد،

فـهـذه فـوائـد وخالصـات مـجموعة يف: 
يْل وصالة الرتاويح، نسـأل اهللا أن ينفع  قيـام اللَّ
ن شـاركَ وأعانَ يف  ا كلَّ مَ هبـا، وأن جيزي خـريً

ها. ِ إعدادِها ونَرشْ
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يْل، سـواءً  يْل: هو القيامُ للصالةِ يف اللَّ قيام اللَّ
كان بعد نومٍ أو ال.

قال:  م، يُ يْـل بعد النَّوْ د: الصالة يف اللَّ جُّ والتهَ
»: إذا  دَ جَ يْل، و«هَ ل»: إذا نامَ باللَّ دَ الرجُ جَ «هَ
ـد»: القائم إىل الصالة  جِّ ىل باللَّيل، و«املتَهَ صَّ

من النوم(١).

نَّة  ، ثابتةٌ بالكتاب والسُّ دةٌ ـنَّةٌ مؤكَّ قيامُ اللَّيل سُ
ة. وإمجاع األمَّ

    °M :َن محْ قـال اهللا تعاىل يف صفة عبـاد الرَّ
± L´ ³     ² [الفرقـان: ٦٤]، 

انظـر: لسـان العـرب البـن منظـور (٤٣٢/٣)، والمجمـوع للنـووي   (١)
.(٤٣/٤)

١  

٢  
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وأثنـى عـىل عبـادِه املتَّقـني بقولـه سـبحانه: 
 R  Q  P  O  N  M  L  KM

 [  Z  Y  X  W  V  UT  S

 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \

 dM :[الذاريـات: ١٥-١٨]، وقـال Le

 k j i h g f e

 s  r  q  pon  m  l

 L|  {  z  y  x  w  v  u  t

 » º  ¹            ̧ M وقـال:  [السـجدة: ١٦، ١٧]، 

 ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
   Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
LÑ Ð      Ï  [الزمـر: ٩]، واآليـات يف 

. هذا كثريةٌ
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 : انَ ضَ مَ ـدَ رَ يَامِ بَعْ لُ الصِّ ويف احلديـث: «أَفْضَ
ـدَ  بَعْ ـالةِ  الصَّ ـلُ  أَفْضَ وَ م،  املحـرَّ اهللا  رُ  ـهْ شَ

.(١)« يْلِ ةُ اللَّ الَ : صَ ةِ يضَ رِ فَ الْ

ا بعد الفريضة  قً طلَ يْل أفضلُ الصالة مُ قيـام اللَّ
عند بعـض العلامء؛ لظاهرِ احلديثِ السـابق، 
هـم: قيامُ اللَّيل  خالفًا جلمهـور العلامء؛ فعندَ
واتب، ومحلوا  نَنِها الرَّ أفضل بعد الفريضة وسُ
ـنَن  ع املُطلَـق دون السُّ احلديـثَ عـىل التطـوُّ

الرواتِب.

ع النهار باتِّفاق  ع اللَّيل أفضل مـن تطوُّ وتطوُّ
العلامء، واالسـتِغفار يف األسـحار أفضلُ من 

غريه.

(١) رواه مسلم (١١٦٣).

٣  
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ة ورفع  يْـل من أسـباب دخـول اجلنـَّ قيـام اللَّ
رجات فيهـا؛ ففي احلديـث: «إِنَّ يفِ اجلَنَّةِ  الدَّ
نْ  َا مِ بُطُوهنُ َا، وَ نْ بُطُوهنِ ا مِ هَ ورُ  ظُهُ ا تُـرَ فً رَ غُ لَ
مَ  أَطْعَ ، وَ مَ الَ ـنْ أَطَـابَ الـكَ مَ ـا... لـِ هَ ورِ ظُهُ
يْـلِ  بِاللَّ هللا  ـىلَّ  صَ وَ  ، يَـامَ الصِّ امَ  أَدَ وَ  ، ـامَ الطَّعَ

.(١)« النَّاسُ نِيَامٌ وَ

مَ املدينة:  دِ ـامَّ قَ وكان أولُ ما تكلَّم به النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لَ
وا  أَطْعِمُ ، وَ ـالمَ ـوا السَّ ، أَفْشُ اسُ َـا النـَّ ـا أَهيُّ «يَ
لُوا  خُ ؛ تَدْ النَّاسُ نِيَامٌ يْلِ وَ لُّوا بِاللَّ صَ ، وَ ـامَ الطَّعَ

.(٢)« المٍ َنَّةَ بِسَ اجلْ

ـي مـن  نَجِّ يْـل مـن األسـباب التـي تُ قيـام اللَّ

. نه األلبانيّ (١) رواه الترمذي (٢٥٢٧)، وحسَّ
حـه األلبانيُّ في  (٢) رواه الترمـذي (٢٤٨٥)، وابـن ماجـه (١٢٣٤)، وصحَّ

الصحيحة (٥٦٩).

٤  

٥  
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ة رؤيا عبدِ اهللا بن عمر  عذاب النـار؛ ففي قصَّ
ـني أخـذاه فذهبا به إىل  لَكَ ، أنَّـه رأ مَ
النار، فجعلَ يقول: أعوذُ باهللا من النَّار! يقول: 
! فقال رسولُ  عْ لَكٌ آخر، فقال يل: مل تُرَ يَنا مَ قِ فلَ
بْدُ  لُ عَ جُ مَ الرَّ ت عليه: «نِعْ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بعد أن قُصَّ
»، فكان ابنُ عمر  يْلِ ـنَ اللَّ يلِّ مِ انَ يُصَ ـوْ كَ اهللا لَ

.(١) بعدُ ال ينامُ من الليل إالَّ قليالً

عَ عليك وال رضر]. وْ ع»: ال رَ [«مل تُرَ

قـال العلامء يف فوائد هذا احلديث: فيه فضيلةُ 
ي من النار. نَجِّ يْل، وأنَّه يُ قيام اللَّ

ع عليـك» لصالحه وما هو  وْ وقيـل له: «ال رَ

(١) ينظر: صحيح البخاري (١١٢١)، ومسلم (٢٤٧٩).
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يْل؛  عليه من اخلري، غري أنَّه مل يكن يقوم من اللَّ
ض عىل النار وال رآها. رِ إذ لو كان ذلك ملَا عُ

ثـم إنَّه ملا حصل لعبد اهللا من تلك الرؤيا يقنيُ 
از منهـا؛ مل يرتك قيام  مشـاهدة النـار واالحرتِ

الليل بعد ذلك.

يلِّ من  ن يُصَ ـا: أنَّ مَ ومن فوائـد احلديث أيضً
ل»(١). جُ مَ الرَّ ف بكونِه «نِعْ يْل يُوصَ اللَّ

نُ عبادِ اهللا  دَ يْ أَبُ الصاحلني، ودَ يْل هو دَ قيام اللَّ
انيِّني،  بَّ ـعارُ املتَّقني، ومدرسة الرَّ املؤمنني، وشِ

نيا. وجنَّة املؤمنني يف الدُّ

ال (١١١/٣)، والتوضيح لشـرح  (١) ينظر: شـرح صحيح البخاري البن بطَّ
ـن (٢٧/٩)، وفتـح البـاري البن حجر  الجامـع الصحيـح البـن الملقّ

.(٦/٣)

٦  
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فقـد أثنى اهللا تعـاىل عىل عبـادِه املتَّقني بقوله: 
 c  b  a  `  _  ^  ]  \M
 dM :[الذاريـات: ١٧]، وقـال Le d

 k j i h g f e
 s  r  q  pon   m  l
 L|  {  z  y  x  w  v  u  t

 ±       °M وقـال:   ،[١٧ [السـجدة: ١٦، 

L´ ³     ²  [الفرقان: ٦٤].

هُ  يْل؛ فإِنَّ يَامِ اللَّ مْ بِقِ يْكُ لَ يَ يف احلديـث: «عَ وِ ورُ
 ، مْ بِّكُ مْ إِىلَ رَ كُ ةٌ لَ بَ رْ وَ قُ هُ ، وَ مْ بْلَكُ نيَ قَ احلِِ أَبُ الصَّ دَ
.(١)« ثْمِ ـنِ اإلِ ـاةٌ عَ نْهَ مَ ، وَ ـيِّئَاتِ ـرة لِلسَّ كفَ ومَ

[«دأبُ الصاحلني»: عادهتم وشأهنم].

ـنه األلبانـيُّ فـي  ـف، وحسَّ عْ (١) رواه الحاكـم (٤٥١/١)، وفـي إسـناده ضَ
اإلرواء (٤٥٢).
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راش  ذ بالفِ ه عىل النَّوم والتلذُّ يْل وإيثارُ قيام اللَّ
بْد وتعظيمِ صنيعِه. من أسباب حمبَّةِ اهللا للعَ

لٍ  جُ : رَ ِ لَنيْ جُ نْ رَ نا مِ بَ ربُّ جِ ففي احلديث: «عَ
، إِىلَ  لِهِ أَهْ بِّهِ وَ ِ حِ نْ بَنيْ ، مِ َافِهِ حلِ طائِهِ وَ نْ وِ ارَ مِ ثَ
ي،  بْدِ وا إِىلَ عَ ال: انْظُرُ عَ لَّ وَ ولُ اهللاُ جَ يَقُ الةِ، فَ الصَّ
، إِىلَ  لِهِ أَهْ بِّهِ وَ َ حِ نْ بَنيْ ، مِ ائِهِ طَ وِ هِ وَ اشِ نْ فِرَ ارَ مِ ثَ
ي. نْدِ َّا عِ ةً ممِ قَ ـفَ شَ ي وَ نْدِ بَـةً فِيامَ عِ غْ ، رَ هِ التـِ صَ

لِمَ  ، وعَ مَ النَّاسُ َزَ اهنْ بِيلِ اهللا، فَ ا يفِ سَ زَ لٍ غَ جُ رَ وَ
عَ  جَ ، فَرَ وعِ جُ هُ يفِ الرُّ ا لَ مَ امِ وَ ِزَ هنْ يْهِ يفِ االِ لَ ـا عَ مَ
وا  : انْظُرُ تِهِ ولُ اهللاُ ملَِالئِكَ يَقُ . فَ هُ مُ تَّـى أُهريق دَ حَ
َّا  ةً ممِ قَ فَ شَ ي، وَ نْدِ اءً فِيامَ عِ جَ عَ رَ جَ ي، رَ بْـدِ إِىلَ عَ

ه»(١). يقَ دمُ رِ تَّى أُهْ ي، حَ نْدِ عِ

(١) رواه ابـن حبَّـان (٢٥٥٧)، ورو أبـو داود (٢٥٣٦) جملـة الغـازي، 
نه األلبانيُّ في التعليقات الحسان. وحسَّ

٧  
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ة ورغبة]. : قام بنشاط ومهَّ [ثارَ

فاألولُ هجرَ فِراشه هللا، وآثرَ حمبوبَ اهللا تعاىل 
يه يصيلِّ  ـفُّ قدمَ ـه، وقام يصُ عىل حمبوب نفسِ
لربِّـه، فكان جزاؤه اخللـودَ يف جنَّات النعيم، 

 g f e         dM :كـام قال تعاىل
  m  l  k  j  i  h

 w  v  u  t  s  r  q  pon

L|  { z y x  [السجدة: ١٦، ١٧].

وا  ـم أخفَ ظي : «إهنَّ رَ ـب القُ عْ قال حممـد بن كَ
موا عىل اهللا،  دِ ا، فقَ عمالً، وأخفى اهللا هلم ثوابً

.(١)« ت تلك األعنيُ رَّ فقَ

رّ المنثور للسيوطي (٦٩٦/١١). (١) مستدرك الحاكم (٤٤٨/٢)، والدُّ
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لْ كيـفَ قابل  وقـال ابـنُ القيِّـم : «وتأمَّ
يْل، باجلَزاء الذي أَخفاه  ن قيام اللَّ ـوه مِ فَ ما أَخْ
هم  لَقَ ـس، وكيف قابـل قَ لمه نَفْ ـا ال تَعْ هلـم ممِ
م عـىل مضاجعهم حني  وخوفَهـم واضطراهبَ
نيُ يف اجلنَّة»(١). ة األَعْ رَّ يقوموا إىل صالة الليل، بِقُ

فهذا الرجـل الذي ثارَ من فراشـه من املتَّقني 
 ^ ] \M :الذيـن قـال اهللا تعـاىل عنهـم
 Le  d  c  b  a  `  _

[الذاريات: ١٧-١٨].

وِّ  لُ تِه وعُ عَ فْ فُ املؤمن وسببُ رِ َ يْل هو رشَ قيام اللَّ
  ويَ يف احلديث أنَّ جربيل لَتِه؛ فقد رُ نزِ مَ

(١) حادي األرواح إلى بالد األفراح (ص٢٧٨).

٨  
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: قِيَامُ  نِ مِ فُ املُؤْ َ ، رشَ دُ َمَّ ا حمُ قـال للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: «يَ
.(١)« نِ النَّاسِ هُ عَ نَاؤُ تِغْ : اسْ هُ زُّ عِ ، وَ الليْلِ

 ، يْـل غنيمـةٌ عظيمةٌ قـراءةُ القـرآن يف قيـام اللَّ
امَ  نْ قَ ؛ ففي احلديـث: «مَ هـا إالَّ غافِلٌ مُ رَ ال حيُ
امَ  نْ قَ مَ افِلِنيَ ، وَ ـنَ الغَ تَبْ مِ كْ ْ يُ ِ آيَاتٍ ملَ ـرشْ بِعَ
ةٍ  امَ بِأَلْفِ آيَ نْ قَ مَ ، وَ انِتِنيَ نَ القَ تِبَ مِ ةٍ كُ ـةِ آيَ ئَ بِامِ

.(٢)« ينَ نْطِرِ نَ املُقَ تِبَ مِ كُ

نطِريـن»: أصحـاب األجـور العظيمة،  [«املُقَ
مأخوذ من «القناطري»، وهو املال الكثري].

ِـبُّ  «أَحيُ ألصحابـه:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـولُ  وقـال 

ـنه األلبانـيُّ في  ـف، وحسَّ عْ (١)  رواه الحاكـم (٣٦٠/٤)، وفـي إسـناده ضَ
صحيح الجامع (٧٣).

. حه األلبانيّ (٢) رواه أبو داود (١٣٩٨)، وصحَّ

٩  
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ثَ  ِـدَ فِيهِ ثَالَ لِهِ أَنْ جيَ ـعَ إِىلَ أَهْ جَ ا رَ ـمْ إِذَ كُ دُ أَحَ
 : الَ ، قَ ـمْ ؟»، قالوا: نَعَ نٍ ـامَ ظَـامٍ سِ ـاتٍ عِ لِفَ خَ
؛  تِهِ الَ ـمْ يفِ صَ كُ دُ ِنَّ أَحَ أُ هبِ ـرَ قْ ثُ آيَاتٍ يَ ثَـالَ «فَ

.(١)« نٍ امَ ظَامٍ سِ اتٍ عِ لِفَ ثِ خَ نْ ثَالَ هُ مِ ٌ لَ ريْ خَ

لِفات»: احلوامل من اإلبل]. [«خَ

يْل بالقرآن من أكـرب النِّعَم التي ينبغي  قيـام اللَّ
غبَـط عليهـا  أن يتنافـسَ فيهـا املسـلمون، ويُ
ـدَ إِالَّ يفِ  سَ ـا؛ ففـي احلديـث: «ال حَ أصحاهبُ
اءَ  ومُ بِهِ آنَ قُ وَ يَ هُ آنَ فَ ـرْ قُ اهُ اهللاُ الْ لٌ آتَ جُ : رَ ِ نَتَـنيْ اثْ
وَ  هُ ، فَ االً اهُ اهللاُ مَ ـلٌ آتَ جُ رَ ، وَ ارِ اءَ النَّهَ آنَ يْـلِ وَ اللَّ

.(٢)« ارِ اءَ النَّهَ آنَ يْلِ وَ اءَ اللَّ هُ آنَ قُ نْفِ يُ

(١)  رواه مسلم (٨٠٢).
فظ له. (٢)  رواه البخاري (٧٥٢٩) -ولفظه: «فهو يتلوه»-، ومسلم (٨١٥) واللَّ

١٠  
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بْطة، بـأن يتمنَّى مثل  ـد هنا: الغِ واملراد باحلسَ
مـة التـي عىل غـريه، من غـري زواهلا عن  النِّعْ
الطاعـات.  يف  سـتحبٌّ  مُ وهـذا  بِهـا،  صاحِ
هاتَـني  يف  إالَّ  مسـتحبَّة  بْطَـة  غِ ال  فاملعنـى: 

اخلَصلتَني وما يف معنامها(١).

رِ اهللا تعاىل عىل نِعَمه  ـكْ ر شُ وَ يْل من صُ قيامُ اللَّ
تْ  مَ رِ تَّـى وَ يُّ ملسو هيلع هللا ىلص حَ ـامَ النَّبـِ اجلسـيمة؛ فقـد قَ
نْ  مَ مِ ـدَّ قَ ا تَ ـرَ اهللا لَكَ مَ فَ ـدْ غَ ـوا: قَ الُ ، قَ ـاهُ مَ دَ قَ
ا  بْدً ـونُ عَ : «أَفَـال أَكُ ـالَ ! قَ ـرَ أَخَّ ـا تَ مَ كَ وَ بـِ نْ ذَ
ةُ احلسنة،  ـوَ ا؟!»(٢)، ولنا فيه ملسو هيلع هللا ىلص األُسْ ورً ـكُ شَ

: احة وَ وقد قال فيه عبدُ اهللا بنُ رَ

(١) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٩٧/٦).
فظ له. (٢) رواه البخاري (٤٨٣٦)، ومسلم (٢٨١٩) واللَّ

١١  
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ـهُ كِتَابَ تْلُـو  يَ اهللاَِّ  ـولُ  سُ رَ ا  فِينـَ وَ
اطِعُ رِ سَ جْ نَ الفَ وفٌ مِ رُ عْ قَّ مَ ا انْشَ إِذَ

نَا لُوبُ قُ ـى فَ مَ ـدَ العَ  بَعْ انَـا اهلُدَ أَرَ
اقِـعُ وَ ـالَ  قَ ـا  مَ أَنَّ  اتٌ  وقِنـَ مُ هِ  بـِ

ـهِ اشِ فِرَ ـنْ  عَ نْبَـهُ  جَ َـايفِ  جيُ بِيـتُ  يَ
(١) عُ اجِ ينَ املَضَ افِرِ لَتْ بِالكَ تَثْقَ ا اسْ إِذَ

لُوعِ  يْل من بعدِ صالة العشاء إىل طُ يبدأُ قيامُ اللَّ
ـطِه  ـر. والصـالة مرشوعةٌ يف أوله وأوسَ جْ الفَ

ه. وآخرِ

ـر؛ فهـو وقتُ  ه: الثُّلُـث اآلخِ وأفضـلُ أوقاتـِ
. النُّزول اإلهليِّ

(١) صحيح البخاري (١١٥٥).

١٢  
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نَ  بُّ مِ ونُ الـرَّ ـا يَكُ بُ مَ ـرَ ففـي احلديث: «أَقْ
تَ أَنْ  تَطَعْ إِنْ اسْ ، فَ رِ يْلِ اآلخِ فِ اللَّ وْ بْدِ يفِ جَ العَ
.(١)« نْ ةِ فَكُ اعَ رُ اهللا يفِ تِلْكَ السَّ كُ ذْ َّنْ يَ ونَ ممِ تَكُ

الةُ  ـالةِ إِىلَ اهللا: صَ بُّ الصَّ ويف احلديـث: «أَحَ
يَـامُ  يَـامِ إِىلَ اهللا: صِ ـبُّ الصِّ أَحَ دَ ، وَ اوُ دَ
 ، ثَهُ لُ ـومُ ثُ قُ يَ ، وَ يْلِ ـفَ اللَّ امُ نِصْ نـَ انَ يَ كَ . وَ دَ اوُ دَ

ا»(٢). مً وْ طِرُ يَ فْ يُ ا وَ مً وْ ومُ يَ يَصُ ، وَ هُ سَ دُ نَامُ سُ يَ وَ

اىلَ  تَعَ كَ وَ بَارَ نَا تَ بُّ لُ رَ نْزِ ولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «يَ سُ وقال رَ
يْلِ  لُثُ اللَّ ى ثُ بْقَ نيَ يَ يَا حِ نْ ءِ الدُّ امَ ةٍ إِىلَ السَّ يْلَ لَّ لَ كُ
نْ  ، مَ هُ يبَ لَ تَجِ أَسْ وينِ فَ عُ دْ نْ يَ : مَ ولُ قُ ، يَ رُ اآلخِ

.(٣)« هُ رَ لَ فِ أَغْ ينِ فَ رُ فِ تَغْ سْ نْ يَ ، مَ طِيَهُ أُعْ نِي فَ أَلُ سْ يَ

(١) رواه الترمـذي (٣٥٧٩)، والنسـائي (٥٧٢)، وهـو فـي صحيح الجامع 
.(١١٧٣)

(٢) رواه البخاري (١١٣١)، ومسلم (١١٥٩).
(٣) رواه البخاري (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨).
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ن  يْل عددُ ركعـاتٍ حمدود، فمَ ليـس لقيـامِ اللَّ
 لكنَّ االقتِصارَ عىل إحد ، شاء أطال أو قرصَّ

لُ النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. عرشة ركعة أفضل؛ ألنَّه فِعْ

ا  إِذَ ثْنَى، فَ ثْنَى مَ يْـلِ مَ الةُ اللَّ ففي احلديث: «صَ
ةً تُوتِرُ  دَ احِ ةً وَ عَ كْ ىلَّ رَ بْحَ صَ مُ الصُّ كُ دُ َ أَحَ يشِ خَ

.(١)« ىلَّ ا قَدْ صَ هُ مَ لَ

ا  وعـن أمِّ املؤمنـني عائشـة  قالـت: «مَ
ال يفِ  ـانَ وَ ضَ مَ يـدُ يفِ رَ زِ ـولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يَ سُ انَ رَ كَ

.(٢)« ةً عَ كْ ةَ رَ َ رشْ  عَ دَ ىلَ إِحْ هِ عَ ِ ريْ غَ

يْل،  ه قيـامَ اللَّ عىل املسـلم أن ينـويَ عنـدَ نومِ
عـىل  ي  التقـوِّ ـه  بنومِ وينـويَ  ـة،  مً جازِ نيَّـةً 

(١) رواه البخاري (٩٩٠)، ومسلم (٧٤٩).
(٢) روه البخاري (١١٤٧)، ومسلم (٧٣٨).

١٣  

١٤  
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طاعة اهللا تعـاىل؛ لينال ثـواب النـوم والقيام؛ 
ةٌ  الَ هُ صَ ونُ لَ ئٍ تَكُ ـرِ نَ امْ ا مِ ففـي احلديث: «مَ
رَ  هُ أَجْ تَـبَ اهللا لَ ؛ إِالَّ كَ مٌ ا نَوْ يْهَ لَ بَـهُ عَ لَ غَ ، فَ يْـلٍ بِلَ

.(١)« يْهِ لَ ةً عَ قَ دَ هُ صَ مُ انَ نَوْ كَ ، وَ تِهِ الَ صَ

يْل: نُّ ملَن قامَ من النوم للصالةِ باللَّ يُسَ

 .ه هِ جْ أن يمسحَ النومَ عن وَ

 .م ويقرأ أذكارَ االستيقاظ من النَّوْ

 .ك وأن يتسوَّ

  سـورة آخـر  يف  التـي  اآليـات  يقـرأ  وأن 
 \  [  Z  YM :(مـــران (آل عِ

. حه األلبانيّ (١) روه النسائي (١٧٨٤)، وصحَّ

١٥  
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    a  `  _  ^  ]
ة  ـــــورَ Lc b إلــى آخـر السُّ

[آل عمران: ١٩٠-٢٠٠].

  حَ صالتَـه بركعتَـني خفيفتَني، ثم وأن يفتَتـِ
مها ما شاء، يسلِّم من كلِّ ركعتَني. يصيلِّ بعدَ

  يْل تْر آخـر اللَّ تْـر، والوِ وخيتـمَ صالتَـه بالوِ
أفضل.

كـوع  الرُّ تطويـل  مـن  أفضـلُ  القيـام  طـولُ 
كعـات -عنـد بعـض  ـجود وتكثـري الرَّ والسُّ
ةِ: طُولُ  ـالَ ـلُ الصَّ العلـامء-؛ حلديـث: «أَفْضَ

نُوت هنا: القيام. »(١)، واملراد بالقُ نُوتِ قُ الْ

(١) رواه مسلم (٧٥٦).

١٦  
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واختار شـيخُ اإلسـالم ابن تيميَّـة : أنَّ 
ا؛ أفضل  ودً جُ ا وسُ ا وركوعً تطويلَ الصالة قيامً
ا، وذكرَ  ا وسـجودً ا وركوعً هـا قيامً من تكثريِ
نس القيام(١). جود أفضل من جِ نس السُّ أنَّ جِ

ولعـلَّ الراجـح: أنَّ هذا خيتلف من شـخصٍ 
ته ونشـاطه  َّ لِّ املسـلم حسـب مهِ آلخر؛ فليُصَ
ذ فيه، وما يفتـحُ اهللا له دون  ـعُ ويتلذَّ وما خيشَ
كـوع  ـن أطـالَ القيـام أطـالَ الرُّ إمـالل، ومَ
ع  ن نوَّ ن قرصَّ قرصَّ فيهـام، ومَ ـجود، ومَ والسُّ

. نٌ سَ ا فحَ بني األنواعِ مجيعً

تِّل  رَ يْل: أن يُ مـن آداب تالوة القرآن يف قيام اللَّ
؛ ليكونَ أعونَ  الً هِّ تَمَ الً مُ القرآن، فيقرأه مُرتسِّ

.(٦٩/٢٣، ٧١) (١) ينظر: مجموع الفتاو

١٧  
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م، ويُراعي أحكامَ التجويد،  هْ عىل التدبُّر والفَ
ـوت  والوقـف واالبتـداء، مـع حتسـني الصَّ
ـر واإلرسار يف  ـط بـني اجلَهْ بالقـرآن، ويتوسَّ

التِّالوة.

ها،  ـع عندَ رضِ معـاين اآليات، وخيشَ ـتَحْ ويَسْ
ها. ع عينُه من أثرِ ها، وتدمَ ه لسامعِ لْدُ ويلني جِ

ا؛ فـإذا مرَّ بآيةٍ فيها  رً ـف عند اآليات متدبِّ ويقِ
تسبيحٌ سـبَّح، وإذا مرَّ بآيةِ رمحةٍ وقفَ عندها 
ذٍ أو آيةِ  وسـأل اهللا مـن فضله، وإذا مـرَّ بتعـوُّ
ذ، يسـأل اهللا تعـاىل اجلنَّة يف آيات  عـذابٍ تعوَّ
النَّعيم، ويستعيذُ به من النار يف آيات العذاب 

واجلحيم.
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ـف لغـري  وال بـأس مـن القـراءة مـن املصحَ
احلافِظ.

يْل أن يوقِظَ زوجتَه،  بُّ ملَن قامَ لصالة اللَّ تَحَ يُسْ
تْر. ها، وإالَّ أيقظها للوِ وللزوجة أن توقِظَ زوجَ
 ، يْلِ نَ اللَّ امَ مِ الً قَ جُ مَ اهللا رَ حِ ففي احلديث: «رَ
ـإِنْ أَبَتْ  ، فَ لَّتْ ، فَصَ أَتَـهُ رَ ظَ امْ قَ ، ثُـمَّ أَيْ ـىلَّ فَصَ
تْ  امَ أَةً قَ رَ مَ اهللاُ امْ حِ رَ ا املاء. وَ هَ هِ جْ ـحَ يفِ وَ نَضَ
 ، ىلَّ ا، فَصَ هَ جَ وْ ظَتْ زَ قَ ، ثُمَّ أَيْ لَّتْ ، فَصَ يْلِ نَ اللَّ مِ

هِ املاء»(١). هِ جْ تْ يفِ وَ حَ إِنْ أَبَى نَضَ فَ
ظَ  قَ أَيْ يْلِ وَ ـنَ اللَّ ظَ مِ ـتَيْقَ نِ اسْ ويف احلديث: «مَ
ينَ  اكِرِ نَ الذَّ تِبَا مِ ا؛ كُ ِيعً ِ مجَ تَنيْ عَ كْ يَا رَ لَّ ، فَصَ هُ أَتَ رَ امْ

.(٢)« اتِ اكِرَ الذَّ ا وَ ثِريً اهللاَ كَ

(١) رواه أبـو داود (١٣٠٨)، والنسـائي (١٦١٠)، وابـن ماجـه (١٣٣٦)، 
. حه األلبانيّ وصحَّ

. حه األلبانيّ (٢) رواه أبو داود (١٤٥١)، وابن ماجه (١٣٣٥)، وصحَّ

١٨  
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انَ  : كَ الَـتْ ـةَ  قَ ائِشَ ـنْ أمِّ املؤمنني عَ وعَ
 : الَ رَ قَ تَ ا أَوْ إِذَ ، فَ يْلِ نَ اللَّ يلِّ مِ ولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يُصَ سُ رَ

.(١)« ةُ ائِشَ ا عَ ي يَ تِرِ أَوْ ي فَ «قُومِ

يْـل مجاعـةً يف غـري رمضان  ال بـأس بقيـام اللَّ
ةً بابن عبَّاس،  ا؛ فقد صىلَّ النبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مرَّ أحيانً
يفة، مجاعةً يف  ذَ ةً بحُ ة بابن مسـعود، ومـرَّ ومرَّ
، ومل يكن  ـنَّةً راتبةً ذ ذلك سُ بيتـه، لكـن مل يتَّخِ

ا يفعله يف املسجد(٢). أيضً

ها ولينَمْ  كْ ن شـعر بالنُّعاس يف صالته؛ فليرتُ مَ
سَ  ا نَعَ حتـى يذهبَ عنـه النَّوم؛ حلديـث: «إِذَ
نْهُ  بَ عَ هَ ذْ تَّى يَ ، حَ دْ قُ ْ لْريَ ـيلِّ فَ وَ يُصَ هُ مْ وَ كُ دُ أَحَ

فظ له. (١) رواه البخاري (٥١٢)، ومسلم (٧٤٤) واللَّ
(٢) ينظر: الشرح الممتع البن عثيمين (٦٠/٤).

١٩  

٢٠  
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 ، ـوَ نَاعِسٌ هُ ـىلَّ وَ ا صَ ـمْ إِذَ كُ دَ ـإِنَّ أَحَ ، فَ مُ وْ النـَّ
.(١)« هُ سَ بُّ نَفْ يَسُ رُ فَ فِ تَغْ سْ هُ يَ لَّ عَ ي لَ رِ دْ ال يَ

 ، يْـلِ ـنَ اللَّ ـمْ مِ كُ دُ ـامَ أَحَ ا قَ ويف احلديـث: «إِذَ
؛  ولُ قُ ا يَ رِ مَ دْ لَمْ يَ ، فَ انِهِ ىلَ لِسَ آنُ عَ رْ قُ مَ الْ جَ تَعْ فَاسْ

.(٢)« عْ طَجِ يَضْ لْ فَ

): استغلقَ عليه  انِهِ ىلَ لِسَ آنُ عَ رْ قُ مَ الْ جَ تَعْ [(اسْ
لغلبة النُّعاس].

 ، ـاطَهُ مْ نَشَ كُ دُ ـلِّ أَحَ ويف حديـثٍ آخـر: «لِيُصَ
.(٣)« دْ عُ يَقْ لْ َ فَ ا فَرتَ إِذَ فَ

[«نشاطَه»: حالَ نشاطِه].

(١) رواه البخاري (٢١٢)، ومسلم (٧٨٦).
(٢) رواه مسلم (٧٨٧).

(٣) رواه البخاري (١١٥٠)، ومسلم (٧٨٤).
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عـاء واالسـتِغفار  بُّ اإلكثـارُ مـن الدُّ ـتَحَ يُسْ
الثُّلُـث  وآكـده:  كلِّهـا،  الليـل  سـاعات  يف 
ـر، وأفضله: عند األسـحار؛ قال تعاىل:  اآلخِ
[آل عمـران: ١٧]،   L2  1M

 b  a  `  _  ^  ]  \M وقـال: 
Le d c [الذاريات: ١٧-١٨]، وقال 

ـا  هَ افِقُ وَ ةً الَ يُ ـاعَ يْـلِ لَسَ النبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ يفِ اللَّ
يَا  نْ ـرِ الدُّ نْ أَمْ ا مِ ً ريْ ـأَلُ اهللاَ خَ ، يَسْ ـلِمٌ سْ ـلٌ مُ جُ رَ
.(١)« يْلَةٍ لَّ لَ لِكَ كُ ذَ ، وَ اهُ طَاهُ إِيَّ ةِ؛ إِالَّ أَعْ رَ خِ اآلْ وَ

اىلَ  تَعَ كَ وَ بَارَ نَا تَ بُّ لُ رَ نْزِ ولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «يَ سُ وقال رَ
يْلِ  لُثُ اللَّ ى ثُ بْقَ نيَ يَ يَا حِ نْ ءِ الدُّ امَ ةٍ إِىلَ السَّ يْلَ لَّ لَ كُ
نْ  ، مَ هُ يبَ لَ تَجِ أَسْ وينِ فَ عُ دْ نْ يَ : مَ ولُ قُ ، يَ رُ اآلخِ

.(٢)« هُ رَ لَ فِ أَغْ ينِ فَ رُ فِ تَغْ سْ نْ يَ ، مَ طِيَهُ أُعْ نِي فَ أَلُ سْ يَ

(١) رواه مسلم (٧٥٧).
(٢) رواه البخاري (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨).

٢١  
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مَ عليه  يْـل: أن يُداوِ بُّ ملَـن أرادَ قيامَ اللَّ ـتَحَ يُسْ
ا يغلِبُ عىل  ـه، وأالَّ يعتادَ منه إال قدرً كَ وال يرتُ
ة  ظنِّه بقرائـنِ حاله أنَّه يمكنه املداومةُ عليه مدَّ
حياته، وال ينقص عنه بعد ذلك إالَّ لرضورة، 
ه وقت  فُ بـل يزيدُ عليه يف وقت نشـاطِه، وخيفِّ

غالِه، ويقضيه إذا فاتَه. انشِ

؛  ونَ ا تُطِيقُ لِ مَ امَ َعْ نْ األْ وا مِ ذُ ففي احلديث: «خُ
لِ  امَ َعْ بَّ األْ إِنَّ أَحَ َلُّوا، وَ تَّى متَ لُّ حَ مَ إِنَّ اهللا الَ يَ فَ
»(١)، وقالـت عائشـة  إِنْ قَـلَّ امَ وَ ـا دَ إِىلَ اهللا: مَ
الً  مَ ـلَ عَ مِ ا عَ ـولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص إِذَ سُ انَ رَ : «كَ
ىلَّ  ؛ صَ ضَ رِ يْلِ أَوْ مَ نَ اللَّ ا نَامَ مِ انَ إِذَ كَ ، وَ بَتَـهُ أَثْ

.(٢)« ةً عَ كْ ةَ رَ َ رشْ ارِ ثِنْتَيْ عَ نَ النَّهَ مِ

(١) رواه البخاري (٥٨٦٢)، ومسلم (٧٨٢).
(٢) رواه مسلم (٧٤٦).

٢٢  
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»: جعلَه ثابتًا غري مرتوك]. [«أثبتَهُ

نْ  ، أَوْ عَ هِ بـِ زْ ـنْ حِ ـنْ نَـامَ عَ ويف احلديـث: «مَ
ةِ  الَ صَ رِ وَ جْ فَ ةِ الْ الَ َ صَ أَهُ فِيامَ بَنيْ رَ قَ ، فَ هُ نـْ ءٍ مِ ْ يشَ

.(١)« يْلِ نَ اللَّ أَهُ مِ رَ أَنَّامَ قَ هُ كَ تِبَ لَ ؛ كُ رِ الظُّهْ

 : وقـال النبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لعبد اهللا بـن عمرو
يْلَ  ومُ اللَّ قُ انَ يَ نٍ كَ ثْلَ فُالَ نْ مِ بْدَ اهللا، الَ تَكُ ا عَ «يَ

.(٢)« يْلِ كَ قِيَامَ اللَّ َ فَرتَ

مـن األسـبابِ املُعينة عـىل قيـام اللَّيـل: النيَّة 
ا، وعدم  م مبكـرً وْ والعزيمـة الصادقـة، والنـَّ
ـه  تعِـب نفسَ اإلكثـار مـن األكل قبلَـه، وأالَّ يُ
بالنهـار باألعـامل الشـاقَّة وبام ال فائـدة منه، 

(١) رواه مسلم (٧٤٧).
(٢) رواه البخاري (١١٥٢)، ومسلم (١١٥٩).

٢٣  
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زام  وأن ينـامَ نومـة القيلولـة بالنَّهـار، وااللتـِ
وم -كالنَّومِ عىل طهـارةٍ واملواظبَة  بـآداب النـَّ
م-، واسـتِحضار فضائلِ قيام  عـىل أذكار النَّوْ
يْـل العظيمـة ومنزلـةِ أهلِه عنـد اهللا تعاىل،  اللَّ
واستِحضار عداوةِ الشيطانِ لإلنسان وتثبيطِه 
ـلَف  ذاكرة سـريَ السَّ عـن هـذه الفضائِل، ومُ

يْل. والصاحلني وأحواهلم يف قيام اللَّ

يْـل يف رمضان،  صـالةُ الرتاويح هـي: قيامُ اللَّ
وا عليها  عُ م أولَ مـا اجتَمَ يت بذلك ألهنَّ ـمِّ سُ
حيون بني كلِّ  ِ ـرتَ ـد عمر  كانوا يَسْ هْ يف عَ
م  تسـليمتَني، أو بعـد كلِّ أربـع ركعات؛ ألهنَّ

كانوا يُطيلون القراءة.

٢٤  
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ـنَّةٌ سـنَّها رسـولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  صـالة الرتاويح سُ
ةُ  تـه األمَّ ، وتلقَّ ـلُ الصحابـة هلـا مشـهورٌ وفِعْ

. لَفٍ ا عن سَ عنهم خلفً

أجرُ صالةِ الرتاويح عظيم؛ فهي من أسـباب 
ا عظيامً يف العرش  دً د تأكُّ نوب، وتتأكَّ مغفرة الذُّ
ر؛ ففي  دْ ا لليلة القَ األواخر من رمضان التامسً
ا؛  ـابً تِسَ احْ نًا وَ انَ إِيامَ ضَ مَ ـامَ رَ نْ قَ احلديث: «مَ
نْ  »(١)، ويف رواية: «مَ بِهِ نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ هُ مَ ـرَ لَ فِ غُ
مَ  دَّ قَ ا تَ هُ مَ رَ لَ فِ ا؛ غُ ابً تِسَ احْ نًا وَ رِ إِيامَ دْ ةَ القَ يْلَ امَ لَ قَ

.(٢)« بِهِ نْ نْ ذَ مِ

ا بأنَّه حـقٌّ وطاعة، وأنَّ  [(إيامنًـا) أي: تصديقً
ب فيه. ه ورغَّ اهللا تعاىل هو الذي رشعَ قيامَ

(١) رواه البخاري (٣٧)، ومسلم (٧٦٠).
(٢) رواه البخاري (٢٠١٤)، ومسلم (٧٦٠).

٢٥  

٢٦  
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و(احتسـابًا) أي: طلب الثواب من اهللا تعاىل، 
، عـىل معنى الرغبـة يف ثوابه،  ـه عزيمةً فيقومُ
ستطيلٍ  ل وال مُ ـه بذلك، غري مستثقِ طيِّبة نفسُ

ه]. ا يف ذلك هللا تعاىل وحدَ لِصً ه، خمُ قيامَ

توا قيامَ  صوا عىل أالَّ يفوِّ رين أن حيرِ عىل املعتَمِ
يْـل وصـالةَ الرتاويح يف املسـجد احلرام أو  اللَّ
فة؛  ضاعَ ؛ فالصلـوات فيـه مُ املسـجد النبـويّ
لُ  ا أَفْضَ ذَ ي هَ دِ ـجِ سْ الةٌ يفِ مَ كام قال ملسو هيلع هللا ىلص: «صَ
 ، امَ َرَ دَ احلْ جِ ، إِالَّ املَسْ اهُ وَ الةٍ فِيامَ سِ نْ أَلْفِ صَ مِ
ةِ أَلْفِ  ائَ نْ مِ لُ مِ امِ أَفْضَ َرَ دِ احلْ جِ الةٌ يفِ املَسْ صَ وَ

.(١)« اهُ وَ الةٍ فِيامَ سِ صَ

عُ له  بٍ : «املؤمنُ جيتَمِ جَ قالَ احلافظُ ابنُ رَ

حه األلبانيُّ في اإلرواء (٩٧١). (١) رواه اإلمام أحمد (١٤٨٤٧)، وصحَّ

٢٧  

٢٨  
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ه: جهاد بالنهار  يف شهرِ رمضانَ جهادانِ لنفسِ
يام، وجهاد بالليلِ عىل القيام. عىل الصِّ

وقِهام،  ، وويفَّ بحقُ ينِ ن مجعَ بنيَ هذينِ اجلهادَ فمَ
ساب»(١). ه بغريِ حِ َ أجرُ يفِّ ام؛ وُ يْهِ وصربَ علَ

 ، ع صـالةُ الرتاويح يف البيت لكوهنا نافلةً تُرشَ
ويف املسـجد مع اإلمام، وصالهتا يف املسـجد 

مجاعةً أفضل؛ تأسيًا بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه.

صـالة املـرأةِ يف بيتها خـريٌ هلا مـن صالهتا يف 
، تراويح  املسجد، سواءً كانت فريضةً أو نافلةً
د  أو غريها، لكن ال مانع من صالهتا يف املسجِ
 ، نةً متعطِّرةً بإذن زوجها، برشط أالَّ خترج متزيِّ

تْنة. وبرشط األمن وعدم الفِ

(١) لطائف المعارف (ص١٧١).

٢٩  

٣٠  
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عْنَ ألداء صالة الرتاويح يف  تَمِ ْ جيوز للنِّساء أن جيَ
، وتقف  ِمنَ بواحدةٍ منهنَّ ، وأن يأمتَ بيتِ إحداهنَّ
ر بصالهتا  هَ ْ ، وجتَ م عليهـنَّ يف وسـطهنَّ وال تتقدَّ
ة، عىل أالَّ  ر الرجل يف الصلـوات اجلهريَّ ْهَ كـام جيَ
مها. جال، إال أن يكونوا من حمارِ ا الرِّ عَ صوهتَ مِ تُسْ

االقتصارُ عىل إحد عرشة ركعة يف الرتاويح 
ـلُ النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، لكـن ال حرجَ  أفضـل؛ فهـو فِعْ
يـادة عـىل ذلك، فاألمرُ يف ذلك واسـعٌ  يف الزِّ

واحلمد هللا.

ط يف  رِ ما يفعلُه بعضُ النـاس من اإلرساع املُفْ
صالة الرتاويح؛ خالفُ املرشوع.

كوع  فـإن أدَّ إىل اإلخالل بالطُّمأنينـة أو الرُّ
الة. بْطِالً للصَّ جود ونحومها كان مُ والسُّ

٣١  

٣٢  

٣٣  
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ن صـىلَّ الرتاويحَ يف املسـجد، فاألفضل أالَّ  مَ
ف حتـى ينتهيَ اإلمامُ منهـا؛ ليُكتبَ له  ينرصِ
امِ  مَ ِ عَ اإلْ ـامَ مَ نْ قَ ؛ ففي احلديث: «مَ قيـامُ ليلةٍ

.(١)« يْلَةٍ هُ قِيَامُ لَ تِبَ لَ ؛ كُ فَ ِ نْرصَ تَّى يَ حَ

نون يف املسجدِ الواحدِ كاإلمام  ة املتعاوِ واألئمَّ
الواحد.

لِ  أوَّ يف  االسـتـِفتاحِ  دُعـاء  قـراءةُ  بُّ  ـتَحَ يُسْ
كلِّ ركعتَـني مـن صــالة الرتاويـح؛ ألنَّ كلَّ 
ركـعـتَـني صـالةٌ مسـتقلَّةٌ عـن التـي قبلَها، 
وال فـرقَ يف صيغة االسـتِفتاح بـني الفريضة 

والنافلة.

(١) رواه أبـو داود (١٣٧٥)، والترمذي (٨٠٦)، والنسـائي (١٣٦٤)، وابن 
. حه األلبانيّ ماجه (١٣٢٧)، وصحَّ

٣٤  

٣٥  
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ف يف صالة  حَ ال حرجَ يف قراءةِ اإلمام من املُصْ
ـفَ من غري  حَ ْـل املأمـومِ املُصْ الرتاويـح، ومحَ
لُه عن  ـغِ ؛ ألنَّ هـذا يُشْ حاجـة خـالفُ األوىلَ

نَن الصالة واخلشوعِ فيها. سُ

م وغريه،  ـة، يف احلـرَ د األئمَّ ال مانـع مـن تعـدُّ
ة حتى تتمَّ الرتوايح؛  ويتابع املصيلِّ مجيعَ األئمَّ
ة يف مكان واحد جيعل ذلك كأنَّ  د األئمَّ فتعـدُّ

.(١) اإلمامَني إمامٌ واحدٌ

رَ مع اإلمـام يف صالة الرتاويح؛  تْ ـن صىلَّ الوِ مَ
ع، فإذا سـلَّم اإلمـامُ قامَ  ـفْ فلـه أن ينـويَ الشَّ
تْر إىل  ر الوِ فصىلَّ ركعةً تشفعُ له صالته؛ ليؤخِّ

يْل. آخر اللَّ

(١) ينظر: فتاو ابن عثيمين (١٩٠/١٤).

٣٦  

٣٧  

٣٨  
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ن صـىلَّ الرتاويح وأوترَ مع اإلمـام، ثم أراد  مَ
ه؛ فإنَّه  االسـتزادة بعـد ذلك مـن القيام وحـدَ
، ركعتَني ركعتَني،  يصيلِّ ما شاء اهللا له أن يصيلِّ

تْر. وال يعيد الوِ

تْه صالةُ العِشـاء يف مجاعـة؛ فيجوز له  ـن فاتَ مَ
ل مع اإلمام الذي يصيلِّ الرتاويح بنيَّة  أن يدخُ
العشـاء، فإذا سـلَّم اإلمـام من ركعتَـني؛ قام 

فأتمَّ الركعتَني الباقيتَني.

ع له  ؛ فيُرشَ تْه صالةُ الرتاويـح يف مجاعةٍ ـن فاتَ مَ
.ا أو مع مجاعةٍ أخر ا منفردً هيَ أن يؤدِّ

م أفضل من  صـالة الرتاويـح مـع إمـام احلـرَ
طـواف النافلـة؛ ألنَّ صـالة الرتاويـح وقتُها 

يفوت ووقتُ الطواف ال يفوت.

٣٩  

٤٠  

٤١  

٤٢  
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ـن كان يطـوفُ حـول الكعبـة؛ فـال يقطـع  مَ
ا نافلة، بخالف  الطواف لصالة الرتاويح؛ ألهنَّ
ل  مِ الفريضـة، فإنَّه يقطع الطوافَ هلـا، ثم يُكْ

طوافَه من حيثُ وقفَ قبل اإلقامة.

ع لإلمام  تْـر، ويُـرشَ بُّ القنـوتُ يف الوِ يُسـتَحَ
نس  ين فيه؛ ألنَّـه من جِ واملأمومـني رفـعُ اليدَ

ل. قنوت النوازِ

عـاء عند ختم القرآن يف صالة  ال مانـع من الدُّ
الرتاويـح، وتأمـني املأمومـني خلـفَ اإلمام؛ 

لَف. د ذلك عن كثري من السَّ وِ لورُ

يْلة األوىل لرمضان  تصىلَّ صالةُ الرتاويح من اللَّ
ـاللُ (التي تسـبق أول يومٍ   فيها اهلِ ـرَ التـي يُ

يام). للصِّ

٤٣  

٤٤  

٤٥  

٤٦  
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ال تُصـىلَّ الرتاويـحُ ليلـةَ العيـد؛ ألنَّ صـالة 
ع يف رمضان، فإذا ثبتَ خروجُ  الرتاويح تُـرشَ
ا عىل  عتادً ن كان مُ ا ال تُقام، لكن مَ ر فإهنَّ ـهْ الشَّ

ا يف بيته. دً رِ نفَ م مُ يْل فليقُ قيام اللَّ

ع ختصيصُ ليلة العيـد بالقيام من بني  ال يُـرشَ
ن كان عادته القيام يف  سائر اللَّيايل، بخالف مَ

غريها؛ فال حرج أن يقوم ليلة العيد.

ل إحياء ليلة العيد  واألحاديث الواردة يف فَضْ
. حُّ ال تَصِ

٤٧  

٤٨  
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يام والقيام وتالوة  نسأل اهللا تعاىل أن يتقبَّل منَّا الصِّ
نا يف رمضان من  عينَنا عىل طاعته، وجيعلَ القرآن، ويُ

الفائِزين، آمني

واحلمد هللا ربِّ العاملني


