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وحده أو مع  أن أوترق ن سبمنقض الوتر ل إلى أحكامد تعبتبصير الم

 آخر الليل  يزيد ركعات وأحب أن إمام تراويح

 

 .ىفطصا نيذلا هدابع ىلع م  السو ،الحمد هلل

 :ــ سلَّمكم هللا ــ ضالء، أيُّها الف  وبعد

حكم " :عن ،أحكامه، جميلة فوائده ة، نفيسهورقات ةفهذا جزء فقهي قليل

ن س بق له الوترن    ".قض الوتر ِلم 

 .عسى هللا أْن ينفع بِه الكاتب والقارئ والناشر، إنَّه جواد كريم

يحصل اإللمام في وقفات أربع، لِ موضوع وسوف يكون الكالم عن هذا ال

 .ويتأكد استيعابه، ويَقوى ضبطه، ويَرسخ فهمه بِه،

 :لكمالك الم   ــجلَّ وعال  ــفأقول مستعينا باهلل 

 .راد بنقض الوترعن الم  /  الوقفة األولى

 .ِه ِلي تَنَفََّل بعدَها ثم ي وتَرت ْلِغي ه بركعة  شفع   :راد بنقض الوترالم  

عبد هللا بن اإلمام أحمد بن حنبل ــ رحمهما هللا ــ في اإلمام قال حيث 

 (:523" ) مسائله عن أبيه"

 .وكيف يَنقض الوتر؟ :قلت ألبي»

جل يقوم في   :قال صلي ركعة أ ْخرى حتى يَشفع إليها فيكون إذا أوتَر الرَّ

 .نَقَض الوتر

إلى فإذا استيقظ صلَّى ركعة يَشفع بها  ،ر ثم ينامأْن ي وتِ  :ويكون أيًضا

 اهـ  .«فيكون هذا نَْقض الوتر ،هِوتْرِ 

ين ابن قدامة المقدسي الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في وقال اإلمام موفق الد ِ 

 (:395/ 5" )غنيالم  "كتابه 
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ل، ثم ي صل ِي َمثنى  :ومعناه » إذا قام للتهجد ي صل ِي ركعة تَشفع الوتر األوَّ

 اهـ  .«مثنى، ثم ي وتِر في آِخر التهجد

البيان "شد القرطبي المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه ر  وقال الفقيه ابن 

/ 1" )ستخرجةوالتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل الم  

291:) 

ن يقول» ل الليل بعد أْن صلَّى نافلة ثم أراد أْن  :وِمنهم م  إذا أوتَر أوَّ

ة ر مرَّ ي صل ِي آِخر الليل يَشفع ِوتَْره بركعة، ثم ي صل ِي ما شاء، وي وتِ 

 .أ ْخرى

ونه مسألة  اهـ  .«"نقض الوتر": وهذا القول مشهور في السَّلف، وي سمُّ

 .كم نقض الوترعن األصناف التي تحتاج إلى معرفة ح  /  الوقفة الثانية

كم نقض الوتر، وما وَرد حوله ِمن أحاديث وآثار، يَحتاج إلى معرفة ح  

 :صنفان جليالن طي ِبان ِمن الناس وما للعلماء فيه ِمن كالم،

ل ل حاء :الصنف األوَّ ت ع ب ِد ون الصُّ  .الم 

ل الليل ق بَيل النوم ثم االستيقاظ  وَسبب ذلك أنَّه قد يقع ِمنهم الوتر في أوَّ

غبة في مزيد  ِمن التهجد والقيام  .في منتصفه أو آِخره والرَّ

حيث ي صلُّون مع اإلمام التراويح،  ويَكث ر هذا في شهر رمضان،

 .رون معه، في ِحبُّون في آِخر الليل أْن يقوموا هلل بما تيسَّر ِمن ركعاتوي وتِ 

ب العلم والفقه في الد ِ  :الصنف الثاني  .ينط الَّ

ر هذا الح  أْن  ألجل كم في نفوسهم على بصيرة، ويحصل لهم فيه قوة يَتقرَّ

أو إفتائهم كان بيانهم عن طمأنينة  سوخ، وإذا بيَّنوه في أثناء تدريسهمور  

 .وثبات

ن س بق /  الوقفة الثالثة عن كالم أهل العلم والفقه حول نقض الوتر ِلم 

 .أْن أْوت ر
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تعب ِد ِوتْ اختلف أهل العلم والفقه ــ رحمهم هللا ــ في ح   َره  إذا كم نقض الم 

 :القي ِمن الليل، على ثالثة أقوصالة في ما بَ َرِغب في َمزيد  

ل   :القول األوَّ

ه، وي صل ِي بعده ما شاء ِمن ركعات، ركعتين ركعتين، نق  أنَّه ال ي   ض ِوتْر 

 .ِمن غير ِوتْر

 .أهل العلمأكثر وإلى هذا القول ذهب 

 :وقد ن سبه إليهم

، والقاضي (222/ 2" )عارضة األحوذي"ابن العربي المالكي في 

شد (19/ 3) "م بفوائد مسلمعلَ إكمال المَ "عياض المالكي في  ، وابن ر 

، وابن (574-572/ 9" )بداية المجتهد ونهاية المقتصد"المالكي في 

َزي المالكي في  ، وابن رجب الحنبلي (907:ص" )القوانين الفقهية"ج 

يني ين العَ ، وبدر الد ِ (224/ 4" )فتح الباري شرح صحيح البخاري"في 

لشافعي كما في ، والعراقي ا(205/ 2" )ناية شرح الهدايةالبَ "الحنفي في 

فتح الباري "، وابن َحَجر العسقالني الشافعي في (52/ 3")نيل األوطار"

، وع بيد هللا (110:عند حديث رقم – 225/ 2" )شرح صحيح البخاري

عند حديث  – 244/ 5" )مرعاة المفاتيح"المباركفوري في 

 .، وغيرهم(9244:رقم

 :واختاره

البغوي أبو دمحم المالكي، و نذر النيسابوري، وابن عبد البَر ِ ابن الم  

باركفوري، وعبد الشافعي، وابن َحَجر العسقالني الشافعي، وع بيد هللا الم

 .يوبيتيمين، ودمحم علي آدم اإلح ابن عثودمحم بن صالالعزيز ابن باز، 

 :واحت جَّ لهذا القول بأمور

ل اِن فِي ل ْيل ة ))  :حديث :األمر األوَّ  .((ال  ِوتْر 

   .«واحد يَد لُّ على أنَّه ال ي وتَر في الليلة إال ِوتْر  إنَّه » :وقالوا

 :قد أخرجههذا الحديث و
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/ 3)، والنسائي (570)، والترمذي (9531)، وأبو داود (23/ 5)أحمد 

، (2551)، وابن ِحبَّان (9909:ــ رقم 924/ 2)، وابن خزيمة (221

 .وغيرهم، ِمن حديث طلق بن علي ــ رضي هللا عنه ــ

حه كر، زيمة، وأبو العباس القرطبي، وأحمد شاابن خ  ابن ِحبَّان، و :وصحَّ

 .يوبيتواأللباني، ودمحم علي آدم اإل

 اهـ  .«حسن غريب»: ــ رحمه هللا ــ عقبه الترمذياإلمام وقال 

اإلمام عقب قول  ــ رحمه هللا ــالمالكي  عبد الحق األشبيليالفقيه وقال 

 :الترمذي هذا

ح الحديث»  اهـ  .«وغيره ي صح ِ

لق ِن، وابن َحَجر العسقالني، والزرقاني :وحسَّنه  .ابن الم 

في كتابه ــ رحمه هللا ــ الحنبلي ين المقدسي وذََكره الحافظ ضياء الد ِ 

ا لم ي خرجه ستخرج ِمن األحاديث الم  ختارة أو الم  األحاديث الم  " ختارة ممَّ

 ".البخاري ومسلم في صحيحيهما

 :قلت

ــ رحمه  ق بن علي الحنفي اليَماميقيس بن َطلْ  :هذا الحديث ندفي سَ و

ْختَلَف فيههللا ــ،   .وهو م 

نا عن قيس بن طلق فلم نجد قد سأل»: فقال اإلمام الشافعي ــ رحمه هللا ــ

 اهـ  .«ا قبول خبرهَمن يَعرفه بما يكون لنَ 

سألت أبي وأبا »: وقال الحافظ عبد الرحمن ابن أبي حاتم ــ رحمه هللا ــ

ن تقوم : فقاال ؟رعة عن حديث دمحم بن جابر هذاز   قيس بن طلق ليس ِممَّ

ة، ووهَّناه، ولم ي ثب ِتاه جَّ  اهـ  .«بِه ح 

قد أكثر الناس في قيس بن »: عين ــ رحمه هللا ــمَ وقال اإلمام يحيى بن 

 اهـ  .«طلق، وال ي حتجُّ بحديثه

 اهـ  .«ليس بالقوي»: الدارقطني ــ رحمه هللا ــ ماموقال اإل
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 .اإلمام أحمد بن حنبل ــ رحمه هللا ــ :وضعَّفه أيًضا

سألت يحيى بن »: وقال اإلمام عثمان بن سعيد الدارمي ــ رحمه هللا ــ

شيوخ يمامية  :قالعبد هللا بن النُّعمان، عن قيس بن طلق؟  :قلتمعين 

 اهـ  .«ثقات

قيس بن  :قلت ألحمد»: وقال اإلمام أبو داود السجستاني ــ رحمه هللا ــ

 اهـ  .«ما أعلم بِه بأًسا :قالطلق؟ 

ل عن اإلمام أحمد ــ رحمهما هللا ــ أنَّه قال غيره أثبَت »: ونَقل الَخالَّ

 اهـ  .«ِمنه

 اهـ  .«تابعي ثقة»: جلي ــ رحمه هللا ــوقال الحافظ العِ 

 ".الثقات"وذَكره الحافظ ابن ِحبَّان ــ رحمه هللا ــ في كتابه 

ر العسقالني ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ج  تر "وقال الحافظ ابن ح  كشف الس ِ

كم الصالة بعد الوتر  :عن اإلمام أحمد بن حنبل( 51:ص" )عن ح 

اِن فِي ل ْيل ة ال  )) : وضعَّف حديث»  اهـ  .«، أو حَمله على الضرورة(( ِوتْر 

 :قلت

 :ِجيب  عن استداللهم بهذا الحديث بجوابينوقد أ  

ل  .ضعيفحديث أنَّه  :األوَّ

أنَّ َمن َشفع ِوتْره فقد ألغاه، وأصبح كَمن لم ي وتِر، فلم يَدخل في  :والثاني

 .هذا الحديث

ال تِك ْم بِاللَّْيِل ِوتًْرا اْجع ل وا آِخر  ))  :حديث :األمر الثاني  .(( ص 

، ِمن حديث ابن عمر ــ (720)، ومسلم (115)وقد أخرجه البخاري 

 .رضي هللا عنهما ــ

 اهـ  .«إنَّه يَد لَّ على أنَّ الوتر واحد» :وقالوا
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 :قلت

 :وقد أ ِجيب  عن استداللهم بهذا الحديث بعدة أجوبة، ِمنها

اًل ــ ألغاه، وأصبح كَمن لم ي وتر، فإذا أْوتَر بعد أنَّ َمن َشفع ِوتَْره فقد  أوَّ

 .ذلك فقد صدَق عليه أنَّه جعل آِخر صالته بالليل وتًرا

هو ، وأنَّ الصحابي الذي َروى هذا الحديث قد كان يَنقض وتره ثانيًا ــ

 .أفَهم ِلفقه ما رواه

فتح "الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  حيث قال

 :(233/ 6" )ريح صحيح البخاالباري شر

ض ِوتَْره، فدَلَّ على أنَّه وِلهذا َروى ابن عمر هذا الحديث، وهو كان يَنق»

 اهـ  .«فِهَمه ِمنه

أنَّ َمن أوتَر، ثم نام، ثم قام فلم يَشفع ِوتَْره، وصلَّى ركعتين  ثالثًا ــ

ركعتين، لم يَدخل في هذا الحديث، حيث لم يَجعل آخر صالته بالليل 

 .ِوتًْرا، بل جعلها َشفعًا

 :إلى هذا المعنى راشأو

مسائل إسحاق بن "ه هللا ــ كما في اإلمام إسحاق بن راهويه ــ رحم

" عن اإلمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه منصور الكوسج

(211.) 

 .القياس على الفريضة :األمر الثالث

نذر النيسابوري ــ رحمه هللا ــ في كتابه قال الحافظ ابن الم  حيث 

 (:199/ 3" )األوسط في السُّنن واالجماع واالختالف"

وال أعلم اختالفًا في أنَّ رجاًل بعد أْن أدَّى صالة فْرض  كما ف ِرضت »

 .عليه، ثم أراد بعد أْن فرغ ِمنها نقضها أْن ال سبيل له إليه

ا ذَكرناه كم ما ال نعلمهم اختلفوا فيه ِممَّ ختلَف فيه ِمن الوتر ح  كم الم   .فح 
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شيء ِمنها وكذلك الحج والصوم والع مرة واالعتكاف ال سبيل إلى نقض 

 اهـ  .«بعد أْن يكملها

 :وأ ْضِعف هذا الكالم

تَّبَعَة، هديين له  بأنَّ نقض الوتر قد جاء عن خليفتين راشدين مَ  ما س نَّة م 

 .فثبت عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب ــ رضي هللا عنهما ــ

 :قلت

عن ثالثة ِمن الصحابة ــ رضي الذي عليه الجمهور وقد ثبت هذا القول 

 : عنهم ــ، وه مهللا

الً   .أمَّ المؤمنين عائشة ــ رضي هللا عنها ــ ــ أوَّ

 : حيث ذ ِكر لَها ــ رضي هللا عنها ــ

جل ي وتر ثم يَستيقظ فيَ   .((ذ ِلك  ي ْلع ب  بِِوتِْره )) : شفع بركعة؟ فقالتالرَّ

، (4755)يبة ، واللفظ له، وابن أبي شَ (5457)وقد أخرجه عبد الرزاق 

 ".مصنَّفيهما"في 

 : وقال سعيد بن جبير ــ رحمه هللا ــ

ا ــ ن ْقض  اْلِوتِْر، ف ق ال تْ ))  ِضي  هللا  ع ْنه  اِن : ذ ِكر  ِعْند  ع ائِش ة  ــ ر  ال  ِوتْر 

 .((فِي ل ْيل ٍة 

 (.2020" )شرح معاني اآلثار"وقد أخرجه الطحاوي في 

 .ــ ماعمار بن ياسر ــ رضي هللا عنه :ثانيًا

 : حيث قال ــ رضي هللا عنه ــ

ا ))  ل  ك م  تِْري اأْل وَّ ْكت  و  ت ر  ثْن ى و  ثْن ى م  لَّْيت  م  ، ف ِإذ ا ق ْمت  ص  ا أ ن ا ف أ وتِر  أ مَّ

 .((ه و  
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، واللفظ له، والطحاوي (4735" )مصنَّفه"يبة في وقد أخرجه ابن أبي شَ 

 (.2091و  2005" ) شرح معاني اآلثار"في 

 .هللا بن العباس ــ رضي هللا عنهما ــ عبد :ثالثًا

 : قال ــ رضي هللا عنه ــحيث 

تَّى ي ْصبِح  ))  لَّى ش ْفعًا ح  ص  ْكع ٍة، و  ل  اللَّْيِل ف ال  ي ْشف ْع بِر   .((إِذ ا أ ْوت ر  أ وَّ

يبة واللفظ له، وابن أبي شَ ( 5452و  35454)وقد أخرجه عبد الرزاق 

 ".مصنَّفيهما"، في (4735و  4731)

 :القول الثاني

ه بركعة ت شفعه، ثم ي صل ِي ما شاء ِمن ركعات، وي ختم أنَّه ي نق   ض ِوتْر 

 .صالته بِوتْر

 :ون قل هذا القول عن

 .كثير ِمن الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ

بير، ومكحول، ِمن روة بن الزُّ يرين، وع  عمرو بن ميمون، وابن سِ  :وعن

 .التابعين

أحمد، وقول إسحاق بن راهويه، ورواية عند اإلمام وهو رواية عن 

 .ووْجه عند الشافعية المالكية،

فتح الباري "وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه 

 (:233/ 6" )شرح صحيح البخاري

ي صل ِي ركعة واحدة فيَصير بها ِوتَْره الماضي  :قال كثير ِمن الصحابة»

 .َشفعًا، ثم ي صل ِي ما أراد، ثم ي وتِر في آِخر صالته

ال تِك ْم بِاللَّْيِل ِوتًْرا  )): وهؤالء أخذوا بقوله  .((اْجع ل وا آِخر  ص 

وِلهذا َروى ابن عمر هذا الحديث، وهو كان يَنقض ِوتَْره، فدَلَّ على أنَّه 

 .فهَمه ِمنه
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وي عن أسامة بن زيد، وغير واحد ِمن الصحابة، حتى قال أحمد : ور 

وي ذلك عن اثني عشر رجاًل ِمن الصحابة"  ."ور 

وي ذلك ع ن ر   :نه ِمنهموِممَّ

 .عمر، وعثمان، وعلي، وسعد، وابن مسعود، وابن عباس في رواية

روة، ومكحول، وأحمد في يرين، وع  وهو قول عمرو بن ميمون، وابن سِ 

 .وغيره ،رواية اختارها أبو بكر

 .هي األظهر عنه: قال ابن أبي موسى

وإْن لم يَفعل ذلك لم يكن قد عمل بقول النبي ": قال إسحاق :وقول إسحاق

 ."(( ص ال تِك ْم بِاللَّْيِل ِوتًْرا اْجع ل وا آِخر  )) : ملسو هيلع هللا ىلص

 اهـ  .«وهو أيًضا وْجه للشافعية

شرحه "وقال الفقيه شمس الدين الزركشي الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في 

قِي  (:66/ 2" )على مختصر الِخر 

 اهـ  .«وصحَّ عن اثني عشر ِمن الصحابة نقض الوتر بركعة»

 :قلت

ن ثبَت عنه هذا القول ِمن الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ، هؤالء  :وِممَّ

اًل ــ  .الخليفة الراشد عثمان بن عفان ــ رضي هللا عنه ــ أوَّ

 : حيث قال ــ رضي هللا عنه ــ

، ف إِ ))  ْكع ٍة ث مَّ نِْمت  ْدت  أ ْن أ ق وم  ِمن  اللَّْيِل أ وتِْرت  بِر  ا أ ن ا ف ِإذ ا أ ر  ذ ا ق ْمت  أ مَّ

ى  ا أ ْخر  ْلت  إِل ْيه  ص   .((و 

نذر ، وابن الم  (4724و  4730" )مصنَّفه"يبة في وقد أخرجه ابن أبي شَ 

واللفظ  ،(2491:رقم – 2/972و  2452:رقم917/ 2" )األوسط"في 

، وعبد هللا (2009و  2000" ) شرح معاني اآلثار"له، والطحاوي في 

 (.322)  "مسائله عن أبيه"بن أحمد بن حنبل في 
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 .عبد هللا بن عمر بن الخطاب ــ رضي هللا عنهما ــ ثانيًا ــ

 : إذ أخبَر عنه ابنه سالم ــ رحمه هللا ــ

ْكع ةً إِل ى ))  لَّى ر  ل ِي ِمن  اللَّْيِل ص  أ نَّه  ك ان  إِذ ا ن ام  ع ل ى ِوتٍْر، ث مَّ ق ام  ي ص 

تِِه  ِوتِْرِه ف ي ْشف ع  ل ه ، ال   .((ث مَّ أ ْوت ر  ب ْعد  فِي آِخِر ص 

نذر في ، وابن الم  (5452" )مصنَّفه"وقد أخرجه عبد الرزاق في 

شرح معاني "، والطحاوي في (2457: رقم -917/ 2" )األوسط"

 (.2002" ) اآلثار

 .عبد هللا بن العباس ــ رضي هللا عنهما ــ ثالثًا ــ

 : إذ قال ــ رضي هللا عنه ــ

ه   )) تْر  ِل اللَّْيِل ث مَّ ق ام  ِمْن آِخِر اللَّْيِل ف ْلي ْشف ْع و  ل  ِمْن أ وَّ ج  إِذ ا أ ْوت ر  الرَّ

تِِه  ال  ، ث مَّ ِلي وتِْر آِخر  ص  ل ِ ْكع ٍة، ث مَّ ِلي ص   .((بِر 

 .، ِمن قوله(4725"  )مصنَّفه"يبة في وقد أخرجه ابن أبي شَ 

 :وأخرجه أيًضا

 .، ِمن فِْعله(2451:رقم -917/ 2" )األوسط"نذر في ابن الم  

 .أسامة بن زيد ــ رضي هللا عنه ــ رابعًا ــ

كر أبو ِمْجلَز  ــ رحمه هللا ــ أنَّ أسامة بن زيد وابن عباس ــ حيث ذَ 

 : رضي هللا عنهم ــ قاال

اشْ ))  ، و  ا ل ك  ا ب د  ل ِ م  ل ِي ف ص  ِل اللَّْيِل، ث مَّ ق ْمت  ت ص  ف ْع إِذ ا أ ْوت ْرت  ِمْن أ وَّ

ْكع ٍة ث مَّ أ ْوتِْر   .((بِر 

 (.4725" )مصنَّفه"يبة في وقد أخرجه ابن أبي شَ 

 :وأخرجه أيًضا

 .، ِمن فِْعلهما(2451:رقم -917/ 2" )األوسط"نذر في ابن الم  
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  :القول الثالث

ه بشفع، وإْن شاء لم ي نقضه، وصلَّى بعده  خيَّر، إْن شاء نقض ِوتْر  أنَّه م 

 .ء ِمن عددركعتين ركعتين ما شا

 .وهو رواية عن اإلمام أحمد

ثبت التخيير أو الفتوى باألمرين عن بعض الصحابة ــ رضي هللا  قدو

 .عنهم ــ

 :ِمنهم

اًل ــ  .الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ــ رضي هللا عنه ــ أوَّ

 : حيث قال ــ رضي هللا عنه ــ

إِْن  )) ، و  ْكع ٍة ث مَّ أ ْوت ْرت  ب ْعد  ذ ِلك  إِْن ِشئْت  إِذ ا أ ْوت ْرت  ق ْمت  ف ش ف ْعت  بِر 

تَّى ت وتِر  ِمْن  ْرت  اْلِوتْر  ح  إِْن ِشئْت  أ خَّ ْكع ت ْيِن، و  لَّْيت  ب ْعد  اْلِوتِْر ر  ِشئْت  ص 

 .((آِخِر اللَّْيِل 

نذر واللفظ له، وابن الم  ( 5455" )مصنَّفه"وقد أخرجه عبد الرزاق في 

" ) شرح معاني اآلثار"، والطحاوي في (200/ 2")األوسط"في 

 (.5427" )السُّنن الكبرى"، والبيهقي في (2003

 .عبد هللا بن عباس ــ رضي هللا عنهما ــ ثانيًا ــ

 : حيث قال ــ رضي هللا عنه ــ

ه   )) تْر  ِل اللَّْيِل ث مَّ ق ام  ِمْن آِخِر اللَّْيِل ف ْلي ْشف ْع و  ل  ِمْن أ وَّ ج  إِذ ا أ ْوت ر  الرَّ

تِِه  ال  ، ث مَّ ِلي وتِْر آِخر  ص  ل ِ ْكع ٍة، ث مَّ ِلي ص   .((بِر 

 (.4722" )مصنَّفه"يبة في وقد أخرجه ابن أبي شَ 

 (: 4725)وفي لفظ آَخر له 

اْشف ْع  إِذ ا أ ْوت ْرت  ))  ، و  ا ل ك  ا ب د  ل ِ م  ل ِي ف ص  ِل اللَّْيِل، ث مَّ ق ْمت  ت ص  ِمْن أ وَّ

ْكع ٍة ث مَّ أ ْوتِْر   .((بِر 
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 :وأخرجه أيًضا

 .، ِمن فِعله(2451:رقم -917/ 2" )األوسط"نذر في ابن الم  

 : وقال ــ رضي هللا عنه ــ أيًضا

تَّى ي ْصبِح   )) لَّى ش ْفعًا ح  ص  ْكع ٍة، و  ل  اللَّْيِل ف ال  ي ْشف ْع بِر   .((إِذ ا أ ْوت ر  أ وَّ

واللفظ  ،(5452و  5454:رقم – 39-30/ 3)وقد أخرجه عبد الرزاق  

 ."م صنَّفيهما"في  (4735 و 4731)يبة له، وابن أبي شَ 

فتح الباري "قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه و

 (:236/ 6" )ح صحيح البخاريشر

خيَّر بين األمرين، ألنَّ : وعن أحمد» هما جميعًا مرويان عن أنَّه م 

 اهـ  .«الصحابة

ِلموفَّق الدين ابن قدامة الحنبلي ــ ( 395/ 5" )المغني"وفي كتاب 

 :رحمه هللا ــ

وإْن ذهب إليه  :ثم قال، ال :فقالوال تَرى نقض الوتر؟  :قيل ألحمد»

 اهـ .«ه قد فعَله جماعةرجل فأرجو، ألنَّ 

  جماعة ِمن الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ :أي

 .كم التطوع بالصالة بعد الوترعن ح  /  الوقفة الرابعة

فتح "قال الحافظ ابن رجب الحنبلي البغدادي ــ رحمه هللا ــ في كتابه 

 (:235-236/ 6" )الباري شرح صحيح البخاري

 .كم الصالة بعد الوترالكالم على ح   :وي تِصل بهذا»

 .وقد كرهه طائفة ِمن السَّلف

ال تِك ْم بِاللَّْيِل ِوتًْرا )) : قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص :وم ستندهم ، وما ((اْجع ل وا آِخر  ص 

 .أشبهه
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دري أنَّه ك ِره الصالة بعد )) : وَروى عطية العوفي، عن أبي سعيد الخ 

 .((الوتر 

 .وكان أبو ِمْجلز ال ي صل ِي بعد الوتر إال ركعتين

 .مت فاقرأ وأنت جالستَرت ثم ق  إذا أو: وقال قيس بن عباد

 .أنَّه يَقرأ ِمن غير صالة :وظاهر هذا

ا األكثرون  :وأمَّ

 اهـ  .«ه، كما َسبقفلم يَكرهوا الصالة بعد الوتر، ولكن اختلفوا في نقِض 

 :قلت

ِي   :بجواز الصالة بعد الوتر أهل العلمقول أكثر وي قو 

 .ــما تقدَّم ِمن آثار ثابتة عن الصحابة ــ رضي هللا عنهم 

ا بالصالة ِمنهم بعد الوتر، أو باإلفتاء بفعلها، كعثمان بن عفان، وعلي  إمَّ

بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وأسامة بن زيد، وعبد هللا بن عمر بن 

 .الخطاب، وعبد هللا بن العباس

 :وكتبه

 .عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد

 

 


