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 صالة التهجدكیفیة 

 
 : �یف صالة التهجد؟السؤال
في الثلث اآلخر  وأفضلها ما �ان ،: صالة التهجد تبدأ من صالة العشاء إلى طلوع الفجرالجواب

-أنه  -رضي هللا عنها– وثبت في الصحیح من حدیث عائشة ،وقت النزول اإللهي ،من اللیل
 �صلي ر�عة، عشرة إحدى على غیره في وال رمضان في یز�د �ان ما« -علیه الصالة والسالم

 ثم وطولهن، حسنهن عن تسل فال أر�ًعا، �صلي ثم وطولهن، حسنهن عن تسل فال أر�ًعا،
» صالة اللیل مثنى مثنى«وثبت في الحدیث الصحیح أن  ،]١١٤٧[البخاري:  »ثالًثا �صلي

التحدید �عدد معین �ما جاء في حدیث ا وأمَّ  ،م من �ل ر�عتینسلِّ �عني �ُ ، ]٩٩٠: البخاري [
�م�ا و�یًفا هو  -علیه الصالة والسالم-شك أن االقتداء �ه  فال -رضي هللا عنها– عائشة
فمن أراد أن �قتصر على اإلحدى عشرة ر�عة فإنه �قتدي �ه في الكیف �ما اقتدى �ه  ،األصل
قرأ البقرة ثم النساء ثم آل أنه صلى من اللیل ف -علیه الصالة والسالم-وثبت عنه  ،في الكم
 ،من األحوال �الترتیل عن ساعتین حال�أي �عني ال تقل  ،خمسة أجزاء ]٧٧٢[مسلم:  عمران
ُل  والقیام جاء تقدیره �الوقت ال �العدد .وهي ر�عة واحدة ،عن ساعة و�الهذِّ  ُقمِ  .{َ�ا َأیَُّها اْلُمزَّمِّ

دود فهو مح]، ٤ - ١المزمل: [ َأْو ِزْد َعَلْیِه} .ِنْصَفُه َأِو اْنُقْص ِمْنُه َقِلیال  .اللَّْیَل ِإال َقِلیال 
و�قوم ثلثه،  ،كان ینام نصف اللیل« -علیه السالم– ه قیام داودأنَّ  وجاء في أفضل القیام ،�الوقت

فرق ف ،المدةفي فالتحدید في نصوص الكتاب والسنة إنما جاء  ،]١١٣١[البخاري:  »و�نام سدسه
أو خمس  -مثًال –ن �صلي إحدى عشرة ر�عة في ر�ع ساعة و�ین من �صلي ثالث ر�عات بین مَ 

علیه -اقتدى �ه و  اصلى إحدى عشرة ر�عة وما زاد علیه من نإ :هل نقول ،ر�عات في ساعة
- وأطال السجود -القنوتهو  القیامطول و - في العدد أفضل ممن أطال القیام -مالصالة والسال

 !؟-�كون العبد من ر�ه وهو ساجد وأقرب ما
و�ن �ان في الصحیح لكن هذا  -رضي هللا عنها-والتحدید بهذا العدد الذي ذ�رته عائشة 

 فقد ثبت عنه أنه صلى ثالث و�الَّ  -علیه الصالة والسالم-ن فعله مِ  ورأْت  على حسب ما حفظْت 
مثنى صالة اللیل « :قالو  -علیه الصالة والسالم-وثبت أنه أطلق  ،]١١٣٨[البخاري:  عشرة

وجاء أ�ًضا  ،]٤٧٣[البخاري:  »مثنى، فإذا خشیت الصبح فأوتر بواحدة، توتر لك ما قد صلیت
فهذا یدل على عدم  ،]٤٨٩[مسلم:  »السجود �كثرة نفسك على يأعنِّ « :في الحدیث الصحیح
 التحدید �عدد معین.
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