
 صالة التطوع
 المفاضلة بین القیام والقعود في صالة اللیل

 
 أیهما أفضل في صالة اللیل إذا صلیت وحدي هل أصلیها قائًما أو جالًسا؟ وهل هناك صفة للجلوس؟ :السؤال

هذا إذا  ،ألن صالة القاعد على النصف من أجر صالة القائم ؛لیست هناك مفاضلة بین القیام والجلوس :الجواب
هل �فضل هذا  ،�ستطیع هذا وهذا ،ألنه هو الذي فیه المفاضلة ؛والسؤال ُمفترض فیمن �ستطیع ،كان �ستطیع القیام

 -علیه الصالة والسالم-فقد ثبت عن النبي  ،فال مفاضلة بین ما فیه األجر الكامل وما فیه نصف األجر ؟أو ذاك
ألنه �ستحق �ه  ؛فاألفضل مطلًقا القیام، ]١٦٥٩[النسائي:  »القائم صالة من النصف على القاعد صالة« :أنه قال

ولكنه في النفل  ،وهذا مع القدرة على القیام  یثبت �ه إال نصف األجر،�خالف الجلوس الذي ال ،األجر الكامل
إذا صلى من قعود لعجزه  ،وأما مع عدم القدرة على القیام فاألجر �امل سواء �ان في النفل أو في الفرض ،خاصة

فإن لم  ،صلِّ قائًما« :-_رضي هللا عنهما في حدیث عمران بن حصین -علیه الصالة والسالم-لقوله  ؛عن القیام
 -علیه الصالة والسالم-ن النبي إ :وقد �قول قائل ،]١١١٧[البخاري:  »فإن لم تستطع فعلى جنب ،تستطع فقاعًدا

علیه -ثبت عنه و  ؟على أنها في النفل دون الفرض ما الدلیل »صالة القائمصالة القاعد على النصف من « قال:
ولماذا ال �شمل هذا النفل أ�ًضا فیجب القیام مع  ،»اصل قائًما فإن لم تستطع فقاعدً « :أنه قال -الصالة والسالم

دخل المسجد  -المعلیه الصالة والس-ن سبب الورود فیما ثبت عند البیهقي وغیره أن النبي إ :االستطاعة؟ �قال
صالة القاعد « -علیه الصالة والسالم-فقال النبي  ،فوجدهم �صلون من قعود ،�عني فیها حمى ،والمدینة محمَّة

ودل على أن هذا  ،ألنهم ال �صلون قبل حضوره الفر�ضة ؛فدل على أنها نافلة ،»على النصف من صالة القائم
لهم مثل هذا الكالم،  لو �انوا ال �ستطیعون ما �قالو  ،القیام فقامواالحدیث فیمن �ستطیع القیام بدلیل أنهم تجشموا 

فدل على أنها في النافلة لمن  ،-علیه الصالة والسالم-ولو �انت فر�ضة ما صلوها قبل حضوره  ،أجرهم �امل
 .وأما العاجز فأجره �امل ،وأما الفر�ضة فال تصح من قعود مع االستطاعة على القیام ،�ستطیع القیام

فإنه أو مقتصر على نصف األجر في النافلة  ،أما صفة الجلوس لمن �سوغ له ذلك من عاجز في فر�ضةو 
وفي فرض التشهد أو الجلوس بین السجدتین على ما جاء إما أن �فترش إذا جلس بین حینئٍذ یتر�ع في فرض القیام، 
 في األحادیث الصحیحة. ینأو یتورك في التشهد الثاني على ما بُ  ،السجدتین أو في التشهد األول
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