
8/10/2018 دار اإلفتاء - هل تجوز صالة التهجد بعد صالة الوتر؟

http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=1046 1/5

 

 

English2018 28 ذو القعدة 1439  ,  10 آب

الصفحة الرئيسية

الفتاوى

 

رقم الفتوى : 1046

التصنيف : صالة النفل

نوع الفتوى : مختصرة

 

 
السؤال : 

هل جتوز صالة التهجد بعد صالة الوتر؟

 

الجواب :

جيوز ملن صلى الوتر أن يتنفل بعده، واألوىل أن يكون الوتر هو آخر صالة يف الليل، فمن غلب على ظنه أنه سوف يستيقظ

يف الليل للتهجد استحب له تأخري الوتر إىل ما بعد التهجد، ومن خشي أن ال يستيقظ يصلي الوتر قبل النوم.

 

 

فتاوى أخرى
 

 

لالطالع على منهج الفتوى في دار اإلفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

 
حسب التصنيف [ السابق --- التالي ] 

 
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ] 

الفتاوى

      English-ع+ع

http://aliftaa.jo/DefaultEn.aspx
http://aliftaa.jo/Default.aspx
http://aliftaa.jo/Default.aspx
http://aliftaa.jo/CatQuestion.aspx?Id=138
http://aliftaa.jo/ShowContent.aspx?Id=47
http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=1045
http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=1047
http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=1045
http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=1047
javascript:
javascript:
http://aliftaa.jo/QuestionEn.aspx?QuestionId=1046


8/10/2018 دار اإلفتاء - هل تجوز صالة التهجد بعد صالة الوتر؟

http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=1046 2/5

 

التعليقات
 

االسم *

البريد اإللكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 

 إرسال 

 

تنبيه: هذه النافذة غري خمصصة لألسئلة الشرعية، وإمنا للتعليق على املوضوع املنشور لتكون حمل استفادة واهتمام إدارة املوقع

إن شاء اهللا، وليست للنشر. وأما األسئلة الشرعية فيسرنا استقباهلا يف قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو املعذرة من

اإلخوة الزوار إذا مل ُيَجب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا

 

 

 

األردن

عنها للبحث كلمة ادخل
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