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] ) من ك  اللي  قاله:  -رضي هللا    ا وأرضاها  -ح ي  أم نف ا ني  ائشة  -رمحه هللا  -ذكر نف    

نشتمم هذن ن  ي  نلشري   من أوله وأوسطه وآخره، قانتهع وتره لىل السحر ( [ :Uأوتر رس هللا هللا 
حفظت ا أم نف ا ني يف قيااه يف نلليم، وكانه أا ات نف ا ني أ ل  س   نل يب  U لى س ة  اا س ا نل يب 

U  يرءعان إلي ا يف اسائم نهل   نل  تتعل   -رضانن هللا  لي    -وس ته يف  ن م بيته، وكان نل حابة
بيان وقه   ن م بيته. وق  حفظه هذه نلس ة اا قيام نلليم ونشتمله  لى - ليه نل ال  ونلسالم  -بس ته 

ناسب أن يعتي  ،نلاتر، ونظردن لكان هذن ن  ي  اوي دا  انز نلاتر يف أول نلليم وأوس  نلليم وآ ر نلليم
بهيرن ه يف باب نلاتر؛ ألن بيان نلس ا نفتعلقة بالاتر يستلزم بيان وقه نلاتر، وهذن  -رمحه هللا  -نف    

 ه وآ ره وأن نألار  لى نخليار ونلسعة وإن كان نألفضم ن  ي  اونين أن نلاتر يكان يف أول نلليم وأوس
 ونألكمم: أن يق  يف آ ر نلليم. 

 -يعتن هذن ن  ي  اا نألحا ي  نفتعلقة س يه  ] ) من ك  اللي  قد أوتر ( [: -رضي هللا    ا  -قاله 
قام أوس  نلليم، مث قام آ ر : قيام أول نلليم، مث  Uيف قيام نلليم وق  كان اا ه يه  - ليه نل ال  ونلسالم 
نبت أ بالاتر يف أول نلليم مث بع  ذلم أوتر  - ليه نل ال  ونلسالم  -: أنه -رمح   هللا  -نلليم، وقرر نلعلماء 

نلعشر  - ليه نل ال  ونلسالم  -يف ن   نلليم مث أصو  وتره يف نلسحر، كما كان يف قيام ليلة نلق ر: قام 
 - ليه نل ال  ونلسالم  -اءه ءنيم وقال له: إن نلذ  ت لوه أااام. فا تك  نألول مث نلعشر نلاس ى، وء

، وقال بعِ أهم نلعل : إن  Uيف نلعشر نألون ر. ويكان قيااه يف آ ر نلليم ها نلذ  نستقر  ليه ه يه 
 ليه  - وق   سب نألحانل، فتار د أوتر يف أول نلليم، إذن كان اتعودا Uهذن نلت اع نلذ  وق  لرسال هللا 

فيحتاس فياتر يف أول نلليم، وتار د ياتر يف أوس  نلليم إذن نست اع أن يوقى إىل نلثل   -نل ال  ونلسالم 
 -نألوس  أو يقام يف نلثل  نألوس ، وتار د يقام يف آ ر نلليم مث ياتر يف نلسحر، وهذن ها نلذ   ليه ه يه 

 Uقالت: ) من ك  اللي  أوتر رس هللا هللا  - رضب هللا عنها - عن عائشة - 231] 
 قانتهع وتره لىل السحر ( [. ،من أوهللا اللي  وأوسطه وآخره
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رضي هللا    ا  -ذ  حكته أم نف ا ني  ائشة ؛ ألنه نألكمم ونألفضم، وها نل- ليه نل ال  نلسالم 
 . - ليه نل ال  ونلسالم  -يف  الب قيااه  -وأرضاها 

فيه  ليمن  لى أنه يستحب لهنسان إذن كان ال  ] ) من ك  اللي  قد أوتر ( [: -رضي هللا    ا  -وقاهلا 
 -حي ما أوصى أبا هرير   Uيب يست ي  أن يقام آ ر نلليم أن حيتاس بالاتر يف أول نلليم، وهي وصية نل 

: بركع  نلضحى، وأن أصام  ال ة أيام   Uقال: ) أوصاي  ليلي رسال هللا  -رضي هللا   ه وأرضاه  بثالا 
اا كم ش ر ، وأن أوتر قوم أن أنام   ف ذن ها نالحتياس وإذن كان نإلنسان يغلب  لى   ه أنه ال يقام أو ال 

نلليم، فهنه يفعم هذن نلفعم نحتيائدا ل فسه وئلودا لألءر ونفثابة بهيقاع جي  اا يقيمه اا للثل  ن  ر اا 
نلاتر يف وقته. وأاا إذن كان    ه شغمن و ممن يف أول نلليم وميت  س ره إىل ا ت   نلليم ويغلب  لى   ه أنه 

،  إذن نض ن  بع   مله وتعوه و  اءه أنه ال يست ي  أن يستيق  أو إذن نستيق  نستيق  وها يف تعب  ون ب 
فهنه ياتر قوم أن ي ام يف نلثل  نألوس  اا نلليم، وأاا إذن كان يغلب  لى   ه أنه يست ي  نلقيام يف آ ر 
نلليم فهنه ي  ر صال  نلليم إىل آ ر نلليم. لكا إن كان ال يست ي  أن يقام آ ر نلليم وقام يف أول نلليم. ال 

ال  نلقيام يف آ ر نلليم، ولك ه قام و ن  يف أول نلليم يست ي  أن يقام مبعى: ال يست ي  أن ي لي ص
و لب  لى   ه أنه يست ي  أن يستيق  قوم نلفنر، فحي ئذ  يقام يف أول نلليم وي  ر وتره إىل آ ر نلليم 
فيكان ءااعدا بني نلفضيلتني: فضيلة نلقيام حن ال تفات، وكذلم فضيلة   اء نلسحر ووقاع نلاتر يف نلسحر 

 . Uرسال هللا ترسيدا ب

 -أنه آ ر ه يه ] ) قانتهع وتره لىل السحر ( [ : -رضي هللا    ا وأرضاها  -و اهر ن  ي  يف قاهلا 
، وهذن يرء  نفعى نألول: أنه كان ياتر يف أول نلليم مث صار ياتر يف وس  نلليم مث - ليه نل ال  ونلسالم 

نلسحر: ها  ] ) لىل السحر ( [، وقاهلا:  U يه صار ياتر يف آ ر نلليم وهذن ها نلذ  نستقر  ليه ه
نلس ا نأل ا اا نلليم وها ن   نلثل  ن  ر اا نلليم، وخيتل  ئاالد وق ردن  لى حسب ف م نلشتاء 

ونل ي ، ففي نلشتاء ي ال وقته خبالف نل ي  فهنه يكان ق ادن، وها  الودا اا يق  بني نألذنن نألول 
أ ي: وقه  -ن نألذنن نألول نأل لب فيه: أن يق  يف نلسحر، وهذن نلاقه ونألذنن نلثاي اا نلفنر، فه

أنه إذن أسحر أوتر، مث إن كانه له حاءة برهله أصاب  - ليه نل ال  ونلسالم  -: كان اا ه يه -نلسحر 
وإال نض ن  حن ي ذن بالفنر، مث ي لي ركع  نلفنر مث يض ن   لى شقه  - ليه نل ال  ونلسالم  -
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. ون تل  نلعلماء يف هذن - ليه نل ال  ونلسالم  -استيقظدا مث يقام في لي بال اا، هذن ها ه يه  نألميا
فقال ئائفة اا أهم نلعل : نألفضم: أن يانصم يف قيام نلليم: إذن قام نلثل  نأل ا  -وها نلسحر  -نلاقه 

ه ياتر مث بع  ذلم يتفر  اا نلليم أن ميت  قيااه إىل   ال نلسحر، فهذن   م أول نلسحر وأسحر فهن
سوحانه  -أ ى  لى  وا ه فقال  -سوحانه وتعاىل  -ب لب نلعفا ونفغفر ؛ ألن هللا  8لالستغفار وذكر هللا 

يف  -وها نلسحر  -فيفضم أن يكان هذن نلاقه   چٺ  ٿ  چ يف صفة أهم ن  ة:  -
نالستغفار وس نل هللا نلعفا، ويقالان: إن نلاتر يكان يف أول نلسحر. وقال بعِ أهم نلعل : ميت  قيااه إىل 
قرنبة ا ت   نلسحر فياتر، مث بع  ذلم يتفر   ظات  أو  قائ  لالستغفار؛ لكي يكان ءااعدا بني فضيلة 

: )  8 قال يف أفضم نأل مال وأحو ا إىل هللا Uفضيلة نالستغفار يف نلسحر؛ ألن نل يب نلقيام ونل ال  وبني 
 8وركعتان يركع ما نفسل  يف ءاف نلليم ن  ر  ، قالان: ف ذن ي ل  لى فضيلة أن يكان ذنكردن هلل 

 ه.بال ال ، مث قالان: ال مي   أن جيم  بني نالستغفار وبني نل ال  اا هذن نلاءه نلذ  ذكرنا


