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رضي  -هذن ن  ي  ح ي ن شري ن يرويه أبا نلعواا س م  با سع   با االم  با  علوة نخلزرءي نألن ار  
خبم   Uويع  اا صغار نل حابة؛ ألنه ول  قوم هنر  نل يب  U،كان اا أصحاب نل يب  -هللا   ه وأرضاه 

وها نبا مخ   شر  س ة ،  Uوتايف رسال هللا  -كما ءاء يف رونية شعيب   ا نلزهر  رمحه هللا   -س ني 
باف ي ة وكان آ ر نل حابة ااتدا باف ي ة. ون تل  نف ر ان يف س ة وفاته  -رضي هللا   ه وأرضاه  -وكان 

، وقيم: س ة سه وتسعني، وقيم بغا ذلم. -كما ن تاره نلانق     -فم    اا قال: س ة إح ى وتسعني 
ولذلم رء   ا ونح  : أن تكان وفاته س ة مخ   وتسعني اا  -ة رمحه هللا برمحته نلانسع -وكان له ائة س ة  

خبم  س ني، فيكان وفاته نألشوه في ا: أن تكان  Uنهلنر ؛ ألن نلرونية صحيحةن أنه ول  قوم هنر  نل يب 
. هذن نل حا  ن ليم كان ءالسدا يف ول   وكان فيه لا ةن اا نل اا Uس ة مخ   وتسعني هلنر  نل يب 

اا أ  شيء  ص   هذن نف ن؟ وح م بي     الفن واارون يف أار نف ن، فسرلان س الد ،  Uفذكرون ا ن نل يب 
أ ل  سذن  : "ل يو  أح ن -كما يف نلرونية نل حيحة   - ا أار نف ن، فقال س من  -رضي هللا   ه وأرضاه  -

نف ن اي". ويف هذه ن ملة  ليمن  لى أنه جياز أن يزكي نلعال نفسه يف نلعل  إذن ترتوه  لى نلتزكية ا لحةن 
قالان: جياز للمسل  أن يثي  لى نفسه وأن يذكر فضم هللا  -رمح   هللا  -شر يةن وأُاا نحملظار، فهن نلعلماء 

  بعلمه وأن ي  ذ نلعل    ه. ولذلم قالان: جياز أن ي لب نلقضاء  ليه يف نلعل  إذن ق   اا ذلم: أن يا 
  . وأن يثي  لى نفسه بعل  نلقضاء إذن  ل  أنه يقام  قاقه، وأنه إذن ل يفعم ذلم أوس  إىل اا لي  برهم 

 شري ة أاا نحملظار، واا هذن: -كما ذكرنا   -كذلم جياز للمسل  أن يثي  لى نفسه براار نل نيا ف لحة  

ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ  چ : -حكايةد  ا نويه ياس   ليه نلسالم  -قاله سوحانه 

قام  Uقاهللا: رأيت رس هللا هللا  - رضب هللا عنه - الساعدي بن سعد   عن سه    - 211] 
 ،مث رقع قنزهللا القهقرى حىت سجد يف أص  املنرب ،ع املنربقكرب وكرب الناس ورا ه وه  عل

لمنا صنعت    علع الناس ققاهللا: ) أيها الناس.مث أقب .مث عاد حىت قرغ من آخر صالته
مث ركع وه  عليها  ،مث كرب عليها ،: صلع عليهاهذا لتأمت ا يب ولتعلم ا صال يت ( ويف لف   

 قنزهللا القهقرى [.
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اا فضله  8با ف  ونلعل  فزكى نفسه، وزكاها مبا آتاه هللا  - ليه نل ال  ونلسالم  -فاص  نفسه    چ
أح ن أ ل  برار زكى اا    ه اا نلعل  وقال: "لي  ه اي  -رضي هللا   ه  -نلعظي . فالشاه : أن س الد 

قال  U: "إن نل يب -رضي هللا   ه وأرضاه  -هذن نف ن اي". مث ءاءت رونية نل حي  توني نلق ة: قال 
كما نوه  لى ذلم ن فاظ   -الارأ   اا نألن ار..." ويف رونية : "الارأ   اا نف اءريا" وهذه نلرونية في ا  ل ن 

ن ار، ون تل  يف نمس ا فقيم: إهنا  ال ة، وقيم:  ائشة. ونلذ  . ونل حي : أهنا نارأ ن اا نأل-رمح   هللا 
" مث صحفه إىل -نارأ ن اا نألن ار  -رءحه ئائفةن اا نحملققني: أهنا "فالنة" و الة نالس  "قال لفالنة 

. فقال هلا: ) ننظر   الام -" ال ة"، مث صحفه " ال ة" إىل " ائشة"، فعائشة ت حي  نلت حي  
  ل أ ان دن أكل   لي ا نل اا   "ننظر   الام نل نار" أ : نب م نلذ  يتعائى ص عة نل نار فلي  

 ليه  -نل نار . "فلي    ل أ ان دن أكل   لي ا نل اا" فرارها أن ترار نب  ا أن ي    له ا نند خي ب  ليه 
 .-نل ال  ونلسالم 

ص   له هذن نف ن يف نلس ة نلثانية  Uنل يب ، فقال بعِ أهم نلعل : إن -رمح   هللا  -وق  ن تل  نلعلماء 
اا نهلنر . وقال بعِ نلعلماء: بم إن هذن نف ن ص   يف  ام نلافا  أو قريودا اا  ام نلافا ، حي ما كثر 

بكثر  نف لني، فاحتاج إىل نف ن حن يق   ليه فيولغ صاته إذن   ب  Uإسالم نل اا ونز ح  اسن  نل يب 
 .-صلانت هللا وسالاه  ليه بر  وأاي  - ليه 

ن إىل ءذع  ذ  فرضتني،  ) ننظر   الام نل نار فلي    ل أ ان دن أكل   لي ا نل اا   كان خي ب است  د
ن إىل هذن ن ذع، فلما كثر نل اا نحتاج إىل نف ن حن يعلا  ليه  - ليه نل ال  ونلسالم  -خي ب  است  د

اشرو ية نساذ نف ابر واشرو ية نخل وة  لى نف ن، فهذن ل يتيسر وءا  فيخ ب، واا ه ا: أ ذ أئمة نإلسالم 
حن  -حن ولا كان ربا د اا نألر  يق   لي ا  -نف ن فهنه يسا للخ يب أن خي ب  لى اكان  ال  

وفا ص   نف ن ص   اا ئرفاء نلغابة: وهي اا  يتحق  اق ا  نلشرع اا نرتفاع نل ات وبلا  نفا ظة.
وتسمى يف أياا ا باخلليم. كانه  -اا بي ه وبني اا يسمى بالويضاء  -ون   نقماء إىل وم  نألسيال  ا  م

 ابة نف ي ة وكانه في ا ئرفاء كثا ن، فر ذ ا  ا شنر نل رفاء، أ ذ اا هذن نلشنر أ ان  نف ن؛ ألن نل يب 
U  فضم نف ي ة وشرف ا فنعم شنرها ارادا ال يقل  وال يعض ، فكما أنه حيرم مبكة قل  نلشنر كذلم
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باف ي ة فقال: ) إي أحرم نف ي ة كما حرم إبرنهي  اكة، ال يعض  شنرها وال خيتال  الها   ف ل هذن  لى 
حاءت   إىل نخلشب وحاءت    Uحراة قل  نلشنر ا  ا، فاسذت اا ئرفاء نلغابة؛ ألهن  شكان إىل نل يب 

. -كما ءاء يف ن  ار   ه  ليه نل ال  ونلسالم   -إىل نل رف يف نفسان  فرذن هل  أن ير ذون اا نلغابة 
 فان ل  هذن نلغالم نل نار نألن ار .

: "ننظر   الام نل نار" فيه  ليمن  لى اشرو ية نلاكالة حي  وكم نل يب - ليه نل ال  ونلسالم  -يف قاله 
U  ،نفرأ  أن ترار نب  ا، وفيه  ليمن  لى اشرو ية تاكيم نفرأ  وأنه جياز تاكيم نل ساء كما جياز تاكيم نلرءال

 إال فيما ن ت  به ن ك  ونألار بالرءال فال جياز تاكيل ا فيه.

ِن حي  ل يوني صفة ه ذه ) ننظر   الام نل نار فلي    ل أ ان دن أكل   لي ا نل اا   هذن فيه تفاي
نأل ان  وتري نخليار لل ان  أن ي    بالعرف، واا ه ا قال نلعلماء: جياز أن تر ذ نألءا وتسترءره 

 Uبافتعارف  ليه بني نل اا، فهذن ز ت  ا نلعرف  لمته وإذن ننتق م  ا نلعرف  لمم. ف  ا أئل  نل يب 
 لى نإلءار  بالعرف،  -   هللا رمح -نألار لل نار أن يفعم اا تعارف  ليه. وق  ءاء ه   نلسل  نل ا  

 -: أنه نسترءر رءالد فر ذه ليعمم    ه ونك ى  نبته -رمحه هللا  -ولذلم ءاء  ا نإلاام ام  با سايا 
، فاسترءره يف نفر  نألوىل، مث ءاء يف نفر  نلثانية وأ ذه اعه ول -وق  ذكر ذلم نإلاام نلوخار  يف صحيحه 

يقالان: جتاز نإلءار   -رمح   هللا  -يقال: اا بيي وبي م اا تعارف ا  ليه. فالعلماء يقائعه ول يفاصله، كرنه 
 بالعرف وجياز نلتاكيم ونلتفايِ بالعرف، فت ي لاكيلم أن يت رف بافتعارف  ليه.

وهي  -) ننظر   الام نل نار فلي    ل أ ان دن أكل   لي ا نل اا   فيه  ليمن  لى اشرو ية هذه نل  عة 
وهي اا نل  ائ  نحملما  ؛ ألهنا اا ك  نإلنسان و ر  ءوي ه، وأفضم اا أكم نفسل  اا كسوه  -ل نار  ن

.U و ر  ءوي ه قال  : ) إن أئيب اا أكلت  اا كسوك    كما روى نبا ااءة بس    صحي  

 -نل ال  ونلسالم   ليه -: "ف    له نف ن اا ئرفاء نلغابة". فلما ص   ا نه -رضي هللا   ه وأرضاه  -قال 
ن  لى هذن ن  ، ولذلم قال أهم نلعل :  أل  نلعلماء  لى أنه كان اا  الا  رءات  وأنه ل يكا زنئ د
، وإذن وء ت ن اءة للزيا   ف ي س ةن رنش  ن، كما ءاء  ا  ثمان با  نلس ة: أن يكان نف ن  الا  رءات 

أهم نلو ع  لى  ثمان     نفراان وقال: إن  ثمان  ، ولذلم فا ش   بعِ-رضي هللا   ه وأرضاه  - فان 
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وزن  فيه  الا  رءات  فرصو  ستدا، فعتب نفراان ذلم، فقال له أح  أئمة نلعل   U أح ا يف ا ن نل يب
 و لماء نلس ة: يا أاا نف ا ني، إنم أح  اا مح   ثمان  لى هذن نلفضم. قال: وكي  ذني؟

كان خي ب  لى   -رضي هللا   ه  -نزل  رءةد، و مر  -رضي هللا   ه  - وءه نإلشكال يف هذن: أن أبا بكر  
. فلما  تب  ليه اا  تب قال له هذن نلعال: إنم   رءة ، فلما ءاء  ثمان زن  نل رءات و  ب  لى سه  
أح  اا مح   ثمان  لى ذلم. قال: وكي  ذني؟ قال: ألن  ثمان لا ص   كما ص   نلشيخني لك ه نليام 

فرنه س و ا اا بئر . فكانه اا أقاى  ،ا بئر . ألنه كم اا ءاء أح ه  ي زل  رءةد في زل  رءةد س و ا ا
 .-رضي هللا   ه وأرضاه  -ن نل، إذ  اغه ور   ليه تش يعه  لى هذن نخلليفة نلرنش  

، وقال بعِ نلعلماء: بم وقعه نلزيا     يف     فافق ا : أن نف ن كان  الا  رءات  مث زي  فيه إىل سه  
 ليه  -. وق  ذكر نلزبا با بكار: أن نف ن كان باف ي ة، وكان نف ن إذن أرن  -رضي هللا   ه وأرضاه  -اعاوية 

، وهكذن إذن صلى نلعي يا أ رج - ليه نل ال  ونلسالم  -أن يستسقي بال اا أ رج له  -نل ال  ونلسالم 
نلزبا با بكار يف تارخيه: أن اعاوية كتب إىل ارونن أن . وذكر - ليه نل ال  ونلسالم  -له و   ب  ليه 
وأن يض  ب ل نف ن ا ندن آ ر. فهن صحه نلرونية  ا  ثمان فا تن بعِ نلعلماء  U يوع  له مب ن نل يب

 -كما ءاء يف رونية نلزبا   -، وأن يكان للخليفة ترسيدا باخللفاء اا قوله. فلما أرن  ارونن  U  وه ف ن نل يب
. وق   وه يف ن  ي  -أ : ح م في ا شيءن اا نلرء   -فا أرن  أن ير ذ نف ن قالان: إنه زلزله نف ي ة 

نل حي : أن ا نه  لى تر ة  اا ترع ن  ة. وبقي هذن نف ن حن نح   يف حري  نفسن ، وكان ذلم يف س ة 
، فاح   نف ن في ا وبع  ذلم -س ة  ونح    قوم سقاس ن الفة نلعواسية ب -سه ائة  ومخ   ومخسني لل نر  
 .U نستح  ه ا ابر اكان ا ن نل يب

ويف هذن ن  ي  إشكالن ذكره بعِ نلعلماء: فاذن ذكر نف    ق ة نف ن يف باب ن معة ا  أن ن  ي  
 Uل يب نشتمم  لى بيان صفة نل ال ؟ فكان نألنسب: أن يذكر هذن ن  ي  يف باب صال  ن ما ة؛ ألن ن

. وق  أءاب بعِ نلعلماء: برن نإلاام Uصلى فيه  لى نف ن؛ لكي يرتسي به نل اا ويقت ون به يف صالته 
صلى  لى ا نه صال  ن معة فعل   Uذكر هذن ن  ي  يف باب ن معة؛ ألن نل يب  -رمحه هللا  -ن اف  

نل اا صفة صال  ن معة، فاستفت  نف    باب ن معة سذن ن  ي ؛ ت وي دا  لى أمهية تعلي  نل اا أحكام 
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في ا. كذلم ذكره اا ء ة ق   نلتعلي   Uن معة، فا  ي  فيه تعلي ن ب ال  ن معة وبيان ه   نل يب 
 -كاإلاام اسل    -، فق  سوقه نإلاام نلوخار  و اه -رمحه هللا  -  ا اسبن يف هذن نفاض  ا  أنه ق  سو

 فذكرون ن  ي  يف باب ن معة.

رقى هذن نف ن وكن  ليه تكوا  نإلحرنم، مث رك  وها  Uوق  نشتمم هذن ن  ي   لى لم  ا  ا: أن نل يب 
نزل نلق قرى مث سن  يف أصم نف ن، مث رف    لى نف ن ورك  نل اا ورنءه، مث رف  اا نلركاع وها  لى نف ن، مث

 مث سن  مث رف ، ورقى نف ن و ا  إىل ص يعه يف نلركعة نألوىل. يف هذه نلس ا للةن اا نألحكام:

رقى  رءات نف ن فارتف  اكانه  ا  Uأوهلا: اشرو ية نرتفاع نإلاام  ا نفراااني، وذلم أن رسال هللا 
: أنه هنى أن يرتف  نإلاام  ا نفراااني، كما ءاء يف ح ي  Uر   ا رسال هللا اكان نفراااني. ونألصم نلان

رضي هللا   ه و ا  -ويروى  ا  مار . فهن حذيفة با نليمان  -رضي هللا   ه وأرضاه  -حذيفة با نليمان 
ي لان صلى وأم نل اا وها باف نئا، ف لى  لى  توة نل كان ارتفعدا  ا نل اا ونل اا اا حتته  -أبيه 

، فلما فر  اا صالته -رضي هللا   ه وأرضاه  -ب الته، فناء أبا اسعا   وءذبه وأنزله اا نلعلا حن نزل 
كان ي  ى   U أاا  لمه أن رسال هللا رضي هللا   ه وأرضاه: - قوة با  اار  نلو ر   -قال له أبا اسعا   

ءذبه تذكر. وءاء كذلم  ا أ  هرير   ا ذلم؟ قال: ق  تذكرت حي ما ءذبتي. أ : كان ناسيدا فلما 
 : هنيه أن يرتف  نإلاام  ا نفراااني.U ارفا دا إىل رسال هللا

ح يث ا نلذ  ي ل  لى ءانز نرتفاع نإلاام  -يف ن م  بني هذيا ن  يثني  -رمح   هللا  -ون تل  نلعلماء 
 ا نل اا  U يث ا نرتف  فيه نل يب، فقال ئائفةن اا نلعلماء: إن ح - ا نفراااني وح ي  نل  ي  ا ذلم 

، فهذن وء ت ن اءة ءاز نرتفاع نإلاام  ا نفراااني وإذن ل تاء  ن اءة -وهي نلتعلي   -لاءا  ن اءة 
بقي ن ك   لى نألصم نفاءب لع م ءانز نالرتفاع. وهذن ها أص  نألوءه وأقانها وأنسو ا: أن يكان 

نفراااني، وأن نف وغي أن يساوي   اا ل ياء  ااءبن لذلم نالرتفاع،  نألصم: نف   اا أن يرتف  نإلاام  ا 
كما ق  ه وفعله  ليه   -كضي  نفكان، أو وءا  حاءة  اا رهية نلوعي يا له أو حنا ذلم اا تعلي  نل اا 

: . فراا إذن ل تاء  ن اءة: فهنه يوقى ن ك   لى نألصم، لكا يوقى نلس نل-نل ال  ونلسالم يف ح يث ا 
إذن كان نألصم يقتضي أال يرتف  نإلاام  ا نفراااني، ف م جياز للمراااني أن يرتفعان  ا نإلاام؟ فلا كان 
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نإلاام ي لي يف نفسن  وناتأل نفسن ، ونحتنه أن ت لي يف س   نفسن  ا ال   لى نإلاام ونا ردن 
رضي هللا   ه  -يف ذلم، فربا هرير  أهن  ر  ان : U لهاام ف م جياز ذلم؟ نحملفاظ  ا صحابة رسال هللا

صلى ن معة  لى  -رضي هللا   ه وأرضاه  -صلى  لى س   نفسن ، وكذلم أن  با االم   -وأرضاه 
رحوة  نر  ا لة   لى نفسن ، فكان يرى نفراااني في لي ب ال  . فيناز للمراااني أن يرتفعان  ا نإلاام 

 حنا ذلم اا نألاار نل  ير   في ا. اصةد إذن وء ت ن اءة، كضي  نفكان و 

 ليه نل ال   -: ففيه  ليمن  لى حرصه - ليه نل ال  ونلسالم  -أاا نفسرلة نلثانية نل  نشتمم  لي ا نرتفا ه 
 لى تعلي  نألاة، وبذله لكم نألسواب ونلاسائم نل  تعني  لى ف م   و لم   وفق     ا هللا  -ونلسالم 
يعلم   نل ال  بقاله: فقال للمسيء صالته: ) إذن قمه إىل  -نل ال  ونلسالم  ليه  -. فكان U ورساله

نل ال  فتاضر كما أاري هللا، مث نستقوم نلقولة مث كن مث نقرأ اا تيسر اعم اا نلقرآن، مث نرك  حن ت مئا 
صفة نل ال   U رنكعدا مث نرف  حن تعت ل قائمدا مث نسن  حن ت مئا ساء دن ...ن  ي    فعل  بر  وأاي

قال هلما: ) إذن  -رضي هللا    ما وأرضامها  -بالقال. مث  لم ا بالفعم: وقال فالم با ن ايرا وصاحوه 
حضرت نل ال  فرذنا ولي اكما أكنكما، وصلان كما رأيتماي أصلي   فوي  ا بفعله. مث ل يق  نلويان بالفعم 

وس ته  - ليه نل ال  ونلسالم  -عي  يف نل ظر واعرفة ه يه حن وق   لى نفكان نلعال؛ ليستا  نلقريب ونلو
يف نل ال ، وهذن ي ل  لى أنه ي وغي للعلماء وئالب نلعل  ونلفضالء أن حيرصان  لى تعلي  نألاة ونالئتساء 

يف بذل نألسواب نل  تعني  لى نلا ي و لى نلف   و لى نلفقه، كما   -صلانت هللا وسالاه  ليه  -ب وي ا 
 -حيرص. ف ذن  ثمان  - ليه نل ال  ونلسالم  -حيرصان كما كان  -رضانن هللا  لي    - حابة كان نل

نل اا وتاضر  موها نخلليفة نلرنش ! ووق  أاا -أ : ااء  يتاضر به  -  ا بَاضاء   -رضي هللا   ه وأرضاه 
قال: ) اا تاضر حنا  تاضر حنا وضائي هذن. مث U فر  نلاضاء وأبلغ وأسوغ، مث قال: "رأيه رسال هللا

وضائي هذن مث صلى ركعتني ال حي ا في ما نفسه،  فر له اا تق م اا ذنوه  " ف ذن ي ل  لى حرص 
يف نلتعلي . و اصةد نألب اء ونلو ات يف نلويه، يعلم   نلانل  وتعلم    U نل حابة  لى نلترسي برسال هللا

 قان و لى نلف  .نلانل   بشن نلاسائم نل  تعني  لى نلضو  و لى نإلت

ونزوله فيه نفسرلة نلثالثة وهي:  - ليه نل ال  ونلسالم  -. ئلا ه ] مث نزهللا قسجد يف أص  املنرب [وقاله: 
كان ه يه يف نألصم: نلسكان ونخلشاع،   U اشرو ية ن ركة يف نل ال  ف لحة  شر ية ، وق  بي ا أن نل يب
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 ، وكان قانتدا لربه إذن وق  بني ي   هللا يف صالته، ولكا هذن نألصم ور ت أاار استث ا ن حتري في ا  ركات 
نل  كانه  - ليه نل ال  ونلسالم  -إاا ف لحة اتعلقة  بال ال  وإاا ف لحة ا ف لة     ا. فما حركاته 

حي ما قام ءابرن  ا ميي ه وءاء ءوارن  -ونلسالم   ليه نل ال  -ف لحة نل ال :  فعه  ابر  وءوار  ورنء   ره 
، ف ذه حركةن ف لحة نل ال . وكذلم أيضدا كانه - ليه نل ال  ونلسالم  - ا يساره، ف فع ما ورنء   ره 

 ليه  -حركته ف لحة  ا ف لة   ا نل ال : ك ف  نلضرر  ا نفسه، كما يف نل حي : حي ما ءاءه نلشي ان 
وقال: ) أ اذ باهلل ا م، ألع م بلع ة هللا    - ليه نل ال  ونلسالم  -اا نار ، فذ ته  بش اب   -لعائا هللا 

وقالان: لق  تكلمه يف صالتم!! ففعم وقال ف لحة نل ف  وُنا  نل ف . كذلم فعم رفقدا بالغا: كما يف 
 ، فحمل ا ووضع ا.- ليه نل ال  ونلسالم  -محله ألاااة 

 ا نف ن، وح م نل عا  ونل زول ف لحتني:ف  ا صع  إىل نف ن ونزل  

: فاق  نل عا  يف نلركعة -وهذن يف نلركعة نلثانية؛ ألنه يف نلركعة نألوىل صع  قوم تكوا  نإلحرنم  -أاا صعا ه 
نلثانية  ون نألوىل يف  ن م نل ال ، فكان صعا ه يف نلركعة نلثانية اا أءم نظر نل اا ف ارت ا لحة 

اا ه ا: جياز لهاام أن يفعم أفعاالد ف لحة نفراااني، فلا أنه نسي قرنء  نلفاحتة يف ركعة  اا  نفراااني، فقالان
نل ال  نلسرية وأرن  أن يقضي ا حن تت  فل  يتذكر إال يف نلركعة نلثانية، فهنه يلغي ركعته نل  فاتته في ا 

حقيقةد. فهذن قام هلذه نخلااسة بال سوة للمراااني  نلفاحتة، وحي ئذ  يلزاه أن يريت بركعة  زنئ    تكان هي نلرنبعة
تكان رنبعةد بال سوة له، وقيااه اشروعن وه  الزاان شر دا مبتابعته، وحي ئذ  إذن سوحان له  لى أنه خم ئن يشا 

حركةن  - ليه نل ال  ونلسالم  -هل  اا ورنء   ره: أن قااان، ف ذه إشار ن ف لحة نفراااني، ك لا ه 
 نفراااني. ف لحة 

: كما لا س ا فسن  نلسن   نلثانية اا نلركعة نلثانية مث -حركة نإلاام ف لحة نفراااني  -واا ذلم أيضدا 
قام بع ها إىل نلركعة نلثالثة  ون أن يتش  ، فهنه إذن نستت  قائمدا وسوحان له أشار إلي  : أن قااان؛ لثوات 

فعم ذلم يف إح ى صاليت  U : أن نل يب-  ه و ا أبيه  رضي هللا -ح ي   و  هللا با االم با  ي ة 
: حي ما كان أاادن  لى نلكافة وس ا يف -رضي هللا   ه وأرضاه  -نلعشي. وكذلم  وه  ا نفغا  با شعوة 

 .U صال  نفغرب وقام، فرشار لل اا اا ورنء   ره: أن قااان، وأس   ذلم إىل فعم نل يب
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ل عا  نف ن؛ اا أءم تعلي  نل اا ف لحة نفراااني، وأاا نزوله  ا نف ن  -  ليه نل ال  ونلسالم -فحركته 
ف ذن  -وكذلم يف نلركعة نلثانية نزوله للسنا   -بع  نلرف  اا نلركاع يف نلركعة نألوىل وسنا ه يف أصم نف ن 

نف ن، فاف ن ال يس   نزولن ف لحة نل ال . وقال نلعلماء: إمنا نزل؛ ألنه ال يست ي  أن يسن  وذلم لضي 
للسنا . لكا لا كان نف ن فيه بس ةن وفيه رحوةن وفيه سعةن  ي  ميك ه أن يسن   ليه فهنه ال ي زل؛ ألن 
نزوله كان  اءة نلسنا . و لى هذن نلقال يتخرج س ي  ن ك  باءا  ن اءة: فهن كان  لى نف ن 

ها  لى نف ن سن ، وأاا إذن كان ضيقدا ال يس  فهنه ي زل اْ  ََوةن واكانن اتس ن  ي  ميك ه أن يسن  و 
 .U ويسن  يف أصم نف ن؛ ترسيدا برسال هللا

أنه تق م وتر ر وكان تق اه  اءة وتر ره  اءة،  U مث إن ن ركة يف نل ال  بافضي ونلرءاع  وه  ا نل يب
أن يتمه، فلا أنم رأيه فنا د يف  ف ل  لى ءانز حركة نف لي واشيه   انت  لل   نلذ  أاااه اا أءم

اضى  U نل   نلذ  أااام فمشيه وأامت ا كان اضيدا إىل نلاءه، فحي ئذ  يشرع ويكان  ليله: أن نل يب
حي  رقى نف ن  الا  رءات  وهي اشين  -وذلم بع  سن ته نلثانية اا نلركعة نألوىل يف ح يث ا  -لاء ه 

تعلي  نلغا، فألن جياز اا أءم س  نلثلمة نفاءا   يف نل فاف اا إىل نلاءه ونلقولة، فناز هذن ف لحة 
قوم أن ت م ءاء رءمن وس  هذه نلثغر   إذنباب أوىل وأحرى. لكا نلس نل: لا أنم تق اه، هم جياز لم 

إلي ا، أو تق م نفراام نلذ  أااام لل   نألاااي فتق اه بتق اه، فناء رءمن وس  نلثلمة يف نل   نألول 
نلذ  أااام، فس ء  ألنه أح  مبكانه س ء  إىل صفم، ف م نلرءاع إىل نخلل  ي  ر يف نل ال ؟ فرء  

 ا نف ن ورءا ه نلق قرى ي ل  لى أنه ال يو م نل ال ، واا ه ا:  - ليه نل ال  ونلسالم  -قالان: نزوله 
 نلق قرى يف صالته يف ااضعني:  - ليه نل ال  ونلسالم  -رء  

 ف لحة  يف نل ال  تتعل  بافراااني.  نفاض  نألول:

ونفاض  نلثاي:  رأد ففس   نلضرر، وذلم حي ما ءاءه نلشي ان بش اب  اا نار ، فتكعك    ليه نل ال  
: ) اا شرنك ؟ قالان: - ليه نل ال  ونلسالم  -فتكعك  نل   نألول. ولذلم قال  -أ : تر ر  -ونلسالم 

تكعكع ا   أ : تر رت فتر رنا. ف ل  لى أنه إذن تر ر نلذ  أااام  ا يا رسال هللا! رأي اي تكعكعه ف
وهكذن يف  -صفه فهنم تتر ر؛ ألن اقام نإلاام يف اكانه زنل  اءة  فرء  إىل اكانه ف ء  إىل اكانم 
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. و لى هذن: يشرع للمراام أن يتق م ويشرع له أن يتر ر؛ لاءا  ا ا  ي وي  لي ا -صار  نلعك  نل ر ية 
 لم.ذ

وهذه نلكلمة تشتمم  لى نلت ويه، وفي ا  ليمن  لى أنه يشرع للخ يب ولل ن ية  ] ) أيها الناس ( [: U قال
ولل اص  وللماءه وللمعل  أن يريت خب اب يع  فيه ن اضريا، كقاله: أي ا نل اا أو يا اعشر ئالب نلعل  أو 

 ليه نل ال   - يا اعشر نلفضالء أو أي ا نإل ا  أو حنا ذلم اا نلكلمات نل  ترب  نلساا  بافتكل . فقال
 يف هذه ن ملة فانئ : ] ) أيها الناس. لمنا قعلت هذا لتأمت ا يب ولتعلم ا صال يت ( [: -ونلسالم 

نلفائ   نألوىل: أنه يشرع للعال ول الب نلعل  ولهنسان إذن فعم شيئدا  الف نفعروف ونفرلاف، وفعله فق    
يف  روءه  ا نفرلاف ونفعروف، فيوني هل  سوب ذلم شر ي   أو ا لحة  شر ية : أن يوني لل اا نلسوب 

 ن تى به ف ل  لى س ية ذلم واشرو يته. Uو لة ذلم؛ ألن نل يب 

نألار نلثاي: قالان: إنه إذن نوه  لى ذلم يكان ت وي ه اواشر د بع  نلفعم، ونلسوب يف هذن:  ف  نلتشايش 
واعروف     ه  وله أصمن اا نلس ة، أو فعلته لعذر  ول  ولغ  نلعانم ون  لة، فهنم إذن فعله أاردن  ا ارلاف  

توا ر اواشر د بع  فعلم: شاشان  ليم ولرمبا ح ا بني نل اا نلولولة، فالس ة: أنه اواشر د بع  ننت ائم توا ر 
 نل اا؛ حن تقم  نلسفيه  ا سف ه ون اهم  ا ء له، وتوني ءلية نألار وتكش  حقيقته.

ف ل  : "لتراان  " نلالم للتعليم، أ : اا أءم أن تراان  .- ليه نل ال  ونلسالم  -يف قاله  ،كذلم أيضدا
ي وي  لى رهية نإلاام أو اا ير  باإلاام؛ لقاله:   لى أن نفراام يرى نإلاام أو اا يرى نإلاام، وأن نالئتمام

ائ ته نلرهية. ف ل  لى أن نإلاام يُرى ، فالعلا ف- ليه نل ال  ونلسالم  -"لتراان  " ونئتماا   يكان برهيته 
أو يُرى اا ورنءه مما يرنه، ونلسوب يف هذن: أن نفراام إذن ل ير نإلاام، أو كان يف ااض   ال يرى نإلاام أوال 

 -فقام ب ل أن جيل  للتش    -اثالد  -يرى اا يرى نإلاام: فهنه إذن س ا نإلاام يف صال   ربا ية  أو  ال ية  
، فهن نلذ  ال يرى نإلاام سينل  للتش  ؛ ألنه ل ي ل   لى س ا نإلاام. وحي ئذ : -ركعة نلثالثة قام إىل نل

. ولذلم  ي و  نفراااان ئائفةن ا    اتابعان لهاام، وئائفةن ا     لى  الفه ااادا فاإلاام قائ ن وه  ءلاان
ا يرى نإلاام. لكا لا كان ه اي مخ  ائة ذهب ل ار نلعلماء إىل أنه ي وغي يف نالقت نء: رهية نإلاام أو ا

، أوهل  ص ي ونح ن اتق من  لي  ، وهذن نل   فيه شخ ن ونح ن فق   شخ   أو أل  شخ   وه  يف ص   
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يرى نإلاام أو اا يقت   باإلاام ميك    رهيته، فهنه يغي  ا رهية نلوقية؛ ألن هذن نلشخ  يعتن مما يرى 
ءعم نلرهية  Uنلشرس نفعتن. فالعن  برهية نإلاام أو اا يرى نإلاام؛ ألن نل يب  نإلاام، وحي ئذ  برهيت   له  

 نئتماادا؛ ألنه إذن  ال  لى نف ن برز لل اا ونتض  شخ ه، فح م نفق ا  اا نالئتمام.

غي : "ولتعلمان" أ : اا أءم أن تتعلمان صاليت. ويف هذن  ليمن  لى أنه ي و- ليه نل ال  ونلسالم  -وقاله 
يف  - ليه نل ال  ونلسالم  -، وأن حيرص  لى اعرفة ه يه  Uللمسل  إذن صلى أن يترسى برسال هللا 
: أن يوني -واا يف حكم   ك الب نلعل  واا تعل  نفسائم  -صالته. وفيه  ليمن  لى أنه ي وغي للعلماء 

وهللا  -ألءر ونفثابة نلعظيمة اا هللا ويولغ  يا هللا، وله يف ذلم نحن يعذر إىل هللا  لل اا وأن يعل  نل اا؛
 .-تعاىل أ ل  


