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 ] باب ال تر [
 ] ال تر [نلامتر ونلَاتر: ض  نلشف ، ونفرن  بقاله:  ] باب ال ِتر [ :- رمحه هللا -] ..... [ فيقال نف    

] باب ال تر : -رمحه هللا  -. وقاله -اا باب حذف نفضاف وإقااة نفضاف إليه اقااه  -أ : صال  نلاتر 
 - ال  ، وهذه نلنلاتر يف أصم نللغة: ض  نلشف : وها نلع   نلذ  ال يقوم نلقسمة  لى ن  ني إال بكسر   [

سل  اا صاله يف قيااه، وق  ءاءت  ا لعوا ه وهي اا صال  نلليم ياتر سا نف 8شر  ا هللا  -صال  نلاتر 
 ليه نل ال   -نألحا ي  نل حيحة يف بيان أحكام هذه نل ال  واسائل ا وكذلم ور    ه  Uرسال هللا 
رمح   هللا  -اا ه يه وفعله للةد اا نألحا ي ، ولذلم ن تى نلعلماء اا نحمل  ني ونلفق اء  -ونلسالم 

يف هذه  Uوهذه نفسائم ونألحكام؛ لكي يرتسي نفسل  برسال هللا بويان هذه نلس ا  -برمحته نلانسعة 
قال: ) إن هللا وترن  Uأن نل يب  -رضي هللا   ه وأرضاه  -نل ال  نل  هلا فضل ا، فق  ءاء يف ح ي   لي 
ار قوم أيضدا: أنه أار نل اا باإليت - ليه نل ال  ونلسالم  -حيب نلاتر، فروترون يا أهم نلقرآن   وق  ءاء   ه 

 .-كما سيريت إن شاء هللا   -نلفنر فقال: ) أوترون قوم أن ت وحان   أار تعلي   وإرشا   ون ب  ونستحواب  

 -كما يف ح ي  أ  هرير    -رضانن هللا  لي    -سذه نل ال  أصحابه  - ليه نل ال  ونلسالم  -ووصى 
وهذه  وذكر ا  ا: أن أوتر قوم أن أنام  . ... بثالا   Uقال:  )أوصاي  ليلي رسال هللا  -رضي هللا   ه 

 اا نفسائم ونألحكام:  نل ال  في ا للةن 

 نفسرلة نألوىل: هم نلاتر ونءبن أو س ة؟   

 يف هذه نفسرلة  لى قالني اش اريا: -رمح   هللا  -ن تل  نلعلماء ونلسل  نل ا  

 نحملافظة  لي ا.نلقال نألول: إن نلاتر س ةن ا ك  ن وير ب نفسل  يف فعل ا و 

.  ونلقال نلثاي: إن نلاتر ونءبن

يف هذه نفسرلة. فراا نلقال بع م نلاءاب ف ا قال  -رمح   هللا  -وهذنن نلقاالن مها ا م  الف نلعلماء 
وقال به نل احوان اا أصحاب نإلاام  ،ل ار نلعلماء اا نفالكية ونلشافعية ون  ابلة ونلظاهرية وأهم ن  ي 

يقالان: اا أوتر فق   -أ ي: قال ن م ار  -، وب اءد  لى هذن نلقال -رمحة هللا  لى ن مي   - أ  ح يفة
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باءاب  -وه  أصحاب نلقال نلثاي  -أحسا واا تري نلاتر فق  فاته نخلا وال حيك  بهمثه. وقال ن  فية 
 نلاتر ب رءة   ون نلفر  أ ي نل لانت نخلم . 

ت ل  اللةد ونضحةد  لى أن فعم نلاتر لي   ت    Uوس ة رساله  8اا كتاب هللا  أاا ن م ار فاست لان بر لة  
: -سوحانه وتعاىل  -وال بالزم  وإمنا ها س ةن افضلةن ار بن في ا، فراا  ليل   اا نلكتاب: فقال هللا 

 -أاا وءه  اللة هذه ن ية نلكرمية: فهن هللا  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ

فوني أن نل لانت نففروضة نل  أار   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ    يقال: - سوحانه وتعاىل

ٻ  چ باحملافظة  لي ا ونل  جيب  لى نفسل  أن يلتزا ا إمنا هي وتريةن وليسه بشفعية  ب ليم قاله: 

ونألوس  إمنا يكان يف نلاتر واا ه ا كانه نل لانت مخسدا، فلا قل ا باءاب نلاتر لكانه ستدا   چٻ  

 ل  لى أن نلذ  ي ار باحملافظة  ليه اا نل لانت   چٻ  ٻ  چ ال وس  هلا واا ه ا فا قال: 
صوحه ونلذ  جيب إمنا ها صلانتن مخ ن في ا صال ن وس ى  لى  اهر نلقرآن، فلا قيم باءاب نلاتر أل

 نل لانت ستدا ول يكا هلا أوس   لى  اهر هذن نلقال.

: أنه -رضي هللا   ه وأرضاه  -اا ح ي  أن   Uأاا نل ليم نلثاي: فما  وه يف نل حيحني  ا رسال هللا 
إىل نلسماونت وفر  هللا  ليه نل لانت مخسني صال د، رنء  ربه  -صلانت هللا وسالاه  ليه  -فا  رج به 
 لى نفرنءعة، فما زنل يرنء  ربه ويسرله نلتخفي  حن  فف ا  - ليه نل ال  ونلسالم  - وحثه ااسى
يف ن  ي  نلق سي: ) هي مخ ن وها مخسان، اا يو ل نلقال ل     أ : نلفر   -تعاىل  -مخسدا، فقال 

: ال أزي  نلذ  فرضته  لى  وا   مخ  صلانت وهي مخسان يف نألءر، مث قال: ) اا يو ل نلقال ل     أ 
 لى ذلم وال أنق  ا ه، فلا قل ا باءاب نلاتر ألصوحه صال د سا سةد بُ ل سا نلقال. أاا نل ليم نلثاي اا 

: أن رءالد -رضي هللا   ه وأرضاه  -نلس ة: فما  وه يف نل حيحني أيضاد اا ح ي  ئلحة با  وي  هللا 
أ :  -هم  لي  اها؟  ،  قال: يا رسال هللا ما فر  هللا  ليه اا نل لانت. قال: ) مخ   Uسرل نل يب 

قال: ) ال، إال أن تت اع   ونلقا   : أن نلس نل ُاعا ن يف  - هم يلزاي صلانتن  ا هذه نل لانت نخلم ؟
 ألنه اا  ا نخلم . ؛ن انب، أ : لي   ليم  ا ه الء نخلم  إال أن تت اع، ف ل  لى أن نلاتر ئا ةن 
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: -رضي هللا   ه وأرضاه  -يف نل حيحني اا ح ي  اعاذ با ءوم  Uكذلم نست لان مبا  وه  ا نل يب 
أنه فا بعثه إىل نليما قال له: ) إنم تريت قاادا أهم كتاب  فليكا أول اا ت  اه  إليه ش ا   أن ال إله إال هللا 

ن رسال هللا، فهن ه  أئا اي لذلم فر لم   أن هللا نف     لي   مخ  صلانت  يف كم يام  وليلة   وأن ام د
، فلا  - ليه نل ال  ونلسالم  -قالان: ف     لى أن نلذ  فرضه هللا يف نلليم ونل  ار إمنا ها مخ  صلانت 

حي ما بع   Uقل ا باءاب نلاتر لكانه صال د زنئ  د  لى ذلم، وق  وق  هذن ن  ي  يف آ ر حيا  نل يب 
ال يترتى نلقال برن نلاتر فُر  بع  نألحا ي  نفتق اة؛ ألن هذن ن  ي  يف آ ر اعاذدن إىل نليما، ولذلم 

حن قيم إن بعثه كان يف س ة تس   اا نهلنر . و لى هذن: يكان نلاتر لي  بانءب  ب اللة  Uحيا  نل يب 
 . Uهذه نألحا ي  نل حيحة نل رحية  ا رسال هللا 

واسم يف  ،إىل نلقال باءاب نلاتر -هللا نلرمحة ونلرضانن  ليه اا  -وذهب نإلاام أبا ح يفة نل عمان 
 :نحتناءه بر لة  

ويف رونية:  -قال: ) إن هللا ق  أا ك   Uأن نل يب  -رضي هللا   ه وأرضاه  -أوهلا: ح ي   ارءة با زي    
فنر   هذن صال د هي  ان لك  اا محر نل ع  وهي نلاتر وءعل ا اا بني صال  نلعشاء وصال  نل -ق  زن ك  

وها  و  هللا نلعتكي  -ن  ي  رونه نإلاام أمح  يف اس  ه وأبا  نوو  يف نلس ا ونلوي قي، وفيه رنو  ُتُكل  فيه 
: ) إن هللا ق  زن ك    قالان: ف ذن ي ل  لى - ليه نل ال  ونلسالم  -. وءه نل اللة اا هذن ن  ي : قاله -

 قالان باءاب نلاتر. أنه أارن الزمن زنئ ن  ا نألصم، واا ه ا 

يف  -رمحه هللا  -، ونلذ  أ رءه نإلاام ن اف  نل اذ  -رضي هللا   ه وأرضاه  -نست لان أيضدا   ي   لي 
قال: ) إن هللا وترن حيب نلاتر فروترون يا أهم نلقرآن   قالان: وهذن ن  ي  حس ه نإلاام  Uس  ه: أن نل يب 

سا حيتل به كما حيتل بال حي ، ولذلم قال بعِ نلعلماء يف نل اذ  وقال: هذن ح ي ن حسان، ون 
 ن  ي  ن سا:

 وها يف ن نة كال حي                    و ونَه إن صا لل ءي 
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: ) فروترون يا أهم - ليه نل ال  ونلسالم  -حيتل مبثله. قالان: وق  قال  Uف ا ح ي ن  ابهن  ا رسال هللا 
ن: أهم نإلسالم؛ ألهن  أهم نلقرآن، فرارنا بالاتر ونألار نألصم فيه نلاءاب حن نلقرآن   ونفرن  برهم نلقرآ

 ي ل نل ليم  لى  الف ذلم، ولي  مث  ليم. 

قال: ) نلاتر ح ي،  U، وفيه: أن نل يب -رضي هللا   ه وأرضاه  -كذلم نست لان   ي  بري   با ن  يب 
ا ل ياتر فلي  ا ا   وهذن ن  ي  أيضدا رونه نإلاام أمح  واا ل ياتر فلي  ا ا واا ل ياتر فلي  ا ا وا

وأبا  نوو  يف نلس ا، ووءه نل اللة ا ه يف قاله: ) واا ل ياتر فلي  ا ا   فهن قاله: "لي  ا ا" أ : لي  
، قالان:   لى ه ي ا نلكاام وهذن أشوه بالا ي ، واثم هذن نألسلاب ال يريت إال ل ي ونءب  أو فعم ارم 

و  نلاتر ونءودا اا فعله أ يب واا تركه فهنه يرمث. هذن ا م أ لة نلفريقني وحنل نل ائفتني، ونلذ  فرص
: ها نلقال بع م وءاب نلاتر، وذلم ل حة  اللة نلكتاب ونلس ة  لى هذن -ونلعل      هللا  -ي ء  

 :نلقال. و انيدا: أن  ليم نلقائلني بالاءاب جياب   ه اا وءاه  

ألحا ي  نل   له  لى نلاءاب أضع  وأقم ارتوةد اا حي  نلس   اا نألحا ي  نل   له  لى أوالد: أن ن
   م نلاءاب، ولذلم يق م اا يف نل حيحني  لى اا يف  اه فضالد  ا كان  اه اتكلمدا يف س  ه.

ب  ونستحواب  ، فهن ا نقال: إن نألار أار ن  U انيدا: لا سلمه صحة هذه نألحا ي  و وا ا  ا رسال هللا 
؛ ألن نلقا   : أن نألار ي رف  ا  اهره إن وء  نل ليم نل حي  نلذ  ي ل  لى  ولي  برار حت   وإجياب 
ذلم نل رف، وق   له نألحا ي  نل حيحة نل  اسم سا ن م ار  لى أنه ال جيب  لى نفسل   ا 

 نل لانت نخلم . 

علماء حي ما قالان: س ة، قالان: س ةن ا ك  ن، و    ن م ار: ولكا نل ،و لى هذن: فالذ  ي ء : أن نلاتر س ةن 
نلس ة نف ك   تقارب نلانءب، ولذلم فا سئم نإلاام أمح   ا رءم  ي ام وال ياتر فقال: "هذن رءم ساء". 
ي  يعي: لا كان  لى  ا  وئا ة  وبر   ل ي ي نلاتر يف حياته، فال ي وغي للمسل  أن يفرس يف هذن نألار نلعظ

 يف هذه نل ال  نفواركة.  - ز وءم  -ونخلا نلكوا نلذ  ءعله هللا 

أ : يف هذن نفاض  سرذكر لم للةد اا نفسائم ونألحكام  ] باب ال تر [: -رمحه هللا  -وقال نف    
هم  -نفتعلقة ب ال  نلاتر. ه اي اسائم تتعل  بالاتر اا حي  نلاقه واا حي  نلع   واا حي  نلقضاء 
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إىل  ا ذلم اا نفسائم نل  تتعل  سذه نل ال . فما  ا   أئمة  -شرع قضاهه أو ال يشرع قضاهه؟ ي
يف ذلم.  Uأهن  يذكرون باب نلاتر ويذكرون نألحا ي  نلانر    ا رسال هللا  -رمحة هللا  لي    -ن  ي  

يم مث أوتر يف ن   نلليم مث أوتر يف يف نلاتر: أنه كان ياتر يف أول نلل - ليه نل ال  ونلسالم  -وللة ه يه 
، وهذن ي ل  لى ءانز نلاتر يف -بر  وأاي صلانت هللا وسالاه  ليه  -آ ر نلليم، فما كم نلليم ق  أوتر 

أول نلليم وءانز نلاتر يف وس  نلليم وءانز نلاتر يف آ ر نلليم؛ ألن نل اا خيتلفان فم    اا يست ي  ويقاى 
ييسر له نلقيام يف آ ر نلليم، وهذن أفضم وأكمم اا  -سوحانه وتعاىل  -فاهلل   لى نلاتر يف آ ر نلليم،

 :وءاه  

أوهلا: أهنا سا ات نإلءابة، فهن نلثل  نأل ا اا نلليم ترءى فيه إءابة نل  ا  ولذلم  وه يف نل حيحني 
قال: ) ي زل هللا تعاىل يف نلثل  ن  ر اا كم  Uأن نل يب  -رضي هللا   ه وأرضاه  -اا ح ي  أ  هرير  

 ليه  -ليلة  ويقال: ...   ي زل إىل نلسماء نل نيا نزوالد حقيقيدا كما  وته به نل  اص نل حيحة نل رحية، فهنه 
ن   سذن نللف  نلعر  نلانض  نل اللة نلذ  له حقيقته وال وال لترويله وصرفه  ا  اهره  -نل ال  ونلسالم 

ل رب ا يف نلثل  ن  ر اا كم ليلة  إىل نلسماء نل نيا   ال يقال: ت زل رمحته وال ي ول هذن نل   وإمنا ) ي ز 
يوقى  لى اا ءاء يف صري  نلس ة "ي زل رب ا": ي زل رب ا، ونعتق  ذلم؛ ألن نلس ة نل حيحة  ا رسال هللا 

U  ونلعمم به )  -ن توار هذن نلظاهر  - له  ليه ول ترت بترويم  ي رفه  ا ذلم نلظاهر فاءب ن تواره
ي زل رب ا إىل نلسماء نل نيا يف نلثل  ن  ر اا كم ليلة ، ويقال: هم اا  نع  فرستنيب له؟ هم اا استغفر  
فر فر له؟   ف ذن ي ل  لى فضم هذه نلسا ة وفضم نلثل  ن  ر اا نلليم وفضم أن يكان نلاتر يف هذن 

  اء أمس ؟ قال: ) ءاف نلليم ن  ر   فوني أن ءاف نلليم ن  ر نل  ا  أ  نل Uنلاقه نفواري. وفا سئم 
كرميدا حليمدا رحيمدا ءان دن ال ير  اا سرله، ولك ه فضم   -سوحانه وتعاىل  -فيه أقرب إىل نإلءابة وإن كان هللا 

ة نلقيام اا بني نألوقات؛ لعلمه وحكمته وأ  ى كم  اام  حقه، فالذ  يتكل  ويتعب وي  ب ويتحمم اشق
يف هذه نلسا ة نل  ه أت في ا ن فان ونااه في ا نلعيان ونل اا يف لذ  نل ام ونلكرى وها يقام ي اءي هللا 

 .-سوحانه وتعاىل  -، فهن هذن  ظي ن     هللا -ءم ءالله  -

ة كذلم أيضدا اا فضم نلاتر يف هذن نلاقه: أنه أقرب إىل نإل الص، ولذلم يكان نإلنسان أبع   ا رهي
ال ترنه  نين وال تسم  به أذنن وال  8نل اا و ل  نل اا وشعاره  به، وإذن كان نلعمم نل ا  بي م وبني هللا 
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يشعر به أح ن فهنه أ ظ  ألءري وأ قم يف ايزننم وأرءى لرمحة ربم، فافسل  حي ما حيرص  لى نلاتر يف هذه 
ماء  لى أن نألفضم: أن ياتر يف آ ر نلليم لكا نلسا ة فهنه حيرص  لى سا ة  اواركة ، واا ه ا: أل  نلعل

 Uإن كان يغلب  لى   ه أنه يقام فاألفضم: أن ي  ر وأن ي ام أول نلليم مث ياتر يف آ ر نلليم؛ ألن نل يب 
". "اا كم نلليم" يعي: U وه   ه يف ح ي  أم نف ا ني  ائشة قاله: "اا كم نلليم ق  أوتر رسال هللا 

نلاتر  - ليه نل ال  ونلسالم  -ره. مث قاله: "وننت ى وتره إىل نلسحر". فكان آ ر أاره اا أوله وأوس ه وآ 
يف نلسحر، و لى هذن: نستحب نلعلماء هذن نلاقه إذن كان نإلنسان قا ردن  لى نلقيام أاا إذن كان نإلنسان 

 لى   ه أنه لا نام ال  يغلب  لى   ه أنه ال يقام أو يغلوه نل ام أو ءاء يف سا ة اتر ر   اا نلليم و لب
رضي هللا  -أوصى أبا هرير   Uيستيق  قوم نلفنر، فهنه ير ذ با زم، ون زم: أن ياتر قوم أن ي ام؛ ألن نل يب 

بالاصايا نلثالا: أن ي ام  ال ة أيام اا كم ش ر، وأن ياتر قوم أن ي ام، وأن ي لي  -  ه وأرضاه 
 Uأل  هرير  وكان حويودا إىل رسال هللا  - ال  ونلسالم  ليه نل -نلضحى. فكانه اا وصاياه نلثالا 

فروصاه أن ياتر قوم أن ي ام، فهذن كان نإلنسان ال يستا   اا نفسه أن يقام فهنه يعمم سذه نلاصية نل واية 
فياتر قوم نااه، فهن وق  نااه يف ا ت   نلليم فق  أوتر يف ن   نلليم وإن وق  نااه يف  U ا رسال هللا 

 نلليم فق  وق  وتره يف أول نلليم.أول 

نفسرلة نلثالثة: بع  بيان حك  نلاتر وفضله واا يتعل  بروقاته ه ا اسرلةن، وهي اسرلة ب نية وقه نلاتر وهناية 
قال يف ح ي   Uوقته: فالاتر ب نية وقته: اا بع  صال  نلعشاء وهناية وقته: إىل نلفنر وذلم ألن نل يب 

، وق  صح  بعِ نلعلماء إس ا ه: كا اك  وونفقه نلذهيب -رضي هللا   ه وأرضاه  - ارءة با حذيفة 
 ليه  -وبعِ  لماء ن  ي  اا نفتر ريا ي ح  إس ا  هذن ن  ي  بالشانه . يف هذن ن  ي  قاله 

ل ع   وقاله: ) هي  ان لك  اا محر : ) إن هللا ق  أا ك  ب ال   هي  ان لك  اا محر ن-نل ال  ونلسالم 
يق   اا هذه  Uنل ع    كانه محر نل ع  أفضم وأ ز اا ميلكه نلعرب ولذلم يقال بعِ نلعلماء: إن نل يب 

ن ملة: أن نلاتر  ان اا نل نيا واا في ا؛ ألنه إذن كان  ا نفال محر نل ع  وكانه أفضم اا  ا نفال ف ي 
: ) وق  ءعل ا لك  اا بني صال  - ليه نل ال  ونلسالم  - وأحرى، فقاله أفضم مما  ونه اا باب أوىل

 لى أن نلاتر ال يو أ إال اا  -وها اذهب ن م ار  -نلعشاء وصال  نلفنر   فر ذ نلعلماء اا هذن  ليالد 
 بع  صال  نلعشاء، وحي ئذ  ال سلا اا حالتني: 
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 ، ف ذن بال إشكال  وترن اعتنن ونق ن يف نلاقه نفعت  به.ن الة نألوىل: أن ت لي نلعشاء يف وقت ا مث تاتر

 ن الة نلثانية: أن ت لي نلاتر قوم   ال وقه نلعشاء، وحي ئذ  ال خيلا اا ضربني: 

كما ها اذهب   -إن صليته قوم   ال وقه نلعشاء؛ ألن   ال وقه نلعشاء يكان مبغيب نلشف  نألمحر 
خيتل  ب ال نلليم وق ره،  -لشم  مبا يقرب اا سا ة  و شر  قائ  ويكان تقريودا بع   روب ن -ن م ار 

ف ذن نلق ر نلذ  ها ب نية وقه نلعشاء  -لكا هذن ن    الودا ال يتناوز سا ةد و شر  قائ  إىل سا ة  ورب  
 إذن أوتر يف هذن نلاقه فال إشكال إذن كان اا بع  صال  نلعشاء، لكا إن أوتر قوم وقه نلعشاء فحي ئذ  ال

 خيلا وتره قوم وقه نلعشاء اا صارتني أو اا ضربني:

نلضرب نألول: أن يكان بع  فعم صال  نلعشاء، كرءم  سافر مث صلى نفغرب ونلعشاء فنم  بي  ما ل  
وأرن  أن ي ام، فقال: أري   -وحي ئذ  تكان صال  نلعشاء يف وقه نفغرب ول ي  م وقه نلعشاء بع   -تق س  

، فالاقه وقه نفغرب ول ي  م وقه نلعشاء، ف ا يري  أن ي لي نلاتر بع  نلعشاء فعالد ال أن أوتر مث أنام
: ) - ليه نل ال  ونلسالم  -بع  نلعشاء يف وقت ا، و لى هذن ير  نلس نل: هم نلعن  ب ال  نلعشاء يف قاله 

: اا بع  صال  نلعشاء -م  ليه نل ال  ونلسال -وق  ءعل ا لك  اا بني صال  نلعشاء وصال  نلفنر   ارن ه 
أم أن نفرن : اا بع    ال وقه نلعشاء؟ فهن قيم: اا بع  فعم نلعشاء: ي   أن جيم  بني نفغرب ونلعشاء 

وها  -ل  تق س  مث ياتر ويرتاح وهذن قال ئائفة اا نلعلماء وله وء ه اا ن  ي ، وإن قيم بالاءه نلثاي 
فحي ئذ  ي تظر إىل أن ي  م وقه نلعشاء، فهذن   م وقه  -نلعشاء أنه يكان اا بع  فعم نلعشاء يف وقه 

نلعشاء صلى نلاتر في لي نلعشاء تق ميدا ر  ةد اا نلشرع ويوقي نلاتر إىل وقت ا وهذن اذهب ء ار نلعلماء 
، ونألول اا نلقا  مبكان: أنه يسا  له إن ل  ل  تق س  أن ياق  صال  نلاتر بع  صال  -رمح   هللا  -
لعشاء؛ الحتمال لفظه ) وق  ءعل ا لك  اا بني صال  نلعشاء وصال  نلفنر   وإذن  رف ا ب نية نلاقه فا  ن

ولاها  -نلس نل: اا هي هناية وقه نلاتر؟ أل  نلعلماء  لى أن وقه نلاتر اا حي  نألصم ونلفضم 
نلفنر نل ا   وأذن ل ال   يتقي  ب  ال وقه صال  نلفنر، فهذن ئل  -نلعلماء يعتنون اا حي  نللزوم 

نلفنر فق  ننت ى وقه نلاتر اا نلليم، وحي ئذ  يكان قضاءد، ون تلفان هم يقضي اا بني نألذنن ونإلقااة اا 
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وها نل حي   - م ار: أنه ي  ر إىل ئلاع نلشم  صال  نلفنر أم أنه ي  ر إىل ئلاع نلشم ؟ واذهب ن
 :وذلم أل لة  ، -

أوترون قوم أن ت وحان   فنعم نلاتر قوم نإلصواح وهذن يكان بال سوة للاقه قال: )  Uأوهلا: أن نل يب 
ب اللة نلفعم: قضاء نلاتر بع  ئلاع نلشم  ف لى، كما يف  - ليه نل ال  ونلسالم  -نفعتن. مث  وه   ه 

ى إذن فاته حزبه اا نلليم فر   أو شغم  صل Uنل حي : "كان نل يب  -رضي هللا    ا  -ح ي   ائشة 
صال  ليله اا بني ئلاع نلشم  إىل نلزونل مث  - ليه نل ال  ونلسالم  -بال  ار      شر  ركعة". في لي 
 -إذن وق  يف نل  ار فهنه يشف  و لى هذن اذهب ن م ار  -كما سيريت   -يشف  وتر نلليم؛ ألن قضاء نلاتر 

ال  بع  نل و  إال ركعة نلفنر   واذهب : ) ال صU، ولذلم قال -أنه ال ي لي نلاتر بني نألذنن ونإلقااة 
ئائفة اا نلعلماء:  لى أنه ال يت فم اا بني أذنن نلفنر وإقااة نلفنر إال بر يوة نلفنر  لى  اهر هذن 

 ئ وقه نلقضاء بتُ نن  ي ، و لى هذن: فهنه ي  ر نلاتر إىل ئلاع نلشم  فهذن نرتفعه نلشم  قي  را   
قاالد وفعالد، أاا نلقال: فقاله  Uفيقضي نلاتر إىل زونل نلشم ؛ فا  وه يف ن  ي  نل حي   ا رسال هللا 

يف نل حي : ) اا نام  ا حزبه اا نلليم فقرأه اا بني ئلاع نلشم  إىل زونهلا   - ليه نل ال  ونلسالم  -
ليم  لى  اهر هذن ن  ي  وصلى اا بني ئلاع نلشم  كتب له كرمنا قرأه اا سا ته   فما نام  ا قيام نل

وزونهلا كتب هللا له نألءر كرنه صلى يف وقته، و لى هذن: يكان وقه قضاء نلاتر يف هذن نلاقه اا بني ئلاع 
  نلشم  ونرتفا  ا قي  را   إىل زونهلا، فهذن ننت ى نلزونل فالذ  يظ ر: أنه ال يشرع نلقضاء اا بع ؛ لقاله: 

 ئلاع نلشم  إىل زونهلا   وحي ئذ  ي  م نلعشي نلذ  يقارب به وقه اا بع ه ال اا قوله. و لى ) اا بني
هذن: فهنه يكان قضاء نلاتر اا بني ئلاع نلشم  إىل نلزونل. مث ير  نلس نل  ا صفة قضاء نلاتر، يقضى 

زي  ونح  د وتشف  وال سدا وتنلاتر شفعدا، فهن كان اا  ا تم أن ت لي مخ  ركعات  بالليم فهنم ت لي مخ
فالفر  بني وتر نل  ار إذن قضي نلاتر يف نل  ار وبني نلاتر إذن أ   يف نلليم: أنم يف نلليم ت  ا يف  ت  ا،

صال  نلاتر وتق ه  لى  اهر ح ي  ن سا، ولكا يف وتري إذن قضيته يف نل  ار فهنم تشفعه ويكان 
إذن فاته حزبه اا نلليم صلى  Uيف نل حي : "كان نل يب  -رضي هللا    ا  -ركعتني تااتني؛   ي   ائشة 

: أنه ي لي بالليم إح ى  شر  ركعةد - ليه نل ال  ونلسالم  -بال  ار      شر  ركعة". وق  كان اا ه يه 
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فلما قاله: "صلى بال  ار      شر  ركعة"  ل  لى أنه شف  نلاتر، و لى هذن: ن تن ل ار نلعلماء أن 
 ء نلاتر: أن يشفعه بركعة . مث ه اي   ائ  للقضاء يف نلاتر:نلس ة يف قضا

 فت لي ركعتني كسائر نل انفم. ،، ويكان شفعه ات الد ال ا ف الد أوهلا: أنه يشف  نلاتر فيثى وال ي لى ونح  د 

 نء، ففي : أنم ال ت  ا بع  نلركعة نألوىل كا ال نفاءا ، أو قوم نلركعة نألوىل كا ال نفاءا  يف نأل انياد 
 بي  ما. نل  ار تقت ر  لى ركعتني ب ون   اء  

يف ذلم كما يف  Uنلفر  نلثال : أن صال  نلليم بالاتر يستحب في ا ن  ر  لى ق ر نإلمساع؛ ل  يب نل يب 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  چ ح ي  أ  بكر و مر يف قيام نلليم. وقيم يف قاله: 

إنه يف قيام نلليم، فحي ئذ  قالان: إن صال  نلليم يستحب في ا إمساع نفسل  نفسه قرنء  نلقرآن فهنه  چڻ  
وقرأ سار   Uياق  نلاس ان وي ر  نلشي ان ورمبا ت زله االئكة نلرمحا، فق   ن  أح  أصحاب رسال هللا 

فا  Uته، فر ن نل يب نلك   فناءت  مااةن أو سحابةن فحمح  نلفرا و شي  لى  نبته حن  ف  صال
: ) نقرأ فالن، تلم نلسكي ة ت زله بالقرآن   فيسا ويستحب يف - ليه نل ال  ونلسالم  -أصو  فقال له 

 ي  يسمعه نلغا وإمنا إذن كان نفكان يسعه للن ر قيام نلليم أن يرف  صاته قليالد، ال جي ر اوالغدا وال يسر 
ار  لى نبا اسعا  ونستم  إىل قرنءته وقال: ) اا أرن  أن  Uن نل يب قليالد  ون أن يره  نفسه فال برا؛ أل

يقرأ نلقرآن  ضدا ئريدا فليقرأه بقرنء  نبا أم  و    ويشرع له إذن   ا يف نلاتر أن يرف  صاته، ولذلم فا  كان 
أ : أن هللا فقال له: ) سم تع ه سم تع ه    - ليه نل ال  ونلسالم  -نبا اسعا  يف وتره فاستم  ل  ائه 

سيستنيب   اءي، ف ل  لى أنه رف  صاته ب  اء وتره، واا ه ا أ ذ نلعلماء اشرو ية صال  نلليم أن 
تكان ء رية يسم  نإلنسان نفسه ويسم  اا حاله إال إذن كانان نائمني يشاف  لي   فهنه خيف  اا قرنءته. 

نإلسرنر، فهن نحملفاظ اا ه   رسال هللا  إذن  وه هذن ف م يفعم ذلم يف نل  ار؟ قالان: يستحب يف نل  ار
U  يسر وال جي ر ولذلم ُن   - ليه نل ال  ونلسالم  -يف صال  نل  ار نل  هي نافلة نل  ار: أنه كان

  - ليه نل ال  ونلسالم  -صلانت نل  ار سريةد إال نلفنر يف نلفرنئِ، فهذن ئلعه نلشم  إىل  روسا صلانته 
نلظ ر ونلع ر كل ا سرية، و لى هذن قالان: إنه يسر إذن قضى وتره بال  ار. وهذه كانه كل ا سرية، واا ه ا 

اا نلفانر  نل  يفر  في ا بني أ نء نلاتر وقضائه. مث نلس ة يف نلاتر: أن يكان يف قيام نلليم أ  يستحب 
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 -إن شاء هللا  -ريت للمسل  أن يقام نلليم مث جيعم وتره وتردن لل لانت أ : لع   نل ال  نل  صالها، كما سي
 بيانه وتف يله.
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حف   -رضي هللا   ه و ا أبيه  -هذن ن  ي  نلذ  رونه نل حا  ن ليم أبا  و  نلرمحا  و  هللا با  مر 

 .Uلرسال هللا  Uفيه س نل أح  أصحاب نل يب 

"اا ترى" نلرأ  يف نألصم يكان نءت ا دن وتق يردن اا نإلنسان، لك ه يعن  ] ما ترى يف صالة اللي ؟ [قال:  
ولي  نفرن  به  Uبه يف نلفتاى  لى اذهب نإلنسان وس ته وئريقته نل  يسا  لي ا، وه ا نفرن  به: س ة نل يب 
رل نلعال ويقال: اا ور  نلرأ  نلذ  ال يقام  لى نلشرع، و ليه قالان: يقال نلسائم إذن نستفن: اا ترى؟ يس
؟ فيسرل  ا ه    Uترى؟ أو اا تقال؟ أو حنا ذلم، ولكا نألفضم: أن يسرله ويقال: كي  كان نل يب 

 .- ليه نل ال  ونلسالم  -فيكان ذلم أشوه يف  اه خبالفه ها  Uرسال هللا 

واسك    U هذن س نلن وها ي ل  لى فضم أصحاب رسال هللا ] ما ترى يف صالة اللي ؟ [ويف قاله: 
بالس ة وحرص    لي ا فكان نلرءم إذن أرن  أن يفعم نلفعم أو يقام بالعوا   ال يق م وال ي  ر حن يسرل  

هذن وهللا نلتافي  وهذه هي نلسعا   وهذه هي نلرمحة وهذه هي  - ليه نل ال  ونلسالم  -كي  كان ه يه 
و  هللا يسرل، فهذن   اي أ   نع  إىل  مم  أو قال  نهل نية: أن يكان نفسل  التزادا بالشرع فهذن أرن  أن يع

وأ وته بال ليم  Uوس ته وئريقته أم ال؟ فهن كان  لى ه   رسال هللا  Uفاسرل هم  ليه ه   رسال هللا 
يف ذلم، و لى هذن: فهنه حر ي بافسل  أن يرتسي بال حابة  Uوأقام ن نة  ليه فهنه يعمم به وي تسى به 

وأن يسرل حن ولا كانه يف نألاار نلانضحة اا  ي ه إذن  فيه  ليه نلس ة في ا،  -   رضانن هللا  لي -
 -فق  يعل  نألاار برشكاهلا وكيفية أ نئ ا لكا س نلم ب قة   ا نلس ة أفضم وأكمم، واا ه ا: كان نلتابعان 

 نلسا وا  ذلم ، ونلرءم ا    كوا Uيسرلان نل حابة  ا صفة نلاضاء: صفة وضاء نل يب  -رمح   هللا 

وه   Uقاهللا: سأهللا رج  النيب  - رضب هللا عنهما - عن عبد هللا بن عمر - 231] 
قإذا خشب أحدكم الصبح  ،؟ قاهللا: ) مثىن مثىنلع املنرب: ما ترى يف صالة اللي ع

قأوترت له ما صلع (. وأنه كان يق هللا: ) اجعل ا آخر صالتكم باللي   صلع واحدةب 
 وتربا ( [.
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وأن جيعل ا  ،يسرل، كم ذلم حودا للس ة وحرصدا  لي ا وئلودا للعمم سا. نسرل هللا نلعظي  أن يرزق ا هذن ن ب
 وأن يرزق ا حسا نخلتام وحنا اا أهل ا.  ،اا أهم نلس ة مما رز  نلتمسم سا ونلعيش  لي ا

   صال  نلليم" نفس ول   ه صفة صال  نلليم . "يف ] ما ترى يف صالة اللي ؟ [: -رضي هللا   ه  -يقال 
. ه ا ها نهل   يف  Uأ : يف صفت ا ويف نهل   و لى هذن ءانب رسال هللا  ] ما ترى يف صالة اللي ؟ [

صال  نلليم ونعتنه ءانبدا ءااعدا اانعدا ال حن  ه بشيء  وال نقي ه بشيء ؛ ألن نلقا   : أنه ال جياز تر ا نلويان 
] ما ترى يف صالة : -رضي هللا   ه  -صال  نلليم. وقاله  - ليه نل ال  ونلسالم  -ءة، فوني  ا وقه ن ا

وق  أ ى هللا  لى  - ز وءم  -صال  نلليم اا أحب نل ا ات واا أشرف ا وأ ظم ا أءردن     هللا  اللي ؟ [
، فهن قيام نلليم ال حيرص  ليه إال أهل ا فال خيتار هللا لقيام نلليم إال نفاف  نلذ  يري ه لرمحته وفضله وبره

ڑ  ڑ  ک  ک    چ اسل ن وال حياف   ليه إال ا اان ولذلم قيم ها شعار نل ا ني و أب نأل يار نفتقني 

ءم  -يقربه إىل هللا  فما أحب هللا: أحب  وا ته وأحب كم شيء    چک  ک  گ  گ  گ  گ      
، فهن نشتغم يف هناره بويعه وشرنئه وأ ذه و  ائه، فرقوم  ليه ليله ناءى ربه فرقوم  لى هللا تائودا اا -ءالله 

، -سوحانه وتعاىل  -ذنوه، اس محدا اا   ئه، سائالد نلعظي  اا  فاه وبره وفضله وكراه وإحسانه وا ه 
ن وهللا يعل  اا قرنر  قلوه أنه اا تري نااه وال رنحته وال ضنعته إال رنكعدا سا - ز وءم  -فيقوم  لى هللا  ء د

ألاريا: نخلاف اا هللا، وئلب رمحة هللا، ولذلم زكى هللا أهم هذه نخل لة نلكرمية وأ ى  لى اا وف  هلذه 

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ    وئ  ۇئ  چ : -سوحانه  -نل ا ة ن ليلة فقال 
  بني نخلاف ونلرءاء ء احان ي انن سما إىل نلسالاة وحسا نلعاقوة نل  ال  ز  اع ا فقرن هللا هل چ  ۇئ

أنه اا جتافه ء اس   -سوحانه  -وال ن ناة فالعو  اا بني نخلاف ونلرءاء، فزكى هللا أهم قيام نلليم وأ وه 

وئ  ۇئ  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ    چ  ا نفضاء  إال  افدا اا هللا وئلودا لرمحة هللا 
واا ه ا قال نلعلماء: اا أ ظ  نألسواب نل  تعني  لى قيام نلليم وتقا   زمية نإلنسان  لى إحياء  چ  ۇئ

وكثر  ذكر ن  ر . فهن نف اا ال يقر قرنره بذكر ن  ر  وال ترتاح نفسه  -ءم ءالله  -نلليم: نخلاف اا هللا 
زهلا و رصات يام نلقيااة، فع  ها يفزع وخياف وكثر  وال ي مئا قلوه كلما ذكر ش نئ  ن  ر  وأهانهلا وا ا

 افه سويم ألا ه فما  اف هللا يف نل نيا أا ه هللا يف ن  ر ، وهللاُ ال جيم  لعو ه بني  افني وأا ني، فهاا 
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، و لى -نسرل هللا نلسالاة ونلعافية  - اف يف نل نيا وأاا يف ن  ر  وإاا أاا يف نل نيا و اف يف ن  ر  
وق  زكى  -سوحانه وتعاىل  -اا أحب نل ا ات إىل هللا  -وهي قيام نلليم  -: فهن هذه نل ا ة نلكرمية هذن

وق  حس ه  ا ونح   اا  -وبني أهن  قااان  افدا ا ه وئلودا لرمحته، ويف ن  ي   -كما ذكرنا   -هللا أهل ا 
يا االئك ،  و   اا نلذ  أقااه اا حوه : أن نلعو  إذن ءا  ليه نلليم فقام يت ن  قال هللا: ) -نلعلماء 

وهللا  -وزوءه، كان ا  زوءته ويف فرنشه وضنعته اا نلذ  أقااه اا حوه وزوءه وأهله وش اته؟  يقالان 
قالان: يرءا رمحتم وخيشى  ذنبم. هللا أ ل  أنه خيشى  ذنبه وأنه يرءا رمحته، ولك ه س نل تشري    -أ ل  

      : -تعاىل  -ة نفقربني  لى فضله "يرءا رمحتم وخيشى  ذنبم"، فيقال هللا وتكرس  وش ا    اا نفالئك
) أش  ك  أي أا ته اا  ذن  وأصوته برمح    ف ذن فضمن  ظي ن. وقال بعِ نلعلماء: إن قيام نلليم اا 
رهيا أ ظ  نألسواب نل  ي ف  سا  اف ن  ر  وي ل  لى ذلم ح ي  نبا  مر يف نل حيحني: فهنه رأى 
أفز ته، وأنه أيت به إىل نلوئر فرصو  خياف وأصو  نفَلم يقال له: ال تُورَع ال ترع، مث فا أصو  وق  ا  لى 

  : - ليه نل ال  ونلسالم  -فقال ،  Uق ت ا  لى رسال هللا  -وأم نف ا ني  Uزوج نل يب  -حف ة أ ته 
) إن أ اي رءمن صا ن فليعي  لى نفسه بقيام نلليم  . فكان  و  هللا ال ي ام اا نلليم إال قليالد. يقال 

نلعلماء: يف نلرهيا نفس ا قيم له: "ال تُرع" يعي: ال س ، فقالان: إن ش نئ  ن  ر  أااهنا بقيام نلليم، فما 
اا  رصا ا  - ز وءم  - نئ  ن  ر  وأن ي ا ه هللا أحب أن ي ا ه هللا اا فزع ن  ر  وأن ي ا ه هللا اا ش

واا في ا اا أهانهلا فهنه يكثر اا قيام نلليم، ولذلم قال نلعلماء: إن هذه نخل لة نلكرمية ال يست يع ا كم 
أح  ؛ ألن نألاان يف ن  ر  ال يكان إال لأل يار نل فا  نألبرنر اا نحملس ني نفتقني، فما كمم  افه  ظ  

 . نسرل هللا نلعظي  مب ه وكراه أن جيعل ا وإياك  ذلم نلرءم.-ءم ءالله  -و  أاانه بني ي   هللا أاانه 

كرن يقال: يا رسال هللا بني ل نهل   ونلس ة كي  أقام   ] ما ترى يف صالة اللي ؟ [] ..... [يف س نله 
] ) صالة اللي  ودا سائله إذ سرل: وي Uنلليم؟ أو صفة قيام نلليم، أو ااذن أفعم إذن قمه يف نلليم؟ فقال 

: ) صال  نلليم   - ليه نل ال  ونلسالم  -قاله مثىن مثىن، قإذا خشب أحدكم الفجر قلي تر ب احدة ( [. 
 وهذن ءانبن  ام. ) صال  نلليم اثى اثى ، ) اثى اثى   فيه وء ان:
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لى هذن: أ ذ ئائفة اا نلعلماء أن نلس ة نلاءه نألول: أن تقال ركعتني ركعتني أ : ي لي ركعتني ركعتني، و 
فيما قام نلليم ونألفضم ونألكمم: أن يتش   ويسل  يف كم ركعتني قالان: ألنه إذن تش   فهنه ي يب فضم 

 نل  اء وي يب كذلم فضم ن لاا، واا ه ا يكان  مله أكثر و انبه أ ظ .

 -ق   أن يكان نلع   شفعدا  Uإن رسال هللا : -وها نلاءه نلثاي يف ) اثى اثى    -وقال بعِ نلعلماء  
: تسل  اا ركعتني -وهذن ها نل حي   ، فقاله: ) اثى اثى   أ : أنه يكان بالع   نلشفعي، تسل  اا شف  

، وق  حف  اا ه يه  ذلم، فق  وصم نألرب  بسالم   - ليه نل ال  ونلسالم  -واا أرب   واا سه  واا مثان 
يف نل حي ، ولكا يف م  -رضي هللا    ا  -لركعة نأل ا  كما يف ح ي   ائشة ونح   ول جيل  إال يف ن

، -اا حي  ن انز  -يف نألفضلية، اا حي  ن انز جياز لم أن ت لي ركعتني ركعتني وتسل  يف كم ن  تني 
لسالم  ليه نل ال  ون -وجياز أن ت لي أربعدا وتسل  يف آ رها ومثاَي تسل  يف آ رها كما حف  اا ه يه 

، ولكا نألفضم فيه تف يم: يف بعِ نألحيان يكان نلاقه ق ادن  لى نإلنسان وحيتاج إىل حف  نلاقه؛ -
ل ال نفقرأ فلا تعار  اعم ءلاسم للتش  ، حتتسوه يف ركعاتم نلثمانية ير ذ ق ر رب  سا ة اثالد وأنه 

با زأيا وأر ت لكم ءزء اثالد أر ت  بي م وبني نلفنر سا ة وتري  أن تقرأ ءزأيا اا كتاب هللا فهن صليه
 الا أءزنء اثالد ن زء إىل  ل  سا ة تقريودا ي ت ي ا ه نلقارئ فهذن نحتسوه هذن نلاقه ا  نلركاع ونلسنا  
بسا ة فهنم لا نحتسوه ن لاا للتش   فلا تست ي  أن تستت  ن زأيا نلذ  ها قياام ف م نألفضم أن 

سئم كما  Uب نلركعتني ركعتني؟ نألفضم: أن ت يم نلقرنء ؛ ألن رسال هللا ت يم نلقرنء  أم نألفضم أن ت ي
: "أ  نل ال  أفضم؟" يعي: هم نألفضم ئال نلركاع، -رضي هللا   ه  -يف نل حي  اا ح ي  ءابر 

: ) ئال نلق ات   أفضم نل ال : - ليه نل ال  ونلسالم  -ئال نلسنا ، ئال نلقرنء ، أي ا أفضم؟ فقال 
 ات، ) ئال نلق ات   يعي: ئال نلقيام، و لى هذن ئال نلقيام بالقرنء ، وقالان: ) ئال نلق ات  : ئال نلق

نلقرنء  نل  ي ال اع ا نلقيام، واا ه ا: يفضم أن تكان قرنءته ئايلةد وقيااه ئايالد، فهن ك ه ال حتف  إال 
نإلنسان ولا كان ال حيف  إال نفعاذنت ساردن ق ا د تكررها فهن هذن نلتكرنر يعتن اا نلقرنء ، ولا كرر 

فكررها، فههنا قرآن وله  انسا و انب قرنء ا، ال يظل  اا هللا أءردن. و لى هذن: فهنه يستحب له أن ي يم 
نلقرنء  وأن ي يم نلذكر ونلقرآن؛ ألنه أشرف نلذكر وأفضله، فالركاع ونلسنا  ونلتش   نلذكر فيه  ون ذكر 

ىل هللا نلقرآن، واا ه ا، نفختار اا اذنهب نلعلماء: أن نألفضم: ئال نلقرنء ، وأن نلقرآن، فرحب نلكالم إ
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نلركاع ونلسنا  يفضم إئالت ا بق ر نلقرنء ، لكا بشرس: أن ال حي م نلتعار ، فهن ح م نلتعار  فالقيام 
 أفضم. 

ى ركعةد ركعةد ركعةد ويسل  و لى هذن: فلا صلى يف نلليم ركعةد مث صل ] ) صالة اللي  مثىن مثىن ( [: Uقال 
اا كم ركعة  يكان  الف نلس ة و الف نهل  ، حن ش   فيه بعِ نلعلماء وقال: ال ي لي ركعةد إال إذن 

: أنم ] ) صالة اللي  مثىن مثىن ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -ق   نلاتر أو نقِ نلاتر. وأ ذ اا قاله 
اا آ ر نلليم صار نلع   اثى اثى، واا ه ا: ي قِ نلاتر بركعة  لا صليه نلاتر يف أول نلليم وشفعته بركعة  

: ) ال وترنن يف ليلة  ، ففي ح ي  نل اذ  نلثابه نلذ  - ليه نل ال  ونلسالم  -ونل ليم  لى ذلم: قاله 
  باتريا أن ناتر يف نلليلة نلانح  - ليه نل ال  ونلسالم  -صححه  ا ونح   ) ال وترنن يف ليلة   قالان: هنانا 

يقت ر  لي ما؛ ألنم إن نقت رت  لى نلاتريا فق  نقضه نلاتر نألول بالثاي، وحي ئذ  يكان نلع   شفعيدا 
ف ار ن  ي   ليالد  لى أن اا صلى ركعةد بع  نلاتر أهنا ت قِ نلاتر، و ليه: فلا قام يف آ ر نلليم وق  

نلاتر ول جيز له أن يقت ر  لى نلاتريا، مث ي لي  صلى وترند يف أول نلليم ءاز له أن ي لي ركعةد ي قِ سا
. فقاله "صال  نلليم اثى اثى" -رضي هللا    ما وأرضامها  -شفعدا شفعدا وياتر بانح   ، كما فعم نبا  مر 

فهن صليه نلركعة قوم قياام يف آ ر نلليم فق  نقضه نلاتر نألول وأصو  نلع   شفعيدا وحتق  نفق ا  اا  
صال   - ليه نل ال  ونلسالم  -. ل يقي  ] ) صالة اللي  مثىن مثىن ( [: Uثى اثى قال كان صالتم ا

نلليم بع    اعني ، و لى هذن: إذن نظرنا يف أ لة نلكتاب ونلس ة وء ناها صحيحةد صرحيةد يف نل اللة  لى أن 
ى  ا ، واا صلى بالعشر قيام نلليم افتاحن لل اا، فما صلى بررب   ف ا  لى  ا ، واا صلى بثمان  فعل

بع    اعني ، أاا  Uوبالعشريا وباألربعني وبالستني وبافئة؛ ألن هللا ل يلزم  وا ه ال يف كتابه وال يف س ة رساله 
:  نل ليم  لى هذن نإلئال : ف  اصن

ٻ   ٻ   پ   چ ول حي      دن اعي دا، وقال تعاىل:  چچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  چ أوهلا: قاله تعاىل: 

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ فرئل  ول يقي ، وقال تعاىل:  چپ  

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ    وئ  ۇئ  چ وقال تعاىل:  چڱ   ں  
 فنمي  ن اص كتاب رب ا ا لقةن ال تقيي  في ا.     چۇئ
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. أاا نلقال: ف ذن رسال هللا    ليه  -يف نخلن نل حي  نلثابه   ه  Uأاا نلس ة: فالس ة قالن وفعمن وتقريرن
ل يلزم بثالا  وال خبم   وال بسو   وال بتس   وال بهح ى  ] ) صالة اللي  مثىن مثىن ( [: -نل ال  ونلسالم 

ف ذن قالن صري ن يف نإلئال  ا  أنه يسرل وهذن  ] ) مثىن مثىن ( [ شر  وال بثالا  شر  ولكا قال: 
؛ - ليه نل ال  ونلسالم  -نلعو  الزادا بع    اعني  ال جتاز نلزيا    ليه فا سكه نلس نل     نلويان، ولا كان 

 ألنه اراارن بالوال ، فالقال ي ل  لى أنه ال حت ي  يلزم به نإلنسان.

صلى إح ى  شر  وصلى كذلم  الا  شر  ركعة، كما  وه يف ن  ي   U انيدا: نلفعم: فهن رسال هللا 
اا ي ل  لى  - ليه نل ال  ونلسالم  -ما قام اعه يف قيام نلليم، وءاء   ه أيضدا نل حي   ا نبا  واا حي 

، ف ذن نلفعم ل يتقي  بع    اعني  بم ءاءت نإلح ى  شر  كما -كما يف رونية نلس ا   -مخ   شر  ركعة 
 ءاءت  الا  شر  كما ءاءت مخ   شر  وكمي سائغن وءائز.

يقال  - ليه نل ال  ونلسالم  -صلان، ول يكا  -رضانن هللا  لي    -نلتقرير: فهن نل حابة  كذلم أيضدا،  
، ال تزي ون  لى إح ى  شر  ركعة، ال تزي ون  لى  الا  هل : ال ت لان بالليم إال مخسدا، ال تزي ون  لى سو  

نارأد قام  يف ن  ي : ) رح  هللا - ليه نل ال  ونلسالم  - شر . إمنا تري هل  نألار  لى اا شاءون؛  لقاله 
اا نلليم ف لى   يف رونية : ) فريق  أهله فهن قااه وإال نض  يف وء  ا نفاء، مث صلى اا كتب له   كذلم 
أيضدا: ) إذن قام يف نلليم يف تعار نلليم ف لى اا كتب له   كل ا أحا ي  ا لقةن، وءاء ح ي   ائشة: "كان 

ه  لى إح ى  شر  ركعة" هذن ن  ي   ل  لى أن ال يزي  يف راضان وال  ا  - ليه نل ال  ونلسالم  -
نألفضم ونألكمم ونألكثر أءردن يف نلترسي ونالقت نء: إح ى  شر  ركعةد، ف ذه هي نلس ة وهذن نألفضم ولا 

، - ليه نل ال  ونلسالم  -ون تارها ل ويه  8قام نفسل  يف نلليم فعليه أن يتحرى هذه نلس ة نل  فضل ا هللا 
يف قرنر  قلوه أن اا زن   لى إح ى  شر  ركعة  اوت عن تو م صالته. فر ن بني قال ا: أفضم  ولكا ال يعتق 

وبني قال ا: ال جتاز نلزيا  ، فو"ال جتاز": حك ن حيتاج إىل ن    صري   اا نلكتاب ونلس ة بتحرس نلزيا    لى 
ذه هي نلس ة، وأاا لا كان إح ى  شر  ركعة. إمنا نقال: اا صلى إح ى  شر  ركعةد ف ا أفضم وأكمم وه
صالته  -رضي هللا    ا  -زن   لى ذلم فق  ءاءت نلزيا   اا ح ي  نبا  واا، وق  حفظه أم نف ا ني 

، -رضي هللا   ه  - يف بيت ا وأاا صالته     ايمانة فق  حفظ ا حن نألاة وترلان نلقرآن  و  هللا با  واا  
: ال تزي ون  لى إح ى  شر  ركعة ، فا ز نا  لي ا. ولذلم فر ، يقال Uووهللا لا ص  ح ي   ا رسال هللا 
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ي وغي أن يتقي  نلقال بال ليم فهن قله: نلزيا    لى إح ى  شر  ب  ةن، فمع اه: أنه يرمث صاحو ا واع اه: أن 
ة وبني صالته بائلةن واع اه: أنه ال أءر له يف صالته، ففر ن بني قال ا: إن نألفضم: نلتقي  بهح ى  شر  ركع

اا نلسل  ونلعلماء نلذيا اا بع ه  ن ان يف كتو    -رمح   هللا  -قال ا: ال جتاز نلزيا  ، ولاها نلعلماء 
 لى أن نألفضم: إح ى  شر  ركعةد لك    ل حيراان نلزيا    لى إح ى  شر  ركعة، في وغي أن يفر  بني 

، فهن وقفه بني نلقالني، بني قال ا: نألفضم وبني قال ا: ال جتاز نلزيا   ، فو"ال جتاز": حك ن حيتاج إىل ن   
ي   هللا تقال: ال جتاز نلزيا    لى إح ى  شر  ركعة فرنه  اءة إىل ن    اا نلكتاب أو اا نلس ة أو 
إلاع نألاة ي ل  لى تقيي  هذه نل  اص. فلا قال قائمن: نقي  ا لقات نلقرآن   ي : "كان ال يزي  يف 

نقال: ح ي   ائشة ليلةن اا بني تس  ليال  وق   ارضه  اه فري ا نقي ؟! هم نقي   راضان وال  اه".
حي ما صلى إح ى  U، فور  وأاي  Uبهح ى  شر ؟ هم نقي  بثالا  شر ؟ وكمي ونر ن  ا رسال هللا 

فضم  شر  ركعةد وصلى  الا  شر  ركعةد فق  ءعم نألار  لى نألاة  لى نخليار، وا  هذن ن ك   لى أن نأل
ون رص  لى إح ى  شر  ركعةد، وإن  U: ن رص  لى س ة رسال هللا -حن يف قيام راضان  -ونألكمم 

أاكا نفسل  أن حييي هذه نلس ة وأن يقت ر  لى هذه نلس ة ف ذن أفضم وأكمم وفيه إحياءن للس ة  ا رسال 
 . Uهللا 

فيه نلعمم  قإذا خشب أحدكم الفجر ( [] ) صالة اللي  مثىن مثىن، : - ليه نل ال  ونلسالم  -وقاله 
وقاله:  ] ) الفجر قلي تر ب احدة ( [بالتق ير "فهذن  شي" أ :  اف، وهذن ي وي  لى نلتق ير و لوة نلظا 

هذن ها ااض  نلشاه  اا ن  ي ، أ : ي لي ركعةد ونح  د تاتر     نلشف  نلذ   ] ) قلي تر ب احدة ( [
، وق  بي ا أنه اضى وتق م،  ل هذن نللف   لى ا شرو ية نلاتر ونحتل ن  فية بقاله: "فلياتر"  لى أنه أارن

 ا روفن  ا  اهره إىل نل  ب ونالستحواب. 

ي ل  لى أن نألفضم: أن ياتر بانح   ، فهن وصم  ] ) قلي تر ب احدة ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -وقاله 
ِ  فال برا، أو أوتر  بسو   ال جيل  إال يف آ رها، أو بتس   أو بهح ى نل لانت ف لى  ال دا ات لةد بوع

 ا بعِ أا ات  U شر  ركعة  ال جيل  إال يف آ رها ف ذن ءائزن وفيه أحا ي  س ا   ا رسال هللا 
 .Uنف ا ني، وأنه كان ال جيل  إال يف آ ر صالته 
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، وأن نلاتر ركعةن ونح  ن وأنه يشرع فعله يف آ ر نل ال  -كما ذكرنا   - ل هذن ن  ي   لى اشرو ية نلاتر  
وهذه هي نلس ة، واا فعله يف أول نلليم مث قام يف آ ر نلليم نقِ وتره مث صلى اا شاء مث أوتر بع  ذلم؛ 

 .-وهللا تعاىل أ ل   - ،U حتريدا هلذه نلس ة  ا رسال هللا 


