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 ( //8)صَلة ( // تسلسل دروس ال17التسلسل العاـ للدروس )

 
 

 :أما بعد، وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آلو وأصحابو أمجعني، احلمد هلل رب العادلني
  َِبُب َصََلِة اَلتهَطوُّعِ : - رمحو هللا –قاؿ ادلؤلف 

 [َصََلُة اَْلُكُسوؼِ ]
 .فَػَعَلَها َوَأَمَر هِبَا ; أِلَفه اَلنهيبه  اَْلُكُسوؼِ  َصََلة ُ : َوآَكُدَىا

ُكُسوِؼ ِف ِقَراَءتِوِ  َفَصلهى َأْربََع النهيبه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِو َوَسلهَم َجَهَر ِف َصََلِة اَلْ  َأفه ] : َوُتَصلهى َعَلى ِصَفِة َحِديِث َعاِئَشةَ 
 .َوَأْرَبَع َسَجَداٍت [ُمتػهَفٌق َعَلْيوِ ، رََكَعاٍت ِف رَْكَعتَػنْيِ 

 اَْلَوْتِر[ َصََلةُ ]
 .َوَصََلُة اَْلَوْتِر ُسنهٌة ُمؤَكهَدةٌ 

 .َعَلْيِو َحَضًرا َوَسَفًرا َداَوـَ اَلنهيبُّ 
 .َوَحثه اَلنهاَس َعَلْيوِ 

 .رَْكَعةٌ : َأقَػلُّوُ وَ 
 .ِإْحَدى َعْشَرةَ : َوَأْكثَػُرهُ 
 .ِمْن َصََلِة اَْلِعَشاِء ِإذَل طُُلوِع اَْلَفْجرِ : َوَوقْػُتوُ 

 .ْيوِ ُمتػهَفٌق َعلَ   [ِاْجَعُلوا آِخَر َصََلِتُكْم ِِبللهْيِل ِوتْػًرا  ]: َكَما قَاَؿ اَلنهيبُّ . َأْف َيُكوَف آِخَر َصََلتِوِ : َواأْلَْفَضلُ 
َصََلَة  فَِإفه . فَػْلُيوتِْر آِخَر اللهْيلِ ، َوَمْن َطِمَع َأْف يَػُقوـَ آِخَرهُ ، َأوهَلوُ فَػْلُيوتِْر : َخاَؼ َأْف ََل يَػُقوـَ ِمْن آِخِر اللهْيلِ  َمنْ ] : َوقَاؿَ 

 .َرَواُه ُمْسِلمٌ [  َوَذِلَك َأْفَضلُ ، آِخِر اللهْيِل َمْشُهوَدةٌ 
 .وعلى آلو وصحبو أصبعُت، وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم، ُتاغبمد هلل رب العاؼب

 .ىذا الباب عقده اؼبؤلف ليبُت الصبلة اليت يتطوع هبا اؼبسلم: َِبُب َصََلِة اَلتهَطوُّعِ : قولو
 .واؼبراد ىنا الصبلة غَت الواجبة، فعل الطاعة: والتطوع معناه

 ؟كيف ذلك،  أف شرع ؽبم ما يتطوعوف بو، دهواعلم أف صبلة التطوع من رضبة هللا عز وجل بعبا
أو ِف غريىا من ، ] أنو إذا كاف نقص ِف صَلتو: كما جاء ُب اغبديث،  ىذه التطوعات تكمل الفرائض: اعبواب

فهذه رضبة ، "انظروا ىل لو من تطوع" ث يسد خلل الفرائض من ىذه التطوعات[: فإف هللا عز وجل يقوؿ، األعماؿ
 .جعل التطوعات مكملة لنواقص الفرائضأف ، من هللا عز وجل
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وال يزاؿ ، فذف هللا تعأب يرفع درجات العبد هبذه النوافل، ىي سبب ُب رفعة الدرجات، ٍب ىذه التطوعات مع كوهنا مكملة
 .فهذا فضل عييم، العبد يتقرب إٔب ربو ابلنوافل حىت وببو

فبل بد أف يقوي ىذا االتصاؿ ، كاف االتصاؿ ضعيًفا،  الفرائضفلو اقتصر على ، ٍب إنو ال بد لئلنساف أف يتصل خبالقو وربو
 .اليت تكوف ؽبذه التطوعات، إٔب غَت ذلك من الفوائد والثمار، من صبلة أو غَتىا، هبذه التطوعات اليت ينشغل هبا

: ألنو قاؿ؛ تكرارًاألنو سيكوف ؛ وال داعي لو، الواقع أف ىذا العنواف من فعل احملقق للكتاب: َصََلُة اَْلُكُسوؼِ : قولو
من غَت زايدة ، فاألحسن أف نبقى على اؼبنت، ال داعي لو، ىنا تكرار: َصََلةُ  اَْلُكُسوؼ: َوآَكُدَىا، َصََلُة اَْلُكُسوؼِ 

 .والكبلـ من غَت تكرار واضح، َصََلةُ  اَْلُكُسوؼ: َوآَكُدَىا: َِبُب َصََلِة اَلتهَطوُّعِ : وتكوف العبارة، احملقق
 .أي آكد صبلة التطوع: آَكُدَىاوَ : قولو
: والسر والسبب ُب ذلك، وجعلها آكد التطوعات، صبلة الكسوؼ -رضبو هللا  -فقدـ اؼبؤلف : َصََلةُ  اَْلُكُسوؼ: قولو

فدؿ ىذا على أف ىذه الصبلة من آكد ؛ وخرج فزًعا ؽبذه الصبلة، وانزعج ؼبا حصل الكسوؼ، أمر هبا أف النيب 
أف صبلة الكسوؼ ىي آكد ، -رضبو هللا  -ىذا ما مشى عليو اؼبؤلف ، وأيٌب ؽبا إبقباؿ، ؽبا اإلنسافالصلوات اليت يهتم 

 .التطوعات
وبعضهم عكس ، واػبسوؼ للشمس، فبعضهم جعل الكسوؼ للقمر، خسوؼ: ويقاؿ، كسوؼ: واعلم أنو يقاؿ: فائدة
وىذا ، خسفت وكسفت، كذلك الشمسو ، كسف: ويقاؿ، خسف: يقاؿ للقمر، إف األمر واسع: وبعضهم قاؿ، ىذا

 .فاألمر واسع، أحسن
هبري بتقدير هللا عز ، وىو حدث كو٘ب، وىو كسوؼ أو خسوؼ الشمس أو القمر، فهذه الصبلة تؤدى ؽبذا السبب

 :فهذا اغبدث صبع أمرين، تشرع لو ىذه الصبلة، وجل
 .اغبدث الكو٘ب: األمر األوؿ
 .ا اغبدث الكو٘بصبع الصبلة اليت تشرع ؽبذ: األمر الثا٘ب

 ؟ٍب الكسوؼ أو اػبسوؼ ىل ىو عذاب وعقوبة
فهما زبويف من عقوبة ، ]ُيوؼ هللا تعاذل هبما عباده[ : ولكن كما قاؿ النيب، ليس عذااًب وال عقوبة، ال: اعبواب

بصبلِتم ، يدفعها وقد، ٍب ىذه العقوبة قد يبضيها هللا سبحانو وتعأب وتقع، اليت تسبق العقوبة، كالنذارة،  انعقد سببها
لكن ]ُيوؼ هللا تعاذل هبما عباده[  كما قاؿ النيب ،  ولكنو نذير عقوبة، فالكسوؼ ليس عقوبة، ودعائهم ورجوعهم

وىذا دليل على غفلة ُب ، فخفت ىيبتو، وأيتوف إٔب الكسوؼ منتيرين لو مًتقبُت لو، لؤلسف اآلف أصبح الناس ال ىبافوف
نسأؿ هللا سبحانو أف يتوب علينا ، وىذه قسوة قلب، ىذه غفلة، أصبح ال يفزعهم ،أف ما فزع لو النيب ، الناس

 .وعليكم
 .أف صبلة الكسوؼ آكد التطوعات: فاؼبقصود
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 .كما ذكرت قبل قليل: أِلَفه اَلنهيبه فَػَعَلَها َوَأَمَر هِبَا: قولو
َصلهى اَّللهُ َعَلْيِو َوَسلهَم َجَهَر ِف َصََلِة اَْلُكُسوِؼ ِف ِقَراَءتِوِ  َفَصلهى  النهيبه  َأفه ] : َوُتَصلهى َعَلى ِصَفِة َحِديِث َعاِئَشةَ : قولو

 .َوَأرْبََع َسَجَداٍت [ُمتػهَفٌق َعَلْيوِ ، َأْرَبَع رََكَعاٍت ِف رَْكَعتَػنْيِ 
وخاؼ ، سافًا كلًيابعدما طلعت وارتفعت البسفت الب، مع أف اغبدث الذي حصل ُب وقتو خسوؼ الشمس: َجَهرَ : قولو

فجاء الناس ، الصبلة جامعة: أف ينادى، فأمر النيب ، فخاؼ الناس، وأصبحت الشمس ذات منير مفزع، الناس
مع أهنم ، صار بعضهم يغشى عليو من شدة القياـ، حىت إف الصحابة ، وصلى صبلة طويلة جًدا، فصف هبم، واجتمعوا

، فبا يدلك على اؼببالغة ُب ىذه الصبلة؛ وصار بعضهم يغشى عليو، ذلك تعبواومع ، ليسوا مًتفُت كحالنا، أشداء أقوايء
كبلنبا ،  أو بنهار غبدث مشس، سواء صليت بليل غبدث قمر، فدؿ ىذا على أف صبلة الكسوؼ هبهر هبا، فجهر ابلقراءة

أنو هبهر ليبًل : والصواب، و ضعيفىذا قوؿ ُب اؼبسألة لكن، وال هبهر ُب النهار، إنو هُبهر ُب الليل: خبلفًا ؼبن قاؿ؛ جهر
 .وهنارًا

، أو الرـو، قرأ العنكبوت، لكن قد ورد أف النيب ، ٓب يثبت شيء على سبيل التحديد ُب القراءة، ٍب ىذه الصبلة الطويلة
عل كما ف،  يقرأ قراءة طويلة جًدا: فنقوؿ، لكن لعل فيها نيرًا من حيث الصحة، سور ذكرت ُب بعض الرواايت، أو لقماف

 .النيب 
الليلة أو ؟ ومىت سيكوف، وتعلم مدتو، يعلم وقتو، وإطبلعو بعض عباده، ٍب ؼبا كاف الكسوؼ اآلف يُعلم بتقدير هللا عز وجل

، واالستعداد لو من ابب االستعداد للطاعة، ال حرج على اإلنساف أنو يستعد لو، فؤلجل أنو يعلم وقتو، يعلم بدقة، غًدا
ويعلم أف ، فذذا كاف إماًما مثبًل ، ٍب ال حرج عليو أف يصلي دبقدار ىذا  الكسوؼ، نا شيًئا من ىيبتولكن ىذا االستعداد فوت

ٍب ، ال تطل إطالة ُب الركعة األؤب كثَتًا، اجعل صبلتك متناسبة مع ىذا الوقت: إذف نقوؿ، الكسوؼ سيستمر ساعة
وىو ، فاجعل صبلتك متناسبة مع الوقت الذي أعلن، رهما داـ أنو علم مقدا، ال، خفيفة جًدا، ذبعل آخر الصبلة نقرًا

 .وليست من علم الغيب، ألف ىذه حساابت يدركها اؼبختصوف؛ ينطبق على الواقع
، لكن ُب كل ركعة ركوعُت، إذف ىي ركعتاف: َوَأْرَبَع َسَجَداٍت [، َفَصلهى َأْرَبَع رََكَعاٍت ِف رَْكَعتَػنْيِ ] : قالت: كيفيتها

حىت يكوف قريًبا من ، ويطيل ركوعو، ٍب يركع، ٍب يقرأ سورة طويلة، ٍب يقرأ الفاربة، يكرب، ف أربع ركعاتفاجملموع سيكو 
ٍب ، ٍب يسجد، ٍب يركع الركعة الثانية، لكنها تكوف أقل من القراءة األؤب، ويقرأ سورة طويلة، وإذا رفع يقرأ الفاربة، قيامو

 .ىذه طريقة صبلِتا، فيتم لو بذلك أربع ركعات ُب ركعتُت، ركعة األؤبويفعل كما فعل ُب ال، يقـو للركعة الثانية
أو ابلركوع ، ىل ىو ابلركوع األوؿ؟ دباذا تدرؾ الركعة ُب الكسوؼ: يسأؿ كثَت من الناس: إدراؾ الركعة ِف الكسوؼ

 ؟الثا٘ب
من جاء بعدما ركع اإلماـ الركوع : على ىذا، أما الزائد فذنو ال تدرؾ بو الركعة، تدرؾ ابلركوع األصلي: نقوؿ: اعبواب
 .ىذا ىو ما تدرؾ بو الصبلة، فاقض ركعة كاملة بركوعُت، فاتتك الركعة األؤب: يقاؿ لو، األوؿ
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وأما ما ورد أنو صلى ُب كل ركعة ، ىو اؼبعتمد ُب صبلة الكسوؼ، -اهنع هللا يضر  -ىذا الذي اعتمده اؼبؤلف ُب حديث عائشة 
اليت فيها ، حينما مثلوا للشاذ أبحاديث صبلة الكسوؼ، ولعلك قرأت ىذا ُب اؼبصطلح، شاذ فهذا كلو، ثبلث ركوعات

 .وما كاف دبعناه، والثابت حديث عائشة، ىذه أحاديث شاذة، أكثر من ركوعُت ُب الركعة
 .اليت جعلها اؼبؤلف آكد صبلة التطوع، ننتهي اآلف من ىذه الصبلة األؤب
ألف ؛ أبف ما ذكره فيو نير من حيث إف صبلة الكسوؼ صبلة تطوع: -رضبو هللا  -ولكن نعقب على كبلـ الشيخ 

، وانزعاجو ؼبا حصل الكسوؼ، من رأى ىدي النيب : فأقوؿ، وإف تركتو ال شيء عليك، إف فعلتو أجرت: التطوع معناه
سوؼ فذنو هبب أف فكل من علم ابلك، على كل من علم بو، أف صبلة الكسوؼ واجبة، يقوؿ دبا قالو أىل التحقيق

ٍب يذىب ىذا ، كيف هللا سبحانو وتعأب ىبوؼ عباده هبذا اغبدث،  وىذا ىو مقتضى النير والشرع، إال لعذر، يصلي
، وأنت من عباده، هللا سبحانو وتعأب ىبوؼ عباده؟ ىل ىذا يليق، أو يذىب ليأكل، أو يذىب ليلعب، اإلنساف ليناـ

ىو الذي ، إف صبلة الكسوؼ واجبة على األعياف: قاؿ من أىل التحقيقال شك أف من ؟ فأين أثر ىذا التخويف
ٍب ال ترفع رأًسا هبذا التخويف الذي فزع لو النيب ، ال يليق أف هللا ىبوؼ، وىو الذي تدعمو السنة والنير الصحيح، أصاب
. 

 صَلة الوتر

واضح أف اؼبؤكدة آكد من السنة ، سنة مؤكدة: وأحيااًن يقولوف ،سنة: أحيااًن يقولوف: َوَصََلُة اَْلَوْتِر ُسنهٌة ُمؤَكهَدةٌ : قولو
 ؟إهنا سنة فقط: ومىت يقاؿ، ىذه مؤكدة: فمىت يقاؿ، فقط

، سنة مؤكدة: فيقاؿ، فهذا يدؿ على آكديتو، وردبا تقريرًا، قواًل وفعبًل ، إذا تضافرت النصوص على شيء: نقوؿ: اعبواب
لكن ال يرقى إٔب أف يكوف سنة ، فذنو يكوف سنة، ليس بقوؿ، رد بو فعلأو و ، كما لو ورد ُب حديث،  وما دوف ذلك

 .فصبلة الوتر ال شك أهنا صبلة مؤكدة، نسبية، واؼبسألة اجتهادية، مؤكدة
 .َعَلْيِو َحَضًرا َوَسَفًرا َداَوـَ اَلنهيبُّ : ادلؤلف قوؿ: والدليل على ىذا

فدؿ ذلك ، وكاف يصليو،  لكن الوتر ٓب يكن يًتكو، فذنو يًتؾ بعض عباداتو ،حىت إذا كاف مسافرًا: َحَضًرا َوَسَفًرا: قولو
 .على آكديتو

فبل ، إهنا تستثٌت من صبلة الوتر: فذف ليلة مزدلفة قاؿ بعضهم، وال ليلة مزدلفة: وعلى الصحيح أيًضا: نقوؿ: َوَسَفًرا: قولو
 ؟ما ىي ليلة مزدلفة، يصلي الوتر ليلة مزدلفة

ليس ىناؾ وتر ، إنو ُب ليلة مزدلفة: فذف بعض أىل العلم قاؿ، الليلة اليت يبيت الناس فيها دبزدلفة، ة العيدىي ليل: اعبواب
 .يصلى وال ِتجد بطبيعة اغباؿ

ٍب رقد ، ٍب صلى اؼبغرب والعشاء صبًعا وقصرًا، ذكر أنو جاء إٔب مزدلفة، ؼبا ذكر صفة حج النيب ، ألف جابرًا : قالوا
 .أو قاـ يتهجد، وٓب يذكر أنو أوتر ،حىت طلع الفجر
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أنو ما كاف يدع ، فذننا كبمل ىذا اإلصباؿ على ىديو الكثَت، وكونو ٓب يذكر أنو أوتر، ىذا اختصار من جابر : فيقاؿ
 ،ألنو ٓب يشتغل دبراقبتو كل تلك الليلة؛ وٓب يطلع عليو جابر، أوتر ُب تلك الليلة، فلعل النيب ، ُب سفره عموًما، الوتر

 .ولعلو أوتر وترًا قصَتًا ٓب يطلو، فلعلو أوتر
لكن أف يًتكو ، أنو ٓب ينشغل بصبلة ليل وقيامو، لياىر السنة؛ لكن ال يطل، إنو ُب ليلة مزدلفة يصلي الوتر: فعليو نقوؿ

 .فهذا غَت صحيح
 ؟عبوابما ا، ليلة ال يشرع فيها الوتر: يقولوف، وؽبذا اللغز الذي يذكره بعض الفقهاء ليس بصحيح

وأف ، ليلة الزواج أؤب من غَتىا من الليإب أف توتر، ال يشرع فيها الوتر! ليلة الزواج: بعضهم قاؿ، ليلة مزدلفة: اعبواب
 .شكرًا هلل على ىذه النعمة اليت حصلت لك، وأف تطيل السجود، تطيل الوتر أيًضا
 .وال غَتىا، ةال ليلة مزدلف، ليس ىناؾ ليلة ال يشرع فيها الوتر: على كل نقوؿ

 .واغبديث صحيح ]َي أىل القرآف أوتروا[: وقاؿ: َوَحثه اَلنهاَس َعَلْيوِ : قولو
 .ىذه اثبتة عن النيب ، يصلي ركعة واحدة، أقلو ركعة، انتبو إٔب عدد ركعات الوتر: رَْكَعةٌ : َوَأقَػلُّوُ : قولو

 .وىو صحيح، داود والنسائيواغبديث عند أيب ]من أراد أف يوتر بواحدة فليفعل[ : ُب قولو -
وأف ما ، فدؿ على أنو ال كراىة إطبلقًا لئليتار بواحدة، منهم أبو بكر ، عن صبلة من الصحابة، وثبت الوتر بواحدة

وليس عندان صبلة بتَتاء ينهى ، ىذا غَت صحيح: فيقاؿ، ذكره بعضهم أف الوتر بواحدة ىو الصبلة البتَتاء أو كبو ذلك
 .ال إشكاؿ فيو، احدة صحيح اثبتبل الوتر بو ، عنها
 ؟كيف يصلي إحدى عشرة: َوَأْكثَػُرُه ِإْحَدى َعْشَرةَ : قولو

ىذه ، إحدى عشرة ركعة، الوتر اجملموع، لكن الوتر ليس الواحدة، ٍب ُب األخَت واحدة، ركعتُت ركعتُت، مثٌت مثٌت: اعبواب
ٍب يصلي ، ٍب بتشهدين وسبلمُت، أربعاً بطوؿ متميز بتشهدينوجعلها أربًعا ، ٍب إف جَز ىذه اإلحدى عشرة، الصفة الواردة

فَل تسأؿ ، ]يصلي أربًعا: –اهنع هللا يضر  -كما قالت عائشة ،  فيجعل األربع األؤب فيها طوؿ، أربًعا أيًضا بتشهدين وسبلمُت
ىذه ىي ، حدى عشرةاجملموع إ ث يصلي ثَلًث[، فَل تسأؿ عن حسنهن وطوذلن، ث يصلي أربًعا، عن حسنهن وطوذلن

 .السنة ُب الوتر
لكن الياىر أف ، ىذا قاؿ بو بعض العلماء، ٍب يوتر بثبلث، ٍب يصلي أربًعا بسبلـ واحد، بعضهم يصلي أربًعا بسبلـ واحد

لكن ىذا الياىر ، ظاىره أهنا بسبلـ واحد، نعم حديث عائشة يصلي أربًعا، كما قاؿ النيب ،  صبلة الليل مثٌت مْثٌت
 .]صَلة الليل مثن َمثن[، يو اغبديث اآلخريقضي عل

فلو أف يوتر ، بُت ذلك يشرع أيًضا، ىذا ىو العدد، وعندان أكثر الوتر إحدى عشرة، أف أقل الوتر ركعة: فاخلَلصة عندان
]من أحب أف يوتر خبمس : ولو أف يوتر خبمس]من أحب أف يوتر بثَلث فليفعل[ : كما قاؿ النيب ،  بثبلث

 .وخبمس وبسبع، وبثبلث، بواحدة، فهذه صيغ، أنو عند أيب داود والنسائي: الذي قلت، ديث ىو األوؿواغبفليفعل[ 
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 :ابلنسبة للثبلث لك فيها طريقتاف
 .إما أف تسردىا بسبلـ واحد: الطريقة األؤب
 .ٍب ركعة واحدة وتسلم، تصلي ركعتُت ٍب تسلم، ولك أف ذبعلها بسبلمُت: الطريقة الثانية

الواقع ، سأصلي الشفع والوتر: وؽبذا يقولوف مثبًل ؛ والواحدة وترًا، يسموف الركعتُت األوليُت شفًعا، ـ وىو مشهوربعض العوا
لكن يسموهنا ، الوتر كل ىذه الثبلث، وأف الوتر الواحدة فقط، فبل تين أف الثنتُت َشْفع، أف ىذه كلها وتر لكنها فصلت

 .ثبلث وتروالواقع أف كل ال، شفع ووتر، تسمية عرفية
، أف يصلي ثبلاًث بتشهدين، ٓب ترد، ىذه فبنوعة، أف هبعلها مثل اؼبغرب: ىناؾ طريقة اثلثة فبنوعة: صفة شلنوعة للوتر

وإذا أوتر بسبع فيسردىا ، فيسردىا بسبلـ واحد، أما إذا أوتر خبمس، وينهى عنها، ىذه ٓب ترد، كاؼبغرب،  وسبلـ واحد
 .فاػبمس والسبع فيها السرد ،طبًعا بتشهد وسبلـ، بسبلـ واحد

ٍب ذبلس ، تصلي شباف ركعات، التسع لك فيها تشهداف وسبلـ واحد، أف يوتر بتسع ركعات: بقي معنا ُب طريقة الوتر
 .ىذه طريقة الوتر بتسع، وتتشهد وتسلم، وأتٌب ابلتاسعة، ال تسلم، ٍب تقـو، تقرأ التحيات، تتشهد

ولك فيو طريقة ، وأف توتر خبمس، ُت ذلك أف توتر بثبلث ولك فيو طريقتافب، وأكثره إحدى عشرة، أقلو ركعة: إذف
، لكن تتشهد ُب الثامنة، تسردىا، ولك فيها تشهداف، وأف توتر بتسع، وفيها السرد، وأف توتر بسبع، وىي السرد، واحدة
 .ىذه صيغ الوتر الثابتة عن النيب . ٍب أتٌب ابلتاسعة، وتقـو

 .فنكتفي دبا دلت عليو السنة النبوية، ال كبب أف ننشغل هبا، سات ُب ىذابعض الفقهاء ذكروا قيا 
أو ، أو الوتر بسبع، ُب قضية الوتر خبمس، -رضبو هللا  -كاف نبو عليو شيخنا ابن عثيمُت ،  لكٍت أنبو على تنبيو: تنبيو

، وإمبا فعلها ُب صبلتو اػباصة، فيهم ؼبا كاف إماًما، أنو فعلها مع أصحابو بُت أف ىذه ٓب تنقل عن النيب ، الوتر بتسع
 .ُب وتره اػباص

 ؟فما رأيك ُب ىذا، أو بتسع، أو أوتر هبم بسبع، لو أف إماًما أوتر جبماعتو خبمس: فعليو
، ىبتلفوف، أو تسليمتُت، بعضهم سوؼ يصلي تسليمة، ألف الناس أيتوف للًتاويح؛ ىذا فيو مشقة على الناس: اعبواب

، وُب نيتو أف يصلي تسليمة واحدة، قد أيٌب أحد يصلي معك، فيو مشقة، أو بسبع أو خبمس، عفأنت إذا مسكتهم بتس
وقلت لو بلساف ، ٍب أنت ما شاء هللا ؼبا دخل معك مسكتو هبذه اػبمس ركعات، ٍب عنده موعد ضروري بعد ركعتُت

أو تسًعا ، أو سبًعا سوايً ، ي طبًسا سوايً نصل، كربت معنا نطلع صبيًعا،  -إف شاء هللا  -ما ىناؾ خروج إال اعبميع : حالك
 :فهو بُت أمرين، ىذا مشقة على الناس، سوايً 

 .متملمبًل من صبلتك، إما أف يتم صبلتو غاضبا عليك -
 .فتكوف فوّت عليو فضيلة ىذه الليإب اؼبباركة، أو أنو يقطع صبلتو وينصرؼ -

 ؟.مىت  توتر، بقي الوقت، انتهينا من عدد الركعات
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، لكن من بعد الصبلة، ليس من وقت صبلة العشاء: من صبلة العشاء: ِمْن َصََلِة اَْلِعَشاِء ِإذَل طُُلوِع اَْلَفْجرِ : قْػُتوُ َووَ : قاؿ
 .فالوقت يزداد طواًل ، وإف كاف الليل طويبًل ، فالوقت طويل، إٔب طلوع الفجر، فذذا صلى العشاء دخل وقت الوتر

 ؟بعد صبلة العشاء وراتبتها من: ؼباذا ٓب يقل: من بعد صبلة العشاء
إف : فيقاؿ، واؼبسافر ال يصلي راتبة العشاء، أو لكونو مسافرًا، إما كسبًل ، قد يكوف اإلنساف ال يصلي الرواتب: اعبواب

 .لكن الراتبة مقدمة من حيث األفضلية، الوتر بدأ وقتو
فقد انتهى وقت ، إذا طلع الفجر: فعليو، ما مر معنا على، والفجر يطلع بطلوع الفجر الثا٘ب: ِإذَل طُُلوِع اَْلَفْجرِ : قولو
 .الوتر

ىل لو أف ، ٍب قبيل تكبَته ظبع األذاف، واستعد للوتر، وتوضأ، إنو قاـ ُب آخر الليل: يقوؿ: مسألة َيتاجها كثري من الناس
 ؟يوتر وترًا خفيًفا بعد األذاف

أًب ، فقد أدرؾ الصبلة، اآلف من أدرؾ ركعة من الصبلة: وؿفنق، بينما لو كرب وقرأ وركع، انتهى وقت الوتر، ال: اعبواب
ٍب إذا كاف ، بنيتك -إف شاء هللا  -أنت تؤجر : يقاؿ لو، فهذا الذي قاـ وأذف الفجر عليو، ألنك أدركت ركعة؛ وترؾ

ر ِخْلفة ؼبا فاتك ُب النها: فيقاؿ، قضاه من النهار َشفًعا، إذا فاتو قياـ الليل لوجع أو كبوه، فذف ىدي النيب ، الضحى
 .بّكر حىت توتر ُب وقتو الصحيح -إف شاء هللا  -وُب الليلة القادمة ، فصل ُب النهار شفًعا، من عمل

: نقوؿ، فذذا قدر أنو يصلي تسليمة أو تسليمتُت، أي صبلة الليل: آخر صبلتو: َأْف َيُكوَف آِخَر َصََلتِوِ : َواأْلَْفَضلُ : قولو
 .ُب األخَت، ةاجعل وترؾ آخر ىذه الصبل

: فعليو، األفضل أف يكوف آخر صبلتو: ىو يقوؿ، أنو لو جعل الوتر ُب أثناء أو قبل صبلتو فيجوز: ويفهم من ىذه العبارة
لكن اعلم أف ، لكن خالف األفضل، ظاىر العبارة أف ىذا جائز، أو أوتر قبل أف يصلي ما تيسر لو، لو أوتر وسط صبلتو

وليس لك ، فالعبارة مفهومها غَت مراد، ىذا ال إشكاؿ فيو، فذف الوتر آخر الصبلة، -و هللا رضب -ىذا ليس مراًدا للمؤلف 
 .بل ىو ُب األخَت، وال أف توتر قبلها، أف توتر ُب أثناء صبلتك

 .]اجعلوا آخر صَلتكم ِبلليل وتًرا[ متفق عليو: كما قاؿ النيب ،  الوتر ُب آخر الصبلة: إذف
 .فذنك توتر، إذا صليت ما تيسر: فعليو
 فَِإفه . فَػْلُيوتِْر آِخَر اللهْيلِ ، َوَمْن َطِمَع َأْف يَػُقوـَ آِخَرهُ ، َأوهَلوُ فَػْلُيوتِْر : َخاَؼ َأْف ََل يَػُقوـَ ِمْن آِخِر اللهْيلِ  َمنْ ] : َوقَاؿَ : قولو

 .َرَواُه ُمْسِلمٌ [  َوَذِلَك َأْفَضلُ ، َصََلَة آِخِر اللهْيِل َمْشُهوَدةٌ 
 .الذي يدؿ على أنبتيو، ؽبذا التقسيم البديع للوتر انتبو
 ؟ؼباذا ال يقـو من آخر الليل: َخاَؼ َأْف ََل يَػُقوـَ ِمْن آِخِر اللهْيلِ  َمنْ : قولو
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إذا خفت ، انير، يعطيك درًسا ُب اغبـز مع النفس، فالنيب ، فليوتر أولو، أو متأخرًا ُب نومو، لكونو مثبًل متعًبا: اعبواب
، فلتوتر آخر الليل، أو تطمع أف تقـو، وتطمع أف توتر ُب آخر الليل، أما إذا كاف لك رغبة، أوتر أوؿ الليل، ـوأال  تق

 .فليجعل وتره آخر الليل، فالذي يغلب على ظنو أنو يقـو
فهذا ىو ، خر الليل[] أنو ينزؿ آكما ثبت ُب اغبديث،  يشهدىا هللا عز وجل: َصََلَة آِخِر اللهْيِل َمْشُهوَدةٌ  فَِإفه : قولو

 .التقسيم الذي دؿ عليو اغبديث
ىذا نطبق عليو القسم ، لكنو يقـو من الشهر ُب ليلة أو ليلتُت، إنو يطمع أف يقـو آخر الليل كل ليلة: بعض الناس يقوؿ

، أوتر آخر الليل: يقاؿ لوفهذا ، ويعمَل االحتياطات ابلنـو اؼببكر، لكن إنساف من طبعو أنو يقـو، [َأوهَلوُ فَػْلُيوتِْر ]: األوؿ
 .حىت ال يفوتك فضلو

، اغبريص على سنة النيب ، مع أنو الصحايب اعبليل؟ ؼباذا ]وأف أوتر قبل أف أانـ[كاف يوتر قبل أف يناـ ،  أبو ىريرة 
 ؟ؼباذا ال يقـو ُب آخر الليل؟ ؼباذا يوتر قبل أف يناـ

فلو شغل يبنعو من ، ٍب إذا أراد النـو أوتر، فظ األحاديث يراجعهاكاف ُب أوؿ الليل وب،  ال يناـ مبكرًا كاف : اعبواب
، فذذا كاف اإلنساف يشتغل ابلعلم، فدؿ ىذا على أف االشتغاؿ ابلعلم أفضل من القياـ ُب آخر الليل، القياـ ُب األخَت

حيث قاؿ لو ؛ ىريرة أسوةلك أبيب : فنقوؿ، وأدى بو ىذا إٔب أنو يقـو ُب آخر الليل، ويراجع مسائلو، ووبفيو، ويدرسو
إف كاف الشيء اآلخر ، ال ربـر نفسك: فيقاؿ، لكن من كاف يبضي أوؿ ليلو بشيء آخر]أوتر قبل أف تناـ[ : النيب 

 .من حديث أو ما أشبو ذلك، مفضواًل 
 [َصََلِة َاَِلْسِتْسَقاءِ ]: -رمحو هللا  –قاؿ ادلؤلف 

 .ْضطُره اَلنهاُس ِلَفْقِد اَْلَماءِ ُسنهٌة ِإَذا اُ : َوَصََلُة َاَِلْسِتْسَقاءِ 
 .َوتُػْفَعُل َكَصََلِة اَْلِعيِد ِف اَلصهْحَراءِ 

َها ًعا ُمَتَذلًَِّل ُمَتَضّرًِعا: َوَُيُْرُج ِإلَيػْ  .ُمَتَخشِّ
 .فَػُيَصلِّي رَْكَعتَػنْيِ 

 .ثُه َُيُْطُب ُخْطَبًة َواِحَدةً 
 .َة َاْْلََيِت اَلهيِت ِفيَها َاأْلَْمُر ِبوِ َوِقَراءَ ، َاَِلْسِتْغَفارَ : ُيْكِثُر ِفيَها -
َعاءِ  -  .َويُِلحُّ ِف اَلدُّ
َجابَةَ  -  .َوََل َيْستَػْبِطُئ َاْْلِ

َها َبِغي قَػْبَل َاخْلُُروِج ِإلَيػْ  :ِفْعُل َاأْلَْسَباِب اَلهيِت َتْدَفُع اَلشهره َوتُػْنِزُؿ اَلرهمْحَةَ : َويَػنػْ
 .َكاَِلْسِتْغَفارِ   -1
 .التػهْوبَةِ وَ  -2
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 .َواخْلُُروِج ِمْن اَْلَمظَادلِِ  -3
ْحَساِف ِإذَل اخْلَْلقِ   -4  .َواْْلِ
ُ َجالَِبًة ِللرهمْحَةِ  -5 ُ َأْعَلمُ . َداِفَعًة لِلنِّْقَمةِ ، َوَغرْيَِىا ِمْن َاأْلَْسَباِب اَلهيِت َجَعَلَها َاَّلله  .َوَاَّلله

 .فعد منها اآلف ما يسمى بصبلة االستستقاء، لنا ُب صبلة التطوعكبن ما ز : َصََلِة َاَِلْسِتْسَقاءِ : قولو
اؼباء الذي يسقي هللا : والسقيا، صبلة طلب السقيا: اؼبعٌت، ىذه للطلب: َاَِلْسِتْسَقاءِ : اعلم أف السُت والتاء ُب قولو

، أف االستسقاء طلب السقيا أي، الثا٘ب عكس األوؿ، استصحاء: ويقاؿ، استسقاء: ٍب إنو يقاؿ، سبحانو وتعأب بو عباده
، واستصحى ؽبم، فذنو استسقى أبصحابو، وكبلنبا قد فعلو النيب ، وطلب الصحو، وأما االستصحاء فهو إمساؾ السقيا

ٍب رفع النيب ، واغبديث ُب الصحيحُتواجلدب[ ، حاذلم وشكا للنيب ، ]دلا دخل األعراِب: وذلك ُب اغبديث اؼبشهور
 فذكر من شدة ، حىت دخل ذلك األعرايب أو غَته، أسبوًعا كاًمبل، واؼبطر، ٍب استمر اؼباء، فُسقوا، يديو يستسقي

فهذا  ]اللهم حوالينا وَل علينا[: وقاؿ، ورفع يديو، فاستصحى ؽبم النيب ، وشدة الكلفة بسبب زايدة اؼباء، التعب
 .استصحاء

فذنو إذا ، وىذا يكوف إذا خيف الضرر، ع اؼباءوىو إقبل، واالستصحاء طلب الصحو، فاالستسقاء طلب السقيا: إذف
، ]على اْلكاـ والظراب: كما قاؿ النيب ،  وإمبا يدعي بصرفو، لكن ال يدعي إبمساكو مطلًقا، خيف الضرر ُيستصحى

 .ال يلحق بو ضرر، يطلب أف ينصرؼ ىذا اؼباء إٔب مكاف آخر ودية[وبطوف األ
 :ٍب إف االستسقاء يكوف على نوعُت

 .يكوف دعاء ؾبرًدا: وؿالنوع األ
 .يكوف دعاء مقرواًن بصبلة: النوع الثا٘ب

لكنو ، ىذا استسقاء، أبصحابو وىم جلوسفاستسقى النيب ، أف الصحابة طلبوا اؼباء، فكما حصل، أما الدعاء اجملرد
، وُب أي زماف ُب أي مكاف، أو لعمـو اؼبسلمُت، فذنو إبمكاف كل أحد أف يستسقي لنفسو، إذا ُعلم ذلك، دعاء ؾبرد

 .وقد فعلو النيب ، يدعو
كما استسقى ألصحابو ُب خطبة ،  وىذه الصبلة إما أف تكوف صبلة اعبمعة، أف يكوف الدعاء مقرواًن بصبلة: األمر الثا٘ب

 كل ىذا اثبت عن النيب ،  -إف شاء هللا تعأب  -وىي اليت سوؼ نبحثها ، وإما أف  تكوف صبلة مستقلة، اعبمعة
ُب خطبة صبعة ، لكن يدعو إف أحب، وال يشرع أف ىبرج ابلناس يستصحي هبم، صحاء فذنو يكوف من غَت صبلةأما االست

 .فليس كذلك، أما أف يكوف لبلستصحاء خروج مستقل، أو ُب غَتىا
 .ُسنهٌة ِإَذا ُاْضطُره اَلنهاُس ِلَفْقِد اَْلَماءِ : َوَصََلُة َاَِلْسِتْسَقاءِ : قولو
 .فعلها ف النيب أل: ُسنهةٌ : قولو
 .ىكذا تقرأ "اضطَُر" ال تقرأىا "اضَطر": ُاْضطُره : قولو
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 .على صفة سيأٌب بياهنا، فذنو يشرع ؽبم أف ىبرجوا مستسقُت، فاؼباء ضرورة اغبياة، فذذا فقدوا اؼباء: ِلَفْقِد اَْلَماءِ : قولو
وعمدة ، أف صبلة االستسقاء كصبلة العيد: -رضبهم هللا  -عدة الفقهاء ىذه قا: َوتُػْفَعُل َكَصََلِة اَْلِعيِد ِف اَلصهْحَراءِ : قولو

وفعل ُب ، خرج أبصحابو لصبلة االستسقاء، أف النيب ، -رضي هللا عنهما  -ما ثبت عن ابن عباس : ىذه القاعدة
 .كما يفعل ُب العيد،  االستسقاء
من حيث عدُد ؛ ُب كل شيء، كصبلة العيد،  االستسقاءإف صبلة : وقالوا، اعتمدوا ىذه اعبملة -رضبهم هللا  -فالفقهاء 
أف  -إف شاء هللا  -لكن سيأتينا بعد قليل ، ومن حيث اػبطبة، ومن حيث اعبهر، ومن حيث عدد التكبَتات، الركعات

 .فاؼبقصود أف صبلة االستسقاء كصبلة العيد، فذف ؽبا خطبتُت عند الفقهاء، خببلؼ العيدين، ؽبا خطبة واحدة
 .أنو خرج أبصحابو إٔب الصحراء وصلى هبم، ىذا ىو فعل النيب :  اَلصهْحَراءِ ِف : قولو
َها: قولو ًعا ُمَتَذلًَِّل ُمَتَضّرًِعا: َوَُيُْرُج ِإلَيػْ كما ،  ىبرجوف على ىذه الصفة، ومن ىبرج معو، ىذا ىو اإلماـ: ىبرج إليها: ُمَتَخشِّ

 .لكن ييهر أثره  على اعبوارح، لقلبواػبشوع ُب ا، أنو خرج متخشًعا، ىي حاؿ النيب 
 .وُب ىيئتو، أي ُب جوارحو: ُمَتَذلًَِّل : قولو
 .وكذلك ُب الدعاء، أي ييهر عليو إبداء اغباجة األكيدة ُب ىذه الصبلة: ُمَتَضّرًِعا: قولو

اسب أف يفعل  بل اؼبن، إٔب غَت ذلك، ويتطيب، فذف ىذه الصبلة ليست صبلة عيد يتجمل ؽبا، وىذا ىو اؼبناسب للحاؿ
فبعض ، أنو يشرع االغتساؿ لصبلة االستسقاء، ويعترب من الغرائب، وهبذا تعرؼ أف ما ذكره الفقهاء؛ كما فعل النيب 

، ىذا عبلوة على كونو ليس عليو دليل، ٍب عدوا منها صبلة االستسقاء، الفقهاء ذكروا أف االغتساؿ يشرع ُب أشياء كثَتة
ويناُب ، وىذا يناُب حالك، كأنك مستغن عن اؼباء،  اآلف إذا اغتسلت وذىبت مغتسبًل  فكأنك، إال أنو مناؼ للمقصود

وإمبا ىبرج على ما ، والصواب أنو ال يغتسل وال يتطيب، أف ىذا ليس عليو دليل، فكما قلت لكم، الصفة اليت زبرج هبا
 .ذكر اؼبؤلف

 .ي أشرت إليو ُب أوؿ الكبلـالذ، حديث ابن عباس: وعمدة ذلك: فَػُيَصلِّي رَْكَعتَػنْيِ : قولو
، وإمبا خطب خطبة، أنو خطب خطبتُت، ألنو ٓب ينقل عن النيب ؛ ليست خطبتُت: ثُه َُيُْطُب ُخْطَبًة َواِحَدةً : قولو

 .ىذه ىي السنة، ٍب دعا، وذكرىم فيها
فاؼبناسب أف ، ع الناس القطر إال لذنوهبموما ُمن، ألف االستغفار مناسب ُب ىذا اؼبقاـ: َاَِلْسِتْغَفارَ : ُيْكِثُر ِفيَها: قولو

 .يتخلصوا من ىذه الذنوب ابالستغفار
 .أي األمر ابالستغفار: َوِقَراَءَة َاْْلََيِت اَلهيِت ِفيَها َاأْلَْمُر ِبوِ : قولو

: نوح]{ ِمْدرَارًا َعَلْيُكمْ  السهَماءَ  ِسلِ يُػرْ  (11) َغفهارًا َكافَ  ِإنهوُ  رَبهُكمْ  اْستَػْغِفُروا فَػُقْلتُ }: كقولو تبارؾ وتعأب ُب قصة نوح  -
10-11]. 
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وكبو ، [52: ىود]{ ِمْدرَارًا َعَلْيُكمْ  السهَماءَ  يُػْرِسلِ  ِإلَْيوِ  ُتوبُوا ثُه  رَبهُكمْ  اْستَػْغِفُروا قَػْوـِ  َوَيَ } : وكذلك ىود قاؿ لقومو -
 .ىذه

 .وقراءة اآلايت اليت فيها األمر بو ؼبناسبة اؼبقاـ
اي أمَت : ٍب قالوا، فلم يزد على االستغفار، أنو خرج أبصحابو يستسقي -رضي هللا تعأب  عنو  -إنو يروى عن عمر ٍب  -

فيشَت إٔب أف االستغفار ، يعٍت بذلك االستغفار، لقد استسقيت لكم دبجاديف السماء: فقاؿ؟ ٓبَ ْٓب تستسق، اؼبؤمنُت
 .كاجملاديف اليت ذبدؼ اؼباء الكثَتىو عُت االستسقاء  ، الذي ظننتموه ليس استسقاء

َعاءِ : قولو : واإلغباح ُب الدعاء، أنو يلح، لكنها متأكدة ُب ىذا الدعاء، وىذه ىي السنة ُب كل دعاء: َويُِلحُّ ِف اَلدُّ
، ذا اؼبقاـوأيٌب ابلعبارات اؼبناسبة ُب ى، ويبدي شيًئا من التضرع، يكرر ُب الدعاء، واإلصرار اؼبراد ىنا التكرار، اإلصرار

، وال كلمات غريبة، فبل يتكلف سجًعا طويبًل ، ألننا منهيوف عن التكلف ُب كل شيء؛ ال يتكلف، لكن من غَت تكلف
 .من غَت تكلف وال مشقة، لكنو يلح بتكرار وإطالة وما أشبو ذلك

َجابَةَ : قولو بل الذي ينبغي لو أف يعتقد أنو ، تبطاءىذا اس، إنٍت دعوت ودعوت وٓب يستجب لنا: فيقوؿ: َوََل َيْستَػْبِطُئ َاْْلِ
، ويين أف السقيا بعيدة، فبل يليق أف يستبطئ اإلجابة، وأف ىذا السبب سيؤدي عملو إذا قبلو هللا عز وجل، أتى بسبب

ٍب سئل ، أنو ال يستعجل اإلجابة، ؼبوافقتها اغبديث الوارد ُب ىذا؛ لكانت أنسب، وال يستعجل اإلجابة: لو قاؿ اؼبؤلف
 .دعوت ودعوت فلم يستجب رل[: ]يقوؿ: قاؿ؟ ما االستعجاؿ يب الن

، أف بعض الناس ال يستبطئ اإلجابة: وىو، فذنو ينبو على أمر مهم، الذي كلو مبٍت على دليلو، إذا قاؿ اؼبؤلف ىذا الكبلـ
، وٓب نَر شيًئا، ذا مرةاستسقينا ك: كحاؿ بعض الناس الذين يقولوف،  لكن قد أيٌب بشيء ال يناسب األدب مع هللا عز وجل

 ؟ماذا يقصد هبذا الكبلـ، استسقينا وخرجت الشمس: أو، وٓب أيت مطر
: بل قل، كل ىذه ال تليق دبقاـ هللا عز وجل،  استسقينا وجاءان غبار: أو، لكن فيو من سوء األدب، هللا أعلم: اعبواب

 .ناب هللا عز وجلىذا ىو الذي يليق جب، استسقينا ونرجو هللا سبحانو وتعأب أف يغيثنا
َها: قولو َبِغي قَػْبَل َاخْلُُروِج ِإلَيػْ لكن اؼبقاـ ىنا يقتضي االىتماـ هبا قبل ، وبعده كذلك: أي وينبغي قبل اػبروج إليها: َويَػنػْ

 .اػبروج
وتكوف سبًبا ُب أف الدعاء يؤدي  ،ألف ىذه فبا تشفع للدعاء: ِفْعُل َاأْلَْسَباِب اَلهيِت َتْدَفُع اَلشهره َوتُػْنِزُؿ اَلرهمْحَةَ : قولو

 .َكاَِلْسِتْغَفاِر َوالتػهْوبَِة َواخْلُُروِج ِمْن اَْلَمظَادلِِ : فقاؿ: ٍب مثل ؽبذه األشياء، مفعولو
وما منع اػبَت إال ، وسبق أف عرفت أنو من أسباب اإلجابة، االستغفار طلب اؼبغفرة من الذنوب: َكاَِلْسِتْغَفارِ : قولو

 .ابلذنوب
 .أو التوبة اػباصة، سواء التوبة العامة، وهبددىا، يكثر منها، كذلك التوبة: َوالتػهْوبَةِ  :قولو
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فمن ، وكل أدرى بنفسو. فهي من ذنب معُت، وأما التوبة اػباصة. أف يتوب إٔب هللا عز زجل من كل ذنب: التوبة العامة
ومنهم ،  عز وجل من ىذا التسلط على أمواؿ اغبراـتب إٔب هللا: نقوؿ، وأكل اغبراـ، الناس من عنده ذنوب تتعلق ابؼباؿ

وتنزؿ ، حىت يندفع الشر؛ كل ىذه الذنوب ال بد أف ربدث ؽبا توبة،  أو بنير ؿبـر، أو بغيبة، من يكوف ذنبو بقطيعة رحم
 .الرضبة
فبل ، ألحد أف زبرج من ىذا اغبق بل إنو من شروط التوبة إذا كاف فيها حق، ىذه ال بد منها: َواخْلُُروِج ِمْن اَْلَمظَادلِِ : قولو

مع ، أو زبلص منو إف كنت ال تعرفو، أرجعو إٔب صاحبو إف كنت تعرفو: بل نقوؿ، تقبل لك توبة من ماؿ حراـ وىو عندؾ
أنو ، عراضاؼبيآب ُب األ: مثل، ىناؾ ميآب كثَتة غَت مالية، أمشل من أف تكوف اؼبيآب مالية، َواخْلُُروِج ِمْن اَْلَمظَادلِِ : أف قولو

فكثَت من األزواج ييلموف ، تلك اليت تكوف بُت الزوجُت: أيًضا من اؼبيآب، فييلمهم بغيبة أو مبيمة، يتجٌت على الناس
ال بد أف ىبرج منها قبل ، فكل ىذه ميآب، كثَت من اؼبوظفُت ييلموف مراجعيهم،  كثَت من اآلابء ييلموف بناِتم،  زوجاِتم

 .خروجو إٔب االستسقاء
 اَّللهِ  َرمْحَتَ  ِإفه } : قولو سبحانو وتعأب: وعمدة ىذا األخَت، ىذا من أسباب جلب الرضبة: َواْلحساف إذل اخللق: وقول

 .فاؼبطر رضبة [50: الرـو]{ اَّللهِ  َرمْحَتِ  آَثرِ  ِإذَل  فَاْنظُرْ }ومن رضبة هللا اؼبطر ، [56: األعراؼ]{ اْلُمْحِسِننيَ  ِمنَ  َقرِيبٌ 
أو ربملو معك إٔب ، أو تقضي حاجة ؼبسلم، أو تغٍت فقَتًا، كأف تسد حاجة ؿبتاج،  اػبلق أبشياء كثَتةواإلحساف إٔب 

 .كل ىذه صور من اإلحساف،  فيما لو احتاج إٔب من يوصلو، صبلة االستسقاء
، اتوالناس ُب ىذا درج، فذنو من اإلحساف، كل شيء يستحسنو الناس ويقبلو الشرع،  واعلم أف اإلحساف ابب واسع

 [132: األنعاـ]{  َعِمُلوا شلها َدرََجاتٌ  َوِلُكلٍّ }، ومنهم دوف ذلك، منهم من بلغ إحسانو مبلغ السماوات واألرض
 .[56: األعراؼ]{ اْلُمْحِسِننيَ  ِمنَ  َقرِيبٌ  اَّللهِ  َرمْحَتَ  ِإفه } أنو من أسباب ربصيل رضبة هللا : واإلحساف ثوابو

ُ َجالَِبًة ِللرهمْحَةِ : فقاؿ: ذكر اؼبؤلف أربعة أشياء ُ َأْعَلم ُ . َداِفَعًة لِلنِّْقَمةِ ، َوَغرْيَِىا ِمْن َاأْلَْسَباِب اَلهيِت َجَعَلَها َاَّلله  .َوَاَّلله
 .فبا ٓب يذكره: َوَغرْيَِىا: قولو

فتخصيص ، دليل عليو إف ىذا ال: فيقاؿ، أنو ينبغي أف ىبرج لبلستسقاء صائًما، ٓب يذكر اؼبؤلف ما ذكره غَته من الفقهاء
وكاف من ، كما لو خرجوا يـو االثنُت،  لكن لو وافق اػبروج صيامو اؼبعتاد، ىذا وبتاج إٔب دليل، يـو االستسقاء ابلصياـ

 .فهذا وبتاج إٔب دليل، ألنو  استسقاء؛ لِنصم غًدا: لكن ال يتناَد الناس ويقولوف، حسن ىذا: فيقاؿ، عادتو أنو يصـو
: نقوؿ، حىت البهائم ىبرجوهنا، أهنم ىبرجوف أبطفاؽبم وبنسائهم وببهائمهم أيًضا، ذكره غَته من الفقهاءٓب يذكر أيًضا ما 

لكن مثل ىذا ، نعم ىو كذلك: نقوؿ، وذكروا أنو أبلغ ُب االفتقار هلل عز وجل، فبعضهم ذكر ىذا، أيًضا ىذا ال دليل عليو
 .إنو سنة: حىت يقاؿ، وبتاج إٔب دليل واضح

 :أغفل ما يتعلق بػ، أغفل أمورًا لعلو من ابب االختصار -رضبو هللا  -اؼبؤلف 
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فكأنو اآلف يغَت حالو اغبسية ُب ، تفاؤاًل بتغَت اغباؿ؛ كما قلبو النيب ،  فمن السنة أنو يقلب الرداء: قلب الرداء -
نة على الصحيح تكوف لئلماـ وىذه الس، فهذا من السنة، تفاؤاًل أف يغَت ثيابو الداخلية اؼبعنوية إٔب األحسن، ثيابو

فهي سنة ، وُب مسند اإلماـ أضبد أنو أمر الناس أف يقلبوا أرديتهم، قلب رداءه  ألنو قد ثبت أف النيب ؛ وللمصلُت
 .للجميع

ما يضع على  : فعليو، ما يكوف على الكتفُت، الرداء يكوف للجزء األعلى من البدف، عندان إزار ورداء: اْلزار والرداء -
؛ والبشت" كل ىذه أردية، والفروة، ُب وقتنا اغباضر الرداء ردبا يشاهبو ما نسميو بػ "اؼبشلح. كوف رداء فيقلبوكتفيو ي

، العمامة ال تقلب، أو ىي دبثابة العمامة، ىل ىي رداء، الشماغ أو الغًتة ؿبل اجتهاد، ألنو يضعها على أعلى بدنو
إف : يقوؿ -رضبو هللا  -كاف شيخنا ،  فهي ؿبل اجتهاد، عمائمهموال عن الصحابة أهنم قلبوا ، وٓب يرد عن النيب 

بينما ، ليس منها جزء متدؿٍّ ، العمامة مكورة على الرأس، لكن كما ترى، ألهنا دبثابة العمامة؛ الُشُمغ ىذه ال تقلب
فهو قريب جًدا ، ىاعلى األكتاؼ وما جاور ، إف اعبزء الكبَت ُب أعلى البدف: بل ردبا نقوؿ، مشاغنا ىذا فيو جزء متدؿ

لكن الشماغ والغًتة قريبة جًدا من ، فالعمامة لو قلبت انفلتت وتغَتت، خببلؼ العمامة؛ ٍب إف قلبو متيسر، من الرداء
 .فعليو لو قلبها اإلنساف فبل إشكاؿ عليو، الرداء

، بسو مقلواًب ىذا يكفيإذا خلعو ول، لكن ال يتكلف ُب قلبو، بعض الناس يكوف عليو ما يسمى بػ "الكوت" فهو رداء
وردبا ، أما التكلف الشديد، السنة ربصل بقلبو ُب الياىر، ال: نقوؿ، ويلبسو كلو ابؼبقلوب، بعضهم يقلب حىت أكمامو

 .ال تتكلف ُب ىذا: فيقاؿ، يفسده
 ؟أو ىي سنة للرجاؿ؟ حبيث تقلب عباءِتا؛ ىل ىذا سنة ُب حق النساء: القلب ِف حق النساء

وإف  ، ىذا سيؤدي إٔب شيء من تكشفها، وكوهنا تقلب عباءِتا، إف حاؿ اؼبرأة مبنية على السًت واالحتشاـ: أقوؿ: اعبواب
ال يشرع أف تقلب اؼبرأة : فعليو، ُب مصلى أو كبوه، وال سيما إذا كن يصلُت قريًبا من الرجاؿ، كاف عليها ثياب أخرى

وؽبن مكاف ، كما لو صلُت ُب اؼبسجد،  ن يصلُت دبصلى خاصلكن اؼبسألة ؿبل اجتهاد فيما إذا ك، عباءِتا وهللا أعلم
فمن ، فهذا ؿبل اجتهاد، ما فيو إشكاؿ، أمنت الناظر، وردبا لو خلعت عباءِتا وحجاهبا، ويبقُت فيو، وبضرف فيو، خاص

 .ال: ومنهم من قاؿ، ألف اؼبفسدة منتفية؛ العلماء اؼبعاصرين من يرى أهنا تقلب ُب ىذه اغباؿ
وؿبل ، واألمر فيو سعة، الختبلؼ اغباؿ ُب ىذه القضية؛ فهي سنة متعلقة ابلرجاؿ،  أعلم أهنا ال تقلبوهللا: األقرب

 .لبلجتهاد
 ؟أين ىذا الدعاء، يلح ُب الدعاء: اؼبؤلف قاؿ: قضية اْلحلاح ِف الدعاء

ليست ، أو ُب آخرىا، اأو ُب وسطه، ىل يكوف الدعاء ُب اػبطبة ُب أوؽبا، والسنة غَت واضحة، ُب اػبطبة: اعبواب
يدعو هبم ، بعد أف يعظ الناس، أف الدعاء يناسب أف يكوف ُب األخَت -وهللا أعلم  -ولكن يبدو ، واضحة ُب ذلك

 .ويؤمِّنوف
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 ؟ما ىذا الدعاء اػباص: الدعاء اخلاص
يستقبل ، عاء خاًصايشرع لكل حاضر أف يدعو د، ويهموف ابالنصراؼ، بعد أف يدعو اإلماـ ُب خطبتو ويؤمِّنوف: اعبواب
ٍب ، ففي الدعاء العاـ يكوف دوره التأمُت، فكأف ىذا دبثابة التأكيد للدعاء العاـ، ولكن ال يطيل، ويرفع يديو ويدعو، القبلة

 .كل ىذا اثبت ُب سنة االستسقاء،  الدعاء اػباص قبيل انصرافو يرفع يديو
 .وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


