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 الثالثونالدرس تفريغ 

 من رشح الشيخ أبو بكر السعداوي

 غفر اهلل له ولوالديه وألهله ولذريته وللمسلمني 

 عىل كتاب عمدة الفقه 

 رمحه اهلل لإلمام: موفق الدين أبو حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس
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 )املتن(

 .وفعلهام يف البيت أفضل

 )الرشح(

، وأهنذذا مذذن السذذ ن الرواتذذ ، عليهذذا املفذذ   هذذذر ركعتذذف الفلذذر التذذف  ذذ   

فل : يقول الفقهاء؛ د الس ن الروات آكوأهنا  اال وا  -1 :م اهم عىل قسذمنيقس   مل 

د -2،  افلة رشعة يف مجاعة  .ىو افلة رشعت فرا

عذذت يف اةامعذذة أود وآكذذد مذذن لتذذف رُش يكذذاد الفقهذذاء يتفقذذون عذذىل أن ال افلذذة ا

د مذن  افلذة آكذ افلة اةامعة أقذوى و؛ ال افلة التف رشعت فرادى من حيث اةملة

 :  وذلك ألمرين اث ني؛ ىدا الفر

أن ال افلذذذذة التذذذذف رشعذذذذت تذذذذا اةامعذذذذة  ذذذذا ت الفذذذذالة وهذذذذف  :األمذذذذر األول 

حيذذذذة كا ذذذذت   ذذذذا ت الفذذذذالة مذذذذن هذذذذذر ال افلذذذذام  ، مفروضذذذذة ومرشذذذذوعة يف اةامعذذذذة

 .الفرادىأقوى من ال احية 

الذذذذي  كذذذدفاآل آكذذذد ومذذذ كودهذذذف أن الفذذذالة املفروضذذذة فيهذذذا  :واألمذذذر الثذذذاي

لفذذذالة فلذذذام كذذذان يف ا؛ الفذذذلوا  اةامعذذذة وهذذذو مذذذالة اةمعذذذة وهذذذو آكذذذد  ع يفرُش 

د وهذذو مذذا اةامعذذة فيكذذون كذذذلك يف السذذ ة آكذذ عذذت لذذهد وهذذو مذذا رُش املفروضذذة آكذذ

 .عت له اةامعةرُش 

رشذ ع يف د مذن ال افلذة التذف   تُ أكذعذت يف اةامعذة أن ال احية التذف رُش : قل ا إذا
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طيذذذ  ال افلذذذة التذذذف   ُترشذذذ ع يف اةامعذذذة ؛ ال افلذذذة التذذذف   ترشذذذ ع يف اةامعذذذةاةامعذذذة 

 -: خالف بني الفقهاء؟ آكدأو ليس فيها  آكدهل فيها  ىدا وهف  افلة الفر

 وهو قول. فل هو الوترهذر ال وا  آكدأن : مجهور الفقهاء يقولون 

وسذذذذذ تكلم فيذذذذذة نذذذذذالفون يف مسذذذذذ  ة الذذذذذوتر احل ة ألن  فيذذذذذاحل  سذذذذذتث فسذذذذذوف و

 .عليها

وهذذو قذذول الشذذافعية ، وقذذول احل ابلذذة يف أمذذا الذذروايتني، وهذذو قذذول املالكيذذة

 .الوترالفلوا  امل دوبة هف  كدأو: يف اةديد أن

ها هذذذذذف هذذذذذذر أن أوكذذذذذد: وروايذذذذذة ع ذذذذذد احل ابلذذذذذة، وقذذذذذال الشذذذذذافعف يف القذذذذذديم

 . هف ركعتف الفلر الفالة التف

فذذذذيام  الرواتذذذذ  هذذذف ركعتذذذذف الفلذذذر أن ال بذذذذف آكذذذدبذذذذ ن : واسذذذتدل مذذذذن قذذذال

وقالذذذذت عايفشذذذذة يف ، «ركعتذذذذف الفلذذذذر خذذذذ و مذذذذن الذذذذد يا ومذذذذا فيهذذذذا»: أخرجذذذذه مسذذذذلم

 افلذة كمواظبتذه عذىل  يواظذ  عذىل  ما رأيت ال بف): تفق عليه قالتاحلديث امل

مذذذلوها ولذذذو دا ذذذتكم »: قذذذال أن ال بذذذف "سذذذ ن أا داود"ويف ، ركعتذذذف الفلذذذر(

 .بد أن تفيل هذر الركعتنييع ف ولو أنك ك ت يف قتال ال، «اخليل

فذذذل هذذذف بذذذ ن أمذذذا مذذذ: فمذذذن هذذذذا امل للذذذق قذذذال هذذذ الء الفقهذذذاء  الة يف ال وا

 .مالة الفلر

: وأمذذا الروايذذا  يف احل ابلذذة، والشذذافعف يف اةديذذد، والذذذي عليذذه املالكيذذة

ذذ؛ الفذذلوا  امل ذذدوبا  هذذو الذذوتر دوكذذأأن   د ذلذذك هذذو أن الذذوتر  تلذذ و والذذذي أك 
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وسذ تكلم األح اف عذىل أن الذوتر واجذ  فيقول ؟ يف حكمه هل هو واج  أم ال

ممذا أففذق عذذىل أوكذد لذ  فيذه هذذل هذو واجذ  أو مسذ ون ختُ اومذا ، عذىل هذذر املسذ  ة

ذ، أنه م دوب هذذر بال سذبة .   فيهذاألن ركعتف الفلر اتفقوا عىل أهنا م دوبذة مرغ 

 .للمس  ة األود

، وكذذد ا(وهذذو أ): هذذذا الكذذالم هذذو قذذول املفذذ   ه ذذا إد جر  ذذاوهذذذا الذذذي 

فذذ ن : رشذذة التذذف قاتذذا ابذذن عمذذر يف حديثذذهه ذذا راجعذذة إد امل ذذدوبا  العوكذذد ا وأ

وركعتذني بعذد ، وركعتني بعد الظهذر، كان يواظ  عىل ركعتني قبل الظهرال بف

يرجذع  آكذد ا؛ كذد اآالفلذر وهذو  وركعتذف: ني بعذد العشذاء قذالوركعت، املغرب

 .عىل األربعة التف ذكرها يف هذا احلديث

ذ ا إد هذر الس ة وهف ركعتف الفلذر وقذد رُ جئإذا    حذث  وال بذف،   فيهذاغ 

مسذايفل  هذذر ثالثذة ؟قرأ فيهذاوماذا يُ ؟ وهل تقىض؟ وقتهاعليها فسوف  تكلم يف 

 .ر تكلم فيها عىل س ة الفل

ركعتذذف الفلذذر ؛ بعذذد طلذذو ع الفلذذر: حذذددها وهذذف  ال بذذف :بال سذذبة لوقتهذذا

رشذذ ع بعذذد عذذىل أن الذذوتر يُ : تفذذاا الفقهذذاءوهذذذا وقذذت با؛ وقتهذذا بعذذد طلذذو ع الفلذذر

إذا قذذام مذذن الليذذل ودخذذل الفلذذر  كذذان ال بذذف): ألن عايفشذذة قالذذت، طلذذو ع الفلذذر

قذذام وركذذع ركعتذذف  ن بذذاللفذذ ذا أذ  ؛ ن بذذاللذ  للع عذذىل  ذذقه األيمذذن حتذذ  يذذ ضذذا

 .الفلر(

 ؟إذا كان وقتها هو ع د طلو ع الفلر بامذا ي تهف هذا الوقتطي  
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ء املفذيل إد املسذلد ووجذد إذا جذا هعذىل أنذ: فالذي عليه الشذافعية واحل ابلذة

 .  عليه أن يدخل مبارشة مع اإلماميف الفالة وج اإلمام

  يكذذن ركذذع ركعتذذف إذا جذذاء املفذذيل إد املسذذلد و: وقذذال املالكيذذة واحل فيذذة

 كعهذذا قبذذل فذذيل خذذارس املسذذلد فلالفلذذر فذذ ذا   يذذدخل إد املسذذلد وأمك ذذه أن يُ 

 .أن يدخل يف الفالة مع اإلمام

 -: يقدر أن نشع إال أن اإلمام أا ح يفة ومالك نتلفان إد كم

ن أنذذت إذا جذذذاء  إد املسذذذلد وكذذان اإلمذذذام يفذذيل الفذذذبا فذذذ : فاملذذك يقذذذول

وإذا مذذا خشذذيت أن تفوتذذك ، دخذذل مذذع اإلمذذاملركعذذة األود فاخشذذيت أن تفوتذذك ا

املسذذذلد مذذذع  إددخذذذل اركع ركعتذذذف الفلذذذر خذذذارس املسذذذلد ثذذذم االركعذذذة األود فذذذ

 م.مالة اإلما

 .تك الركعة األخ ةما   تفُ : وأبو ح يفة يقول

تذا  الحظ كث  من األح اف عىل أن اإلمام يف مذالة الفذبا يكذون يفذيل  

كذذذذان يفذذذذليها بعذذذذد  وألن ال بذذذذف، ألهنذذذذم يقولذذذذون بذذذذذلك؛ روهذذذذم يفذذذذلون الفلذذذذ

 .طلو ع الفلر وقبل مالة الفبا

تني يف ال مذال»: قذال ألن ال بذف؛ إال أن قول الشافعية واحل ابلة ه ذا أقذوى

فيلذذذ  عذذذىل املسذذذلم إذا دخذذذل إد املسذذذلد ولذذذو يف مذذذالة الفذذذبا ، «وقذذذت واحذذذد

اإلمذام ويفذذيل الفلذذر بعذذد مذذع وكذان األمذذام يفذذيل مذذالة الفذبا فالبذذد أن يذذدخل 

 .الفبا
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اتفذق الفقهذاء عذىل أن ؟ قبذل وتذر أم الإذا مىل مع اإلمام الفبا فهل يُ طي  

فذذيل قذذد مذذىل الفذذبا عذذىل أن األفضذذل واألو  أن يُ ر وذا كذذان مذذن   يفذذيل الفلذذ

إذا رشقذذت الشذذمس  هألنذذ، األود حيذذثهذذذا مذذن . الفلذذر بعذذد أن ترشذذا الشذذمس

هذذا يف حالذة مذا إذا ؛ فذالة فيكذون وقتهذا ه ذاض أفضذلت الكان وقت ال افلة وحل  

 .د أن تللع الشمس ب نه ال ي ساهارها إيعلم ب نه إذا ا تظر وأخ  

؛ أمذذذا إذا علذذذم ب نذذذه قذذذد يتهذذذاون عليهذذذا أو ي سذذذاها فيفذذذليها بعذذذد مذذذالة الفلذذذر

ف  ذذه رأي رجذذل يركذذع ركعتذذني بعذذد مذذالة الفذذبا فسذذ  ه : وهذذذا جذذاء عذذن ال بذذف

 .عىل ذلك  ف قرر ال بف. ف الفلر ا ركعت: فقال

مذذذذذا   تذذذذذ ل يع ذذذذذف ؛  إد الذذذذذ والإن مذذذذذالة الفلذذذذذر تقىضذذذذذ: والفقهذذذذذاء يقولذذذذذون

هذذر املسذ  ة . الشمس ويدخل وقت الظهر جاز لإل سان أن يقيضذ مذالة الفلذر

 .األود

 ؟الركعتني قرأ يف هذرماذا يُ : املس  ة الثا ية هف

، يع ذذذف تقليلهذذذا يف الفذذذالة؛ ويسذذذتخت  ففيفهذذذا: قذذذال -رمحذذذه اهلل- املفذذذ   

نفذذ  هذذاتني كذذان ال بذذف: أهنذذا قالذذت: "الفذذختيختني" وهذذذا ثابذذت عذذن عايفشذذة يف

 .نه   يقرأ فيهام إال ب م القرآنالركعتني حت  أظن أ

بفذورة أم  قذرأ إن ركعتذف الفلذر تُ : أخذذ املالكيذة بختذديث عايفشذة وقذالوا تذذا 

 .القرآن أو الفاحتة فقط

ريض اهلل -ر يقذذذرءون الفاحتذذذة فقذذذط حلذذذديث عايفشذذذة يف الفلذذذ: فع ذذذد املالكيذذذة
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 .-ع ها

قذذل يذذا أ ذذا }ذ قذذرأ يف الركعذذة األود بذذتُ : فذذ هنم يقولذذون: أمذذا الشذذافعية واحل ابلذذة

 عذذن ال بذذف وهذذذا ثابذذتو  {قذذل هذذو اهلل أحذذد}ذ قذذرأ يف الركعذذة الثا يذذة بذذوتُ  {الكذذافرون

ابذذن عبذذاس ث مذن حذذديث أا هريذرة ريض اهلل ع ذذه فذذيام أخرجذه مسذذلم ومذذن حذدي

 .فيام أخرجه الرتمذي

: قل ذا ختذن ؟ ماذا يقول يف هاتني الذركعتني بذ  ام يقذرأ  -رمحه اهلل- أبو ح يفة

ءة الفاحتذذة : تذذذا يف مذذالة الذذركعتني يقذذول أبذذو ح يفذذة؛ بذذ ن أبذذو ح يفذذة   يوجذذ  قذذرا

: قدمذذذذه وهذذذذو قذذذذول اهلل سذذذذبختا ه وتعذذذذادعذذذذىل األمذذذذل الذذذذذي . يقذذذذرأ فذذذذيهام مذذذذا  ذذذذاء

َ ِم ْهُ َفاْقَرءُ }  .[20: ]امل مل{وا َما َتَيَّسر

 -: س ع د ا ثالثة أقوالفر  ؟ قرأ يف الفلرا ماذا يُ ف ذ  

 .أن الفلر يقرأ فيه فقط بالفاحتة: قول املالكية 

قذل هذو }قذرأ فيهذا بالفاحتذة واألود بسذورة هو أنذه يُ : وقول الشافعية واحل ابلة

 .{قل يا أ ا الكافرون}ذ والثا ية ب، {اهلل أحد

ءة مللق    .ا و  يعني يف ذلك يشءوأما أبو ح يفة فقد أجاز القرا

 .يف ذلك وقول الشافعية واحل ابلة ه ا أقوى لوجود الدليل عن ال بف

والذذي ، (ويفعلهذام يف البيذت): -رمحذه اهلل- قال املف   :املس  ة األخرى

يف املسذلد  أنه   يركع هذذين الذركعتني إال يف البيذت ومذا ركعهذامثبت عن ال بف

 .وخيارها أيفمتهاوهذا الذي كان عليه سل  هذر األمة من ، قط
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ما رأيت األمام أمحد ركذع الذركعتني : قال -رمحه اهلل- يقول اإلمام أبو داود

جذذذذاء يف  -رمحذذذذه اهلل- مذذذذةواملوفذذذذق مذذذذاح  الكتذذذذاب ابذذذذن قدا، تني إال يف بيتذذذذههذذذذا

فلذذذه كا ذذذت يف البيذذذت وهذذذذا بذذذل كذذذل  وا ، اترمجتذذذه أنذذذه   يركذذذع  افلذذذة يف املسذذذلد أبذذذد  

فذذل األمذذل فيهذذا أن تُ ، ف الذذذي ثبذذت عذذن ال بذذ تذذذا قذذال ؛ فذذىل يف البيذذتبذذل ال وا

فلهذذذذا ، «ا مذذذن مذذذالتكم فيهذذذاال تتخذذذذوا بيذذذوتكم قبذذذورا واجعلذذذوا  ذذذيئ  »:  ال بذذذف

فذذل يف البيذذت الذذذي ي بغذذف عذذىل املسذذلم أنذذه  إن اضذذلرلكذذن ، يواظذذ  عذذىل هذذذر ال وا

 .ال حرس عليه فيهاب ن يفليها يف املسلد ف

 )املتن(

 .وكذلك ركعتا املغرب

 )الرشح(

كذذذان إذا مذذذىل املغذذذرب دخذذذل بيتذذذه   فذذذ ن ال بذذذف،  وهذذذذا ثابذذذت عذذذن ال بذذذف

سذذذذ ن "كذذذذام يف   ال بذذذذفعذذذذن  ةفركذذذذع فيذذذذه ركعتذذذذف وكذذذذذلك ركعتذذذذف املغذذذذرب الثابتذذذذ

 .{قل هو اهلل أحد}ذ ب و {قل يا أ ا الكافرون}ذ أنه كان يقرأ فيها ب "الرتمذي

 )املتن(

وأقلذذه ركعذذة ، ووقتذذه مذذا بذذني مذذالة العشذذاء والفلذذر؛ الذذوتر: الرضذذب الثذذاي

 .حدى عرشةإوأكثرر 

 )الرشح(

تكلذم املفذ   عذن ؛ األقذوال فيهذا احكمهذا وبي  ذ ااآلن ا تهي ا من الفلر وبي  ذ
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فذذذل وهذذذو مذذذالة الذذذوتر ومذذذالة الذذذوتر سذذذوف  ذذذذتكلم يف ؛ الرضذذذب الثذذذاي مذذذن ال وا

 -: يفيتهاوقتها ويف كيف حكمها و

 :اختل  الفقهاء يف حكمهافقد  :أما بال سبة حلكم مالة الوتر

إن الذذوتر سذذ ة م ذذدوب : واحل ابلذذة، والشذذافعية، فقذال مجهذذور الفقهذذاء املالكيذذة

 . إليه عن ال بف

 .إن الوتر واج : -رمحة اهلل عىل اةميع-وقال أبو ح يفة وأمختابه 

ا هذذذذذم ؛  ت عذذذذن ال بذذذذفبعذذذذدة أحاديذذذذث ثبتذذذذ: اسذذذذتدل أبذذذذو ح يفذذذذة وأمذذذذختابه

إن اهلل زادكذذذم »: قذذذال  أن ال بذذذف: ث عمذذذر بذذذن  ذذذعي  عذذذن أبيذذذه عذذذن جذذذدرحذذذدي

حذذذديث احلذذذار  بذذذن و يف ، «تكم أال وهذذذف الذذذوتر فختذذذافظوا عليهذذذامذذذالة إد مذذذال

إن اهلل قذذد أمذذركم بفذذالة »: فقذذال  خذذرس علي ذذا ال بذذف: قذذال  حذافذذه أن ال بذذف

حذديث زيذد ريض اهلل ع ذه أن ويف ، «ترر الذ عم أال وهذف الذوهف أح  إليه من مُحذ

 .اثالث   «من   يوتر فليس م ا من   يوتر فليس م ا»: قال ال بف

ذ وعذىل وجذذوب مذذالة  ديذذك ت عذذىل تفذ بو ح يفذذة قذذال هذذر األحاديذذث كلهذذا دل 

 .هذا مذه  أا ح يفة؛ الوتر

رمحذة -فذيام أختذارر املفذ   وواحل ابلذة ، والشذافعية، األيفمة الثال  املالكيذة

واسذذذتدلوا عذذذىل ذلذذذك . إن الذذذوتر سذذذ ة ولذذذيس بواجذذذ : ونيقولذذذ -اهلل عذذذىل اةميذذذع

ء الثابذت يف ذ: "الفذختيختني" بختذديث اإلاا يف   ا تراجذع مذع ال بذذفأن موسذذ  مل 

ذذ؛ مسذذ  ة الفذذالة ذذمل  فقذذال اهلل سذذبختا ه . ارجذذع إد ربذذك:   ع ذذد  ذذس وقذذالا توق 
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، «القذذذذذول لذذذذذدي بذذذذذدلال يُ ، هذذذذذف  ذذذذذس يف الفذذذذذر  و سذذذذذون يف األجذذذذذر»: وتعذذذذذاد

الرجذل الذذي : مذن حذديث أا سذعيد "مالذك"موط   و "الفختيختني" والثابت يف

خمذذذس مذذذلوا  كتذذذبهن اهلل عذذذىل ف»: قذذذال؟ وأمذذذا الفذذذالة: قذذذال  جذذذاء إد ال بذذذف

: فقذذال الرجذذل، «ال إال أن تلذذو ع»: قذذال؟ هذذل عذذيل  غ هذذا: فقذذال الرجذذل، «العبذذاد

 .«أفلا وأبيه إن مدا»:  فقال ال بف. اواهلل ال أزيد عليها  يئ  

عذذذذىل أن املفذذذذرو  حمفذذذذور يف الفذذذذلوا  اخلمسذذذذة  نهذذذذذين احلذذذذديثني يذذذذدال

هذف  ذس ال »: واحلذديث اآلخذر قذال، « ذس مذلوا »: قال  ألن ال بف، فقط

ذذذا ، فهذذذذر األحاديذذذث ملذذذا  فذذذت عذذذىل التختديذذذد؛ «يبذذذدل القذذذول لذذذدي جذذذاء  هذذذذر مل 

ا هذذر محلذو «اهلل زادكذم مذالة إن»: قذال  وأن ال بذف د كيذاألحاديث التذف فيهذا ت

ذذ الواجذذ  والفذذر  هذذو : ق بذذني احلذذديثني فقذذالوا األحاديذذث عذذىل ال ذذدب حتذذ  يوف 

حممولذذة عذذىل االسذذتختباب وعذذىل اخلمذذس ومذذا عذذداها مذذن مذذالة وتذذر وغ هذذا ف هنذذا 

 .ال دب

وعذذىل ، بذذذلك توفذذق بذذني األدلذذةألنذذه ، قذذول اةمهذذور يف هذذذر املسذذ  ة أقذذوىو

بذل سذ ة م كذدة ي ذدب إليهذا إال أنذذه ، اجبذة وأهنذا مسذتختبةأن مذالة الذوتر ليسذت بو

إن : -رمحذذذه اهلل- حتذذذ  قذذذال اإلمذذذام أمحذذذد؛ ال ي بغذذذف أن يتعمذذذد اإل سذذذان يف تركهذذذا

 .وي بغف أال تقبل له  هادةالذي يتعمد ترض الوتر هو رجل سوء 

قبذل تذا من يواظ  عىل ترض الذوتر يعتذف فاسذق مذن ال احيذة القضذايفية وال تُ  

يقتيضذذذذذ ألنذذذذذه سذذذذذاقط العدالذذذذذة ألن عذذذذذدم املواظبذذذذذة عذذذذذىل تذذذذذرض السذذذذذ ن ، ادتهلذذذذذه  ذذذذذه
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 مذذن كذذان كذذذلك ف  ذذه ال يتذذور ع أن يشذذهد غذذ ورقذذة يف الذذدين  اسذذتخفاف ويقتيضذذ

فهذذذذر املسذذذ  ة األود وهذذذف يف مسذذذ  ة الذذذوتر .  ذذذهادة حذذذق فلهذذذذا ال يقبذذذل  ذذذهادته

 وعىل أن الوتر مس ون وليس بواج 

 )املتن(

 .ووقته ما بني مالة العشاء والفلر وأقله ركعة الوتر: الرضب الثاي

 )الرشح(

وقذذت ؟ بقذذف اآلن وقتذذه؛ الذذوتر ب نذذه م ذذدوبعذذن تكلم ذذا ؛ اآلن املسذذ  ة الثا يذذة

اتفذق الفقهذاء عذىل  الوتر؛ من قبل كان يف مالة الوتر أنا قلتهالكالم الذي ؟ الوتر

بعذد مذالة  مذن؛ لذرمذع طلذو ع الف أن وقته يبدأ بعد مذالة العشذاء وأنذه ي تهذف أداء  

أنذذذه : "الفذذذختيختني" كذذذام يف  وهذذذذا ثابذذذت عذذذن ال بذذذف، العشذذذاء إد طلذذذو ع الفلذذذر

مذالة الليذل »:  فقذال ال بذف؟ يذا رسذول اهلل كيذ  مذالة الليذل: س  ه رجل قذال

فهذذا يقتيضذ عذىل أن الذوتر ، «يذوتر بواحذدةأحذدكام الفلذر فل مث   مث   ف ذا خشذ

 .اء إد قبل أن يللع الفلران العشوقته من بعد أن يفيل اإل س

ه ذذذا إذا : إذا طلذذذع الفلذذذر واإل سذذذان   يكذذذن يفذذذيل الذذذوتر يقذذذول العلذذذامءطيذذذ  

مذذذن العشذذذاء إد قبذذذل الفلذذذر  فذذذالوتر أداء  ؛ مذذذالر قبذذذل مذذذالة الفذذذبا يسذذذم  قضذذذاء  

 .بعد الفلر إد مالة الفبا يسم  أداء  

ال هذذذذذل يقيضذذذذذ الذذذذذوتر أم الفذذذذذبا الذذذذذوتر ومذذذذذىل  طيذذذذذ  إذا اإل سذذذذذان   يفذذذذذل

 ؟يقضيه
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 .وهو قول اةمهور عىل أن الوتر ال يقىض: الفقهاء الذي عليه مجهور

مذن  ذام »:  واسذتدلوا بقذول ال بذف؛ يف قول أن الوتر يقىض: ع د الشافعيةو

وهذذا حذديث مذختيا ثابذذت يف ، «عذن مذالة أو  سذيها فذل يفذليها متذذ  مذا ذكرهذا

ة والذوتر مذال   بذفقذول الل «أو  ذام عذن مذالةمذن   ذ »: فقالوا  "فختيختني"ال

 .فمن  سيها فيقضيها

  يثبذت ع ذد ا : وقال اإلمام أمحذد؛ إن الوتر ال يقىض: لكن اةمهور يقولون

 .قىض الوتر  أن ال بف

سذبه وعذن  ذام عذن حِ   أن ال بذف: مذن حذديث عايفشذة "الفذختيختني" جاء يف

 حذذذدى عرشذذذ ركعذذذة فذذذيامإكذذذان لذذذه ورد يفذذذليه مذذذن الليذذذل وهذذذو   ألن ال بذذذف، وردر

ر الفذذذذالة هذذذذ و  يفذذذل      ذذذام ال بذذذففلذذذام  ؛ تقذذذول السذذذيدة عايفشذذذة ريض اهلل ع هذذذا

يع ذذذف يف وقذذت ِحذذذل ال افلذذذة وقضذذاها أ  ذذذ  عرشذذذ ؛ قضذذاها بعذذذدما طلعذذت الشذذذمس

 .ركعة

ذذذ؛ حذذذدى عرشذذذ ركعذذذةالفذذذالة إ؟ كذذذمالذذذوتر يف األمذذذل كذذذان يفذذذيل  ا قضذذذاها مل 

يف ال هذذار  تضذذيا قُ سذذتدل  ذذذا بعذذه الفقهذذاء عذذىل أن الذذوتر إذاأ  ذذ  عرشذذ  اقضذذاه

كذذذذان لذذذذه يف حسذذذذبه   ألن ال بذذذذف؛ كعتذذذذني اث ذذذذني وال تفذذذذىل ركعذذذذة واحذذذذدةتفذذذذىل ر

ذذذإ عذذذىل أن الذذذوتر إذا  فذذذدل  ؛ أ  ذذذ  عرشذذذا قضذذذا حسذذذبه مذذذالها حذذذدى عرشذذذ ولكذذذن مل 

 .قضيا يفىل  فعا

فذذ ذا   يفذذله ؛ هذذور أقذذوى وأن الذذوتر مذذرتبط بالوقذذتولكذذن الذذذي عليذذه اةم
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 .هذر مس  ة. ته عىل  فسهاإل سان فيكون قد فو  

ا »: قال  أن ال بف :املس  ة الثا ية هف  وال بذف، «اجعلذوا أخذر مذالتكم وتذر 

 وأال أنذام إال بعذد أن ): قذال. أومذاي خلذييل: قال ألا هريرة وأا زر فذيام قذال

: فقذذالوا . ر الذذوتر إد قبذذل طلذذو ع الفلذذرعذذىل أنذذه يذذ خ  : وقذذال لرخذذر، (أمذذيل الذذوتر

  فمذذذن نشذذذ  عذذذىل  فسذذذه أنذذذه إذا  ذذذام ال يسذذذتيقظ ويفذذذو  ؛ ألحذذذوالهذذذذا بذذذاختالف ا

وأمذذذا مذذذن ت كذذذد ب نذذذه ، فذذذيل الذذذوتر يف أول ليلذذذهلذذذ م أو البذذذد أن يُ يُ فعليذذذه هذذذذر السذذذ ة 

ر خذذذذرر فهذذذذذا األود لذذذذه بذذذذ ن يذذذذ خ  آسذذذذوف يقذذذذوم مذذذذن الليذذذذل سذذذذواء يف وسذذذذله أو يف 

ا جعلوا ا»: قال  ألن ال بف، الوتر  .«آخر مالتكم وتر 

 مذذالة العشذذاء و فذذل ثذذم أوتذذر ثذذم قذذام مذذن الليذذل فذذ راد أن  مذذىل  مذذثال  إ سذذان  

؟ يضذذذي  مذذذالة وأراد أن يت فذذذل وكذذذان قذذذد مذذذىل الذذذوتر مذذذاذا يفعذذذل يف هذذذذر احلالذذذة

 -: ء يف هذر احلالة تم مسلكانالفقها

عذذىل أن اإل سذذان إذا كذذان مذذىل الذذوتر وأراد أن : ةمهذذور الفقهذذاء كمسذذل -1

  ألن ال بذذف؛ وإن كذذان خلذذ  األود، عليذذه يف ذلذذكف  ذذه يت فذذل وال حذذرس  يت فذذل

ولكذذذن هذذذذا قذذذد مذذذىل الذذذوتر وأراد أن ي فذذذل ، «اجعلذذذوا أخذذذر مذذذالتكم وتذذذرا »: قذذذال

 .تلعتمل واتقوا اهلل ما اسال حرس  ف  : ف قول له

الفقهذاء وكذان يفعلهذا عبذد اهلل بذذن عمذر كذان يسذم  املسذ  ة وهذذف بعذه  -2

أنذذذذذت اآلن مذذذذذليت العشذذذذذاء  مذذذذذثال  ؛ مسذذذذذ  ة تسذذذذذم   قيضذذذذذ الذذذذذوتر، " قذذذذذه الذذذذذوتر"

ذذذذ كيذذذذ  ، تذذذذ قه الذذذذوتر؟ ل فذذذذامذا تفعذذذذلومذذذذليت الشذذذذفع والذذذذوتر ثذذذذم أرد  أن ت ف 
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 ؟ت قه الوتر

فتكذذذون هذذذذر الركعذذذة ، فذذذيل اآلن ركعذذذة وت و ذذذا أهنذذذا تلختذذذق بالركعذذذة األودتُ 

وهذذا ؛ ك من ال افلة ثم تذوتر بعذد  افلتذكل الركعة األود ثم تفيل ما بدل فعت 

 .هلل بن عمر ويقول به بعه الفقهاءوكان يفعلها عبد ا؛ لوتريسم  ب قه ا

  ن ال بذذذفبذذذ : وإ ذذذام يقولذذذون، لكذذذن األيفمذذذة األربعذذذة ال يقولذذذون بذذذ قه الذذذوتر

ة عهذذد مذن الشذذار ع أن اإل سذذان قذد يت فذذل بركعذذهنذ  عذذن وتذذران يف ليلذة واحذذدة و  يُ 

ال حذرس : هف قذول لذها  مالة ثم أوتذر وأراد أن يفذيل بعذدفلهذا من مىل؛ واحدة

 .ما بدله بعد ذلك من ال افلةويفيل 

 أو يف مذذذذفة؟ بقذذذت يف كيفيتذذذه، وتكلم ذذذا عذذذىل وقتذذذه؛ اآلن تكلم ذذذا عذذذىل الذذذوتر

 -: اختلفوا يف مفة الوتر؟ الوتر

؛ إن الذذذذوتر ال يقذذذذل عذذذذن ثالثذذذذة ركعذذذذا : يقذذذذول -رمحذذذذه اهلل- أبذذذذو ح يفذذذذة -1 

 .وال جي ئ إال ذلك، مفتها مثل مفة مالة املغرب

الذذذوتر كذذذذذلك ثالثذذذة ركعذذذا  إال أنذذذذه : -رمحذذذه اهلل- ل اإلمذذذام مالذذذذكوقذذذا -2

عتذذذذني ثذذذذم يسذذذذلم ثذذذذم يفذذذذيل ركعذذذذة يع ذذذذف يفذذذذيل رك؛ م مذذذذن الذذذذركعتنيالبذذذذد أن يسذذذذل  

 .واحدة

 .جيوز أن يوتر بركعة واحدة: وقال الشافعية واحل ابلة -3

ا  -: فة الوتراختلفوا يف م ف ذ 

 .الوتر ثال  ركعا  متفلة: فقال أبو ح يفة -1
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عذذذىل أن الذذذوتر ثالثذذذة : -ورمحذذذة اهلل عذذذىل اةميذذذعرمحذذذه اهلل - وقذذذال مالذذذك -2

 .إال أنه يففل بي ها بسالم

 .يفا أن يوتر بواحدة: وقال الشافعف وأمحد -3

 ؟وهذا كالم املف      له عىل كالمه ماذا قال

 )املتن(

وأد   ، عرشةحدى إووقته ما بني مالة العشاء والفلر وأقله ركعة وأكثرر 

 .الكامل ثال  بتسليمتني

 )الرشح(

رمحذذه - أبذذو ح يفذذة؛ (وأقلذذه ركعذذة واحذذدة): قذذال -رمحذذه اهلل- اآلن املفذذ  

ذذ -اهلل اسذذتدل بختذذديث يف . إن الذذوتر يشذذبه ثذذال  ركعذذا  مذذن غذذ  ففذذل: ا قذذالمل 

، وأوتذر بسذبع، أوتر بسذت  أن ال بف): الفختيا حديث عايفشة ريض اهلل ع ها

كان يفذيل ركعتذني ثذم : فقالت؛ (وأوتر ب حدى عرش، وأوتر بتسع، وأوتر بثام ية

ذذذا ثذذذم ثذذذال ، ثذذذال  يقتيضذذذ أنذذذه كذذذان  (ثذذذم ثذذذال ): فقذذذال أبذذذو ح يفذذذة؛ يفذذذيل أربع 

 .جيمعها

الذذوتر ثالثذذة : بذذن مسذذعود أنذذه قذذالاعبذذد اهلل بذذن عمذذر و واسذذتدل كذذذلك بقذذول

 .ركعا 

 مذذدار كذذل هذذذا عذذىلو. . ، يف حذذديث عايفشذذة  بذذ ن ال بذذف: اةمهذذور اسذذتدلوا 

ذذوحذذديث عايفشذذة ، حذذديث عايفشذذة رو  عذذدة طذذرا   ا رو  مذذفة قيذذام ال بذذفمل 
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، وأوتر بسبع، وأوتر بخمس، وأوتر بثال ، ةبواحد  لقد أوتر ال بف): وقالت

 .(وأوتر ب حدى عرش، وأوتر بتسع

لكذذن يعذذار  قذذول أبذذو ح يفذذة . أقذذل مذذن ثذذال  ال جيذذ ئ: فذذ بو ح يفذذة يقذذول

ذ  م مع ذا اآلن قذول ال بذفوتقذد  . أوتذر بواحذد  ب ن ال بف: الرواية التف قالت ا مل 

مذذالة الليذذل مث ذذ  مث ذ  فذذ ذا خشذذيت الفلذذر فذذ وتر »: سذ  ه الرجذذل عذذن الذذوتر قذال

 .«ةبواحد

إال أن الشذذذذافعية ؛ فيكذذذون مسذذذلك املالكيذذذة والشذذذافعية واحل ابلذذذة ه ذذذا أقذذذوى 

 -: واملالكية يف جهة، واحل ابلة يف جهة

 .تر إال إذا سبق الوتر ركعتنين توال يفا أ: مالك يقول -1

 .يفا أن تفيل الوتر ركعة واحدة: والشافعية واحل ابلة يقولون -2

امذذىل      يثبذذت أن ال بذذف: مالذذك يقذذول مذذا مذذن مذذالة مذذالها ؛  الذذوتر م فذذرد 

أو ، أو سذذذت، أو أربذذذع،  قبلهذذذا مذذذالة سذذذواء ركعتذذذنييف الذذذوتر إال ومذذذىل    ال بذذذف

 .ركعة واحدة إال وقد مىل معها  فع الوتر مىل    لم يثبت أن ال بفف؛ ثامن

ذذذ هذذذو أن ؛ بذذذ ن الذذذوتر يفذذذا أن يقذذذع واحذذذدة: ا قذذذالوا الشذذذافعية ه ذذذا واحل ابلذذذة مل 

هذو   وأمذا فعذل ال بذف، ن قولذه وإال   يكذن يثبذت مذن فعلذهثبذت ذلذك مذ  ال بف

 الذذذوتر ركعذذذة حقيقذذذة مذذذا مذذذىل    فذذذ ن ال بذذذف؛ مذذذل عذذذىل األكمذذذل وعذذذىل األفضذذذلُي 

 . قبلها مالة هذا من باب الفضلمىل   مستقلة بل

عىل أن أقذل الذوتر ركعذة أقذوى مذن : حل ابلةويكون ه ا قول الشافعية وقول ا
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فعذذذل يف الذذذوتر عذذذدة مذذذفا  فتذذذدخل كلهذذذا مذذذن بذذذاب   ألن ال بذذذف؛ جهذذذة الذذذدليل

 اةواز

 )املتن(

، وأقلذذه ركعذذة، ووقتذذه مذذا بذذني مذذالة العشذذاء والفلذذر؛ الذذوتر: الرضذذب الثذذاي

 .وأد   الكامل ثال  بتسليمتني، حدى عرشةإوأكثرر 

 )الرشح(

لروايذذذذة التذذذذف ثبتذذذذت عذذذذن اإلمذذذذام وهذذذذف ا ني(وأد ذذذذ  الكذذذذامل ثذذذذال  بتسذذذذليمت)

يل ركعتذذني ثذذم يفذذيل ركعذذة األفضذذل واألكمذذل يف الذذوتر أن يفذذ: يقذذولف  ذذه ؛ مالذذك

 .يوتر  ا

مذن ا مذا أراد أن يذوتر بذ كثر إذمذا يف حالذة  طيذ  اآلن تكلم ا يف مس  ة الففة

أو ، أو بتسذذذذذع، أو بسذذذذذبع، أو أراد أن يذذذذذوتر بخمذذذذذس، أراد أن يذذذذذوتر بذذذذذثال ؛ ركعذذذذذة

 -: يف الوتر  فه اض كيفيتني فعلهام ال بف؟ حدى عرشإ

  جيلذذذذذس قذذذذذط إال أوتذذذذذر بخمذذذذذس   أن ال بذذذذذف: جذذذذذاء يف مذذذذذختيا مسذذذذذلم -1 

لة فيهذذذا تشذذذهد واحذذذد وتسذذذليمة   ذذذس ركعذذذا  متفذذذيع ذذذف مذذذىل  . بتسذذليمة واحذذذدة

وعذذذذىل اإلحذذذذدى ، وي لبذذذذق عذذذذىل التسذذذذع،  فسذذذذه ي لبذذذذق عذذذذىل السذذذذبع وهذذذذذا؛ واحذذذذدة

 .عرش

إذا ، يف السذبع؛ ةكان من غذ  اخلمسذ  التف فعلها ال بف :الرواية الثا ية -2

ة ثذم جيلذس أراد أن يوتر بسبع يفيل ست ركعا  وجيلذس ثذم يقذوم يفذيل السذابع
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 يذذذة ركعذذذا  تر بتسذذذع يفذذذيل ثامراد أن يذذذوأ إذا مذذذثال  ؛ فتكذذذون بعذذذد كذذذل  ذذذفع جيلذذذس

إذا أراد أن يذوتر ، د ثم ي يت بالتاسعة ويتشذهد ويسذلملكن يف الثام ة يتشه، متفلة

ة ب حدى عرش يفيل عرشذ ركعذا  متفذلة ويف العذارشة جيلذس ثذم يقذوم يف احلاديذ

 .يف مفة وترر  وهذا كله ثابت عن ال بف؛ عرش ويتشهد ويسلم

 )املتن(

 .يف الثالثة بعد الركو ع ويق ت

 )الرشح(

 ؟يف الوتر هل هو مستخت  دايفم أم ال الق و مس  ة ر مس  ة تسم  هذ

؛ يف الذذوتر سذذ ة ثابتذذة فيذذه ق ذذو عذذىل أن ال: فالذذذي عليذذه احل ابلذذة واحل فيذذة -1

 .س ة ثابتة،  فيهدايفام   ع د احل فية واحل ابلة أنه يق ت فمن س ة الوتر

يف ال فذذ  يف الذذوتر إال يف رمضذذان  تال يق ذذ: وقذذال الشذذافعية واملالكيذذة -2

 .من رمضاناألخ  

 ؟الوتر هل هو س ة ثابتة فيه أم ال ق و واآلن ع د ا قوالن يف مسالة 

؛ سذذذ ة ثابتذذذة يف الذذذوترق ذذذو  عذذذىل أن ال: قالذذذه املفذذذ   وعليذذذه احل فيذذذةفالذذذذي  

 .ف ذا مىل اإل سان الوتر ق ت فيه

؛ إال يف رمضذذان يف ال فذذ  األخذذ  م ذذه ال يق ذذت: وقذذال املالكيذذة والشذذافعية

 -: ثبت ع د ا حديثانأنه : وسب  اخلالف يف ذلك هو

أخرجه ابذن ؛ (يف الوتر  ال بف )ق ت: أنه قال ُأا حديث :احلديث األول 
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 .ماجة وأبو داود

ذذذ: أخرجذذذه أبذذذو داود أن عمذذذر بذذذن اخللذذذاب :واحلذذذديث الثذذذاي ا مجذذذع وبذذذني يف مل 

 .(ال توتر إال يف ال ف  األخ  من رمضان): قيام رمضان قال له

فيذذه أخذذذوا بختذذديث  تإن الذذوتر يق ذذ: فيذذة واحل ابلذذة الذذذين قذذالوا فهذذ الء احل  

 .وإن كان هو حديث ضعي  يف إس ادر؛ أا بن كع 

اس عذىل  نذه مجذع ال ذبأخذوا بختديث عمر بن اخللذاب : واملالكية والشافعية

 .ذلك

وعذذىل ذلذذك يكذذون ، ألنذذه دعذذاء وخذذ ؛ ق ذذو ال حذذرس يف ال: قذذال اإلمذذام أمحذذد

 واألمر يف ذلك واسع. تفال يق  تومن  اء أال يق ، يق تفل ء أن يق تإن  ا

 )املتن(

 .وتلو ع الليل أفضل من تلو ع ال هار؛ التلو ع املللق: الرضب الثالث

 )الرشح(

اآلن  ختذذذذن أكمل ذذذذا الفلذذذذر وأكمل ذذذذا الذذذذوتر بقذذذذف الرضذذذذب الثالذذذذث الذذذذذي هذذذذو 

 .التلو ع املللق

 )املتن(

وال فذذذ  األخذذذ  ، مذذذن تلذذذو ع ال هذذذار التلذذذو ع املللذذذق وتلذذذو ع الليذذذل أفضذذذل

ومذذالة القاعذذد عذذىل ال فذذ  مذذن ، ومذذالة الليذذل مث ذذ  مث ذذ ، أفضذذل مذذن األول

 .مالة القايفم
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 )الرشح(

ذذ ذذ: ا تكلم ذذا عذذىل ال افلذذة وقل ذذااآلن  ختذذن مل   وحذذث      فيهذذا ال بذذفال افلذذة رغ 

 ا سذذذذب  وليسذذذذت تذذذذا يشءو وال افلذذذذة هذذذذذر ال افلذذذذة املللقذذذذة التذذذذف ليسذذذذت تذذذذ؛ عليهذذذذا

يع ذذف تفذذيل قبذذل ؛ ا عليذذه مذذن قبذذل كلذذه كذذان ثابذذت معذذنيفالذذذي تكلم ذذ؛ ة بذذهمرتبلذذ

فذذل ؛ تفذذيل قبذذل الظهذذر أربذذع هذذذر معي  ذذة، الفلذذر اآلن الرضذذب الثالذذث هذذذا يف ال وا

فذذذل املللقذذذة ؛ واملللقذذذة ذذذال وا ل افلذذذة املللقذذذة عذذذىل ا:   فيهذذذا وقل ذذذامرشذذذوعة ومرغ 

 : قسمني

 .ع د ا  افلة يف الليل -1

 .يف ال هارا  افلة وع د  -2

 -: فقط يف أمرين اث ني فان افلة الليل و افلة ال هار نتل

لكذذذن ، فعذذذل يف كذذذل الليذذذل افلذذذة عذذذىل أن  افلذذذة الليذذذل تُ  أنعذذذىل  :األمذذذر األول

 ال تفعذذل بعذذد الع ذذ وال تفعذذلا فذذ ذ  ؛ باحذذة مذذالةإرشط أن يكذذون الوقذذت وقذذت 

هذذا األمذر . ال افلذة فذيل فيهذافذ ن هذذر األوقذا  ال يُ ؛ ألنه وقت هنذف، بعد الفبا

 .األول

فذذىل أكثذذر فذذىل ركعتذذني ركعتذذني وال جيذذوز أن تُ أن  افلذذة الليذذل تُ  :األمذذر الثذذاي

ذذ  ألن ال بذذف؛ مذذن اث ذذني فذذدل ، «مذذالة الليذذل مث ذذ  مث ذذ »: ا سذذ  ه الرجذذل قذذالمل 

، بذد مذن اث ذني ويسذذلمبذذل ال، يت فذل يف الليذذل بذ كثر مذن ركعتذنيعذىل أنذه ال جيذوز أن 

فقذذد ثبذذت عذذن ، أمذذا بال سذذبة لل هذذار فيلذذوز أن يذذوتر بذذ كثر مذذن اث ذذني؛ ماث ذذني ويسذذل  
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 .متفلة من غ  تسليم امىل يف ال هار أربع   أنهعبد اهلل بن عمر 

فتكذذذون  افلذذذة ؛ تلذذذ  فذذذيهام  افلذذذة الليذذذل عذذذن  افلذذذة ال هذذذارفهذذذاتني املسذذذ  تني ف 

؛ ثر مذذن ركعتذذنيفيلذذوز بذذ ك وأمذذا  افلذذة ال هذذار، جيذذوز إال ركعتذذني ركعتذذني الليذذل ال

ذو افلة الليل تُ ؛ يلوز ب ربعف . فعذل يف غذ  وقذت ال هذفا و افلذة ال هذار تُ فعل مللق 

 .هذا الكالم امللمل

ذذ؛ ع ذذد ا مسذذايفل ذكرهذذا املفذذ   يف مسذذ  ة تلذذو ع الليذذل   تلذذو ع الليذذل مرغ 

تذذذا ثبذذت عذذن ، إال أن أفضذذله أن يكذذون يف آخذذر الليذذل؛  ه ال بذذفليذذوحذذث ع، فيذذه

  ذذذه كذذذان وأفضذذذل الفذذذالة مذذذالة داود ف»:  حذذذديث مسذذذلم أنذذذه قذذذاليفكذذذام   ال بذذذف

ففذف ال فذ  األخذ  مذن ، «يفيل ثلثذه ثذم ي ذام سدسذهي ام  ف  الليل ثم يقوم و

 .هذر املس  ة األود. الليل أفضل مالة الليل فيه

قذذذام الليذذذل كذذذان يشذذذو  فذذذار  كذذذان إذا  هذذذف ثبذذذت أن ال بذذذف :املسذذذ  ة الثا يذذذة

يف مذذواطن  [كتذذاب الوضذذوء]سذذواض وهذذذر تقذذدمت مع ذذا يف فاسذذتعامل ال؛ بالسذذواض

 .ختباب السواض ع د القيام من الليلاست

 إذا أراد أن يقوم الليل مىل    هو أن يف قيام الليل كان ال بف :األمر الثالث

يذد أن ألنذه كذان  ذايفم ف ، يع ف حتذ  يذرو ؛ ركعتني خفيفتني يفتتا  ام مالتهب

 .هذا األمر الثالث. كعتني خفيفتنيف  ه يفيل رل أن يبدأ يف اللول يفيل فقب

بع  .ا ا ويفا أن تفىل ا  مالة الليل يفا أن تفىل جهر   :األمر الرا

د :األمر اخلامس ؛ ىمالة الليل يفا أن تفىل مجاعة ويفذا أن تفذىل فذرا
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د  فذذ ن ال بذذف كذذذلك مذذالها كذذام يف حذذديث ابذذن عبذذاس   وال بذذف ىمذذالها فذذرا

 .عة  م مجامىل    أن ال ف

-وهذذذذا كذذذالم املفذذذ   ؛ سذذذن أو ت ذذذدب يف مذذذالة الليذذذلففذذذف هذذذذر املسذذذايفل تُ 

 -رمحه اهلل

 )املتن(

 .وتلو ع الليل أفضل من تلو ع ال هار؛ التلو ع املللق: الرضب الثالث

 )الرشح(

 تلو ع الليل أفضل،   فيه وحث عليهرغ    ألن ال بف: وهذا قل ا

 )املتن(

 .وال ف  األخ  أفضل من األول

 ()الرشح

بذذذذذذ ن يف الثلذذذذذذث : قذذذذذذال  ألن ال بذذذذذذف؛ وال فذذذذذ  األخذذذذذذ  أفضذذذذذذل مذذذذذذن األول

ذذذذوهذذذذو وقذذذذت اسذذذذتلابة دعذذذذاء ف، ي ذذذذ ل رب ذذذذا إد سذذذذامء الذذذذد يااألخذذذذ   ل يف لهذذذذذا فض 

 .الوقت

 )املتن(

 .ومالة الليل مث   مث  

 )الرشح(

مذذالة الليذذل مث ذذ  مث ذذ  ؛ نذذال  فيهذذا الليذذل ال هذذار: وهذذذر املسذذ  ة التذذف قل ذذا



 الشيخ: أبو بكر سعداوي                                                        (   30رشح كتاب عمدة الفقه )

 

فلذلك فإنه ال من المفرغ  سهولم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من 

 ادة من التسجيل فقط(لإلستف لمساعدة طلبة العلم)وهذا التفريغ  يغني عن التسجيل
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 .فىل أكثر من ركعتنيأن تُ وال جتوز 

 )املتن(

 .من مالة القايفم قاعد عىل ال ف ومالة ال

 )الرشح(

أن اإل سذذذان يف ال افلذذذة جيذذذوز لذذذه أن : هذذذذر املسذذذ  ة ذكرهذذذا املفذذذ   ه ذذذا وهذذذف

ا إال يف أمذذذذذا يف الفريضذذذذذة فذذذذذال جيذذذذذوز لذذذذذه أن يفذذذذذيل قاعذذذذذد  ، ا يف ال افلذذذذذةيفذذذذذيل قاعذذذذذد  

 .الرضورة أو ملر 

ان تُ ففذذذالة ال افلذذذذة يفذذذا أ فعذذذذل : كذذذذام قالذذذت عايفشذذذذة  وال بذذذف؛ فذذذذىل قاعذذذذد 

ذ  ذلك وخامة ال بف فكذان  -مذلوا  را وسذالمه عليذه-قذرتب مذن موتذه اا مل 

د ذذة فكذذان ال يقذذدر عذذىل القيذذام فكذذان م ه والبُ قذذد أخذذذر اللختذذم يع ذذف ثقذذل مذذن الِسذذ

ويف ، «مذالة القاعذد عذىل ال فذ  مذن مذالة القذايفم»: قذال  ا وال بفيفيل قاعد  

فعلهذذذا  ا يف ال افلذذذة فيهذذذا مذذذورتنيأن يفذذذيل قاعذذذد  ة القاعذذذد اإل سذذذان إذا أراد مذذذال

 -:  ال بف

مئ وإذا جذذاء إد الركذذو ع والسذذلود يذذو، ا كذذل الفذذالةمذا أنذذه يفذذيل قاعذذد  إ -1

 .أقل يف الركو ع ويف السلود يسلد

أنذذذذه كذذذذان : "الفذذذذختيختني" كذذذذام يف  الثابتذذذذة عذذذذن ال بذذذذف والفذذذذورة الثا يذذذذة -2

  هذذو كذذان يقذذرأ مذذثال  مذذثال  ؛  ثذذم يركذذعفذذ ذا أراد أن يركذذع قذذام وقذذرأ قلذذيال  ا يفذذيل قاعذذد  



 الشيخ: أبو بكر سعداوي                                                        (   30رشح كتاب عمدة الفقه )

 

فلذلك فإنه ال من المفرغ  سهولم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من 

 ادة من التسجيل فقط(لإلستف لمساعدة طلبة العلم)وهذا التفريغ  يغني عن التسجيل
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اآليذا  ثذم يقذع  ذا أراد أن نتمهذا يقذوم ويقذرأ بعذهورة البقرة فيفيل بالبقرة إبس

 .ركوعه من كو ه قايفام  

: قذذذال  وكذذذون ال بذذذف؛ يف مذذذالة القاعذذذد  فكذذذال احلذذذالتني ثبتذذذت عذذذن ال بذذذف

دليذذل عذذىل أنذذه   يذذرتض   وفعلهذذا ال بذذف «قاعذذدمذذالة القذذايفم أفضذذل مذذن مذذالة ال»

ا لك أي جمال يف أنك ترتض قيام الليذل يع ذف إذا فلهذذا ؛ يفممذيل قذا ك ذت تعبذان فذ ذ 

ا يف الشذذهر فذذ ن يف قيذذام البذذد عذذىل اإل سذذان أن يواظذذ  عذذىل ذلذذك ولذذو يكذذن لذذه  ذذيئ  

ذذذذ ممذذذذن لذذذذك وجيعل ذذذذا  سذذذذ ل اهلل سذذذذبختا ه وتعذذذذاد أن يوفق ذذذذا إد ذ.   فيذذذذهالليذذذذل مرغ 

ومذذذلوا  را وسذذذذالمه عذذذىل سذذذذيد ا ويف هذذذذا القذذذذدر كفايذذذة ؛ يقومذذذون هذذذذا الليذذذذل

 .حممد

 


