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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته

 »لةمن صل�ى ثنتي عشر ر�عة في الیوم واللی«: -رضي هللا عنها–حدیث أم المؤمنین حبیبة 
 ؟هل هذا مختصٌّ �من حافظ علیها حتى موته أم في �ل یوٍم ولیلة یبنى له بیت في الجنة

 علیه، من حافظ على ثنتي عشرة ر�عة.في �عض األلفاظ من حافظ 
 لعل هللا ینفع �ه. ،لبة العلما ینتفع �ه ط�قول: أقترح أن تضع لك منهجً 

�قصد، منهج ینتفع �ه طلبة العلم، أن تضع  ماذالیوضح هذا االقتراح والمطلوب بدقة، ال أدري 
طر�قة م ، منهج، علیلك، من هم طالب العلم، ما أدري ماذا یر�د �عني، ما أدري �عني طر�قة للت

 ،منهجیة للتعلیم ینتفع بها طالب العلم، على مختلف مستو�اتهم، �حیث �قسم الطالب إلى فئات
و�كون لكل فئة وقت من األوقات أو درس من الدروس، قد �كون هذا هو المراد، لكن �حتاج إلى 

 تفصیل.
 –و�ین ما رآه »صبحكان ال یرى رؤ�ا إال جاءت مثل فلق ال«�قول: �یف نجمع بین حدیث: 

تحقق صبح الحدیبیة من دخول المسجد الحرام، مع أن هذه الرؤ�ا لم ت -علیه الصالة والسالم
 إال في العام المقبل؟

 المقصود أنها تحققت، المقصود أنها تحققت، وال یلزم أن �كون �عدها مباشرة.
 و�أتي النبي«و�ین قوله:  ،»لكل نبي حواري « :-علیه السالم–�قول: �یف نجمع بین قوله 

 ؟»ولیس معه أحد
ن ، لكل نبي متبوع، فیخرج من ذلك من ال تبع له، من ال تبع له ماالمقصود: أن لكل نبّي متبوعً 

فالحدیث خاص  ؟األنبیاء؛ ألنه صح أنه �أتي النبي ولیس معه أحد، فمن أین �كون له حواري 
  �األنبیاء المتبوعین.

وأیهما  التوضیح شرح الجامع الصحیح" البن الملقن، وما �متاز �ه؟�قول: ما رأ�كم في �تاب " 
 "فتح الباري"، وما الطبعة الممیزة له؟ أفضل، هو أو

على �ل حال هو من مصادر "فتح الباري"، "فتح الباري" أخذ خالصة هذا الكتاب وخالصة غیره 
اضع یبدو للباحث أنه من الشروح المتقدمة، "فتح الباري" ال نظیر له إال أنه في �عض المو 

اختصر، فإذا رجع إلى الشروح األخرى وجدها أوفى، "فتح الباري" له طر�قة ونَفس في الشرح ال 
رَّاح، أو "الكرماني" أو "العیني" أو غیره من الش یوجد عند غیره، تجد الشروح منهم "الملقن" مثالً 

بن ایدل علیه الحدیث، لكن  و�جلب علیه �كل ما ،تجد في الموضع األول یوّفي، یوفي المقام
األبواب في الموضع األول �ما یناسب الباب، و�ترك �قیة الكالم على الحدیث في  يحجر ال، �أت

 .األخرى لوجود مناسبة لها
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 الطالب:...................
فتجد مذهبه في الحدیث األول أو الثاني أو  -رحمه هللا–�عني هو ماشي على استنباط البخاري 

الثالث التي ال لها أطراف وردت في مواضع من الصحیح یوزع الشرح على جمیع المواضع، 
س الذي شرح �ه الحدیث األول، بینما لو نظرت فبن حجر بنفس النَ افتجد آخر حدیث �شرحه 

الكتاب، أقل من ر�ع هو في شرح أقل من من حیث الحجم وجدتَّ أن نصف الكتاب  للعیني مثالً 
ع الكتاب المشروح، تجده في أقل من النصف من حجم اأر� ةر�ع الكتاب، ثم �عد ذلك في ثالث

، الكتاب، فهذه میزة البن حجر، نعم، قد �حتاج اإلنسان إلى قراءة جمیع المواضع في فتح الباري 
 .إلى قراءة جمیع المواضع

" و"ما ،»ئ ما أنا �قار « المسألة التي نبدأ بها، المسألة المتعلقة �قوله: :ومن األمثلة على ذلك مثالً 
علیه  –الحدیبیة من أنه أخذ القلم و�تب النافیة، أنا لست �قارئ ال أقرأ، وما حصل في صلح

علیه  –ا الموضع یناسب أن ُ�شار إلى أنه�عني في هذا الباب في شرح هذ -الصالة والسالم
يأ -الصالة والسالم  وأنه حصل في.. ولو �اختصار. مِّ
�عني في  –رحمه هللا –بن حجر �إفاضة هذه المسألة، ونأتي �خالصة ما �تبه الكن متى �تب 
 مواضع أخرى.

 الطالب:.......................
لى هو استفاد من جمیع الشروح المتقدمة، استفاد من جمیع الشروح المتقدمة، لكنه وزَّع المادة ع

فصار نفسه في آخر الكتاب مثل نفسه في أول الكتاب، واإلنسان مجبول  ،تابالمواضع في الك
توسع على الملل والسآمة، �مّل، تجد اإلنسان في أول األمر �أتي بنفسیٍة وهمٍة عالیة، فیستطرد و�

ا في أواخر الكتب، سواء ثم �عد ذلك �عتر�ه الفتور والكسل، فتجده �ختصر جد�  ،في أول األمر
لشروح أو التفاسیر أو ... وهذا واضح، هذا واضح من صنیع غالب أهل العلم، أكان بذلك ا

 .؛ لطول المكتوبتب في أول األمر �مّل من القراءةولذلك طالب العلم حینما �قرأ في هذه الك
علم لو أن طالب علم قال: أنا �أمشي في حفظي للقرآن مع قراءة التفاسیر، و�دأ �الفاتحة، وأهل ال

نه �تب فیها مجلد مستقل، بل أكثر من مجلد مستقل لتفسیر إسیر الفاتحة، حتى أفاضوا في تف
مد تفسیر الطبري بتحقیق أح، الفاتحة، ثم �عد ذلك إذا جاءت البقرة تفسیر القرطبي ثالث مجلدات

شاكر خمسة أو ستة، �مّل طالب العلم من هذه الطر�قة، فبعضهم یلجأ إلى طر�قٍة تذهب عنه 
ي �كون فیه المؤلف قد رسى على ما �قوله، ، �عني هو الذمنتصف القرآن مثًال  فیبدأ من ،الملل

لیست عنده الهمة العالیة التي �جلب فیها و�بحث و�ستطرد و�ذا، ولم �مل ولم �ستطرد �ما في 
�ه من سورة الكهف؛ ألن  ئآخر الكتاب، ولذا قد تعجبون إذا سمعتم أن تفسیر "الجاللین" بد

 .أن �كتباإلنسان إذا أراد 
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اآلن حدیث "األعمال �النیات" لو تراجع علیه �ل شروح البخاري وشروح ومسلم وشروح �قیة  
 الكتب �مكن ما تكمل؛ ألنهم أطالوا فیه، لكن لو بدأت من �عد ذلك، �عدما �فتر المؤلف قلیالً 

ة ما �تب لكثر  ؛من أوائل التفسیر ال شك أنك سوف تمل كان أنشط لك، فإذا بدأت �التفسیر مثالً 
أنت لو نظرت إلى حدیث األعمال �النیات في  ا، �عنيبن حجر طر�قته أبدً افي أوائل التفاسیر، 

بن حجر وعند العیني وجدت ابن حجر ر�ع ما �تبه العیني، ثم �عد ذلك یندهش طالب اعند 
 ال ما" فیه ثالثة أمثال أو أر�عة أمث"فتح الباري" مع أن "عمدة القاري  العلم �قول: �یف �فضل

وقارن بین الشرحین تجد الفرق بین هذه  ،بن حجر، نقول له: انظر إلى المواضع األخرى اكتبه 
الشروح، ابن الملقن أجلب في أول الكتاب واختصر في آخره، وهو مطبوع في ستة وثالثین 

مائة مجلد؛  ي فيبن حجر بنفس الحرف ونفس الصف والطر�قة �مكن �جیاا، لكن لو ُطبع مجلدً 
بن الملقن أو الكرماني أو غیره أو النووي الصفحة من فتح الباري تعدل ملزمة من مثل ألن ا

ن، أكثر من الثلث �قلیل، و وهذا ست وثالث ا،فتح الباري ثالثة عشر مجلدً  :على مسلم، ما �قال
التوضیح" ما بینما من " ،مجلد "فتح الباري" �م تقرأ، الصفحة تحتاج إلى ساعة انظرال. لكن 

 وال خمس دقائق.تأخذ 
وزَّع، وهو ی ،الطبعة الممیزة له؟ ما ُطبع إال مرة واحدة، ُطبع في وزارة الشؤون اإلسالمشیَّة �قطر

�عني  ،وحصل فیه إشكال حول التحقیق وما التحقیق. المقصود: أنه وزِّع منه �میات. وفیه نفع
ح حدیثنا الذي معنا �ما من مصادر "فتح الباري"، و�ذا قارنا شر  ،هو من مصادر "فتح الباري"

 ،بن الملقن أكثر، لكن ابن حجر �ختصر من هذه الكتب �لهاابن حجر وجدنا أن ما �تبه اكتبه 
وال  علم ال حد لهو�ال فالكالم لن ینتهي، وال ،و�أخذ الز�د التي �حتاجها یوزعها على �قیة الكتاب

 ساح، ال حد له.
وعلى آله ك على عبد ورسوله على نبینا محمد الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ار 

 وصحبه أجمعین، أما �عد:
نا �قارئ، ما أ، »قرأ، قال: ما أنا �قارئ ا« فجاءه المَلك فقال: :-رحمه هللا تعالى–فیقول المؤلف 

لفرق ما ا، قال: ما أنا �قارئ ، »قلت: ما أنا �قارئ « وفي روا�ة أبي ذر واألصیلي وأبي الوقت:
قلت:  -علیه الصالة والسالم–بینهما؟ أیهما أوضح في الداللة على أن عائشة أخذت الخبر منه 

 قال.
 الطالب:............................

ألن  ؛أوضح من "قلت" او�ن لم تكن نص�  -علیه الصالة والسالم–قال، قال أوضح، قال النبي 
والخالف في  ،»فأخذني فغطني« نها �عدها،"قلت" في سیاق جمیع ما تقدم، لكن أوضح م

 صحا�ة أو متصل؟ تقدم الكالم فیه.األحادیث هل هو من مراسیل ال
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ما أحسن «، وفي روا�ة: »قلت ما أنا �قارئ « :في روا�ة من ذ�روا -علیه الصالة والسالم–قال 
ي الكرمانّي والنوو میة، ونقلنا عن ا، وتقدم الكالم في "ما" هل هي نافیة أو استفه»أن أقرأ

نا نافیة نها نافیة �ما هو الظاهر، إذا قلإإعادته، لكنا إذا قلنا  ىلوالقسطالنّي وغیرهم ال نحتاج إ
 أمِّي ال �قرأ وال -علیه الصالة والسالم–ا، فهو أن �كون قارئً  -علیه الصالة والسالم–ینفي 

 .قرأ وال �كتب، وهذا صر�ُح القرآن�كتب، ال �
 ..................:......الطالب

ق سیأتي هذا، سیأتي عند الغط، وأن البشر ال �حتملون غط المَلك في حالتِه أو هیأِته التي ُخلِ 
 نه إذا ثبت الخبر فما ألحٍد �الم.علیها، سیأتي في هذا، مع أ

لح" وفي عمرة "القضاء" من �تاب "المغازي" لمَّا �تب علي  في "صحیح البخاري" في �تاِب "الصُّ
: من محمٍد رسوِل هللا، اعترض سهیل بن عمرو، قال: لو نعلم أنك رسول هللا -ي هللا عنهرض–

یر، فقال النبي اكتب «: -علیه الصالة والسالم- ما رددناك وال قاتلناك وال عادیناك، فالبد أن ُتغِّ
ه صلَّى هللا علی –قال: فأخذ رسول هللا -ي هللا عنهرض–تردد علّي . »من محمد بن عبد هللا

 فكتب، مع أنه، »هذا ما قاضى محمد بن عبد هللا«ولیس ُ�حسن �كتب فكتب:  ،الكتاب -وسلَّم
راح �شكك في لفظ: ولیس �حسن �كتب؛ ألن لم یتفق علیها  هال �حسن أن �كتب، و�عض الشُّ

اب، �تب، والكتا�ة ُنفیت عنه بنّصِ الكت -علیه الصالة والسالم–جمیع الرواة، المقصود أن النبي 
نة، قال وص وا�ة أبو الولید الباجي، أبو الولیاحیح السُّ ك �ظاهر هذه الرِّ د بن حجر: قد تمسَّ

بن حجر ما تعرَّض لهذه ا�تب، �تب بیده،  -صلى هللا علیه وسلم–الباجي، فادعى أن النبي 
فحة الثالثة اِ�ع في الصَّ �عد  المسألة في هذا الموضع، تعرض لها في �تاب المغازي في الجزء السَّ

ك �ظاهر هذه الروا�ة أبخال علیه الصالة –الولید الباجي فادعى أن النبي  ومسمائة، قال: تمسَّ
 .�تب بیده �عد أن لم �كن ُ�حسن �كتب -والسالم

وا�ة،  -علیه الصالة والسالم–الباجي اآلن في تقر�ره: أن النبي   �كتب، أو �تب، اعتمد على الرِّ
ّي ال �قرأ وال �كتب، هذا أمر مقطوع �ه،  لكن مع اعتماده علیها شنَّع علیه العلماء، لماذا؟ ألنه أمِّ

فشنَّع علیه علماء األندلس في زمانه ورموه �الزندقة، وأن الذي قاله مخالف للقرآن، وأن الذي قاله 
 مخالف للقرآن، حتى قال قائلهم:

 وقال إنَّ رسول هللا قد �تبا  برئت ممن شرى دنیا �آخرةٍ 
فاستظهر الباجي علیهم �ما لد�ه من المعرفة، الباجي عالم مطلع واسع االطالع  فجمعهم األمیر

فبهرهم، بهر األمیر ومن حضر �ما عنده من معارف، فاستظهر الباجي علیهم �ما لد�ه من 
المعرفة وقال لألمیر: هذا ال ُینافي القرآن، بل یؤخذ من مفهوم القرآن. لماذا؟ قال: ألنه قید النفي 

 َوال ِ�َتاٍب  ِمنْ  َقْبِلهِ  ِمنْ  َتْتُلو ُ�ْنتَ  {َوَمارود القرآن، النفي ُقیِّد �ما قبل ورورد القرآن، فقال: �ما قبل و 
مانع من أنه  همن قبله: لكن �عده؟ ال، مفهوم أنه �عد ما فی]، ٤٨[العنكبوت: ِبَیِمیِنَك} َتُخطُّهُ 
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لما تمَّت  اوصار هذا المفهوم مرادً �كتب و�قرأ، یتلو و�كتب من �عده، لكن اإلشكال أنه لو حصل 
ة على من زعم أن النبي  یتلقى القرآن من غیره من غیر هللا، فیبقى  -علیه الصالة ولسالم–الحجَّ

 اإلشكال.
 ن �عرفن االرتیاب في ذلك، ال مانع من أوأم ،قال: و�عد أن تحققت أمیَُّته تقررت بذلك معجزته

 معجزة أخرى، فتكون معجزة أخرى.فتكون  ،الكتا�ة �عد ذلك من غیر تعلیم
 بن دحیة: أن جماعة من العلما وافقوا الباجي في ذلك، منهم شیخه أبو ذر الَهروي، وأبواوذ�ر 

 وآخرون من علماء إفر�قیة وغیرهم.الفتح النیسابوري، 
سمه؟ �تب اسمه، و�ثیر من أم �تب ا، �امًال  ا�تب خطا�ً  -ه الصالة والسالمعلی–اآلن النبي 

فع عنهم هم؛ لكثرة ما یرون مما ُ�كتب، والذي یر اءیین الذین ال �قرأون وال �كتبون �كتبون أسماألمِّ 
یة  ؟یرفع عنهم أنهم �تاب ؟األمِّ

ألنه صار �كتب  ؛كاملةالالخطا�ات  -علیه الصالة والسالم–�تب بیده هل لما �تب إلى الملوك  
ی� هذا ال �خرج ؟�عدها لم �كن �كتبو على حد زعم الباجي،  إذا �تب �لمة أو  ا،ه عن �ونه أمِّ

 ي أمٍر یتعلق �ه؛ لكثرة ما یراه.كلمتین، ال سیَّما ف
ا، فقیل له: لو توظفت من الطرائف: رجل �عمل في د�ان، هذا الرجل األجیر أمِّي ال �كتب شیئً 

 یفة،ما �حتاج إلى علم وال قراءة وال �تاب، تقدم إلى الوظ ًئاشی أوعند الحكومة حارس مستودع 
یرون أن الكتا�ة شرط، قال: نعم، أكتب، قالوا: اكتب ما شئت،  مفقیل له: تكتب؟ �أنه رأى أنه

هو �جلس في مكان في هذا المحل �جواره �ضاعة علیها اسم متكرر في البضاعة �لِّها، وهو 
�جلس عندها �ل یوم، فرسمت ونِقشت هذه الحروف في ذهنه، وصار إذا جلس �كتبها، حفظ، 

 ال أكثر وال أقل، فكتب ما شاء هللا، مورد هذه البضاعة اسمه ر�اعي �كتبه ،ها فیصورهاو�تصور 
ی� كامًال  مورد  لة، لكن �كتي اسمال �قرأ وال �كتب، هذه واقعة وحاص ا، هل �خرج بذلك عن �ونه أمِّ

ن لمتیعة؛ ألنه یراه، لكن ما �كتب اسمه، مثل هذا الحرف أو الحرفین أو الكلمة أو الكهذه البضا
یَّا.ال  ّي عن �ونه أمِّ  تخرج األمِّ

الكتاب، ولیس  -صلى هللا علیه وسلم–فأخذ رسول هللا  ،فأخذ �تب بیده �عد أن لم �كن ُ�حسن
 علیه–، هذا �النسبة لما یتعلق �ه »هذا ما قاضى محمد بن عبد هللا«ُ�حسن أن �كتب، فكتب: 

 .-الصالة والسالم
یة �ما جاء   یة ال نقرأ وال نحسب، األمَّة أمِّ یة، نحن أمَّة أمِّ لكن األمة �كاملها وصفت �أنها أمِّ

علیه –بذلك الحدیث الصحیح، ولذا ُرتِّبت األحكام على رؤ�ة الهالل، نحن أمة أمیَّة، �ونه 
ی�  -الصالة والسالم یة وصف مدح �النسبة له، وصف ُمِدح �ه، ومعجزةاأمِّ وداللة على  ، األمِّ

یة -جل وعال–صدقه في تلقي الوحي عن هللا  ، أما األمة فهل مثله بهذه المثا�ة؟ ال، �عني األمِّ
لیست بوصف مدح لهم، لكنه خبر عن هذه األمَّة، وصف غالب، ومع ذلك، تعلمت األمَّة القراءة 
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یة؟ ألنه یدار ن األمة خرجت عن وصف األإ :والكتا�ة، و�رعوا في القراءة والكتا�ة، هل نقول مِّ
یة �النسبة لألمَّة قد ارتفع،  اآلن وُ�كتب من ِقبل أناس ینتسبون إلى العلم أن وصف األمَّة، األمِّ

یین لكن لما ارتفع الوصف ال  ،و�انوا �علقون األحكام �الرؤ�ة �ما علقت في الحدیث، لما �انوا أمِّ
 �اطل؟ أمشهور �الحساب، هذا �الم صحیح ا، فیثبتون المانع من أن �قرأوا و�كتبوا، و�حسبوا أ�ًض 

  الطالب:..........................
علیه الصالة –من �حسب الحساب الفلكي في عهده  -اولو عدد قلیل جد� –�عني، هل یوجد 

 ؟-والسالم
 نعم..

یدر�ه ما �ا وعدًما، وهكذا جمیع األحكام الشرعیَّة العامَّة، ُتر�ط الحكم ارتبط برؤ�ة الهالل، وجودً 
ولذا طالب �عضهم �المستحدثات التي ُتعین على  ،جمیع النَّاس، ولو اعتمد �عضهم على �عض

 خل في الحكم الشرعي أم ما تدخل؟ رؤ�ة الهالل، لكن هل تد
 تاها، همآ ا إال ماا إال ما آتاها، ال �كلف هللا نفسً ال تدخل؛ ألن األصل عدمها، وال �كلف هللا نفسً 

جد عندهم في �عض األوقات أو في �عض األماكن ما �عینهم على الرؤ�ة یو أوتوا البصر، �ونه 
 ، و�ن وجد في زمن ماهذا ال �عني أن الحكم تعلق �ه؛ ألنه إن وجد في بلد ما وجد في بلد ثانٍ 

ما �وجد في الزمن الثاني، فال تكلف األمة �مثل هذا، األمة مكلفة �الصیام، مكلفة �الحج، مكلفة 
ان ت على سبیل العموم، ال �عني أن هذا األمر تیسر في هذا البلد أو في هذا الزمیتعلق �العبادا

أن الحكم ُیناط �ه، فهم �كلَّفون ما یوجد عندهم في �ل زمان ومكان، توجد عندهم الرؤ�ة، ال 
 تطلب من الجمیع؛ ألن الناس یتفاوتون في األ�صار، لكنه ال بد أن یوجد من یرى الهالل، فتقوم

ة على النَّاس، أو ال ُیرى فال �صومون هلل �ه ا  .لحجَّ
لكن إن وجدت هذه  ،المقصود أنه ال �مكن أن ُیر�ط األمر �حساب وال �آالت تعین على الرؤ�ة 

  فال مانع من أن تثبت الرؤ�ة بها. ،واستفید منها ال على سبیل اإللزام ،اآلالت واستعین بها
 الطالب:........

یة الرسول  هذا فیما �خصه؛  -علیه الصالة والسالم–ال هو من أجل تقر�ر الحكم الشرعي، أمِّ
 هم.هم �أنه یتلقى �ما اتُّ ألنه لو اتصف �القراءة والكتا�ة اتُّ 

 :.....................الطالب
 بل ذم في شخص. ،في شخص ولیس �مدح ا�عني وصف قد �كون مدحً 

 الطالب:.........
یة في حقه -ة والسالمعلیه الصال–حسب ما یتعلق بهذا الوصف من أحكام، فالنبي   –�ون األمِّ

 ألن الوحي، واتهم �أنه یتلقى هذا الوحي من فالن النصراني. ا؛مدحً  -علیه الصالة والسالم
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 الطالب:............

 نعم، أنه �علمه �شر.
 تب، إنما یتلو ما ُیوحى إلیه.ال �قرأ وال �ك -علیه الصالة والسالم–المقصود أنه 

 األمة هل تظن أن من �كتب من الصحا�ة الذي ال �كتب أفضل من هذه الحیثیة ممن �كتب؟
 ومنزلة �تاب الوحي؟

 :.................الطالب
: ن أو أفراد ال �عني أنه زال، ومع ذلكااآلن تستطیع أن تقول زال، لكن �ونه �كتب واحد أو اثن

یة، ،ة ظاهرة في ترتیب حكم دخول األشهر �الرؤ�ةالعلة ظاهرة، العل  فلیست مرتبطة �كونها أمِّ
 �عني: لیست العلة في االعتماد على الرؤ�ة �ون األمة أمیَّة.

 الطالب:............
 ، لكن وصف �اشف، یبین حقیقة األمة.امؤثرً  الیست وصفً 

د ؛ ألنه ُقید النفي �ما قبل ورو وقال لألمیر: هذا ال ینافي القرآن، بل یؤخذ من مفهوم القرآن
 و�عد أن ]٤٨وت:[العنكب ِمیِنَك}ِبیَ  َتُخطُّهُ  َوال ِ�َتاٍب  ِمنْ  َقْبِلهِ  ِمنْ  َتْتُلو ُ�ْنتَ  {َوَماالقرآن، فقال: 

یته وتقررت بذلك معجزته وأمن االرتیاب في ذلك ال مانع من أن �عرف الكتا�ة �عد ذل  كتحقق أمِّ
 من غیر تعلیم فتكون معجزة أخرى.

 بن دحیة: أن جماعة من العلماء وافقوا الباجي في ذلك منهم شیخه، أبو ذر الهروي، وأبواوذ�ر 
 وآخرون من علماء إفر�قیة وغیرهم.الفتح النیسابوري 

بن أبي شیبه وعمر بن شبَّة من طر�ق مجاهد عن عون بن عبد اواحتج �عضهم لذلك �ما أخرجه 
حتى �تب وقرأ، قال: ما مات، عن عون بن  -صلى هللا علیه وسلم–ال: ما مات رسول هللا هللا ق

حتى �تب وقرأ، قال مجاهد: ذ�رته  -صلى هللا علیه وسلم–عبد هللا: قال: ما مات رسول هللا 
للشعبي، قال: صدق، قد سمعت من یذ�ر ذلك، ومن طر�ق یونس بین میسرة عن أبي �بشة 

او�ة أن �كتب لألقرع أمر مع -صلى هللا علیه وسلم–الحنظلیة أن النبي السلولي عن سهل بن 
 عیینة: أتراني أذهب �صحیفة المتلمس؟ فأخذ رسول هللا الصحیفة فنظر فیها، فقال: وعیینة فقال

 صلى هللا–قد �تب لك �ما أمر لك، قال یونس: فُنرى أن رسول هللا  ،»قد �تب لك �ما ُأمر لك«
�تب �ما ُأنزل علیه، قال عیاض: آثار تدل على معرفة حروف الخط وحسن  -علیه وسلم

ر ضع القلم على أذنك فإنه أذ� .»ضع القلم على أذنك فإنه أذ�ر لك«تصو�رها �قوله لكاتبه: 
د لو أن األب أمِّي ال �قرأ وال �كتب، ورأى الول ؟لك، �عني: مثل هذا �حتاج أن �كون ممن �كتب

ین القلم؟ قال: ضعه على أذنك، هل أین القلم، أیبحث عنه، قال:  دائًماوهو �كتب الواجبات، 
 أن األب �كتب؟ ما یلزم أنه �كتب.یلزم منه 
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 .»ألقى الدواة، وحرف القلم، وأقم الباء، وفرق السین، ال تعور المیم«وقوله لمعاو�ة: 
 .»ال تمد �اسم هللا«وقوله: 

نه �تب ال یبعد أن یرزق علم مواضع الكتا�ة فإنه أوتي علم �ل شيء، قال: وهذا إن لم یثبت أ
 هذا الكالم صحیح؟ لیس �صحیح.

ث المذ�ورة ة، ال یثبت منها شيء، األحادیأجاب الجمهور عن هذه األحادیث �أنها �لها ضعیف
 كلها ضعیفة ال یثبت منها شيء، وعن قصة الحدیبیة وهي التي في "صحیح البخاري" أخذ القلم

 هذا الذي �حتاج إلى جواب، أما ما جاء في ،»هذا ما قاضى علیه محمد بن عبد هللا«فكتب: 
 هذه األخبار فال یثبت منها شيء.

 ا، وقد صرِّح �حدیث المسَور �أن علی� ، والكاتب فیها عليٌّ ن القصة واحدةأوعن قصة الحدیبیة �
: فأخذ الكتاب ولیس �حسن �كتب؛ لبیان أن قوله: كتة في قولههو الذي �تب، فُیحمل على أن الن

 الأنه ما احتاج أن ُیر�ه موضع الكلمة التي امتنع علي من محوها إال لكونه �ان  ،»أرني إ�اها«
 ال�حسن الكتا�ة، أنه ما احتاج أن ُیر�ه موضع الكلمة التي امتنع علي من محوها إال لكونه �ان 

فكتب،  لعلي فأعادها فمحاها: تقدیره حذف فیه فكتب،: كذل �عد قوله أن �حسن الكتا�ة، وعلى
 ،�ثیر وهو �الكتا�ة، أمر: �معنى" كتب" أطلقو  ابن التینفكتب، و�هذا جزم  لعلي فأعادها فمحاها
�كتب، هذا ما فیه إشكال، أنه أمر، �تب رسول  وقیصر، �عني: أمر من �سرى  إلى �تب: كقوله
إلى الملوك قیصر و�سرى وغیرهما من ملوك األرض، الرسائل  -صلى هللا علیه وسلم–هللا 

 .نسب إلى الكبیر أنه فعل؛ ألنه تم الفعل �أمرها ما یُ كتب: �عني أمر �الكتا�ة، و�ثیرُ 
، القرآن بلساٍن عر�ي مبین، �ما نطق �ه القرآن، لكن ال ظاهره على حمله تقدیر قال: وعلى 

بت لكلمتان أو الكلمات �غیر العر�یة عند من یث�خرجه عن �ونه عر�ی�ا أن توجد فیه الكلمة أو ا
و و ثالثة أأن ا�لمة أو �لمت اوجود �عض الكلمات األعجمیة في القرآن، ال �خرجه عن �ونه عر�ی� 

 من الكلمات. عشرة من عشرات األلوف
؟ ا�خرجه عن �ونه عر�ی�  ، هل�عني: من سبعین ألف �لمة یوجد خمس أو ست أو عشر �لمات

ن �كتب �لمة أو �لمتین �خرجه عن �ونه أ�حسن  -الصالة والسالمعلیه –ون النبي ال �خرجه، �
ی�  وال -م ا، قال: وعلى تقدیر حمله على ظاهره فال یلزم من �تا�ة اسمه الشر�ف ذلك الیو ؟ أبدً اأمِّ

ی�اأن �صیر عالمً  -�حسن الكتا�ة لكتا�ة اا ممن ال �حسن فإن �ثیرً  ،ا �الكتا�ة، و�خرج عن �ونه أمِّ
ر �عض الكلمات ا األسماء، وال �خرج بذلك عن �ونه و�حسن وضعها بیده، خصوًص  ،�عرف تصوُّ

یا �كثیر من الملوك.   أمِّ
 لعلم وهو منقول من "فتح الباري".أهل ا هذا �الم

، حتى موجود عند �بار السن الذین �حسنون القراءة هاإلنسان، الكالم الذي یراه �استمرار �صور 
ره، و�نتقش في ذهنه فیست والكتا�ة، یع تصو�ره، اآلن لو جئت إلى رجل أمي ال طیراه �كثرة، یتصوَّ
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ما �ستطیع؟ ألنه یراها �كثرة، یرى هذه الكلمة  أم�قرأ وال �كتب، وقلت له: ارسم سیارة، �ستطیع 
من  ن �اب الرَّسم الم لكن �كثرة مكتو�ة في �ل مكان، یرسمها �ما یرسم السیارة، ال ألنه �كتب،

 .�اب الكتا�ة
 الطالب:...............

 المقصود أن اإلنسان إذا اهتم لشيء، ورآه �كثرة َسُهَل علیه، على أقل األحوال اسمه.
 :...........الطالب

على أقل األحوال اسمه، یراه في خاتمه لیل نهار، فیكون �تا�ة األمِّي لبعض الكلمات التي 
الرسم، ال من �اب الكتا�ة، �ما لو قیل له: ارسم سیارة  انتقشت في ذهنه صورتها �كون من �اب

 ما �كتب. ،�ذا رسم سیارة قلنا �كتب؟ الو لما تردد، 
 الطالب:...............

 نعم.
 :...............الطالب

 في عنه الشعر، وثبت عنه أنه قال:نه نإمثله، مثل ما قال 

 ــــــــــــبــــــــمـــــــطــــــــــــلــبــــــــــد الــــــــعـــن أنـــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــ  ـــــبـــــــــــــي ال �ــذبــــــــــــنـــــــــــــــالـــــــــــأنــــــــــــــــــــــــــــا 
 :..............الطالب

ذلك لو حملنا اللفظ على ال، هم من �اب دفع اإلشكال قالوا: فكتب، أي: فأمر �الكاتبة، ومع 
ن و �لمات تتردد علیه، ما تخرجه عأن �تا�ة �لمة أو �لمتین إنه هو الذي �تب، قلنا: حقیقته وأ
جد یو ن ا ال �قرأ وال �كتب، مثل هذا: �ون القرآن بلسان عر�ي مبین ال �خرجه عن ذلك أكونه أمی� 

 فیه �لمات �سیرة غیر عر�یة.
 وفق على المكتوب فخرج �حسنها، ال وهو حینئذ، �الكتا�ة یده جرت تكون  أن قالوا: و�حتمل

 ا.أمی�  �ونه عن بذلك �خرج وال خاصة، الوقت في ذلك أخرى  معجزة فیكون  المراد،
ال �خرج عن �ونه و�ذلك  -علیه الصالة والسالم–جرت الكتا�ة: جرت الكتا�ة، معجزة للنبي 

یَّا.  أمِّ
 .الجوزي  ابن وتبعه ،األشاعرة من األصول أئمة أحد السمناني جعفر أبو أجاب و�هذا
 ال اأمی�  �ونه یناقض لكنه ،أخرى  آ�ة و�كون  ا،ممكنً  �ان و�ن هذا �أن :وغیره السهیلي ذلك بوتعقّ 

ا ولو في وقصد الكتا�ة وهو �عرف ماذا �كتب، �خرج عن �ونه أمی�  ،�كتب؛ ألنه �كون �تب حقیقة
 .ا ال �كتبهذه اللحظة خاصة، مع أن األمِّيَّ وصف الزم لیس �عرض طارئ، یناقض �ونه أمی� 

 وانحسمت الجاحد، وأفحم الحجة، بها قامت التي اآل�ة "وهي اآل�ة التي قامت بها الحجة، وهي
 لكنه ،�كتب �حسن �ان: المعاند وقال الشبهة، لعادت ذلك �عد تب�ك �صیر أن جاز فلو الشبهة،

 .ذلك" �كتب كان
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 و�تبه عن غیره، ،قاه عن غیرهلت -علیه الصالة والسالم–�عني: من یر�د أن �حتج على أن النبي 
لكن �ان �كتم، لو أن  ،�قول: مادام �تب، ثبت أنه �تب في هذه اللحظة یدل على أنه �ان �كتب

 ،یتظاهر للناس �أنه أعمى، ثم فجأة أخبر عن شيء في الحاضر�ن ال یدر�ه إال المبِصرا شخًص 
و ال �صدق؟ ما ُ�صدَّق ولو لحظة، یذ�ر عن رجل أعمى، أمى، �صدق عثم عاد إلى التظاهر �ال

ا، فاألعمى متاح له أن یدرِّس في لكنه ضعیف جد�  ،وعنده نظر ،أعمى في األوراق الرَّسمیة
مأذون له أن یدرس في مدارس البنات، وفجأة: تكلَّم على بنت،  -كما هو معلوم–ت مدارس البنا

ووصفها �عیٍب فیها، في وجهها، اكتشف أنه لیس �أعمى، وُمِنع من تدر�س البنات، لكن لو رجع 
�ان  -على هذا القول–وقال: ال، أنا أعمى، ُ�صدَّق؟ هنا لو أحسن الكتا�ة في وقت من األوقات 

�قول هذا مسلم، لكن فیه حجة للمعاند، حجة  ال -اه عن غیرهالذي یدعي أنه تلقّ –للمدَّعي 
 للجاحد.

 الطالب:.................
 نه �كتب، �صدق؟إجرت یده �الكتا�ة، حینئذ، لكن الجاحد الذي �قول 

 الطالب:...........
 ، �عني في الجواب الثاني أو الثالث.هو ال �قّر �معجزة أصالً 

فخرج المكتوب على وفق  ،ل أن �كون جرت یده �الكتا�ة حینئذ وهو ال �حسنهاقال: "�حتم 
 أجاب ا، و�هذاوال �خرج بذلك عن �ونه أمی�  ،فیكون معجزة أخرى، في ذلك الوقت خاصة ،المراد

 .الجوزي  ابن وتبعه األشاعرة من األصول أئمة أحد السماني جعفر أبو
 ال اأمی�  �ونه یناقض لكنه ،أخرى  آ�ة و�كون  ا،ممكنً  �ان و�ن هذا �أن وغیره: السهیلي ذلك وتعقب
 �صیر أن جاز فلو الشبهة، وانحسمت الجاحد، وأفحم الحجة، بها قامت التي اآل�ة وهي �كتب،
 ذلك" �كتم �ان لكنه �كتب �حسن �ان: المعاند وقال الشبهة، لعادت ذلك �عد �كتب

 �عني مثل ما قلنا في مسألة األعمى.
 أمر" فكتب" :قوله معنى أن: والحق ا،�عًض  �عضها یدفع أن �ستحیل والمعجزات: السهیلي "قال
 هذا �الم السهیلي. ".انتهى �كتب. أن اعلی� 

 مناقضة الصورة تستلزم هذه على فقط الشر�ف اسمه �تا�ة أن دعوى  بن حجر: "وفياقال 
 .أعلم" �هللا �بیر، نظر -أمي غیر �ونه وتثبت المعجزة،

نما إنه �حسن الكتاب، أا ال �عني مثل ما قلنا: �تا�ة �لمة أو �لمتین أو �لمات  رآها �ثیرً �عني 
 م، ممكن، أما �حسن الكتا�ة، فال.لو قیل: أن �حسن الرس

ي فال أقرأ ال »ما أنا �قارئ «"وقال السهیلي: في قوله   {اْقَرأْ ا، فقیل له: ُكُتب، وقالها ثالثً أي: أنا أمِّ
ه �حولك وال �صفة نفسك وال �معرفتك، ولكن أ ]، أي: إنك ال تقر ١[العلق: َخَلَق} الَِّذي َر�ِّكَ  ِ�اْسمِ 
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فهو �علمك �ما خلقك، و�ما نزع عنك علق الدم، ومغمز  ،ا �ها �اسم ر�ك، مستعینً اقرأه مفتتحً 
 ، �ما خلقه في �ل إنسان.الشیطان، �عدما خلقه فیك

 َ�ْعَلْم} َلمْ  َما نَسانَ اْإلِ  َعلَّمَ  *ِ�اْلَقَلمِ  َعلَّمَ  {الَِّذيقوله:  فاآلیتان متقدمتان، واألخر�ان ألمته، وهما
فصاروا أهل �تاب وأصحاب قلم، فصاروا أهل  ،ألنها �انت أمَّة أمیة ال تكتب ؛]٥-٤[العلق:

مت القرآن هم، فتعلموا القرآن �القلم، األمة تعلنبیكتاب وأصحاب قلم، فتعلموا القرآن �القلم، وتعلمه 
به قل نزل على -علیه السالم–�القلم، صاروا �قرأون و�كتبون �القلم، ونبیهم تعلمه تلقًیا من جبر�ل 

 �إذن هللا لیكون من المرسلین.
 »فغطَِّني« -علیه السالم–�عني: جبر�ل  »فأخذني«: -صلَّى هللا علیه وسلَّم–قال رسول هللا 

لغین المعجمة والطاء المهملة الشدیدة، أي: ضغطني وعصرني، قاله الكرماني. وعند الطبري �ا
: حبس النفس، »فغتَِّني« ضع ق علیه التنفس، و�كون هذا بو �عني �أنه غمَّه، ضیّ  �التاء، والغتُّ

 �ما أنه �كون �الضغط على الحلق. الید على الفم
 الطالب:............

 فم واألنف �لها منفتحة.�حصل ضیق النفس، وال
 الطالب:..............

 ا، �عني: غط�ا شدیًدا، �عني..�عني إذا �ان شدیدً 
 الطالب:...........

 ؟ ماذا
 الطالب:...........

 أم ما فوقه، �عني: أعلى البطن؟ و�ن؟ القفص الصدري 
 حال تجيء �لها إن شاء هللا. على �ل 

 الطالب:................
تأتي، العت: حبس النفس، وفي س ةروا�ات، روا�ات �ثیر ني وغطَّني وضغطني وعصرني، في غتَّ 

ل هي �لمة واحدة ما قیلت إال مرة واحدة، لكن سواء قیلت هذه أو هذه، �عني: ما قا.... التوضیح
 جمیع الكلمات. -ه الصالة والسالمعلی–النبي 

 الطالب:.............
 .نعمالروا�ة �المعنى، 

 �قال: غطني وغتني وضغطني وعصرني وغمرني وخنقني، �له �معنى. :التوضیحوفي 
ا عند قال الخطابي: ومنه الغط في الماء، وغطیط النائم، وهو: تردید النفس إذ لم �جد مساغً 

 ام الشفتین، عند انضمام الشفتین.انضم
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: حبس النفس مرًة، و�مساك الید أو الثوب على الفم واألنف، و  یب  الغط: الخنق، وتغیوقیل: الغتُّ
؛ الرأس في الماء، قال: والغط في الحدیث: الخنق، قال الخطابي: وفي غیر هذه الروا�ة فسأبني

ي، �الهمز، ب، أي: تر�ني �عد ذلك، فیه: فأرسلني، وهم �قولون: سأبنألنه قد �قرأه أحد: فسابی
 وسابني �العر�یة أم ...؟

 الطالب:....................
 نعم.
 ب:.................الطال

 من السوائب..... ب سیب �عني: تر�وها، سیب السوائ
 الطالب:................

 ...وقال السهیلي
 الطالب:..................

 نعم.
أه، ما قرأ" فال �قال هذا لمن �انت في یده صحیفة أو �تاب �قر قوله: "االطالب:........... 

 ......الذي 
ل: اقرأ ن الذي �قال له اقرأ، إذا �ان بیده صحیفة، �قاإ�قول: ال له "اقرأ" قهذا سیأتي لكن الفرق، 

ه ذا �ان عندمنها، والذي لیس بیده صحیفة ال �قال له اقرأ، و�نما �قال له: قل أو تكلم، ولكن إ
 محفوظ �قرأ من حفظه.

ا �ً �ان مكتو  الم، إال إذاأقرئه الس :السالم" �عضهم قال: إنه ال �قال اقرأ" أو أقِرئ فالنً ا�قولون في "
علیه الصالة –لما جاء جبر�ل وقال للنبي  �عني لیقرأه علیه، لكن هل هذا الكالم صحیح؟

 ال. ما یلزم، واضح؟  ة؟، معه �تا�»أقرئ أمتك مني السالم«: -والسالم
 ا فذعتني" سأبني،ا: فسأتني" فهذه روا�ات "قال: وأحسبه یروى أ�ًض "وقال السهیلي: و�روى أ�ًض 

 ها �معنى واحد، وهو الخنق والغّم.سأتني، فذعتني، و�ل
وهو �صلي، قال  -علیه الصالة والسالم–ومن الذعِت: حدیث أن الشیطان عرض للنبي 

رب هب لي ملكا ال ینبغي ألحد {قول سلیمان أخي:  تثم ذ�ر  ،، حتى وجدت برد لسانهفَذعتُّه«
 الحدیث. »}من �عدي

فإنه  ة،للشدة، والجد في األمر، وأن �أخذا الكتاب �قوة، و�ترك األناقال: و�ان في ذلك إظهار 
لقي إلیه هذا األمر أمر لیس �الهین، أمر عظیم ال بد أن �كون له مقدمات شدیدة، تجعل من أُ 

 ال بد أن یهتم، وهذا شواهده في الواقع �ثیرة.ف�انت المقدمات شدیدة، إذا الشدید یهتمُّ �ه، 
إنسان أن ینتبه إلى أمر عظیم، تأتي له من القول والفعل ما یدل على �عني: إذا أردت من 

مجلس �، �اآلن وأنت تتكلم بین أناس في مجلس، ما هو عظمة هذا األمر، و�ذا �ان األمر سهًال 
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 الكالم العاديعلم، مجلس عادي، هذا یتكلم مع جاره، وهذا یتكلم مع جلیسه، وهذا...، متفرقین، 
ستنصت الناس، ت ،ا، حدث، لكن إذا جاء أمر مهم جد� یتكلمون  وهؤالءلم مشكلة أنك تتك وما ه

له أثر على الجمیع، فكونه ُ�ضغط  ا�عني: البد أن ینتبه الناس لهذا األمر، ال سیما إذا �ان أمرً 
إلى أن  -علیه الصالة والسالم–ثم ُیرسل، ُ�ضغط ثم ُیرسل، لُیلفت نظره  -علیه الصالة والسالم–

 .لیس �األمر العادي ،لیه شيء ثقیلالذي یلقى إ
بن الملقن: اقال  ،»فأخذ �حلقي« وفي "فتح الباري" قال: وألبي داود الطیالسي مسنده �سند حسن

�كلمة  إذا تكلم -صلى هللا علیه وسلم–ا، قد �ان فیه المبالغة في التنبیه والحفظ على التنبیه ثالثً 
ا�عین فهم عنه، وانتزع �عض التا�عین، وانتزع �عض التا لتا لُتفهم عنه، أعادها ثالثً أعادها ثالثً 

على تعلم القرآن، �عني: في  اضرب الصبي إال ثالثً وشر�ح القاضي من هذا الحدیث أن ال �ُ 
ال یزاد  �ات، �عني: في الحدیث في التعز�رتأدیب الصبي في التعلیم، ال یزاد على ثالث ضر 

الوا: هذا محمول على األدب، إذا أراد الرجل أن على عشر جلدات إال في حدِّ من حدود هللا، ق
على خالٍف  لى عشر، إال في حد من حدود هللا،ال یز�د عفیؤدب ابنه أو ولده أو بنته أو زوجته 

شر، عأراد أن یؤدب الطالب، یدخل في الحدیث: ال یزاد على علماء في التعز�ر، المعلِّم إذا بین ال
ا على القرآن، �ما غط و�تجه؟ قال: ال ُ�ضرب الصبي إال ثالثً لكن هل �سري علیه �الم شر�ح، 

 �ظاهر.لیس  أما، االستدالل ظاهر ثالثً  -علیه الصالة والسالم–ا محمدً  -علیه السالم–جبر�ل 
 الطالب:.....

 كیف؟
 الطالب:.............

 ا یراد له أنأن ینتبه، إنم ب یراد منهال، هو لفت نظر، لیس بتأدیب، لكن الطالب حینما یؤدَّ 
ن ؟ وهل �حسن أاثالثً  أم اینتبه و�هتم، فالمعلوم موجود في الطالب، فأیهما أولى أن �ضرب عشرً 

 ؟ -علیه الصالة والسالم–�صنع �الصبي الذي تعلم القرآن �ما صنع جبر�ل �النبي 
 الطالب:.................

هل �حسن أن �عامل الصبي في أنا أقول: انتزاع شر�ح، شر�ح ما هو برجل عادي ، لكنه �شر، 
مه �ض -علیه الصالة والسالم–ا ُیتعامل معه مثل ما صنع جبر�ل �النبي الكتَّاب أو المتعلم عمومً 

 إلیه و�خنقه و�غطه و�خنقه، �یف؟
 :...........الطالب

 �حتمل، لكن في حلقات تعلیم الكبار...؟�عني قال: إن الصبي ال 
 :.............الطالب

، �عني عموم الناس ُیتعامل بهذا امل مع الناس �مثل هذا األسلوب لیس �مناسب أصالً أقول: التع
ا ما �مكن، غیر مناسب، �عني �أتي المعلم و�حضن الطالب و�عصره و�خنقه، ال ال أبدً  ؟األسلوب
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 أن �كون له وجه.  ا، �ونه ُ�ضرب ثالثا، �عني ممكنلكن �النسبة إلى العدد، غطني ثالثً 
 ...:.....الطالب

 �ل �حسب جرمه، �لٌّ �حسب إهماله وتفر�طه. ال ما یلزم، ما یلزم أن تستوعب العشر،
 :...............الطالب

 مجرد استرواح، وانتزاع من ..  �عنيال، �الم شر�ح 
 هذا �سأل..

ني اتصال من غزة في فلسطین، وهم �سألون: هل لهم جمع الصالة �سبب عدة أمور؟ ء�قول: جا
الخوف، وانقطاع الكهر�اء، وقلة الماء �سبب انقطاع الكهر�اء ال تصل، و�عض من أهمها 

حیث  ،ا �سبب البرد الشدیدساء الجمع خاصة مع ما ذ�رنا، وأ�ًض لنالمناطق فیها قلة ماء، وهل ل
 ا، وال نستطیع تدفئته �سبب انقطاع الكهر�اء وقلة الغاز؟تقول المرأة: الماء �ارد جد� 

 على هذا السؤال خاصة أنهم اختلفوا فیما بینهم.هم یر�دون الجواب 
إذا �ان السبب البرد الشدید الذي ال �حتمله اإلنسان العادي، متوسط الناس، فإنه �سوغ لهم 

 ه،لشدة برودته وجوده مثل عدم ؛الجمع، وال شك أن الماء القاتل وجوده مثل عدمه، الماء القاتل
ة، نه أنه ال تزول شدة البرودمع وجوده إذا غلب على ظ اإلنسان یتیمم فیتیمم اإلنسان مع وجوده،

فحینئذ یتیمم، مع الخالف بین أهل العلم في األهم، هل األهم الطهارة، أو األهم الوقت؟ فهل 
أو یتیممون مع وجود الماء  -�جمعون بین الصالتین–�جمعون �طهارة �املة وهي الوضوء 

هل العلم یالحظون الطهارة أكثر من الوقت، ال شك أن جمهور أ  ؟و�صلون �ل صالة في وقتها
یالحظون الطهارة ولو خرج الوقت، واإلمام مالك وظاهر من تقد�مه وقوت الصالة على "كتاب 
الطهارة" التي �قدمها عامة أهل العلم، یرى أن االهتمام �الوقت أشد من االهتمام �الطهارة، 

 شیخ اإلسالم �میل إلیه. فیحرصون على الصالة �األوقات ولو تیمموا، وهذا �أن
فعلوا ، علیهم أن �ال األرفق بهمحفعلیهم أن �فعلوا في مثل هذه ال ،المقصود: أن المسألة اجتهاد�ة

حال األرفق بهم؛ ألن الصالة في حال الخوف لها وضع غیر الصالة في حال في مثل هذا ال
ر الصلوات في الخندق،  -علیه الصالة والسالم–األمن، الرسول  صلى الظهر والعصر أخَّ

علیه الصالة –والمغرب �عد غروب الشمس، ثم صلى العشاء؛ ألنهم حالوا بینه و�ین الصالة 
 ،-علیه الصالة والسالم–صلى في الوقت  ات الرقاع، وفي غیرها من المواطنوفي ذ -والسالم

جاء لكنه على صفٍة مخلِّة �الصالة، لو �ان الظرف ظرف أمن، �عني: صالة الخوف على ما 
 ع تصح في حال األمن؟ ال، ال تصح.في ذات الرقا

الذین �سألون وهم أهل غزة عن ظرفهم –فإذا �ان الخلل �صل �سبب الخوف إلى هذا الحد، فلهم 
أن �فعلوا األرفق بهم، فإن �ان استعمال الماء ال �ضرهم،  -وعن خوفهم وشدة البرد عندهم
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ا یتمكنون من الصالة بوقتها، فهذا هو األصل، �ستعملونه، و�ن �ان �ضرهم یتیممون، و�ن �انو 
 ین الصلوات فهذا ال شك أنه سائغ.ا صور��ا بو�ذا جمعوا جمعً 

الصالة الثانیة في أول  تصليالجمع الصوري: أن تؤخر الصالة األولى إلى آخر وقتها، ثم 
 -ة والسالمعلیه الصال–فالرسول  ذلك، وأرادوا أن �جمعوا؛ وقتها، و�ن اقتضى األمر شق علیهم

كما جاء في الحدیث الصحیح أراد أن ال �حرج أمته، و�لزامهم الصالة في �ل وقتها مع الظرف 
 نه ال شك أنه حرج شدید.الذي �عیشو 
 ولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.وسلم على عبدك ورس اللهم صلِّ 

 
 


