
 

 
شرح كتاب التجريد الصريح 

 ألحاديث اجلامع الصحيح
 
 

 الدكتور  الشيخ  فضيلة
 اخلضري اهلل عبد بن الكريم عبد

 واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة وعضو العلماء كبار هيئة عضو
 
 

 (عشر السادسةالحلقة ) 

 
   /   /   14 

 
 



  
 

 
 

2 

 2 احللقة السادسة عشر –التجريد الصريح

في  ا فقال: ال، وهذا غايةشيئ   -صلى هللا عليه وسلم-وفي الصحيح من حديث جابر: ما سئل رسول هللا 
سيما الاطالعه على علوم هللا تعالى،  إذ في مالقاته زيادة في -السالم عليه–الجود، حين يلقاه جبريل 

ي فد ه   في النفس، ورؤيتهم مؤثرة، فلقاء الصالحين يز  مع مدارسة القرآن، ال شك أن لقاء الصالحين مؤثر
ن عينتج فب في اآلخرة رخصت عنده الدنيا وما تتطلبه هذه الدنيا الدنيا فإذا زهد الشخص في الدنيا، ورغ  

وكان يتضاعف جوده في رمضان حين يلقاه جبريل،  -عليه الصالة والسالم-ذلك الجود، والرسول 
 المرفوع ز الكرماني أن يكون الضمير، وجو  -عليه الصالة والسالم-أي النبي ه يلقا -عليه السالم-جبريل 
ريل، ، والمنصوب لجبريل، ورجح العيني األول لقرينة قوله: حين يلقاه جب-صلى هللا عليه وسلم-للنبي 

ء فافي كل ليلٍة من رمضان فيدارسه القرآن بالنصب مفعول ثاني، ليدارسه على حد: جاذبته الثوب، وال
تضاعف ير من رمضان ومدارسة القرآن ومالقاة جبريل ك  فبمجموع ما ذ   "يلقاه"عاطفة على  "فيدارسه"في 

 م هللا تربو فيه على عباده. ع  ؛ ألن الوقت موسم الخيرات؛ ألن ن  -عليه الصالة والسالم-جوده 

 انورة آل عمر ]س َن{ُكنُتْم َتْدُرُسو}َوِبَما والمدارسة مفاعلة من الدرس وهو القراءة على سرعة، يقول تعالى: 
أي قرأت  [105 ة األنعامسور ] }َوِلَيُقوُلوْا َدَرْسَت{ [169 ]سورة األعراف }َوَدَرُسوْا َما ِفيِه{وقال:  [79

ي فاوبان يتن -عليه السالم-وجبريل  -عليه الصالة والسالم-فالمدارسة هي القراءة، وهاهنا لما كان النبي 
لة، أو لمفاعأتى بلفظ المدارسة يعني ا اواآلخر عشر   اهو عادة القراء بأن يقرأ هذا عشر   قراءة القرآن كما

ا يد  ز ضارت  اب المفاعلة لمشاركة اثنين، نحو، وقد علم أن بامع   نآيقر أنهما كانا يتشاركان في القراءة أي 
اه وإنما دارسه بالقرآن لكي يتقرر عنده، ويرسخ أتم رسوخ، فال ينسا يقول القسطالني: خاصمت عمر  و 

]سورة  نَسى{تَ  ال}َسُنْقِرُؤَك فَ حيث قال له:  -عليه الصالة والسالم-وكان هذا إنجاز وعده تعالى لرسوله 
لى ع ال أوال  جوده مطلق  فيه تخصيص بعد تخصيص على سبيل الترقي، فض  وقال الطيبي:  [6 األعلى
وده ج اجود كونه في رمضان على جوده في سائر األوقات، ثم فضل ثالث   اناس كلهم، ثم فضل ثاني  جود ال

 فلرسول"، ثم شبه جوده بالريح، فقال: افي ليالي رمضان عند لقاء جبريل على جوده في رمضان مطلق  
الالم ببية، و للس والفاء "فلرسول هللا"، أجود بالخير من الريح المرسلة" -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

خير من د بال"أجو ر، فلرسول هللا بالرفع مبتدأ خبره قوله: لالبتداء، وزيدت للتأكيد، أو في جواب قسٍم مقد  
لى دوام إارة  ر بالمرسلة إشأي المطلقة، إشارة  إلى أنه في اإلسراع أسرع من الريح، وعب   الريح المرسلة"

تهب ا كما تعم الريح المرسلة جميع م -عليه الصالة والسالم-هبوبها بالرحمة، وإلى عموم النفع بجوده 
ريح جودية البالخير وبين أ -صلى هللا عليه وسلم-وجه التشبيه بين أجوديته  ر:المني    عليه، وقال الزين بن

 صابةإل ابب  سالمرسلة أن المراد بالريح ريح الرحمة التي يرسلها هللا تعالى إلنزال الغيث العام الذي يكون 
نى ه من هو بصفة الفقر والحاجة، ومن هو بصفة الغه وبر  األرض الميتة وغير الميتة، أي فيعم خير  

يه جواز تشبعن الريح المرسلة، وفي هذا جواز المبالغة في التشبيه، و الناشئ غيث الوالكفاية أكثر مما يعم 
أزيد جودية ثم أراد أن يصفه بالمعنوي بالمحسوس، ليقرب لفهم سامعه وذلك أنه أثبت له أوال  وصف األ

 .منها في ذلك؛ ألن الريح قد تسكن ه جوده بالريح المرسلة، بل جعله أبلغمن ذلك فشب  
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 من هو أحفظ منه، وقال الكرماني:قال بعضهم: حكمة المدارسة ليكون ذلك سنة  في عرض القرآن على 
 ببعض حاصال  له، والزيادة فيه تحصل ب بأن الحفظ كانق   ع  وقال غيره: لتجويد حفظه. وت   لتجويد لفظه

المجالس، وفي الحديث جواز قول: رمضان من غير إضافة شهر، أطلق رمضان من غير إضافة شهر، 
، ما قال: في كل ليلة من شهر رمضان، قد جاء عن بعض السلف "في كل ليلٍة من رمضان"فقال: 

 مثل هأن رمضان من أسماء هللا، لكن اكراهة إطالق رمضان من دون إضافة شهر، ويروون في ذلك حديث  
هذا ال يلتفت إليه؛ ألنه جاء في النصوص الصحيحة في الصحيحين وغيرهما إطالق رمضان من غير 

يا الدن إضافة الشهر. وفيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان؛ ألن نزوله إلى السماء
ث ابن عباس، فكان جبريل يتعاهده في كل سنة، جملة  واحدة كان في رمضان، كما ثبت من حدي

ا فيعارضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين، كم
وبهذا يجاب من ، قال ابن حجر: -رضي هللا عنهم-وفاطمة ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة 

 .اب، وهللا أعلم بالصوابي هذا البسأل عن مناسبة إيراد هذا الحديث ف
ي آن كان فإلشارة إلى أن ابتداء نزول القر اهذا الحديث وبدء الوحي؟ بدء قد يقول قائل: ما المناسبة بين 

 .شهر رمضان، ابتداء النزول، وهو ابتداء الوحي
الزيادة في الجود في  الحث على الجود في كل وقت، ومنها منها ،حديث فوائداليقول النووي: في 

الحث على الجود في كل وقت، الجود صفة من الصفات  .مضان، وعند االجتماع بأهل الصالحر 
ب المحمودة الذي هو الكرم، الكرم من الصفات المحمودة في الشرع وفي العقل وفي العرف، وكان العر 

ادة الزي هاإلى حد اإلسراف والتبذير، يقول: ومنه ون بالجود والكرم؛ لكن شريطة أال يخرج عن حد   يتمدح  
ألنه شهر تضاعف فيه الحسنات واألعمال، فينبغي أن يكون هذا الخلق الحسن  ؛في الجود في رمضان

رار وفيه زيارة الصلحاء وأهل الخير وتكند االجتماع بأهل الصالح. يقول: ليضاعف ثوابه، وع امضاعف  
 ر فينفس، وكم من شخص أث  ذلك إذا كان المزور ال يكرهه. ال شك أن المجالسة لها أثر، أثر على ال

أنهم و من ذلك،  افقط قبل أن يتكلم، وكثير من أهل العلم إذا ترجموا لشيوخهم يذكرون شيئ   بمرآه الناس 
في فهرسته  أحد شيوخه ،ن الجوزي في ترجمة شيخهيستفيدون من رؤية الشيخ أكثر من علمه، وذكر اب

مل خ العا، رؤية الشياك أن مثل هذا مؤثر، مؤثر جد  علمه، وال شمن أنه استفاد من بكائه أكثر من فائدته 
يارة ز لناس بعلمه، الداعي إلى علمه، المعلم، معلم الناس الخير ال شك أنه مؤثر، قد ال يتيسر لكثيٍر من ا

ؤالء مثل هؤالء، إن تيسر فليحرص على ذلك، إن لم يتيسر فليقرأ في أخبارهم، أخبار هؤالء األخيار وه
 عليه-، فليدم النظر طالب العلم في سيرته -عليه الصالة والسالم-مهم أسهم مقد  الصلحاء، وعلى ر 
ن ملحين عها غيره من عامة الناس لكي يقتدوا به ويأتسوا به، من ذلكم سير الصاسم  ، وي  -الصالة والسالم

اء القتداحيث شحذ الهمم من  افي نفوس الناس، وفيها أيض   اكبير   االصحابة والتابعين، ال شك أن لها أثر  
 واالئتساء بهم. 



  
 

 
 

4 

 4 رعش سةداحللقة السا –التجريد الصريح

 السائر األذكار، استحباب اإلكثار من القراءة في رمضان، وكونها أفضل من  ومما يستفاد من الحديث
في رمضان ال شك أن أنها من أفضل األعمال، وإذا كان الحرف بعشر  قراءة القرآن، شك أن القراءة

ب مسلم أن يغتنم عمره وأنفاسه في مدارسة كتاحسنات في سائر األوقات فما بالك في رمضان! فعلى ال
 ربه، وتالوته وقراءته على الوجه المأمور به بالترتيل والتدبر، والتفهم والعمل والتطبيق.

نه أفضل م يفهم من هذا الحديث أن قراءة القرآن في رمضان ليال   هل -دكتور فضيلة-ا المقدم: عفو  
 ؟انهار  

فضل أاإلشارة إلى ذلك في التراجم، بعضهم ذكر أن المدارسة في الليل نعم، بعضهم على ما سيأتي تأتي 
 من النهار.
جل أمن  -معليه الصالة والسال-ل المدارسة على مجرد القراءة، أم أن هذا خاص به ض  فَ المقدم: تُ 

 الضبط؟
فة  ، إضائتساءال شك أن من دارس القرآن مع غيره ممن هو أحفظ منه وأتقن يحصل له أجر االقتداء واال

 إلى أجر التالوة والتدبر.
واستحباب اإلكثار من القراءة في رمضان وكونها أفضل من سائر األذكار، إذ لو كان الذكر يقول: 

]سورة  اِت{ذ اِكرَ ا َوال}َوالذ اِكِريَن َّللا َ َكِثير  ، وعلى كل حال الذكر أمر مطلوب، ا لفعالهأفضل أو مساوي  
عليه الصالة -وجاء في الذكر وفضل الذكر نصوص كثيرة عن النبي  «دون سبق المفر   » [35 األحزاب
ان سبح لمن قا»: اف اإلنسان شيئ  كل   في فضله واإلشادة به، وفضل أهله، من األذكار التي ال ت   -والسالم

ه طت عنه خطاياح»سبحان هللا وبحمده يمكن أن تقال في دقيقة ونصف  «هللا وبحمده في يوٍم مائة مرة
ي أن هذه مبالغة في الثواب، هذا حديث في الصحيحين، يعن وال يقول قائل «انت مثل زبد البحروإن ك

وهذا  «حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»هذا في دقيقة ونصف يمكن أن يقال أو دقيقتين، 
 في األذكار فما بالك في القرآن الذي هو كالم هللا؟!

 هوووووووووووووو الكتووووووووووووواب الوووووووووووووذي مووووووووووووون قوووووووووووووام يقووووووووووووورؤه
 

 كأنموووووووووووووووووووووووووا خاطوووووووووووووووووووووووووب الووووووووووووووووووووووووورحمن بوووووووووووووووووووووووووالكلم   
 

ن واليقي من قرأ القرآن على الوجه المأمور به أورثه من اإليمانيقول:  -رحمه هللا تعالى-وشيخ اإلسالم 
 ، وهللا المستعان.ال من صنع ومن فعل مثل هذا الفعلوالطمأنينة وراحة القلب ما ال يدركه إ

 يقول: -رحمه هللا-ابن القيم 
 ت الهوووووووووووووووووووووود فتوووووووووووووووووووووودبر القوووووووووووووووووووووورآن إن رموووووووووووووووووووووو

 

 فوووووووووووووووووووووووووووووالعلم تحوووووووووووووووووووووووووووووت تووووووووووووووووووووووووووووودبر القووووووووووووووووووووووووووووورآن   
 

فتدبر القرآن وترتيله على الوجه المأمور به، وال يعني هذا إخراجه عن الحد المشروع إلى التمطيط وزيادة 
ل في الحروف والحركات التي غير مشروعة كما يفعله بعض القراء، لكن مما يعين على التدبر الترس  

ت قراءتهم جزم اإلنسان بأنهم يخشون هللا مع  رين الذين إذا س  من القراء المؤث   القراءة والترتيل، وسماع القرآن 
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ويتقون هللا في هذه القراءة، يعين على الترتيل وعلى التدبر مراجعة التفاسير الموثوقة عند أهل العلم، هي 
 التي تكشف معاني هذه اآليات.

 مقصودال "انوكان أجود ما يكون في رمض"أن الجملة الثانية  قلتم ،: أحسن هللا إليكم يا شيخالمقدم
لك على ذ طيب هل تعتبر ،أن تذهب مفهوم الجملة الثانية -اعفو  -بها أو المقصود بالجملة األولى 

أم  ؟ولىاأل  دة للجملةالفهم وعلى هذا الكالم حسب فهمي أنا القاصر، هل تعتبر الجملة الثانية مؤك ِ 
ملة ائدة الجا ما فإذا قلنا: أن الجملة األولى لتذهب مفهوم الجملة الثانية، إذ  ؟ -يكأحسن هللا إل-ماذا 

 الثانية تأكيد فقط؟
 ، وزيادة كرمه في رمضان.-عليه الصالة والسالم-الجملة الثانية سيقت لبيان زيادة جوده 

 المقدم: في رمضان أكثر من غيره؟
 في رمضان أكثر من غيره نعم.

 كان درجات؟ -صلى هللا عليه وسلم-خ نفهم أن كرم النبي طالب: يعني يا شي
 درجات نعم، هو على العموم في جميع األوقات، وفي جميع األماكن أجود الناس.

 ...المقدم: لكن كان يزداد
ود لم يبلغها مخلوق، وهذا الج -عليه الصالة والسالم-هو أجود الناس يعني أدنى درجات الجود عنده 

 .-عليه الصالة والسالم-نه يتضاعف في رمضان م
 : يا شيخ كالمكم أن الجملة األولى تنفي مفهوم الجملة الثانية؟المقدم

كان أجود ما يكون في رمضان، يعني لو ما جاء إال هذه الجملة فقط؟ ما جاءت الجملة األولى كان 
 لجودعنده ا ا ينزلأنه في رمضان أجود من غيره، فعلى هذ ، لو لم تأت الجملة األولى لقلناأجود الناس

 قد يلحقه فيه غيره من كرام الناس. في غير رمضان إلى حد ٍ 
 د الناس،ن أجو كا -عليه الصالة والسالم-طالب: أحسن هللا إليكم، هنا تأتي مسألة، لما قلتم أن النبي 

 كثر مماأعندهم من الغنى يعني إن هناك من األغنياء اآلن قد يكون معهم أو  :قد يقول بعض الناس
 عرفوا يجودون مثال ، بعض التجار ن هل......، وقد يكونو -عليه وسلم صلى هللا-عند النبي  كان

 ع قلةم، -صلى هللا عليه وسلم-بالجود، هل ممكن يصلون مع كثرة تبرعهم إلى أكثر من جود النبي 
 ؟-صلى هللا عليه وسلم-ما كان في عهد النبي 

ل ده مث؛ ألن الجود نسبي، فالذي يملك المليارات ويتبرع بالماليين، هذا جواد بال شك لكن ليس جو اأبد  
، األوقات تختلف اهذا نسبي، الجود نسبي بال شك، وأيض  فالذي يملك الشيء اليسير ويتبرع به كله، 

ثل هذا شخص يجود في وقت ال يجد الناس فيه شيء غير شخص يجود على أناس ليسوا بحاجة إلى م
جود يالجود، ولذا يختلف اإلنفاق بعد الفتح عن اإلنفاق قبل الفتح، إنسان يجود بماله، يجود بنفسه، 

 بجاهه، أنواع الجود درجات.
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 6 رعش سةداحللقة السا –التجريد الصريح

ن ع -تعالىسبحانه و -عدم السرف بعضهم يستدل يا شيخ بقول هللا  : قضية الكرم، قلتمالمقدم
 يقولو كثر أو أقل، أضع له ذبيحة أو يضيف و  مثال   يأتيهف[ 69 ]سورة هود }َجاء ِبِعْجٍل َحِنيٍذ{إبراهيم: 

 ؟-إليك ن هللاأحس-ما الضابط  }َجاء ِبِعْجٍل َحِنيٍذ{ما ترمى أنا عندي دليل من القرآن  ت: ماداملك
اهيم م لضيوفه؟ هل تتصور أن إبر يأتي بالعجل ال يوجد غيره، فماذا يقد    -عليه السالم-كون إبراهيم 

إال  ما عندهال، ؟ -عليه السالم– ة ويأتي بكيلو أو كيلوين، مقدار ما يحتاجه الضيوفيذهب إلى الثالج
 .ستعانهذا العجل، وهذه طريقة الناس كلهم قبل وجود هذه األمور التي تحفظ اللحم من التلف، وهللا الم

لوحي ا ج الحديث في خمسة مواضع من صحيحه، األول في بدءخر   -رحمه هللا تعالى-اإلمام البخاري 
عن  : حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد هللا قال: أخبرنا يونس-رحمه هللا-في هذا الموضع، قال اإلمام 

 قال: الزهري ح، وحدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد هللا، قال: أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه
 اإلشارة إليها.  أخبرني عبيد هللا بن عبد هللا عن ابن عباس فذكره، والمناسبة تقدمت

 ه هللارحم- بن المبارك، واإلمام البخاري عبد هللا بن عثمان المروزي، وشيخه عبد هللا عبدان لقب اسمه
ال يبين  -رحمة هللا عليه-بخاري اإلمام الو رو  الحديث من طريق يونس ومعمر عن اثنين،  -تعالى

سلم، وفالن واللفظ لفالن، هذا اإلمام م صاحب اللفظ بخالف مسلم فيبين صاحب اللفظ بدقة، حدثنا فالن
س ظ ليونواإلمام البخاري كما هنا رو  الحديث من طريق يونس ومعمر ولم يبين صاحب اللفظ، فهل اللف

قد ل: ( يقو 436) فحةفي أواخر المجلد األول من الفتح ص -رحمه هللا تعالى-ر؟ يقول ابن حجر م  ع  أو لم  
لى هذا عد الحديث عن غير واحد فإن اللفظ يكون لألخير، ور  نه إذا أ  من صنيع البخاري أباالستقراء ظهر 

ي ف -رحمه هللا-حب اللفظ معمر أو يونس؟ ابن حجر ر، يونس ومعمر، فهل صام  ع  ن؟ لم  يكون اللفظ لم  
عدة س القاعدة، ال شك أن القاعك  . عن معمرفس، وأما بالمعنى أما باللفظ فعن يونهذا الموضع يقول: 

 هللا رحمه-قاعدة، وإن كان الغالب من صنيعه ية، ولدينا أمثلة مما يخرج عن هذه الل   يست ك  أغلبية ول
 صاحب اللفظ هو األخير إذا رو  الحديث عن خير، قال بعضهم أن مراد ابن حجرأن اللفظ لأل -تعالى

شيخين من شيوخه، ال من شيوخ شيوخه أو شيوخهم، لكن كالمه عام، يشمل شيوخه ويشمل شيوخ 
احد و حديث عن غير اله إذا أورد شيوخه ومن فوقهم؛ ألنه يقول: قد ظهر باالستقراء من صنيع البخاري أن

 اللفظ يكون لألخير، لكن الذي معنا على خالف هذه القاعدة.  فإن
 ،انيكون في رمض -صلى هللا عليه وسلم-في كتاب الصوم باب أجود ما يكون النبي  :الموضع الثاني
 ن شهاب: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعٍد أخبرنا اب-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام 

 لحديثعن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة أن ابن عباس قال: كان... الحديث، ومناسبة الباب للكتاب وا
مضان للباب ظاهرة، أجود ما يكون في رمضان مناسب لكتاب الصوم، والحديث أجود ما يكون في ر 

 بل مطابق مطابقة  تامة للترجمة. مناسبة مناسب 
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بد عقال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا  ،في كتاب بدء الخلق باب ذكر المالئكة :الموضع الثالث
ألن  هللا أخبرنا يونس عن الزهري، قال: حدثني عبيد هللا به، ومناسبته ظاهرة لذكر جبريل في الخبر؛

 ة وجبريل منهم. الباب باب ذكر المالئك
ال: قال: حدثنا عبدان ق ،-صلى هللا عليه وسلم-في كتاب المناقب في باب صفة النبي  :الموضع الرابع

صالة يه العل-ر جوده ك  أخبرنا عبد هللا أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثني عبيد هللا فذكره، ومناسبته ذ  
 . -عليه الصالة والسالم-وهي صفة من صفاته  -والسالم

صلى هللا -في كتاب فضائل القرآن في باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي  :الموضع الخامس
 ن عبدبعة، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد هللا ز  قال: حدثنا يحيى بن ق   ،-عليه وسلم

ه علي-على النبي باب كان جبريل يعرض القرآن  ،هللا فذكره بنحوه، والمناسبة ظاهرة، فضائل القرآن
 ل علىس في األوقات الفاضلة، دليعتنى به، ويدار  ض وي  عر  فال شك أن كون القرآن ي   ،-الصالة والسالم

 جخر  فضله، فهذه مناسبة الباب للكتاب، كتاب فضائل القرآن، ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، والحديث م
 .افي صحيح مسلم أيض  

رسل هرقل أ أن أبا سفيان بن حرٍب أخبره أن -رضي هللا عنه-عنه : و -رحمه هللا تعالى-المقدم: قال 
 ماد   -سلمليه و صلى هللا ع-ل هللا بالشام، في المدة التي كان رسو اليه في ركٍب من قريش كانوا تجار  إ

هم م دعاثفيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، 
 قلت: أناان: فبهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفي افدعا بالترجمان، فقال: أيكم أقرب نسب  

ي سائل : إننه قل لهمأقربهم، فقال: أدنوه مني، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال: لترجما
ل ما م كان أوثنه، لكذبت ع ابوه، فوهللا لوال الحياء من أن يأثروا علي  كذب  بني فكذ ِ هذا الرجل فإن كذَ 

قط  م أحدسألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب، قال: فهل قال هذا القول منك
اؤهم؟ م ضعفأت: ال، قال: فأشراف الناس اتبعوه ٍك؟ قلقبله؟ قلت: ال، قال: هل كان من آبائه من ملِ 

خطة  سقلت: بل ضعفاؤهم، قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون، قال: فهل يرتد أحد منهم 
 لال، قال: فه لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: ال، قال: فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت:

غير  ائ  يها شيي كلمة أدخل فال ندري ما هو فاعل فيها، ولم يمكن ِ يغدر؟ قلت: ال، ونحن منه في مدٍة 
ل بينه سجاو يننا هذه الكلمة، قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم، قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب ب
 وا ما، واتركاشيئ   ينال منا وننال منه، قال: فماذا يأمركم؟ قلت يقول: اعبدوا هللا وحده، وال تشركوا به

 كان يعبد آباءكم، ويأمرنا بالصالة والصدق والعفاف والصلة...


