
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (24) شرح صحيح البخاري 
 .-وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول إلى الوحي بدء كان كيف :بابمن شرح الحديث الثاني 

 عبد الكريم الخضير  /الشيخ
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.  ،وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله ،لميناالحمد هلل رب الع

 :-ىتعال رحمه هللا-في الحديث الثاني يقول اإلمام البخاري 
رضي هللا -عائشة أم المؤمنين أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن  :حدثنا عبد هللا بن يوسف قال

رسول  فقال: كيف يا -صلى هللا عليه وسلم-سأل رسول هللا  -رضي هللا عنه-أن الحارث بن هاشم  -اعنه
صلصلة الجرس، وهو أشده  يأتيني مثلأحيانًا )) :-سلمصلى هللا عليه و -فقال رسول هللا  ؟هللا يأتيك الوحي

 .((فيكلمني فأعي ما يقول  يتمثل لي الملك رجلفيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحياناً  علي،
وقد وقع ، -عليه السالم-وهو الملك الذي يحمل الوحي، وهو جبريل  ،الالم للعهد ((وأحيانًا يتمثل لي الملك))

كان  -سلمصلى هللا عليه و -النبي  أبي سلمة الماجشون، أنه بلغه أن قبن سعد من طرياالتصريح به في رواية 
كما  يأتيني به جبريل فليقيه علي   -هذا التصريح به- يأتيني به جبريل :كان الوحي يأتيني على نحوين)) :يقول

 الحديث. ...((يلقي الرجل على الرجل
منصوب على المصدرية،  :قالوا ((رجلً )) ،بن سعداعرفنا أنه جبريل كما في رواية  ((يتمثل لي الملك))

من مرة على أو تمييز، أو حال، وقد جاء الملك في أكثر  ،أي يتمثل لي مثل رجل منصوب على المصدرية،
طلع علينا رجل شديد  إذ)) ، لما سأل عن الدينلم يعرف فيهاوجاء على هيئة  صورة دحية بن خليفة الكلبي،

سيأتي شرحه في حديث  على ما ((وال يعرفه منا أحد ، يرى عليه أثر السفربياض الثياب، شديد سواد الشعر، ال
  ؟من

 .....طالب:...
 نعم؟

 .....طالب:...
  ؟لكن الصحابي ا،ل كالهمال تق ،حديث جبريلهو 

 طالب:........
 وعمر في مسلم.  ،ي هريرة متفق عليهحديث أب ؟ها ؟عمر في البخاري 

ل أرادوا، أجسام علوية لطيفة تتشكل في أي لوية لطيفة، تتشكل في أي شكأجسام عالمالئكة  :قال المتكلمون 
وأنهم يأتون بأجسام،  ،ما يدل على أنهم يتشكلون  نصوص الكثيرة المتعلقة بالمالئكةشكل أرادوا، يعني جاء في ال

فهم  ،ئة جناحه على هيئته التي خلق عليها، وله ست ماعلى هيئة رجل، ورآ  رآه  -عليه الصالة والسالم-والنبي 
 ألنهم في السماء، هم عمار السماوات.  ؛أجسام، كونها علوية نعم



تتشكل في أي  ،لطيفة يعني عندها خفة في الحركة وسرعة في تحقيق ما يراد منهم ؟يش معنى لطيفة، إلطيفة
هذا  ،النومرة على شكل ف ،ومرة على شكل فالن ،ويأتي على هيئة رجل ،شكل أرادوا، أرادوا يأتي على هيئته

 ، الذي خلقهم على هذه الهيئة العظيمة. -جل وعال-القدرة هي من عند هللا 
فال يرون، وإنما يؤدون ما أمروا به من  أنهم جواهر روحانية، يعني أنهم ليسوا بأجسام: وزعم بعض الفالسفة قالوا

 وهذا القول باطل.  ،رى وجود في الخارج ي   غير أن يكون لهم
ليس  ، والحق أن تمثل الملك رجالا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجالا  ق أن تمثل الملك رجالا يقول ابن حجر: والح

أن القدر الزائد  ظهر بتلك الصورة تأنيس لمن يخاطبه، والظاهر أيضاا ، بل معناه أنه معناه أن ذاته انقلبت رجالا 
 الهيئة ال تتغير، جبريليقول: إن  ،حجر فقط، وهللا أعلم، هذا كالم ابن الرائيبل يخفى على  ،ال يزول, وال يفنى

د منه باقي ما الزائ -سلمصلى هللا عليه و -ذلك لما جلس بين يدي النبي  له ست مائة جناح يسد األفق، ومع
، يعني كالمه هذا لما ي فقط، بل يخفى على الرائأن القدر الزائد ال يزول وال يفنى والظاهر أيضاا  :فني، قال

مائة جناح ابن حجر أن الستعلى كالم  ،يسأله -عليه الصالة والسالم-يدي النبي وجثا بين  دخل المسجد
بن حجر ما فني وال زال، والظاهر االزائد موجود على كالم  ؟ه المسجدويسد األفق وهو جسم، هل يسع ،موجودة

 ،بجواره تهبصحا -عليه الصالة والسالم-يعني الرسول  ،، نعم مهما كانيفنىوال يزول  أن القدر الزائد ال
والموضع الذي جلس فيه ال يستوعب فيه أكثر من القدر المحتمل، يكمن يسع رجل أو رجلين أو ثالثة، ما يمكن 

 ، نعم؟بل ال وجه له ،بن حجر ضعيفاأكثر من هذا، فكالم  أن يتفرق عنه
  طالب:........

مائة جناح هل القدر الزائد ست -سالمعليه الصالة وال-جثا بين يدي النبي و اآلن لما جاء جبريل ودخل المسجد 
قول ابن حجر:  ك، لكن الذي جرنا إلى هذا الكالمال تدر  يبيةهذا أمور غ ؟رجل فقطإال أمامنا  ما فيموجود وإال 

أمور فوق  : يزول وال ال يزول؛ ألن هذهواألولى ال نقوليفنى،  القدر الزائد ال يزول وال  أنوالظاهر أيضاا 
 وق ما ندركه.، هذه أمور فإدراكنا

ما يظهر على أيدي السحرة  ء وهو أنبالمناسبة يجرنا هذا الكالم إلى شي ،وال يفنى بل يخفى على الرائي فقط
ُل ِإَلْيِه ِمن ِسْحِرِهْم{ ون أن كل هذا تخييل وال حقيقة لهين، الحنيفة ير والمشعوذ يعني كله  [( سورة طـه66)] }ُيَخيَّ

يحس به، وقبل حدود  ،ويلمس ،وأنه يرى بالعين ،على أن السحر له حقيقةوالجمهور  ،وال حقيقة لهتخييل 
ى بعض وأجر  ،ألمانياوذهب إلى  ،عشرين سنة واحد من المشائخ ذكر له طبيب في الفلبين يعالج العيون 

ن، ا عنوانه في الفلبينه ما يمكن تستفيد إال من طبيب هذا وصفه وهذ: إوقالوا ،نها ما نجحت: إوقالوا العمليات
وقد كف بصره،  ،به من كثرة ما يسمعون عنه، راح هذا الشيخ من المشايخ من أهل العلمفتنوا ن الناس راح وكا

يخرج من باب ثاني،  ، والمعالج ال يرجع إليه،دخل على هذا الطبيب المزعوم من باب وعنده صالحة انتظار
وجاء  ،كذاو م : إن ظهره فيها آالوقال ،اولة: دخل عليه وأحضر اآلالت فأخرج العينين ووضعهما على الطون يقول

 :يقول ،على الطاولة، ومعه كمرة تصور، معه كمرة تصور تانوالذي معي يرى الدم يسيل، والحدق :رط يقولالمش
وأخرجه من الباب  ى،مأعما أبصر استمر  خالص انتهى، يعني الشيخ :دقائق ورد العينين ومسح الظهر قال

ة أو ر الجزي ا أدري عادكتب تقرير مفصل عن هذا الدجال في إحدى الصحف، مصور، جاء و عه الالثاني وم



ن الكمرة التقطت هذا العمل، : إيبي يروح إلى هذا الطبيب فمنع، أقول الرياض، وكان بعض الكبار حاجز
مثل هذا مما يشبه  همالتقطته وهو سحر، يعني االستعانة بالشياطين يحصل مثل هذا، يحصل على أيدي

وجود، والكامرة لقطة ما لقطته العين، والسحر له حقيقة، وله  ،وهو في الحقيقة استعانة من الشياطين ،الخوارق 
يعني بالنظر بالحس أنه غير  : ال يزولاألمور التي ال تدرك ال سميا وأن القدر الزائد الذي يقولفمثل هذه 

على أنه رجل، فيقول ابن  -ة والسالمعليه الصال-النبي وخاطبه  ،ووصفه الصحابة واتفقوا على وصفه ،موجود
يزول وال  :ال نقولهذا أولى ما يقال، هللا أعلم،  ،بل يخفى على الرائي ،القدر الزائد ال يزول وال ينفى :حجر
يتمثل )) ...-عليه الصالة والسالم-والرسول  ،والصحابة رأوه رجالا  ،ألن هذه أمور فوق ما ندرك ؛ال يزول :نقول

أن المسألة مجرد تمثل تكيف، فصار في هيئة رجل أو مثل رجل،  يؤخذ منه ((يتمثل)) :قوله ((لي الملك رجالا 
بالعين بدل الكاف، يقول ابن حجر:  "يعلمني: "فووقع عند البيهقي ،كذا لألكثر ((فيكلمني))على هيئة رجل نعم، 

  ؟والظاهر أنه تصحيف، نعم
 طالب:....... 

 داعي.له  ما
 طالب:.......

 ؟ويش يقول ؟ابن حجر ؟ها ؟ل شيخ اإلسالمويش يقو 
 .......طالب:

  ؟ها ،البلقيني شيخ شيخ اإلسالم البلقيني ؟البلقيني
 طالب:........

  ؟ويش هو ،نعم ؟القطن
 طالب:........

هذا إذا أطلق شيخ  ،سراج الدين البلقيني شيخ اإلسالمشيخه  ،عنده نقل عن شيخ اإلسالم البلقيني ،ال عنده
 .اإلسالم

 طالب:........
 إيش هو؟

 طالب:........
 البلقيني، معروف هذا عند ابن حجر. هو إذا أطلق شيخ اإلسالم يريد بهال ما هو بشيخ اإلسالم، 

 طالب:........
 :يقول ((لمنيفيك))حنا ما عندنا أدنى شك في هذا ، يعني ما يتردد فيه، إمحفوظ اهذا معروف هذ إيهالبلقيني، 

 : إنكم إذا نقلتم عنلإلخوانبالعين بدل الكاف، هذا مثل ما نقول  "فيعلمني" :يووقع عند البيهقكذا عند األكثر، 
تي يستعملها ابن القيم بالنسبة نفس العبارات ال الكتب تأكدوا، يعني مثل ما ضربنا مثال: القرطبي كثير ما يقول

فينقل شيخ اإلسالم عن  ،نعم ،لقيم يكرر هذا، يعني نفس ابن اولقد سألت شيخنا أبا العباس مراراا شيخ اإلسالم، ل
 .قبل شيخ اإلسالمالمفسر والقرطبي  تفسير القرطبي



 طالب:........
  ؟ويش هو

 طالب:........
 وانتهى اإلشكال. رجالا(( يتمثل)) :هذا النص ،ء ال ندركه هللا أعلموال نثبت هذا شيهذا ال ننفي 

 طالب:........
 شك.  عليه ثياب بال

 ......طالب:..
 ،حنا نقر ونعترفإ، ءما نقول شي ..،وال ،زايد إن ..... :مائة جناح، وال نقول: إنه على هيئته ستما نقول إحنا

من  ءشي ، سيأتيذكر المالئكة :باب ،وفي بدأ الخلق ،وما يتعلق بهم ،سيأتينا في كتاب اإليمان في المالئكة
ال  ءل إذا بحثت بشيألن العقو ألن......؛ ال داعي العقول  الذي ال تدركه ءلكن الشي التفصيل فيما يتعلق بهم،

 تدركه تتوه. 
أي  ((ي ما يقول))فأع، ((ي ما يقول))فأعوهنا يقول:  ((عنه ما قال ))وقد وعيت :هناك قال ((ي ما يقول))فأع

بلفظ  "وعيت"فقال في األول:  ،هم النوعينفي فهم النوعين، وقع التغاير فووقع التغاير  ،القول الذي يقوله
ألن الفهم والوعي حصل قبل الفصم، وال يتصور بعده، وفي  ؛بلفظ المضار ع "فأعي" :وفي الثاني قال ،الماضي

، ، وهو أشده علي  مثل صلصلة الجرس)) :يعني في األول ،اوال يتصور قبله ،الثاني يحصل حال المكالمة
فيكلمني فأعي )) :، وفي الثانياالنفصالقبل  وقد وعيت، فيكون الفهم عنه قبل الفصم يفصم عني قد وعيت((ف

 ؟ويش الفرق بينهما؟ نعم ((ما يقول
 طالب:........

 ؟كيف
 طالب:........

قول: فهم، يي وهنا حال التمثل وحال المكالمة ،عنه يفصميعني وعيت قبل ما  ،فرغت :يعني وعيت   ،أعي
  ؟نعم ،))قد وعيت(( :وهناك ((فأعي))

 طالب:........
 يه. إ

 الب:........ط
 .أيوه

 طالب:........
يت هذا يدل على أنه يحصل له أعي وع :أوالا  ؟إليه مة لما يلقىأو هذه الصلصلة مقد يعني يعي حال الصلصلة

حال  -عليه الصالة والسالم- ته الطبيعية، وسيأتي بعض أوصافهتخرجه عن حال -عليه الصالة والسالم- حال
 الوحي. 



أعي لك في حال الصلصلة، و قبل ذ ((قد وعيت)).... إذا انفصم عنه، يكون قد وعى طبيعةتعود إليه حالته ال
، ومفهوم الحديث حصر الوحي في النوعين ، يعني كما يخاطب الرجل رجالا مثل رجالا لك في حال التأثناء ذ

 :قالوا ؟مفهوم الحديث حصر الوحي في النوعين المذكورين، لكن هل المفهوم مراد وإال غير مراد ،المذكورين
في  والنفث ،ألن للوحي أنواع أخر، إما من صفة الوحي كمجيئه كدوي النحل ؛المفهوم غير مراد :، قالواغير مراد

في  واإللهام، والرؤيا الصالحة، والتكليم ليلة اإلسرى بال واسطة، وإما من صفة حامل الوحي كمجيئه ،الروع
لى كرسي بين السماء واألرض وقد سد األفق، عرفنا أن ورؤيته ع ،مائة جناحصورته التي خلق عليها، له ست

- نحل، ويأتي على صفة نفث في روعهصفات، يأتي كدوي ال ولحامله أيضاا  ،للوحي صفات غير المذكورتين
والتكليم ليلة اإلسرى  ،وحييا في المنام، ورؤيا األنبياء  في الرؤ وأيضاا  ،إلهام ويأتي أيضاا  ،-عليه الصالة والسالم

وله  في صورته التي خلق عليها اسطة، ويأتي الملك كما في الحديث على هيئة رجل، ويأتي أيضاا بدون و 
 وقد سد األفق.  ؤيته على كرسي بين السماء واألرضمائة جناح، ور ست

وحملهما على الغالب، يعني غالب ما يأتي الوحي  ،الجواب منع الحصر في الحالتين المذكورتينقال ابن حجر: 
 الصورتين المذكورتين في الحديث. على هاتين 

ما يغايرهما على أنه وقع بعد السؤال، يعني وقت السؤال،  ى الغالب أو حملالغالب، عل ىوحملهما عليقول: 
هذا  :لأما أن يقا ثم بعد ذلك جاءت صفات أخرى، هاتين الصفتين،في إال  سأل ما اهاشم لم الحارث بن

  ؟نعم ،غالب
 طالب:......... 

 ؟ها
 ب:........طال

 . سلمة الفتح إيهممن 
 طالب:......... 

 فيه.  هذا جواب يأتي ما
لم يتعرض لصفة الملك المذكورتين  أو يغايرهما على أنه وقع بعد السؤاليقول: وحملهما على الغالب أو حمل ما 

 ،ك الحالة بوحيبتل أو لم يأت   لك إال مرتين،أنه لم يره كذ -ارضي هللا عنه-لندورهما، فقد ثبت عن عائشة 
ه بتلك عنه، أو لم يأت المسئولفال يقع تحت  ،مرتين لكن ما جاء بوحيعلى هيئته  رآه والمتكلم عنه الوحي، 

لكنه على صورته  جالا ر فكان على مثل صلصلة الجرس، يعني على صورته ما تمثل له  أو أتاه به ،وحيبحالة ال
فإنه بين بها صفة  رسصلصلة الجلجرس، فكان على مثل جاء على مثل صلصلة اة األولى أنه فيدخل في الحال

ته التي خلق عليها، أو رؤيته وهو على حال سر ال صفة حامله، يعني قد يكون إتيانه مثل صلصلة الجالوحي 
، وإنه فكان على مثل صلصلة الجرسدخل تحت السؤال، ق عليها لم ينزل فيها بوحي فال تعلى حالته التي خل

فدوي النحل ال تعارض صلصلة الجرس، دوي النحل ال  ال صفة حامله، وأما فنون الوحيها صفة الوحي بين ب
يسمع  -رضي هللا عنه-ألن سماع الدوي بالنسبة إلى الحاضرين كما في حديث عمر  عارض صلصلة الجرس؛ت

دوي الحاضر يعني هل جاء وصفه ب-سلمصلى هللا عليه و - إلى النبيبالنسبة  والصلصلة عنده كدوي النحل،



عليه الصالة - جاء الوصف بصلصلة الجرس على لسانه ؟-عليه الصالة والسالم- النحل على لسان النبي
الصوت على مثل  -عليه الصالة والسالم-نسبة للنبي الفيكون ب ،وعلى لسان الصحابي بدوي النحل، -والسالم

 النحل. كدوي  -عليه الصالة والسالم- س، وبالنسبة للسامع غير النبير صلصلة الج
 وأما النفث في الروع فيحتمل أن يرجع إلى أحدى الحالتين، فإذا أتاه الملك في مثل الصلصلة الجرس نفث حينئذ  

اه الملك في مثل صلصلة الجرس ما النفث في الروع فيحتمل أن يرجع إلى أحدى الحالتين، فإذا أتفي روعه، وأ
ألن السؤال وقع  ؟، لماذاؤال، وأما اإللهام فلم يقع عنه السؤالفي روعه، وأما اإللهام فلم يقع عنه الس حينئذ   نفث

 ،اءواإللهام بدون واسطة، وكذا التكليم ليلة اإلسر  ،عن الوحي الذي يكون بواسطة، الوحي الذي يكون بواسطة
 ؟نعم ،الرؤيا وكذا أيضاا 

 طالب:......... 
 ؟كيف

 طالب:........
 .وراء حجاب، إيه من وراء حجاب نمو ه

 ب:......... طال
يقتضي عطف نه الكالم الخفي، على كل حال ال: أهو مفهوم الوحي العام يشمل، أيه يدخل ألنهم عرفوا الوحي

فيكون غيره أو تكون بمعنى الواو فتقتضي الجمع ومعاني  ،قسيموالتنويع تليحتمل أن تكون لهذه  (أوو)المغايرة 
 كثيرة.)أو( 

ليم ليلة اإلسراء، وكذا التك ،ألن السؤال وقع عن صفة الوحي الذي يأتي بحامل ؛وأما اإللهام فلم يقع السؤال عنه
لسؤال وقع عما ألن ا لسؤال وقع عما ينفرد به عن الناس؛ألن ا ؛بن بطال: ال ترداوأما الرؤيا الصالحة فقال 

دقة أو الصالحة وإن الصا والرؤيا ،-عليه الصالة والسالم- ؤيا قد يشركه فيها غيرهألن الر  ينفرد به عن الناس؛
أن يسمى  اغ لصاحبهاعتبار صدقها ال غير، وإال لسفهي ب ،عتبار صدقها ال غيرامن النبوة فهي ب كانت جزء

من النبوة  والرؤيا الصادقة وإن كانت جزء :يقولاليقظة،  ويحتمل أن يكن السؤال وقع عما في ،لكنبياا وليس كذ
يعني الجلوس بعد صالة  ،له اا بغيره أن يكون مطابق ءسمية الشيوال يلزم من ت ،عتبار صدقها ال غيرافهي ب

ُ َأَحٌد{ :؟ قراءةعن حجة اإلسالم صبح حجة، تجزئ ال قراءة  عدلثالث مرات ت [( سورة اإلخالص1)] }ُقْل ُهَو َّللاَّ
ُ َأَحدٌ  :اقرأ :القرآن يقال  أن يقرأعن قراءته؟ من نذر مثالا  ، هل تجزئ القران  [( سورة اإلخالص1)] {}ُقْل ُهَو َّللاَّ

: خالص نقول ة ستة وأربعين مرةرأى رؤيا صادق اا يعني لو أن شخص ة،ال يلزم من هذا المطابق ،ال ثالث مرات؟
أو لكون حال المنام ال يخفى  ،في اليقظة ماعال ما يمكن، ويحتمل أن يكون السؤال وقع  ؟صار نبي كامل هذا

على ما يخفى  رتصفاقلكون حال المنام ال يخفى على السائل  ، أواقتصر على ما يخفى عليهعلى السائل ف
 . عليه

إثبات المالئكة رداا على من أنكرهم من  هفي ،على من أنكرهم من الفالسفة اا : فيه إثبات المالئكة ردنيييقول الع
عليه الصالة -عن كثير من المعاني، وكان  -عليه الصالة والسالم- وأن الصحابة كانوا يسألون النبيالفالسفة، 

لك حمل الشريعة كاملة وحصل بذ ،ديع وأخرى تحفظ وتؤ منهم تسم طائفة تيجمعهم ويعلمهم، وكان -والسالم



داللة على أن الملك  وفيه أيضاا  ،دينهتعالى حتى أكمل هللا  ،مصونة إلى قيام الساعة، محفوظة إلى قيام الساعة
  ؟، نعم-جل وعال-عة لقدرة هللا و قدرته تاب ،له قدرة على التشكل بما شاء من الصور

 طالب:........
 صحيح. طيب،

 طالب:........
هذه دعاوى إذا لم تقم عليها بينات شرعية  ؟أين لهم النص ؟فأين لهم النص ،لكن عمر ملهم ومحدث بالنص

 ؟مقبولة فال قيمة لها، نعم
 ........طالب:.
 .إيه، إيه
 .......طالب:.

جمع  :واألحيان ؟البقيةلنا  كر حصر وإال ذكر أمثلة وت أسلوب ؟سلوب حصريعني هل األسلوب في الحديث أ
بل في الحديث ما يدل  ال، :ثالثة قلنا جمعأقل ال :وإذا قلنا حصر، :قلنا : إن أقل الجمع اثنينقلناحين، وإذا 

ل، الجواب ال أن يطابق السؤا بد الجواب ال أن أقل الجمع اثنين، وأيضاا  ارعلى عدم الحصر، الجواب على اعتب
، وإال فيكون األصل أنه ال بد من تقصي أفراده له أفرادعام  ءل عن شي، فإذا سئللسؤال اا بد أن يكون مطابق

يسأل السائل عن  ،يأتي الجواب أعم من السؤال دوهذا في الكالم العادي، في الكالم العادي، ق الجواب ناقصاا 
أولى بالبيان من المسئول  أى أن المسكوت عنه ولم يسأل عنهر لكون السائل  فيجاب بما هو أعم منه نظراا  ءشي
، وهذا في األجوبة النبوية كثيرة، وأحياناا يرى المسئول أن حاجة السائل إلى بعض الصور دون بعض، عنه

ألن المقام مقام بيان، والبيان ال بد منه في وقت الحاجة، أما قبل وقت الحاجة ال  ؛هو بحاجته فيقتصر على ما
  ء؟في شي ؟نعم ...-اعنه رضي هللا-: قالت عائشة -تعالى رحمه هللا-البيان، يقول البخاري  يلزم

 طالب:.......
 . هو يتمثل، هم يقولون يمسكون هذه الكلمة وخالص

 طالب:.......
  ؟ها ،هذا الذي يؤدي هذا الدور يتمثلك بصورة شخص كبير :كل يقول؟ يعني تريد أن التمثل غير التمثيل

 .......طالب:
 أشياء.  اوهؤالء يدخلون عليه

 طالب:.......
الذي وجد ال شك أنه هو  على كل حال سد الباب هو المطلوب، سد الباب والذرائع الموصلة إلى هذا التساهل

 المتعين.
 ....طالب:....

   يستدلون به، نعم؟حتى حديث الثالثة أيضاا  ،برأيهذا من وجهة نظره ما نلزمه 
 طالب:.......



من له األمر، ونحن نتصرف بغير أمر، على كل  ر، وأمبأذن من له اإلذن :بأمر من بيده األمر، أقولهو  ال
  ؟نعم ،كثير ألهل العلم، وسد الذرائع هو المتعينفيها كالم يعني الحال المسألة معروفة 

 ........طالب:
والمضارع للحال  بعد؛ ألنها للمضارع ، قد يكون فيها إشكال هذه ما "أعي" ؟إيه في الصورة األولى أو الثانية

 فهو للماضي.  "وعيت"واالستقبال، أما 
 طالب:........

 ...األحاديث. نيب -شاء هللا إن-سيأتي يعني الروابط تأتي 


