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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

  ن المدیني؟: لماذا لم ُ�خرِّج اإلمام مسلم في الصحیح لعلي بهذا �سأل �قول
نه مع أمثًال ل فیها أكثر طالب العلم من عدم تخر�ج اإلمام مسلم للبخاري ءهذه األمور التي یتسا

و�مامه، �ذلك لعلي بن المدیني والبخاري لم �خرِّج لبعض األئمة ال �عني أن الشخص غیر  شیخه
و�نما اكتفاًء �مؤلفاتهم، وما نقله عنهم تالمیذهم؛ ألن علمهم محفوظ ال ُ�خشى  ،مرضي عندهم

 علیه من الضیاع. هذا مما یلتمس لهم في ذلك.
 �ا ابن عمي، وقال �عضهم �قصد بذلك �قول العیني في عمدة القاري في قول خد�جة:�قول: 

 : ومخرجهاابن حجر، وهذا وهٌم ألنه و�ن �ان صحیًحا إلرادة التوقیر لكن القصة لم تتعدد. قلتُ 
، ومرة متحد، هو ینقل �الم ابن حجر هذا وهٌم؛ ألنه و�ن �ان صحیًحا ألنه مرًة قالت: �ا عم

كن ل ،ن �ان صحیًحا إلرادة التوقیرألنه و� ؛قالت: �ا ابن عمي، �قول ابن حجر: وهذا وهم
�ا عم؛  القصة لم تتعدد ومخرجها متحد. �عني ابن العم إذا �ان أكبر ال مانع من أن �قال له:
بل هو  ،مإلرادة التوقیر، لكن القصة لم تتعدد ومخرجها متحد، �قول العیني: قلُت: هذا لیس وه

 نتهى.صحیح، و�ون القصة متحدة ال تنافي التكلم �اللفظین. ا
ن مال تنافي التكلم �اللفظین، إذا �ان موقع اللفظ واحد من القصة: �ا عم أو �ا ابن عمي ِاسمع 

ابن أخیك، هل �مكن أن تقول: �ا ابن عمي و�ا عمي اسمع من ابن أخیك؟ لكن لو قالت: �ا ابن 
ة، لكن عمي، ثم �عد ذلك في ُجملة أخرى قالت: �ا عم هذا ال مانع منه ولو �انت القصة واحد

ل إذا �ان اللفظ ومكانه واحد، والقصة لم تتعدد ال بد أن ُ�حكم للراجح دون المرجوح، �قول: فه
أما إذا �ان  ،اختالف اللفظین في جملتین مختلفتینكالم العیني محتمل؟ نعم إذا �ان الكالم 

ر �ه جملة واحدة مرة قالت: �ا عم اسمع من ابن أخیك، ونفس الجملة هذه قالت أو  الكالم ُصدِّ
وفي لفظ واحد، ولجملة  ،قالت: اسمع من أو �ا ابن عمي اسمع من ابن أخیك هذا في مورد واحد

مة لجملة واحدة هذا ال �قال �التعدد.  مقدِّ
ن تعمال إذ في المستقبل أن ابن مالك ذ�ر أن النحو�یاسمسألة هذا الذي فهمته من �قول: 

ابن حجر  ولكن منعوا وروده، والعیني رّد على ،غفلوا عنه، ورّد علیه ابن حجر أنهم لم �غفلوا
 ؟أنه �یف �منع وروده وهو مذ�ور في القرآن في مواقع �ثیرة

 صحیح �المك صحیح. 
 ؟لسلفیة الثانیة من فتح الباري هل تغني طبعة نظر الفر�ابي عن الطبعة اهذا �قول: 

السلفیة الثانیة ما أحد قال إنها ینبغي أن ُ�حرص علیها، الكالم على السلفیة األولى التي �اشر  
واعتنى بها محب الدین الخطیب معتمًدا في ذلك على طبعة بوالق،  ،الشیخ تصحیح أوائلها بنفسه

خاّصة أنه و�وقع فیها أسقاط في مواضع،  ،السلفیة األولى، أما السلفیة الثانیة ففیها أخطاء
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أضاف تعلیقات الشیخ ابن �از والشیخ عبد الرحمن البرَّاك، نعم طبعة نظر الفر�ابي من أفضل 
 لكن لیست هي الغا�ة لیست هي الغا�ة. ،الطبعات الموجودة اآلن

 هل هناك توافق بین قول ورقة بن نوفل الناموس الذي أنزل على موسى و�ین قول�قول: 
ًقا ِلَما ْن َ�ْعِد ُمو ْنِزَل مِ أُ {َقاُلوا َ�ا َقْوَمَنا ِإنَّا َسِمْعَنا ِ�َتاً�ا الجن عندما سمعوا القرآن فقال  َسى ُمَصدِّ

{   ؟]٣٠األحقاف:سورة [َبْیَن َیَدْ�ِه َیْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ
 على عیسى، فلعلعهذا من هذا النوع ألن الكتاب الذي ُأنزل موسى نزل �عده اإلنجیل الذي أنزل 

فیكون أتباع  ،شهرة ما نزل على موسى ال سیما وأن شر�عة عیسى ال تلزم الجمیع �شر�عة موسى
فتكون شهرة ما ُأنزل على موسى أكثر من شهرة ما ُأنزل على  ،موسى أكثر من أتباع عیسى

 عیسى مع أن اإل�مان �الجمیع ر�ن من أر�ان اإل�مان؛ ألنه من الكتب المنزلة.
د هل ثبت أحادیث في هذه األمور: قراءة المعوذتین وقل هو هللا أحد ثالث مرات �ع: �قول

ل آسورة [َتَنا}ِإْذ َهَدیْ  {َر�ََّنا ال ُتِزْغ ُقُلوَ�َنا َ�ْعدَ �عد ذلك قراءة قوله تعالى:  الفجر والمغرب؟
  في ثالثة المغرب؟ ]٨عمران:

ْعَد ِإْذ وَ�َنا �َ {َر�ََّنا ال ُتِزْغ ُقلُ ث مرفوع، وأما ففیها حدی ،وقل هو هللا أحد ،أما قراءة المعوذتین
 لمغرب.اأنه �قولها في ثالثة  ففي الموطأ �سنٍد صحیح إلى أبي �كر ]٨آل عمران:سورة [َهَدْیَتَنا}

  ر�عة �سواك خیٌر من سبعین ر�عة �غیر سواك؟
 األكثر على تضعیفه و�ن صحَّحه �عض المتأخر�ن.

ز وهل �جو  ؟مات على النصرانیة التي لم تبدل أو من أصحاب الفترة هل ورقة بن نوفل�قول: 
  الترضي علیه؟

 -تثبت له الصحبة بتصدیق النبياآلن �ونه مات على النصرانیة هذا أقل ما ُ�قال فیه، لكن هل 
 ا على ما سیأتي و�ما تقدم أشرنا إلى أنه منووعده نصره إن أدر�ه حی�  -والسالمعلیه الصالة 

 العلم من ذ�ره في الصحا�ة.أهل 
ه الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�

 أجمعین، أما �عد:
رضي هللا تعالى –في حدیث عائشة  -رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف �قول اإلمام البخاري 

قال �عني  »أو مخرجي هم«:  -ة والسالمعلیه الصال-قال ورقة �عد أن قال الرسول  -عنها
لم  ،ورقة: نعم، لم �أت رجٌل قط �مثل ما جئت �ه إال ُعودي، نعم قال ورقة: نعم، لم �أت رجل

ذ�ر مما یدل على أن الرسالة والنبوة في الرجال دون النساء، دون النساء. خالًفا لما یُ  ،�أت رجل
د �ه أحد تعضعفه مشهور عند أهل العلم لم � وهذا قولٌ  ،عن ابن حزم من نبوة سٍت من النساء

 من أهل العلم.
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ر: فوعل من المعاداة، �قول ابن حجر في روا�ة یونس في التفسی قُط �مثل ما جئت �ه إال عودي؛
 إال أوذي، فذ�ر ورقة أن العلة في ذلك مجیئه لهم �االنتقال عن مألوفهم، وألنه علم من الكتب

ال  نسان �مافتنشأ العداوة من َثمَّ. إذا جاء اإل ،وأنه یلزم لذلك منابذتهم ومعاندتهم ،أنهم ال �جیبونه
لب، من ال یوافقونه على ما �ط ،�ألفه الناس �اإلقالع عما ألفوه وتعودوا علیه ال شك أنهم ینابذونه

، على هذا ل الناسثمَّ تنشأ العداوة بینهم و�ینه، إال من أراد هللا له الهدا�ة وتبین له الحق، وما زا
، مثًال �عني لو أن إنساًنا على الجادة على الصراط المستقیم ذهب إلى بالٍد تنتشر فیها الِبدع 

وم قو�ّین لهم الحق بدلیله ال شك أنهم ینابذونه العداوة. وهذا ما زال لكل  ،وأنكر علیهم بدعهم
 .ح صدره للحقإلى اآلن إال من أراد هللا له الهد�ة وشر  اما زال موجودً  ،وارد

 طالب:...
 :، أنت تقولن في روا�ة: إال عودي، إال أوذيال یلزم، أعني هذه من أسباب اإلخراج المعاداة؛ أل

قال: نعم، لم �أت  »أو مخرجّي هم؟«: -علیه الصالة والسالم-لماذا أجاب ورقة �قول النبي 
رجٌل قط �مثل ما جئت �ه إال عودي. ما قال: إال ُأخرج، تقصد هذا أنت، من أنواع المعاداة 

 اإلخراج أو مما ینشأ عن المعاداة في الغالب اإلخراج.
 طالب:...

 ین؟أ
 طالب:...

ولذلك عرفه  ،ال شك أن �ل هذا موجود في الكتب السا�قة، هذا موجود في الكتب السا�قة 
وأجاب �ه ورقة، �ونه مرًة أجاب ُفهم منه إذ �خرجك قومك وعودي �ل هذه من الكتب السا�قة؛ 
 ألنه غیب. قالوا: وفیه دلیل على أن المجیب �قیم الدلیل على ما �جیب �ه إذا اقتضاه المقام.

وهذا �ختلف �اختالف حال السائل، �عض  ،المجیب إذا ُسئل عن شيء یذ�ر الجواب بدلیله
 .ن �حتاج إلى ذ�ر الدلیل، و�عضهم ال �حتاج معه إلى ذ�ر دلیل، �عضهم ال �ستوعبالسائلی

المقصود أنه یر�د الحكم فقط، و�عضهم ممن له صلة �العلم �حتاج إلى ذ�ر الدلیل؛ ولذا ینبغي 
ه للمجیب والمفتي إذا ُسئل أن ینظر في حال السائل إن �ان طالب علم ینتفع بذ�ر الدلیل ُذكر ل

م، �كفي وفرضه التقلید وسؤال أهل العل ،إنما یر�د الحكم ،ال �فیده الدلیل او�ن �ان عامی�  الدلیل،
 وهذا حرام.  ،هذا حالل :أن �قال له

ولكن لیس من هذ الحدیث؛ ألنه  ،هذا �قول لو قلنا ال شك أنه ال نبوة في النساء لم �أت رجل قط
ورجل ذ�ر هللا «ما �أتي في األحادیث لفظة رجل أو مسلم و�دخل فیه النساء مثل حدیث:  اكثیرً 

ال؟ النصوص األخرى تبین هل  أمتدخل فیه المرأة  »رجٌل قلبه معلق �المساجد«، طیب »خالًیا
لكن إذا �ان من األمور  ،تدخل النساء، األصل إذا قیل رجل أنه خاص �الذ�ور هذا األصل
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واللیث ابن –مة للرجال والنساء دخلت فیه النساء. في لسان العرب: قط؛ �قول اللیث الشرعیة العا
 ...�قول اللیث ابن؟ �ررناه مراًرا على وجه الخصوص

 طالب:...
 ابن إ�ش؟ 
 طالب:...

و ابن النظفر نعم، قال: ما �كاد تخلو صفحة من �تب اللغة من ذ�ره، قال اللیث: وأما قط فإنه ه
ُل ل قبثم ألنه مثل قبل و�عد. قطُّ  ؛قول: ما رأیت مثله قط، وهو رفع �عني مرفوعاألبد الماضي، ت

و�عُد. وقبل و�عد والجهات الست �لها حكمها واحد، لها ثالث حاالت: إن ُأضیفت أُعر�ت، و�ن 
قطعت عن اإلضافة فال �خلو: إما أن �كون المضاف منو��ا مراًدا للمتكلم فحینئٍذ تبنى على 

قطعت مع عدم نیة المضاف إلیه فإنها تعرب منونًة. قال: وأما القط الذي في موضع الضم، و�ن 
ما أعطیته إال عشر�ن قط فإنه مجرور، فرًقا بین الزمان والعدد، �یف فإنه مجرور؟ فرًقا بین 

فرًقا بین  الزمان والعدد �قول: وأما القط الذي في موضع ما أعطیته إال عشر�ن قط فإنه مجرور
ألنه في األصل ساكن واللتقاء الساكنین �حرك  ؛إن �ان مجروًرا جّره ما الذيالعدد، الزمان و 

لكن �یف �كون مجروًرا في قوله: ما أعطیت إال عشر�ن قط؟ هو �قول: فإنه  ؟�الجر هذا متصور
 مجرور فرًقا بین الزمان والعدد.

 طالب:...
ن فراًرا م ؛ها فُیجّر ما لیس �مجرورلكن ما الذي جعله ُ�جّر؟ الجّر حر�ة إعراب، قد ُیلجأ إلی

ي؟ التقاء الساكنین، لكن فرق معنوي هذا، ولیس بلفظي، یؤثر في الكلمة الجّر؟ هذا الفرق المعنو 
 �قول: فإنه مجرور فرًقا بین الزمان والعّد والعدد.

 طالب:...
 أحد مستوعب هذا الكالم؟ هفی

 طالب:...
 هذا ما هو بزمان.

 طالب:...
 ي، ما أعطیته إال عشر�ن قط.أالزمان الذي قبله. ما رأیت مثله قط، 

 طالب:...
 هل اختالف الزمان والعدد مؤثر في حر�ة اإلعراب؟ :لكن أنا أقول ،فیها عدد
 طالب:...

له تأثیر نّص علیه لكن هل  ،لیس؟ أنا أفهم أنه ملحظه وهذا �المه �حروف أملكن �الفعل مؤثر 
عند من الموضع؟ قلنا: الجّر إما أن �كون �الحرف أو �اإلضافة أو �المجاورة  حاة في مثل هذاالنُّ 
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هذا ال اعتبار له فأما الجر الذي ُیلجأ إلیه فراًرا من التقاء الساكنین  ،جر اإلعرابي�قول بها، هذا ال
في موضعه فقط واإلعراب �ختلف، وُ�عرب �ما �ستحقه من حر�ة أخرى �قال: مرفوع �الضمة 

 اوما ُ�عرب �الجر ولو �ان مجرورً  ا، و�كون منصو�ً أو �الضمة التي منع من ظهورها رةالظاه
 لفًظا، اآلن �قول: فإنه مجرور فرًقا بین الزمان والعدد.

 طالب:...
ما أم تخیله تلكن هل المعنى مؤثر في رفع الكلمة و�سرها؟ �عني أنت لو ما سمعت هذا الكالم 

 خیله لو ما سمعت هذا الكالم؟ تت
 طالب:...

 لكن هذا ،ال ال ال، وأي قاعدة إذا سمعها المتعلم وعنده شيء من هذا العلم یرجعها إلى أصولها
 كالم مجتث ال یرجع إلى أصل، فیما قرأناه في العر�یة.

 طالب:...
 �قول: فإنه مجرور فرًقا بین الزمان والعدد، أنا إلى اآلن ما أستوعب هذا الكالم.

 طالب:...
 هذا جواب.
 طالب:...

 ما تعرفه تبحث أنت. 
 وُقُط وقُط معناها الزمان، قال ابن سیده: ما رأیت قٌط وُقطُّ  ،فإنه مجرور فرًقا بین الزمان والعدد

و�ذا �انت في معنى  ،مرفوعة خفیفة محذوفة منها إذا �انت �معنى الدهر ففیها ثالث لغات
 الحسب فهي مفتوحة القاف ساكنة الطاء َقْط.

�عني الحرف المشدد هو  ،نحو�ین: أما قولهم: قّط �التشدید فإنما �انت قُطط أصلهاقال �عض ال
ن الحرف الثاني ُجعل ا ،و�ان ینبغي لها أن ُتسكَّن ،عبارة عن حرفین أولهما ساكن آلخر فلما ُسكِّ

ض متحرً�ا إلى إعرا�ه، ولو قیل فیه �الخفض والنصب لكان وجًها في العر�یة. ولو قیل فیه �الخف
 �عني النصب لكان وجًها في العر�یة. وأما الذین رفعوا أّوله وآخره فهو �قولك: ُمّد �ا هذا، ُمدّ و 

 هات، أعِط، أو ُمّد رجلیك أو أعطني �ذا. 
قوله: إال عودي في شرح الملقن �عني أن أهل الحق ال �خلون من عداوة أهل �اطل أو من أهل 

ذي من األذى. و�ن یدر�ني یومك أنصرك نصًرا �اطل �عادونهم، وذ�ره في التفسیر بلفظ: ُأو 
مؤزًرا. و�ن یدر�ني یومك أنصرك نصًرا مؤزًرا؛ �قول ابن حجر: إن شرطیة والذي �عدها مجزوم 

م ا، والبن إسحاق: إن أدر�ُت ذلك الیوم �عني یو اد في روا�ة یونس في التفسیر: حی� یدْركني، ز 
ج، في روا�ة الصحیح: ُیدر�ني وعند ابن إسحاق: اإلخراج إن أدر�ت ذلك الیوم �عني یوم اإلخرا

 متأخر. هأدر�ُت فمن الُمدِرك ومن الُمدَرك؟ من الُمدِرك ومن الُمدَرك؟ عندنا متقدم وفی
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 طالب:...
وم نعم، والبن سعد وابن إسحاق: إن أدر�ُت ذلك الیوم. والبن إسحاٍق إن أدر�ت ذلك الیوم �عني ی

وهو منقول �حروفه من  ،وفي الكرماني یومك أي یوم إخراجك ووقت انتشار نبوتك ،اإلخراج
 النووي.

 في التوضیح البن الملقن: وقع في السیرة: إن ُأدرك ذلك الیوم ُأنصْرك نصًرا مؤزًرا، وما في
ي البخاري: یدر�ني، وما في البخاري هو القیاس لماذا؟ ألن ورقة سابٌق �الوجود والسابق هو الذ

أشقى الناس من «در�ه من �أتي �عده، والسابق هو الذي یدر�ه من �أتي �عده. �ما جاء: یُ 
أشقى الناس من أدر�ته الساعة وهو حي، مع أن الحدیث محكوم  »أدر�ته الساعة وهو حي

اق هیلي قال: ولروا�ة ابن إسحن الملقن، قال: نّبه على ذلك السعلیه �الوضع. لكن نقله وذ�ره اب
سورة [ْ�َصاُر}{ال ُتْدِرُ�ُه األَ المعنى إن أَر ذلك الیوم فسمى رؤ�ته إدراًكا، وفي التنز�ل: وجٌه؛ ألن 

 أي ال تراه على أحد القولین؟ اآلن قیاس أن المتأخر یدرك المتقدم إذا لحق �ه، ]١٠٣األنعام:
فلو سافر شخص من الر�اض إلى مكة �عد صالة الظهر ثم �عد  ،أدر�ه :ووصل إلیه، �قال

وأدر�ه في منتصف الطر�ق من الُمدِرك ومن الُمدَرك؟ الُمدِرك  ،ة العصر سافر آخر لحقهصال
م، وعندنا في روا�ة  :هو المتأخر، �قال أدر�ه في منتصف الطر�ق، والُمدَرك هو الذي تقدَّ

م هذا على القیاس جارٍ الصحیح: و�ن یدر�ني یومك؛ والیوم متأخر، و  بن لكن لروا�ة ا ،ورقة متقدِّ
ُه {ال ُتْدِر�ُ سمى رؤ�ته إدراًكا، وفي التنز�ل: ت؛ ألن المعنى إن أَر ذلك الیوم فإسحاق وجهٌ 

أو �قال  وهذا مما ُ�حمل على الدنیا ،أي ال تراه على أحد القولین ]١٠٣األنعام:سورة [اَألْ�َصاُر}
 نه �معنى ال تحیط �ه.إ

د م یه صلى هللا عل-سائل الجاهلیة التي خالف فیها رسول هللا قر�ٌب من هذا �تاب اإلمام الُمجدِّ
أو  -علیه الصالة والسالم-وخالفهم النبي  ،أهل الجاهلیة، أو العكس �عني هم على شيء -وسلم
وخالفوه في هذه األمور. من  ،هو األصل -علیه الصالة والسالم-ن ما جاء �ه النبي إ :نقول

م الذي ابتدأ   إن الحق هو :الشيء واستمر علیه جاءه من �خالفه، أو نقولالذي ُ�خاِلف المتقدِّ
 األصل، فمن خرج عنه فهو المخاِلف؟ 

 ...طالب:...
نعم، األصل الحق، ومن خرج عنه فهو المخاِلف، على �ل حال في ضبط اسم الكتاب مسائل 

الجاهلیة، خالفوا الرسول؛ ألنهم  أهل -صلى هللا علیه وسلم-الجاهلیة التي خالف فیها رسول هللا 
مة على ما جاء �ه النبي  ، -علیه الصالة والسالم-خالفوا الحق وعارضوه، لكنهم مخالفتهم متقدِّ

من حیث الزمان، و�النسبة لمثل هذه األمور النسبیة هذه األمور نسبیة، فالمخالفة نسبیة، 
تم، تقول: أدر�ني اإلمام أو أدر�ُت أدر� »فما أدر�تهم فصلوا«واإلدراك نسبي، اإلدراك نسبي، 

إشكال، هو �قول: ولروا�ة ابن على القیاس هذا ما فیه  ؟ أدر�ُت اإلمام؛ ألنك متأخر جارٍ اإلمام
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{ال ُتْدِرُ�ُه وفي التنز�ل:  ،فسمى رؤ�ته إدراًكا إسحاق وجٌه؛ ألن المعنى: إن أَر ذلك الیوم
أي ال تراه على أحد القولین. �أنه نزَّل ما سیأتي من زمان ما  ]١٠٣األنعام:سورة [اَألْ�َصاُر}

لَت: أدر�ُت یوصل إلیه من مكان، ما یوصل إلیه من مكان، اآلن الزمان الزمان المستقبل إذا ق
 .؟ على القیاسما هو ماشٍ أم  جّدي �بیًرا هذا ماشٍ 

و أن أ ،إن الجد أدرك الحفید :لهل ُ�قا ،ثم مات الجد ،�عني ُولد الحفیدو�ذا قال: أدر�ُت حفیدي  
 الحفید أدرك الجد؟ نعم هذا األصل، لكن تنز�ل الزمان منزلة المكان �أنه قال في الزمان اآلن

في �حتمل أن �كون مثًال هذا الُمدِرك أكبر من الُمدَرك، له األب واالبن، االبن له معامالت، ف
بنه في ني، لمنعته من العمل في هذا المكان وااألب لو ُأدِرك ابني مستقبًال ُأدرك اب :الزمان �قول

اك إدر مسألة بلد آخر احتاج إلیه في سفر مثًال، إن أدر�ته قبل أن یبرم هذه الصفقة منعته، اآلن 
 ومن الُمدِرك؟  ؟ما هو عنده لیس في مكانه هو، فمن الُمدَرك هنا زمان ُمضمَّن مكان؛ ألن

 اإلطالق و�صحّ  ،نقول إن �ل هذا أمر نسبي، فیصّح اإلطالق األول حتىالمسألة اآلن نتصور 
ر�ه هیلي: ولروا�ة ابن إسحاق وجه؛ ألن المعنى: إن أَر ذلك الیوم �عني أدالثاني، ولذلك قال الس
 .�أني أمشي في مكان حتى أدرك ذلك الزمان �ما أدرك ذلك المكان ،كأني أمشي في الزمان

 طالب:...
 نعم. ، إلى الزمان،نعم

 طالب:...
نت ؟ أاُمدَركً أم  الكن هذا المكان متضمِّن لشيء طارئ، فهل هذا الشيء الطارئ �كون ُمدِر�ً  نعم

عقد بلغ األب أن عنده نیة أن � ،انتبه، الولد في مكة مثًال، واألب في الر�اض، والولد عنده نیة
 �خشى من الخسارة على ولده، والطر�ق �حتاج إلى ُمَدة أقل شيء ،واألب لیس مرتاًحا لها ،صفقة

ن إن أدر�ته قبل إبرام العقد منعته، فمن الُمدِرك وم :ساعات، �قول يعشر ساعات مثًال أو ثمان
أقبل «، فهذه أمور نسبیة مثل األمام والخلف ،الُمدَرك؟ الُمدِرك األب، وال �كون االبن هو الُمدِرك

ل عن إ�ش وأدبر عن إ�ش؟ هذه أمور نسبیة، �صحُّ ما هو األصل والجاري على أقب »بهما وأدبر
 .مقبوًال  القیاس هو األصل، و�بقى أن للوجه الثاني تأو�ًال 

 طالب:...
 وهي صحیحة. هذا منتهٍ 

 طالب:...
�معنى أسیر في من حیث المعنى لیست ببعیدة. من حیث المعنى إن ُأدرك ذلك الوقت ف ،ال

عمري مدة من الزمان حتى ألحق وأدرك ذلك الوقت، في ما ینكر من حیث المعنى ما في ما 
 ُینَكر ما في ما ینَكر أبًدا وال یلزم علیه القلب. 
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: جواب الشرط نصًرا منصو�ة على المصدر�ة مؤزًرا صفة لنصر، وهو �ضم المیم، ثم أنصرك
وله ومنه ق ،وهو القوة والعون  ،ا �الًغا من األزرِ أي قو��  أ�ًضابهمزٍة مفتوحة، ثم زاي مفتوحة 

أعانه على  : آزره ووازرههزره أي قواه. قال ابن َسیدآاه. فأي قو  ]٢٩الفتح:سورة [}َفآَزَرهُ {تعالى: 
تیبة األمر �عني �جوز فیه الهمز والتسهیل بدل الهمزة واو. آزره ووازره أعانه على األمر، وابن ق

فأما  ،في أدب الكاتب �قول: مما �قوله العوام �الواو وهو �الهمز: آزرته على األمر أي أعنته
نها أل ؛وزارة ُسمیت بذلكوازرته فبمعنى صرُت له وز�ًرا، وأما وازرته فبمعنى صرُت له وز�ًرا، ال

  .إعانة، فالوز�ر �عین الملك
وله �تاب مشهور في اللغة و�ن لم ُ�طبع إلى اآلن اسمه:  ،وفي فتح الباري نقًال عن القزَّاز

ر من األزر ،الجامع و شامة: وقال أب ،ینقل عنه الشراح �ثیًرا، أنكر القزَّاز أن �كون في اللغة مؤزَّ
�قول  ،�حتمل أن �كون من اإلزار، أشار بذلك إلى تشمیره في نصرته ،�حتمل أن �كون من اإلزار

 األخطل: 
 قوٌم إذا حار�وا شدوا مآزرهم.. 

ا في �تاب التعبیر في جد� فتح الباري في موضع متأخر -وفي فتح الباري �قول: قال القزَّاز  
ًرا �غیر همٍز من وازرته  :-ثاني عشر منه �قول: قال القزَّازال منه وزراء موازرًة إذا عاونته، و موزَّ

ًرا ،الملك ه، و�رد علیه قول الجوهري: آزرت فالًنا عاونت ،و�جوز حذف األلف فتقول: نصًرا موزَّ
 والعامة تقول: وازرته. 

ولكنه مات قبل الدعوة إلى اإلسالم،  ،-صلى هللا علیه وسلم-وظاهر هذا أنه أقّر بنبوة محمد 
م ُذكر من ذ�ره في الصحا�ة. هو  ،الصحبة له بذلك نظرفیكون مثل �حیرا. وفي إثبات  وتقدَّ

ق النبي  ، لكن هل -جل وعال-وآمن �ه على أنه نبٌي من عند هللا  -علیه الصالة والسالم-صدَّ
ن لم یؤمر �التبلیغ �عد؟ أو �كو  -علیه الصالة والسالم-یلزم من ذلك أن �كون قد اتبعه والنبي 

 :�إ�مانه �موسى، هو تا�ٌع لعیسى نصراني هو، هل نقول -والسالمعلیه الصالة -إ�مانه �محمد 
لم  -علیه الصالة والسالم-�حیث صار من أمته؟ والنبي  -صلى هللا علیه وسلم-إنه تبع محمًدا 

�إ�مانه �موسى؟ وأما  -علیه الصالة والسالم-إن إ�مانه �محمد  :أو نقول ،یؤمر �التبلیغ �عد
ل، ونجاته �ما جاءت بذ اا �كون نصرانی� اتباعه فهو لعیسى، وعلى هذ لك على الحق الذي لم ُیبدَّ

 األحادیث على أنه تا�ٌع لنبي، رسالته لم ُتنسخ �عد.
 طالب:...

بنبوة موسى؟  و��مانه ،ما الفرق بین إ�مانه بنبوة محمدفلكن إذا آمن بنبوته  ،هو ما ُأمر �البالغ
علیه صلى هللا -إن إ�مانه بنبوة محمد  :، فهل نقولأما إ�مانه بنبوة عیسى �االتباع، هو نصراني

، �كون من أمته وهذا ما جعل �ثیر من أهل العلم یثبتونه في قبل أن یؤمر �التبلیغ -وسلم
مجرد تصدیق �إ�مانه و�إ�ماننا  -علیه الصالة والسالم-إن إ�مانه �محمد  :الصحا�ة، أو نقول
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لكن هل نحن من أمة نوح؟  ،ونؤمن بنوح ،�عیسى ونؤمن ،نحن نؤمن �موسى �األنبیاء السا�قین؟
 اإل�مان ال �عني االتباع.

 طالب:...
 لكن هو ما الذي یدر�ه أن نبوة محمد للثقلین؟

 طالب:...
ده إال ما عرفه ما الذي �منع أن �كون للعرب خاصة في ذلك الوقت عن ،ُ�خرج وُ�ؤذى وُ�عادى

 .من الكتب السا�قة
 طالب:...

الذي من أجله أنكر �عضهم صحبته، أنكر �عضهم إثباته في الصحا�ة، �قول: هذا محل الخالف 
 ما دخل أحد في الدین. ،قبل األمر �الدعوة ،إن إ�مانه قبل األمر �الدعوة

 طالب:...
 نعم.

 طالب:...
 .نعم

 طالب:...
 من دینه، من دینه نعم.

 طالب:...
 طیب.

 طالب:...
ته لكن رسال ،رسول هللا ال إله إال هللا محمد :نصراني و�قوللكن لو ُوجد نصراني اآلن یزعم أنه 

 للعرب لیست لنا.
 طالب:...

 وال یلزمه أن یتبع موسى، یتبع عیسى مثل ورقة. ،في ذلك الوقت �سوغ أن �قول هذا الكالم
 طالب:...
 أخذ على قومه المیثاق. �لٌّ  ،كلهم نعم
 طالب:...

 وال أرسل إلى اآلن، هو مجرد إ�مان ال �فرق عن ،یؤمر بتبلیغ لم -علیه الصالة والسالم-لكنه 
 إ�مانه �موسى، أو بنوح، مجرد تصدیق.

 طالب:...
 على �ل حال هذا الكالم هو محل الخالف بین أهل العلم في إثبات صحبته وعدم إثباتها. 
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 طالب:...
 نعم.

 طالب:...
ا فم ،لذي ینازع في ورقة ینازع في جبر�لینازع في ورقة ینازع في جبر�ل، ا الذيمثل هذا، مثله، 

 �ستدل بهذا على هذا.
 طالب:...

ق بین ألنه لیس فیه شر�عة ُتتَّبع إلى اآلن فهو مجرد تصدیق، فما الفر  ؛أوًال أنا سقت هذا الكالم 
وهو نصراني أو تصد�قه بنوح؟ و�تبهم  وتصد�قه �موسى -ه الصالة والسالمعلی-تصد�قه �محمد 

الصحیحة غیر المحرفة �لها دّلت على هذا التصدیق، ووجوب هذا التصدیق ووجوب هذا 
ف أو اني لم �حرّ اإل�مان بهؤالء وما في شر�عة ُتتَّبع ولم یؤمر بتبلیغ إلى اآلن، لكن لو مات نصر 

 حكمه؟ مایهودي لم ُ�حّرف قبل الرسالة 
 طالب:...

 ، لكن قبل أن یؤمر �التبلیغ.-علیه الصالة والسالم-مد مبعوث مح
 طالب:...

 نطرحه؟ الذيهذا الموضوع 
 طالب:...

علیه  -وال بّدل، مات قبل أن یؤمر النبيهذا ورقة، نصراني ما حّرف وال بّدل، یهودي ما حّرف 
ناسخة لألد�ان  -علیه الصالة والسالم-�یف عرفنا أن رسالة محمد  ،�التبلیغ -الصالة والسالم

نَّة وفي الفترة الالسا�قة إال �الشر�عة �شر�عته � ى ا یدل علم هما فی ،مات فیها ورقة يتالكتاب والسُّ
 .شيء من ذلك إال من �تبهم السا�قة

ص َسم؛ ألنها متعلقة �شخلم تتحرر، وأهل العلم �ختلفون فیها ولن ُتحالمسألة على �ل حال هذه  
هو ال ینبني علیه حكم �النسبة لغیره من .. ثل �حیرا وورقة وما أشبه ذلك منأو شخصین م

 المسلمین.
 طالب:...

 لكن خد�جة قبله.
 طالب:...

 .-رضي هللا عنه-یذ�رون االتفاق على أبي �كر وعلى علي  ،ما یذ�رونها
 طالب:...
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 وهم أكثر أهل العلم، ال یثبتون  ،والذي ینفیه ،یلزمه ذلكهذا مثل ما الذي یثبته في الصحا�ة 
لیه ع -ُتتَّبع، والرسول ما �عُد ُأرسل شر�عة همجرد صّدق مثل ما صّدق بنوح، ما فی :ذلك، �قولون 

 .-الصالة والسالم
 طالب:...

 یلزمه؛ ألنه مأخوذ علیه العهد في �تا�ه. نعم
 طالب:...

ق �ه.  لو لم ُ�صدِّ
 طالب:...

عث د أنه ما آمن �كتا�ه، �تا�ه هو الذي ُأخذ علیهم فیه العهد والمیثاق أن محمًدا إذا �ُ المقصو 
 یؤمن �ه.
 طالب:...

 لم تأِت �عد.فأما شر�عته  ،على �ل حال ُنبيء
 طالب:...

 ي قالت: �هللا ال �خز�ك.ذد�جة سمعت ووطنت وقالت الكالم ال؟ خكیف
 طالب:...

 كل هذا مبني على إثبات صحبته.
 طالب:...

 أقل األحوال نعم. 
نة ثم ، �قول النووي: ینشب: �فتح الیاء ثم نون ساكثم لم ینشب ورقة أن ُتوفي وفتر الوحيقال: 

شین معجمة مفتوحة ثم موحدة معناه لم یلبث. معناه لم یلبث. وفتر الوحي معناه احتبس، �هللا 
 أعلم. 

ذا وهذه �لمة ما زالت مستعملة به ،لّتعلُّقأصل النشوب ا ،�قول ابن حجر: أصل النشوب الّتعلُّق
 أوما زالت مستعملة، �قول: نشب إذا �ان في أشیاء مثًال الجدار فیه أشیاء بروزات  ،المعنى
ق أي لم یتعلق نشب، أصل النشوب التعل :ثم تعلق �شيء تقول ،من فوق  ًئاورمیت شی ،شيء

وهذا �خالف ما في السیرة البن إسحاق أن ورقة �ان �مر ببالل  ،�شيء من األمور حتى مات
 ،وذلك �قتضي أنه تأخر إلى زمن الدعوة، و�لى أن دخل �عض الناس في اإلسالم ،وهو �عذب

فما في الصحیح أصّح، و�ن لحظنا الجمع أمكن أن ُ�قال:  ،قال ابن حجر: فإن تمسكنا �الترجیح
 من ترتیب، فلعل الراوي لم �حفظ لورقة ذ�ًرا �عد ذلك في أمرٍ الواو في قوله: وفتر الوحي لیست لل

 ال إلى ما هو الواقع. ،فجعل هذه القصة انتهاء أمره �النسبة إلى علمه ،األمور
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غه إنه خرج إلى الشام فلما بل :في إرشاد الساري �قول: ُاخُتلف في وقت موت ورقة، فقال الواقدي
ه صلى هللا علی-فلما بلغه أن النبي  ،�القتال �عد الهجرةُأمر  -صلى هللا علیه وسلم-أن النبي 

معه،  حتى إذا �ان ببالد لخٍم وجذام قتلوه وأخذوا ما ،ُأمر �القتال �عد الهجرة أقبل یر�ده -وسلم
، ري وغیرهاذا، ودفن �مكة �ما نقله البر ه مات �مكة �عد المبعث �قلیل جد� وهذا غلٌط بّین؛ فإن

في مسلم: ثم لم ینشب ورقة أن توفي، �عني القول �أنه مكث إلى أن دخل و�عضده قوله هنا و�ذا 
�خالف ما عندنا في أ�ًضا هذا  ،و�ان �مر على بالل وهو ُ�عذب ،�عض الناس في الدین

 الصحیح. 
-نبي وأنه أقبل یر�د ال ،وأ�عُد منه ما ذ�ره الواقدي من أنه �قي إلى ما �عد الهجرة وفرض الجهاد

م ما هذا �له ال �قاو  ،، إلى أن وصل بالد َلخم وجذام فقتلوه وأخذوا ما معه-لسالمعلیه الصالة وا
  من قوله: فلم ینشب ورقة أن توفي.في الصحیح 

 لم ینشب أن توفي �عني لم تلبث وفاته ،وفي بدل اشتمال من ورقة، لم یلبث لم ینشب ورقةوأن تُ 
 طو�ًال. فهذا بدل اشتمال.

 طالب:...
 .من ورقة

 طالب:...
 .نعم

 طالب:...
 القصة القصة.

 طالب:...
 .لبث وفاتهتالقصة. أن توفي بدل اشتمال من ورقة أي لم  ،ال، القصة

ا �ا خد�جة وقال ورقة: فإن �ُك حق�  :معناه احتبس، وفي الكرماني ،وفتر الوحي معناه احتبس 
 ل.هللا وحٌي �شرح الصدر ُمنزَ فاعلمي حدیثك إ�انا فأحمد مرسل، وجبر�ل �أتیه ومیكال معهما من 

فتور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان،  ،فتر الوحي معناه احتبس، وتأخر مدة من الزمان
من الروع، ولیحصل له التشّوف إلى  وجده -علیه الصالة والسالم-و�ان ذلك لیذهب ما �ان 

العود، فقد روى المؤلف في التعبیر من طر�ق معمر ما یدل على ذلك. قاله ابن حجر. فقد روى 
لما -علیه الصالة والسالم-المؤلف في التعبیر من طر�ق معمر ما یدل على ذلك �عني أن النبي 

ًدا. في التعبیر في أواخر الصحیح واشتاق لذلك، وحزن لتأخره حزًنا شدی ،فتر تشّوف إلى عوده
فیما بلغنا. وسیأتي الكالم في قوله:  -صلى هللا علیه وسلم-قال: وفتر الوحي حتى حزن النبي 

فیما بلغنا حزًنا غدا منه مراًرا �ي  -صلى هللا علیه وسلم-فیما بلغنا. فتر الوحي حتى حزن النبي 
جبل لكي یلقي منه نفسه تبدى له جبر�ل  یتردَّى من رؤوس شواهق الجبال. فكلما أوفى بذروة
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ا. فیسكن لذلك جأشه، وتقّر نفسه فیرجع، فإذا طالت علیه فترة فقال: �ا محمد إنك لرسول هللا حق� 
فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبر�ل فقال له مثل ذلك. انتهى. �عني ما  ،الوحي غدا لمثل ذلك

 في الروا�ة. 
ن في ومعنى الكالم أ ،نا هو الزهري، القائل فیما بلغنا هو الزهري �قول ابن حجر: القائل فیما بلغ

في  -صلى هللا علیه وسلم-جملة ما وصل إلینا بلغنا في جملة ما وصل إلینا من خبر رسول هللا 
-راح استنكر أن �كون ولیس موصوًال. �عني �عض الشُّ  ،هذه القصة، وهذا من بالغات الزهري 

: سكِّنه �قوله�یف �شك و�فعل مثل هذا الفعل حتى �أتیه جبر�ل فی ؟ُمنبأً  -علیه الصالة والسالم
 �عني من ،وال تثبت، والجواب في هذا سهل ،هذه من بالغات الزهري  :ا؟ فقالإنك لرسول هللا حق� 

 .لكن من أراد أن �جیب ماذا �قول؟ نتا�ع ،أراد أن �منع من األصل
و�حتمل أن  ،بالغات الزهري هذا هو الظاهر�قول الكرماني: هذا هو الظاهر، �عني �ونه من  

، فعلى هذا �كون موصوالً  ،�كون بلغه �اإلسناد المذ�ور، �حتمل أن �كون بلغه �اإلسناد المذ�ور
ووقع عند ابن مردو�ه في التفسیر من طر�ق محمد بن �ثیر عن معمر �إسقاط قوله: فیما بلغنا، 

 حزًنا شدیًدا غدا منه �عني ما فیه -والسالم علیه الصالة-ولفظه: فتر الوحي فترة حزن النبي 
 ووعن عروة عن عائشة واألول ه ،فیما بلغنا، إلى آخره، فصار �له مدرًجا على روا�ة الزهري 

�قول ابن حجر:  ،ثم قال: قال اإلسماعیلي ،نه من بالغات الزهري إالمعتمد أنه مدرج. ثم قال 
مّوه �عض الطاعنین على المحدثین فقال:  ،ینقال اإلسماعیلي: مّوه �عض الطاعنین على المحدث

�یف �جوز للنبي أن یرتاب في  ؟كیف �جوز للنبي أن یرتاب في نبوته؟ �یف للنبي أن یرتاب
ینبئون هل �أتیهم من العلم  -علیهم الصالة والسالم-نبوته؟ �عني �ون اإلنسان من األنبیاء 

ى درجة تثبت في الروع شیًئا فشیًئا حتى تصل إلالیقیني القطعي �النبوة من أّول وهلة أو أن النبوة 
أول ما جاءه جبر�ل وقال له: اقرأ، هل عرف  -علیه الصالة والسالم-القطع؟ �معنى أن النبي 

 بهذا أنه نبي؟
 طالب:...

 كیف؟
 طالب:...

وما احتاج، وال خشي على نفسه، قال  ،وما احتاج إلى �الم خد�جة ،ما احتاج إلى ورقة
مّوه �عض الطاعنین على المحدثین فقال:  ،اإلسماعیلي: مّوه �عض الطاعنین على المحدثین

وحتى  ،كیف �جوز للنبي أن یرتاب في نبوته حتى یرجع إلى ورقة و�شكو لخد�جة ما �خشاه
ولئن جاز أن یرتاب مع  یوفي بذروة جبٍل لیلقي منها نفسه على ما جاء في روا�ة معمر؟ قال:

فكیف ینكر على من ارتاب فیما جاءه �ه مع عدم المعاینة؟ �عني  ،معاینة النازل علیه من ر�ه
علیه –جاءه من ر�ه من جاءه، وهو جبر�ل  -علیه الصالة والسالم-إذا �ان مع المعاینة النبي 
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عدم المعاینة؟ �عني  فكیف ُینَكر على من ارتاب مع ،مع هذه المعاینة حصل منه هذا -السالم
فكیف  ،معاینة، �قول: ولئن جاز أن یرتاب مع معاینة النازل علیه من ر�ه ه�مجرد خبر ما فی

 ؟ُینَكر على من ارتاب فیما جاء �ه مع عدم المعاینة
أن عادة  ،ثم قال: والجواب أن عادة هللا جرت �أن األمر الجلیل إذا قضي �إ�صاله إلى الخلق 

ر الجلیل إذا قضى �إ�صاله إلى الخلق أن �قدمه ترشیٌح وتأسیس �عني هللا جرت �أن األم
مات أن �قدمه ترشیٌح وتأسیس من  -صلى هللا علیه وسلم-فكان ما یراه النبي  ،إرهاصات مقدِّ

مات ن ومن هذه اإلرهاصات، وم ،الرؤ�ا الصادقة، ومحبة الخلوة والتعبد من ذلك، �عني من المقدِّ
 فنفر طبعه ،سات، فلما فجأه الملك فجأه �غتة أمر خالف العادة والمألوفهذه الترشحیات والتأسی

وهاله ذلك، ولم یتمكن من التأمل في تلك الحال؛ ألن  ،البشري منه، فنفر طبعه البشري منه
ال  النبوة ال تز�ل طباع البشر�ة �لها. ألن اإلنسان قد یرد علیه أمر یهوله أمر مهول ال �طیقه،

ولیس من عادته مثل هذا التصرف. �عني  ،ال یلیق �ه الك یتصرف تصرفً یتصوره، ثم �عد ذ
وقول: من ضلت دابته مع شدة حاجته إلیها لما وجدها قال: اللهم أنت عبدي وأنا ر�ك. �عني لو 

ه ما ومع هذا ُعِذر؛ ألنه جاء ،أن ُ�قال �كفره ،كان الكالم هذا في ظرٍف عادي طبیعي ُ�قال �كفره
 ال �مكن معه التصرف الصحیح.

ه، �قول: فلما فجأه الملك فجأًة أو فجأه �غتة أمٌر خالف العادة والمألوف فنفر طبعه البشري من
 ولم یتمكن من التأمل في تلك الحال؛ ألن النبوة ال تز�ل طباع البشر�ة �لها، فال ،وهاله ذلك

حتى إذا اندرج علیه وألف استمر علیه فلذلك  ،لفه و�نفر طبعه منهُیتعجب أن �جزع مما لم �أ
نت علیه خشیته �ما عرفته من  ،فأعلمها �ما وقع له ،رجع إلى أهله التي ألف تأنیسها له فهوَّ

لمعرفتها �صدقه  ؛فأرادت االستظهار �مسیرها �ه إلى ورقة ،أخالقه الكر�مة، وطر�قته الحسنة
ثم �ان من مقدمات  ،قد�مة. فلما سمع �المه أ�قن �الحق واعترف �هومعرفته وقراءته الكتب ال

ه فشّق علی ،لیتدرج فیه و�مرن علیه ؛ثم �ان من مقدمات تأسیس النبوة فترة الوحي ،تأسیس النبوة
إذ لم �كن خوطب عن هللا �عد أنك رسول من هللا، ومبعوث إلى  ،فتوره إذ لم �كن خوطب عن هللا

 فأشفق أن �كون ذلك أمٌر بدئ �ه ثم لم یِرد �عني مرة ،ذلك أمر بدئ �ه فأشفق أن �كون  ،عباده
ه لفحزن لذلك حتى تدرج على احتمال أعباء النبوة والصبر على ثقل ما یرد علیه فتح هللا  ،ثانیة

  .من أمره �ما فتح
قال: ومثال ما وقع له في أول ما خوطب ولم یتحقق الحال على جلیتها، مثل رجٍل سمع آخر 

إثر عطسة ما سمعتها؟  أوقرآن  أوه؟ ذ�ر ونتظن ماذاقول: الحمد هلل، قال: الحمد هلل، فقط، أنتم �
ما  ،؟ ما تدري أنت إلى اآلنا�حمد هللا على نعمة حصلت له أو نقمة اندفعت عنه أو �قرأ قرآنً أم 

لها �ما الحمد هلل فلم یتحقق أنه قرأ حتى إذا وص :تدري، مثال ذلك: مثل رجل سمع آخر �قول
ِحیِم}�عدها من اآل�ات قال:  ْحَمِن الرَّ ِ َربِّ اْلَعاَلِمیَن. الرَّ عرفت أنه  ]٢:٣الفاتحةسورة [{اْلَحْمُد هللَِّ
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. حتى إذا وصلها �ما �عدها من اآل�ات تحقق أنه �قرأ، و�ذا لو سمع قائًال �قول: خلت ا�قرأ قرآنً 
محلها  :قق أنه ینشد شعًرا حتى �قولح�خبر، خلت الد�ار لم یت أمالد�ار، هذا �قرأ بیت شعر ینشد 

 ومقامها، انتهى ملخًصا.
كثیر من الناس �كمل على ما حفظ و�ن �ان خالف مراد القائل، �عني إذا قلت: إذا �نت في 

  ...نعمة
 طالب:...

في نعمٍة �نت ال؟ �قول ما حفظ، و�ذا قال و�ذا �ان القائل یر�د إذا أم �قول: ما حفظ، صح 
 ؟فارعها تقول: أخطأت

 طالب:...
ول هو، هم �قولون هذه األمور تحصل �التدر�ج ماذا �قطو�ٌل وأغصانها �اسقة، ما تدري 

 �عني انتباه المحدثین لمثل هذا حینما ...و�اكتمال الصورة �حصل لك ما تر�د، ولذا أهل العلم
لى ة على غیر الجادة فالمحفوظ ما �ان عوجاء �ه ثقة مرّ  ،�قررون أنه إذا جاء الخبر على الجادة

غیر الجادة؛ ألن الجادة �سبق إلیها اللسان، �عني لو قیل: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عباس 
أو قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أیهما أصّح؟ �عني أرجح. عن ابن عباس ألن ابن 

ل وهو مثاٌل واضح جلي لمث ،في الموطأ عمر �سبق إلیه اللسان هذه الجادة، ولذلك مّر علینا وهو
م ولولد األ :. مّر علینا في الموطأ في الموار�ث-رحمهم هللا-و�ؤ�د �الم المحدثین  ،هذه الصورة

ة لكن الجاد ،للذ�ر مثل، �ل اإلخوان قالوا: مثل حظ األنثیین، ولولد األم للذ�ر مثل حظ األنثى
 ، فاللسان �سبق على ما تعود. جادة الموار�ث أن الذ�ر له مثل حظ األنثیین

ِ َربِّ اْلَعالَ ول، لكن لو قال: ماذا �قالحمد هلل ما تدري  :فإذا قال  ِحیِم}ْحَمِن الرَّ ِمیَن. الرَّ {اْلَحْمُد هللَِّ
ا عرفت أنه �قرأ القرآن، لكن لو عطس فقال: الحمد هلل تشك في أنه �حمد هللا على ما جاء في هذ

و عطس ، وماذا عما لافأنت مباشرة تقول له: یرحمك هللا، ما تظن �ه أنه یر�د أن �قرأ قرآنً  ؟الذ�ر
ما أم جواره شخص جالس ال �صلي �شمت االستفتاح فقال: الحمد هلل؟ وفي �عد الفراغ من دعاء 
 م على المصلي أو ال �سلم علیه؟ �شمت؟ �ما �قال �سلَّ 

 طالب:...
ن أل ؛�اإلشارة، المقصود أن مثل هذا الكالم الذي �قوله أهل العلم واضحم علیه و�رد تسلیم ُ�سلّ 

 اللسان �سرع إلى ما تعّود. 
 طالب:...

 تكملة. هفی
 طالب:...
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�حصل منه شيء مما  -علیه الصالة والسالم-نعم، هذا على القول بثبوت ما حصل، لكن النبي 
ن األسى �عني قاتل نفسك م ]٦الكهف:سورة [{َفَلَعلََّك َ�اِخٌع َنْفَسَك}ُنّص علیه في القرآن: 

والتحسر على عدم إ�مان قومك، �عني قد �صل األمر ال سیما في أّول األمر في بدا�ات النبوة 
قد �حصل مثل هذا، ال سیما إذا جاءت المقدمات واإلرهاصات ألمٍر عظیم واصطفاء لیكون 

 نعه أو حیل دونه بینه و�ینه حصل لهاإلنسان إذا وعد �شيء من أمور الدنیا ثم مُ  .أشرف الخلق
فكیف بهذا األمر العظیم الذي  ،من األسى والحزن ما �كاد معه أن ینتحر، هذا في أمور الدنیا

 ؟من أجله صار سید ولد آدم
 طالب:...

 قاتل، قاتل.
 طالب:...

 .نعم
 طالب:...

ى غیره في هذه انقطاع الوحي �عني �خشى أن �كون انتهى، بدا منه ما ُ�صرف النظر عنه إل
 هذا أعظم. ،النبوة

 طالب:...
 .ثم ینقطع مدة، �ساوره ما ساوره في المرة األولى

 وسلم على عبدك ورسولك. اللهم صلِّ  
   


