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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

انقطع عن صحیح البخاري  :لكنه �قول ،إني الزمت سنین طو�لة :�قولهذا واحد من الطالب  
ونفرغ  ،من اإلخوان همهم أن ینتهي صحیح البخاري  األن �ثیرً  ؛تطو�ل الشرح ،�سبب التطو�ل

�عني اإلتیان على جمیع أبواب الدین هذا مقصد للجمیع، و�عد أن  ،وهذا ال شك أنه مقصد ،منه
لكن وجدت  ،أنهینا الكالم عن الحدیث األول والثاني وما فیهما من طول عزمنا على االختصار

ها، أنه اختصار ال �سمن وال �غني من جوع، �عني یذهب الدرس قیمته والفائدة التي یتعب علی
 نعم أنا أكثر منكم ،وأنا أكثر منكم ملالً  ،تذهب قیمة الدرس، �هللا �عني طر�قة مملة بال شك

اء أشی هلكن أرى أن الفائدة في هذا، اإلشكال أن فی ا،مرتاحً  لست ؟�عني تظنون أني مرتاح ،ملالً 
 .یرتب �عضها على �عض

ص �ثیر من طالب العلم حر  ،اآلن الحرص على هذه الدروس في هذا المسجد أو في غیره 
ن ومفاضلتهم بین من یلقون الدروس هو سببه �ثرة الفائدة، �عني لماذا یؤثرون هذا الشیخ و�تر�و 

ما أم لكن إذا اختصر الشیخ هل تحصل الفائدة  ،لماذا؟ ألنهم �ستفیدون أكثر ؟هذا الشیخ
 امع اختصارً مرتب �عضها على �عض، �عني نر�د أن نجالمسألة تحصل؟ ما تحصل الفائدة، 

 ،والتكرار �ختصر ،، �عني لو قلنا �أن األسلوب �ختصرء؟ ما تجيءتجي ،مع فوائد �ثیرة اشدیدً 
وفیه  ،أنا أعرف أن الكالم فیه تكرارو �عني �مكن �ثیر من الطالب ما �ستفید،  ،والجمل تعتصر

لكن ُ�حتاج إلیها نظًرا لبعض الطالب الذین یتأخر فهمهم لبعض  ،جمل قد ال ُ�حتاج إلیها
اد �له من أجل أن تتضح وتزد ،ونطرحها على اإلخوان ،المسألةالمسائل إال �البسط، أحیاًنا نكرر 

 ا.وضوحً 
أحلنا على الشروح وقلنا خالص ال �عني لو  ،العلم �له في �طون الكتب، العلم في �طون الكتب 

�عترض الطالب في الشروح ما �حتاجون معه إلى توضیح و�یان، �عني �الم لكن  ،أحد ء�جي
 :ووجد فوائد ما وجدها، لكن �قول ،والزم ،روده أنه حض ،حرقة وفیه حسرة من األخ الكاتب هفی

ن كي �ل شيء على حساب شيء لال؟ فأم الطول. لو اختصرنا ما وجدت هذه الفوائد، صحیح 
 صیر.�ما �مكن  ،الوجوه أن �جمع بین المحاسن من جمیع

 طالب:...
 .نعم

 طالب:...
لكن ما �ل من �سمع هذا �سمع هذا وهذا شرح مستقل، أنا ندمت على اختیار المختصر نعم، 

نصف ساعة، ولما قارنت بین  ة�عني لو بدأنا مباشرة في األصل مع أنه زمن اإلذاع ،في اإلذاعة
 ،لكن زمنه نصف ساعة ،هذا أطول �كثیر ،الشرح المختصر و�ین هذا وجدت هذا أطول �كثیر
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وذاك ما فیه إال  ،ساعتین في األسبوع أو أكثر هذا هوهذا أكثر من ساعة، األمر الثاني أن فی
 نصف في األسبوع.

 طالب:...
 ال ال ال، ال ما یلزم، العلم قال هللا وقال رسوله.

 طالب:...
لكن لو  ،من العلم، مملوءة من العلم ال ما هو لهذا، �تب شیخ اإلسالم و�تب ابن القیم مملوءة

�تب شیخ اإلسالم قد �عُسر فهمها على �ثیر من المتعلمین، �عُسر فهمها على �ثیر من  :قلنا
سالم، المتعلمین ال سیما الذي لم یدرس العلوم التي ُ�حتاج إلیها في القضا�ا التي یبحثها شیخ اإل

نَّة �حتاج طالب العلم إلى م ذه ه ئتي صفحة هذه ال �قرؤهاا�عني في المجلد األول من منهاج السُّ
ألن قراءتها تعب لیس وراءه فائدة، لن �فهم منها جملة، وفي الجزء  ؛ما �حتاج إلى قراءتها

السادس أكثر من ثالثمائة صفحة من هذا النوع، ودرء تعارض العقل والنقل الذي أشیر إلیه في 
أ السؤال السابق �عني أنا أعرف من �بار شیوخنا الذین لهم عنا�ة �كتب شیخ اإلسالم إذا بد

، وسبب عدم الفائدة عدم فائدة ه�عده ألنه �عرف أنه ما وراء الذيهات �مبحث قال: اتر�ه، 
فهمه، �عني �الم مستغلق على الطالب، فهو مجرد تعب، إذا �ان �عض الطالب �طلب من أن 

ما أم تجمع الفوائد �لها ما ُ�َخّل �شيء �أخصر عبارة أحلناه على مختصر خلیل �شوف �فهم 
على المسألة شرح العمدة البن دقیق العید �جرب نفسه، لیس من العبث أن تطرح أم  ،�فهم

ثم ُتَرد �أسلوب و�آخر وتقلب من جمیع الوجوه �له من أجل أن تضح وتتجلى للطالب،  ،الطالب
 األبواب مطلب، فال شك أن �ل شيء واالختصار لإلتیان على جمیع ،وال شك أن اإلطالة مطلب
ر، �عني من أراد اإلطالة فاحتمال ما ُ�كمَّل الكتاب على طر�قتنا هذه على حساب الشيء اآلخ

احتمال ما ُ�كَمل الكتاب، و�عضهم یرى أن شرح �تاب واحد من �تاب غنیمة مع جمع الفوائد 
المتفرقات في المراجع غنیمة، و�ولد في الطالب ملكة �عرف بواسطتها التعامل مع الكتب على 

 .هذه الطر�قة
ووقفنا على �تاب الوضوء مثًال على  ،هینا مثًال �تاب هذا بدء الوحي واإل�مان والعلم�عني لو أن 

لكن مع ذلك هل ُ�شكل على طالب العلم شرح �تاب  ،هذه الطر�قة �حتاج إلى سنین طو�لة
الطهارة على هذه الطر�قة؟ الذي �حضر �ل الدروس ما ُ�شكل علیه، والبعض اآلخر �قول: ال، 
بدل ما نقتصر على هذه األبواب نكمل الكتاب، بنفس المدة، أنا ما عندي مانع أمسك الكتاب 

غر�ب أو وُأبّین إعراب �لمة مشكلة  انحو��  أً أصحح خط ،�لمتین ،القارئ �قرأ وأعلق �لمة وأجعل
شيء، �نا نشرح البخاري على طر�قة قر�بة من هذه ومشینا �عني، قطعنا الثلثین بهذه  أواللفظ 

ومع ذلك انقطع �سبب هذا �قول:  ،ألن �الم األخ یبدو أنه من الطالب المالزمین ؛الطر�قة
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�امل أو أكثر من فصل على حدیث  في شرح حدیث واحد، صحیح فصل �امًال  حضرت فصًال 
 .واحد

 طالب:...
 بيإن االختصار أرفق  :أطلنا فیه إطالة بّینة، ُأكرر �ا إخوان وأقولأ�ًضا نعم، وهذا الحدیث 

 نختصر �هللا ما عندي مانع. وأسهل علّي، فإن �ان رأ�كم أن
 طالب:...

طالب علم متمكن تر�ه لمثل نه أخص الذي یبدو من أسلو�ه وعبارته أنا أقول ترك مثل هذا الش
على  یؤثر فّي مثل هذا الكالم؛ ألن هذا ممن ُ�حَرص الذيالدرس هذا َ�ُحزُّ في نفسي �ثیًرا،  هذا

 ألنه ُیرَجى أن ینفع هللا �ه نفًعا عظیًما. ؛حضوره
 طالب:...

 ؟نعم
 طالب:...

�عني مجرد ما �خرج من الدرس  ،، ونسمع �الم طالب العلم �ثیًرااأنا رأیت وحضرت دروسً 
ا تكلم م �امًال  اإال تعلیق على �لمة وأحیاًنا �مكث درسً  هوما فی اإذا حضر درسً  ،ما استفدنا :�قول

 إال �لمة.
 طالب:...

 ..لكن. ،من شیوخنا على هذه الطر�قة اأدر�ت جمعً 
 طالب:...

ثر إطالتنا و�ماللنا للطالب أكثم ماذا؟ قل ما الذي مّیز دروس الشیخ ابن عثیمین على أننا �عد 
رحمة هللا -، الذي مّیزه اإلطالة، �سط المسائل وتوضیح المسائل؛ ألن الشیخ مما �فعل الشیخ

ن لك ،�عني ما �ان أوساط المتعلمین �جرؤون على زاد المستقنع ،ل العلم لطال�هذلَّ  -تعالى علیه
 .الشیخ �ّسره و�ّسطه لهم

 طالب:...
 نعم.

 طالب:...
نبدأ الدرس. نعم. هو صعب ما �مكن إطالًقا،  أن ولذلك أجّلنا هذا السؤال من أجل ،مطلبهذا 

 مختصرة.

 طالب:...
الذي سمع هذا وهذا �عرف أنه  ،شرح البلوغ لیس �طو�ل، شرح الترمذي ُمختصر انظرال هذا، 
ئة ا، الموطأ �كامله مان شر�طً و فیه حوالي خمسأ�ًضا مشي �عني، والعمدة مسألة  ،مختصر
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ئة وسبعین اتصیر م أن ، بینما بدء الوحي هذا سبعة أحادیث ممكن، �امًال ان شر�طً و وسبع
یرى أن المختصرات هي التي ُ�طال فیها  ،، فرق بین �تاب و�تاب، �عضهم یرى العكساشر�طً 

النفس والمطوالت ُ�ختصر فیها، ولذلك في شرح ابن الملقن نحیل �ثیًرا في �سط المسائل على 
حدیث لكن البخاري سبعة آالف  ،تنتهيطلت مدة؛ ألن العمدة أر�عمائة حدیث مهما أشرح الع

حسن؛ ألن المختصرات مهما ُأطیل فیها تنتهي  متى ینتهي؟ وأراد أنه ملحظ جید، �عني ملحظ
 �إذن هللا.
 طالب:...

 ین؟أ
 طالب:...

سنة من هذه الطر�قة، سهلة ُتعاد ما هي �اإلشكال في إعادتها، ُتعاد، ونحن نعاني من عشر�ن 
وال نسلم من انتقاد، إن اختصرنا قال: ما فیه فائدة مثل غیره، و�ن أطلنا جال: خالص انتهت 

الشیخ ابن �از  ،-رحمه هللا-السنین ما سو�نا شيء، �عني �عضهم یذ�ر طر�قة الشیخ ابن �از 
ي ُ�قرأ علیه عشرة أحادیث متوالیة، ثم ُ�علِّق علیها �عشر دقائق، الذي جاء لدرس الشیخ جاء أل

 وال یر�د منه أن ،شيء؟ جاء یر�د علم الشیخ، یر�د ما عند الشیخ من اختیار ال أكثر وال أقل
؟ -رحمه هللا-اته �طیل أو یذ�ر رأي فالن أو عالن، لكن من مثل الشیخ؟ من ُ�قصد لعلمه لذ

�كن  �ما ذ�رتم �لمة و�لمتین، ثانًیا: ابن عثیمین لم اهذا �قول: ال نر�د إطالة �هذه وال تقصیرً 
بل في الدرس الواحد �شرح ما �قارب خمسة أحادیث أو أكثر، هذا صحیح؟  ،�طیل �هذه اإلطالة

 ال ما �شرح خمسة أحادیث وال حدیثین الشیخ نعرفه.
 طالب:...

ئة صفحة في خمسة عشر مجلًدا ازاد المستقنع م ...�قة الشیخ ما �حتاج إلى أنمعروفة طر 
على هذا الكالم؟ أو �تاب الصالة من بلوغ المرام ثالثة مجلدات وال �ملت الصالة إ�ش  ء�جي

بدون ا �خرجو أن أخسر اإلخوان وال ودي  أن رأي اإلخوان؟ �هللا اإلخوان في حرج عظیم ما ودي
 فائدة.

 طالب:...
وُتثار في �ل فصل، ُتثار في �ل فصل دراسي، أنا أعرف من المشا�خ  ،نعاني منهامسألة هذه 

وله وخالص �قي ذعلى ال اخطوطً  ضع�قرأ و�المشهور�ن �ضع فتح الباري في حجره والقارئ 
 تعب إطالًقا. هانتهى اإلشكال، ما فی

 طالب:...
 لِّب من هذا إلى هذا.قبین الكتب أ مرتاح�مرتاح في یومي �له؟ �هللا ما أنا هل تظنونني أني 

 طالب:...
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�عني ما  ،أخسر مثل هذا، هذا الذي �تب الخطاب لیس �األمر الهین عندي أن ال، أنا ما ودي
ثم انتهوا إلى  ،أنا أعرف أنه حضر في الدرس األول والثاني ما �قارب األلف ،هو �طالب عادي

 �عني ،أهل هموما  ،ثانوي ما لهم ظهرالمتوسط و الطالب  ،داعٍ  ه. الز�د ما لئة وخمسینام ،ئةام
 .أن یذهبواهؤالء ما مشكلة  ،ما جاؤوا جادین

 طالب:...
ذا لكن أهتم لطالب ُیرجى منه نفع عظیم لألمة، مثل هذا الذي �تب، ه ،أنا أقول هذا ما أهتم لهم

لى اإلخوان �ظنون أننا وصلنا إ ،أتوقع أنه من طالب العلم المتمكنین، �قول: انظر إلى ما یر�حك
غیم أم مطر  همرحلة تلذذ �الدروس، ال �هللا إنها مجاهدة في �ل درس وننظر إلى الجو، هل فی

هللا أعلم �ه، حفت الجنة  ،ي یر�حنيذ�عني ما یر�حك الالمسألة شيء. أم ر�ح أم نعتذر. 
 .�المكاره، لكن نرجو أال یذهب العمل ُسدى

 .كون هناك دروس مختصرة ودروس مطولة� �أن �عض المشا�خ �قول: �فعل ما �فعله 
�عني هو مجرد تعلیق؛ ألن متن  ،ا، سبل السالم مختصر جد� حضرت سبل السالم لعلكأنت  

وهو الئق  ،مجرد تعلیقأ�ًضا ومُمسجَّل، درس القرطبي  البلوغ مشروح، شرحناه أكثر من مرة
ء ألنه طو�ل، ومع ذلك أكملنا سبعة عشر عاًما في القرطبي. وما زلنا في الجز  ؛�مثل هذه الكتاب

تختلف من �تاب إلى �تاب، المسألة ؟ افكیف لو �ان �سطً  ،السادس عشر، وهو مجرد تعلیق
ما صار بهذه الطر�قة، لن �كون بهذه  �عني لو شرحنا صحیح مسلم ،كتاب البخاري عظیم

 ، البخاري �ختلف عن غیره، البخاري شيء الوال الترمذي وال غیرهمود دا اوال أ� ،الطر�قة �حال
�عني هذا الكتاب فتح فتح هللا �ه على  ،مسائل ومباحث تطرأ من خالل قراءته ... �خطر على
 .-رحمة هللا علیه-هذه اإلمام 

 حا�هالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأص
 أجمعین.
 أما �عد:

في الدرس الماضي ذ�رنا ما جاء في روا�ة الصحیح بروا�ة البخاري في �تاب التعبیر لهذا 
نه حزًنا غدا م -صلى هللا علیه وسلم-وفتر الوحي، حتى حزن النبي (الحدیث، وفیه �عد قوله: 

بدى فكلما أوفى بذروة جبل لكي یلقي منه نفسه ت ،مراًرا �ي یتردى من رؤوس شواهق الجبال
فإذا  ا، فیسكن لذلك جأشه وتقّر نفسه فیرجع،فقال: �ا محمد إنك لرسول هللا حق� له جبر�ل 

ثل طالت علیه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبر�ل فقال له م
 . )ذلك

ومعنى الكالم أن في جملة ما وصل إلینا من خبر  ،ري �قول ابن حجر: القائل فیما بلغنا هو الزه
في هذه القصة هو من بالغات الزهري ولیس موصوًال. وعلى  -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 
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هذا هل نحتاج إلى تكلف الجواب عنه؟ ال نتكلف الجواب عنه، لكن على اعتبار أنه �السند 
كون �السند السابق بلغ الزهري �السند السابق نه �حتمل أن �أالسابق �ما قال الكرماني وغیره 

 تكلف العلماء الجواب عنه، وأطال ابن حجر في النقول وذ�رنا شیًئا منها.
ابن حجر �قول: إنه من بالغات الزهري، والتوضیح البن الملقن �قول: هذا من بالغات معمر، 

رف قاله وال ُ�ع -علیه وسلم صلى هللا-هذا من بالغات معمر، ولم �سنده وال ذ�ر راو�ه، وال أنه 
ؤ�ة مع أنه قد ُ�حَمل على أنه �ان في أّول األمر قبل ر  -صلى هللا علیه وسلم-هذا إال من النبي 

ا جبر�ل �ما جاء مبیًَّنا عند ابن إسحاق عن �عضهم، أو أنه فعل ذلك لما أحرجه تكذیب قومه، لم
لفترة ألمٍر أو أو خاف أن ا ]٦[الكهف: َنْفَسَك}{َفَلَعلََّك َ�اِخعٌ �ما قال تعالى:  أحرجه تكذیب قومه

، هذه الفترة التي اخُتلف في مقدارها قد تكون -علیه الصالة والسالم-سبب �عني �سبٍب منه 
ي تسبب وعلى هذا �حز في نفسه و�صعب علیه أن �كون انقطاع ذ�عني هو ال ،�سبٍب منه

قد یتصرف مثل هذا التصرف، وهذا �سبب الوحي �سببه. واإلنسان إذا تعّرض لمثل هذه المواقف 
 �عني قبل أن �عرف أن مثل هذا ال �جوز �عني شبیه �االنتحار، �عني ،أمٍر دیني، وقبل التشر�ع

فلعلك �اخٌع نفسك وهذا في القرآن ما �حتاج إلى أن �كون بالغات فالن أو فالن، و�ونه �قصد 
قعت عنده في نفسه �سبب تأخر الوحي، شواهق الجبال هذا ال شك أنه من ز�ادة الحسرة التي و 

وأنتم تعرفون الناس الیوم ألمر من أمور الدنیا �حصل االنتحار ألمٍر تافه من أمور الدنیا، 
إن ثبت الخبر فهذا سببه، وقبل أن �عرف أوًال  -علیه الصالة والسالم-�حصل مثل هذا، لكنه 

جيء الوحي ثم انقطاعه مدة طو�لة �عني تأخر م ،حكم مثل هذا العمل، وال شك أن األمر شدید
اِخٌع �َ {َفَلَعلََّك  ا على النفسلروا�ات ال شك أنه أمٌر صعٌب جد� أو قصیرة على حسب ما جاء في ا

 قاتل �عني.  ]٦[الكهف:َنْفَسَك}
 طالب:...

�فر من قومه؟ قال: أو خاف أن الفترة  أن -علیه السالم-شك أن مثل هذا ما الذي دعا یونس 
ولم یرد �عُد شرٌع �النهي عن  ،ألمٍر أو سبٍب فخشي أن تكون عقو�ة من ر�ه ففعل ذلك بنفسه

القاضي عیاض. المدة  كونحو هذا فرار یونس حین تكذیب قومه، نّبه على ذل ،ذلك فُیعَترض �ه
ها من آثار من ثالث سنین، إلى على حسب ما جاء فی هاالتي انقطع فیها الوحي �ختلفون فی

سنتین ونصف، جاء ما یدل على أنها أ�ام، ولیست سنین. �قول ابن حجر: فائدة: وقع في تار�خ 
و�ه جزم ابن إسحاق وحكى أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي �انت ثالث سنین، 
لرؤ�ا وقع من شهر مولده من البیهقي أن مدة الرؤ�ا �انت ستة أشهر، وعلى هذا فابتداء النبوة �ا

ر�یع األول. والوحي بدأ تنز�له في رمضان، الستة األشهر من ر�یع األول والثاني وجمادى األولى 
أر�عین سنة من مولده  على رأسوجمادى اآلخرة، ورجب وشعبان، ستة أشهر. هذه رؤ�ا. �عني 

إ�ش؟ االنقطاع على . ثم �عد ذلك في رمضان سنتان ونصف مدة -علیه الصالة والسالم-
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قال: وعلى هذا فابتداء النبوة �الرؤ�ا وقع من شهر مولده وهو ر�یع األول �عد  ،كالمه الفترة
لوحي المقدرة بثالث ولیس المراد �فترة ا ،إكماله أر�عین سنة، وابتداء وحي الیقظة وقع في رمضان

ثِّرُ  ا�َ {قرأ، این نزول سنین هي ما ب �أتیه عدم مجيء جبر�ل إلیه. �عني  ]١:[المدثر}َأیَُّها اْلُمدَّ
َ�ا َأیَُّها { ،وهي ما بین نزول اقرأ ،ولیس في ثالث سنین ،جبر�ل لكن ال �أتي بوحي

ثِّ  بل تأُخر نزول القرآن فقط، قال: ثم راجعت المنقول  ،عدم مجيء جبر�ل إلیه ]١[المدثر:}رُ اْلُمدَّ
أنزلت علیه  :ود بن أبي هند عن الشعبيولفظه من طر�ق دا ،عن الشعبي من تار�خ اإلمام أحمد

النبوة وهو ابن أر�عین سنة، فُقرن بنبوته إسرافیل ثالثة سنین، فكان �علمه الكلمة والشيء ولم 
فلما مضت ثالث سنین ُقرن بنبوته جبر�ل فنزل علیه القرآن على  ،ینزل علیه القرآن على لسانه

 لسانه عشر�ن سنة. 
 ،�عد األر�عین ُو�ل �ه إسرافیل ثالث سنین :مختصًرا بلفظ أبي خیثمة من وجه آخر وأخرجه ابن

الجمع بین القولین في قدر  ،فعلى هذا المرسل إن ثبت الجمع بین القولین ،ثم ُو�ل �ه جبر�ل
 علم.أ �هللا  ،وال یتعلق ذلك �قدر مدة الفترة ،عشر :ثالث عشرة وقیل :إقامته �مكة �عد البعثة فقیل

ثالث عشرة من بدا�ة التنز�ل  :�قول والذيعشر من استئناف التنز�ل �عد الفترة  :لذي �قولا 
ي وأنكر الواقد ،بنزول اقرأ. وقد حكى ابن التین هذه القصة لكن وقع عنده میكائیل بدل إسرافیل

 هذه الروا�ة المرسلة قال: لم ُ�قرن �ه من المالئكة إال جبر�ل. انتهى.
المثبت مقدم على النافي إال إن صحب النافي دلیل نفیه  فإن ،�خفى ما فیه�قول ابن حجر: وال 

ما ینزل  اثم �مكث ثالث سنین أو سنتین ونصفً  ،�هللا أعلم. �عني �ونه ینزل علیه اقرأ ،فیقدم
في الصحیح یرى أنها أول ما نزل  امع أن جابرً  ،المدثر تأخرت ثالث سنین ،علیه �عدها شيء

وفي �عضها من ال ُترضى روایته. ولذلك أنكر  ،، والمسألة �لها مراسیلمن القرآن فیه ُ�عد
علیه الصالة -إنه لم ُ�قرن �النبي  :و�ن اعتضدت �غیرها، وقال ،�عضهم هذه الروا�ة المرسلة

من المالئكة إال جبر�ل. من الذي نزل علیه �اقرأ؟ جبر�ل، من أول األمر جبر�ل، هل  -والسالم
 ثم عاد إلیه جبر�ل ،وقرن �ه إسرافیل أو میكائیل ،ل �عد ذلك ثالث سنینإنه انقطع جبر� :�قال

 �اقرأ؟ 
م على  ،قال ابن حجر: وال �خفى ما فیه هذا فیه ُ�عد شدید. فیه ُ�عد شدید. فإن المثبت مقدَّ

جبر�ل إال  غیر -علیه الصالة والسالم-وأنه اقترن �ه  ،�عني المثِبت من أثبت هذه المدة ،النافي
م لكن القواعد العامة  ،�هللا أعلم. هذا جرً�ا على القواعد العامة ،إن صحب النافي دلیل نفیه فُیقدَّ

ما اعتمد علیه من هل فیقد �صحب قول الُمثِبت ما �قترن �ه مما یوجب استبعاده، �عني الُمثِبت 
ر�ل �اقرأ هذا ال �شك وال ُیثبت من القوة �حیث �عارض ما فیه ما في الصحیح، أنه نزل علیه جب

�خالف فیه أحد، على مقتضى القول الثاني أنه انقطع جبر�ل �عد اقرأ فتر الوحي، صحیح فتر 
ن ونصف �اعتبار أن الرؤ�ا ستة أشهر، االوحي لكن �م؟ في هذه الروا�ة ثالث سنین، أو سنت



 
 

 
 
 

٩  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٩ 

رأ، فهل �مكن أن نحسم �عدها؟ قبل، وفترة الوحي �عد نزول اقأم لكن هل الرؤ�ا قبل نزول اقرأ 
مدة الرؤ�ا من فترة الوحي التي �عد اقرأ؟ ما �مكن، ألن الذي في الحدیث: وفتر الوحي؛ قبل 

�عدها؟ �عدها بال شك في القصة نفسها، ثم لم ینشب ورقة أن ُتوفي وفتر الوحي. أم نزول اقرأ 
سنین وهي قبل نزول اقرأ ال  فكون المدة مدة الرؤ�ا ُتحَسم من الثالث ،�عني �عد نزول اقرأ قطًعا

 وجه له.
 طالب:...

 ومثبتة للمدة إثبات إ�ش؟ -علیه الصالة والسالم-المثبتة القتران غیر جبر�ل �النبي 
 طالب:...

م �قول؟ ثم راجعت المنقول عن الشعبي من تار�خ اإلماماذا إنما یروونها على هذه الطر�قة،  ،ال
وهو ابن أر�عین سنة،  ،أنزلت علیه النبوة :عن الشعبيد بن أبي هند ولفظه من طر�ق داو  ،أحمد

 فُقرن بنبوته إسرافیل ثالثة سنین، فكان �علمه الكلمة والشيء. هذا المرسل.
 طالب:...

ال إ، ال �مكن أن ُ�قال من ِقبل الرأي -صلى هللا علیه وسلم-هذا مرسل؛ ألنه أمٌر یتعلق �النبي 
. قال: وأخذ السهیلي هذه الروا�ة فجمع بها -والسالمعلیه الصالة -بواسطة صحابي عنه 

�مكة، فإنه قال: جاء في �عض الروا�ات المسندة أن  -صلى هللا علیه وسلم-المختلف في مكثه 
مكث عشر  :فمن قال ،مدة الفترة سنتان ونصف، وفي روا�ة أخرى أن مدة الرؤ�ا ستة أشهر

هیلي من وهذا الذي اعتمده السُّ  شرة أضافهما،ثالث ع :ومن قال ،سنین حذف مدة الرؤ�ا والفترة
االحتجاج �مرسل الشعبي ال یثبت، وقد عارضه ما جاء عن ابن عباس أن مدة الفترة المذ�ورة 

�د وسیأتي مز  ،كانت أ�اًما، وقد عارضه ما جاء عن ابن عباس أن مدة الفترة المذ�ورة �انت أ�اًما
ا وفي �تاب التعبیر �قول في الروا�ة المذ�ورة سا�قً لذلك في �تاب التعبیر إن شاء هللا تعالى، 

التي فیها بالغ الزهري أو معمر على قول صاحب التوضیح في �تاب التعبیر في الروا�ة التي 
 .ُذكرت سا�ًقا

: قد -في الثاني عشر صفحة ثالثمائة وستین-قوله: فإذا طالت علیه فترة الوحي، قال ابن حجر 
یتمسك �ه من �صحح مرسل الشعبي، طالت علیه فترة الوحي، فطالت علیه فترة الوحي �قول: قد 
یتمسك �ه من �صحح مرسل الشعبي في أن مدة الفترة �انت سنتین ونصًفا، �ما نقلته في أول 

بنحو  -رضي هللا عنهما-وحي، ولكن �عارضه ما أخرجه ابن سعد من حدیث ابن عباس بدء ال
مكث أ�اًما �عد مجيء الوحي ال یرى جبر�ل فحزن (وقوله:  :هذا البالغ الذي ذ�ره الزهري وقال

حزًنا شدیًدا، حتى �اد �غدو إلى ثبیر مرة و�لى حراء أخرى حتى �اد �غدو إلى ثبیر مرة و�لى 
فبینما هو �ذلك عامًدا لبعض تلك الجبال إذ سمع صوًتا  ،ر�د أن یلقي نفسهحراء أخرى ی

�قول: �ا محمد  فوقف فزًعا ثم رفع رأسه فإذا جبر�ل على �رسي بین السماء واألرض متر�ًعا
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. )جأشه ثم تتا�ع الوحي ه وانبسطا، وأنا جبر�ل فانصرف وقد أقّر هللا عینأنت رسول هللا حق� 
ى جبر�ل فحزن حزًنا شدیًدا حتى �اد �غدو إلى ثبیر مرة و�لى حراء أخرى یر�د ومكث أ�اًما ال یر 
فبینما هو �ذلك عامًدا لبعض تلك الجبال إذ (. قال: -علیه الصالة والسالم-أن یلقي نفسه، 

 فإذا جبر�ل على �رسي بین السماء واألرض متر�ًعا ،سمع صوًتا فوقف فزًعا ثم رفع رأسه
ا، وأنا جبر�ل فانصرف وقد أقّر هللا عینه وانبسط جأشه ثم ول هللا حق� �قول: �ا محمد أنت رس

. �عني هل یتصور أنه ثالث سنوات على هذه الحالة �غدو إلى هذه الجبال مدة )تتا�ع الوحي
 ثالث سنوات؟

 طالب:...
لكن هل المتصور �عني على قول هذه الروا�ات المرسلة ثالث سنوات أو سنتین ونصف  ،نعم

 لكن سنین! ،متصورة ا�عني أ�امً  ،�غدو إلى هذه الجبال مرة إلى ثبیر ومرة إلى حراء
 طالب:...

ولو �ان تكررت علیه الرؤ�ة في هذه المدة  ،�عني حصل له الخوف حتى عند نزول سورة المدثر
 .اشدیدً  اجبر�ل بها لما خاف لّما نزل علیه �سورة المدثر لفرح بذلك فرحً  التي �طمئنه

 طالب:...
 .-علیه الصالة والسالم-فزع 

 طالب:...
الغشي ومسألة الشدة من القول الثقیل الذي ینزل إلیه هذا شيء آخر. قال: مسألة غیر،  ،ال ال

في روا�ة الزهري  ،روا�ة الزهري  في ،فیستفاد من هذه الروا�ة تسمیة �عض الجبال التي ُأبهمت
 �هللا أعلم.  ،وتقلیل مدة الفترة

قال: وفي تفسیر سورة الضحى ما یتعلق �فترة الوحي �قول في الجزء الثامن صفحة سبعمائة 
وعشرة: ذ�ر سلیمان التیمي في السیرة التي جمعها ورواها محمد بن عبد األعلى عن معتمر بن 

: وفتر ولكن هللا قاله، قال ،حي، فقالوا: لو �ان من عند هللا لتتا�عسلیمان عن أبیه قال: وفتر الو 
َحى{هللا:   لتتا�ع ولكن هللا قاله، فأنزلالوحي فقالوا: لو �ان من عند هللا ْم َألَ {، و]١ى:[الضح}َوالضُّ

والحق أن الفترة  ،�كمالهما. �قول ابن حجر: و�ل هذه الروا�ات ال تثبت ]١[الشرح:}َنْشَرحْ 
ألنه انقطع جبر�ل عنه  ؛رة في سبب نزول والضحى غیر الفترة المذ�ورة في ابتداء الوحيالمذ�و 

أن الفترة المذ�ورة في سبب نزول والضحى غیر الفترة  لماذا؟ لوجود �لب في بیته، والحق
ط على وهذه لم تكن إال لیلتین أو ثالًثا، فاختل ،المذ�ورة في ابتداء الوحي، فإن تلك دامت أ�اًما

 الرواة وتحر�ُر األمر في ذلك ما بینته وقد أوضحت ذلك في التعبیر وهلل الحمد.  �عض
�عني ما جاء من أن الفترة ثالث سنین هذا فیه ُ�عد، هذا فیه ُ�عد ال سیما إذا أثبتنا ما �ان 

قصد شواهق الجبال لیتردى منها، وعرفنا أن هذا  من -علیه الصالة والسالم-�حصل منه 
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وعلى فرض ثبوته �اإلسناد الذي قبله  ،األصل فیه أنه غیر ثابت؛ ألنه من بالغات الزهري 
�اإلسناد الذي سیق فیه الحدیث األصلي ُأجیب عنه، لكن هل ُیتصور أنه �مكث ثالث سنوات 

�عود إلى ذلك مدة ثالث سنوات؟ ال شك �فعل هذا الفعل وفي �لها تبدى له جبر�ل و�طمئنه ثم 
 ن المثِبت مقدم على النافي.إأن هذا فیه ُ�عد، و�ن قال ابن حجر 

 طالب:...
 فیه؟ماذا نعم، 

 طالب:...
 البخاري رواه على أنه بالغ وفیما بلغنا وفیما بلغنا بهذا اللفظ.

 طالب:...
 كلب عند عائشة.

 طالب:...
لجزء لال، هو، هنا حصل خلط، جبر�ل تأخر حتى في الضحى لنزول سورة الضحى، نذهب 

رحمه  -سبعمائة وعشرة �قول في �قول ابن حجرماذا  انظرالثامن من الفتح، الثامن، هذا الثامن 
َعَك َر�َُّك َوَما َقَلى{في �اب  -هللا  ،حدثنا زهیرٌ  : حدثنا أحمد بن یونس قال:]٣[الضحى:}َما َودَّ

اشتكى (قال:  -رضي هللا عنه-قال: حدثنا األسود بن قیس، قال: سمعت جندب بن سفیان 
 إني ،محمد فلم �قم لیلتین أو ثالًثا، فجاءت امرأة فقالت: �ا -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 

 -جلو عز  -ألرجو أن �كون شیطانك قد تر�ك، لم أره قر�ك منذ لیلتین أو ثالًثا، فأنزل هللا
َعَك َر�َُّك َوَما َقَلى} َحى. َواللَّْیِل ِإَذا َسَجى. َما َودَّ َما {قال: قوله: �اب: ، )]١:٣[الضحى{َوالضُّ

َعَك َر�َُّك َوَما َقَلى ي سبب ، وَذَكر فسقطت هذه الترجمة لغیر أبي ذر، وُذِكَر في سبب نزولها }َودَّ
، وقد تقدمت في صالة اللیل -صلى هللا علیه وسلم-وأن ذلك �سبب شكواه  ،نزولها حدیث جندب

أن الشكوى المذ�ورة لم ترد �عینها، وأن من فّسرها �أصبعه التي دمیت لم �صب، ووجدت اآلن 
صلى هللا -في الطبراني �إسناد فیه من ال �عرف أن سبب نزولها وجود جرو �لٍب تحت سر�ره 

أ�طأ عنه جبر�ل لذلك، وقصة إ�طاء جبر�ل �سبب �ون الكلب تحت ف ،لم �شعر �ه -علیه وسلم
سر�ره مشهورة، لكن �ونها سبب نزول هذه اآل�ة غر�ب، بل شاذ مردوٌد �ما في الصحیح �هللا 

 أعلم. 
لما نزل (وهو ما أخرجه الطبري من طر�ق العوفي عن ابن عباس قال:  ،ورَد لذلك سبٌب ثالث

عه  -ه وسلمصلى هللا علی-على رسول هللا  القرآن أ�طأ عنه جبر�ل أ�اًما فتغّیر بذلك فقالوا: ودَّ
َعَك َر�َُّك َوَما َقَلى}ر�ه وقاله فأنزل هللا تعالى:  قرئ �التخفیف: َوَدَعك لكنها قراءة شاذة؛  ){َما َودَّ

لینتهین أقوام «والَوْدع الذي هو المصدر أماته العرب، المصدر مستعمل  ،ألن ماضي یدع ودع
هذه �لها مستعملة، لكن ودعك هذه  »دع ما یر�بك«، »من لم یدع«، »ودعهم الجمعاتعن 
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َعَك َر�َُّك َوَما َقَلى}أماتها العرب، وقد ُقرئ بها في الشواذ، فأنزل هللا تعالى:  ومن طر�ق  {َما َودَّ
 -صلى هللا علیه وسلم-فتر الوحي حتى شّق ذلك على النبي (إسماعیل مولى آل الز�یر قال: 

، وذ�ر )وأحزنه، فقال: قد خشیت أن �كون صاحبي قالني، فجاء جبر�ل �سورة والضحى
 سلیمان التیمي إلى آخر ما ذ�رنا في ما ُیذ�ر عن ابن عباس أن مدة الوحي �انت أ�اًما.

 طالب:...
لكن ما الفائدة من هذه الثالث  ،�عني إلى أن ُطمئن، إلى أن ُطمئن رأى جبر�ل فطمأنه وترك

ا أن �فتر الوحي ثالث سنوات متواصلة ما ینزل حصل فیها فترة الوحي؟ �عیدة جد�  لتيسنوات ا
شيء  وأنه لیس فیها شيء ملزم، �لها مراسیل، �عني ما فیها ،فیها شيء من القرآن ال سیما

ر أهل العلم أن   �اقرأ ئُنب -صلى هللا علیه وسلم-النبي یثبت، لكن من جهٍة أخرى حینما ُ�قرِّ
 قرأ والمدثر شيء؟ا�اقرأ وأرسل �المدثر، وهل نزل بینهما شيء؟ نزل بین  ئوأرسل �المدثر، ُنب

معنى أرسل؟ ُأمر  مان أول ما نزل من القرآن المدثر. ُأرسل �المدثر، إ :حتى قال جابر وغیره
 یدعو ثالث سنین ال�التبلیغ، ُأمر �التبلیغ، ومتى ُأمر �التبلیغ؟ �عني له استمر مدة طو�لة تبلغ ال

ام أحًدا إلى هذا الدین، ألم یدخل في دین هللا جمع من الصحا�ة قبل الثالث سنین؟ �عني في األ�
إن هؤالء دخلوا في دین هللا �غیر  :األولى، في األ�ام األولى دخل من دخل في دینه، هل نقول

ثُِّر. ُقْم َفَأنِذر{دعوة؟  نزلت علیه اقرأ خشي لما خشي على نفسه و ، و ]١:٢[المدثر}َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ
ثِّرُ {على نفسه نزلت:   ، على ما تقّدم بیانه في شرح الحدیث.}َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ

جواز تز�یة الرجل �ما فیه من الخیر، من أین؟ من  -�عني هذا الحدیث-�قول ابن الملقن: فیه 

جواز تز�یة الرجل �ما فیه من ، -علیه الصالة والسالم-األوصاف التي ذ�رتها خد�جة للنبي 

احین «الخیر لألوصاف السالفة التي ذ�رتها خد�جة ولیس �معارض لحدیث:  احثوا في وجوه المدَّ

فإن ذلك إذا ُمدح بباطل �ما لیس في الممدوح، ُمدح بباطل �ما لیس في الممدوح، فعندنا  »التراب

علیه الصالة  -النبيمدح �حق، ومدح بباطل، مدح �حق هذا الذي حصل، وحصل من 

لبعض أصحا�ه، وهناك مدح بباطل مثل ما �فعله �ثیر من الشعراء الذین �مدحون من  -والسالم

ال �ستحق المدح استجداًء وارتزاًقا، هذا واضح هذا مدح �حق ومدح بباطل، ولكن قد �مدح المدح 

عض الناس ال ولو �ان �حق إذا �ان یؤثر في الممدوح �حیث �صاب بداٍء عضال في قلبه، �

یتحمل ولو �ان �حق، أ�ًضا �النسبة للممدوح هذا �النسبة للمادح، �النسبة للمدوح �عض الناس 

یتشّوف إلى أن ُ�مَدح، أحیاًنا �ما فیه وأحیاًنا �ما لیس فیه. فهل الذنب إذا تشّوف اإلنسان �ما فیه 

وأما إذا أحب أن �مدح  ،یهألن �مدح �ما لیس ف ؛و�ما لیس فیه من �اب أولى أو الذم إذا تشّوف

وآ�ة أواخر سورة آل عمران استنبط منها �عض أهل العلم أنه ال مانع أن  ،�ما فیه فال إشكال فیه
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مفهومه:  ]١٨٨[آل عمران:}َوُ�ِحبُّوَن َأْن ُ�ْحَمُدوا ِ�َما َلْم َ�ْفَعُلوا{ ُ�حب اإلنسان أن ُ�مَدح �ما فیه

�ما فعل، لكن أ�ًضا محبة المدح سواء �ان �ما فعل أو  أنه ال ذم فیمن أحب أن ُ�مدح أو ُ�حمد

�غیر ما فعل هذا له أثره الكبیر على القلب وعلى النیة والقصد. ال شك أن مثل هذا إذا �ان 

�حب، هذا ال شك أنه ال بد أن �صاب في قلبه، �صاب �ُعجب والُعجب أمره شدید وشأنه خطیر، 

صاحبه في سیله العرم، العجب قاتل، فعلى اإلنسان والُعجب فاحذره إن الُعجب مجترف أعمال 

 أال �حب أن ُ�مَدح.

في الفوائد قال: فائدة: إذا حدثتك نفسك إذا حدثتك نفسك �اإلخالص  -رحمه هللا-ابن القیم 
 -فاعمد إلى حب المدح والثناء فاذ�حه �سكین علمك أنه ال أحد ینفع مدحه و�ضر ذمه إال هللا

 و�كاد أال ینام في تلك ،سمع �لمة مدح من إنسان عادي طار بها فرًحا . واإلنسان إذا-جل وعال
أو  األمیر الفالني أو الوز�ر الفالني :اللیلة، فكیف إذا سمع �لمة مدح ممن له شأن! إذا قیل

أین هذا  نوم لمدة أسبوع، هالمدیر الفالني أو الملك الفالني البارحة أثنى علیك، خالص ما فی
من ذ�رني في نفسه ذ�رته في نفسي «في الحدیث القدسي:  -الة والسالمعلیه الص-من قوله 

قد ُیذ�ر و�مدح في مأل فیه أشرار ال أخیار في  »ومن ذ�رني في مأل ذ�رته في مأل خیر منه
الدنیا، واإلنسان ما یتحمل مثل هذه األمور، وما �نا نعرف مثل هذه األمور إلى وقت قر�ب، 

مةنعرف أن العلماء ینادون �أس ال وال یرضون أن �قال: الشیخ فالن، و  ،مائهم سادة بدون أي مقدِّ
�سمعون �لمة مدح، وال یرضون �سماعها، ثم جاءت هذه الدراسات المبنیة على هذا األمر، 

 والشهادات والمناقشات، و�ل واحد �مدح الثاني �ما فیه وما لیس فیه. 
یلقي  ،مسجد له محاضرة مرتبة م حضر إلىمن طالب العل احتى وصل األمر إلى أن شخًص 

م أعطاه ورقة من تحت المنصة فیه سیرة ذاتیة له لهذا الشاب، أحضرها م �قدِّ  محاضرة، والمقدِّ
م أقبل إلیه یلومه: قطعت عنق صاحبك حد! هللا یهد�ك، وصلنا إلى هذا ال ،معه. فلما قرأها المقدِّ

لما للمدح من أثر �بیر على  ،»باحثوا في وجوه المداحین الترا«والحدیث في صحیح مسلم: 
 .النفس

[آل }َوُ�ِحبُّوَن َأْن ُ�ْحَمُدوا ِ�َما َلْم َ�ْفَعُلوا{ونعود إلى آ�ة آل عمران، آ�ة آل عمران التي فیها:  
أخذ من مفهومها �عض العلماء أن من أحب أن ُ�حمد �ما فعل أنه ال یدخل في  ]١٨٨عمران:

من غیر تشّوف هو �ما جاء في الخبر من عاجل البشرى، اآل�ة، نعم �عض الثناء على اإلنسان 
مثل هذا من غیر تشّوف وال طلب هذا ال إشكال فیه، لكن یبقى أن الناس یتفاوتون، منهم من 

وال یرضى لنفسه �ه؛  ،ومنهم من ال یؤثر فیه، فالذي یؤثر فیه ُیتحاشا مدحه ،یؤثر فیه المدح
لى شيء صعب النفس إذا ُعودت ع ،ال یؤثر فیهوخطر على إخالصه، والذي  ،ألنه خطر علیه
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�عني لو أنت في المسجد �عد  .ا أن ُتفطم عنه ولو لم �كن من حقهاأن تفطم عنه، �صعب جد� 
صالة الصبح من �ل یوم فیه شخص �بیر السن إذا سّلم من الصالة أقبل علیه الناس: �یف 

ال له، وهو ق�جواره ما  الذيالشخص �یف أصبحت؟ في یوم من األ�ام  ؟أصبحت �ا أ�ا فالن
د  ،من الجماعة المعروفین، تمر هذه �سالم؟ تمر �سالم؟ ال تمر �سالم إطالًقا، خالص ُعوِّ

 فالنفوس ال تحتمل مثل هذه األمور. �هللا المستعان. 
 طالب:...

 . مدح ما أنكر علیها.نعم
 طالب:...

احتمال أن ینكر، فال  ،�عده ألنكر�عني قبل التشر�ع، �عني هذا المدح قبل التشر�ع، ولو �ان 
أدلة �ثیرة تعضد أن هذا األمر ال شيء، وقع من النبي لبعض  هدلیل فیها، على �ل حال فی

 أصحا�ه. 
 طالب:...

�عني اآلن في �عض من الِقدم �عني من الصدر األول �عني �عد الخلفاء الراشدین ممن له نفوذ 
ُ�حصل أو یوصل إلى هذا النفع إال �مدحه ماذا وُ�رجى نفعه في أمور عامة، وال �مكن أن 

تصنع؟ المصلحة الراجحة لعامة الناس ُمقدمة على المفسدة الالحقة �ه، هذا ظاهر �عض الناس 
إنما هو لمصلحة األمة إال �مثل هذه  ،ما �مكن أن تصل إلى ما عنده ال سیما إذا �ان لیس لك

لیتوصلوا إلى مقصٍد  ؛ض من ال �ستحق المدحالطر�قة، فیمدح وشیوخنا ما زالوا �مدحون من �ع
 شرعي.

وال �كون ذلك غیبة؛ ألن خد�جة قالت  ،�قول العیني: فیه جواز ذ�ر العاهة التي في الشخص 
إنه �ان شیًخا �بیًرا قد َعمي، العمى عاهة، فُتذ�ر من أجل بیان الواقع أو لمجرد  :عن ورقة

سلیمان بن مهران األعمش، وُتذ�ر أ�ًضا أوصاف التعر�ف �ما �قال: سفیان بن عیینة األعور، 
أخرى ال تؤثر في الشخص ال �كرهونها من جهة، واألمر الثاني أنه �حصل بها تعر�ف مجرد 

 وال ُیراد بها شین اإلنسان وال عیبه وال ذمه. ،تعر�ف
وال �كون ذلك غیبة، هناك �تب في األلقاب،  ،�قول: فیه جواز ذ�ر العاهة التي في الشخص

تب في األلقاب البن حجر نزهة األلباب في مجلدین، ولغیره أ�ًضا مؤلفات، و�ثیر من هذه ك
األلقاب مكروهة تتا�ع علیها الناس وأهل الحدیث على وجه الخصوص یذ�رون هذه األلقاب، 

ئمة �راع النمل هذا؟ من أ ماوهناك علماء اشتهروا �األلقاب، وال ُ�عرفون إال بها، �راع النمل، 
 .اللغة

 طالب:...
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ما قال، �قول العیني  -علیه الصالة والسالم-هذه أرادت ذمها ضرة هذه، هذه ضرة، فقال النبي 
 وال ،فإن لبیان الواقع أو للتعر�ف أو نحو ذلك فال �أس ،قلت: ینبغي أن �كون هذا على التفصیل

و�ن �ان ألجل استنقاصه أو ألجل تعییره فإن ذلك ال �جوز. فإن ذلك ال �جوز،  ،�كون غیبة
أطراف ومواضع تخر�ج الحدیث من  ،وهذا تفصیل ال بد منه. �قي من الحدیث األطراف

 .ونكون بذلك أنهینا الكالم الحدیث ،الصحیح
 وسلم على عبدك ورسولك. اللهم صلِّ  
 


