
 
 

 كتابشرح 

 البخاريصحيح 

 

 معالي الشيخ الدكتور

Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=4ò¶^=!^=
Ú_›Ÿ≈ÿ^=á_g‘=ÔÙÎ‰=Èòƒ=

Ú_kÃˇ^Ë=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=qÈwgŸÿ=Ô›Û^Ñÿ^=Ô·sŸÿ^=ÈòƒË 

  

  المكان: هـ٠٩/٠١/١٤٣٥ تار�خ المحاضرة:

 
  



 
 

  
 

=}à||è=i_||k‘==‚||‹=fi||Ÿ≈ÿ^=yÎw||ìÌá_||Ägÿ^=F۱۸۹E====
=
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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى  طالب:

 آله وصحبه أجمعین. 
ِكُل "َ�اُب َما ُ�ْسَتَحبُّ ِلْلَعاِلِم ِإَذا ُسِئَل: َأيُّ النَّاِس َأْعَلُم؟ َفیَ  :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري 

 الِعْلَم ِإَلى للااَِّ. 
َثَنا َعْمٌرو، َقاَل: َأْخَبَرِني َسِعیُد  َثَنا ُسْفَیاُن، َقاَل: َحدَّ َثَنا َعْبُد للااَِّ ْبُن ُمَحمٍَّد، َقاَل: َحدَّ ْبُن ُجَبْیٍر، َحدَّ

َیْزُعُم َأنَّ ُموَسى َلْیَس ِ�ُموَسى َبِني ِإْسَراِئیَل، ِإنََّما ُهَو  َقاَل: ُقْلُت ِالْبِن َعبَّاٍس: ِإنَّ َنْوًفا البَكاِليَّ 
َثَنا ُأَبيُّ ْبُن َ�ْعٍب َعِن النَِّبيِّ  : -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ُموَسى آَخُر؟ َفَقاَل: َ�َذَب َعُدوُّ للااَِّ، َحدَّ

ِفي َبِني ِإْسَراِئیَل َفُسِئَل َأيُّ النَّاِس َأْعَلُم؟  َخِطیًبا -صلى هللا علیه وسلم-َقاَم ُموَسى النَِّبيُّ «
ُ ِإَلْیِه: َأنَّ عَ  ُ َعَلْیِه، ِإْذ َلْم َیُردَّ الِعْلَم ِإَلْیِه، َفَأْوَحى للااَّ ْبًدا ِمْن ِعَباِدي َفَقاَل: َأَنا َأْعَلُم، َفَعَتَب للااَّ

، َوَ�ْیَف ِ�ِه؟ َفِقیَل َلُه: اْحِمْل ُحوًتا ِفي ِمْكَتٍل، َفِإَذا  ِ�َمْجَمِع الَبْحَرْ�ِن، ُهَو َأْعَلُم ِمْنَك. َقاَل: َ�ا َربِّ
ْنَد َفَقْدَتُه َفُهَو َثمَّ، َفاْنَطَلَق َواْنَطَلَق ِ�َفَتاُه ُیوَشَع ْبِن ُنوٍن، َوَحَمَال ُحوًتا ِفي ِمْكَتٍل، َحتَّى َ�اَنا عِ 

ْخَرِة َوَضَعا ُرُءوَسُهَما َوَناَما، َفانْ  َسلَّ الُحوُت ِمَن الِمْكَتِل َفاتََّخَذ َسِبیَلُه ِفي الَبْحِر َسَرً�ا، َوَ�اَن الصَّ
َنا َغَداَءَنا، ِلُموَسى َوَفَتاُه َعَجًبا، َفاْنَطَلَقا َ�ِقیََّة َلْیَلِتِهَما َوَ�ْوَمُهَما، َفَلمَّا َأْصَبَح َقاَل ُموَسى ِلَفَتاُه: آتِ 

ا ِمَن النََّصِب َحتَّى َجاَوَز الَمَكاَن الَِّذي ُأِمَر َلَقْد َلِقیَنا ِمْن َسَفِرَنا هَ  َذا َنَصًبا، َوَلْم َ�ِجْد ُموَسى َمس�
ي َنِسیُت الُحوَت؟ َقاَل ُموَسى: َذِلَك َما �ُ  ْخَرِة َفِإنِّ نَّا ِ�ِه، َفَقاَل َلُه َفَتاُه: َأَرَأْیَت ِإْذ َأَوْ�َنا ِإَلى الصَّ

ا َعَلى آثَ  ى ِبَثْوٍب َنْبِغي، َفاْرَتدَّ ْخَرِة ِإَذا َرُجٌل ُمَسج� َأْو َقالَ: -اِرِهَما َقَصًصا، َفَلمَّا اْنَتَهَیا ِإَلى الصَّ
ى ِبَثْوِ�هِ   ."»-صلى هللا علیه وسلم-َفَسلََّم ُموَسى  -َتَسجَّ

 قال موسى ذلك؟ 
 ال ما فیه. طالب:

 فإني نسیت الحوت، قال موسى ذلك؟ 
 أعید �ا شیخ. طالب:

 .ى: َذِلَك َما ُ�نَّا َنْبِغي""َقاَل ُموسَ 
 بدون؟ أم بیاء 

 طالب: األصل أنها بدونها، نبغي، هذا المصحف.
 المصحف نعم، لكن هذا عندك؟ 

 طالب: هنا وضعوا رسم المصحف، أدخلوا رسم المصحف، نبغي.
 الكالم على الروا�ة.

 نبغي، �الیاء. طالب:
 �الیاء، نعم.
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ْخَرِة ِإَذا رَ «" ا َعَلى آَثاِرِهَما َقَصًصا، َفَلمَّا اْنَتَهَیا ِإَلى الصَّ ُجٌل َقاَل ُموَسى: َذِلَك َما ُ�نَّا َنْبِغي، َفاْرَتدَّ
ى ِبَثْوٍب  ى ِبَثْوِ�هِ -ُمَسج� صلى هللا علیه وسلم، َفَقاَل الَخِضُر: -َفَسلََّم ُموَسى  -َأْو َقالَ: َتَسجَّ

َالُم؟ َفَقاَل: َأَنا ُموَسى، َفَقاَل: ُموَسى َبِني ِإْسَراِئیَل؟ َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َهْل َأتَِّبُعَك َوَأنَّى ِ�َأْرِض  َك السَّ
ٍم َعَلى َأْن ُتَعلَِّمِني ِممَّا ُعلِّْمَت َرَشًدا؟ َقاَل: ِإنََّك َلْن َتْسَتِطیَع َمِعَي َصْبًرا، َ�ا ُموَسى ِإنِّي َعَلى ِعلْ 

  َعلََّمِنیِه َال َتْعَلُمُه َأْنَت، َوَأْنَت َعَلى ِعْلٍم َعلََّمَكُه َال َأْعَلُمُه، َقاَل: َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء للااَُّ ِمْن ِعْلِم للااَِّ 
ْت بِ  ِهَما َصاِبًرا، َوَال َأْعِصي َلَك َأْمًرا، َفاْنَطَلَقا َ�ْمِشَیاِن َعَلى َساِحِل الَبْحِر، َلْیَس َلُهَما َسِفیَنٌة، َفَمرَّ
َعَلى َسِفیَنٌة، َفَكلَُّموُهْم َأْن َ�ْحِمُلوُهَما، َفُعِرَف الَخِضُر َفَحَمُلوُهَما ِ�َغْیِر َنْوٍل، َفَجاَء ُعْصُفوٌر، َفَوَقَع 

ِفیَنِة، َفَنَقَر َنْقَرًة َأْو َنْقَرَتْیِن ِفي الَبْحِر، َفَقاَل الَخِضُر: َ�ا ُموَسى َما َنَقَص ِعْلِمي  َوِعْلُمَك َحْرِف السَّ
ِفینَ  ِة، ِمْن ِعْلِم للااَِّ ِإالَّ َ�َنْقَرِة َهَذا الُعْصُفوِر ِفي الَبْحِر، َفَعَمَد الَخِضُر ِإَلى َلْوٍح ِمْن َأْلَواِح السَّ

َأْهَلَها؟ َقاَل: َأَلْم  َفَنَزَعُه، َفَقاَل ُموَسى: َقْوٌم َحَمُلوَنا ِ�َغْیِر َنْوٍل َعَمْدَت ِإَلى َسِفیَنِتِهْم َفَخَرْقَتَها ِلُتْغِرقَ 
ًنا، َأُقْل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطیَع َمِعَي َصْبًرا؟ َقاَل: َال ُتَؤاِخْذِني ِ�َما َنِسیُت، َفَكاَنِت اُألوَلى ِمْن ُموَسى ِنْسَیا

َفاْقَتَلَع َرْأَسُه ِبَیِدِه، َفَقاَل  َفاْنَطَلَقا، َفِإَذا ُغَالٌم َیْلَعُب َمَع الِغْلَماِن، َفَأَخَذ الَخِضُر ِبَرْأِسِه ِمْن َأْعَالهُ 
َقاَل اْبُن -ُموَسى: َأَقَتْلَت َنْفًسا َزِكیًَّة ِ�َغْیِر َنْفٍس؟ َقاَل: َأَلْم َأُقْل َلَك ِإنََّك َلْن َتْسَتِطیَع َمِعَي َصْبًرا؟ 

ُفوُهَما، َفَوَجَدا َفاْنَطَلَقا، َحتَّى ِإَذا َأَتَیا َأْهَل َقْرَ�ٍة ا -ُعَیْیَنَة: َوَهَذا َأْوَ�دُ  ْسَتْطَعَما َأْهَلَها، َفَأَبْوا َأْن ُ�َضیِّ
تََّخْذَت ِفیَها ِجَداًرا ُیِر�ُد َأْن َیْنَقضَّ َفَأَقاَمُه، َقاَل الَخِضُر: ِبَیِدِه َفَأَقاَمُه، َفَقاَل َلُه ُموَسى: َلْو ِشْئَت الَ 

 . »كَعَلْیِه َأْجًرا، َقاَل: َهَذا ِفَراُق َبْیِني َوَ�ْینِ 
ُ ُموَسى، َلَوِدْدَنا َلْو َصَبَر َحتَّى َ�ُقصَّ ُهللا َعَلْیَنا «: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َقاَل النَِّبيُّ  َیْرَحُم للااَّ
 ."»ِمْن َأْمِرِهَما

 عندك؟ ماذا حتى ُ�قص. 
 طالب: َ�قص ُهللا.

 حتى ُ�قص علینا، وال فیه نسخ وال شيء، ما فیه اختالف.
 نعم، حتى ُ�قص علینا من أمرهما.طالب: 

 ن؟ ها هذه؟ طبعة مب تئین جأ من
 .......  طالب:

 بها؟ ئت ین جأ ألنه ما فیه اختالف نسخ، من
 .......  طالب:

 الشارح؟ 
 .نعم طالب:

 في الشرح. ءیجيس
 .......  طالب:
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 الشارح، ما یذ�ر ....... 
الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعین. 
"َ�اُب َما ُ�ْسَتَحبُّ ِلْلَعاِلِم ِإَذا ُسِئَل: َأيُّ النَّاِس : -َرِحَمُه ُهللا تعالى-أما �عد، فیقول اإلمام البخاري 

"ِ هو لو استفاض بین الناس أنه أعلم، �عني اشتهر بین الناس أن هذا  ،َأْعَلُم؟ َفَیِكُل الِعْلَم ِإَلى للااَّ
لقلة أهل العلم واشتهاره بذلك، فال �سوغ وال یلیق  ؛أعلم وعرف بذلك، ولو عرف من نفسه ذلك

�العالم أن یدعي أنه أعلم؛ ألنه قد یوجد من هو أعلم منه في قطر من األقطار أو في سقع من 
لك إال التواضع حتى لو جزم، التواضع مطلوب من العالم. و�ذا عرف األسقاع، ولو لم �كن من ذ

من نفسه أنه عالم، أو ادعى ذلك فهو جاهل. إنه إذا ادعى لنفسه أنه أعلم الناس فهو من 
ألن العلم �الفعل إنما هو ما نفع، وهذا العلم الذي یز�د صاحبه  ؛ولو �ان �الفعل عالًما ،أجهلهم

من الغرور ما �حمله على أن �كون أو یدعي أنه أعلم هذا لیس �عالم، �ما أن الغني إذا رأى 
ْنَساَن َلَیْطَغى (نفسه أنه استغنى طغى:   ]، والعالم إذا٧، ٦[العلق:  ) َأْن َرآُه اْسَتْغَنى}٦{َكالَّ ِإنَّ اإلِْ

وأنه  ،رأى نفسه أنه أعلم اغتر بال شك، عالم �لما ازداد علًما ازداد تواضًعا ومعرفة �قدر نفسه
 فقد �كون علمه خطًرا علیه. ،وحفظه -َجلَّ وَعال-طه عنا�ة هللا ضعیف مسكین، إن لم تحوِّ 

ِ""َما ُ�ْسَتَحبُّ ِلْلَعاِلِم ِإَذا ُسِئَل: َأيُّ النَّاِس َأْعَلُم؟ َفَیِكُل العِ   -، قد �قول قائل: هذا موسىْلَم ِإَلى للااَّ
المُ  ومن أولي العزم لما سئل قال: أنا؟ �قال: ما ُأقرَّ على ذلك، و�ان  ،وهو الكلیم -علیِه السَّ

الواقع خالف ما قال؛ ألن القصة تدل على أن الخضر ال سیما في المسائل التي وقعت في 
المُ -القصة أعلم من موسى  ن �ان في �الم الخضر ما یدل على أن موسى عنده ، و�-علیِه السَّ

 من العلم ما لیس عند الخضر والعكس. 
وأن ال  ،وأن �ستفید من الكبیر والصغیر ،وعلى �ل حال الالئق �طالب العلم والعالم أن یتواضع

وال مستكبر،  ،�أنف أن �قبل الفائدة من أي أحد، وال �ستكبر �ما سیأتي: ال یتعلم العلم مستحي
  ینبل الرجل حتى �أخذ عمن هو فوقه ومثله ودونه. وال

 .......  طالب:
فالن أعلم مني، ال ما فیه إشكال، �ونه على غیره ما فیه إشكال، ولو �ان في قرارة نفسه 

 واالستفاضة عند الناس �لهم أن هذا أعلم.
على مقامه  أو بناءً  ،على مقام النبوة طالب: لكن إشارة موسى �ا شیخ على أنه هو أعلم بناءً 

 ....... 
 ال المسألة علم، �ونه أعلم ال �عني �ونه أفضل.

َثَنا َعْبُد للااَِّ ْبُن ُمَحمٍَّد": -رحمه هللا-قال  َثَنا ُسْفَیاُن"وهو المسندي،  "َحدَّ ابن عیینة،  "َقاَل: َحدَّ
َثَنا َعْمٌرو، َقاَل: َأْخَبَرِني َسِعیُد ْبُن ُجَبْیرٍ  ، َقاَل: ُقْلُت ِالْبِن َعبَّاٍس: ِإنَّ َنْوًفا البَكاِليَّ َیْزُعُم "َقاَل: َحدَّ
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، �عض الناس عنده جرأة فیهجم َأنَّ ُموَسى َلْیَس ِ�ُموَسى َبِني ِإْسَراِئیَل، ِإنََّما ُهَو ُموَسى آَخُر؟"
فیبدي ما عنده من غیر  ،على النص من غیر دلیل ومن غیر مراجعة ومن غیر سابق علم

فیحالفه الخطأ إذا راجع و�حث ونظر في طرق الحدیث ونفى ال مانع، مثل ما �قال مثًال  مراجعة،
المُ -في قصة موسى   :عن صاحب مدین الذي زوجه ابنته، من أهل العلم من �قول -علیِه السَّ

المُ -إنه هو شعیب النبي  ، ومنهم من �قول غیره؛ ألن قصة شعیب مع قصة صاحب -علیِه السَّ
ومتقار�ة، ومع ذلك المرجح عند �ثیر من المفسر�ن أنه غیره لبعد العهد بین  مدین متشابهة

المُ -شعیب وموسى   لتشا�ه القصتین. ؛، لكن لو تسأل أي شخص أجا�ك بدون تردد-علیِه السَّ
"ِ �عني �المه خالف الواقع �معنى أخطأ، وعدو هللا  "إنما هو موسى آخر؟ َفَقاَل: َ�َذَب َعُدوُّ للااَّ

مة تجري على اللسان ولو لم �قصد بها نفس العداوة التي هي ال تقع من مسلم في هذه �ل
، والكذب هنا "كذب عدو هللا"الغالب، قد �كون عدو�ا في مسألة في قضیة في �ذا، لكن اإلطالق: 

 ألنه ال �قصد الكذب. ؛�معنى الخطأ
 .......  طالب:

 یر مراد هللا.ره �غعدو هللا �مجرد أنه جرأ على �الم هللا وفسَّ 
َثَنا ُأَبيُّ ْبُن َ�ْعٍب َعِن النَِّبيِّ قال:  َقاَم ُموَسى النَِّبيُّ َخِطیًبا «، قال: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -"َحدَّ

َفُسِئَل َأيُّ النَّاِس َأْعَلُم؟ َفَقاَل: َأَنا «"وسیأتي أنه قال: موسى بني إسرائیل.  "»ِفي َبِني ِإْسَراِئیلَ 
ُ ِإَلْیِه: َأنَّ َعْبًدا ِمْن ِعبَ  ُ َعَلْیِه، ِإْذ َلْم َیُردَّ الِعْلَم ِإَلْیِه، َفَأْوَحى للااَّ اِدي ِ�َمْجَمِع َأْعَلُم، َفَعَتَب للااَّ

المُ -وهذا من �اب التأدیب لموسى  "»الَبْحَرْ�ِن، ُهَو َأْعَلُم ِمْنكَ   .-علیِه السَّ
، أي من غیره، والفاء في أي الناس أعلم للعالم إذا سئل(قوله: �اب ما �ستحب : �قول الشارح

�اب  ،�اب ما �ستحب قوله: فیكل تفسیر�ة، بناًء على أن فعل المضارع بتقدیر المصدر)
 ومنهم �سمیها:. أو مبنیة مرتبة على ما سبق ألنها توضح، ؛الفاء تفسیر�ة ،فیكل ،استحباب
  فصیحة.

أي ما �ستحب عند السؤال هو الو�ول، وفي روا�ة: أن  على أن فعل المضارع بتقدیر المصدر(
 .سبك مع ما �عدها �مصدرألن أن وما یلیها من فعل تُ  ؛أوضح) وهو ،�كل

لكن هذا أصالة  واإلمام البخاري جعفي، (قوله: حدثنا عبد هللا بن محمد هو الجعفي المسندي)
الذي أعتق جد البخاري فصار  ألن جد عبد هللا بن محمد هذا هو من أنفسهم والبخاري موالهم؛

 .مولى للجعفي مولى لهم،
(وسفیان هو ابن عیینة، وعمرو هو ابن دینار، ونوف �فتح النون و�الفاء، والبكالي �فتح  

الي، الموحدة و�سرها وتخفیف الكاف، ووهم من شددها) (منسوب إلى �كال �طن من ، خطأ �كَّ
�كیل موجودة إلى  إنه منسوب إلى �كیل �كسر الكاف �طن من همدان) :حمیر، ووهم من قال

والنسبة إلى �كیل  والنسبة إلى �كال �كالي، �كال غیر �كیل، (ألنهما متغایران) ؛اآلن في الیمن
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سرائیلیات، و�ان ابن المذ�ور تا�عي من أهل دمشق فاضل عالم ال سیما �اإل (ونوفٌ ، �كیلي
الذي جرأه وجعله �جزم �أنه غیر موسى بني إسرائیل �ونه  وقیل غیر ذلك) ،امرأة �عب األحبار

  یتلقى أخبار بني إسرائیل منهم.
(قوله: إن موسى أي صاحب الخضر، وصرح �ه المصنف في التفسیر. قوله: إنما هو موسى 

إنه موسى بن  :آخر، �ذا في روایتنا �غیر تنو�ن فیهما، وهو َعلم على شخص معین، قالوا
�كسر المیم و�الشین المعجمة، وجزم إنه موسى بن میشا (�عني الذي �قصده نوف  شا)می

غیر مقصود  ألنه غیر معین، ؛�عني نكرة ى آخر،موس ألنه نكرة) ؛�عضهم أنه منون مصروف
ال  أي مصر،]، ٦١[البقرة:  {اْهِبُطوا ِمْصًرا}: ألن هذا التنو�ن هو تنو�ن التنكیر ؛�ه شخص �عینه

 . وهنا ال �قصد �ه شخص �عینه ،بلد �عینه�قصد �ه 
 .......  طالب:
 ماذا؟

 .......  طالب:
ونت عالمة على أنها إذا نُ  ،معروف ]٩٩[یوسف:  {اْدُخُلوا ِمْصَر}]، ٦١[البقرة:  {اْهِبُطوا ِمْصًرا}

 .لیست مصر المعروفة المعهودة نكرة،
لم إذا ُنكر مالك أنه جعله مثاًال للعَ قل عن ابن ونُ  وجزم �عضهم أنه منون مصروف ألنه نكرة،(

أنواع التنو�ن التي ذ�رها العلم ومنهم ابن مالك في ألفیته وما قیل في  تخفیًفا، قال: وفیه �حث)
 وفیه تنو�ن الترنم، ،وفیها تنو�ن العوض فیه تنو�ن التنكیر، ما رأینا فیه تنكیر التخفیف، شروحها،

 . وفیه �حث(: لكن ابن مالك ولذلك قال ،یها تنو�ن تخفیفلكن ما أذ�ر أن ف وغیرها من األنواع،
قوله: �ذب عدو هللا، قال ابن التین: لم یرد ابن عباس إخراج نوف عن وال�ة هللا، ولكن قلوب 

 ادائمً  لقصد الزجر والتحذیر منه) ؛العلماء تنفر إذا سمعت غیر الحق فیطلقون أمثال هذا الكالم
ومنهم  إنه منافق،: ومنهم من �قول �ذب عدو هللا، :-ة والسالمعلیه الصال-ما �قال في مجلسه 

قلوب المؤمنین تنفر من : لكن مثلما قال المؤلف ولكن في الواقع لیس �ذلك، إنه �ذا،: من �قول
 . و�فسر �ه �الم هللا ،ال سیما مثل هذا الكالم الذي یواَجه �ه �الم هللا ، الكالم

وحقیقته غیر مرادة. قلت: و�جوز أن  لقصد الزجر والتحذیر منه ؛فیطلقون أمثال هذا الكالم(
�كون ابن عباس اتهم نوًفا في صحة إسالمه، فلهذا لم �قل في حق الحر بن قیس هذه 

م إذا �ان عنده علم �شيء فسمع المقالة مع تواردهما علیها، وأما تكذیبه فیستفاد منه أن للعالِ 
�عني  ال سیما إذا �ان عنده دلیل نص في الموضوع، �ه)كذِّ ه یذ�ر فیه شیًئا �غیر علم أن �ُ غیرَ 

 .مالفإن له أن �طلق مثل هذا الك ،ولیس له دلیل أصالً  ،كالم الطرف اآلخر غیر محتمل
ال تنتهي  :حینما قال لفاطمة )»كذب أبو السنابل«: -صلى هللا علیه وسلم-(ونظیره قوله  

 .»كذب أبو السنابل« :-صلى هللا علیه وسلم-النبي قال ، اعدتها حتى تجلس أر�عة أشهر وعشرً 
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 .......  طالب:
 ماذا؟

 .......  طالب:
 .فاطمة

والكذب عند أهل السنة �طلق على  أي أخبر �ما هو �اطل في نفس األمر) »كذب أبو السنابل«(
 . القصد�خالف المعتزلة الذین �شترطون  ولو لم �قصده صاحبه،، قصدما �خالف الواقع ولو لم �ُ 

ن عنده حیث (قوله: حدثني أبي بن �عب في استدالله بذلك دلیل على قوة خبر الواحد المتقِ 
راو�ه عنده ثقة  ،�عني لوال أنه متثبت من هذا الخبر ،�طلق مثل هذا الكالم في حق من خالفه)

(وفي . لو �ان الخبر فیه شيء من التردد �ذب عدو هللا،: ما جرأ أن �قول ،أبي بن �عب متقن:
وهما ابن عباس  ،وهما عمرو وسعید، وصحابي عن صحابي ،اإلسناد روا�ة تا�عي عن تا�عي

 ي. وأبَ 
إنه مخالف لقوله في الروا�ة  :قیل »؟أي الناس أعلم«في جواب:  »فقال أنا أعلم«قوله: 

وعندي ال مخالفة  ،»قال: هل تعلم أحًدا أعلم منك«السا�قة في �اب الخروج في طلب العلم 
 :في جواب من قال له »ال«أي فیما أعلم، فیطابق قوله:  »أنا أعلم«بینهما؛ ألن قوله هنا 

 .)»؟هل تعلم أحًدا أعلم منك«
  ؟الفرق بین الروایتین مااآلن  

إنه مخالف لقوله في الروا�ة السا�قة  :قیل »؟أي الناس أعلم«في جواب:  »أنا أعلم«(قوله: 
: قال نعم، ؟المفترض أن �قول أ�ش )»هل تعلم أحًدا أعلم منك«في �اب الخروج في طلب العلم 

(وعندي ال مخالفة بینهما؛ ألن قوله ، لهل اما تجيء جوا�ً  »أنا«: فأما أ�ًضا، �قول ،نعم أعلم
  ؟هل تعلم أي فیما أعلم) »أنا أعلم«هنا 

 .......  طالب:
 ماذا؟

 ....... طالب:
هذا توجیه ابن حجر،  ،فیما أعلم أي: أنا أعلم،: فقال فیما أعلم، أنا،: فقال ؟أي الناس أعلم ،نعم

في إسناد ذلك إلى  »؟هل تعلم أحًدا أعلم منك« :في جواب من قال له »ال«(فیطابق قوله: 
 .علمه ال إلى ما في نفس األمر)

 ،�اإلجماع: أو �قول ال خالف في المسألة،: حینما �قول ،امطلقً  االخالف نفیً نفى ولذلك حینما یُ  
أخف �كثیر من �ونه  اال أعلم مخالفً : لو قال، اال أعلم مخالفً : أو �قول أجمع العلماء،: أو �قول

  .�جزم بنفي الخالف أو ینقل اإلجماع
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قام موسى خطیًبا «(وعند النسائي من طر�ق عبد هللا بن عبید عن سعید بن جبیر بهذا السند: 
رأى  ،عرض في نفسه ،�عني في نفسه )»من العلم ما أوتي فعرض في نفسه أن أحًدا لم یؤتَ 

في �ال �عض طالب  ا ما �خطروهذا �ثیرً  و�لهم منصتون إلیه، -علیه الصالة والسالم-الجموع 
 ،والنیة شرود �غر�ه، اال سیما إذا رأى �عني الموقف أحیانً  ،العلم أو �عض من ینتسب إلى العلم

 و�نسى نفسه. ،�غفل عنها ،وعلى طالب العلم أن یهتم بها
وعلم هللا �ما حدث  ،لم یؤت من العلم ما أوتي افعرض في نفسه أن أحدً  قام موسى خطیًبا«( 

�عني هل قول  )»�ه نفسه، فقال: �ا موسى إن من عبادي من آتیته من العلم ما لم أوتك
ولو �انت من  حدیث الباب نطق صر�ح في هذا، ؟في نفسهأم  صراحة نطق »أنا أعلم« موسى:

المُ -لكن �النسبة لمقامه  حدیث النفس ما یؤاخذ. الناس وعادییهم لعامة  ایؤاخذ خالفً  -علیِه السَّ
 .أن حدیث النفس ال یؤاخذ علیه

 .......  طالب:
 .»أنا أعلم: فقال«: ةلكن روا�ة الباب صر�ح

وعند عبد الرزاق عن معمر  ،»فقال: �ا موسى إن من عبادي من آتیته من العلم ما لم أوتك«(
، وهو عند »ما أجد أحًدا أعلم �اهلل وأمره مني :فقال«عن أبي إسحاق عن سعید بن جبیر: 

 .)»ا أو أعلم منيما أعلم في األرض رجًال خیرً «مسلم من وجه آخر عن أبي إسحاق بلفظ: 
المُ -فإذا جزم موسى  ال شك أن مقام النبوة ال یواز�ها أي مقام،  أنه ال یوجد على  -علیِه السَّ

د أكثر من لكن الجزم �النفي مع وجو  ،لذلك أنه خیر أهل األرض اوجه األرض نبي غیره ثبت تبعً 
وأ�ًضا المفترض من مثل موسى أن یتواضع و�هضم نفسه  نبي في وقت واحد في ذلك الوقت،

 .ولذلك جاء في الحدیث ما جاء من العتاب ،-علیه الصالة والسالم-كما حصل ذلك للنبي 
 .......  طالب:

 .والعكس ال تعلمه أنت، اإن هللا علمني علمً : وهذا الذي یدل علیه قول الخضر فیما �عد
 .......  طالب:

وعند الخضر من العلم ما ال  ،ألن موسى عنده علم ال �عرفه الخضر ما یلزم أن �كون أعلم؛
المُ -�عرفه موسى   .-علیِه السَّ

 .......  طالب:
 و�ن �ان من أصل القصة وسیاقها ما یدل على أن الخضر أعلم.

 .......  طالب:
 .]٨٢[الكهف:  {َوَما َفَعْلُتُه َعْن َأْمِري}: قال]، ٦٥[الكهف:  ْلًما}{َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا عِ  ،نعم

 .......  طالب:
 .لكن أ�ًضا موسى یوحى إلیه 
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 .......  طالب:
  نعم؟ 

 .......  طالب:
 .�النسبة للعلم شخص یوازي آخر من �ل وجه هما فی ،ما یلزم التوازن مهما قیلنعم، 

 .......  طالب:
 .هذا في شرح �الم الخضر ءیجيعلى �ل حال س

، قال ابن المنیر: ظن ابن �طال أن ترك موسى »أو أعلم مني اخیرً  ما أعلم في األرض رجالً «(
هللا : مع أنه لو قال �عني لما سئل لو سكت �ان أفضل، الجواب عن هذه المسألة �ان أولى)

 .أعلم �ان أفضل وأكمل
قال: وعندي أنه لیس  المسألة �ان أولى،ظن ابن �طال أن ترك موسى الجواب عن هذه ( 

المُ -ن أجاب أو لم ُ�جب، فلو قال موسى العلم إلى هللا تعالى متعیِّ  كذلك، بل ردّ   :-علیِه السَّ
وهذه طر�قة مسلو�ة عند  هللا أعلم،: ینبغي أن �ختم �ل جواب �قول :�عني وقالوا �هللا أعلم) ،أنا

 .أهل العلم
 .......  طالب:

�ُهللا  ،-�عني أعلم-أنا : �قول ما هو �صحیح، أنا �ِهللا أعلم، :أحد �قرأ أن�مكن  �ُهللا أعلم، ،أنا
 �كل العلم إلى هللا. ،أعلم

المُ -فلو قال موسى ( لم تحصل المعاتبة، و�نما عوتب على اقتصاره أنا �هللا أعلم  :-علیِه السَّ
و�نما مراده اإلخبار �ما في علمه �ما  ،على ذلك أي ألن الجزم یوهم أنه �ذلك في نفس األمر
ه ال على معناه العرفي في اآلدمیین ،قدمناه، والعتب من هللا تعالى محمول على ما یلیق ب

 .كنظائره)
یم الذي له من الفضائل ما ال یوجد لغیره حاشا نبینا لعلى ما یلیق �ه معاتبة لمثل هذا الرجل الك 
حسنات : �ما �طلقون  ،فإذا زل مثل هذه الزلة �عاتب مقامه رفیع، ،-علیه الصالة والسالم-

 .األبرار سیئات المقر�ین
 .......  طالب:
 ماذا؟

 ....... طالب:
 ... �عني الـ نعم،

 .......  طالب:
 نحتاج إلى تأو�لها. حتىهي ما وردت �النص  ال،

 .......  طالب:
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والعتب من هللا تعالى محمول على  ،و�ن �ان هذا الظاهر یؤولها، حتىهي ما جاءت في النص 
في الحدیث أثبتناها  ا�عني لو جاءت نص�  ،ما یلیق �ه ال على معناه العرفي في اآلدمیین �نظائره

 .بنصها �ما یلیق �جالله وعظمته
ظاهر في أن الخضر نبي بل نبي مرسل، إذ لو لم �كن �ذلك للزم  »هو أعلم منك«(قوله: 

وهو �اطل من القول، ولهذا أورد الزمخشري سؤاًال وهو: دلت  ،تفضیل العالي على األعلى
ولعل هذا حجة نوف البكالي  ،حاجة موسى إلى التعلیم من غیره أنه موسى بن میشا �ما قیل)

 .حینما ادعى أنه موسى غیر موسى بني إسرائیل
 (إذ النبي �جب أن �كون أعلم أهل زمانه؟  

 العلم من نبي مثله. وأجاب عنه �أنه ال نقص �النبي في أخذ 
قلت: وفي الجواب نظر ألنه �ستلزم نفي ما أوجب، والحق أن المراد بهذا اإلطالق تقیید 

إني على علم من علم هللا علمنیه ال تعلمه أنت، «لقوله �عد ذلك:  ؛األعلمیة �أمر مخصوص
ممن أرسل إلیه، ، والمراد �كون النبي أعلم أهل زمانه أي »وأنت على علم علمكه هللا ال أعلمه

ولذلك وسع الخضر  ،�عني موسى ما أرسل إلى الخضر ،ولم �كن موسى مرسًال إلى الخضر)
المُ -أن �خرج عن شر�عة موسى  ألن موسى لیست رسالته  -وجعلوا من النواقض ،-علیِه السَّ

جعلوا من النواقض من وسعه الخروج عن شر�عة  ،-علیه الصالة والسالم-عامة �رسالة محمد 
هذا ناقض من  �ما وسع الخضر الخروج عن شر�عة موسى، -علیه الصالة والسالم-مد مح

 نسأل هللا العافیة. ،نواقض اإلسالم
إنه  :منه إن قلنا فال نقص �ه إذا �ان الخضر أعلمو�ال  ،إلى الخضر ولم �كن موسى مرسالً (

إنه نبي أو ولي، و�نحل بهذا التقر�ر  :نبي مرسل، أو أعلم منه في أمر مخصوص إن قلنا
 {َوَما َفَعْلُتُه َعْن َأْمِري}إشكاالت �ثیرة، ومن أوضح ما ُ�ستدل �ه على نبوة الخضر قوله: 

لئال یتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم أن الولي  ؛]، و�نبغي اعتقاد �ونه نبی�ا٨٢[الكهف: 
 .أفضل من النبي، حاشا و�ال)

الخضر وهو من أولیاء هللا  :�یف �قال لئال �قال: ؟لماذا نعتقد أن الخضر نبي،ال بد أن : �قول 
 .إًذا الولي أفضل من النبي ؟ولیس بنبي أعلم من نبیه

 .......  طالب:
 .أمر هللا بال شكمن  ؟من أمر من]، ٨٢[الكهف:  {َوَما َفَعْلُتُه َعْن َأْمِري}: قوله

ه في هذا الموضع �ثیًرا من أقوال السلف في التحذیر (وتعقب ابن المنیر على ابن �طال إیراد
لكن في هذا المقام قد �ستشف من إیراد  حذر من الدعوى في العلم، نعم، من الدعوى في العلم)

المُ -والتأكید علیه لمز موسى  ،األقوال الكبیرة في هذا المجال فمثل هذا �مر و�قتصر  ،-علیِه السَّ
وأنت  أنا أعلم �ذا و�ذا، :أوردت �الم فالن وفالن فیمن یدعي و�قولألنك لو  ؛منه �قدر الحاجة
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المُ -تستصحب أن األصل في هذه المسألة أنها وردت في حق موسى  �ان ذمه  ،-علیِه السَّ
 .�كثرة ما قیل امؤ�دً 

(وتعقب ابن المنیر على ابن �طال إیراده في هذا الموضع �ثیًرا من  :-رحمه هللا-قال الشارح 
�عني لو أوردت هذه األقوال مستقلة غیر  لسلف في التحذیر من الدعوى في العلم)أقوال ا

علیِه  -اقترانها �قصة موسىلكن مع  وهذا األمر مما یؤ�د علیه، ،مقرونة �القصة �انت مطلو�ة
المُ  �عني قد �قر في قلب طالب العلم أن موسى مع �ثرة ما سمع في هذه المسألة أنه  -السَّ

 .وقد �جرؤ علیه ،الباب موضع ذم في هذا
م ال أدري �أن سیاق مثل ذلك في هذا الموضع غیر الئق، وهو �ما قال (والحث على قول العالِ 

المُ -ولیس قول موسى  : قال ،- رحمه هللا - أنا أعلم �قول آحاد الناس مثل  :-علیِه السَّ
ونتیجة قوله المز�د من ذلك، وال نتیجة قوله �نتیجة قولهم، فإن نتیجة قولهم العجب والكبر، 

 .)وال نتیجة قوله �نتیجة قولهم(، والحرص على طلب العلم) ،والحث على التواضع ،العلم
أنا أعلم الناس مثل ما �قولها  �عني لما �كون شخص غیر معصوم مهما بلغ من العلم �قول: 

هو  الناس،شخص معصوم من أن �مر �خاطره أو �جول �خاطره شيء من التعاظم والتكبر على 
المُ -ال ینبغي أن �قال مثل هذا اللفظ حتى من موسى  ،لكن ومع ذلك معصوم،  .-علیِه السَّ

 و�ستفید منه القارئ، ،�أتي في �الم أهل العلم ال سیما إذا حرر مسألة أو تكلم �كالم قوي  اأحیانً 
لیه وهو نافع ووصل إ ،استنبطه بنفسه اتجد العالم �سوق �المً  �غري �ه في مدحه و�یان جهده،

هل  المراد بذلك؟ ما ،فلعلك أال تجده في مصنف آخر ،احرص على هذا الكالم: �قول للقارئ،
  أو أنه یر�د إغراء القارئ بهذا الكالم؟ ،مراده أنه یترفع و�تعالم و�ظهر من نفسه القوة العلمیة

 .......  طالب:
لیغري بهذا  ؛ا�قولها �ثیرً  -َرحمُة ِهللا َعلیهِ -ي �ظهر ال سیما من مثل ابن القیم ونحوه ذهذا ال

 .الكالم لیهتم �ه القارئ و�حرص علیه لینتفع �ه
ونتیجة قوله المز�د من العلم والحث على التواضع والحرص  فإن نتیجة قولهم العجب والكبر،(

لته في العلم هذا مما یؤخذ من الكالم و�ن �ان فیه مز�د من العلم لما یبین منز  )على طلب العلم
فیزداد  ،لیغري السامع من طلبة العلم من مؤلفاته ؛حینما یبین العالم منزلته مثل ما قلنا ما فیه،

ألنه قد �كون العالم ؛ )ونتیجة قوله المز�د من العلم(: ولذلك قال لیصلوا إلى مرتبته، ؛من العلم
إن عنده  :ال من �اب التعالي والتعاظم �قول ،فمن �اب اإلخبار وعنده مؤلفات نافعة، ا،مغمورً 

 .وعنده �ذا و�ذا ،مؤلفات
وِء ِمَن  من �اب: قدرهط من أو حُ مثل هذا إذا أشیع عنه خالف واقعه، و   {َال ُ�ِحبُّ للااَُّ اْلَجْهَر ِ�السُّ

�یف  قال: إن عبد هللا بن عمر رجل عیي، :لك لما قیلولذ]، ١٤٨[النساء:  اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن ُظِلَم}
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وأ�ًضا ابن عباس ذ�ر عن نفسه من العلم �التفسیر و�ذلك  ؟من في جوفه �الم هللا ا�كون عیی� 
 ابن مسعود وغیره وغیره.

 .......  طالب:
النتیجة �عني النتیجة المترتبة على القصة �كاملها  المز�د من العلم؟ استفاد منه؟ماذا  أنا أعلم،
لكن  ،أنا أعلم واضح أن النتیجة عجب و�بر نعم لو قاله من آحاد الناس قال: على اللفظ،ولیس 

و�ن شئت فقل النتیجة التي ترتبت على هذا  أو تر�د، النتیجة من قول موسى إغراء السامعین،
 .قل هذا وهذا القول،
 .......  طالب:

 �عني النتیجة المرتبة على ما حصل.
(واستدالله �ه أ�ًضا على أنه ال �جوز االعتراض �العقل على الشرع خطًأ؛ ألن موسى إنما 

 )أنه ال �جوز االعتراض �العقل على الشرع(، اعترض �ظاهر الشرع ال �العقل المجرد)
 هذا خطأ، ،الشرعستدالل �قصة موسى مع الخضر على عدم جواز االعتراض �العقل على اال

المُ -اعترض موسى  ألن خرق السفینة في  �شرع؛ ؟�شرعأم على الخضر �عقل  -علیِه السَّ
فلیس استدراكه علیه  ال �جوز في الشرع، في الشر�عة، وقتل الغالم ضرر، ،الظاهر ضرر

 .و�نما استدراكه علیه �الشرع ،�العقل
(ولو �ان مستقیًما  في الشرع غ فیه)(ففیه حجة على صحة االعتراض �الشرع على ما ال �سو  

 .في �اطن األمر)
 .......  طالب:
 ماذا؟

 .......  طالب:
یتكلم شخص عنده دلیل �عترض  مسألة تعارضت فیها األدلة ثم قال أحد برأ�ه، ه�عني لو فی نعم،

  .لوجود دلیل معارض او�ن �ان القول األول سائغً  علیه بدلیل،
�الجر  »فانطلقا �قیة لیلتهما«�كسر المیم وفتح المثناة من فوق. قوله:  »في مكتل«(قوله: 

 ،مضاف إلیه »�قیَة لیلتهما« �النصب على إرادة سیر جمیعه) »و�ومهما«على اإلضافة، 
ه �عض الحذاق على أنه مقلوب وأن ونبَّ  ،على إرادة سیر جمیعه( ،�انطلق امنصو�ً  »و�ومهما«

 ؛ ألنه ال �صبح إال عن لیل، انتهى. »فلما أصبح«الصواب: �قیة یومهما ولیلتهما لقوله �عده: 
 ،أي من اللیلة التي تلي الیوم الذي سارا جمیعه »فلما أصبح«و�حتمل أن �كون المراد �قوله: 

 �هللا أعلم. 
، و�ؤ�ده ما في التفسیر: هل »�أرضك السالم«(أي �یف وهو حرف استبعاد  )»أنى«قوله: 

]، والمعنى: ٣٧[آل عمران:  {َأنَّى َلِك َهَذا}�أرضي من سالم؟ أو من أین �ما في قوله تعالى: 
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من أین السالم في هذه األرض التي ال �عرف فیها؟ و�أنها �انت بالد �فر، أو �انت تحیتهم 
 .مهم هللا)ونهم ال �علمون من الغیب إال ما علَّ �غیر السالم. وفیه دلیل على أن األنبیاء ومن د

لو �انوا �علمون لكان الخضر �عرف أن الذي أقبل وهو متوشح بردائه األخضر ومجرد ما سمع  
(إذ لو �ان الخضر �علم �ل غیب لعرف موسى قبل أن  ،كالمه �ان عرفه لو �ان �علم الغیب

 �سأله. 
ألنه تا�ع غیر  ؛أي موسى والخضر، ولم یذ�ر فتى موسى وهو یوشع »فانطلقا �مشیان«قوله: 

 مقصود �األصالة. 
 ألن المقام �قتضي �الم التا�ع) ؛َضم یوشع معهما في الكالم ألهل السفینة »فكلموهم«قوله: 

�قال فیه ما قیل في �مشیان، و�حتمل أن  »فحملوهما«(قوله: . �عني �أن الثالثة �لهم تكلموا
ألنه لم �قع  ؛وال یلزم أنه لم یر�ب ،ألنه لم �قع له ِذ�ر �عد ذلك) ؛لم یر�ب معهما�كون یوشع 

 . لعدم االحتیاج إلى ذ�ره ؛له ذ�ر �عد ذلك
د �ضم المهملة وفتح الراء، وفي الرحلة رَ هو الصُّ  :�ضم أوله، قیل »فجاء عصفور«(قوله: 

 أن نؤوله �صرد أو �خطاف؟ هل نحن نحتاج إلى ،والعصفور معروف اف)طَّ للخطیب أنه الخُ 
إال أنه قد �كون إطالق  و�قع على حرف السفینة و�منقاره �أخذ من الماء. ،والعصفور معروف

تكون الحشرات  ،نه ذ�ابإ�ما قیل في النحل  العصفور على ما �ان من نفسه أو من جنسه،
 .إن �ان من هذا فال مانع والطیور الصغیرة �لها عصافیر، ،ب�اكلها ذ

ألنه لم ینقص  ؛لفظ النقص لیس على ظاهره) »ما نقص علمي وعلمك من علم هللا«ه: (قول 
لكن  لبتة من علم هللا تعالى،أألن علم موسى وعلم الخضر لم ینقص شیًئا  ؛شيء من علم هللا

ألنه �ال شيء �سیر فهو  ؛لبتةأ�عني ما نقص  وأنه �ال شيء، ،هذا الكالم على سبیل التجوز
 كال شيء.

وهذا  ،معناه لم �أخذ :ألن علم هللا ال یدخله النقص، فقیل ؛النقص لیس على ظاهرهلفظ ( 
و�كون التشبیه واقًعا على األخذ ال على المأخوذ منه، وأحسن منه أن المراد  ،توجیه حسن

(ألن العلم القائم بذات هللا تعالى صفة قد�مة  ؛نمِ  �العلم المعلوم بدلیل دخول حرف التبعیض)
 والمعلوم هو الذي یتبعض. ال تتبعض، 

�عني هو نقص  وقال اإلسماعیلي: المراد أن نقص العصفور ال ینقص البحر بهذا المعنى)
ا جاء العصفور وشرب شیًئا  لكن إذا نظرنا إلى الواقع: لقلته وندرته، ؛و�صح نفیه ،�سیر جد�

  ؟ما نقصأم نقص ، ا�سیرً 
 . نقصلكنه �الفعل  نقص �قدر هذا الیسیر �ال شيء،

 ، وهو �ما قیل:المراد أن نقص العصفور ال ینقص البحر بهذا المعنى: وقال اإلسماعیلي(
 بهن فلول من قراع الكتائب         وال عیب فیهم غیر أن سیوفهم  
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ألن العیب الذي أثبته صفة  ؛(أي لیس فیهم عیب) هذا �سمونه تأكید المدح �ما �شبه الذم، 
�معنى وال، أي: وال  »إال«(وحاصله أن نفي النقص أطلق على سبیل المبالغة، وقیل ، مدح

 كنقرة هذا العصفور. 
ز لقصده التمسك والتعظیم، إذ ال نقص في علم هللا وال وقال القرطبي: من أطلق اللفظ هنا تجوَّ 

إشكاًال، فقال: نها�ة لمعلوماته. وقد وقع في روا�ة ابن جر�ج بلفظ أحسن سیاًقا من هذا وأ�عد 
، وهو تفسیر »ما علمي وعلمك في جنب علم هللا إال �ما أخذ هذا العصفور �منقاره من البحر«

 .للفظ الذي وقع هنا)
{َوَما ُأوِتیُتْم ِمَن اْلِعْلِم  :-َجلَّ وَعال-�عني علمي وعلمك وعلم المخلوقات �لها في دائرة قول هللا  

�مجموعهم ما ، من یتصور منه العلم ما أوتي من العلم إال قلیالً  �ل]، ٨٥[اإلسراء:  ِإالَّ َقِلیًال}
و�ن �ان من أهل العلم من یوصف �أنه  ،-َجلَّ وَعال-�النسبة لعلم هللا  أوتوا من العلم إال قلیالً 

مع مجموعة المخلوقات ما أوتوا  لكن ومع ذلك ما أوتي من العلم إال قلیالً  �حر من �حور العلم،
 .لیالً من العلم إال ق

ألنه �قي اآلن  ؟قي�م �، (وفي قصة موسى والخضر من الفوائد: أن هللا �فعل في ملكه ما یر�د)
 .سرد الفوائد

 .......  طالب:
 ماذا؟

 ....... طالب:
 نعم.

 ....... طالب:
 مثله.

 .......  طالب:
 . عند هللا ال ینقص أصالً  ما ألن ؛تحتاج إلى تأو�ل

 .......  طالب:
�قع منهم خالف األولى دون  واألصح أنه والصغائر محل خالف، فمجمع علیه،أما من الكبائر 

ولذلك  قد تسمى معصیة لمنزلتهم، وهي �النسبة لهم قد �قال إنها معصیة لمنزلتهم، ،المعاصي
 .أسرى بدر ،في قصة األسرى  -علیه الصالة والسالم-عوتب النبي 

 .......  طالب:
 .نعمشرح 

 .......  طالب:
 سیأتي إن شاء هللا. ،�عني من �اب المعاقبة ،]٧٧[الكهف:  {َفَأَبْوا َأْن ُ�َضیُِّفوُهَما}
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 .......  طالب:
 لكن مع ذلك هو محتاج الر�وب. ن،اأقل الجمع اثننعم، 

 .......  طالب:
 یتكلم. یر�د أن
 .......  طالب:

 .ن للر�وبو �لهم محتاج همألن ؛ما فیه ما �منع ي �منع أنه معهم و�تكلم معهم؟ذال ما
 .......  طالب:

 .مع الناس سیتحدثإذا خشي اإلنسان أن یهلك ولو �ان أقل من القلیل 
 .......  طالب:

 احتمال.
 .......  طالب:

وخائف على نفسك أنت  طفللكن لو معك  واألصل أنه معهم، ،معهماحتمال أنه ما  لكن ،ال
 ،ومسألة ضرورة ألنه محتاج، لهذا الطفل أن �شیر ألخرى؛ تشیر لسیارة أجرة مثًال، فما �مكن

 .و�ال فاألصل أنه ما یتكلم �حضرة �بار
 .......  طالب:

 


