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 2 احللقة التاسعة –التجريد الصريح

-سبحانه وتعالى- وهذه طريقتهم وهذا ديدنهم، وقد يوجد بعض الحيل في بعض الصور الرتكاب أو للفرار مما حرمه هللا
تراجىىك لتىر حىىرود الحىدي  ولتىىر الفقىىه ل، وعلىى لىىل حىاع للعلمىىاال تفصىي م ولهىىم م ىارل  فىىوع  لرهىىا فىي هىىذا البىاب، ف

ك ل فىي الحيىل مىا أفتىى بىه بعاىهمة امىرأع يىاقا عليهىا الم ىال  مىق ىمؤلفىام، ومىأ أسىوأ مىا ن  وغيرها، وقد ألف في الحيل 
 أي  ب  ذل  ت  وب ،-ن أع هللا العافية- زوجها فلم تترك وسيلة إال ارتكبتها مأ أجل فراقه، فأفتاها بعاهم بأن ترتد عأ اإلس م

أع هللا ن ىى-فىىي إغا ىىة اللهفىىان، وأفتىىى الىىأ المبىىارك بافىىر مىىأ أفتاهىىا لهىىذه الفتىىو   -رحمىىه هللا تعىىالى-منىىه،  لىىره الىىأ القىىيم 
 .-ال  مة والعافية

ن أو اإلحسدا بر الوالددننمثاًل : أحسن هللا إليك، قد يفعل بعض الناس بعض أعمال الخير التي أمر بها الشارع كالمقدم
لتقدر  ستشدعر نيدة اية يفعدل هد ا األاعدال وال ل  ب  هو بواقع الج  إلى الجار أو صلة األرحام، ولكن ال يستشعر النية، وإنما 

 اهل نؤجر على ه ا؟ ،-سبحانه وتعالى-إلى هللا 
علىى يىؤجر عليىه و  -سبحانه وتعىالى-ٌب إلى هللا فعل العبادام المحاة إ ا استحارها في أوع األمر، وأن هذا عمٌل مقر   

يىة نالنية العامىة، لكىأ العبىادام الةاكىة لىل عبىادع منهىا تحتىا  إلىى  لم   تحار في جميك المفردام، تكفيهلو مفرداته و 
ىى «ولكىل   امىرم مىىا نىو  » أ مىىأ والىدار اخرىىرع لىه مىا نىىو ، لكى -سىبحانه وتعىىالى-إلىى والد ىىه يريىد لىىذل  وجىه هللا  أ أح ىأ  م 

حصىل لىه  لذل ، لل لمجرد الماافأع فه أمره لذل  وال لل   -سبحانه وتعالى-أح أ إليهما ماافأع لهما ولم   تحار أن هللا 
هم ما نواه وال  حصل له حياٌل مأ األجر، بعض الناس قد  فعل؛ ألن لىر الوالىديأ واإلح ىان إلىى الميىر مىأ الجيىران وغيىر 

بىه  -سبحانه وتعىالى-أ   تحار النية في لل كميرع ولبيرع هذا ممأ أراد هللا على درجام، والناس معفى ومحروم، م  
بىر يىدرل تحىا هىذا الة «ا فكافئوهمأ كنك إليام معروف  »أ ير  أن  ل  ماافأع، أقل في األجر، ال ح  أن ا، منهم مرير  

إلىى  ما يؤجر عليه اإلن ان، يلي  ل  مرتبىة  الةىة وهىي أن  فعىل  لى  ريىاال  وسىمعة، ليقىاعة هىذا بىار لوالد ىه، وهىذا  ح ىأ
ذه ففعىىل مةىىل هىى ،-ن ىىأع هللا ال ىى مة والعافيىىة-، هىىذا  ىىأ م جيرانىىه، وهىىذا  فعىىل، وهىىذا عنىىده مىىأ كىىنارك المعىىرو  مىىا عنىىده

 األحياال على درجام، واألمور بمقاكدها.
لعلدوم ليسد  مدن ا هدي : أحسن هللا إليكم، اي المقابل قدد يللدب بعدض النداس أو  لبدة العلدم بعدض العلدوم التديالمقدم

 .-صلى هللا عليه وسلم-علم النحو، وإنما يللب ذلك من أجل اهم كتا  هللا وسنة رسول هللا كالشرعية 
ماىأ هذا ينىدر ، نعىم يىؤجر علىى  لى  ينىدر  تحتىه القاعىدع العامىة األمىور بمقاكىدها، والوسىارل لهىا أحاىام المقاكىد، وال  

ىى فىىي علىىم حتىىى رلىىا فىىي العربيىىة، والنيىىام أ ىىرم ا بىىأن المقاكىىد نف ىىها دفهىىم الكتىىاب وال ىىنة إال مىىأ رىى ع العربيىىة، علم 
داألأ }ّلِل    ا للقصد والنية، فمة   قبىل وبعىد والجهىام ال ىا العربية، هناك ما  ةتلف فيه اإلعراب تبع   دن بأْعدد  ن قأْبدل  وأ ْمدر  م   م 

وهنىىا يبنىىى علىىى وي، مىىك نيىىة الماىىا ، لمىىا األ ألن الماىىا  إليىىه محىىذو  مىىك أنىىه من ىىمبنىىي علىىى الاىىم  [4 ]سىىورع الىىروم
ى  االام، لكأ لو حذ  الماا  إليه مك عدم قصده ونيته فإنه  عرب مك التنىويأ، فىأ ر القصىد فىي البنىاال واإلعىراب، أ ا 

ىب وي  عىر  بعينىه،     ة  ىا رجى   رىذ ليىدي، ال  قصىد رجى مة    قوع األعمى قىاعة  ىا لن، لكىأ لىو قصىد رجى   بعينىه نىو  ر وي  نص 
رع فىي ؤ    قصد حتى في اإلعراب، فهذا الحدي  وهذه القاعدع الكلية األمور بمقاكدها قاعدٌع عامة مر الرجل  رذ ليدي، فأ   

 كةير مأ العلوم وفي لةيٍر مأ األحياال، ولذا عظم أهل العلم هذا الحدي ، ورفعوا مأ حأنه وأحادوا به.
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ا أحجدم عدن من معالجة أمدر النيدة معانداد دددندد، حتدى أن بعبدهم ر مد ، يعانيالمقدم: أحسن هللا إليكم، يعاني الكثير
اء بدين النسد ا حتدىا من أن يقع اي الرياء أمام الناس، وه ا ننتشر كثيرً بعض األعمال الصالحة التي اعتاد عليها خواً 
 مع األسف، هل من توجيه حيال ه ا األمر؟

ا فىي ر  لعلم النظىامي، طى ب األق ىام اليىرعية يىرد مىنهم األسىئلة لةيىا، وهو فيمأ  فلر العلم أظهر،  فلر اهذا يوجد لةير  
دروع أو وجود الةلىل فىي النيىة،  قىوع القارىل مىنهمة نحىأ نفلىر العلىم اليىرعي فىي ق ىم اليىريعة فىي ق ىم ال ىنة فىي ق ىم 

تةلص نىوال ن ىتفيك أن ر أعيننا التةر  والوظيفىة وبنىاال األسىرع ومىا أحىبه  لى ، القرآن وغيرها مأ األق ام اليرعية، ونص  
مأ هذه األمىور، عالجنىا أنف ىنا فلىم ن ىتفك، فهىل العى   فىي تىرك طلىر العلىم اليىرعيأل ال، عليىه أن يواكىل طلىر العلىم 

فىىىي طلبىىىه تةلىىىيص نيتىىىه مىىىأ جميىىىك  -سىىىبحانه وتعىىىالى-اليىىىرعي، لمىىىا أن عليىىىه أن  عىىىالق نيتىىىه، ويصىىىد  اللجىىىأ إلىىىى هللا 
إ ا علىىم  -سىىبحانه وتعىىالى-حاىىة مىىأ علىىوم اخرىىرع ال  جىىوز التيىىري  فيهىىا،  هللا اليىىوارر؛ ألن العلىىم اليىىرعي عبىىادع م

العلىم  ، فليس الترك ع  ، ال ترك النوافل وال ترك طلر-سبحانه وتعالى-كد  النية أعان العبد على ما يريده بإ ن هللا 
؛ ألن النيىىة حىىرود، والقلىىر سىىريك لىىيس هىىو العىى  ، ولنمىىا العىى   الجهىىاد، مجاهىىدع الىىنفس، وتح ىىس النيىىة، وتعهىىد القلىىر

 حبه  ل .ما أتعاهد في لل لحظة فإنه  يرد بصاحبه إما بمفلة أو تيري  أو ي  و تعاهد، االلتفام إ ا لم ي  
صدلى -سأل رسدول هللا  -هللا عنهرضي -أن الحارث بن هشام  -رضي هللا عنها-عن عائشة  :المقدم: قال رحمه هللا

ل ني مثدييدأت اأحيانً »: -صلى هللا عليه وسلم-اقال: يا رسول هللا كيف يأتيك الوحي؟ اقال رسول هللا  -هللا عليه وسلم
لمندي ادأعي نتمثدل لدي الملدك رجداًل ايك ام عني وقد وعي   عنه ما قال، وأحيانً فصأ صلصلة الجرس، وهو أددا عليه، اي  

دفْ يأ : ولقدد رأنتده نندعل عليده الدوحي ادي اليدوم الشددند البدرد ا-ضدي هللا عنهدار -عائشدة قالد   «ما يقدول نده، وإن م عص 
 .اقً د عرأ ص  فأ جبينه ليتأ 

أم المىىؤمنيأ الصىىد قة لنىىا  -ريىىي هللا عنهىىا-ديىى  المةتصىىر، تىىروي الحىىدي  عاريىىة فىىي حىىرد الحىىدي  الةىىاني مىىأ أحا
، لنىا أحىر الرجىاع إليىه، وعىأ الحىارش لىأ هيىام -كلى هللا عليىه وسىلم-الصديق ألي بار، أحر الن اال إلى رسوع هللا 

-هىى،، والحىدي  ترويىه عاريىة 15نة )المةزومي أحد فا ال الصحابة ممأ أسلم يىوم الفىت ، واستيىهد فىي فتىود اليىام سى
أن الحىارش لىأ هيىام  -ريىي هللا عنهىا-صة الحارش، ففي الصحي  عىأ عاريىة و عأ قعأ الحارش أ -ريي هللا عنها
 .-كلى هللا عليه وسلم-سأع رسوع هللا 

ىأن الحارش لىأ هيىام وبىيأ ال ىند الم   أ لما هنان  ؤ  ال فر  ليأ ال ند الم  و  ش لىأ هيىام، أ لمىا فيمىا لىو قالىاة عىأ الحىار ع  ن  ع 
 عند جمهور العلماال، ولن لان سيا  القصة يدع على أن عارية تروي القصة مك احتماع أن تكون  "عأ"حام  "أن  "فحام 

 حارع ال ؤاع، واحتماع آرر أن تكون لم تحار هذا ال ؤاع، ولنما تنقلىه عىأ الحىارش لىأ هيىام إمىا مباحىرع أو لواسىفة،
علىىىى هىىىذا ميىىىى أكىىىحاب األطىىىرا  فالحىىىدي   حتمىىىل أن تكىىىون عاريىىىة حاىىىرم ال ىىىؤاع والجىىىواب فياىىىون مىىىأ م ىىىندها، و 

، ويحتمىل أن  اىون الحىارش لىأ هيىام أربرهىا لىذل  193ي حي   لره فىي م ىندها فىي الجىزال الةىاني عيىر كىفحة )ز   كالم  
 ة-رحمه هللا تعالى-لعلماال، لما قاع الحافظ العراقي فياون الحدي  مأ مراسيل الصحابة، وهو موكوع عند جماهير ا

 أمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذي أرسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىله الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىحالي
 

 فحامىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه الوكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىواب   
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 4 عةساحللقة التا –التجريد الصريح

تفىا يني فزعم أن مراسيل الصحابة لمراسيل غيرهم، لكأ لم يليونقل عليه االتفا ، ولن رالف في  ل  ألو إسحا  اإلسفرا
 ىند مد الةىاني، ففىي أهل العلم إلى هذا القوع، فنقلوا عليه االتفا ، فمرسل الصحالي في حام الموكوع، وقىد جىاال مىا يؤيى

 يري عأ هيام عأ أليه عأ عارية عأ الحارش لأ هيام قالاةب  مأ طريق عامر لأ كال  الز   -رحمه هللا-اإلمام أحمد 
 الأ حجر. -رحمه هللا-؛ قاله الحافظ هلأ مندٌك عند اسأع.. وعامر فيه يعف؛ لكأ له متاب  

ش أنه متصل، وأن عارية حهدم ال ؤاع والجواب، أو لم تيهد ال ؤاع والجواب فبلمها عىأ الحىار  على لل حاع سوااٌل قلنا
 نف ه، فياون مأ مرسل الصحالي، ومرسل الصحالي حامه حام الموكوع، وال فر .

بة مناسبة الحىدي  للترجمىة المناسىبة ظىاهرع، حيى  لىان ال ىؤاع عىأ كىفة الىوحي، وليفيىة مجيئىه لواسىفة حاملىه، فالمناسى
 ظاهرع.

  حتمل أن  اون ال ؤاع عأ كفة الوحي نف ه، ويحتمل أن  اون  "كيف يأتيك الوحي؟"في متأ الحدي   قوع في سؤالهة 
ىى ،  قىىوع الىىأ حجىىرة وعلىىى لىىل تقىىدير اعىىأ كىىفة حاملىىه، أو مىىا هىىو أعىىم مىىأ  لىى ،  اىىون ال ىىؤاع عىىأ الىىوحي وحاملىىه أ ا 

 ز. أتيىى  الىىوحيأل والىىوحي معنىىى  مىىأ المعىىاني إسىىناد اإلتيىىان إليىىه مجىىافإسىىناد اإلتيىىان إلىىى الىىوحي مجىىاز؛ ألنىىه قىىاعة ليىىف 
ال به فقد حق،  عني لو حةص حق به ألوه أ ق  أقوعة ال حاجة إلى ادعاال المجاز هنا؛ ألن مأ جيال به فقد جاال، ومأ ح  

ىق بىه فقىد حىق حق يقىة، فى  حاجىة  ماأ أن  قاعة حق ف ن وسقفا عنه الفرياةأل فمأ جيال به فقد جاال حقيقىة، لمىأ ح 
ىى ، أو فىىي نفيىىه عىىأ اإلىىى ادعىىاال المجىىاز هنىىا علىىى النىىزاد المعىىرو  عنىىد أهىىل العلىىم فىىي وقىىود المجىىاز فىىي لمىىة العىىرب عموم 

 النصوص اليرعية على وجه الةصوص.
هنىىا ه ق علىىى لةيىىر الوقىىا وقليلىىه، والمىىراد بىىفل ىىجمىىك حىىيأ، والحىىيأ     "ا"أحياًنددفىىي الجىىوابة  -عليىىه الصىى ع وال ىى م-قولىىه 

كأنىىه ف، ا، والتقىىدير فىىي أحيان ىىاالىىوحي أحيان ىى  ىىأتيني مىىؤرٌر عنىىه، أي ، وانتصىىابه علىىى الظرفيىىة، وعاملىىه  ىىأتينيمجىىرد الوقىىا
 .احاع لونه ميبه   اميبه   اأو حاع، أي إتيان   ،مةل امفعوع مفلق، أي إتيان   "يأتيني مثل"، اقاعة أوقات  

فىي رووس الىدواب لت ىرد فىي ال ىير، و)الصلصىلة، كىوم الملى  بىالوحي، ق عل ىل الىذي    ج  ل  الجرس الج  "صلصلة الجرس" 
وقيلة كوم حفيف أجنحة المل ، وهي في األكل كوم وقود الحديد بعاه على بعض،  م أطلق على لل كوٍم له 

عليىىىه الصىىى ع -ك فىىىي أوع وهلىىىة، والحامىىىة فىىىي تقىىىدم الصىىىوم أن  قىىىرد سىىىمعه طنىىىيأ، وقيىىىلة هىىىو كىىىوم متىىىدار ك ال يىىىدر  
أل ه الوحي وهو محمود بالجرس وهو مذمومب   ليف ح   ة-وهذا إحااع- الوحي، ف  يبقى فيه مت ٌك لميره، فإن قيل -موال  

ب  ه الوحي وهو محمىود بىالجرس وهىو مىذموم  «الجىرس مزمىار اليىيفان»لصىحة النهىي عنىهألف ففىي كىحي  م ىلمة  كيف ح 
 اال تىدرل الم ركىة ليت ى»وفي سنأ ألىي داود  «للٌر وال جرس ال تصحر الم ركة رفقة  فيها»ة اعأ ألي هريرع، وفيه أ ا  

ه يىب  وجاال غيىر  لى  مىأ األحاديى  ممىا يىدع علىى  م اتةىا  الجىرس، فىالوحي محمىود والجىرس مىذموم فكيىف     «فيه جرس
ل  افىىي ه بىىه فىىي جميىىك كىىفاته، لىىه بالميىىب  ال يلىىزم مىىأ التيىىبيه ت ىىاوي الميىىب   مىىود بالمىىذمومألف أجيىىر عىىأ  لىى  بأنىىهالمح

له جهتانة جهة قوع وجهة طنيأ ولطراب، فمأ حي  القوع وقىك  - عني كوم الجرس-احتراكهما في كفة ما، فالصوم 
يىوم القيامىىة  -سىبحانه وتعىىالى-عنىه، لمىا جىىاال تيىبيه رويىىة البىاري التيىبيه بىه، ومىىأ حيى  الفنىيأ واإلطىىراب وقىك التنفيىىر 

له مك و  ر  الروية بالروية ال المرري بالمرري، ومةله النهي عأ ميالهة البعير في ل  تيبيه به لروية القمر ليلة البدر، فالمراد 
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إ ا كىىلى أحىدلم فىى  يبىىرك » ة-عليىىه الصى ع وال ىى م-لويىىك اليىديأ قبىىل الىىرلبتيأ،  قىوع  -عليىىه الصى ع وال ىى م-أمىره 
نىافر لينهمىا، فىالمنهي عنىه النىزوع علىىى هىل هنىىاك تنىافر لىيأ الجملتىيأأل ال ت «ياىك يد ىه قبىل رلبتيىهكمىا يبىرك البعيىر، ول  

األرض بقوع ميالهة للبعير في لروله حينما يةير المبار ويفر  الحصا، ال مأ جهة تقد م اليديأ على الرلبتيأ وويعهما 
 فقط، وفرٌ  ليأ مجرد الويك والبروك، فر  ليأ مجرد ويك اليديأ قبل الرلبتيأ وبيأ البروك.

 النهي عن البروك.أو  البروك، حدنث ،مرد أخرى  -إليكمأحسن هللا - المقدم: الحدنث
إ ا كلى أحدلم ف  يبرك لما يبرك البعيىر، »عأ ميالهة البعير في لروله  -وهو حدي  كحي -جاال النهي في ال نأ 

 .«ولياك يد ه قبل رلبتيه»ال م الم األمر  «ولياك
 ؟-عليه الصالد والسالم-المقدم: ه ا من قوله 

 .«ولياك يد ه قبل رلبتيه»ة -عليه الص ع وال  م-مأ قوله 
 المقدم: ليس من إدراج الراوي؟

ق، بعىض أهىل العلىم لمىا رأ  أن البعيىر يبىرك ت ىليس مأ إدرا  الراوي، وليس فيىه قلىر لمىا يىزعم بعاىهم، لىل الحىدي  م
لىىه البعيىىر، نقىىوعة ال، لىىروك البعيىىر هىىو نزو فيقىىدم يد ىىه قبىىل رلبتيىىه قىىاعة انقلىىر علىىى الىىراوي؛ ألن ويىىك اليىىديأ هىىو لىىروك 

 ص البعير حتى ينزع على األرض بقوع فيةير المبار ويفر  الحصىا، ولالحعلى األرض بقوع، ف   قاعة لرك البعير وحص
ك ما يبر لال يبرك »لو قدم رلبتيه قبل يد ه أحبه غير البعير مأ الحيوانام، أحبه الحمار مة  ، ال مأ هذه الحيةية النهي 

مجىرد ويىك، فىرٌ   «ولياىك»صدر الحدي  موافق لعجىزه، واألمىر لويىك اليىديأ ف  عني ينزع على األرض بقوع، «البعير
علىىى األرض لىىيأ أن تاىىك المصىىحف علىىى األرض وبىىيأ أن تلقيىىه علىىى األرض وترميىىه علىىى األرض، أو ويىىك اليىىيال 

ويىك المصىحف علىى األرض جىارز عنىد أهىل العلىم  ه على األرض، هو مرده إلىى األرض لكىأ فىرٌ  لينهمىا،و وللقا اعموم  
أ فىالنهي عىأ ميىالهة البعيىر مى «ولياىك يد ىه قبىل رلبتيىه»ه على األرض رفٌر عظيم، فرٌ  لينهما، ولذا قاعة اللكأ إلقا

 وجه دون وجه، إ ا علم هذا فما ورد في  م الجرس كحي  ال مرية فيه.
 : يعني السنة اآلن يقدم نديه؟المقدم

ة إ ا سجد ويك رلبتيه قبىل -كلى هللا عليه وسلم-الظاهر؛ ألن الحدي  أرج  مأ حدي  وارل، لان رسوع هللا هذا هو 
 يد ه.
 : ما يكون النهي عن صفة البروك كبروك البعير ال على ما نبرك عليه؟المقدم

ولىه حىاهد مىأ حىدي  الىأ  «ولياىك يد ىه قبىل رلبتيىه»النهي عأ ميالهة البعير في النزوع على األرض بقوع؛ ولىذا قىاعة 
حصل في فهم الحدي ، الذي ادعى أن الحدي  انقلر علىى الىراوي قىاعة  ،عمر وغيره. المقصود أن الة   الذي حصل

ر، نقوعة ال، لىيس هىذا لىروك البعيى فهذا لروك البعير أل«ال يبرك لما يبرك البعير ولياك يد ه»هذا تناقض، ليف  قوعة 
ض بقوع أ ار المبار وفر  الحصىار، وت ىمعون أنىتم بعىض النىاس ينىزع علىى األرض بقىوع، لروك البعير إ ا نزع على األر 

 حيال ونزع على األرض بقوع  قولونة لرك، الرجل لرك. أولبير سأ أو والناس إ ا اإلن ان وقك إما مريض 
 ؟المعنى تمامً على ما نبرك يختلف ا لو قال: «كما يبرك»: -عليه الصالد والسالم-المقدم: لكن ارق بين قوله 
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 6 عةساحللقة التا –التجريد الصريح

  قىىوعة ل همىىا سىىنة، سىىوااٌل قىىدم يد ىىه أو قىىدم رلبتيىىه ال فىىر ، -رحمىىه هللا تعىىالى-عىىم نعىىم، علىىى لىىل حىىاع حىىي  اإلسىى م ن
م  والم ىىألة معروفىىة عنىىد أهىىل العلىىم، وهىىي م ىىألة اجتهاد ىىة، فىى  ينبمىىي التيىىديد فىىي مةىىل هىىذا، إ ا علىىم هىىذا فمىىا ورد فىىي 

نىاس، ووجىد الجرس كحي  ال مرية فيه، ف  ينبمىي للم ىلم أن يت ىاهل فىي مةىل هىذا، ولن عمىا بىه البلىو  وت ىاهل بىه ال
أولىىى علىىى حظىىوس الىىنفس، وأولىىى مىىأ  -عليىىه الصىى ع وال ىى م-ليىىنهم مىىأ غيىىر نكيىىر، لكىىأ إيةىىار مىىراد هللا ومىىراد رسىىوله 

مقدمىىٌة علىىى لىىل اعتبىىار. فعلىىى الم ىىلم أن  -كىىلى هللا عليىىه وسىىلم-متابعىىة النىىاس وتقليىىدهم، ففاعىىة هللا وطاعىىة رسىىوله 
لمةيرع أ الناس ممأ التلي ب ماد األغاني والمزامير مأ ارتيار بعض النممام ا حتاط لدينه، وما نراه ون معه مأ لةيٍر م

رتكىاب في مةل الهاتف والجواع وأجراس البيوم عليهم التوبة واإلق د والندم واستبداع  ل  مما  ماأ اسىتعماله مىأ غيىر ا
هىذه النممىام الموسىيقية فىي نىر  اسىتعماع مةىل هىذه األكىوام، ومةىل أن مىأ األسىف اليىديد لىل محظور، ومأ المؤسىف 

علىى  مىا ن ىمك فىي الم ىاجد أ نىاال الصى ع ممىا  يىو  افىي المفىا ، لةيىر   اوأحيان ى ،ق العلىمل ىمىواطأ العبىادع لالم ىاجد وح  
المصىىليأ وفىىي المفىىا  وغيرهىىا مىىأ األمىىاكأ الفايىىلة مةىىل هىىذه النممىىام، علىىى الم ىىلم أن  حتىىاط لدينىىه، حىىةص  ىىأتي 

 واب، ويرتكر في الوقا نف ه محظور، فعلى الم لم أن ينتبه لمةل هذا، ويهتم به.اللتماال ما عند هللا مأ  
ال ل مااإ ا قاى هللا األمر في » قاعة -كلى هللا عليه وسلم-رو  اإلمام البةاري ب نده عأ ألي هريرع قاعة إن نبي هللا 

ىيربا الم ركىة بأجنحتهىا ر   ى» أو «اعان  ا  أ لأنىه كلصىلة علىى كىفوان، فىإ ا فىز  د عىلقولىه »  جىوز هىذا و اك« عان ار ا 
ةىل هىو م «كلصلة علىى كىفوان»الحدي . فقولهة  «ة الحق وهو العلي الكبيرللذي قاع قلوبهم قالواة ما ا قاع ربامأل قالوا

 قوع الم مود.اله هنا، وهو كوم المل  بالوحي، والميب   «كلصلة الجرس»قولهة 
ن ألم منه أن الوحي لله حديد، ولكىأ هىذا النىود أحىد، وهىو وايى ؛ فه   عني أحد أنواد الوحي، وي   «وهو أحده علي»قولهة 

به الفهم مأ ل ٍم مةل الصلصلة أحد مأ الفهم مأ ل م الرجل بالتةاطىر المعهىود، ال حى  أن الفهىم مىأ الكى م الىذي  يى
ليىدع اطبه بىالك م المعهىود لىيأ الرجىاع، وفارىدع هىذه كلصلة الجرس أحد مأ فهم الك م الذي يتمةل فيه المل  رج   فيةا

آن، ، ورفك الدرجام، والظاهر أن  لى  ال  ةىتص بىالقر -عليه الص ع وال  م-ما يترتر على الميقة مأ زيادع الزلفى له 
عليه، حاع نزوع الوحي  -كلى هللا عليه وسلم-كما في حدي  البس الجبة المتام  بالفير في الحق، فإن فيه أنه رآه 

ىىولنىىه لىىيمط،  عنىىي مىىأ حىىدع مىىا ي   عليىىه الصىى ع -ال ىىنة وحىىي؛ ألنىىه و ، وهىىذا مىىأ ال ىىنة -الصىى ع وال ىى معليىىه - إليىىه ىلق 
 ا ينفق عأ الهو  إن هو إال وحٌي يوحى.م -وال  م

 


