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 2 احللقة احلادية عشر –التجريد الصريح

يأوي  ا لقد كانويرحم هللا لوط   ،نحن أحق بالشك من إبراهيم»: -عليه الصالة والسالم–الحديث كما في الصحيح، يقول 
ل، هذا من األحاديث التي في ظاهرها اإلشكا «إلى ركٍن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف ألجبت الداعي

اله على ق «نحن أحق بالشك من إبراهيم»حينما قال:  -عليه الصالة والسالم-لكنها ليست بمشكلة عند أهل العلم، فالنبي 
 براهيم؛ لئال يتطاول بعض السفهاء فيقول: إن إ-عليه السالم- جهة التواضع، والهضم من حقه، والرفع من شأن إبراهيم

ركٍن  أوي إلىلقد كان ي اويرحم هللا لوط  »أن يرفع هذا االحتمال من قلوب الناس،  -عليه الصالة والسالم-شك، فأراد النبي 
شيرته، وقد كان يأوي ومراده بذلك من بني جنسه وقومه وع[ 80 ]سورة هود َأْو آِوي ِإَلى ُرْكٍن َشِديٍد{}حينما قال:  «شديد

ك ش هلبث بضع سنين يوسف، وما في «ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف». -سبحانه وتعالى-إلى ركٍن شديد، وهو هللا 
ه لرفع شأن يوسف ووصف -عليه الصالة والسالم-أن النفس مجبولة على حب الحرية والخروج من السجن، وقاله النبي 
ير يوسف لو غ [50 سف]سورة يو  َلى َربِ َك{}اْرِجْع إِ باألناة لتبرأ ساحته وتظهر براءته للناس كلهم، لما جاءه الداعي قال: 

رج خك أو العزيز لو جاءه الداعي الذي يطلبه إلى المل   -عليه السالم-جاءه الداعي خرج مباشرة ، أقول: غير يوسف 
 َما َأْلهُ اسْ فَ بِ َك }اْرِجْع ِإَلى رَ مباشرة، لكن يريد أن تبرأ ساحته من كل وجه، ويعرف ذلك الخاص والعام، أراد أن يقول له: 

}  لتظهر براءته للناس كلهم. [50 ]سورة يوسف َباُل النِ ْسَوِة الالَِّتي َقطَّْعَن َأْيِدَيُهنَّ
 ؟«ال تفضلوني على يونس بن متى»: -صلى هللا عليه وسلم-: هل مثل هذا قوله المقدم

ن ذي يتضماألنبياء، والمراد به التفضيل الهو مثله نعم، التفضيل بين األنبياء جاء منعه، جاء النهي عن التفضيل بين 
عليه -ى حصل منه ما حصل، مما يجعل بعض السفهاء يتطاول عليه، ويقع فيه، لكن النبي ت  التنقص، فيونس بن م  

ال »وفي رواية:  «ال تفضلوني على يونس»أراد أن يقطع مثل هذه التصرفات من السفهاء، فقال:  -الصالة والسالم
الصالة  عليه-أفضل األنبياء، وهو سيد ولد آدم، لكن يقول هذا  -عليه الصالة والسالم-والرسول  «بياءتفضلوا بين األن

 للمحافظة على حقوق األنبياء، وعدم التطاول عليهم. -والسالم
مسائل  مان فيالمقدم: هل يفهم من هذا يا شيخ أن اإليمان في مسائل الغيب ربما يكون عند بعض الناس أقل من اإلي

 لشهادة؟ا
لعجل ما أن قومه عبدوا ا -عليه السالم-موسى  -سبحانه وتعالى-ال شك أنه ليس الخبر كالمعاينة، ولذا لما أخبر هللا 

إن و لتصرف ا، ألقى األلواح لما رآهم معاينة، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، يختلف اكان تصرفه مثل تصرفه لما رآهم عيان  
وجٍه با ال يحتمل النقيض النقيض لكن المعاينة تختلف عن الخبر، وإن كان الخبر صادق  كان الخبر خبر صدق ال يحتمل 

 من الوجوه.
 حوال؟ ل من األا بأي حافي هذه الجزئية كان ناقص   -عليه السالم-أن إيمان إبراهيم بالمقدم: لكن ال يمكن أن يقال 

 ا بأي حال من األحوال.ا أبد  أبد  
 :ئلة تفضلا أسالمقدم: نعم، عندنا أيض  

ليه بين تفٌق عميا شيخ ذكرتم الفرق بين قولنا متفٌق عليه، وبين ما رواه البخاري ومسلم مثال ، فهل هذا التفريق 
 ثين؟المحد ِ 
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ريق طجاه عن ق عليه بين الشيخين إذا خر  ف  ت  ا إذا كان عن صحابي واحد، ولو اختلف اللفظ، في  الحديث يكون واحد  
يخ بن تيمية جد شاصحابي واحد، وإذا كان عن صحابيين فإنه يقال: أخرجه البخاري عن فالن ومسلم عن فالن، المجد 

ي فج خر  متفق عليه حتى ينضم إلى الشيخين اإلمام أحمد في المسند، فإذا كان الحديث م اإلسالم صاحب المنتقى ال يقول
ع ممتفق عليه  ا يقولواحد قال المجد متفق عليه، البغوي في شرح السنة أحيان  المسند والصحيحين من طريٍق صحابي 

اختالف الصحابي، وهذا اصطالح خاص به، فيقول: متفق عليه أخرجه محمد عن ابن عمر يعني البخاري ومسلم عن 
 أبي هريرة، وهذا يختلف عن االصطالح السائد المعروف.

 سواء؟ ؟متفق على صحته هالمقدم: ومثل
فق على صحته يعني لم يختلف أحد في صحته، ولو لم يكن في الصحيح، يعني العلماء ما اختلفوا في تصحيح هذا مت

 الحديث.
 المقدم: بخالف متفٌق عليه؟

 متفق عليه يعني بين الشيخين.
 بعض األلفاظ رواه البخاري ومسلم أخرجه الشيخان سواء؟ االمقدم: لكن أيض  

 ال إشكال.
 اختالف عند المحدثين؟المقدم: هذا فقط 

 نعم.
نفس بطالب: يا شيخ: في متن الحديث لفظ: )وعيت( )وأعي( هل وردت في بعض الروايات بصيغ مختلفة أم أنها 

 الصيغة التي وردت هنا؟
 أنه لم يكن هناك اختالف في ألفاظ الحديث بين رواة الصحيح. اظاهر توجيه الشراح بما ذكرناه سابق  

 ؟عنعنوالم نأالمؤنن هل هناك فرق بين السند أيك في حديثكم قبل قليل بالنسبة للسند المؤنالمقدم: أحسن هللا إل
 .-رحمه هللا-ر طبة المختِص من هذا عندما تفضلتم بشرح خ اا أننا في المقدمة ذكرنا شيئ  خصوص  

جاء ، و -هللا عليه وسلمصلى -: أن الحارث بن هشام سأل رسول هللا -رضي هللا عنها-الباب تقول عائشة هنا في حديث 
ن ال ن أو المؤنأ، األصل أن السند المؤن-عليه الصالة والسالم-عنها في المسند عن الحارث بن هشام أنه سأل النبي 
 يختلف عن السند المعنعن، ولذا يقول الحافظ العراقي:
.............................................. 
 سووووووووووووووووووووووووووا وللقطووووووووووووووووووووووووع نحووووووووووووووووووووووووا البرديجووووووووووووووووووووووووي

 

 ( حكووووووووووووووووووووووم )عوووووووووووووووووووووون( فالجوووووووووووووووووووووول  )أن   وحكووووووووووووووووووووووم 
 حتووووووووووووووووى يبووووووووووووووووين الوصوووووووووووووووول فووووووووووووووووي التخووووووووووووووووري    

 

بين السند المؤنن والسند المعنعن، فالمعنعن على  اوابن الصالح نقل عن اإلمام أحمد ويعقوب بن شيبة أن هناك فرق  
عليه صلى هللا -االتصال والمؤنن عن االنقطاع، والسبب أنه وقف على حديث محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي 

مر  به  اخرى عن محمد بن الحنفية أن عمار  اإلمام أحمد ويعقوب بن شيبة قاال متصل، والرواية األفقال مر  به،  -وسلم
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 4 رعش يةداحللقة احلا –التجريد الصريح

فقال: منقطع، فأخذ من هذا أن اإلمام أحمد ويعقوب بن شيبة يفرقان بين المؤنن والمعنعن،  -صلى هللا عليه وسلم-النبي 
 :-حمه هللا تعالىر -الحافظ العراقي لكنه كما قال 

............................................. 
 

 بهب صووووووووووووووووووووووو  كووووووووووووووووووووووذا لووووووووووووووووووووووه ولووووووووووووووووووووووم يصووووووووووووووووووووووو    
 
 

 ن عماريعني ما نظر إلى السبب الحقيقي في االختالف بين حكميهما على الحديث بطريقيه، فمحمد بن الحنفية لما قال ع
يروي عن عمار قصة  حصلت له يرويها عن صاحبه عن مر  به، محمد بن الحنفية  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي 

عليه الصالة -به النبي  اصاحب الشأن فهي متصلة، وفي الطريق اآلخر الذي قال فيه محمد بن الحنفية أن عمار  
ن من عليه باالنقطاع، يعني فرٌق بين أن نقول: عن فال االحنفية يتحدث عن قصٍة لم يشهدها فحكمبن ، محمد -والسالم
ت له نحن نروي عن الشيخ مباشرة والقصة حصل ..أن الشيخ محمد بن إبراهيم قال له مثال   يخ عن الشيخ ابن بازالمشا

 العزيز لكن لو قلنا: عن فالن الذي هو شخص متأخر في طبقتنا مثال  أن الشيخ محمد بن إبراهيم قال للشيخ عبد متصل،ف
هذه الحيثية، الشخص إذا نقل القصة عن صاحبها تكون  مثال  هذه قصة لم نشهدها فهي منقطعة، فهي تختلف من

ا ع، ولذحكم االنقطا احكمه هنقل عنه فهذمتصلة، لكن إذا تحدث عن قصة لم يشهدها ولو شهد أو أدرك أحد طرفيها ولم ي  
 قال الحافظ العراقي:

............................................. 
 

 بهب صووووووووووووووووووووووو  كووووووووووووووووووووووذا لووووووووووووووووووووووه ولووووووووووووووووووووووم يصووووووووووووووووووووووو    
 
 

 عنعن،ن في حكم المأابن الصالح ما فهم المقصد من اختالف الحكمين على الطريقين، وإال فاألصل أن السند المؤن يعني
أن و دليس، من وصمة الت اد أهل العلم أن يكون الراوي بريئ  والحكم عند أهل العلم حكمه االتصال بالشرطين المعروفين عن

 ين أهل العلم في ذلك.يكون قد لقي أو عاصر من روى عنه على الخالف ب
صلى هللا عليه -قالت: أول ما بدئ  -رضي هللا عنها-المؤمنين  : باب: عن عائشة أم-رحمه هللا-المقدم: قال 

فكان ب إليه الخالء، ب ِ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح، ثم حُ  -وسلم
د لذلك، ثم يرجع إلى خديجة د، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزوَّ دَ الليالي ذوات العَ  ،وهو التعبد، ث فيهيخلو بغار حراء فيتحنَّ 

 فغطني فأخذني قال: بقارئ  أنا ما»ك فقال: اقرأ، قال: د لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملَ فيتزوَّ 

 أرسلني ثم الجهد، مني بلغ حتى الثانية فغطني فأخذني ارئ،بق أنا ما فقلت: اقرأ، فقال: أرسلني ثم الجهد، مني بلغ حتى

نَساَن ِمْن اإلِ }اْقَرْأ ِباْسِم َربِ َك الَِّذي َخَلَق * َخَلَق  فقال: أرسلني ثم الثالثة فغطني فأخذني بقارئ، أنا ما فقلت: اقرأ، فقال:
يرجف  -صلى هللا عليه وسلم-فرجع بها رسول هللا  [4-1 ]سورة العلق ِباْلَقَلِم{ْكَرُم * الَِّذي َعلََّم األَ َعَلٍق * اْقَرْأ َوَربَُّك 

لوه، حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها فزمَّ  «لونيزم ِ  لونيزم ِ »فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد، فقال: 
، وتكسب ل  إنك لتصل الرحم، وتحمل الكَ ، ا: كال وهللا ما يخزيك هللا أبد  فقالت خديجة «نفسي على خشيت لقد»الخبر: 

بد المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن ع
االعزى ابن عم خديجة، وكان امر  قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من اإلنجيل ما شاء هللا  ء 

 ماذا أخي ابن يا ورقة: له فقال ،قد عمي، فقالت خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك اكبير   ان شيخ  أن يكتب، وكا

ل الذي الناموس هذا ورقة: له فقال رأى، ما خبر -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول فأخبره ترى؟  يا موسى، على هللا نزَّ
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 يأتِ  لم نعم قال: «هم؟ مخرجيأوَ » :-وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول فقال قومك يخرجك إذ احي   ليتني ،اجذع   فيها ليتني

 الوحي. رتَ وفَ  توفي، أن ورقة ينشب مل ثم امؤزر   انصر   أنصرك يومك نييدرك وإن ،عودي إال به جئت ما بمثل قط رجلٌ 
- به دئب ما أول قالت: -عنها هللا رضي- المؤمنين أم عائشة عن" الثالث: الحديث في -تعالى هللا رحمه- المؤلف فيقول
 الصبح". قفلَ  مثل جاءت إال رؤيا يرى  ال فكان النوم، في الصالحة الرؤيا الوحي من -وسلم عليه هللا صلى
 مل عائشة ألن الصحابة؛ مراسيل من أنه فيحتمل تولد، أن قبل حصلت قصةٍ  في -عنها هللا رضي- عائشة ترويه الحديث هذا
 أن هرالظا لكن يني،يسفرااإل إسحاق ألبي اخالف   العلم أهل جماهير عند تقدم كما حجة الصحابة ومراسيل القصة، هذه تدرك

 ام أول قولها: فيكون  «فغطني» قال: فيه: لقولها ؛-وسلم عليه هللا صلى- النبي من ذلك سمعت -عنها هللا رضي- عائشة
 ومناسبة المراسيل، من يكون  وال موصوال   الحديث فيكون  وحينئذٍ  -وسلم عليه هللا صلى- النبي به ظتلف   ما حكاية به ئد  ب  

 عن -ي البخار  أعني- الحديث إسناد في وقوله الوحي. بدء باب والباب به، ئد  ب   ما أول :اجد   ظاهرة الوحي ءد  لب   الحديث

{ تعالى: قوله من مأخوذ هذا المؤمنين، أم عائشة م  ات ه  ه  أ م ه  و اج   في ال النكاح، وتحريم ام،االحتر  في أي [6 األحزاب ]سورة }و أ ز 

 المؤمنين أم :للواحدة قيل وإنما حجر: ابن قال ذلك، أشبه وما ات،البن ونكاح والسفر لوةالخ   من يعني فيه، لفاخت   مما ذلك غير

 العيني: وقال والمؤمنات، أي نينالمؤم أمير يقال: كما يعني  الراجح على المؤمنات أم لها: قالي أن من مانع فال وإال للتغليب،

 ،الرجال خطاب في يدخلن ال أنهن حاألص على بناء   يقال، ال أنه واألصح خالف، فيه المؤمنين؟ أمهات عنهن: يقال وهل
 صححه روالخب الوجهين أصح هذا كثير: ابن وقال .نسائكم أم ال رجالكم أم أنا قالت: أنها -عنها هللا رضي- عائشة عن وجاء

 القاري. عمدة في والعيني تفسيره، في كثير ابن الحافظ
 يهعل نص الجواز، حواألص العيني: قال العلم، ألهل قوالن فيه المؤمنين؟ أبو :-وسلم عليه هللا صلى- للنبي يقال وهل

{ تعالى: قوله ومعنى الحرمة، في يعني وغيره الشافعي ال ك م  ٍد م  ن ر  ج  م ٌد أ ب ا أ ح  ان  م ح   لبه،لص عنيي [40 األحزاب سورة] }م ا ك 

إنما أنا لكم » ل:قا أنه -والسالم الصالة عليه- أنه روي  لما كأبينا، هو يقال: وإنما أبونا، يقال: ال أنه إسحاق أبي األستاذ وعن
 حسن. بطرقه حديث وهو ،هماج وابن والنسائي داود أبي سنن في جمخر   والحديث «بمنزلة الوالد أعلمكم

 نم   الرؤيا تليس القزاز: وقال الوحي، أقسام نم   أي تبعيضية، هذه نم   الوحي" "من الدال وكسر دةالموح بضم ئ"دِ بُ  ما "أول
س  م ن   :تعالى قوله في كما يعني الجنس، لبيان "نمِ " تكون  هذا فعلى الوحي، ت ن ب وا الر  ج  ث ااأل  }ف اج  {و    [30 الحو  ]سورة ن 

 رؤيا رأى فتقول: ،الفعل لمعاني اتبع   لمعانيه، اتبع   مصادر له رأى والفعل ى،ؤ  ر   وجمعها رأى، مصدر ىل  ب  كح   ىل  ع  ف   "الرؤيا"

 بعقله. يعني ارأي   ورأى ببصره، يعني رؤية   ورأى ،النوم في يعني
 رك  ذ   النوم" "في ضغث، فيها ليست التي وهي "الصادقة" البخاري: صحيح من التعبير كتاب في يعني التعبير وفي "الصالحة"

 يتوهم من موه   لدفع أو توضيح، مجرد هو ماب تصريح فهو النوم، في إال تكون  ال الرؤيا ألن والبيان؛ اإليضاح زيادة جردلم هذا

 حكاه افيم أشهر ستة الرؤيا مدة وكانت ،ام  ل  ح   يسمى غيرها ألن أو حة،موض    صفةٌ  فهي العين، رؤية على تطلق الرؤيا أن

 يعلم وبهذا ،-والسالم الصالة عليه- مولده شهر وهو ربيع، شهر في حصل بالرؤيا ةالنبو   ابتداء يكون ف وحينئذٍ  وغيره، البيهقي

 األشهر لستةا سنة، وعشرين اثالث   النبوة ومدة أشهر، ستة الرؤيا مدة تكان إذا النبوة، من اجزء   وأربعين ستة من اجزء   كونها

 .اجزء   وأربعين ستة من اجزء   الرؤيا كون فت نصف، ن و وأربع ستة سنة ن و والعشر  والثالث سنة، نصف
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 6 رعش يةداحللقة احلا –التجريد الصريح

 الوضوح، بحالص وفلق الرؤيا بين الشبه ووجه الحرام، المسجد دخول كرؤياه الصبح" قفلَ  مثل جاءت إال رؤيا يرى  ال "فكان

 الحال على صبتن   أو الصبح، فلق مثل امجيئ   جاءت إال أي محذوف بمصدر صبن   و)مثل( الصبح، ضياء هو قوالفل  

 الصبح. ضياء ة  ه  ب  مش   والتقدير
 تحقق لعدم للمجهول يأ فاعله يسم لم بما بب   ح   نيوب   االختالء، أي وة،ل  الخ   بمعنى مصدر بالمد الخالء الخالء" إليه بب ِ حُ  "ثم

 معها نأل ؛-والسالم الصالة عليه- الخلوة إليه تب  ب   وح   ،-وتعالى سبحانه- هللا عند من ل  ك   كان وإن ذلك، ىعل الباعث

  قيل: كما امتمكن   منه الوحي ليجد ق؛الخل   عن واالنقطاع القلب، فراغ يحصل
............................................. 
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 غهوتفر    الدنيا لأشغا من القلب تريح ألنها ة؛ل  ز  الع   فضل على تنبيهٌ  ذلك وفي مرة، ألول يجيئه ما يقبل الخالي القلب أن شك ال 
ل المسلم يوشك خير ما» حديث: شرح في ذلك وتفصيل حكمها، بيان   يأتي زلةوالع   بربه، غيره عن يخلو أن لوةوالخ   تعالى، هلل

 التي وصالنص من فيه جاء وما الموضوع هذا وألهمية ،-تعالى هللا شاء إن- اإليمان كتاب من «ف الجبالع  غنٌم يتبع بها ش  

 ءتجا محمودة، زلةالع   مكانه. في التفصيل ونترك ر،مختص   بكالمٍ  النصوص هذه لمثل للتوفيق مقد   ن   التعارض ظاهرها

 ،والجماعات عم  الج   وشهود أذاهم، على والصبر الناس، مخالطة طة،ل  الخ   بمدح اأيض   النصوص وجاءت بمدحها، النصوص
 ال ناس،ال لبعض بالنسبة محمودة لةز  الع   أن شك فال ذلك، وغير الجاهل، ليموتع منهم، يقع ما وتغيير الناس، محافل وحضور

 حقه في عزلةال هذا فمثل بغيره، يتأثر ممن كان إذا العكس بل والتأثير، التغيير على القدرة عنده ليست أو يستطيع ال من سيما

 في طةل  لخ  ا لهم: يقال هؤالء مثل بغيرهم يتأثرون  ال وهم غيرهم، في التأثير على القدرة لديهم الذين الناس بعض بينما أفضل،

 أمرهمو  وأرشدهم وعلمهم وانفعهم بالناس اختلط له: يقال هذا هو، يتأثر وال الناس، في يؤثر أن يستطيع الذي أفضل، حقهم

 ل.اعتز   له: يقال هذا مثل التأثير يستطيع وال يتأثر الذي لكن وانههم،
 منى إلى هبالذا  يسار على أميال ثالثة نحو مكة وبين بينه جبل وحراء الجبل، في بق  الن   وه الغار حراء" بغار يخلو "وكان

 نم وهو د،التعب   ثالتحن   يعني ث،يتحن   مصدر إلى عائدٌ  هو الضمير د،التعب   وهو ثاء، يعني مثلثة، وآخره بالحاء فيه" ث"فيتحنَّ 
 بمعنى وه أو ب،و  والح   اإلثم اجتنب إذا ب(وتحو   م)تأث   مثل لمصدرها، فاعلها اجتناب أي السلب، معناها التي األفعال

 وقع وقد ألجداف،ا األجداث: في يقال كما ثاء ، لد  ب  ت   والفاء ،-السالم عليه- إبراهيم ملة الحنيفية يتبع أي بالفاء، ف()يتحن  

  ...الزهري  تفسير من جٌ مدر   (ث)التحن   وتفسير ف()يتحن   السيرة: في هشام ابن رواية في بالفاء كذلك
 

 


