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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمٍد، وعلى آله 

 وأصحا�ه أجمعین.
 أما �عد:

َثَنا َ�ْحَیى ْبُن ُ�َكْیٍر، َقاَل: : "-رحمه هللا تعالى-فیقول اإلمام البخاري  َثَنا حَ َحدَّ  ُعَقْیٍل، للَّْیُث، َعنْ ادَّ
ُل َما ُبِدَئ ِ�ِه نََّها َقالَ أَ ِمِنیَن َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّ�ْیِر، َعْن َعاِئَشَة ُأمِّ الُمؤْ  ْت: َأوَّ

اِلَحةُ ِمَن الَوْحيِ  -صلى هللا علیه وسلم-َرُسوُل للااَِّ  ْؤَ�ا الصَّ  ".  الرُّ
ُل َما ُبِدَئ ِ�هِ  التي تروي لنا هذه القصة قالت: " -رضي هللا تعالى عنها-عائشة  ، ظاهر " َأوَّ

، السیاق أنها قطًعا ما أدر�ت القصة، عائشة لم تدرك القصة قطًعا، وظاهر السیاق أنه من قولها
ُل َما ُبِدَئ ِ�ِه َرُسوُل للااَِّ قالت: " ن مراسیل مكون الخبر �"، فعلى هذا -صلى هللا علیه وسلم-َأوَّ

الصحا�ة، من مراسیل الصحا�ة، وما یرو�ه الصحابي مما لم �سمعه أو لم یدر�ه إما لصغر 
و�ما في روا�ات ابن عباس وابن الز�یر والحسن والحسین وغیرهم من صغار  ،سنه؛ �ما هنا

علیه الصالة -ثناء التحدیث �الخبر من قبله الصحا�ة مما لم یدر�وا لصغر سنه، أو لغیبته أ
م ل، أو لتأخر إسالمه؛ �ما لو روى لنا أبو هر�رة مثل هذا الحدیث نجزم �أن أ�ا هر�رة -والسالم

 �سلم في ذلك الوقت؛ ألنه أسلم عام خیبر سنة سبع، وعائشة ُولدت �عد البعثة، �عد هذا الخبر.
ُ�سمى مرسل صحابي، ومراسیل الصحا�ة عند عامة المقصود أن مثل هذا الخبر عند أهل العلم 

 أهل العلم موصولة لها حكم الوصل.
 أمـــــــــــا الـــــــــــذي أرســـــــــــله الصـــــــــــحابي

 
 فحكمـــــــــه الوصـــــــــل علـــــــــى الصـــــــــواب 

آن ما یرو�ه حبر األمة وترجمان القر و�ال فماذا ع ،أنها مقبولة �الموصوالت وُنقل علیه االتفاق 
نه لم �سمع إر منه لم �سمعه حتى قال الغزالي: مباشرة، �ثی -علیه الصالة والسالم-عن النبي 
 -علیه الصالة والسالم-إال أر�عة أحادیث، وما یرو�ه عنه  -علیه الصالة والسالم-من النبي 

، -علیه الصالة والسالم-لقر�ه من النبي  ؛لكن هذا الكالم لیس �صحیح ،إنما هو بواسطة
و�ن �انت  ،صبي مقبولة في حال التحملوحفظه عنه، فشاهده والزمه رغم صغر سنه، وروا�ة ال

غیر مقبولة في حال األداء، ولذا �قول الحافظ ابن حجر: إنه جمع ما وقع له البن عباس مما 
 صرح فیه �السماع فبلغت أر�عین بین صحیح وحسن.

ُل َما ُبِدَئ ِ�ِه َرُسوُل للااَِّ "تقول:  -رضي هللا عنها-عائشة  تحدث ت" -ه وسلمصلى هللا علی-َأوَّ
 فهي من مراسیل الصحا�ة. ،عن قصٍة لم تدر�ها، فهذه القصة لم تدر�ها
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ِني َفَأَخذَ «"قال: " »َفَغطَِّني«"هذا ما یدل علیه السیاق، لكن في الخبر مثًال في مثل قوله: 
، فإذا �انت تروي القصة عن -علیه الصالة والسالم-، قال، من القائل؟ الرسول "»َفَغطَِّني

 غیر موصولة؟ موصولة. أمصاحبها ومن وقعت له، فهي موصولة 
 طالب:......

 نعم؟
 طالب:......

، "»َغطَِّنيفَ َخَذِني َفأَ «، َقاَل: »َما َأَنا ِ�َقاِرئٍ «َقاَل: ، قال: "اأنه موصول؟ نعم، هذا �كاد �كون نص� 
: َقالَ طًعا، لكن من المخَبر؟ هي ما قالت: قال لي، "ق -علیه الصالة والسالم-القائل هو الرسول 

اء ولم ل له اللق، هذا االحتمال قائم، لكن الروا�ة �القول من المدِرك، ممن حص"»َفَأَخَذِني َفَغطَِّني«
ُ�عرف �التدلیس محمول على االتصال، محمول على االتصال �العنعنة، فالذي �ظهر أنها تروي 

: َقالَ لكن في قوله: " ،و�ن لم تنسبها إلیه في أول األمر -الة والسالمعلیه الص-القصة عن النبي 
 ر موصوًال.، فیكون حینئذ الخب-علیه الصالة والسالم-؛ ألنها ترو�ها عنه "»َفَأَخَذِني َفَغطَِّني«

 وعلى �ل حال؛ سواء �ان موصوًال أو روته بواسطة، فالكل مقطوع مجزوم �صحته.
، فال -علیه الصالة والسالم-أن �كون هذا �طر�ق الحكا�ة عن غیره  �قول العیني: لما ال �جوز

 على �ل تقدیر، فالحدیث في حكم المتصل المسند. ؟-علیه الصالة والسالم-�كون سماعها منه 
، أو من غیره وأرسلت، حذفت -علیه الصالة والسالم-�عني سواء قلنا: إنها سمعته منه 

 سل صحابي.الواسطة، فأقل األحوال أن �قال: مر 
ُل َما ُبِدَئ ِ�ِه َرُسوُل للااَِّ " ه من الوحي، �ول ما بدئ أ"، ِمَن الَوْحيِ  -صلى هللا علیه وسلم-َأوَّ

من البدا�ة، وهي  -�الهمز-ُبِدئ، وتقدم في الترجمة بدء  -�ضم الموحدة و�سر الدال-بدئ 
ُل َما ُبِدئَ األولیة، " لشيء، البدا�ة تكون في أول ا " �مكن أن �ستغنى �أحدهما عن اآلخر؟َأوَّ

ُل َما ُبِدئَ عندنا "  "؟َأوَّ
 طالب:......

 سورة؟نعم، طیب إذا قلنا: الحدیث عن المنافقین في سورة البقرة أول السورة، أو نقول: في أوائل ال
 في أوائل. طالب:

ین، هذا ]، لكن أوائلها ما �شمل الحدیث عن المؤمنین والكفار والمنافق١[البقرة:  }الم{إنما أولها 
ُل َما ُبِدئَ أوائل السورة، عندنا " طا�قة مالبدا�ة  " �عني هل نقول: إن البدا�ة تفسیر األولیة؛ ألنَأوَّ

عبر نه قد �ُ ن البدا�ة فیها شيء من السعة لها أول ولها نها�ة، فأولها �ذا؟ ألإلألولیة أو نقول: 
لكن الترادف �معنى التطابق من �ل وجٍه في اللغة نفاه �ثیر من  ،بلفظین قر�بین من الترادف
 أهل العلم، و�ن أثبته األكثر.
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 لما �قول ي �قول �الترادف �قول: مترادفة، البدا�ة واألولیة، اآلنذنا األولیة قر�بة من البدا�ة، اله
َفا َواْلَمْرَوةَ { »دأ �ما بدأ هللا �هأب«: -علیه الصالة والسالم-الرسول   }ِئِر للااَِّ  ِمن َشَعاِإنَّ الصَّ
ة؟ أول اآل� }ِإنَّ {ال؟ لكن هل هي أول اآل�ة؟ أو  أم]، اآلن البدا�ة �الصفا، صح ١٥٨[البقرة: 

 ما یتضح؟ فتكون البدا�ة فیها سعة، وأولها هو أول ما ُیذ�ر فیها. أمنعم، هنا یتضح الفرق 
 }َنا َفَتَدلَّىدَ ُثمَّ {]، ٨[النجم:  }َدَنا َفَتَدلَّى{رد علیها إشكاالت مثل: ألفاظ أحیاًنا تشكل و�و هناك 

لى ]، العطف �الفاء �قتضي المغایرة بین الدنو والتدلي، لكن هل هناك مغایرة؟ أو األو ٨[النجم: 
أن ُ�قال، أو من حیث الترتیب: تدلى فدنى؟ أو نقول: هما مترادفان و�أیهما ُبدئ حصل 

ا: نلكن هل الدنو قبل التدلي أو �عده؟ نعم، �عده، لكن إذا قل ،المقصود؟ الفاء تدل على الترتیب
 إنهما مترادفان ما حصل إشكال. 

�ط سمعتموه مراًرا، �عني هل فیه فرق أن �قال: ار  لعلكمفي هذه المناسبة یوضح  لً اوأنا أذ�ر مث
 ما فیه فرق؟ ما فیه أمحزام األمان أو احزم ر�اط األمان؟ للتقارب بین اللفظین، هل فیه فرق 

 فرق، وهنا لتقارب اللفظین �كون ما فیه فرق.
ر، وهو أسل �عضهم م والمؤخَّ وب �قول: إن هذا من المقدم والمؤخر، وفي القرآن ما ُ�عرف �المقدَّ

 معروف في لغة العرب.
ُل َما ُبِدَئ ِ�ِه رَ "أولیة نسبیة  أمنعود إلى ما عندنا: األولیة هنا أولیة مطلقة  صلى - ُسوُل للااَِّ َأوَّ

ْؤَ�ا -هللا علیه وسلم  مطلقة. "؟ِمَن الَوْحِي الرُّ
 طالب:......

 نعم.
 طالب:......

ُل َما ُبِدَئ"نعم، األولیة مطلقة لوجود " ن أنواع ، �عني لیس قبله شيء، �عني هل هناك وحي مَأوَّ
 الوحي ولو �ان �اإللهام قبل الرؤ�ا؟ لم �كن شيء من ذلك.

 ْدءُ بَ "َكْیَف َ�اَن هل الحدیث مناسب للترجمة أو فیه ُ�ْعد؟ مطا�قة، مطا�قة تامة، ترجمة �قول: 
ُل َما ُبِدَئ ِ�ِه َرُسوُل للااَِّ  ، والحدیث "ملسو هيلع هللا ىلص"الَوْحِي ِإَلى َرُسوِل للااَّ  َن مِ  - علیه وسلمهللاصلى - َأوَّ

 ". الَوْحيِ 
الحة ، فالرؤ�ة الصهذه قالوا: �حتمل أن تكون تبعیضیة أي من أقسام الوحي من"  ِمَن الَوْحيِ  "

الوحي، فهي تبعیضیة، قالوا: و�حتمل أن تكون بیانیة، ورجحه القزاز، الصادقة قسم و�عض من 
نقل القزاز من أئمة اللغة له �تاب اسمه الجامع، لم ُ�طبع �عد، لكن الشراح والمفسرون �كثرون ال

 عنه، وهو إمام من أئمة اللغة.
 ما الفرق بین التبعیضیة والبیانیة؟

 طالب:......
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 القسم من أقسام الوحي، ال، مطلقة، ال، قلنا: تبعیض، هذا القسم منال، أول ما ُبدئ من، هذا 
 الصالحة هو أول األقسام وجوًدا مطلًقا، ما فیه إشكال. أقسام الوحي وهو الرؤ�ا

 ]؟٣٠[الحج:  }َفاْجَتِنُبوا الرِّْجَس ِمَن اَألْوَثانِ {تبعیضیة أو بیانیة؟ 
 تبعیضیة هذه. طالب:

 هذه بیانیة.
 ، خاتم من حدید بیانیة.»ولو من حدید التمس خاتًما«

 لتقارب األمر�ن. ؛وهناك شوب �عضیة، هنا فیه شوب �عضیة، وفي �عض المواطن یلتبس األمر
ُل ِمَن الُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاءٌ { تبعیضیة؟ هدى، �ونه  أمانیة بی }ِمَن الُقْرآنِ {]، ٨٢[اإلسراء:  }َوُنَنزِّ

 ، �له شفاء؟هدى هذا، هذا ما فیه إشكال إنه �له هدى، لكن �ونه شفاءً 
 طالب:......

الكالم على الشفاء، هل القرآن �له شفاء فتكون بیانیة أو منه ما هو شفاء  نعم، لكن �ون 
 �ستشفى �ه؟

 ].٦٩[النحل:  }ِشَفاٌء لِّلنَّاسِ { طالب:
إذا جاءك مر�ض تقرأ أ�ما شئت من ألفاظ القرآن؟ المقصود أن �عني هل هو �له شفاء؟ �عني 

دخول أمراض األبدان دخول أولي، فهل نستشفي �ه، �جمیعه أو ببعضه، فنقول: من القرآن ما 
 إلى آخره، أداب. ... هو شفاء، ومنه ما هو أحكام، ومنه ما هو قصص، ومنه ما هو

 طالب:......
 إنها رقیة، الفاتحة، نعم.

 ].٤٤[فصلت:  }ُهًدى َوِشَفاءٌ { طالب:
رأ ] لكن الشفاء أعم من أن �كون لألبدان، �عني لو جاءك مر�ض تق٤٤[فصلت:  }ُهًدى َوِشَفاءٌ {

اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْیِدَیُهَما{علیه  اِرُق َوالسَّ ]، وما ١[المسد:  }ْت َیَدا َأِبي َلَهٍب َتبَّ {]، ٣٨[المائدة:  }َوالسَّ
 �عافیك هللا.ما تقرأ؟ وتقول: قم خالص  أمرأ أشبه ذلك، تق

، ألمراض القلوب هذا �له ما فیه إشكال، لكن الكالم في أمراض األبدان كونه شفاء قلوب، وشفاءً 
وهذا محل نظر عند أهل العلم، �عني معناه إنك تقرأ أ�ما اتفق حتى أن �عضهم ممن ُ�فتي اآلن 

ن عالقة قصة البقرة �المرض؟ عالقة آ�ة الدی ما�قول: ال تقرأ سورة البقرة �املة على المر�ض، 
 �المرض؟

 }ِشَفاءٌ  ِمَن الُقْرآِن َما ُهوَ {لكن �ونه، �ون  ،طالب: سورة البقرة مخصوصة بدلیلها الخاص
ي فاقتصر ملسو هيلع هللا ىلص ، وأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص] بیانیة أو تبعیضیة فیه استنباط من فعل النبي ٨٢[اإلسراء: 

 رقیته على �عض اآل�ات، اختار مواطن من القرآن.
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قرأ المعوذتین، و�ون أبي سعید قرأ  -علیه الصالة والسالم-لكن هل هذا توقیف؟ �ون النبي 
 اعرضوا عليَّ «هذا توقیف أو من �اب  -السالمعلیه الصالة و -الفاتحة على اللد�غ، وأقره النبي 

، لو قرأ �غیرها مما ُیناسب؟ وهل االقتصار على آ�ات معینة ألمراض معینة �حتاج إلى »رقاكم
 دلیل أو ال �حتاج؟ أو هو التجر�ة �افیة في هذا؟

 التجر�ة �ا شیخ، عدم الدلیل... طالب:
في هذا المرض على وجه الخصوص ونفعت معناه أن األمر فیه سعة، فإذا ُجر�ت هذه اآل�ات 

 ال مانع التزامها.
 طالب: ..........

ا، الكالم  قرأ ] هذه تبعیضیة فال ن٨٢[اإلسراء:  }ِمنَ {علیه؟ على أن  ماذانعم، هذا مناسب جد�
جمیع القرآن على المرضى، أو ننتقي آ�ات مناسبة، أو ال نقول: ال ننتقي، ما دام �له شفاء، 

مرة واحد من اإلخوان ذات ] بیانیة هذه، إذا جاءنا مر�ض مثل ما ذ�رنا ٨٢[اإلسراء:  }ِمنَ {
النصحة ُدعي إلى رقیة شخص معروف �ارتكاب الفواحش، وفي المستشفى مر�ض، قال: �ا 
إخوان أنا األفضل عندي أن هللا، إنه ما ُ�شفى، ما یتعافى، ما ُ�شفى، قال: �ا ابن الحالل 

 ِإَلهًا َمَع للااَِّ  َوالَِّذیَن َال َیْدُعونَ {هد�ه وما أدري أ�ش، المهم إنه جيء �ه فقرأ احتسب ولعل هللا ی
ُ ِإالَّ ِ�اْلَحقِّ َوالَ  َم للااَّ  }َوَال َیْزُنونَ {]، �كرر، ٦٨ [الفرقان: }ونَ  َیْزنُ آَخَر َوَال َ�ْقُتُلوَن النَّْفَس اَلِتي َحرَّ

ر، ثم أتى �المنكرات التي �عرفها عن هذا الشخص، ]، و�نفث علیه، وشرب الخم٦٨[الفرقان: 
 من �اب الدعوة؟ أمهل هذا من �اب الرقیة 

 طالب: من �اب الدعوة والنصیحة.
ما أحد �قول: إن هذه رقیة، ال یوجد ما �قول: إن هذه رقیة �حال، إنما هي دعوة، وعلى هذا؛ 

ن، ] هنا تبعیضیة، فمن القرآن ما هو شفاء �عني لألبدا٨٢[اإلسراء:  }ِمنَ {فالواضح الظاهر أن 
 أما شفاء القلوب هذا متفق علیه، تتناوله اآل�ات األخرى، فكله شفاء للقلوب.

 طالب:......
سمعنا من �قول هذا الكالم حتى في الوسائل ُشهرت وُنشرت، أنه �قول: ما فیه ما یدل على أن 

 ، وال على قتل المرض، أي مرض �ان �آ�ة الدین، وال �قصة البقرة، والالبقرة ُتقرأ على المر�ض
 �غیر ذلك آ�ات الر�ا، وآ�ات، ما العالقة �المرض؟

 طالب:......
 .نعمأمراض البدن، 

  طالب:......
أن العالقة بین أمراض األبدان واألمراض النفسیة عالقة مطردة، �عني إذا تأثرت النفس ومرضت 

 البدن یتأثر....النفس بال شك 
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العالقة البعیدة دعنا منها، لكن الكالم على القرب، إن �سرت یده اقرأ علیها سورة تبت، هذا 
 السؤال �عني.

 ال؟ أنت؟ أمسؤال: لو جاءك رجل �سیر تقرأ علیه سورة تبت 
 المشكلة؟ ما طالب:

 ]؟١الهمزة:  [ }لَُّمَزةٍ َوْ�ٌل لُِّكلِّ ُهَمَزٍة {، ]١[ المسد:  }َتبَّْت َیَدا َأِبي َلَهٍب {
 طالب:......

 مأ] هذه بیانیة ٨٢[اإلسراء:  }ِمنَ {�ه من فراغ، لكن الكالم على  ءكالم أهل العلم هذا، ما جي
 تبعیضیة، والخالف معروف عند أهل العلم.

 طالب:......
 كیف؟ ال، ال، موجود، موجود، �الم معروف ومعتبر عند أهل العلم، ومعناه ظاهر �عني، هل

كل القرآن أحكام؟ هل �له قصص؟ هل �له مواعظ؟ منه هذا، ومنه هذا، ومنه هذا، ما فیه ما 
 �منع �ا أخي.

 -أة عندها ناقة جر�اء، وتدعو هللالما جاءته امر  -رضي هللا عنه-طالب: عمر بن الخطاب 
ثل ما م، قال: هال جعلتها مع الدعاء شیًئا من القرآن، من �اب األخذ �السبب؛ ألنه -عز وجل

 ذ�رت أنت هل المقصود .....
هو هذا سبب من األسباب، الرقیة سبب، الرقیة سبب من األسباب، وهي في األصل دعاء، هي 

 في األصل دعاء أن �شفي هللا هذا المر�ض، وتوسل بهذه اآل�ات.
 طالب: ..........

 كیف؟
 طالب:......

 على �ل حال؛ تجاوز هذه المسألة بدون...
ن تكون " تبعیضیة، أي: من أقسام الوحي، و�حتمل أ ِمَن الَوْحيِ  "، " ِمنَ  تكون " قال: �حتمل أن

 بیانیة، ورجحه القزاز.
: أنها " هنا قوالن أحدهما: أنها لبیان الجنس، وثانیهما ِمنَ  وفي التوضیح البن الملقن قال: في "

للتبعیض. قال القزاز �األول؛ �أنها قالت: من جنس الوحي، ولیست الرؤ�ة من الوحي حتى تكون 
من للتبعیض، ورده القاضي، بل وقال: بل �جوز أن تكون للتبعیض؛ ألنها من الوحي؛ �ما جاء 

 .»ر�عین جزًءا من النبوةجزء من ستة وأ«أنها جزء من النبوة، 
 " تقدم تعر�فه في شرح الترجمة. الَوْحيِ  "و
ْؤَ�ا "و " ُفعلى �ُحبلى، مصدر رأى، وجمعها رؤى، والفعل رأى له مصادر، لفظه واحد رأى،  الرُّ

ومصادره مختلفة األلفاظ تبًعا الختالف المعاني، مختلفة األلفاظ تبًعا الختالف المعاني، ففي 
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المصدر رؤ�ا، وفي البصر: رأى رؤ�ًة، رأى رؤ�ة، وفي العلم: رأى رأً�ا، رأى رأً�ا، النوم: رأى 
تقول: هذا رأي مالك، هذا رأي أحمد، وهذا رأي الشافعي، وهكذا، ما تقول: هذه رؤ�ة الشافعي، 

 ذا واضحة، �عني رأ�ه، المقصود أندارج بین المثقفین، رؤ�ة فالن � هي تستعمل اآلن استعماًال 
صل أن ما �ان في العلم ُ�قال له: رأي، ولیس المراد �الرأي هنا المقابل للنص واألثر؛ ألنه في األ

ُ�طلق الرأي �ما هو أعم مما �قابل األثر، �قول: هؤالء أهل األثر، وهؤالء أهل الرأي، لكن قد 
ذا إذا ؛ ألن للرأي فیه مجال، لالستنباط فیه مجال، هاُ�طلق على الحكم المستنبط من النص رأ�ً 

، هذا �مكن أن �قال له رأي، لكن إذا �انت الفتوى شوب فیه مدخل للعقل واالستنباطكان فیه 
 بنص، هل نقول: إنها رأي مالك؟ ال.

 طالب: ...
داللة واضحة، سئل فأجاب �آ�ة، أجاب �آ�ة ما زاد وال نقص، هذا ال �قال له: رأي، عكس ما 

بوع: أنت تسأل واإلسالم �جیب، أنت تسأل ینتحله �عض المعاصر�ن من قوله في �تاب مط
 إنما مجرد اجتهادات، �قول: أنتة، �ثیر منها ال تستند إلى أصل، أجو�ة عقلیو واإلسالم �جیب، 

 تسأل واإلسالم �جیب، �هللا المستعان.
اِلَحةُ " ْؤَ�ا الصَّ ا حجر: وهم "، وفي �تاب التعبیر، وصحیح مسلم: الصادقة، الصادقة، �قول ابنالرُّ

م �معًنى واحد، الصالحة والصادقة �معًنى واحد �النسبة إلى أمور اآلخرة في حق األنبیاء، رؤاه
م، وأما صالحة وصادقة، هذا �النسبة لرؤى األنبیاء، وأما �النسبة إلى أمور الدنیا، ننتبه لهذا الكال

�لها صادقة،  �النسبة إلى أمور الدنیا فالصالحة في األصل أخص، فرؤ�ا األنبیاء �لها صادقة،
 وهي األكثر، وغیر صالحة �النسبة ،�عني أنها مطا�قة للواقع، تأو�لها مطابق، وقد تكون صالحة

نحر، رأى �قًرا تُ  -علیه الصالة والسالم-للدنیا؛ �ما وقع یوم أحد، ما الذي وقع یوم أحد؟ النبي 
من  -رضوان هللا علیهم-ألن تأو�لها من ُ�قتل من الصحا�ةرأى �قًرا ُتنحر، هذه رؤ�ا صادقة؛ 

غیر صالحة؟ �النسبة لتقدیر الناس في أمور الدنیا القتل لیس  أمالشهداء، لكن هل هي صالحة 
�خیر، لكن �النسبة ألمر اآلخر الشهادة خیر، فهي صالحة وصادقة �النسبة ألمر اآلخرة، صادقة 

 غیر صالحة �النسبة لتقدیر الناس في أمر الدنیا.
غیر األنبیاء، أو رؤى غیر األنبیاء فبینهما عموم وخصوص، إن فسرنا  وأما �النسبة لرؤ�ا

الصادقة �أنها التي ال تحتاج إلى تعبیر، وأما إن فسرناها �أنها غیر األضغاث فالصالحة أخص 
 مطلًقا، وأما رؤى غیر األنبیاء فبینهما عموم وخصوص، إن فسرنا الصادقة �أنها التي ال تحتاج

حینئذ تكون أعم من الصادقة، وأما إن فسرناها �عني الصادقة �أنها غیر  إلى تعبیر، فالصالحة
وفي نفس الوقت �كون فیها  ،األضغاث فالصالحة أخص مطلًقا، أخص مطلًقا، تكون صادقة

 خیر للرائي.
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اِلَحُة ِفي النَّْومِ " ْؤَ�ا الصَّ كفي أن "؟ ما � لنَّْومِ اِفي  "، رؤ�ا صالحة في النوم، نحتاج إلى �لمة "الرُّ
اِلَحُة"؟�قال: " ْؤَ�ا الصَّ  الرُّ

 طالب:......
َوَال َطاِئٍر َ�ِطیُر {�عني تصر�ح �ما هو مجرد توضیح، �عني تصر�ح �ما هو مجرد توضیح، 

فیه طائر �طیر �غیر جناحیه؟ �عني تصر�ح �ما هو مجرد هل ]، ٣٨[األنعام:  }ِ�َجَناَحْیهِ 
 توضیح.

ى �ا ُتطلق عل" ُذكر لز�ادة اإل�ضاح والبیان أو لدفع وهم من یتوهم أن الرؤ  ِفي النَّْومِ ؟ " ماذاقال 
 .اأو ألن غیرها ُ�سمى ُحلًما، ُ�سمى حلمً  ،رؤ�ة العین، فهي صفة موضحة

 لكن هل إخراج الحلم غیر الرؤ�ا الصالحة �كون في غیر النوم؟ ال، طیب.
ون ما یراه الصالحون في النوم، �عض الناس من أصحاب الشطحات من الصوفیة والمكاشفات یر 

یرونه في الیقظة هم، یزعمون أنهم یرونه في الیقظة على حد زعمهم، وقد یتراءى لهم شیاطین 
أ �صفات أولئك الصالحین الذین یزعمون أنهم رأوهم في النوم، هذا �ثیر في أخبارهم، �عني من قر 

شي هذه على عقول أناس من في طبقاتهم الذین �سمون األولیاء یرى، یرى العجب، �یف تم
األذ�یاء لهم نصیب من العلم ومن العبادة، ومع ذلك تنطلي علیهم هذه األمور، وللسیوطي �تاب 

-ي اسمه إضاءة الحلك في إمكان رؤ�ة النبي والَمَلك، �عني في الیقظة، �ثیًرا ما یزعم أنه النب
 .وأنه سأله عن �عض األحادیث، فیصحح له و�ضعف ،في الیقظة -علیه الصالة والسالم

نَُّهم ِإنََّك َمیٌِّت َو�ِ {قد مات �النص القطعي و�إجماع األمة،  -علیه الصالة والسالم-الرسول  
�ته، ي �مكن رؤ ذالبصر�ة ال تكون إال للحي، هو ال]، هذا النص، والرؤ�ة ٣٠[الزمر:  }مَّیُِّتونَ 

 -علیه الصالة والسالم-بنبش قبره واالطالع علیه، نعم الرسول ال �مكن رؤ�ته إال فأما المیت 
حیاته في قبره أكمل من حیاة الشهداء، لكنها حیاة برزخیة تختلف عن حیاة األحیاء الذین ما 
زالت أرواحهم في أبدانهم، هذا محل إجماع، ونسمع من الخرافات والشطحات والكالم الذي ال 

ض المتصوفة، وفي طبقاتهم أشیاء �عني تعجب منها، تصرفات وال �سنده نقل عن �ع ،�قبله عقل
ال تمشي وال على الصبیان، من �عضها �ضحك المجانین، ومع  ،ودعاوى �عجب منها العاقل

 ذلك یزعمون أنهم أهل الوال�ة، ومع ذلك من تبعهم یهدد من �قول مثل هذا الكالم �أنه قد عادى
 هلل ولی�ا، فیخشى علیه من العقو�ة.

ي تكلمنا مراًرا عن رؤوس المبتدعة من الصوفیة الغالة، فیأتي من �قول: أنت تدخل في �عن
 -الوليذا ، فیخشى علیك من أن یتسلط علیك هذا الولي؛ ألن ه»من عادى لي ولی�ا«حدیث: 
 .-إن شاء هللا-ما منه ضرر و  میت، -الحمد هلل

ان العادي، المصادم لنصوص ثم �عد ذلك نذ�ر من أقوالهم الشيء الذي یتعجب منه اإلنس
الكتاب والسنة، �عني حینما �قول ابن عر�ي: أال بذ�ر هللا تزداد الذنوب، وتنطمس البصائر 
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�قوله عاقل؟ ترى من األذ�یاء، من النوا�غ ابن عر�ي، لیس  أن والقلوب، �عني هذا �مكن
�اإلنسان العادي من حیث العقل المجرد، لكن العقل إذا لم �كن قیاده �الكتاب والسنة �ضل، 

جل -وُ�خشى شره، وُ�طاف �ه، وُ�تقرب إلیه من دون هللا  ،�ضل، ومع ذلك ولي ُیرجى نفعه
 ، نسأل هللا السالمة والعافیة.-وعال

�كون یره ستة أشهر، ستة أشهر، وحینئذ ذه الرؤ�ا الصالحة �انت مدتها فیما حكاه البیهقي وغه
 ابتداء النبوة �الرؤ�ا حصل على رأس األر�عین من عمره في شهر ر�یع األول؛ ألن الوالدة

ن على رأس األر�عین، والقرآ -علیه الصالة والسالم-�االتفاق في شهر ر�یع األول، وُ�عث النبي 
نزل في رمضان، �عني �كون �عثه على رأس أر�عین وستة أشهر، هذه الستة أشهر هذه هي مدة أُ 

هذا الرؤ�ا الصالحة، فیكون ابتداء الرؤ�ا، النبوة �الرؤ�ا حصل في شهر ر�یع، وهو شهر مولده، و�
عشر�ن ا و ُ�علم �ون الرؤ�ا جزًءا من ستة وأر�عین جزًءا من النبوة، �عني إذا �ان مدة النبوة ثالثً 

على ستة  اعلى ستة وأر�عین من المدة، واحدً  اسنًة، والرؤ�ا ستة أشهر، تكون نسبتها واحدً 
قرآن وأر�عین من المدة، فتكون جزًءا من ستة وأر�عین جزًءا من النبوة، و�عد الستة األشهر نزل ال

قرة: [الب }نُ یِه الُقْرآَشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأنِزَل فِ {: -جل وعال-في رمضان �ما في قول هللا 
[ القدر:  }رِ ِة الَقدْ ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْیلَ {: -جل وعال-]، وذلك في لیلة القدر منه؛ �ما في قوله ١٨٥

١[. 
 وذلك إما أن �كون ابتداء التنز�ل في رمضان، ابتداء التنز�ل في رمضان، أو إنزاله جملًة من 

، ثم �عد ذلك نزل -رضي هللا عنهما-اللوح المحفوظ إلى السماء الدنیا؛ �ما صح عن ابن عباس 
 منجًما. -علیه الصالة والسالم-�ه جبر�ل للنبي 

 طالب:......
 كیف؟ 

 طالب: ......
 طردون أن المولد والوفاة اثنى عشر، في الثاني عشر.ال، هم �

 طالب:......
ح عند �ثیر من المحققین أن الوالدة في الثامن، والوفاة في الثاني؛ ألنه إذا  ان �مع أن المرجَّ

الوقوف �عرفة في حجة الوداع یوم الجمعة �ستحیل أن تكون الوفاة في یوم االثنین، في یوم 
ه لكن �ستحیل أن �كون هذا االثنین هو الثاني عشر من ر�یع، وفي هذا �الم �ثیر ذ�رنا ،االثنین

في شرح األلفیة ألهل العلم، حتى قال من قال: نعم، �ستحیل لو �انت رؤ�ة أهل المدینة لهالل 
لرؤ�ة أهل مكة، فأهل مكة رأوا  ةموافق -علیه الصالة والسالم-ذي الحجة التي حج فیها النبي 

وم یل لیلة الخمیس لتكون الوقفة في الجمعة، وأهل المدینة رأوه لیلة الجمعة لتكون الوفاة الهال
 االثنین في الثاني عشر، وهذا تكلف، لیس بینهما من المسافة ما یؤهل الختالف المطلع.
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بْ  لَ ْت ِمثْ ِإالَّ َجاءَ  ال یرى رؤ�ا " -علیه الصالة والسالم-"، �ان  َفَكاَن َال َیَرى ُرْؤَ�ا " "، حِ َفَلِق الصُّ
" نصب على الحال، أي مشبهة ضیاء  ِمْثلَ  ، و"-�الراء-وفلق الصبح ضیاؤه، ومثله: َفَرق 

 الصبح، أو على أنه صفة لمحذوف، أي جاءت مجیًئا مثل فلق الصبح.
علیه الصالة -ووجه الشبه بین الرؤ�ا وفلق الصبح الوضوح، الوضوح والظهور، وذلك �رؤ�اه 

ُ َرُسوَلُه الرُّ {: -جل وعال-خول المسجد الحرام في قوله د -والسالم اْلَحقِّ ْؤَ�ا �ِ َلَقْد َصَدَق للااَّ
ُ آِمِنیَن ُمَحلِِّقیَن ُرءُ  ِر�نَ وَ وَسُكْم َلَتْدُخُلنَّ الَمْسِجَد الَحَراَم ِإن َشاَء للااَّ  ].٢٧[الفتح:  }َال َتَخاُفونَ  ُمَقصِّ

ْبحِ  : "�عضهم استروح ومال واستنبط من قوله وم في غیر ن " إنه الرؤ�ا في المنام ِمْثَل َفَلِق الصُّ
اللیل الذي �عقبه الصبح �لها أضغاث، فال تكون رؤ�ا صالحة إال إذا �ان �عقبها صبح، هذا 

ارتباط �الصبح، فلق الصبح �النسبة للیلة  هل التشبیه لهغیر متجه؟ �عني  أماالستنباط متجه 
 ه الشبه هو الوضوح من غیر ارتباط بزمن معین؟التي قبله أو أن المراد وج

 طالب:......
�عني هل ُ�قال: إن من نام الضحى أو نام الظهر أو نام العصر فرأى رؤ�ا صادقة صالحة 

�عقبها، ما �عقبه صبح، النوم هذا ما  ما�هللا قائل:  لك �قول ءجاءت مثل فلق الصبح، �جي
 الرؤ�ا التي �عقبها الصبح بین المشبه والمشبه �ه؟ هناك�عقبه صبح، لكن هل هناك ارتباط بین 

ارتباط بین الصبح، أن �كون �عد الرؤ�ا صبح، هل من الزم التشبیه �فلق الصبح أن �كون �عد 
كن هذا الرؤ�ا صبح؟ ما فیه ما یدل على هذا، وال أعرف من قال �ه من أهل العلم المعروفین، ل

لم ذ�ر لي هذا الكالم، �قول: هل �مكن أن یؤخذ من طالب ع طالب، منالمجرد میل من �عض 
 هذا أن الرؤ�ا إذا �انت في منام، في نوم من، في النهار الذي ال �عقبه صبح، �عقبه مساء، هل

�مكن أن �ستنبط من الحدیث أنها تكون غیر صادقة وال صالحة؟ وأن الصالحة خاصة تكون 
ا حاصل �حصل إلى یومنا هذا، إلى یومنا هذا �اللیل الذي �عقبه الصبح متى ما �ظهر؟ نعم، هذ

 وأنه �حصل رؤى في النهار وتكون واضحة التعبیر، أحیاًنا قد ال تحتاج إلى تعبیر.
 طالب:......

 كیف؟
 طالب:......

 لكن �قول: مثل فلق الصبح �عني الذي �عقب هذا النوم، فإذا �ان النوم �النهار ال �عقبه، نعم
 هنه هذا االستنباط، و�ال لو تأمل في اللفظ ما فیه ما یدل.صبح، هو �أن الرجل هجم ذ

ر�ح لئال �فجأه الملك و�أتیه �ص ؛�الرؤ�املسو هيلع هللا ىلص قال القاضي عیاض وغیره: إنما ابتدئ �ه، إنما ابتدئ 
 النبوة، فال تحتمله قوى البشر�ة.

الغر�ب قد  �عني �أنها توطئة و�رهاص للنبوة التي تكون بواسطة الملك �إنزال القرآن؛ ألن الشيء
ثم فجأة تكلم قال: �ا فالن  ،ال تحتمله قوى البشر، �عني لو أنت جالس وعندك جماد أو حیوان
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 ؟افعل �ذا، قد تنهار، والناس �ختلفون في احتمالهم مثل هذه التصرفات، فكیف �أمر ال ُ�طاق
ملك �سد األفق ستمائة جناح، عندك أدنى شيء، شيء صغیر یتكلم معاك، عندك طفل في 

لئال تصاب �شيء منه؛  ؛المهد، ولدك وقال: �ا أبِت افعل �ذا، أو اترك �ذا، تتمنى أن �موت
ألن قوى البشر ما تحتمل هذه األمور التي هي غیر معتادة، فكیف إذا نزل الملك دفعة واحدة 

 وفجأة، هذا ال تحتمله قوى البشر.
ر�ة، الملك و�أتیه �صر�ح النبوة، فال تحتمله قوى البش هلئال �فجأ ؛�الرؤ�املسو هيلع هللا ىلص �قول: و�نما ابتدئ 

فبدئ �أوائل خصال النبوة وتباشیر الكرامة من صدق الرؤ�ا مع سماع الصوت وغیره، أحیاًنا 
�سمع من یناد�ه: �ا محمد، �ا محمد، �عني المسألة �التدر�ج، مثل هذه األمور �حتملها البشر 

 .�التدر�ج، فإذا تكررت هان علیه األمر
 طالب:......

لكل ظرف ما یناسبه، �ل ظرف له ما یناسبه، وهذا التماس من أهل العلم، ما یلزم أن �كون 
 مائة �المائة، لكنه التماس وجیه، التماس وجیه. امطا�قً 

 طالب:......
 ال یلزم منها أن تكون، أوًال: الخبر جاء النص على أنها جزء من النبوة، فهي وحي، وهي إعالم

 لیست في ظهور، وهذه حقیقة الوحي.في خفاء 
 طالب:......

 ستة وأر�عین أصح.
 طالب:......

قال الشراح؟  ماذاعلى �ل حال؛ ال بد من توجیهها، إذا �انت في مسلم ال بد من توجیهها. 
 راجعت النووي؟

 : ال.طالب
 ال، راجعه.

 .الَخَالُء"ُثمَّ ُحبَِّب ِإَلْیِه "، "ُثمَّ ُحبَِّب ِإَلْیِه الَخَالءُ " قال:
دم مصدر �معنى الخلوة، الخلوة، وهي االختالء، وُ�ني ُحبب لما لم �سم فاعله لع -�المد-الخالء 

ب إلیه الخالء؟ ألن ب إلیه، ما الذي حبّ تحقق الباعث، لعدم تحقق الباعث، �عني من الذي حبّ 
ل �ه؛ �ما في ، أو للجه]٢٨[النساء:  }ُخِلَق اِإلنَساُن َضِعیفاً {الفعل ُیبنى للمجهول إما للعلم �ه، 

الء؟ إلیه الخ ب" من الذي، أو ما الذي حبّ  ُحبَِّب ِإَلْیِه الَخَالءُ  "قول: ُسِرق المتاع مثًال، هنا 
ر هو هللا  ،السبب غیر معروف ، والسبب -جل وعال-و�ن �ان �لٌّ من عند هللا، �عني المقدِّ
 ". َالءُ ُحبَِّب ِإَلْیِه الخَ  مجهول، ولذا قال: "
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ُحببت إلیه الخلوة والخالء؛ ألن مع الخلوة فراغ القلب، واالنقطاع عن الخلق لیجد الوحي منه قلًبا 
 فارًغا فیتمكن، قلًبا فارًغا فیتمكن، �ما قیل: 
ــــل أن أعــــرف الهــــوى  ــــا قب ــــاني هواه  أت

 
ـــــــــــا فتمكنـــــــــــا  ـــــــــــا خالًی  فصـــــــــــادف قلًب

متجره الذي زاول فیه البیع والشراء واألخذ �عني فرق بین أن �أتي طالب العلم إلى الدرس من  
واإلعطاء و�عض المشاجرات و�عض المنازعات، و�ین أن �أتي من مكتبته التي تعینه على فهم 
الدرس، فرق بین هذا وهذا، هذا قلبه مشغول، وهذا قلبه فارغ للعلم، فیتمكن فیه العلم �خالف 

 األول.
 اآلن؛ ال ندري هل الخلوة قبل أو �عد؟

 :......طالب
ُل  " "، أو اَفَكاَن َال َیَرى ُرْؤ�َ  " هل هو معطوف على " ُثمَّ "هما مًعا، لكن أیهما السابق؟ قوله:  َأوَّ

اِلَحُة .... ُثمَّ ُحبَِّب  ْؤَ�ا الصَّ ذلك �عد أن رأى ما  "، �عدلَخَالءُ َلْیِه اإِ َما ُبِدَئ ِ�ِه .... ِمَن الَوْحِي الرُّ
 �عد ذلك حب الخلوة، هذا مقتضى العطف بثم. رأى في منامه في بیته، ثم

 طالب:......
، عد ُنبِّئبت إلیه الخلوة؛ ألنه أوًال: ما ُأمر بدعوة الناس، فال ُیتصور نفعه لهم، إلى اآلن ما �حبّ 

أثر إلى اآلن ما نزل علیه القرآن، �خالط الناس ماذا �قول لهم؟ لن �ستطیع أن یؤثر علیهم فقد یت
ي لحالة، إلى اآلن ما �عد استقر حكم الخلوة أو حكم العزلة أو الخلطة، هذا فبهم في مثل هذه ا

 أول األمر، فال �أتي مثل هذا.
 طالب:......

، ن الذي �ستطیع أن یؤثر في الناس، الخلطة في حقه أفضلإال، ذ�رنا الحكم مراًرا، �عني قلنا: 
عند الناس من مخالفات وال ونصوص الخلطة على مثل هذه الصورة تتنزل، والذي یتأثر �ما 

وجاء مدح هذا،  هذا �ستطیع أن یؤثر فیهم، هذا نصوص العزلة علیه تتنزل؛ ألنه جاء مدح
یوشك أن �كون «وسیأتي الكالم على هذه المسألة �التفصیل في �تاب اإل�مان في شرح حدیث 

 .-إن شاء هللا-، هذا �أتي »�فر بدینه من الفتن ،خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال
، وسیأتي لب من أشغال الدنیا، وتفرغه هلل تعالىوفیه تنبیه على فضل العزلة؛ ألنها تر�ح الق

یوشك أن �كون خیر مال المسلم «على حدیث:  -إن شاء هللا تعالى-الكالم عنها �التفصیل 
تاب �غنٌم من  ، على االختالف في روا�ة خیًرا، أو خیٌر، وغنًما أو»غنًما یتبع بها شعف الجبال

 .-إن شاء هللا تعالى-اإل�مان 
 طالب:......
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�عني على مثل هذه الحالة تتنزل حال طالب العلم، فإذا جاء نفعه �فضل في حقه الخلطة، �عض 
طالب العلم ترجح في حقه الخلطة؛ ألن نفعه المتعدي أوضح في تر�یبه؛ ألن الناس یتفاوتون، 

العزلة في حقه أفضل، و�ن �ان عنده شيء من العلم؛ و�عض أهل العلم، �عض من حمل العلم 
ألنه یتأثر �ما �سمع، هو شخصیته فیها ضعف، و�ن �ان عنده شيء من العلم؛ ألن المسألة 
تحتاج إلى توافر علم وعقل وحلم وغیر ذلك من األمور التي إذا اتصف بها اإلنسان استطاع أن 

 �كون فاعًال مؤثًرا في مجتمعه.
 طالب:......

 في ذلك الوقت، في ذلك الظرف إلفراغ قلبه؛ ألن -علیه الصالة والسالم-، هو العزلة في حقه ال
 ، ال بد أن �عقبها شيء،-علیه الصالة والسالم-هذه المقدمات ال بد أن �عقبها شيء في تقدیره 

 ه.لبه �عني أمور ما حصلت لغیره، فال بد، أراد أن یتفرغ لیتلقى هذا الشيء الذي �فرِّغ �اله وقل
ا�ة �عني مثل من �ستعد مثًال، هذا من �اب التمثیل، مثل من �ستعد لبدا�ة العام الدراسي، أو لبد

االختبارات ال بد أن یتفرغ من �ثیر من األمور من أجل أن �ستقبل ما هو �صدد ما یرد إلیه 
وتسمع  اس وتخاصمهم�قلب فارغ، ما �مكن �عد أن تذهب إلى الحراج وتبیع وتشري وتنازع الن

�حصل عندك شيء  أن تختبر، ال بدل تذهب أوثم �عد ذلك تأتي إلى درس علم  ،كالمهم ولغطهم
 من االختالط.

 ".َوَ�اَن َ�ْخُلو ِ�َغاِر ِحَراءٍ "
 طالب:......

ُل َما ُبِدَئ ِ�ِه َرُسوُل للااَِّ  كیف؟ الكالم على الوحي، " "، الَوْحيِ  ِمنَ  -سلمصلى هللا علیه و -َأوَّ
الرؤ�ا جزء من الوحي أو لیست من الوحي؟ إذن؛ ابتدأت النبوة �الرؤ�ا الصادقة بناًء على هل 

نبئ  -علیه الصالة والسالم-هذا، والذي �قول: إن الوحي المراد �ه اللغوي ال الشرعي، فیكون 
 �اقرأ، فتكون الستة األشهر خارجة عن مدة النبوة.

 طالب:......
عیضیة ، وعلى أي حال قلنا: من تب"ِمَن الَوْحيِ ، لكن الكالم في "منها أدلة أخرى، ما فیه إشكال

 أو بیانیة، فالرؤ�ا وحي، لكن هل هو وحي لغوي أو وحي شرعي؟
 طالب:......

، أو ما فیه بیان، ما فیه ما یدل على أنها من هللا، أو أنها مجرد اجتهاد منه، أو أمر من األمور
 رأى من الرؤى ما �حمله علیها.

حال؛ إذا قلنا: إنها وحي، وهي جزء من ستة وأر�عین جزًءا من النبوة، هل نقول: إن هذا  على �ل
من ستة وأر�عین جزًءا من النبوة،  ا، أو له ولغیره؟ �ونها جزءً -علیه الصالة والسالم-خاص �ه 
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، -علیه الصالة والسالم-هي جزء من ستة وأر�عین جزًءا من النبوة، هل نقول: إن هذا في حقه 
 ستة أشهر؟ اوعلیها یتنزل ما جاء في الحدیث أنه

 طالب:......
علیه الصالة -یرى الرؤ�ا الصالحة الصادقة، وهي جزء من ستة وأر�عین جزًءا من مدة نبوته 

ه علی -نقول: إن هذا الكالم �شمل النبي الثالث والعشر�ن سنة، على ما تقدم بیانه، أو -والسالم
الرؤ�ا الصالحة للعموم جزء من ستة وأر�عین جزًءا من النبوة،  و�شمل غیره؟ -الصالة والسالم

؟ وهل یلزم من ذلك إذا قلنا: إنها عموم، أن من رأى ستة وأر�عین رؤ�ا أنه �ستحق النبوة �املة
ال �مكن أن یرد، لكن في هذا ما یدل على أن من تكررت  هذا لم �قل �ه أحد، �اإلجماع هذا
و قلت عنده الرؤى التي �خالف وصفها أنه له نصیب من عنده الرؤى الصالحة، وضعفت أ

 إصا�ة الحق.
 طالب:......

 مما نحفظه من األصول الثالثة؟ أمهل هو قول صحابي 
 طالب:......

-رحمة هللا علیه-نحن نحفظه من األصول الثالثة، لكن هل ورد بها خبر؟ أو اجتهاد من اإلمام 
 ...؟ إذن؛ ال بد من

 طالب:......
ح في الدرس الالحق.�عني بن  زول القرآن علیه، بنزول القرآن علیه، لعل هذا یوضَّ

 طالب:......
لقرآن لكن الكالم هل البعثة بدأت من ر�یع األول من بدا�ة الرؤ�ا الصالحة أو بدأت النبوة بنزول ا

 �اقرأ؟
 طالب:......

كن ا قبل، لی�ا قبله، لم �كن نبی� ُنبِّئ �اقرأ، معناه أنه لم �كن نب -رحمة هللا علیه-هذا �الم الشیخ 
الستة األشهر، وُ�عث على رأس األر�عین، حتى الشیخ �قول هذا الكالم، ورأس األر�عین من 

 الرؤ�ا الصالحة، �حتاج إلى تحر�ر، �حتاج إلى تحر�ر.
 طالب:......

 هذا الذي �ظهر، �عني الشيء الخارق للعادة له توا�عه وله نتائجه، له نتائجه.
 ". َ�ْخُلو ِ�َغاِر ِحَراءٍ  " -علیه الصالة والسالم-و�ان 

هو و الغار، قالوا: هو النقب في الجبل، جمعه غیران، وتصغیره ُغو�ر، والمغار، والمغارة �معناه، 
 قر�ب من معنى الكهف.
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، وهو مصروف على الصحیح بناًء على أنه مذ�ر، -�كسر المهملة وتخفیف الراء والمد-وحراء 
ومنهم من  ،ثهومنهم من أنَّ  ،صرفه بناًء على أنه مؤنث. مذ�ر على الصحیحومنهم من منع 
لغات، وهو جبل بینه و�ین مكة نحو ثالثة أمیال على �سار الذاهب إلى منى،  قصره، ففیه ست

 على �سار الذاهب إلى منى.
 ."-َعبُُّد َوُهَو التَّ  - َفَیَتَحنَُّث ِفیهِ  "، " َوَ�اَن َ�ْخُلو ِ�َغاِر ِحَراٍء َفَیَتَحنَُّث ِفیهِ  "

ة، �معنى یتحنَّف؛ �ما جاء في لفظ ابن هشام في السیر  -�الحاء المهملة وآخره مثلثة-یتحنث فیه 
 ،-علیه السالم-�عني في روا�ة الخبر: بدل یتحنث قال: یتحنف، أي: یتبع الحنیفیة ملة إبراهیم 

 لمراد �الفوم الثوم في قول �عضهم.والفاء ُتبدل ثاًء؛ �ما في جدث وجدف، وفوم وثوم على أن ا
ا أو التحنث: إلقاء الِحْنث، وهو اإلثم؛ �ما قال: یتأثم و�تحرج ونحوهما، فهي أفعال ُیراد به
 السلب، فهي أفعال ُیراد بها السلب، أي: �جتنب اإلثم والحنث والحرج، معاذ لما أخبر �الحدیث

 دل على السلب.عند موته تأثًما، �عني ترً�ا لإلثم، فهذه الصیغة ت
رج �قول ابن الملقن: الحاصل من ذلك، �عني التحنث إلقاء الحنث وهو اإلثم؛ �ما قیل: یتأثم و�تح

 .ونحوهما، فهي أفعال ُیراد بها السلب، أي: �جتنب اإلثم والحنث والحرج
حصر ما جاء على هذه الصیغة مما ُیراد �ه السلب، وترك ما اشتملت  -رحمه هللا- ابن الملقن 
د، وتنجَّس، وتق :قال: ثمانیة ألفاظ ،لیه هذه المادةع ب، وتهجَّ ذَّر، تحنث، وتأثم، وتحرج، وتحوَّ

 وتحنَّف.
المعنى تهجد ترك الهجود، �عني تهجد ترك الهجود الذي هو الهجوع  ؟قد �قول: �یف تهجد ترك

 تر�ه إلى الصالة، و�هذا �ستقیم هذا الكالم. ،والنوم
 ".َوُهَو التََّعبُّدُ "

 نقف على هذا، �هللا أعلم.
 وصلى هللا على نبینا محمٍد، وعلى آله وصحبه أجمعین.

 
 


