تفاصُل واكػت إلاظشاء واملػشاج
سوي أئمت الحذًث تفاصُل واكػت إلاظشاء واملػشاج
كاٌ ابً اللُم :أظشي بشظىٌ هللا صلى هللا غلُه وظلم بجعذه غلى الصحُح مً املسجذ الحشام ئلى
اهبا غلى ُ
بِت امللذط ،س ً
الب َراق ،صحبت حبرًل غليهما الصالة والعالم ،فجزٌ هىان ،وصلى باألهبُاء
ً
ئماما ،وسبط البراق بحللت باب املسجذ.
ثم غشج به تلً اللُلت مً بِت امللذط ئلى العماء الذهُا ،فاظتفتح له حبرًل ففتح له ،فشأي هىالً
آدم أبا البشش ،فعلم غلُه ،فشحب به وسد غلُه العالم ،وأكش بيبىته ،وأساه هللا أسواح العػذاء غً
ًمُىه ،وأسواح ألاشلُاء غً ٌعاسه.
ثم غشج به ئلى العماء الثاهُت ،فاظتفتح له ،فشأي فيها ًحيى بً صهشٍا وغِس ى ابً مشٍم ،فلليهما وظلم
غليهما ،فشدا غلُه وسحبا بهّ ،
وأكشا بيبىته.ثم غشج به ئلى العماء الثالثت ،فشأي فيها ًىظف ،فعلم
غلُه فشد غلُه وسحب به ،وأكش بيبىته.ثم غشج به ئلى العماء الشابػت ،فشأي فيها ئدسَغ ،فعلم غلُه،
فشد غلُه ،وسحب به ،وأكش بيبىته.ثم غشج به ئلى العماء الخامعت ،فشأي فيها هاسون بً غمشان ،فعلم
غلُه ،فشد غلُه وسحب به ،وأكش بيبىته.ثم غشج به ئلى العماء العادظت ،فللى فيها مىس ى بً غمشان،
فعلم غلُه ،فشد غلُه وسحب به ،وأكش بيبىته.فلما حاوصه بيى مىس ى ،فلُل له :ما ًبىًُ ؟ فلاٌ:
أبيى؛ ألن ً
غالما بػث مً بػذي ًذخل الجىت مً أمته أهثر مما ًذخلها مً أمتى.ثم غشج به ئلى العماء
العابػت ،فللى فيها ئبشاهُم غلُه العالم ،فعلم غلُه ،فشد غلُه ،وسحب به ،وأكش بيبىته.
ثم سفؼ ئلى ظذسة املىتهى ،ثم سفؼ له البِت املػمىس،
ثم غشج به ئلى ّ
الجباس حل حالله ،فذها مىه حتى وان كاب كىظحن أو أدوى ،فأوحى ئلى غبذه ما أوحى،
وفشض غلُه خمعحن صالة ،فشحؼ حتى ّ
مش غلى مىس ى فلاٌ له :بم أمشن سبً؟ كاٌ:بخمعحن صالة.
كاٌ :ئن أمتً ال تطُم رلً ،اسحؼ ئلى سبً فاظأله التخفُف ألمتً ،فالتفت ئلى حبرًل ،هأهه
ٌعتشحره في رلً ،فأشاس :أن وػم ئن شئت ،فػال به حبرًل حتى أتى به الجباس تباسن وتػالى ،وهى في

ً
غششا ،ثم أهضٌ حتى مش بمىس ى ،فأخبره ،فلاٌ:
مياهه ـ هزا لفظ البخاسي في بػض الطشق ـ فىضؼ غىه
ً
خمعا،
اسحؼ ئلى سبً فاظأله التخفُف ،فلم ًضٌ ًتردد بحن مىس ى وبحن هللا غض وحل ،حتى حػلها
فأمشه مىس ى بالشحىع وظإاٌ التخفُف ،فلاٌ :كذ اظتحُِت مً سبي ،ولىني أسض ى وأظلم ،فلما بػذ
هادي مىاد :كذ أمضِت فشٍضتى وخففت غً غبادي .اهتهي.
ً
خالفا في سؤٍته صلى هللا غلُه وظلم سبه تباسن وتػالى ،ثم رهش ً
هالما البً تُمُت بهزا
ثم رهش ابً اللُم
ً
الصذد ،وحاصل البحث أن الشؤٍت بالػحن لم تثبت أصال ،وهى كىٌ لم ًلله أحذ مً الصحابت .وما
ً
هلل غً ابً غباط مً سؤٍته مطللا وسؤٍته بالفإاد فاألوٌ ال ًىافي الثاوي.
ُ َ َ َ َ َّ
ثم كاٌ :وأما كىله تػالى في ظىسة الىجم" :ث َّم َدها فتذلى" فهى غحر الذهى الزي في كصت إلاظشاء ،فان
الزي في ظىسة الىجم هى دهى حبرًل وتذلُه ،هما كالت غائشت وابً معػىد ،والعُاق ًذٌ غلُه ،وأما
الذهى والتذلى في حذًث إلاظشاء فزلً صشٍح في أهه دهى الشب تباسن وتػالى وتذلُه ،وال تػشض في ظىسة
الىجم لزلً ،بل فُه أهه سآه هضلت أخشي غىذ ظذسة املىتهى .وهزا هى حبرًل ،سآه محمذ صلى هللا غلُه
وظلم غلى صىسته مشتحن :مشة في ألاسض ،ومشة غىذ ظذسة املىتهى ،وهللا أغلم .اهتهى.
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