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ٛ
ذوَ ٌ
وُقَ ِّ
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأن
محؿدً ا طبده ورسقلف صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ.
:î
فنن مـ أشد الؿصائب ،وأطظؿفا طؾك البالد القؿـقة اليل أنـك طؾقفا
رسقل اهلل ﷺ باإليؿان والحؽؿة لفق تسؾط مـ يسعك جا ًدا لسؾبفؿ طؼقدهتؿ
اإليؿاكقة ،اليل تؾؼقها مـ كياب رب الربية ،ونقابت السـة الـبقية الزكقة،
ويبدلفؿ طـفا بعؼائد إلحادية ردية
منها :إكؽار طذاب الؼبر.
وقد سبؼ – قريبًا -أن كشركا يف بقان خطر ذلؽ رسالة مخيصرة.
ومنها :إكؽارهؿ السـة الـبقية وأن ٓ حجة إٓ يف الؼرآن فؼط.
وخطرا ،وبؿا يرتتب طؾقف مـ هدم لديـ اهلل
وحسبؽ هبذا الؿعيؼد فسا ًدا
ً
ضرر ًا.
قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  كؿا يف رلًىع انفتاوي (?:)?9/9
ِ
قَا ِع َدةٌ نَافِعَةٌ :فِل وج ِ ِ ِ
ِ
الس َعا َد َة َوا ْل ُفدَ ى فِل
ُ ُ
الر َسا َلةَ ،و َب َقان َأ َّن َّ
قب آ ْطي َصا ِم بِ ِّ
الش َؼاء فِل م َخا َل َػيِ ِف و َأ َّن ُك َّؾ َخق ٍر فِل ا ْلقج ِ
ميَا َب َع ِة الرس ِ
قد،
قل َ و َأ َّن َّ
ُ ُ
ْ
َ
ُ
الض َال َل َو َّ َ
َّ ُ
ُ
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ِ
اص َفؿـ َْش ُم ُه مِ ْـ ِج َف ِة الرس ِ
َص
قل َو َأ َّن ُك َّؾ َش ٍّر فل ا ْل َعا َل ِؿ ُم ْخي ٌّ
َّ ُ
إ َّما َطا ٌّم َوإِ َّما َخ ٌّ َ
قل َأو ا ْلجف ُؾ بِؿا جاء بِ ِف ،و َأ َّن سعاد َة ا ْل ِعب ِ
ِ
اد فِل
َ
َ َ َ
َ
الر ُس ِ ْ َ ْ
َ َ َ
بِا ْل َع ْبد َف َس َب ُب ُف  ُم َخا َل َػ ُة  َّ
ِ
ِِ
الر َسا َل ِة.
َم َعاش ِف ْؿ َو ُم َعاده ْؿ بِا ِّت َبا ِع ِّ
ِ
والرسا َل ُة َضر ِ ِ ِ ِ
اجيِ ِف ْؿ إ َلك
اج ُي ُف ْؿ إ َل ْق َفا َف ْق َق َح َ
ور َّي ٌة ل ْؾع َباد َٓ ُبدَّ َل ُف ْؿ مـ َْفا َو َح َ
ُ
َ ِّ َ
ٍ
ِ
ِ
وح
الر َ
الر َسا َل ُة ُر ُ
قر ُه َو َح َقا ُت ُف َف َل ُّي َص َالحٍ ل ْؾ َعا َل ِؿ إ َذا َطد َم ُّ
وح ا ْل َعا َل ِؿ َو ُك ُ
ُك ِّؾ َش ْلء َو ِّ
ِ
ِ
الر َسا َل ِة َوك ََذل ِ َؽ
ُّقر؟ َوالدُّ ْك َقا ُم ْظؾ َؿ ٌة َم ْؾ ُعق َك ٌة َّإٓ َما َص َؾ َع ْت َط َؾ ْقف َش ْؿ ُس ِّ
َوا ْل َح َقا َة َوالـ َ
ا ْلعبدُ ما َلؿ ُت ْش ِر ْق فِل َق ْؾبِ ِف َشؿس الرسا َل ِة ويـَا ُلف مِـ حقاتِفا ور ِ
وح َفا َف ُف َق فِل
ََ ُ ْ ََ َ َُ
ْ ُ ِّ َ
َْ َ ْ
ِ
ِ
ٍ
اهلل َت َعا َلك[ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ُض ْؾ َؿة@ َو ُه َق م ْـ ْإَ ْم َقات َق َال ُ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ] {األىعامَ }211:ف َف َذا
ِ
اإليؿ ِ
َان م ِّقيًا فِل ُض ْؾؿ ِة ا ْل َج ْف ِؾ َف َل ْح َقا ُه اهلل بِروحِ الرسا َل ِة َو ُك ِ ِ
ان
َو ْص ُ
قر ْ َ
ِّ َ
ُ ُ
َ
ػ ا ْل ُؿ ْمم ِـ ك َ َ
قرا َي ْؿ ِشل بِ ِف فِل الـ ِ
َّاس...
َو َج َع َؾ َل ُف ُك ً

ِ ِ
ات َق ْؾ ُب ُف
الر َسا َل ِة َو َح َقاتِ َفا َم َ
قر ِّ
إلك أن قال َ : و َأ َّما إ َذا َل ْؿ َي ْح ُص ْؾ ل ْؾ َع ْبد ُك ُ
ِ
او ًة َٓ َس َعا َد َة َم َع َفا َأ َبدً ا َف َال َف َال َح
َم ْق ًتا َٓ ُت ْر َجك ا ْل َح َقا ُة َم َع ُف َأ َبدً ا َأ ْو َشؼ َل َش َؼ َ
ِِ
ِ
قـ َو َأك َْص َار ُه ك ََؿا َق َال
ص بِا ْل َػ َال ِح َأ ْت َبا َط ُف ا ْل ُؿ ْممـ َ
اهلل َخ َّ
َّإٓ بِا ِّت َبا ِع َّ
الر ُسقل َفنِ َّن َ
َت َعا َلك[ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ] {األعرافَ }251:أ ْيُ َٓ :م ْػؾِ َح َّإٓ ُه ْؿ ،ك ََؿا َق َال َت َعا َلك:

[ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ] {آل عمران.}201:
ِ
قن بِا ْل َغق ِ ِ
قؿ َ
ص ا ْل ُؿي َِّؼق َـ ا َّل ِذي َـ ُي ْممِـُ َ
قن
ْ
ص َه ُم َٓء بِا ْل َػ َالحِ ك ََؿا َخ َّ
َف َخ َّ
ب َو ُيؼ ُ
قن مِ َّؿا َر َز َق ُف ْؿ َو ُي ْممِـُ َ
الص َال َة َو ُيـ ِْػ ُؼ َ
قن بِ َؿا ُأك ِْز َل إ َلك َر ُسقل ِ ِف َو َما ُأك ِْز َل مِ ْـ َق ْبؾِ ِف
َّ
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َو ُيققِـُ َ
قن بِ ْأ ِخ َر ِة َوبِا ْل ُفدَ ى َوا ْل َػ َالحِ َف َعؾِ َؿ بِ َذل ِ َؽ َأ َّن ا ْل ُفدَ ى َوا ْل َػ َال َح َدائِ ٌر َح ْق َل
الر َسا َل ِة ُو ُجق ًدا َو َطدَ ًما.
ُر ُب ِع ِّ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الر ُس ِؾ
الس َؿاء َو ُبع َث بِف َجؿ ُ
َو َه َذا م َّؿا ا َّت َػ َؼ ْت َط َؾ ْقف ا ْل ُؽ ُي ُ
قع ُّ
ب ا ْل ُؿـ ََّز َل ُة م ْـ َّ
ِ
اهلل َط َؾ ْقـَا َأ ْخ َب َار ْإُ َم ِؿ ا ْل ُؿ َؽ ِّذ َب ِة ل ِ ُّؾر ُس ِؾ َو َما َص َار ْت إ َل ْق ِف َطاقِ َب ُي ُف ْؿ َو َأ ْب َؼك
َول َف َذا َق َّ
ص ُ
آ َن َار ُه ْؿ َو ِد َي َار ُه ْؿ ِط ْب َر ًة ل ِ َؿ ْـ َب ْعدَ ُه ْؿ َو َم ْق ِط َظ ًةَ .وك ََذل ِ َؽ َم َس َخ َم ْـ َم َس َخ قِ َر َد ًة
ػ بِ ِف@ و َأرس َؾ َط َؾق ِف ا ْل ِ
َو َخـ ِ
ح َج َار َة مِ ْـ
َاز َير ل ِ ُؿ َخا َل َػيِ ِف ْؿ َِٕ ْكبِ َقائِ ِف ْؿ َوك ََذل ِ َؽ َم ْـ َخ َس َ
ْ
َ ْ َ
ِ
اء و َأ ْغر َقف فِل ا ْلقؿ@ و َأرس َؾ َط َؾق ِف الصقح َة و َأ َخ َذه بِ َلكْقا ِع ا ْلع ُؼقب ِ
ات َوإِك ََّؿا
ُ َ
َّ ْ َ َ
ْ
ُ َ
الس َؿ َ َ ُ
َ ِّ َ ْ َ
َّ
اض ِفؿ َطؿا جاءوا بِ ِف واِ ِّت َخ ِ
ِ
ب م َخا َل َػيِ ِفؿ لِؾرس ِؾ وإِ ْطر ِ
اذ ِه ْؿ َأ ْول ِ َقا َء مِ ْـ
َ
ْ َّ َ ُ
ْ ُّ ُ َ َ
َذل َؽ بِ َس َب ِ ُ
ُدوكِ ِف.
ِ
ِ ِ
اؤوا بِ ِف َوا َّت َب َع َغ ْق َر
قؿ ْـ َخا َل َ
ػ ُر ُس َؾ ُف َو َأ ْط َر َض َط َّؿا َج ُ
َو َهذه ُسـَّ ُي ُف ُس ْب َحا َك ُف ف َ
ِ
ِ
قـ لِـَ ْع َيبِ َر بِ َفا َو َكي َِّع َظ@ ل ِ َئ َّال َك ْػ َع َؾ ك ََؿا
اهلل ُس ْب َحا َك ُف آ َن َار ا ْل ُؿ َؽ ِّذبِ َ
َسبِقؾ ِف ْؿ@ َول َف َذا َأ ْب َؼك ُ
َف َع ُؾقا َف ُق ِصق ُبـَا َما َأ َصا َب ُف ْؿ ك ََؿا َق َال َت َعا َلك[ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ] {العنؽبوت[ ،}41:ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ] {العنؽبوتَ ،}45:و َق َال َت َعا َلك[ :ﮤ ﮥ ﮦ]
{الشعراء[ ،}211:ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ] {الصافات[ ،}241:ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ] {الصافاتَ ،}241:أ ْيَ :ت ُؿ ُّر َ
الص َب ِ
اح َوبِال َّؾ ْق ِؾ ُن َّؿ َق َال:
ون َط َؾ ْق ِف ْؿ ك ََف ًارا بِ َّ

[ﮈ ﮉ ] .

و َق َال َتعا َلك فِل مدَ ائِ ِـ َقق ِم ُل ٍ
قط[ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ]
ْ
َ
َ
َ

{احلجر[ ،}11:ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ] {احلجر[ ،}15:ﭱ ﭲ ﭳ]
{احلجرَ ،}17:ي ْعـِلَ :مدَ ِائـ َُف ْؿ بِ ْط ِر ٍيؼ ُم ِؼ ٍ
قؿ َي َر َاها ا ْل َؿ ُّار بِ َفا.
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َو َق َال َت َعا َلك[ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ]
ِ
ِ ِ
إه َال ِك ا ْل ُؿ َخال ِ ِػق َـ
اهلل ُس ْب َحا َك ُف َط ْـ ْ
{الرومَ . }9:و َه َذا كَث ٌقر فل ا ْلؽيَاب ا ْل َع ِز ِيزُ :ي ْخبِ ُر ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قر ِة ُّ
الش َع َر ِاء ِق َّص َة
ل ُّؾر ُس ِؾ َوك ََجاة َأ ْت َبا ِع ا ْل ُؿ ْر َسؾق َـ@ َول َف َذا َي ْذ ُك ُر ُس ْب َحا َك ُف فل ُس َ
اد و َنؿقد و ُل ٍ
ٍ
ِ
قط َو ُش َع ْق ٍ
إه َال َك ُف
ب َو َي ْذ ُك ُر ل ِ ُؽ ِّؾ َكبِ ٍّل ْ
قؿ َو ُكقحٍ َو َط َ ُ َ َ
قسك َوإِ ْب َراه َ
ُم َ
قفؿ والـَّجا َة َلفؿ و َِٕ ْتب ِ
ِ
اط ِف ْؿ ُن َّؿ َي ْخيِ ُؿ ا ْل ِؼ َّص َة بِ َؼ ْقل ِ ِف[ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ل ُؿ َؽ ِّذبِ ِ ْ َ َ ُ ْ َ َ

ﮒ ﮓ ﮔ] [ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ].

ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
الص َػ ُة [ﯰ ﯱ
اس َؿ ْق ِـ م ْـ َأ ْس َؿائف َت ْؼيَض َقفا ت ْؾ َؽ ِّ
َف َخي ََؿ ا ْلؼ َّص َة بِ ْ
اط ُف ْؿ بِ َر ْح َؿيِ ِف.اهـ
ﯲ ] َفا ْك َي َؼ َؿ مِ ْـ َأ ْطدَ ائِ ِف بِ ِع َّزتِ ِف َو َأك َْجك ُر ُس َؾ ُف َو َأ ْت َب َ
شؿر أئؿة الفدى طـ
ولفذا لؿا بزغت هذه الزكدقة بعد الؼرون الؿػضؾة ّ
ساطد الجد ،وسؾق سققف الحجج الؿـقرة طؾك أصحاب تؾؽ العؼائد البائرة
قطعا لدابر فيـيفؿ.
ومـ جؿؾة مـ تصدى لذلؽ اإلمام محؿد بـ إدريس الشافعل  ومؿا قالف
يف كتابف انغصانح فؼرة:)392( :
حؽؿ ،فبِ ُح ْؽؿ اهلل سـَّف .وكذلؽ أخربكا
وما َس َّـ رسقل اهلل فقؿا لقس هلل فقف
ٌ

اهلل يف ققلف[ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ] [الشقرى] .
كص كياب.
وقد سـ رسقل اهلل مع كياب اهلل ،وس َّـ فقؿا لقس فقف ب َع ْقـف ُّ
وكؾ ما سـ فؼد ألزمـا اهلل اتباطف ،وجعؾ يف اتباطف صاطيف ،ويف ال ُعـُقد طـ اتباطفا
معصقيَف اليل لؿ يعذر هبا َخ ْؾؼًا ،ولؿ يجعؾ لف مـ اتباع ســ رسقل اهلل َم ْخرجًا.
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وقال  يف فؼرةِ :);;( :
فج َؿاع ما أبان اهلل لخؾؼف يف كيابف ،مؿا َت َع َّبدَ هؿ بف،
لؿا مضك مـ حؽؿف جؾ نـاؤه :مـ وجقه.
فمنها ما أباكف لخؾؼف كصًا@ ُ
جؿؾ فرائضف ،يف أن طؾقفؿ صال ًة وزكا ًة
مثؾ ُ

وكص الزكا
حرم الػقاحش ،ما ضفر مـفا ،وما بطـ،
ِّ
وحجًا وصقمًا وأكف َّ
والخؿر ،وأكؾ الؿقية والدم ،ولحؿ الخـزير ،وب َّقـ لفؿ كقػ َف ْر ُض القضقء ،مع
غقر ذلؽ مؿا بقـ كصًا.

ومنه:

ما َأحؽؿ فرضف بؽيابف ،وب َّقـ كقػ هق طؾك لسان كبقف؟ مثؾ طدد

الصالة ،والزكاة ،ووقيفا ،وغقر ذلؽ مـ فرائضف اليل أكزل مـ كيابف.
كص حؽؿ ،وقد فرض اهلل يف
ومنه :ما َس َّـ رسقل اهلل  مؿا لقس هلل فقف ُّ
فؿـ قبؾ طـ رسقل اهلل فبِ َػ ْر ِ
ض
كيابف صاطة رسقلف  ، وآكيفاء إلك حؽؿفَ ،

اهلل َقبِؾ .اهـ

ومؿـ صـّػ يف الرد طؾك الزكادقة مـؽري السـة مـ الؿتلخريـ العالمة

السققصل 

يف رسالتف الؿػقدة يفتاح اجلُح يف اإلدتجاج تانضُح  ،قال

يف مؼدميفا:
اطؾؿقا َ -ي ْر َحؿ ُؽ ْؿ اهللَ -أن مـ ا ْلعؾؿ ك ََفق َئ ِة الدَّ َواءَ ،ومـ أراء ك ََفق َئ ِة ا ْل َخ َالء،
َٓ تذكر إِ َّٓ ِطـْد د ِ
الز َمان َوك َ
َان دارسا
ورةَ ،و َأن مِ َّؿا فاح ِريحف فِل َه َذا َّ
اط َقة َّ
َ
الض ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
السـة
بِ َح ْؿد اهلل َت َعا َلك ُمـ ُْذ أزمانَ ،و ُه َق َأن َقائال َرافض ًّقا زكديؼا َأكثر فل ك ََالمف َأن ّ
الـَّب ِقية و ْإَح ِ
حجة
اديث الؿروية َ -ز َ
يح َيج هبَاَ ،و َأن ا ْل َّ
ادها اهلل طؾقا وشرفا ْ َٓ -
َ َّ َ َ
ِ
اصةَ ،وأورد طؾك َذلِؽ َح ِديثَ « :ما َجا َءكُؿ َطـك مـ َح ِديث
فل ا ْل ُؼ ْرآن َخ َّ
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يُقَضِّيَحٌ

فاطرضقه طؾك ا ْل ُؼ ْرآنَ ،فنِن وجدْ تُؿ َل ُف أصال َفخُ ُذوا بِ ِف َوإِ آ َفر ُّدو ُه»َ ،ه َؽ َذا َس ِؿعت
َه َذا ا ْل َؽ َالم بجؿؾيف مِـْف وسؿعف مِـْف خالئؼ َغق ِريَ ،فؿـفؿ مـ َٓ ِ
يؾؼل َ
لذلِؽ َبآ.
ْ
ُ
ْ
ُ َ
َومِـ ُْفؿ مـ َٓ يعرف أصؾ َه َذا ا ْل َؽ َالم َو َٓ مـ َأ ْيـ َجا َءَ .ف َل َر ْدت َأن أوضح
لؾـَّاس أصؾ َذلِؽَ ،وأبقـ ُب ْط َالكفَ ،و َأكف مـ أطظؿ الؿفالؽ.
فاطؾؿقا رحؿؽؿ اهلل َأن مـ أكؽر كَقن َح ِديث الـَّبِل  ققٓ ك َ
َان َأو فعال
ِ
ِِ
حجة ،كػر َوخرج َطـ َدائِرة ْ ِ
اإل ْس َالم َوحشر َم َع
بِ َش ْرصف ا ْل َؿ ْع ُروف فل ْإُ ُصقل َّ
َ
ا ْل َق ُفقد َوالـ ََّص َارىَ ،أو َم َع مـ َشا َء اهلل مـ فرق ا ْل َؽ َػ َرة.

روى ِ
اإل َمام َّ
الشافِ ِعل َ ي ْق ًما َح ِديثا َو َق َال إِكَّف َص ِحقح َف َؼ َال َل ُف َقائِؾَ :أ َتؼقل
بِ ِف َيا َأ َبا طبد اهلل؟ ،فاضطرب َو َق َالَ " :يا َه َذا أرأييـل ك َْص َراكِ ّقا؟ أرأييـل َخ ِ
ارجا مـ
ِ
قسة؟ َأ َر َأ ْيت فِل وسطل زكار ًا؟ أروي َح ِديثا َطـ َر ُسقل اهلل َ و َٓ َأ ُققل بِ ِف".
كَـ َ
الزك ِ
وأصؾ َه َذا الر ْأي ا ْل َػ ِ
َاد َقة َو َص ِائ َػة مـ غالة الرافضة َذ َه ُبقا إِ َلك
اسد َأن َّ
َّ
ِ
السـة وآقيصار طؾك ا ْل ُؼرآن وهؿ فِل َذلِؽ مخيؾػق ا ْلؿ َؼ ِ
إِ ْك َؽار ِآ ْحيِ َجاج بِ
اصد،
َ
ْ
ؿـفؿ مـ ك َ
َان ي ْعيَؼد َأن الـُّ ُب َّقة ل َعؾل َو َأن ِج ْب ِريؾ َ أخ َطل فِل ُك ُزولف إِ َلك سقد
َف ْ
ِ
ا ْل ُؿ ْرسؾقـ َ ،ت َعا َلك اهلل َط َّؿا َي ُؼقل ال َّظال ِ ُؿ َ
أقر لؾـَّبِل
قن طؾقا َكبِقراَ ،ومـ ُْفؿ مـ ّ
الص َحا َبة َطـ ُف
 بِالـُّ ُب َّق ِة َو َلؽِـ َق َال :إِن ا ْل َ
خال َفة كَاكَت َح ًؼا ل َعؾل َف َؾ َّؿا طدل هبَا َّ
ِ
ِ
قـ َق َال َه ُم َٓ ِء الؿخذولقن  -لعـفؿ اهلل -
إِ َلك أبل بؽر َرضل اهلل َطـ ُْفؿ َأ ْج َؿع َ

كػروا َح ْق ُث جاروا َوطد ُلقا بِا ْل َح ِّؼ َطـ ُم ْسيَح ّؼف ،وك َّػروا  -لعـفؿ اهلل  -طؾقا 
ُ
ِ
ِ
كؾفا َِٕك ََّفا ِطـْدهؿ بزطؿفؿ
َأ ْيضا لعدم صؾبف َحؼف فبـقا طؾك َذلؽ رد ْإَ َحاديث َ
مـ ِر َواية ققم كػار َفنكَّا هلل َوإِكَّا إِ َل ْق ِف ر ِ
اج ُعقنَ ،و َه ِذه آراء َما كـت أسيحؾ حؽاييفا
َ
َ
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الضرورة مـ بقان أصؾ َه َذا ا ْلؿ ْذ َهب ا ْل َػ ِ
ِ
اسد ا َّل ِذي ك َ
َان الـَّاس
ََ
َ
َل ْق َٓ َما دطت إِ َل ْقف َّ ُ َ
ِ
احة مِـْ ُف مـ أطصار.
فل َر َ
َوقد ك َ
الر ْأي مقجقديـ بِ َؽ ْث َرة فِل زمـ ْإَئِ َّؿة ْإَ ْر َب َعة َفؿـ
َان أهؾ َه َذا َّ
بعدهؿ ،وتصدى ْإَئِ َّؿة ْإَ ْر َب َعة وأصحاهبؿ فِل دروسفؿ ومـاضراهتؿ وتصاكقػفؿ
ْ
لؾر ّد َط َؾ ْق ِفؿ ،وسلسقق إِن َشا َء اهلل َت َعا َلك جؿ َؾة مـ َذلِؽ َواهلل ا ْل ُؿقفؼ .اهـ
َّ
***

تؼغيف انضُُّح
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تعشٖف الظٍُّٛ
السـة يف الؾغة هل :الطريؼة الحسـة أو السقئة.



:

وغؾب اسيعؿال السـة طؾك الطريؼة الؿحؿقدة الؿسيؼقؿة ،قال
« َم ْـ َس اـفِل ْ ِ
اإل ْس َال ِم ُسـا ًة َح َسـَةًَ ،ف َؾ ُف َأ ْج ُر َهاَ ،و َأ ْج ُر َم ْـ َط ِؿ َؾ بِ َفا َب ْعدَ ُهِ ،م ْـ َغ ْقرِ َأ ْن
اإلس َال ِم سـا ًة سق َئةًَ ،ك َ ِ
ِ
يـْ ُؼص ِمـ ُأج ِ ِ
زْر
ْ ُ
َ َ
زْر َها َو ِو ُ
ان َط َؾ ْقف ِو ُ
ُ َ ِّ
قره ْؿ َش ْل ٌءَ ،و َم ْـ َس اـ فل ْ ِ ْ
َم ْـ َط ِؿ َؾ بِ َفا ِم ْـ َب ْع ِد ِهِ ،م ْـ غَ ْقرِ َأ ْن َي ْـ ُؼ َص ِم ْـ َأ ْوز ِ
َار ِه ْؿ َش ْل ٌء» أخرجف مسؾؿ (=.)919
وقال اهلل تعالك[ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ] {آل عمران ،}241:وقال الـبل «: فؿـ رغب طـ سـتل
فؾقس مـل» .ميػؼ طؾقف ،و َق َال َر ُس ُ
قل اهللِ ُ « :ق ْؾت ُْؿ َوا ال ِذي َك ْػ ِسل بِ َق ِد ِه ك ََؿا َق َال
قسك:
َق ْق ُم ُم َ

[ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ] {األعراف}241:

َان َق ْب َؾؽ ُْؿ ُسـا ًة ُسـا ًة».أخرجف أحؿد (;.)89>/
السـ َُـَ ،لت َْر َك ُب اـ ُسـ ََـ َم ْـ ك َ
إِك َافا ُّ

وقال خالد بـ زهقر مخاصبا أبا ذؤيب الفذلل كؿا يف ديقان الفذلققـ
(:)9;;/9

ة
 فال جتزعن من سنَّ أنن رستهن
وقال الشاطر:

ة
مِننن منننعش سننَّ هلنن آبنن ؤ

والؿؼصقد هبا شرطًا ما أنر طـف 

فننن

راض سنننَّ منننن يسنننا

ل
ة
لنننن قنننن سننننَّ

إم مهنننن

مـ ققل ،أو فعؾ ،أو تؼرير.
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أوس اهلل عزٔدن يف كتابْ باتباع الشٍ ٛفىَ زد الشٍ ٛفكد زد الكسآُ:
اط َي ُف فِل َغ ْق ِر آ َي ٍة مِ ْـ ِكيَابِ ِف َو َق َرك ََفا
قال الؼرصبل  يف تفضريِ َ :و َف َر َض َص َ
بِ َطا َطيِ ِف َط َّز َو َج َّؾ .اهـ
وقال ابـ طبد البر  يف جايغ تياٌ انؼهى (َ :)99>9/8و َف َر َض
َصاط َيف فِل َغق ِر آي ٍة مِـ ِكي ِ ِ
اطيِ ِف .اهـ
َاب اهلل َو َق َرك ََفا بِ َط َ
ْ َ ْ
َ ُ
وقال أجري  يف انشغيؼح (ُ :):99/9ن َّؿ َف َر َض َط َؾك ا ْل َخ ْؾ ِؼ
اط َيف  فِل َكق ٍ
ػ َو َن َالنِق َـ َم ْق ِض ًعا مِ ْـ ِكيَابِ ِف َت َعا َلك.
ِّ
َص َ ُ
وأخرج ابـ أبل يعؾك يف عثقاخ احلُاتهح ( )?=/9وابـ بطة يف
اإلتاَح (=?) وأبق صاهر السؾػل يف انغيىعياخ ( )99:9وغقرهؿ طـ

اإلمام أحؿد أكف قال :كظرت يف الؿصحػ فقجدت صاطة الرسقل  يف نالنة
ونالنقـمقض ًعا.
***

أوال :األصنح يٍ كتاب اهلل ػهً أيغ اهلل ػزوجم تاتثاع صُح انغصىل صهً اهلل ػهيّ وصهى
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أٔال :األدل ٛوَ كتاب اهلل  عم ٜأوس اهلل عزٔدن باتباع سٍ ٛالسسٕه
صم ٜاهلل عمْٗ ٔسمي
الدليل األول:
عم ٜأوش اهلل عضٔجن يف كتابْ باتباع الظٍٔ ٛأُ
سد الظٍ ٛسد لمقشآُ
* َق َال [ : ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ] {احلرش.}1:
قال الشاصبل  يف ادلىافقاخ ( :)988/:و َأ ِد َّل ُة ا ْل ُؼر ِ
آن َتدُ ُّل َط َؾك َأ َّن ُك َّؾ
َ
ْ
ِ
الر ُس ُ
قل َو ُك َّؾ َما َأ َم َر بِ ِف َوك ََفك@ َف ُف َق َٓ ِح ٌؼ فِل ا ْل ُح ْؽ ِؿ بِ َؿا َجا َء فِل
َما َجا َء بِف َّ
ا ْل ُؼر ِ
آن@ َف َال ُبدَّ َأ ْن َي ُؽ َ
قن َز ِائدً ا َط َؾ ْق ِف.
ْ

وقال العالمة السعدي 

يف تفضري هذه أية :وهذا شامؾ ٕصقل

الديـ وفروطف ،ضاهره وباصـف ،وأن ما جاء بف الرسقل ييعقـ طؾك العباد إخذ بف
واتباطف ،وٓ تحؾ مخالػيف ،وأن كص الرسقل طؾك حؽؿ الشلء كـص اهلل تعالك،
ٓ رخصة ٕحد وٓ طذر لف يف تركف ،وٓ يجقز تؼديؿ ققل أحد طؾك ققلف.
وقال بؽر بـ العالء يف أدكاو انقغآٌ ( :);18/8هذه أية كزلت يف
وسـَّف  وما هنك طـف
الغـائؿ،
وطؿت سائر إشقاء ،فدخؾ فقفا ما َأمر بف َ
َّ
ص طؾقف مـ
بالسـة ،فال يجقز مخالػيف طؾقف السالم يف شلء مـ أوامره ،إٓ ما ُخ َّ
ُّ

13

الخرب ،مؿا لؿ ييػؼ الؿسؾؿقن طؾك إيجابف ٓ بؽياب وٓ سـة ،فنكف  قال يف
هذا الجـس الذي هذا صػيف" :فخذوا مـف ما اسيطعيؿ ،وما هنقيؽؿ طـف فاكيفقا".
وقال الـحاس  يف إػغاب انقغآٌ ( :)8<9/:أية طامة ،وطؾك
هذا تلولفا أصحاب رسقل اهلل فؼال طبد اهلل بـ مسعقد«:إن اهلل لعـ القاشؿة
والؿتـؿصة» ،فؼقؾ لف :قد قرأكا الؼرآن فؿا رأيـا فقف هذا
والؿستقشؿة والـامصة
ّ
فؼال« :قد لعـف ّـ رسقل اهلل» ،وقال اهلل [ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ].
وطـ ابـ طباس كحق مـ هذا يف الـفل طـ آكيباذ يف الـّؼقر والؿز ّفت.
اهلل َش ِديدُ ا ْل ِع ِ
ؼاب ،أي:
اهلل ،أي :احذروا طؼابف يف طصقاكؽؿ رسقلف ،إِ َّن َ
َوا َّت ُؼقا َ
شديد طؼابف لؿـ خالػ رسقلف .

ِ
اجيَـ ِ ُبق ُهَ ،فنِ َّك ُف
قال ابـ كثقرَ :أ ْيَ :م ْف َؿا َأ َم َر ُك ْؿ بِف َفا ْف َع ُؾق ُهَ ،و َم ْف َؿا ك ََفا ُك ْؿ َطـْ ُف َف ْ
إِك ََّؿا َي ْل ُم ُر بِ َخ ْق ٍر َوإِك ََّؿا َيـ َْفك َط ْـ َش ٍّر.

ِ ِ
وأخرج البخاري (<>> ):ومسؾؿ (;َ )898ط ْـ َط ْبد اهللَ ،ق َالَ « :ل َع َـ اهللُ
ات ،لِ ْؾحس ِـ الؿ َغقر ِ
ات والؿ َت َػ ِّؾج ِ
ات ،والؿ َتـَؿص ِ
ات والؿقت َِشؿ ِ
اشؿ ِ
ِ
ات َخ ْؾ َؼ
َ ُ َ
َ ُ ِّ َ
َ
ُ ِّ َ
ُ ْ
َ
َ ُ
الق َ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
قبَ ،ف َجا َء ْت َف َؼا َل ْت :إِ َّك ُف َب َؾ َغـِل
اهلل» َف َب َؾ َغ َذل َؽ ا ْم َر َأ ًة م ْـ َبـل َأ َسد ُي َؼ ُال َل َفا ُأ ُّم َي ْع ُؼ َ
َطـ َْؽ َأك ََّؽ َل َعـ َْت َك ْق َت َو َك ْق َتَ ،ف َؼ َالَ :و َما لِل َأ ْل َع ُـ َم ْـ َل َع َـ َر ُس ُ
قل اهللِ َ ،و َم ْـ
َاب اهللَِ ،ف َؼا َل ْتَ :ل َؼدْ َقر ْأ ُت ما بقـ ال َّؾقحق ِـَ ،فؿا وجدْ ُت فِ ِ
ُه َق فِل ِكي ِ
قف َما َت ُؼ ُ
قل،
َ َ َ
َ َْ َ ْ َ ْ
َ

14

أوال :األصنح يٍ كتاب اهلل ػهً أيغ اهلل ػزوجم تاتثاع صُح انغصىل صهً اهلل ػهيّ وصهى

قفَ ،أما َقر ْأ ِ
قف َل َؼدْ وجدْ تِ ِ
ْت َقر ْأتِ ِ
َق َالَ :لئِـ ُكـ ِ
ت[ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
َ َ
ْ
َ َ
َ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ] {احلرش}1:؟ َقا َل ْتَ :ب َؾكَ ،ق َالَ :فنِ َّك ُف َقدْ ك ََفك َطـْ ُف.
َق َال الدَّ ارمِ ّلَ :ي ُؼقل ا ْبـ َط َّباس َ ل ْق َس الـؼقر ،والؿؼقر ،والدباء والحـيؿ،

بؿـصقصات فِل كياب اهلل



و ِهل د ِ
اخ َؾة فِل َق ْقلف[ :ﮠ ﮡ ﮢ
َ
َ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ] َ .وفِل َق ْقلف[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ] {األحزاب.}47:
َق َالَ :وك ََذل ِ َؽ كؾ َما َأمر بِ ِف َر ُسقل اهلل َ ،وهنك َطـ ُف َداخؾ فِل َت ْل ِويؾ
َهاتقـ ْأ َي َي ْق ِـَ ،و َما أشبففؿا مـ ا ْل ُؼ ْرآن.
***
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الدليل الثاني:
ٔجٕب سد أوٕس التٍاصع إىل الكتاب ٔالظٍٛ
* قال اهلل تعالك[ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑ
ﰒ] {النساء.}59:
قال ابـ حزم يف اإلدكاو (( :)9?:/9والربهان طؾك َّ
أن الؿراد هبذا الرد
ٕن إُمة م ِ
ِ
جؿعة :طؾك َّ
َ
أن هذا
الؼرآن،
إكؿا هق إلك
والخ َب ِر طـ رسقل اهلل ُ َّ َّ @
ميقجف إلقـا ،وإلك ِّ
روحف يف جسده إلك يقم
كؾ َم ْـ ُيخؾؼ و ُيركَّب
الخطاب
ُ
ِّ
الؼقامة مـ ِ
كيقج ِفف إلك َم ْـ كان طؾك طفد رسقل اهلل ِّ 
وكؾ
الجـة والـاس،
ُّ

َم ْـ أتك بعده 

وقبؾـا ،وٓ فرق).

وقال الـقوي



يف

عياض انصاحلني َ :ق َال العؾؿاء :معـاه إِ َلك

والسـّة.
الؽياب ُ
وقال الؼرصبل  يف تفضريِ (َ :)363/5وفِل َق ْقل ِ ِف َت َعا َلك[ :ﭸ
ﭹ ] {النساءَ }72:دل ِ ٌقؾ َط َؾك َأ َّن ُسـَّ َي ُف ُ ي ْع َؿ ُؾ بِ َفا َو ُي ْؿ َي َث ُؾ َما فِ َقفا.
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قال ابـ طبد البر  يف االصتظكاع (َ :)787/3ق ْق ُل ُف [ :ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ] {النساءَ }59:ي ْعـِل إِ ْن ك َ
ات  َفنِ َلك  ُسـَّيِ ِف ،ك ََذا
َان َح ًّقاَ ،فنِ ْن  َم َ
َق َال َأ ْه ُؾ ا ْل ِع ْؾ ِؿ بِال َّي ْل ِويؾِ.
وقال الـحاس  يف يؼاين انقغآٌ ( :)989/8ويف ققلف  : فردوه
إلك اهلل والرسقل ،ققٓن ،أحدهؿا :قالف مجاهد وقيادة فردوه الك كياب اهلل
وسـة رسقلف وكذلؽ قال طؿرو بـ مقؿقن فردوه الك كياب اهلل ورسقلف فنذا
مات رسقل اهلل فردوه الكسـيف.
 :Ðأنر مقؿقن أخرجف ابـ جرير يف انتفضري (; ،)?< /وابـ بطة يف

اإلتاَح (رقؿ >; ،)>; ،;? ،والاللؽائل يف شغح أصىل اػتقاص أْم

انضُح ( /=9-=8 /9رقؿ <=) ،والفروي يف طو انكالو (ص<=) ،وابـ

طبد الرب يف اجلايغ (رقؿ > ،)89:: ،898والطحاوي يف ادلشكم (/9

 ،):=:وابـ شاهقـ يف انضُح (; ،):والخطقب يف انفقيّ ()9:: /9

بنسـاد حسـ.

اطيِ ِف
قال ابـ الؼقؿ  يف اػالو ادلىقؼني (َ :)9>/9ف َل َم َر َت َعا َلك بِ َط َ
قل َت ِ
اط ِة رسقل ِ ِفَ  ،و َأ َطا َد ا ْل ِػ ْع َؾ إ ْط َالما بِ َل َّن َصا َط َة الرس ِ
اسيِ ْؼ َال ًٓ مِ ْـ َغ ْق ِر
ج ُ
ب ْ
َّ ُ
ً
َو َص َ َ ُ
ض َما َأ َم َر بِ ِف َط َؾك ا ْلؽِي ِ
َط ْر ِ
َابَ ،ب ْؾ إ َذا َأ َم َر َو َج َب ْت َصا َط ُي ُف ُم ْط َؾ ًؼاَ ،س َقا ٌء ك َ
َان َما َأ َم َر
ِ
ِ
ِ ِ
بِ ِف فِل ا ْلؽِي ِ
اط ِة ُأولِل
َاب َومِ ْث َؾ ُف َم َع ُفَ ،و َل ْؿ َي ْل ُم ْر بِ َط َ
َاب َأ ْو َل ْؿ َي ُؽ ْـ فقفَ ،فنِ َّك ُف ُأوت َل ا ْلؽي َ
ْإَم ِر اسيِ ْؼ َال ًٓ ،ب ْؾ ح َذ َ ِ
اطي َُفؿ فِل ِضؿ ِـ َصا َط ِة الرس ِ
قل@ َ
إيذاكًا
َ َ
َّ ُ
ْ
ف ا ْلػ ْع َؾ َو َج َع َؾ َص َ ْ
ْ ْ
ِ
ِ ِ
اط ِة الرس ِ
ِ
اط َ
قل َو َج َب ْت
بِ َلك َُّف ْؿ إك ََّؿا ُي َط ُ
الر ُسقلَ ،ف َؿ ْـ َأ َم َر مـ ُْف ْؿ بِ َط َ َّ ُ
قن َت َب ًعا ل َطا َطة َّ
ِ
ِ ِ
الر ُس ُ
قل َف َال َس ْؿ َع َل ُف َو َٓ َصا َط َة.
َص َ
اط ُي ُفَ ،و َم ْـ َأ َم َر بِخ َالف َما َجا َء بِف َّ
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اح ٍد مِـ الس َؾ ِ
اهدٌ و َغقر و ِ
وقال ابـ كثقر  يف تفضريِ َ :ق َال مج ِ
ػَ :أ ْي:
َ ُْ َ
ُ َ
َ َّ
اب اهللِ وسـ َِة رسقل ِ ِف ،و َه َذا َأمر مِـ اهللِ ، ،بِ َل َّن ُك َّؾ َشل ٍء َتـ ََازع الـَّاس فِ ِ
إِ َلك كِ َي ِ
قف
ُ
َ
َ
َ
َ
ٌ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ِ
يـ و ُفر ِ
ِ
ِ
وط ِف َأ ْن َي ُر َّد ال َّيـ َُاز َع فِل َذل ِ َؽ إِ َلك ا ْلؽِي ِ
السـَّة ،ك ََؿا َق َال
َاب َو ُّ
م ْـ ُأ ُصقل الدِّ ِ َ ُ
َت َعا َلك[ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ] {الشورىَ }20:ف َؿا َح َؽ َؿ بِ ِف
ِ
ِِ
ِ
الص َّح ِة َف ُف َق ا ْل َح ُّؼَ ،و َما َذا َب ْعدَ ا ْل َح ِّؼ إِ َّٓ
َاب اهلل َو ُسـَّ ُة َر ُسقلف َو َش ِفدَ ا َل ُف بِ ِّ
كي ُ
الض َال ُلَ ،ول ِ َف َذا َق َال َت َعا َلك[ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ] {النساءَ }59:أ ْي:
َّ
ردوا الخصقمات والجفآت إِ َلك ِكي ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
قؿا
َاب اهلل َو ُسـَّة َر ُسقلفَ ،في ََحاك َُؿقا إِ َل ْق ِف َؿا ف َ
َش َج َر َب ْقـَ ُؽ ْؿ [ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ] {النساء.}59:

َفدَ َّل َط َؾك َأ َّن م ْـ َلؿ َيي ََحاكَؿ فِل م َج ِ
ال الـ َِّزا ِع إِ َلك ا ْلؽِي ِ
السـ َِّة َو َٓ َي ْر ِج ْع
َاب َو ُّ
َ
ْ
َ ْ
إِ َل ْق ِف َؿا فِل َذل ِ َؽَ ،ف َؾ ْق َس ُم ْممِـًا بِاهللِ َو َٓ بِا ْل َق ْق ِم ْأ ِخ ِر .اهـ
وقال الؼرصبل َ :أ ْي َر ُّدوا َذل ِ َؽ ا ْل ُح ْؽ َؿ إِ َلك ِكي ِ
َاب اهللِ َأ ْو إِ َلك َر ُسقل ِ ِف
ِِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿَ ،ه َذا َق ْق ُل
بِ ُّ
الس َمال فل َح َقاتفَ ،أ ْو بِالـَّ َظ ِر فل ُسـَّيف َب ْعدَ َو َفاتف َص َّؾك ُ
ِ
مج ِ
اه ٍد َو ْإَ ْط َؿ ِ
قحَ .و َم ْـ َل ْؿ َي َر َه َذا ْ
يؿا ُك ُف ،ل ِ َؼ ْقل ِ ِف
الصح ُ
ش َو َقيَا َدةََ ،و ُه َق َّ
ُ َ
اخي ََّؾ إِ َ

َت َعا َلك [ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ] {النساء.}59:

وقال الطبري  يف تفضريِ (> :):?</والصقاب مـ الؼقل يف ذلؽ
أمر وهنك ،وبعد وفاتف باتباع
أمر مـ اهلل بطاطة رسقلف يف حقاتف فقؿا َ
أن يؼال :هق ٌ
طؿ بإمر بطاطيف ،ولؿ يخصص بذلؽ يف حال دون حال.
سـيف ،وذلؽ أن اهلل ّ
***

أوال :األصنح يٍ كتاب اهلل ػهً أيغ اهلل ػزوجم تاتثاع صُح انغصىل صهً اهلل ػهيّ وصهى
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الدليل الثالث:
مبخالف ٛسطٕه اهلل ﷺ ٖكُٕ االفتتاُ يف الذَٖ
ٔالعزاب األلٗي
* َو َق َال تعالك[ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ] {النور.}74:
الر ُس ُ
قال الشاصبل  يف ادلىافقاخ (َ :)988/:ف َؼ ِد ْ
قل َ -ط َؾ ْق ِف
اخ ُي َّ
ص َّ
قف ،و َذل ِ َؽ السـَّ ُة ا َّليِل َلؿ َت ْل ِ
الص َال ُة والس َالم -بِ َشل ٍء ي َط ِ ِ
ت فِل ا ْل ُؼر ِ
آن
اع ف َ
ْ ُ ُ
َّ
ْ
ْ
ُّ
َ َّ ُ
وقال ابـ الؼقؿ  يف خمتصغ انصىاػق (َ :);>9و َه َذا َي ُع ُّؿ ُك َّؾ
م َخال ِ ٍ
َان َما َب َؾ َغ ُف َل ْؿ ُي ِػدْ ُه ِط ْؾ ًؿا َل َؿا ك َ
ػ َب َؾ َغ ُف  َأ ْم ُر ُه  إِ َلك َي ْق ِم ا ْل ِؼ َقا َم ِةَ ،و َل ْق ك َ
َان
ُ
ُم َي َع ِّر ًضا بِ ُؿ َخا َل َػ ِة َما َٓ ُي ِػقدُ ِط ْؾ ًؿا ل ِ ْؾ ِػ ْيـ َِة َوا ْل َع َذ ِ
اب ْإَل ِ ِ
قؿَ ،فنِ َّن َه َذا إِك ََّؿا َي ُؽ ُ
قن َب ْعدَ
قِقا ِم ا ْلحج ِة ا ْل َؼاصِع ِة ا َّليِل َٓ يب َؼك معفا لِؿ َخال ِ ِ
ػ َأ ْم ِر ِه ُط ْذ ٌر.
َ
ُ َّ
َ
َْ َ َ َ ُ
وقال أبق الؼاسؿ إصبفاين  يف احملجح (َ :)98</8ف َف َذا َأمر اهلل
فِل ا ِّت َباع َر ُسقلف َ ،وا ِّت َباعسـيف.
قال ابـ بطال  :)222/01( وتقطد مـ خالػ سبقؾف ورغب طـ سـيف
ِ
يـ ُي َخال ِ ُػ َ
قن َط ْـ َأ ْم ِر ِه.
فؼالَ ( :ف ْؾ َق ْح َذ ِر ا َّلذ َ
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قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  كؿا يف رلًىع انفتاوي (;:)8;/9
َو َم ْـ َتدَ َّب َر َأ ْح َق َال ا ْل َعا َل ِؿ َو َجدَ ُك َّؾ َص َالحٍ فِل ْإَ ْر ِ
ض َف َس َب ُب ُف َت ْق ِحقدُ اهللِ َو ِط َبا َد ُت ُف
ٍ
ط و َتسؾِ ِ
ٍ
ِ ِ ٍ
ِ
ِِ
قط َطدُ ٍّو َو َغ ْق ِر
َو َص َ
اط ُة َر ُسقلف َ و ُك ُّؾ َش ٍّر فل ا ْل َعال ِؿ  َوف ْيـَة َو َب َالء َو َق ْح َ ْ
َذل ِ َؽ@ َفس َب ُب ُفم َخا َل َػ ُةالرس ِ
قل َ والدَّ ْط َق ُة إ َلك َغ ْق ِر اهللِ.
َّ ُ
َ ُ
وقال ابـ بطة  يف اإلتاَح (َ :)9<=/9فنِ َذا َس ِؿ َع َأ َحدُ ُك ْؿ َح ِدي ًثا َط ْـ
رس ِ ِ
احي ََّج بِ ِف ْإَئِ َّؿ ُة ا ْل ُع َؼ َال ُءَ ،ف َال ُي َع ِ
ار ْض ُف بِ َر ْأيِ ِفَ ،و َه َقى
قل اهلل َ ر َوا ُه ا ْل ُع َؾ َؿا ُءَ ،و ْ
َ ُ
ِ ِ ِ
اهلل َط َّز َو َج َّؾ بِ ِفَ ،فنِ َّك ُف َق َال َت َعا َلك[ :ﮍ ﮎ ﮏ
َك ْػسفَ ،ف ُقصق َب ُف َما َت َق َّطدَ ُه ُ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ] {النورَ ،}74:و َه ْؾ َتدْ ِري َما ا ْل ِػ ْيـَ ُة
اإل ِ
ِ
الش ْر ُك بِاهللِ ا ْل َعظِ ِ
اهـَا؟ ِه َل َواهللِ ِّ
اهلل َ ق َال:
َه ُ
قؿَ ،وا ْل ُؽ ْػ ُر َب ْعدَ ْ َ
يؿانَ ،فنِ َّن َ
[ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ] {البؼرةَ ،}294:ي ُؼ ُ
قلَ :حيَّك َٓ َي ُؽ َ
قن ِش ْر ٌك َفنِ َّك ُف َق َال
َت َعا َلك[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ]
{البؼرةَ ،}292:ي ُؼ ُ
قلِّ :
الش ْر ُك بِاهللِ َأ َشدُّ مِ ْـ َقيْؾِ ُؽ ْؿ َل ُف ْؿُ ،ن َّؿ َق َال [ :ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ] {النساءَ ،}225:أ َطا َذكَا اهلل َوإِ َّيا ُكؿ مِ ْـ َه ِذ ِه ْإَ ْه َق ِ
ال َو َو َّف ْؼـَا
ْ
ُ
َوإِ َّيا ُكؿ ل ِ َصالِحِ ْإَ ْطؿ ِ
ال ".
َ
ْ
***

أوال :األصنح يٍ كتاب اهلل ػهً أيغ اهلل ػزوجم تاتثاع صُح انغصىل صهً اهلل ػهيّ وصهى
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الدليل الرابع إىل الدليل العاشر:
إقشاُ اهلل عضٔجن لمخكى ِ٘ٔ ٛالظٍ ٛبكتابْ
الكشٖي ٔكالِىا وَ عٍذ اهلل
قال الشافعل  يف انغصانح ( )=9فػرض اهلل طؾك الـاس اتباع وحقف
وســ رسقلف.
* فؼال يف كيابف[ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ] {البؼرة.}219:
* وقال جؾ نـاؤه[ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ]
{البؼرة. }252:
* وقال[ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ] {آل عمران. }271:
* وقال جؾ نـاؤه[ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ] {اجلمعة. }1:
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* وقال[ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ] {البؼرة. }142:
* وقال[ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ] {النساء. }224:
* وقال[ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ] {األحزاب. }41:
قال ابـ الؼقؿ  يف انغوح (;=) :وا ْلؽياب ُهق ا ْل ُؼرآن ،وا ْل ِ
ح ْؽ َؿ ُة ِه َل
َ
َ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
قل َط ِـ اهللِ َف ُف َق فِل ُو ُج ِ
الر ُس ُ
قب َت ْص ِد ِيؼ ِف
الس َؾػَ ،و َما َأ ْخ َب َر بِف َّ
السـَّ ُة بِا ِّت َػاق  َّ
 ُّ
ان بِ ِف كَؿا َأ ْخبر بِ ِف الرب َط َؾك لِس ِ
اإليؿ ِ
ِ
ان َر ُسقل ِ ِفَ ،ف َف َذا َأ ْص ٌؾ ُم َّي َػ ٌؼ َط َؾ ْق ِف َب ْق َـ َأ ْه ِؾ
َّ ُّ
َ
ََ
َ
َو ْ َ
ِْ
اإل ْس َال ِم َٓ ُيـْؽِ ُر ُه إِ َّٓ َم ْـ َل ْق َس مِـ ُْف ْؿ.
ذغِميَ ِيٍَ انهَِّّ يَكُىٌُ
قال الؿروزي  يف انضُح (? :)91انتَّذِهِيمَ وَانتَّ ِ
ػَهًَ َوجِهَ ِيٍِ:
يؿ َش ْل ٍء فِل كِيَابِ ِف ُف ُق َس ِّؿ َق ُف ُق ْرآكًا َك َؼ ْقل ِ ِف[ :ﭑ
اهلل َت ْح ِر َ
أَ َحدُُِىَاَ :أ ْن ُيـ ِْز َل ُ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ] {املائدةَ ،}4:و َما َأ ْش َب ُف َذل ِ َؽ مِ َّؿا َقدْ َح َّر َم ُف فِل ِكيَابِ ِف.
َٔالَْٕدُِْ اآلَخَسَُ :أ ْن يـ ِْز َل َط َؾق ِف وحقا َط َؾك لِس ِ
ان ِج ْب ِر َيؾ بِي َْح ِر ِ
يؿ َش ْل ٍء،
ْ َ ًْ
ُ
َ
َأو َتحؾِقؾِ ِفَ ،أ ِو ا ْفيِر ِ
اض ِف َف ُق َس ِّؿق ُف ِح ْؽ َؿةًَ ،و َٓ ُي َس ِّؿق ُف ُق ْرآكًاَ ،وكِ َال ُه َؿا مِ ْـ ِطـ ِْد اهللِ ك ََؿا
ْ ْ
َ
اهلل[ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ] {النساءَ ،}224:و َق َال [ :ﭮ
َق َال ُ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ] {البؼرة،}142:
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أوال :األصنح يٍ كتاب اهلل ػهً أيغ اهلل ػزوجم تاتثاع صُح انغصىل صهً اهلل ػهيّ وصهى

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َابُ ،ن َّؿ َق َال:
السـَّ ُة@ َٕ َّك ُف َقدْ َذك ََر ا ْلؽي َ
َف َي َل َّو َلت ا ْل ُع َؾ َؿا ُء َأ َّن ا ْلح ْؽ َؿ َة َها ُهـَا ه َل ُّ
او َفدَ َّل َذل ِ َؽ َط َؾك َأ َّن ا ْل ِ
[ﮚ] {األحزابَ ،}41:ف َػ َص َؾ َب ْقـ َُف َؿا بِا ْل َق ِ
ح ْؽ َؿ َة
ِ
قل  مِ َّؿا َل ْؿ ُي ْذك َْر فِل ا ْلؽِي ِ
َغ ْق ُر ا ْلؽِي ِ
الر ُس ُ
َاب@ َِٕ َّن ال َّي ْل ِو َيؾ إِ ْن
َابَ ،وه َل َما َس َّـ َّ
ِ
ِ
َل ْؿ َي ُؽ ْـ ك ََذل ِ َؽ َف َق ُؽ ُ
َاب َو َه َذا َي ْب ُعدُ .
َاب َوا ْلؽي َ
قن َك َل َّك ُف َق َالَ :و َأك َْز َل َط َؾ ْق َؽ ا ْلؽي َ
وقال الشافعل  :فذكر اهلل الؽياب ،وهق ال ُؼرآن ،وذكر ِ
الح ْؽ َؿة،
َ

فسؿعت َم ْـ ْأرضك مـ أهؾ العؾؿ بال ُؼ َرآن يؼقل :الحؽؿة سـة رسقل اهلل.
ُ
وذكر اهلل مـَّف
وهذا يشبف ما قال ،واهلل أطؾؿ@ ٕن ال ُؼ َرآن ُذكر و ُأ ْتبِ َعيْف الحؽؿة،
َ

طؾك َخ ْؾؼف بيعؾقؿفؿ الؽيابوالحؽؿة ،فؾؿ َي ُج ْز  -واهلل أطؾؿ  -أن يؼال الحؽؿة
هاهـا إٓ سـ ُة رسقل اهلل.
وذلؽ أهنا مؼروكة مع كياب اهلل ،وأن اهلل افرتض صاطة رسقلف ،وحيَّؿ طؾك
فرض ،إٓ لؽياب اهلل ،نؿ سـة
الـاس اتباع أمره ،فال يجقز أن يؼال لؼقلٌ :
رسقلف ،ل ِ َؿا وصػـا ،مـ َّ
أن اهلل َج َع َؾ اإليؿان برسقلف مؼروكًا باإليؿان بف.
وقال  يف األو (= )8>>/يف مـاضرتف لرجؾ يـسب إلك العؾؿَ :ق َال -
أي الؿحاورَ :-ف َؼدْ َطؾِؿـَا َأ َّن ا ْلؽِيَاب ِكيَاب اهللِ َفؿا ا ْل ِ
ح ْؽ َؿ ُة؟ .
ُ
َ
َ
ْ

قال الشافعلُ :ق ْؾت :سـَّ ُة رس ِ
قل اهللِ َ ،ق َالَ :أ َف َق ْحي َِؿ ُؾ َأ ْن َي ُؽ َ
قن
ُ َ ُ
ِ
ِ
اص ًة َو ِه َل َأ ْح َؽا ُم ُف؟ ُق ْؾتَ :ت ْعـِل بِ َل ْن ُي َب ِّق َـ َل ُف ْؿ
َاب ُج ْؿ َؾ ًة  َوا ْلح ْؽ َؿ َة َخ َّ
ُي َع ِّؾ ُؿ ُف ْؿ ا ْلؽي َ
الزك ِ
َطـ اهللِ  مِ ْث َؾ ما بقـ َلفؿ فِل جؿ َؾ ِة ا ْل َػرائِ ِ ِ
َاة َوا ْل َح ِّج
الص َال ِة َو َّ
ض م ْـ َّ
ْ
َ
ُ ْ
َ َ َّ َ ُ ْ
ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ
قن َ َ َ َ ِ
ػ ِهل َط َؾك لِس ِ
ان
َ
َو َغ ْق ِر َها َف َق ُؽ ُ ُ
اهلل قدْ أ ْحؽ َؿ ف َرائ َض م ْـ ف َرائضف بؽيَابف َو َب َّق َـ َك ْق َ َ
َكبِ ِّق ِف .
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وقال هذا الؿحاورَ ... :ق ْق ُل اهللِ [ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ] {األحزابَ ،}41:ف َل ْخ َب َر َأ َّك ُف ُي ْي َؾك
ػ ُت ْي َؾك ا ْل ِ
فِل بققتِ ِفـ َشق َئ ِ
ان َق ْب ُؾ َف َف َذا ا ْل ُؼ ْر ُ
ح ْؽ َؿ ُة؟ .
آن ُي ْي َؾك َف َؽ ْق َ
ُ ُ َّ ْ
ِ
ِ
ِ
السـ َِّة ك ََؿا َيـْطِ ُؼ بِ َفا
قال الشافعل  :إك ََّؿا َم ْعـَك الي َِّال َوة َأ ْن َيـْط َؼ بِا ْل ُؼ ْرآن َو ُّ
ِ
ِ
ِ ِ
ح ْؽؿ َة َغقر ا ْل ُؼر ِ
آن مِ ْـ ْإُو َلك.
َق َالَ :ف َفذه َأ ْب َق ُـ فل َأ َّن ا ْل َ ْ ُ ْ
وقال شقخ اإلسالم  كؿا يف جايغ ادلضائم الؿجؿقطة الثالثة(:)=9

والذي كان ييؾقه هق ورسقلف 

يف بققت أزواجف :كياب اهلل والحؽؿة،

فؽياب اهلل هق الؼرآن ،والحؽؿة هل ما كان يذكره مـ كالمف ،وهل سـ ُيف ،فعؾك
الؿسؾؿقـ أن ييعؾؿقا هذا وهذا.
وقال شقخ اإلسالم



كؿا يف

جايغ ادلضائم

الؿجؿقطة الرابعة

الؽياب والحؽؿة ،كؿا قال تعالك [ :ﭮ ﭯ ﭰ
( :)9<9واهلل قد كزل
َ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ] {البؼرة.}142:
ٍ
واحد مـ السؾػ ،كؼيادة ويحقك بـ أبل
غقر
والحؽؿة :السـة ،كؿا قال ذلؽ ُ

كثقر والشافعل وغقرهؿ ،بدلقؾ ققلف[ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ] {األحزاب ،}41:والذي كان يي َؾك يف بققهت ّـ هق الؼرآن
والسـة ،فالذكر الذي َّكزلف اهلل ِ
ضؿ َـ حػ َظف ،فؾفذا كاكت الشريعة محػقض ًة
ْ
مضبقص ًة.
***

أوال :األصنح يٍ كتاب اهلل ػهً أيغ اهلل ػزوجم تاتثاع صُح انغصىل صهً اهلل ػهيّ وصهى
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الدليل احلادي عشر:
وَ سد الظٍ ٛلٗع مبؤوَ
* وقال تعالك[ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ] {النساء.}75:
قال محؿد بـ كصر الؿروزي  يف تؼظيى قضع انصالج (:)<;>/8
ِ ِ
َقا ُلقاَ :فف َذا ا َّل ِذي َضـ َأ َّكف  م َال إِ َلك ُّ ِ ِ ِ ِ
يؿاكِ ِف،
َ
َّ ُ
الز َب ْق ِر ل َؼ َرا َبيف مـْ ُف َف َخ َر َج بِ َذل َؽ م ْـ إِ َ
َ
ِ
ػ ي ُؽ ُ ِ ِ
َف َلك َْز َل اهلل َتبار َك و َتعا َلك فِ ِ
قف ا ْل ُؼ ْر َ
السـَّ َة
ُ َ َ َ َ
آنَ ،ف َؽ ْق َ َ
قن بِف ُم ْممـًا َم ْـ َي ُر ُّد َط َؾ ْقف  ُّ
ال َّثابِ َي َة ا ْلؿعرو َف َة بِر ْأ ِ
يف َأ ْو بِ َر ْأ ِي َأ َح ٍد مِ َـ الـ ِ
َّاس َب ْعدَ ُه َت َع ُّؿدً ا ل ِ َذل ِ َؽ َأ ْو َش ًّؽا فِ َقفا،
َ
َ ُْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اإليؿ ِ
ِ
ان
َأ ْو إِ ْك َؽ ًارا َل َفا حق َـ َل ْؿ ُت َقاف ْؼ َه َقا ُهُ ،ن َّؿ َي ْز ُط ُؿ َأ َّك ُف ُم ْمم ٌـ طـْدَ اهللُ ،م ْس َي ْؽؿ ُؾ ْ َ
ار ا َّليِل رو ْتفا ُط َؾؿاء ْإُم ِة بِ ْإَساكِ ِ
قد ال َّثابِي َِة َط ْـ رس ِ
مِ ْـ َنابِي َِة ْإَ ْخ َب ِ
قل َ أ َّك ُف
َ َ َ
َ ُ
َ
َ ُ َّ
قلُ :هق َلقس ك ََذل ِ َؽ جحقدا بِ َذل ِ َؽ َأو َش ًّؽا فِ ِ
اإل ِ
ِ ِ
قف.
ْ
ُ ُ ً
يؿان َف َق ُؼ ُ َ ْ َ
َج َع َؾ ا ْل َع َؿ َؾ م َـ ْ َ
قن بِ ِف م ْممِـًا م ْـ َي ْلتِ َق ُف ا ْل َخ َبر ال َّثابِ ُت َط ْـ رس ِ
قل اهللِ َ أ َّك ُف َأ َم َر بِ َؽ َذا
َأ ْو َك ْق َ
َ ُ
ُ
َ
ػ َي ُؽ ُ ُ
قلَ :ق َال َأ ُبق ُف َال ٍن ك ََذا ِخ َال ًفا َط َؾك رس ِ
َأ ْو ك ََفك َط ْـ ك ََذاَ ،ف َق ُؼ ُ
قل اهللِ َ و َر ًّدا
َ ُ
ػ َي ُؽ ُ
قن بِ ِف ُم ْممِـًا مِ ْـ ُت ْع َر ُض ُسـَّ ُي ُف َط َؾك َر ْأيِ ِف َف َؿا َوا َف َؼ مِـ َْفا َقبِ َؾَ ،و َما
ل ِ ُسـَّيِ ِف َأ ْم َك ْق َ
َلؿ يقافِ ُؼف مِـْفا احي ََال لِرد َها َأ َٓ يـْ ُظر َّ ِ
اجي ََر َأ َو َب ْق َـ َيدَ ْي َم ْـ َت َؼدَّ َم؟ .
الشؼ ُّل َط َؾك َم ِـ ْ
َ ِّ
ْ َُ ُ َ ْ
َ ُ
وقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  كؿا يف رلًىع انفتاوي (>:):=9/8
ِ ِ
ِِ
ِ
اهلل بِـَ ْػ ِس ِف ا ْل ُؿ َؼدَّ َس ِة
َف َؽ ُّؾ َم ْـ َخ َر َج َط ْـ ُسـَّة َر ُسقل اهلل َ و َش ِري َعيف َف َؼدْ َأ ْق َس َؿ ُ
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َأ َّك ُف َٓ ُي ْممِ ُـ َحيَّك َير َضك بِ ُح ْؽ ِؿ رس ِ
قل اهللِ  فِل َج ِؿق ِع َما َي ْش ُج ُر َب ْقـ َُف ْؿ مِ ْـ
َ ُ
ْ
ُأ ُم ِ
قر الدِّ ِ
يـ َوالدُّ ْك َقا َو َحيَّك َٓ َي ْب َؼك فِل ُق ُؾقبِ ِف ْؿ َح َر ٌج مِ ْـ ُح ْؽ ِؿ ِف.
قال ابـ القزير  يف انؼىاصى وانقىاصى ( :)9<=/8ففذا وطقد
القققع فقف
آحرتاز مِـ القققع فقؿا ُيخاف
ومضرة طظقؿة فقجب
شديد،
ُ
ُ
َّ
ٍ
ُ
ومظـقن مؿا جاء
إمان مـ ذلؽ َّإٓ باميثال ُك ِّؾ معؾق ٍم
لؿخالػيفا ،وٓ َي ْح ُص ُؾ
رب الؿيلولقـ.
طـف طؾقف السالم ،فقدخؾ يف ذلؽ خ ُ
***

أوال :األصنح يٍ كتاب اهلل ػهً أيغ اهلل ػزوجم تاتثاع صُح انغصىل صهً اهلل ػهيّ وصهى
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الدليل الثاني عشر:
طاع ٛالشطٕه ٔاتباع طٍتْ طاع ٛهلل ٔ وعصٗتْ

ٔعذً اتباع طٍتْ وعصٗ ٛهلل 

اهلل [ : ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ] {النساء.}10:
* َو َق َال ُ
قال الباجل  يف اإلشاعج يف أصىل انفقّ ( :)89يف وأما ُسـَّة الرسقل



فلصؾ ذلؽ يف كياب اهلل  ،قال اهلل تعالك[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ] {النساء ،}10:وقال [ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ] {النساء ....}59:فلوجب

اهلل طؾقـا صاطة رسقلف 

كؿا أوجب طؾقـا صاطيف كػسف سبحاكف.

وقرن صاطيف بطاطيف ،وأمر بلخذ ما أتك بف وآكيفاء طؿا ك ََفك طـف ،وأخرب أكف
وٓه بقان ما كزل إلقفؿ ،وقال تعالك[ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ][الـجؿ...]:-9:إلك آيات كثقرة ُّ
تدل طؾك وجقبالسـة كقجقب الؽياب.
وقال الشاصبل  يف ادلىافقاخ ( :)91/:وسائِر ما ُق ِر َن فِ ِ
قف َصا َط ُة
َ َ ُ َ
الرس ِ
اط ِة اهللِ@ َف ُف َق َد ٌّال َط َؾك َأ َّن َصا َط َة اهللِ َما َأ َم َر بِ ِف َوك ََفك َطـْ ُف فِل كِيَابِ ِف،
قل بِ َط َ
َّ ُ
قل ما َأمر بِ ِف وكَفك َطـْف مِؿا جاء بِ ِف مِؿا َلقس فِل ا ْل ُؼر ِ
آن@ إِ ْذ َل ْق ك َ
َان فِل
َو َص َ
َّ ْ َ
الر ُس ِ َ َ َ َ َ
ْ
ُ َّ َ َ
اط َة َّ
ا ْل ُؼر ِ
آن َل َؽ َ
ان مِ ْـ َصا َط ِة اهلل.
ْ
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قال الحافظ  يف انفتخ (َ :)998/99والـُّ ْؽ َي ُة فِل إِ َطا َد ِة ا ْل َعامِ ِؾ فِل
ِ ِ
ون ُأولِل ْإَم ِر مع َأ َّن ا ْلؿ َط ِ
الرس ِ
قل ُد َ
اهلل َت َعا َلك ك َْق ُن ا َّل ِذي
ُ َ
ْ َ َ
َّ ُ
اع فل ا ْل َحؼق َؼة ُه َق ُ
آن والسـَّ ُة َف َؽ َل َّن ال َّي ْؼ ِدير َأصِقعقا  ِ
َص
ف بِ ِف َما َي َؼ ُع بِ ِف ال َّي ْؽؾِ ُ
ُي ْع َر ُ
قؿا ك َّ
ُ
اهلل ف َ
َ
قػ ُه َؿا ا ْل ُؼ ْر ُ َ ُّ
َ
ِ ِ
ِ
قل فِقؿا بقـ َل ُؽؿ مِـ ا ْل ُؼر ِ
آن َو َما َيـُ ُّص ُف َط َؾ ْق ُؽ ْؿ مِ َـ
الر ُس َ َ َ َّ َ ْ َ ْ
َط َؾ ْق ُؽ ْؿ فل ا ْل ُؼ ْرآن َو َأصق ُعقا َّ
السـ َِّة َأ ِو ا ْلؿعـَك  َأصِقعقا  ِ
قؿا َي ْل ُم ُر ُك ْؿ بِ ِف مِ َـ ا ْل َق ْح ِل ا ْل ُؿ َي َع َّب ِد بِيِ َال َوتِ ِف َو َأصِق ُعقا
ُ
َ ْ
اهلل ف َ
ُّ
َ
الرسق َل فِقؿا ي ْلمر ُكؿ بِ ِف مِـ ا ْلقح ِل ا َّل ِذي َلقس بِ ُؼر ٍ
آن.
َ َ ْ
ْ َ ْ
َ َ ُُ ْ
َّ ُ
***

أوال :األصنح يٍ كتاب اهلل ػهً أيغ اهلل ػزوجم تاتثاع صُح انغصىل صهً اهلل ػهيّ وصهى
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الدليل الثالث عشر:
تاسك وا جاء بْ الٍيب ﷺضاه ضالال وبٍٗا
* وقال [:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ] {األحزاب.}47:
قال أبق كعقؿ  يف يقضيح صذيذّ ( :)99ا ْلؽياب آمرا بآكيفاء
ِ
السـة َق َال اهلل َت َعا َلك:
السـة ،وزاجرا َط َّؿا زجرت َطـ ُف  ّ
إِ َلك ق ُبقل َما َوردت بِف  ّ
[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ] {األحزاب.}47:
وقال الؽرماين  يف نثاب انتفاصري (>> :)89والؿعـك :ما كان ٕحد
مـ أهؾ اإليؿان حقـ حؽؿ الؽياب أو السـة بلمر أن يخيار غقره ،وٓ يجقز لف
أن يػعؾ إٓ ما حؽؿ اهلل بف يف الؼرآن أو حؽؿ بف رسقلف يفالسـة.
السـة.
[ﭢ ﭣ ﭤ] فخالػ الؽياب[ ،ﭥ] فخالػ ُّ
[ﭡ ﭦ ﭧ] طـ الصقاب والرشاد[ ،ﭡ ﭨ ﭩ ] غقر ٍ
خاف.
***
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الدليل الرابع عشر:
ال ِذاٖ ٛألحذ إال مبا جاء بْ سطٕه اهلل ﷺوَ
كتاب ٔطٍٛ
َو َق َال َت َعا َلك[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ] {النور.}51:
ِ
َاب اهللِ وسـة رسقلف.
قال ابـ كثقر َ : أ ْي ا َّتبِ ُعقا كي َ
ونبت طـ أبل طثؿان الـبقسابقري سعقد بـ إسؿاطقؾ الحقري أكف قال  :مـ
أمر الفقى طؾك كػسف ققٓ
أ ّمر السـّة طؾك كػسف ققٓ وفعال كطؼ بالحؽؿة ،ومـ ّ
وفعال كطؼ بالبدطة لؼقل اهلل سبحاكف َوإِ ْن ُتطِق ُعق ُه َت ْفيَدُ وا.
أخرجف الثعؾبل يف

تفضريِ

(? )91:/9وأبق كعقؿ يف

احلهيح

( )8::/91والبقفؼل يف انزْض (? )99والخطقب يف اجلايغ (<>)9
وغقرهؿ.
قال السؾؿل يف عثقاخ انصىفيح (=? )9وسئؾ َأ ُبق َطؾِ ٍّل ا ْل َح َس ُـ ْب ُـ
ػ ال َّط ِر ُيؼ إِ َلك اهللِ؟
َطؾِ ٍّل ا ْل َج ْق َز َجاكِ ُّلَ :ك ْق َ
َف َؼ َال" :ال ُّطر ُق إِ َلك اهللِ كَثِقرةٌ ،و َأو َضح ال ُّطر ِق و َأبعدُ َها َط ِـ ُّ ِ
السـ َِّة
الش َبف :ا ِّت َب ُ
ُ َ َْ
َ َ ْ ُ
اع  ُّ
ُ
ِ ِ
ِ
اهلل َي ُؼ ُ
قل[ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ] {النور.}51:
 َق ْق ًٓ َوف ْع ًال َو َط ْز ًما َو َط ْؼدً ا َوك َّقةًَّ َٕ ،ن َ
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أوال :األصنح يٍ كتاب اهلل ػهً أيغ اهلل ػزوجم تاتثاع صُح انغصىل صهً اهلل ػهيّ وصهى

ُُّحِ؟
انغغِيقُ إِنًَ انض َّ
فَقِيمَ نََُّ :كيِفَ َّ

َف َؼ َال " :مجا َكب ُة ا ْلبِدَ عِ ،وا ِّتباع ما َأجؿع َط َؾق ِف الصدْ ر ْإَو ُل مِـ ُط َؾؿ ِ
اء
ْ
َّ
َ َ ُ َ ْ َ َ ْ
ُ َ َ
َ
َّ ُ
ِْ
اطدُ َط ْـ َم َجال ِ ِ
س ا ْل َؽ َال ِم َو َأ ْهؾِ ِفَ ،و ُل ُزو ُم َص ِري َؼ ِة ِآ ْقيِدَ ِاءَ ،وبِ َذل ِ َؽ َأ َم َر
اإل ْس َال ِمَ ،وال َّي َب ُ
الـَّبِ ُّل  بِ َؼ ْقل ِ ِف َت َعا َلك[ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ] {النحل.}214:
واكظر االػتصاو لؾشاصبل (.)989/9
***
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الدليل اخلامس عشر:
وَ ادع ٜأٌْ حيب اهلل ٔمل ٖتبع طٍ ٛسطٕه فّٕ
كارب يف دعٕآ
َو َق َال َت َعا َلك[ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ]
{آل عمران. }42:
قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  يف االصتقايح (َ :)8<;/9وأما إَ ْصؾ
ِ
السـة والشريعة الـَّ َب ِق َّية َق َال اهلل َت َعا َلك[ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ال اثالثَ ،و ُه َقُ :ميَاب َعة  ّ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ] {آل عمران.}42:
ِ
السؾػ :ا ّدطك ققم طؾك طفد الـَّبِل 
َق َال َصائ َػة مـ ّ

َ
يحبقن اهلل
َأهنؿ

َفلكْزل اهلل َه ِذه ْأ َية َفجعؾ حب ال َع ْبد َلربف ُمقجبا ومؼيضقا ٓتباع َر ُسقلف َوجعؾ
ِ
بف ْؿ اهلل
الر ُسقل ُيح ُ
ا ِّت َباع َر ُسقلف ُمقجبا ومؼيضقا لؿحبة الرب َطبده َفلهؾ ا ِّت َباع َّ
َو َٓ يؽقن حبا هلل إِ َّٓ مـ يؽقن مِـ ُْفؿ.
وقال يف

قاػضج جهيهح (?>=) :واهلل سبحاكف أمركا باتباع الرسقل

وصاطيف ،ومقآتف ومحبيف ،وأن يؽقن اهلل ورسقلف أحب إلقـا مؿا سقاهؿا،
وضؿـ لـا بطاطيف ومحبيف محبة اهلل وكراميف .فؼال تعالك ([ : )99 :9ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ] {آل عمران.}42:
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أوال :األصنح يٍ كتاب اهلل ػهً أيغ اهلل ػزوجم تاتثاع صُح انغصىل صهً اهلل ػهيّ وصهى

وقال  كؿا يف جايغ انغصائم (َ :)9:/8ه َذا يدل طؾك َأهنؿ إِذا ا َّتب ُعق ُه
أحبفؿ اهلل@ َفنِ َّك ُف جزم َق ْقلف[ :ﭴ ﭵ ﭹ]فجزمف َج َقابا ل ِ ْْلَ ْم ِر َو ُه َق فِل معـك
َّ
الش ْرط فيؼديره :إِن تيبعقين يحببؽؿ اهلل.
َو َم ْع ُؾقم َأن َج َقاب َّ
الش ْرط َو ْإَمر إِك ََّؿا يؽقن بعده َٓ قبؾف@ فؿحبة اهلل َل ُفؿ إِك ََّؿا
تؽقن بعد اتباطفؿ لؾرسقل .اهـ.
ِ ِ
يؿ ُة  َحاكِ َؿ ٌة َط َؾك ُك ِّؾ َم ِـ
وقال ابـ كثقر  يف تفضريِ َ :هذه ْأ َي ُة ا ْل َؽ ِر َ
اد َطك محب َة اهللِ ،و َلقس ُهق َط َؾك ال َّط ِري َؼ ِة ا ْلؿحؿ ِدي ِة َفنِ َّكف ك ِ
َاذ ٌب فِل َد ْط َقا ُه فِل َك ْػ ِ
س
َ ْ َ َ
َ َ َّ
َّ
ُ
ُ َ َّ َّ
ْإَ ْم ِرَ ،حيَّك َي َّيبِ َع َّ
الش ْر َع ا ْل ُؿ َح َّؿ ِد َّي َوالدِّ ي َـ الـَّ َب ِق َّي فِل َج ِؿق ِع َأ ْق َقال ِ ِف َو َأ ْح َقال ِ ِف ،ك ََؿا
َنب َت فِل الص ِ
قح َط ْـ رس ِ
ح ِ
قل اهللِ َ أ َّك ُف َق َالَ « :م ْـ َط ِؿ َؾ َط َؿال َل ْق َس َط َؾ ْق ِف ْأم ُركَا
َّ
َ
َ ُ
َف ُف َق َر ُّد« َول ِ َف َذا َق َال[ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ]َ ،أ ْيَ :ي ْح ُص ُؾ
َل ُؽ ْؿ َف ْق َق َما َص َؾ ْب ُي ْؿ مِ ْـ َم َح َّبيِ ُؽ ْؿ إِ َّيا ُهَ ،و ُه َق َم َح َّب ُي ُف إِ َّيا ُك ْؿَ ،و ُه َق َأ ْط َظ ُؿ مِ َـ ْإَ َّو ِل،
اء ا ْلع َؾؿ ِ
كَؿا َق َال بع ُض ا ْلح َؽؿ ِ
ِ
ب ،إِك ََّؿا َّ
اءَ :ل ْق َس َّ
ب
الش ْل ُن َأ ْن ُت َح ّ
الش ْل ُن َأ ْن ُتح ّ
َْ
ُ َ
ُ َ
َ
ػَ :ز َطؿ َققم َأكَّفؿ ي ِ
و َق َال ا ْلحسـ ا ْلبص ِري و َغقره مِـ الس َؾ ِ
ح ُّب َ
اهلل
َ
َ ْ ٌ ُ ْ ُ
َ َ ُ َ ْ ُّ َ ْ ُ ُ َ َّ
اهلل َفا ْبي ََال ُه ُؿ ُ
قن َ
بِ َف ِذ ِه ْأ َي ِةَ ،ف َؼ َال[ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ] .اهـ
ب الؼرآن .وػاليح دة
وقال سفؾ بـ طبد اهلل  : ػاليح دُةُّ اهللُ :ح َّ

حب الـبل .وػاليح دة انُيب  :حب السـة .وػاليح دة
انقغآٌُّ :
انضُح :حب أخرة ..تفضري انقغعيب (. ):1 /:

وقال الؿباركػقري 

يف يقضيح حتفح األدىطٌ ( :)9:أمر اهلل

سبحاكف وتعالك يف هذه أية كؾ مـ يدطل محبيف أن ييبع محؿد ًا  ، وما معـك

اتباطف@ إٓ اتباطف 

يف جؿقع أققالف ،وأفعالف ،وأحقالف ،وهديف ،ومجؿقع
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أققالف وأفعالف ،وأحقالف ،وهديف هق الؿعـل بإحاديث الـبقية ،فثبت أن مـ
لؿ ييبع إحاديث الـبقية ولؿ ير العؿؾ هبا واج ًبا ففق يف دطقى محبيف هلل تعالك
كاذب ،ومـ كان يف هذه الدطقى كاذبا ففق يف دطقى إيؿاكف كاذب بال مرية.
***

أوال :األصنح يٍ كتاب اهلل ػهً أيغ اهلل ػزوجم تاتثاع صُح انغصىل صهً اهلل ػهيّ وصهى
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الدليل السادس عشر:
وَ صفات املٍافقني االعتقادٖني االعشاض عَ
الكتاب ٔالظٍٛ
قال اهلل تعالك[ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸
﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁ ﯂ 
ﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﰁ ﰂ ][ الـقر. ];8-:= :
فلمرهؿ أن يسؿعقا ققلف ،ويطقعقا أمره ،ويحذروا مخالػيف.

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

يف اإلمياٌ ( :)075فـػك اإليؿان طؿـ

تقلك طـ صاطة الرسقل ،وأخرب أن الؿممـقـ إذا دطقا إلك اهلل ورسقلف لقحؽؿ
بقـفؿ سؿعقا وأصاطقا ،فبقـ أن هذا مـ لقازم اإليؿان.
قال ابـ كثقر َ :أ ْخ َبر َت َعا َلك َط ْـ ِص َػ ِة ا ْلؿ ْممِـِق َـ ا ْلؿسي ِ
َجقبِق َـ ل ِ َّؾ ِف َول ِ َر ُسقل ِ ِف،
ُ ْ
ُ
َ
قن ِديـًا ِس َقى كِي ِ
ا َّل ِذي َـ َٓ َي ْب ُغ َ
َاب اهللِ َو ُسـ َِّة َر ُسقل ِ ِفَ ،ف َؼ َال[ :   
           ﯓ ] {النورَ }52:أ ْيَ :س ْؿ ًعا
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اطةً@ َول ِ َف َذا َو ْص َػ ُف ْؿ َت َعا َلك بِال َػ َالحٍ َ ،و ُه َق َك ْق ُؾ ا ْل َؿ ْط ُؾ ِ
الس َال َم ُة مِ َـ
َو َص َ
قب َو َّ
ا ْل َؿ ْر ُه ِ
قبَ ،ف َؼ َال[ :ﯔ ﯕ ﯖ ] {النور. }52:
قال الشقكاين  يف انضيم اجلغاع ( :)397/7والؿراد إذا دطقا إلك

حؽؿ اهلل وحؽؿ رسقلف فؼقلف[ :    ﯓ] {النور }52:يدل طؾك
وجقب آميثال ٓ طؾك مجرد جقازه والؿراد مـ آميثال تسؾقؿف كػسف لذلؽ
والرضا بف وٓ وجف ليعؾقؼ القجقب بلمر اإلمام فنن اإلمام ٓ يلمر إٓ بؿا قضك
بف الشرع فنن خالػف أو أسؼط ما أوجبف فؾقس بنمام بؾ هق ضال مضؾ.

قال ابـ جزي  يف تفضريِ  :معـاها إكؿا القاجب أن يؼقل الؿممـقن:
سؿعـا وأصعـا إذا دطقا إلك اهلل ورسقلف ،وجعؾ الدطاء إلك اهلل مـ حقث هق إلك
ِ
اهلل َو َر ُسق َل ُف أية:
شرطف َو َم ْـ ُيط ِع َ
قال ابـ طباس  :معـاها مـ يطع اهلل يف فرائضف ورسقلف يف سـيف َو َي ْخ َش
اهلل فقؿا مضك مـ ذكقبف َو َي َّي ْؼ ِف فقؿا يسيؼبؾ ،وسلل بعض الؿؾقك طـ آية كافقة
َ
جامعة فذكرت لف هذه أية ،وسؿعفا بعض بطارقة الروم فلسؾؿ ،وقال إهنا
جؿعت كؾ ما يف اليقراة واإلكجقؾ.
وقال ابـ حزم



يف اإلدكاو

( :)918/9هذه أيات محؽؿات

لؿ تدع ٕحد طؾؼة يشغب هبا ،قد بقـ اهلل فقفا صػة فعؾ أهؾ زماكـا@ فنهنؿ
يؼقلقن :كحـ الؿممـقن باهلل ،وبالرسقل ،وكحـ صائعقن لفؿا ،نؿ ييقلك صائػة

مـفؿ بعد هذا اإلقرار فقخالػقن ما وردهؿ طـ اهلل  ورسقلف ،

أولئؽ

بـص حؽؿ اهلل تعالك طؾقفؿ لقسقا مممـقـ ،وإذا دطقا إلك آيات مـ قرآن
أو حديث طـ الرسقل  يخالػ كؾ ذلؽ تؼؾقدهؿ الؿؾعقن ،أطرضقا طـ
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ذلؽ@ فؿـ قائؾ :لقس طؾقف العؿؾ ،ومـ قائؾ :هذا خصقص ،ومـ قائؾ :هذا
مرتوك ،ومـ قائؾ :أبك هذا فالن ،ومـ قائؾ :الؼقاس غقر هذا.
حيك إذا وجدوا يف الحديث أو الؼرآن شقئا يقافؼ ما قؾدوا فقف صاروا بف كؾ
مطار ،وأتقا إلقف مذطـقـ كؿا وصػ اهلل حر ًفا حر ًفا ،فقا ويؾفؿ ،ما بالفؿ!.
أيف قؾقهبؿ مرض وريب؟
أم يخافقن جقر اهلل تعالك وجقر رسقلف ؟
أٓ إهنؿ هؿ الظالؿقن@ كؿا سؿاهؿ اهلل رب العالؿقـ ،فبعدا لؾؼقم
الظالؿقـ.

نؿ بقـ تعالك أن ققل الؿممـقـ إذا دطقا إلك كياب اهلل تعالك وكالم كبقف 
لقحؽؿ بقـفؿ أن يؼقلقا سؿعـا وأصعـا@ وهذا جقاب أصحاب الحديث الذيـ
شفد لفؿ اهلل تعالك -وققلف الحؼ -أهنؿ مممـقن ،وأهنؿ مػؾحقن ،وأهنؿ هؿ
الػائزون.
الؾفؿ فثبيـا فقفؿ وٓ تخالػ بـا طـفؿ واكيبـا يف طدادهؿ واحشركا يف
سقادهؿ آمقـ رب العالؿقـ .نؿ أخربكا تعالك بؿا شفدكاه مـ أكثر أهؾ زماكـا،
وبؿا يؿقزوكف مـ أكػسفؿ بظاهر أحقالفؿ وباصـفا@ مـ أهنؿ يؼقلقن كسؿع هلل
ولرسقلف  ويؼسؿقن طؾك ذلؽ.
فؼال لفؿ تعالك ٓ :تؼسؿقا ،ولؽـ أصقعقا أن حؼؼقا ما تؼقلقن بنقراركؿ
وفعؾؽؿ ،واتركقا حؽؿ كؾ حاكؿ ،وققل كؾ قائؾ دون ققل اهلل تعالك ،وققل
رسقل اهلل  .نؿ أخربكا تعالك أكف لقس طؾك رسقل اهلل  غقر ما حؿؾف ربف
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وهق اليبؾقغ واليبققـ ،وقد فعؾ 

ذلؽ ،وأخربكا تعالك أن طؾقـا ما حؿؾـا،

وهق :الطاطة وآكؼقاد لؿا أمر بف رسقل اهلل  والعؿؾ بذلؽ ٓ ،لؿا أمركا بف
مـ دوكف ،وباهلل تعالك اليقفقؼ.
قال طؾل :لؼد كان يف آية واحدة مؿا تؾقكا كػاية لؿـ طؼؾ وففؿ ،فؽقػ وقد
أبدأ ربـا تعالك يف ذلؽ وأطاد ،وكرر ،وأكد ،ولؿ يدع ٕحد ميعؾؼا ،وقد أكذركا
كؿا أمركا ،وألزمـا يف الؼرآن ،وما تقفقؼـا إٓ باهلل .
***
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الدليل السابع عشر:
الظٍ ٛوبٍٗ ٛلمقشآُ
اهلل َط َّز َو َج َّؾ [ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
* َق َال ُ
ﭮ ] {النحلَ }11:ف َل َقام اهلل َتعا َلك َكبِقف َط َؾق ِف الس َالم م َؼام ا ْلبق ِ
ان َطـْ ُف.
َّ ُ ْ َّ ُ َ َ َ َ
َ ُ َ
الذك ِْر ا ْل َق ْحلَ ،وك َ
َ :أ َرا َد بِ ِّ
َان الـَّبِ ُّل 
َ

قال البغقي  يف انتفضري
َاب ي ْط َؾ ِ
ل ِ ْؾقح ِل ،وبق ُ ِ
السـ َِّة.
ان ا ْلؽي ِ ُ ُ
َ ْ َ ََ
ب م َـ ُّ

ُم َب ِّقـًا

وقال السؿعاين  يف تفضريِ َ :وقد ك َ
الر ُسقل ُمبقـًا لؾقحلَ ،وقد َق َال
َان َّ
ِ
السـة.
أهؾ ا ْلعؾؿ :إِن َب َقان ا ْلؽياب فل ّ
وقال الؼرصبل [ :ﭥ ﭦ ﭧ] َي ْعـِل ا ْل ُؼ ْر َ
آن [ﭨ ﭩ ﭪ
َاب مِـ ْإَح َؽا ِم وا ْلق ْط ِد وا ْلق ِط ِ
ِ
ِ
قد بِ َؼ ْقل ِ َؽ َوفِ ْعؾِ َؽ،
َ َ
َ َ
ْ
ﭫ ﭬ] فل َه َذا ا ْلؽي ِ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
الر ُس ُ
الص َال ِة
قل ُ م َب ِّق ٌـ َط ِـ اهلل ُ م َرا َد ُه م َّؿا َأ ْج َؿ َؾ ُف فل كيَابِف م ْـ َأ ْح َؽا ِم َّ
َف َّ
الزك ِ
َاةَ ،و َغ ْق ِر َذل ِ َؽ مِ َّؿا َل ْؿ ُي َػ ِّص ْؾ ُف.
َو َّ
***
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الدليل الثامن عشر:
وَ ششٔط صخ ٛاإلمياُ باهلل اإلمياُ بشطٕلْ ٔمبا
جاء بْ
قال تعالك[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞ ﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦ ﭧﭨ ﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹ ﭺ ] {النور.}71:

قال ابـ الؼقؿ 

يف أػالو ادلىقؼني ( :)97/3فنذا جعؾ مـ لقازم

اإليؿان أهنؿ ٓ يذهبقن مذه ًبا إذا كاكقا معف إٓ باسيئذاكف@ فلولك أن يؽقن مـ
لقازمف أن ٓ يذهبقا إلك ٍ
ٍ
ف
مذهب
ققل ،وٓ
طؾؿل@ إٓ بعد اسيئذاكف ،وإذ ُكف ُي ْع َر ُ
ٍّ
بدٓلة ما جاء طؾك أكف ِ
أذن فقف.
وقال تعالك[ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ][ الـساء.]9;8-9;1 :
قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة



كؿا يف جايغ ادلضائم الؿجؿقطة

السادسة ( :)21فػل ذلؽ اإليؿان بؿا أكزلف اهلل ،وما ْاوت َقف الـبققن مـ رهبؿ،
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واإليؿان بجؿاطيفؿ مـ غقر تػريؼ بقـفؿ ،وهق َاإليؿان ببعض والؽػر ببعض،
كؿا قال طـ الؽػار حقث قالقا[ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ] {النساء.}250:
وكان كصقب خالصة إمة مـ ذلؽ أن تممـ بجؿقع كصقص الؽياب
ػرق بقـ الـصقص فييَّبع بعضفا وترتك بعضفا ،فبذلؽ يصقرون مـ
والسـةُ ٓ ،ت ّ
أهؾ السـة ،دون الذيـ تركقا الســ وأنار أو بعضفا ،أو تؿسؽقا ببعض آي
الؼرآن دون بعض ،مـ أصـاف الؿبيدطة.
وقال الؿعؾؿل  يف رسالة فغضيح اتثاع انضُح الؿطبقطة ضؿـ آثار
الؿعؾؿل ( :)7/09واليػريؼ بقـ الؽياب والسـة تػريؼ بقـ اهلل ورسؾف ،ومـ ر َّد
السـة اليل جاء هبا الرسقل يقشؽ أن ير َّد الؽياب@ ٕكف إكؿا جاء بف الرسقل
أيضا .ولؽـ شقاصقـ الجـ واإلكس مـ سـيفؿ أن يسيدرجقا ضعػاء العؼقل
ً
شق ًئا فشق ًئا .بؾ لـ ير َّدها أحدٌ إٓ وقد ر َّد أيات الؿقجبة لطاطة الرسقل واتباطف،
ور ُّد بعض الؼرآن كر ِّده كؾف.
ٍ
مـاف لشفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل وأن
هذا ،والؼقل بر َّد السـة البية كػر صريح
محؿدً ا رسقل اهلل ..اهـ

وقال التقيجري 

يف انغص انقىمي ػهً اجملغو األثيى ( :)57ومـ

آمـ بؿا جاء يف الؼرآن ولؿ يممـ بؿا نبت طـ الـبل  ففق مـ الذيـ يؽػرون

باهلل ورسؾف ويريدون أن يػرققا بقـ اهلل ورسؾف قال اهلل تعالك [ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ] {النساء.}250:
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سٕق اإلواً أمحد ِرٓ األدل ٔ ٛغريِا عم ٜعظى ٛالشٍٔ ٛزدٓ عمٜ
املخالفني :
سبؼ أن ذكركا يف الؿؼدمة ققل السققصل  أن إئؿة أصحاب الؿذاهب
إربعة تصدوا هؿ وأصحاهبؿ يف دروسفؿ ومـاضراهتؿ وتصاكقػفؿ لؾرد طؾك
الزكادقة.
وتؼدم كؼؾ كالم طـ اإلمام الشافعل مـ كيابف الرسالة الذي مجؿؾف يف الرد
طؾك الزكادقة مـؽري السـة ،وكشقر هـا إلك رد اإلمام أحؿد بـ حـبؾ رحؿة اهلل
طؾقفؿ :فؼد قال ابـف طبد اهلل يف يضائهّ ألتيّ (:)0625
َس ِؿعت أبل َي ُؼقل :ذكر اهلل ت َبارك َو َت َعا َلك َصا َطة َر ُسقلف  فِل ا ْل ُؼ ْرآن فِل غقر
ِ
كؾفا َا ْو طاميفا َفؾؿ أحػظ فؽيبيفا بعد مـ ِكيَابف َق َال اهلل َت َعا َلك
َمقضع َفذكر َها ابل َ
ِ
طؿران[ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
فل آل َ

ﯿ ﰀ] {آل عمران.}241-242:

َو َق َال َت َعا َلك [ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ] {النورَ .}57:و َق َال َت َعا َلك:

[ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ] {آل عمران}41:

َو َق َال فِل الـِّ َساء[ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ] {النساءْ }75:أ َيةَ ،و َق َال
[ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ] {النساء }79:الك ُهـَا َق َر َأ
اح َؿد.
طؾقـا طبد اهلل بـ ْ

اس َؿع َو َق َال َت َعا َلك[ :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ
نؿ قرىء طؾقـا مـ ُهـَا واكا ْ
َّ
ﰙ ﰚ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ] {النساءَ .}19:و َق َال[ :ﯵ ﯶ ﯷ
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ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ]
{النساءَ .}59:و َق َال[ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ] {النساء}21-24:

َو َقـ َ
ـــــال[ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ] {النساء.}205:

َو َق َال فِل ا ْل َؿائِدَ ة[ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ] {املائدة.}91:
َو َق َال َت َعا َلك فِل آكػال[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ]
{األىػالَ .}2:و َق َال[ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ] {األىػالَ .}10:و َق َال َت َعا َلك [ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ] {األىػالْ }17:أ َية
َو َق َال فِل الـُّـقر[ :            
  ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ] { النور}52:

َو َق َ
ــــال َت َعــــا َلك[ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﰁ ﰂ ]
{النووور}51:

َو َقـ َ
ـال[ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ]

{النورَ .}57:و َقـال[ :ﭑﭒ ﭓﭔﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ] {النور}45:
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َو َق َال[ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ] {النور. }74:
َو َقـ َ
ـــــال[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ] {النور.}71:

َو َق َال فِل آخر آحزاب[ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ]
{األحزابَ .}12:و َق َال[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ] {األحزاب.}47:
َو َق َال[ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ] {األحزاب.}12:
ِ
كػروا[ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
َو َق َال فل ا َّلذيـ ُ
ﮉ ] {حممد.}44:
َو َق َال فِل الحجرات[ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ] {احلجراتَ }2:وك َ
َان ا ْلحسـ َي ُؼقل َٓ تذبحقا قبؾ ذبحف.
َو َق َال [ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ] {احلجرات.}1:
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أوال :األصنح يٍ كتاب اهلل ػهً أيغ اهلل ػزوجم تاتثاع صُح انغصىل صهً اهلل ػهيّ وصهى

َو َق َال[ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ] {احلجرات.}4:
ِ
قرة ا ْل َػيْح[ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
َو َق َال فل ُس َ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ] {الػتح.}21:
َو َق َال فِل الـ َّْجؿ[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ]{النجم.}1-2:
َو َق َال فِل ا ْل َح ْشر[:ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ] {احلرش.}1:
َو َق َال فِل اليغابـ[:ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ] {التغابن.}21:
َو َق َال فِل الطالق[ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
﮷﮸﮹﮺﮻﮼ ﮽﮾﮿﯀﯁﯂
    ] {الطالق.}22:

َو َق َال يف الػيح[ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ] {الػتح.}9:
ِ
ِ
بؽرة َو َأ ِصقال.
الس ْقػ ويققروه ويسبحقه َ
َف َؼ َال ط ْؽ ِر َمة :يؼاتؾقا َم َعف بِ َّ
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َو َق َال َت َعا َلك[:ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ] {الػتحَ .}17:ف َؼ َالَ :و ِهل ( َٓ الف آ اهلل) .إلك ُهـَا مخيصرة
َو َق َر َأ طؾقـا طبد اهلل مـ َها ُهـَا
ِ
قرة هقد [ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ] {هود.}21:
َو َق َال فل ُس َ
و َق َال ابـ َطباس ِجب ِريؾ و َق َال مج ِ
اهد ُم َح َّؿد [: ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ُ َ
َ
ْ
ْ َّ
َ

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ]
{هود.}21:
كؾفا [:ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
َق َال سعقد بـ ُج َبقر آحزاب ا ْلؿ َؾؾ َ
﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ] {هود.}21:
***

ثاَيا:األصنح يٍ انضُح انُثىيح ػهً األيغ تاتثاع صُح انغصىل صهً اهلل ػهيّ وصهى
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ثاٌٗا:األدل ٛوَ الشٍ ٛالٍبٕٖ ٛعم ٜاألوس باتباع سٍ ٛالسسٕه صم ٜاهلل
عمْٗ ٔسمي
األول:
التىظك بالظٍ ٛجنأ ٚخمشج وَ الفنت
اض ْب ِـ َس ِ
َط ِـ ا ْل ِع ْر َب ِ
ار َيةََ ،ق َالَ :و َط َظـَا َر ُس ُ
قل اهللِ َ م ْق ِط َظ ًة َبؾِق َغةًَ ،ذ َر َف ْت
ِ
قبَ ،ف َؼ َال َقائِ ٌؾَ :يا َر ُس َ
مِـ َْفا ا ْل ُع ُق ُ
قل اهللَِ ،ك َل َّن َه ِذ ِه َم ْق ِط َظ ُة
قنَ ،و َو ِج َؾ ْت مـ َْفا ا ْل ُؼ ُؾ ُ
ِ
الس ْؿ ِع َوال اطا َط ِةَ ،فنِ اك ُف َم ْـ َي ِع ْش ِمـْؽ ُْؿ
ُم َق ِّدعٍ؟ َف َؿا َذا َت ْع َفدُ إِ َل ْقـَا؟ َف َؼ َالُ « :أوصقؽ ُْؿ بِ ا
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بع ِدي َفسقرى ْ ِ
يـ ا ْل َؿ ْف ِد ِّيق َـ
الراشد َ
َْ
اخت َال ًفا كَث ًقراَ ،ف َع َؾ ْقؽ ُْؿ بِ ُسـاتل َو ُسـاة ا ْلخُ َؾ َػاء ا
َ ََ
اج ِذ ،وإِياكُؿ ومحدَ َث ِ
ِ
ِ
ات ْإُ ُم ِ
قرَ ،فنِ ان
م ْـ َب ْعدي ،ت ََؿ اسؽُقا بِ َفاَ ،و َط ُّضقا َط َؾ ْق َفا بِالـ َاق ِ َ ا ْ َ ُ ْ

ك اُؾ ِبدْ َط ٍة َض َال َل ٌة» .

أخرجف أبق داود (= ،):<1وابـ ماجة ( ):8وأحؿد ( )98</:وابـ حبان (;)،
وغقرهؿ بسـد صحقح ،وهق يف الجامع الصحقح لشقخـا .)98:?( 

قال ابـ رسالن يف شغح صٍُ أيب صاوص (« :)009/08فنكف مـ يعش
مـؽؿ بعدي فسقرى اختال ًفا» هذا طؾؿ مـ أطالم الـبقة يف وققع آخيالف الذي
بعده« ،فعؾقؽؿ بسـتل» فقف الحث طؾك شدة الؿالزمة لؾسـة@ ٕن مـ أراد أن
يلخذ ً
أخذا شديدً ا يؿسؽف بؽؾيا يديف..
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«وطضقا طؾقفا بالـقاجذ» أي :احرتصقا طؾك مالزمة السـة كؿا يؾزم العاض
طؾك الشلء بـقاجذه@ خقفا مـ ذهابف وتػؾيف مـف ،والـقاجذ بالجقؿ والذال
الؿعجؿة :هل إكقاب ،وققؾ :إضراس اليل هل آخر إسـان .ويسؿك ضرس
الحؾؿ@ ٕكف كبت بعد البؾقغ ،أي :أمسؽقها وطضقا طؾقفا بجؿقع الػؿ
وإسـان ،وٓ تلخذوها بلصراف إسـان ،وقد يؽقن معـاه الصرب طؾك ما
يصقبف مـ الؿضض يف ذات اهلل تعالك.
وقال اإلمام البغقي يف شغح انضُح ( " :)81</9وققلف " :فنكف مـ يعش
مـؽؿ فسقرى اخيالفًا كثقر ًا " إشارة إلك ضفقر البدع وإهقاء ـ واهلل أطؾؿ ـ فلمر
بؾزوم سـيف وسـة الخؾػاء الراشديـ واليؿسؽ هبا بلبؾغ وجقه الجد ،ومجاكبة
ما أحدث طؾك خالففا ".
***

ثاَيا:األصنح يٍ انضُح انُثىيح ػهً األيغ تاتثاع صُح انغصىل صهً اهلل ػهيّ وصهى
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الثاني:
وَ مل ٖظتجب لشطٕه اهلل ﷺحشً اهلل عمْٗ ٌعٗي
اجلٍٛ
طـ جابر بـ طبد اهلل  قالَ :جابِ َر ْب َـ َط ْب ِد اهللَِ ،ي ُؼ ُ
قلَ :جا َء ْت َمالَئِ َؽ ٌة إِ َلك
الـَّبِ ِّل َ و ُه َق كَائِ ٌؿَ ،ف َؼ َال َب ْع ُض ُف ْؿ :إِ َّك ُف كَائِ ٌؿَ ،و َق َال َب ْع ُض ُف ْؿ :إِ َّن ال َع ْق َـ كَائِ َؿةٌ،
انَ ،ف َؼا ُلقا :إِ َّن لِص ِ
ب َي ْؼ َظ ُ
اض ِر ُبقا َل ُف َم َث ًالَ ،ف َؼ َال َب ْع ُض ُف ْؿ:
احبِ ُؽ ْؿ َه َذا َم َث ًالَ ،ف ْ
َ
َوال َؼ ْؾ َ
ِ
ِ
ب َي ْؼ َظ ُ
انَ ،ف َؼا ُلقاَ :م َث ُؾ ُف ك ََؿ َث ِؾ َر ُج ٍؾ
إِ َّك ُف كَائ ٌؿَ ،و َق َال َب ْع ُض ُف ْؿ :إِ َّن ال َع ْق َـ كَائ َؿةٌَ ،وال َؼ ْؾ َ
اطقاَ ،فؿـ َأجاب الدَّ ِ
ِ
ِ
اط َل َد َخ َؾ الدَّ َار َو َأك ََؾ
َبـَك َد ًاراَ ،و َج َع َؾ ف َقفا َم ْل ُد َب ًة َو َب َع َث َد ً َ ْ َ َ
ِ
ِ
مِ َـ الؿ ْل ُدب ِةَ ،وم ْـ َلؿ ي ِ
ج ِ
الؿ ْل ُد َب ِةَ ،ف َؼا ُلقا:
َ ْ ُ
َ َ
ب الدَّ اط َل َل ْؿ َيدْ ُخ ِؾ الدَّ َار َو َل ْؿ َي ْل ُك ْؾ م َـ َ
ِ
ِ
ب
َأ ِّو ُل َ
قها َل ُف َي ْػ َؼ ْف َفاَ ،ف َؼ َال َب ْع ُض ُف ْؿ :إِ َّك ُف كَائ ٌؿَ ،و َق َال َب ْع ُض ُف ْؿ :إِ َّن ال َع ْق َـ كَائ َؿةٌَ ،وال َؼ ْؾ َ
ِ
َي ْؼ َظ ُ
اع ُم َح َّؿدً ا َ ف َؼدْ
الجـَّ ُةَ ،والدَّ اطل ُم َح َّؿدٌ َ ،ف َؿ ْـ َأ َص َ
انَ ،ف َؼا ُلقاَ :فالدَّ ُار َ
اهللَ ،و ُم َح َّؿدٌ َ ف ْر ٌق َب ْق َـ الـ ِ
َّاس.
َأ َص َ
اهللَ ،و َم ْـ َط َصك ُم َح َّؿدً ا َ ف َؼدْ َط َصك َ
اع َ
أخرجف البخاري (.)=8>9

قال الطقبل  يف شغح ادلشكاج ( :)618/3وتحريره أن الؿالئؽة مثؾقا
سبؼ رحؿة اهلل تعالك طؾك العالؿقـ بنرسالف الرحؿة الؿفداة إلك الخؾؼ ،كؿا قال
تعالك[ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ] {األىبواء }201:نؿ إطداده الجـة لؾخؾؼ،
ودطقتف صؾقات اهلل طؾقف إياهؿ إلك الجـة وكعقؿفا وهبجيفا ،نؿ إرشاده الخؾؼ
لسؾقك الطريؼ إلقفا وإتباطفؿ إياه بآطيصام بالؽياب والسـة الؿدلقان إلك
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العالؿ السػؾل ،وكلن الـاس واقعقن يف هقاة صبقعيفؿ ومشيغؾقن بشفقاهتا،
وأن اهلل يريد بؾطػف رفعفؿ@ فلدلك حبؾ الؼرآن والسـة إلقفؿ ،لقخؾصفؿ مـ تؾؽ
القرصة@ فؿـ تؿسؽ هبؿا كجا وحصؾ يف الػردوس إطؾك والجـاب إقدس
طـد مؾقؽ مؼيدر ،ومـ أخؾد إلك إرض هؾؽ وأضاع كصقبف مـ رحؿة اهلل،
بحال مضقػ كريؿ بـك دار ًا وجعؾ فقفا مـ ألقان إصعؿة الؿسيؾذة وإشربة
الؿسيعذبة ما ٓ يحصك وٓ يقصػ ،نؿ بعث داطقًا إلك الـاس يدطقهؿ إلك
الضقافة ،إكرامًا لفؿ – فؿـ اتبع الداطل كال مـ تؾؽ الؽرامة ،ومـ لؿ ييبع حرم
مـفا.
نؿ إهنؿ وضعقا مؽان حؾقل سخط اهلل هبؿ وكزول العؼاب السرمدي طؾقفؿ
ققلفؿ( :لؿ يدخؾ الدار ولؿ يلكؾ مـ الؿلدبة) ٕن فاتحة الؽالم سقؼ لبقان سبؼ
الرحؿة طؾك الغضب ،فؾؿ يطابؼ إن لق خيؿ بؿا يصرح بالعذاب والغضب،
فجاءوا بؿا يدل طؾك الؿراد طؾك سبقؾ الؽـاية.
***

ثاَيا:األصنح يٍ انضُح انُثىيح ػهً األيغ تاتثاع صُح انغصىل صهً اهلل ػهيّ وصهى
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الثالث:
سٔافض الظٍِ ٛي سٔافض اجلٍٛ
طـ َأبِل هرير َة َأ َّن رس َ ِ
الجـا َة إِ آ َم ْـ
قل اهلل َ ،ق َال« :ك ُُّؾ ُأ امتِل َيدْ ُخ ُؾ َ
قن َ
َ ْ
َ ُ
ُ َ َْ
َأبك»َ ،قا ُلقا :يا رس َ ِ
ِ
الجـا َةَ ،و َم ْـ
قل اهللَ ،و َم ْـ َي ْل َبك؟ َق َال« :م ْـ َأ َصا َطـل َد َخ َؾ َ
َ
َ َ ُ
َط َصاكِل َف َؼدْ َأ َبك» أخرجف البخاري (.)=8>1
قال الطقبل



يف

شغح ادلشكاج ( :)616/3اليؼدير :مـ أصاطـل

وتؿسؽ بالؽياب والسـة دخؾ الجـة ،ومـ اتبع هقاه ،وزل طـ الصقاب ،وضؾ
طـ الطريؼ الؿسيؼقؿ – فؼد دخؾ الـار .فقضع (أبك) مقضعف وضعًا لؾسبب
مقضع الؿسبب .ويشد هذا اليلويؾ إيراد محقل السـة هذا الحديث يف باب
آطيصام بالؽياب والسـة ،واليصريح بذكر الطاطة@ فنن الؿطقع هق الذي
يعيصؿ بالؽياب والسـة ،ويجيـب طـ إهقاء والبدع.
***
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الرابع:
حجٗ ٛالظٍ ٛكخجٗ ٛالقشآُ

طـ أبل رافع 

طـ الـبل  قال ٓ« :ألػقـ أحدكؿ متؽئًا طؾك أريؽتف

يلتقف إمر مـ أمري مؿا أمرت بف أو كفقت طـف فقؼقل ٓ كدري ما وجدكا يف كتاب
اهلل اتبعـاه».
أخرجف أبق داود (; ):<1الرتمذي ( )8<<9وابـ ماجة ( )99وأحؿد (<)>/
صحقح طؾك شرط
وغقرهؿ وقال شقخـا  يف الجامع الصحقح (= :)98:هذا حديث
ٌ
َّ
الشقخقـ.

وأخرج أحؿد ( )998/:والؾػظ لف والرتمذي ( )8<<:وابـ ماجة ()98
وغقرهؿ مـ صريؼقـ إلك ا ْل ِؿ ْؼدَ ا ِم ْب ِـ َم ْع ِدي ك َِر َب َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
قل اهللِ : 
«ي ِ
ث بِ َح ِديثِل َ ،ف َق ُؼ ُ
قش ُؽ َأ َحدُ ُك ْؿ َأ ْن ُي َؽ ِّذ َبـِل َو ُه َق ُميَّؽِ ٌئ َط َؾك َأ ِري َؽيِ ِف ُي َحدَّ ُ
قل :
ُ
قف مِـ حالَ ٍل اس َيح َؾ ْؾـَاه  ،وما وجدْ كَا فِ ِ
بقـَـَا وبقـَ ُؽؿ ِكيَاب اهللِ َ ،فؿا وجدْ كَا فِ ِ
قف مِ ْـ
ْ ْ ُ َ َ َ َ
ْ َ
َ َ َ
ُ
َْ َ َْ ْ
ٓ وإِ َّن ما حرم رس ُ ِ
ِ
اهلل».
َح َرا ٍم َح َّر ْمـَا ُه َ ،أ َ َ َ َ َّ َ َ ُ
قل اهلل  م ْث ُؾ َما َح َّر َم ُ
وهق حديث صحقح ،وصححف الحاكؿ يف الؿسيدرك ،والذهبل وإلباين وغقرهؿ.

قال الخطابل 

يف يؼامل انضٍُ ( :)398/7يحذر بذلؽ مخالػة

الســ اليل سـفا رسقل اهلل  مؿا لقس لف يف الؼرآن ذكر طؾك ما ذهبت إلقف
الخقارج والروافض فنهنؿ تعؾؼقا بظاهر الؼرآن وتركقا الســ اليل قد ُضؿـت
بقان الؽياب فيحقروا وضؾقا.
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وقااال ابااـ حاازم  يف األدكاااو ( :)33/3صــدق الـبــل  هــل مثــؾ
الؼرآن وٓ فرق يف وجقب صاطة كؾ ذلؽ طؾقـا وقد صدق اهلل تعـالك هـذا الؼـقل
إذ يؼـــــــقل [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ]
{النساء.}10:
وهل أيضا مثؾ الؼرآن يف أن كؾ ذلؽ وحل مـ طـد اهلل تعالك قال اهلل : 

[ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ].وٓ خالف بقـ الؿسؾؿقـ يف أكف

ٓ فرق بقـ وجقب صاطة ققل اهلل [ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ] {النور ،}57:وبقـ وجقب صاطة رسقلف  يف أمره أن
يصؾل الؿؼقؿ الظفر أربعا والؿسافر ركعيقـ وأكف لقس ما يف الؼرآن مـ ذلؽ
بلوجب وٓ أنبت مؿا جاء مـ ذلؽ مـؼقٓ كؼال صحقحا طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ وإن كاكقا قد اخيؾػقا يف كقػقة الطريؼ اليل هبا يصح الـؼؾ فؼط..

قال شقخ اإلسالم  كؿا يف رلًىع انفتاوي ( :)85/09و ْإَح ِ
اد ُ
يث
َ َ
َاب َوفِل ُو ُج ِ
قب ا ِّت َبا ِع ا ْلؽِي ِ
كَثِ َقر ٌة َط ْـ الـَّبِل  فِل ُو ُج ِ
قب ا ِّت َبا ِع ُسـَّيِ ِف 
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َك َؼ ْقل ِ ِفُ َٓ « :أ ْل ِػ َقـ َأ َحدَ ك ُْؿ ُمتاؽئًا َط َؾك  َأ ِريؽَتف َيلْتقف ْإَ ْم ُر م ْـ َأ ْمرِي م اؿا َأ َم ْرت بِف َأ ْو
آن َفؿا وجدْ كَا فِ ِ
ك ََف ْقت َطـْ ُف َف َق ُؼ ُ
قف ِم ْـ َح َال ٍل َح َؾ ْؾـَا ُه َو َما
قلَ :ب ْقـَـَا َو َب ْقـَؽ ُْؿ َه َذا ا ْل ُؼ ْر ُ َ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َاب َو ِم ْث َؾ ُف َم َع ُف َأ َٓ َوإِ اك ُف ِم ْث ُؾا ْل ُؼ ْر ِ
آن
َو َجدْ كَا فقف م ْـ َح َرا ٍم َح ار ْمـَا ُه َأ َٓ َوإِكِّل ُأوتقت ا ْلؽت َ
ِ ِ
َأو َأط َظؿ» َه َذا ا ْلح ِد ُ ِ
قر َط ْـ الـَّبِ ِّل  مِ ْـ ِطدَّ ِة
َ
السـ َِـ َوا ْل َؿ َساكقد َم ْل ُن ٌ
يث فل ُّ
ْ ْ ُ
ات مِـ ح ِد ِ
ِجف ٍ
يث َأبِل َن ْع َؾ َب َة َو َأبِل َرافِ ٍع َو َأبِل ُه َر ْي َر َة َو َغ ْق ِر ِه ْؿ.
ْ َ
َ
***
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اخلامس:
وَ دَٖ اهلل تشطٗخ طاع ٛسطٕه اهلل ٔاتباعْ يف
املظمىني
ات َي ْق ٍم ِطـْدَ رس ِ
طـ َط ْبدَ اهللِ ْب َـ ُط َؿ َر َأ َّك ُف ك َ
قل اهللِ َ م َع َك َػ ٍر مِ ْـ
َان َذ َ
َ ُ
َأصحابِ ِف َ ،ف َل ْقب َؾ ط َؾق ِفؿ رس ُ ِ
قن َأكِّل
قل اهلل َ ف َؼ َال َ « :يا َه ُمٓ َِء َ ،أ َل ْست ُْؿ َت ْع َؾ ُؿ َ
ْ َ
َ َ ْ ْ َ ُ
قل اهللِ إِ َلقؽُؿ ؟» َقا ُلقا  :ب َؾك ك َْشفدُ َأك ََّؽ رس ُ ِ
َر ُس ُ
قن َأ ان
قل اهلل َ .ق َال َ « :أ َل ْست ُْؿ َت ْع َؾ ُؿ َ
َ
َ
َ ُ
ْ ْ
ِ
ِ ِ ِ
اط َؽ
اع اهللَ ؟» َقا ُلقا َ :ب َؾك ك َْش َفدُ َأ َّك ُف َم ْـ َأ َص َ
اهللَ َأ ْكزَ َل فل كتَابِف َم ْـ َأ َصا َطـل َف َؼدْ َأ َص َ
ِ
اطي ََؽ َ ،ق َال َ « :فنِ ان ِم ْـ َصا َط ِة اهلل ِ َأ ْن تُطِق ُعقكِل ،
اهلل َ ،و َأ َّن مِ ْـ َصا َط ِة اهلل َص َ
َف َؼدْ َأ َص َ
اع َ
َوإِ ان ِم ْـ َصا َطتِل َأ ْن تُطِق ُعقا َأئِ اؿ َتؽ ُْؿ َ ،أصِق ُعقا َأئِ اؿ َتؽ ُْؿ َ ،فنِ ْن َص اؾ ْقا ُق ُعق ًدا َف َص ُّؾقا
ُق ُعق ًدا».أخرجف أحؿد ( )?9/8وأبق يعؾك ( );:;1والطحاوي يف شرح الؿعاين ():1: /9
صحقح.
وابـ حبان (? 891و  )8991وقال شقخـا  يف الجامع الصحقح  :هذا حديث
ٌ

قال الحافظ  يف انفتخ (َ :)027/7قق ُلف مـ َأ َص َ ِ
اهلل َه ِذ ِه
اطـل َف َؼدْ  َأ َص َ
ْ ُ َ ْ
اع َ
ا ْل ُج ْؿ َؾ ُة ُمـْي ََز َط ٌة مِ ْـ َق ْقل ِ ِف َت َعا َلك[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ] َأ ْي َِٕكِّل
ِ
ِ
اع َم ْـ َأ َم َركِل َأ ْن آ ُم َر ُه.
اهلل بِف@ َف َؿ ْـ َف َع َؾ َما آ ُم ُر ُه بِف@ َفنِك ََّؿا َأ َص َ
َٓ آ ُم ُر إِ َّٓ بِ َؿا َأ َم َر ُ
قن ا ْلؿعـَك َِٕ َّن اهلل َأمر بِ َطاطيِل َفؿـ  َأ َصاطـِل  َف َؼدْ  َأ َصاع َأمر اهللِ
ِ
َ
َ
َ ْ
َو َي ْحيَؿ ُؾ َأ ْن َي ُؽ َ َ ْ
َ َْ
َ ََ
َل ُف بِ َطا َطيِل َوفِل ا ْلؿ ْع ِص َق ِة ك ََذل ِ َؽ َوال َّطا َط ُة ِهل ْ ِ
ان بِا ْل َؿ ْل ُم ِ
اإل ْت َق ُ
قر بِ ِف َو ِآكْيِ َفا ُء َط ِـ
َ
َ
ان بِ ِ
ا ْل َؿـْ ِفل َطـْ ُف َوا ْل ِع ْص َق ُ
خ َالفِ ِف.
ِّ

ثاَيا:األصنح يٍ انضُح انُثىيح ػهً األيغ تاتثاع صُح انغصىل صهً اهلل ػهيّ وصهى
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السادس:
ٔجٕب تبمٗؼ الكتاب ٔالظٍ ٛإىل األوٛ
ي َي ْق ٍم
َط ْـ َأبِل َب ْؽ َر َة َ ق َالَ :خ َط َبـَا الـَّبِ ُّل َ ي ْق َم الـ َّْح ِرَ ،ق َالَ « :أتَدْ ُر َ
ون َأ ُّ
ِ
اس ِؿ ِفَ ،ق َال:
اهلل َو َر ُسق ُل ُف َأ ْط َؾ ُؿَ ،ف َس َؽ َت َحيَّك َضـَـَّا َأ َّك ُف َس ُق َس ِّؿقف بِ َغ ْق ِر ْ
َه َذا؟»ُ ،ق ْؾـَاُ :

اهلل َو َر ُسق ُل ُف َأ ْط َؾ ُؿ،
« َأ َل ْق َس َي ْق َم الـ ْاحرِ؟» ُق ْؾـَاَ :ب َؾكَ ،ق َالَ « :أ ُّ
ي َش ْفرٍ َه َذا؟»ُ ،ق ْؾـَاُ :
قف بِ َغق ِر ِ ِ
َفس َؽ َت حيَّك َضـَـَّا َأ َّكف سقسؿ ِ
الح اج ِة؟»ُ ،ق ْؾـَاَ :ب َؾك،
اسؿفَ ،ف َؼ َال « َأ َل ْق َس ُذو َ
َ
ْ ْ
ُ َ ُ َ ِّ
َ
َق َال « َأي ب َؾ ٍد ه َذا؟» ُق ْؾـَا :اهلل ورسق ُلف َأ ْط َؾؿَ ،فس َؽ َت حيَّك َضـَـَّا َأ َّكف سقسؿ ِ
قف بِ َغ ْق ِر
َ
ُّ َ َ
ُ ََ ُ ُ
ُ َ ُ َ ِّ
ُ َ
ِ
الح َرامِ؟» ُق ْؾـَاَ :ب َؾكَ ،ق َالَ « :فنِ ان ِد َما َءك ُْؿ َو َأ ْم َقا َلؽ ُْؿ
اس ِؿ ِفَ ،ق َال « َأ َل ْق َس ْ
ت بِا ْل َب ْؾدَ ة َ
ْ
َط َؾ ْقؽ ُْؿ َح َرا ٌم ،ك َُح ْر َم ِة َي ْق ِمؽ ُْؿ َه َذا ،فِل َش ْفرِك ُْؿ َه َذا ،فِل َب َؾ ِدك ُْؿ َه َذا ،إِ َلك َي ْق ِم
الش ِ
َت ْؾ َؼ ْق َن َر ابؽ ُْؿَ ،أ َٓ َه ْؾ َب َّؾ ْغ ُت؟»َ ،قا ُلقاَ :ك َع ْؿَ ،ق َال« :ال اؾ ُف اؿ ْاش َفدْ َ ،ف ْؾ ُق َب ِّؾ ِغ ا
اهدُ
الغَائِبَ ،فرب مب اؾ ٍغ َأوطك ِمـ س ِ
ام ٍع»..أخرجف البخاري ( )9=:9ومسؾؿ (?=<)9
َ ُ ا َُ ْ َ
ْ َ
قال اإلمام البقفؼل  يف صالئم انُثىج ( :)32/0ولقٓ نبقت الحجة
بالخرب -لؿا َق َال َر ُس ُ
قل اهللِ  فِل خطبة -بعد تعؾقؿ مـ شفد أمر ديـفؿ:-
« َأ َٓ َف ْؾقب ِّؾ ِغ ا ِ ِ
فرب ُم َب اؾ ٍغ َأ ْو َطك ِم ْـ َس ِامعٍ»...
الشاهدُ مـْؽ ُُؿ الغائبّ ،
َ
قال الشافعل  :فؾؿا كدب رسقل اهلل  إلك اسيؿاع مؼاليف وأدائفا امرءا
يم ّديفا -واإلمرء واحدّ -
دل طؾك أكف ٓ يلمر أن يم ّدى طـف ّإٓ ما تؼقم الحجة بف
طؾك مـ أ ّدى إلقف.
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السابع:
الزَٖ ال ٖظتٍُٕ بظٍ ٛسطٕه اهلل شٗاطني يف صٕس
إٌع
ان  قالُ :ق ْؾت :يا رس َ ِ
طـ ح َذي َػ ُة بـ ا ْلقؿ ِ
اهلل
ُ َ َ ُ
ُ ْ ْ ُ ََ
قل اهلل ،إِكَّا ُكـَّا بِ َش ٍّرَ ،ف َجا َء ُ
بِ َخق ٍرَ ،فـَحـ فِ ِ
قفَ ،ف َف ْؾ مِ ْـ َو َر ِاء َه َذا ا ْل َخ ْق ِر َش ٌّر؟ َق َالَ « :ك َع ْؿ»ُ ،ق ْؾ ُتَ :ه ْؾ َو َرا َء َذل ِ َؽ
ْ ُ
ْ
َّ
الش ِّر َخ ْق ٌر؟ َق َالَ « :ك َع ْؿ»ُ ،ق ْؾ ُتَ :ف َف ْؾ َو َرا َء َذل ِ َؽ ا ْل َخ ْق ِر َش ٌّر؟ َق َالَ « :ك َع ْؿ»ُ ،ق ْؾ ُت:
ُّقن بِ ُسـاتِلَ ،و َس َق ُؼق ُم
َك ْق َ
ايَ ،و َٓ َي ْس َتـ َ
ُقن َب ْع ِدي َأئِ اؿ ٌة َٓ َي ْفتَدُ َ
ػ؟ َق َالَ « :يؽ ُ
ون بِ ُفدَ َ
قـ فِل ُج ْث َؿ ِ
فِ ِ
ان إِك ٍ
الش َقاصِ ِ
قب ا
ْس» .،أخرجف مسؾؿ (=.)9>:
قف ْؿ ِر َج ٌال ُق ُؾق ُب ُف ْؿ ُق ُؾ ُ
قال الشاصبل  يف االعتصاً (َ :)=1:/8وك ُُّؾ َم ْـ َل ْؿ َي ْفت َِد بِ َفدْ يِ ِف
َو َٓ َي ْست َُّـ بِ ُسـاتِ ِف َفنِ اما إِ َلك ِبدْ َط ٍة َأ ْو َم ْع ِص َق ٍة.
وقال الؼاري  يف املصلا ٓ :)2283/8( ٚيفتدون بفداي  ،أي مـ
حقث العؾؿ وٓ يسيـقن بسـيل ،أي :مـ حقث العؿؾ ،والؿعـك أهنؿ ٓ يلخذون
بالؽياب والسـة.

وقال الـقوي 

الس َقر ُة َوال اطرِي َؼ ُة.
َو ِّ

ي ا ْل َف ْقئَ ُة
يف شسح وشمي َ ( :و َي ْفتَدُ َ
ون بِ َغ ْقرِ َهدْ يِل) ا ْل َفدْ ُ
***
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الثامن:
ِالك األوي بعذً اتباع وا جاءت بْ سطمّي وَ الظٍَ
قل اهللِ َ ي ُؼ ُ
طـ أبل ُه َر ْي َر َة َ أ َّك ُف َس ِؿ َع َر ُس َ
اجتَـ ِ ُبق ُه
قلَ « :ما ك ََف ْق ُتؽ ُْؿ َطـْ ُفَ ،ف ْ
وما َأمر ُتؽُؿ بِ ِف َفا ْفع ُؾقا ِمـْف ما اس َت َطع ُتؿَ ،فنِكاؿا َأه َؾ َ ِ
يـ ِم ْـ َق ْب ِؾؽ ُْؿ َك ْث َر ُة
ؽ ا الذ َ
َ ْ
َ
ُ َ ْ ْ ْ
ََ َْ ْ
اختِ َال ُف ُف ْؿ َط َؾك َأ ْكبِ َقائِ ِف ْؿ» .أخرجف مسؾؿ (=.)999
َم َسائِ ِؾ ِف ْؿَ ،و ْ

قال الؼرصبل 

يف ادلفهى  :ققلف« :فنذا أمرتؽؿ بشلء فائتقا مـف ما

استطعتؿ»@ يعـل :بشلء مطؾؼ .كؿا إذا قالُ :صؿ ،أو ِّ
صؾ ،أو تصدَّ ق .فقؽػل
مـ ذلؽ أقؾ ما يـطؾؼ طؾقف آسؿ .فقصقم يق ًما ،ويص ِّؾل ركعيقـ ،وييصدَّ ق
ٍ
بشلء ُييصدَّ ق بؿثؾف .فنن ق َّقد شق ًئا مـ ذلؽ
بؼققد ،ووصػف بلوصاف لؿ يؽـ بدٌّ
وأشؼ
فصؾ وق َّقد ،وإن كان فقف أشدُّ الؿش َّؼات،
ُّ
مـ اميثال أمره طؾك ما َّ
اليؽالقػ .وهذا مؿا ٓ يخيؾػ فقف إن شاء اهلل تعالك أكف هق الؿراد بالحديث.
وققلف« :وإذا هنقيؽؿ طـ شلء فدطقه»@ يعـل :أن الـفل طؾك كؼقض إمر،
مؿيثال بؿؼيضك الـفل حيك ٓ يػعؾ واحدً ا مـ آحاد
ً
وذلؽ :أكف ٓ يؽقن
ما ييـاولف الـفل ،ومـ فعؾ واحدً ا فؼد خالػ ،وطصك ،فؾقس يف الـفل إٓ ترك
مؿيثال لرتك ما ُأمر برتكف ،بخالف إمر
ً
دائؿا ،وحقـئذ يؽقن
ما هنل طـف مطؾ ًؼا ً
طؾك ما تؼدَّ م.
قال الـقوي  يف شغح يضهى  :ققلف « َفنِ َذا  َأ َم ْر ُتؽ ُْؿ بِ َش ْل ٍء َف ْلتُقا ِمـْ ُف َما
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اس َت َطعتُؿ» َه َذا مِـ َقق ِ
اط ِد ْ ِ
اإل ْس َال ِم ا ْل ُؿ ِف َّؿ ِة َومِ ْـ َج َقامِ ِع ا ْل َؽؾِ ِؿ ا َّليِل ُأ ْططِ َق َفا 
ْ َ
ْ ْ ْ
ويدخؾ فقفا ما َٓ يحصك مِـ ْإَح َؽا ِم@ كَالص َال ِة بِ َلكْق ِ
اط َفاَ ،فنِ َذا َط َج َز َط ْـ َب ْع ِ
ض
َ
َّ
َ ْ
ُ ْ َ
َ
اء ا ْلق ُض ِ
ض َأ ْط َض ِ
ض ُشروصِفا َأ َتك بِا ْلب ِ
ِ
اقلَ .وإِ َذا َط َج َز َط ْـ َب ْع ِ
قء
ُ
َ
َأ ْركَاك َفا َأ ْو َب ْع ِ ُ َ
قف مِـ ا ْلؿ ِ
َأ ِو ا ْل ُغس ِؾ َغس َؾ ا ْلؿؿؽِـ وإِ َذا وجدَ بع َض ما ي ْؽ ِػ ِ
اء ل ِ َط َف َارتِ ِف َأ ْو ل ِ َغ ْس ِؾ
ُ ْ َ َ َ َ َْ
َ َ
َ َ
َ
ْ
اس ِة َف َع َؾ ا ْل ُؿ ْؿؽِ َـ.
الـ ََّج َ
َوإِ َذا َو َج َب ْت إزالة مـؽرات أو فطرة جؿاطة مـ َت ْؾ َز ُم ُف َك َػ َؼ ُي ُف ْؿ َأ ْو ك َْح ُق َذل ِ َؽ
َو َأ ْم َؽـَ ُف ا ْل َب ْع ُض َف َع َؾ ا ْل ُؿ ْؿؽِ َـَ .وإِ َذا َو َجدَ َما َي ْس ُي ُر َب ْع َض َط ْق َرتِ ِف َأ ْو َح ِػ َظ َب ْع َض
ا ْل َػاتِ َح ِة َأ َتك بِا ْل ُؿ ْؿؽِ ِـ.
ِ ٍ ِ
قر ٌة فِل ُك ُي ِ
ب ا ْل ِػ ْؼ ِف َوا ْل َؿ ْؼ ُصق ُد ال َّيـْبِق ُف َط َؾك
َو َأ ْش َبا ُه َه َذا َغ ْق ُر ُمـ َْحص َرة َوه َل َم ْش ُف َ
َأ ْص ِؾ َذل ِ َؽ َو َه َذا ا ْل َح ِد ُ
يث ُم َقافِ ٌؼ ل ِ َؼ ْق ِل اهللِ َت َعا َلك[ :ﮧﮨﮩﮪ] {التغابن،}27:
و َأما َقق ُلف َتعا َلك[ :ﭧﭨﭩﭪ] {آل عمرانَ ،}201:ف ِػقفا م ْذ َهب ِ
ان:
َ َ َ
َ َّ ْ ُ َ
أَدَضُ ًَُْاَ :أك ََّفا َمـ ُْس َ
قخ ٌة بِ َؼ ْقل ِ ِف َت َعا َلك فاتؼقا اهلل ما اسيطعيؿ َوال َّثاكِل َو ُه َق
ِ
اب َوبِ ِف َج َز َم ا ْل ُؿ َح ِّؼ ُؼ َ
قن َأك ََّفا َل ْق َس ْت َمـ ُْس َ
قخ ًة َب ْؾ َق ْق ُل ُف َت َعا َلك
الص َق ُ
قح َأ ِو َّ
الصح ُ
َّ
فاتؼقا اهلل ما اسيطعيؿ م َػسر ٌة َلفا ومبقـَ ٌة ل ِ ْؾؿر ِ
اد بِ َفا َقا ُلقا َو َح َّؼ ُت َؼاتِ ِف ُه َق ا ْميِ َث ُال
ُ ِّ َ َ َ ُ َ ِّ
َُ
ِ
َأم ِر ِه و ِ
اهلل َت َعا َلك[ :ﯗ
اجيـ ُ
ْ َ ْ
َاب ك َْف ِقف َو َل ْؿ َي ْل ُم ْر ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلك إِ َّٓ بِا ْل ُؿ ْس َي َطا ِع َق َال ُ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ] {البؼرةَ ،}117:و َق َال َت َعا َلك [ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ] {احلج ،}11:فِل الد ِ
اهلل َأ ْط َؾ ُؿ َو َأ َّما َق ْق ُل ُف َ « : وا َذا ك ََف ْق ُتؽ ُْؿ
يـ مـ حرج َو ُ
ٍ
ِِ
قح ُف َك َل ْك ِؾ ا ْل َؿ ْقي َِة
َط ْـ َش ْلء َفدَ ُطق ُه» َف ُف َق َط َؾك إِ ْص َالقف َفنِ ْن ُو ِجدَ ُط ْذ ٌر ُيبِ ُ
اإلكْر ِاه َأو ال َّي َؾ ُّػ ِ
ِ
ور ِة َأ ْو ُش ْر ِ
ظ بِ َؽؾِ َؿ ِة ا ْل ُؽ ْػ ِر إِ َذا ُأك ِْر َه َوك َْح ِق
ِطـْدَ َّ
ب ا ْل َخ ْؿ ِر طـْدَ ْ ِ َ َ
الض ُر َ
ِ
ِ
ِ
اهلل َأ ْط َؾ ُؿ.
َذل َؽ َف َف َذا َل ْق َس َمـ ِْف ًّقا َطـْ ُف فل َه َذا ا ْل َحال َو ُ
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التاسع:
وَ سغب عَ طٍ ٛسطٕه ﷺفمٗع وٍْ
ط إِ َلك بق ِ
قل :جاء َنالَ َن ُة ر ْه ٍ
ِ ٍ
قت َأ ْز َواجِ
ُُ
َ
طـ َأك ََس ْب َـ َمالؽ َ ي ُؼ ُ َ َ
َي ْس َل ُل َ
قهاَ ،ف َؼا ُلقاَ :و َأ ْي َـ ك َْح ُـ مِ َـ
قن َط ْـ ِط َبا َد ِة الـَّبِ ِّل َ ف َؾ َّؿا ُأ ْخبِ ُروا َك َلك َُّف ْؿ َت َؼا ُّل َ
الـَّبِ ِّل ؟ َقدْ ُغ ِػ َر َل ُف َما َت َؼدَّ َم مِ ْـ َذ ْكبِ ِف َو َما َت َل َّخ َرَ ،ق َال َأ َحدُ ُه ْؿَ :أ َّما َأكَا َفنِكِّل ُأ َص ِّؾل
ٓ ُأ ْفطِ ُرَ ،و َق َال َ
ال َّؾ ْق َؾ َأ َبدً اَ ،و َق َال َ
آخ ُرَ :أكَا َأ ُصق ُم الدَّ ْه َر َو َ
آخ ُرَ :أكَا َأ ْطي َِز ُل الـ َِّسا َء
َفال َأ َتزوج َأبدً اَ ،فجاء رس ُ ِ
ِ
يـ ُق ْؾت ُْؿ ك ََذا َوك ََذا،
قل اهلل  إِ َل ْق ِف ْؿَ ،ف َؼ َالَ « :أ ْكت ُُؿ ا الذ َ
َ َ َّ ُ َ
َ َ َ ُ
َأ َما َواهلل ِ إِكِّل ََٕ ْخ َشاك ُْؿ لِ اؾ ِف َو َأ ْت َؼاك ُْؿ َل ُفَ ،لؽِـِّل َأ ُصق ُم َو ُأ ْفطِ ُرَ ،و ُأ َص ِّؾل َو َأ ْر ُقدُ ،
ِ
ب َط ْـ ُسـاتِل َف َؾ ْق َس ِمـِّل».أخرجف البخاري ( );1<9ومسؾؿ
َو َأ َتز اَو ُج الـِّ َسا َءَ ،ف َؿ ْـ َرغ َ

الـَّبِ ِّل 

(.)9:19

قال ابـ حزم  يف اإلدكاو ( :)79/7وصدق  أن مـ ترك شقئا
مـ أفعالف راغبا طـفا ففق كافر وأما مـ تركفا غقر راغب طـفا لؽـ اقيصارا طؾك
الػرض وتخػقػا مـ اليطقع طالؿا بلكف يرتك فضال كثقرا فؼد أفؾح.
ِ
ب  َط ْـ  ُسـَّيِل َف َؾ ْق َس
قال الـقوي  يف شغح يضهى َ :ق ْق ُل ُف َ ف َؿ ْـ  َرغ َ
ِ
ِ
اضا طـفا غقر معيؼد طؾك ما هل ،واهلل أطؾؿ.
ب َطـ َْفا إِ ْط َر ً
مـِّلَ :م ْعـَا ُه َم ْـ َرغ َ
قال شقخ اإلسالم  كؿا يف رلًىع انفتاوي (َ :)310/00أ ْي
َس َؾ َؽ َغ ْق َر َها َضاكًّا َأ َّن َغ ْق َر َها َخ ْق ٌر مِـ َْفا َف َؿ ْـ ك َ
َان ك ََذل ِ َؽ َف ُف َق َب ِري ٌء مِ ْـ اهللِ َو َر ُسقل ِ ِف
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َق َال َت َعا َلك[ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ] {البؼرةَ ،}240:ب ْؾ
ي ِ
ب َط َؾك ُك ِّؾ ُم ْسؾِ ٍؿ َأ ْن َي ْعي َِؼدَ َأ َّن َخ ْق َر ا ْل َؽ َال ِم ك ََال ُم اهللِ َو َخ ْق َر ا ْل َفدْ ِي َهدْ ُي ُم َح َّؿ ٍد
ج ُ
َ
 كَؿا َنب َت َطـْف فِل الص ِ
حقحِ َأ َّك ُف ك َ
ب بِ َذل ِ َؽ ُك َّؾ َي ْق ِم ُج ْؿ َع ٍة.
َان َي ْخ ُط ُ
َّ
َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ب َط َّؿا
وقال  يف (َ :)337/33ف َل ُّي َم ْـ َض َّـ َأ َّن ُسـَّ ًة َأ ْف َض ُؾ م ْـ ُسـَّيل َف َرغ َ
ِ
ِ
[سـَـْيف] معي َِؼدً ا َأ َّن ما ر ِغ ِ ِ
ب َطـْ ُف َف َؾ ْق َس مِـِّل@ َِٕ َّن َخ ْق َر ا ْل َؽ َال ِم
ب فقف َأ ْف َض ُؾ م َّؿا َرغ َ
َ َ َ
ُْ
َ
ك ََال ُم اهللِ َو َخ ْق َر ا ْل َفدْ ِي َهدْ ُي ُم َح َّؿ ٍد  ك ََؿا فِل الصحقح َط ْـ الـَّبِل َ أ َّك ُف ك َ
َان
ِّ
ِ
ب بِ َذل ِ َؽ َي ْق َم ا ْل ُج ُؿ َع ِةَ .ف َؿ ْـ َق َالَّ :
إن َهدْ َي َغ ْق ِر ُم َح َّؿ ٍد َ أ ْف َض ُؾ م ْـ َهدْ ِي
َي ْخ ُط ُ
إج َال ًٓ َل ُف َو َت ْثبِقيًا ل ِ َح َّجيِ ِف َط َؾك الـ ِ
ُم َح َّؿ ٍد َف ُف َق َم ْػ ُي ٌ
َّاس
اهلل َت َعا َلك ْ -
قن@ َب ْؾ َض ٌّال َق َال ُ
كَا َّف ًة [ -ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ]
ِ
ِِ
ِ
قب
قعَ .و ُه َق َ قدْ َأ َم َر ا ْل ُؿ ْسؾِؿق َـ بِا ِّت َباطف َو َأ ْن َي ْعيَؼدُ وا ُو ُج َ
{النورَ }74:أ ْيَ :و ِج ٌ
ما َأوجبف و ِ
اب َما َأ َح َّب ُفَ .و َأ َّك ُف َٓ َأ ْف َض َؾ مِ ْـ َذل ِ َؽَ .ف َؿ ْـ َل ْؿ َي ْعي َِؼدْ َه َذا َف َؼدْ
اسي ْح َب َ
َ ْ ََُ َ ْ
َط َصك َأ ْم َر ُه.
***
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العاشر:
التىظك بالظٍ ٛفْٗ الٍجا ٚوَ اهلمكٛ
قسكَ ،ط ِـ الـَّبِ ِّل َ ق َال« :إِك َاؿا َم َث ِؾل َو َم َث ُؾ َما َب َع َثـِل اهللُ بِ ِف ،ك ََؿ َث ِؾ
َط ْـ َأبِل ُم َ
الج ْق َش بِ َع ْقـ اَلَ ،وإِكِّل َأكَا الـ ِاذ ُير ال ُع ْر َيا ُن،
َر ُج ٍؾ َأتَك َق ْق ًما َف َؼ َالَ :يا َق ْقمِ ،إِكِّل َر َأ ْي ُ
ت َ
ت
َفالـ َاجا َءَ ،ف َل َصا َط ُف َص ِائ َػ ٌة ِم ْـ َق ْق ِم ِفَ ،ف َل ْد َل ُجقاَ ،فا ْك َط َؾ ُؼقا َط َؾك َم َف ِؾ ِف ْؿ َفـ ََج ْقاَ ،وك اَذ َب ْ
ِ ِ
َاح ُف ْؿَ ،ف َذلِ َ
ؽ
اجت َ
الج ْق ُش َف َل ْه َؾؽ َُف ْؿ َو ْ
َصائ َػ ٌة مـ ُْف ْؿَ ،ف َل ْص َب ُحقا َمؽَاك َُف ْؿَ ،ف َص اب َح ُف ُؿ َ
ْت بِ ِف ِم َـ
ْت بِ ِفَ ،و َم َث ُؾ َم ْـ َط َصاكِل َوك اَذ َب بِ َؿا ِجئ ُ
َم َث ُؾ َم ْـ َأ َصا َطـِل َفا ات َب َع َما ِجئ ُ
الح ِّؼ»أخرجف البخاري (.)=8>9
َ
قال الؼرصبل  يف املفّي  :هذا ضرب مثؾ لحالف يف اإلكذار  ،وٕحقال
السامعقـ إلكذاره  ،فنكاف أكذرهؿ بؿا طؾؿف مـ طؼاب اهلل  ،وبؿا يتخقف طؾقفؿ مـ
ا
فجلتف  ،فؿـ صدا قف كجا  ،ومـ أطرض طـف هؾؽ  .وهذا بخالف التؿثقؾ يف
فنن ذلؽ بالـسبة إلك تحصقؾ العؾؿ وآكتػاع بف  ،وإلك
إول  ،ا
الحديث ا
اإلطراض طـف  ،ففؿا مثالن مختؾػان .
وققلف ( :وإكِّل أكا الـذير ال ُع ْريان ) :هذا مثؾ  :ققؾ  :كان أصؾف  :أن رجالً ُمع اقـًا
الر ُجؾ مـ العرب
سؾبف العدو  ،فاكػؾت مـفؿ  ،فلكذر ققمف طرياكًا  .وققؾ  :كان ا
تجرد مـ ثقابف  ،وأشار إلقفؿ لقعؾؿفؿ بؿا دهؿفؿ ،
إذا رأى ما يقجب إكذار ققمف ا
وهذا أشبف  ،وألقؼ بؿؼصقد الحديث .
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قال ابـ بطال  يف شسح البخاز : ٙوالـذير العريان :رجؾ مـ خثعؿ
حؿؾ طؾقف يقم ذى الخؾصة فؼطع يده ويد امرأتف ،فرجع إلك ققمف ،فضرب -
طؾقف السالم  -الؿثؾ ٕميف ٕكف تجر ّد إلكذارهؿ ،لؿا يصقر إلقف مـ اتبعف مـ
كرامة اهلل ،وبؿا يصقر إلقف مـ طصاه مـ كؼؿيف وطذابف@ تجرد مـ رأى مـ
الحؼقؼة ما رأى الـذير العريان الذى قطعت يده ويد امرأتف حيك ضرب بف الؿثؾ
ىف تحؼقؼ الخرب.
***

ثاَيا:األصنح يٍ انضُح انُثىيح ػهً األيغ تاتثاع صُح انغصىل صهً اهلل ػهيّ وصهى
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احلادي عشر:
املؤوَ يف حالٌ ٛشاطْ ٔفتٕسٓ ال خيشج وَ الظٍٛ
َط ْـ َط ْب ِد اهللِ ْب ِـ َط ْؿ ٍرو َ ق َال َ :ق َال َر ُس ُ
قل اهللِ « : لِؽ ُِّؾ َط َؿ ٍؾ ِش ار ٌة ،
َت إِ َلك َغ ْقرِ
َت َفت َْر ُت ُف إِ َلك ُسـاتِل َ ،ف َؼدْ َأ ْف َؾ َح َ ،و َم ْـ كَاك ْ
َولِؽ ُِّؾ ِش ار ٍة َفت َْر ٌة َ ،ف َؿ ْـ كَاك ْ
ؽ َف َؼدْ َه َؾ َ
َذلِ َ
ؽ».
أخرجف أحؿد ( )891/8وقال شقخـا رحؿف اهلل يف الجامع الصحقح (?>) هذا
صحقح طؾك شرط َّ
الشقخقـ.
حديث
ٌ

(إلك سـتل) قال الؿـاوي



يف فٗض الكدٖس  :أي صريؼيل اليل

شرطيفا (فؼد اهيدى) أي سار سقرة مرضقة حسـة (ومـ كاكت إلك غقر ذلؽ فؼد
هؾؽ) الفالك إبدي وشؼل الشؼاء السرمدي.
قر ُه
وقال صاحب بريؼة محؿقدية (َ « :)83/0ف َؿ ْـ كَاك َْت َفي َْر ُت ُف» َأ ْي ُف ُي ُ
ِ
ٍ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
السـ َِّة الـَّ َب ِق َّي ِة « َف َؼدْ
«إ َلك ُسـَّيل» بِي َْرك ْاإل ْق َبال َط َؾك ُك ِّؾ َش ْلء بِآ ْشي َغال إ َلك ُّ
ٍ ِ
ِ
السـ َِّة َأ ْو ك َ
ْاهيَدَ ى» َي ْعـِل َم ْـ ك َ
َان َض ْع ُػ ُف
قر ُه َط ْـ ُك ِّؾ َأ ْط َؿال لؾدُّ ُخقل إ َلك ُّ
َان ُف ُي ُ
َو ِط ُّق ُف َِٕ ْج ِؾ ك َْق ِن َحال ِ ِف َو َط َؿؾِ ِف مِ ْـ ُسـ ٍَّة إ َلك ُسـ ٍَّة َف َؼدْ ْاهيَدَ ى َأ ْي َف َاز بِ َس َعا َد ِة
ػ َص َؾبِ ِف مِ ْـ َط َؿ ٍؾ مِ ْـ َأ ْط َؿال ِ ِف «إ َلك
قر ُه َو َض ْع ُ
الدَّ َار ْي ِـ « َو َم ْـ كَاك َْت َفي َْر ُت ُف» َأ ْي ُف ُي ُ
ِ
الض َال ِل فِل الدُّ ْك َقا َوا ْل َح ْس َر ِة فِل
السـ َِّة كَا ْلبِدْ َط ِة َف َؼدْ َه َؾ َؽ بِ َّ
َغ ْق ِر َذل َؽ» َأ ْي َغ ْق ِر ُّ
ْأ ِخ َر ِة.
***
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الثاني عشر:
تاسك الظٍ ٛطفْٗ ال جيٕص تصذٖق دعٕتْ
طـ جابر بـ طبد اهلل  أن الـبل  قال لؽعب بـ طجرة« :أطاذك اهلل مـ
إمارة السػفاء» قال وما إمارة السػفاء قال« :أمراء يؽقكقن بعدي ٓ يؼتدون
بفديل وٓ يستـقن بسـتل فؿـ صدقفؿ بؽذبفؿ وأطاكفؿ طؾك ضؾؿفؿ فلولئؽ
لقسقا مـل ولست مـفؿ وٓ يردوا طؾل حقضل ومـ لؿ يصدقفؿ بؽذبفؿ ولؿ
يعـفؿ طؾك ضؾؿفؿ فلولئؽ مـل وأكا مـفؿ وسقردوا طؾك حقضل يا كعب بـ
طجرة الصقم جـة والصدقة تطػئ الخطقئة والصالة قربان -أو قال :برهان -يا
كعب بـ طجرة إكف ٓ يدخؾ الجـة لحؿ كبت مـ سحت الـار أولك بف يا كعب بـ
طجرة الـاس غاديان فؿبتاع كػسف فؿعتؼفا وبائع كػسف فؿقبؼفا».
وهق حديث أخرجف أحؿد ( )989 /9بسـد حسـ وهق يف اجلايغ انصذيخ
لشقخـا  ،)98;;( وقدج جاء بـحقه طـ كعب بـ طجرة أخرجف أحؿد يف ادلضُض
( )9/:بسـد صحقح وهق أيضا مخرج يف انصذيخ ادلضُض لشقخـا  تحت
(.)91?8
***

ثاَيا:األصنح يٍ انضُح انُثىيح ػهً األيغ تاتثاع صُح انغصىل صهً اهلل ػهيّ وصهى
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الثالث عشر:
عذً العىن بالظٍ ٛوَ وػضبات سطٕه اهلل ﷺ 
َط ْـ ا ْل َب َر ِاء ْب ِـ َط ِ
از ٍ
ب َق َالَ :خ َر َج َط َؾ ْقـَا َر ُس ُ
قل اهللِ َ و َأ ْص َحا ُب ُف َف َل ْح َر ْمـَا
ِ
ِ
َّاس َيا َر ُس َ
قل اهللِ َقدْ
اج َع ُؾقا ح اج َتؽ ُْؿ ُط ْؿ َر ًة» َف َؼ َال الـ ُ
بِا ْل َح ِّج َف َؾ َّؿا َقد ْمـَا َم َّؽ َة َق َال « ْ
ػ ك َْج َع ُؾ َفا ُط ْؿ َر ًة َق َال« :ا ْك ُظ ُروا َما ُآم ُرك ُْؿ بِ ِف َفا ْف َع ُؾقا» َف َر ُّدوا
َأ ْح َر ْمـَا بِا ْل َح ِّج َف َؽ ْق َ
ِ
ِ
ب َفا ْك َط َؾ َؼ ُن َّؿ َد َخ َؾ َط َؾك َطائِ َش َة َغ ْض َب َ
ب فِل
ان َف َر َأ ْت ا ْل َغ َض َ
َط َؾ ْقف ا ْل َؼ ْق َل َف َغض َ
ِ
ب َو َأكَا ُآم ُر َأ ْم ًرا َف َال
اهلل َق َالَ « :و َما لِل َٓ َأغ َ
ْض ُ
َو ْج ِفف َف َؼا َل ْت َم ْـ َأ ْغ َض َب َؽ َأ ْغ َض َب ُف ُ
ُأ ْت َب ُع».
أخرجف ابـ ماجف( )8?>8بسـد صحقح وهق مخرج يف اجلاوع الصحٗح ()98<8
لشقخـا .

اهلل َط َؾ ْقـَا َأكَّا َل ْق
قال ابـ الؼقؿ  يف يف اذلضٌ (َ :)9=1/8وك َْح ُـ ُك ْش ِفدُ َ
َأ ْح َر ْمـَا بِ َح ٍّج َل َر َأ ْيـَا َف ْر ًضا َط َؾ ْقـَا َف ْس َخ ُف إِ َلك طؿرة تػاديا مـ غضب رسقل اهلل
ِ
فو ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
احدٌ
َوا ِّت َبا ًطا َٕ ْم ِرهَ ،ف َقاهلل َما ُكس َخ َه َذا فل َح َقاتف َو َٓ َب ْعدَ ُه َو َٓ َص َّح َح ْر ٌ َ
ِ
ون مـ بعدَ ُهؿ ب ْؾ َأجرى اهلل َط َؾك لِس ِ
ُي َع ِ
ان ُس َرا َق َة َأ ْن
ار ُض ُف َو َٓ ُخ َّ
َ
ص بِف َأ ْص َحا ُب ُف ُد َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ
ُ
ِ
َص بِ ِف ْؿ َأ ْم َٓ َف َل َجا َب ُف بِ َل َّن َذل ِ َؽ كَائِ ٌـ َِٕ َب ِد ْإَ َب ِد َف َؿا كَدْ ِري َما
َس َل َل ُف َه ْؾ َذل َؽ ُم ْخي ٌّ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ب َر ُس ُ
قل اهللِ َط َؾك َم ْـ
ُي َؼدَّ ُم َط َؾك َهذه ْإَ َحاديث َو َه َذا ْإَ ْم ُر ا ْل ُؿ َم َّكدُ ا َّلذي َغض َ
َخا َل َػ ُف.
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ان َأ ْم َر كَدْ ٍ
ب َل َؽ َ
وقال الشقكاين  يف انُيم (ْ :)99</:إَ ْم َر َل ْق َك َ
ان
ب َر ُس ُ
قر ُم َخ َّق ًرا َب ْق َـ فِ ْعؾِ ِف َو َت ْركِ ِفَ ،و َل َؿا ك َ
قل اهللِ ِ طـْدَ ُم َخا َل َػيِ ِف
َان َي ْغ َض ُ
ا ْل َؿ ْل ُم ُ
ِ
اك حرم ٍة مِـ حرم ِ
ِ ِ ِ
ات الدِّ ِ
يـ َٓ ل ِ ُؿ َج َّر ِد ُم َخال ِ َػ ِة َما َأ ْر َشدَ
َٕ َّك ُف َٓ َي ْغ َض ُ
ب َّإٓ ٓكْي َف ُ ْ َ ْ ُ ُ َ
إ َل ْق ِف َط َؾك ِج َف ِة الـَّدْ ِ
ب.
وقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  يف يُهاج انضُح (َ :)99</:أ َّن َت َل ُّخ َر
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ب الـَّبِ ُّل  :إِ َذا َق َال ا ْل َؼ ِائ ُؾ:
الص َحا َبة َط َّؿا ُأم ُروا بِف َحيَّك َغض َ
َطؾِ ٍّل َو َغ ْق ِره م َـ َّ
َج َق ِ
اب ا ْل َؼائِ ِؾ :إِ َّن َط ِائ َش َة َأ ْذ َك َب ْت فِل َذل ِ َؽَ ،ف ِؿ َـ الـ ِ
ْب ،ك َ
َّاس َم ْـ
َان َج َقا ُب ُف ك َ
َه َذا َذك ٌ
قن َت ْغ ِققر ا ْل َح ِ
َي َي َل َّو ُل َو َي ُؼ ُ
قل :إِك ََّؿا َت َل َّخ ُروا ُم َي َل ِّولِق َـ ،ل ِ َؽ ْقكِ ِف ْؿ كَا ُكقا َي ْر ُج َ
ال بِ َل ْن
َ
قل َل ْؿ َي ْغ َض ِ
َان َل ُف ْؿ َت ْل ِو ٌيؾ َم ْؼ ُب ٌ
آخ ُر َي ُؼ ُ
قلَ :ل ْق ك َ
َيدْ ُخ ُؾقا َم َّؽ َةَ :و َ
ب الـَّبِ ُّل َ ب ْؾ
الذك ِ
َتا ُبقا مِ ْـ َذل ِ َؽ ال َّي ْل ِخ ِقر َو َر َج ُعقا َطـْ ُفَ ،م َع َأ َّن َح َسـَاتِ ِف ْؿ َت ْؿ ُحق مِ ْث َؾ َه َذا َّ
ْب،
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اهلل َطـ ُْف ْؿ َأ ْج َؿ ِعق َـ.
َو َطؾ ٌّل َداخ ٌؾ فل َه ُم َٓء َرض َل ُ
***

ثاَيا:األصنح يٍ انضُح انُثىيح ػهً األيغ تاتثاع صُح انغصىل صهً اهلل ػهيّ وصهى
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الرابع عشر:
الشطٕه وبمؼ عَ اهلل  وا أسادٓ وَ عبادٚ

قاه تعاىلَٖ( :اأََُّّٖا الشَّطُٕهُ بَمِّؼِ وَا ُأٌِضِهَ إِلَ ِٗكَ وَِِ سَ ِّبكَ َٔ ِإُِ َليِ
تَفِعَنِ فَىَا بَمَّػِتَ سِطَا َلتَُْ) ٔاملٍضه ِٕ كتاب اهلل ٔطٍٛ
سطٕلْ
طـ أبل هرير َة َ أ َّن رس َ ِ
ِ
اع اهللََ ،و َم ْـ
قل اهلل َ ق َالَ « :م ْـ َأ َصا َطـل َف َؼدْ َأ َص َ
َ ُ
ُ َ َْ
طصاكِل  َف َؼدْ طصك اهلل ،ومـ َأ َص ِ
اطـِلَ ،و َم ْـ  َط َصك َأ ِمقرِي َف َؼدْ
اع َأمقرِي َف َؼدْ َأ َص َ
َ
َ ََ ْ
َ َ
َ َ
َط َصاكِل» .أخرجف البخاري (= )=99ومسؾؿ (;.)9>9
قال الؼرصبل  يف ادلفهى ( :)25/7وققلف مـ أصاطـل فؼد أصاع اهلل،

هذا ُمـي ََز ٌع مـ ققلف تعالك[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ] {النساء ،}10:وذلؽ

ؽؿ ُف وأمر اهلل بطاطيف@ فؿـ أصاطف فؼد أصاع أمر
أكف َ ل َّؿا كان ُم َب ِّؾ ًغا أمر اهلل ُ
وح َ
اهلل وك ّػذ حؽؿف.
الشٍٔ ٛح٘ وَ اهلل وٍزه:

قال اهلل تعالك[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤ ]
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قال الؼرصبل  يف تفضريِ َ :قدْ َي ْحي َُّج بِ َف ِذ ِه ْأ َي ِة َم ْـ َٓ ُي َج ِّق ُز
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
السـَّ َة كَا ْل َق ْح ِل
ل َر ُسقل اهلل  آ ْجي َفا َد فل ا ْل َح َقادثَ .وف َقفا َأ ْي ًضا َد َٓ َل ٌة َط َؾك َأ َّن ُّ
ا ْل ُؿـ ََّز ِل فِل ا ْل َع َؿؾِ.
وقال تعالك[ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴] {األنعام.}45:
أخرج الدارمل (> )<1وأبق داود يف ادلغاصيم (< );9والؿروزي يف
ان ْب ِـ َططِ َّقةََ ،ق َال« :ك َ
انضُح ( )918و ( ):19وغقرهؿ َط ْـ َح َّس َ
َان ِج ْب ِر ُيؾ
قل اهللِ  بِالسـ َِّة كَؿا يـ ِْز ُل َط َؾق ِف بِا ْل ُؼر ِ
َط َؾ ْق ِف الس َالم َيـ ِْز ُل َط َؾك رس ِ
آنَ ،و ُي َع ِّؾ ُؿ ُف
ْ
َ َ
ْ
ُّ
َ ُ
َّ ُ
اها ك ََؿا ُي َع ِّؾ ُؿ ُف ا ْل ُؼ ْر َ
آن».
إِ َّي َ
وأخرج  الؿقزي يف انضُح ( )919إِسؿ ِ
اط َقؾ ْب َـ ُط َب ْق ِد اهللَِ ،ي ُؼ ُ
قل" :
ْ َ
َيـْ َب ِغل َلـَا َأ ْن ك َْح َػ َظ ما َجاءكَا َط ْـ رس ِ
قل اهللِ 
َ ُ
َ
َ

اهلل َي ُؼ ُ
قل[ :ﮠ ﮡ
َفنِ َّن َ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ] {احلرشَ }1:ففق ِطـْدَ كَا بِؿـ ِْز َل ِة ا ْل ُؼر ِ
آن "
َُ
ْ
َ
قال الؼرايف  يف احملصىل ( :)3788/6ققلف تعالك[ :ﭪ ﭫ ﭬ ]

{النحل ،}11:طام يف الؽياب والسـة@ ٕنالسـة وحل مـزل لؼقلف تعالك[ :ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ] {النجم.}4:
قال الؼاضل طقاض  يف االدلاع (َ :)6أ ْص َؾ َّ
الش ِري َع ِة ا َّليِل ُت ُع ِّبدْ كَا بِ َفا إِك ََّؿا
ِ
ِهل م َي َؾ َّؼا ٌة مِـ ِجف ِة َكبِقـَا ص َؾق ُ ِ ِ
قؿا َب َّؾ َغ ُف مِ ْـ ك ََال ِم َر ِّب ِف َو ُه َق
ْ َ ِّ َ َ
ات اهلل َط َؾ ْقف َو َس َال ُم ُف إِ َّما ف َ
َ ُ
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آن ا َّل ِذي َٓ ي ْلتِ ِ
ا ْل ُؼ ْر ُ
قف ا ْل َباصِ ُؾ مِ ْـ َب ْق ِـ َيدَ ْي ِف َو َٓ مِ ْـ َخ ْؾ ِػ ِف َوا َّل ِذي تؽػؾ اهلل بحػظف
َ

َف َؼ َال َج َّؾ َو َط َّز[ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ] {احلجر.}9:

اه ِ
ُنؿ بعدَ َذل ِ َؽ ما َأ ْخبر بِ ِف مِـ وح ِل اهللِ إِ َلق ِف و َأوامِ ِر ِه وكَق ِ
قف َو َقدْ َق َال َت َعا َلك
َ َ
ْ َ َ
ْ َ ْ
َّ َ ْ
ََ
َ
[ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ] {النجمَ ، }1-4:و َغ ْق ُر َذل ِ َؽ مِ ْـ ُسـَـ ِ ِف
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
اهلل َت َعا َلك[ :ﮠ ﮡ ﮢ
َو َسائ ِر س َق ِره َو ُج ْؿ َؾة َأ ْق َقالف َو َأ ْف َعالف َوإِ ْق َر ِاره َق َال ُ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ] {احلرش.}1:

ِ
اهلل َقدْ
قال شقخ اإلسالم  كؿا يف رلًىع انفتاوي (َّ َٕ :)068/7ن َ
 َض ِؿ َـ  ِح ْػ َظ ِّ
الذك ِْر ا َّل ِذي َأك َْز َل ُف َط َؾك َر ُسقل ِ ِف َو َل ْؿ َي ْض َؿ ْـ ِح ْػ َظ َما ُي ْم َن ُر َط ْـ َغ ْق ِر ِه.
ِ
َاب وا ْل ِ
ِ
ِ
ِ
ح ْؽ َؿ ِة ُه َق ُهدَ ى اهللِ ا َّل ِذي َجا َء مِ ْـ ِطـ ِْد
اهلل بِف َر ُسق َل ُف م ْـ ا ْلؽي ِ َ
َٕ َّن َما َب َع َث ُ
اد ِه@ َف َؾق و َقع فِ ِ
ف سبِق ُؾف و ُهق حج ُيف َط َؾك ِطب ِ
ِ ِ
قف َض َال ٌل َل ْؿ ُي َب َّق ْـ َل َس َؼ َط ْت
ْ َ َ
َ
اهلل َوبِف ُي ْع َر ُ َ ُ َ َ ُ َّ ُ
ُح َّج ُة اهللِ فِل َذل ِ َؽ َو َ
ب ُهدَ ا ُه َو َط ِؿ َق ْت َسبِق ُؾ ُف@ إ ْذ َل ْق َس َب ْعدَ َه َذا الـَّبِل َكبِل َ
آخ ُر
ه
ذ
َ
َ
ِّ ٌّ
قف@ ب ْؾ َه َذا الرس ُ ِ
ِ ِ
ُيـْ َي َظ ُر ل ِ ُق َب ِّق َـ لِؾـ ِ
َّاس َما ْ
الر ُس ِؾَ .و ُأ َّم ُي ُف َخ ْق ُر ْإُ َم ِؿ.
اخ َي َؾ ُػقا ف َ
قل آخ ُر ُّ
َّ ُ
َول ِ َف َذا َٓ َي َز ُال فِ َقفا َصائِ َػ ٌة َقائِ َؿ ٌة َط َؾك ا ْل َح ِّؼ بِنِ ْذ ِن اهللَِ َٓ .ي ُض ُّر َها َم ْـ َخا َل َػ َفا َو َٓ
السا َط ُة.
َم ْـ َخ َذ َل َفاَ .حيَّك َت ُؼق َم َّ
ب
اهلل ُس ْب َحا َك ُف ك ََص َ
قال ابـ الؼقؿ  يف أػالو ادلىقؼني (َ :)337/3أ َّن َ
رس َ ِ
ِ
ب ا ْل ُؿ َب ِّؾ ِغ ا ْل ُؿ َب ِّق ِـ َطـْ ُفَ ،ف ُؽ ُّؾ َما َش َر َط ُف ل ِ ْْلُ َّم ِة َف ُف َق َب َق ٌ
ان مِـْ ُف
قل اهلل َ مـْص َ
َ ُ
َط ْـ اهللِ َأ َّن َه َذا َش ْر ُط ُف َو ِديـُ ُفَ ،و َٓ َف ْر َق َب ْق َـ َما ُي َب ِّؾ ُغ ُف َطـْ ُف مِ ْـ ك ََالمِ ِف ا ْل َؿ ْي ُؾ ِّق َومِ ْـ
َو ْحقِ ِف ا َّل ِذي ُه َق كَظِ ُقر ك ََالمِ ِف فِل ُو ُج ِ
قب ِآ ِّت َباعَِ ،و ُم َخا َل َػ ِة َه َذاك َُؿ َخا َل َػ ِة َه َذا.
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السـَّ ُة َأ ْي ًضا َتـ ِْز ُل َط َؾ ْق ِف بِا ْل َق ْح ِل،
قال ابـ كثقر  يف مؼدمة انتفضري َ :و ُّ
آنَ ،و َق ِد اسيَدَ َّل ْ ِ
آن@ إِ َّٓ َأك ََّفا َٓ  ُت ْي َؾك ك ََؿا ُي ْي َؾك ا ْل ُؼ ْر ُ
ك ََؿا َيـ ِْز ُل ا ْل ُؼ ْر ُ
اإل َما ُم
ْ
َّ
الشافِ ِع ُّلَ  ،و َغ ْق ُر ُه مِ َـ ْإَئِ َّؿ ِة َط َؾك َذل ِ َؽ بِ َل ِد َّل ٍة كَثِ َقر ٍة َل ْق َس َه َذا َم ْق ِض َع َذل ِ َؽ.
وقال ابـ حزم  يف انُثظ يف أصىل انفقّ ( :)57فضؿان اهلل َت َعا َلك
قد َص َّح فِل حػظ كؾ َما َقا َلف َر ُسقل اهلل .
وقال  يف اإلدكاو ( :)95/0قال تعالك[ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ] {احلجر،}9:وقال تعالك[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ] {األىبواء.}15:

فلخرب تعالك كؿا قدمـا أن كالم كبقف 

كؾف وحل والقحل بال خقف ذكر

والذكر محػقظ بـص الؼرآن ،فصح بذلؽ أن كالمف  كؾف محػقظ بحػظ

اهلل 

مضؿقن لـا أكف ٓ يضقع مـف شلء إذ ما حػظ اهلل تعالك ففق بالقؼقـ

ٓ سبقؾ إلك أن يضقع مـف شلء ففق مـؼقل إلقـا كؾف فؾؾف الحجة طؾقـا أبدا
 :Ðويتػرع طـ هذه الؿسللة مسللة اجيفاده  يف بعض مالؿ يؽـ فقف

وحل ،واجيفاده  وحل تقفقؼل ففق كالـص مـ حقث تؼدير اهلل كؿا لق حؽؿ

حؽؿا بؿشفد الـبل 
بعض الصحابة
ً

ولؿ يـؽر ذلؽ.
[ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ] {النساء}205:

قال الؼرصبل  يف تفضريِ َ :ق ْق ُل ُف َت َعا َلك:
َصَ ،أ ْو بِـَ َظ ٍر َج ٍ
َم ْعـَا ُه َط َؾك َق َقاكِ ِ
قـ َّ
ار َط َؾك ُسـ َِـ ا ْل َق ْح ِلَ .و َه َذا
الش ْرعِ ،إِ َّما بِ َق ْح ٍل َوك ٍّ
ِ
َأ ْص ٌؾ فِل ا ْل ِؼ َق ِ
اهلل
اسَ ،و ُه َق َيدُ ُّل َط َؾك َأ َّن الـَّبِ َّل  إِ َذا َر َأى َش ْق ًئا َأ َص َ
ابَّ َٕ ،ن َ
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ِ
ِ
اهلل َت َعا َلك َِٕ ْكبِ َقائِ ِف ا ْل ِع ْص َؿةََ ،ف َل َّما َأ َحدُ كَا إِ َذا َر َأى َش ْق ًئا
َت َعا َلك َأ َرا ُه َذل َؽَ ،و َقدْ َضؿ َـ ُ
ِ
قؿا َرآ ُه.
َي ُظـُّ ُف َف َال َق ْط َع ف َ
ويف الؿسللة خالف لقس هذا مقضع بسطفا.
***
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إمجاع األو ٛعم ٜعظى ٛالظٍٔ ٛاالحتجاج بّا
قال الشقكاين  يف إعشاص انفذىل ( :)22ا ْط َؾ ْؿ َأ َّك ُف َق ِد ا َّت َػ َؼ َم ْـ ُي ْعيَدُّ بِ ِف
مِـ َأ ْه ِؾ ا ْل ِع ْؾ ِؿ َط َؾك َأ َّن السـَّ َة ا ْلؿ َط افر َة مس َي ِؼ َّؾ ٌة بِي َْش ِري ِع ْإَح َؽا ِم و َأكَّفا كَا ْل ُؼر ِ
آن فِل
َ َ
ْ
ْ
ْ
ُ َ ُ ْ
ُّ
َت ْحؾِق ِؾ ا ْل َح َال ِل َو َت ْح ِر ِ
قت
يؿ ا ْل َح َرامَِ ،و َقدْ َن َب َت َطـْ ُف َ أ َّك ُف َق َالَ « :أ َٓ َوإِكِّل ُأوتِ ُ
ِ ِ
ِ
آن َو ِم ْث َؾ ُف َم َع ُف»َ ،أ ْيُ :أوتِ َق ُت ا ْل ُؼ ْر َ
السـ َِّة ا َّليِل َل ْؿ َيـْطِ ْؼ بِ َفا
ا ْل ُؼ ْر َ
آن َو ُأوت َق ُت م ْث َؾ َف م َـ ُّ
يؿ ُك ِّؾ ِذي ك ٍ ِ
يؿ ُل ُحق ِم ا ْل ُح ُؿ ِر ْإَ ْهؾِ َّق ِة َو َت ْح ِر ِ
آنَ ،و َذل ِ َؽ َكي َْح ِر ِ
ا ْل ُؼ ْر ُ
الس َبا ِع
َاب م َـ ِّ
َومِ ْخ َؾ ٍ
ب مِ َـ ال َّط ْق ِرَ ،و َغ ْق ِر َذل ِ َؽ مِ َّؿا َٓ َي ْلتِل َط َؾ ْق ِف ا ْل َح ْص ُر.
ِ
قع َط َؾك
قال الـحاس  يف انُاصز وادلُضىر (َ :)57و َقدْ َأ ْج َؿ َع ا ْل َجؿ ُ
ظ مجؿ ٍؾ َف َػسره رس ُ ِ
ٍ
َان بِؿـ ِْز َل ِة ا ْل ُؼر ِ
َأ َّن ا ْل ُؼ ْر َ
آن
ْ
قل اهلل َ و َب َّقـَ ُف ك َ َ
َّ َ ُ َ ُ
آن إِ َذا ك ََز َل بِ َؾ ْػ ُ ْ َ
ا ْل َؿ ْي ُؾ ِّق.
قال ابـ الؼقؿ  يف اػالو ادلىقؼني (" :)69/0وٓ يعرف إمام مـ أئؿة
اإلسالم ألبية قال ٓ :كعؿؾ بحديث رسقل اهلل  حيك كعرف مـ طؿؾ بف ،فنن َج ِف َؾ
َم ْـ بؾغف الحديث َم ْـ َط ِؿؾ بف لؿ يحؾ لف أن يعؿؾ بف ،كؿا يؼقل هذا الؼائؾ" .اهـ

وقال اإلمام الشافعل 

كؿا يف انغوح ٓبـ الؼقؿ (" :)267أجؿع

الـاس طؾك أن مـ اسيباكت لف سـة رسقل اهلل  لؿ يؽـ لف أن يدطفا لؼقل أحد
مـ الـاس ".
ب
َّاس َأ ْو ك ََس َ
وقال  يف األو (َ  " :)387/7ل ْؿ  َأ ْس َؿ ْع َأ َحدً ا ك ََس َب ُف الـ ُ
َك ْػسف إ َلك ِط ْؾ ٍؿ ي َخال ِ ُ ِ
اع َأم ِر رس ِ
قل اهللِ 
ُ
َ ُ
اهلل َط َّز َو َج َّؾ ا ِّت َب َ ْ َ ُ
ػ فل َأ ْن  َف َر َض ُ
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ِ
واليَّسؾِ ِ ِ ِ
اط ُف َو َأ َّك ُف َٓ َي ْؾ َز ُم َق ْق ٌل
اهلل َ ل ْؿ َي ْج َع ْؾ َٕ َح ٍد َب ْعدَ ُه َّإٓ ا ِّت َب َ
َ ْ َ
قؿ ل ُح ْؽؿف بِ َل َّن َ
بِ ُؽ ِّؾ َح ٍ
ال َّإٓ بِؽِي ِ
َاب اهللِ َأ ْو ُسـ َِّة َر ُسقل ِ ِف َ و َأ َّن َما ِس َق ُاه َؿا َت َب ٌع َل ُف َؿا َو َأ َّن  َف ْر َض
قل اهللِ  و ِ
قل ا ْل َخ َب ِر َط ْـ رس ِ
اهللِ َت َعا َلك َط َؾ ْقـَا َو َط َؾك م ْـ َب ْعدَ كَا َو َق ْب َؾـَا فِل َق ُب ِ
احدٌ
َ
َ ُ
َ
ػ فِل َأ َّن ا ْل َػر َض َوا ْل َق ِ
قل ا ْل َخ َب ِر َط ْـ رس ِ
ب َق ُب ُ
قل اهللِ .
َٓ َي ْخيَؾِ ُ
اج َ
َ ُ
ْ
وقال ابـ حزم  يف األدكاو ( )97/0طـد ققلف تعالك[ :ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ] {النساء " )}59:إمة
مجؿعة طؾك أن هذا الخطاب ميقجف إلقـا وإلك كؾ مـ ُي ْخ َؾؼ و ُي َركَّب روحف يف
جسده إلك يقم الؼقامة مـ ِ
الجـَّة والـاس  ،كيقجفف إلك مـ كان طؾك طفد
رسقل اهلل  وكؾ مـ أتك بعده طؾقف السالم وٓ فرق " اهـ .
وقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقةكؿا يف رلًىع انفتاوي (:)323/31
" ولقعؾؿ أكف لقس أحد مـ إئؿة الؿؼبقلقـ طـد إمة قبقٓ طامًا ييعؿد مخالػة
رسقل اهلل  ىف شكء مـ سـيف دققؼ وٓ جؾقؾ  .فنهنؿ ميػؼقن اتػاقا يؼقـقا طؾك
وجقب اتباع الرسقل  ،وطؾك أن كؾ أحد مـ الـاس يمخذ مـ ققلف ويرتك
إٓ رسقل اهلل" .
ِِ
السـَّ ُة إ َذا َن َبي َْت َفنِ َّن ا ْل ُؿ ْسؾِ ِؿق َـ ُك َّؾ ُف ْؿ
وقال  كؿا يف (َ :)86-85/09و َهذه ُّ
قب ا ِّتب ِ
ػ ل ِ َظ ِ
اط َفا َو َقدْ َي ُؽ ُ
ُمي َِّػ ُؼ َ
اه ِر
قن مِ ْـ ُسـَّيِ ِف َما َي ُظ ُّـ َأ َّك ُف ُم َخال ِ ٌ
قن َط َؾك ُو ُج ِ َ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
اب الس ِر َق ِة َوا ْلؿ ِ
الزاكِل
قج َب ِة ل ِ َر ْج ِؿ َّ
ُ
َالسـَّة ا ْل ُؿ َػ ِّس َرة لـ َص ِ َّ
ا ْل ُؼ ْرآن َو ِز َيا َد ٌة َط َؾ ْقف ك ُّ
اطف ِطـْدَ الصحاب ِة واليَّابِ ِعقـ َلفؿ بِنِحس ِ
ا ْلؿ ْح َص ِـ َف َف ِذ ِه السـَّ ُة َأي ًضا مِؿا ي ِ
ان
َّ َ َ َ
ج ُ
ب ا ِّت َب ُ ُ
َّ َ
ُّ ْ
َ ُ ْ ْ َ
ُ
وسائِ ِر َصق ِائ ِ
ػ ا ْل ُؿ ْسؾِ ِؿق َـ.
َ
َ َ
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الظٍ ِ٘ ٛاإلسالً ٔاإلسالً ِٕ الشٍٛ
قال ابـ أبل يعؾك  يف عثقاخ احلُاتهح (َ :)70/3و َق َال بشر بـ

الحارث :السـة ِه َلاإلسالم واإلسالم ُه َقالسـة.

قال البربفاري  يف شغح انضُح  :اطؾؿقا أن اإلسالم هق السـة ،والسـة
هلاإلسالم ،وٓ يؼقم أحدهؿا إٓ بأخر.
فؿـ السـة لزوم الجؿاطة ،فؿـ رغب طـ الجؿاطة وفارقفا فؼد خؾع ربؼة
اإلسالم مـ طـؼف ،وكان ضآ مضال .وإساس الذي تبـك طؾقف الجؿاطة ،وهؿ
أصحاب محؿد  ورحؿفؿ اهلل أجؿعقـ ،وهؿ أهؾ السـة والجؿاطة ،فؿـ لؿ
يلخذ طـفؿ فؼد ضؾ وابيدع ،وكؾ بدطة ضاللة ،والضاللة وأهؾفا يف الـار.
وقال طؿر بـ الخطاب  ٓ" :طذر ٕحد يف ضاللة ركبفا حسبفا هدى،
وٓ يف هدى تركف حسبف ضاللة ،فؼد بقـت إمقر ،ونبيت الحجة ،واكؼطع
العذر" .وذلؽ أن السـة والجؿاطة قد أحؽؿا أمر الديـ كؾف ،وتبقـ لؾـاس ،فعؾك
الـاس آتباع.
واطؾؿ  -رحؿؽ اهلل  -أن الديـ إكؿا جاء مـ قبؾ اهلل تبارك وتعالك ،لؿ
يقضع طؾك طؼقل الرجال وآرائفؿ ،وطؾؿف طـد اهلل وطـد رسقلف ،فال تيبع شقئا
هبقاك ،فيؿرق مـ الديـ ،فيخرج مـ اإلسالم ،فنكف ٓ حجة لؽ ،فؼد بقـ

رسقل اهلل 

ٕميف السـة ،وأوضحفا ٕصحابف وهؿ الجؿاطة ،وهؿ السقاد

إطظؿ ،والسقاد إطظؿ :الحؼ وأهؾف ،فؿـ خالػ أصحاب رسقل اهلل  يف

شلء مـ أمر الديـ فؼد كػر.
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الظٍ ٛوبٍٗ ٛلمقشآُ ٔال ٖقًٕ دَٖ بالعىن بالقشآُ ٔحذٓ
أخرج مسدد  كؿا يف ادلغانة انؼانيح ( :)2197طـ الحسـ قال :
بقـؿا طؿران بـ حصقـ وطـده أصحاب لف يحدنفؿ فؼال رجؾ  ٓ :تحدنـا
إٓ بالؼرآن أو ٓ كريد إٓ الؼرآن  ،فؼال  " :أرأيت لق وكؾت أكت وأصحابؽ إلك
الؼرآن أكـت تجد صالة الظفر أربعا  ،وصالة العصر أربعا  ،وصالة الؿغرب
نالنا  ،تؼرأ يف الركعيقـ إولققـ ؟ أرأيت لق وكؾت أكت وأصحابؽ إلك الؼرآن
أكـت تجد يف كؾ مائيقـ خؿسة  ،وىف اإلبؾ كذا وكذا  ،ويف البؼر كذا وكذا ؟
أرأيت لق وكؾت أكت وأصحابؽ إلك الؼرآن أكـت تجد الطقاف بالبقت أسبقطا،
وبقـ الصػا والؿروة كذا وكذا.
والحسـ أنبت سؿاطف مـ طؿران البزار كؿا يف كصب الراية ،وهبز بـ أسد
العؿل كؿا يف جامع اليحصقؾ الحاكؿ يف الؿسيدرك
وأخرجف مخيصرا ابـ أبل طاصؿ يف السـة (; )>9والبقفؼل يف الؿدخؾ
لؾؽربى ( )991وابـ طبد الرب يف جامع بقان العؾؿ (?)89:

قال ابـ حزم  " :يف أي قرآن وجد أن الظفر أربع ركعات  ،وأن الؿغرب
نالث ركعات  ،وأن الركقع طؾك صػة كذا  ،والسجقد طؾك صػة كذا  ،وصػة
الؼراءة فقفا والسالم  ،وبقان ما يجيـب يف الصقم  ،وبقان كقػقة زكاة الذهب
والػضة  ،والغـؿ واإلبؾ والبؼر  ،ومؼدار إطداد الؿلخقذ مـفا الزكاة  ،ومؼدار
الزكاة الؿلخقذة  ،وبقان أطؿال الحج مـ وقت القققف بعرفة  ،وصػة الصالة
هبا وبؿزدلػة  ،ورمل الجؿار  ،وصػة اإلحرام وما يجيـب فقف  ،وقطع يد
السارق ،وصػة الرضاع الؿحرم  ،وما يحرم مـ الؿآكؾ  ،وصػة الذبائح
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والضحايا  ،وأحؽام الحدود  ،وصػة وققع الطالق  ،وأحؽام البققع  ،وبقان
الربا وإقضقة واليداطل  ،وإيؿان وإحباس والعؿرى  ،والصدقات وسائر
أكقاع الػؼف ؟
وإكؿا يف الؼرآن جؿؾ لق تركـا وإياها لؿ كدر كقػ كعؿؾ فقفا  ،وإكؿا
الؿرجقع إلقف يف كؾ ذلؽ الـؼؾ طـ الـبل  ، وكذلؽ اإلجؿاع إكؿا هق طؾك
مسائؾ يسقرة ...فال بد مـ الرجقع إلك الحديث ضرورة  ،ولق أن امرءا قال ٓ :
كلخذ إٓ ما وجدكا يف الؼرآن لؽان كافرا بنجؿاع إمة ".اهـ
ولفذا لؿا ققؾ لؿ َطرف بـ طبد اهلل بـ ِ
الش ِّخقر  ٓ " :تحدنقكا إٓ بالؼرآن قال:
ُ ِّ
" واهلل ما كبغل بالؼرآن بد ً
ٓ ولؽـ كريد مـ هق أطؾؿ مـا بالؼرآن  ،وكذلؽ طؿران
ابـ حصقـ  لؿا قال لف رجؾ  " :إكؽؿ تحدنقكا بلحاديث لؿ كجد لفا أصالً يف
الؼرآن " فغضب طؿران وقال  " :إكؽ امرؤ أحؿؼ  ،أتجد يف كياب اهلل الظفر
أربعا ٓ يجفر فقفا بالؼراءة ؟
نؿ طدد إلقف الصالة والزكاة وكحق هذا  ،نؿ قال  :أتجد هذا يف كياب اهلل
مػسرا  ،إن كياب اهلل أهبؿ هذا  ،وإن السـة تػسر ذلؽ " .
َّ
طؾك أن إحؽام الؿسيؿدة مـ السـة ملخقذة يف الحؼقؼة مـ الؼرآن ،
ومسيؼاة مـ أصقلف  ،وذلؽ ٕن اهلل أحال طؾقفا يف كيابف  ،فإخذ هبا يف القاقع
أخذ بالؼرآن  ،والرتك لفا ترك لؾؼرآن  ،وهق ما ففؿف الصحابة والسؾػ ،

ولفذا لؿا قال طبد اهلل بـ مسعقد 

« :لعـ اهلل القاشؿات والؿقتشؿات

والؿيـؿصات والؿيػؾجات لؾحسـ الؿغقرات خؾؼ اهلل» بؾغ ذلؽ امرأة مـ بـل
أسد يؼال  :لفا أم يعؼقب  ،فجاءت إلقف وقالت  :إكف بؾغـل طـؽ أكؽ لعـت كقت
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وكقت  ،فؼال  :وما لل ٓ ألعـ مـ لعـ رسقل اهلل  ومـ هق يف كياب اهلل ،
فؼالت  :لؼد قرأت ما بقـ الؾقحقـ فؿا وجدت فقف ما تؼقل  ،قال  :لئـ كـت
ِ
قرأت [ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ]
قرأتقف لؼد وجدتقف  ،أما
{احلرش }1:؟! قالت  :بؾك  ،قال  :فنكف قد هنك طـف " رواه البخاري .

***
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فصل
يف ركش مجم ٛمما اطتقمت بْ الظٍ ٛوَ األحكاً ٔقاً عمْٗ
اإلمجاع ٔخالفتْ الشافضٔ ٛخالفٕا املظمىني
وقد يعاكد بعض همٓء فقؼقل :إن أصؾ الصقام والزكاة والحج وغقرها
مقجقدة يف الؼرآن فؿا جاء يف السـة مؿا أصؾف يف الؼرآن أخذكاه ،وما لؿ يؽـ فقف
تركـاه.
وبفذا يفدم جزء كبقرا مـ الديـ :مؿا استؼؾت بف السـة:
قال ابـ الؼقؿ َ : أح َؽام السـ َِّة اليل َلقس ْت يف ا ْل ُؼر ِ
آن ْ
إن لؿ َت ُؽ ْـ َأ ْك َث َر مـفا،
ْ
َْ
ْ ُ ُّ
كؾ سـ ٍَّة َزائِدَ ٍة كاكت طؾك كَص ا ْل ُؼر ِ
آن َل َب َط َؾ ْت
ِّ
لؿ َتـْ ُؼ ْ
ْ
ص طـفاَ ،ف َؾ ْق َسا َغ لـا َر ُّد ِّ ُ
ِ
َّ
ُّ
َ
ُْ ُ
َْ
َّ
الـبل
ُسـ َُـ رسقل اهلل ُ كؾ َفا إٓ ُسـَّ ًة َدل طؾقفا الؼ ْرآنَ ،و َهذا هق الذي أخ َب َر ُّ
 بِ َل َّك ُف َس َق َؼ ُع ،وٓبد مـ ُو ُقق ِع َخ َب ِر ِه.
وقال الشقكاين  يف إعشاص انفذىل  :قال ابـ الؼقؿ  :ا ْط َؾ ْؿ َأ َّك ُف َق ِد
ِ
ِ ِ
السـَّ َة ا ْل ُؿ َط َّف َر َة ُم ْسي َِؼ َّؾ ٌة بِي َْش ِري ِع ْإَ ْح َؽا ِم
ا َّت َػ َؼ َم ْـ ُي ْعيَدُّ بِف م ْـ َأ ْه ِؾ ا ْلع ْؾ ِؿ َط َؾك َأ َّن ُّ
و َأكَّفا كَا ْل ُؼر ِ
آن فِل َت ْحؾِق ِؾ ا ْل َح َال ِل َو َت ْح ِر ِ
يؿ ا ْل َح َرامَِ ،و َقدْ َن َب َت َطـْ ُف َ أ َّك ُف َق َال:
َ َ
ْ
ِ ِ
ِ
آن َو ِم ْث َؾ ُف َم َع ُف» َأ ْيُ :أوتِ َق ُت ا ْل ُؼ ْر َ
السـ َِّة
« َأ َٓ َوإِ ِّكل ُأوتِ ُ
قت ا ْل ُؼ ْر َ
آن َو ُأوت َق ُت م ْث َؾ َف م َـ ُّ
يؿ ُل ُحق ِم ا ْل ُح ُؿ ِر ْإَ ْهؾِ َّق ِة َو َت ْح ِر ِ
آنَ ،و َذل ِ َؽ َكي َْح ِر ِ
ا َّليِل َل ْؿ َيـْطِ ْؼ بِ َفا ا ْل ُؼ ْر ُ
يؿ ُك ِّؾ ِذي
ك ٍ ِ
الس َبا ِع َومِ ْخ َؾ ٍ
ب مِ َـ ال َّط ْق ِرَ ،و َغ ْق ِر َذل ِ َؽ مِ َّؿا َٓ َي ْلتِل َط َؾ ْق ِف ا ْل َح ْص ُر.
َاب م َـ ِّ

ثاَيا:األصنح يٍ انضُح انُثىيح ػهً األيغ تاتثاع صُح انغصىل صهً اهلل ػهيّ وصهى
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طؿتفا أو خالتفا:
 :Ðومؿا استؼؾت بف السـة :تحريؿ جؿع الؿرأة طؾك ا
لحديث أبل هريرة



أن رسقل اهلل



قال ٓ« :يجؿع بقـ الؿرأة

وطؿتفا ،وٓ بقـ الؿرأة وخالتفا» أخرجف البخاري (? ،);91ومسؾؿ (>.)9:1
ا
وهذا حؽؿ زائد طؾك ما يف الؼرآن فالؼرآن حرم الجؿع بقـ إخيقـ فؼط،
اهلل  فِل ْأ َي ِة ا ْل َج ْؿ َع َب ْق َـ
قال الؿروزي  يف انضُح (><َ :)8ف َح َّر َم ُ
ْإُ ْخ َي ْق ِـَ ،ل ْؿ ُي َح ِّر ِم ا ْل َج ْؿ َع َب ْق َـ ا ْم َر َأ َت ْق ِـ َغ ْق ِر ِه َؿا ُن َّؿ َق َال[ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ِ
السـَّ ُة ا ْل َج ْؿ َع َب ْق َـ ا ْل َؿ ْر َأ ِة َو َط َّؿيِ َفا َو َب ْقـ ََفا َو َب ْق َـ
ﭢ ] {النساءَ ،}11:ف َح َّر َمت ُّ
َخا َليِ َفا .اهـ
وقد ك َِؼؾ اإلجؿاع طؾك ما دل طؾقف هذا الحديث مـ تحريؿ الجؿع بقـ الؿرأة
وطؿتفا أو خالتفا أطداد إئؿة مـفؿ:
اإلمام الشافعل  ف َؼ َال يف األو (;َ : );/وبِ َف َذا َك ْل ُخ ُذ َو ُه َق َق ْق ُل َم ْـ
ِ
ِ
ِ
ِ
قـ َٓ ْ
قؿا َطؾِ ْؿيفَ ،و َٓ ُي ْر َوى مِ ْـ َو ْج ٍف ُي ْثبِ ُي ُف َأ ْه ُؾ
اخيِ َال َ
َلؼقت م ْـ ا ْل ُؿ ْػي َ
ف َب ْقـ َُف ْؿ ف َ
ا ْلح ِد ِ
يث َط ْـ الـَّبِ ِّل َّ إٓ َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة َو َقدْ ُر ِو َي مِ ْـ َو ْج ٍف َٓ ُي ْثبِ ُي ُف َأ ْه ُؾ
َ
ا ْلح ِد ِ
يث مِ ْـ َو ْج ٍف َ
آخ َر.
َ
يث و َط َؾك مـ َأ َخ َذ بِا ْلح ِد ِ
ِ
ِ
يث َم َّر ًة َو َت َر َك ُف
َ
َ ْ
َوفل َه َذا ُح َّج ٌة َط َؾك َم ْـ َر َّد ا ْل َحد َ َ
ُأ ْخ َرى َّإٓ َأ َّن ا ْل َعا َّم َة إك ََّؿا َتبِ َع ْت فِل َت ْح ِر ِ
يؿ َأ ْن َي ْج َؿ َع َب ْق َـ ا ْل َؿ ْر َأ ِة َو َط َّؿيِ َفا َو َخا َليِ َفا
َقق َل ا ْل ُػ َؼف ِ
اءَ ،و َل ْؿ َك ْع َؾ ْؿ َف ِؼ ًقفا ُسئِ َؾ ل ِ َؿ َح ُر َم ا ْل َج ْؿ ُع َب ْق َـ ا ْل َؿ ْر َأ ِة َو َط َّؿيِ َفا َو َخا َليِ َفا
َ
ْ
يث َأبِل ُهرير َة َطـ الـَّبِل َ فنِ َذا َأ ْنب َت بِح ِد ٍ
َّإٓ َق َال بِح ِد ِ
يث ُمـْ َػ ِر ٍد َط ْـ الـَّبِ ِّل
َ
َ
ْ
َ
َ َْ
ِّ
َ ش ْق ًئا َف َح َّر َم ُف بِ َؿا َح َّر َم ُف بِ ِف الـَّبِ ُّل َ و َٓ ِط ْؾ َؿ َل ُف َأ َّن الـَّبِ َّل َ قا َل ُف َّإٓ مِ ْـ
ِ ِ
ب َط َؾ ْق ِف إ َذا َر َوى َأ ُبق ُه َر ْي َر َة َأ ْو َغ ْق ُر ُه مِ ْـ َأ ْص َح ِ
اب الـَّبِ ِّل
َحديث َأبِل ُه َر ْي َر َة َو َج َ
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آخر َٓ ي َخال ِ ُػف َأحدٌ بِح ِد ٍ
ِ
يث مِ ْثؾِ ِف َط ْـ الـَّبِ ِّل َ أ ْن ُي َح ِّر َم بِ ِف َما َح َّر َم
َ
ُ َ
َ حدي ًثا َ َ ُ
ح َّؾ بِ ِف ما َأح َّؾ الـَّبِل  و َقدْ َفع ْؾـَا َه َذا فِل ح ِد ِ
الـَّبِل  وي ِ
يث ال َّي ْغؾِ ِ
قس َو َغ ْق ِر
َ
َ
َ
َ
َُ
َ
ُّ
ُّ
يثُ ،نؿ ييَح َّؽؿ كَثِقر مِؿـ جامعـَا َط َؾك َت ْثبِقتِ
يث و َفع َؾف َغقركَا فِل َغق ِر ح ِد ِ
ح ِد ٍ
َّ َ َ ُ ٌ َّ ْ َ َ ْ
ْ َ
َ
َ َ ُ ُْ
قن م ْخطِ ًئا فِل ال َّي ْثبِ ِ
ِ ِ
ِ
قت
ا ْل َحديث َف ُق ْثبِ ُي ُف َم َّر ًة َو َي ُر ُّد ُه ُأ ْخ َرى َو َأ َق ُّؾ َما َطؾ ْؿـَا بِ َف َذا َأ ْن َي ُؽ َ ُ
َأو فِل الرد@ َِٕكَّفا َص ِر ٌيؼ و ِ
قز َت ْثبِق ُي َفا َم َّر ًة َو َر ُّد َها ُأ ْخ َرى.
احدَ ٌة َف َال َي ُج ُ
َ
َ
َّ ِّ
ْ
اإلجؿ ِ
يؿ ا ْل َج ْؿ ِع
اع َٕ َّك ُف َٓ ُي َعدُّ ْ
َو ُح َّج ُي ُف َط َؾك َم ْـ َق َال َٓ َأ ْق َب ُؾ َّإٓ ْ ِ ْ َ َ
إج َؿا ًطا َت ْح ِر ُ
َب ْق َـ ا ْل َؿ ْر َأ ِة َو َط َّؿيِ َفا َو َخا َليِ َفاَ ،و َل ْق َس ُي ْس َل ُل َأ َحدٌ مِ ْـ َأ ْه ِؾ ا ْل ِع ْؾ ِؿ َطؾِ ْؿ ُي ُف َّإٓ َق َال إك ََّؿا
ث ،و ُهق يرد مِ ْث َؾ َه َذا ا ْلح ِد ِ
ُك ْثبِ ُيف مِـ ا ْلح ِدي ِ
يث َو َأ ْق َقى مِـْ ُف مِ َر ًاراَ ،ق َال َو َل ْق َس فِل
َ
َ َ َ ُ ُّ
ُ ْ َ
ا ْل َج ْؿ ِع َب ْق َـ ا ْل َؿ ْر َأ ِة َو َط َّؿيِ َفا َو َخا َليِ َفا مِ َّؿا َأ َح َّؾ َو َح َّر َم فِل ا ْلؽِي ِ
َاب َم ْعـًكَّ ،إٓ َأكَّا إ َذا
َقبِ ْؾـَا َت ْح ِريؿ ا ْل َجؿ ِع َب ْقـَ ُفؿا َط ْـ رس ِ
قل اهللِ َ ف َع ْـ اهللِ َت َعا َلك َقبِ ْؾـَا ُه بِ َؿا َف َر َض مِ ْـ
َ ُ
َ
ْ
َ
اطيِ ِف .اهـ
َص َ
وقال الجصاص  مـ الحـػقة يف أدكاو انقغآٌ
وا ْلؿـْصقص َط َؾك َتح ِر ِ
يؿ ِف فِل ا ْلؽِي ِ
َاب ُه َق ا ْل َج ْؿ ُع َب ْق َـ ْإُ ْخ َي ْق ِـَ ،و َقدْ َو َر َد ْت آ َن ٌار
ْ
َ َ ُ ُ
ُمي ََقاتِ َر ٌة فِل الـ َّْف ِل َط ْـ ا ْل َج ْؿ ِع َب ْق َـ ا ْل َؿ ْر َأ ِة َو َط َّؿيِ َفا َو َخا َليِ َفاَ ،ر َوا ُه َطؾِل َوا ْب ُـ َط َّب ٍ
اس
ٌّ
قد ا ْل ُخدْ ِري و َأبق هرير َة وطائِ َش ُة وطبدُ اهللِ
وجابِر وابـ ُطؿر و َأبق مقسك و َأبق س ِع ٍ
ِّ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ
َ َْ
َ َ ٌ َ ْ ُ ََ َ ُ ُ َ َ ُ َ
ا ْب ُـ ُط َؿ َر َ أ َّن الـَّبِ َّل َ ق َالُ َٓ « :تـْؽ َُحا ْل َؿ ْر َأ ُة َط َؾك َط اؿتِ َفا َو َٓ َط َؾك َخا َلتِ َفا
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الصغ َْرى َط َؾك ا ْل ُؽ ْب َرى
َو َٓ َط َؾك بِـْت َأخ َقفا َو َٓ َط َؾك بِـْت ُأ ْخت َفا» َوفل َب ْعض َفاُّ َٓ « :
ِ
اخيِ َال ِ
اظ م َع ا ِّت َػ ِ
ف َب ْع ِ
الصغ َْرى»َ .ط َؾك ْ
اق ا ْل َؿ ْعـَك; َو َقدْ
َو َٓا ْل ُؽ ْب َرى َط َؾك ُّ
ض ْإَ ْل َػ َ
ِ ِ
قل مع َتقا ُت ِر َها واسيِ َػ َ ِ
ار ا ْلؿ ِ
قج َب ِة ل ِ ْؾ ِع ْؾ ِؿ
َت َؾ َّؼ َ
َّاس بِا ْل َؼ ُب ِ َ َ َ
اها الـ ُ
اضي َفاَ .وه َل م ْـ ْإَ ْخ َب ِ ُ
َ ْ
ب اسيعؿال حؽؿفا مع أية..
َوا ْل َع َؿؾَِ ،ف َق َج َ
(:)9<?/8
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وقال ابـ الؿـذر  يف اإلشغاف (; :)919/وأجؿع أهؾ العؾؿ طؾك
الؼقل ب ف ،ومؿـ قال بحديث أبل هريرة هذا ،سعقد بـ الؿسقب ،وططاء بـ أبل
محؿد ،ومجاهد ،وطؿرو بـ شعقب ،وبف قال مالؽ وأهؾ
رباح ،والؼاسؿ بـ
َّ
الؿديـة ،وإوزاطل وأهؾ الشام ،وسػقان الثقري وأهؾ العراق مـ أصحاب
الرأي وغقرهؿ ،والشافعل وأصحابف ،وكذلؽ قال أبق طبقد ،وأبق نقر ،وسائر
أهؾ الحديث ،وكذلؽ كؼقل ،ولست أطؾؿ يف ذلؽ الققم اخيالفًا.

وقال ابـ بطال 

يف شغح انثشاعٌ ( :)306/7أجؿع العؾؿاء أكف

ٓ يجقز الجؿع بقـ الؿرأة وطؿيفا وإن طؾت ،وٓ بقـ الؿرأة وخاليفا وإن
طؾت ...وقال :قال ابـ الؿـذر :ولست أطؾؿ ىف تحريؿ الجؿع بقـ الؿرأة وطؿيفا
أو خاليفا خال ًفا إٓ فرقة مـ الخقارج ،وإذا نبت الشكء بالسـة ،وأجؿع أهؾ
العؾؿ طؾقف لؿ يضر خالف مـ خالػف .اهـ
قال الؼرصبل  يف تفضريِ (" :)035 /5وهذا الحديث ُ َٓ « -ي ْج َؿ ُع
ِ
ِ
لؿ ْر َأ ِة َو َخا َلتِ َفا»  -مجؿع طؾك العؿؾ بف يف تحريؿ
الؿ ْر َأة َو َط اؿت َفاَ ،و َٓ َب ْق َـ ا َ
َب ْق َـ َ
الجؿع بقـ مـ ذكر فقف بالـؽاح ،وأجاز الخقارج الجؿع بقـ إخيقـ ،وبقـ
الؿرأة وطؿيفا وخاليفا .وٓ يعيد بخالففؿ@ ٕهنؿ مرققا مـ الديـ وخرجقا مـف،
وٕهنؿ مخالػقن لؾسـة الثابية".
ِ
اسي ْثـك بـ َح ْز ٍم ُط ْث َؿ َ
ان ا ْل َبي َِّّل
قال الحافظ  يف انفتخ (َ :)060/9لؽـ ْ
اء ا ْل ُؼدَ م ِ
وهق َأحدُ ا ْل ُػ َؼف ِ
اء مِـ َأ ْه ِؾ ا ْلبصر ِة -و ُهق بِ َػ ْيحِ ا ْلؿقحدَ ِة و َت ْش ِد ِ
يد ا ْل ُؿ َثـ َِّاة-
ُ َ َّ َ
َ ْ َ َ َ
ْ
َ
َ ُ َ َ
َ
واس َي ْثـَك الـَّق ِوي َص ِائ َػ ًة مِـ ا ْل َخق ِارجِ و ِّ ِ
اس َي ْثـَك ا ْل ُؼ ْر ُصبِ ُّل ا ْل َخ َق ِار َج،
َ
َ
َ
َ ُّ
الشق َعةَ ،و ْ
َ ْ
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َو َل ْػ ُظ ُفْ " :
اخي ََار ا ْل َخ َق ِار ُج ا ْل َج ْؿ َع َب ْق َـ ْإُ ْخ َي ْق ِـ َو َب ْق َـ ا ْل َؿ ْر َأ ِة َو َط َّؿيِ َفا َو َخا َليِ َفا
و َٓ يعيَدُّ بِ ِ
خ َالفِ ِف ْؿ َِٕك َُّف ْؿ َم َر ُققا مِ َـ الدِّ ِ
يـ".
َ ُْ
َوفِل َك ْؼؾِ ِف َطـ ُْف ْؿ َج َق ُاز ا ْل َج ْؿ ِع َب ْق َـ ْإُ ْخ َي ْق ِـ َغ َؾ ٌط َب ِّق ٌـ َفنِ َّن ُط ْؿدَ َت ُف ُؿ الي ََّؿ ُّس ُؽ
يث ِٓ ْطيِ َؼ ِ
ون ْإَح ِ
بِ َل ِد َّل ِة ا ْل ُؼر ِ
اد َ
آن َٓ ُي َخال ِ ُػقك ََفا ا ْل َب َّي َة َوإِك ََّؿا َي ُر ُّد َ
اد ِه ْؿ َطدَ َم ال ِّث َؼ ِة
َ
ْ
ِ ِ
ِ
بِـَ َؼ َؾيِ َفا َو َت ْح ِر ِ
يؿ
يؿ ا ْل َج ْؿ ِع َب ْق َـ ْإُ ْخ َي ْق ِـ بـصقص ا ْل ُؼ ْرآن َوكؼؾ بـ َدق ِقؼ ا ْلعقد َت ْح ِر َ
قر ا ْلع َؾؿ ِ
ِ
ِ
ػ.اهـ
اء َو َل ْؿ ُي َع ِّق ِـ ا ْل ُؿ َخال ِ َ
ا ْل َج ْؿ ِع َب ْق َـ ا ْل َؿ ْر َأة َو َط َّؿي َفا َط ْـ ُج ْؿ ُف ِ ُ َ
 :Ðما كؼؾقه طـ طثؿان البيل لؿ أجده إسـاده حيك يـظر نبقتف إلقف.
ٔوٍّا :املشح عم ٜاخلفني:
لحديث :طؾل بـ أبل صالب  قال« :جعؾ الـبل  ثالثة أيام ولقالقفـ
لؾؿسافر ،ويقما ولقؾة لؾؿؼقؿ» يعـل :يف الؿسح طؾك الخػقـ .أخرجف مسؾؿ
(<=.)8

وحديث الؿغقرة بـ شعبة 

قال :كـت مع الـبل  يف سػر ،فلهقيت

ٕكزع خػقف ،فؼال« :دطفؿا ،فنين أدخؾتفؿا صاهرتقـ» فؿسح طؾقفؿا .أخرجف
البخاري ( )819ومسؾؿ (.)8=:

وحديث حذيػة بـ القؿان  قال« :كـت مع الـبل 

فبال ،وتقضل،

ومسح طؾك خػقف»أخرجف مسؾؿ (.)8=9

قال ابـ الؿ ِ
ـذر  يف األوصظ (ُ :)82/3ر ِّويـا طـ ابـ الؿبارك أكَّف قال:
ُ
لقس يف الؿسحِ طؾك ُ
اخيالف أكَّف جائِ ٌز.
الخ َّػقـ
ٌ
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82

وقال ابـ الؿـذر  يف اإلمجاع (" :)02وأجؿعقا طؾك أن مـ أكؿؾ
صفارتف ،نؿ لبس الخػقـ وأحدث@ أن لف أن يؿسح طؾقفؿا".

قال ابـ طبد البر 

يف االصتظكاع (" :)306 /0فلهؾ الػؼف وإنر

ٓ خالف بقـفؿ يف ذلؽ ،بالحجاز والعراق والشام وسائر البؾدان@ إٓ ققما
ابيدطقا@ فلكؽروا الؿسح طؾك الخػقـ.
البغقي  يف شغح انضُح (" :)757/0أ َّما الؿسح طؾك ُ
الخ َّػقـ،
قال
ُّ
الع ِ ِ
فجائز طـد طامة أه ِؾ ِ
فؿـ بعدهؿ".
ٌ
ؾؿ مـ َّ
الصحابة َ
َّ
جائز
الؿسح طؾك الخ َّػقـ
وقال ابـ قدامة  يف ادلغين (" :)81</9
ٌ
ُ
طـد طا َّمة أهؾ العؾؿ".

الـقوي 
وقال
ُّ

يف شغح يضهى (" :)067/2أجؿع َمـ ُيعيدُّ بف يف

ِ
الؿسحِ طؾك ُ
الس َػر والحضر ،سقاء كان لحاجة
اإلجؿا ِع طؾك
الخ َّػقـ يف َّ
جقاز َ
ِ
ِ
والزمِ ِـ الذي ٓ يؿشل ،وإكَّؿا
لؾؿرأة
يجقز
أو لغقرها ،حيك
الؿالزمة بقيَفاَّ ،
َ
أكؽر ْتف ِّ
والخقارج ،وٓ ُيعيدُّ بخالفِفؿ".
الشقع ُة
ُ
جقاز
أيضا يف اجملًىع (" :):=</9مذه ُبـا ومذهب العؾؿاء كا َّف ًة
وقال ً
ُ
الخ َّػ ِ
الؿسحِ طؾك ُ
والس َػر".
قـ ،يف َ
الح َضر َّ
ِ
يثبت طـف،،
خالف هذا يف هذه الؿسللة طـ
وما ُك ِؼؾ
ُ
بعض السؾػ ،فن َّما لؿ ْ
أو قد روي طـف خالفف.
قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  يف انفتاوي انكربي (;ِ " :)919/
وخػل
ُ ا
أص ُؾف طؾك ٍ
بعض الصحابة ،وصائػ ٌة مـ
أكؽره ُ
الس َؾػ والخ َؾػ ،حيك َ
كثقر مـ َّ
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كبقرا يف األشغتح يف
أهؾ الؿديـة ،وأهؾ البقت ،وصـَّػ اإلما ُم أحؿد كيا ًبا ً
ِ
ِ
الصحابة ،فؼقؾ لف يف ذلؽ ،فؼال :هذا
الؿسؽر ،ولؿ يذ ُكر فقف خال ًفا طـ َّ
تحريؿ ُ
ومالؽ مع س ِ
ٌ
وطؾق
عة ِطؾؿف
الؿسؽِر،
صح فقف
ُ
ِّ
الخالف طـ َّ
َّ
َ
الصحابة ،بخالف ُ
ٍ
رواية ،وأصحا ُبف خالػقه يف ذلؽ .قؾت :وح َؽك اب ُـ أبل شقبة
أكؽره يف
قدْ ره َ
ِ
الصحابة
إكؽاره طـ طائشةَ ،وأبل هريرة ،وابـ طباس ،وض َّعػ الرواي َة طـ
َ
ٍ
ِ
واحد ،واهلل أطؾؿ".
غقر
بنكؽاره ُ
قال ابـ الؿبارك  كؿا يف األوصظ ٓبـ الؿ ِ
ـذر (" :)87/3وذلؽ َّ
أن
ُ
كؾ َمـ ُروي طـف مـ أصحاب الـبل  أكَّف ِ
َّ
الؿسح طؾك الخ َّػقـ ،فؼد ُروي
كره
َ
ِّ
غقر ذلؽ".
طـف ُ
وقال ابـ ِ
طبد البر  يف االصتظكاع (" :)307/0ولؿ يرو طـ ٍ
أحد مِـ
ُ َ
ُ
َ ِّ
الؿسح طؾك الخ َّػقـَّ ،إٓ طـ ِ
ِ
ابـ ط َّباس وطائش َة وأبل ُه َريرة ،فل َّما
إكؽار
الصحابة
ُ
خالف ذلؽ ،ومقافؼة
الصحاح
ُ
ابـ طباس وأبق هريرة ،فؼد جاء طـفؿا بإساكقد ِّ
ِ
لسائر الصحابة@ ذكر أبق بؽر بـ أبل َشقبة :حدَّ َنـا طبد اهلل بـ إدريس ،طـ فِطر،

ٍ
الخ َّػ ِ
إن ِطؽرم َة ُ
لعطاءَّ :
الؽياب ُ
قـ؟
يؼقل :قال اب ُـ ط َّباس :س َبؼ
قؾت
قالُ :
ُ

قال ططا ٌءَ :
وروى أبق
رأيت ابـ ط َّباس
كذ َب طؽرم ُة! أكا
ُ
ُ
يؿسح طؾقفؿاَ .
يؿسح طؾك ُخ َّػقف .وذكَر إنر ُم،
ريرة :أكَّف كان
ُ
ُزرط َة بـ طؿرو بـ جرير طـ أبل ُه َ
سؿعت أحؿد ابـ حـبؾ ،وققؾ لف :ما ُ
تؼقل فقؿا ُروي طـ أبل هريرة وأبل
قال:
ُ
قب وطائش َة يف إكؽار الؿسحِ طؾك ُ
الخ َّػقـ؟
أ ُّي َ
فؼال :إكؿا ُروي طـ أبل أ ُّيقب أكَّف قالُ :ح ِّبب إلل ال َغ ُ
سؾْ ،
ذاهب
ذهب
فنن َ
ٌ
َّ
ِ
رت َك ٌ
ُ
رجؾ
الغسؾ لؿ أط ْبف ،قالَّ :إٓ أن ي ُ
إلل
قب
ِّ
إلك ققل أبل أ ُّي َ
إكصاري ُح ِّبب َّ

ثاَيا:األصنح يٍ انضُح انُثىيح ػهً األيغ تاتثاع صُح انغصىل صهً اهلل ػهيّ وصهى
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الؿسح وٓ يراه كؿا صـع ُ
أهؾ البِدَ ع ،ففذا ٓ ُيص َّؾك َخ ْؾ َػف ،نؿ قال :كحـ
َ
َ
تلويال
ً
تلول
الؿسح
ب إلك ققل أبل أ ُّيقب ،وكرى
ٓ َ
أفضؾ ،نؿ قال :و َمـ َّ
َ
كذه ُ
ؾػَ ،ص َّؾ ْقـا خؾ َػفْ ،
غقره...
الس َ
سائ ًغا ٓ يخال ِ ُ
وإن كـَّا كرى َ
ػ فقف َّ
إكؽار الؿسحِ طؾك ُ
الخ َّػقـ
قال أبق طؿر ٓ :أط َؾ ُؿ أحدً ا مـ الصحابة جاء طـف
ُ
ِ
فؼفاء الؿسؾؿقـ
خيؾػ طؾقف فقفَّ ،إٓ طائشةَ ،وكذلؽ ٓ أط َؾ ُؿ أحدً ا مـ
مؿـ ٓ ُي
ُ
َّ
ِ
بخالف ذلؽ ،مق َّص ُمه
حاح طـف
ُروي طـف
الص ُ
إكؽار ذلؽ َّإٓ مال ًؽا ،والروايات ِّ
ُ
يشفدُ لؾؿسحِ طؾك ُ
جؿقع أصحابِف
والس َػر ،وطؾك ذلؽ
الح َضر
ُ
الخ َّػقـ يف َ
َ
َّ
يسيحب ال َغ َ
السـةْ ،
ػض ُؾف طؾك
وإن كان مـ أصحابـا َمـ
سؾ و ُي ِّ
ُّ
وجؿاط ُة أهؾ ُّ
ٍ
الؿسحِ مـ ِ
إكؽار لؾؿسح".
غقر
 :Ðولذلؽ طد إئؿة الؿسح طؾك الخػقـ مـ طؼقدة أهؾ السـة@ قال
سػقان الثقري« :مـ لؿ يؿسح طؾك الخػقـ فاهتؿقه طؾك ديـؽؿ» أخرجف أبق كعقؿ
يف احلهيح (=.)98/

وأخرج ابـ شاهقـ



يف انضُح كؿا يف يُهاج انضُح لشقخ

اإلسالم ( )22/0طـ اإلمام الشعبل أكف قال" :والقفقد ٓ يرون الؿسح طؾك
الخػقـ ،وكذلؽ الرافضة" .
وقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة   يف يُهاج انضُح (" :)077/7وقد

تقاترت السـة طـ الـبل  بالؿسح طؾك الخػقـ ،وبغسؾ الرجؾقـ ،والرافضة
تخالػ هذه السـة الؿيقاترة ،كؿا تخالػ الخقارج كحق ذلؽ".
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قال اإلمام محؿد بـ كصر الؿروزي  يف انضُح (ص" :)017 :وقد
أكؽر صقائػ مـ أهؾ إهقاء والبدع مـ الخقارج والروافض الؿسح طؾك
الخػقـ".
ِ
الس َػ ِر
قال الطحاوي  يف ػقيضتّ َ " :وك ََرى ا ْل َؿ ْس َح َط َؾك ا ْل ُخ َّػ ْق ِـ فل َّ
َوا ْل َح َض ِر كؿا جاء يف إنر".
ِ
السـَّ ُة َط ْـ
قال ابـ أبل العز  يف شغح انغذاويح (َ " :)286ت َقا َت َرت ُّ
ِ ِ
ػ َه ِذ ِه
الرافِ َض ُة ُت َخال ِ ُ
الر ْج َؾ ْق ِـَ ،و َّ
َر ُسقل اهلل  بِا ْل َؿ ْسحِ َط َؾك ا ْل ُخ َّػ ْق ِـ َوبِ َغ ْس ِؾ ِّ
السـَّ َة ا ْل ُؿي ََقاتِ َر َة".
ُّ
ٔوٍّا العكن ٔفلاك األسري ٔأُ ال ٖكتن وشمي بلافس :
لحديث أبل ُج َحقػة  قال :قؾت لعؾل  :هؾ طـدَ كؿ شل ٌء مـ القحل

ففؿا
إٓ ما يف كياب اهلل؟ قال ٓ« :والذي ف َؾؼ الحب َة وبرأ الـسؿة ،ما أطؾؿف إٓ ً

رجال يف الؼرآن ،وما يف هذه الصحقػة» ،قؾت :وما يف الصحقػة؟ قال:
ُيعطقف اهلل ً
«العؼؾ ،وفؽاك إسقر ،وأن ٓ ُيؼتؾ مسؾؿ بؽافر» أخرجف البخاري (=.)91:

ٔوٍّا اجلساحات ٔأسٍاُ اإلبن يف الدٖٔ ٛحتسٖي املدٍٖ:ٛ
كياب كَؼرؤه
طؾل فؼال :ما ِطـدكا
ٌ
طـ إبراهقؿ اليقؿل ،طـ أبقف ،قال :خطبـا ٌّ

إٓ كياب اهلل تعالك ،وما يف هذه الصحقػة ،فؼال :فقفا الجراحات وأسـان اإلبؾ:
«والؿديـة َح َرم ما بقـ طقر إلك كذا ،فؿـ أحدَ ث فقفا حد ًثا أو آوى فقفا محد ًثا
أجؿعقـُ ٓ ،ي ُ
ومـ
ؼبؾ مـف
ٌ
صرف وٓ َطدلَ ،
ف َعؾقف لعـ ُة اهلل والؿالئؽة والـاس َ
تقلك غقر مقالقف فعؾقف مثؾ ذلؽ ،وذمة الؿسؾؿقـ ِ
مسؾؿا فعؾقف
واحدة ،فؿـ أخ َػر
ً
ا
َ
مثؾ ذلؽ» أخرجف البخاري ( ،)99=8ومسؾؿ (.)99=1
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قال الشاصبل  يف ادلىافقاخ (ِ :)232/7آ ْسيِ ْؼ َرا َء َد َّل َط َؾك َأ َّن فِل
السـ َِّة َأ ْشقاء َٓ ُتحصك َك ْثرةًَ ،لؿ يـَص َط َؾقفا فِل ا ْل ُؼر ِ
آن@ َكي َْح ِر ِ
يؿ كِ َؽاحِ الؿرأة
َْ
ْ ُ َّ
ْ َ
ْ
َ
َ َ
ُّ
يؿ ا ْلحؿ ِر ْإَ ْهؾِق ِة و ُك ِّؾ ِذي ك ٍ ِ
الس َباعِ،
َّ َ
َاب م َـ ِّ
طؾك طؿيفا أو طؾك خاليفاَ ،و َت ْح ِر ِ ُ ُ
وا ْلع ْؼؾِ ،وفِ َؽ ِ
اك ْإَ ِس ِقرَ ،و َأ ْن َٓ ُي ْؼي ََؾ ُم ْسؾِ ٌؿ بِ َؽافِ ٍر َو ُه َق ا َّل ِذي َك َّب َف َط َؾ ْق ِف َح ِد ُ
يث
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
َطؾِل ْب ِـ َأبِل َصال ِ ٍ
َاب اهللَِ ،أ ْو َف ْف ٌؿ ُأ ْططِ َق ُف َر ُج ٌؾ
ب@ َح ْق ُث َق َال فقفَ " :ما طـْدَ كَا إِ َّٓ كي ُ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصحق َػة".
ُم ْسؾ ٌؿَ ،و َما فل َهذه َّ
ٔوٍّا :التحسٖي بالسضاع ٛك ىا حيسً وَ الٍشب:
يسؿك أفؾح-
طؿفا مـ الرضاطة َّ -
طـ طروة ،طـ طائشة  أهنا أخربتف :أن َّ
ِ
تحتجبل مـف :فنكاف
اسيلذن طؾقفا فحجبيف ،فلخربت رسقل اهلل  فؼال لفآ« :
الـسب» أخرجف البخاري (<; ،)<9ومسؾؿ (;.)9::
يحرم مـ َ
يحرم مـ الرضاطة ما ُ

ٔالكسآُ حسً األً ٔاألَخت وَ السضاع ٛفكط.
قال الؿروزي  يف انضُح (َ :)387و َح َّر َم فِل ْأ َي ِة
ِ
ِ
ِ
الر َضا َط ِة [ﭞ
الر َضا َطة َف َؼ ْطْ :إُ ُّم َو ْإُ ْخ ُت َل ْؿ ُي َح ِّر ْم َغ ْق َر ُه َؿا م َـ َّ
ا ْم َر َأ َت ْق ِـ م َـ َّ
الال ِزم فِل ا ْلح ْؽ ِؿ َط َؾك َض ِ
اه ِر ا ْلؽِي ِ
َاب
ُ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ] {النساءَ ،}11:ف َص َار َّ ُ
ِ
اء مح َّؾ َال ِ
ِ ِ
ِ
َو ُط ُؿقمِ ِف َأ ْن َي ُؽ َ
ت الـِّ َؽ ِ
اح بِ َؼ ْقل ِ ِف:
قن َما َو َرا َء َما ُح ِّر َم فل ْأ َية م َـ الـ َِّس ُ َ
[ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ] {النساءَ ،}11:ف َجا َء ِت ْإَ ْخ َب ُار ال َّثابِ َي ُة َط ِـ الـَّبِ ِّل 
ِ
ِ ِ
الر َضا َط َة ُت َح ِّر ُم َما
الر َضا َطةَ ،و َأ ْخ َب َر َأ َّن َّ
بِ َل َّك ُف َح َّر َم بِـ َْت ْإَخِ َوبِـ َْت ْإُ ْخت م َـ َّ
ُي َح ِّر ُم مِ َـ ا ْل ِق َٓ َد ِة.
وقال ابـ قدامة  يف ادلغين (َ :)070/8و َأ ْج َؿ َع ُط َؾ َؿا ُء ْإُ َّم ِة َط َؾك
ِ
َص ا ْلؽِي ِ
الي َّْح ِر ِ
َاب،
يؿ ْإُ ِّم َو ْإُ ْخت َن َب َت بِـ ِّ
الر َضاعِ .إ َذا َن َب َت َه َذاَ ،فنِ َّن َت ْح ِر َ
يؿ بِ َّ
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ْت َنب َت بِال َّيـْبِ ِ
و َتح ِريؿ ا ْلبِـ ِ
قفَ ،فنِ َّك ُف إ َذا ُح ِّر َم ْت ْإُ ْخ ُت َفا ْلبِـ ُْت ُأو َلكَ ،و َسائِ ُر
َ
َ ْ َ
ِ
السـ َِّة.
يؿ ُف َّـ بِ ُّ
ا ْل ُؿ َح َّر َمات َن َب َت َت ْح ِر ُ

قال ابـ الؿـذر 

يف اإلشغاف ( :)005/5ومؿـ قال بلن الرضاع

يحرم مـف ما يحرم مـ القٓدة ،ابـ مسعقد ،وابـ طباس ،وطائشة.
وقال بؽؾ هذا الؼقل أهؾ الؿديـة ،والثقري ،والـعؿان ومـ تبعفؿا مـ أهؾ
الؽقفة وأهؾ الشام ،والشافعل ،وأحؿد ،وإسحاق ،وأبق طبقد ،وأبق نقر ،وكؾ
مـ حػظـا طـف مـ أهؾ العؾؿ.
قال اهلل تبارك وتعالك[ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ] {النساء }14:أية .فؾؿا حرم اهلل إم وإخت مـ الرضاطة ،احيؿؾ
أن ٓ يحرم غقرهؿا ،واحيؿؾ أن يحرم مـ الرضاطة ما تحرم مـ الـسب ،فؾؿا

نبت أن رسقل اهلل 
قبقل ذلؽ طـ رسقل .

قال« :يحرم مـ الرضاعمايحرممـالـسب» ،وجب

قال شقخ اإلسالم  يف انفتاوي انكربي (َ :)059/2ح ِد ُ
يث َطائِ َش َة
ِ
قح م َّي َػ ٌؼ َط َؾك ِص َّحيِ ِفَ ،و ُه َق م َي َؾ ًّؼك بِا ْل َؼ ُب ِ
َح ِد ٌ
قلَ ،فنِ َّن ْإَئِ َّؿ َة ا َّت َػ ُؼقا َط َؾك
ُ
يث َصح ٌ ُ
ِ
ِ
الر َضا ِع َما َي ْح ُر ُم ِم ْـ الـ َاس ِ
ب» َ .وال َّثاكِلَ « :ي ْح ُر ُم ِم ْـ
ا ْل َع َؿ ِؾ بِفَ ،و َل ْػ ُظ ُفَ « :ي ْح ُر ُم م ْـ ا
الر َضا ِع َما َي ْح ُر ُم ِم ْـ ا ْل ِق َٓ َد ِة» .
ا
ِ
القٓدةَّ ،
وأن َل َب َـ ال َػح ِؾ ُي َح ِّر ُم،
حر ُم مِـ
الرضا ِع ما َي ُ
حر ُم مـ َّ
قال الشافعل َ " :ي ُ
إب ُي َح ِّر ُم َل َب ُـ ِ
كؿا ُي َح ِّر ُم وٓد ُة ِ
اخيالف يف ذلؽ" .األو (;.)8</
إبٓ ،
َ
إمر طؾك
ابـ العربل يف  ػاعضح األدىطٌ (" :)25/5اسي َؼ َّر
وقال ُ
ُ
ِ
ِ
وإمصار@ فؾقس أحدٌ َيؼضل ِ
ِ
إخبار
َّحريؿ ب َؾ َب ِـ ال َػح ِؾ يف
الي
بغقره ،واكعؼدَ
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ِ
َ
إشؽال فقف"..
الح ُّؼ الذي ٓ
اإلجؿاع طؾك الي
َّحريؿ بف ،وهق َ
ُ
وقال الـقوي  يف شغح انُىوٌ ػهً يضهى (" :)09/01أجؿعقا
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
وأوٓد
الرضق ِع
أيضا طؾك
ً
الحرمة َ
اكيشار ُ
الرضقعِ ،وبق َـ َّ
الؿرضعة وأوٓد َّ
بقـ ُ
ِ
ِ ِ
كق َل ِدها مِ َـ الـ ََّس ِ
الرج ُؾ
إحاديث ،وأ َّما
ب@ لفذه
ُ
الؿرضعة ،وأكَّف يف ذلؽ َ
ُ
ٍ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ذهبـا
فؿ َ
بـ إلقف@ ل َؽقكف َز َ
الؿـسقب ذلؽ ال َّؾ ُ
ُ
وج الؿرأة ،أو َوص َئفا بؿؾؽ أو ُشبفةَ :
ومذهب الع َؾ ِ
ِ
ويصقر و َلدً ا لف،
الرضقعِ،
ؿاء كا َّف ًة
ُ
َ َ ُ ُ
ُ
الرضا ِع بقـف وبقـ َّ
نبقت ُحرمة َّ
ُ
الرضقعِ،
الرضق ِع وأخقاتِف،
الر ُج ِؾ أطؿا َم َّ
وتؽقن إخق ُة َّ
الر ُج ِؾ إخق َة َّ
وأوٓ ُد َّ
ُ
الر ُج ِؾ"..
وأخقا ُتف َط َّؿاتِف،
الرضق ِع أوٓ َد َّ
وتؽقن أوٓ ُد َّ
دار
قال الؿاوردي " :إذا ت َؼ َّرر ما َ
وص ْػـا مـ هذا إص ِؾ الذي طؾقف َم ُ
رض ِ
َّحريؿ والؿحرم ،فاكيِشارهؿا مـ ِ
جفة الؿ ِ
ِ
عة
الرضا ِع وبف ُيع َي َب ُر ُح ْؽؿاه يف الي
ُ
ُ
ُ َ َّ
َّ
ُم َّي َػ ٌؼ طؾقف" .احلاوٌ انكثري (.)9;>/99
ابـ حزم  يف احملهً تاآلثاع (ُّ " :)077/01
كؾ َمـ أرضعت
قال ُ
ِ
ِ
وح ُر َم طؾقف بـا ُتفا@ ٕكَّف َّـ أخقا ُتف،
الرضاطةَ ،
الر ُج َؾ َح ُرمت طؾقف@ ٕكَّفا أ ُّمف م َـ َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
وح ِّر َمت طؾقف
الرضاطةُ ،
سقا ٌء يف ذلؽ َمـ ُولدَ ت َقب َؾف ،أو َمـ ُولدَ ت َبعدَ ه م َـ َّ
ِ
ِ
خالف فقف"[ﮎ
ضاطة ،و ُك ُّؾ هذا فال
الر
َ
أخقا ُتفا@ ٕكَّف َّـ خآ ُتف م َـ َّ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ] {النساء..}14:

ابـ رشد  يف تضايح اجملتهض وهنايح ادلقتصض (" :)59/2ا َّتػؼقا
قال ُ
ِ
أن الؿ ِ
حر ُم مِ َـ الـ ََّس ِ
طؾك َّ
رضع َة ُتـ ََّز ُل
ضاع ُ
الر َ
ب ،أطـلُ َّ :
حر ُم مـف ما َي ُ
بالجؿؾة َي ُ
أن َّ
ِ
آبـ مِـ قِ َب ِؾ أ ِّم
حر ُم طؾك
الؿ َ
رض ِع هل و ُك ُّؾ َمـ َي ُ
َحر ُم طؾك ُ
َم ِـزل َة إ ِّم ،في ُ
الـ ََّس ِ
ب"..
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الرضاط ُة
قال الحافظ ُ
ابـ حجر  يف فتخ انثاعٌ (َ :)070/9قق ُلف « :ا
ت َُح ِّر ُم ما ت َُح ِّر ُم ِ
ِ
يحريؿ
بقح ،وهق باإلجؿا ِع فقؿا يي َع َّؾ ُؼ ب
بقح ما ُت ُ
القٓد ُة» ،أي :و ُت ُ
رض ِ
ِ
ِ
وأوٓد الؿ ِ
ِ
عة ،و َتـزيؾِفؿ َمـزل َة
الرضق ِع
الـِّؽاحِ وتقابِ ِعف،
واكيشار ُ
ُ
الحرمة بق َـ َّ
ؾقة ،والؿسا َف ِ
والخ ِ
ِ
ِ
إقار ِ
َ
رة..
جقاز الـَّ َظ ِر،
ب@ يف
ُ

ضقع
الر ُ
قال ُ
ابـ تَقؿ اق َة  كؿا يف رلًىع انفتاوي ( :)27/27إذا ارتضع َّ
الؿرأة َخؿس ر َض ٍ
ِ
عات يف الحق َل ِ
وجفا -الذي جاء
مِ َـ
قـ ،صارت الؿرأ ُة أ َّمف ،وصار َز ُ
َ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ُ
أوٓد
جؿقع
فقؽقن
وحقـئذ
ضاطة،
الر
ُ
ال َّؾ َب ُـ َبقصئف -أباه@ فصار ابـًا ل ُؽ ٍّؾ مـفؿا م َـ َّ
ِ
ِ ِ
الر ُج ِؾ مـفا ومِـ َغ ِقرها :إخق ًة لف،
الر ُج ِؾ ومِـ َغ ِقره،
ُ
وجؿقع أوٓد َّ
الؿرأة مـ هذا َّ
الرضا ِع أو َب ْعدَ ه@ بات ِ
سقا ٌء ُولِدوا َ
إئؿ ِة.
ِّػاق ا
قبؾ َّ
ٔوٍّا :حتسٖي ك نِّ ذٌ ٙا بٍ و ََ الشباع:

روى أبق نعؾبة « أن رسقل اهلل 

كفك طـ أكؾ ِّ
كؾ ذي كاب مـ

السباع» أخرجف البخاري ( ،);;91ومسؾؿ (..)9?98
ٔوٍّا يف احلدٔد ٔاألحلاً كحد السد:ٚ
لحديثَ :أ َّن َطؾِ ًّقا َ ح َّر َق َق ْق ًما(َ ،)9ف َب َؾ َغ ا ْب َـ َط َّب ٍ
اس َف َؼ َالَ :ل ْق ُكـ ُْت َأكَا َل ْؿ
ُأ َح ِّر ْق ُف ْؿ َِٕ َّن الـَّبِل َ ق َالُ َٓ « :ت َع ِّذ ُبقا بِ َع َذ ِ
اب اهللِ» َ ،و َل َؼ َي ْؾ ُي ُف ْؿ ك ََؿا َق َال الـَّبِ ُّل
َّ
َ « :م ْـ َبدا َل ِديـَ ُف َفا ْق ُت ُؾق ُه» .أخرجف البخاري (=. )919

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الس َبائِقَّ ُة
( )9مـ السبئقة الذيـ غؾق فقف وألفقه قال ابـ بطة يف اإلباكة (َ :)<1=/8و َّ
ِ
ِ
اب َط ْب ِد اهللِ بْ ِـ َس َبلٍ  ،ا َّل ِذي َـ  َح َّر َق ُف ْؿ  َطؾِل ْب ُـ َأبِل َصال ِ ٍ
الس َال ُم بِالـ َِّار
الر َواف ُض َأ ْص َح ُ
ب َط َؾ ْقف َّ
َّ
ُّ
َو َب ِؼل َب ْع ُض ُف ْؿ .قال شقخ اإلسالم يف مـفاج السـة (ُ :):;>/9ن َّؿ مِ ْـ َأ ْض َف ِر الـَّا ِ
س ِر َّد ًة ا ْل َغال ِ َق ُة
َ

=
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قسك َ ق َالَ :أ ْق َب ْؾ ُت إِ َلك الـَّبِ ِّل َ و َم ِعل َر ُج َال ِن مِ َـ
َط ْـ َأبِل ُم َ
أخ ُر َط ْـ َي َس ِ
قل اهللِ َ ي ْسي ُ
اريَ ،و َر ُس ُ
قـَ ،أ َحدُ ُه َؿا َط ْـ َي ِؿقـِل َو َ
َاك،
إَ ْش َع ِر ِّي َ
ِ
قسكَ ،أ ْوَ :يا َط ْبدَ اهللِ ْب َـ َق ْق ٍ
س»َ ،ق َالُ :ق ْؾ ُتَ :وا َّل ِذي
َفؽ َال ُه َؿا َس َل َلَ ،ف َؼ َالَ « :يا َأ َبا ُم َ
بع َث َؽ بِالح ِّؼ ما َأ ْص َؾعاكِل َط َؾك ما فِل َأ ْك ُػ ِس ِفؿا ،وما َشعر ُت َأكَّفؿا ي ْط ُؾب ِ
ان ال َع َؿ َؾ،
ُ َ َ َ
َ
ََ
َ َ َ َْ
َ
َ َ
َف َؽ َلكِّل َأ ْك ُظ ُر إِ َلك ِس َقاكِ ِف َت ْح َت َش َػيِ ِف َق َؾ َص ْتَ ،ف َؼ َالَ « :ل ْـَ ،أ ْو َٓ :ك َْس َت ْع ِؿ ُؾ َط َؾك
ِ
ِ
قسكَ ،أ ْو َيا َط ْبدَ اهلل ِ ْب َـ َق ْق ٍ
س ،إِ َلك
ب َأك َ
َط َؿؾـَا َم ْـ َأ َرا َد ُهَ ،و َلؽ ِـ ا ْذ َه ْ
ْت َيا َأ َبا ُم َ
ال َق َؿ ِـ» ُن َّؿ ا َّت َب َع ُف ُم َعا ُذ ْب ُـ َج َبؾٍَ ،ف َؾ َّؿا َق ِد َم َط َؾ ْق ِف َأ ْل َؼك َل ُف ِو َسا َدةًَ ،ق َال :اك ِْز ْلَ ،وإِ َذا
ِ
َر ُج ٌؾ ِطـْدَ ُه ُمق َن ٌؼَ ،ق َالَ :ما َه َذا؟ َق َال :ك َ
اجؾِ ْس،
َان َي ُفقد ًّيا َف َل ْس َؾ َؿ ُن َّؿ َت َف َّق َدَ ،ق َالْ :
ِ
ث مر ٍ
ِِ
ِ
ات .أخرجف البخاري
َق َالَ َٓ :أ ْجؾ ُس َحيَّك ُي ْؼي ََؾَ ،ق َضا ُء اهلل َو َر ُسقلفَ ،ن َال َ َ َّ
( )<?89ومسؾؿ (.)9=99

َطـ َأبِل ُأمام َة ب ِـ سف ِؾ ب ِـ حـَق ٍ
ػَ ،ق َالُ :كـ ُْت ِطـْدَ ُط ْث َؿ َ
قر فِل
َ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ
ْ
ان َو ُه َق َم ْح ُص ٌ
َان فِل الدَّ ِار مدْ َخ ٌؾ ُكـَّا إِ َذا د َخ ْؾـَاه س ِؿعـَا كَالم مـ َط َؾك ا ْلب ِ
الدَّ ِارَ ،وك َ
الطَ ،ف َخ َر َج
َ
َ َ ْ
ُ َ ْ
َ
َ
إِ َلقـَا و ُهق م َي َغقر َلق ُكفَ ،ف َؼ َال :إِكَّفؿ َلقق ِ
اطدُ وكِل بِا ْل َؼ ْي ِؾ َأ ْل ًػا.
ُ ْ َُ
ْ َ َ ُ ِّ ٌ ْ ُ
ِ
اهلل َيا َأمِ َقر ا ْل ُؿ ْممِـِق َـ.
َف ُؼ ْؾـَاَ :ي ْؽػق َؽ ُف ُؿ ُ

قل ٓ« :ي ِ
قل اهللِ َ ي ُؼ ُ
َف َؼ َال :بِ َؿ َي ْؼ ُي ُؾقكِل؟ َس ِؿ ْع ُت َر ُس َ
ح ُّؾ َد ُم ْامرِ ٍئ ُم ْس ِؾ ٍؿ إِٓ
َ
الث :رج ٌؾ َك َػر بعدَ إِس ِ
بِنِحدَ ى َث ٍ
الم ِفَ ،أ ْو َزكَك َب ْعدَ إِ ْح َصاكِ ِفَ ،أ ْو َقت ََؾ َك ْػ ًسا بِ َغ ْقرِ
َ ُ
ْ
َ َْ ْ
س»َ ،فقاهللِ ما َز َكق ُت فِل ج ِ
َك ْػ ٍ
اهؾِ َّق ٍة َوٓ إِ ْسالمٍَ ،وٓ َأ ْح َب ْب ُت َأ َّن لِل بِ ِديـِل َبدَ ٓ مِـْ ُف
َ
َ َ ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ
ِ
ِ ِ ِ
يـ= َح َّر َق ُف ْؿ َطؾِل  بِالـ ِ
اع َط ْب ِد اهللِ ْب ِـ َس َبلٍ ا َّل ِذي َـ
الس َبائ َّق ُة َأ ْت َب ُ
ا َّلذ َ
َّار َل َّؿا ا َّد َط ْقا فقف ْاإل َل ِفقَّةََ ،و ُه ُؿ َّ
ٌّ
ب َأبِل َب ْؽ ٍر َو ُط َؿ َر.
َأ ْض َف ُروا َس َّ
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ِ
ت َك ْػ ًساَ ،فبِ َؿ َي ْؼ ُي ُؾقكِل؟ أخرجف أبق داود ():;1:
اهللَ ،وٓ َق َي ْؾ ُ
َب ْعدَ َأ ْن َهدَ اكل ُ
والرتمذي (>; )89وصححف العالمة إلباين . 

طـ ابـ مسعقد  قال :قال رسقل اهلل  ٓ« :يحؾ دم امرئ مسؾؿ يشفد
أن ٓ إلف إٓ اهلل وأين رسقل اهلل إٓ بنحدى ثالث :الـػس بالـػس ،والثقب الزاين،
الؿارق مـ الديـ التارك لؾجؿاطة» أخرجف البخاري ( ،)<:>:ومسؾؿ (<=<.)9

وقد كؼؾ اإلجؿاع طؾك قيؾ الؿرتد جؿاطة مـ اهؾ العؾؿ ،قال الترمذي 

ِ ِ
ِ
الؿ ْر َتدِّ .
يف انضٍُ (>;َ :)9:وال َع َؿ ُؾ َط َؾك َه َذا طـْدَ َأ ْه ِؾ الع ْؾ ِؿ فل ُ

وقال البغقي  يف شغح انضُح (َ :)3560وا ْل َع َؿ ُؾ َط َؾك َه َذا ِطـْدَ َأ ْه ِؾ
ا ْل ِع ْؾ ِؿَ ،أ َّن ا ْل ُؿ ْسؾِ َؿ إِ َذا ْار َتدَّ َط ْـ ِديـ ِ ِف ُي ْؼي َُؾ.

وقال ابـ قدامة 

ِ
الؿ ْر َتدِّ يـ.
ُو
جقب َق ْي ِؾ ُ

ِ
وأج َؿ َع ُ
العؾؿ طؾك
أهؾ
يف ادلغين (ْ :)367/02

ِ ِ
ِ
ب
الر َّد ُة َس َب ٌ
وقال الحافظ  يف انفتخ (َ :)313/03ق َال بـ َدق ِقؼ ا ْلعقد ِّ
اح ِة َد ِم ا ْلؿسؾِ ِؿ بِ ْ ِ
ِِ
اإل ْج َؿا ِع.
إل َب َ
ُ ْ
وقد طارض بعض السػفاء والجفؾة هذه إدلة بسقء ففؿفؿ لبعض أيات:
كؼقلف تعالك[ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ] {البؼرة.}157:
وهذه أية مـسقخة ،وأهنا محؿقلة طؾك مـ دخؾ يف ديـ أهؾ الؽياب قبؾ
الـسخ إذا أدوا الجزية كؿا يف تػسقر ابـ كثقر وغقره.
قال ابـ العربل  يف أدكاو انقغآٌ (َ :)201/0ق ْقلف َت َعا َلك[ :ﯿ
ﰀ ]ُ :طؿقم فِل َك ْػ ِل إكْر ِاه ا ْل َباصِؾِ@ َف َلما ْ ِ
اإلك َْرا ُه بِا ْل َح ِّؼ َفنِ َّك ُف مِ ْـ الدِّ ِ
يـ@ َو َه ْؾ
َّ
َ
ُ ٌ
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ِ
ِ
ُي ْؼي َُؾ ا ْل َؽافِ ُر َّإٓ َط َؾك الدِّ ِ
ااس َحتاك َي ُؼق ُلقا َٓ :إ َل َف
يـ@ َق َال ُ « :أم ْرت َأ ْن ُأ َقات َؾ الـ َ
اإٓ اهللُ»َ .و ُه َق َم ْل ُخق ٌذ مِ ْـ َق ْقلف َت َعا َلك[ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ]
{البؼرة.}294:

وأجاب الشـؼقطل  يف صفغ إيهاو االضغغاب بؼقلفَ :ه ِذ ِه ْأ َي ُة َتدُ ُّل
بِ َظ ِ
اه ِر َها َط َؾك َأ َّك ُف َٓ ُي ْؽ ِر ُه َأ َحدٌ َط َؾك الدُّ ُخ ِ
قل فِل الدِّ ِ
يـَ ،وكَظِ ُقر َها َق ْق ُل ُف َت َعا َلك:
[ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ] {يوىس.}99:
َو َق ْق ُل ُف َت َعا َلك[ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ] {الشورى، }11:
و َقدْ جاء فِل آي ٍ
قل فِل ْ ِ
ار َط َؾك الدُّ ُخ ِ
ات كَثِ َقر ٍة َما َيدُ ُّل َط َؾك إِك َْر ِاه ا ْل ُؽ َّػ ِ
اإل ْس َال ِم
َ
َ
َ َ
بِالسق ِ
ػ َك َؼ ْقل ِ ِف َت َعا َلك[ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ] {الػتحَ ، }27:و َق ْقل ِ ِف[ :ﭶ ﭷ
َّ ْ
ﭸ ﭹ ﭺ ] {البؼرةَ ،}294:أ ْي ِش ْر ٌك.
ِ
ِ
ِ
َو َيدُ ُّل ل ِ َف َذا ال َّي ْػ ِس ِقر ا ْل َح ِد ُ
َّاس َحيَّك َي ُؼق ُلقا:
قحُ :أم ْر ُت َأ ْن ُأ َقات َؾ الـ َ
الصح ُ
يث َّ
اهلل ا ْل َح ِد َ
يثَٔ ،الْذََٕابُ عََِ َِرَا بِأَوِسََِِٖ:
َٓ إِ َل َف إِ َّٓ ُ

قص َأ ْه ِؾ ا ْلؽِي ِ
األَُٔهَُ :و ُه َق ْإَ َص ُّحَ ،أ َّن َه ِذ ِه ْأ َي َة فِل ُخ ُص ِ
َابَ ،وا ْل َؿ ْعـَك َأك َُّف ْؿ
يـ م ْط َؾ ًؼا َو َب ْعدَ ُك ُز ِ
َق ْب َؾ ُك ُز ِ
ول ِقيَال ِ ِف ْؿ َٓ ُي ْؽ َر ُه َ
ول ِقيَال ِ ِف ْؿ َٓ ُي ْؽ َر ُه َ
قن
قن َط َؾك الدِّ ِ ُ
ج ْزي َة َطـ ي ٍد و ُهؿ ص ِ
ِ
اغ ُر َ
ون.
َط َؾ ْقف إِ َذا َأ ْط َط ُقا ا ْل ِ َ ْ َ َ ْ َ
والدَّ ل ِ ُقؾ َط َؾك ُخص ِ
قص َفا بِ ِف ْؿ َما َر َوا ُه َأ ُبق َد ُاو َد َوا ْب ُـ َأبِل َحاتِ ٍؿ َوالـ ََّس ِائ ُّل َوا ْب ُـ
ُ
َ
اس ر ِضل اهلل َطـْفؿا َق َال :كَاك ِ
َت ا ْل َؿ ْر َأ ُة َت ُؽ ُ
ِح َّب َ
قن مِ ْؼ َال ًة
ان َوا ْب ُـ َج ِر ٍير َط ِـ ا ْب ِـ َط َّب ٍ َ َ ُ ُ َ
اش َل َفا َو َلدٌ َأ ْن ُت َف ِّق َد ُهَ ،ف َؾ َّؿا ُأ ْجؾِ َق ْت َبـُق الـ َِّض ِقر ،ك َ
َفي َْج َع ُؾ َط َؾك َك ْػ ِس َفا إِ ْن َط َ
َان
قفؿ مِـ َأبـ ِ
ِ
َاء ْإَك َْص ِ
اهلل َٓ :إِك َْرا َه فِل الدِّ ِ
يـ.
ف ِْ ْ ْ
ار َف َؼا ُلقا َٓ :كَدَ ُع َأ ْبـَا َءكَاَ ،ف َلك َْز َل ُ
ا ْل ِؿ ْؼ َال ُة :ا َّليِل َٓ َي ِع ُ
قش َل َفا َو َلدٌ َ ،وفِل ا ْل َؿ َثؾَِ :أ َح ُّر مِ ْـ َد ْم ِع ا ْل ِؿ ْؼ َال ِة.
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اس َق َال ك ََز َل ْت َٓ :إِك َْرا َه فِل الدِّ ِ
َو َأ ْخ َر َج ا ْب ُـ َج ِر ٍير َط ِـ ا ْب ِـ َط َّب ٍ
يـ فِل َر ُج ٍؾ مِ َـ
ٍ
ِ
ْإَكْص ِ ِ ِ
َان كَصراكِق ِ
َان َلف ابـ ِ
ان َو َك َ
ان
ْ َ َّ
َ
ار م ْـ َبـل َسال ِؿ ْب ِـ َط ْقف ُي َؼ ُال َل ُف :ا ْل ُح َص ْق ُـ ،ك َ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
هلل
ُه َق ُم ْسؾ ًؿاَ ،ف َؼ َال لؾـَّبِ ِّلَ :أ َٓ َأ ْس َي ْؽ ِر ُه ُف َؿا َفنِك َُّف َؿا َقدْ َأ َب َقا إِ َّٓ الـ َّْص َراك َّقةَ؟ َف َلك َْز َل ا ُ
ْأ َيةَ.
َو َر َوى ا ْب ُـ َج ِر ٍير َأ َّن َس ِعقدَ ْب َـ ُج َب ْق ٍر َس َل َل ُف َأ ُبق بِ ْش ٍر َط ْـ َه ِذ ِه ْأ َي ِةَ ،ف َؼ َال :ك ََز َل ْت
فِل ْإَك َْص ِ
اصةً.
اصةً؟ َق َالَ :خ َّ
ارَ ،ف َؼ َالَ :خ َّ
َو َأ ْخ َر َج ا ْب ُـ َج ِر ٍير َط ْـ َقيَا َد َة بِنِ ْسـَا َد ْي ِـ فِل َق ْقل ِ ِف َٓ :إِك َْرا َه فِل الدِّ ِ
يـ َق َالُ :أك ِْر َه
ط َؾق ِف ه َذا ا ْلحل مِـ ا ْلعر ِ ِ
ِ
َاب َي ْع ِر ُفق َك ُفَ ،ف َؾ ْؿ
َ ْ َ
ب َٕك َُّف ْؿ كَا ُكقا ُأ َّم ًة ُأ ِّم َّق ًة َل ْق َس َل ُف ْؿ كي ٌ
َ ُّ َ َ َ
َاب إِ َذا َأ َقروا بِا ْل ِ
ُي ْؼ َب ْؾ مِـ ُْفؿ َغ ْقر ْ ِ
اإل ْس َالمَِ ،و َٓ ُي ْؽ َر ْه َط َؾ ْق ِف َأ ْه ُؾ ا ْلؽِي ِ
ج ْز َي ِة َأ ْو
ُّ
ْ ُ
بِا ْل َخ َراجِ َو َل ْؿ ُي ْػ َيـُقا َط ْـ ِديـ ِ ِف ْؿ َف ُق َخ َّؾك َسبِق ُؾ ُف ْؿ.
الضح ِ
اك فِل َق ْقل ِ ِف َٓ :إِك َْرا َه فِل الدِّ ِ
يـ َأ ْو َق َالُ :أمِ َر
َو َأ ْخ َر َج ا ْب ُـ َج ِر ٍير َأ ْي ًضا َط ِـ َّ َّ
رس ُ ِ
ِ
ب مِـ َأ ْه ِؾ ْإَو َن ِ
ان َف َؾ ْؿ َي ْؼ َب ْؾ مِـ ُْف ْؿ إِ َّٓ:
ْ
قل اهلل َ أ ْن ُي َؼات َؾ َج ِز َير َة ا ْل َع َر ِ ْ
َ ُ
ػُ ،نؿ ُأمِر فِقؿ ْـ ِس َق ُاهؿ َأ ْن ي ْؼ َب َؾ مِـ ُْفؿ ا ْل ِ
ج ْز َيةََ ،ف َؼ َال[ :ﯿ
ْ َ
ُ
الس ْق َ َّ َ َ
اهلل َأ ِو َّ
َٓ إِ َل َف إِ َّٓ ُ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ] {البؼرة.}157:

َو َأ ْخ َر َج ا ْب ُـ َج ِر ٍير َط ِـ ا ْب ِـ َط َّب ٍ
اس َأ ْي ًضا فِل َق ْقل ِ ِف[ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ]
ِ
َّاس فِل ْ ِ
اإل ْس َال ِم َو َأ ْط َطك َأ ْه ُؾ ا ْلؽِي ِ
َاب
{البؼرةَ }157:ق َالَ :و َذل َؽ َل َّؿا َد َخ َؾ الـ ُ
ِ
ِ
َاب ا ْلؿ ْعطِق َـ ا ْل ِ
ا ْل ِ
ج ْز َيةََ ،ف َف ِذ ِه الـُّ ُؼ ُ
ج ْز َي َة َو َم ْـ
قل َتدُ ُّل َط َؾك ُخ ُصقص َفا بِ َل ْه ِؾ ا ْلؽي ِ ُ
فِل ح ْؽ ِؿ ِفؿ ،و َٓ ي ِرد َط َؾك َه َذا َأ َّن ا ْل ِعبر َة بِعؿق ِم ال َّؾ ْػ ِ
الس َب ِ
ظ َٓ بِ ُخ ُص ِ
ب َِٕ َّن
ْ َ َ ُ
ُ
قص َّ
َْ ُ ُ
ف بِالـَّ ْؼ ِؾ َطـ ُط َؾؿ ِ
الي ْ ِ
الس َب ِ
اء ال َّي ْػ ِس ِقر َٓ بِ ُؿ ْط َؾ ِؼ ُخ ُص ِ
ب،
قص فِ َقفا ُط ِر َ
َّخص َ
قص َّ
ْ َ
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قص َأ َّكف َنب َت فِل الص ِ
ِ
ِ
ب َر ُّب َؽ مِ ْـ َق ْق ٍم ُي َؼا ُد َ
ح ِ
ون إِ َلك
قحَ :ط ِج َ
َّ
َوم َّؿا َيدُ ُّل ل ْؾ ُخ ُص ِ ُ َ
ِ ِ
الس َال ِسؾِ.
ا ْل َجـَّة فل َّ
قخ ٌة بِآي ِ
ات ا ْل ِؼي ِ
األَوِسُ الجُاٌَِ٘ :أك ََّفا َمـ ُْس َ
َال َك َؼ ْقل ِ ِف[ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
َ
قر َة «ا ْل َب َؼ َر ِة» مِ ْـ َأ َّو ِل َما ك ََز َل
ﮬ ﮭ ] {التوبةْ }5:أ َيةََ ،و َم ْع ُؾق ٌم َأ َّن ُس َ
بِا ْلؿ ِديـ َِة ،وسقر ُة (براء َة) مِـ ِ
آخ ِر َما ك ََز َل بِ َفاَ ،وا ْل َؼ ْق ُل بِالـ َّْسخِ َم ْر ِو ٌّي َط ِـ ا ْب ِـ
ْ
َ ُ َ ََ َ
َ
ِ
مسع ٍ
ِ
قد َو َز ْي ِد ْب ِـ َأس َؾؿَ ،و َط َؾك ُك ِّؾ َح ٍ
قر ِة
ال َفآ َي ُ
َ ْ ُ
الس َ
الس ْقػ ك ََز َل ْت َب ْعدَ ُك ُزول ُّ
ات َّ
ْ َ
ا َّليِل فِ َقفا[ :ﯿ ﰀ ] {البؼرةْ }157:أ َيةََ ،وا ْل ُؿ َي َل ِّخ ُر َأ ْو َلك مِ َـ ا ْل ُؿ َي َؼدِّ مَِ ،وا ْل ِع ْؾ ُؿ
ِطـْدَ اهللِ َت َعا َلك .اهـ.
ومـ رد الحديث بؿثؾ هذه أيات ،يؾزمف رد آيات آقيال.
وقد سئؾ العالمة إلباين  طـ بالـسبة لؼقل اهلل تبارك وتعالك[ :ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰉ] {البؼرة ،}157:وققل الـبل « :أمرت أنأقاتؾالـاس حتك يشفدوا أن
ٓ إلف إٓ اهلل» ،فؽقػ كجؿع بقـ أية والحديث؟
فلجاب بؼقلف :أٓ تعؾؿ أن هـاك نالنة أحؽام يف الشرع ،إما اإلسالم ،وإما
الجزية طـ يد وهؿ صاغرون ،وإما الؼيال ،تعرف هذا؟
الشقخ :فنذ ًا ٓ تؼػ طـد حديث واحد ،خذ إحؽام مجؿقطة مـ
إحاديث ،فنذا كـت تعؾؿ أن هـاك جزية ومعـك ذلؽ أن الؽافر يبؼك طؾك ديـف،
فال ييعارض حقـئذ مع ققلف تعالك[ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰉ] {البؼرة ،}157:إكؿا يؽره
طؾك دفع الجزية إذا اخيار البؼاء طؾك ديـف ،واضح؟ وحقـئذ ٓ تعارض .اهـ
وهؽذا ققلف تعالك[ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ] {الؽهف.}19:
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َل ْق َس َم ْعـَا ُه الي ْ
َّخقِ َقر َب ْؾ ُه َق الي َّْف ِديدُ َوا ْل َق ِطقدُ  ،قال ابـ كثقر يف تػسقرَ :ه َذا مِ ْـ
الش ِد ِ
يد وا ْلق ِط ِ
ِ ِ
َب ِ
قد َّ
يد@ َول ِ َف َذا َق َال[ :ﮍ ﮎ ] َأ ْيَ :أ ْر َصدْ كَا
اب الي َّْفد َ َ
[ﮀ ] َو ُه ُؿ ا ْل َؽافِ ُر َ
ون بِاهللِ َو َر ُسقل ِ ِف َوكِيَابِ ِف [ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ]
قر َها.
َأ ْيُ :س ُ
وأما اسيدٓلفؿ بؼقلف تعالك[ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ] {املائدة.}51:

وققلف[ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ]
{البؼرة.}121:
وققلفؿ :أن هاتان أييان لقس فقفؿا حد لؾردة وإكؿا تقطد اهلل يف أوٓهؿا
الؿرتديـ بؼطع دابرهؿ ،ويف الثاكقة تقطدهؿ بحبقط أطؿالفؿ العاجؾة ،وأجؾة،
وتخؾقدهؿ يف الـار يقم يؼقم الحساب ،وفد خؾت أييان مـ الـص طؾك طؼقبة
دكققية محددة .
فالجقاب :أن حؽؿ حد الردة جاءت بف سـة الـبل  فقجب أخذها ومـ
ردها رد الؼرآن كؿا تؼدم أذلة ذلؽ.
ٔحد شازب اخلىس:
ٍ
ِ
ػَ ،ف َؼ َال َر ُج ٌؾ:
قس َ
َط ْـ َط ْؾ َؼ َؿةََ ،ق َالُ :كـَّا بِح ْؿ َ
قر َة ُي ُ
صَ ،ف َؼ َر َأ ا ْب ُـ َم ْس ُعقد ُس َ
ما َه َؽ َذا ُأك ِْز َل ْتَ .ق َالَ :قر ْأ ُت َط َؾك رس ِ
ْت»َ ،و َو َجدَ مِـْ ُف
قل اهلل َ ،ف َؼ َالَ « :أ ْح َسـ َ
َ ُ
َ
َ
يح ا ْل َخ ْؿ ِرَ ،ف َؼ َالَ « :أت َْج َؿ ُع َأ ْن ُتؽ َِّذ َب بِؽِت ِ
َاب اهلل ِ َوت َْش َر َب ا ْلخَ ْؿ َرَ ،ف َض َر َب ُف ا ْل َحدا ».
ِر َ
أخرجف البخاري ( );119ومسؾؿ (.)>19
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َس ب ِـ مال ِ ٍؽ َ « أ َّن الـَّبِل َ ضرب فِل ا ْل َخؿ ِر بِا ْلج ِر ِ
يد َوالـِّ َع ِ
ال،
َ
َ َ
ْ
َط ْـ َأك ِ ْ َ
َّ
ِ
ـ» .أخرجف البخاري ( )<==9ومسؾؿ (<.)9=1
َو َج َؾدَ َأ ُبق َب ْؽ ٍر َأ ْر َبعق َ
ب َط َؾك َط ْف ِد رس ِ
الش ِ
ار ِ
السائِ ِ
ب ْب ِـ َي ِزيدَ َ ،ق َالُ :كـَّا ُك ْم َتك بِ َّ
قل اهلل ،
َ ُ
َط ْـ َّ
َوإِ ْم َر ِة َأبِل َب ْؽ ٍرَ ،و َصدْ ًرا مِ ْـ ِخ َال َف ِة ُط َؿ َرَ ،فـَ ُؼق ُم إِ َل ْق ِف بِ َل ْي ِديـَاَ ،وكِ َعالِـَاَ ،و َأ ْر ِد َييِـَا،
ِ
ِ
ِ
حيَّك ك َ ِ
قـ.
َان آخ ُر إِ ْم َرة ُط َؿ َرَ ،ف َج َؾدَ َأ ْر َبعق َـَ ،حيَّك إِ َذا َطي َْقا َو َف َس ُؼقا َج َؾدَ َن َؿاك َ
َ
أخرجف البخاري (?==<).

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  كؿا يف رلًىع انفتاوي (:)226 /38

"أما حد الشرب ،فنكف نابت بسـة رسقل اهلل  وإجؿاع الؿسؾؿقـ" .

أيضا " :)89< /9:( شارب الخؿر فقجب باتػاق إئؿة أن يجؾد
وقال ً
الحد إذا نبت ذلؽ طؾقف".
وقال الؼاضل طقاض



يف

إكًال ادلؼهى

(" :)380 /5أجؿع

الؿسؾؿقن طؾك وجقب الحد يف الخؿر".
وقال ابـ دققؼ العقد



يف

شغح ػًضج األدكاو

(:)379 /3

"ٓ خالف يف الحد طؾك شرب الخؿر".
وقال الحافظ ابـ حجر  يف فتخ انثاعٌ (" :)75 /03وقد اسيؼر
اإلجؿاع طؾك نبقت حد الخؿر".
ٔحد اجلاسٕس عم ٜاملشمىني:
قل اهللِ
فنن كان حربقا قيؾ لحديث :س َؾؿ ُة ْب ُـ إَك َْقعَِ ،ق َالَ :غ َز ْوكَا م َع رس ِ
َ َ ُ
َ َ
َ ه َق ِاز َنَ ،ف َب ْقـَا ك َْح ُـ َكي ََض َّحك م َع رس ِ
قل اهللِ  إِ ْذ َجا َء َر ُج ٌؾ َط َؾك َج َؿ ٍؾ
َ َ ُ
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ِ
ِ
ِ
َأ ْح َؿ َرَ ،ف َلك َ
الج َؿ َؾُ ،ن َّؿ َت َؼدَّ َم َي َي َغدَّ ى َم َع ال َؼ ْق ِم،
َاخ ُفُ ،ن َّؿ ا ْكي ََز َع َص َؾ ًؼا م ْـ َح َؼبِف َف َؼ َّقدَ بِف َ
َو َج َع َؾ َيـْ ُظ ُرَ ،وفِقـَا َض ْع َػ ٌة َو ِر َّق ٌة فِك ال َّظ ْف ِرَ ،و َب ْع ُضـَا ُم َشاةٌ ،إِ ْذ َخ َر َج َي ْشيَدُّ َ ،ف َل َتك
ِ
َج َؿ َؾ ُف َف َل ْص َؾ َؼ َق ْقدَ ُهُ ،ن َّؿ َأك َ
َاخ ُف َو َق َعدَ َط َؾ ْق ِفَ ،ف َل َن َار ُهَ ،ف ْ
الج َؿ ُؾَ ،فا َّت َب ُع ُف َر ُج ٌؾ
اشيَدَّ بِف َ
َط َؾك كَا َق ٍة َو ْر َقا َء.
َق َال َس َؾ َؿ ُةَ :و َخ َر ْج ُت َأ ْشيَدُّ َ ،ف ُؽـ ُْت ِطـْدَ َو ِر ِك الـَّا َقةُ ،ن َّؿ َت َؼدَّ ْم ُت َحيَّك ُكـ ُْت
ِ
ِ
ِ
الج َؿ ِؾ َف َلك ْ
َخ ُي ُفَ ،ف َؾ َّؿا َو َض َع
الج َؿؾُِ ،ن َّؿ َت َؼدَّ ْم ُت َحيَّك َأ َخ ْذ ُت بِخ َطا ِم َ
طـْدَ َو ِرك َ
ِ
ُر ْك َب َي ُف فِك إَ ْر ِ
ض ْ
الج َؿ ِؾ
الر ُجؾَِ .فـَدَ َرُ ،ن َّؿ ِج ْئ ُت بِ َ
اخي ََر ْص ُت َس ْقػك َف َض َر ْب ُت َر َ
أس َّ
َأ ُققده ،ط َؾق ِف رح ُؾف و ِسالحفَ ،فاس َي ْؼب َؾـِك رس ُ ِ
َّاس َم َع ُفَ .ف َؼ َالَ « :م ْـ
قل اهلل َ والـ ُ
ُ ُ ْ َ
ُُ َ ْ َ ْ ُ َ
َ ُ
ـ إَك َْقعَِ .ق َالَ « :ل ُف َس َؾ ُب ُف َأ ْج َؿ ُع» .أخرجف البخاري(<>>)8
الر ُج َؾ؟»َ .قا ُلقا :ا ْب ُ
َقت ََؾ ا

ومسؾؿ (.)9=;:



قال الؼاضل طقاض

يف

إكًال ادلؼهى

(" : )70/6وفقف قيؾ

الجاسقس مـ الحربققـ ،وٓ خالف يف ذلؽ".
وقال الؼرصبل



يف

ادلفهى

(" :)577 /2وفقف قيؾ الجاسقس،

مسؾؿا".
وٓ خالف يف ذلؽ ،إذا لؿ يؽـ معاهدً ا أو
ً
وقال العقـل  يف ػًضج انقاعٌ (" :)397 /07وفقف :قيؾ الجاسقس
الحربل ،وطؾقف اإلجؿاع".
وكؼؾ اإلجؿاع كذلؽ الحافظ ابـ حجر يف انفتخ (< ،)9<?/والشقكاين يف
َيم األوعاع (>.)9;; /
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ٔأوا اجلاسٕس املشمي فإٌْ ٖعزز:
قال الطحاوي  كؿا يف خمتصغ استالف انؼهًاء (" :)750 /2لؿ
يخيؾػقا أن الؿسؾؿ لق فعؾ ذلؽ -أي اليجسس -لؿ ُيبح دمف".
وقال الحافظ ابـ حجر  يف الفتح ( )201/03يف شرح حديث
( )6929قصة ثعؾبة  :و َق ِد اسيَدَ َّل بِ ِف مـ يرى َق ْي َؾف مِـ ا ْلؿالِؽِق ِة ِٓسيِ ْئ َذ ِ
ان
ُ َ َ َّ
َ
ْ
َ ْ ََ
ْ
ُط َؿ َر فِل َقيْؾِ ِف َو َل ْؿ َي ُر َّد ُه الـَّبِ ُّل َ ط ْـ َذل ِ َؽ إِ َّٓ ل ِ َؽ ْقكِ ِف مِ ْـ َأ ْه ِؾ َبدْ ٍر َومِـ ُْف ْؿ َم ْـ َق َّقدَ ُه
وف َطـ مال ِ ٍؽ يجي َِفدُ فِ ِ
ِ ِ
قف ْ ِ
اإل َما ُم َو َقدْ َك َؼ َؾ ال َّط َح ِ
او ُّي
َ ْ
بِ َل ْن َي َي َؽ َّر َر َذل َؽ مـْ ُف َوا ْل َؿ ْع ُر ُ ْ َ
ِْ
اح َد ُم ُف.
قس ا ْل ُؿ ْسؾِ َؿ َٓ ُي َب ُ
اس َ
اإل ْج َؿ َ
اع َط َؾك َأ َّن ا ْل َج ُ
َان مِـ َأ ْه ِؾ ا ْلفق َئ ِ
و َق َال َّ ِ ِ
ات ُي ْع َػك َطـْ ُف َوك ََذا َق َال
َْ
الشافع َّق ُة َو ْإَ ْك َث ُر ُي َع َّز ُر َوإِ ْن ك َ ْ
َ
ِ
ِ
قج ُع ُط ُؼق َب ًة َو ُي َط ُال َح ْب ُس ُف.
ْإَ ْو َزاط ُّل َو َأ ُبق َحـق َػ َة ُي َ
ٔعكٕب ٛوَ فسق بني املشمىني:
َطـ َأبِل س ِع ٍ
قد ا ْل ُخدْ ِر ِّي َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
قل اهللِ « :إِ َذا ُبقيِ َع لِخَ ِؾق َػ َت ْق ِـ،
ْ
َ
َفا ْق ُت ُؾقا ْأ َخ َر ِمـ ُْف َؿا».
قل اهللِ َ ي ُؼ ُ
َط ْـ َط ْر َف َج َة َ ق َالَ :س ِؿ ْع ُت َر ُس َ
قلَ « :م ْـ َأتَاك ُْؿ َو َأ ْم ُرك ُْؿ
ج ِؿقع ط َؾك رج ٍؾ و ِ
اح ٍدُ ،يرِيدُ َأ ْن َي ُش اؼ َط َصاك ُْؿَ ،أ ْو ُي َػ ِّر َق َج َؿا َط َتؽ ُْؿَ ،فا ْق ُت ُؾق ُه»
َ ٌ َ َ ُ َ
أخرجف مسؾؿ (.)9>;8

َاتَ ،ف َؿ ْـ َأ َرا َد َأ ْن ُي َػ ِّر َق َأ ْم َر َه ِذ ِه ْإُ ام ِة
َات َو َهـ ٌ
ُقن َهـ ٌ
وجاء بؾػظ« :إِ اك ُف َس َتؽ ُ
اضرِبقه بِالسق ِ
ِ
ِ
َان».
ػ كَائِـًا َم ْـ ك َ
َوه َل َجؿ ٌ
قعَ ،ف ْ ُ ُ ا ْ
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ِ ِ
َال م ْـ َخر َج َط َؾك ْ ِ
ِ ِ
اإل َما ِم َأ ْو َأ َرا َد َت ْػ ِر َيؼ كَؾِ َؿ ِة
َ
قال الـقوي  :فقف ْإَ ْم ُر بِؼي َ
ا ْل ُؿ ْسؾِ ِؿق َـ َوك َْح َق َذل ِ َؽ َو ُيـ َْفك َط ْـ َذل ِ َؽ َفنِ ْن َل ْؿ َيـْي َِف ُققتِ َؾ َوإِ ْن َل ْؿ َيـْدَ فِ ْع َش ُّر ُه
إِ َّٓ بِ َؼيْؾِ ِف َف ُؼيِ َؾ.
وقال ابـ الؼقؿ  يف الطسق احللىَٗ :)332( ٛي ُسق ُغ بِا ْل َؼ ْي ِؾ إ َذا َل ْؿ َتـْدَ فِ ْع
َاب اهللِ
ا ْلؿ ْػسدَ ُة َّإٓ بِ ِف ،مِ ْث ُؾ َق ْي ِؾ ا ْلؿ َػر ِق لِجؿا َط ِة ا ْلؿسؾِ ِؿقـ ،والدَّ ِ
اطل إ َلك َغ ْق ِر ِكي ِ
َ َ
ُ ْ
َ َ
ُ ِّ
َ َ
َو ُسـ َِّة َر ُسقل ِ ِف .
ٔزدي الزاٌ٘ احملصَ:
اس ،قالَ :ق َال ُط َؿ ُر ْب ُـ ا ْل َخ َّط ِ
لحديث :ا ْب َـ َط َّب ٍ
اب َو ُه َق َجال ِ ٌس َط َؾك مِـْ َب ِر
ِ ِ
ِ ِ
َابَ ،ف َؽ َ
ان
اهلل َقدْ َب َع َث ُم َح َّؿدً ا  بِا ْل َح ِّؼَ ،و َأك َْز َل َط َؾ ْقف ا ْلؽي َ
َر ُسقل اهلل « :إِ َّن َ
ِ
ِ
الر ْج ِؿَ ،ق َر ْأك ََاها َو َو َط ْقـ ََاها َو َط َؼ ْؾـ ََاهاَ ،ف َر َج َؿ َر ُس ُقل اهللِ 
م َّؿا ُأك ِْز َل َط َؾ ْقف آ َي ُة َّ
ان َأ ْن ي ُؼ َ ِ
ِ
َو َر َج ْؿـَا َب ْعدَ ُهَ ،ف َل ْخ َشك إِ ْن َص َال بِالـ ِ
َّاس َز َم ٌ
الر ْج َؿ فِل
َ
قل َقائ ٌؾَ :ما كَجدُ َّ
َاب اهللِ َفق ِض ُّؾقا بِيَر ِك َف ِر َ ٍ
الر ْج َؿ فِل ِكي ِ
كِي ِ
َاب اهللِ َح ٌّؼ َط َؾك َم ْـ
َ
اهللَ ،وإِ َّن َّ
ْ
يضة َأك َْز َل َفا ُ
ال والـِّس ِ
اء ،إِ َذا َقام ِ
َزكَك إِ َذا َأ ْح َص َـ مِ َـ الر َج ِ
ت ا ْل َب ِّقـَ ُةَ ،أ ْو ك َ
َان ا ْل َح َب ُؾ،
َ
َ َ
ِّ
اف»  .أخرجف البخاري (;?< )8ومسؾؿ (>?<.)9
َأ ِو ِآ ْطيِ َر ُ
قال الؿاوردي  يف احلاوٌ انكثري (َ :)090/02والدَّ ل ِ ُقؾ َط َؾك
خ َال ِ
قب الرج ِؿ بِ ِ
ف َما َقا َل ُف ا ْل َخ َق ِار ُج َما َقدَّ ْمـَا ُه مِ َـ إخبار طـ الرسقل اهلل
ُو ُج ِ َّ ْ
ِ
ِ
اض ُي ُف فِل الـ ِ
َّاس َواك ِْع َؼا ُد
اسيِ َػ َ
َ ق ْق ًٓ َوف ْع ًال َو َط ِـ َّ
الص َحا َبة َك ْؼ ًال َو َط َؿ ًال َو ْ
ِْ
اإل ْج َؿا ِع َط َؾ ْق ِف َحيَّك َص َار ُح ْؽ ُؿ ُف ُمي ََقاتِ ًرا.
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قال ابـ الجقزي  يف كشف ادلشكم (َ :)67/0ف َؿ ْعـَك َققل طؿر:
ِ
ِ
الر ْجؿ،
فقضؾقاَ :أن ْاإل ْج َؿاع ا ْك َع َؼد طؾك َب َؼاء حؽؿ َذلؽ ال َّؾ ْػظ ا ْل َؿ ْر ُفقع مـ آ َية َّ
َوترك ْ ِ
اإل ْج َؿاع ضالل.
قال ابـ الؿـذر  يف اإلمجاع (" :)003وأجؿعقا طؾك أن الحر إذا
صحقحا ،ووصئفا يف الػرج ،أكف محصـ ،يجب طؾقفؿا الرجؿ إذا
تزويجا
تزوج
ً
ً
زكقا".
وقال الجصاص  يف أدكاو انقغآٌ (" :)288 /2وقد نبت الرجؿ

طـ الـبل  ،بػعؾ الـبل  وبـؼؾ الؽافة ،والخرب الشائع الؿسيػقض الذي
ٓ مساغ لؾشؽ فقف ،وأجؿعت إمة طؾقف".
وقال ابـ بطال  يف شغح انثشاعٌ (" :)720 /8فالرجؿ نابت بسـة

رسقل اهلل  ،وبػعؾ الخؾػاء الراشديـ ،وباتػاق أئؿة أهؾ العؾؿ".

وقال ابـ حزم  يف احملهً (" :)069 /03اتػؼقا كؾفؿ -حاش مـ
ٓ يعيد بف بال خالف ولقس هؿ طـدكا مـ الؿسؾؿقـ -فؼالقا إن طؾك الحر
والحرة إذا زكقا وهؿا محصـان الرجؿ حيك يؿقتا".
وقال يف إحؽام  يف أصىل األدكاو ( ٓ" :)201 /6خالف بقـ
أحد مـ الؿسؾؿقـ حاشا إزارقة يف وجقب الرجؿ طؾك الزاين الؿحصـ".
ومؿـ كؼؾ اإلجؿاع ابـ طبد الرب ،وابـ رشد ،وابـ قدامة وابـ الؼطان والـقوي
وشقخ اإلسالم ابـ تقؿة ،والعقـل وابـ الفؿام وابـ كجقؿ وغقرهؿ.
وقد تؼدم بقان ذلؽ يف رسالة بعـقان انغص ػهً انقغضاوٌ وأيثانّ إَكاعْى عجى
انزاين احملصٍ .
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ٔوٍّا :تػسٖب الزاٌ٘ غري احملصَ :
ٍِ
ِ
الج َفـ ِ ِّل َ ،ق َآَ :جا َء َأ ْط َرابِ ٌّلَ ،ف َؼ َال:
لحديثَ :أبِل ُه َر ْي َرةََ ،و َز ْيد ْب ِـ َخالد ُ
ض َب ْقـَـَا بِؽِي ِ
َاب اهللَِ ،ف َؼا َم َخ ْص ُؿ ُف َف َؼ َالَ :صدَ َق ،ا ْق ِ
ض َب ْقـَـَا بِؽِي ِ
قل اهللِ ،ا ْق ِ
َيا َر ُس َ
َاب
اهللَِ ،ف َؼ َال إَ ْط َرابِل :إِ َّن ا ْبـِل ك َ
َان َط ِسق ًػا َط َؾك َه َذاَ ،ف َزكَك بِا ْم َر َأتِ ِفَ ،ف َؼا ُلقا لِلَ :ط َؾك
ُّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ْج ُؿَ ،ف َػدَ ْي ُت ا ْبـل مـْ ُف بِؿائَة م َـ ال َغـ َِؿ َو َولقدَ ةُ ،ن َّؿ َس َل ْل ُت َأ ْه َؾ الع ْؾ ِؿ،
ا ْبـ َؽ َّ
ِ ٍ
ِ
يب َطامٍَ ،ف َؼ َال الـَّبِ ُّل ْ ََٕ « :ق ِض َق اـ َب ْقـَ ُؽ َؿا
َف َؼا ُلقا :إِك ََّؿا َط َؾك ا ْبـ َؽ َج ْؾدُ مائَةَ ،و َت ْغ ِر ُ
بِؽِت ِ ِ
ِ ٍ
ؽَ ،و َط َؾك ا ْبـ ِ َ
القلِقدَ ُة َوال َغـ َُؿ َف َر ٌّد َط َؾ ْق َ
يب َطامٍ،
ؽ َج ْؾدُ مائَةَ ،و َت ْغرِ ُ
َاب اهللَ ،أ اما َ
ْت َيا ُأ َك ْق ُس لِ َر ُج ٍؾ َفا ْغدُ َط َؾك ْام َر َأ ِة َه َذاَ ،ف ْار ُج ْؿ َفا»َ ،ف َغدَ ا َط َؾ ْق َفا ُأ َك ْق ٌس
َو َأ اما َأك َ
َف َر َج َؿ َفا أخرجف البخاري (;?< )8ومسؾؿ (=?<.)9
َص َّح َط ْـ رس ِ
قل اهللِ 
َ ُ

قال الترمذي  تحت حديث (َ :)0728و َقدْ
الـَّ ْػل رواهَ :أبق ُهريرةَ ،و َزيدُ بـ َخال ِ ٍد ،و ُطباد ُة بـ الصامِ ِ
تَ ،و َغ ْق ُر ُه ْؿ َط ِـ الـَّبِ ِّل
َ َ َ ْ ُ َّ
ُ َ َ ُ ُ َ َْ َ ْ ْ ُ
 والعؿ ُؾ َط َؾك َه َذا ِطـْدَ َأ ْه ِؾ ِ
الع ْؾ ِؿ مِ ْـ َأ ْص َح ِ
اب الـَّبِ ِّل .
َ ََ
وقال ابـ الؿـذر  يف اإلمجاع (" :)003أجؿعقا طؾك أن طؾك البؽر
الـػل ،واكػرد الـعؿان وابـ الحسـ فؼآ ٓ :يغربان".

وقال ابـ حزم 

يف احملهً (" :)070 /03ولؿ يرو طـ أحد مـ

الصحابة -رضل اهلل طـفؿ -خالف ذلؽ" .
وقال ابـ قدامة



يف ادلغين (" :)75 /9اليغريب فعؾف الخؾػاء

إجؿاطا".
الراشدون  ،وٓ كعرف لفؿ يف الصحابة مخال ًػا ،فؽان
ً

وقال ابـ الؼطان  يف اإلقُاع (" :)356 /3اتػؼقا . . .إن غرب غقر
الؿحصـ طـ بؾده وسجـ حقث يغرب طا ًما أكف قد أققؿ طؾقف الحد كؾف".
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وقال البفقتل  يف كشاف انقُاع (" :)93 - 90 /6وإذا زكك الحر
غقر الؿحصـ مـ رجؾ أو امرأة جؾد مائة و ُغ ِّرب طا ًمإ @. . .ن الخؾػاء
الراشديـ فعؾقا ذلؽ بالحر غقر الؿحصـ واكيشر ،ولؿ يعرف لفؿ مخالػ،
فؽان كاإلجؿاع".
ٔإِداز عني وَ اطمع عم ٜبٗت بػري أذُ أِمْ :
لحديثَ :طـ َأبِل هريرةََ ،ط ِـ الـَّبِل َ ق َال« :م ِـا اص َؾع فِلبق ِ
ت َق ْق ٍم بِ َغ ْقرِ
َ
ْ
َْ
َ
ُ َ َْ
ِّ
إِ ْذكِ ِف ْؿَ ،ف َؼدْ َح اؾ َل ُف ْؿ َأ ْن َي ْػ َؼئُقا  َط ْقـَ ُف» أخرجف البخاري ( )<?18مسؾؿ والؾػظ لف
(;>. )89

ولػظ البخاريَ :ق َال َأبق ال َؼ ِ
اس ِؿ َ « :ل ْق َأ ان ْام َر ًأ ا اص َؾ َع َط َؾ ْق َ
ؽ بِ َغ ْق ِر إِ ْذ ٍن
ُ
َفخَ َذ ْف َت ُف بِ َع َص ٍاة َف َػ َؼ ْل َت َط ْقـَ ُفَ ،ل ْؿ َيؽ ُْـ َط َؾ ْق َ
َاح»
ؽ ُجـ ٌ

َس َ ،أ َّن َر ُج ًال ا َّص َؾ َع مِ ْـ ُح ْج ٍر فِل َب ْع ِ
وجاء َط ْـ َأك ٍ
ض ُح َج ِر الـَّبِ ِّل :
صَ ،أو ِبؿ َش ِ
ِ ِ
اق َصَ ،و َج َع َؾ َيخْ تِ ُؾ ُف لِ َق ْ
ط ُع َـ ُف» أخرجف البخاري ()<?11
« َف َؼا َم إِ َل ْقف ِبؿ ْش َؼ ٍ ْ َ
ومسؾؿ (;=.)89
وجاء طـ سف َؾ بـ سع ٍد الس ِ
اط ِد َّيَ :أ َّن َر ُج ًال ا َّص َؾ َع فِل ُج ْح ٍر فِل َب ِ
اب
َّ َ ْ ْ َ َ ْ
َّ
قل اهللِ
قل اهللِ َ ،وم َع رس ِ
رس ِ
قل اهللِ  مِدْ ًرى َي ُح ُّؽ بِ ِف َر ْأ َس ُفَ ،ف َؾ َّؿا َرآ ُه َر ُس ُ
َ َ ُ
َ ُ
ْت بِ ِف فِل َط ْقـَ ْق َ
َ ،ق َالَ « :ل ْق َأ ْط َؾ ُؿ َأك َ
ؽ» أخرجف البخاري ()<?19
اؽ َتـْتَظِ ُركِلَ ،ل َط َعـ ُ
ومسؾؿ (<;.)89

قال البغقي  يف شغح انضُح َ :وا ْل َع َؿ ُؾ َط َؾك َه َذا ِطـْدَ َب ْع ِ
ض َأ ْه ِؾ
ِ
اب إِكْس ٍ
ِ ِ
انَ ،أ ْو فِل ُك َّق ٍة َٓ َم ْح َر َم لِؾـَّاضِ ِر فِ َقفا
ا ْلع ْؾ ِؿَ ،قا ُلقا :إِ َذا َك َظ َر َر ُج ٌؾ فل ص ِقر َب ِ َ
ِ
ٍ
ٍ ِ ٍ ِ
ِ
اب َط ْق َـ الـَّاضِ ِر،
ب الدَّ ِار بِ َش ْلء َخػقػ م ْـ َح َصاة َأ ْو مدْ ًرىَ ،ف َل َص َ
َف َر َما ُه َصاح ُ
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ِ
َف َػ َؼ َل َها َٓ َشل َء َط َؾ ْق ِفُ ،ر ِو َي َذل ِ َؽ َط ْـ ُط َؿ َر ْب ِـ ا ْل َخ َّط ِ
ب
ابَ ،و َأبِل ُه َر ْي َرةََ ،وإِ َل ْقف َذ َه َ
ْ
َّ ِ ِ
ِ
الض َؿانَ ،و ُه َق َق ْق ُل َأ ْص َح ِ
ب َب ْع ُض ُف ْؿ إِ َلك ُو ُج ِ
الر ْأ ِي،
قب َّ
الشافع ُّلَ ،و َذ َه َ
اب َّ
فَ ،ف َل َّما إِ َذا ك َ
اب
ب َب ْع ُض ُف ْؿ إِ َلك َأ َّك ُف إِك ََّؿا َٓ َي ْض َؿ ُـ إِ َذا َز َج َر ُهَ ،ف َؾ ْؿ َيـ َْص ِر ْ
َان ا ْل َب ُ
َو َذ َه َ
ِ
ِ
ِ ِ
اح َص ْعـُ ُفَ ،و َل ْق َف َع َؾ َض ِؿ َـ.
قحاَ ،فـَ َظ َر فقفَ ،أ ْو َك َظ َر إِ َل ْقف َم ًّارا م َـ ال َّط ِر ِيؼَ ،فال ُي َب ُ
َم ْػ ُي ً
كص
وقال الؼرصبل  يف ادلفهى ( :ققلف :فؼد حؾ لفؿ أن يػؼموا طقـف) ٌّ
يف اإلباحة واليحؾقؾ ،وطؾك هذا :فال يؾزم ضؿان ،وٓ دية إذا وقع ذلؽ.
وٓ يسيبعد هذا مـ الشرع ،فنكف طؼقبة طؾك جـاية سابؼة ،غقر أن هذا خرج
مخرج اليعزيرات ٓ ،مخرج الحدود ،أٓ ترى ققلف( :فؼد حؾ) ولؿ يؼؾ :فؼد
وجب .وإكؿا مؼصقد هذا الحديث إسؼاط الؼقد ،والؿماخذة بذلؽ إن وقع
ذلؽ.
و(ققلف :لق أن رجال ا َّصؾع طؾقؽ بغقر ٍ
إذن ،وفؼلت طقـف ما كان طؾقؽ مـ
أيضا أن هذا الحؽؿ ٍ
جار فقؿـ ا َّصؾع
قرركاه ،ويػقد ً
حرج) ضاهر ققي يف الذي َّ
طؾك طقرة اإلكسان ،وإن لؿ يؽـ مـ بابَّ .
فنن ققلف :ا َّصؾع طؾقؽ ،ييـاول كؾ
مطؾع كقػؿا كان ،ومـ أي جفة كان .بؾ :ييع َّقـ أن يؼال :إن الشرع إذا ط َّؾؼ هذا
الحؽؿ طؾك آصالع يف البقت@ ٕكف مظـة آصالع طؾك العقرة ،فْلن يعؾؼ طؾك
كػس آصالع طؾك العقرة أحرى ،وأولك ،وهذا كظر راجح ،غقر أن أصحابـا
حؽقا اإلجؿاع طؾك أن مـ اصؾع طؾك طقرة رجؾ بغقر إذكف ،فػؼل طقـف :أكف
ٓ يسؼط طـف الضؿان ،كؿا ذكركاه .فنن صح هذا اإلجؿاع ،ففق واجب آتباع.
وإن وجد خالف فؿا ذكركاه هق اإلكصاف .اهـ

ثاَيا:األصنح يٍ انضُح انُثىيح ػهً األيغ تاتثاع صُح انغصىل صهً اهلل ػهيّ وصهى
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ٔيف املٕازٖح :وٕاٌع اإلزخ كحسواُ الكاتن وَ املريات وَ املكتٕه إُ كاُ
قسٖبٔ ٛكاَختالف الدَٖ.
لحديث :طـ طبد اهلل بـ طؿرو  قال :قال رسقل اهلل « :-لقس لؾؼاتؾ
شلء ،وإن لؿ يؽـ لف وارث فقارثف أقرب الـاس إلقف ،وٓ يرث الؼاتؾ شقئًا»
أخرجف أبق داود رقؿ ( ،):;<:وحسـف العالمة إلباين.

وطـ أسامة بـ زيد  أن الـبل 

قال ٓ« :يرث الؿسؾؿ الؽافر،

وٓالؽافر الؿسؾؿ» أخرجف البخاري ( ،)<9>9ومسؾؿ (.)9<9:
قال ابـ هبقرة  يف اإلفصاح (" :)83/3وأجؿع الؿسؾؿقن طؾك أن. .
وإسباب اليل تؿـع اليقارث نالنة :رق ،وقيؾ ،واخيالف ديـ".
وَقم اإلمجاع ػهً ْظِ انثالثح ادلىاَغ غري وادض يٍ أْم انؼهى:
قال اإلمام مالؽ  يف ادلىعأ ( :)377/3إمر طـدكا الذي ٓ اخيالف
فقف :أن قاتؾ العؿد ٓ يرث مـ دية مـ قيؾ شقئا ،وٓ مـ مالف ،وأن الذي يؼيؾ
خطل ٓ يرث مـ الدية شقئا ،وقد اخيؾػ يف أن يرث مـ مالف.

وقال الشافعل 

يف األو ( :)76/7ولؿ أسؿع اخيالفا يف أن قاتؾ

الرجؾ طؿدا ٓ يرث مـ قيؾ مـ دية وٓ مال شقئا ،نؿ افرتق الـاس يف الؼاتؾ
خطل.
وقال الؿاوردي  يف احلاوٌ ( :)83/8العبد ٓ يرث وٓ يقرث فنذا
مات العبد كان مالف لسقده مؾ ًؽا وٓ حؼ فقف ٕحد مـ ورنيف ،وهذا إجؿاع.
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ٔتٕزٖح اجلد - ٚأً األًٔ ،أً األب .

لحديث قبقصة بـ ذؤيب  قال :جاءت الجدة إلك أبل بؽر الصديؼ 
تسللف مقرانفا ،فؼال لفا أبق بؽر :ما لؽ يف كياب اهلل شلء ،وما طؾؿت لؽ يف سـة
رسقل اهلل  شق ًئا ،فارجعل حيك أسلل الـاس ،فسلل الـاس ،فؼال الؿغقرة بـ

شعبة « :حضرت رسقل اهلل  أططاها السدس ،فؼال أبق بؽر :هؾ معؽ
غقرك؟ فؼام محؿد بـ مسؾؿة إكصاري  فؼال مثؾ ما قال الؿغقرة ،فلكػذ

لفا أبق بؽر الصديؼ .نؿ جاءت الجدة إخرى إلك طؿر بـ الخطاب 

تسللف

مقرانفا ،فؼال لفا :ما لؽ يف كياب اهلل شلء ،وما كان الؼضاء الذي ُقضل بف إٓ
لغقرك ،وما أكا بزائد يف الػرائض شق ًئا ،ولؽـف ذلؽ السدس فنن اجيؿعيؿا ،ففق
بقـؽؿا ،وأييؽؿا خؾت بف ففق لفا» أخرجف أبق داود ( ،)8>?:والرتمذي،)8911( ،
وابـ ماجة ،رقؿ ( ،)8=8:وابـ الجارود يف الؿـيؼك (?;?).

وهق حديث صحقح@ كؿا أبـيف يف شرح الؿـيؼك طـد ويشفد لف حديث
قفَ  ،ق َالَ « :أ ْصعؿ رس ُ ِ
َطب ِد اهللِ ب ِـ بريدَ ةََ ،طـ َأبِ ِ
السدُ َس إِ َذا
ْ
ْ
ْ َُ ْ
قل اهلل  ا ْل َجدَّ َة ُّ
َ َ َ ُ
َل ْؿ َت ُؽ ْـ ُأ ٌّم» .أخرجف ابـ الجارود (.)?<1

قال السرخسل  يف ادلثضىط ( :)072/39اطؾؿ بلن الجدة صاحب ُة
فرض وفريضيفا ،وإن كان ٓ تيؾك يف الؼرآن@ ففل نابية بالسـة الؿشفقرة،
وإجؿاع الصحابة والسؾػ والخ َؾػ ،وكػك بنجؿاطفؿ حج ًة.
ِ
لؾجدة
وأجؿعقا طؾك أن
وقال ابـ الؿـذر  يف اإلمجاع (:)95
َ
السدس إذا لؿ ي ُؽـ لؾؿقت أ ّم.
َ
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وقال الؿاوردي



يف احلاوٌ ( :)001/8وأجؿعقا طؾك تقريث

الجدات وأن فرض القاحدة والجؿاطة مـفـ السدس ٓ يـؼصـ مـف وٓ يزدن
طؾقف.
وقال ابـ حزم  يف يغاتة اإلمجاع ( :)078واتػؼقا أن أم إم وأمفا
وأم أمفا ،وهؽذا صعدً ا ترث ما لؿ يؽـ هـالؽ أم وٓ أب ،واتػؼقا أهنا ٓ ترث
مع إم شقئا.
هذه أمثؾة يسقرة مؿا اسيؼؾت هبا السـة مـ إحؽام ،وٓ يؼقم باب مـ أبقاب
الديـ سقاء يف العبادات والؿعامالت بدون السـة كؿا سبؼ.
***
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حكي وَ أٌكش الظٍٛ
أخرج طبد الرزاق  يف ادلصُف ( ):8>9وطـف طبد بـ حؿقد يف
الؿـيخب (= )>8مـ صريؼ َم ْع َؿ ٌرَ ،ط ْـ َقيَا َدةََ ،ط ْـ ُم َق ِّر ٍق ا ْل ِع ْجؾِ ِّلَ ،ق َالُ :سئِ َؾ ا ْب ُـ
ِ ِ
َان ر ْكعي ِ
ِ
السـَّ َة َف َؼدْ َك َػ َر.
َانَ  ،م ْـ  َخا َل َ
الس َػ ِر؟ َف َؼ َالَ :ر ْك َعي َ َ
ُط َؿ َر َط ِـ َّ
ػ  ُّ
الص َالة فل َّ
ولف صريؼ أخرى.

وألػ اإلمام ابـ باز  وجىب انؼًم تضُح انغصىل 

وكفغ يٍ

أَكغْا .
قال الشقكاين  يف إعشاص انفذىل ( :)97وا ْلح ِ
قت ُح ِّج َّق ِة
اص ُؾ َأ َّن ُن ُب َ
َ َ
السـ َِّة ا ْلؿ َطفر ِة و ِ
ػ فِل َذل ِ َؽ
ور ٌة ِديـ ِ َّق ٌة َو َٓ ُي َخال ِ ُ
اسي ْؼ َال َل َفا بِي َْش ِري ِع ْإَ ْح َؽا ِم َض ُر َ
ُ َّ َ َ ْ
ُّ
إِ َّٓ َم ْـ َٓ َح َّظ َل ُف يف ديـ اإلسالم.
قل ُت ِ
وقال الرازي  يف تفضريِ ( :)065/33م َخا َل َػ َة الرس ِ
ب
قج ُ
َّ ُ
ُ
ا ْل ُؽ ْػ َر ل ِ َؼ ْقل ِ ِف َت َعا َلك[ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ] {النساء.}75:

وقال أجري 

يف انشغيؼح (« :)703 /0جؿقع فرائض اهلل اليل

فرضفا اهلل يف كيابف ٓ ُيعؾؿ الحؽؿ فقفا إٓ بســ رسقل اهلل  هذا ققل طؾؿاء
الؿسؾؿقـ ،مـ قال غقر هذا خرج طـ مؾة اإلسالم ،ودخؾ يف مؾة الؿؾحديـ.

كعقذ باهلل مـ الضاللة بعد الفدى .وقد روي طـ الـبل  وطـ صحابيف 
مثؾ ما بقـت لؽ ،فاطؾؿ ذلؽ».
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ثاَيا:األصنح يٍ انضُح انُثىيح ػهً األيغ تاتثاع صُح انغصىل صهً اهلل ػهيّ وصهى

وقال ابـ حزم  يف احملهً (َ :)9=1/6و َأ َّما َم ْـ َأ ْقدَ َم َط َؾك َما َص َّح ِطـْدَ ُه
اط َي َؼدَ َج َق َاز م َخا َل َػيِ ِف  كَافِر َح َال ُل الدَّ ِم َوا ْلؿ ِ
الَ ،وإِ ْن َل ْؿ
َط ْـ الـَّبِ ِّل َ فنِ ْن ْ
َ
ٌ
ُ
يعي َِؼدْ َذل ِ َؽ َففق َف ِ
اس ٌؼ َق َال َت َعا َلك[ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
َُ
َْ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ]
{النساء.}75:

وقال  يف األدكاو ( :)81/3ولق أن امرأ قال ٓ كلخذ إٓ ما وجدكا
يف الؼرآن لؽان كافرا بنجؿاع إمة ولؽان ٓ يؾزمف إٓ ركعة ما بقـ دلقك الشؿس
إلك غسؼ الؾقؾ وأخرى طـد الػجر ٕن ذلؽ هق أقؾ ما يؼع طؾقف اسؿ صالة
وٓ حد لْلكثر يف ذلؽ وقائؾ هذا كافر مشرك حالل الدم والؿال وإكؿا ذهب
إلك هذا بعض غالقة الرافضة مؿـ قد اجيؿعت إمة طؾك كػرهؿ ،وباهلل تعالك
اليقفقؼ.
قال الحافظ ابـ طبد البر  يف جايغ تياٌ انؼهى وفضهّ  :أصقل العؾؿ
الؽياب والسـة ،والسـة تـؼسؿ إلك قسؿقـ:
أدضمها :إجؿاع تـؼؾف الؽافة طـ الؽافة ففذا مـ الحجج الؼاصعة لْلطذار
كصا مـ كصقص اهلل يجب
إذا لؿ يقجد هـاك خالف ومـ رد إجؿاطفؿ فؼد رد ًّ
اسييابيف طؾقف وإراقة دمف إذا لؿ ييب لخروجف طؿا أجؿع طؾقف الؿسؾؿقن
وسؾقكف غقر سبقؾ جؿقعف.
وانضغب انثاين يٍ انضُح خرب أحاد والثؼات إنبات الؿيصؾ اإلسـاد
ففذا يقجب العؿؾ طـد جؿاطة طؾؿاء إمة الذيـ هؿ الحجة والؼدوة ومـفؿ مـ
يؼقل أكف يقجب العؾؿ والعؿؾ.
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الشبهة األوىل:
سقء ففؿفؿ لؼقل اهلل تعالك[ :ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸ ] {النحل.}98:
واضح ،ومب ِّق ٌـ لؽؾ شلء ،فال يحياج معف إلك ُسـة..
قالقا :فالؼرآن ب ّق ٌـ،
ٌ
والجقاب :قال الجصاص  يف أدكاو انقغآٌ (َ :)376/2ي ْعـِل بِ ِف
يـ بِالـَّص والدَّ َٓ َل ِةَ ،فؿا مِـ ح ِ
ان ُك ِّؾ َشل ٍء مِ ْـ ُأ ُم ِ
قر الدِّ ِ
هلل َأ ْط َؾ ُؿ :تِ ْب َق ُ
اد َن ٍة َجؾِق َؾ ٍة
َ ْ َ
ِّ َ
َو َا ُ
ْ
َو َٓ َدقِق َؼ ٍة َّإٓ َول ِ َّؾ ِف فِ َقفا ُح ْؽ ٌؿ َقدْ َب َّقـَ ُف فِل ا ْلؽِي ِ
َاب ك ًَّصا َأ ْو َدلِ ًقالَ ،ف َؿا َب َّقـَ ُف الـَّبِ ُّل 
َفنِك ََّؿا َصدَ َر َط ْـ ا ْلؽِي ِ
َاب بِ َؼ ْقل ِ ِف َت َعا َلك[ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ] {احلرش ،}1:وققلف تعالك[ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ] {الشورى،}51:
َو َق ْقل ِ ِف[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ] {النساء.}10:
قل َففق َطـ اهللِ  و ُهق مِـ تِبق ِ
ان ا ْلؽِي ِ
َاب َل ُف َِٕ ْم ِر اهللِ إ َّياكَا
َ َ ْ َْ
الر ُس ُ ُ َ ْ
َف َؿا َب َّقـَ ُف َّ
بِ َطا َطيِ ِف َوا ِّت َبا ِع َأ ْم ِر ِه.
اإلجؿاع َفؿصدَ ره َأيضا طـ ا ْلؽِي ِ ِ
ِ
ِ ِ
َاب َقدْ َد َّل َط َؾك
َاب َٕ َّن ا ْلؽي َ
َ ْ ُُ ْ ً َ ْ
َو َما َح َص َؾ َط َؾ ْقف ْ ْ َ
ِص َّح ِة ُح َّج ِة ْ ِ
اإل ْج َؿا ِعَ ،و َأك َُّف ْؿ َٓ َي ْجي َِؿ ُع َ
قن َط َؾك َض َال ٍل.
وما َأوجبف ا ْل ِؼقاس و ِ
الر ْأ ِي َو َسائِ ُر ُض ُر ِ
وب ِآ ْسيِدْ َٓ ِل مِ ْـ
َ ُ َ ْ
َ َ ْ ََُ
اجي َفا ُد َّ
قل َخب ِر ا ْلق ِ
ِ ِ
اح ِد ج ِؿقع َذل ِ َؽ مِـ تِبق ِ
ِ
ان ا ْلؽِي ِ
َاب@ َِٕ َّك ُف َقدْ َد َّل َط َؾك
ْ َْ
َ ُ
آ ْسي ْح َسان َو َق ُب ِ َ َ
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َذل ِ َؽ َأ ْج َؿ َعَ ،ف َؿا مِ ْـ ُح ْؽ ٍؿ مِ ْـ َأ ْح َؽا ِم الدِّ ِ
يـ َّإٓ َوفِل ا ْلؽِي ِ
َاب تِ ْب َقا ُك ُف مِ ْـ القجقه
اليل ذكركا.

وقال السؿعاين 

يف قىاعغ األصنح

( :)39/0قال الشافعل 

لقست تـزل بلحد يف الديـ كازلة إٓ ويف كياب اهلل تعالك الدلقؾ طؾك سبقؾ
الفدى فقفا.
فنن قال قائؾ أن مـ إحؽام مايثبت لفذا بالسـة قؾـا ذلؽ ملخقذ مـ كياب
اهلل يف الحؼقؼة ٓن كياب اهلل تعالك أوجب طؾقـا اتباع الرسقل صؾقات اهلل طؾقف
وفرض طؾقـا إخذ بؼقلف وحذركا مخالػيف@ قال اهلل تعالك[ :ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ] {احلرش ،}1:وقال تعالك[ :ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ] {التغابن ،}21:وقال تعالك[ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ] {النور.}74:
قال الشافعل : فؿا ققؾ طـ رسقل اهلل  فعـ اهلل ققؾ.
وقال الشقكاين  يف فتخ انقضيغ  :ومعـَك كَقكِ ِف تِبقاكًا ل ِ ُؽ ِّؾ  َشل ٍء َأ َّن فِ ِ
قف
ْ َْ
َ َْ
ْ
ِ ِ
ِ
ا ْلبق َ ِ ِ ِ
ِ
السـ َِّةَ ،و َأ َم َر ُه ْؿ بِا ِّت َبا ِع
ََ
قؿا َبؼ َل مـ َْفا َط َؾك ُّ
ان ل َؽث ٍقر م َـ ْإَ ْح َؽامَِ ،و ْاإل َحا َل ُة ف َ
رسقل ِ ِف  فِقؿا ي ْلتِل بِ ِف مِـ ْإَح َؽامِ ،و َصا َطيِ ِف كَؿا فِل ْأي ِ
ات ا ْل ُؼ ْرآكِ َّق ِة الدَّ ا َّل ِة َط َؾك
َ
َ ْ
َ
َ َ
َ
َ ُ
قت ا ْل ُؼ ْر َ
آن ومثؾف معف» .
َذل ِ َؽَ ،و َقدْ َص َّح َطـْ ُف َ أ َّك ُف َق َال« :إِكِّل ُأوتِ ُ
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الشبهة الثانية:
سقء ففؿفؿ لؼقل اهلل تعالك ﴿ :ﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅ ﴾.
واجلىاب يٍ وجهني ،انىجّ األول :أن الؿراد بالؽياب هـا هق الؾقح
الؿحػقظ كؿا فس ره جؿاطة مـ الصحابة واليابعقـ ومـ بعدهؿ ،وإذا أريد بف
(الؾقح الؿحػقظ) فال حجة لفؿ فقف.

أخرج الطربي ،بسـده ،طـ ابـ طباس 

قال[ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ] {األىعام : }41:ما تركـا شق ًئا إٓ قد كيبـاه يف أم الؽياب.
أيضا ،طـ يقكس قال[ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ] قال :كؾفؿ
وأخرج ً
مؽيقب يف أم الؽياب.
وأخرج طبد الرزاق يف اليػسقر :طـ معؿر  ،طـ قيادة يف ققلف تعالك [ :ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ] ،قال  " :يف الؽياب الذي طـده" .
وقال الؼرصبل  :ققلف تعالك[ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ] أي :يف الؾقح
الؿحػقظ ،فنكف أنبت فقف ما يؼع مـ الحقاث .وققؾ :أي يف الؼرآن ،أي :ما تركـا
شق ًئا مـ أمر الديـ إٓ وقد دلؾـا طؾقف يف الؼرآن ،إما دٓلة مبقـة مشروحة ،وإما
مجؿؾة ييؾؼك بقاهنا مـ الرسقل -طؾقف الصالة والسالم -أو مـ اإلجؿاع ،أو مـ
الؼقاس الذي يثبت بـص الؽياب  ...اجلايغ ألدكاو انقغآٌ (<.):81 /
انىجّ انثاين :أن الؼرآن دل طؾك حجقةالسـة@ فقؿا سبؼ مـ إدلة.
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قال الخطابل  يف يؼامل انضٍُ ( :)8/0أخرب سبحاكف أكف لؿ يغادر
شقئا مـ أمر الديـ لؿ ييضؿـ بقاكف الؽياب إ ّ
ٓ أن البقان طؾك ضربقـ بقان جؾل
تـاول الذكر كصا وبقان خػل اشيؿؾ طؾقف معـك اليالوة ضؿـًا فؿا كان مـ هذا

الضرب كان تػصقؾ بقاكف مقكقٓ إلك الـبل 

وهق معـك ققلف سبحاكف:

[ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ] {النحل ،}11:فؿـ جؿع بقـ
الؽياب والسـة فؼد اسيقىف وجفل البقان.
وقال شقخ اإلسالم  كؿا يف رلًىع انفتاوي (َ :)062/39ق ْق َل ُف:
َاب اهللِ َٓ بِعؿقمِ ِف و َٓ بِ ُخص ِ
َاب اهلل) " إك ََّؿا َي ْش َؿ ُؾ َما َل ْق َس فِل ِكي ِ
( َل ْق َس فِل كِي ِ
قص ِف
ُ
َ
ُُ
ِ
ِ
احيِ ِف بِ ُع ُؿقمِ ِف َفنِ َّك ُف فِل ِكي ِ
َاب اهللِ@ َِٕ َّن َق ْق َلـَاَ :ه َذا فِل
َاب اهلل َط َؾك إ َب َ
َفنِ َّن َما َد َّل كي ُ
َاب اهللِ يعؿ ما ُهق فِ ِ
قف بِا ْل ُخ ُص ِ
كِي ِ
قص َوبِا ْل ُع ُؿقمَِ .و َط َؾك َه َذا َم ْعـَك َق ْقلف َت َعا َلك:
َ ُ ُّ َ َ
[ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ] {النحلَ ،}19:و َق ْقل ِ ِف[ :ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ] {يوسفَ ،}222:و َق ْقل ِ ِف[ :ﮀ ﮁ ﮂ
ِ
َاب ُه َق ا ْل ُؼ ْر َ
آن.
ﮃ ﮄ ﮅ ]َ ،ط َؾك َق ْق ِل َم ْـ َج َع َؾ ا ْلؽي َ
َو َأ َّما َط َؾك َق ْق ِل َم ْـ َج َع َؾ ُف ال َّؾ ْق َح ا ْل َؿ ْح ُػ َ
قظَ :ف َال َي ِجل ُء َه ُفـَاَ .يدُ ُّل َط َؾك َذل ِ َؽ:
الشر َط ا َّل ِذي َنبت جقازه بِسـ ٍَّة َأو إجؿاعٍ :ص ِحقح بِ ِ
آ ِّت َػ ِ
اق َف َق ِ
ب َأ ْن َي ُؽ َ
قن
ج ُ
َ ٌ
َ َ َ َ ُُ ُ ْ ْ َ
َأ َّن َّ ْ
َاب اهللِ بِ ُخص ِ
قص ِف َلؽِ ْـ فِل كِي ِ
قن فِل ِكي ِ
فِل كِي ِ
َاب اهللَِ .و َقدْ َٓ َي ُؽ ُ
َاب اهللِ ْإَ ْم ُر
ُ
ِِ
بِا ِّتبا ِع ِ
َاب اهللِ بِ َف َذا ِآ ْطيِ َب ِ
قن فِل ِكي ِ
قـَ .ف َق ُؽ ُ
ارَّ َِٕ .ن َجامِ َع
السـَّة َوا ِّت َبا ِع َسبِق ِؾ ا ْل ُؿ ْممـ َ
َ
ُّ
ا ْل َجامِ ِع َجامِ ٌع َو َدل ِ َقؾ الدَّ لِق ِؾ َدل ِ ٌقؾ بِ َف َذا ِآ ْطيِ َب ِ
ار.
وقال الؼرايف  يف َفائش األصىل ( :)2002/7هذه إدلة تدل طؾك
اشيؿال الؽياب طؾك كؾ إمقر ابيداء ،أو بقاسطة؟.
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األول تاعم؛ لخؾق ضاهر كياب اهلل تعالك طـ دقائؼ الفـدسة والحساب،
وتػاريع الحقض والقصايا.
وانثاين ٓ :يضركا@ ٕن كياب اهلل تعالك ،لؿا دل طؾك وجقب قبقل ققل

الرسقل  ... كان كياب اهلل تعالك دا ً
ٓ طؾك هذه إحؽام.

وأخرج ابـ طبد البر  يف جايغ تياٌ انؼهى وفضهّ َط ْـ ُش َر ْي ٍحَ ،أ َّن
ض فِ ِ
قف بِ َؿا فِل كِي ِ
اك َأ ْم ٌر َفا ْق ِ
َاب اهللِ َفنِ ْن َأ َت َ
َب إِ َل ْق ِف« :إِ َذا َأ َت َ
اك َما َل ْق َس فِل
ُط َؿ َرَ ،كي َ
كِي ِ ِ
َاب و َلؿ يسـ فِ ِ
ِ ِ
ض بِؿا سـ فِ ِ
قل اهللَِ ،فنِ ْن َأ َت َ
قف َر ُس ُ
قف
اك َما َل ْق َس فل كي ٍ َ ْ َ ُ َّ
َاب اهلل َفا ْق ِ َ َ َّ
َاب اهللِ
ِ
اك َما َل ْق َس فِل كِي ِ
قل اهللِ َ فا ْق ِ
َّاسَ ،وإِ ْن َأ َت َ
َر ُس ُ
اجي ََؿ َع َط َؾ ْقف الـ ُ
ض بِ َؿا ْ
قل اهللِ و َلؿ ي َي َؽ َّؾؿ فِ ِ
َو َل ْؿ َي ُسـَّ ُف َر ُس ُ
قف َأ َحدٌ َف َل َّي ْإَ ْم َر ْي ِـ ِش ْئ َت َف ُخ ْذ بِ ِف»
َ ْ َ ْ
و َق َال َأ ُبق ُط َؿ َر َه َؽ َذا ُر ِو َي َط ْـ َد ُاو َد َه َذا ا ْل َح ِد َ
يثَ ،أ ْل َػا ُض ُف ُم َخال ِ َػ ٌة ل ِ َؿا َر َوا ُه
اظ ،وفِ ِ
قف َر ٌّد َط َؾك َم ْـ َق َال :إِ َّن ُك َّؾ ك ِ
َّاس َف ِػل كِي ِ
َاز َل ٍة َتـ ِْز ُل بِالـ ِ
َاب اهللِ@
ال ِّث َؼ ُ
ات ا ْل ُح َّػ ُ َ
ل ِ َؼ ْقل ِ ِف [ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ] [إكعامَ ، ]9> :و[ﭲ ﭳ ﭴ]
{النحل.}19:
***
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انشثهح انثانثح:
قٕهلي :بعض أحادٖح الشٍ ٛتتعازض وع الكسآُ
والجقاب :أن هذا اخيالف يف الظاهر ،وأما يف الحؼقؼة فال اخيالف ،وهق
الذي صـػت فقف الؽيب تحت مسؿك مخيؾػ الحديث ،ومشؽؾ الحديث
ومؿـ ألػ يف هذا الباب اإلمام الشافعل بعـقان استالف احلضيث  ،وٓبـ
قيقبة تأويم خمتهف احلضيث .
الح ِديث َو ُه َق َأن
قال ابـ جؿاطة  يف ادلُهم انغوٌ (ُ :)61م ْخيَؾػ َ
يقجد حديثانميضادان فِل ا ْلؿعـك فِل ال َّظ ِ
حدهؿا َو ُه َق فـ
اهر َفقجؿع َأو يرجح َأ
َ ْ
ُ
َ
ِ ِ
عؾؿاء وإكؿؾ يؽؿؾ ل ْؾ ِؼ َقام بِ ِف ْإَئِ َّؿة مـ أهؾ
ُم ِف ّؿ تضطر إِ َل ْقف َجؿقع صقائػ ا ْل َ
الشافِ ِعل فِ ِ
الح ِديث َوا ْل ِػ ْؼف َو ْإُ ُصقل الغقاصقن طؾك ا ْلؿ َعاكِل َوقد صـػ َّ
قف ِكيَابف
َ
ِ
ا ْل َؿ ْع ُروف بِ ِف َولؿ ي ْؼصد اسيقعابف بؾ ذكر جؿ َؾة تـبف ا ْل َع ِ
نؿ
ارف طؾك َص ِريؼ َذلؽ َّ
ِ
ِ ِ
قرة لؿ يشؽؾ
صـػ فقف ا ْبـ ُق َي ْق َبة َوأحسـ فل بعض َومـ جؿع ْإَ ْو َصاف ا ْل َؿ ْذ ُك َ
ِ
ِ
ِ
قح ْق ِـ ميضاديـ َفؿـ
َط َؾ ْقف َش ْلء مـ َذلؽ َق َال ا ْبـ ُخ َز ْي َؿة َٓ أطرف حديثقـ َصح َ
ِِ
ك َ ِ
قـفؿا
َان طـْده َفؾ َق ْلتـل ٕؤلػ َب َ
وأخرج الخطقب  يف انكفايح ( ):98طـ أبل َب ْؽ ٍر ُم َح َّؿدَ ْب َـ
ف َأ َّكف ر ِوي َط ِـ الـَّبِل  ح ِدي َث ِ
إِ ْس َح َ
ان بِنِ ْسـَا َد ْي ِـ
َ
اق ْب ِـ  ُخ َز ْي َؿ َة أكف قالَ َٓ « :أ ْط ِر ُ ُ ُ َ
ِّ
َان ِطـْدَ ه َف ْؾق ْل ِ
ِ
حقحق ِـ مي ََضاد ِ
ان َ ،ف َؿ ْـ ك َ
ػ َب ْقـ َُف َؿا».
ت بِ ِف َحيَّك ُأ َؤ ِّل َ
ُ َ
َّ
َص َ ْ ُ
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قال ابـ حزم  يف اإلدكاو ( :)011/0وإذ قد بقـ اهلل لـا أن كالم كبقف

إكؿا هق كؾف وحل مـ طـده وأن الؼرآن وحل مـ طـده وأيضا فؼد قال فقف :

[ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ] {النساء}11:

 ،فصح هبذه أية صحة ضرورية أن الؼرآن والحديث الصحقح ميػؼان هؿا شلء
واحد ٓ تعارض بقـفؿا وٓ اخيالف يقفؼ اهلل تعالك لػفؿ ذلؽ مـ شاء مـ
طباده ويحرمف مـ شاء ٓ إلف إٓ هق كؿا يميت الػفؿ والذكاء والصرب طؾك الطؾب
لؾخقر مـ شاء ويميت البؾدة وبعد الػفؿ والؽسؾ مـ شاء كسلل اهلل مـ هبيف ما
يؼرب مـف ويزلػ لديف آمقـ وصح بؿا ذكركا بطالن ققل مـ ضرب الؼرآن بعضف
ببعض أو ضرب الحديث الصحقح بعضف ببعض أو ضرب الؼرآن بالحديث
بعضفؿا ببعض.
***
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الشبهة الرابعة:
قالٕا قد ٔزد حدٖح أُ الٍيب  قاه«:وا داءكيعينفاعسضٕٓ عم ٜالكسآُ ،فإُ
ٔافكْ فأٌا قمتْٔ ،إُ َخالفْ فمي أقمْ»
واجلىاب يٍ وجهني:
األول :كقػ قبؾيؿ هذا الحديث الؿؽذوب الؿقافؼ لؾفقى مع ردكؿ لثقابت
السـة وأهنا ٓ حجقة فقفا.
وانىجّ انثاين :أن هذا الحديث مؽذوب طؾك الـبل  جاء مـ طدة
صرق وألػاظ ٓ يصح مـفا شل.
َق َال العجؾقين  فِل َخاتِ َؿة كِتَابف كشف اخلفاء (َ " :):89 /8و َباب
إِذا َس ِؿ ْع ُي ْؿ طـل َح ِديثا فاطرضقه طؾك كياب اهللَ ،فنِن َوافؼف فاقبؾقه َوإِ َّٓ َفر ُّدو ُه"
ِ ِ
الح ِديث مـ أوضع الؿقضقطات@ بؾ َص َّح ِخ َالففَ « :أٓ
لؿ يثبت فقف َش ْلءَ ،و َه َذا َ
وإِكِّل ُأوتقت ا ْل ُؼرآن ومثؾف معف» وجاء فِل ح ِديث آخر ص ِ
حقحَ َٓ « :أل َػ ْق ِـ أحد ُكؿ
َ
َ
ََ َ َ
ْ َ
َ
ُميؽئا طؾك ميؽل يصؾ إِ َل ْق ِف طـل َح ِديث َف َق ُؼقل َٓ :كجد َه َذا الحؽؿ فِل ا ْل ُؼ ْرآن،

َأٓ َوإِكِّل ُأوتقت ا ْل ُؼ ْرآن َومثؾف َم َعف».

وقال الشافعل  يف األو (َ :)06/7ه َذا َغقر معر ٍ
وف ِطـْدَ كَا َط ْـ
ُْ َ ُْ
وف َط ْـ رس ِ
رس ِ
ف َما
ف َه َذا َو َل ْق َس ُي ْع َر ُ
قل اهللِ ِ طـْدَ كَا ِخ َال ُ
قل اهللِ َ وا ْل َؿ ْع ُر ُ
َ ُ
َ ُ
ِ
ِِ
َأراد َخاصا و َطاما و َفر ًضا و َأدبا وك ِ
َاس ًخا َو َمـ ُْس ً
اهلل
َ ًَ َ
قخا َّإٓ بِ ُسـَّيف  ف َ
َ َ ًّ َ ًّ َ ْ
قؿا َأ َم َر ُه ُ
بِ ِف َفق ُؽ ُ ِ
َاب بِ ُح ْؽ ِؿ ا ْل َػ ْر ِ
السـَّ ُة ُت َب ِّقـُ ُف.
قن ا ْلؽي ُ
َ
ض َو ُّ
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وقال الدارقطـل  يف تعؾقؼف طؾك اجملغودني ٓبـ حبان (:)333
الزك ِ
ب َؾ َغـِل َطـ َطؾِل ب ِـ ا ْلؿ ِديـِلَ ،أ َّكف َق َالَ :لقس لِف َذا ا ْلح ِد ِ
َاد َق ُة
يث َأ ْص ٌؾَ ،و َّ
َ
ْ َ َ
ْ
ُ
ِّ ْ
َ
َ ِّ
ان َه َذا ُهق ابـ ُأ ْخ ِ
ت ُم َح َّؿ ِد ْب ِـ َك ْع ٍ
يثَ ،و ُط ْث َؿ ُ
َو َض َع ْت َه َذا ا ْل َح ِد َ
ب ا ْل َؼ َرضِ ُّل.
َ ْ ُ
وقال ابـ بطة  يف اإلتاَح بعد إخراجف لفذا الحديث برقؿ (:)918
َق َال اب ُـ الس ِ
اجلَ :ق َال َأبِل َ ه َذا َح ِد ٌ
قع َط ِـ الـَّبِ ِّل َ .ق َالَ :و َب َؾ َغـِل
يث َم ْق ُض ٌ
ْ
َّ ِّ
الزك ِ
َطـ َطؾِل ب ِـ ا ْلؿ ِديـِلَ ،أ َّكف َق َالَ :لقس لِف َذا ا ْلح ِد ِ
َاد َق ُة َو َض َع ْت َه َذا
يث َأ ْص ٌؾَ ،و َّ
َ
ْ َ َ
َ ِّ ُ
ْ ِّ ْ
الش ْق ُخَ " :و َصدَ َق اب ُـ الس ِ
ا ْل َح ِد َ
يث َق َال َّ
اج ِّلَ ،وا ْب ُـ ا ْل َؿ ِديـ ِ ِّل َّ َِٕ ،ن َه َذا
ْ
َّ
ِ
يث ِكيَاب اهللِ ي َخال ِ ُػف ،وي َؽ ِّذب َقائِ َؾف وو ِ
اض َع ُفَ ،وا ْل َح ِد ُ
ا ْل َح ِد َ
السـَّ ُة
الصح ُ
يث َّ
ُ َ َ
ُ َُ ُ
ُ
ُ
قحَ ،و ُّ
ِ ِ
ِ
اهلل [ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ا ْل َؿاض َق ُة َط ْـ َر ُسقل اهلل َ ت ُر ُّد ُه َق َال ُ

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ِ
ِ
قعَ ،و َٓ
اهلل َ أ ْن ك َْس َؿ َع َو ُكط َ
ﯭ ﯮ] {النساءَ " }75:وا َّلذي َأ َم َركَا ُ
ِ
ِ ِِ
ار َجَ ،و َٓ ُك َع ِ
قسَ ،و َٓ َك ْؾي َِؿ َس َل َفا ا ْل َؿ َخ ِ
ار َضفا
الس َال ُم ا ْل َؿ َؼايِ َ
ك َْض ِر َب ل َؿ َؼا َليف َط َؾ ْقف َّ
اإليؿ ِ
ِ
بِا ْلؽِي ِ
ان َوالي َّْص ِد ِيؼ َوالي َّْسؾِ ِ
قؿ إِ َذا َص َّح ْت
َابَ ،و َٓ بِ َغ ْق ِر ِهَ ،و َلؽِ ْـ َك َي َؾ َّؼ َ
اها بِ ْ َ
ِ
الر َوا َي ُة.
بِ َذل َؽ ِّ
الر ْح َؿ ِـ
وقال ابـ طبد البر  يف جايغ تياٌ انؼهى (=َ - 89:ق َال َط ْبدُ َّ
الزك ِ
َاد َق ُة َوا ْل َخ َق ِار ُج َو َض ُعقا َذل ِ َؽ ا ْل َح ِد َ
يثَ ،ي ْعـِل َما ُر ِو َي َطـْ ُف 
ا ْب ُـ َم ْف ِد ٍّيَّ " :
َأ َّكف َق َال« :ما َأتَاكُؿطـِّل َفاطرِ ُضقه ط َؾك كِت ِ ِ
ِ
َاب اهلل ِ َف َلكَا ُق ْؾ ُت ُف َوإِ ْن
َاب اهلل َفنِ ْن َوا َف َؼ كت َ
ُ َ
ْ
ْ َ
ُ
َ
ػ ُأ َخالِ ُ ِ
َخا َل َ ِ
َاب اهلل ِ َف َؾ ْؿ َأ ُق ْؾ ُف َأكَاَ ،و َك ْق َ
َاب اهللَِ ،وبِ ِف َهدَ اكِل اهللُ» َو َه ِذ ِه
ػ كت َ
ػ كت َ
قح الـَّ ْؼ ِؾ مِـ س ِؼ ِ
اظ َٓ َت ِصح َطـْف ِ طـْدَ َأ ْه ِؾ ا ْل ِع ْؾ ِؿ بِص ِ
ْإَ ْل َػ ُ
ح ِ
قؿ ِف َو َقدْ َط َار َض
َ
ُّ ُ
ْ َ
يث َق ْق ٌم مِ ْـ َأ ْه ِؾ ا ْل ِع ْؾ ِؿ َف َؼا ُلقا :ك َْح ُـ َك ْع ِر ُض َه َذا ا ْل َح ِد َ
َه َذا ا ْل َح ِد َ
يث َط َؾك
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َاب اهللِ
َاب اهللِ َق ْب َؾ ُك ِّؾ َشل ٍء َو َك ْعي َِؿدُ َط َؾك َذل ِ َؽَ ،قا ُلقاَ :ف َؾ َّؿا َط َر ْضـَا ُه َط َؾك كِي ِ
كِي ِ
ْ
َاب اهللِ@ َِٕكَّا َلؿ ك ِ
َجدْ فِل كِي ِ
َط َّز َو َج َّؾ َو َجدْ كَا ُه ُم َخال ِ ًػا لِؽِي ِ
َاب اهللِ َأ َّٓ َك ْؼ َب َؾ مِ ْـ
ْ
ِ
يث رس ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َاب اهللِ ُي ْطؾِ ُؼ ال َّي َل ِّس َل
َاب اهللَ ،ب ْؾ َو َجدْ كَا كي َ
قل اهلل  إِ َّٓ َما َوا َف َؼ كي َ
َحد َ ُ
اطيِ ِف َو ُي َح ِّذر ا ْلؿ َخا َل َػ َة َط ْـ َأم ِر ِه ُجؿ َؾ ًة َط َؾك ُك ِّؾ َح ٍ
بِ ِف ْ
ال ".
وإَ ْم َر بِ َط َ
ْ
ْ
ُ ُ
وقال ابـ حزم  يف إدكاو اإلدكاو ( :)=</8وهذا هق كسبة الؽذب

إلك رسقل اهلل ٕ كف حؽل طـف أكف قال لؿ أقؾف فلكا قؾيف فؽقػ يؼقل ما لؿ يؼؾف

هؾ يسيجقز هذا إٓ كذاب زكديؼ كافر أحؿؼ إكا هلل وإكا إلقف راجعقن طؾك طظؿ
الؿصقبة بشدة مطالبة الؽػار لفذه الؿؾة الزهراء وطؾك ضعػ بصائر كثقر مـ
أهؾ الػضؾ يجقز طؾقفؿ مثؾ هذه الباليا لشدة غػؾيفؿ وحسـ ضـفؿ لؿـ أضفر
لفؿ الخقر..
أول ما كعرض طؾك الؼرآن الحديث الذي ذكرتؿقه فؾؿا طرضـاه وجدكا
الؼرآن يخالػف ..نؿ ساق بعض إدلة مـ الؼرآن اليل تخالػف.
وقال الشقكاين  يف إعشاص انفذىل َ :و َأ َّما َما ُي ْر َوى مِ ْـ َص ِر ِيؼ َن ْق َب َ
ان فِل
اد ِ
ض ْإَح ِ
ْإَ ْم ِر بِ َع ْر ِ
يث َط َؾك الؼرآن فؼال يحقك بـ معقـ :إكف مقضقع َو َض َع ْي ُف
َ
الزك ِ
َاد َق ُة.
َّ
َو َق َال ا
الشافِ ِع ُّلَ :ما َر َوا ُه َأ َحدٌ َط َّؿ ْـ َي ْث ُب ُت َح ِدي ُث ُف فِل َش ْل ٍء َص ِغ ٍقر َو َٓ َكبِ ٍقر.
َو َق َال ا ْب ُـ َط ْب ِد ا ْل َب ِّر  فِل كِي ِ
الر ْح َؿ ِـ ْب ُـ َم ْف ِد ٍّي:
َاب جَا ِيغِ انْؼِهْىِ َ :ق َال َط ْبدُ َّ
يثَ « :ما َأ َتا ُك ْؿ َطـِّل َفا ْط ِر ُضق ُه َط َؾك ِكي ِ
الزكادقة والخقارج وضعقا َح ِد َ
َاب اهللِ َفنِ ْن
ِ
ػ َف َؾ ْؿ َأ ُق ْؾ ُف».
َاب اهللِ َف َلكَا ُق ْؾ ُي ُف َوإِ ْن َخا َل َ
َوا َف َؼ كي َ
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يث ا ْل َع ْر ِ
ض َق ْق ٌم َف َؼا ُلقاَ :ط َر ْضـَا َه َذا ا ْل َح ِد َ
َو َقدْ َط َار َض َح ِد ُ
قع َط َؾك
يث ا ْل َؿ ْق ُض َ
َاب اهللِ َف َخا َل َػ ُفَِٕ ،كَّا َو َجدْ كَا فِل ِكي ِ
كِي ِ
َاب اهللِ[ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ] {احلرش ،}1:ووجدْ كَا فِ ِ
قف[ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
َ َ َ
ﭵ ] {آل عمران }42:ووجدْ كَا فِ ِ
قف[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ] {النساء.}10:
َ َ َ
اكيفك ما أردكا بقاكف يف هذه الؿسللة طؾك جفة آخيصار،
كسلل اهلل جؾ وطال أن يشرح لفا صدور الؿسيبصريـ،
ويجعؾفا حجة طؾك الؿعرضقـ وباهلل اليقفقؼ.
كتبْ حيٗ ٜبَ عم٘ احلجٕسٙ
/:رحب 9::8/هـ
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