
  

 

  



 ؛وسوول   عليووه  اهلل  صوول   اهلل  رسوو    أحاديث  من  هفهم    عليه  شكلي    ما  للمؤمن  ضيعر    قد

َلل  ا}  سوواحانه   فقووا   المشووك؛ ؛  تلوو   لحل    األمثل  الطريق  إل   تعال   اهلل  أرشدنا  وقد  َفاسووَ

َكر    َأَهَل  نَت  َ   إ نَ   الذِّ  ينالمووؤمن  بعوو   علوو   يخفوو   قدف  ذل   معو  [،43  ]النحل   {َتَعَلم  نَ   َل   ك 

 وفووت   اإليمووان،  موون  الصوودور  يف  ما  امتحان  ومنها  ذل ،  يف  وجل  عز  اهلل  أودعها  التي   كَ الح  

 العلوو   موون  المووؤمن  ؤتاهي    ما  وبقدر  ؛درجا   هبا  تعال   اهلل  يرفعه   للعلماء  الجهاد  من  أب اب

نَ } تعال   قا  ؛الصحي  للفه   والت فيق  الهداية  أب اب  من  له  فت ي    واإليمان ل   لووَ َ  َومووَ  َيَجعووَ

 [.40  ]الن ر   {ن  ر    م نَ   َله   َفَما  ن  ًرا  َله    اهلل  

 قوود  وسوول   عليووه  اهلل  صوول   الناووي  عوون  موورو   لحووديث  مدارسووة  العلميووة  ال رقة  هذه  ويف

 والجماعووة السوونة أهوول مخالف  حاو و ،فهمه عليه  والتاس معناه الناس بع  عل   أشكل

 وإعموواًل  .(1)سوواحانه الاووار  صووفا  بوواب يف ومسوولكه  السوول  موونه  علوو  بووه التشووبيَ  

 قاوو    حوو    العلوو   أهوول  كوو؛   بيووان  ثوو   ،الحووديث  نص    إيراد  من  ابتداء  بد  ل  الس  ِّ   للطريق

   الشاها . دفعو  منه  يستفاد  ما  أه    إيضاحب  ذل   تاعي    ه،رد   أو  الحديث

 الحديث:  نص

 اوفيهوو   مطوو ًل،  بعضووهايف  و  ،مختصووًرا  بعضووهايف    دة،متعوودِّ   طوور   موون  الحووديث  هذا  جاء

 وأشووهرها ،«ج  برر    اهلل وطئهرر  وطرر   آخرر » وسوول   عليووه  اهلل  صوول   ق لووه  وه   ،الشاهد  م ضع

 طريقان 

 الموورأة موو زعَ  قووا   العزيووز عاوود بوون عموور عوون سوو يد، أبووي ابوون عوون األولرر : الط يرر 

 صوول  اهلل رسوو   أن عنهووا اهلل رضووي -مظعوو ن بن عثمان امرأة-  حكي   بن   خ لة  الصالحة

لررُ     إنكرر  ،»واهلل يقوو    وهوو  ه،ابنتوو   بنووي أحوودَ  محتضوون وهوو  خوور  وسوول  عليووه اهلل هِّ  ل ُتج 

بِّنُ     ُتج  ُل     و  ُتب خِّ  و     ط  و    آخ  وإ   اهلل،   يح  ر   لمن  وإنك  ،و 
 .(2)«ج  ب    الع لمين  رب    ئه ط 

 

(، وحتق ررا اقاررق   114/ 1(، واملوضرروت ال بنرت ايررو   )309احلريي  بنررت بف )رر  )   أتويررخم لف رر  ( ينظر:  1)
 (.16ت ى كف ب دفع ش)ه اقفش) ه بنت ايو   )   

/ 2اقاررررن  )) ت)رررري   و (، 2150نررررت يا ويرررره )  اررررني  )ا(، و 336(، واحلم رررري  )293/ 45أمحرررري )( أخ:جرررره 2)
(  54/ 10(، وبر   اي ممري ) عمرع اقئواوري و ن)رع اقفواوري )193-192/ 3(، واقف كهي ) أخ) ي  ك  )499

 "يج ي  ثق ال، إب أن تم: نت ت)ي اقعئيئ ب أت م قه مس ًت   ت خوق ". 



 يعلوو   عوون  راشوود،  أبووي  بوون  سووعيد  عوون  خثووي ،  بوون  عثمووان  بن  اهلل  عاد  عن  الث نية:  الط ي 

 همافضووم   وسوول ، عليووه  اهلل  صوول   اهلل  رسوو    إلوو   يسووتاقان  وحسووين  حسوون  جاء  أنه  العامر 

 .(1)«ج  ب    ال حمن  ئه وط   ط  و    آخ  وإ  نة،ب  ج  م   لةبخ  م    ال لد  إ   »  وقا    إليه،

 الحديث:  درجة

 العربووي بوونا بكوور أبوو  الحوواف  موونه   العلوو ؛ أهوول موون جمووع   الحووديث هووذا  ضووع   قوود

 .(3)الشافعي  الكناين  جماعة  ابنو  ،(2)المالكي

   يقا    أن  ذل  تحريرو

 فيهووا إذ ؛(4)المتوولخرين بعوو  كووذل  فهاضووع    وقوود  ضووعي ،  إسوونادها  األولرر   الط ي   إ 

   علتان 

 ؛عنهووا اهلل رضووي حكووي  بنوو  وخ لووة العزيووز عاوود بوون عموور بووين  النقطاع  األول    العلة

 الحوواف  وقووا  ،(5)"خ لووة موون اسماعً  العزيز عاد بن لعمر نعرف  ول"  الرتمذ    اإلما   يق  

 .(6)"حكي  بن   خ لة  من  سماع  له يعرف  ل   الضياء  الحاف  بخط  ووجد "  الع؛ئي 

 عنووه  قووا   فقوود  العزيووز؛  عاد  بن  عمر  عن  الراو   س يد  أبي  بن  محمد  جهالة  الثانية   العلة

 الحوواف  عنووه قووا  لهذاو ،(7)"المكي ميسرة بن إبراهي  عنه تفرد عرف؛ي    ل"  الذهاي   الحاف 

 .(8)"مجه  "  حجر   ابن

 

/ 22اقك)ررر  ) (، واقطررر ا  )70(، واق) غنررري  )  ارررني تمررر: نرررت ت)ررري اقعئيرررئ )   104/ 29أمحررري )( أخ:جررره 1)
(، واملرررئ  بررر ي  389/ 2(، واق) هقررري ) اءمسررر ف واق رررف ال )50/ 1(، واققضررر تي )  ارررني اقشررره ب )275

 (.427/ 10اقكم   )
 (.222اقعواصم  ت اققواصم )    (2)
 (.222إيض ح اقيق خم ) بطع حجج أ خم اقفعط خم )    (3)
(، واقشرر ي اءق)رر   ) ة ارر   اءح ديرر  اقضررع ف  293/ 45 ررنهم  اقشرر ي شررع   اءي رريو  ) حتق ررا املاررني ) (4)

 (.195/ 7واملوضوت  وأث:   اقا ئ ) اء   )
 (.317/ 4ةنت اقرت    )( 5)
 (.242ج  ع اقفح  خم )    (6)
 (.576/ 3  ئان ابتفيا  ) (7)
 (.482تق:ي  اقفه ي  )   ( 8)



 ،(1)الووذهاي الحوواف  موونه   ،العلوو   أهوول  بعوو     إسوونادها   صووح    فقوود  الث نية  الط ي   وأم 

 .(4)المتلخرين  بع   فهوضع    ،(3)والا صير   ،(2)والهيثمي

   الحديث:  ش ح

 الناووي  أن  للحديث   اإلجمالي  المعن   فإن    الحديث؛  طر   بع   ةبصح    الق    عل   بناء

 اهلل  رضووي  طالوو   أبووي  بن  علي  ابني  يننََس لحَ ل  محتضن  وه   ي ًما  خر   وسل   عليه  اهلل  صل 

لررة ال لررد إ »   وسوول   عليووه  اهلل  صل   قا   ث   ،عنه  بخ  ب نررة م  ج   ،واهلل» الثانيووة  الروايووة ويف ،«م 

لررُ      إنك  هِّ بِّنررُ      ل ُتج  ُتج  لررُ      و  ُتب خِّ ا؛ األولد إلوو  هم جوو    الخطوواب  هووذاو  ،«و   يف يقووا  عم مووً

لت ه"  اللبة  عته،  ومثلووه  بووذل ،  رميته  أن   أرد   إذا  "وجا نته  لتهوجه    بخ   تقوو    وكووذل   شووج 

 أن  والمعنوو    ،بالتشووديد  الحووديث  معنوو   هوو   هووذاو  ،هذه  من  شيء  يف  أدخلته  أن   أرد   إذا

 أنووه  أو  ذلوو ،  إل   إياه  الناس  لنس   سا   ألنه  والاخل؛  والجان  الجهل  إل   أباه  ينس   ال لد

 والجووان  الاخوول  علوو   أباه   يحمل ن  األولد  إن  هذا   عل   والمعن   .الخ؛   هذه  يف  دخلهي  

 يه ،فيوورب   لهوو   ليعووي   القتا   عن  نجا  ويَ   له ،  هفَ خلِّ لي    ماله  بإنفا   ياخل  األب  فإن  والجهل؛

   .(5)في؛عاه   ألجله   ويجهل

 .(6)وعطائه  رزقه  من  أ    «اهلل   يح  ر    لمن  إنكم »  وسل    عليه  اهلل صل   وق له

طرر    آخرر  وإ » وسوول   عليووه اهلل صوول  قووا  ثوو  ط ئهرر  و  ج   الرر حمن و   يف والووَ  ء   ،«برر  

وس األصوول   قووا  ،(8)هانفسوو   الطووائ  هووي أو ،بالطووائ  واد     بوو َ  والمووراد ،(7)بالقوود  الوود 

 

 ( وقررر ي ف هرر   رررخم  179/ 3تررت يوايررر  احلرر كم ) (4210/ 8  اقررر    ) املهرر ب ) اخف ررر ي اقاررنت اقك)ررر  )( برر 1)
   "ِإةن د  بو ".اقش  ي

 ويج يم  ثق ال".... (  "يوا  أمحي واقط ا 54/ 10ب   اي ممي ) عمع اقئواوي و ن)ع اقفواوي )( 2)
( وقر ي ف هر   ررخم 3666( ترت يواير  انرت   جرره )99/ 4بر   اق)وصر   )   ر) ح اقئج جرر  )  واوري انرت   جرره )( 3)

 / اقفحق ا اقم  (. 4692-4691وصححه أيًض  اءق)   ) حتق ا املشك ة ) .صح ح"  "  ا إةن د اقش  ي
 (.104/ 29 نهم  اقش ي شع   اءي يو  ) حتق ا املاني )( 4)
 (.200/ 5(، واقنه ي  ) غ:ي  احليي  واءث: بنت اءث  )409-408/ 1غ:ي  احليي  بنت بف )  )ينظ:   (5)
 (.200/ 5ينظ:  اقنه ي  ) غ:ي  احليي  واءث: ) (6)
 (.197/ 1قا ن اقع:ب بنت  نظوي )( 7)
 (.333(، ولف ي اق ح ح ق :ا   )   409/ 1ينظ:  غ:ي  احليي  بنت بف )  ) (8)



 مدينووة وكانوو  قريوو ، حصنها من وه  -مهد   ابن  قا   كما-  بالطائ   واد  الَ    "  الايهقي 

ا  تسم   أيًضا  الطائ   .(1)"الدارمي  قا   كما َوجًّ

  أق ا   ث؛ثة  عل   الجملة  هذه  تفسير  يف  والجماعة  السنة هلأ  علماء  أنظار  ع تن     وقد

 تع ل : اهلل  بصف ت  الجملة لهذه  تعل   ال  أنه  األول:  الق ل 

طرر    آخرر  وإ » وسوول   عليووه اهلل  صل   ق له  تفسير  أن  الق    هذا  أصحاب  يرى ط ئهرر  و   و 

ج    ال حمن  غووزاة آخوور وكانوو  بالطووائ ، بالمشووركين وجوول عووز اهلل أوقووع ما آخر إن  ه  «ب  

    الق    هذا  إل  ذه   ممنو  وسل ،  عليه  اهلل  صل  اهلل  رس    غزاها

 أنووه -الحووديث راو - عيينووة  بوون  سووفيان  عوون  الفاكهي  أسند  فقد  عيينة:  بن  سفي    اإلم م

 أهوول  لقتالووه  الطووائ ؛  أهووَل   وسوول   عليووه  اهلل  صل   اهلل  رس    غزاها  غزاة  آخر   تفسيره"  قا  

 .(2)"لثاق  تَ م  الَ   ةَ لَ طَ وَ   ك لن  ألطَ   الشاعر  وقا   سفيان  قا   ا،ثقيفً   وحصاره  الطائ 

 اإلمووا  عوون الايهقي اإلما  أسند فقد الدارمي: وعثم    المديني  بن  علي  اإلم م    ووافقه

 اهلل  رضووي  خ لووة  حووديث  يف  يقوو    المديني  بن  علي  سمع   يق     الدارمي  سعيد  بن  عثمان

ج« وطئة  آخ   »إ   وسل    عليه  اهلل  صل   الناي  عن  عنها  -عيينووة ابوون يعنووي - سفيان قا    ب  

 .(3)"ب   اهلل  خيل آخر  ه   إنما"  فقا   فسره

 أهوول عنوود معنوواه" مهوود   بوون محموود بوون علووي الحسوون  أبوو   قا   مهدي:  بنا  علي  اإلم م

 غزاهووا غووزاة آخوور وكووان بالطووائ ، بالمشووركين وتعووال   سوواحانه  اهلل  أوقووع  مووا  آخر  أن  النظر 

 .(4)"بالطائ  واد وو   العدو،  فيها  قاتل وسل   عليه  اهلل  صل   اهلل  رس  

 غريوو " كتابووه يف صووريًحا القوو   هووذا توورجي  إل   ذه فقد    الدين ري:  قتيبة  ابن  اإلم م

   .(5)"بالطائ   بالمشركين  اهلل  أوقع  ما آخر  أن  -أعل   واهلل- أراه  فإين"  فقا    ،"الحديث

 

 .  اإل  م تمم ن نت ةع ي اقياي يابقياي ي يعين. و (390/ 2اءمس ف واق ف ال ) (1)
 .(193/ 3( أخ) ي  ك  )2)
 (.390/ 2اءمس ف واق ف ال )( 3)
 (.119/ 3(، وش:ح اقان  ق )غو  )389/ 2اءمس ف واق ف ال ق ) هقي )ينظ:  ( 4)
 (.409/ 1غ:ي  احليي  ) (5)



 الحووديث  لهووذا  إن"  بق لووه   الق    هذا  نحس    فقد  "الحديث  مختل   تلويل"  كتابه  يف  أما

 وهووذا" قووا   ثوو  ،(1)"الحووديث أهوول وبعوو  النظوور، أهوول  بعوو   إليه  ذه   قد  احسنً  امخرًج 

 اهلل  رسوو    مووراد  علوو   به  أقضي  ل  أين  غير  القل ب،  من  قري   الستكراه،  من  بعيد  المذه 

 ل أين غيوور" ق لووه  موون الحنالووي الفووراء يعلوو  أبوو  القاضووي ففهوو . (2)"وسوول  عليووه اهلل صوول 

 هلل صووفة وأنووه الثوواين لقوو  ا  يوورجِّ   أنووه  "وسوول   عليه  اهلل  صل   اهلل  رس    مراد  عل   به  أقضي

 ذل . تفصيل  وسيليت  ،(3)تعال 

 بلسووه  نووزو   عوون  عاارة  هي  قيل "  تفسيرها   يف  يق    الش فعي:  البغ ي  محمد  أب   اإلم م

 السابق.  مهد   بنا  علي  اإلما   بق    دهي  أ  ث   ،(4)"به

ن الت ويل  شبهة دفع  السنة:  أهل  من  الق ل   بهذا  ق ل  عم 

 علوو  والجماعة  السنة  أهل  علماء  من  جماعة  به  قا   الذ   الق    هذا  يف  النظر  ألط   من

 والماتريديووة األشووعرية يفعوول كمووا- وتلويلووه الحووديث ظوواهر مخالفووة إلوو  يووذها ن ل أهنوو 

 موون األدلووة علوو  بنوواء فهموو ه مووا علوو  الحووديث ظاهر ألنه  الق    هبذا  قال ا  وإنما  -وغيرهما

 ذل .  عل   أدلته   بع  ودون   اللب  ،  والستعما   والسنة  الكتاب

 الق ل:  هذا أدلة

 السوويا   دللووة  إلوو   إضووافة  ،والسوونة  الكتوواب  موون  دلووةاأل  موون  جملووةب  القوو    لهووذا  ستد ي  

  اللب    الستعما و

 الكت ب:  من األدلة  أوال:

 أ  "  الابوو     قا   [،25  ]الفت    {َتَطئ  ه  َ   َأنَ   َتَعَلم  ه  َ   َل َ }  تعال    ق له  األول :  اآلية

 تووؤذوه  أ   {َتَطئوو  ه  َ  َأنَ } ق لووه " الاقاعي  قاله ما  ذل   من  وأوض   ،(5)"بمكروه  تنال ه 

 

 (.309يي  )   ( أتويخم لف   احل1)
 (.310:جع اقا نا )   ( امل2)
 (.381إنط   اقفأويالال )    (3)
 (.119/ 3ش:ح اقان  ) (4)
 (.120/ 3امل:جع اقا نا ) (5)



 اإليقوواع هوو  الووذ  الوو  ء موون ونحوو ه، هوو والن  ربوالضوو    راحالجوو    موون  يقاربه  ما  أو  بالقتل،

 األذى ذلوو  يكوو ن ،برر ج« اهلل وطئهرر  وطرر   »آخرر  وسوول   عليه  اهلل  صل   ق له  منه  بالحرب،

 .(1)"لمدوس  الدائس أذى  مشرك ن  أهن   ظن  عل   له   منك 

َئةَ   إ ن  }  ساحانه   ق له  الث نية:  اآلية    الل َيل    َناش 
َ
ي  الطوو:    قا   [؛6  ]المزمل   {َوَطًئا  َأَشد    ه 

اء  اختلف " د  }  والك فووة والمدينووة مكووة قووراء عامووة فقرأتووه ذلوو ، قووراءة يف األمصووار  قوور   َأشووَ

 يف  وأثاوو   ،النهووار  موون  اثااتووً   أشوود  الليوول  ناشووئة  والمعن    ...الطاء  وسك ن  ال او  بفت   {َوَطًئا

 جعوول الليوول ألن بالنهووار؛ القيووا  موون اإلنسووان علوو  أغلوو  أ  " الابوو    وقووا  ،(2)"القلوو 

 .(3)"اساكنً

 السنة:  من األدلة ث نًي :

 وسوول   عليه  اهلل  صل   اهلل  رس    كان  قا    عنه  اهلل  رضي  هريرة  أبي  عن  األول:  الحديث

 ربن   حمده،  لمن  اهلل  »سمع  رأسه   ويرفع  ويك:  القراءة  من  الفجر  ص؛ة  من  يفرغ  حين  يق  

 بررن وعي ش هش م بن وسلمة ال ليد بن ال ليد أنج الله » قووائ   وه  يق   ث  ،الحمد«  ولك

 علرريه  واجعلهرر  ،ضرر مُ  علرر   كترر     ط  و    اشرردد  اللهرر   المؤمنين،  من  والمستضعفين  ربيعة  أبي

 بوونا علي  الحسن  أب   السابق   المعن   عل   الحديث  هبذا  استد   وممن  .(4)«...ي سف  كسني

 .(5)قتياة  وابن  ،مهد 

  الداللة: وجه

ك«  »اشرردد  وسل    عليه  اهلل  صل   ق له ط   ترر   خووذه  أ   العق بووة، يف  الاوولس  فال طوولة   ،و 

 .(6)شديدة  وطلة  العدو  وط ئنا  يقا    شديًدا،  أخًذا

 اهلل صوول  اهلل رسوو    قووا   قووا    عنووه  اهلل  رضووي  مسووع د  بوون  اهلل  عاوود  عن  الث ين:  الحديث

 

 (.327/ 18 ظم اقييي ) تن ة  اآلايال واقاوي ) (1)
 (.684/ 23تفا  اقط   ) (2)
 (.120/ 3ش:ح اقان  ) (3)
 (.675)(، و ا م 804( أخ:جه اق)خ ي  )4)
 (.409/ 1(، وغ:ي  احليي  بنت بف )  )389/ 2ينظ:  اءمس ف واق ف ال ق ) هقي )( 5)
 (.119/ 3ش:ح اقان  ق )غو  )( 6)



 األرض يف الررذي سرربح   ع شرره، السررم   يف الررذي »سرربح    ط يوول حووديث يف  وسوول   عليه

 .(2)"قدرته  آثار  أراد  وإنما"  الايهقي   قا   ؛(1)ئه«م ط  

 اللغ ي:  االستعم ل و السي ق داللة ث لًث :

 يف أخوو: وسوول  عليووه اهلل صوول  الناووي فووإن الحووديث؛ سوويا  القوو   هووذا علوو  د  قوود

 آخوور  الطووائ   غووزوة  وكانوو   ،   بوو َ   كانوو   بالكفار  اهلل  أوقعها  ووقعة  أخذة  آخر  بلن  الحديث

 فيهووا يكوون ولوو  تاوو  ، غووزوة  إل  بعدها  يبز  ل   فإنه  وسل ،  عليه  اهلل  صل   اهلل  رس    غزوا 

 أولده؛  مفارقووة  علوو   التلسوو    هوو   األولد  ذكوور  موون  قالووه  بمووا  القوو    هووذا  تعلق  ووجه  قتا ،

 صوول  ووفاتووه ثمان، سنة ش ا  يف كان  حنين غزوة ألن ؛وسل   عليه  اهلل  صل   وفاته  لقرب

 فكلنووه ونصوو ، سوونتان وبينهمووا عشوورة، إحوودى سنة من األو  ربيع  يف  كان   وسل   عليه  اهلل

 عوون  عَ صووانَ   أنووه  إل  قريوو ،  عوون  مفووارقك   وأنووا  رزقووه،  من  أ    «اهلل  ريح    لمن  وإنك »  قا  

ا  ذلوو   وكووان  ،«برر ج    اهلل  وطئهرر   وطرر    آخ   إ »  بق له   قري   عن  مفارقك   وأنا  ق له   تعريضووً

 .(3)وسل   عليه  اهلل  صل   وفاته قرب  من  وقصده  أراده بما

ا  عليووه  د   كما  المعنوو   هبووذا  "و ء"  كلمووة   ااسووتعمل  قوود  العوورب  فووإن  السووتعما ؛  أيضووً

 ثقوويً؛،  او ءً   وطووئه   وقوود  رعيتووه،  علوو   السوولطان  وطوولة  اشتد   يق ل ن   فإهن   ؛منه  وقري 

 الشاعر   ق    ومنه  المقيد، وو ء

َقي د   َوَ ءَ   َحنَق   َعَل   اَوَ ءً  َوَوط َئَتنَا  (4) اَلَهَر    َثاب َ   اَلم 

ا، رجليووه فيضووع قيووده، يف  يرسوو   ألنووه ا؛َو ءً  شوويء أثقوول "دقيوو  لم  ا"و رَ "و معووً  ناوو  " الهووَ

 

ب   اي ممي ) عمع اقئواوي (،  876(، واقط ا  ) اقيت ف )5385(، وأنو يع ى )103/  6ت أيب ش )  )أخ:جه ان(  1)
، وبرر   اق)وصر   ) إحترر   املرر ة املهرر:ة نئواورري ف رره تررئية نررت بر ي ضررعفه انررت  عرر "  "(252/ 3و ن)رع اقفواورري )
 يت ف ناني ضع  ؛ قضع  تئية نت ب ي".(  "يوا  أنو يع ى واقط ا  ) كف ب اق209/ 3املا   ي اقعش:ة )

 (.390/ 2اءمس ف واق ف ال )( 2)
(، املمخم اقا و: ) أدب اقك ت  واقش ت: قض  ف اقييت نت اءثر  200/ 5ينظ:  اقنه ي  ) غ:ي  احليي  واءث: )  (3)

(2 /201.) 
(، 161/ 1(، واقرييي )188/ 1(، وايمع )263/ 1اق) ت  ت اقك  خم و و ق ح يث نت وت  ، ) أ  يل اقق يل )  (4)

(، أف د   قرا "هه ري اققواتري نشر:ح تاره خم اقفواوري" 206واق ا ن » :م«، وش:ح ديوان احلم ة  ق م: وبي )  
 (.1833/ 4قن ظ: اي ش )



 .(1)وفت ه  هرَ كَس   وط ئه  فإذا  ضعي ،

 :به يلي   م  عل  تع ل   هلل صفة أنه الث ين:  الق ل 

 الخوو:  هذا  حمل  أص لنا  عل   ممتنع  غير  أنه  إل   الحنالي  الفراء  يعل   أب   القاضي  ذه 

 حملنووا انوو  أل" بق لووه   لووذل   وعلوول  ،الفعوول  دون  بالووذا   يتعلق  معن   ذل   وأن  ظاهره،  عل 

 ،«النرر ر يف قدمرره يضررع» وق لووه  ،«الرردني  سررم   إلرر  اهلل ينرر ل » لووه ق  يف ظوواهره علوو  الخوو:

اءَ } تعال   وق له  ،«الك ف ر  رم ل   يف  له   يتجل »  وق له  َ   َوجووَ  وق لووه  [،22 ]الفجوور  {َربوو 

ونَ   َهَل } َيه      َأنَ   إ ل    َينَظ ر 
َلل    ف ي اهلل    َيَلت   .(2)"هنا  ها  كذل  [،210  ]الاقرة   {اَلَبَما     م نَ  ظ 

 الق ل:  بهذا ق ل  من عل  التشبيه  شبهة دفع

 إلوو   والرجوو ع  خلقه؛  مشابه  عن  تعال   اهلل  تنزيه  إطار  يف  الحديث  يعل   أب   القاضي  فه 

ه    َلَيَس }   ساحانه  ق له َثلوو  ء    َكم  َ
ي يع    َوهوو  َ   شووَ

م  ير    السوو 
 لسوونا  إذ"  فقووا    ،[11  ]الشوو رى   {اَلَاصوو 

 أطلقنووا كمووا الصووفة هووذه نطلووق بوول األجسووا ، لوواع  جارحووة مماسووته علوو  لةال طوو  نحموول

 ق لووه أطلقنا  وكما  حا ،  إل   حا   من  والنتقا   المماسة  وجه  عل   ل  العرش،  عل   است اءه

 .(3)"هنا  ها  كذل   المماسة،  وجه  عل  ل [75  ]ص   {ب َيَد    َخَلَق   }  تعال  

 يف  األموور  قيوواس  هوو   والجماعووة  السوونة  أهوول  مخووالفي  موون  المتكووررة  الشوواهة  تل   وأصل

 سووليمان أبوو  اإلمووا   أنكوور  وقوود  المخلوو قين؛  صووفا   من  العاد  يشاهده  بما  تعال   اهلل  صفا 

 موون  الاووار   صووفا   فيهووا  تووذكر  التووي  األحاديووث  يف  ذلوو   يفعوول  موون  عل   الشافعي  الخطابي

 بمرر  ذلك يف األم ر يقيس من الحديث من أشاهه وما هذا ينكر وإنما" فقا    ونح ه،  النزو 

 وهووذا تحوو ، إلوو  فوو   موون وانتقووا  أسفل،  إل   أعل   من  نزلة  ه   الذ   النزو   من  يش هده

 المعوواين هووذه  فووإن  األجسا   صفا   عليه  يست لي  ل  من  نزو   فلما  واألشااح،  األجسا   صفة

 تقد .  كما  المعن   هذا يقرر  يعل   أب   والقاضي  ،(4)"فيه  مت همة  غير

 

 (.310ينظ:  أتويخم لف   احليي  )   ( 1)
 (.380-379إنط   اقفأويالال )   ( 2)
 (.380امل:جع اقا نا )    (3)
 (.378/ 2ينظ:  اءمس ف واق ف ال ق ) هقي )( 4)



 األول:  للق ل  يعل   أبي من قشة

 ،ال اقووع مخالفووة أموورين  إلوو  مسووتنًدا ؛األو  القوو   بتبلوويط يعلوو  أبوو  القاضووي قووا 

   والسيا .

 لل اقع:  األول   الق ل   مخ لفة

 غلووط؛  هذا"  فقا    ؛ل اقعل  مخالفته  دع اه  عل   بناء  األو   الق    يعل   أب   لقاضيا  أنكر

 اهلل صوول  الناووي بعوود حصوول  الفتوو ح ألن بالمشووركين؛ اهلل أوقووع مووا آخوور  ذل   يكن  ل   ألنه

 الفوورس يف  النكايووة  ث   خليفة،  بعد  خليفة  يد   عل   ظاهر  المشركين  يف  والنكاية  وسل ،  عليه

   .(1)"الكفر  أهل  من ذل   وغير  والرو ،

طرر   آخرر   وإ »  وسل    عليه  اهلل  صل   ق له  مناساة  من  األو   الق    أصحاب  ذكره  وما  و 

ج    ال حمن  وط ئه   عليووه  اهلل  صوول   وفاتووه  لقرب  أولده  مفارقة  عل   التلس    وه   قاله  لما  «ب  

 يعل . أب   قاله  ما  عل  بق ة يرد    وسل 

 للسي ق:  األول   الق ل   مخ لفة

 وهوو  آخوور  وجوو اب" فقووا   لسوويا ؛ل  مخال   األو   لق  ا  أن  يعل   أب   القاضي  ع اد  

 وإنمووا الشوودة، يف يسووتعمل ل وذلوو  ،« وطرر  آخرر »  ق لووه   وهوو   هووذا،  يسووقط  مووا  الخ:  يف  أن

 فووإن  ؛«مضرر   علرر   وط تررك  اشرردد»  ق لووه   نحوو   واأللوو ،  بووالهمزة  كووان  ما  الشدة  يف  يستعمل

 ال طوولة ذكوور وألنووه الكفووار؛ علوو   دعووا  أنووه  وهوو   العووذاب،  به  المراد  أن  عل   دل   قرينة  هنا 

 .(2)"واألل   بالهمزة  هنا 

   تدفعه.  األو   الق    أدلة  فإن  العرتاض؛  هذا  للقاضي  يسل   ول

 السووتدل  من "الحديث مختل  تلويل" يف قتياة ابن قاله ما يعل   أب   القاضي  أورد  ث 

ا  إن"  ق له   من  األحاار  كع   عن  جاء  وما  ،(3)الصحي   اإلنجيل  يف  قرأه  بما  منووه مقوودس، وجًّ

 

 (.381إنط   اقفأويالال )   ( 1)
 .( امل:جع اقا نا2)
  ا مم  ب ي  ح دق اًل؛ إذ ب وثوق مب  ط قفه يي اقفح:ي  واقف)ييخم.(  3)



 بق لووه   يعلوو   أبوو   القاضووي  أعقاووه  ثوو   ،(1)"األرض  خلووق  قضوواء  يوو    السووماء  إلوو   الوورب  عر 

 كمووا ظوواهره علوو  الخوو: وحموول التلويوول، هووذا بفسوواد منووه إقوورار قتياة ابن  من  الك؛   وهذا"

 .(2)"إليه  ذهانا

 الس بقين: المعنيين  ب حد القطع  عدم الث لث:  الق ل 

 أبوو  ومنه  الحديث، يف السابقين المعنيين  بلحد  القطع  عد   إل   العل   أهل  بع   ذه 

 األحاووار  كعوو  عوون الموورو  واألثوور عيينووة ابن لتفسير ذكره بعد قا  حيث  المديني؛  م س 

 .(3)"المعنيين  يحتمل  والحديث"

 وهووذا" قووا   فإنه "الحديث مختل  تلويل" يف قتياة ابن قاله ما مقتض  ه   الق    ذاوه

 اهلل  رسوو    مووراد  علوو   به  أقضي  ل  أين  غير  القل ب،  من  قري     الستكراه،  من  بعيد    المذه 

ا،  بووه  أقوو    ل  أ    "بووه  أقضي  ل"  بق له   مراده  ولعل.  (4)"وسل   عليه  اهلل  صل  ا  جازمووً  خ؛فووً

   الفراء.  يعل   أب   القاضي  منه  فهمه  لما

 طائفووة مووع الحديث هذا ذكر بعد قا  فإنه القي ؛ ابن ك؛  من اأيًض  الق   هذا فه ي    قدو

 النووزو  موون أنوو اع عشوورة فهووذه"  رهموواوغي والمجوويء النووزو  يف الوو اردة األحاديووث موون

 اللفوو  علوو  وأقوودره  ،بوواهلل الخلووق أعلوو  كوو؛  تضوومنها ونظائرهووا، واإلتيووان والمجوويء

 فرر د  يف  أمكررن  وإ   والمجرر    لألمووة،  وأنصووحه   تعال ،  الرب  وص   من  قصده  لما  المطابق

 واحووًدا،  اطووراًدا  جميعهووا  يف  يطوورد  أن  عووادة  المحووا   موون  فإنووه  ،أكثرر   أو  األن اع  هذه  أف اد  من

 .(5)"مجاًزا آخره  إل   أوله  من  الجميع  يك ن  بحيث

 واحوود إلوو  يووذه  موون علوو  حوور  ول الحووديث، هذا  معن   يف  الث؛ثة  األق ا   هي  هذه

 التكل .  عن  وبعدها  أدلته  لق ة  الص اب؛  إل  أقرهبا  ه   األو   كان  وإن  بشروطه،  منها

 

 (.311-310  أتويخم لف   احليي  )  (1)
 (.381إنط   اقفأويالال )    (2)
 (.387/ 3اجملموع املغ   ) غ:ي  اقق:آن واحليي  ) (3)
 (.310يي  )   ( أتويخم لف   احل4)
 (.467لف : اق واتا امل:ة   ت ى ايهم   واملعط   بنت املوص ي اق)ع ي )    (5)



 األصوو  ،  مضووا    تعووال   اهلل  شرع  أن  يقينًا  ويعل   المؤمن  يطمئن  أن  أجمل  ما  ،وختاًما

 أو  الوودين  يف  الماتوودعين  موون  توودخل  اآلفووة  إنمووا  ؛(1)لخووَ دَ   ول  فيووه  خلوول  ل  الق اعد،  محروس

 آلووه وعل  ،محمد سيدنا عل   وبار   وسل   اهلل  وصل   ،العالمين  رب  هلل  والحمد  ،(2)الجها 

 أجمعين.  وصحاه

 

 .(140/ 5   داخخم اإل ا ن  ت فا د ) تقخم أو جام. ينظ:  احملكم واحمل ط اءتظم بنت ة ي  )اقيََّخخم   (1)
 (.129ص ي امل ط: بنت ايو   )    (2)


