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قَالَ املُصنِف :$
ِ
رن
كقن ُش ْب َف ٌة ُأ ْخ َرىَ ،و ِه َي َأك َُّفم َي ُؼو ُل َ
ون :إِ َّن الـَّبِ َّي ﷺ َأ ْكؽ ََرر ََ َؾرى ُأ َارة َ َة رضري ا َـره َقت َْرل َ ْ
َول ْؾ ُؿ ْشرِ َ
ِ
ِ
َق َةلََ :ل إِ َل َه إِ ََّل ا َُ ،و َق َةلَ « :أ َق َت ْؾ َت ُه َب ْعدَ َ ة َق َةلََ :ل إِلِر َه إِ ََّل ا ُ»َ ،وكَر َذ ٰلِ َ
رك َقو ُلر ُه ﷺُ « :أ ْرر ُت َأ ْن ُأ َقةِ َرل الـَّرة َ
ك َأح ِ
ِ
ةد ُ
يث ُأ ْخ َرى فِي الؽ ِّ
َف ََ َّؿ ْن َقة َل َفة.
َحتَّى َي ُؼو ُلواََ :ل إِ َل َه إِ ََّل ا ُ»َ ،و َك َذ ٰل َ َ
ِ
الج َف َؾ ِةَ :أ َّن َ ْن َقة َل َفة ََل َي ْؽ ُػ ُرَ ،و ََل ُي ْؼت َُل َو َل ْو َف َع َل َ ة َف َع َل.
َو ُ َرا ُد َٰه ُم ََلء َ
َفق َؼ ُةل لِرفم ََل ِء الجف َؾ ِة الؿر ْشرِكِقن :ع ُؾوم َأن را َ ِ
رونََ :ل إِ َلر َه
رم َي ُؼو ُل َ
َٰ ُ
َ َ
ول ا ﷺ َقةِ ََل ال َق ُفو َد َو َا َب ُ
ةه ْم َو ُه ْ
َ َ ْ ٌ َّ َ ُ
ُ
ُ
رول ا ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ون َأ ََّل إِ َلر َه إِ ََّل ا ُ َو َأ َّن ُ َح َّؿردً ا َر ُا ُ
رم َي ْش َرفدُ َ
إِ ََّل ا َُ ،و َأ َّن َأ ْص َح َ
ةب َر ُاول ا ﷺ َقة َِ ُؾوا َبـي َحـق َػ َة َو ُه ْ
اإلا َلم ،و َك َذ ٰلِ َ ِ
بن َأبي طةلب رضي ا َـه بِةلـ ِ
َّةر.
ويدَّ َُ َ
ﷺ َ ،و ُي َص ُّؾ َ
ؾي ُ
ك ا َّلذ َ
ون ِ ْ َ َ
ون َ
ين َح َّر َق ُفم ََ ُّ
ِ
ِ
ث َك َػ َر َو ُقتِ َل َو َل ْو َق َ
ون َأ َّن َ ْن َأ ْكؽ ََر ال َب ْع َ
رن
الج َف َؾ ُة ُ ِؼ ُّر َ
رن َأ ْكؽ ََرر َشر ْقاًة ْ
رةلََ :ل إِ َلر َه إِ ََّل ا َُ ،و َأ َّن َ ْ
َو َٰه ُم ََلء َ
ِ
َةن ِ
َأ ْرك ِ
ال ِم َك َػ َر َو ُقتِ َل َو َل ْرو َقة َل َفرةَ ،ف َؽ ْق َ
رن َٰهر ِذ ِه ال ُػ ُرروِِ ،و َِـْ َػ ُعر ُه إِ َ ا َج َحردَ
اإل َ
رف ََل َِـْ َػ ُعر ُه إِ َ ا َج َحردَ َشر ْقاًة ْ
ةد ِ
ين الرا ِل ور ْأاه؟ ،و َٰلؽِن َأَدَ اء ا ِ ة َف ِفؿوا عـَى األَح ِ
ِ
ِ
ِ
يث:
َ
ُ َ ْ
الت َّْوحقدَ ا َّلذي ُه َو َأ َاة ُ د ِ ُّ ُ َ َ ُ ُ َ َّ ْ َ
يث ُأ َاة َ َة رضي ا َـه َفنِ َّك ُه َقت ََل َر ُج ًل ﭐ َّد ََى ِ
اإل ْا َرل َم بِ ََر َب ِ
َف َل َّ ة َح ِد ُ
رن َأكَّر ُه َ رة ﭐ َّد ََرة ُه إِ ََّل َخ ْو ًفرة
ب َأكَّر ُه َ َّ َّ
َؾى َد ِ ِه َو َ ةلِ ِه.
الر ُج ُل إِ ا َأ ْ َّ َف َر ِ
ف َ ٰلِ َ
َرف ََـْر ُه َحتَّرى َي َت َبر َّق َن ِ ـْر ُه َ رة ُيخَ رةلِ ُ
رب الؽ ُّ
ركَ ،و َأكْرزَل ا ُ َِ َعرة َلى
اإل ْا َل َم َو َج َ
َو َّ
ك﴿ :ية َأيفة ا َّل ِذين آ ـُوا إِ َ ا َضربتُم فِي ابِ ِ ِ
ِ
َ ٰلِ َ
رت ُ ْم ِ ـًرة
الَرل َم َل َْ َ
َ ُّ َ
قل ا َف َت َب َّقـُوا َوَل َِ ُؼو ُلوا ل َؿ ْن َأ ْل َؼى إِ َل ْقؽ ُُم َّ
َ
َْ ْ
َ َ
ةآلي ُة َِدُ ُّل ََ َؾى َأ َّك ُه َي ِ
تَ ،فنِ ْن َِ َبر َّق َن ِ ـْر ُه َب ْعردَ َ ٰلِ َ
ب الؽ ُّ
رك َ رة
َف ََـْ ُه َوال َت َث ُّب ُ
ج ُ
اآلي َة؛ َأ ْ
يَ َِ :ث َّبتُواَ ،ف َ
﴾ [الـَِّةءَ ]49:
َرةن ََل ي ْؼت َُرل إِ َ ا َقة َلفرة َلرم يؽُرن لِؾ َّت َثب ِ
ِ ِ ِِ
يخَ ةلِ ُ ِ
رت
ْ َ ْ ُّ
ف اإل ْال َم ُقت َل؛ لؼوله ِعةلىَ ﴿ :ف َت َب َّقـُروا ﴾ [ال ِّـَرةءَ ،]49:و َل ْرو ك َ ُ
ُ
َ ْعـًى.
ِ
اآلخ ُر َو َأ ْ َثة ُل ُه؛ َ ْعـَة ُه َ :ة َ ك َْر ُت َأ َّن َ ْن َأ ْ َّ َف َر ِ
الح ِد ُ
َو َك َذ ٰلِ َ
رب الؽ ُّ
َرف ََـْر ُه؛
يث َ
اإل ْا َل َم َوالتَّوحقدَ َو َج َ
ك َ
إِ ََّل َأ ْن ي َتبقن ِ ـْه ة يـ ِ
َةق ُض َ ٰلِ َ
ك.
َ َ َّ َ ُ َ ُ
رةلََ :ل إِ َلر َه إِ ََّل ا ُ»َ ،و َق َ
ول ا ِ ﷺ ا َّل ِذي َق َةلَ « :أ َق َت ْؾ َت ُه َب ْعردَ َ رة َق َ
قل ََ َؾى َٰه َذا َأ َّن َر ُا َ
َوالدَّ لِ ُ
رةلُ « :أ ِ ْرر ُت َأ ْن
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ِ
ُأ َقةِِ َل الـَّرة حتَّرى ي ُؼو ُلرواََ :ل إِ َلره إِ ََّل ا » هرو ا َّل ِرذي َق َ ِ
وهم؛ َلراِ ْن
روه ْم َفرة ْق ُت ُؾ ُ
رةل فري الخَ َروار ِ َ « :أ ْيـ ََؿرة َلؼقت ُُؿ ُ
ُ ُ َ
َ
َ َ َ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ون َأ ْك ُػ ََ ُرف ْم
الص َحة َب َة َي ْح ِؼ ُرر َ
َأ ْد َر ْكت ُُف ْم َألَ ْق ُت َؾـ َُّف ْم َقت َْل ََةد»؛ َ َع ك َْوك ِف ْم ْن َأ ْك َثرِ الـَّة ِ َ َبة َد ًة َوِ َْفؾ ًقلَ ،حتَّى إِ َّن َّ
العب ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ةد ِةَ ،و ََل ﭐ ِّد ََرة ُء ِ
اإل ْا َرل ِم
الصحة َبةَ ،ف َؾ ْم َِـْ َػ ْع ُفم ( ََل إِ َل َه إِ ََّل ا ُ)َ ،و ََل َك ْث َر ُة َ
َـْدَ ُه ْمَ ،و ُه ْم َِ َع َّؾ ُؿوا الع ْؾ َم َن َّ
َل َّرؿة َ َّ َف َر ِ ـ ُْف ْم ُ خَ ة َل َػ ُة َّ
الشرِي َع ِة.
َةل القف ِ
ِ ِ
ودَ ،و ِقت ِ
الص َحة َب ِة رضي ا َـه َبـ ِي َحـِق َػرةََ ،وكَر َذ ٰلِ َ َ
ِ
َو َك َذ ٰلِ َ
ري ﷺ
ك َ ة َ ك َْركَة ْن قت ِ َ ُ
َةل َّ
رك أ َرا َد الـَّب ُّ
ِ
ِ
ين آ َ ـُروا إِ ْن َجرة َءك ُْم
الرؿ ْص َطؾ ِق َل َّرؿة َأ ْخ َب َر ُه َر ُج ٌل َأ َّك ُف ْم َ ـَ ُعوا ال َّزكَة َة َحتَّى َأ ْكز ََل ا َُ ﴿ :ية َأ ُّي َفة ا َّلذ َ
َأ ْن َيغ َ
ْزو َبـي ُ
ِِ
ٍ
ِ
ِ
َرةن
اآلير َةَ ،وك َ
َفةا ٌق بِ َـ َبنٍ َف َت َب َّقـُوا َأ ْن ُِصق ُبوا َق ْو ً رة بِ َج َفة َلرة َفت ُْصربِ ُحوا ََ َؾرى َ رة َف َع ْؾرت ُْم كَرةد َ
قن ﴾ [الحجرراتَ ]6:
الر ُج ُل كَة ِ ًبة ََ َؾ ْق ِف ْم.
َّ
يث الو ِار ِ
ةد ِ
َفؽ ُُّل ه َذا يدُ ُّل َ َؾى َأ َّن راد الـَّبِي ﷺ فِي األَح ِ
دة َ :ة َ ك َْركَة.
َ
َ
َٰ َ َ
ُ َ َ ِّ
│
قال الشارح وفقه اهلل:

ِ
كقن ُش ْب َف ٌة ُأ ْخ َرىَ ،و ِهي َأك َُّفم َي ُؼو ُل َ ِ ِ
ري ﷺ َأ ْكؽ ََرر ََ َؾرى ُأ َارة َ َة
قال رحؿف اهلل تعالكَ ( :ول ْؾ ُؿ ْشرِ َ
رون :إ َّن ال َّـب َّ
َ
رضي ا َـه َقت َْل َ ْن َق َةلََ :ل إِ َل َه إِ ََّل ا َُ ،و َق َةلَ « :أ َق َت ْؾ َت ُه َب ْعدَ َ ة َق َةلََ :ل إِلِ َه إِ ََّل ا ُ») ،هذه الشبفة واهقةة جةدً ا
قث َّ
تدل عؾك عدم العؾؿ وٓ أققل :عؾك قؾة العؾؿ ،بؾ عؾك عدم العؾؿ ،ح ُ
أن الحديث ظاهر الدٓلةة عؾةك
ٍ
َّ
عؿةد أو ر ََّّ ،،أو تعةا ل بةب ًبا مةـ أبةباف الؽػةر أو
أن هذا الرجؾ لؿ يلت بؿقجب الؼتؾ ،وهق :إما الؼتؾ
الرَّ ،،فنن هذا الرجؾ لؿ يعرفقا أبةامة مةـ قبةؾ ،فةالتبس عؾةك أبةامة وظـَّةف كةافر ،ولؽـةف أراَّ ْ
أن يحؿةل
ّ
كػسف مـ الؼتؾ وغـؿف مـ إخذ مـ أن تؽقن غـقؿة ،وإٓ فالظاهر مـ حديث أبامة يحتج بةف وهةق حجة ٌة
عؾقف ،فنن الرجؾ لؿ يلت بؿا أتقا بف همٓء ،همٓء أتقا بالـاقض ،وهقَّ :عاء غقر اهلل والذبح لف والـةذر لةف،
أما هذا الرجؾ لؿ يػعؾ ذلؽ ،فؽقػ ُيؼاس هذا عؾك هذا؟ شل ٌء عجقب.
وكذلؽ هؿ يحتجقن بؼقلف ﷺَ ( :و َك َذ ٰلِ َ
ك َقو ُل ُه ﷺُ « :أ ِ ْر ُت َأ ْن ُأ َقةِِ َل الـَّة َ َحتَّرى َي ُؼو ُلرواََ :ل إِ َلر َه إِ ََّل
خرج عـد البخاري ومسؾؿ مـ حديث عبد اهلل بـ عؿر بةـ
ا ُ») مع أن الحديث بتؿامف ُيديـف ،والحديث ُم ٌ
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الخطاف رضل اهلل عـفؿا أن الربقل ﷺ قالُ «( :أ ِ ْرر ُت َأ ْن ُأ َقةِِ َرل الـَّرة َ َحتَّرى َي ُؼو ُلرواََ :ل إِ َلر َه إِ ََّل ا ُ ،وأن
حؿدً ا راول ا  ،ويؼقؿوا الصلة ،ويمِوا الزكةة ،فن ا فعؾوا لك َصؿوا ـي د ةءهم وأ والفم إَل بحق
اإلالم وحَةبفم َؾى ا ِعةلى») .هذا لػظ البخاري ،والذي أورَّه لػظ مسؾؿُ « :أمرت أن ُأقاتؾ الـةاس
متعؾؼ بؼقل ٓ :إلف إٓ اهلل محؿدٌ ربقل اهلل ،مع اإلتقةان أو مةع آمتـةا
حتك يؼقلقا ٓ إلف إٓ اهلل» ،فإمر
ٌ
مـ اإلتقةان بؿةا يـؼضةفا ،واإلتقةان بؿقجبفةا ،فؿقجةب شةفاَّ ،أن ٓ إلةف إٓ اهلل وأن محؿةدً ا ربةقل اهلل أن
يـخؾع مـ الشرك كؾف ،وأن ُيؼقؿ عؾك القاجبات ،فال يرتكفا كالصال ،والزكا ،والصقام ،والحج ..هؽذا.
أما أن يليت بالؾػظ ،ثؿ ٓ يليت بالزمف ،فنن هةذا إيؿةان الؿـةافؼقـ ،ولةذلؽ قةال الـبةل ﷺ« :وحسةامؿ
عؾك اهلل» .يعـل إذا جاءوا مذه إمقر الظاهر ،لةؿ ُيشةركقا بةاهلل ،ولةؿ يرتكةقا الصةال ،،ولةؿ يؼتؾةقا الةـػس
ٍ
عـدئذ عصؿقا مـل َّماءهؿ وأمقالفؿ ،لق كاكقا كاذبقـ فقؿا يػعؾقكف كؿا كان عبد اهلل بةـ ُأبةل
التل حرم اهلل
بـ بؾقل ومـ معف مـ الؿـافؼقـ ،هؿ فعؾةقا هةذا كؾةف ،لؽةـ كةاذبقن قةال« :حسةامؿ عؾةك اهلل» ،كؿةا قةال
عؿر« :لـا ظقاهره وكؽؾ برائرهؿ إلك اهلل» ،ولؽـ همٓء أتقا بالـاقض َّعقا غقر اهلل ولل ذبحقا لةف كةذروا
لف شدوا الرحال إلقف ،عؽػقا عؾك قربه بجدوا افقا ،كؾ هذا ويرون أهنؿ لؿ يخرجقا مـ َّيـ اهلل.
ك َأح ِ
ِ
ةد ُ
يث ُأ ْخ َرى فِي الؽ ِّ
ففؿ يحتجقن بلحاَّيث ُأخر كحديث الؿؼةداَّ
َف ََ َّؿ ْن َقة َل َفة)ُ ،
قالَ ( :و َك َذ ٰل َ َ
كةافرا
الؿخرج عـد البخاري ومسؾؿ قةال :قؾةت :يةا ربةقل اهلل ،إن لؼقةت ً
بـ عؿرو الؽـدي رضل اهلل عـف ُ
فاقتتؾـا فضرف يدي بالسقػ فؼطعفا ،ثؿ كاَّى بشجر ،،وقال :أبؾؿت هلل ،أقتؾف بعد أن قالفا؟ قال ربةقل
اهلل ﷺ ٓ« :تؼتؾف» ،قال :يا ربقل اهلل ،فنكف رح إحدى يدي ،ثؿ قال ذلؽ بعدما قطعفا ،أأقتؾةف؟ قةال،ٓ :
سةؾؿا ،وأكةت بؿـزلتةف
فنن قتؾتف ،فنكف بؿـزلتؽ قبؾ أن تؼتؾف» ،يعـل هق أن مسؾؿ بؿـزلتؽ قبةؾ أن تؼتؾةف ُم ً
كافرا.
قبؾ أن يؼقل كؾؿتف .يعـل تؽقن ً
قال الحافظ ابـ حجر قال الخطابل معـاه :أن الؽافر ُمباح الدم بحؽؿ الديـ قبؾ أن يسؾؿ ،فنذا أبةؾؿ
باحةا بحةؼ الؼصةا
صار ُمصان الدم كالؿسؾؿ ،فنن قتؾف الؿسؾؿ بعد ذلؽ صةار َّمةف يعـةل َّم الؿسةؾؿ ُم ً
الؿراَّ إلحاقةف بةالؽػر كؿةا تؼةقل الخةقارجٕ ،ن الخةقارج يلخةذون
كالؽافر َّمف مباح بحؼ الديـ ،ولقس ُ
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إحاَّيث ويؼقلقن إ ًذا مـ ارتؽب كبقر ،ففق كافرٕ ،ن قتؾ الؿسؾؿ كبقر ،،وهذا خطل آخر.
إ ًذا هؿ أورَّوا أحاَّيث كثقر ،مـ جؿؾتفا هذه إحاَّيث ،فرَّ عؾقفؿ الشقخ.
ِ
الج َف َؾ ِة) ،هؿ جفؾة لؽـ لقسقا معذوريـ ،لقس كؾ جف ٍؾ ُيعذر عؾقف صةاحبفٕ ،ن
قالَ ( :و ُ َرا ُد َٰه ُم ََلء َ
هذا ٌ
جفؾ مع مؿاحؽة ،يعـل ُيؼال لف :كذا وهق ُيصر ويؾػ ويدور ويـتصر لؿذهبف البا ؾ.
ِ
الج َف َؾ ِةَ :أ َّن َ ْن َقة َل َفة ََل َي ْؽ ُػ ُرَ ،و ََل ُي ْؼت َُل َو َل ْو َف َع َل َ ة َف َع َل).
قالَ ( :و ُ َرا ُد َٰه ُم ََلء َ
يعـل لق ذبح لؾقلل أو فعؾ ما فعؾ ٓ يؽقن خةرج ٓ يسةتحؼ الؼتةؾن ٕكةف مسةؾؿ ُمصةان الةدم ،وهةذا
كالم با ؾ.
ِ
ِ
ِ
ِ
قن) ،وكؿا قؾت لؽؿ :لةقس كةؾ جفة ٍؾ ُيعةذر فقةف اإلكسةان ،لفةذا
الؿر ْشرِك َ
قالَ ( :ف ُق َؼ ُةل لر َٰف ُم ََلء َ
الج َف َؾة ُ
الجفالُ ،جفال لقس بؿعـك ما عـدهؿ العؾؿ ٓ ،ما عـدهؿ اإلخال
قال الؿشركقن ُ

 ،ما عـةدهؿ الصةد ،

ما عـدهؿ ما عـد الذيـ يعؾؿقنٕ ،هنؿ عرفقا الحؼ وأراَّوا البا ؾ.
قال ( :ع ُؾوم َأن را َ ِ
رونََ :ل إِ َلر َه إِ ََّل ا ُ) ،والـصةارى كةذلؽ
رم َي ُؼو ُل َ
ول ا ﷺ َقةِ ََل ال َق ُفو َد َو َا َب ُ
ةه ْم َو ُه ْ
َ ْ ٌ َّ َ ُ
يؼقلقن ٓ :إلف إٓ اهلل ،وأن أصحاف الـبل ﷺ قاتؾقا بـل حـقػة ،بـل حـقػة لؿا امتـعقا عـ الزكا ،قةاتؾقهؿ
وهؿ يشفدون أن ٓ إلف إٓ اهلل وأن محؿدً ا ربقل اهلل ،و ُيصؾقن ويدَّ عقن اإلبالم ،وكذلؽ الةذيـ حةرقفؿ
أيضا كاكقا يؼقلقن ٓ :إلف إٓ اهلل مسةؾؿقن و ُيصةؾقن إلةك الؼبؾةة ،لؽةـفؿ أتةقا بؿقجةب
عؾل بـ أبل الب ً
فحرقفؿ عؾل حر بعضفؿ ،ولفذا قال الشاعر:
ذلؽٕ ،هنؿ زعؿقا أن عؾل هق اهللَّ ،
ررررا
ررررا ُ ـؽر ً
لؿررررة رأيررررت األ ررررر أ ر ً

ررررا
أججررررت كررررةري ودَرررروت قـبر ً

(قـرب) مقٓه أمرتف أن يجؿعفؿ و ُيؾؼل مؿ.
فعؾل رضل اهلل عـف حر همٓء لؽقهنؿ خرجقا مـ الديـ ،ما كان ل ُقحرقفؿ وهؿ عؾك اإلبةالم ،وٓ
ٌ
أصحاف الـبل ﷺ بقؼاتؾقن بـل حـقػة عؾك اإلبالم هؿ قةالقا ٓ :إلةف إٓ اهلل ،لؽةـفؿ أتةقا بـةاقض ،وهةق
جحد وجقف الزكا ،،والـبل ﷺ قاتؾ القفقَّ وهؿ قةالقا ٓ :إلةف إٓ اهلل ،لؽةـفؿ أتةقا بـةاقض ٓ إلةف إٓ اهلل،
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ٕهنؿ قالقاُ :عزير بـ اهلل ،ورفضقا َّعق ،ربقل اهلل ﷺ ،وقاتؾفؿ الـبل ﷺ ،إذ أهنؿ أتقا بـاقض ٓ تـػةع إذا
ققؾ :مع إتقان الـاقض.
ِ
رث َك َػ َرر َو ُقتِ َرل َو َل ْرو َق َ
ون َأ َّن َ ْن َأ ْكؽ ََر ال َب ْع َ
رةلََ :ل إِ َلر َه إِ ََّل ا ُ) ،هةؿ ُيؼةرون
الج َف َؾ ُة ُ ِؼ ُّر َ
ثؿ قالَ ( :و َٰه ُم ََلء َ
يؼقلقن :الذي ُيـؽر البعث يؽػر يجب أن ُيؼتؾ ،وإن جحدَ شق ًئا مـ أركان اإلبالم ُك ِّػر و ُقتةؾ ،ولةق قالفةا،
قال اإلمام الـقوي رحؿف اهلل تعالك« :واعؾؿ أن مذهب أهؾ الحؼ أكف ٓ ُيؽػر أحدٌ مـ أهةؾ الؼبؾةة بةذكب،
وٓ ُيؽػر أهؾ إهقاء والبد  ،وأن مـ جحد ما ُيعؾؿ مـ َّيـ اإلبالم ضرور ًُ ،حؽةؿ برَّتةف وكػةره ،إٓ أن
يؽقن قريب ٍ
عفد باإلبالم ،يعـل مسؾؿ جديد ،أو كشل بباَّية جديةد ٓ ،يسةؿع عةـ اإلبةالم شةلء ،وكحةق
ابةتؿر ُحؽةؿ
ذلؽ وكحقه مـ إعذار ،فؿؿـ خػل عؾقف ف ُقعةر ذلةؽ ُيبةقـ لةف ويقضةح لةف بإَّلةة ،فةنن
َّ
بؽػره ،وكذا ُحؽؿ مـ ابتحؾ الزكا لقس مـ وقع يف الزكا ،مـ ابتحؾ مـ قال :إن الزكا حةالل ،أو الخؿةر،
قال :الخؿر حالل ولق لؿ يشرما ،أو الؼتؾ يعـل قتؾ الؿسؾؿقـ.
قال :إن قتؾ الؿسؾؿقـ حالل ،أو غقر ذلؽ مـ الؿحرمات التل يعؾؿ تحريؿفةا ضةرور ،ً،يعـةل الةذي
يستحؾفا فنكف يرتد عـ َّيـ اإلبالم ،إٓ أن يؽقن مؿـ تـتػل فقةف الشةروش شةروش الؿعرفةة ،وتؼةقم عـةده
عر حتك ُتزال هذه الؿقاكع مقاكةع التؽػقةر ،وحتةك ُتؼةام عؾقةف الحجةة ،فةنذا
الؿقاكع مقاكع التؽػقر ،هذا ُي َّ
ابتؿر عؾك ما هق عؾقف ُك ِّػر ويتقلك ولل إمر قتؾف.
وقال َش ْق ُخ ْ ِ
اإل ْب َال ِم ابـ تقؿقة رحؿف اهلل« :تـةاز العؾؿةاء يف تؽػقةر مةـ يةرتك شةق ًئا مةـ هةذه الػةرائض
كافر باتػا الؿسةؾؿقـ ،وهةق
إربع بعد اإلقرار بقجقما ،فلما الشفاَّتان إذا لؿ يتؽؾؿ مؿا مع الؼدر ،ففق ٌ
وظاهرا عـد بؾػ إمة وأئؿتفا وجؿاهقر عؾؿائفا.
كافر با ـًا
ً
ٌ
ثؿ قال :وأما الػرائض إربع فنذا جحد وجقف شلء مـفا بعد بؾقغ الحجة ،ففق كافر ،أما قبؾ بؾةقغ
ٍ
فعـدئذ ُتؼام عؾقف الحجة بلن ُيػفؿ ،فنذا ابتؿر فنكف ُيؾحةؼ
الحجة بدت عؾقف العالمات أكف لقس مؿـ يػفؿ،
بف.
الؿحرمةةات الظةةاهر ،الؿتةةقاتر تحريؿفةةا ،كةةالػقاحش والظؾةةؿ
وكةةذلؽ مةةـ جحةةد تحةةريؿ شةةلء مةةـ
َّ
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والؽذف والخؿر وكحق ذلؽ ،وأما مـ لؿ تؼؿ عؾقف الحجةة مثةؾ أن يؽةقن حةديث ٍ
عفةد باإلبةالم أو كشةل
ببداية بعقد ،لؿ تبؾغف فقفا شرائع اإلبالم وكحق ذلؽ ،أو غؾة ،،فظةـ أن الةذيـ آمـةقا وعؿؾةقا الصةالحات
ُيستثـقن مـ تحريؿ الخؿر ،كؿا غؾ ،يف ذلؽ الذيـ ابةتتامؿ عؿةر ،وأمثةال ذلةؽ ،فةنهنؿ ُيسةتتابقن ،يعـةل
ُيحبسقن و ُيؼال لفؿ :تتقبقا وترجعقا عـ هذا أو ُتؼتؾ ،و ُتؼام عؾقفؿ الحجةة ،يعـةل ُتبةقـ لفةؿ إَّلةة ،فةنن
ٍ
حقـئذ ،وٓ ُيحؽؿ بؽػرهؿ قبؾ ذلؽ ،كؿا لؿ يحؽةؿ الصةحابة بؽػةر قدامةة بةـ مظعةقن لؿةا
أصروا كػروا
ُّ
غؾطقا فقؿا غؾطقا فقف مـ التلويؾ.
ومؼةر بقجقمةا ،فػةل
وأما مع اإلقرار بالقجقف إذا ترك شق ًئا مـ هةذه إركةان تركفةا ،تةرك الصةال،،
ٌ
التؽػقر ٌ
أققال لؾعؾؿاء هل روايات عـ أحؿد ،وهةذه الؿسةللة تطةقل ،لؽةـ إذا تةرك مةـ غقةر جحةقَّ فػقةف
خال بقـ أهؾ العؾؿ ،هؾ يؽػر أو ٓ؟ حتك الصال ،كعؿ.
ِ
قالَ ( :و َل ْو َقة َل َفرةَ ،ف َؽ ْق َ
رن َٰهر ِذ ِه ال ُػ ُررو ِِ) يعـةل فةرو الةديـ مثةؾ الصةال،
رف ََل َِـْ َػ ُعر ُه إِ َ ا َج َحردَ َشر ْقاًة ْ
والصقام ٓ ،تـػعف إذا جحدها ،وتـػعف إذا جحد التقحقةد الةذي هةق أصةؾ َّيةـ الربةؾ ورأبةفٕ ،ن الـبةل
ﷺ يؼقل« :رأس إمر اإلبالم».
ةد ِ
قال( :و َٰلؽِن َأَدَ اء ا ِ ة َف ِفؿوا عـَى األَح ِ
ٍ
لؼصةقر
يث) ما ففؿقا معـك إحاَّيةث ،إمةا مةا ففؿقهةا
َ
ُ َ ْ
َ َّ ْ َ
عـدهؿ يف ففؿ العؾؿٕ ،ن بعض الـاس مـ َّون أن يتدرج يف العؾؿ ُيريد ْ
أن يؼػز عؾك الؿسةائؾ الؽةربى يف
العؾؿ ويػفؿفا ،فؾذلؽ يمتك مـ حقث ظـ أكف قد وصؾ ،ويؼع يف الطقام.
يث ُأ َاة َ َة رضي ا َـه َفنِ َّك ُه َقت ََل َر ُج ًل ﭐ َّد ََى ِ
اإل ْا َرل َم بِ ََر َب ِ
قالَ ( :ف َل َّ ة َح ِد ُ
رن َأكَّر ُه َ رة ﭐ َّد ََرة ُه إِ ََّل
ب َأكَّر ُه َ َّ َّ
غـؿا ،والرجؾ أظفر اإلبالم ،قال :إذا أظفر اإلبالم وجب الؽةػ
َخ ْو ًفة َؾى َد ِ ِه َو َ ةلِ ِه) ،فنكف كان يسق
ً
عـف ،هؽذا ُأمركا الذي ُيظفر اإلبالم كؼبةؾ مـةف بشةرش أن يةليت بؿقجبةات هةذا اإلبةالم الصةال ،والصةقام،
وأٓ يليت الشرك وٓ يذبح لغقر اهلل ،وٓ يليت بـاقض مـ كقاقض اإلبالم ،فنذا كةان هةذا حالةف كُعامؾةف عؾةك
ما ظفر مـف ،وما يف قؾبف فنلك اهلل.
ف َ ٰلِ َ
قالَ ( :حتَّى َي َت َب َّق َن ِ ـْ ُه َ ة ُيخَ ةلِ ُ
كَ ،و َأ ْكزَل ا ُ َِ َعة َلى

ِ
َ ٰلِ َ
ين آ َ ـُروا إِ َ ا َض َرر ْبت ُْم فِري
كَ ﴿ :ية َأ ُّي َفة ا َّلرذ َ

9

قل ا ِ َف َتبقـُوا وَل َِ ُؼو ُلروا لِؿرن َأ ْل َؼرى إِ َلرقؽُم الَرلم َلَ َ ِ
َابِ ِ
اآلير َة) ،فةاهلل  ۵أمةرهؿ
َ ْ
َ َّ َ
ْ ُ َّ َ ْ
رت ُ ْم ـًرة﴾ [الـَِّرةءَ ]49:
بالتثبت ،أي فتثبتقا فأية تدل عؾك أكف يجب الؽػ عـف ،لؿاذا؟ ٕكف أتك بؿقجب عصؿة َّمف ،وهق الـطؼ
بالشفاَّتقـ ،ولؿ كر مـف ما يـؼضفا ،ما رأيـا مـف ما يـؼضفا ،فعؾك ما كؼتؾف؟ ٓ يحؾ لـا أن كؼتؾةفٕ ،كةف َّخةؾ
يف اإلبالم فؽقػ كؼتؾف؟ إٓ إذا أتك بـاقضفا ،إذا أتك بـاقضفا ُيستتاف فنن رجع وإٓ ُقتؾ.
ف ِ
قالَ ( :فنِ ْن َِ َب َّق َن ِ ـْ ُه َب ْعدَ َ لِ َ
ك َ ة ُيخَ ةلِ ُ
َرةن ََل
اإل ْال َم ُقتِ َل لِؼولِ ِه ِعةلىَ ﴿ :ف َت َب َّقـُوا﴾ [الـَِّةءَ ،]49:و َل ْو ك َ
ي ْؼت َُل إِ َ ا َقة َلفة َلم يؽُن لِؾ َّت َثب ِ
ت َ ْعـًى) ،لؿاذا كتثبت إذا كان لةؿ ُيؼتةؾ؟ تثبتـةا ووجةدكا أكةف أتةك بـاقضةفا ،ومةا
ْ َ ْ ُّ
ُ
قالفا صد ًقا ،ققةؾ لـةا ٓ :تؼتؾةقه ،إ ًذا لؿةاذا كتثبةت ،لؿةاذا كةذهب وكتعةب وكتحةرى وكبحةث عةـ أن يؽةقن
صاَّ ًقا أو ٓ ،فؾؿا عؾؿـا أكف غقر صةاَّ ققةؾ لـةا :اتركةقه كؿةا لةق كةان صةاَّ ًقا ،إ ًذا ٓ ققؿةة لؾتثبةت ،ولفةذا
التثبت حتك كتحؼؼ مـ وجقَّ مقجب الؼتؾ مـ عدمف ،فنن وجدكا مقجب الؼتؾ عـد هذا اإلكسةان أخةذكاه
بف ،وإذا لؿ كجد مقجب الؼتؾ ٓ يحؾ لـا أن كؼتؾف.
وكذلؽ الحديث أخر وأمثالف معـاه :ما ذكركاه ،يعـةل هةذا أن مةـ أظفةر اإلبةالم والتقحقةد وجةب
الؽػ عـف إٓ إن تبقـ مـف ما ُيـاقض ذلؽ أي ما ُيـاقض التقحقد ،ما ُيـاقض اإلبةالم ،مةا ُيـةاقض لةقازم ٓ
إلف إٓ اهلل.
قل ََ َؾى َٰه َذا َأ َّن َر ُا َ
قالَ ( :والدَّ لِ ُ
ول ا ِ ﷺ ا َّل ِذي َق َةلَ « :أ َق َت ْؾ َت ُه َب ْعدَ َ ة َق َةلََ :ل إِ َل َه إِ ََّل ا ُ»َ ،و َق َةلُ « :أ ِ ْرر ُت
َأ ْن ُأ َقةِِ َل الـَّة َ َحتَّى َي ُؼو ُلواََ :ل إِ َل َه إِ ََّل ا ُ» ُه َو ا َّل ِذي َق َةل فِي الخَ َوار ِ ) والخقارج هؿ مسؾؿقـ ،ومةـ أكثةر
الـاس عباَّ ،،وٓ يصرفقن شق ًئا مـ العباَّ ،لغقر اهلل ،لؽـ مةع ذلةؽ أتةقا بؿقجةب قةتؾفؿ ،وهةق :تؽػقةرهؿ
لؾؿسؾؿقـ بالؽبقر ،،ولفذا قال الـبل ﷺَ «( :أيـَؿة َل ِؼقتُؿوهم َفة ْق ُت ُؾوهمَ ،لاِن َأدركْرتُفم َألَ ْق ُت َؾرـَّفم َقت َْرل َ ٍ
رةد»)
َ
ُ
ُ ْ
ْ َْ ُ ْ
ُ ُ ْ
ْ َ
ِ ِ
رقل)
يعـل ً
رن َأ ْك َثررِ الـَّرة ِ َِ َبرة َد ًة َوِ َْف ِؾ ً
قتال جؿاع ًقا كؾفؿ بال هقاَّ ،،وٓ إعػاء لبعضفؿ ،قالَ َ ( :ع ك َْروك ِف ْم ْ
ولفذا قال الـبل ﷺ« :تحؼرون صالتؽؿ إلك صةالمؿ» يؼةقل لؾصةحابة تحؼةرون صةالتؽؿ إلةك صةالمؿ
مـ جفة الؽثر ،،ومـ جفة الخشق والطقل وكذا ،يعـل هذا حالفؿ ُعباَّ ،لؽـ أتقا بؿقجةب الؼتةؾ ،وهةق
أقؾ مؿا جاء بف أولئؽ الذيـ عبدوا إولقاء يف قبقرهؿ.
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العبر ِ
ِ
رةد ِةَ ،و ََل ﭐ ِّد ََررة ُء ِ
ررؿة َ َّ َفر َرر ِ رـْ ُف ْم ُ خَ ة َل َػ ر ُة
رم َِ رـْ َػ ْع ُفم ( ََل إِ َل ر َه إِ ََّل ا ُ)َ ،و ََل َك ْثر َرر ُة َ
اإل ْار َرل ِم َلر َّ
قةةالَ ( :ف َؾر ْ

َّ
الشرِي َع ِة) ،مع أن أكثر أهةؾ إصةقل مةـ أهةؾ السةـة ذهبةقا إلةك أن الخةقارج فسةا  ،وأن حؽةؿ اإلبةالم
أكػةار هةؿ؟
يجري عؾقفؿ لتؾػظفؿ بالشفاَّتقـ ومقاظبتفؿ عؾك أركان اإلبالم ،لةذلؽ عؾةل لؿةا ققةؾ لةف:
ٌ
قال « :ن الؽػر فروا» .لؽـ لؿا بؾغقا وقتؾقا قاتؾفؿ وقتؾفؿ.
قال الخطابل« :أجؿع عؾؿاء الؿسؾؿقـ عؾةك أن الخةقارج مةع ضةاللتفؿ فرقة ٌة مةـ فةر الؿسةؾؿقـ،
وأجازوا مـاكحتفؿ وأكؾ ذبائحفؿ ،وأهنؿ ٓ ُيؽػرون مةا َّامةقا متؿسةؽقـ بلصةؾ اإلبةالم ،وإن كةان هةذا
اإلجؿةةا الةةذي اَّعةةاه الخطةةابل لةةقس ثابةةتٕ ،ن مةةـ العؾؿةةاء مةةـ كػةةر الخةةقارجٕ ،ن الـبةةل ﷺ قةةال:
«يؿرققن مـ الديـ مرو السفؿ مـ الرمقة».
ً
إشةؽآ عـةد الؿتؽؾؿةقـ مةـ غقرهةا ،حتةك
وقال الؼاضل عقاض« :كاَّت هذه الؿسللة أن تؽقن أشد
بلل الػؼقف عبد الحؼ اإلمام الؿعةالل الجةقيـل فاعتةذر بةلن إَّخةال ٍ
كةافر يف الؿؾةة وإخةراج الؿسةؾؿ عـفةا
عظقؿ يف الديـ ،قال :وقد تققػ قبؾف الؼاضل أبق بؽر الباقالين ،وكؾفؿ أشةاعر ،،أبةق الؿعةالل والبةاقالين،
ٌ
ً
أققآ تمَّي إلك الؽػر.
وقال :لؿ ُيصرح الؽػر بالؽػر ،وإكؿا قالقا
عؾةك كةةؾ حةةال :قةةال ابةةـ بطةةال :ذهةةب جؿفةقر العؾؿةةاء إلةةك أن الخةةقارج غقةةر خةةارجقـ مةةـ جؿؾةةة
الؿسؾؿقـ لؼقلف ﷺ« :يؿرققن مـ الديـ مرو السفؿ مةـ الرمقةة» ،فقـظةر الرامةل إلةك بةفؿف إلةك كصةؾف
إلك رصافف ،فقتؿارى يف الػققة أي مقضع القتر مـ السفؿ ،هؾ عؾؼ ما مـ الةدم شةل ٌءٕ ،ن التؿةاري مةـ
الشؽ ،وإذا وقع الشؽ..
عؿق ًما هق محؾ خةال  :هةؾ الخةقارج يؽػةرون أو ٓ؟ كُػةار أو ٓ؟ محةؾ خةال  ،لؽةـفؿ أجؿعةقا
عؾك أن قتؾفؿ لقس رَّ ،،وإكؿا مـ أجؾ اإلفساَّ يف إرض ،كؿا قال اهلل ﴿ :۵إِك ََّؿا َج َزا ُء ا َّل ِةذي َـ ُي َح ِ
ةار ُب َ
قن
ض َف َسا ًَّا َأ ْن ُي َؼ َّت ُؾقا َأ ْو ُي َص َّؾ ُبقا َأ ْو ُت َؼ َّط َع َأ ْي ِد ِ
اهلل َو َر ُبق َل ُف َو َي ْس َع ْق َن فِل إَ ْر ِ
يف ْؿ َو َأ ْر ُج ُؾ ُف ْؿ مِ ْـ ِخةال ٍ َأ ْو ُيـ َػ ْةقا
َ
مِ َـ إَ ْر ِ
ففؿ أفسدوا ،فلباح اهلل  ۵قتؾفؿ.
ض﴾ [الؿائدُ ، ]33:،
وكذلؽ ما ذكركاه مـ قتال القفقَّ وقتال الصحابة لبـل حـقػة ،بعدما أبؾؿقا بـةل الؿصةطؾؼ هةؿ فةر ٌ
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مـ القفقَّ الذيـ كاكقا يف الؿديـة ،لؽـ لؿا مـعقا الزكا ،أراَّ الـبل ﷺ أن يغةزوهؿ ،حتةك أكةزل اهلل تعةالك،
ِ
وغقر ِه قال :أن هةذه أيةة كزلةت
ٕهنؿ هؿ لؿ يؿـعقا الزكا ،حؼقؼةً ،لؽـ قال :جاء ِذكر الؼصة عـد ابـ كثقر
يف القلقد بـ عؼبة بـ أبل ُمعق ،حقـ بعثف ربقل اهلل ﷺ عؾك صدقات بـل الؿصطؾؼ ،وقد روي ذلؽ مةـ
ر ومـ أحسـفا ما رواه اإلمام أحؿد يف الؿسـد قال الشقكاين :وأخرجف ابـ أبةل حةاتؿ والطةرباين وابةـ
مـد ،،وابـ مرَّويف ،قال السقق لٍ :
بسـد جقةد عةـ الحةارن بةـ أبةل ِضةرار ُ
الخزاعةل والةد جقيريةة بـةت
الحارن وهل مـ بـل الؿصطؾؼ أم الؿممـقـ ،هةل مةـ بـةل الؿصةطؾؼ هةل يفقَّيةة كاكةت قبةؾ اإلبةالم،
فلبؾؿت وتزوجفا الـبل ﷺ.
قال :قدمِ ُت عؾك ربقل اهلل ،الذي يؼقل الحارن بـ أبل ِضرار ُ
الخزاعل.
وأقةررت بةف ،وَّعةاين إلةك الزكةا،
يؼقلَ « :ق ِد ْم ُت عؾك ربقل اهلل فةدعاين إلةك اإلبةالم فةدخ ْؾ ُت فقةف،
ُ
وقؾت :يا ربقل اهلل ،أرجع إلك ققمل ،فلَّعقهؿ إلك اإلبالم وأَّاء الزكا ،،فؿـ ابتجاف لةل
فلقررت ما
ُ
ُ
ً
ربةقٓ إلبةان كةذا وكةذا يعـةل إلةك فةرت ،كةذا وكةذا حةدَّ لةف وقتًةا،
جؿعت زكاتف و ُتربؾ إلل يا ربقل اهلل
لقلتقؽ مةا جؿعةت مةـ الزكةا ،،فؾؿةا جؿةع الحةارن الزكةا ،مؿةـ ابةتجاف لةف وبؾةغ اإلبةان يعـةل الققةت
الؿحدَّ الذي أراَّ ربقل اهلل ﷺ أن يبعث إلقف احتبس الربقل فؾؿ يلت ،فظـ الحارن أن قةد حةدن فقةف
بخط ٌة مـ اهلل وربقلف ،فدعا بروات ققمف يعـةل القجفةاء مةـ الؼةقم ،وجفةاء الؼةقم وعؾقةة الؼةقم ،فؼةال
لفؿ :إن ربقل اهلل ﷺ كان و َّقت لل وقتًا ُيربؾ إلل ربقلف لقؼبض ما كةان عـةدي مةـ الزكةا ،،ولةقس مةـ
عاَّ ،ربقل اهلل ﷺ ُ
الخؾةػ ،يعـةل ٓ ُيخؾةػ القعةد ،وٓ أرى حةبس ربةقلف إٓ مةـ بةخطة تـطؾةؼ كةليت
ربقل اهلل ،يعـل تعالقا كـظر ويش إمر؟ قال :وبعث ربقل اهلل القلقد بـ عؼبة حتةك بؾةغ بعةض الطريةؼ،
فرجع أو خا فرجع ،فلتك ربقل اهلل ﷺ فؼةال« :إن الحةارن مـعـةل الزكةا ،وأراَّ
فر َّقك فرجع ،فضعػ
َ
أصال ،فضرف ربقل اهلل ﷺ البعث إلك الحال» يعـل ُمؼاتؾة ،فلقبؾ الحةارن
قتؾل» مع أكف لؿ يصؾ إلقفؿ ً
بلصحابف حتك إذا ابتؼؾ البعث يعـل لؼقفؿ يف الطريؼ وفصؾ عـ الؿديـة ،ولؼقفؿ الحةارن ،فؼةالقا :هةذا
ِ
ةؿ؟
الحارن ،فؾؿا غشقفؿ قال لفؿ :إلك مـ بعثفؿ؟ يعـل بللفؿ إلك مـ بعثؽؿ ﷺ قالقا :إلقؽ ،فؼةال :ول َ
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قال :إن ربقل اهلل ﷺ بعث إلقؽ القلقد بـ ُعؼبة فزعؿ أكؽ مـعتةف زكاتةف ،وأرَّت قتؾةف؟ قةال ،ٓ :والةذي
بعث محؿدٌ بالحؼ ما رأيتف البارحة ،وٓ أتاين ،فؾؿا َّخؾ الحارن عؾك ربقل اهلل ﷺ قال :مـعت الزكةا،،
وأرَّت قتؾ ربقلل ،قال ،ٓ :والذي بعثؽ بالحؼ ،مةا رأيتةف وٓ رآين ،ومةا أقبؾةت إٓ حةقـ احتةبس عؾةل
ربقل ﷺ خشقت أن تؽقن بخط ًة مـ اهلل وربقلف ،فـزلت أية.
إ ًذا الـبل ﷺ أراَّ أن يغزوهؿ ٕهنؿ مـعقا الزكا ،فقؿا بؾغف مةـ الربةقل الةذي أربةؾف ،فقؿةا بؾغةف أهنةؿ
مـعقا الزكا ،،فعةزم أن يؼةاتؾفؿ حتةك أكةزل اهلل ﴿ :۵يةا َأيفةا ا َّل ِةذيـ آمـُةقا إِ ْن جةاءكُؿ َف ِ
اب ٌةؼ بِـَ َبةنٍ َف َت َب َّقـُةقا َأ ْن
َ ُّ َ
ُ
َ َ ْ
َ َ
ٍ
ُت ِصقبقا َققما بِجفا َل ٍة َفتُصبِحقا َع َؾك ما َفع ْؾتُؿ ك ِ
فعـدئذ الـبل ﷺ عؾةؿ وتققةػ ،وكةان
َاَّمِق َـ﴾ [الحجرات، ]6:
ْ ُ
ُ ْ ً َ َ
َ َ ْ
الرجؾ هذا كاذ ًبا عؾقفؿ الذي هق ابـ أبل ُمعق ،،فؽؾ هذه إحاَّيث التل تؼدم ذكرها يةدل عؾةك أن ُمةراَّ
الـبل ﷺ يف إحاَّيث التل احتجقا ما ما ذكركةاه مةا هةق وجةقف الؽةػ عؿةـ قةال ٓ :إلةف إٓ اهلل ،إٓ إن
تبقـ مـف ما ُيـاقض ذلؽ.
قال ابـ رجب الحـبؾل رحؿف اهلل« :ومـ الؿعؾقم بالضرور ،أن الـبل ﷺ كان يؼبؾ مـ كةؾ مةـ جةاءه
مسؾؿا» كؿا يف جةامع العؾةقم
ُيريد الدخقل يف اإلبالم يؼبؾ مـفؿ الشفاَّتقـ ،ويعصؿ َّمف بذلؽ ،ويجعؾف
ً
ِ
والحؽؿ.
وقال َش ْق ُخ ْ ِ
اإل ْب َال ِم ابـ تقؿقة :وقةد ُعؾةؿ بآضةطرار مةـ َّيةـ الربةقل ﷺ ،واتػؼةت عؾقةف إمةة أن
أصؾ اإلبالم أول ما يممر بف الخؾؼ شفاَّ ،أن ٓ إلف إٓ اهلل وأن محؿةدً ا ربةقل اهلل ،فبةذلؽ يصةقر الؽةافر
والؿبةاح َّمةف ومالةف معصةقم الةدم والؿةال ،ثةؿ إن كةان ذلةؽ مةـ قؾبةف فؼةد َّخةؾ يف
مسؾؿا والعدو ول ًقةاُ ،
ً
اإليؿان ،وإن قالف بؾساكف َّون قؾبف ففق يف ظاهر اإلبالم َّون با ـ اإليؿان .اكتفك كالم َش ْق ُخ ْ ِ
اإل ْب َال ِم مةـ
كتاف اإليؿان إوب.،
وهؽذا قال ابـ حجر والخطابل والبغقي وغقرهؿ.

