
 

 

التحقيق كالبياف يف نقض كبلـ الداعي إىل 
 تبديل شريعة الرمحن

(مع صحيفة الوطن ادلصرية" عثماف بطيخ"رد على ما جاء يف حوار مفيت تونس )  

 

 

 

 

 نوراغبق بن الشيخ

 

 

 

 

 

 

 



 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 

احلمد هلل رب العادلُت كالصبلة كالسبلـ على نبينا دمحم كعلى آلو كصحبو كمن اتبعهم إبحساف إىل يـو 
:الدين  

يف عيد ادلرأة خبصوص موضوع " السبسي"فبل خيفى على عمـو أىلنا يف تونس ما صرح بو الرئيس 
التسوية بُت الذكر كاألنثى يف ادلَتاث كخبصوص زكاج التونسية ادلسلمة من غَت ادلسلم كال غرك فالرجل قد 

رضع من احلليب البورقييب كسلك مهايع الفكر الدستورم فلماذا العجب؟، مث أصدرت دار اإلفتاء اليت 
األب "بياان تشيد فيو خبطاب الرئيس كتوجيهاتو كاصفة إايه أبنو " عثماف بطيخ"يًتأسها مفيت اجلمهورية 

للتونسيُت بعد دعوتو الصرحية لتبديل أحكاـ الشريعة كمل يكتف بذلك ىذا ادلفيت حىت خرج " الركحي
علينا مرة أخرل حبوار مع صحيفة الوطن ادلصرية يدافع فيها عن موقف دار اإلفتاء ادلخزم كقد جاء يف 

ىذا احلوار دبصائب كفواقر تنقض عرل اإلسبلـ، لكن يف اجلملة ال يستغرب ىذا أيضا من مفيت ابن 
قد توىل اإلفتاء يف تونس زمن ابن علي إىل قياـ الثورة كبقي " عثماف بطيخ"علي، فبل خيفى علينا أف 

بعدىا يف منصبو إىل أف أصبح كزيرا للشؤكف الدينية مث عاد إىل منصبو مرة أخرل، فهل كنا نرجو اخلَت 
من ادلفيت الذم ال يعرفو التونسيوف إال يف رمضاف كاألعياد لئلعبلف عن دخوؿ الشهر كخركجو كال تراه 
يف ادلصائب كالنوازؿ اليت سبر هبا األمة حىت أصبح الصغار كالكبار يسخركف منو ألجل ىذا األمر، ىل 

عرؼ ادلفيت دبوقف بُت فيو احلق زمن ابن علي كىو الذم مؤل سجونو أبىل اإلسبلـ كحارب الدين 
كشعائره؟، قد يقوؿ قائل أنو كاف مكرىا أك قد ضغطوا عليو قلت ىذا مل يكن ظاىرا لنا كىو الواقع ألف 
البطيخ قد صرح يف حوار بعد الثورة أنو مل يقع عليو ضغط فًتة توليو دلنصب اإلفتاء فبل يعد صمتو إال 

رضا بسياسة ابن علي كنظامو كىو جزء منو ألنو يعُت من طرؼ رئيس اجلمهورية فبل يعدك كونو شيخا 
.من شيوخ السلطاف  

 ىذا احلوار الذم أجراه ادلفيت مل يذكر فيو آية أك حديثا أك قوال لعامل معترب يربىن بو صحة ما ذىب إليو 
 2016خاصة كأنو منذ سنة رد على الدعوة للمساكاة بُت الذكر كاألنثى يف ادلَتاث اليت أثَتت سنة 

فكاف األكىل بو أف يكتب كتااب أك حبثا خبصوص اجتهاده اجلديد الذم خالف فيو األمة مجعاء فضبل 
يف مفتيها كدؿ على " تونس"عن كتابة مقاؿ يدافع بو عن اختياره لكنو اكتفى حبوار دؿ على أف مصيبة 



أنو شيخ سلطاف من الدرجة األكىل، كابلرغم أف ادلسألتُت اللتُت أثَت حوذلما الكبلـ يف ىذه األايـ من 
ادلسائل اليت تعترب كاضحة عند عمـو الناس يف تونس حىت رأينا استنكارا كاسعا من الناس لدعوة الرئيس 

لكن أردت هبذا " السماء فوقنا كالنار زلرقة"كجلنة إفتائو فالكبلـ عن مثل ىذه ادلسائل إمنا ىو من ابب 
الرد أف أكشف تلبيس ادلفيت كنقضو ألسس الدين ابستباحتو تبديل الشريعة خشية أف يتأثر بعض من 

.يلقي السمع إىل كل معمم فيشتبو عليو األمر، كعلى هللا توكلت كىو اذلادم كادلوفق  

 

 كتبو أبو الرباء نوراحلق بن الشيخ

1438 من ذم احلجة سنة 1ليلة   

.23/08/2017ادلوافق لػ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:قاؿ اؼبفيت ؾبيبا عن سؤاؿ خبصوص إابحتو للتسوية يف اؼبَتاث  

:استندت إىل جوىر الدين اإلسالمى الذل جاء ليكوف خَتان للناس كسعادة ؽبا كليس شرا كشقاء  

غاية ادلفيت من ىذه الدعول أف يبث السعادة كجينب الناس الشر كالشقاء فهل أف نسوة تونس قد 
تدفقن على مكتب ادلفيت يدعونو إىل إجياد حل ألهنن غَت سعيدات حبكم ادلَتاث الشرعي أـ أنو أراد 
ابلناس رئيس اجلمهورية كمن لف لفو من العلمانيُت الذين ليس ذلم شغل إال الطعن يف أحكاـ الدين 

.كاالنتقاص منها فرغبة منو يف إدخاؿ السركر عليهم ىر ادلفيت علينا هبذه ادلصائب  

كالتسليم كاالنقياد  ابتباع أحكاـ الدين كتشريعاتو ال تناؿ إال  اليت جاء هبا اإلسبلـاخلَت كالسعادةإف 
.كليس ابلتعدم عليها كما يفعل ادلفيتألكامر هللا   

:1قاؿ ابن بطة  

كتوعد من خالف ذلك كعدؿ ...إف هللا عز كجل ضمن ؼبن أطاع هللا كرسولو خَت الدنيا، كاآلخرة
فرحم هللا عبدا لـز اغبذر كاقتفى األثر، ...عنو دبا نستجَت ابهلل منو كنعوذ بو فبن كاف موصوفا بو
.{ابختصار}ىػ.كلـز اعبادة الواضحة، كعدؿ عن البدعة الفاضحة  

:2 فقد قاؿ تعاىل بعد آييت ادلَتاث اليت يف سورة النساء  

ا اأٍلىٍْناري خاًلًدينى ًفيها كىذًلكى اٍلفىٍوزي  تًٍلكى حيديكدي اَّللًه كىمىٍن ييًطًع اَّللهى كىرىسيولىوي ييٍدًخٍلوي جىنهاتو ذبىًٍرم ًمٍن ربىًٍتهى
.اٍلعىً يمي   

يف آية عموما ك  يف كل أحكاموكوف إال ابتباع ما أمر هللا تعاىل بوتفالفوز العظيم كالسعادة األبدية ال 
فقولو   خصوصا ألف سياؽ ىذه اآلية إمنا ىو يف الكبلـ عن ما شرعو هللا تعاىل يف قسمة ادلواريثادلواريث

".يوصيكم هللا يف أكالدكم" ابتداء من قولو ا تقدـ ذكره من أحكاـ ادلواريثملإشارة " تلك"  

:3قاؿ ابن جرير  

                                                           
1
(. 364 ص1ج)اإلابنة الكربل   

(. 13) اآلية  2
(. 70 ص8ج) جامع البياف يف أتكيل القرأف  3



أتكيل اآلية إذا ىذه القسمة اليت قسم بينكم أيها الناس عليها ربُّكم مواريثى مواتكم، فصوؿه فصىل 
هبا لكم بُت طاعتو كمعصيتو، كحدكده لكم تنتهوف إليها فال تتعدهكىا، ليعلمى منكيم أىلى طاعتو من 

. أىل معصيتو، فيما أمركم بو من قسمة مواريث مواتكم بينكم، كفيما ْناكم عنو منها
" كمن يطع هللا كرسولو"مث أخرب جل ثناؤه عما أعده لكل فريق منهم فقاؿ لفريق أىل طاعتو يف ذلك

يف العمل دبا أمره بو، كاالنتهاء إىل ما حدهه لو يف قسمة اؼبواريث كغَتىا، كجيتنب ما ْناه عنو يف 
ىػ".يدخلو جنات ذبرم من ربتها األْنار"ذلك كغَته   

:1 اؼبالكيقاؿ ابن عطية األندلسي  

ىػ. اآلية تًٍلك إشارةه إىل القسمة اؼبتقدمًة يف اؼبواريث"تًٍلكى حيديكدي اَّللهً "كقولو   

:2قاؿ ابن كثَتك  

ىذه الفرائض كاؼبقادير اليت جعلها هللا للورثة حبسب قرهبم من اؼبيت كاحتياجهم إليو كفقدىم : أم
:  أم"كمن يطع هللا كرسولو": لو عند عدمو، ىي حدكد هللا فال تعتدكىا كال ذباكزكىا كؽبذا قاؿ

ا حبيلة ككسيلة، بل تركهم على حكم هللا كفريضتو قفيها، فلم يزد بعض الورثة كمل ينقص بعض
ىػ.كقسمتو  

 

.أما ما يدعو إليو ادلفيت من تغيَت شرع هللا كتبديلو فهو عُت الشقاء الذم جاء اإلسبلـ لينقذان منو  

:3قاؿ تعاىل  

تًيػىنهكيٍم ًمٍتًٌ ىيدنل فىمىًن اتػهبىعى ىيدىامى فىالى يىًضلُّ كىالى يىٍشقىى كىمىٍن أىٍعرىضى عىٍن ًذٍكًرم فىًإفه لىوي مىًعيشىةن *فىًإمها َيٍى
.ضىٍنكان كىَنىٍشيريهي يػىٍوـى اٍلًقيامىًة أىٍعمى  

                                                           
(. 410ص) احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز  1
(. 382 ص3ج) تفسَت القرآف العظيم  2
(. 124-123) سورة طو  3



فأين ادلفيت من اتباع ىدل هللا كالعمل بو؟ فاالتباع ىو االنقياد حلكم هللا كالعمل دبضمونو كاإلعراض ىو 
الصد عن ىذا اذلدل كالتويل عنو كمن أعظم الصدكد إنكار اذلدل كالسعي يف تغيَته كتبديلو كما فعلو 

.ادلفيت  

:1 اؼبالكيقاؿ ابن أيب زمنُت  

ىػ. يف اآلخرة"كال يشقى" يف الدنيا "فال يضل"رسلي ككتيب :  يعٍت"فمن اتبع ىدام"  

:2بن عاشورالشيخ دمحم الطاىر كقاؿ   

أنو إذا اتبع اؽبدل الوارد من هللا على لساف رسلو سلم من أف يعًتيو : كأما قولو فال يضل فمعناه
شيء من ضالؿ، كىذا مأخوذ من داللة الفعل يف حيز النفي على العمـو كعمـو النكرة يف سياؽ 

النفي، أم فال يعًتيو ضالؿ يف الدنيا، خبالؼ من اتبع ما فيو ىدل كارد من غَت هللا فإنو كإف 
كىذا حاؿ متبعي . استفاد ىدل يف بعض األحواؿ ال يسلم من الوقوع يف الضالؿ يف أحواؿ أخرل

الشرائع غَت اإلؽبية كىي الشرائع الوضعية فإف كاضعيها كإف أفرغوا جهودىم يف تطلب اغبق ال 
يسلموف من الوقوع يف ضالالت بسبب غفالت، أك تعارض أدلة، أك انفعاؿ بعادات مستقرة، أك 

ىػ.مصانعة لرؤساء أك أمم رأكا أف من اؼبصلحة طلب مرضاهتم  

 

كأحكامو كمعصية ألمر هللا تعد على حدكد الشرع  ىو من ادلساكاة يف اإلرثىذا ادلفيت دعو إليو إف ما م
فاحلد ىو الفصل بُت الشيئُت لئبل خيتلط أحدمها ابآلخر أك لئبل يتعدل أحدمها عن اآلخر كحد كل شي 

منتهاه كما ذكر ذلك ابن سيده يف احملكم كلذلك أحكاـ هللا تعاىل ىي حدكد ألنو ال جيوز لنا رلاكزهتا 
.كالتعدم عليها  

:3 النسفي أبو الربكاتقاؿ  

                                                           
(. 130 ص3ج) تفسَت القرآف العزيز  1
(. 330 ص16ج) التحرير كالتنوير  2
(. 215 ص1ج) مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل  3



ىػ.ظباىا حدكدان ألف الشرائع كاغبدكد اؼبضركبة للمكلفُت ال جيوز ؽبم أف يتجاكزكىا  

:1كقاؿ ابن عاشور  

كاغبدكد صبع حد، كىو ظرؼ اؼبكاف الذم مييز عن مكاف آخر حبيث مينع ذباكزه، كاستعمل اغبدكد 
ىػ.ىنا ؾبازا يف العمل الذم ال ربل ـبالفتو على طريقة التمثيل  

 

:حيث قاؿ بعد اآلية اآلنفة الذكرابجلور كالتبديل  من يعصي أمره يف ادلواريث هللا تعاىلكقد حذر   

رنا خاًلدان ًفيها كىلىوي عىذابه ميًهُته  .كىمىٍن يػىٍعًص اَّللهى كىرىسيولىوي كىيػىتػىعىده حيديكدىهي ييٍدًخٍلوي  ى  

أم كمن يعص هللا الذم قسم ادلَتاث بُت خلقو كرسولو الذم بلغ أمتو ىذه األحكاـ الرابنية كتعد ما 
" من" أف لكال خيفشرعو هللا تعاىل كحدَّه لعباده يف أمر ادلَتاث فمصَته عذاب خيزيو يف انر جهنم، 

كألجل ادلفيت زعم م الشارع من سول يف ادلَتاث ألجل ادلصلحة كما ستثن فلم م2شرطية من صيغ العمـو
، فهذا النص يشمل ادلفيت بطريق األكىل ألنو ليس عاصيا فقط بدعواه بل ىو مشرع سعادة الناس

.للمعصية كالتمرد على حكم هللا يف ادلَتاث  

:3قاؿ ابن جرير  

يف العمل دبا أمراه بو من قسمة اؼبواريث على ما " كمن يعص هللا كرسولو:"يعٍت بذلك جل ثناؤه
، "كيتعده حدكده"أمراه بقسمة ذلك بينهم كغَت ذلك من فرائض هللا، ـبالفنا أمرمها إىل ما ْنياه عنو 

كيتجاكز فصيوؿى طاعتو اليت جعلها تعاىل فاصلة بينها كبُت معصيتو إىل ما ْناه عنو من قسمة : يقوؿ
ا فيها "تركات مواتىم بُت كرثتهم كغَت ذلك من حدكده ا ال : يقوؿ" يدخلو  رنا خالدن ابقينا فيها أبدن

ا زو : ، يعٍت"كلو عذاب مهُت" ميوت كال خيرج منها أبدن ىػ.كلو عذاب مًذؿٌّل من عيذًٌب بو ـبي  

                                                           
(. 268 ص4ج) التحرير كالتنوير  1
:  قاؿ سيدم عبد هللا كلد احلاج إبراىيم يف مراقي السعود عند كبلمو عن صيغ العمـو 2

كقد تلي الذم اليت الفركع ***   صيغو كل أك اجلميع
شرطا ككصبل كسؤاال أفهما ***أين كحيثما كمن أم كما

(. 72-71 ص8ج) جامع البياف يف أتكيل القرآف  3



:1كقاؿ ابن كثَت  

كىذا إمنا يصدر عن عدـ الرضا دبا قسم هللا . م، لكونو غَت ما حكم هللا بو كضاد هللا يف حكموأ
 ىػ.كحكم بو، كؽبذا جيازيو ابإلىانة يف العذاب األليم اؼبقيم

قلت كما قالو ادلفيت تغيَت كتبديل بل ىو صرح أبنو جيوز تبديل شرع هللا يف ادلسائل االجتماعية كما 
.سيأيت  

:2 الشيخ دمحم رشيد رضاقاؿ  

تركها، كأف هللا تعاىل  كالدليل من نص القرآف على أف أحكاـ اإلرث ؿبكمة ال اختيار ألحد يف
تًٍلكى حيديكدي اَّللًه ": قولو عز كجل عقبها يعاقب من عصى أمره فيها يـو القيامة كيثيب من أطاعو

اًلًدينى ًفيهىا كىذىًلكى الفىٍوزي العىً يمي  كىمىن ييًطًع اَّللهى كىرىسيولىوي ييٍدًخٍلوي جىنهاتو ذبىًٍرم كىمىن * ًمن ربىًٍتهىا األىنٍػهىاري خى
اًلدان ًفيهىا كىلىوي عىذىابه مًُّهُته  يػىٍعًص اَّللهى كىرىسيولىوي كىيػىتػىعىده  ران خى  ".حيديكدىهي ييٍدًخٍلوي  ى

ذلك الفوز الع يم دبثوبة  فأم مسلم يؤمن ابهلل ككتابو كبرسولو يرضى أبف يعرًٌض نفسو للحرماف من
كالعذاب اؼبهُت فيها، إبيثاره للن رايت  هللا بتلك اعبنات اػبالدة الدائمة، كلصلي تلك النار اػبالدة

ىػ .الفاسدة اليت يدعوه إليها أفراد من اؼبالحدة
 

كتعلمنا أنو أينما كانت مصلحة الناس كاف شرع هللا كىذه اؼبصاحل متغَتة بطبيعة : "اؼبفيت"مث قاؿ 
تغَت الزماف كاؼبكاف من فًتة ألخرل، كمن عصر آلخر، كمن ؾبموعة بشرية ىف بيئة معينة إىل ؾبموعة 

:بشرية أخرل ىف بيئة ـبتلفة  

 بل أينما كاف شرع هللا ففي ذلك مصلحة الناس، فادلصاحل اتبعة للدين ة الشرعيةؽمىذا قلب منو للحق
 نفسو فما يكوف "ادلفيت"كليس الدين اتبعا للمصاحل كإال فمصاحل الناس تتبدؿ كتتغَت كزبتلف كما ذكر 

، فهل سنجعل الدين كفق مصلحة زيد أك ىول عمرك أك منفعة مصلحة عند زيد ال يكوف عند عمرك
 عارض ما ركج لو بعض 3فادلفيت منذ سنة" كيل أمره"بكر؟ كلعل ادلصلحة اليت يعنيها ادلفيت مصلحة 

                                                           
(. 382 ص3ج) تفسَت القرآف العظيم  1
 ىػ  1348 رللة ادلنار عدد شهر ذم القعدة سنة  2
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الوزراء من الدعوة إىل ادلساكاة بُت األنثى كالذكر يف ادلَتاث كقاؿ أنو ال جيوز االجتهاد يف ىذه ادلسألة 
كأف النص كاضح كاآلية زلكمة، فهل كصل احلاؿ ابدلفيت إىل أف يبدؿ أحكاـ هللا كنصوص القرآف للتزلف 

 إىل الرئيس؟

 

 األحواؿ كانتقل  فيهميف بقيت األمة على ىذا احلكم يف ادلَتاث أربعة عشر قران تغَتتمث يقاؿ ؾ
غَت عادلا من العلماء ىذا احلكم كال دعا إىل ذلك أحد منهم ادلفيت، فما اإلسبلـ من بلد إىل بلد كمل م

الذم تغَت حىت يتغَت رأم ادلفيت أـ ال مانع من تغيَت الشرع كأحكامو إرضاء للسبسي كشرذمة 
.العلمانيُت؟  

لقد اختصت رسالة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بكوهنا رسالة شاملة عامة لكل اخللق من لدف النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل من تقـو عليهم 
:1الساعة كما قاؿ سبحانو كتعاىل  

ًيي  يعان الهًذم لىوي ميٍلكي السهماكاًت كىاأٍلىٍرًض ال ًإلوى ًإاله ىيوى ُيي ا النهاسي ًإٌّنً رىسيوؿي اَّللًه ًإلىٍيكيٍم صبًى قيٍل اي أىيػُّهى
ًيتي فى ًمنيوا اًبَّللًه كىرىسيوًلًو النهيبًٌ اأٍليمًٌيًٌ الهًذم يػيٍؤًمني اًبَّللًه كىكىًلماتًًو كىاتهًبعيوهي لىعىلهكيٍم تػىٍهتىديكفى  .كىميي  

فعمـو الرسالة مستفاد من كجهُت من ىذه اآلية األكؿ أف هللا أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص أف يقوؿ ىذا للناس كالضمَت 
.أم من غَت استثناء" مجيعا"الثاين أنو أكد ذلك بقولو " الناس"عائد " إليكم"اجملركر يف   

:2قاؿ الشاطيب  
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الشريعة حبسب اؼبكلفُت كلية عامة، دبعٌت أنو ال خيتص ابػبطاب حبكم من أحكامها الطلبية بعض 
كلو كاف بعض الناس ـبتصا دبا مل ...دكف بعض، كال ُياشى من الدخوؿ ربت أحكامها مكلف البتة

خيص بو غَته، مل يكن مرسال للناس صبيعا إذ يصدؽ على من مل يكلف بذلك اغبكم اػباص أنو مل 
يرسل إليو بو، فال يكوف مرسال بذلك اغبكم اػباص إىل الناس صبيعا، كذلك ابطل، فما أدل إليو 
مثلو، خبالؼ الصبياف كاجملانُت كَنوىم فبن ليس دبكلف، فإنو مل يرسل إليو إبطالؽ، كال ىو داخل 

ربت الناس اؼبذكورين يف القرآف، فال اعًتاض بو، كما تعلق أبفعاؽبم من األحكاـ اؼبنسوبة إىل 
.{ابختصار}ىػ.خطاب الوضع، ف اىر األمر فيو  

:1كقاؿ الشيخ ابن عاشور  

معلـو ابلضركرة من الدين أف شريعة اإلسالـ جاءت شريعة عامةن داعيةن صبيع البشر إىل اتباعها، 
ال ؿبالة سائرى أقطار اؼبعمورة، كيف سائر أزمنة ىذا  ألْنا ؼبا كانت خاسبة الشرائع استلـز ذلك عمومها

كاألدلة على ذلك كثَتة من نصوص القرآف كالسنة الصحيحة، حبيث بلغت مبلغ التواتر ، العامل
ا النهاسي ًإٌّنً رىسيوؿي اَّللًه ": كقاؿ" كىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى ًإاله كىافهةن لًلنهاسً ": قاؿ هللا تعاىل. اؼبعنوم قيٍل ايى أىيػُّهى

يعنا ككاف : "فعٌد منها" أيعطيت طبسان مل ييعطىهن أحده قبلي: "كيف اغبديث الصحيح، "ًإلىٍيكيٍم صبًى
 ىػ".الرسوؿ ييبعث إىل قومو خاصة كبعثت إىل الناس عامة

 

كبعد أمر هللا تعاىل لنبيو أف خيرب الناس مجيعا أبنو رسوؿ هللا إليهم فرع عن ذلك األمر ابإلدياف بو كاتباعو 
يف كل ما جاء بو فاإلدياف ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص ال جيتمع مع قوؿ من يقوؿ أف األحكاـ ليست صاحلة لكل زماف 

" للذكر مثل حظ األنثيُت"كمكاف كما ىو الـز كبلـ ادلفيت يف أحكاـ ادلواريث، فإف كاف حكم هللا 
صاحلا لزماننا فلماذا يدعو ادلفيت إىل تغيَته؟ كإف مل يكن صاحلا فما ىو مفهـو الشموؿ كالعمـو للرسالة 
ىل ىي يف مطلق اإلدياف ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص دكف اتباع ما جاء بو من أحكاـ؟ فهذا مردكد بقولو تعاىل يف آخر 

فهو يقتضي االتباع يف كل ما جاء بو كمل تذكر اآلية ادلتبع فيو ألف ادلعموؿ " كاتبعوه لعلكم هتتدكف"اآلية 
.قد حيذؼ إلفادة العمـو مع االختصار  

:1قاؿ ابن عطية  
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ىػ.كىاتهًبعيوهي لفظ عاـ يدخل ربتو صبيع إلزامات الشريعة  

:2كقاؿ أبو حياف  

أمر ابالتباع لو فيما جاء بو كىو لفظ يدخل ربتو صبيع التزامات الشريعة كعلق رجاء اؽبداية 
ىػ.ابتباعو  

:3قاؿ دمحم رشيد رضا  

كاتبعوه ابإلذعاف الفعلي لكل ما جاءكم بو من أمر الدين فعال كتركا، : كاتبعوه لعلكم هتتدكف أم
رجاء اىتدائكم ابإلمياف كابتباعو ؼبا فيو سعادتكم يف الدنيا كاآلخرة، فثمرة اإلمياف كاإلسالـ اىتداء 

 أعم من قولو يف اآلية اليت "كاتبعوه": قولو تعاىل ىناك...صاحبهما ككصولو ابلفعل لسعادة الدارين
كاتبعوا النور الذم أنزؿ معو فتلك يف اتباع القرآف خاصة، كىذه تشمل اتباعو ػ صلى هللا : قبلها

كال يدخل فيو اتباعو فيما كاف من أمور  ...عليو كسلم ػ فيما شرعو من األحكاـ من تلقاء نفسو
فإف ىذا من أمور العادات اليت ال  ...كلوا الزيت كادىنوا بو فإنو طيب مبارؾ: العادات كحديث

 فإف ...كلوا غبـو األضاحي كادخركا: قربة فيها كال حقوؽ تقتضي التشريع خبالؼ حديث
األضاحي من النسك كاألكل منها سنة فأمر اؼبضحي بو للندب، كادخارىا جائز لو، لوال األمر بو 

ل ن ربرميو أك كراىتو لعالقة األضاحي ابلعيد فهي ضيافة هللا تعاىل للمؤمنُت يف أايـ العيد، فالتشريع 
إما عبادة أمر  ابلتقرب إىل هللا تعاىل هبا كجواب أك نداب، كإما مفسدة ْنينا عنها اتقاء لضررىا يف 
الدين كدعاء غَت هللا فيما ليس من األسباب اليت يتعاكف عليها الناس، ككأكل اؼبذبوح لغَت هللا 

كتع يم غَت هللا دبا شرع تع يم هللا بو من الذبح لو كاغبلف ابظبو أك لضررىا يف العقل أك اعبسم أك 
اؼباؿ أك العرض أك اؼبصلحة العامة كإما حقوؽ مادية أك معنوية أمر  أبدائها إىل أىلها كاؼبواريث 

ىػ.كالنفقات كمعاشرة األزكاج ابؼبعركؼ، أك أمر  ابلتزامها لضبط اؼبعامالت كالوفاء ابلعقود  
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فكاف كال بد أف تكوف أحكاـ ىذا الدين صاحلة لكل زماف كمكاف كىذا ىو األصل فيها أهنا ال تتغَت 
كال تتبدؿ خاصة فيما يتعلق ابلعقائد كاألحكاـ القطعية الواضحة الصرحية فهل يظن ادلفيت أف هللا تعاىل 
قد غفل عن ىذه احلكمة اليت يزعمها أك أف هللا تعاىل ظامل خللقو دلا حكم فيهم ىذا احلكم يف ادلواريث 

أـ تناسى أف هللا تعاىل عليم حكيم ال أيمران إال دبا فيو خَت لنا كصبلح لديننا كدنياان علمنا حقيقة ذلك 
 هللا كاف كصى بوأ جاء اقًتاف اسم هللا العليم كاحلكيم آبايت ادلواريث للداللة على أف ما أـ جهلنا، لقد

.عن علم دبا يصلح خللقو كحكمة ابلغة كال يشك يف ىذا إال من يف قلبو ريب  

:1"يوصيكم هللا"قاؿ تعاىل آخر آية   

.ًإفه اَّللهى كافى عىًليمان حىًكيمان   

:2كقاؿ يف آخر اآلية اليت تليها  

.كىاَّللهي عىًليمه حىًليمه   

:3"الكاللة" سبحانو آخر آية قاؿك  

َّللهي ًبكيلًٌ شىٍيءو عىًليمه  .كى  

:4قاؿ ابن عاشور  

ىػ. كاضح اؼبناسبة" هللا كاف عليما حكيماإف":كالتذييل بقولو  

أم كاضح ادلناسبة ألف أحكاـ ادلواريث منو ما ىو معقوؿ ادلعٌت كإعطاء األقرب من ادليت مرتبة أكثر من 
ىذا ربع كتقدير كل فريضة األبعد مثبل أك حجب األقرب لؤلبعد مثبل كمنها ما ىو غَت معقوؿ ادلعٌت 

كىذا نصف كىذا سدس، فذكر امسي العليم كاحلكيم حىت يعلم الناس أبف من قسم الفرائض كحكم هبذه 
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كأف قسمتو على ذلك الوجو ىو من كما يستحقونو يف ادلواريث األحكاـ ىو عليم خبَت دبصاحل عباده 
.حكمتو ليس فيها غنب كال ظلم  

:1قاؿ ابن جرير  

إٌف هللا مل يزؿ ذا علم دبا يصلح خلقو،  : ، فإنو يعٍت جل ثناؤه"إف هللا كاف عليمنا حكيمنا:"كأما قولو
مل يزؿ ذا حكمة يف تدبَته، : ، يقوؿ"حكيما" أيها الناس، فانتهوا إىل ما َيمركم، يصلح لكم أموركم

كىو كذلك فيما يقسم لبعضكم من مَتاث بعض، كفيما يقضي بينكم من األحكاـ، ال يدخل 
ىػ.حكمو خىلىل كال زلل، ألنو قضاء من ال زبفى عليو مواضع اؼبصلحة يف البدء كالعاقبة  

:2قاؿ ابن كثَتك  

ىو عامل بعواقب األمور كمصاغبها كما فيها من اػبَت لعباده، كما :  أم"كىاَّللهي ًبكيلًٌ شىٍيءو عىًليمه "
ىػ.يستحقو كل كاحد من القراابت حبسب قربو من اؼبتوىف  

 

 ىي اليت ال زبالف نصا شرعيا كحكما قطعيا، فلو اعتربان كل مصلحة تتبع كيعمل هبامث إف ادلصلحة اليت 
من ادلصاحل اليت تقع للناس مصلحة معتربة يبيحها الشرع ألحبنا اخلمر الذم ذكر الشارع أف فيو منافع 

 كلغَتان شهر الصياـ إذا صادؼ فصل الصيف حيث  كاحملرمات حبجة ضعف االقتصادكألحبنا بيع اخلنزير
تطوؿ فيو ساعات الصياـ كىكذا أييت كل من ال يوافق احلكم الشرعي ىواه ليغَت لنا أحكاـ الدين حبجة 

.ادلصلحة كادلقاصد الشرعية فيضيع الدين بُت آراء أحبار السوء كأفكار ادلبلحدة  

 ألف ادلصلحة كاختلفوا يف االستدالؿ هبا ال عبلقة ذلا دبوضوعناكادلصاحل ادلرسلة اليت يذكرىا األصوليوف 
اليت مل أيت الشرع إبلغائها أك اعتبارىا كينبو األصوليوف على أف من ادلصاحل اليت ىي ادلرسلة عندىم 

 كما أهنم ينبهوف يف ابب القياس كعند الكبلـ عن يشهد الشرع ببطبلهنا ىي اليت زبالف النص الشرعي
الوصف ادلناسب أف ادلناسب ىذا قد يعتربه الشرع أك يلغيو فلو قلنا أف ادلناسب ىو تسوية الذكر ابألنثى 
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يف ادلَتاث لقلنا أبنو كصف ملغى ألف ادللغى ىو الذم جاءت الفركع خببلفو كما ىو احلاؿ يف مسألة 
.ادلَتاث  

:1قاؿ الغزايل يف معرض تقسيمو للمناسبات  

 كإىل ما يصادـ يف ؿبل نصا للشرع، ،ما يلغى يف الشرع مالح ة جنسها، فهو اؼبعترب ىي تنقسم إىل
ىػ.يتضمن اعتباره تغيَت الشرع؛ فهو ابطل عند   

:2 عند كالمو عن أقساـ اؼبصلحةقاؿ ابن قدامة  

ألننا لو أكجبنا عليو العتق لسهل كإجياب الصـو ابلوقاع يف رمضاف على اؼبلك : ما شهد ببطالنو
 ، فهذا ال خالؼ يف بطالنو فال ينزجر كالكفارة كضعت للزجر، كالكفارة كضعت للزجرعليو

ىػ.ؼبخالفتو النص، كفتح ىذا يؤدم إىل تغيَت حدكد الشرع  

:3كقاؿ اإلسنوم  

يورد الفركع على عكسو فال : أف يلغيو الشارع أم: الوصف اؼبناسب على ثالثة أقساـ أحدىا
إشكاؿ يف أنو ال جيوز التعليل بو كؽبذا أمهلو اؼبصنف، كذلك كإجياب صـو شهرين يف كفارة اعبماع 
يف ْنار رمضاف على اؼبالك فإنو كإف كاف أبلغ يف ردعو من العتق، لكن الشارع ألغاه إبجيابو اإلعتاؽ 

ىػ.ابتداء، فال جيوز اعتباره كما قلنا  

:4كقاؿ الشيخ عبد الوىاب اػبالؼ عند ذكر شركط العمل ابؼبصلحة اؼبرسلة  

فال يصح : أف ال يعارض التشريع ؽبذه اؼبصلحة حكما أك مبدأ ثبت ابلنص أك اإلصباع: اثلثها
اعتبار اؼبصلحة اليت تقتضي مساكاة االبن كالبنت يف اإلرث، ألف ىذه مصلحة ملغاة ؼبعارضتها 

ىػ.نص القرآف  
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:1كقاؿ الشيخ دمحم اغببيب بن خوجة التونسي  

أف تكوف اؼبصلحة من اؼبصاحل اليت مل يقم عليها : كاشًتطوا للعمل ابؼبصلحة اؼبرسلة شركطان أربعة
 ىػ.كذلك كاليت تقتضي جواز اؼبساكاة يف اؼبَتاث بُت الذكر كاألنثى. دليل شرعي يلـز منو إلغاؤىا

:{الوجيز يف أصوؿ الفقو}كقاؿ الشيخ عبد الكرمي زيداف  

 

 كبرىنوا على أف ما نصيب الذكر مثل حظ األنثيُتمث إف العلماء قد أكضحوا مرارا ادلصلحة من جعل 
 العلمانيوف كمن سار على درهبم، فالرجل ىو الذم جيب اشرعو هللا تعاىل ىو ادلصلحة ال اليت يزعمو

كال جيب  عليو ادلهر كادلرأة ال ذبب عليها النفقة كالرجل ىو الذم جيبزكجتو كأبنائو عليو أف ينفق على 
،  إىل أف يستطيع التكسب أبوهعلى ادلرأة مهر كادلرأة ينفق عليها أبوىا إىل أف تتزكج كالذكر ينفق عليو

.فدؿ ىذا على أف تشريع هللا تعاىل ىو عُت ادلصلحة كىذا ال نشك فيو كلو جهلنا حقيقة تلك احلكمة  

:2قاؿ كيل هللا الدىلوم  

كمنها أف الذكر يفضل على األنثى إذا كا  يف منزلة كاحدة أبدا الختصاص الذكور حبماية البيضة 
كالذب عن الذمار، كألف الرجاؿ عليهم انفاقات كثَتة، فهم أحق ما يكوف شبو اجملاف، خبالؼ 

الرجاؿ قواموف على النساء ":النساء فإْنن كل على أزكاجهن أك آابئهن أك أبنائهن، كىو قولو تعاىل
ما كاف هللا : كقاؿ ابن مسعود هنع هللا يضر يف مسألة ثلث الباقي" دبا فضل هللا بعضهم على بعض كدبا أنفقوا

لَتيٍت أف أفضل أما على أب، غَت أف الوالد ؼبا اعترب فضلو مرة جبمعو بُت العصوبة كالفرض كمل 
يعترب اثنيا بتضاعف نصيبو أيضا، فإنو غمط غبق سائر الورثة، كأكالد األـ ليس للذكر منهم ضباية 

قـو آخرين، فلم يفضل على األنثى، كأيضا فإف قرابتهم  للبيضة كال ذب عن الذمار، فإْنم من
 ىػ.منشعبة من قرابة األـ فكأْنم صبيعا إ ث

: 3كقاؿ ابن شرؼ الدين اػبليلي
كقد عدؿ سبحانو كتعاىل حيث جعل للذكر مثل حظ األنثيُت ألف الذكر ذك حاجتُت حاجة لنفسو 

ىػ .كحاجة لعيالو، كاألنثى ذات حاجة فقط
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:1 الشيخ دمحم رشيد رضاكقاؿ  

كحكمة جعل نصيب اؼبرأة نصف نصيب الرجل أف الشرع اإلسالمي أكجب على الرجل 
ا  أف ينفق على اؼبرأة، فبهذا يكوف نصيب اؼبرأة مساكاين لنصيب الرجل اترة كزائدن

 .عليو اترة أخرل ابختالؼ األحواؿ
للذكر ألفاف كألختو  إذا مات رجل عن كلدين ذكر كأنثى كترؾ ؽبما ثالثة آالؼ دينار مثالن كاف

ؽبا مسكننا كأف ينفق عليها من مالو  ألف، فإذا تزكج ىو فإف عليو أف يعطي امرأتو مهرنا كأف يعد
تكوف األلفاف لو كلزكجو، فيكوف نصيبو ابلفعل مساكاين  سواء أكانت فقَتة أـ غنية، ففي ىذه اغبالة

مث إذا كيلد لو أكالد يكوف عليو نفقتهم كليس على أمهم منها شيء، كيف  لنصيب أختو أك أقل منو،
يكوف مالو اؼبوركث دكف ماؿ أختو؛ فإْنا إذا تزكجت كما ىو الغالب فإْنا أتخذ  ىذه اغبالة

لنفسها كحدىا،  مهرنا من زكجها كتكوف نفقتها عليو فيمكنها أف تستغل ما كرثتو من أبيها كتنميو
دائمنا أكثر من أمواؿ الرجاؿ،  فلو مل يكن للوارثُت إال ما يرثونو من أمواهتما لكانت أمواؿ النساء

صف اؼبَتاث تفضيالن ؽبن عليهم يف أكثر األحواؿ،  إذا اربدت كسائل االستغالؿ، فيكوف إعطاؤىن
من الرجل عن الكسب، كؽبا من شواغل الزكجية كما يتصل هبا من  إال أف سببو أف اؼبرأة أضعف

مث من شواغل األمومة ما يصرفها عن الكسب الذم تقدر عليو كىو دكف ما يقدر  ضبل ككالدة،
الرجل ظلمنا لو  عليو الرجل يف الغالب، فمن مث مل يكن فرض نفقة الزكجية كالدار كاألكالد على

اؼبَتاث أف يكوف ؽبا ماؿ تنفق منو  كتفضيالن للمرأة عليو يف اؼبعيشة، ككجو إعطاء اؼبرأة ما تعطى من
زكجها كمل يًتؾ ؽبا ما يقـو أبكدىا، فهو من قبيل اؼباؿ  على نفسها إذا مل يتح ؽبا الزكاج، أك مات

ىػ .االحتياطي ؽبا كلألسرة
:2 اعبزائرم البشَت اإلبراىيميالشيخ دمحمكقاؿ   

يتدٌخل علماء الغرب مالحدة كمتأؽبُت، كيتعاطوف ما ال ُيسنوف من " اؼبرأة يف اإلسالـ"كيف موضوع 
كجيعلوف منو ذريعة للنيل من اإلسالـ، كلقد  ظر  صباعة منهم يف اؼبوضوع . القوؿ يف ىذا اؼبوضوع

من أم جهة؟ : اؼبَتاث، قلنا: ىاتوا مثاالن نتناقش فيو، فقالوا: فأفحمناىم كألقمناىم حجرنا، قلنا ؽبم
فإف اؼبرأة ترث بعدة أسباب، فن ر بعضهم إىل بعض، ىل يراكم من أحد، ككادكا يتسٌللوف، ككأْنم 

ًر ًمٍثلي حىظًٌ اأٍلينٍػثػىيػىٍُتً ": كانوا ال يعرفوف إال أف اؼبرأة م لومة يف القرآف الذم يقوؿ  فقاؿ لنا "لًلذهكى
أنتم قـو تبنوف اغبياة كلها على اغبساب، فهلم : نعٍت مَتاث البنت مع أخيها، فقلت: أحدىم
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ا، قاؿ اإلسالـ"نتحاسب" لالبن : ، كلنفرض أف موراثن مسلمنا مات كترؾ ابننا كبنتنا كثالشبائة نقدن
كمل تفهموا أف اإلسالـ ... ىذا إجحاؼ ... ىذا غنب ... مئتاف، كللبنت مائة، فقلتم، ىذا ظلم 

ن ر إىل اؼبرأة ككل، كن ر إىل مراحل حياهتا الثالث كمن ومة متناسقة، فإذا نقص ؽبا يف جزئية، جرب 
ؽبا يف جزئية أخرل، كلنجًر معكم على مثالنا كال خنرج عنو، كلنفرض أف األخوين الذكر كاألنثى 
تزٌكجا يف يـو كاحد، كليس ؽبما من اؼباؿ إال ذلك اؼبَتاث، فالذكر يدفع لزكجتو مائة صداقنا، 
فييمسي دبائة كاحدة كأختو أتخذ من زكجها مائة صداقنا فتصبح ذات مائتُت، كالذكر مطلوب 
. ابإلنفاؽ على نفسو كزكجتو كأكالده إف كلد، كأختو ال تنفق شيثنا على نفسها كال على أكالدىا

فهذا ىو اؼبيزاف العادؿ يف اإلسالـ يتجلى من ىذا اؼبثاؿ، كتتجلى منو رضبة هللا يف ىذا اؼبخلوؽ 
ىػ.الذم ركبو هللا على ضعف، كرٌشحو غبمل أع م أمانة، كىي تربية الناشئة كإعدادىا للحياة  

 

"اؼبفيت"مث قاؿ   

كابلتاىل فشرع هللا ىف اؼبسائل االجتماعية كاغبياتية ميكن أف يتغَت كيتطور كخيتلف من 
:مكاف ؼبكاف كمن زماف لزماف كمن بيئة بشرية بصفات كعادات إىل بيئة بشرية أخرل  

" شرع هللا" إىل تغيَت أحكاـ الشرع فهو يسميها ىذه دعوة صرحيةأعوذ ابهلل من ىذا الضبلؿ كالبهتاف 
كمع ذلك يعٍت الذم شرع ىذه الشريعة يف ادلَتاث أك غَتىا من الشرائع يف ادلسائل االجتماعية ىو هللا 

أين الدليل على جواز ك، ؟فهو يبيح لنا تغيَتىا؟ فأم جرأة على دين هللا كأم كقاحة يرتكبها ىذا ادلفيت
؟ كدلاذا جيوز تغيَته كىو شرع هللا؟ ىذا التغيَت كأين النص على أف هللا تعاىل أابح لنا ذلك أك سوغو لنا

 كدلاذا خص التغيَت ابدلسائل االجتماعية دكف غَتىا ككلو من عند هللا؟

كعلى قوؿ ادلفيت ال مانع من تغيَت كثَت من أحكاـ النكاح كالطبلؽ كالرضاع كالنفقة كالنسب فكل ذلك 
من األحكاـ االجتماعية فما ادلانع من أف تصبح ادلرأة ىي اليت جيب عليها النفقة كأف يكوف الطبلؽ 

بيدىا كأف ينكح الرجل زلرما لو كينسب الولد ألمو كىكذا فكل ىذه من شريعة هللا يف ادلسائل 
.االجتماعية  



لقد كصف النيب ملسو هيلع هللا ىلص العلماء أبهنم كرثة األنبياء ألهنم كرثوا علم القرآف كالسنة ليعملوا بو كيدعوا الناس 
كيذبوا عن دين هللا تعاىل لكن رأينا يف ىذا الزماف أشباه العلماء الذين ىدموا دين هللا تعاىل كنقضوا عراه 
فبعضهم يقوؿ احلجاب ليس فرضا كآخر يقوؿ تكفَت اليهود كالنصارل ليس من الدين كآخر يقوؿ أبو 
ذلب قد يدخل اجلنة كىذا ادلفيت ال ديانع من تغيَت دين هللا كشرعو؟ فهل ىؤالء علماء أـ جهبلء؟ كىل 

 نصبوا حلماية الشريعة أك ذلدمها رغبة يف إرضاء العلمانيُت كادللحدين؟

لقد أكمل هللا تعاىل ىذا الدين كمل ديت النيب ملسو هيلع هللا ىلص إال كقد بلغ أحكاـ الشرع كأكضحها كمل خيف عنا شيئا 
.كقد شهد لو الصحابة بذلك  

:1قاؿ تعاىل  

يتُت لَمكُتمُت اإلْلِدسْلبلَـم دِدينان  مَملْلتُت لَمكُتمْل دِدينَمكُتمْل كَمأَمسبْلَممْلتُت عَملَميْلكُتمْل نِدعْلمَميتِد كَمرَمضِد َـم أَمكْل .الْليػَموْل  

:2قاؿ ابن كثَت  

 ، على ىذه األمة حيث أكمل تعاىل ؽبم دينهم، فال ُيتاجوف إىل دين غَته،  تعاىلىذه أكرب نعم هللا
كال إىل نيب غَت نبيهم، صلوات هللا كسالمو عليو؛ كؽبذا جعلو هللا خامت األنبياء، كبعثو إىل اإلنس 

كاعبن، فال حالؿ إال ما أحلو، كال حراـ إال ما حرمو، كال دين إال ما شرعو، ككل شيء أخرب بو فهو 
ىػ.حق كصدؽ ال كذب فيو كال خلف  

:3كقاؿ ابن عاشور  

إكماؿ الدين ىو إكماؿ البياف اؼبراد هلل تعاىل الذم اقتضت اغبكمة تنجيمو، فكاف بعد نزكؿ 
أحكاـ االعتقاد، اليت ال يسع اؼبسلمُت جهلها، كبعد تفاصيل أحكاـ قواعد اإلسالـ اليت آخرىا 

ابلقوؿ كالفعل، كبعد بياف شرائع اؼبعامالت كأصوؿ الن اـ اإلسالمي، كاف بعد ذلك كلو قد - اغبج
لتبُت للناس ما ":  كقولو"كنزلنا عليك الكتاب تبيا  لكل شيء": مت البياف اؼبراد هلل تعاىل يف قولو

 حبيث صار ؾبموع التشريع اغباصل ابلقرآف كالسنة، كافيا يف ىدم األمة يف عبادهتا، "نزؿ إليهم
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كمعاملتها، كسياستها، يف سائر عصورىا، حبسب ما تدعو إليو حاجاهتا، فقد كاف الدين كافيا يف كل 
ىػ.كقت دبا ُيتاجو اؼبسلموف  

 

فمن أابح للبطيخ أف يعتدم على جانب التشريع الديٍت االجتماعي فيدعو إىل تغيَته كيبيحو من غَت 
 تفريق بُت قطعي كاجتهادم كال بُت متفق عليو كسلتلف فيو؟

بن اؼباجشوف قاؿ مالك بن أنس من أحدث يف ىذه األمة اليـو شيئا مل يكن عليو سلفها فقد قاؿ ا
حرمت عليكم ؼبيتة كلدـ كغبم ػبنزير كم  "زعم أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص خاف الرسالة ألف هللا تعاىل يقوؿ 

ؼبوقوذة كؼبًتدية كلنطيحة كم  أكل لسبع إال ما ذكيتم كما ذبح على اؼبنخنقة كاأىل لغَت هلل بو ك
لنصب كأف تستقسموا بألزالـ ذلكم فسق ليـو يئس لذين كفركا من دينكم فال زبشوىم كخشوف 
ليـو أكملت لكم دينكم كأسبمت عليكم نعميت كرضيت لكم ألسالـ دينا فمن ضطر يف ـبمصة 

 1. دينا. فما مل يكن يومئذ دينا ال يكوف اليـو"غَت متجانف إلمث فإف هلل غفور رحيم
فهذا كبلـ اإلماـ مالك الذم ينتسب البطيخ إىل مذىبو يطعن على من يبتدع يف الدين بدعة يزعم أهنا 

 حسنة فما ابلنا دبن يغَت أحكاـ الشرع القطعية كيدعو إىل تبديلها؟
:2قاؿ ابن حـز  

فمن ادعى أف شيئا فبا كاف يف عصره عليو السالـ على حكم ما مث بدؿ بعد موتو فقد ابتغى غَت 
دينا ألف تلك العبادات كاألحكاـ كاحملرمات كاؼبباحات كالواجبات اليت كانت على عهده  اإلسالـ

عليو السالـ ىي اإلسالـ الذم رضيو هللا تعاىل لنا كليس اإلسالـ شيئا غَتىا فمن ترؾ شيئا منها 
فقد ترؾ اإلسالـ كمن أحدث شيئا غَتىا فقد أحدث غَت اإلسالـ كال مرية يف شيء أخرب  هللا 

 ىػ.تعاىل بو أنو قد أكملو
:3قاؿ الذىيب  

كاتًٌبىاع الشرع كالدين "...اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيمٍ ": قاؿ تعاىل كديننا حبمد هللا اتـ كامل مرضيٌّل 
، كًبٍدعة ، كاتٌباع غَت سبيل اؼبؤمنُت ابؽبوىل كابل هنًٌ كابلعادات اؼبردكدة مىٍقته .{ابختصار}ىػ.متعُتًٌ  
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إف ما يدعو إليو ادلفيت ليس من مجلة البدع اليت قد يهوف من شأهنا بعض الناس بل ىو تبديل للمقطوع 
.بو دين هللا  

يًن يػىقيوؿي قاؿ  هي الزهائًغيوفى يف الدًٌ ٍعتي مىاًلكى ٍبنى أىنىسو ًإذىا ذيًكرى ًعٍندى قىاؿى عيمىري ٍبني : ميطىرًٌؼي ٍبني عىٍبًد اَّللًه ظبًى
ةي اأٍلىٍمًر ًمٍن بػىٍعًدًه سينػىننا، اأٍلىٍخذي هًبىا اتًٌبىاعه »: عىٍبًد اٍلعىزًيزً  سىنه رىسيوؿي اَّللًه صىلهى هللاي عىلىٍيًو كىسىلهمى كىكيالى

، لىٍيسى أًلىحىدو ًمنى اػٍبىٍلًق تػىٍغًيَتيىىا  ، كىقػيوهةه عىلىى ًديًن اَّللًه ، كىاٍسًتٍكمىاؿه ًلطىاعىًة اَّللًه تػىعىاىلى , ًلًكتىاًب اَّللًه تػىعىاىلى
الىفىهىا، مىًن اٍىتىدىل هًبىا فػىهيوى ميٍهتىدو، كىمىًن اٍستػىٍنصىرى هًبىا فػىهيوى مىٍنصيوره،  كىالى تػىٍبًديليهىا، كىالى النه ىري يف شىٍيءو خى

هي جىهىنهمى كىسىاءىٍت مىًصَتنا ، كىأىٍصالى هي اَّللهي مىا تػىوىىله رى سىًبيًل اٍلميٍؤًمًنُتى، كىكىاله ا اتػهبىعى غىيػٍ  1«كىمىٍن تػىرىكىهى
":فويل للذين يكتبوف الكتاب" يف شرح قولو تعاىل 2قاؿ القرطيب  

يف ىذه اآلية كاليت قبلها التحذير من التبديل كالتغيَت كالزايدة يف الشرع، فكل من بدؿ كغَت أك 
ىػ.ابتدع يف دين هللا ما ليس منو كال جيوز فيو فهو داخل ربت ىذا الوعيد الشديد، كالعذاب األليم  

":ًإفه الهًذينى يىٍكتيميوفى مىا أىنٍػزىؿى اَّللهي ًمنى اٍلًكتىابً " يف تفسَت قولو تعاىل 3كقاؿ دمحم رشيد رضا  

كعلى ىذا تكوف اآلايت جارية على الرؤساء الذين ُيرموف على الناس ما مل ُيـر هللا، كيشرعوف ؽبم 
ما مل يشرعو من حيث يكتموف ما شرعو ابلتأكيل أك الًتؾ، فيدخل فيو اليهود كالنصارل كمن حذا 
حذكىم يف شرع ما مل َيذف بو هللا كإظهار خالفو، سواء كاف ذلك يف أمر العقائد ككتماف اليهود 
أكصاؼ النيب ملسو هيلع هللا ىلص أك األكل كالتقشف كغَت ذلك من األحكاـ اليت كانوا يكتموْنا إذا كاف ؽبم 

ىػ".ذبعلونو قراطيس تبدكْنا كزبفوف كثَتا": منفعة يف ذلك كما قاؿ تعاىل  

 

إف من ادلسائل ادلعلومة الظاىرة يف ديننا أف التشريع هلل كحده ال شريك فبل جيوز ألحد أف يزعم لنفسو 
.ىذا احلق أك أف يشرع حكما من األحكاـ اليت زبالف دين هللا  

                                                           
(. 92) الشريعة لآلجرم  1
(. 9 ص2ج) اجلامع ألحكاـ القرآف  2
(. 82 ص2ج) تفسَت ادلنار  3



:1قاؿ تعاىل  

ذىٍف بًًو اَّللهي  يًن مىا ملىٍ َيٍى ـٍ ؽبىيٍم شيرىكاءي شىرىعيوا ؽبىيٍم ًمنى الدًٌ .أى  

يشرع ما خيالف صريح ىو  بل ربناما مل أيذف بو الدين من التشريع يف يعد فما صرح بو ىذا ادلفيت 
.القرآف  

:2قاؿ ابن عطية  

يًن ىنا العوائد كاألحكاـ كالسَتة، كيدخل يف ذلك أيضا اؼبعتقدات ىػ.كالدًٌ  

.فبل فرؽ بُت من يشرع يف ابب االعتقادات أك العبادات أك ادلعامبلت  

:3قاؿ ابن كثَت  

ىم ال يتبعوف ما شرع هللا لك من الدين القومي، بل يتبعوف ما شرع ؽبم شياطينهم من اعبن : أم
كاإلنس، من ربرمي ما حرموا عليهم، من البحَتة كالسائبة كالوصيلة كاغباـ، كربليل اؼبيتة كالدـ 

 الباطلة، اليت كانوا قد اخًتعوىا يف جاىليتهم، من تكالقمار، إىل َنو ذلك من الضالالت كاعبهاال
ىػ .التحليل كالتحرمي، كالعبادات الباطلة، كاألقواؿ الفاسدة

 

:4كقاؿ تعاىل  

ـٍ عىلىى اَّللًه  الن قيٍل آَّللهي أىًذفى لىكيٍم أى قيٍل أىرىأىيٍػتيٍم مىا أىنٍػزىؿى اَّللهي لىكيٍم ًمٍن ًرٍزؽو فىجىعىٍلتيٍم ًمٍنوي حىرىامنا كىحىالى
.كىمىا ظىنُّ الهًذينى يػىٍفتػىريكفى عىلىى اَّللًه اٍلكىًذبى يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً * تػىٍفتػىريكفى   

ىل ىو نيب مرسل يوحى إليو أـ دجاؿ يفًتم ابلتحرمي كالتحليل تغيَت أحكاـ الشرع يف فمن أذف للمفيت 
.على دين هللا إرضاء لويل أمره؟  

                                                           
(. 21) الشورل  1
(. 1666-1665ص ) احملرر الوجيز  2
(. 266 ص12ج) تفسَت القرآف العظيم  3
(. 59) يونس  4



:1قاؿ ابن كثَت  

كقد أنكر هللا تعاىل على من حـر ما أحل هللا، أك أحل ما حـر دبجرد اآلراء كاألىواء، اليت ال 
كما ظن الذين يفًتكف على ": مث توعدىم على ذلك يـو القيامة، فقاؿ. مستند ؽبا كال دليل عليها
ىػ.ما ظنهم أف يصنع هبم يـو مرجعهم إلينا يـو القيامة:  أم"هللا الكذب يـو القيامة  

 

:2كقاؿ تعاىل  

ـه لًتػىٍفتػىريكا عىلىى اَّللًه اٍلكىًذبى ًإفه الهًذينى  ا حىرىا ؿه كىىىذى ا حىالى كىالى تػىقيوليوا ًلمىا تىًصفي أىٍلًسنػىتيكيمي اٍلكىًذبى ىىذى
.يػىٍفتػىريكفى عىلىى اَّللًه اٍلكىًذبى الى يػيٍفًلحيوفى   

.أال يعد ما قالو افًتاء على شريعة اإلسبلـ؟ من الكذب على دين هللايعد أليس ما يقولو ادلفيت كيزعمو   

:3قاؿ ابن عطية  

كُيتمل أف يريد أنو كاف شرعهم التباعهم سننا ال يرضاىا هللا افًتاء عليو، ألف من شرع أمرا فكأنو 
ىػ.قاؿ ألتباعو ىذا ىو اغبق، كىذا مراد هللا  

:4كقاؿ ابن كثَت  

مث ْنى تعاىل عن سلوؾ سبيل اؼبشركُت، الذين حللوا كحرموا دبجرد ما كضعوه كاصطلحوا عليو من 
األظباء آبرائهم، من البحَتة كالسائبة كالوصيلة كاغباـ، كغَت ذلك فبا كاف شرعا ؽبم ابتدعوه يف 

كال تقولوا ؼبا تصف ألسنتكم الكذب ىذا حالؿ كىذا حراـ لتفًتكا على هللا ": جاىليتهم، فقاؿ
 كيدخل يف ىذا كل من ابتدع بدعة ليس لو فيها مستند شرعي، أك حلل شيئا فبا حـر هللا، "الكذب

ىػ.أك حـر شيئا فبا أابح هللا، دبجرد رأيو كتشهيو  

                                                           
(. 373 ص7ج) تفسَت القرآف العظيم  1
(. 116) النحل  2
(. 1122ص) احملرر الوجيز  3
(. 364-363 ص8ج) تفسَت القرآف العظيم  4



:1كقاؿ ابن عاشور  

كاآلية ربذر اؼبسلمُت من أف يتقولوا على هللا ما مل يقلو بنص صريح أك إبجياد معاف كأكصاؼ 
لألفعاؿ قد جعل ألمثاؽبا أحكاما، فمن أثبت حالال كحراما بدليل من معاف ترجع إىل فباثلة أفعاؿ 

. كقدـ ؽبم لالىتماـ زايدة يف التحذير، تشتمل على تلك اؼبعاّن فقد قاؿ دبا نصب هللا عليو دليال
ىػ .كجيء بالـ االستحقاؽ للتنبيو على أف العذاب خقهم ألجل افًتائهم

 
: البطيخمث قاؿ  

ىذا ىو ما استندت عليو، كمل نعمل إال عقلنا ىف الدعوة الىت أطلقها الرئيس التونسى، 
:الباجى قايد السبسى، ىف عيد اؼبرأة ىف تونس  

مل يستند ادلفيت على آية أك حديث أك إمجاع أك قوؿ عامل معترب بل استند فيما ذىب إليو إىل ادلصلحة 
اليت بينت بطبلهنا آنفا كاستند إىل عقلو فهل نًتؾ دين هللا تعاىل لعقل مفيت ابن علي كنًتؾ ما ادلزعمومة 

 كأين كاف عقلو السنة ادلاضية دلا صرح أبف مسألة ؟لرأم البطيخ  كمصر كل عصريفأمجع عليو العلماء 
 ادلَتاث مسألة قطعية ال اجتهاد؟

أىالى تػىقيوؿي : ًقيلى لىوي : الى أىٍدًرم، قىاؿى : " قاؿى رحم هللا اإلماـ عطاء بن أيب رابح كاف قد سئل عن شيء ؼ
؟ قىاؿى  ا ًبرىٍأًيكى افى يف اأٍلىٍرًض ًبرىٍأًيي: ًفيهى  2"ًإٌّنً أىٍستىٍحًيي ًمنى اَّللًه عىزه كىجىله أىٍف ييدى

فعطاء يستحي أف يعبد هللا يف األرض برأيو يف مسألة ال نص فيها كأما مفيت السبسي فبل يستحي من 
.القوؿ برأيو كعقلو يف مقابلة النص الصريح  

 

يشرع كيسوغ ما مل أيذف بو كدلاذا ال يسلم ادلفيت ألكامر هللا تعاىل كنصوص شرعو كيًتؾ تقدمي عقلو عليها 
:3هللا؟ أمل يقل هللا تعاىل يف كتابو  

                                                           
(. 312 ص14ج) التحرير كالتنوير  1
. يف سننو إبسناد صحيح (108) أخرجو الدارمي  2
(. 59) النساء  3



ا الهًذينى آمىنيوا أىًطيعيوا اَّللهى كىأىًطيعيوا الرهسيوؿى كىأيكيل اأٍلىٍمًر ًمٍنكيٍم فىًإٍف تىنازىٍعتيٍم يف شىٍيءو فػىريدُّكهي ًإىلى  اي أىيػُّهى
ره كىأىٍحسىني أتىًٍكيالن  يػٍ تيٍم تػيٍؤًمنيوفى اًبَّللًه كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر ذًلكى خى .اَّللًه كىالرهسيوًؿ ًإٍف كينػٍ  

فها ضلن أمة اإلسبلـ تنازعنا مع مفيت اجلمهورية يف مسألة ادلَتاث فهل نرد إىل هللا أم إىل كتابو كإىل 
.الرسوؿ أم إىل سنتو أك نرد إىل عقل البطيخ؟  

نكرة يف سياؽ الشرط تفيد العمـو أم يف كل أمر تنازعنا فيو شلا يتعلق بشرع هللا اعتقادا " شيء"كقولو 
.كاف أك عبادة أك معاملة  

:1قاؿ ابن كثَت  

كىذا أمر من هللا عز كجل، أبف كل شيء تنازع الناس فيو من أصوؿ الدين كفركعو أف يرد التنازع 
 فما حكم "كما اختلفتم فيو من شيء فحكمو إىل هللا": يف ذلك إىل الكتاب كالسنة، كما قاؿ تعاىل

بو كتاب هللا كسنة رسولو كشهدا لو ابلصحة فهو اغبق، كماذا بعد اغبق إال الضالؿ، كؽبذا قاؿ 
إىل كتاب هللا كسنة  ردكا اػبصومات كاعبهاالت:  أم"إف كنتم تؤمنوف ابهلل كاليـو اآلخر": تعاىل

فدؿ على أف من مل ، "إف كنتم تؤمنوف ابهلل كاليـو اآلخر"رسولو، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم 
يتحاكم يف ؾباؿ النزاع إىل الكتاب كالسنة كال يرجع إليهما يف ذلك، فليس مؤمنا ابهلل كال ابليـو 

ىػ .اآلخر
:2كقاؿ ابن عاشور  

كعمـو لفظ شيء يف سياؽ الشرط يقتضي عمـو األمر ابلرد إىل هللا كالرسوؿ كعمـو أحواؿ 
التنازع، تبعا لعمـو األشياء اؼبتنازع فيها، فمن ذلك اػبصومات كالدعاكل يف اغبقوؽ، كىو اؼبتبادر 

أمل تر إىل الذين يزعموف أْنم آمنوا دبا أنزؿ إليك كما أنزؿ "من اآلية ابدلء بدء بقرينة قولو عقبو 
كاؼبقدمة لذلك فأشبو سبب نزكؿ، كلذلك ا  فإف ىذ"من قبلك يريدكف أف يتحاكموا إىل الطاغوت

كاف ىو اؼبتبادر كىو ال مينع من عمـو العاـ، كمن ذلك التنازع يف طرؽ تنفيذ األكامر العامة، كما 
إف اآلية نزلت يف نزاع حدث بُت أمَت سرية : كقد قيل. ُيصل بُت أفراد اعبيوش كبُت بعض قوادىم

األنصار عبد هللا بن حذافة السهمي كما سيأيت، كمن ذلك االختالؼ بُت أىل اغبل كالعقد يف 
. شؤكف مصاحل اؼبسلمُت، كما يركموف ضبل الناس عليو

                                                           
(. 137 ص4ج) تفسَت القرآف العظيم  1
(. 100 ص5ج) التحرير كالتنوير  2



. كمن ذلك اختالؼ أىل العلم يف األحكاـ الشرعية اليت طريقها االجتهاد كالن ر يف أدلة الشريعة
كرد كل نوع من ذلك يتعُت . فكل ىذا االختالؼ كالتنازع مأمور أصحابو برد أمره إىل هللا كالرسوؿ

أف يكوف حبيث يرجى معو زكاؿ االختالؼ، كذلك ببذؿ اعبهد كالوسع يف الوصوؿ إىل اغبق اعبلي 
ىػ.يف تلك األحواؿ  

 

:1كقاؿ تعاىل  

كىما كافى ًلميٍؤًمنو كىال ميٍؤًمنىةو ًإذا قىضىى اَّللهي كىرىسيوليوي أىٍمران أىٍف يىكيوفى ؽبىيمي اػٍبًيػىرىةي ًمٍن أىٍمرًًىٍم كىمىٍن يػىٍعًص اَّللهى 
.كىرىسيولىوي فػىقىٍد ضىله ضىالالن ميًبينان   

أم ليس من شأف ادلؤمن كال ادلؤمنة االختيار إذا قضى هللا تعاىل أمرا يف كتابو كقضى نبيو ملسو هيلع هللا ىلص حكما يف 
سنتو بل ليس ذلم إال االتباع كاالنقياد لذلك، كمن يعص هللا كرسولو منهم فقد أخربان هللا تعاىل أنو قد 

.ضل ضبلال كاضحا صرحيا  

:2قاؿ ابن عطية  

ما »ك « ما كاف»كىما كافى لف و النفي كمعناه اغب ر كاؼبنع من فعل ىذا، كىذه العبارة : قولو تعاىل
كَنوىا ذبيء غب ر الشيء كاغبكم أبنو ال يكوف، كردبا كاف امتناع ذلك الشيء عقال كقولو « ينبغي
كىما كافى لًبىشىرو أىٍف " ، كردبا كاف العلم ابمتناعو شرعا كقولو "ما كافى لىكيٍم أىٍف تػيٍنًبتيوا شىجىرىىا": تعاىل

ىػ. اآلية3ذهلو ، كردبا كاف ح ره حبكم شرعي "ييكىلًٌمىوي اَّللهي   

:4كقاؿ ابن كثَت  

فهذه اآلية عامة يف صبيع األمور، كذلك أنو إذا حكم هللا كرسولو بشيء، فليس ألحد ـبالفتو كال 
ىػ.اختيار ألحد ىاىنا، كال رأم كال قوؿ  

                                                           
(. 36) األحزاب  1
(. 1513ص) احملرر الوجيز  2
.  ىكذا يف ادلطبوع كيف نسخة كهذه 3
(. 170 ص11ج) تفسَت القرآف العظيم  4



 

لقد كاف أئمة السلف كأئمة ادلذاىب ال يقدموف على كتاب هللا كرسولو قوال كال رأاي بل أثر عنهم 
.اإلنكار الشديد على من يعارض دين هللا كالسنن ابآلراء يف مسائل أقل شلا ضلن فيو  

:1قاؿ ابن أيب زيد  

كالتسليم للسنن ال تعارض برأم كال تدافع بقياس، كما أتكلو منها السلف الصاحل أتكلناه، كما 
عملوا بو عملناه، كما تركوه تركناه كيسعنا أف منسك عما أمسكوا كنتبعهم فيما بينوا، كنقتدم هبم 

. فيما استنبطوه كرأكه يف اغبوادث كال خنرج عن صباعتهم فيما اختلفوا فيو أك يف أتكيلو
ككل ما قدمنا ذكره فهو قوؿ أىل السنة كأمية الناس يف الفقو كاغبديث على ما بيناه، ككلو قوؿ 

ىػ.مالك، فمنو منصوص من قولو، كمنو معلـو من مذىبو  

، فىحىدهثى ؿبيىمهدي ٍبني ًإٍدرًيسى الشهاًفًعيُّ، حبىًديثو عىٍن رىسيوًؿ اَّللًه صىلهى هللاي كقاؿ اغبميدم  كيٍنتي دبًٍصرى
ًإٍف رىأىيٍػتىًٍت خىرىٍجتي ًمنى اٍلكىًنيسىًة أىٍك تػىرىل »: ايى أىابى عىٍبًد اَّللًه أتىٍخيذي هًبىا؟ فػىقىاؿى : عىلىٍيًو كىسىلهمى، فػىقىاؿى لىوي رىجيله 

هي، كىملىٍ أىزيٍؿ  رنا؟ ًإذىا ثػىبىتى ًعٍنًدم عىٍن رىسيوًؿ اَّللًه صىلهى هللاي عىلىٍيًو كىسىلهمى حىًديثه قػيٍلتي بًًو كىقػىوهٍلتيوي ًإايه عىلىيه زي ه
هي  ًإٍف ىيوى ملىٍ يػىثٍػبيٍت ًعٍنًدم ملىٍ أيقػىوًٌٍلوي ًإايه رنا حىىته الى أىقيوؿى بًوً . عىٍنوي، كى 2.«أىتػىرىل عىلىيه زي ه  

:3قاؿ اػبطيب البغدادم  

منطوؽ  جيب على العامل إذا نزلت بو  زلة أف يطلب حكمها يف كتاب هللا كسنة نبيو ملسو هيلع هللا ىلص فين ر يف
 ىػ.النصوص كال واىر كمفهومها كيف أفعاؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص كإقراره

 

بينات ال خيفى معناىا على صغار ادلسلمُت فضبل عن علماء  حكم هللا تعاىل يف آايت "البطيخ "قد غَتؿ
:4 قولو تعاىلال رلاؿ لبلجتهاد فيها كىياألمة آايت قطعية   

                                                           
(. 117ص) اجلامع يف السنن  1
(. 106 ص9ج) حلية األكلياء أليب نعيم  2
 الفقيو كادلتفقو   3
(. 14-11) النساء  4



ًإٍف  ًر ًمٍثلي حىظًٌ اأٍلينٍػثػىيػىٍُتً فىًإٍف كينه ًنساءن فػىٍوؽى اثٍػنػىتػىٍُتً فػىلىهينه ثػيليثا مىا تػىرىؾى كى ييوًصيكيمي اَّللهي يف أىٍكالدًكيٍم لًلذهكى
هيمىا السُّديسي فبها تػىرىؾى ًإٍف كافى لىوي كىلىده فىًإٍف ملىٍ يىكيٍن لىوي  ٍيًو ًلكيلًٌ كاًحدو ًمنػٍ ا النًٌٍصفي كىأًلىبػىوى ةن فػىلىهى كانىٍت كاًحدى

ًو السُّديسي ًمٍن بػىٍعًد كىًصيهةو ييوًصي هًبا أىٍك دىٍينو  ةه فىأًليمًٌ ًو الثػُّليثي فىًإٍف كافى لىوي ًإٍخوى كىلىده كىكىرًثىوي أىبىواهي فىأًليمًٌ
 كىلىكيٍم *آابؤيكيٍم كىأىبٍناؤيكيٍم ال تىٍدريكفى أىيػُّهيٍم أىقٍػرىبي لىكيٍم نػىٍفعان فىرًيضىةن ًمنى اَّللًه ًإفه اَّللهى كافى عىًليمان حىًكيمان 

ًنٍصفي مىا تػىرىؾى أىٍزكاجيكيٍم ًإٍف ملىٍ يىكيٍن ؽبىينه كىلىده فىًإٍف كافى ؽبىينه كىلىده فػىلىكيمي الرُّبيعي فبها تػىرىٍكنى ًمٍن بػىٍعًد كىًصيهةو 
ييوًصُتى هًبا أىٍك دىٍينو كىؽبىينه الرُّبيعي فبها تػىرىٍكتيٍم ًإٍف ملىٍ يىكيٍن لىكيٍم كىلىده فىًإٍف كافى لىكيٍم كىلىده فػىلىهينه الثُّميني فبها تػىرىٍكتيٍم 
ًإٍف كافى رىجيله ييورىثي كىاللىةن أىًك اٍمرىأىةه كىلىوي أىخه أىٍك أيٍخته فىًلكيلًٌ كاًحدو  ًمٍن بػىٍعًد كىًصيهةو تيوصيوفى هًبا أىٍك دىٍينو كى

هيمىا السُّديسي فىًإٍف كانيوا أىٍكثػىرى ًمٍن ذًلكى فػىهيٍم شيرىكاءي يف الثػُّليًث ًمٍن بػىٍعًد كىًصيهةو ييوصى هًبا أىٍك دىٍينو  ًمنػٍ
رى ميضىارٌو كىًصيهةن ًمنى اَّللًه كىاَّللهي عىًليمه حىًليمه  تًٍلكى حيديكدي اَّللًه كىمىٍن ييًطًع اَّللهى كىرىسيولىوي ييٍدًخٍلوي جىنهاتو ذبىًٍرم *غىيػٍ

ا اأٍلىٍْناري خاًلًدينى ًفيها كىذًلكى اٍلفىٍوزي اٍلعىً يمي  رنا *ًمٍن ربىًٍتهى كىمىٍن يػىٍعًص اَّللهى كىرىسيولىوي كىيػىتػىعىده حيديكدىهي ييٍدًخٍلوي  ى
.خاًلدان ًفيها كىلىوي عىذابه ميًهُته   

:1كقولو تعاىل  

يىٍستػىٍفتيونىكى قيًل اَّللهي يػيٍفًتيكيٍم يف اٍلكىاللىًة ًإًف اٍمريؤه ىىلىكى لىٍيسى لىوي كىلىده كىلىوي أيٍخته فػىلىها ًنٍصفي مىا تػىرىؾى كىىيوى 
ًر  ةن رًجاالن كىًنساءن فىًللذهكى ًإٍف كانيوا ًإٍخوى ا الثػُّليثاًف فبها تػىرىؾى كى ا كىلىده فىًإٍف كانػىتىا اثٍػنػىتػىٍُتً فػىلىهيمى يىرًثيها ًإٍف ملىٍ يىكيٍن ؽبى

ي اَّللهي لىكيٍم أىٍف تىًضلُّوا كىاَّللهي ًبكيلًٌ شىٍيءو عىًليمه  .ًمٍثلي حىظًٌ اأٍلينٍػثػىيػىٍُتً يػيبػىُتًٌ  

 

كالوصية من هللا عهد كفرض على عباده كقولو تعاىل يف " يوصيكم هللا " قاؿ سبحانوففي اآلية األكىل
ذلِدكُتمْل كَمصَّاكُتمْل بِدوِد لَمعَملَّكُتمْل " "ذلِدكُتمْل كَمصَّاكُتمْل بِدوِد لَمعَملَّكُتمْل تػَمعْلقِدلُتوفَم "سورة األنعاـ بعد ذكره مجلة من زلرمات 

".ذلِدكُتمْل كَمصَّاكُتمْل بِدوِد لَمعَملَّكُتمْل تػَمتػَّقُتوفَم " "تَمذَمكَّرُتكفَم   

فالذم أكصاان كفرض علينا ىذه القسمة ىو هللا تعاىل كمل جيعل األمر للبشر كما زعم السبسي كمل يعقب 
.عليو ديواف اإلفتاء  
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:1 القَتكاّنقاؿ مكي بن أيب طالب  

ذلكم كصاكم بو أم : "  يفرض عليكم فلف و لفظ اػبرب، كمعناه اإللزاـ كما قاؿ"ييوًصيكيمي "كمعٌت 
يعهد إليكم إذا مات منكم ميت كخلف أكالدان أف يقسم عليهم على : كقيل معناه". فرضو عليكم 

ىػ.كذا ككذا  

:2كقاؿ ابن عطية  

ىػ.كيف تصرفت  يتضمن الفرض كالوجوب، كما تتضمنو لف ة أمر"ييوًصيكيمي "كقولو تعاىل   

:3قاؿ ابن العريب  

األحكاـ، كأـ من أمهات  اعلموا علمكم هللا أف ىذه اآلية ركن من أركاف الدين، كعمدة من عمد
ىػ.فإف الفرائض ع يمة القدر حىت إْنا ثلث العلم: اآلايت  

 

 كهبذا صرح أف مَتاث البنت نصف مَتاث أخيهايف نص كاضح صريح " للذكر مثل حظ األنثيُت"كقولو 
ادلفيت قبل سنة كقاؿ أف اآلية زلكمة، فإف كاف تراجع عن ىذا فاسألوا عمـو األمة الذين استعجمت 

لقالوا عن بكرة أبيهم اللفظ كاضح ال " للذكر مثل حظ األنثيُت"ألسنتهم كبعدكا عن لغة العرب ما معٌت 
حيتاج إىل تفسَت فهل جيوز لنا أتكيل أك تبديل ما ىو كاضح بُت؟ كىل تتغَت اآلية احملكمة بعد أربعة 

.عشر قران ألجل قرار السبسي؟  

 

" يوصيكم هللا يف أكالدكم"منصوب على أنو مفعوؿ مطلق دلضموف مجلة " فريضة من هللا"كقولو تعاىل 
كىو جار كرلركر متعلق " من هللا"كيد كبُت أيضا أهنا ككقيل حاؿ مؤكدة كعلى القولُت فهي مفيدة للت
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دبحذكؼ نعت لفريضة أم ىي كائنة من هللا ىو الذم فرضها كقدرىا كليس ذلك للبشر كللناس كما 
.زعم السبسي  

:1قاؿ ابن أيب زمنُت  

: ما ذكر  ؽبؤالء الورثة مفركضا فريضة مؤكدة، لقولو:  منصوب على التوكيد كاغباؿ؛ أم"فريضة"
ىػ."يوصيكم هللا"  

:2قاؿ ابن كثَتك  

ىذا الذم ذكر ه من تفصيل اؼبَتاث، كإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض ىو فرض من هللا : أم
 الذم يضع األشياء يف ؿباؽبا، كيعطي كال ما يستحقو حبسبو؛ "كهللا عليم حكيم"حكم بو كقضاه، 

ىػ".إف هللا كاف عليما حكيما": كؽبذا قاؿ  

:3قاؿ ابن عاشور  

كمل ربرًـ الشريعة أكيل األرحاـ من حقًّ يف اؼباؿ كقد كاف أىل اعباىلية ُيىرموف جانب اؼبرأة من 
 كأكد احملاف ة عليها ،كقد ظبهى القرآفي ذلك فريضة! اؼبَتاث، فمن أين جييء طمع أكيل األرحاـ

دًكيمٍ ": بقولو يف صدر آية اؼبواريث ؤيكيٍم كىأىبٍػنىاؤيكيٍم الى ": ، كقولو يف خالؽبا"ييوًصيكيمي اَّللهي يف أىٍكالى آابى
تًٍلكى ": ، كقولو يف آخرىا"تىٍدريكفى أىيػُّهيٍم أىقٍػرىبي لىكيٍم نػىٍفعنا فىرًيضىةن ًمنى اَّللًه ًإفه اَّللهى كىافى عىًليمنا حىًكيمنا

ىػ. اآلية"حيديكدي اَّللهً   

 

.نصب على أنو مفعوؿ مطلق للتوكيد" كصية"ك" كصية من هللا"مث يف آخر اآلية الثانية قاؿ   

:4قاؿ ابن عاشور  
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يوصيكم هللا بذلك  :كصية منصوب على أنو مفعوؿ مطلق جاء بدال من فعلو، كالتقدير: كقولو
 كىذا من رد العجز على "يوصيكم هللا": كصية منو فهو ختم لألحكاـ دبثل ما بدئت بقولو

ىػ.الصدر  

:1كقاؿ ابن جرير  

كالذم قلناه ابلصواب أكىل، ألف هللا جل ثناؤه افتتح ذكر قسمًة اؼبواريث يف ىاتُت اآليتُت 
، أخرب أف صبيع ذلك كصية منو بو عباده، "كصية من هللا:"، مث ختم ذلك بقولو"يوصيكم هللا:"بقولو

، أكىل من نصبو على التفسَت من "يوصيكم:"على اؼبصدر من قولو" كصية:"فنصب قولو
ىػ.، ؼبا ذكر "فلكل كاحد منهما السدس:"قولو  

 

ق  الكبلـ على ىذتكقدـ" تلك حدكد هللا"بقولو ق إىل أف ما تقدـ ذكره ىو حدكدسبحانو مث أشار 
.كقلت أف ادلفيت ذباكز حدكد هللا بدعوتو إىل ادلساكاة يف ادلَتاث يف أكؿ الرد اآلية  

" قل هللا يفتيكم"بقولو  كبينهاىو هللا  الكبللة أفتاان يف أمرأما آية الكبللة ففي أكذلا بياف كاضح أف من 
.خبلفا دلا يزعمو السبسي  

:2قاؿ ابن عاشور  

هللا يفتيكم للتنويو بشأف الفريضة، فتقدمي اؼبسند إليو لالىتماـ ال للقصر، إذ : كأمره أبف جييب بقولو
قد علم اؼبستفتوف أف الرسوؿ ال ينطق إال عن كحي، فهي ؼبا استفتوه فإمنا طلبوا حكم هللا، فإسناد 

ىػ.اإلفتاء إىل هللا تنويو هبذه الفريضة  

 

كيف نفس اآلية أيضا تكرر ذكر عدـ مساكاة األنثى للذكر ابلنسبة لؤلخوين كىذا شامل لئلخوة األشقاء 
ًر ًمٍثلي حىظًٌ اأٍلينٍػثػىيػىٍُتً  "حيث قاؿ سبحانوكاإلخوة ألب  ةن رًجاالن كىًنساءن فىًللذهكى ًإٍف كانيوا ًإٍخوى ".كى  
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أم أكضح هللا تعاىل لنا ىذا احلكم لئبل نضل كننحرؼ " يبُت هللا لكم أف تضلوا"مث بعد ذلك قاؿ تعاىل 
.فليس بعد احلق الذم بينو هللا تعاىل يف آايت ادلواريث إال الضبلؿعن شرعو يف قسمة ادلَتاث   

:1قاؿ ابن جرير  

، "أف تضلوا" يبُت هللا لكم قسمة مواريثكم، كحكم الكاللة، ككيف فرائضهم: يعٍت بذلك جل ثناؤه
لئال ذبوركا عن اغبق يف ذلك كزبطئوا اغبكم فيو، : لئال تضلوا يف أمر اؼبواريث كقسمتها، أم: دبعٌت

ىػ.فتضٌلوا عن قصد السبيل  

 

زبص فقط ما يتعلق ال  إىل ادلساكاة يف ادلَتاث بُت الذكر كاألنثى الدعوةأيضا أف  بد من التنبيو مث ال
 إذا كانوا يف مرتبةبُت الذكر كاألنثى فيو شرعا ابألبناء أك اإلخوة بل ىي شاملة لكل ما مل تقع ادلساكاة 

:الدعوة للتساكل تتضمن تغيَت أحكاـ أخرل منها ؼةكاحد  

 أما الزكج فَتث النصف إف مل يكن كلد كالثمن إذا كاف لوكلد الزكجة ترث من زكجها الربع إذا مل يكن لو 
كىلىكيٍم ًنٍصفي مىا تػىرىؾى أىٍزكاجيكيٍم ًإٍف ملىٍ يىكيٍن ؽبىينه كىلىده "، كىذا نص القرآف  كلداذلا كلد كالربع إف كاف لو

فىًإٍف كافى ؽبىينه كىلىده فػىلىكيمي الرُّبيعي فبها تػىرىٍكنى ًمٍن بػىٍعًد كىًصيهةو ييوًصُتى هًبا أىٍك دىٍينو كىؽبىينه الرُّبيعي فبها تػىرىٍكتيٍم ًإٍف ملىٍ 
".يىكيٍن لىكيٍم كىلىده فىًإٍف كافى لىكيٍم كىلىده فػىلىهينه الثُّميني فبها تػىرىٍكتيمٍ   

 : هنع هللا يضر2قاؿ مالك
فإف تركت كلدا، أك كلد ابن، ذكرا . إذا مل تًتؾ كلدا، كال كلد ابن النصف. كمَتاث الرجل من امرأتو

. من بعد كصية توصي هبا، أك دين. كاف، أك أنثى، فلزكجها الربع
فإف ترؾ كلدا، أك كلد ابن، ذكرا . الربع. إذا مل يًتؾ كلدا، كال كلد ابن. كمَتاث اؼبرأة من زكجها

ىػ.من بعدكصية يوصي هبا، أك دين. كاف، أك أنثى، فال مرأتو الثمن  

.فادلساكاة تقتضي أف ترث الزكجة مثل الزكج يف حاؿ كفاتو  
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البنت الواحدة أتخذ النصف كالبنتُت فأكثر أتخذ الثلثُت أما االبن إذا انفرد فلو كل ادلَتاث كإف كاف معو 
فىًإٍف كينه "، قاؿ تعاىل صاحب فرض فسيأخذ الباقي تعصيبا كىكذا احلاؿ ابلنسبة جلماعة األبناء الذكور

ا النًٌٍصفي  ةن فػىلىهى ًإٍف كانىٍت كاًحدى  فالتساكم يقتضي أيضا أف ،"ًنساءن فػىٍوؽى اثٍػنػىتػىٍُتً فػىلىهينه ثػيليثا مىا تػىرىؾى كى
.أتخذ البنت كل ادلاؿ كالولد أك أيخذ ىو النصف مثلها  

نفس احلاؿ أيضا ابلنسبة لؤلخوات الشقيقات كلؤلخوات ألب إذا كن اثنتُت فصاعدا أيخذف الثلثُت إف 
مل يوجد فرع كارث أك أصل كارث كالواحدة منهن أتخذ النصف أما األخ الشقيق فَتث كل ادلاؿ إف مل 

ًإًف اٍمريؤه ىىلىكى لىٍيسى "، قاؿ تعاىل يوجد أصل كارث أك فرع كارث كإف كانوا مجاعة أيضا يرثوف كل ادلاؿ
ا الثػُّليثاًف  ا كىلىده فىًإٍف كانػىتىا اثٍػنػىتػىٍُتً فػىلىهيمى لىوي كىلىده كىلىوي أيٍخته فػىلىها ًنٍصفي مىا تػىرىؾى كىىيوى يىرًثيها ًإٍف ملىٍ يىكيٍن ؽبى

ًر ًمٍثلي حىظًٌ اأٍلينٍػثػىيػىٍُتً  ةن رًجاالن كىًنساءن فىًللذهكى ًإٍف كانيوا ًإٍخوى ".فبها تػىرىؾى كى  

:1قاؿ مالك  

األمر عند  أف اإلخوة لألب، كاألـ ال يرثوف مع الولد الذكور شيئا، كال مع كلد االبن الذكر كال 
كىم يرثوف مع البنات، كبنات األبناء، ما مل يًتؾ اؼبتوىف جدا، أاب أب، ما فضل . مع األب دنيا شيئا

من اؼباؿ، يكونوف عصبة، يبدأ دبن كاف لو أصل فريضة مسماة، فيعطوف فرائضهم، فإف فضل بعد 
ذكرا  كانوا، أك إ اث، . ذلك فضل، كاف لإلخوة لألب، كاألـ، يقتسمونو بينهم، على كتاب هللا

األمر عند  أف مَتاث اإلخوة ....للذكر مثل حظ األنثيُت، فإف مل يفضل شيء، فال شيء ؽبم
ذكرىم . األب كاألـ، كمنزلة اإلخوة لألب كاألـ، سواء لألب، إذا مل يكن معهم أحد من بٍت

.{ابختصار}..كأنثاىم، كأنثاىم. كذكرىم  

 

فإهنا تنزؿ  ذكر فإهنا ترث الثلث ما مل يكن ىناؾ إخوة ألـ اثناف فأكثر رثاألـ إف مل يوجد للميت فرع كا
كال الثلث األكؿ فرضو كالثاين يرثو ابلتعصيب كأما األب فإنو يف تلك احلالة يرث الثلثُت إىل السدس 

ًو "، قاؿ تعاىل حيجبو اإلخوة ألـ حجب نقصاف بل ىو حيجبهم  فىًإٍف ملىٍ يىكيٍن لىوي كىلىده كىكىرًثىوي أىبىواهي فىأًليمًٌ
ًو السُّديسي  ةه فىأًليمًٌ ".الثػُّليثي فىًإٍف كافى لىوي ًإٍخوى  
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، كيف العم يرث كابن العم يرث كابن األخ يرث كالعمة ال ترث كبنت العم ال ترث كبنت األخ ال ترث
ا بىًقيى »"اجلملة ال يوجد أنثى تعصب بنفسها إال ادلعتقة حلديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص  أىغٍبًقيوا اٍلفىرىاًئضى أبًىٍىًلهىا، فىمى

 .1"«فػىهيوى أًلىٍكىلى رىجيلو ذىكىرو 
 :2قاؿ مالك

أف ابن األخ لألـ، : األمر اجملتمع عليو الذم ال اختالؼ فيو، كالذم أدركت عليو أىل العلم، ببلد 
كاعبد أاب األـ، كالعم أخا األب لألـ، كاػباؿ، كاعبدة أـ أيب األـ، كابنة األخ لألب كاألـ، كالعمة، 

كإنو ال ترث امرأة، ىي أبعد نسبا من اؼبتوىف، فبن ظبي يف : قاؿ. كاػبالة؛ ال يرثوف أبرحامهم شيئا
كذكر هللا تبارؾ . كإنو ال يرث أحد من النساء، شيئا، إال حيث ظبُت. ىذا الكتاب برضبها شيئا

كتعاىل يف كتابو مَتاث األـ من كلدىا، كمَتاث البنات من أبيهن، كمَتاث الزكجة من زكجها، 
كاؼبرأة . ككرثت اعبدة ابلذم جاء عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص. كمَتاث األخوات لألب، كمَتاث األخوات لألـ

 ىػ.ترث من أعتقت، ىي نفسها
 

فهذه مجلة من األحكاـ التابعة للمواريث مل تقع ادلساكاة فيها بُت الذكر كاألنثى فدعول ادلساكاة تشملها 
ابلتغيَت فماذا أبقوا لدين هللا تعاىل يف ابب ادلواريث كىم يريدكف قلب ىذه األحكاـ الشرعية رأسا على 

 عقب؟

 

 أنو ال اجتهاد يف نص صريح كال جيوز يعلممث إف قاؿ قائل أف ادلقصود من إعماؿ العقل ىو االجتهاد فل
كىذا ما صرح بو ادلفيت قبل ذلك كليست النصوص الصرحية موضع اجتهاد بل داللتها كاضحة صرحية 

كداللة آايت ادلواريث ألغلب مواضعها تعد من داللة النص عند ، "آية ادلواريث"سنة خبصوص 
. ال غَت كاحدااألصوليُت اليت تعرؼ أبنو ما ال حيتمل إال كجها  

:3قاؿ أبو إسحاؽ الشَتازم  
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ؿبيىمهده ": النص كل لفظ دؿ على اغبكم بصرُيو على كجو ال احتماؿ فيو كذلك مثل قولو عز كجل
ـى اَّللهي ًإاله اًبغبٍىقًٌ " "كىال تػىٍقرىبيوا الزًٌ ى ":  ككقولو تعاىل"رىسيوؿي اَّللهً   ككقولو "كىال تػىٍقتػيليوا النػهٍفسى الهيًت حىره

كغَت ذلك من األلفاظ " يف كل طبس شاة، يف أربع كعشرين من اإلبل فما دكْنا الغنم: "ملسو هيلع هللا ىلص
 ىػ.الصرُية يف بياف األحكاـ

 
.كىو حجة مقطوع هبا فيما دؿ عليو ذلك اللفظ  

:1قاؿ الشافعي  

فىأىًبٍن ذلك؟ : فإف قاؿ، إف شاء هللا نعم: قيل لو،  حجة؟: ىل يفًتؽ معٌت قولك: فإف قاؿ قائل
أما ما كاف نصه كتاب بُتًٌ أك سنةو ؾبتمع عليها فيها مقطوع، كال يسع الشكُّ يف كاحد منهما، : قلنا

ىػ.كمن امتنعى من قبولو استيًتيب  

:2كقاؿ الغزايل  

ىػ.داللة النص قاطع يف اؼبنصوص  

:3 اؼبوصليقاؿ  

كظبي ىذا النوع من الفقو فرائض ألنو سهاـ مقدرة مقطوعة مبينة ثبتت بدليل مقطوع بو فقد 
 ىػ.اشتمل على اؼبعٌت اللغوم أك الشرعي

 :4 الشيخ دمحم رشيد رضاقاؿ
اؼبعتدين على ديننا من  كمسألة اؼبَتاث اليت ىي موضوع مناظرتنا مع اؼبالحدة كبعض النصارل

القرآف ككلها متواترة قطعية بغَت خالؼ،  اؼبسائل القطعية الركاية كالداللة، أما الركاية فهي آايت
أيضنا ألْنا ال ربتمل يف لغة القرآف معٌت غَت اؼبعٌت اؼبتبادر  كأما داللتها على ما ذكر فهي قطعية

ييوًصيكيمي اَّللهي يف أىٍكالدًكيٍم ": ىذا أحد لو أد  إؼباـ هبذه اللغة، كأكؽبا قولو تعاىل منها، كال يشتبو يف
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.  ىػ1348 رللة ادلنار عدد شهر ذم القعدة سنة  4



ًر ًمٍثلي حىظًٌ األينثػىيػىٍُتً  كاألخوات كاألزكاج ككلها صرُية قطعية؛   كيلي ىذا النصوص يف اإلخوة"لًلذهكى
ىػ .األحكاـ االجتهادية األخرل كإمنا يوجد يف مسائل اإلرث قليل من

: 1قاؿ الغزايل
كأما الفقهية فالقطعية منها كجوب الصلوات اػبمس كالزكاة كاغبج كالصـو كربرمي الز  كالقتل 
كالسرقة كالشرب، ككل ما علم قطعا من دين هللا فاغبق فيها كاحد كىو اؼبعلـو كاؼبخالف فيها 

 .{ابختصار}ىػ.آمث
:2 اؼبالكيقاؿ ابن جزم  

ضرب ال يسوغ االجتهاد فيو ألنو علم من الدين ابلضركرة،  :كأما الفركع فهي على ثالثة أضرب
كوجوب الصلوات اػبمس كصياـ رمضاف كربرمي اػبمر، فمن خالف يف شيء من ذلك فهو ـبطئ 

كضرب مل يعلم من الدين ضركرة، ملسو هيلع هللا ىلص إبصباع كيكفر، ألف اؼبخالفة يف ذلك تكذيب َّلله كلرسولو 
كلكنو أصبع عليو صبيع األمة يف صبيع األعصار كاألمصار كوجوب الصداؽ يف النكاح، كربرمي 
ىػ .اؼبطلقة ثالاثن إال بعد زكج، كغَت ذلك، فهذا ضرب من خالف فيو فهو ـبطئ إبصباع كىو فاسق

:3قاؿ الشيخ دمحم رشيد رضا  

ىػ .كمن القواعد اؼبسلهمة عند صبيع الفقهاء أنو ال اجتهاد يف مورد النص
 

مث إف ىذه األحكاـ متفق عليها بُت العلماء من سلتلف ادلذاىب بل حىت أىل البدع من اإلابضية 
كينصوف يف " للذكر مثل حظ األنثيُت"ال خيالفوف يف معٌت قولو تعاىل كالزيدية كالشيعة الركافض كغَتىم 

فهل ضلت األمة بعلمائها منذ أربعة عشر قران على اختبلؼ مذاىبهم كعقائد  كتبهم الفقهية على ذلك
.كاىتدل العلمانيوف كالبطيخ؟  

:4قاؿ ابن اؼبنذر  
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أصبعوا على أف ماؿ اؼبيت بُت صبيع كلده للذكر مثل خط األينثيُت، إذا مل يكن معهم أحد من أىل 
، بدئ بفرضو فأعطيو، كجعل الفاضل من اؼباؿ بُت  الفرائض، إذا كاف معهم من لو فرض اؼبعلـو

كأصبعوا على أف بٍت االبن، كبنات االبن يقوموف مقاـ البنُت ... للذكر مثل حظ األينثيُت: الولد
كأصبعوا على أف ... كالبنات ذكورىم كذكورىم، كإ ثهم كإ ثهم، إذا مل يكن للميت كلد لصلبو

أخاه كأختو، أف اؼباؿ : كأصبعوا أف رجال لو ترؾ... أف لألب الثلثُت كلألـ الثلث : األبوين إذا كراثه
كأصبعوا أف الزكج يرث من زكجتو إذا مل تًتؾ كلدا، أك كلد ابن ... بينهما للذكر مثل حظ األنثيُت

 كأصبعوا أف لو الربع إذا تركت كلدان أك كلد كلد، كال ينقص منو شيء...النصف: ذكرا كاف أك أنثى
كأصبعوا أْنا ترث الثمن،  كأصبعوا أف اؼبرأة ترث من زكجها الربع، إذا ىو مل يًتؾ كلدا، كال كلد ابن

 .{ابختصار}ىػ.إذا كاف لو كلد أك كلد ابن
 

:1 الفاسيكقاؿ ابن القطاف  

كجعل هللا تبارؾ كتعاىل ماؿ اؼبيت بُت صبيع كلده، للذكر مثل حظ األنثيُت إذا مل يكن معهم أحد 
من أصحاب الفرائض، فإذا كاف معهم من لو فرض معلـو بدئ بفرضو فأعطيو، كجعل لو اقل من 

كأصبع كل من ُيفظ عنو ... اؼباؿ بُت الولد للذكر مثل حظ األنثيُت كىذا فبا أصبع عليو أىل العلم
من أىل العلم على أف بٍت االبن كبنات االبن يقوموف مقاـ البنُت كالبنات، ذكورىم كذكورىم، 

كأصبع أىل العلم على أف الرجل يرث من زكجتو ... كإ ئهم كإ ثهم إذا مل يكن للميت كلد لصلبو
ا أك كلد ابن ا كال كلد ابن النصف، فإف تركت كلدن ذكرنا أك أنثى كرثها زكجها : إذا ىي مل تًتؾ كلدن

ا كال كلد ابن الربع، فإف ... الربع، كال ينقص منو شيئنا كترث اؼبرأة من زكجها إذا ىو مل يًتؾ كلدن
ا أك كلد ابن، ذكرنا كاف أك أنثى كرثتو امرأتو الثمن، ال خالؼ بينهم يف ذلك كاتفق ...ترؾ كلدن

.{ابختصار}ىػ.اعبميع أف رجالن لو مات كترؾ أخاه كأختو أف اؼباؿ ؽبما للذكر مثل حظ األنثيُت  

:2قاؿ ابن العريب  

دًكيمٍ }: قاؿ تعاىل  اتفقت األمة على أْنا عامة جىارية على مشوؽبا منت مة ،اآلية {ييوًصيكيمي اَّللهي يف أىٍكالى
ىػ .1على صبلتها كتفصيلها إاله يف ثالًث مسائل
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 .كقد نقل ابن عبد الرب اإلمجاع على كثَت من مسائل ادلَتاث يف كتابو االستذكار كغَته من األئمة
فهذه أقواؿ طائفة من أىل العلم تنقل اإلمجاع يف مسائل خالف فيها ادلفيت شرع هللا كمنهم أئمة مالكية 

كما علمناه عن ادلفيت أنو مالكي ادلذىب درس يف جامعة الزيتونة فهل عنده سلف أك خلف من أئمة 
ادلالكية قاؿ هبذا القوؿ كدعا إىل تغيَت الشرع يف ادلسائل االجتماعية؟ فليس أماـ ادلفيت إال أف يبُت لنا 
شيئا من ىذه األقواؿ كلن جيد كإال فليحكم على ادلذىب الذم يتبعو أنو مل يعد صاحلا ذلذا الزماف كال 
يضلل الناس إبفتائهم على مذىب مل تتغَت أقوالو مع تغَت مصاحل الناس أك ليحكم على نفسو ابلضبلؿ 

.دلخالفتو إمجاع األمة  

 

: عن السبسيمث قاؿ البطيخ  

كىو كىل أمر يرعى مصاحل شعبو، كين ر ىف شئوْنم، كيتخذ كل ما ىو مفيد ؽبذا الشعب 
:كمناسب للتطورات الىت منر هبا صبيعان   

أما كونو كيل أمر فهذا رأيك كاختيارؾ أما من اجلهة الشرعية فليس كيل أمر ألف كيل األمر ىو من حيكم 
.بشرع هللا كحيكم ابلكتاب كالسنة  

رى عىلىٍيكيٍم عىٍبده ؾبيىدهعه يػىقيوديكيٍم ًبًكتىاًب هللًا، فىاظٍبىعيوا :" قالت ظبعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عىٍن أيٌـً اغٍبيصىٍُتً  ًإٍف أيمًٌ
 .2"لىوي كىأىًطيعيوا

 .فمن يقود األمة بكتاب هللا ىو كيل األمر ال من ينكر أحكاـ الشرع كيفًتم على دين هللا
:3قاؿ الشوكاّن  

 ىػ .ىم األئمة، كالسالطُت، كالقضاة، ككل من كانت لو كالية شرعية كأكيل األمر
:4كقاؿ ابن عاشور  
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ؼبا أمر هللا بطاعة أكيل األمر علمنا أف أكيل األمر يف ن ر الشريعة طائفة معينة، كىم قدكة األمة ك
كأمناؤىا، فعلمنا أف تلك الصفة تثبت ؽبم بطرؽ شرعية إذ أمور اإلسالـ ال زبرج عن الدائرة 

الشرعية، كطريق ثبوت ىذه الصفة ؽبم إما الوالية اؼبسندة إليهم من اػبليفة كَنوه، أك من صباعات 
اؼبسلمُت إذا مل يكن ؽبم سلطاف، كإما صفات الكماؿ اليت ذبعلهم ؿبل اقتداء األمة هبم كىي 

ىػ.اإلسالـ كالعلم كالعدالة  

 

 فبل جيوز لو أف يتكلم يف دين هللا كأحكامو كلو يف مسائل خبلفية ألف 1كلو تنزلنا كقلنا أنو كيل أمر
كظيفة الفتول كاالجتهاد من مهاـ العلماء كالسبسي ليس طالب علم فضبل عن أف يكوف عادلا يتكلم يف 

.شرع هللا، فهل يرل البطيخ رئيسو عادلا رلتهدا لو أف ينظر يف النصوص الشرعية؟  

مث ىو قد تكلم يف مسائل قطعية فلو كاف عادلا رلتهدا فبل جيوز لو أف يردىا كيتجاكزىا فضبل عن كونو 
ليس لو من العلم الشرعي شيء بل فضح نفسو بقولو أف أحكاـ ادلواريث تركها هللا للناس، كىذه ال 

.زبفى على عواـ ادلسلمُت  

ككونو يرعى مصاحل الناس كشؤكهنم كيتخذ كل ما ىو مفيد كمناسب ذلم فبل يبيح لو انتهاؾ حرمة 
النصوص كالتعدم على شرع هللا، كمن يريد حقا فائدة الناس كمصلحتهم كنفعهم فليحكمهم بشرع هللا 

.كينبذ القوانُت ادلخالفة لدين هللا فبل صبلح كال فبلح لؤلمة إال بذلك  

مث أنبو على أف احلاكم إذا أمر دبخالفة النص الشرعي أك سن قانوان يناقض شرع هللا أك أمر دبعصية فبل 
.ذبوز طاعتو إمجاعا ألف الطاعة ال تكوف إال يف ادلعركؼ  

:2قاؿ تعاىل  

ٍء فػَمرُتدُّكهُت إِدىلَم اَّللَِّد  َممْلرِد مِدنْلكُتمْل فَمإِدفْل تػَمنَمازَمعْلتُتمْل يفِد شَميْل ايَم أَميػُّهَما الَّذِدينَم آمَمنُتوا أَمطِديعُتوا اَّللََّم كَمأَمطِديعُتوا الرَّسُتوؿَم كَمأُتكيلِد األْل
.كَمالرَّسُتوؿِد   

                                                           
.  كىو قطعا ليس كذلك 1
(. 59) النساء  2



أف طاعتهم ليست " أكيل األمر"مع " أطيعوا"فقد ذكر كثَت من العلماء أف النكتة يف عدـ تكرار العامل 
.مطلقة بل ىي مقيدة يف ادلعركؼ  

:1قاؿ الشيخ عطية سامل  

كرر الفعل ابلنسبة هلل كللرسوؿ، كمل يكرره ابلنسبة ألكيل األمر ألف طاعتهم ال تكوف استقالال بل 
ىػ.تبعا لطاعة هللا، كطاعة رسولو  

 

األمراء أك العلماء كاألكىل محل ذلك على ادلعنيُت كما ذكر ابن كثَت " أكيل األمر"كسواء قلنا أف معٌت 
فادلعٌت أنو إذا تنازعنا منهم فلنرد اختبلفنا إىل كتاب هللا كسنتو كال نطيعهم طاعة عمياء كلو خالفت شرع 

.هللا  

:2قاؿ ابن جرير  

أنتم فيما بينكم، أك أنتم : يعٍت بذلك جل ثناؤه فإف اختلفتم، أيها اؼبؤمنوف، يف شيء من أمر دينكم
فاراتدكا معرفة حكم ذلك الذم اشتجرمت : ، يعٍت بذلك"فردكه إىل هللا"ككالة أمركم، فاشتجرمت فيو 

من كتاب هللا، فاتبعوا ما كجدمت  كأما : أنتم بينكم، أك أنتم كأكلو أمركم فيو من عند هللا، يعٍت بذلك
فإف مل ذبدكا إىل علم ذلك يف كتاب هللا سبيال فاراتدكا معرفة ذلك أيضنا : فإنو يقوؿ" كالرسوؿ:"قولو

ىػ.من عند الرسوؿ إف كاف حينا، كإف كاف ميتنا فمن سنتو  

ٍرًء اٍلميٍسًلًم السهٍمعي »:  عىًن النهيبًٌ صىلهى هللاي عىلىٍيًو كىسىلهمى، أىنهوي قىاؿى  رضي هللا عنهماعىًن اٍبًن عيمىرى  عىلىى اٍلمى
 .3«كىالطهاعىةي ًفيمىا أىحىبه كىكىرًهى، ًإاله أىٍف يػيٍؤمىرى دبىٍعًصيىةو، فىًإٍف أيًمرى دبىٍعًصيىةو، فىالى ظبىٍعى كىالى طىاعىةى 

.4«الى طىاعىةى يف مىٍعًصيىًة هللًا، ًإمنهىا الطهاعىةي يف اٍلمىٍعريكؼً »: كعن علي هنع هللا يضر أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ  

                                                           
(. 203 ص8ج) أضواء البياف  1
(. 504 ص8ج) جامع البياف  2
من طريق انفع عن  (163-162 ص5ج )(1886)كمسلم  (174 ص9 كج131 ص4ج )(7143-2972) أخرجو البخارم  3

. ابن عمر مرفوعا
من طريق سعيد بن عبيدة عن  (164-163 ص5ج )(1887)كمسلم  (241-174 ص9 ج7253-7144) أخرجو البخارم  4

. أيب عبد الرمحن السلمي عن علي مرفوعا



:1قاؿ الشيخ دمحم األمُت الشنقيطي  

ىػ.كال نزاع بُت اؼبسلمُت يف أنو ال طاعة ؼبخلوؽ يف معصية اػبالق  

 

.مث بعد ذلك سئل ادلفيت عن موافقتو لدعوة الرئيس يف إابحة زكاج ادلسلمة من الكافر  

:فأجاب اؼبفيت  

رأينا ذلك ألف فيو مصلحة الناس، كألف العامل كلو تغَت كأصبحت ىناؾ مبادئ كقوانُت 
ؿبلية كعاؼبية ربكم عالقة الزكج بزكجتو، كسبنعو من إجبارىا على شىء أك التعدل عليها 
أك إخضاعها لو، كربافظ على حرية العقيدة كالعبادة لكل فرد، كرأينا م اىر اؼبساكاة 
تتحقق بُت الرجل كاؼبرأة ىف كل اجملاالت، كنرل اآلف اؼبرأة تعمل كتسافر كتدير كتقود 
ليس ىف تونس فقط، بل ىف كل بلداف العامل، إال ما ندر، كابلتاىل مل تعد ىناؾ حاجة 

:لنميز الرجل عن اؼبرأة ىف الزكاج من األجنيب  

ال يزاؿ ادلفيت يسَت على نفس النهج فمصلحة الناس عنده مقدمة على مصلحة الشرع كلو أدل ذلك 
فأم مصلحة ىذه اليت تبيح لنا انتهاؾ حرمة نصوص الشرع كردىا كإبطاذلا ربليل احلراـ كإابحة الزان، إىل 

كىل إذا سران خلف كل مصلحة سيبقى لنا دين كشرع نلتـز بو فإذا اليـو أحبنا زكاج ادلسلمة ابلكافر 
كتسوية األنثى ابلذكر يف ادلَتاث فما ادلانع من أف خيرج علينا من يدعوا إىل تغيَت الصياـ ادلفركض من 

رمضاف إىل غَته حبجة شدة احلر كطوؿ النهار كما ادلانع من أف خيرج علينا من يدعو إىل ترؾ احلج حبجة 
.كجود فقراء يف العامل ال بد من مساعدهتم  

:2قاؿ صفي الدين األرموم اؽبندم يف معرض رده على العمل ابلوصف اؼبناسب اؼبلغى  
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ككيف ال كفتح ىذا الباب يفضى إيل تغيَت قواعد الشرع كقوانينها عند تغَت األحواؿ ىذا مع ما أنو 
يتضمن مفسدة تربو على ما زبيلو من اؼبصلحة كىي عدـ الثقة للمكلفُت دبقوؿ العلماء كعدـ 
االعتماد على فتواىم، فإنو إذا عرؼ ذلك من صنيعهم مل ُيصل ال ن بصدقهم فيما يفتوف بو، 

ىػ.كذلك يفضى أف ال يعمل العامي ابلشرع أصالن   

 

 فبل مانع إذف من إابحة  الذكر كاألنثىبُتمظاىر ادلساكاة  علل البطيخ إابحة ما حـر هللا ابنتشار كقد
نكاح الكافر ادلسلمة ضاراب بذلك النصوص الشرعية عرض احلائط غَت مباؿ دبا اتفق عليو العلماء يف 

.كل عصر كمصر؟  
فما عبلقة مظاىر ادلساكاة اليت ذكرىا بتحليل احلراـ كتغيَت حكم هللا يف زكاج ادلسلمة ابلكافر؟ الظاىر أف 
البطيخ يعتقد أف شريعة هللا اتبعة كليست متبوعة اتبعة ألىواء الناس كمصاحلهم كدلظاىر التسوية فبل نص 

.حيكمنا كال شريعة تقيدان  

إف حكم هللا يف زكاج ادلرأة ادلسلمة من الكافر كاضح بُت كىو التحرمي فبل جيوز المرأة تؤمن ابهلل كاليـو 
.اآلخر أف تقدـ على ذلك كال جيوز لوليها أف كزكجها من كافر  

:1قاؿ تعاىل  

ره ًمٍن ميٍشًرؾو  يػٍ .كىال تػيٍنًكحيوا اٍلميٍشرًًكُتى حىىته يػيٍؤًمنيوا كىلىعىٍبده ميٍؤًمنه خى  

.فهذا هني صريح ألكلياء ادلرأة ال لبس فيو عن أف يزكجوا من يلوف أمرىن ادلشركُت  

:2قاؿ ابن أيب زمنُت  

ىػ.حـر اَّلله أىف يتػىزىكهج اٍلمسلمىة أحد من اٍلميٍشركُت  

:3كقاؿ ابن عاشور  
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كال تنكحوا اؼبشركُت حىت يؤمنوا ربرمي لتزكيج اؼبسلمة من اؼبشرؾ، فإف كاف اؼبشرؾ ؿبموال : كقولو
على ظاىره يف لساف الشرع فاآلية مل تتعرض غبكم تزكيج اؼبسلمة من الكافر الكتايب فيكوف دليل 

ربرمي ذلك اإلصباع كىو إما مستند إىل دليل تلقاه الصحابة من النيبء ملسو هيلع هللا ىلص كتواتر بينهم، كإما مستند 
 "فال ترجعوىن إىل الكفار ال ىن حل ؽبم كال ىم ُيلوف ؽبن ":إىل تضافر األدلة الشرعية كقولو تعاىل

أكلئك ": فعلق النهي ابلكفر كىو أعم من الشرؾ كإف كاف اؼبراد حينئذ اؼبشركُت، ككقولو تعاىل ىنا
ىػ ."يدعوف إىل النار

 

:1كقاؿ تعاىل  

ا الهًذينى آمىنيوا ًإذا جاءىكيمي اٍلميٍؤًمناتي ميهاًجراتو فىاٍمتىًحنيوىينه اَّللهي أىٍعلىمي إبًًمياًْنًنه فىًإٍف عىًلٍمتيميوىينه  اي أىيػُّهى
لُّوفى ؽبىينه ميٍؤًمناتو فىال تػىٍرًجعيوىينه ًإىلى اٍلكيفهارً  . الى ىينه ًحلٌّل ؽبهيٍم كىالى ىيٍم ُيًى  

أم ال حيل الكفار " كال ىم حيلوف ذلن"أم ال حيل ادلؤمنات للكفار كقولو " ال ىن حل ذلم"فقولو 
.للمؤمنات  

:2قاؿ مكي بن أيب طالب  

ىػ.ال ربل اؼبسلمة للكافر كال الكافر للمسلمة: أم  

:3كقاؿ القرطيب  

كىذا أدؿ دليل على أف الذم أكجب فرقة . أم مل ُيل هللا مؤمنة لكافر، كال نكاح مؤمن ؼبشركة
ىػ.اؼبسلمة من زكجها إسالمها ال ىجرهتا  

:4كقاؿ ابن جزم  

ىػ .كفيو دليل على ارتفاع النكاح بُت اؼبشركُت كاؼبسلمات
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 :1كقاؿ ابن عاشور
أف ترجع اؼبرأة اؼبؤمنة إىل زكجها يف بالد الكفر، كذلك ىو ما أحل الكفار يف طلبو ؼبا : إحدامها

. جاءت بعض اؼبؤمنات مهاجرات
أف ترجع إىل زكجها يف بالد اإلسالـ أبف خيلى بينها كبُت زكجها الكافر يقيم معها يف بالد : كالثانية

ككلتا الصورتُت غَت حالؿ للمرأة اؼبسلمة فال جييزىا . اإلسالـ إذا جاء يطلبها كمنع من تسلمها
كالة األمور، كقد عرب عن الصورة األكىل جبملة ال ىن حل ؽبم إذ جعل فيها كصف حل خربا عن 

ضمَت النساء كأدخلت الالـ على ضمَت الرجاؿ، كىي الـ تعدية اغبل كأصلها الـ اؼبلك فأفاد أف 
ال ميلك الرجاؿ الكفار عصمة أزكاجهم اؼبؤمنات كذلك يستلـز أف بقاء النساء اؼبؤمنات يف عصمة 

ىػ .أزكاجهن الكافرين غَت حالؿ، أم مل ُيللهن اإلسالـ ؽبم
 

 .كقد ذكر غَت كاحد من العلماء اإلمجاع على حرمة نكاح ادلسلمة للمشرؾ منهم أئمة مالكية
:2 اللخمي أبو اغبسنكقاؿ  

ػق.كأصبع أىل العلم على أف نكاح الكتايب اؼبسلمة ؿبـر  

:4 كالقرطيب3قاؿ ابن عطيةك  

ىػ.أصبعت األمة على أف اؼبشرؾ ال يطأ اؼبؤمنة بوجو ؼبا يف ذلك من الغضاضة على دين اإلسالـ  

:5كقاؿ ابن جزم  

ىػ.كانعقد اإلصباع على أف الكافر ال يتزٌكج مسلمة، سواء كاف كتابيا أك غَته  

 
أما ما ذكره ادلفيت من تغَت القوانُت العادلية فلعلو يشَت إىل أف الرجل ال ديكنو إكراه ادلرأة على أف تكفر 
 لبدينها كتتبع دينا غَت دين اإلسبلـ نظرا حلماية ىذه القوانُت فهذا مردكد عليو من جهة أف اخلشية عل

فادلرأة يف زمن النيب صلى هللا عليهوسلم  كزمن اخللفاء كانت ، على أف تكفر بدينهافقط ادلرأة ليس من جهة اإلكراه 
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زلمية أيضا إذ ال يتصور أف يكرىها كافر على الردة كىو يعيش ربت سلطاف اإلسبلـ كادلسلمُت كمع 
 كال يعلم أف امرأة تزكجت بكافر يف ذلك مل حيللو هللا تعاىل كال النيب ملسو هيلع هللا ىلص كال أحد من علماء اإلسبلـ

ادلشرؾ فتتبعو يف دينو كلو من غَت إكراه " زكجها" خيشى على ادلرأة أف تتأثر بدعوة لكن، تلك العصور
. ابلًتغيب كاالصلرار كراء العاطفةقد يقع ذلك بل 

:1قاؿ ابن عاشور  

أابح هللا تعاىل للمسلم أف يتزكج الكتابية كمل يبح تزكج اؼبسلمة من الكتايب اعتدادا بقوة أتثَت الرجل 
على امرأتو، فاؼبسلم يؤمن أبنبياء الكتابية كبصحة دينها قبل النسخ فيوشك أف يكوف ذلك جالبا 

إايىا إىل اإلسالـ، ألْنا أضعف منو جانبا كأما الكافر فهو ال يؤمن بدين اؼبسلمة كال برسوؽبا 
فيوشك أف جيرىا إىل دينو، لذلك السبب كىذا كاف جييب بو شيخنا األستاذ سامل أبو حاجب عن 

ىػ.كجو إابحة تزكج الكتابية كمنع تزكج الكتايب اؼبسلمة  

 

:مث سئل اؼبفيت  

األزىر الشريف ىف مصر أعلن رفضو ؽبذه اػبطوات، بل انتقدىا ككصفها أبْنا ليست من 
فما رأيكم؟.. الدين  

َنًـت األزىر الشريف كنقدر علماءه كمشاخيو األجالء، كتعلمنا كتتلمذ  على أايدل - 
بعضهم، كىم أصحاب فضل كعلم، كعلينا أف نتعاكف فيما نتفق عليو، كىو كثَت، كنعذر 

:بعضنا فيما اختلفنا فيو، كىو قليل، كاالختالؼ رضبة طاؼبا اغبقوؽ ؿبصنة  

فهو رائد يف مثل ىذه األمور كبُت الفًتة كاألخرل خيرج علينا دبصائب ال بغض النظر عن األزىر كاضلرافو 
ما أريد أف أنبو عليو أف لكن ، كال خيفى علينا مواالهتم للمجـر السيسي" البطيخ"تقل قبحا عن مصيبة 

 ىذا القوؿ من اخلبلؼ السائغ الذم جيب أف يعذر فيو بعضنا بعضا فكأف يلبس كجيعلادلفيت يريد أف 
الرجل يتكلم عن مسألة سلتلف فيها بُت العلماء اختبلفا شديدا أك يتكلم عن مسألة أدلتها يدخلها 
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الواضحة ، فبل عذر يف مسائل الدين اليت تقدـ ما يفند كل ىذه ادلزاعم كيبطلهااالشتباه كالتأكيل كقد 
 ادلخالف يف ادلسائل اليت يضعف فيها اخلبلؼ فما ابلنا على اإلنكار على العلماء ينصوف بل البينة

.دبسألة رلمع عليها بُت األمة أدلتها كاضحة كضوح الشمس  

:1قاؿ السمعاّن  

كاعلم أف القوؿ اؼبختلف يف اغبادثة الواحدة على ضربُت ضرب ال يسوغ فيو االختالؼ كضرب 
. يسوغ فيو االختالؼ

فأما الضرب الذل ال يسوغ فيو االختالؼ كأصوؿ الداي ت من التوحيد كصفات البارل عز اظبو 
كىى تكوف على كجو كاحد ال جيوز فيها االختالؼ ككذلك يف فركع الداي ت اليت يعلم كجوهبا 
بدليل مقطوع بو مثل الصالة كالزكاة كالصـو كاغبج ككذلك اؼبناىى الثابتو بدليل مقطوع بو فال 

. جيوز اختالؼ القوؿ يف شئ من ذلك
فأما الذل يسوغ ففيو االختالؼ كىى فركع الداي ت إذا استخرجت أحكامها أبمارات االجتهاد 

كمعا  االستنباط فاختالؼ العلماء فيو مسوغ كلكل كاحد منهم أف يعمل فيو فبا يؤدل إليو 
ىػ.اجتهاده  

:2كقاؿ الشاطيب  

فماذا يعرؼ من األقواؿ ما ىو كذلك فبا ليس كذلك؟ : فإف قيل
أنو من كظائف اجملتهدين، فهم العارفوف دبا كافق أك خالف، كأما غَتىم، فال سبييز ؽبم يف : فاعبواب

ىذا اؼبقاـ، كيعضد ىذا أف اؼبخالفة لألدلة الشرعية على مراتب، فمن األقواؿ ما يكوف خالفا 
لدليل قطعي من نص متواتر أك إصباع قطعي يف حكم كلي كمنها ما يكوف خالفا لدليل ظٍت كاألدلة 

ال نية متفاكتة، كأخبار اآلحاد كالقياس اعبزئية، فأما اؼبخالف للقطعي؛ فال إشكاؿ يف اطراحو، 
بو، كأما اؼبخالف لل ٍت؛ ففيو  كلكن العلماء ردبا ذكركه للتنبيو عليو كعلى ما فيو، ال لالعتداد

ىػ..االجتهاد بناء على التوازف بينو كبُت ما اعتمده صاحبو من القياس أك غَت  
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فعن أم حقوؽ زلصنة كىو قد ىدـ أعظم حق كىو حق هللا تعاىل كانتهك أعظم مقصد من مقاصد 
الدين كذبرأ على نصوص الشرع ابلتبديل كالتغيَت فهل حقوؽ الناس كمصاحلها ادلزعومة تقدـ على شرع 

 هللا العامل دبا يصلح خبلقو كديا ينفعهم كتبيح لك أف ربلل ما حـر هللا كتشرع أحكاما جديدة؟

إف ادلسلم لو أف يطالب حبقو يف حدكد الشرع كليس لو أف يطالب بكل شيء بل ال يوجد قانوف يبيح 
لك ادلطالبة بكل شيء فكل قانوف حيد من حريتك كحقك، فحق ادلرأة يف الزكاج ال ينايف أف ذلا شرعا 

جيب أف تتقيد بو ككذلك احلاؿ ابلنسبة للرجل كىكذا األمر أيضا يف كل معامبلت فادلسلم حيكمو كتاب 
.ربو كسنة نبيو ال ربكمو األىواء كعقوؿ ادلنحرفُت الزائغُت  

 

مث ختمت الصحيفة سؤاؿ ادلفيت عن رأيو يف دعوة السيسي رئيس مصر إىل ذبديد اخلطاب الديٍت 
:فأجاب  

رأينا كظبعنا الرئيس اؼبصرل كىو يدعو للتجديد، كىذا أمر طيب كؿبمود كيستحق 
اإلشادة كالثناء، ألف مواجهة اإلرىاب الذل يعا  منو العامل كلو تبدأ من ذبديد العقل 

:كالفهم الديٌت كاػبطاب الدعول، كليس مواجهة أمنية فقط  

مل نسمع يوما البطيخ يندد إبرىاب كإجراـ السيسي يف حق ادلسلمُت الذين نكل هبم كفعل فيهم العظائم 
حبيب "من قتل كتعذيب كتشريد كسجن، كيف ادلقابل يصرح من غَت استحياء أنو يدعم دعوة السيسي 

إىل ذبديد اخلطاب الديٍت، ىذا السيسي العلماين الذم يعترب ادللحد مسلما كالكنيسة بيتا من " إسرائيل
بيوت هللا كالذم يدعو إىل إعادة النظر يف نصوص مقدسة كالذم يسعى يف احلفاظ عن أمن إسرائيل 

كما صرح غَت مرة يزكي ادلفيت دعوتو إىل ذبديد اخلطاب الديٍت، كال أظن أف ذبديد السيسي سيتجاكز 
ذبديد ادلفيت فلم نسمع عن السيسي أنو دعا إىل تزكيج ادلسلمة ادلصرية من الكافر أك دعا إىل التسوية يف 

ادلَتاث كإف كاف ىو أيضا قد أتى دبوبقات كنواقض أعظم كأكرب، لكن السيسي رئيس بلد يقر بتعدد 
الزكجات احلكم الذم ألغاه بورقيبة منذ عقود كما دعا إليو السيسي منذ فًتة من إلغاء الطبلؽ الشفوم 
كعدـ اعتبار الطبلؽ إال بعد التوثيق قد ذباكزه القانوف التونسي كطبقو منذ عقود، فمصر تعترب متأخرة 

عنا بعقود يف زبريب الشريعة كىدمها لكن نطمئن البطيخ أبف يف مصر أحبار سوء ال يقلوف ضبلال 



" علي مجعة"ك" سعد الدين اذلبليل"ك" أمحد كردية"ك" أمحد الطيب"كاضلرافا عنو من أمثاؿ شيخ األزىر 
.كغَتىم، فالسيسي ليس حباجة إىل تزكيتو كإشادتو  

 

كيف اخلتاـ أقوؿ لقد ابف لكل ذم عقل كلب من أىل اإلسبلـ أف ما يدعو إليو البطيخ ىو من احملادة هلل 
كرسولو كمعارضة شرع هللا فبل حيل ألحد أف يقر أك يعمل بشيء شلا يدعو إليو ىذا ادلفيت، فقد نص 

العلماء على أف حكم القاضي ينقض إذا خالف نصا أك إمجاعا ككذلك احلاؿ ابلنسبة لفتيا اجملتهد، فما 
.ابلنا ابلدعوة إىل تبديل الشرع  

:قاؿ سيدم عبد هللا  يف اؼبراقي  

دكف شذكذ نقضو قد امتنع***كاغبكم من ؾبتهد مىت كيف كقع  

.قاعدة خاؼ يف ما قد رأكا***إال إذا النص أك اإلصباع أك  

:1قاؿ ابن فرحوف  

كقد نص العلماء على أف حكم اغباكم ال يستقر يف أربعة مواضع كينقض ذلك إذا كقع على 
خالؼ اإلصباع أك القواعد أك ابلنص اعبلي أك القياس، كمثاؿ ذلك كما لو حكم أبف اؼبَتاث كلو 
لألخ دكف اعبد فهذا خالؼ اإلصباع؛ ألف األمة على القولُت اؼباؿ كلو للجد أك يقاسم األخ، أما 
حرماف اعبد ابلكلية فلم يقل بو أحد، فمىت حكم بو حاكم بناء على أف األخ يديل ابلبنوة، كاعبد 

 ىػ.يديل ابألبوة كالبنوة مقدمة على األبوة نقضنا ىذا اغبكم، كإف كاف مفتيا مل نقلده
 

ال أقوؿ أف احلق يف مسألة ادلَتاث كزكاج ادلسلمة من الكفار قد ابف بل ىو بُت ظاىر مستقر يف أذىاف 
عمـو ادلسلمُت يف تونس كغَتىا من الببلد لكن من ابب الذكرل أدعوىم للحذر من أف يغًتكا دبثل ىذه 

:2الدعوات حىت ال حيق فيهم قوؿ هللا تعاىل  

                                                           
(. 79-78 ص1ج) تبصرة احلكاـ  1
(. 31) التوبة  2



ا ابن ًمٍن ديكًف اَّللًه كىاٍلمىًسيحى اٍبنى مىٍرميىى كىمىا أيًمريكا ًإاله لًيػىٍعبيديكا ًإؽبىنا كىاًحدن .ازبهىذيكا أىٍحبىارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍرابى  

فازباذ العلماء كالعباد أراباب كاف بطاعتهم يف ربليل ما حـر كربرمي ما أحل هللا، فاحذر أف ربذك حذك 
.اليهود كالنصارل كتتبع سننهم  

:1قاؿ ابن عطية  

كىو أمر ال يتلقى إال  كظباىم أىٍرابابن كىم ال يعبدكىم لكن من حيث تلقوا اغبالؿ كاغبراـ من جهتهم
ىػ.من جهة هللا عز كجل  

:2قاؿ ابن ابديس  

فمن اتبع ـبلوقان كأطاعو فيما َيمره كينهاه، دكف أف يكوف يف طاعتو مراعيان طاعة هللا فقد عبده، 
ىػ.كازبذه رابن فيما أطاعو فيو  

 

كال تطمعوا أيضا أف يناصركم أصحاب األحزاب كالسياسيوف من ادلوالُت أك ادلعارضُت فلم يكن مههم أمر 
الدين كشرع هللا تعاىل يوما من األايـ فأكثرىم بُت ساكت كمؤيد إذا تعلق األمر بنقض الشريعة كأحكاـ 
القرآف، كال غرابة يف ذلك فالعلمانية تقتضي أف تكوف يف صف من يدعو إىل ادلساكاة ادلطلقة كلو على 

.حساب الشرع أك على األقل أف حيًـت رأم ادلخالف كلو كاف منتقدا لنصوص الشرع  

 

أسأؿ هللا أف يصلح حالنا كيهدينا إىل سواء السبيل كهللا أعلم كصلى هللا على نبينا دمحم كعلى آلو كصحبو 
.كسلم  

 

 

                                                           
(. 839ص) احملرر الوجيز  1
 (.64ص) تفسَت ابن ابديس  2
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