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؛ ألن -رمحه هللا  -أخره املصنف  هذا األثر عن جابر  ] كنا نعزل والقرآن ينزل [: قوله 
فهو مرفوع، وهذا استدالل بالتقرير. واألول أقوى من الثاين، وإن كان  الذي قبله من كالم النيب 

؛ لكي -رمحه هللا  -الثاين فيه داللة وفيه ما يدل على مشروعية العزل وجواز العزل. وذكره املصنف 
 يعضد القول باجلواز.

يعين: مل يرد هني يف القرآن يدل على حترمي العزل  والقرآن ينزل فلم ينهنا [] كنا نعزل فقال: 
ويف  وحترمي هذا الفعل، وهذا يدل على أن سكوت القرآن عن الشيء وهو موجود يف عصر النيب 

فيه بيان  يدل على حجيته، وأن هذا ألن القرآن جعل هللا  -رضوان هللا عليهم  -بيئة الصحابة 

فما ترك   ژ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ  ۓ ےے  ھ ھ       ھ ھ ژام احلالل واحلر 
أمرًا فيه خري لألمة إال دهلا عليه، وال أمرًا فيه شر لألمة إال حذرها منه وبني العواقب الوخيمة، أو 

كانوا يعرفون حجية سكوت القرآن،   -رضوان هللا عليهم  -منعها منه. وهذا يدل على أن الصحابة 
 حجة.أنه  وأن سكوت النص عن التحرمي فيما ُيشتهر ويوجد يف زمان النيب 

 .] والقرآن ينزل فلم ينهنا [. أي: معشر أصحاب النيب  ] كنا نعزل [: وقوله 

هبذا احلديث مسائل العزل، وأنه بإيراده للمرفوع واملوقوف يدل داللة  -رمحه هللا  -وختم املصنف 
 واضحة على أن العزل مشروع وليس مبمنوع.

قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. ولو كان شيًئا يُنهى  عن جابر بن عبدهللا  - 455] 
 عنه، لنهانا عنه القرآن [.
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يف  -رضي هللا عنه وأرضاه  -ريف عن أيب ذر هذا احلديث الش -رمحه هللا  -ذكر اإلمام احلافظ 
، وهي أمور عظيمة منها: أن يتربأ اإلنسان من هذه الثالث املنهيات اليت هنى عنها رسول هللا 

والده فينتسب لغري أبيه وهو يعلمه، ومنها: أن يدعي ما ليس له. ومنها أن يقول للرجل: "يا عدو 
 عليه كلمته.  -والعياذ باهلل  - هللا" أو "يا كافر" وهو ليس كذلك، فرتجع

اشتمل هذا احلديث الشريف على اجلملة األوىل وهي: نفي النسب، ونظًرا ألن الباب خيتص 
باللعان، واللعان يقوم على نفي النسب حينما يتربأ الزوج من محل زوجته، وقد ذكرنا صور التربي 

من الوعيد والتخويف والتهديد أن  والنفي، فإذا كان األمر كذلك: فإن ذكر هذا احلديث فيه نوع
الولد أن ينتفي من نسبه ألبيه،  جيرؤ اإلنسان على التالعب بنسبه أو نسب ذريته، فقد حذر 

وهذا يتضمن حتذير األب أن ينفي ولده ويتربأ من ولده ويقول: هذا الولد ليس بولدي! فنظًًر 
يف هذا الباب، وكان  -رمحه هللا  - الشتمال احلديث على هذا املعىن، ناسب أن يعتين به املصنف

إذا بينوا أحكام الشريعة: ذكروا ما  -رمحهم هللا برمحته الواسعة  -أئمة السلف والتابعون هلم بإحسان 
، وهذا يدعو الناس يف التخويف والتهديد من خمالفة شرع هللا  ورد يف كتاب هللا وسنة النيب 

، إىل املتابعة وإىل التسليم وإىل العمل بالنصوص الشرعية؛ ألن من شأن املؤمن أن خياف من هللا 
وإذا مسع مبثل هذا الوعيد الشديد رجف قلبه من خشية هللا، وأصابته اخلشية اليت حتول بينه وبني 

 حدود هللا. 

يقول: ) ليس من رجل ادعى لغري  : أنه مسع رسول هللا عن أيب ذر  - 455] 
أبيه وهو يعلمه إال كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن 

 دعا رجاًل بالكفر، أو قال: "عدو هللا" وليس كذلك، إال حار عليه (.

 كذا عند مسلم، وللبخاري حنوه [.


