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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
عـین، لحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسـلم و�ـارك علـى نبینـا محمـٍد وعلـى آلـه وصـحبه أجما

 أما �عد....
 في �تا�ه الموافقات:  -رحمه هللا–فیقول المؤلف 

ق أعـم "المسألة الثالثة: وذلك أن الذي �ظهر من �ـالم المتقـدمین أن النسـخ عنـدهم فـي اإلطـال 
 یلٍ بـدل العمـوم تخصـیص وعلى ا،نسخً  المطلق تقیید على ن �طلقو فقد منه في �الم األصولیین،

 كــمالح رفــع علــى �طلقــون  �مــا ا،نســخً  جمــلوالمُ  بهمالُمــ بیــان وعلــى ا،نســخً  منفصــلٍ  أو متصــلٍ 
 فـي سـخالن أن وهو ،واحد معنىً  في مشتركٌ  ذلك جمیع ألن ا؛نسخً  متأخر شرعيٍّ  بدلیلٍ  الشرعي

 �ـه يءجـ مـا المـراد و�نمـا التكلیـف، فـي مـرادٍ  غیـر مالمتقـد األمـر أن اقتضى المتأخر االصطالح
 ".�ه المعمول هو والثاني �ه، معمول غیر فاألول ا؛آخرً 

ه الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�
 أجمعین.

ذه هـ"فـإذا اجتمعـت الـرا�ط قـال: في آخر المسألة السا�قة أشار إلى االرتباط بین المسألتین، وذ�ر 
ــنَّة لــم یــتخلص فــي یــدك مــن منســوخها إال مــ ا هــو األمــور، ونظــرت إلــى األدلــة مــن الكتــاب والسُّ

ألة نـادر، علــى أن هاهنــا معنـًى �جــب التنبــه لــه؛ لـُیفهم اصــطالح القــوم فـي النســخ وهــي: المســ
   .الثالثة"

هـو فـي النصـوص المكیـة أقـل منـه فـي وقرر في المسألة السـا�قة أن النسـخ فـي النصـوص قلیـل، و 
النصوص المدنیة على ما قرره في السابق، وأن النصوص المكیة أشبه ما تكون �القواعـد، والنسـخ 
فیهــا نــادر، بــل قــد ال �كــون فیهــا نســخ �قــدر مــا �كــون فــي األمثلــة التــي تنــدرج تحــت هــذه القواعــد، 

 سخ على ُندرة النسخ �ُمجمله.و�ثر فیها الن ،والتفر�عات إنما جاءت في التشر�ع المدني
ا عن السـلف فـي أن هـذ ناسـخ قد �قول قائل: إن هناك ُنقوًال  بـین یُ وذاك منسـوخ، أراد أن  ،�ثیرة جد�

لــك أن اصــطالح الســلف فــي هــذا البــاب أوســع مــن اصــطالح المتــأخر�ن، والنســخ فــي اصــطالح 
مــة وأئمتهــا مــن الصــحا�ة المتــأخر�ن هــو الرفــع الكلــي للحكــم، بینمــا االصــطالح عنــد ســلف هــذه األ

 ومن �عدهم یتوسعون في ُمسماه فُیطلقونه على النسخ الجزئي أ�ًضا.
ن مـو�ما أن النسخ عند المتأخر�ن والرفع للحكم �الكلیة السلف ُ�طلقـون النسـخ علـى الرفـع الجزئـي 

تقییــد المطلــق وتخصــیص العــام، و�یــان المجمــل ومــا أشــبه هــذه االصــطالحات التــي أشــار إلیهــا 
عم منـه "ولذلك أن الذي �ظهر من �الم المتقدمین أن النَّسخ عندهم في اإلطالق أمؤلف قـال: ال

 في اصطالح األصولیین".
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مثــل مــا ذ�رنــا أنــه فــي اصــطالح األصــولیین خــاص �ــالرفع الكلــي للحكــم، بینمــا هــو فــي اصــطالح 
 زئـي مـن التخصـیص،لكنهم ُ�عممونـه �حیـث �شـمل الرفـع الج ،المتقدمین ُ�طلقونه على الرفع الكلي

 .   والتقیید، والبیان وما أشبه ذلك
 فـي هلـ إعمـال فـال ،مقیـده مع الظاهر متروك المطلق فإن المطلق، تقیید في جارٍ  المعنى وهذا"

 ســخالنا مثــل فصــار ،اشــیئً  مقیــده مــع فــد�ُ  لــم المطلــق فكــأن المقیــد، هــو عمــلالمُ  بــل إطالقــه،
 ".والمنسوخ

اٍن رقبة مطلقة، هل �ستطیع المكلَّف أن �متثل هذا األمر من غیـر بیـنعم إذا جاء في الكفارة عتق 
لوصــف هــذه الرقبــة؟ أو ُ�قــال لــه: اعمــل �ــاإلطالق، فــاعتق أي رقبــة ُتجزئــك حتــى یــرد المقیــد، إذا 

ها ي یتناولتجاء المقید فالمطلق ال ُ�عمل �ه �جمیع صوره، �معنى أنه ال ُ�عمل �جمیع األوصاف ال
ع مـوُقل مثـل هـذا فـي الخـاص  مل ببعض هذه األوصاف وما بیَّنه النص الُمقیِّد،اإلطالق، إنما ُ�ع

 .  العام
 ظ،اللفـ یتناولـه مـا لجمیـع الحكـم شـمول �قتضـي العـام ظـاهر �ـان إذ ،الخاص مع العام و�ذلك"

 اللفـظ أن إال ،والمنسـوخ الناسـخ فأشـبه ،االعتبـار عن العام ظاهر حكم أخرج الخاص جاء افلمَّ 
 لحكـما علـى السـائر و�قـي الخـاص، علیـه دل مـا منـه همـلأُ  و�نمـا ملة،جُ  مدلوله هملیُ  مل العام

 فـي النسـخ ظلفـ إطـالق اسـتهل ،�ـذلك �ان افلمَّ  المطلق، مع �المقید بهمالمُ  مع نیَّ بوالمُ  األول،
 ".واحد شيءٍ  إلى لرجوعها ؛المعاني هذه جملة

مطلـق فـظ العـام والخـاص والي لـبعض مـا یتناولـه اللوهو الرفع و�ن لم �كن �لی�ا، و�نما هو رفٌع جزئـ
 .في �ا�ه

 ُیِر�ـدُ  َ�ـانَ  نْ َمـ{: تعـالى قوله في قال أنه عباس ابن عن روي  فقد: المراد بینتُ  أمثلةٍ  من دبُ  وال"
ْلَنا اْلَعاِجَلةَ   َ�ـانَ  َمـنْ {: تعـالى لقولـه ناسـخٌ  هإنـ] ١٨:اإلسـراء[ }ُنِر�ـدُ  ِلَمـنْ  َنَشـاءُ  َمـا ِفیَهـا َلـهُ  َعجَّ

ْنَیاا َحْرثَ  ُیِر�دُ  َ�انَ  َوَمنْ  َحْرِثهِ  ِفي َلهُ  َنِزدْ  اْآلِخَرةِ  َحْرثَ  ُیِر�دُ   ].٢٠:رى الشو [ }ِمْنَها ُنْؤِتهِ  لدُّ
 مقیدٌ  ومعناه ا،مطلقً  ]٢٠:الشورى [ }ِمْنَها ُنْؤِتهِ {: قوله �ان إذ ،لمطلق تقییدٌ  التحقیق هذا وعلى

 ال واألخبـار ،إخبـار فهـو و�ال] ١٨:اإلسـراء[ }ُنِر�ـدُ  ِلَمـنْ {: اآل�ـةاألخرى  فـي قولـه وهو �المشیئة،
 ".النسخ یدخلها

 -وعـال جـل� –�عني هذا ُمقید �إرادة هللا ومشیئته، لكن هل ُ�مكن أن ُنعِمل مثل هذا الكالم في قولـه 
 �النســبة للســعداء واألشــقیاء، الســعداء مــن أهــل الجنــة خالــدین فیهــا إال مــا شــاء ر�ــك، وأهــل النــار
د خالــدین فیهــا إال مــا شــاء ر�ــك، �عنــي تقییــده �المشــیئة، هــل ُ�مكــن أن ُنعمــل المشــیئة فــي آیتــي هــو 

 مثل ما أعملناها هنا؟
 طالب: ال.

 .ة هناك �ختلف عن ذ�ر المشیئة هناال ُ�مكن؛ ألن النصوص دلت على أن ذ�ر المشیئ
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ـــال" ـــه فـــي وق ـــَعَراءُ {: قول ـــِبُعُهمُ  َوالشُّ ـــاُوون  َیتَّ ـــى }اْلَغ ـــهق إل ـــمْ {: ول ـــونَ  َوَأنَُّه ـــا َ�ُقوُل ـــون  َال  َم  }َ�ْفَعُل
ــا َوَعِمُلــوا آَمُنــوا الَّــِذینَ  ِإالَّ {: �قولــه منســوخٌ  هــو :]٢٢٦-٢٢٤:الشــعراء[  للااََّ  َوَذَكــُروا ِلَحاتِ الصَّ

 ".اآل�ة] ٢٢٧:الشعراء[ }َكِثیًرا
دمین اسـم النسـخ إطالق المتق االستثناء من المخصصات، وهذا من الخاص �عد العام، و�ندرج في

 .علیه
: قـال أنـه ،االسـتثناء حـرف فیهـا القـرآن في �ثیرة أشیاء في عباس ابن عن ركِ ذُ  وقد: مكي قال

 ".منسوخ
آن بن أبي طالب القیسي له ُ�تب تتعلق �القرآن منها: (اإل�ضاح للناسخ والمنسوخ لناسـخ القـر مكي 

 . ام ُمحقًقا، وهو من المتقدمینإلمومنسوخه) وهو مطبوع قد�ًما �الهند، ثم طبعته جامعة ا
 فـي أنـه اءاالسـتثن حـرف نـهبیَّ  منه، �المستثنى مرتبطٌ  المستثنى ألن حقیقة؛ ال مجازٌ  وهو: قال"

 غیـر� وهـو لحكمـه، رافعٌ  المنسوخ من منفصلٌ  والناسخ األول، اللفظ عمهم الذین األعیان �عض
 ".حرف

ــد ــأ�قصــد الناســخ االصــطالحي، النســخ االصــطالحي ال ُب عــن المنســوخ،  اان �كــون الناســخ متراخًی
قــدمون وهنــا متصــٌل �ــه وهــو االســتثناء، فهــذا فــرق، لكنــه جــاٍر علــى اصــطالح المتــأخر�ن، أمــا المت

 .فُیدخلون التخصیص في النسخ
 �عتبـر مل إذ ،النسخ لفظ علیه طلقأُ  ولكنه قبله، للعموم تخصیٌص  أنه ذلك ومعنى قال، ما هذا"

 ".الخاص االصطالح فیه
مثل ما قلنا: إنه �شـمله لفـظ النسـخ؛ ألنـه �جمعـه مـع النسـخ الرفـع، فالنسـخ فیـه رفـع، والتخصـیص 

 . �لي، والتخصیص والتقیید رفع جزئيفیه رفع، والتقیید فیه رفع، لكن النسخ رفع 
ــال" ــي وق ــه ف ــالى قول ــْدُخُلوا َال {: تع ــا َت ــرَ  ُبُیوًت ــوِتُكمْ  َغْی ــى ُبُی ــواَتْسَتأْ  َحتَّ ــلِّ  ِنُس ــى وامُ َوُتَس ــاَأْهلِ  َعَل  }َه
 }َمْســــُكوَنة َغْیــــرَ  اُبُیوًتــــ َتــــْدُخُلوا َأنْ  ُجَنــــاحٌ  َعَلــــْیُكمْ  َلــــْیَس {: �قولــــه منســــوخ إنــــه]: ٢٧:النــــور[
 ".]٢٩:النور[
انـت مسـكونة �نكرة فـي سـیاق النهـي، فتشـمل جمیـع البیـوت، سـواًء  ]٢٧:النور[ }ُبُیوًتا َتْدُخُلوا َال {

 أو غیر مسكونة.
مســكونة اســُتثنیت مــن الغیــر اء أو شــاء التخصــیص �كونهــا غیــر مســكونة، فــالبیوت جــ جــاء النســخ

 .  نهي، ُأخرج منها البیوت المسكونةالنكرة في سیاق ال ىعموم ما ورد في اآل�ة األول
 ثبـتیُ  ]٢٩:النـور[ }ُجَنـاحٌ  َعَلـْیُكمْ  َلـْیَس {: قولـه أن غیـر شيء في والمنسوخ الناسخ من ولیس"

 ".المسكونة بها رادیُ  إنما األخرى  �ةاآل في البیوت أن
 .لحرج، ونفي الحرج یرفع حكم النهيُیثبت ا ،ألن النهي ُیثبت الُجناح
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 اْلُمْؤِمُنــونَ  َ�ــانَ  َمــاوَ {: �قولــه منســوخ إنــه]: ٤١:التو�ــة[ }َوِثَقــاًال  ِخَفاًفــا اْنِفــُروا{: قولــه فــي وقــال
 أن تبـوك غـزوة �عد الحكم أن على هنبَّ  ولكنه ین،معنی في واآلیتان] ١٢٢:التو�ة[ }َ�افَّة ِلَیْنِفُروا

 ".الجمیع على النفیر �جب ال
نیــة لطلــب واآل�ــة الثا للجهــاد، ]٤١:التو�ــة[ }َوِثَقــاًال  ِخَفاًفــا اْنِفــُروا{فــي اآل�ــة األولــى المــراد �ــالنفیر 

 العلم.
 في معنیین، فهل ُ�قال: إن هذه اآل�ة لها ارتباط في رفع الجزئي للحكم األول؟

 طالب: ال.
َفَلـْوَال  َ�افَّـة ِلَیْنِفـُروا ُمْؤِمُنونَ الْ  َ�انَ  َوَما{ �شمل الجمیع، والثاني ]٤١:التو�ة[ }َوِثَقاًال  ِخَفاًفا اْنِفُروا{

ین، واألولـى فـي ال ]١٢٢:التو�ة[ َنَفَر} جهـاد، فـال إلى آخـره، هـذا فـي طلـب العلـم؛ لیتفقهـوا فـي الـدِّ
 طلب العلم نوٌع من الجهاد. ارتباط لهذه اآل�ة بتلك إال أن

مطلــوٌب مــن �ــل مــن �صــلح لالمتثــال، امتثــال طلــب العلــم والنُّفــرة فیــه أن ینفــر، لكــن لــیس علــى  
 سبیل العموم؛ ألنه من فروض الكفا�ات.

ــا اْنِفــُروا{الجهــاد أ�ًضــا  جــه للجمیــع �حیــث هــل ُ�مكــن أن هــذا األمــر یت ]٤١:التو�ــة[ }َوِثَقــاًال  ِخَفاًف
ــدافع عنــه؟ والتخ االمنفــور منــه خلــوً ُیتــَرك البلــد  صــیص لقمــة ســائغة لمــن أراده، أو ُیتــرك فیــه مــن ُی

 حینئٍذ �كون �اآل�ة األخرى أو �مخصٍص آخر من المخصصات؟
 طالب: آخر.

 .مخصص آخر
       
ُســول هللَِِّ  اْألَْنَفــالُ  ُقــلِ {: تعــالى قولــه فــي وقــال"  َأنََّمــا اَواْعَلُمــو {: �قولــه منســوخ]: ١:األنفــال[ }َوالرَّ

 هللَِِّ {: قولــه فــي لمــبهم یــانٌ ب ذلــك و�نمــا اآل�ــة،] ٤١:األنفــال[ }ُخُمَســه هللَِِّ  َفــَأنَّ  َشــْيءٍ  ِمــنْ  َغِنْمــُتمْ 
ُسول  ".]١:األنفال[ }َوالرَّ
ُسول هللَِِّ  اْألَْنَفالُ  ُقلِ {مقتضى  لرسـول، اآل�ـة الثانیـة: الـذي ن جمیع األنفـال هلل واأ ]١:األنفال[ }َوالرَّ

 .: فأن هلل ُخمسه ولیس جمیعههلل
 نسـوخم إنـه]: ٦٩:األنعـام[ }َشـْيء ِمـنْ  ِحَسـاِبِهمْ  ِمـنْ  َیتَُّقـونَ  الَّـِذینَ  َعَلـى َوَمـا{: قولـه فـي وقال"

لَ  َوَقدْ {: �قوله  اآل�ـة،] ١٤٠:النسـاء[ }َهـابِ  ُ�ْكَفـرُ  للااَِّ  آَ�ـاتِ  َسـِمْعُتمْ  ِإَذا َأنْ  اْلِكَتـاِب  ِفـي َعَلـْیُكمْ  َنـزَّ
 ".نسختُ  وال نسختَ  ال واألخبار األخبار، من خبر األنعام وآ�ة

علــى المعنــى الــذي بیَّنــاه  إن هــذا نســخ، :و�ن قــال ابــن عبــاس أو غیــر ابــن عبــاس مــن المتقــدمین
 .سا�ًقا

 }ِمْنــــهُ  ُقوُهمْ َفـــاْرزُ  َمَســــاِكینَوالْ  َواْلَیَتـــاَمى اْلُقْرَ�ــــى ُأوُلـــو اْلِقْســــَمةَ  َحَضـــرَ  َوِ�َذا{: قولــــه فـــي وقـــال"
 ".الموار�ث �آ�ة منسوخٌ  إنه: اآل�ة] ٨:النساء[
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ن غیـر الـوارثین، وأمـا �عنـي مـ ]٨:نساءال[ }َواْلَمَساِكین َواْلَیَتاَمى اْلُقْرَ�ى ُأوُلو اْلِقْسَمةَ  َحَضرَ  َوِ�َذا{
 .ر�ثالوارثون فُنسخ حكمهم �آ�ات الموا

 .�الز�اة منسوخٌ : الحسن وقال. وعكرمة ،ديوالسُّ  ،حاكالضَّ  مثله وقال"
 .والوصیة المیراث سخهن: المسیب ابن وقال

 یـرث، ال مـن القر�ـى �ـأولي والمـراد دب،النَّـ على اآل�ة حمل الحتمال ممكن؛ اآلیتین بین والجمع
ــ ]٨:النســاء[ }َحَضــرَ  َوِ�َذا{: قولــه بــدلیل  غیــر مــرادال أن فــدل ،�الحضــور الــرزق  تــرى  �مــا دفقیَّ

 ".الوارثین
ــم �حضــر، الــوارث نصــیبه مفــروض حضــر أو لــم �حضــر، ألن الــوارث �أخــذ نصــیب ه حضــر أو ل

 نعم. 
 جمــلالمُ  بیــان مــن فهــو ،والمیــراث الوصــیة آ�ــة بــدلیل اأ�ًضــ النــدب المــراد أن الحســن نو�ــیَّ "

 .بهموالمُ 
 ِلَمنْ  َفَیْغِفرُ  للااَُّ  ِ�هِ  ُ�َحاِسْبُكمْ  ُتْخُفوهُ  َأو َأْنُفِسُكمْ  ِفي َما ُتْبُدوا َوِ�نْ {: قوله في مسعود وابن هو وقال
 أن عمـ ]٢٨٦:البقـرة[ }ْسـَعَهاوُ  ِإالَّ  َنْفًسـا للااَُّ  ُ�َكلِّفُ  َال {: �قوله منسوخٌ  إنه]: ٢٨٤:البقرة[ }َ�َشاءُ 

 كســبیةال األمــور مــن النفــوس علیــه انطــوت مــا : -أعلــم �هللا- المــراد و�نمــا نســخ،تُ  ال األخبــار
 ]٢٨٦:البقــرة[ }ْســَعَهاوُ  ِإالَّ  َنْفًســا للااَُّ  ُ�َكلِّــفُ  َال {: قولــه ذلــك نو�ــیَّ  اإلنســان، وســع فــي هــي التــي

ـــدلیل ـــن أن ب ـــاس اب ـــ عب ـــة رفسَّ ـــدم إذ ،الشـــهادة �كتمـــان اآل� ـــه تق ـــوا َوال{: قول ـــَهاَدةَ ال َتْكُتُم  }شَّ
ــُدوا َوِ�نْ {: قــال ثــم] ٢٨٣:البقــرة[ ــهِ  ْبُكمْ ُ�َحاِســ ُتْخُفــوهُ  َأو َأْنُفِســُكمْ  ِفــي َمــا ُتْب ] ٢٨٤:لبقــرةا[ }للااَُّ  ِ�

 ".جملالمُ  بیان أو العموم، تخصیص �اب من ذلك أن فحصل اآل�ة؛
ْجَعــَل للاّاُ ْوُت َأْو �َ ُهنَّ اْلَمــَفَأْمِســُكوُهنَّ ِفــي اْلُبُیــوِت َحتَّــَى َیَتَوفَّــا {�عنـي مثــل مـا قلنــا فــي درٍس سـبق: 

ــي« جــاء فــي حــدیث ُعبــادة ]١٥[النســاء: }َلُهــنَّ َســِبیال ــيُخــذُ  ،ُخــُذوا َعنِّ ُ لَ ْد جَ َقــ ،وا َعنِّ ُهــنَّ َعــَل للاَاَّ
ْجمُ  ،ةٍ َجْلُد ِمائَ  يانِ�الثَّ  َوالثَّیِّبُ  ،َوَنْفُي َسَنةٍ  ،َجْلُد ِماَئةٍ َاْلِبْكُر ِ�اْلِبْكِر  ،َسِبیالً  مـن  من أهل العلـم »َوالرَّ

هـو ائي، و �قول: إن هذا ناسخ لآل�ة، حكم اآل�ة الحبس في البیوت، وحدیث ُعبـادة بـیَّن الحكـم النهـ
الجلد مع النفي أو الجلـد مـع الـرجم، ُنسـخ الحـبس فـي البیـوت، و�هـذا �قـول مـن یـرى نسـخ القطعـي 

، حكـم �الظني أو المتواتر �اآلحاد، والذي ال یراه �قول: إن هـذا مـن �ـاب البیـان ال مـن �ـاب النَّسـخ
 اآل�ة موقوت بوقت مجدد جاء بیانه في الحدیث.

علیـه –األحكـام التـي ُتتـرك أحكـام ُمحكمـة فـي الشـر�عة مـات النبـي  ومثل ما قلنا سـا�ًقا: فـي �عـض
وهــي ُمحكمــة ولــم ینــزل فیهــا ناســخ إال أنهــا مؤقتــة بوقــت إلــى نــزول المســیح مــن  -الصــالة والســالم

رفــض الجز�ــة، وقتــل الخنز�ــر، و�ســر الصــلیب ومــا أشــبه ذلــك، وال �قبــل إقــرار أي دیــن غیــر دیــن 
 ن یبقـى وال �جز�ـة، وال �قبـل مـن نصـراني أن یبقـى علـى نصـرانیتهاإلسالم، ال �قبـل مـن الیهـودي أ

 ولو دفع الجز�ة.
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 .بیان؛ ألن الحكم األول مؤقت بوقتفهل نقول: إن مثل هذا نسخ؟ هو 
 َواْلَقَواِعـدُ {: �قوله منسوخٌ  إنه]: ٣١:النور[ }ِمْنَها َظَهرَ  َما ِإالَّ  ِز�َنَتُهنَّ  ُیْبِدینَ  َوال{: قوله في وقال
 .مالعمو  من تقدم مالِ  تخصیٌص  هو إنما بنسخ، ولیس اآل�ة، ]٦٠:النور[ }النَِّساءِ  ِمنَ 

 }مْ َلُكـ ِحـلٌّ  ْلِكَتـابَ ا ُأوُتـوا الَّـِذینَ  َوَطَعـامُ {: تعـالى قولـه فـي الصـامت بـن وعبـادة ،الدرداء أبي وعن
 �ـان فـإن] ١٢١:األنعـام[ }َعَلْیـهِ  للااَِّ  اْسـمُ  ُیـْذَكرِ  َلمْ  ِممَّا َتْأُكُلوا َوال{: لقوله ناسخٌ  أنه] ٥:المائدة[

 �ـان �نو  للعمـوم، تخصـیٌص  فهـو ،علیـه هللا اسم ذ�ریُ  لم و�ن حاللٌ  الكتاب أهل طعام أن المراد
 يهـ األنعـام آ�ـة لكـن التخصـیص، �ـاب مـن اأ�ًض  فهو ،التسمیة �شرط حاللٌ  طعامهم أن المراد

 ".عكس�ال الثاني وفي األول، الوجه في المخصوص العموم آ�ة
فهــل  األنعــام؟ األنعــام قطًعــا؛ ألن المائــدة نزلــت مــن آخــر مــا نــزل،أم المائــدة  لكــن أیهمــا نــزل أوالً 

نــزل ، و ا؟ إذا نــزل العــام متقــدمً اأو العــام متقــدمً  اُ�خــص العــام مطلًقــا ولــو �ــان نــزول الخــاص متقــدمً 
وعرفنـــا أن  ،امعلـــى العـــ اهـــذا مـــا فیـــه إشـــكال، لكـــن إذا �ـــان نـــزول الخـــاص متقـــدمً فالخـــاص �عـــده 

، ن الناسخ نزل قبل المنسوخ، فإذا أجر�نـا حكـم النسـخإالتخصیص رفع جزئي، فال ُ�مكن أن ُ�قال: 
ن الخـاص هـو الـذي یتـأخر عـن العـام، وُقـل إقلنا:  ،وأن المتأخر هو الذي ینسخ المتقدم وال عكس

ا؛ م مـن ال یـرى مثـل هـذمثل هذا في التقیید، و�هذا قال جمٌع من أهل العلم، و�ن �ان من أهل العلـ
فیـق ألنه لیس برفٍع حكمي یتطلب أن ُ�عرف التار�خ من المتقدم والمتأخر، هو نوٌع من الجمع والتو 

 بین النصوص.
 طالب: لو �ان المتأخر هو العام، وجزمنا �أن المتأخر هو العام؟ 

 هذا الكالم مثل ما قلنا. نعم
 ؟ جزئي، فكأن رفع الخاص �له ماشٍ هو الخاص أصًال  اجزئی�  اطالب: هل إذا �ان رفعً 

قلنا:  هذا الذي قلناه، قلنا: إذا �انت المعاملة للتخصیص والتقیید مثل معاملة الناسخ مع المنسوخ،
 إن المتقدم ال ینسخ المتأخر مثل النسخ.

آل�ـة، هـذه اآل�ـة اإلـى آخـر  ]٤٥[المائـدة: }َوَ�َتْبَنـا َعَلـْیِهْم ِفیَهـا َأنَّ الـنَّْفَس ِ�ـالنَّْفسِ {طیب عندنا: 
مــن آخــر مــا نــزل، هــل نقــول: إنهــا ناســخة ألحكــام القصــاص ممــا ُ�عارضــها مــن النصــوص؛ ألن 

رة �عضهم �قول: �اعتبار أنها آخر ما نزل هي الُمحكمة، وما قبلها �كون منسوًخا، لكن نزول السـو 
 �سورة المائدة، هل �عني أنها متأخرة أن اآل�ة أو الحكم متأخر في الوجود؟ اأو اآل�ة متأخرً 

 طالب: ما یلزم.
؟ فـي التـوراة، فهـل نقـول: مـاذافـي  ]٤٥[المائدة: }َوَ�َتْبَنا َعَلْیِهْم ِفیَها{�قول:  -جلَّ وعال–ألن هللا 

؟ مـــاذا نقـــول؟ أیهمـــا أو متقـــدم �اعتبـــار تقـــدم تقر�ـــر الحكـــم ،إن هـــذا متـــأخر �اعتبـــار تـــأخر النـــزول
الناســخ مــن المنســوخ؟ مثــل مــا عنــدنا فــي اآلیتــین، مــن المتفــق علیــه أن ســورة المائــدة متــأخرة عــن 
ور التي فیها إشـارة للقصـاص �ـالبقرة مـثًال، والمتـأخر ینسـخ المتقـدم، لكـن هـل ننظـر فـي  جمیع السُّ
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 �قــول: -جــلَّ وعــال–هللا  هــذه المســألة ونظائرهــا إلــى وقــت النــزول أو إلــى وقــت تقر�ــر الحكــم؛ ألن
والنــزول متــأخر، فهــل نقــول: إننــا  ،فــي التــوراة، فــالحكم متقــدم ]٤٥[المائــدة: }َوَ�َتْبَنــا َعَلــْیِهْم ِفیَهــا{

 ُنعمل قواعدنا على أدلتنا �حسب شرعنا ونزوله علینا أو نقول: ننظر إلى الواقع؟ 
 طالب:........

ــْیِهمْ {خبــٌر عــن حكــٍم قــد�م  ــا َعَل ــا َوَ�َتْبَن ــدة: }ِفیَه ــ ]٤٥[المائ الحكم متقــدم، ومــا �عنــي فــي التــوراة، ف
ــا متــأخرً  ا ، ولــو �انــت المائــدة مــن آخــر مــا نــزل، أو نقــول: إننــا نتعامــل مــاُ�عارضــه ولــو �ــان مكی�

 نصوص على مقتضى شر�عتنا ونزوله علینا �غض النظر عن شرائع من قبلنا.
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........
 نا نحتاج إلى جمع بـین هـذه اآل�ـة ومثـل هـذه األحكـام قبـل نـزول المائـدة، مـاذا عـناآلن تفترض أن

 الحكم قبل نزول المائدة؟ 
 طالب: الحكم موجود.

ول: الحكم موجود �األدلة األخرى، نزلت المائدة، فهل ترتفع هـذه األحكـام المخالفـة المعارضـة، ونقـ
نـه أل�ـه؛  دخـلنقول: هذا شرع من قبلنـا وال لنـا إنها ُنسخت �آ�ة المائدة ونبقى على ما �نا علیه، و 

 كتبه علیهم؟ 
 طالب:........

ل على شرعنا ال على شرع مـن قبلنـا عنـد التعـارض، وعلـى هـذا هـذه اآل�ـة التـي تُـذ�ر  �كون المعوَّ
�ـات وُرِتب علیها أحكام، هـو معمـوٌل بهـا فـي شـرعنا، لكـن حینمـا ُتخـالف اآل ،كثیًرا في هذا المجال

ْیَن ِس َواْلَعـالـنَّْفَس ِ�ـالنَّفْ {ونتـرك الجـزء؟  ،قول: إن هذا شـرع مـن قبلنـا، فنعمـل �جـزٍء منهـااألخرى ن
ن، واألذن؟ من  ]٤٥[المائدة:} ِ�اْلَعْینِ  ذه اآل�ـة، هـمن أین أخذنا الحكم، القصاص في العین، والسِّ

ــا، لكــن إذا وِجــد تعــارض  ههــذا مــا فیــ ــ{تعــارض مــع شــرعنا، فهــو شــرٌع لن ــْیِهْم َوَ�َتْبَن ــا َأنَّ فِ ا َعَل  یَه
 ما نعمل؟ أم نفس بنفس، نعمل بهذا  ،ُحر �عبد ]٤٥[المائدة: }النَّْفَس ِ�النَّْفسِ 
 طالب:........

 .لماذا؟ ألن شرعنا جاء �خالفه
 ِإنْ {: �قولـه منسـوخٌ  إنـه: ]١٦:األنفـال[} ُدُبـَرهُ  َیْوَمِئـذٍ  ُیـَولِِّهمْ  َوَمـنْ {: تعالى قوله في عطاء وقال"
ـــْنُكمْ  ُكـــنْ �َ  ـــوا َصـــاِبُرونَ  ِعْشـــُرونَ  ِم ـــاَئَتْینِ  َ�ْغِلُب  هـــو و�نمـــا اآلیتـــین، خـــرآ إلـــى] ٦٥:األنفـــال[} ِم

 و�ــانوا همیــول ومــن: معنــى علــى فكأنــه  ]١٦:األنفــال[} ُیــَولِِّهمْ  َوَمــنْ {: لقولــه و�یــان ،تخصــیٌص 
 .األخیر �اإلطالق نسخ وال تعارض فال، المؤمنین عدد مثلي
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 المـرأة نكـاح عـن النهي�ـ منسـوخٌ  إنـه]: ٢٤:النسـاء[ }َذِلُكـمْ  َوَراءَ  َمـا َلُكـمْ  َوُأِحـلَّ {: قوله في وقال
  .العموم تخصیص �اب من وهذا خالتها، على أو عمتها على
 التـي اآل�ـة سـختهان]: ٥:الشورى [ }اْألَْرضِ  ِفي ِلَمنْ  َوَ�ْسَتْغِفُرونَ {: قوله في منبه بن وهب وقال
 ].٧:غافر[ }آَمُنوا ِللَِّذینَ  ُرونَ َوَ�ْسَتْغفِ {: غافر في

 .افیه نسخ ال واألخبار محض، خبرٌ  هو إذ، الشورى  آل�ة بینةمُ  غافر آ�ة أن :معناه وهذا
 ".هللا من خبرٌ  ألنه منسوخ؛ وال ناسخٌ  فیه �قع ال هذا: النحاس ابن وقال

مین النسـخ عنـد المتقـد هذه األمثلة واألمثلة التي �عدها �لها ُ�قـرر فیهـا المؤلـف أن االصـطالح فـي
�ختلــف معنــاه ممــا اعتمــده المتــأخرون، وهــذا �ثیــر فــي المصــطلحات، هــذا �ثیــر فــي المصــطلحات 
في أكثر العلوم، بل في جمیع العلوم تجد اصطالح المتأخر�ن جرى على شيء، والمتقـدمون علـى 

عـد المتــأخر�ن خالفـه، فهــل نقـول: إن مثــل هـذا المتــأخرون عالـة علــى المتقـدمین، ومــا جـاء مــن قوا 
ُمخالف لقواعد المتقدمین �جب نقضـه، أو نقـول: ُ�فهـم مـن االصـطالح األول، واالصـطالح الثـاني 
 ونتعامل مع النصوص على حسب هذه االصطالحات، وُننِزل �الم �ل شخٍص على اصطالحه.
 �عني اإلمام أحمد له اصطالح في �عض القضا�ا الحدیثیة، واإلمام �حیـى بـن معـین لـه اصـطالح

�ختلف عن اصطالح اإلمام أحمد، وعلي بن المدیني �ذلك، وللمتأخر�ن اصـطالحات متقـررة �مـا 
 في هذا الباب.

استقر اصطالحهم في القضا�ا االصطالحیة قد ُ�خالفون فیها اصطالح المتقـدمین، هـل نقـول: إن 
ح فـي جمیـع اصطالح المتأخر�ن مردود؟ لـو قلنـا بهـذا لنقضـنا العلـوم التـي اسـتقر علیهـا االصـطال

العلــوم، قلنــا: ُتلغــى �ــل االصــطالحات فــي علــوم القــرآن، وفــي أصــول الفقــه، وفــي علــوم الحــدیث 
 وغیرها، العبرة �المتقدمین.

، �یف تتعامل مع النصوص؟ هـذا یـرى اوذاك ما یرى نسخً  اطیب العبرة �المتقدمین هذا یرى نسخً 
 .وهذا ُ�طلق اللفظ على �ذا ،على �ذا وهذا ما یرى علة في الحدیث، وهذا ُ�طلق هذا اللفظ ،علة

ن، لكنها لیسـت دسـاتیر ال ُ�حـاد عنهـا، ُ�مكـن أن ُتجـرى قواعـد المتـأخر� ،قواعد المتأخر�ن منضبطة
 وُ�نظر في �الم المتقدمین، وُ�وفَّق بین هذا وهذا.

 الكراهة في �الم المتقدمین، هل هي الكراهة في �الم المتأخر�ن؟
 ل هو الوجوب عند المتأخر�ن؟ �ختلف هذا وهذا.الوجوب عند المتقدمین ه

 َك َ�ـانَ ُكـلُّ َذِلـ{�قولـه:  -جـلَّ وعـال–عظائم األمور التي ُذِكرت في آ�ات اإلسراء، ثـم ختمهـا الـرَّب 
ُئُه ِعْنــَد َر�ِّــَك َمْكُروًهــا ي ارتكباهــا؛ ألن فــهــل نســتطیع أن نقــول: هــذه ال إثــم  ]٣٨[اإلســراء: }َســیِّ

 أو ُنلغي اصطالح المتأخر�ن ونقول: المكروه �أثم فاعله؟  المكروه ال إثم فیه،
علـــى �ـــل حـــال طالـــب العلـــم علیـــه أن �ســـتوعب هـــذه األمـــور، و�تعامـــل مـــع النصـــوص علـــى هـــذا 

 األساس، وُ�نزِّل �الم �ل عالٍم على اصطالحه.
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ري: �عني لو تنظر في أقوال األئمـة فـي الرجـال قـال �حیـى بـن معـین: فیـه نظـر، قـال اإلمـام البخـا
فیــه نظــر، هــل هــذا االصــطالح مثــل االصــطالح؟ بینهمــا بــون شاســع هــي عنــد �حیــى بــن معــین 
تجر�ٌح خفیف، وعند اإلمام البخاري من أسوء ألفاظ التجـر�ح، فأنـت إذا عرفـت هـذه االصـطالحات 
عرفــت �یــف تتعامــل مــع أقــوال األئمــة، ولــو جــرت االصــطالحات مــن غیــر اخــتالف صــار نســبة 

ا، صار العلم سهًال العلماء في األمة  قواعـد تضـبط هـذه األلفـاظ وتنتهـي، وُتجـري علـى ال ،�بیرٌة جد�
 وخالص ما فیها إشكال.

من مذهٍب إلـى آخـر، فـال  اونظیر ذلك اصطالحات المذاهب، المذاهب أ�ًضا تختلف اصطالحاته
ــة علــى ُ�تــب الحنفیــة أو العكــس، فُتعامــل �ــل مــذهب علــى اصــطالحه  ُتقــرر اصــطالحات الحنابل
 وعلى قواعده المقررة عند أهله، و�ال لو طبقت هذا على غیره، وطبقت ذاك على الثـاني مـا أدر�ـت

كه أهـــل العلـــم، وال تصـــل إلـــى �ضـــیع عمـــرك مـــن غیـــر فائـــدة، وال ســـلكت الطر�ـــق الـــذي �ســـل ائً شـــی
 . نتیجة

 �كـون  نأ �جـوز ولكـن، هللا من خبرٌ  ألنه منسوخ؛ وال ناسخٌ  فیه �قع ال هذا: النحاس ابن وقال"
 معنـىً � أنهمـا :�عنـي بینهمـا، فـرق  ال اآل�ـة، تلـك سـخةنُ  علـى اآل�ـة هـذه أن أراد منبـه بن وهب
 .األخرى  بینتُ  و�حداهما واحد،

 ".وجه قالوه املِ  �ان إذا العظیم، الخطأ علیهم لتأوَّ یُ  وال للعلماء، لتأوَّ یُ  أن �جب و�ذا: قال
بـاس فـي اآل�ـات السـا�قة، و�قـول: أخطـأ ابـن نعم هل ُ�مكن أن �أتي شـخص إلـى مثـل �ـالم ابـن ع

والخبــر ال ینســخ وال ُینســخ، أو �قــول: أخطــأ؛ ألن هــذا لــیس مــن  ،عبــاس؛ ألن اآل�ــة ُمفادهــا خبــر
وتعامــل مــع أقــوال األئمــة علــى  ،�ــاب النســخ، و�نمــا هــو مــن �ــاب التخصــیص؟ اعــرف االصــطالح
روع، تقــول: أنــا �هللا ودي أحفــظ ضــوء هــذا االصــطالح مثــل مــا تتعامــل مــع أقــوالهم فــي مســائل الفــ

ن مســألة خالفــت المــذهب، هــل أبــدأ بهــذه و ، هــذا المــتن مثــل: (زاد المســتقنع) فیــه �ضــع وثالثــامتًنــ
 موافقة للمذهب ُمخالفة ِلما في الكتاب؟ المسائل وأشطبها �القلم، وأضع ُجمًال 

 اصــحیحً  اجــدت حــدیثً أو تــأتي إلــى �تــاب (بلــوغ المــرام) مــثًال، وتقــول: هــذا حــدیث ضــعیف، وأنــا و 
�مســح هــذا الحــدیث وأضــع مكانــه الحــدیث الصــحیح أو لفظــة أوردهــا الحــافظ ابــن حجــر فیهــا �ــالم 

احب وهـو قـد انتقـد صـ ،مثل ما أورد من اإلثم لو �علم المار ما علیه من اإلثم أوردهـا فـي (البلـوغ)
شــكال؟ احفــظ الكتــاب العمــدة فــي إیرادهــا، هــل نقــول: مــادام انتقــدها ابــن حجــر نمســحها وانتهــى اإل

�حروفه، واعرف هذه المخالفـات، أمـا أن تتصـرف فـي �ـالم أهـل العلـم وتقـول: أخطـأ و�ـذا  ،�فصه
و�غیــر مــا �صــلح هــذا، مــا �مكــن، وال تســتطیع أن تقــول: أخطــأ ابــن عبــاس أو ابــن مســعود قــال: 

 �صحیح. هذا الكالم ما هو ،وهو في الحقیقة لیس بنسخ، ُتجري علیهم قواعد المتأخر�ن ،نسخ
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فــي آ�ــة، فــالقرآن محفــوظ، ونجــزم �ــأن مــن  اللهــم إال أن �كــون خطــأً  ،فأنــت احفــظ الشــيء �مــا هــو
جـلَّ –فیجـب تصـحیحها، أمـا فـي غیـر �ـالم هللا  ،ألَّف، ومن نسخ، ومن طبع أخطـأ فـي هـذه اآل�ـة

 وتعرف الصواب من الخطأ. ،تحفظه �ما هو -وعال
فــي ذهنــك وعلــى  وحــة، احفــظ الــراجح والمرجــوح، اجعــلرجتحفــظ عمــدة الفقــه مــثًال، وفیهــا مســائل م

والصـواب �ـذا، أمـا أن تسـطو علـى  ،�الك هذه المسائل المرجوحة، تقول: قـال صـاحب العمـدة �ـذا
ل وُتصحح ،كتب األئمة، وأقوال األئمة  قد �مر علیك وقت ثم یتبـین لـك أن مـا صـححته هـو ،وُتعدِّ

الفــروق، ثــم �قــول: فــي  ن ي الكتــب مــن �بــار یــذ�رو الصــواب، و�ثیــًرا مــا �مــر بنــا فــي التحقیقــات فــ
والصواب ما أثبته، لكن إذا أعـدت النظـر فیـه مـراًرا وجـدت أن الصـواب مـا �ـان  ،نسختي �ذا و�ذا

 ولیس ما أثبته. ،في الحاشیة
علـم وقد ُ�قـرر هـذا الُمحقـق نفسـه، یتبـین فیمـا �عـد؛ ولـذلك الهجـوم علـى �ـالم األئمـة، و�ـالم أهـل ال

ل، �عضـهم و�الم المـؤ  لفین، والتصـحیح لكتـبهم هـذا جر�مـة فـي �ـاب التحقیـق، �عضـهم �جـرؤ وُ�عـدِّ
�قول: هذا الكالم هـو الصـواب، و�عضـهم ُ�كمـل  �جرؤ و�مسح وُ�لغي، �عضهم ینقل من �تاب ثانٍ 

مــن �تــاب، لــو ُتــِرك المجــال لهــؤالء صــار العبــث، وقــد فعــل هــذا �عــض مــن ُ�عــاني التحقیــق  اكتاً�ــ
 �الم أهل العلم.في  اعبثً  صار

ال شك أنه أفسـد وأدخـل فـي البـاب مـن  معلى �ل حال التطاول على �الم أهل العلم، والجرأة علیه
 لیس من أهل التحقیق یزعمون أنهم محققون، فُیذ�ر الكالم �ما هو.

ولعلمــاء الحــدیث �ــالم فــي تصــحیح الروا�ــة إذا �ــان الخطــأ ال �حتمــل الصــواب، و�ذا �ــان �حتمــل 
�عضـــهم �قـــول: ترو�ـــه علـــى  ،حكـــم، و�ذا �ـــان ال �حتمـــل الصـــواب فالمســـألة خالفیـــة لـــهفالصـــواب 

الخطــأ، ترو�ــه �مــا رو�تــه عــن شــیخك، وتقــرأه �مــا هــو فــي �تــاب شــیخك، ثــم �عــد ذلــك تقــول: لعــل 
 الصواب �ذا.

هـذا موجـود، �عنـي مـن المحققـین مـن  ،ألنه قد یبین لك في یوم من األ�ام ما ُ�ضحكك على نفسك
وقعین) فـي (إعـالم المـ افٍن من الفنون حقق (إعالم الموقعین) فوجد مسألة التـورُّق عنواًنـ الكبار في

 لكـن لـیس هـذا فنـه، قـال: �ـذا فـي -ُ�شار إلـیهم �البنـان فـي التحقیـق نیوهو من الذ –وعلق علیها 
 وال أعرف لها معنى، فلعلها تصحیٌف من النُّساخ، هذا �المه. ،جمیع األصول

حقــق الكتــاب، ومــن مالحظاتــه علــى التحقیــق األول هــذه المســألة، فقــال: المحقــق جــاء الــذي �عــده و 
 فالن، قال: مسألة التورق ال أعرف لهـا معنـى، فلعلهـا تحر�ـٌف مـن النُّسـاخ، و�عـد �حـٍث طو�ـل فـي

ا وال كالم ابن القیم وشـیخه ابـن تیمیـة عرفـت أنهـا مسـألٌة ر�و�ـٌة ُمحرَّمـة، �عنـي مـا ذ�ـر وال صـورته
اجـع شـیخه ر ُیبیحهـا؟ ُیبیحهـا، وشـیخ اإلسـالم ُ�حرِّمهـا، وابـن القـیم أم أن ابن القـیم ُ�حرمهـا  مع ائً شی

مـــن أجـــل أن یرجـــع فلـــم یرجـــع، �عنـــي قـــاده طـــول البحـــث إلـــى هـــذا الكـــالم، هـــذان مـــن أهـــل  ؛مـــراًرا
 التحقیق �الفعل، لكن ما هو بهذا فنهم.
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علیـــه أنـــه لـــم �جـــد هـــذه اآل�ـــة فـــي ذ�ـــر أو مـــر فـــي الكتـــاب آ�ـــة، حـــدیث قدســـي وعلـــق  ادعونــا ممـــ
؟! هــذا تحقیــق العنــوان ُ�كتــب خطــأً  ،أو أمــور �عنــي ُ�خطــئ فــي عنـوان الكتــاب ،المصـحف الشــر�ف

ذاك؟! جــزء القـــراءة خلـــف الصـــالة للبخـــاري، خلـــف اإلمـــام �قـــول: خلـــف الصـــالة، �عنـــي مثـــل هـــذا 
 ؟اُ�سمى تحقیقً 

دین قـالوا: تحقیـق وتعلیـق فـالن، أنظـر فـي مجلـ اومن المضحك في �ـاب التحقیـق أنهـم طبعـوا �تاً�ـ
، قلـت: أنظــر فـي الخطــأ ائً فـي المجلـدین وال �لمــة فـي الحاشـیة، تحقیــق وتعلیـق �هللا مـا وجــدت شـی

 صفحة الغالف في �اب الخطأ تحقیـق وتعلیـق اعتذروا، لعلهم �ذا، و�ذا بهم ذ�روا والصواب لعلهم
اسـتغفال للنـاس هـذه، تجعـل طالـب العلـم الصواب تحقیق وشرح، �عني مثل هـذه األمـور اسـتغفال، 

 .ا تحر�فیتحرى في اقتناء الكتب؛ ألن مثل هذ
ي لهــم درا�ــة وعنا�ــة، ونظــر ، وجــاء واحــد مــن طــالب العلــم الــذو�عــض الكتــب َ�تــب ضــبط وتحقیــق
�قـرأ  أن لها مسـخ وتحر�ـف بـدل ضـبط وتحقیـق؛ ألنـه مـا �عـرففي الكتاب فإذا �ـه �الفعـل �تـب بـد

 ُ�صورها �خطه. ،لمة �ما هياألصل فُیصور الك
المقصــود أن هــذا الكــالم �طــول، ومثــل مــا قلنــا: التطــاول علــى �ــالم أهــل العلــم، ومحاســبتهم علــى 

 .هذا ال شك أنه یوقع في خطٍأ �بیرضوء قواعد المتأخر�ن وهم من المتقدمین 
: قولـــه فـــي قتـــادة عـــن أســـند ثـــم ،محمـــد بـــن أحمـــد حـــدثناه مـــا قلنـــاه مـــا علـــى والـــدلیل: قـــال

 .منهم للمؤمنین: قال] ٥:الشورى [ }اْألَْرضِ  ِفي ِلَمنْ  َوَ�ْسَتْغِفُرونَ {
 الــذََّهبَ  نَ َ�ْكِنــُزو َوالَّــِذینَ {: قولــه أن شــهاب وابــن ،العز�ــز عبــد بــن وعمــر ،مالــك بــن عــراك وعــن

ةَ   ".اآل�ة] ٣٤:التو�ة[ }َواْلِفضَّ
ا هـم ال وعلى هـذ ]٧:[غافر} ِللَِّذیَن آَمُنواَوَ�ْسَتْغِفُروَن { قال في سورة غافر: -جلَّ وعال–ألن هللا 

 .ع من في األرض �ما في آ�ة الشورى �ستغفرون لجمی
 وأن ا،�نــزً  �سـمى مــال بیـانٌ  هـو و�نمــا] ١٠٣:التو�ـة[ }َصــَدَقةً  َأْمـَواِلِهمْ  ِمـنْ  ُخــذْ {: �قولـه منسـوخٌ "

 ".ا�نزً  �سمى ال ز�اته دیتأُ  إذا المال
 .�اته �نٌز ولو �ان على ظهر األرضذي ال تؤدى ز ولو ُدِفن تحت األرض، والمال ال

 .شيء في النسخ من فلیس ،التسمیة تحت داخالً  یزكَّ  لم ما و�قي"
 للااََّ  َفـاتَُّقوا{: �قولـه خٌ منسـو  إنـه]: ١٠٢:عمـران آل[ }ُتَقاِتـهِ  َحـقَّ  للااََّ  اتَُّقوا{: قوله في قتادة وقال
ــ ،أنــس بــن �یــعالر  وقالــه] ١٦: التغــابن[ }اْســَتَطْعُتمْ  َمــا  الطــراز نمــ وهــذا ز�ــد، وابــن ديوالسُّ

 �مـا التكلیـف نوأ فیـه، حـرج ال ینالـدِّ  أن تقر�ـر �عد إال تنزال ولم مدنیتان، اآلیتین ألن المذ�ور؛
 اسـتطعتم فیمـا: ]١٠٢:عمـران آل[ }ُتَقاِتـهِ  َحـقَّ  للااََّ  اتَُّقوا{: قوله معنى فصار ،مرفوع �ستطاع ال

 سـورة إطـالق أن �النسـخ اأرادو  فإنمـا] ١٦: التغـابن[ }اْسـَتَطْعُتمْ  َما للااََّ  ُقواَفاتَّ {: قوله معنى وهو
 ".التغابن �سورة قیدٌ مُ  عمران آل



 
 

 

 
 
 

١
٣ 
 

 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=١٣ 

 خالص قف على هذا 
 اللهم صلِّ على محمد.

ـنَّة، فقـال الشـی االقنـوات شـیعی�  ىحدإ�قول: سمعت �األمس على  عي: اللهـم ُیباهـل أحـد أهـل السُّ
 علیـه-من رحمتك إن لم �كن أبو �كـٍر وعمـر وعثمـان وعائشـة فـي النـار  -�عني نفسه-اطرده 

ني: اللهم اطردني من رحمتك إن لم �كونوا في الجنة. -من هللا ما �ستحق  قال السُّ
وال عنــدنا فــي ذلــك، ونحلــف علیــه، نحلــف علیــه؛ ألنهــا  ،نحــن نقطــع ونجــزم �ــأنهم مــن أهــل الجنــة

ــنَّة، وقطعیــة الثبــوت جــاءت �ــه النصــوص القطعیــة مــن الكتــاب و  ــنَّة قطعیــة الداللــة مــن السُّ ن مــالسُّ
 الكتاب.

ـنَّة أن �قـول مثـ ل هـذا وعلى �ل حال ال یتردد مسلم ُسني یتدین بـدین هللا المبنـي علـى الكتـاب والسُّ
ظـن �ُ الكالم، لكن مسألة الدعاء على النفس �مثل هذا فیه مـا فیـه، إال أنـه مـن �ـاب المباهلـة؛ لـئال 

ـني ُظـنَّ أنـه انقطـعاالنقطاع م ـنَّة عنـده ،ادام ذ�ـره المبتـدع، فـإذا توقـف السُّ  م فیـه شـكٍّ وأن أهـل السُّ
 أن ُ�كافئه على مثل هذا.   -جلَّ وعال–من هذا، فهو ُملجأ لمثل هذ الكالم، وُ�رجى من هللا 

 طالب:........
�عــیش أكثــر مــن  هــم قــالوا: ال �عــیش أكثــر مــن ســنة، ذ�ــره المفســرون فــي ســورة آل عمــران أنــه ال

 من �اب االستقراء. ا، ذ�روا فیه آثارً اسنة، وذ�روا فیه آثارً 
 
 
 
  
 
 

 


