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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....
 فـي اأ�ًضـ ادةقتـ وقـال" :-تعـالى رحمه هللا-فإتماًما ِلما بدأناه في المسألة الثالثة، �قول المؤلف

 لـم التـي ذلـك مـن سـخٌ ن إنـه :]٢٢٨:ةالبقـر [ }ُقـُروءٍ  َثالَثـةَ  ِ�َأْنُفِسـِهنَّ  َیَتَر�َّْصـنَ  َواْلُمَطلََّقـاتُ {: قوله
ةٍ  ِمـــنْ  َعَلـــْیِهنَّ  َلُكـــمْ  َفَمـــا{: �قولـــه بهـــا، دخلُیـــ وَنَها ِعـــدَّ  مـــن ســـتیئ التـــيو ] ٤٩:زاباألحـــ[ }َتْعَتـــدُّ

ِئـي{: �قولـه والحامـل �عـد تحـض لـم والتـي ،المحیض  ِإنِ  ِنَسـاِئُكمْ  نْ ِمـ اْلَمِحـیضِ  ِمـنَ  َیِئْسـنَ  َوالالَّ
ُتُهنَّ فَ  اْرَتْبُتمْ   ".]٤:الطالق[} َحْمَلُهنَّ  َ�َضْعنَ  َأنْ {: قوله إلى} َأْشُهر َثالَثةُ  ِعدَّ

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

قیقتـه أعـم مـن ح ذلك ألن المؤلف ُ�قرر ما بدأ �ه سا�ًقا من أن السلف ُ�عبِّرون �النَّسخ �مـا هـو مـن
 وهي الرفـع الكلـي للحكـم، السـلف �سـتعملون  ،االصطالحیة التي استقر علیها األمر عند أهل العلم

النســخ فیمــا هــو أعــم مــن ذلــك، فُیطلقونــه إضــافًة إلــى ذلــك علــى النســخ الجزئــي مــن التخصــیص 
 والتقیید وِشبههما.

لمحـیض لكبـٍر أو صـغر، المطلقات جنس �شمل جمیع المطلقات ممن �حیض، وممـن یئسـن مـن ا
 َلـْیِهنَّ عَ  َلُكـمْ  َفَمـا{والحوامل وغیرهن، فخرج ما خرج من أفراد هذا الجنس التي لم ُیدخل بها �قوله: 

ةٍ  ِمــنْ  وَنَها ِعــدَّ ــدُّ قراء، وال �ــأي أمــٍر لــیس لهــا عــدة أصــًال ال �األشــهر، وال �ــاأل ]٤٩:األحــزاب[ }َتْعَت
 مدخول بها.الغیر ألنه لیس علیها عدة  وقت؛آخر، ُتطلق الیوم وُتزوَّج بنفس ال

 أ�ـام، المتـوفى عنهـا ةوهذه تختلف عن المتـوفى عنهـا التـي لـم ُیـدخل بهـا، تعتـد أر�عـة أشـهر وعشـر 
ا زوجـة ولو لم ُیدخل بها فإنها ال ُبد أن تعتد �المدخول بها، المتوفى عنها ولو لم یـدخل بهـا؛ ألنهـ

 ترث وُتورث، فتعتد.
ا، خول بها فإنها تبـین بهـذه الطلقـة، ولیسـت بزوجـة �الرجعیـة، فـال عـدة علیهـأما المطلقة غیر المد

ت فـإذا ُطلِّقـ ]٤:الطـالق[} نَّ َحْمَلهُ  َ�َضْعنَ  َأنْ َوُأْوَالُت اَألْحَماِل َأَجُلُهنَّ  { فتخرج من جنس المطلقات
 الحامــل فإنهــا ال تخــرج مــن العــدة حتــى تضــع الحمــل طالــت المــدة أو قصــرت، ولــو وضــعت �عــد

دة حتــى تضــع الحمــل، ولــو ســاعة خرجــت مــن العــدة، ولــو اســتمرت تســعة أشــهر لــم تخــرج مــن العــ
ــا لمــن �قــول: �أنهــا تعتــد  كانــت متــوف�ى عنهــا فإنهــا تخــرج مــن العــدة واإلحــداد بوضــع الحمــل خالًف

ال ُبـــد أن تعتـــد أر�عـــة أشـــهر وعشـــرة، فـــإن لـــم تضـــح الحمـــل إال �عـــد ذلـــك فإنهـــا  ،�أقصـــى األجلـــین
 .     العدة واإلحداد حتى تضع حملهاتستمر في 
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 َشـاءَ  َفَمـنْ { وقولـه:، ]٤٠:فصـلت[ }ِشـْئُتمْ  َمـا اْعَمُلوا{: قوله في حبیب بن الملك عبد ابن وقال"
]: ٢٨:التكـو�ر[ }َ�ْسـَتِقیمَ  َأنْ  مْ ِمـْنكُ  َشـاءَ  ِلَمـنْ {: وقولـه ،]٢٩:الكهف[ }َفْلَیْكُفْر  َشاءَ  َوَمنْ  َفْلُیْؤِمنْ 

 .]٢٩:التكو�ر[} ِمینَ اْلَعالَ  َربُّ  للااَُّ  َ�َشاءَ  َأنْ  ِإالَّ  َتَشاُءونَ  َوَما{: �قوله منسوخ ذلك إن
 نأ فــالمراد ،نســخه �صــح ال معنــىً  وهــو والوعیــد، التهدیــد معــرض فــي جــاءت إنمــا اآل�ــة وهــذه 

 ".سبحانه هللا �مشیئة مقیدةٌ  هي بل ظاهره، على لیس للعباد المشیئة إسناد
ــه مشــیئ ــد ل ــٌد �مشــیئة هللا و�رانعــم العب ــه اختیــار، لكــن �ــل ذلــك مقی ــه حر�ــة، ول ــه إرادة، ول دتــه ة، ول
قـول ولكنـه أ�ًضـا لـیس �مـا � ،-جـلَّ وعـال-لكنه ال �ستقل بهـا عـن مشـیئة هللا  ،واختیاره، له مشیئة

حر�تـه وتصـرفاته مثـل تحر�ـات  ،نه مسلوب االختیار، مسـلوب المشـیئة، مسـلوب اإلرادةإالجبر�ة: 
ا�ـة و�ذا �ـان بهـذه المث ،ال مشیئة لـه، وال إرادة، وال اختیـار ،ورق الشجر في مهب الر�حوتصرفات 

فتعذیبـــه علـــى تصـــرفاته التـــي ال اختیـــار لـــه فیهـــا ظلـــٌم لـــه، فلـــیس األمـــر �مـــا �قـــول الجبر�ـــة الـــذین 
ــة:  ــارً إ�ســلبون عنــه المشــیئة واإلرادة، ولــیس �مــا �قــول المعتزل ــه مشــیئة وحر�ــة واختی ، مســتقال�  ان ل

 فیخلق فعل نفسه، فأثبتوا مع هللا خالًقا؛ ولذا جاءت تسمیتهم �مجوس هذه األمة.
 َفْلُیـْؤِمنْ  َشـاءَ  َفَمـنْ { هذا تهدید ولیس إ�احة، و�ذلك قوله: ]٤٠:فصلت[ }ِشْئُتمْ  َما اْعَمُلوا{وقوله: 

ــنْ  ــاءَ  َوَم ــْر  َش ــه: ] ٢٩:الكهــف[ }َفْلَیْكُف ــا{هــذا غیــر معــارض لقول ــاُءونَ  َوَم ــاءَ  َأنْ  ِإالَّ  َتَش } للااَُّ  َ�َش
د ولـیس هم، ال، هـذا تهدیـألنه لیس المراد �ه المشیئة المطلقـة لهـم، واختیـارهم وحـر�ت ]٢٩:التكو�ر[

 .  على ظاهره
 َمـا َیتَِّخـذُ  َمـنْ  اْألَْعـَراِب  ِمـنَ وَ {: وقولـه ،]٩٧:التو�ـة[ }َوِنَفاًقـا ُ�ْفـًرا َأَشـدُّ  اْألَْعَرابُ {: قوله في وقال"

 }ْآلِخــرِ ا َواْلَیــْومِ  ِ�ــاهللَِّ  ْؤِمنُ ُیــ َمــنْ  اْألَْعــَراِب  َوِمــنَ {: �قولــه منســوخٌ  إنــه]: ٩٨:التو�ــة[} َمْغَرًمــا ِفــقُ ُینْ 
 ".اآل�ة] ٩٩:التو�ة[

هــذا الكــالم لــیس لــه حــظ مــن النظــر؛ ألن (ِمــن) للتبعــیض، ِمــن األعــراب �ــذا، ومــنهم �ــذا، ومــنهم 
 كذا، فهم أجناس وأصناف.

والنفــاق فــیهم أكثــر؛ لــتمكن الجهــل مــنهم  ،للجــنس �صــفٍة عامــة الكفــر فــیهم أشــد وعموًمــا �النســبة
فـر �خالف الحاضرة، الباد�ة الذین �عیشون في البوادي الغالب علیهم الجهل؛ فلـذلك �كثـر فـیهم الك

راب والكفر والنفاق موجوٌد في الجنسـین فـي األعـ ،�خالف الحاضرة، فهم أشد �فًرا ،والنفاق لجهلهم
 ة، لكن وجوده في األعراب أشد وأكثر.والحاضر 

م من �قول هذا إذا طوِلب �الز�ـاة، نعم منه ]٩٨:التو�ة[} َمْغَرًما ُیْنِفقُ  َما َیتَِّخذُ  َمنْ  اْألَْعَراِب  َوِمنَ {
الیـوم و وُأجبر علیها قال: جز�ة أو ُأخت الجز�ة، فیظنهـا مغرًمـا ال ُغـنم فیـه، ومـنهم مـن یـؤمن �ـاهلل 

�مــا  األخیــار، وفــیهم األشــرار، وفــیهم الُجهــال، وفــیهم الكفــار، وفــیهم المنــافقون، اآلخــر، �عنــي فــیهم
 .في سورة التو�ة -جلَّ وعال–قال هللا 
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 �فــر فــیمن مخصــوٌص  األعــراب عمــوم أن والمقصــود نســخها، �صــح ال التــي األخبــار مــن وهــذا"
 .آمن من دون 
] ٤:النـور[ }ونَ اْلَفاِسـقُ  ُهـمُ  ِئـكَ َوُأولَ  َأَبـًدا َهاَدةً َشـ َلُهـمْ  َتْقَبُلـوا َوال{: قولـه إن: وغیـره عبید أبو وقال

 ".مثله عباس البن تقدم دوق اآل�ة،] ٥:النور[ }َذِلكَ  َ�ْعدِ  ِمنْ  َتاُبوا الَِّذینَ  ِإالَّ {: �قوله منسوخٌ 
اســتثناء، واالســتثناء مــن أنــواع المخصصــات، والتخصــیص نســخ علــى مــا ذ�رنــا  ]٥:النــور[ }ِإالَّ {

  .ُ�طلقون علیه النسخ، فهذا منهالمتقدمین عندهم عند 
 َأنْ  َ�ْغِفـرُ  َال  للااََّ  ِإنَّ { :قولـه� منسـوخٌ ] ٥٣:الزمـر[ }َجِمیًعـا الـذُُّنوبَ  َ�ْغِفـرُ  للااََّ  ِإنَّ {: قوله في وقیل"

ـدً  ُمْؤِمًنـا َ�ْقُتـلْ  َوَمـنْ {: وقولـه اآل�ة،] ٤٨:النساء[ }ِ�هِ  ُ�ْشَركَ  ] ٩٣:النسـاء[ }نَّمُ َجَهـ َفَجـَزاُؤهُ  اُمَتَعمِّ
 ".النسخ �اب من ال العموم تخصیص �اب من وهذا اآل�ة،

نعــم ُیناقشــون �مثــل هــذا لــو �ــان رأیهــم فــي النســخ مــا اســتقر علیــه االصــطالح، لكــن مــادام ُعــِرف 
اصـــطالحهم فـــي النســـخ، فُیعـــرف اصـــطالحهم، وُتحمـــل أقـــوالهم علیـــه، وال ُ�قـــال: إن هـــذه اآل�ـــات 

مـن �ـاب التخصـیص  ما على االصطالح الذي استقر علیه األمر ُ�قال: هـذامنسوخة �ما ُذِكر، و�ن
 .ال من �اب النسخ

: �قولـه نسـوخٌ م إنـه]: ٩٨:ألنبیـاءا[ }َجَهـنَّمَ  َحَصـبُ  للااَِّ  ُدونِ  ِمـنْ  َتْعُبـُدونَ  َوَما ِإنَُّكمْ {: قوله وفي"
 ].١٠١:األنبیاء[  }ُمْبَعُدونَ  َهاَعنْ  ُأوَلِئكَ  اْلُحْسَنى ِمنَّا َلُهمْ  َسَبَقْت  الَِّذینَ  ِإنَّ {

 ".اأ�ًض  بها منسوخٌ ] ٧١:مر�م[} َواِرُدَها ِإالَّ  ِمْنُكمْ  َوِ�نْ {: تعالى قوله و�ذلك
 الَّـِذینَ  ِإنَّ {: �قولـه منسـوخٌ �قـول: " ]٩٨:األنبیـاء[ }َجَهـنَّمَ  َحَصبُ  للااَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َتْعُبُدونَ  َوَما ِإنَُّكمْ {

�عنـي: الـذین �عبـدون المسـیح، " ]١٠١:األنبیـاء[ }ُمْبَعـُدونَ  َعْنَهـا ُأوَلِئـكَ  اْلُحْسـَنى اِمنَّـ َلُهـمْ  َسَبَقْت 
 دون فهــل یــدخلون فــي قولــه:و ، والــذین �عبــدون الصــالحین واألولیــاء، هــم معبــاوالــذین �عبــدون عز�ــرً 

حتاج إلى اآل�ة األخرى إلخراجهم لن ]٩٨:األنبیاء[ }َجَهنَّمَ  َحَصبُ  للااَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َتْعُبُدونَ  َوَما ِإنَُّكمْ {
ل؟ من هذه اآل�ـة، أو أن نقـول: إنهـم غیـر داخلـین أصـًال؛ ألن (مـا) لغیـر العقـالء (مـا) لغیـر العاقـ

 ونِ دُ  ِمـنْ  ونَ َتْعُبـدُ  َوَمـا ِإنَُّكـمْ {فما ُ�عبد ممن سبقت لهم الحسنى هؤالء ال یدخلون أصـًال فـي قولـه: 
فـالن وال عـالن  فـال یـدخل المسـیح، وال یـدخل عز�ـر، وال یـدخل ،]٩٨:األنبیاء[ }َجَهنَّمَ  َحَصبُ  للااَِّ 

 من الصالحین؛ ألنهم عقالء.
ُكــــمْ {فقولــــه:  إن  ائــــل:قــــد �قــــول ق ]٩٨:اءاألنبیــــ[ }َجَهــــنَّمَ  َحَصــــبُ  للااَِّ  ُدونِ  ِمــــنْ  َتْعُبــــُدونَ  َوَمــــا ِإنَّ

ا تعبیــر ثــرة مــن ال �عقــل جــاء الومنهــا مــا ال �عقــل، ونظــًرا لك ،منهــا مــا �عقــل ،المعبــودات �ثیــرٌة جــد�
�عقـل  ، فیدخل من �عقل تبًعا لقلتهم �النسبة لما ال �عقل، فنحتاج إلـى إخـراج مـنبـ(ما) دون (َمن) 

 ]١٠١:األنبیــاء[ }نَ ُمْبَعـُدو ْنَهـاعَ  ُأوَلِئــكَ  اْلُحْسـَنى ِمنَّـا َلُهـمْ  َســَبَقْت  الَّـِذینَ  ِإنَّ {: -جـلَّ وعـال-�قولـه
 ما نحتاجه؟أم تاج لمثل هذا بواضح؟ ونح لیسأم واضح 
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يء �عني حتى لو قیل: إنهم یدخلون؛ ألن الغالب من المعبودات من ال �عقل، فُعبِّر �الغالب، وجـ 
عبَّـر �ُ بـ(ما) دون (َمن) مع أنه في المواطن �لها التي �شترك فیها العاقـل وغیـر العاقـل إال مـا نـدر 

 قل أكثر.�ما ُیناسب العاقل تشر�ًفا له، ولو �ان غیر العا
 .على �ل حال لیس هذا من �اب النسخ

 النسـخ إطـالق وهـو ،اأ�ًضـ بهـا منسـوخٌ ] ٧١:مـر�م[} َواِرُدَهـا ِإالَّ  ِمْنُكمْ  َوِ�نْ {: تعالى قوله و�ذلك"
 .جائز غیر وهو األخبار، في
 نـار؛ال �لهـم هللا دون  مـن المعبـودین دخول حكم زوال لوجب نسخ لو هذا فإن اوأ�ًض : مكي قال
 �كلیتـه، اهذ في األول الحكم زوال �جوز وال محله، الثاني وحلول ،األول الحكم إزالة لنسخا ألن
 ".و�یان تخصیٌص  فهو ،�عضه زال إنما

لـى ناقشـون ععلى اصطالح المتأخر�ن، وال ُ�مكـن أن ُتنـزَّل أقـوال المتقـدمین و�ُ  نعم قول مكي جارٍ 
 .ضوء اصطالح المتأخر�ن

 إنه: �ةاآل] ٢: النساء[ }اْلُمْؤِمَناتِ  تِ اْلُمْحَصَنا َیْنِكحَ  َأنْ  َطْوًال  ِمْنُكمْ  َ�ْسَتِطعْ  َلمْ  َوَمنْ {: قوله وفي"
 اإلمـاء نكـاح لشـرط یـانٌ ب هـو و�نما ،]٢٥:النساء[ }ِمْنُكمْ  اْلَعَنتَ  َخِشيَ  ِلَمنْ  َذِلكَ {: �قوله منسوخٌ 

 .المؤمنات
 تلقــي فــي مــا بیــان النســخ لفــظ الق�ــإط المتقــدمین مقصــود أن لــك توضــح �ثیــرة هنــا واألمثلــة
 ".و�یهام إشكالٌ  ظاهره مجرد من األحكام

 من مجرٍد ظاهره.
 ،األصـولیین إطـالق مـن أعـم فهـو ،للشـارع مقصـود غیـر لمعنـى و�یهام إشكالٌ  من مجرٍد ظاهره

 ".التوفیق و�اهلل هذا، فهمفلیُ 
صــطالح الــذي أطبــق علیــه �عنــي طالــب العلــم �ستصــحب مثــل هــذا الكــالم، وال یتبنــاه وُ�خــالف اال

 ، و�نما �عرف اصطالح المتقـدمین؛اأو على التقیید نسخً  اأهل العلم، فُیطلق على التخصیص نسخً 
 .هم �ما استقر علیه أمر المتأخر�نلُینزِّل �المهم علیه، وال ُ�طالب

 "..نسخ فیها �قع لم والتحسینیات والحاجیات الضرور�ات من الكلیة القواعد :الرا�عة المسألة"
 كمــا تقــدم فــي أول المســألة الســا�قة، وهــي أن مــا نــزل �مكــة أكثــره قواعــد، ومــا نــزل �المدینــة أكثــر

نمـا اعـد ال ُتنسـخ، و�وقـل فـي المكـي؛ ألن القو  ،تطبیقات لهـذه القواعـد؛ ولـذا �ثـر النسـخ فـي المـدني
 . ُینسخ الفروع

 مــوراأل علــى �ــالحفظ �عــود مــا �ــل فــإن ،االســتقراء بــدلیل جزئیــةٍ  أمــورٍ  فــي النســخ وقــع و�نمــا"
 ".ثابت الخمسة

ین، والنَّفس، والِعرض، والعقل، والمال، "األمور الخمسة   عم.ن" ما هي؟ الضرور�ات الخمس: الدِّ
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 ال فـذلك ،ئیاتهـا�جز  �عض نسخ رضفُ  و�ن ،ثابت الخمسة األمور على �الحفظ �عود ما �ل فإن"
 ".الحفظ من آخر بوجهٍ  إال �كون 

 جزئیاتها.
 ".الحفظ من آخر بوجهٍ  إال �كون  ال فذلك ،تهاجزئیا"

�عني الحفظ ألصل القاعدة، و�ن ُنسـخ �عـض فروعهـا لمناسـبته لوقـت تنز�لـه، ثـم مناسـبة غیـره �عـد 
 .ها حفظ الضرورات الخمس على أصلهاذلك، و�بقى عموم القاعدة التي تقرر فی

 واعأنـ �عـض رفـع من یلزم ال إذ ،�اقٍ  الحفظ فأصل ،بدل غیر إلى �عضها في النسخ رضفُ  و�ن"
 .الجنس رفع الجنس

 �ـل �حسـب الحفـظ أوجـه اختلفـت و�ن ،ملـة �ـل فـي مراعـاةٌ  الضـرور�ات أن األصـولیون  زعم بل
ینِ  ِمـنَ  مْ َلُكـ َشـَرعَ {: تعـالى هللا قال وقد والتحسینات، الحاجیات في األمر �قتضي وهكذا ملة،  الـدِّ

ى َما ْیَنا َوَما ِإَلْیكَ  ْیَناَأْوحَ  َوالَِّذي ُنوًحا ِ�هِ  َوصَّ ینَ  ِقیُمواأَ  َأنْ  َوِعیَسى َوُموَسى َراِهیمَ ِإبْ  ِ�هِ  َوصَّ  َوال الـدِّ
ُقوا  ].١٣:الشورى [ }ِفیهِ  َتَتَفرَّ
ُسلِ  ِمنَ  اْلَعْزمِ  ُأوُلوا َصَبرَ  َ�َما َفاْصِبْر {: تعالى وقال  ].٣٥:األحقاف[ }الرُّ
ــِذینَ  ُأوَلِئــكَ {: -مالســال علــیهم- األنبیــاء مــن �ثیــر ذ�ــر �عــد وقــال ــِدهْ اقْ  َفِبُهــَداُهمُ  للااَُّ  َهــَدى الَّ  }َت

 ".]٩٠:األنعام[
ین واحــد عنــد جمیــع األنبیــاء،  ین أصــل الــدِّ ــُن َمَعاِشــر اْألَ «وهــذا �النســبة ألصــل الــدِّ ــاء أَ َنْح ْوَالد ْنِبَی

ت ِدینَنا َواِحد ه ا�قه والحقـستختلف عن  فإن لكٍل منهم شر�عته التي قد أما الشرائع والعملیات »َعالَّ
 .سبیًال وُسنَّة ]٤٨[المائدة: ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا} {
 .اآل�ة ]٤٣المائدة: }للااَِّ  ُحْكمُ  ِفیَها التَّْوَراةُ  َوِعْنَدُهمُ  ُ�َحكُِّموَنكَ  َوَ�ْیفَ {: تعالى وقال"

 وال ا،شـر�عتن فـي وهـي المتقدمـة، الشـرائع فـي �انـت �لیـة مٍ �أحكـا فیهـا أخبـر اآل�ـات مـن و�ثیرٌ 
 .بینهما فرق 
 ].٧٨:الحج[ }ِإْبَراِهیمَ  َأِبیُكمْ  ِملَّةَ {: تعالى وقال
الةَ  مِ َوَأقِ  َفاْعُبْدِني َأَنا ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  للااَُّ  َأَنا ِإنَِّني{: -السالم علیه- موسى قصة في وقال  }ْ�ِري ِلذِ  الصَّ

 ".]١٤:طه[
ى مــن التحر�ــف فــي الكتــب المتقدمــة مــن التــوراة واإلنجیــل وغیرهمــا، إال أنــه یبقــ �عنــي مــع مــا ُیوجــد

صــل إلیــه یــد التحر�ــف، ممــا هــو موافــٌق لشــرعنا، �ــالرجم مــثًال حیــث حكــم تفیهــا مــا یبقــى ممــا لــم 
 .كما في الصحیحین وغیرهما »وفیه الرجم«�ما في �تابهم  -علیه الصالة والسالم–علیهم النبي 

ف األحبار والرُّهبان ما قد �حتاجون إلیه، وقد �فوتهم ما تدعوا إلیه الحاجة فیما �عـد فالتحر�ف ُ�حرِّ 
ــو أنهــم عرفــوا أن هــذه القصــة ســوف تحــدث، وُ�طــالبون بتــوراتهم لحرَّفوهــا؛ ألنهــم  كــالرجم، �عنــي ل

ــَم َعــن مََّواِضــِعهِ { لتحر�ــف، وال لكــنهم فوجئــوا �القصــة والقضــیة قبــل ا ]٤٦[النســاء: }ُ�َحرُِّفــوَن اْلَكِل
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فــوا �ــل حــرف فــي التــوراة واإلنجیــل؛ ولــذا أخطــأ مــن قــال و�ن �ــان ال  فــون أنهــم حرَّ �عنــي أنهــم ُ�حرِّ
غضــب غضــًبا شــدیًدا  -علیــه الصــالة والســالم–�جــوز النظــر فــي التــوراة وال فــي اإلنجیــل، والنبــي 

خطاب؟ �هللا لـو أفي شكٍّ أنت �ا ابن ال«على عمر بن الخطاب حینما رأى معه قطعة من التوراة 
فـال �جـوز النظـر فـي هـذه الكتـب، وللسـخاوي �تـاٌب  »لكان أخي موسى حی�ا ما وسـعه إال اتبـاعي

اســمه (األصــل األصــیل فــي ِذ�ــر اإلجمــاع علــى تحــر�م النقــل مــن التــوراة واإلنجیــل) ألن عنــدنا مــا 
 �كفینا.

ائر الكتب التي فیها یبقى أن �عض الناس ممن یتصدى للرد علیهم ونقض ُشبهاتهم �النظر في س
مخالفــات وضــالالت، ینظــر فیهــا مــن ال ُ�خشــى علیــه التــأثر؛ مــن أجــل الــرد علیهــا �مــا فعــل شــیخ 
اإلســالم ابــن تیمیــة حینمــا اطلــع علــى �تــب أهــل الكتــاب ورد علــیهم منهــا، وأ�ًضــا اطلــع علــى �تــب 

 طوائف البدع ورد علیهم.
 التوراة واإلنجیل محرَّفة، لكـن �صـل األمـر�عني أخطأ من أخطأ من...وأساء من أساء، و�ن �انت 

نـه قـد أإلى أن �قول قائل من الشافعیة: إنه �جوز االستنجاء �التوراة المحرَّفة؟ �عنـي هـو مـا یـدر�ك 
مـا طالتـه �مـا حصـل فـي آ�ـة الـرجم؛ ألن البشـر عقـولهم  ،مـا ُحـرِّف یوجد حكم أو مسألة أو شـيء

فـوا أن وُ�حرِّف ما قد ُ�حتاج إلیه ما یدري، ولـو أنهـم عر ما تستوعب �ل القضا�ا السا�قة والالحقة، 
  هذه القصة سوف تحدث قصة الرجم لبادروا بتحر�فها؛ لئال ُیرجم الیهودي.
فـاالمقصود أن مثل هذ الكالم ال ینبغي و�ن �ان النظر في هذه الكتب محرَّمً  ة ال ، وهي �تـب ُمحرَّ

 األسف إن �عض طالب العلم �قتنیها. �جوز االعتماد علیها، وال �جوز اقتناؤها، ومع
إنجیــل برنا�ــا الــذي �قولــون: هــو أصــح األناجیــل وأقر�هــا إلــى الحــق طبعــه �عــض أهــل العلــم، محمــد 

و رشید رضا طبعه في مطبعة المنار، أمـا �قیـة األناجیـل التي....مـا �طبعهـا مـن یتـدین �اإلسـالم أ
 .راءة ذمته ما �طبعهاره، و�هتم ببیتورع، ومن �خشى أن ُیدخل الضالل على غی

َیامُ  َعَلْیُكمُ  ُكِتبَ {: وقال"  ].١٨٣:البقرة[تَُّقون} تَ  َلَعلَُّكمْ  مْ َقْبِلكُ  ِمنْ  الَِّذینَ  َعَلى ُ�ِتبَ  َ�َما الصِّ
 ".]١٧:القلم[ }اْلَجنَّةِ  َأْصَحابَ  َبَلْوَنا َ�َما َبَلْوَناُهمْ  ِإنَّا{: وقال

ــا{ ــبَ  َكَم ــى ُ�ِت ــِذینَ  َعَل ــ ِمــنْ  الَّ وشــرع مــن قبلنــا  رعناتشــا�ه بــین شــ ه�عنــي فیــ ]١٨٣:البقــرة[} ْبِلُكمْ َق
  .]١٧:القلم[ }اْلَجنَّةِ  َأْصَحابَ  َبَلْوَنا َ�َما َبَلْوَناُهمْ {
 معـاني مـن ذلـك فـي مـا سـائر ىإلـ ]٤٥:المائـدة[ }ِ�ـالنَّْفس النَّْفَس  َأنَّ  ِفیَها َعَلْیِهمْ  َكَتْبَنا{: وقال"

 .الضرور�ات
 شـاقة؛ �ـأمور �لفـوا قـد �ـانوا و�ن هـذا �طـاق، ال �مـا كلفـوا�ُ  لم أنهم نعلم افإنَّ  ات؛الحاجی و�ذلك
 َلَتــْأُتونَ  َأِإنَُّكــمْ {: تعــالى قــال فقــد ،التحســینات ذلــك ومثــل الحاجیــات، اعتبــار أصــل یرفــع ال فــذلك

ـِبیلَ  َوَتْقَطُعونَ  الرَِّجالَ  } اْقَتـِدهْ  َفِبُهـَداُهمُ {: وقولـه] ٢٩:بـوتالعنك[ }اْلُمْنَكـرَ  َنـاِد�ُكمُ  ِفـي َوَتـْأُتونَ  السَّ
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 هـي �التي والدفع األذى، على الصبر من :العادات محاسن دخول �ظاهره �قتضي] ٩٠:األنعام[
 .ذلك وغیر أحسن،

 .الجزئیة الفروع على قصدِّ �ُ  فإنه] ٤٨:المائدة[ }َوِمْنَهاًجا ِشْرَعةً  ِمْنُكمْ  َجَعْلَنا ِلُكلٍّ {: قوله وأما
 �صُدق.

 اتفقـت دقـ الشـرائع �انـت فـإذا واألخبـار، اآل�ات معاني تجتمع و�ه ،الجزئیة الفروع على قصدُ �"
 سـنلمحا الجامعـة الواحـدة الملـة فـي فهـي ،نسـختُ  ولم وثبتت فیها النسخ وقوع مع األصول في

 ".أعلم تعالى �هللا أولى، الملل
َالد َأوْ « »ا َواِحـدت ِدینَنـْنِبَیاء َأْوَالد َعالَّ َنْحُن َمَعاِشر اْألَ «: -علیه الصالة والسالم–وهذا معنى قوله 

ت ین واحـد، وأمـا �ال »َعالَّ نسـبة �عني األمهات مختلفة، واألب واحد الذي هـو األصـل، فاألصـل الـدِّ
 لفروعه فهي مختلفة �اختالف األمهات.

اري) أو (ُهدى السَّ   اري)؟هذا مقال حول مقدمة فتح الباري هل الصواب في ضبطها (َهدي السَّ
ن �عض اإلخوة مـن الشـامیین لهـم جهـد فـي إخـراج صـحیح البخـاري إخراًجـا علمی�ـا متقًنـا ُتقـار  هناك

ـــا علـــى عملهـــم وهـــو عمـــٌل مـــتقن، الشـــروح  ،فیـــه جمیـــع الروا�ـــات، ومعـــه جمیـــع الشـــروح، وأطلعون
فـي  مـا لنـا یـدٌ  هوهو على جهاز قرص، وفرغوا لنا �عًضا منه؛ من أجـل أنـ ،المطبوعة والمخطوطة

ان ممــا �ــ اوجیــدً  انــراه، و�الفعــل لمــا وجــدنا عملهــم متقًنــ اأن تفرغــوا لنــا شــیئً  هــذه اآلالت، قلــت: الزم
 أحضروه ُنسخة من مقدمة (فتح الباري) مضبوطة �ضم الهاء، ُنسخة قد�مة وموثَّقة وصحیحة.

ــاري)؟ �قــول: ا ــاري) أم (ُهــدى السَّ عــن  لــذي تلقینــاهوهــذا مقــال فــي جر�ــدة الجز�ــرة �قــول: (َهــدي السَّ
ـاري) ولكنـي وقفـت مـؤخًرا علـى نسـخٍة نفیسـة عـن مقدمـة  مشا�خنا أن ضبط اسم الكتاب (َهدي السَّ

�خــِط مؤلفهــا الحــافظ ابــن حجــر، وضــبط اســم �تا�ــه هكــذا مخطــوٌط  عنوانهــا مكتــوبٌ (فــتح البــاري) 
 .الدالالهاء، وفتح  �ضماري) ى السَّ (ُهدَ 

وهــي قاطعــة للنــزاع، وعلــى �ــل حــال  ،صــورة واطلعنــا علیهــاهــذه النُّســخة هــي التــي أحضــروا منهــا 
، وجـاء فـي صـلى هللا علیـه وسـلم »وخیر الَهدي هدي محمد«الهدي والُهدى �ما جاء في الحدیث 

ـاري هدایتـعلیه الصالة والسالم »الُهدى ُهدى محمد«�عض الروا�ات  ه، ، فاألمر سهل، فهدي السَّ
 ُیذ�ر إال أن ما اختاره المؤلف أولى �االعتبار.فرٍق  هوُهداه: طر�قه المستقیم، ما فی

 
 اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وصحبه. 

 


