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 مطور تعليم عن بعد انتسابهذه Z الطبعة اXهائية �ذكرات *ية ال(يعة 
 بعد أن تم تدقيقها أك^ من مرة  وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا

 من قبل طالب وطاFات *ية ال(يعة انتساب مطور
 م تلوينها وتنسيقها �كون Z الطبعة اXهائيةواخbنا أفضلها تدقيقاً وت 

 يصل للكمال kلو من اjطأ وال وألنها جهد ب(ي ال 
 فnجو عند وجود خطأ أو مالحظة

 كتابة تنبيه p ا�وضوع ا�خصص rلك p منتدى ا�ستوى اjاص با�ذكرة    
 com.p : www.imam٨ منتدى مكتبة *ية ال(يعة 

  
 وسوف يتم تصحيح األخطاء بعد ا�نبيه عليها من قبل القائمS w إعداد ا�ذكرات     

  
  ونسأل اهللا جزيل ا:واب ل� من يعS w ذلك ويشار}نا فيه
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 :مقدمة

 سندرس p هذا ا�ستوى ثالثة �اور �ادة أصول الفقه : ا�مد هللا والصالة والسالم S رسول اهللا

 . علم ا�نطق كمقدمة لعلم أصول الفقه: ا�حور األول

 .  تعا�األصل األول وا��ل األول من األدلة ال(عية وهو كتاب اهللا: ا�حور ا:ا9

 . النسخ ومسائله الواردة p كتب أصول الفقه: ا�حور ا:الث

 : علم ا�نطق: ا�حور األول

 : إن T علم R مبادئ، و}ما قال اXاظم
 ا�د وا�وضوع ثم ا:مرة     إن مبادئ T فن ع(ة

    حكم الشارع سم االستمداداال     الواضعه ووفضلة ونسب

 ان درى ا�ميع حاز ال(فوم     اكت� مسائل واFعض باFعض

 

    مبادئ علم ا�نطق مبادئ علم ا�نطق مبادئ علم ا�نطق مبادئ علم ا�نطق 
ألنه البد ل� فن أو علم أو موضوع حw ندخل فيه البد من أول وهله أن �ده ونعرفه، من  تعريفه؟ هو ما ،حده :األول

 به من معارف، فما هو تعريف علم ا�نطق؟ قأجل أن نعرف بعد ذلك مسائله وما يتعل
 : يطلق باالشbاك S معنيw ،مصدر مي�ا�نطق وهو  طق نطقاً،مأخوذة من نطق ين: ا�نطق لغة

 .مع� ا� م وا�لفظ، فيقال نطق بمع� تكلم، وناطق� بمع� *م�، فعلم ا�نطق يعطي ال�م واXطق قوة وجزالة -/
و¥ذا ¤نت  .ال يات وقوانينها درك بهمعرفة اXفس للمع� بتمامه، وبعلم ا�نطق تُ  هو اإلدراك، واإلدراكمع� ا�نطق ب – 1

 .عالقة هذين ا�عنيw بعلم ا�نطق ظاهرة
 : : : : أهم تعريفات ا�نطق االصطالحيةأهم تعريفات ا�نطق االصطالحيةأهم تعريفات ا�نطق االصطالحيةأهم تعريفات ا�نطق االصطالحية

 .أنه آلة قانونية تعصم مرا>تها اrهن عن اjطأ p الفكر): لشهرته عند األصو�w وا�ناطقة(ا�عريف األول 
Z اآللة معنوي، وومنها ما هو  حªمنها ما هو  ، واآلالتتشمل ©يع اآلالفي ¤�نس p ا�عريف،" آلةهو "قو¥م 

 .اآللة وفالفاعل هنا هو اXجار، وا�نفعل Z اjشبة، وا�نشار ه، الواسطة بw الفاعل ومنفعله، ¤�نشار للنجار
وة العاقلة ال¬ بها تدرك الق والفاعل هنا ،ألنه الواسطة بw الفاعل كذلك ا�ال p علم ا�نطق، هو آلة، �اذا هو آلة؟: ونقول
 .االكتسابا�طالب الكسبية p  هنا Zوا�نفعل  ،األمور

ا�طالب بw و يعقل،p تعريفنا السابق؟ ألنه الواسطة بw القوة العاقلة ال¬ بها " آلة "�اذا ¤ن علم ا�نطق : بصورة أوضح
نطلبه Xدر}ه، هذا °تاج إ� قوة >قلة تدر}ه فالقوة فا�طالب الكسبية Z ا�در®ت ال¬ نريد إدراكها، ما  ،الكسبية

العاقلة هنا Z الفاعل، وا�نفعل Z هذه ا�طالب أو ا�در®ت ال¬ نريد أن ندر}ها، إذن ما الواسطة بw هذه القوة العاقلة 
± قول ا�نطاقة بأن علم وبw هذه ا�طالب الكسبية أو ا�در®ت ؟ الواسطة هو علم ا�نطق، فهو بهذا ¤ن آR، فهذا تفس
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 .ا�نطق هو آلة
وهو  ،قضية *ية تنطبق S ©يع جزئياته هو والقانونفيخرج بها ما ليس كذلك، ¤لفصل p ا�عريف : "قانونية"يقصد بـ 

قول  القانون مرادف للقاعدة، القاعدة Z قضية *ية تنطبق S ©يع جزئياتها أو S ©يع أفرادها، مثل، مرادف للقاعدة
اXحويw القاعدة عندهم أن الفاعل مرفوع، ال يمكن أن يأ³ فرد من أفراد هذه القاعدة أو القانون فيخرج من هذا 

 .ا�كم الµ، فال يمكن أن يأ³ فاعل غ± مرفوع
 . آR قانونيةو¹نما ¤ن ا�نطق قانونا ألن مسائله قواعد *ية تنطبق S ا�زئيات ا�ندرجة ¸تها فال kرج منها ·ء ف¶

وهذا قيد أخر p ا�عريف، وا�راد أن مرا>ة هذا العلم، يع� علم ا�نطق " تعصم مرا>تها اrهن عن اjطأ p الفكر"قو¥م 
S ما قاR ا�ناطقة تمنع العقل عن اjطأ p الفكر، كما أن مرا>ة قواعد اXحو تمنع اللسان عن اللحن، فإذا صار اإلنسان 

عد اللغة واXحو فلن يتطرق إ� لسانه اللحن، كذلك إذا را¾ ا�نط½ قواعد ا�نطق فإنه ال يتطرق إ� فكره خطأ، يرا« قوا
 .هكذا قالوا

أي : p ا�عريف يقصد بـ الفكروليس ا�راد بالفكر هنا أي ا�فكر وا�أمل كما قد يتطرق p الوهلة األوÀ لثهن، بل 
تعصم مرا>تها اrهن عن : "هذه ا�ملة ! �هول، وليس ا�راد بالفكر هنا ا�فكر وا�أمل  ترتيب أمور معلومة للوصول إ�

إذ قد kطئ ا�نط½ rهوR عن فيد ا�را>ة، ينما ¹يعصم الفكر مطلقا، و ن ا�نطق نفسه التنبهنا S أ: "اjطأ p الفكر
 .rهوR عن مرا>تها، ال للخطأ p تلك القواعد و¹نما فإذا ذهل ا�نط½ عن هذه القواعد تطرق إ�ه اjطأا�را>ة، 

كما أن اXحوي قد kطئ ال ألن القاعدة اXحوية خاطئة و¹نما ألنه لم يراعيها، هذا بالنسبة ل(ح ا�عريف األول من 
 .تعريفات ا�ناطقة لعلم ا�نطق

 .تعريف حقي½ رس� ال  أنهمن أشهر تعريفات ا�ناطقة و¹ال أن هذا ا�عريف: ا�وقف من هذا ا�عريف
، يع� ماهية الÅء وحقيقته عند تناو¥ا p ا�عريف وا�د يكون ا�عريف يتناول ا�اهيات هو ما ::::ا�عريف ا�قي½ا�عريف ا�قي½ا�عريف ا�قي½ا�عريف ا�قي½

حقي½، لكن إذا ذهبنا عن هذه ا�اهيات وهذه ا�قائق، وعّرفنا بالصفات أو عّرفنا بالفوائد وا:مرات أو عرفنا Æكم 
 .ننتقل إ� أن يكون ا�عريف تعريفاً رسمياً ال حقيقياً  الÅء، فحينئذ
 .ما يعرف بالصفات والفوائد وا:مرات وا�كم :ا�عريف الرس�ا�عريف الرس�ا�عريف الرس�ا�عريف الرس�

 : شتماS R أمرينال اً ال حقيقياً ا�عريف رسميو¹نما ¤ن هذه 

عريف بالصفات من باب ا�وآلة ليست حقيقة p ا�نطق، بل Z صفة من صفاته، }ونه آلة، و بأنهأنه عرف ا�نطق -/
 . ا�عريف بالرسوم، ال ا�عريف با�قائق

إذا روعيت قواعد ا�نطق  آلة قانونية تعصم مرا>تها اrهن، فعصمة اrهن عن اjطأ: فقال ،عرف ا�نطق بفائدته وثمرته-1
الفائدة ال حقي½، ألن  هذه ثمرة ا�نطق ال هو، أي ليست حقيقة ا�نطق هذه، وا�عريف با:مرة والفائدة تعريف رس�

 . بل خارجة عنه الÅءوا:مرة ليستا داخلة p ماهية 

p ا�عريف أو ا�عريف  الرسمأن تلجأ إ� عيب ا�عريف من ا�Èعلون ا�ناطقة يقدمون ا�عريف ا�قي½ S الرس�، و
 . يف ا�قي½ S الرغم من صعوبتها�عر نمع إمÉبالرسم 

، من حيث أنها توصل إ� معرفة قيةيبحث فيه عن ا�علومات ا�صورية وا�صدعلم يُ هو  :ا�نطقا�نطقا�نطقا�نطق    لعلملعلملعلملعلم    ا�عريف ا:ا9ا�عريف ا:ا9ا�عريف ا:ا9ا�عريف ا:ا9
 .وهذا هو ا�عريف الراجح ألنه تعريفاً للحد ا�قي½ ،�هول تصوري أو تصدي½



            ))))))))  ثا9ثا9ثا9ثا9ثا9ثا9ثا9ثا9مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                               أصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- ٥ - 

 

    ::::Êح ا�عريفÊح ا�عريفÊح ا�عريفÊح ا�عريف
 ما، فقّيد ا�عريف أنه يفشمل طائفة من العلوم، وهذا قيد p ا�عريالعلم جنس ¤�نس p ا�عريف، ف: علمقو¥م هو 

ما p اrهن من غ± أن  ·ءحصول صورة  ا�صور هوو ،نسبة إ� ا�صور: ا�صوريةا�صوريةا�صوريةا�صوريةو ،يبحث فيه عن ا�علومات ا�صورية
ثبات ·ء ¥ا أو إمفردة من غ±  إدراك معانٍ : بأنه عرف ا�صورعرف ا�صورعرف ا�صورعرف ا�صوروبعضهم ، أو إÈاب أو سلب، °كم عليه بنË أو أثبات

 .عنها هنفي
فيأp ³ اrهن مع� ا�ياة واXطق،  بمع� واحد، اإلنسان حيوان ناطق أو Í ناطق، :ةلفظماذا ا�صور؟ إذا جاءت مثل  

 wاللغة يأ³ معني p طقXطق هنا بمع� الفكر، و}ما مر معنا أن اXهما موجود  وا�ع� ا:ا9اإلدراك،  األولواÎلفظ، و�ا
مع� ا�ياة واXطق اrي هو بمع� اإلدراك والفكر نكون  إذا جاءت وجاء p تصورنا" اإلنسان"p اإلنسان، هذه اللفظة 

قد تصورنا مع� اإلنسان، فما حكمنا عليه بÅء أنه قوي أو �تهد مثًال ولكن ¤ن دورنا هنا �رد تصور لفظة اإلنسان، 
 .فهذا يسÏ ا�صور عند ا�ناطقة

أو تصدي½، اآلن هذا ا�علوم ا�صوري نبحث فيه  �هول تصوريمعرفة صل إ� تو من حيث إنها معلومات تصورية: قو¥م
فما : p علم ا�نطق Xصل إ� معرفة �هول تصوري، وهذا ا�علوم ا�صدي½ نبحث فيه للوصول إ� �هول تصدي½، مثال

 Z صورية�صورية ال¬ أوصلتنا إ� مع� لفظة إنسان؟ ا�علومات ا�ا�علومات ا Z ناطق، هذه ا�علومات أوصلتنا إ� Í
 Í p حيوان ومعناها أو p ا�نس والفصل، فنبحث p ا�جهول وهو اإلنسان، فإذا أردنا إدراك لفظة اإلنسان نبحث
ومعناها، ونبحث p ناطق ومعناها، فإذا فهمنا مع� *مة Í أو حيوان وفهمنا مع� *مة ناطق، عندها ننسب إحداهما 

X عريفلألخرى�نتج معرفة �هول تصوري وهو لفظة اإلنسان، هذا الشق األول من ا. 
خر اآلع� إ� ا�نسبة  ا�صديقو ،نسبة إ� ا�صديق ، ا�علومات ا�صديقيةقيةيا�علومات ا�صدننتقل إ� مع� قو¥م 

لفظة : مثاللفظة اإلنسان معناها كذا، تلحظون أننا p مع� ا�صور نكتË بمجرد اإلدراك للفظة، فنقول ثباتاً أو نفياً، إ
زيد ¤تب، عندنا حكم : فمثًال ا�صديق ©لة هو فالن بن فالن، عرفناه وأدر}ناه ما حكمنا عليه بÅء، ،هو هذازيد 

حw �لل هذه ا�ملة، ف¶ ، هنا، حكم حكمنا S زيد بأنه ¤تب أو Òل الكتابة S زيد فهذا تصديق وليس بتصور
متw، فلفظة زيد هذه ال¬ تفيد إنسان معw، كوننا نتصور مع� زيد فقط من دون أن �كم عليه بÅء مكونة من *

فهذا تصور، و}وننا نتصور مع� ¤تب فقط من دون أن ننسبه إ� زيد أو �مله S زيد فقط، فهذا تصور، أما إذا نسبنا 
فا�صور إدراك معا9 اللفظة، وا�كم أو نسبة الÅء إ�  ،فهذا تصديقالكتابة إ� زيد أو �كم S زيد بأنه ¤تب 

 .هذا من حيث ا�ملالÅء بالوجود أو العدم، نسبة الكتابة إ� زيد أو عدم الكتابة إ� زيد هذا يسÏ تصديق، 
 ،"العالم متغ±: "كقوXا مثالً  ةيب القضايا ا�تعددر}، كما p القياس ا�نط½، يسمونها تعدة قضايا p كمأحيانا يكون ا�

، إذاً عندنا "إذاً العالم حادث" ا،أي ليس أز� "وÕ متغ± حادث" وهذه تصديق ألنه نسب ا�غ± إ� العالم،هذه قضية، 
فأحيانا يأتينا ا�صديق من مفردتw ننسب بعضها إ� بعض مثل زيد ¤تب، ، إ� نتيجة وصلنا فيهاسلسلة من القضايا 

بها تر}يبا منطقياً p قياس منط½ يوصلنا إ� نتيجة، وهذه اXتيجة Z أيضا تصديق، فعندنا وأحيانا من عدة قضايا نر}
 .ا�صديق إما p قضايا أو p أقيسة نصل بها إ� نتائج

 آلة قانونية تعصم مرا>تها اrهن: إذاً عندنا تعريفان لعلم ا�نطق، األول تعريف أك^ علماء ا�نطق وهو تعريفهم ا�نطق بأنه
 .، وقلنا أن هذا ا�عريف خالف األشهرعن اjطأ p الفكر
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علم يبحث فيه عن ا�علومات ا�صورية وا�صديقية من حيث إنها توصل إ� هو : وا�عريف ا:ا9 ذكرناه لكم وهو قو¥م
 .، وقلنا بأن هذا هو ا�عريف الراجح ألنه تعريف Æقيقة علم ا�نطقمعرفة �هول تصوري أو تصدي½

    ))))1111((((لقة لقة لقة لقة ا�ا�ا�ا�
    ::::موضوع علم ا�نطقموضوع علم ا�نطقموضوع علم ا�نطقموضوع علم ا�نطق

موضوع علم اXحو هو ال مة ، فمثًال بحث فيه عن عوارضه اrاتية، أي أوصافه ال¬ تعرض Rإن موضوع T علم هو اrي يُ 
يعرض R من  ، كما أن موضوع علم الطب هو بدن اإلنسان من حيث ماوغ± ذلك يعرض ¥ا من بناء و¹عراب من حيث ما

 .ذلكوغ±  الصحة وا�رض
 : أمران موضوع علم ا�نطق

فنبحث عن Í ناطق، فهذه ا�ملة تصل بنا إ� �هول تصوري أي يمكن تصوره، : مثل قوXا ،ا�علومات ا�صورية-/
، وهذا ا�علوم ا�صوري وهو اإلنسانمعلومة Í أو حيوان، ومعلومة ناطق من حيث أنها تصل بنا إ� معرفة هذا ا�جهول 

 Ïعريف، يس�صورية، با�بالقول الشارح أو ا�علومة ا Ïادفات تفيد شيئاً واحدا، أو با�د، أو يسbها م* Zفهذا و
 .الواحد هو أحد مواضيع علم ا�نطق الÅء

العالم "ن حيث أنها موصلة إ� �هول تصدي½ وهو م" العالم متغ± وÕ متغ± حادث"قية مثل القضية يا�علومات ا�صد -1
 . من قضايا ا�ناطقة ، وهذا ا�ثال يعتØ)لوقأي ×( "حادث

اXبيذ مسكُر وÕ مسكر حرام، اXتيجة اXبيذ حرام، فلمعرفة حكم اXبيذ، نأ³  الفقهاء يقولون: مثال قضايا الفقهاء ومن
ف عرفنا أنه فكي بقياس منط½ مب� S مقدمتw عقلية وÊعية، فا�قدمة العقلية تم فيها بيان حال اXبيذ بأنه مسكر،

ا:انية وZ  وا�قدمة، ا�قدمة عند ا�ناطقة با�قدمة الصغرى هوتسÏ هذمسكر؟ بالعقل فنحن نرى أن اXبيذ مسكر، 
فقد دلت األدلة ال(عية  ،مبنية S أدلة Êعيةهذه مقدمة كØى وZ مقدمة Êعية ألنها ، "Õ مسكر حرامو" الكØى

�قدمة الكØى أو ا:انية أوصلتنا إ� نتيجة وZ أن اXبيذ حرام، فحكم اXبيذ Xا ¤ن S أن T مسكر حرام، إذاً هذه ا
 تصديقياً ال نعرف حكمه، لكن حw بنينا مقدمتw أحداهما عقليه واألخرى Êعية أوصلتنا إ� هذا ا�جهول 

ً
�هوال

 ،تسÏ حجةقية يوهذه ا�علومات ا�صدحرام،  ا�صوري وهو أن اXبيذ حرام هل هو حرام أو حالل، فتوصلنا إ� أن اXبيذ
 .برهانتسÏ و ،د�التسÏ و

   :ه يُع� بأمرينمباحثp علم ا�نطق  ا�باحث ا�همة p علم ا�نطق ال¬ تتفرع عن موضوع علم ا�نطق أمران،
قسام تلك ا�دود وÊوطها وتبحث أ وتسÏ با�علومات ا�صورية،، ا�دود وا�عريفاتاألول الكب± هو مبحث بحث ا� -/

وما يتوصل به من تلك ا�دود �عرفة األلفاظ ومعرفة ال يات وما إ� ذلك، ويدرس فيه ا�ناطقة ما مع� ا�د وما أقسامه 
وا�عريفات ال¬ Z أقسام كث±ة، ثم ما Ê Zوط هذه ا�عريفات ف¶ ال تعرف جزافاً فالبد ¥ا من Êوط وضوابط، 

(وط ويبينونها ويطبقونها S ا�دود Xصل إ� حد صحيح يمكن أن يعّرف به الÅء، ثم هذه ا�دود فيدرسون تلك ال
عبارة عن تر}يب ألفاظ فنحتاج أن ندرس ما داللة T لفظه من األلفاظ، فنحتاج أيضاً �عرفة ال يات اjمس ا�عروفة 

 .ن مباحث علم ا�نطق اrي Üدم به قضية ا�عريفاتهذا *ه م) ا�نس، الفصل، اXوع، العرض العام، العرض اjاص(
توصل إ� معرفة ا�صديقات ال¬ Z مباحث  ال¬و وZ ا�علومات ا�صديقية، يتعلق بها وما واألقيسة مبحث القضايا -1

  .وا�جةوتسÏ بالØهان  ،القياس
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wحويXب من موضوع و�مول، وعند ا{bال¬ ت Z إن القضايا عند ا�ناطقة ،Øب من مبتدأ وخ{bا�وضوع عند  ت
 Øحاة، ف� ©له إسمية مكونة من مبتدأ وخXعند ا Øjحاة، وا�حمول عند ا�ناطقة هو اXف¶ ا�ناطقة هو ا�بتدأ عند ا

يمكن وتر}يبها  ومن خالل دراسة القضايا تتكون من موضوع ومن �مول، قضية عند ا�ناطقةتسÏ ©لة عند اXحاة و
العالم "قوXا ب عندما مثلنا S ا�علوم ا�صدي½ تb}ب من قضايا، مثل فاألقيسة ا�نطقيةصل إ� األقيسة ا�نطقية، أن ن

فهذه قضية أخرى، هذا قياس منط½ نصل به إ� نتيجة منطقية " Õ متغ± حادث و" القضية ا:انية ،فهذه قضية" متغ±
Zبيذ مسكر: "ا به سابقا، مثل ما مثلن"العالم حادث" أن سليمة وXمسكر حرام" "ا T" "بيذ حرامXذن القياس إ "إذاً ا

 .فتدرس القضايا ثم األقيسة وأنواعها للوصول إ� نتائج صحيحة ،ا�نط½ يb}ب من قضايا كذلك
 : : : : فضل علم ا�نطقفضل علم ا�نطقفضل علم ا�نطقفضل علم ا�نطق

، �اذا نطق نفعه >م p ©يع العلومنطق نفعه >م p ©يع العلومنطق نفعه >م p ©يع العلومنطق نفعه >م p ©يع العلومعلم ا�علم ا�علم ا�علم ا�يقول كث± من الفالسفة أو ا�صنفp w علم ا�نطق Ýن يستفيد من هذا العلم أن 
، أي علم من العلوم °تاج إ� تعريف، فلو أخذنا مثًال علم أصول الفقه يأتينا مثال به تفهم العلوم ا�تنوعةبه تفهم العلوم ا�تنوعةبه تفهم العلوم ا�تنوعةبه تفهم العلوم ا�تنوعةن ن ن ن ألألألأل؟ قالوا 

 هذه *ها ¸تاج إ� تعريفات، إذا أتينا نعرف تعريفات) مع� اإلستصحاب، مع� القياس، مع� اإل©اع، مع� السنة(
كيف أب� ا�عريف؟ علم ، ليست تعريفات جيدة Æيث يتضح ا�عرف وتمßه عن غ±ه فسيكون ا�عريف ليس Þيد

 .ا�نطق Økنا كيف نب� ا�عريفات و}يف تكون ا�عريفات صحيحة
. ا�دبر، وا�زارعة و ا�ساقاة، فكذلك p علم الفقه نريد أن نعرف أي معلومة فقهية، مثل مع� اXجش مع� اإلجارة

 .وهكذا من األلفاظ الفقهية ال¬ يتداو¥ا الفقهاء، �تاج إ� صياغة تعريف مناسب كيف نصوغه؟ عن طريق علم ا�نطق
أنه يرتب ، كما علم ا�نطق نفعه >م �ميع العلومp علم العقيدة p علم اXحو T p العلوم �تاج إ� تعريفات، rا ¤ن 

، لكن هذا ال يع� أنه أفضل العلوم S اإلطالق كما زعم بعض ا�ناطقة تأصيل �دارك اإلنسان مرا>ة قواعدهوá  اrهن
 .وا�هتمw بهذا العلم، بل هو علم يعطى حجمه، فهو علم آلة ال �ال للتوغل فيه أك^ من كونه kدم علوم متنوعة

 : : : : ، فمن أهم ثمرات معرفته، فمن أهم ثمرات معرفته، فمن أهم ثمرات معرفته، فمن أهم ثمرات معرفتهفائدة علم ا�نطق وثمرتهفائدة علم ا�نطق وثمرتهفائدة علم ا�نطق وثمرتهفائدة علم ا�نطق وثمرته
، كما هو ا�عريف األول من تعريفات ا�ناطقة ¥ذا العلم، فقد ذكروا تعريفاً rهن عن اjطأ p الفكرمعرفته تعصم ا -/

 .هو آلة قانونية تعصم مرا>تها اrهن عن اjطأ p الفكر: بالفائدة وا:مرة فقالوا
، يمة وليست باطلةاآلن إذا ¤ن اإلنسان يفكر بش� سليم يقدم مقدمات عقلية منطقية صحيحة وليست خاطئة، سل

مع توفيق اهللا جل وعال p الغالب  حينئٍذ تقوده Xتائج سليمة، وهذا من باب العمل باألسباب، فإذا فكرت تفك± سليم
تصل إ� نتائج سليمة، أما اrي يأخذ األمور هكذا S ما Z عليه من دون أن يكون هناك Üطيط وتفك± ووضع 

ينئذ تكون نتاãه p الغالب نتائج غ± صحيحة، فإذاً ا�نطق يفيد p عصمة اrهن مقدمات صحيحة للوصول إ� نتائج ح
فكما أن اXحو يعصم اللسان عن  ،) سليمة( صحيحة ال فاسدة  وا�قدماتب(ط أن تكون القواعد عن اjطأ p الفكر 

واعد صحيحة أنه يكون دائماً اjطأ فال äد �وي يلحن وkطأ، فكذلك ا�فbض أن يكون ا�نط½ اrي يب� S ق
ذهنه مرتب وال يصل إ� نتائج إال وتكون صحيحة p الغالب، rا يقول األخåي p منظومته الشه±ة p علم ا�نطق، 

 : وا�سماة بالسلم ا�رونق p علم ا�نطق يقول
 ¤Xحو للسان نسبته***      وبعد فا�نطق للجنان                                             
 وعن دقيق الَفهِم يكشف الغطاء***       فيعصم األفكـار عن اjـطأ                                  
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 .ن من أتقنه من الفهم ا�قيق لألمور وترتيب األفÉر، والقدرة S ا�كم S األشياء بالصحة أو اjطأكّ أنه يمُ  -1
فبعضها يتعلق Þانب ة من اjزعبالت، ليس T ا�قدمات ا�نطقية صحيحة، هذا é pلب ا�قدمات ا�نطقية السا�

دخل ا�نطق والعقل p قضايا غيبيه أكون قد 
ُ
األلوهيات، وجانب اإل¥يات جانب غيب ال kضع للمعقوالت، فعندما أ

ابن تيمية p بيانه لل(ع  ليقو ، rلكا�عقوالت تطبق p >لم الشهادة ال >لم الغيبطبقت ا�عقوالت p >لم الغيب، و
يستحيل S العقل فهمه، ولكن يوجد  يوجد p ال(ع ما أي أنه ال ،"الشارع أê بمحارات العقول ال بمحا�ها: "ا�كيم
وا�ناطقة عندما أدخلوا ا�عقوالت p الغيب سمعنا وأطعنا،  ها باXصوصفينسلم دائماً ة يفاألمور الغيب ،°± العقول فيه ما
 صحيحاً  أن نبw منطق ا�صطلحات اrي ينفع p ترتيب القضايا ترتيباً هنا ا وأضلوا، لكن حسبنا من ا�نطق ضلو

 . للوصول إ� نتائج صحيحة دون اjوض p ا�نطق اrي يهتم بالغيبيات

P-  ُأن هذا العلم ي 
ّ

 .دحض شبه ا�خالفw �ى ا�تمكن منه القدرة S إقامة ا�جج والØاهw وا�فاع عن العقائد وو�
أحياناً حw تكون مع شخص ال يعbف باXص كأن يكون ¤فراً، فأنت إذا أمت R األدلة من الكتاب والسنة تكون قد 
أخضعته بما لم يسلم به، أنت ¸تاج إ� أقامة حجج عقليه S معتقدك، ألن ا�عتقد الصحيح البد أن يكون T ·ء يدل 

إذا أراد خدمة معتقده فيمكنه أن يقيم حجج وبراهw دلة العقلية تدل عليه، فهنا ا�نط½ عليه، األدلة ال(عية واأل
ويشبه الفالسفة من غ± ب� اإلسالم أو Ýن هم من صحيحة مبنية S مقدمات صحيحة للوصول إ� تسليم اjصم، 

يت مون عن عقائد غ± صحيحة، فيأ³ اإلسالم ولكن ضلوا وتزندقوا وابتعدوا عن ا�نهج الصحيح p االستدالل فأخذوا 
كما فعل ابن تيمية p أصحاب ا�عتقد الصحيح ويدفعون هذه الشبه ويدحضون هذه ا�جج بأدلة تنË هذه الشبه وتبطلها، 

عرض فيه أدلة قوية >لج بها قضايا عقلية كب±ة، ففكرة كتابه هذا p  Z تسع �تات" تعارض العقل واXقل ءدر"كتابه 
ه، فجملة األشاعرة ومنهم الرازي عندهم القانون  íîíا�توì سنة S القانون الµ اrي عند األشاعرة وبلوره الرازي  رداً 

µقول اخضاع إوهذا القانون هو  الXلعقولل . 
 : : : : نسبة علم ا�نطقنسبة علم ا�نطقنسبة علم ا�نطقنسبة علم ا�نطق

موضوعه  اعتبارنسبة، و¹ذا نظرنا إ�ه بيكون R  )تعريفه (  أي نسبته بالنسبة Fاï العلوم، فإذا نظرنا إ�ه باعتبار مفهومه
 .يكون R نسبة أخرى

أنه علم يبحث فيه عن ا�علومات ا�صورية وا�صديقية من حيث إنها توصل �جهول تصوري أو مفهومه  اعتبارا�نطق ب
أو اXحو؟ ال،  تصدي½، اآلن أنا حw أعرف بهذا ا�عريف هل أحد Ýكن يفهم أ9 أعرف الفقه أو أصول الفقه أو العقيدة

 ) وسيلة �حقيقها وا�فاع عنها(  .سائر العلومعن  و×تلف مباين ومغايرإذن ا�نطق من حيث مفهومه هو 
ا�علومات ا�صورية من حيث إنها توصل إ� �هول : موضوعه فإن علم ا�نطق كما سلف يبحث عن أمرينعتبار اا�نطق ب

توصل إ� �هول تصدي½، هذا موضوع علم ا�نطق، فما نسبته لسائر  تصوري، وا�علومات ا�صديقية من حيث إنها
: نقولعلم الفقه : فمثالما تصور أو تصديق خاص به، إالعلوم مطلقاً، ألن T علم يكون سائر أعم من  العلوم؟ نسبته أنه

� اإلجارة هذا تصديق، نسب ا�(وعية إتصور، نيضا أ م(وع مع�با�صور، و نعرفهجارة إلاجارة م(وعة، مفهوم اإل
 . فهنا معلومات تصورية خاصة بالفقه، ومعلومات تصديقية خاصة بالفقه كذلك

هذا  ستنساخمع� حرمة اإلما مع� حرام هذا تصور، و ومامع� االستنساخ،  ما االستنساخ حرام، نعرف: مثال آخر
 .هذا خاص بالفقه ،تصديق
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رفة الفاعل هذا تصور، ومعرفة *مة مرفوع هذا تصور، Òل ا�رفوع إ� كذلك مثًال p اللغة نقول الفاعل مرفوع مع
كيفية تصور بقية العلوم، أي نبحث عن تصور عن إذن ا�نطق يعطينا القدرة ، موضوعه وهو الفاعل هذا حكم أي تصديق

تعريفات، أي  ،راتتصو البد فيه منف� علم ؟ كيف تب� تصور؟ كيف تصل إ� أدلة؟ و}يف تب� تعريف ،ميع العلوم�
حرام، حالل، : علم من العلوم البد فيه مقدمة تعريفية للمبحث اrي تريد أن تبحثه، وال بد فيه من أحÉم ¥ذه األÆاث

هذا مرفوع هذا منصوب، هذه أحÉم، T علم من العلوم °تاج : حجة أو ليس حجة، p اللغة: هذا p الفقه، p األصول
، ينفعك T p علمT علم وتصديق  ك pفيه تصور ينفعففعلم ا�نطق kدم T العلوم ة به، إ� تصورات وتصديقات خاص

فأحيانا نمثل بمثال p الفقه، بمثال p األصول، بمثال عند >م يمكن أن تس± عليه وتمثل به T p مثال،  و}أنه إطار
ت فقهياً ال تستطيع أن تمثل بمثال �وي؟ ألنه ال kدمك، الفالسفة وا�ناطقة، بمثال عند أهل اللغة والعربية، فلماذا إذا كن
فهو نافع p ©يع  ،وتنظ± وتأصيل p مثل هذه ا�باحثأو عقدي؟ ألنه ال kدمك، لكن p ا�نطق تستطيع ألنه >م 

 .العلوم

        ))))PPPP((((        ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
 : : : : استمداد علم ا�نطقاستمداد علم ا�نطقاستمداد علم ا�نطقاستمداد علم ا�نطق

، ألنه عبارة عن مدر®ت تصاغ S ش� قضايا من العقلمن العقلمن العقلمن العقل    فيستمدفيستمدفيستمدفيستمدT علم من العلوم يستمد من علم ما، أما علم ا�نطق 
 .ترتيب عقò من أجل الوصول إ� اXتائجوصياغة فيها 

ث استمداده يكون من العقل ا�جرد، rا Æََ  ه أنأحيانا يكون مر}ب p بعض مقدماته من أدلة Êعية، لكن األصل في
p قدم ا�مراحل  معقواعده، و واأول من وضعه وقعد هما�ونان  فيه أناس ليسوا من أهل ال(يعة، بل أصله من الفالسفة

 
ُ
 .ستفيد منه p بيان استنباط األحÉم ال(عيةاصيغ وهذا العلم أ

     ::::أسماء علم ا�نطقأسماء علم ا�نطقأسماء علم ا�نطقأسماء علم ا�نطق
� م، األن معا9 هذه ال مة äتمع فيه، فمن معا9 هذه ال مة ا�لفظ،  االسم، وس� بهذا علم ا�نطقعلم ا�نطقعلم ا�نطقعلم ا�نطقسم ا�شهور هو اإل
اللفظ به ينتظم ف rا س� بعلم ا�نطق، ، وÕ هذه ا�عا9 موجودة p علم ا�نطق،اإلنساندراك، القوة العاقلة ال¬ عند اإل

  p الغالبوال�م، فال�م ا�نط½ 
ً
 .قوياً، فيحصل با�نطق قوة األلفاظ، وقوة الbاكيب يكون جزال

قضايا الالعقل، فالعقل *ما سار p وZ نسان القوة العاقلة �ى اإلدراك وتقوى بها كذلك قواعد هذا العلم °صل بها اإل
فاØjة  ،وا�جارب للمرء عقل ثانٍ  :و}ما يقول بعض العارفw يقوى بها،ووخØة  واكتساباً  نتاجاً إاد دز*ما اعقلية ال

 .من العلوم العقلية تعطي العقل قوة وجزالة واالستفادةوا�جربة 
مفتاح مفتاح مفتاح مفتاح ، قانون الفكرقانون الفكرقانون الفكرقانون الفكر، االستداللاالستداللاالستداللاالستداللعلم علم علم علم ، علم اXظرعلم اXظرعلم اXظرعلم اXظر، معيار العلوممعيار العلوممعيار العلوممعيار العلوم، علم ا�ßانعلم ا�ßانعلم ا�ßانعلم ا�ßانمنها : م ا�نطقم ا�نطقم ا�نطقم ا�نطقمسميات أخرى لعلمسميات أخرى لعلمسميات أخرى لعلمسميات أخرى لعلهناك 
 .ن لكتبيواعلم ا�نطق R أسماء كث±ة، بعضها عنف، العلومالعلومالعلومالعلوم

 : : : : واضع علم ا�نطقواضع علم ا�نطقواضع علم ا�نطقواضع علم ا�نطقمن من من من 
قبل ا�يالد )) P11((ا�ونا9 ا�توì سنة  ليسليسليسليسطاطاطاطا    طاطاطاطاااااأرسأرسأرسأرس    أوأوأوأو    أرسطوأرسطوأرسطوأرسطوومن أبرزهم وأشهرهم  ،الفالسفة األقدمونواضعه هم 

أبو نõ  الفاراôالفاراôالفاراôالفاراô    ونقله إ� علوم ا�سلمw ©اعة من أبرزهم وأشهرهم هبا�علم األول، وقد تر© يه الفالسفة وا�ناطقةويسم
هتمامه بمنطق أرسطو وÊحه لكتب أرسطو بسبب كتاباته الكث±ة ا، وبسبب ÷�PPمد بن �مد الöb األصل ا�توì سنة 

 .ا:ا9فيه س� با�علم 
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 : : : : مسائل علم ا�نطقمسائل علم ا�نطقمسائل علم ا�نطقمسائل علم ا�نطق
قيسة، فعلم ا�نطق يبحث باأل ةتعلقا�قضايا البا�عريفات و ةتعلقا�قضايا تتناول العلم ا�نطق  ايبحث فيها�سائل ال¬ إن 

� �هول تصوري، إصورية من حيث إنها توصل ا�علومات ، فموضوعه هو ا�فيه عن أمرين ناwä عن موضوع علم ا�نطق
إذن ا�سائل  ،ول يبحث فيه عن ا�عريفاتوضوع األمات ا�صديقية من حيث إنها توصل إ� �هول تصدي½، فا�وا�علو

 Z دم موضوع علم ا�نطق، وال¬ تبحث هناk عريفات ألن هذا�ي ا:ا9 ا�وضوع القضايا ا�تعلقة باrفيه  يبحثا
Z دم مو ا�ناطقةÜ صديقاتا�سائل ا�تعلقة باألقيسة ألنها�ضوع ا. 

أن علم ا�نطق يُبحث فيه عن مسائل وقضايا تتعلق با�عريفات، ومسائل وقضايا تتعلق : إذن خالصة مسائل علم ا�نطق
  .باألقيسة ا�نطقية

 : : : : حكم تعلم علم ا�نطقحكم تعلم علم ا�نطقحكم تعلم علم ا�نطقحكم تعلم علم ا�نطق
قوا اjالف p فبعضهم يوجب تعلمه، و بعضهم °رم تعلمه، و}ث± من العلماء أطل ،ك^ ال�م p حكم تعلم هذا العلم

ذكر بعض منهم من فصل، ولكن كث± منهم أطلقوا، و، أي لم °رروا اjالف فيها ¸ريراً يفصل مرادهم ،هذه ا�سألة
 و¹¥ياتهم و هو p تعلم ا�نطق ا�شوب ا�ختلط بكالم الفالسفةإنما  ا�نطق ا�حققw أن �ل اjالف p حكم تعلم

 . منهم من °رمه، ومنهم من يرى تعلمه، ومنهم من يتوسط p ذلك ويشbط Êوطهذا هو �ل اjالف، ف خزعبالتهم،
فمن نظر إ� ما فيه من مقدمات صحيحة قال هذا تعلمه ما فيه ·ء، بالعكس R : بعضهم قال تعلمه فرض S الكفاية - /

ض S الكفاية ألنه من باب نتائج جيدة وثمرات جيدة ويمكن أن نتعلمه بل يستحب تعلمه، وبعضهم قال بل تعلمه فر
معرفة علوم القوم و¹قامة ا�جة والØاهS w ما عندنا وفق ما عندهم من براهw وقضايا Ýا ال يbتب عليه �ذور 

 .Ê«، بل وفيه دحض شبه ا�خالفw اrين أتوا وأقاموا أدلة منطقية، فنحن نفسد هذه األدلة با�نطق أيضا
، �اذا ؟ ألن ا�نطق فيه øم الفالسفة فيه باب اإل¥يات وأبواب الغيبيات وال�م عن رب راممن قال بأنه حبعضهم  - 1 

فنظروا إ� هذه ، األرض والسموات وهو øم خط± يؤدي إ� نتائج خط±ة، وما هذا وضعه يكون حراماً تعلمه وتعليمه
من علماء ا�سلمw اrين دخلوا p ا�نطق وضلوا وأضلوا الزاوية p ما p ا�نطق من شوائب ومفاسد، ونظروا إ� حال كث± 

 .فقالوا بتحريم تعلم علم ا�نطق
P – تقول هذه الwالف: طائفة من ا�حققjحكم تعلم ا�نطق أن �ل ا p ا�نطق ا�ختلِ هو نما إ pبكالم الفالسفة  ط

من شوائب الفالسفة و¹¥ياتهم اإلسالم ونقوه  ا�نطق اjالص من أقوال الفالسفة اrي خلصه علماء ما، وأو¹¥ياتهم
 .مور ا�ستحب تعلمها، ألنه ن½ من الشوائبمن األ بعضهم بل جعلهوهرطقاتهم قالوا فال خالف p جواز االشتغال به، 

إنما  علم أن هذا اjالفاو: لألخåي "�نظومة السلم" وهو Êح "إيضاح ا�بهم p معا9 السلم"يقول ا�منهوري p كتابه 
p مطالع األفÉر  يقصد كتاب طوالع األنوار-بالنسبة للمنطق ا�شوب بكالم الفالسفة، ¤rي p طوالع اFيضاوي هو 

منطق الفالسفة و منطقفخالف العلماء منصب S هذه الكتب ال¬ äمع بw  ،للبيضاوي الشافú وهو كتاب ×تلط
wمن أبواب اال�رافاتا�سلم ûالصو -، الغ± منjالس -يع� من شوائب الفالسفة- منها أما ا õوالشمسية نكمخت üو

زا9 اا�فتÊحه و}تاب الشمسية Êحه الرازي و ،)ه íþ0(القزوي� ا�عروف بالÉتý وا�توì سنة  Xجم ا�ين عمر-
يبعد أن  به، بل ال االشتغالز فال خالف p جوا –يضاح ا�بهم p معا9 السلمإأي كتابه ا�سÏ –وهذا ا�أ�ف  -وغ±هما
 .ه.إبه فرض كفاية �وقف معرفة دفع الُشبه عليه، ومن ا�علوم أن القيام به فرض كفاية واهللا أعلم  االشتغاليكون 
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إذن ا�منهوري كأنه يمp Å نسق العلماء اrين يقولون البد أن �رر �ل ال�اع، اrي هو p ا�نطق ا�شوب بكالم 
و �ل اjالف، أما ا�نطق اjالص من شوائبهم فهذا Ýا ينب� تعلمه T S أحد بل ال يبعد أن يكون فرض الفالسفة وه

و�و هذا قال شهاب ا�ين أÒد ا�لوي، وR حاشية نفيسة S منظومة السلم لألخåي، rا كفاية S حد قوR رÒه اهللا، 
 : يقول "p حل مش�ت علم ا�نطق بتحفة ا�حقق"R نظم يسÏ  ةيقول ا�ختار بن بون

 الرواي وابن الصالح والسيو�***              وياوـرمه اXل حـن تق¹و
 حةـوازه لÉمل القريج***             ص p ا�قالة الصحيحةوخ

 صنف الفالسفة لها ما�ِ ***         لمخالفةلترى األقوال : قلت                  
 .أن هذه األقوال ا�ختلفة إنما �لها وموطنها ما صنف الفالسفة: لراجح �ييع� أقول لكم وا

 عند العلما لمالبد أن يع***       ه من أسلَم      أما اrي خلص
 هدويدرك اrهن به الشوا       ***         ائدَ ـح العقـه يصحـألن

ا�شوب بكالم الفالسفة، أما اjالص منه فع� قول كث± من اjالف بw أهل العلم إنما هو p ا�نطق ) ال�اع ( إذاً �ل  
 p ا�قيقة هوا�حققw أنه غ± داخل p اjالف، و¹نما �له ا�واز S أقل األحوال، ألنه ال خطر منه وال إشÉل فيه، 

ؤّمل فيه أن ال ، فË الغالب ال kوض p قضايا الغيبيات، بل ا�منطق مصطلحات ومنطق تر}يب قضايا وأقيسة صحيحة
kوض p هذه القضايا، وال kوض p مباحث اrات اإل¥ية وال غ± ذلك، و¹نما هو عبارة عن تر}يب قضايا صحيحة البد 
أن يتنبه إ� أنها قضايا صحيحة وليست قضايا فاسدة، قضايا مصطلحات ل� تُفهم معا9 األلفاظ وتفهم ما p بطون 

هو ا�نطق اjالص اrي خلصه من أسلم واrي نريد أن نوصله إ� طالب العلم p  الكتب من عبارات ومصطلحات، هذا
هذا ا�ستوى، فسندرس علم ا�نطق اrي يفيد طالب العلم p أصول الفقه والعقيدة، ويفيده إذا أراد أن يقرأ كتاباً من 

 .ياً الكتب قد يكون فيه بعض ا�صطلحات ا�نطقية واألقيسة ال¬ ر}بت تر}يباً منطق
 : : : : واjالصة أن األقوال p حكم تعلمه كث±ة أشهرها كما ذكرنا ثالثةواjالصة أن األقوال p حكم تعلمه كث±ة أشهرها كما ذكرنا ثالثةواjالصة أن األقوال p حكم تعلمه كث±ة أشهرها كما ذكرنا ثالثةواjالصة أن األقوال p حكم تعلمه كث±ة أشهرها كما ذكرنا ثالثة

 ،صاحب كتاب ا�ستص� p أصول الفقه )0î0ا�توì (شتهر عن الغزا� اوهذا القول  :أنه ينب� تعلمه وتعليمه: األول
 أي ا�قدمة-°يط بها  ومن ال" :بها كتابه ا�ستص� ريقول p مقدمته ا�نطقية ال¬ صدّ  ،و¹حياء علوم ا�ين وغ±ها

 ".فال ثقة بعلومه أصالً  –ا�نطقية ال¬ صدر بها كتابه ا�ستص�
 : ختلف العلماء بمراد الغزا� بهذه العبارة S قولwاو

أن " ال¬ يقول بهابد�ل عبارة الغزا�  ،تعلم علم ا�نطق فرض كفاية أراد أنّ : وي Ê pحه S منظومة السلم يقولا�ّل  -/
 ."من لم °يط بعلم ا�نطق فال ثقة بعلومه أصالً 

فع� هذا ليس بفرض عليه ا�علم فهو يوثق بعلومه مطلق ا:قة، نË  ال ،مراده نË ا:قة ا�امة بعلومه: األخåي يقول -1
لغزا�، فهو ولكن ليست ثقة تامة، فع� هذا يمكن أن نقول يستحب تعلم علم ا�نطق، وهذا تفس± األخåي لعبارة ا

 .يف�ها با:قة ا�امة، فا:قة موجودة ولكنها ليس S ا�مام، فع� هذا °مل øم الغزا� S االستحباب
، فأما ا:قة S ا�مام لو طلبه يكون مستحب طلبهففرق بw نزع ا:قة وتمامها، الفهم ا:ا9 أنه ال ثقة بعلومه مطلقاً، 

أثق به مطلقاً فيكون هنا أنه ال فائدة من علومه إذا لم °صل هذا العلم فيجب عليه أن يتعلمه  أ9 ال وأما S ا�ع� ا:ا9
 . ال تمامها، وفرق بw نزع تمام ا:قة و}ما¥ا، وبw نزع أصل ا:قة تماماً نزع أصل ا:قة ح� أثق به، وهنا 
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يقول ابن  ،ل ذلك عن القطب الرازي وا�رجا9ونق ،ن تعلم علم ا�نطق واجب S األعيانأ: وبعض العلماء بالغ وقال
ول p الكتاب األ ،R كتابان من أقوى الكتب p الرد S ا�ناطقةو "نقض ا�نطق"S مثل هذا الرأي p كتابه  تيمية تعليقاً 

جانب : "p جانبwقد أفاض p الرد S هؤالء p �تين، و" الرد S ا�نطقw"�ت واحد وهو نقض ا�نطق، وا:ا9 كتاب 
وهو ¸طيم ا�قدمات ا�نطقية اFاطلة ال¬ توصل إ� " جانب هدم"وهو تصحيح ا�سار p بعض ا�قدمات ا�نطقية و" بناء

وُجهال  -يع� غالة ا�ناطقة- ومن ا�علوم أن القول بوجوبه قول غالته: "، يقول شيخ اإلسالم ابن تيميةوفاسدة ئج باطلةانت
و¹ما لعدم فائدتها، و¹ما  ،T علومهم، بل يعرضون عنها، إما لطو¥اp �ذاق منهم ال يل	مون قوانينه أصحابة، ونفس ا

 ßّرأس جبل وعرفيها من اإل ها ومالفسادها، و¹ما لعدم تم S م ©ل غث� Z ال ،©ال واالشتباه، فإن فيه مواضع كث±ة 
 ".لفينتق سمwٌ  سهل ف±تû وال

    ))))OOOO(((( ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
وذكرنا p ثنايا ، وبينا القول األول وهو أنه ينب� تعلمه وتعليمه، p ا�رس ا�ا� األقوال p حكم تعلم علم ا�نطق تناوXا

، وبعضهم وهم شذوذ وقلة قالوا أنه فرض عw، فرض كفاية قذلك القول أن بعض أهل العلم قال بأن تعلم علم ا�نط
 .وبعضهم قال أنه مستحب

، ناس رغبوا p تعلمه وتعليمهأهذا القول p �مله أنهم ، ا:الثة داخلة p أنه ينب� تعلمه وتعليمههذه األقوال واآلراء 
 ،خالف بw العلماء p ¸رير رأيه Sمنهم الغزا� وهو ا�شهور عنه ، وأك^ من ذهب إ� هذا القول قالوا بأنه فرض كفاية

ذلك ابن حزم وهذا من غرائبه رÒه اهللا فهو معروف بتقيده باآلثار ك ،شهر عنه أنه يرى أنه فرض كفايةاألو الصحيح لكن
فالرجل عنده قوة p تتبع اآلثار ا�روية عن اýX ص� اهللا عليه  ،فكتابه ا�ح� مثًال مòء باآلثار ،واعتصامه بها وذكره ¥ا

 .�وسلم وعن غ±ه من صحابته 
، إمام ا�رمw ا�عروف �Oþكذلك ذهب إ�ه ا�وي� ا�توì سنة ، فايةفÉن من غرائبه أنه يرى أن تعلم علم ا�نطق فرض ك

وغ±هم من أهل العلم íîíوذهب إ�ه فخر ا�ين الرازي ا�توì سنة . 
، وأما هموجّهال أصحاب، ومن ا�علوم أن القول بوجوبه قول غالتهم"يقول ابن تيمية وهذا ما وقفنا عليه p ا�رس ا�ا� 

ألن  ،قوانw باطلة، ألن بعض قوانينه ال تؤدي إ� نتائج صحيحة "منهم ال يل	مون قوانينه T p علومهمنفس ا�ذاق 
وأما نفس ا�ذاق منهم ال "تكملة øم ابن تيمية  ،مبناها S العقل، والعقل ليس مصدراً معصوماً بل قد kطئ ويصيب

أحياناً ال ¸تاج إ� ساعة وساعتw مقدمة �صل إ� ، ف"¥ايل	مون قوانينه T p علومهم بل يعرضون عنها إما لطو
اXتيجة، أحياناً تصل إ� اXتيجة بطريقة أسهل، فبعض ا�قدمات ا�نطقية طويلة، فا�ذاق من ا�ناطقة يعرضون عنها 

أي -فإن فيه مواضع كث±ة": لقو، ي"واالشتباهو¹ما لعدم فائدتها و¹ما لفسادها و¹ما لعدم تمßها وما فيها من اإل©ال " ،لطو¥ا
وهذا اقتباس من شيخ  "Z �م ©ل غث S رأس جبل وعر ال سهل ف±تû وال سمw فينتقل -p ا�نطق مواضع كث±ة

واrي تصف فيه إحدى النسوة حال زوجها وصعوبته  ،من حديث أô زرع ا�شهور p اFخاري اإلسالم ابن تيمية رÒه اهللا
أما  ا�نطق بهذا الوصف وهو قريب من ا�قيقة حقيقًة p ا�قدمات ا�نطقية ا�ت فة الصعبة،فيصف علم  ،ووعورته

ا�قدمات ا�نطقية السهلة ال¬ يمكن أن يدر}ها T أحد وليس فيها نوع من الصعوبة والوعورة وال	مت فإنها ربما 
 .p حكم تعلم علم ا�نطق تكون أقل من هذا الشأن وأقل من هذا الوصف، هذا بالنسبة للقول األول

اrين يقولون البد من تعلمه وتعليمه ¥م  ،اrين يرون أنه فرض كفاية أو أنه مستحب أو أنه فرض عw أدلة القول األولأدلة القول األولأدلة القول األولأدلة القول األول
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 :ومنها ،أدلة
ن ا�نطق مر}وز p الطباع، موجود p طبع T أحد، ألن حاصل ا�نطق استدالل بوجود أحد أقالوا  :ا��ل األول �

  .، أو بوجود أحد ا�تعاندين S عدم اآلخر، وبعدمه S وجودهوبعدمه S عدمه ،زمS w وجود اآلخرا�تال
وجود السقف بالنسبة للحائط ما نوعه؟ يلزم من وجود السقف وجود ا�ائط، ألنه ال : أي هو استدالل با�الزم، مثالً 

الزم الوجودي S الوجود، استدالل بتالزم وجود فهذا إذاً استدالل با� ،يمكن أن يكون هناك سقف بدون حائط
 .وهذا استدالل با�الزم p جانب الوجود، السقف بتالزم وجود ا�ائط ألن السقف موجود

العدم، فعدم وجود ا�ائط يقت� عدم وجود سقف، فعندما ال يوجد حائط فعقًال ال يوجد با�الزم Þانب  االستداللأما 
p ا�انب العد�، إذاً يقول éية ا�نطق وحاصل ا�نطق هو استدالل بوجود أحد ا�تالزمS w  سقف، إذاً هذا با�الزم

 .وجود اآلخر، وبعدمه S عدمه
أو بوجود أحد ا�تعاندين S عدم اآلخر، أي استدالل بوجود أحد ا�تعاندين S عدم وجود اآلخر، وبعدمه S وجوده، إذاً 

 .، وهذا ال�م ال يمكن أن ينكره >قلصطالحالليس للفالسفة إال �رد ا
من أمثلة العناد p  -ياوسيأ³ مع� العناد p القضا-ا�تعاندين : مثاR ستدالل بوجود أحد ا�تعاندين S عدم اآلخراال

ال Èتمعان وال القضايا ا�ناقض أو ا�ضاد، ما مع� اXقيضان؟ أي شيئان نقيضان؟ قال ا�ناطقة أن اXقيضان هما الثان 
وا�عب± عنه باللهجة العامية ال Í  ،مثل إنسان نقول Í أو إنسان ميت ليس هناك إنسان ال Í وال ميت معاً، يرتفعان

وال ميت أو بw ا�ياة وا�وت هذا تعب± �ازي وليس حقي½، �ن نت م عن ا�عب±ات ا�قيقية الصحيحة فما فيه إنسان 
قد يكون Í حياة ب(ية لكن يكون  ،فهذان نقيضان ال يمكن أن Èتمعان ،ا Í و¹ما ميتال Í وال ميت، هو إم

فا�ياة وا�وت بتعب±نا ا�قي½ ¥ما ال Èتمعان معاً وال يرتفعان معاً، بل  ،ميت قلب مثًال p األخالق وهذا تعب± �ازي
 .والبد من أحدهما p العدم ،البد من أحدهما p الوجود

�أو  استدالل بوجود أحد ا�تعاندين S عدم اآلخر، فإذا وجدت ا�ياة استدللت S عدم وجود ضد ا�ياةأو : لp ا�
 .فاالستدالل بوجود أحد ا�تعاندين S عدم اآلخر هو من األمور ال¬ تبحث p ا�نطق، نقيض ا�ياة وهو ا�وت، والعكس

ينب� العلم به، ومن جهله فقد جهل شيئاً معلوماً البد أن يتعلمه،  ينكر وال  هذا حاصل ا�نطق وهو مر}وز p الطباع إذاً 
 .R ذلك، هذا د�لهم األول وال ينب� �اهل أن Èهله وال يغتفر

لكن  با�الزم أو ا�عاند أو �وه، ¤الستداللهو صحيح  ا�نطق *ه كذلك، فمن ا�نطق ما هذا طبعا ليس بصحيح، ليسو
 .هذا p الرد S هذا ا��لهذا p الرد S هذا ا��لهذا p الرد S هذا ا��لهذا p الرد S هذا ا��لاطل أصًال فكيف نستدل R بهذا، فهو استدالل Fعض ا�نطق ال ل ه، من ا�نطق ما هو ب

العلوم ال(عية، وتعلم العلوم ال(عية  تعلم من وسائلوسيلة أن علم ا�نطق أصبح  :ألصحاب القول األول ا��ل ا:ا9 �
فال ": ه بعض أهل العلم من Êوط االجتهاد، يقول الغزا�فوسائل تعلمها ينب� أن تكون كذلك، وrلك عد�  ،فرض كفاية
كأنه يشbطه Êط من Êوط االجتهاد، وغ±ه أيضاً، ما مع� هذا ا��ل؟ يقولون اآلن علم ا�نطق أصبح  "ثقة بعلومه

. علم علم ا�نطقوسيلة من وسائل تعلم العلوم ال(عية، فإذا أردت أن تدرس أصول فقه أو عقيدة أو غ±ه ¸تاج فيها إ� ت
فرض كفاية، فيجب أن يوجد p األمة من يعرف علم  وتعلمها ،فأصبح علم ا�نطق وسيلة إ� هذه العلوم ال¬ Èب تعلمها

 .العقيدة وعلم األصول، وال تهمل
ؤدي إ�ها Z فرض الوسيلة ال¬ تتعلم  ، إذاً وتعلم العلوم ال(عية فرض كفاية، علم ا�نطق وسيلة �علم العلوم ال(عيةفإذاً 
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 .هذا األمربهذا مرادهم ، ال يتم الواجب إال به فهو واجب كفاية من باب ما
 قالوا أن تعلم علم ا�نطق Dوري إلقامة الØاهS w عقائد ا�وحيد، ورد الشبه الواردة من خصوم ا�ين، :ا��ل ا:الث �

ت الصحيحة البد أن يقوم به طائفة من أهل العلم، دحض قامة ا�جج والØاهS w صحة ا�عتقداإل ،وهذا فرض كفاية
شبه ا�خالفw وبيان اعوجاج أد�هم وا�رافها هذا أيضاً البد أن يقوم به طائفة من أهل العلم، أحياناً بعض الشبه ¸تاج 

ه °صل إقامة ا�جج وبه إذاً تعلم علم ا�نطق اrي ب ،إذاً البد من تعلمها والقيام بذلك فرض كفاية ،إ� منطق للرد عليها
 .هذه وجهة نظرهم وهذه أد�هم S قو¥م هذا، °صل دفع شبه ا�خالفw أيضاً فرض كفاية

 القول بتحريم تعلم علم ا�نطق وتعليمه: : : : قول ا:اp 9 ا�سألة وهو قول مناقض للقول األولقول ا:اp 9 ا�سألة وهو قول مناقض للقول األولقول ا:اp 9 ا�سألة وهو قول مناقض للقول األولقول ا:اp 9 ا�سألة وهو قول مناقض للقول األولالالالال

ه، وقال به ��Pوورد عن أô سليمان اjطاô ا�توì سنة ه، 1îOوهذا القول مروي عن اإلمام الشافú رÒه اهللا ا�توì سنة 
ه، وقال به شيخ íþíه، وقول اإلمام اXووي وا�توì سنة OíPابن الصالح ا�حدث ا�شهور ا�عروف الشافú ا�توì سنة 

هý رÒه اهللا و�مد بن ه، وقال به اþ1�rاإلسالم ابن تيمية وهو ما يُفهم من øمه p كث± من ا�واضع وا�توì سنة 
و©هور ا�حدثw و©اعة من الفقهاء، بعضهم قال به p جانب ال�م ا�طلق عن  ،والصنعا9 ،والسيو� ،إبراهيم الوزير

 .تعلم علم ا�نطق بإ©ال وبإطالق
 

 : وقفة عند نصوص بعضهم p هذا ا�انب

 ."طاليس اطسرشتغال بلسان أشتغال بلسان العرب، واالاال ما ضل اXاس إال بb}هم:"يقول اإلمام الشافú رÒه اهللا 
ومدخل ال(  علم ا�نطق مدخل للفلسفة، والفلسفة Ê،:"ويقول ابن الصالح عندما ُسئل p فتاواه عن علم ا�نطق قال 

 wابع�ا أباحه الشارع وال استباحه أحد من الصحابة واÝ وليس تعلمه ،Êالصالح، وال من األئمة ا�جتهدين من السلف و
øم صارم من اإلمام ابن الصالح  "وطهرهم من أوصاره قادة هذه األمة وساداتها، قد برأ اهللا ا�ميع من معرة ذلك وأدناسه،

 .p حكم تعلم علم ا�نطق
وط ومن قال من ا�تأخرين أن تعلم ا�نطق فرض S الكفاية، أو أنه من Ê" :شيخ اإلسالم ابن تيمية رÒه اهللا يقول

فإن  ،من دين اإلسالم باالضطرار، فإنه يدل S جهله بال(ع، وجهله بفائدة ا�نطق، وفساد هذا القول معلوم االجتهاد
أفضل هذه األمة من الصحابة وا�ابعw ¥م بإحسان وأئمة ا�سلمw عرفوا ما Èب عليهم ويكمل علمهم و¹يمانهم قبل أن 

 ."أنه ال يوثق بالعلم إن لم يُوزن به؟ أو يُقال إن فِطر ب� آدم p الغالب ال تستقيم إال به؟يُعرف ا�نطق ا�ونا9، فكيف يُقال 
أن من حّسن :" اءستقرp ا�جت ا�اسع من �موع الفتاوى صفحة واحد وثمانw قال باالقال بل إن شيخ اإلسالم ابن تيمية 

و¥ذا (يقول ، "فيد بها ا�ق اrي يُنتفع به، و¹ال فسد عقله ودينهإن لم يكن R مادة من دين وعقل يست هِ الظن با�نطق وأهلِ 
 .ه.ا)من الرجالناظرٍ لٍ�  ظاهرٌ يوجد فيهم من الكفر واXفاق وا�هل والضالل وفساد األقوال واألفعال ما هو 

 ."ما�نطق نفعه قليل، وDره وبيل، وما هو من علوم اإلسال"يقول اrهp ý زغل العلم )  ا�ؤلفاتا�ؤلفاتا�ؤلفاتا�ؤلفات    (
 
ّ
  ف أبو سليمان اjطاô رÒه اهللا كتابه الغنية عن ال�م وأهله،وأل

ّ
ف شيخ اإلسالم كتابه الرد S ا�نطقيw، و}تابه وأل

ابن الوزير ا�ما9 ألف كتابه ترجيح أسا�ب القرآن ونقض ا�نطق، و}تابه نصيحة أهل اإليمان p الرد S منطق ا�ونان، 
 وال S أسا�ب ا�ونان،

ّ
ف كتابه صون ا�نطق وال�م عن فن ا�نطق وال�م، و}تابه القول ا�(ق p ¸ريم سيو� أل

وغ± ذلك من الكتب ال¬ تمت بتحرير ال�م p حكم تعلم ، با�نطق، و}تابه جهد القر°ة ä pريد اXصيحة االشتغال
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 .علم ا�نطق
wل� : : : : أما أد�هم فيمكن أن نذكر ¥م د�لwأما أد�هم فيمكن أن نذكر ¥م د�لwأما أد�هم فيمكن أن نذكر ¥م د�لwأما أد�هم فيمكن أن نذكر ¥م د

ن علم ا�نطق ×لوط بكفريات الفالسفة، وS �k من خاض فيه أن تتمكن منه بعض عقائد أقالوا  :لا��ل األو �
 .الفالسفة كما وقع ذلك للمع	لة وغ±هم، فضلوا وأضلوا

�نطق أن هذا ا��ل ليس �ل ال�اع، �اذا ؟ ألننا قلنا أن �ل ال�اع p ا�سألة إنما هو p ا: نقول p مناقشة هذا ا��ل
من هذه الشوائب  َص لَ هذه الشوائب تمنع من اإلقبال S هذا العلم، أما إذا خَ أن اjالص من هذه الشوائب، فإننا نرى 

وأصبح منطق مصطلحات، ومنطق مقدمات صحيحة، وقواعد صحيحة تؤدي إ� نتائج صحيحة وأقيسة صحيحة فإن هذا 
 .ليس من ا�نطق اrي تكلم عنه هؤالء األعالم

قالوا أنه ليس من علوم أهل اإلسالم، بل هو من علوم ا�هود واXصارى وفالسفتهم، ونقول p مناقشة هذا : �ل ا:ا9ا� �
S نقل كث± من علوم هؤالء ا�هود أو اXصارى  االتفاقا��ل أن هذا ليس بد�ل صحيح S منع تعلم هذا العلم، بد�ل 

وا�ساب وغ±ها، فكث± من أهل العلم بw أن هذا Ýا ينب� أن تنفر R طائفة من أو الفالسفة أو غ±هم ¤لطب وا¥ندسة 
أهل العلم للتفقه فيه والعلم به ومعرفته، ويقومون بواجبهم äاه األمة p سد اXقص p هذه ا�وانب، فليس T علوم 

ندنا من أدلة Êعية فإنه يُرد ويكون علماً بل ما خالف منها ما ع ،ا�هود واXصارى وغ±هم �رمة ال Èوز اإلقبال عليها
 . نتفع به فال بأس بتعلمه وتعليمهkالفها وهو Ýا يُ  مغ± نافع، وما ل

 wقول من قال Þواز تعلم علم ا�نطق وتعليمه لكن ب(ط ::::القول ا:الث p ا�سألةالقول ا:الث p ا�سألةالقول ا:الث p ا�سألةالقول ا:الث p ا�سألة
 ).أي العقل(أن يكون ا�شتغل به ذكياً، ¤مل القر°ة : ل(ط األولا

�تبR w موطن اjطأ من الصواب  ،أن يكون ا�شتغل به Ýارساً قبل ذلك لعلوم الكتاب والسنة: ا:ا9ال(ط  p قواعد
 .ونسبه كث± من ا�حققw إ� ا�مهور ،هذا العلم وقضاياه، وهذا قول كث± من أهل العلم

wطوا هذين ال(طbذلك بنفس أدلة القول األول، لكنهم اش S بطات  وقد استدلواÜ p ال يقع ا�شتغل بهذا العلم�
  :p منظومته هذه األقوال بقوR األخåيالفالسفة، ويتأثر بآرائهم وعقائدهم ا�نحرفة، وrا يلخص 

 تغالـواjلف p جواز االش
 وي حرماافابن الصالح واXو

 يحةـا�شهورة الصح والقولة
 ابـة والكتـرس السنÝـا

 والـأق الثةـى ثـبه عل
 ينب� أن يُعلما مال قووق

 حةـÉمل القريلجوازه 
 وابـإ� الص �هتدي به

ينب� أن يُعلما، وا:الث Z القولة ا�شهورة الصحيحة  األول ا�حريم، وا:ا9: هنا يقول هناك ثالثة أقوال األخåيإذاً 
 Zارس السنة والكتابلجوازه وÝ 9مل القر°ة هذا ال(ط األول، وال(ط ا:اÉ. 

 : : : : القول الراجح p ا�سألة و وجه الbجيحالقول الراجح p ا�سألة و وجه الbجيحالقول الراجح p ا�سألة و وجه الbجيحالقول الراجح p ا�سألة و وجه الbجيح
 S ه كب±ة، وخاصة أن ا�نطق بهذا ا�فهوم أغلبه اصطالحات، يتوقف فهم كث± من الكتب�طلبة العلم ألن حاجتهم إ

ل ذلك معرفة معانيها وا�راد بها، وهو مفيد p الرد S ا�خالفw من الفالسفة و�وهم، و إلزامهم بنفس أد�هم، كما فع
شيخ اإلسالم ابن تيمية رÒه اهللا وغ±ه من السلف، وال يظهر � فرق p ا�اجة إ� تعلم علم ا�نطق بw ناقص القر°ة 

فهمها �ى ا�ميع سواء، لكن هذا الbجيح البد أن يكون مقيداً إ� اجة وا�ألن ا�نطق أغلبه اصطالحات  ،و®ملها
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° wأكيد عليهما ل� يف سنب(ط�جيح فهماً صحيحاً دقيقاً اbهم هذا ال: 
علوم الكتاب والسنة، ما يأ³ إنسان ألول وهلة ال  معرفة أن يكون ا�شتغل بعلم ا�نطق R قدٌم راسخة p: ال(ط األول

م يأ³ ليس R علم ودراية بنصوص الكتاب والسنة ث، يعلم أدلة األحÉم، ال يعلم كتب ا�فس±، لم يقرأ S العلماء وا�شايخ
 !فعهنهذا يåه وال يال ! تعلم علم ا�نطق مباÊةيمباÊة 
رد أو قبول ما يتلقاه من هذا العلم، p يكون R قدم راسخة p علوم الكتاب والسنة �اذا؟ ح� تكون معياراً  أنفعليه 

 .لفالسفة ومن تبعهمالكتاب والسنة مßان ¥ذا العلم، وغ±ه من العلوم، ال العكس كما يراه اأي Æيث يكونان 
ُ  :ال(ط ا:ا9 شتغل به p هذا العلم خا�اً من شوائب وعقائد الفالسفة وÎمهم وخوضهم p اإل¥يات، وهذا أن يكون ما ي

حقيقة و¹ن ¤ن هذا ال(ط الزم �ميع األقوال كما سبق، إال أن� أحب ا�أكيد عليه ح� ال يتوهم متوهم اإلطالق، هذا 
ح p حكم تعلم علم ا�نطق أنه ُ°ث عليه طلبة العلم �تعلموا األصول والعقيدة، لكن بهذين ال(طw هو القول الراج
 .اrين ذكرتهما

    ))))0000((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
و}يفية ، وá هذا ا�رس سوف نتناول ال�م عن نشأة علم ا�نطق، p ا�رس ا�ا� ¤ن øمنا عن حكم تعلم علم ا�نطق

 .نتقاR للمسلمwا
ما أمكنه اهللا سبحانه بفاrهن اör واصل  ،ا�نطق مستقر p نفس T ذي لبأي إن هذا العلم "ن حزم رÒه اهللا اب: يقول

وا�ق أن  ،وابن حزم هنا يش± إ� أن قواعد هذا العلم بََدهية مستقرة p العقول "وتعا� من سعة الفهم إ� فوائد هذا العلم
ولو ¤ن األمر كذلك �ا احتيج إ� تعلمه  ،إذ ليست T قواعد هذا العلم بََدهية ،هذا ال�م فيه نوع مبالغة وفيه تعميم

بل يمكن أن يقال إن منها ما هو صحيح ومنها ما هو ظاهر  ،ومنها ما هو بدZ ،بل إن منها ما هو نظري وتعليمه أصال،
ن علم و¹نما ذكرت هذا أل، يمكن قبوRيمكن قبوRيمكن قبوRيمكن قبوRفال�م عن بدهية علم ا�نطق فيها نوع تعميم ال فال�م عن بدهية علم ا�نطق فيها نوع تعميم ال فال�م عن بدهية علم ا�نطق فيها نوع تعميم ال فال�م عن بدهية علم ا�نطق فيها نوع تعميم ال وS ذلك ، اFطالن والفساد

ن خلقه اهللا جل أن هذا اإلنسان منذ أل ،ا�نطق إذا قلنا ببدهيته p العقول يكون نشأة هذا العلم مع نشأة وجود اإلنسان
 ،عميمة و}ما قلنا أن فيها نوع من ا�يهذا S القول باFده، يكون معه ا�نطق اً وما دام أن معه عقله إذ، عقلهبوعال وهو 

 .ن ذكرناأبل إن فيها ما هو باطل كما سبق و ما هو كذلك ومنها ما ليس كذلك، ان قواعد علم ا�نطق منهأإذ 
وذلك إن أهل أثينا من ا�ونان ¤نوا يهتمون  ،إ� القرن اjامس قبل ا�يالدإ� القرن اjامس قبل ا�يالدإ� القرن اjامس قبل ا�يالدإ� القرن اjامس قبل ا�يالدأما عن تاريخ نشأة علم ا�نطق فإن بدايته تعود 

وهؤالء القوم السفسطائية ¤نوا يبنون جدا¥م  ،وقد نزح إ�هم ©اعة من السفسطائيw ،با�دل وا�ناظرة وا�ناقشة كث±ا
ويزعمون أن ا�قيقة أمر وه� بد�ل  ،حيث يرون استحالة وجود مقياس للحق ،تهم S فكرة إنكار ا�قاومناقش

ثر üء p ذلك أال سيكون ¥م وهؤالء بطبيعة ا� ،كما لم يكن �يهم مقياس واضح للخ± وال(، اختالف اXاس فيها
و¹نكار ا�قائق و¹نكار ا�ق ومعاي± ، وجود مثل هؤالء وشيوع نهجهم p ا�ناظراتلو}ردة فعل  ،وS تلك اFالد، ا�جتمع

و¹مÉنية  ،ويؤصل �نهجية إمÉنية الوصول إ� حقيقة اj± وال( ،ظهر من ينكر مثل هذا اXمط من ا�فك± ؛اj± وال(
فقد اهتم سقراط وتالميذه بمعرفة الطريق ا�وصل إ� حقيقة اj±  )سقراط( ومن أو�ك الفيلسوف ،مقياس للحق وضع
وهكذا  ،p �السهم وá أماكنهم وä áمعاتهم مع ا�الميذ ومع ا�خالفw ،خذوا يناقشون هذا األمر S ا�ألأو ،وال(

خذ أيضا °رر قضية أو ،، أفالطون بعد سقراط سار S هذا ا�نوال)طونأفال(شاع مثل هذا األمر، ¤ن من تالميذ سقراط 
±jاطل وال( واFو}ما تعلمون أن قضية وضع معاي±  ،وفق رؤاهم ووفق رؤى ما أنتجته عقو¥م ،وضع معاي± للحق وا
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 .خرللحق واFاطل واj± وال( إذا ¤نت �ض عقول فإنها قد تهتدي Fعضه وقد تضل عن بعضها اآل
 ،فوضع ال(وط والقواعد الåورية للتفك± ،قبل ا�يالد P11اطاليس ا�توì طرسأجاء بعد أفالطون تلميذه أرسطو أو 

 ،وقد س� هذا با�نطق الصوري لعنايته بصورة الفكر دون مادته ومعناه ،ووضع اللِبنات األساسية لعلم ا�نطق الصوري
بوضع  والعتنائهبهذا اXمط p ا�فك±  الهتمامه) أرسطو(ذكر ا�علم األول فهو فإذا  ،وrلك س� أرسطو با�علم األول

ن يهتمون بهذا العلم وولم يكن العرب وا�سلم ،ا كغ±ه من العلومي�فك±، تطور هذا العلم تدرpÈ االقواعد الåورية 
شجع الفالسفة ا�ونانيp w مS õ تر©ة  حد أمراء ب� أمية هو أول منأويقال أن خا� بن يزيد  ،ألنه ليس من علومهم

لكن بطبيعة ا�ال ¤نت بدايات و®نت  ،ولعلها ¤نت أول الb©ات العلمية p اإلسالم ،بعض الكتب ا�ونانية إ� العربية
 .وهو مõوهو مõوهو مõوهو مSõ نطاق ضيق وá مÉن وحيد 
وهارون  ،ه�0/ ا�نوáعهد أô جعفر ا�نصور  كp Ø عõ ا�ولة العباسية والسيما pأنشاط حر}ة الb©ة ¤ن بش� 

 ìالرشيد ا�تو/÷Pة ولغرض  ،}ما تعلمون أن هارون الرشيد قد أسس بيت ا�كمة ¥ذا الغرضو ،ه©bاالتصاللغرض ال 
مة مة مة مة ققققو®نت  ،أيضا من األماكن ال¬ تُر©ت فيه كث± من كتب الفالسفة بيت ا�كمةبيت ا�كمةبيت ا�كمةبيت ا�كمةفÉن  ،ا:قاp مع ا:قافات األخرى

و®ن من ضمن الكتب ا�b©ة p عهده كتب  ،ه�/1ا�توì  عهد ا�أمونعهد ا�أمونعهد ا�أمونعهد ا�أمونحر}ة الb©ة لعلم ا�نطق والفلسفة p  ازدهارازدهارازدهارازدهار
و}ذلك كتابه العبارة وا�حليالت  ،ورéنونورجانون أو األأرسطو مثل كتاب اآللة اrي وضعه أرسطو وعنونه بعنوان األ

Àهذه تر ،وغ±ها ،وا�قوالت األو Tعهد ا�أمون p هذا الوقت p ت©. 
كما ترجم كتاب ا�دخل  ،وقد ترجم كث± من كتب أرسطو) عبد اهللا بن ا�قفع(Ýن اشتهر بالb©ة وا�أ�ف p علم ا�نطق 

وهكذا بدأت الفلسفة  ،وهو p ا�قيقة �لميذه غورفوريوس الصوري ،ألرسطو أواrي ينسب خط ،ا�عروف بساغو�
يعقوب بن إسحاق قد ارتبط  واسمهعلم أن الكندي الفيلسوف ا�سلم ا�عروف و}ما يُ علوم ا�سلمw، ل p وا�نطق تدخ

أول أول أول أول فÉن هو حقا  ،ه÷PPا�توì  أبو نõ الفاراôأبو نõ الفاراôأبو نõ الفاراôأبو نõ الفاراôنه لم يتعا� ا�نطق S نطاق واضح كما تعا� أاسمه كث±ا بالفلسفة إال 
برز كتب الفاراô كتاب أو®ن من  ،Êوحات عديدة S كتب أرسطووقدم  ،األرسطي الفالسفة اrين تأثروا با�نطقالفالسفة اrين تأثروا با�نطقالفالسفة اrين تأثروا با�نطقالفالسفة اrين تأثروا با�نطق

أصبح الفاراô الفيلسوف ا�سلم هو  إذاً  ،عتناء ح� أصبح يعرف با�علم ا:ا9وقد اعت� با�نطق éية اال ،إحصاء العلوم
 .با�نطق األرسطي الهتمامها�علم ا:ا9 

طروحات الفاراô أو®ن من أك^ الفالسفة ا�ت مw تأثرا ب�O1ا�توì  تدرج هذا العلم ح� ¤ن زمن أô عò بن سيناء
(قw وغ±ها موسوعة الشفاء و}تاب اإلشارات وا�نبيهات و}تاب منطق ا� اوصنف عدة مصنفات p ذلك منه ،با�نطق

ثل أبو سليمان ا�نط½ والسجستا9 م ،وتابع ابن سيناء p ا�أثر با�نطق األرسطي فالسفة مدرسة بغداد ا�نطقية ،من كتبه
متد هذا ا�أث± ح� وصل إ� بالد ا�غرب العر� فوصل هذا ا�نطق إ� �موعة من علماء ا�سلمw أمثال ابن ا، واوغ±هم

وغ±هم من الفالسفة ا�سلم0w÷0رشد ا�فيد ا�توì سنة . 
ليه ا�ونانيون إ� أن انتقل بواسطة الb©ة إ� ا�سلمw وأصبح منهم هذا ا�درج p انتقال ا�نطق من علم يونا9 قام ع إذاً 

هتموا بالعلوم اعض العلماء ال(عيw اrين �Fاولة  أن جاء الحقاً  فالسفة أيضا °اكون فالسفة ا�ونان p هذا العلم، إ�
وقد استخدم الغزا� أسا�ب القياس ال¬  ،p إدخال علم ا�نطق إ� علم أصول الفقهرÒه اهللا ال(عية من أمثال الغزا� 

حاول الغزا� أن يدخل ا�نطق إ� علم ، ستدالل ال¬ اعتمدها p استنباط األحÉم ال(عيةومناهج اال ،وضعها أرسطو
حيث بدأه بمقدمة منطقية S خالف >دة  وقد äلت جهوده p هذا الصدد p كتابه ا�ستص� من علم األصول، ،األصول
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 أنه قد أدخل مقدمة منطقية ¤ملة تشمل أك^ األمور ا�تعلقة با�نطق p كتاٍب  فلم يعرف عن أصو�، صو�w قبلهاأل
معيار "وقد سبق صنيعه هذا أن ألف كتابp w ا�نطق هما ، شتهر بهذا األمرا� كأول من اأصو� ¤ن ذلك S يد الغز

الغزا�  ا�نطق األرسطي p بناء مقدمات للوصول إ� أحÉم Êعية، إذاً  حاول فيهما توظيف منهجية "�ك اXظر"و "العلم
سبقته p ذلك من بعض  ةو¹ن ¤نت هناك مؤلفات أصو� ،¤ن R السبق p إضافة علم ا�نطق p كتب أصول الفقه

من وضع مقدمة  لكنها لم تكن S نسق ما جاء به الغزا� ،األصو�w تناولت فن ا�نطق أو بعض قواعده ومناهجه
 .أصو� منطقية ¤ملة p صدر كتاٍب 

 هوقد ألف في ،رف بثنائه S علم ا�نطق و¹شادته به ومدافعته عنهواrي عُ  �O0 ا�توì سنةك ابن حزم الظاهري و�ومن أ
األلفاظ ا�ائرة ( سماه اً باب "اإلحÉم p أصول األحÉم"وعقد p كتابه األصو�  )ا�قريب p حدود ا�نطق( كتابه ا�عروف
ويوظفها p قد حاول أن يدخل األقيسة ا�نطقية األرسطية ف �Oþو}ذلك فعل أبو ا�عا� ا�وي� ا�توì ، )بw أهل اXظر

غ± أن ا�ب� الواضح إلدخال علم ا�نطق p األصول ¤ن S يد  ،علم األصول ويستخدمها p استنباط األحÉم ال(عية
ف� نظر ال ي	ن بهذا ا�عيار (ل إ� حد اعتباره معيار لصحة العلوم حيث يقول p كتابه معيار العلوم واrي وص ،الغزا�

 .هكذا قال الغزا� p كتابه معيار العلوم) واإلغواءغ± مأمون الفوائد  ،نه فاسد العبارةأهذا ا�عيار فاعلم بوال يعاير 
دخلوا ا�صطلحات أو ،فقدموا لكتبهم األصو�ة بمقدمات منطقية ،وهكذا سار S نهج الغزا� ©ع من علماء األصول

صدره بمقدمة  "ة ا�ناظرنَ روضة اXاظر وجُ "ر كتابه قدامة ا�قدü فقد صدّ  ابنومنهم  ،قيسة ا�نطقية p علم األصولواأل
Èابية وأخرى سلبية °سن إ اً و}ذلك ابن ا�اجب ا�ال� وغ±هم، و®ن ¥ذا الصنيع آثار ،أصو�ة S نهج الغزا� تماما

بعض  pبل أصبح  ،، أصبح اآلن علم ا�نطق علم موجود p كتب األصولاالختصارp هذا ا�قام بÅء من  اا�نويه عليه
 .كتب األصول كمقدمة ¥ذه الكتب

 : : : : Èابية p إدخال علم ا�نطق p أصول الفقهÈابية p إدخال علم ا�نطق p أصول الفقهÈابية p إدخال علم ا�نطق p أصول الفقهÈابية p إدخال علم ا�نطق p أصول الفقهاآلثار اإلاآلثار اإلاآلثار اإلاآلثار اإلبعض بعض بعض بعض 
ن عندهم جهد كب± أا�ناطقة معروفون بفبه ا�فريق الواضح p دالالت األلفاظ،  واrي °صل ا�مß بw ا�صطلحات -/

فÉن p إدخال علم ا�نطق إ� علم األصول نوع من الفائدة  ،ß ا�صطلحات وا�فريق بينها وÊحها و¹يضاحهايp تم
 .صطلحات وا�فريق بينها وا�مß بينها بدقةا�ب االهتمامÈابية وZ اإل

من ا�علوم أن علم ا�نطق فيه ، ودحض شبه وحجج ا�خالفw ومناقشه اآلراء وا�الئل اFاطلة اء ا�دل وا�ناقشةإثر -1
فاستخدم األصو�ون هذا العلم �ناقشة اآلراء ا�خالفة لآلراء ال¬  ،لجدل وا�ناقشة، فيه مناقشه قوية لآلراء واألدلةلإثراء 

 .�نطق إثراء للمناقشات األصو�ة وا�دل األصو�يتبنونها فÉن p إدخاp R علم ا
 : : : : إلدخال علم ا�نطق p أصول الفقه ويمكن تلخيصهاإلدخال علم ا�نطق p أصول الفقه ويمكن تلخيصهاإلدخال علم ا�نطق p أصول الفقه ويمكن تلخيصهاإلدخال علم ا�نطق p أصول الفقه ويمكن تلخيصها    ةةةةسلبيسلبيسلبيسلبيالالالالثار ثار ثار ثار اآلاآلاآلاآل
Ýا أضاع األوقات واستنفذ ا�هود من غ± كب±  ،ا�بالغة p صناعة ا�دود وا�عريفات للوصول إ� حد سالم من اXقض -/

ثم نقض T  منطقياً  �عريفات Êحاً االث أو أربع أو �س تعريفات وÊح جد p بعض كتب األصول ذكر ثفت ئل،طا
، هذا األمر p ا�قيقة كون دوا�ك  >لم بعد ذلك وهكذا هتعريف S حده واjروج بتعريف جديد يمكن أن ينقض

هد والطاقة R � اللب قد يستنفذ ا�إلكن كونه يضيع صفحات كث±ة قبل أن يصل  ،جيد ءالعالم يعرف ا�صطلحات ·
ªي يقرأ كتابه قبل أن يصل إ� الغرض الرئيrة، ولطالب العلم ا� افهو يبدأ ويف� وقت وهو بيان حكم ا�سألة األصو

¤ن p إدخال علم ا�نطق p أصول الفقه  p ا�قدمات قبل أن يصل إ� ا�سائل األصو�ة وبيان ا�كم فيها، إذاً  كب±اً 
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زائد بصياغة ا�دود وا�قييد ب(وط وضع ا�دود وا�عريفات وال	مت p صناعة ا�دود Ýا أدى أصبح فيه نوع اهتمام 
الغاية من وضع ا�عريف وا�د هو إيضاح  ،فا�اجة Z إيضاح ا�حدود ،إ� اjروج عن ا�اجة إ� ذكر مثل هذه ا�دود

وحشد  ،	مت p صناعة ا�د و}ونه سالم من أي نقضفإذا خرج عن هذا األمر إ� ال ا�حدود وا�عرف وتمßه عن غ±ه،
 kُ رج اإلنسان عن مراده ويضيع عليه وقت طويلا�ناقشات الكث±ة بسبب ذلك. 

كيب عن اXظر p افانشغلوا بتحليل األلفاظ والb، إشغال علماء ا�سلمw وطالب العلم ال(« بالوسائل عن الغايات-1
لت غفإذا اشت ،ة، ا�نطق هو وسيلة وليس éيةيقسية ا�نطقية وغ±ها عن اXصوص ال(عاع األانشغلوا بأنو ا�عا9 وا�را�،

تعطي األمر حجمه ومßانه الطبيú أن بالوسيلة عن الغاية تكون قد أهلكت طاقة وأهدرت وقتا والقضية ما Z إال 
إلشÉالت واآلثار السلبية إلدخال علم ا�نطق فتجعل الوسيلة وسيلة وال �رجها إ� أن تصبح éية وهدفا، فÉن من ضمن ا

، فÉن هناك انشغال فاق p بعض األحيان االهتمام با�سائل األصو�ة نفسها ،به كب±ا االهتمامنه أصبح أp أصول الفقه 
 .بالوسائل عن الغايات

P- ته القر°ة، وحقيقة علم أصول وبذل وسعه وأسعف °يط بها إال من استنفد جهده نه أصبح من العلوم الصعبة ال¬ الأ
بل هو  ،صعوبة بنفس الواقع ا�وجود p كث± من الكتب األصو�ة اً وليس صعب، الفقه ليس بهذه الصعوبة بهذا القدر

لكن إدخال علم ا�نطق p أصول الفقه  ،صعبة تسهلة وليس انهأنه من العلوم ال¬ يمكن أن يقال أيمكن أن يقال 
نه من العلوم ال¬ أجعل اrي يريد أن °يط به البد أن °يط بعلم ا�نطق وعلم ا�نطق معروف جعل هذا العلم صعبا، ف

هذه بعض اآلثار السلبية p ، فÉن p إدخاp R علم األصول نوع صعوبة S من يطلب هذا العلم ،فيها نوع من الصعوبة
 .إدخال علم ا�نطق p علم األصول

  اذا ندرس علم ا�نطق؟اذا ندرس علم ا�نطق؟اذا ندرس علم ا�نطق؟اذا ندرس علم ا�نطق؟����
يفهم إال  فكث± من كتب األصول والعقيدة ال ،�Ë لكث± من الكتب األصو�ة والعقديةألواقع ا�لن باب اإلذ>ن م -/

فيها أدلة تب�  ،كث± من الكتب فيها مصطلحات منطقية ،قيسة ا�نطقية، فنحن أمام واقع تأ�Ëبمعرفة ا�صطلحات واأل
 Sكتاب من الكتب البد أن ¸يط علما بهذه ا�صطلحات وبهذه  أتريد أن تقرأنت يا طالب العلم عندما  ،قيسة منطقيةأ
لشيخ اإلسالم ابن تيمية هذا يوجد فيه كث± من ا�صطلحات  )درء تعارض العقل واXقل( مثال كتاب ،قيسة ا�نطقيةاأل

فÉن  ،اطقة وأصحاب القانون الµمناقشات شيخ اإلسالم ابن تيمية مع الفالسفة وا�ن هفي ،يوجد فيه أدلة منطقية ،ا�نطقية
 .ا�قصود بهذه ا�صطلحاتما ألجل أن تفهم هذا العلم أو الكتاب البد أن تعرف 

وفرق بw السور الµ (p رده S بعض ا�خالفw يقول ) درء تعارض العقل واXقل(فمثال الشيخ p إحدى ا�واطن p كتاب 
هذه ألفاظ  ،تفهم هذه العبارة البد أن تعرف ما مع� الµ ا�سور والسور الµ، أنت عندما تريد أن )وبw الµ ا�سور

مثل  أمنطقية ¸تاج إ� معرفة معناها وال يمكن معرفة معناها ح� تفهم علم ا�نطق وتعرف مصطلحاته ثم بعد ذلك تقر
فنحن أمام واقع  ،فقهية فيها مثل هذاقيسة ا�نطقية، كث± من كتب األصول الهذه الكتب ال¬ فيها بعض ا�صطلحات واأل

Ë�و°تاج إ� قراءة بعض كتب العقيدة فيها  ،طالب العلم °تاج إ� قراءة بعض كتب األصول وبعضها كتب مهمةو ،تأ
ذلك إ� ب°تاج  ،قيسة منطقيةأوفيها مصطلحات منطقية وأدلة مبنية S  ،مناقشات وفيها فوائد و¹ثراء °تاج إ� قراءتها

 .فة علم ا�نطق ح� يتس� R أن يقف S معا9 مثل هذه ا�صطلحات وهذه األدلةمعر
1- wمن الفالسفة وا�ناطقة وا�ت م wا�خالف S خصومتهم ¥م قطع أوهذا بال شك  ،�حض حججهم بأجناسها للرد p
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وبمقدماته ا�نطقية ال¬ يأ³  ،هو وبعلمه ،دحض حجته Æجته هوأفعندما أرد S ا�خالف بنفس منهجه و ،وá خالفهم
S ا�ناطقة بها مقدمات صحيحة رد  ،rلك شيخ اإلسالم ¤ن عنده مقدمات رد بها S ا�ناطقة، قطع Rأالشك أنها  ؛بها

بناء  ،وهدم من جانب آخر ،فÉن عنده بناء من جانب ،وأيضا عنده جانب هدم للمقدمات ا�نطقية الفاسدة ،وأفحمهم
 .ومقدمات فاسدة س� إ� إبطا¥ا وبيان فسادها ،نطقية صحيحة استعملها p الرد S ا�خالفÞ wنس أد�هممقدمات م

     ....أول ما يمكن أن نقف عليه p علم ا�نطق وهو ا�بحث األولوهو  مبحث العلم وأقسامهمبحث العلم وأقسامهمبحث العلم وأقسامهمبحث العلم وأقسامه
، اء ¤ن للتصورات أو ا�صديقاتسو ،داركداركداركداركمطلق اإلمطلق اإلمطلق اإلمطلق اإلوا�راد به هنا  ،يطلق S عدة أشياء من حيث اللغةالعلم العلم العلم العلم مصطلح 
لو ، فإذا وصلت اXفس إ� ا�ع� بتمامه فمع� ذلك أنها مدر}ة R ،وصول اXفس إ� ا�ع� بتمامهوصول اXفس إ� ا�ع� بتمامهوصول اXفس إ� ا�ع� بتمامهوصول اXفس إ� ا�ع� بتمامه :كما سبق معناه    واإلدراكواإلدراكواإلدراكواإلدراك

  .وال يسÏ إدراك يسÏ شعوريسÏ شعوريسÏ شعوريسÏ شعورهذا  وصلت إ� ا�ع� ال بتمامهوصلت إ� ا�ع� ال بتمامهوصلت إ� ا�ع� ال بتمامهوصلت إ� ا�ع� ال بتمامه
 :اك ينقسم من حيث القوة والضعف إ� أقسام وهذا اإلدر ،مع� اإلدراك وصول اXفس إ� ا�ع� بتمامه

 Ïسلم ا�در®تسلم ا�در®تسلم ا�در®تسلم ا�در®ت""""تس""""، Zو : 

  .وهذا يسÏ يقينا أو علما ،اإلدراك ا�ازم ا�طابق للواقع -/
 .وبعضهم يسميه جهال ويقصد ا�هل ا�ر}ب ،وهذا يسÏ اعتقاد ،اإلدراك ا�ازم غ± ا�طابق للواقع -1
P-  ًظنا Ïاإلدراك الراجح ويس. 
O- وهماً ا Ïإلدراك ا�رجوح ويس. 
0-  

ً
Éش Ïويس wاإلدراك ا�تساوي الطرف. 

    ))))íííí((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
، وقلنا أن اإلدراك ينقسم من حيث القوة والضعف إ� أقسام، وهذه كنا p ا�رس السابق قد تكلمنا عن سلم ا�در®ت

 : األقسام تسÏ سلم ا�در®ت

فإذا ¤ن هناك إدراك جازم مطابق للواقع يع� صحيح فهذا  ،ازم ا�طابق للواقعوهو اإلدراك ا� ا�قw أو العلما�قw أو العلما�قw أو العلما�قw أو العلم :القسم األول
wعلم أو يق Ïيس. 

لعقائد اFاطلة مثل عقيدة ¤ ،وهو اإلدراك ا�ازم غ± ا�طابق للواقع ب،بعضهم ا�هل ا�ر} هويسمي ،االعتقاداالعتقاداالعتقاداالعتقاد :القسم ا:ا9
  .هو إدراك جازم غ± مطابق للواقع إذاً  ،نت ×الفة للواقعف¶ عقيدة جازمة p نفوس معتقديها و¹ن ¤ ،ا�ثليث

نه أ نه مثالً ظفإذا غلب S  ،وهو ن� كأن يط± طائر ف±اه الرا  فيحسبه صقراً  ،ناً ظويسÏ  ،اإلدراك الراجحاإلدراك الراجحاإلدراك الراجحاإلدراك الراجح :القسم ا:الث
 ،غلبة الظن يهيسمبعضهم و ،ناً هذا ا�انب الراجح عنده يسÏ ظ ،نه صقرأ¤ن هذا اإلدراك يغلب S ظن الرا  لو  ،صقر

 ،وا�رجوح يسÏ وهم ،حينئذ هذا الراجح يسÏ ظن ،واإلدراك ا�رجوح كأن يbدد بw كونه صقر أو ن� فيbجح R أنه صقر
 .إذا هذا القسم ا:الث اإلدراك الراجح ويسÏ ظنا

  .ويسÏ وهماً  اإلدراك ا�رجوحاإلدراك ا�رجوحاإلدراك ا�رجوحاإلدراك ا�رجوح :القسم الرابع
طائرا كأن يرى  ،ب جانب S جانبغل! فال يُ  ،تاماً  يع� أن يستوي طرá الÅء استواءً  ،تساويتساويتساويتساوياإلدراك ا�اإلدراك ا�اإلدراك ا�اإلدراك ا� :القسم اjامس

 .هذا يسÏ شك ذٍ ئفحين ء،فال يbجح R · ،دري أهو صقر أو ن� ويستوي عنده األمرأ ال فيقول
 .الشك. 0الوهم . Oالظن . Pاالعتقاد . 1العلم وا�قw . /: إذاً سلم ا�در®ت

    ::::لعلم من حيث ما يتعلق بهلعلم من حيث ما يتعلق بهلعلم من حيث ما يتعلق بهلعلم من حيث ما يتعلق بهأقسام اأقسام اأقسام اأقسام ا
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wصور ،وهو بهذا ينقسم إ� قسم�صديق ،القسم األول ا�وا:ا9 ا. 
أو هو  ،سبق وأن عرفناه وقلنا أن ا�صور هو حصول صورة الÅء p اrهن من غ± ا�كم عليه ا�صورا�صورا�صورا�صور    ::::القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول

إدراك مع�  ،إدراك مع� امرأة ،إدراك مع� >لمب ذلك ومثلنا S ،إدراك معا9 ا�فردة من غ± إثبات ·ء ¥ا أو نفيه عنها
فهذه تسÏ تصورات إدراك مع� ا�فردة يسÏ  ،وهكذا إدراك مع� ناطق ،إدراك مع� ضاحك، ،إدراك مع� رجل ،زيد

 .تصورات
يد أو �مد أو السماء أو ¤ل مة الواحدة مثل ز ما ليست فيه نسبةما ليست فيه نسبةما ليست فيه نسبةما ليست فيه نسبةبل إنه يشمل ، فقط ال مة الواحدةال مة الواحدةال مة الواحدةال مة الواحدةهنا ليس معناه  وا�فرد

مثل نسبة إضافية كما لو قلنا غالم زيد أو ناقة صالح، ماذا عن ناقة  ،كميةويشمل ما فيه نسبة غ± حُ  ،األرض أو �و ذلك
ألنها و¹ن ¤نت لفظتw و"متw إال أنها p ا�صور  ،لم �كم عليها بÅء، فالنسبة اإلضافية من باب ا�صور ؟صالح

�ن قلنا وألنه ليس فيها حكم،  ،فيب½ األمر فيه �رد تصور ،حدة، إذاً ناقة صالح، قلم �مد لم �كم عليها¤�فردة الوا
ة ·ء p اrهن من دون حكم عليه رأن ا�صور هو إدراك معا9 مفردة دون إثبات ·ء ¥ا أو نفيه عنها، أو حصول صو

 Ëإثبات والبن. 
لم نقل الوردة  ،كقوXا الوردة الصفراء، ا:وب األبيض وهكذا، لم �كم عليه ييديةييديةييديةييديةالنسبة ا�قالنسبة ا�قالنسبة ا�قالنسبة ا�قأيضاً  من ا�فرداتكذلك 

فيكون هذا من  ،�ن فقط قلنا الوردة الصفراء ماذا ؟ لم �كم عليها بÅء ،الصفراء ©يلة ح� تكون النسبة حكمية
·ء آخر إÈاباً أو سلباً، نفياً أو إثباتاً، ألننا قلنا أن ا�صديقات Z نسبة ·ء إ�  ،باب ا�صورات ال من باب ا�صديقات

هنا لم �كم، لم ننسب، و¹نما قلنا الوردة الصفراء، ولكن لو قلنا الوردة صفراء �كمنا S الوردة بأنها صفراء، أو لو أما 
بw ا�قييد  ماذا ؟ لم �كم عليه، فnيد ا�فريق ،قد حكمنا عليه، لكن لو قلنا ا:وب األبيض نكونقلنا ا:وب أبيض 

فنحن نريد أن نتصور مثًال ما Z الوردة الصفراء، فتكون حكمها  ،وبw ا�كم S الÅء، فنحن ما زXا p ا�صور
 .تدخل p باب ا�صور وال تدخل p باب ا�صديقفحكم ا�فردة الواحدة 

لحات، و¹نما س� بالقول الشارح ل(حه أو �و ذلك من ا�صط ،أو با�د ،أو با�عريف ،يسÏ هذا ا�صور بالقول الشارح
 .ماهيات األشياء أي حقائقها

 ا�صديقا�صديقا�صديقا�صديق    ::::ما يتعلق به هوما يتعلق به هوما يتعلق به هوما يتعلق به هو    اعتباراعتباراعتباراعتبارالقسم ا:ا9 من أقسام العلم بالقسم ا:ا9 من أقسام العلم بالقسم ا:ا9 من أقسام العلم بالقسم ا:ا9 من أقسام العلم ب

نسبة ا�ع� إ� اآلخر إثباتاً أو نفياً، أو هو اإلدراك اrي معه حكم، و¹ذا قيل حكم، قضية فيها  :وا�صديق معناه هو
سمية أو إعند اXحاة تسÏ ©لة سواء  ،ون هذه القضية تصديق، وهذه ا�ملة تسÏ تصديقحكم، ©لة فيها حكم، تك

يتكون من حكم  اً وعند الفقهاء يسÏ حكم ،يتكون من مسند ومسند إ�ه اخØي اً فعلية، وعند اFالغيw تسÏ إسناد
 .و�كوم عليه

Rحاة مر}بة من مب: مثاXمر حرام، فهذه ©لة عند اjعند لو قلنا ا Ïوهو حرام، هذا ا�بتدأ يس Øمر، وخjتدأ وهو ا
 وينتج عنهما ا�صديق، وهذه ا�ملة تسÏ عند اXحاة ©لة 

ً
 واØj عندهم يسÏ �موال

ً
سمية وعند إا�ناطقة موضو>

  .ا�صديق هذا يكون p القضايا ال¬ يكون فيها نسبة حكمية ا�ناطقة قضية، إذاً 
 : : : : طريق ا�وصلة إ�هطريق ا�وصلة إ�هطريق ا�وصلة إ�هطريق ا�وصلة إ�همن حيث المن حيث المن حيث المن حيث ال    ممممأقسام العلأقسام العلأقسام العلأقسام العل

wوري  -/ :العلم ينتج عن طريقD طريق نظري أو  -1طريق 

نظر ح� تفكر وأن توهو اrي ال °تاج اrهن p تصوره إ� فكر ونظر، هو ·ء Dوري ال ¸تاج إ�  ::::الطريق الåوريالطريق الåوريالطريق الåوريالطريق الåوري
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 . تصل إ�ه

  .هو اrي °تاج اrهن p تصوره إ� فكر ونظر ::::الطريق اXظريالطريق اXظريالطريق اXظريالطريق اXظري
لكن أحدهما وهو الåوري ال ¸تاج معه إ� تأمل ونظر مثل  وهما كذلك، ،ي واXظري قد يؤديان بك إ� العلمالåور

 . ح� تصل إ�ه±فكتالÅء اFدZ، أما اXظري ¸تاج إ� نظر ¸تاج إ� 
 : ا أربع صوروS ذلك ينتج عندن  قد يكون Dورياً وقد يكون نظرياً،اrي مر معنا وÕ من ا�صور وا�صديق 

 ا�صور اXظري -1   ا�صور الåوري -/

P- وريåصديق ال�ا  O-  ظريXصديق ا�ا 

 .تصور السماء أو تصور األرض أو تصور الليل أو اXهار أو �و ذلك: ا�صور الåوري مثال
ء أو الليل أو األرض ·ء السماء ال يمكن أن يأ³ أحد ويقول ما مع� السماء، ألن معرفة السما ©لة فيها إذا ذكرنا
 .Dوري

حقيقة الكهرباء، الروح �ن ال نراها وال نلمسها، نرى  ،أو مثل تصور الكهرباء ،مثل تصور الروح: مثال ا�صور اXظري
 .آثارها p ا�ياة، عندنا أوصاف ¥ا، لكن �ن لم نشاهدها rلك تصورها يبû نظرياً 

S  ،قد جاء أدلة S أن هذه الروح متحر}ة ،ة ا�الة عليها من الكتاب أو السنة#مع األدلة p وصف الروح، مثًال األدل
ع أدلة كث±ة p الروح ن َ© لكن ا�صور p الروح kتلف، مَ  ،�ن نثبتها ،أنها تصعد وت�ل، أدلة Êعية دلت S ذلك

$الف السماء، فالسماء ال�  ،ن أقلوصل إ� معلومات أك^، من ¤ن عنده جهالة p بعض هذه األدلة فمعلوماته تكو
 Øأوصافها، إذاً تصورها يعت S هل كث± من األدلة ال¬ تدلÈ اس منXوري معرفته، أما الروح فمن اD يعرفها، أمر

 .تصوراً نظرياً 
ال� يعرف  ،ال ¸تاج ،هل ¸تاج إ� نظر وفكر ح� نصدق أن السماء فوقنا "السماء فوقنا"©لة : مثال ا�صديق الåوري

ولو أحد سألك ما نصف  ،يا ال ¸تاج إ� نظر وفكراهذه قض االثنwهذه القضية وقضية الواحد نصف  إذاً  ،أن السماء فوقنا
wوري ال °تاج إ� نظر وال تأمل إذاً  ،فبدي¶ يقول لك الواحد االثنD هذا تصديق. 

بõك ترى  د! ت عندما تكون p فالة وتنظر إ� األرض بمَ أن "األرض كروية"مثل  :ا�ثال األخ± S ا�صديق اXظري
äد  ،rي دل S كروية األرض؟ دل عليها أدلة كث±ة مثل تعاقب الليل واXهارالكن ما  ،األرض مستقيمة ليست كروية

ها فÉنت * لو ¤نت األرض مستقيمة ألÊقت عليها الشمس دفعه واحدة ،الشمس p بعض األرض ت(ق وبعضها ظالم
ومن  ،ولكن كونها كروية فتجد األرض بعضها �ل وبعضها نهار ة فÉنت T األرض p ظالم،وأظلمت دفعة واحد p نور،

نطلق من الØتغال ثم م� $ط مستقيم اأظن  ،األدلة S كروية األرض ما سبق من الرحالت العلمية مثل رحلة ماجالن
لو ¤نت األرض مستقيمة rهب  ،ستقيم من الØتغال و>د إ� الØتغالمع أن فيه بعض ا�يول وا�عرجات وم� $ط م

لكن هل هذه األدلة Dورية  ةهذه أدل ،نفس ا�نطقة ال¬ ذهب منها إ�أما وأنها كروية سيذهب من منطقة ويعود  ،ومهد
 وهناك أدلة غ±ها ¤لص ،عند T أحد؟ ال Æسب االستكشافات وحسب من حõ هذه األدلة وذكرها

ُ
ثبت ور الفلكية Ýا أ

دلت S أن  ،يةهِ دَ بَ  تأدلة نظرية ليس ، يوجد أدلة كث±ة S حر}ة األرض لكنهاوحر}ة األرض أيضا ،به كروية األرض
 ،األرض متحر}ة وتدور

�ن قلنا p  ،ه مثال أن اjمسة نصف ع( ا�ائةمثلتكذلك من أ ي،من أمثلة ا�صديق اXظر هفالشاهد من هذا أن هذ
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لكن  ،لو سألت واحد ما نصف االثنw مباÊة سيقول لك واحد االثنw،أن الواحد نصف  صديق الåوري قلنا مثاRا�
ستجد  ،يقول ع( ا�ائة ع(ة ونصف الع(ة �سة ،لو سأ�ه ما نصف ع( ا�ائة ال Èيبك S أول وهلة سbاه يتفكر

أما ا�واب  ،هذا تصديق Dوري بدZ االثنwجواب نصف  ناالثنw، ألp مثل جواب نصف  ت%عته p ا�واب ليس
 .عن نصف ع( ا�ائة °تاج إ� نظر وتأمل فهو من باب ا�صديق اXظري

�اذا؟ ألن ا�صديق  ،وتعليماً  وتعلماً  ةً وهنا أنبه S قضية وZ أن ا�صور Èب أن يكون مقدما S ا�صديق ذكرا و}تاب
فأنت إذا ما تصورت األشياء ، حكمك S الÅء فرع عن تصوره :rلك يقول الفقهاءو ،يه�تاج إ� ا�صور ويتوقف عل

p ا�كم S األشياء Æسب ما  ا�رتبة ا:انية p ا�رتبة األوÈ Àب أن تتصور ثم تأ³ بعد ذلك إذاً  !كيف ¸كم عليها
 :األخåي ، يقولصحيحسيكون إذا ¤ن تصورك صحيح فحكمك  ،عليهابه تريد أن ¸كم 

 ودرك نسبٍة بتصديٍق وِسم****         إدراك ُمفرٍد تصّوراً ُعلم        
 .إدراك ا�فردات يسÏ ا�صور، و¹دراك النسب يوسم أو يسÏ با�صديق

م األول عند الوِضع                                       ألنَه ُمقدٌم بالطبع****           وقد!
 . دم ا�صورات قبل ا�صديقات ألنها بطبيعته Z ا�قدمةيع� أنت دائما تق

    ::::ا�اللة وأنواعهاا�اللة وأنواعهاا�اللة وأنواعهاا�اللة وأنواعها
من ا�صورات وا�صديقات مبادئ  ولٍ�  ،ينحõ نظره p أمرين ا�صورات وا�صديقات لم أن ا�نط½! Ýا سبق عُ  

بد لك من مبادئ لعلم  جل أن تأ³ إ� ا�عريف الأمن  ،ا�صورات ¥ا مبادئ ال بد منها من أجل ا�صور د،اصقوم
البد منها قبل أن تبدأ  ،كذلك ا�صديقات ال بد من مبادئ ¥ا ،ولك مقاصد ¥ذه ا�صورات ،ا�عريفات أو لوضع ا�دود

 ا�صديقات وما Z مقاصدها؟ مبادئ؟ وما Z مقاصدهاما Z و ا�صورات فما Z مبادئ ،و¥ا مقاصد ،p أي تصديق
، ا�نس(ال يات اjمس Z  -ا�نهجp وافيا  Êحاً  وستأ³ معنا بإذن اهللا تعا�-اjمس  Z ال يات ا�صوراتا�صوراتا�صوراتا�صوراتمبادئ مبادئ مبادئ مبادئ 
�اذا  ،فهذه Z مبادئ ا�صورات -سوف أبينها إن شاء اهللا تعا� p موضعها- )العرض اjاص، العرض العام اXوع، الفصل،

 ،وما هو اXوع ،ثم ما هو الفصل ،و ا�نس Rف ·ء ح� تعرف ما ه¤نت مبادئ ا�صورات؟ ألنك ال يمكن أن تعر! 
فاإلنسان  ،ا�يوان يع� من ا�ياة ،هو حيوان ناطق :ف اإلنسان ا�عريف ا�نط½ ا�شهور Rفأنت إذا أتيت تعر!  ،وهكذا

هو  أردت أن تقيم تعريفا فالبد أن تعرف ما إذا ال بد إذاً  ،وناطق فصل ،ويقولون أن ا�يوان هنا جنس ،حيوان ناطق
تب� تعريفا  ،واXوع والعرض العام والعرض اjاص وهكذا ،ثم Üتار الفصل ،Üتار األلفاظ ال¬ تدل S األجناس ،ا�نس

ال يمكن أن تعرف تعريفا ح� تعلم مبادئ هذا ا�صور  ،ال يات اjمس Z مبادئ ا�صوراتف إذاً  ،S هذا األساس
  .وZ ال يات اjمس
    ؟؟؟؟ما مقاصد ا�صوراتما مقاصد ا�صوراتما مقاصد ا�صوراتما مقاصد ا�صورات

إ�  ،Z أن تصل إ� القول الشارح ؟لتصورات ما مقصدك منهالتأ³  عندماألنك اآلن  ،Z ا�عريفات ،Z القول الشارح
 .ا�عريف

 .ال يات اjمس :مبادئ ا�صورات Z إذاً 
Z صورات�عريف أو ا�د :مقاصد ا�القول الشارح أو ا.  
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 ؟مقاصدهامقاصدهامقاصدهامقاصدهاما ما ما ما ا�صديقات ما مبادئها وا�صديقات ما مبادئها وا�صديقات ما مبادئها وا�صديقات ما مبادئها و
Z مها مبادئهاÉصديق هو نسبة ·ء إ� ·ءأل ،القضايا وأح�ء إ� ·ء ال يمكن أن يكون إال عن ، ن اÅونسبة ال

¤ن من  إذاً  ،كيف تب� قضية ،Ýا تتألف ،البد أن تعرف كيف تb}ب القضايا البد ح� تُنتج تصديقاً ف إذاً  ،طريق القضية
 .مبادئ ا�صديقات القضايا وأحÉم القضايا

 .القضايا وأحÉمها :ئ ا�صديقات Zمباد إذاً 
 .القياس وأنواعه :مقاصد ا�صديقات هو

Z األقيسة  ا�ناطقةواألدلة عند  تريد أن تنتج أدلة، ؟ألنه ما مقصدك من وضع ا�صورات ،هذه مقاصد ا�صديقات
 .وأنواعه مقاصد ا�صديقات Z القياس ا�نط½ :القضايا وأحÉمها :مبادئ ا�صديقات إذاً  ،ا�نطقية

نما هو p ا�عاp 9 ا�صورات أو إألن نظره  ،وS ذلك فا�نط½ من حيث هو منط½ ال شغل R باأللفاظ وا�اللة
من  ،حتاج ا�نط½ إ� ال�م عن ا�الالت اللفظيةالكن �ا ¤نت هذه ا�عا9 البد ¥ا من ألفاظ تدل عليها  ،ا�صديقات

نقول p األصل أن  ؟من شغل ا�نط½ ت�ن سنت م عن ا�الالت �اذا تكلمنا وZ ليس ،حيث أنها وسيلة إ� مقاصدهم
 ،لكن �ا ¤نت ا�عاp 9 ا�صورات وا�صديقات البد ¥ا من ألفاظ تدل عليها من فنه،ليست  ،ا�نط½ ال شغل R بها

 وأوهو الوصول إ� ا�صورات  ،قاصدهمنها وسيلة إ� مإحتاج ا�نط½ إ� ال�م عن ا�الالت اللفظية من حيث ا
 .ا�صديقات

 ::::ال�م عن ا�اللة وأقسام ا�اللةال�م عن ا�اللة وأقسام ا�اللةال�م عن ا�اللة وأقسام ا�اللةال�م عن ا�اللة وأقسام ا�اللة
 ،فيقال َداللة وِداللة وُداللة ،وا�اللة هنا مثلثة ا�ال، مأخوذة من دل يدل داللة وا�اللة p اللغة

 .اإلرشاداإلرشاداإلرشاداإلرشاد    ::::ا�اللة لغةا�اللة لغةا�اللة لغةا�اللة لغة ومع� 
 .وا:ا9 يسÏ ا�دلول ،األمر األول يسÏ ا�ال، خرف¶ كون أمر Æيث يفهم منه أمر آ ::::وأما p االصطالحوأما p االصطالحوأما p االصطالحوأما p االصطالح

    ::::أقسام ا�اللةأقسام ا�اللةأقسام ا�اللةأقسام ا�اللة
 عتبار اللفظ إ� قسمw عتبار اللفظ إ� قسمw عتبار اللفظ إ� قسمw عتبار اللفظ إ� قسمw اااانقسم ا�اللة بنقسم ا�اللة بنقسم ا�اللة بنقسم ا�اللة بتتتت

  .Z ما ¤ن ا�ال فيها هو اللفظ ا�اللة اللفظية-/
  .Z ما ¤ن ا�ال فيها غ± اللفظ وا�اللة غ± اللفظية-1

Z  ،وعقلية، S ذلك فأقسام ا�اللة هنا من حيث العموم ستة أقسام ة،وطبَعي ،وضعية: وÕ منهما ينقسم إ� ثالثة أقسام
وذلك ناتج عن Dب قس� ا�اللة ال¬ Z لفظية وغ± لفظية p أنواع ا�دلول وهو الوضú والطب1pP،  úَحاصل Dب 

òوالعق. 
بَعية، ا�اللة اللفظية العقلية، ا�اللة غ± ا�اللة اللفظية الوضعية، ا�اللة اللفظية الَط  :هذه األقسام الستة Z ¤�اهذه األقسام الستة Z ¤�اهذه األقسام الستة Z ¤�اهذه األقسام الستة Z ¤�ا����

 .اللفظية الوضعية، ا�اللة غ± اللفظية الَطبَعية، ا�اللة غ± اللفظية العقلية
    ا�اللة اللفظية الوضعيةا�اللة اللفظية الوضعيةا�اللة اللفظية الوضعيةا�اللة اللفظية الوضعية: : : : القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول

Xاطق، داللة األسد Z داللة اللفظ S ا�ع� بواسطة وضع اللفظ بإزاء ا�ع�، مثل داللة اإلنسان S ا�يوان ا: تعريفها
 .S ا�يوان ا�فbس اrي يزأر، داللة ا�صان S ا�يوان الصاهل، هذه *ها من باب ا�الالت اللفظية الوضعية

ووضعوا ا�يوان الصاهل بإزاء لفظة ا�صان، وضعوا ا�يوان  ،أي أن أهل اللغة وضعوا ا�يوان اXاطق بإزاء مع� اإلنسان
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 .لفظة األسد وهكذا، إذاً هذه داللة وضعية لفظية قابلما�فbس اrي يزأر 
    ا�اللة اللفظية الطبَعيةا�اللة اللفظية الطبَعيةا�اللة اللفظية الطبَعيةا�اللة اللفظية الطبَعية: : : : القسم ا:ا9القسم ا:ا9القسم ا:ا9القسم ا:ا9

ألن  ،لفظة آه تدل S ا�ع� بواسطة الطبع، فلفظة آه تدل S األلم: Z داللة اللفظ S ا�ع� بواسطة الطبع، مثل: تعريفها
، ومثل &اخ اإلنسان ظة آه S الطبع من باب ا�اللة اللفظية الطبَعيةفداللة لف ،هذا ·ء طبú أن اإلنسان يتألم قال آه

 .عند ا�صيبة
    ا�اللة اللفظية العقليةا�اللة اللفظية العقليةا�اللة اللفظية العقليةا�اللة اللفظية العقلية: : : : القسم ا:الثالقسم ا:الثالقسم ا:الثالقسم ا:الث

مثل داللة اللفظ ا�سموع من وراء جدار S وجود الالفظ وحياته، أنت ال  ،داللة اللفظ S ا�ع� بواسطة العقل :تعريفها
 .ت م، لكن �ا تسمع øمه من وراء ا�دار هذا يدل S أنه موجود وÍترى الالفظ أنت ال ترى ا�

    ا�اللة غ± اللفظية الوضعيةا�اللة غ± اللفظية الوضعيةا�اللة غ± اللفظية الوضعيةا�اللة غ± اللفظية الوضعية: : : : القسم الرابعالقسم الرابعالقسم الرابعالقسم الرابع
S نعم،  )أي إنزال الرأس ألسفل( مثل داللة اإلشارة هكذا ،Z ما تواضع اXاس وتعارفوا عليه وليس بلفظ: تعريفها
فتواضع اXاس وZ غ± لفظية اآلن أنا لم أتكلم، أحدهم يقول ·ء ، ال S )أي ¸ريك الرأس يمينا وشماال( وهكذا

األستاذ يقصد حر}ة [نعم و¹ذا قلت هكذا فع� ال  ع�فأقول R هكذا، لكن تواضع اXاس وتعارفوا S أن إذا قلت هكذا ف
، االستسالماللة رفع العلم األبيض S وم S معانيها، دسكذلك داللة الر ]إ� أسفل يع� نعم، ويمينا ويسارا يع� ال الرأس

 .داللة إشارات ا�رور S معناها ومفهومها
    ا�اللة غ± اللفظية الطبَعيةا�اللة غ± اللفظية الطبَعيةا�اللة غ± اللفظية الطبَعيةا�اللة غ± اللفظية الطبَعية: : : : القسم اjامسالقسم اjامسالقسم اjامسالقسم اjامس

مثل داللة ا�مرة S اjجل، داللة الصفرة S اjوف، داللة ا�ثاؤب S اXوم،  ،Z ما دل عليها الطبع بال لفظ: تعريفها
 .Òراخجل  اإلنسان غصباً عنه إذاطبعية، ف ف¶ غ± لفظية لكنها

    ا�اللة غ± اللفظية العقليةا�اللة غ± اللفظية العقليةا�اللة غ± اللفظية العقليةا�اللة غ± اللفظية العقلية: : : : القسم السادسالقسم السادسالقسم السادسالقسم السادس
مثل داللة األثر S ا�ؤثر، وا�صنو>ت S الصانع، مثل داللة ا�خان S وجود  ،Z ما دل عليه العقل بال لفظ: تعريفها

 .وهناك حريق رنا هناكدخان فمع� هذا أن  وجدا�ريق، العقل دل S أنه إذا 

    ))))þþþþ((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
 ؟ويب� عليها وينتفع بها ا�اللة ال¬ يستفيدها ،وZ بمثابة عمله اrي يعمله ؟ما Z ا�اللة ال¬ يع� بها ا�نط½

 Z ½صوراتا�اللة اللفظية الوضعيةا�اللة اللفظية الوضعيةا�اللة اللفظية الوضعيةا�اللة اللفظية الوضعيةإن هذه ا�اللة ا�رادة من ا�الالت �ى ا�نط�ا p و ،، ألنه يستخدمها á
ا�عريف، و}ذلك Fناء قضية ألجل بناء القياس أو الØهان العقò اrي يُع� به Fناء Fناء تصور تخدمها يسو، ا�صديقات

 : سيكون øمنا S هذه ا�اللة، اآلن نذكر أقسامها، فا�نط½

 : تنقسم باعتبار دال�ها S ا�عا9 إ� ثالثة أقسام

 امداللة ال	 -P داللة تضمن -1 قةطابَ داللة مُ  -/

 :مثال واحد Èمعهانمثل ب
�ن اآلن p غرفة تتكون من حيطان وسقف وأرضية، داللة ا�يطان والسقف واألرضية S الغرفة Z داللة مطابقة، ألن 

 .حيطان وسقف وأرضية= لفظ الغرفة ، فنحن إذا ذكرناها *ها فنحن طابقنا هذا اللفظف ،الغرفة مكونة من هذه األمور
�ائط S الغرفة، ا�ائط ليس T الغرفة بل هو بعضها، فا�اللة هنا داللة تضمن، فالغرفة هنا تتضمن ولو قلنا داللة ا
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 .، إذاً داللة ا�ائط S الغرفة داللة تضمن، ألنه بعض الغرفةحائطاً 
 سقف بدون فال، ألنه إذا قلنا سقف فإنه يلزم منه عقًال وجود حائط ال	ام،داللة السقف بالنسبة للحائط Z داللة 

 .، فأصبحت داللة السقف S ا�ائط داللة ال	اموال يمكن Üيل السقف بدون حائط، حائط
مثل داللة لفظ الصالة S األقوال واألفعال ا�خصوصة  ،Z داللة اللفظ S تمام ا�ع� ا�وضوع R :داللة ا�طابقة -/

الصالة، فداللة لفظ واألر®ن واألقوال ا�وجودة p الصالة تدل S ا�فتتحة با�كب± وا�ختتمة بالتسليم، فهذه األفعال 
 .لفظ الصالة S هذه األمور *ها Z داللة مطابقة، ألن هذه األقوال وهذه األفعال تطابق مع� الصالة

 .مثل الصالة كما ذكرنا ،و¹نما ُسميت با�طابقة للتطابق بw اللفظ وا�ع� ا�ستفاد منه
مثل داللة لفظة ا�ج S الوقوف بعرفة، ألن الوقوف  ،داللة اللفظ S جزء معناه :وZ ا9 داللة ا�ضمناXوع ا: -1

 .السجود بعض الصالة وليس T الصالةلفظة بعرفة بعض ا�ج ال *ه، داللة لفظة الصالة S السجود، ألن 
لة لفظ الغرفة S ا�ائط وداللة لفظ اFيت S غرفة إذاً داللة ا�ج S الوقوف بعرفة وداللة الصالة S السجود ودال

 .اXوم، هذه *ها داللة تضمن
¹نما ا�قصود هو فهم ذلك و ،إال أن تمام ا�ع� لم يكن مقصودا ،سميت با�ضمن ألن فهم جزء ا�ع� من فهم تمام ا�ع�

يمكن أن تفهم مع� الصالة إال إذا فهمت مع� وال  ،فإذا فهمت السجود وهو جزء مع� الصالة فهمت مع� الصالة، ا�زء
 با�ع� الÉملهذا فإذا نقص ذلك اFعض يكون  ،السجود ألنه بعضه

ً
 .إخالال

 P- ام	هن، :داللة االلrا p R أمر خارج عن معناه لكنه الزم S داللة اللفظ Zا�ائط،  و S بداللة السقف R ومثلنا
 p اrهن وجود Rعن السقف؟ نعم، السقف ·ء وا�ائط ·ء، لكن إذا قلت سقف يلزم اآلن ا�ائط هل هو أمر خارج 

اإلنسان S قابلية العلم وصنعة الكتابة، داللة لفظ حائط، ألنه ال يمكن وجود سقف بدون حائط، كذلك بعضهم يمثل ب
للتعلم ·ء الزم عن إنسانيته، فاإلنسان لتعلم ليس مثل بقية األحياء، فقابليته قابلية لاإلنسان عنده قابلية للكتابة و

 .الزم لكونه إنسان قابليته ¥ذا ا�ع�هكذا ُخلق قابل للتعلم، ف
فلو أردت أن تعلم حيواناً من ا�يوانات الكتابة، مهما ¤ن ذ¤ء ذلك ا�يوان لكنه لن يكون قادر S تعلم الكتابة ح� لو 

 .ليس �يه قابلية للتعلم بعكس اإلنسان دربت معه مراراً وتكراراً، ألن هذا ا�يوان
ألن ا�ع� ا�ستفاد لم  ؟سميت بداللة االل	ام�اذا ال	ام،  داللةتسÏ  والكتابة لتعلمل تهقابلي S اإلنسانداللة لفظ  إذاً 

لكن يلزم فالسقف ال يدل مباÊة S ا�ائط، ، يدل عليه اللفظ مباÊة، ولكن هذا ا�ع� يلزم من ذلك اللفظ عقالً 
عقًال من وجود السقف وجود ا�ائط، لفظة اإلنسان ال تدل S قابلية الكتابة، لكن يلزم من كونه إنساناً أنه إذا تعلم 

 .الكتابة أصبح ¤تباً 
 :p السلم  p بيانه ¥ذه األنواع األخåيrا يقول 

 ابقةـدعونها داللة ا�طي***    داللة اللفظ S ما وافقه

 ملُ	 ا فهو ال	ام إن بعقٍل ***       زمـا لـتضمناً وم هِ زئِ وجُ  
 : : : : مباحث األلفاظمباحث األلفاظمباحث األلفاظمباحث األلفاظ

 Z ¬عريفات ال�منا عن ا�الالت أن ا�الالت واأللفاظ ليست من عمل ا�نط½، لكن �ا ¤نت اø كما قلنا سابقاً عند
دل عليها تبد ¥ذه األلفاظ من دالالت  من عمل ا�نط½ ووظيفته، و}ذلك القضايا ال يتم ا�عب± عنها إال باأللفاظ، وال



            ))))))))  ثا9ثا9ثا9ثا9ثا9ثا9ثا9ثا9مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                               أصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- ٢٧ - 

 

 .الت�الوما يتعلق بااأللفاظ ب ما يتعلق احتاج ا�نط½ إ� تعلم
 �موعة ا�روف ال¬ يت م بها ا�ت م، :وهو عند أهل اللغة ،األلفاظ ©ع لفظ

    wوأقسام اللفظ من حيث هو ينقسم إ� قسمwوأقسام اللفظ من حيث هو ينقسم إ� قسمwوأقسام اللفظ من حيث هو ينقسم إ� قسمwوأقسام اللفظ من حيث هو ينقسم إ� قسم : : : : 
 ا�همل -1   ا�ستعمل -/

 .ما دل S مع� :ظ مستعملة، وا�ستعمل هواثل زيد، مثل سعيد، هذه ألفم :اللفظ ا�ستعمل
وهو ما يعرف باللفظ ا�همل  ،مثل مقلوب زيد هو ديز، هذا اللفظ ليس R مع� ،اrي ال يدل S مع� :هو اللفظ ا�همل

 .واrي ال يدل S مع�
وال يفيده، إذاً سيكون øمنا  شأن للمنط½ به ألنه ال ينفعه ألن اللفظ ا�همل ال ،ا�قصود هنا p اFحث اللفظ ا�ستعمل

 .S األلفاظ ا�ستعملة
 : : : : ويمكن أن نقسم اللفظ ا�ستعمل إ� قسمw كما هو قول ا�مهورويمكن أن نقسم اللفظ ا�ستعمل إ� قسمw كما هو قول ا�مهورويمكن أن نقسم اللفظ ا�ستعمل إ� قسمw كما هو قول ا�مهورويمكن أن نقسم اللفظ ا�ستعمل إ� قسمw كما هو قول ا�مهور

 لفظ مر}ب -1   لفظ مفرد -/

إ� قسمw سيكون عندنا  لفظ وردة، فلو قسمنا سعيد وأهو ما ال يدل جزءه S جزء معناه، مثل لفظ سعيد :  اللفظ ا�فرد
ألنه ال يدل S ·ء،  ،هل إذا فهمنا سعـ نفهم سعيد؟ بطبيعة ا�ال ال ؟سعـ و ـيد هل يدل ا�زء األول S ·ء p سعيد

إذا قسمته  ،S ·ء من الوردة؟ ال، إذا هذا هو اللفظ ا�فرد "دة"أو  "ور"فهل يدل ، )ور ـ دة( ومثًال وردة لو قسمناها لÉنت
 .¤مال  أجزاء فإن بعض األجزاء ال يدل S معناهإ�

لو قسمنا هذه  ،الوردة ©يلة، �مد فاهم، الشجرة كب±ة، هذه ©ل :وهو ما دل جزءه S جزء معناه، مثل :اللفظ ا�ر}ب
ردة ©يلة أو جزء هذا ا�زء وهو الوردة إذا تصورته فهل تتصور ©لة الو) و©يلة :الوردة(الوردة ©يلة إ� قسمw  :ا�ملة
جزء من إذا تصورت �مد فسيكون عندك  :�مد فاهم، تصور من الوردة ©يلة جزء من ¤ن عندكإذا تصورت الوردة منها؟ 

 ، تصور ©لة �مد فاهم
 ".�مد فاهم"هو جزء مع� " فاهم"، و"�مد فاهم"جزء مع� " �مد"فـ 

 ".الوردة ©يلة"مع� جزء " ©يلة"الوردة ©يلة، و"جزء مع� " الوردة"
 .Fعض هذا ا�ع� افإذا تصورت ا�زء تكون متصور

wاللفظ ا�ر}ب ينقسم إ� قسمwاللفظ ا�ر}ب ينقسم إ� قسمwاللفظ ا�ر}ب ينقسم إ� قسمwاللفظ ا�ر}ب ينقسم إ� قسم:::: 
 ا�ر}ب اXاقص -1  ا�ر}ب ا�ام -/

 : هو ما أفاد فائدة °سن السكوت عليها، وهو ينقسم إ� قسمw: ا�ر}ب ا�اما�ر}ب ا�اما�ر}ب ا�اما�ر}ب ا�ام

 مر}ب تام خØي) أ

 مر}ب تام إنشا ) ب

 .، أي لقطع اXظر عن قائلههو ما احتمل الصدق والكذب rاته ::::ØjيØjيØjيØjيا�ر}ب ا�ام اا�ر}ب ا�ام اا�ر}ب ا�ام اا�ر}ب ا�ام ا ))))أأأأ
قطع اXظر عن قائله، ما احتمل الصدق قالوا ح� يَ  ؟"rاته"القيد بفلماذا أê العلماء  ،T األخبار ¸تمل الصدق والكذب

مثل اØj اهللا  ، ¸تمل الكذبألن أحياناً بعض األخبار باXظر إ� قائلها ال أي لقطع اXظر عن قائله، والكذب rاته
�قولون نت م عن  "rاته"فثلك أê العلماء بالقيد فال °تمل إال الصدق وÈزم بصدقه،  �خØ رسوR  وأ ،سبحانه وتعا�
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أو ال °تمل  ،لÉن بعض ا�خØين ال °تمل خØه الكذب هبقطع اXظر عن قائله، ألننا لو نظرنا إ� قائل ةاØj بصفة >م
خØه الصدق إذا ¤ن معروفاً بالكذب، فخØ مسيلمة الكذاب ال °تمل الصدق، وخØ �مد ص� اهللا عليه وسلم ال °تمل 

 . الكذب

°تمل  :خرج �مد، دخل عò، الو� مهذب، مثل خرج �مد، الكذب rاته وأإذاً ا�ر}ب ا�ام اØjي هو ما احتمل الصدق 
°تمل أنه ليس بفاهم،  :فاهم°تمل أنه ما جاء، خØ °تمل كذا و}ذا، عò  عòجاء  ج،أنه خرج صدقا و°تمل أنه لم kر

 .°تمل أنه ليس بمهذب: سعيد مهذب
ومثل الرجاء  ،مثل األوامر واXواp Z باب الطلب ،ال °تمل الصدق أو الكذب rاته وهو ما ::::اإلنشااإلنشااإلنشااإلنشا        ا�اما�اما�اما�ام    ا�ر}با�ر}با�ر}با�ر}ب    ::::بببب

 .الطلب غ±ستفهام p غ± باب وا�م� واال
إ� ا�درسة، هذا أمر ال °تمل الصدق أو الكذب، وهذا ليس خØ °تمل الصدق أو الكذب، وهذا أمر ·ء p  اذهبمثل 

 .ا�ستقبل
 .هذا ما يتعلق با�ر}ب ا�ام وأقسامه

 : وهو ما دل S مع� ال °سن السكوت عليه، ينقسم إ� قسمw    ::::ا�ر}ب اXاقصا�ر}ب اXاقصا�ر}ب اXاقصا�ر}ب اXاقص    ----1111

 مر}ب ناقص غ± تقييدي _ب  مر}ب ناقص تقييدي -أ

وهو إما أن يكون  ،هو ما ¤ن اللفظ ا:ا9 فيه قيداً لألول، ألن اللفظ ا:ا9 جاء قيداً لألول ::::ا�ر}ب اXاقص ا�قييديا�ر}ب اXاقص ا�قييديا�ر}ب اXاقص ا�قييديا�ر}ب اXاقص ا�قييدي    ----أأأأ
مثل بيت �مد، را� ا�جارة، ناقة صالح، هل T Z ناقة؟ ال إنها ناقة صالح، هل هو T بيت؟ ) أي إضاp(تقييده باإلضافة 

 .�حمد، هل هو را� أي ·ء؟ ال إنه را� ا�جارة ببيت ال و¹نما مقيد
بيت �مد وناقة صالح، و¹ما  :مثل ،وهو إما إضاp ،هو ما ¤ن اللفظ ا:ا9 فيه قيداً لألول: إذاً ا�ر}ب اXاقص ا�قييدي

)Ëوا�ديقة والرجل الوردة ا�مراء، ا�ديقة ا�رتبة، فنحن وصفنا الوردة، مثل الرجل الشجاع )وص. 
Z؟  تلحظون أن ا�ر}ب اXاقص ا�قييدي لم يتم معناه، رغم أنه مر}ب من لفظw فإنه ما تم معناه، مثًال ناقة صالح ما

 .ننتظر خØاً، إذاً لم يتم معناه، لفظة مر}بة الوردة ا�ميلة؟ ماذا ؟ ما تم ا�ع�، إذاً هذا ا�ر}ب اXاقص ا�قييدي
ال يكون اللفظ ا:ا9 فيه قيداً لألول، نلحظ أن ا�قييدي اللفظ ا:ا9 قيد  وهو ما ::::غ± ا�قييديغ± ا�قييديغ± ا�قييديغ± ا�قييديالقسم اXاقص القسم اXاقص القسم اXاقص القسم اXاقص ----بببب

ن إمثل إن ذهب،  اسم وحرفأو  إما مر}ب من فعل وحرفلألول، أما غ± ا�قييدي اللفظ ا:ا9 ليس قيداً لألول، وهو 
p  :ت ا:انية قيد لألول، ومثال االسم وا�رف مثلوليس ،ر}ب، إن قام، هنا لفظتw حرف وفعل، لكنها لم تفد مع�

Éن ا�واب يأخذ شيئاً من لمستأنفة، ألنها لو ¤نت جواباً لسؤال  ، إنما ©لةا�اخل، p اjارج ولم تكن جواباً لسؤال
هنا p ا�ثال  لكن عندي �مد p ا�اخل، :p ا�اخل لÉن مع� هذا ا�واب :و®ن ا�واب ،فلو قلنا أين �مد ،السؤال

p اjارج، إ� ، جواباً لسؤال ©لة هكذا، p ا�اخل يسول ،ما فيه سؤال) p ا�اخل(وا�رف  االسماXاقص غ± ا�قييدي 
ال يكون اللفظ ا:ا9 فيه قيداً لألول، وهو مر}ب من اسم  ،ا�ديقة، من ا�درسة، هذا يسÏ مر}ب ناقص غ± تقييدي

  .أو فعل وحرف ،وحرف
 مw فقط، قسو¹نما يهمه منها  ،هذه األقسام ال يبحث ا�نط½ فيها *هاÈب أن نلحظ أن : حوظةحوظةحوظةحوظةململململ

ا�وصل إ� ا�طالب ا�صديقية، يستفيد منه p صناعة القضايا ال¬ تفيد p الØاهw واألقيسة  :ألنه ا�ر}ب ا�ام اØjي
 .كما سيأ³ معنا
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وصول إ� ا�طالب ا�صورية، فإذا أردت أن تعرف اإلنسان تقول هو ممهم ألنه  ،ا�ر}ب اXاقص ا�قييدي :القسم ا:ا9
فاحتجت إ�  ،هذا قيد ،وصف هذاأو تقول األسد هو ا�يوان ا�فbس، اjيل هو ا�يوان الصاهل،  ،حيوان ناطق من ا�ياة

 .ا�ر}ب اXاقص ا�قييدي

    ))))����((((    لقةلقةلقةلقةا�ا�ا�ا�
وقد سبق وأن عرفناه p اللقاء السابق، و¹نما أخرنا ال�م عنه وبدأنا با�ر}ب؛  نت م اآلن عن اللفظ ا�فرد ونبw أقسامه

 : ات متعددةاعتباراللفظ ا�فرد ينقسم بألن ا�قسيمات فيه أك^ من اللفظ ا�ر}ب فأحببنا أن نفرد R وقتا أطول 
 . واسم. Pو"مة، . 1أداة، ./: إ� ثالثة أقسام ة اللفظة اللفظة اللفظة اللفظفهو ينقسم من حيث صورفهو ينقسم من حيث صورفهو ينقسم من حيث صورفهو ينقسم من حيث صور ) أ(

فهو نفس  ،اسم، وفعل، وحرف: عند اXحاة؛ ألن اللفظ عند اXحاة ينقسم إ� ا�رفا�رفا�رفا�رفعند ا�ناطقة Z : فاألداةفاألداةفاألداةفاألداة. . . . ////
ا�قسيمات لكن ا�صطلحات فيها نوع من ا�غي±، فمصطلح األداة عند ا�ناطقة يوازي أو يساوي مصطلح ا�رف عند 

 . عند اXحاة االسماالسماالسماالسمعند ا�ناطقة هو  االسماالسماالسماالسمحاة، ومصطلح عند اX الفعلالفعلالفعلالفعلعند ا�ناطقة هو  ال مةال مةال مةال مةاXحاة، ومصطلح 

 Z مع�ً """"إذاً األداة S مع�ً اللفظ ا�ال S مع�ً اللفظ ا�ال S مع�ً اللفظ ا�ال S غ±ه    اللفظ ا�ال pغ±ه pغ±ه pغ±ه p""""،  ي ال يصلح اإلخبار به أو عنه بمفرده"أو هوrحاة "اللفظ اXرف عند ا�¤ ،
من، عن، : وا�روف كث±ة مثل ،هكذا بمفرده، بل هو لفظ دال S مع� p غ±ه" ب"، أو "عن"، أو "p"فال يصلح أن تقول 

 . الخ p، إ�، اFاء، الÉف، حروف ا�ر

اللفظ ا�ال S مع� p نفسه مع اقbانه بأحد األزمنة اللفظ ا�ال S مع� p نفسه مع اقbانه بأحد األزمنة اللفظ ا�ال S مع� p نفسه مع اقbانه بأحد األزمنة اللفظ ا�ال S مع� p نفسه مع اقbانه بأحد األزمنة """"فما تعريفها؟ Z  ،عند ا�ناطقة Z الفعل عند اXحاة: ال مةال مةال مةال مة. . . . 1111
 . الزمن ا�ا� زمنة ا:الثة وهوبأحد األ فهو دال S مع� p نفسه وهو اjروج وهو مقbن" خرج: "، مثل""""ا:الثةا:الثةا:الثةا:الثة

إذاً ال مة Z  االستقبال،فهو يدل S اrهاب وهو مقbن بالزمن ا�ستقبل، أو اآلن؛ ألن ا�ضارع يفيد اآلنية أو " يذهب"
 ). ا�ا�، ا�اD، ا�ستقبل(اللفظ ا�ال S مع� p نفسه مع اقbانه بأحد األزمنة ا:الثة 

P. ن بأحد األزمنة ا:الثةاللفاللفاللفاللف""""    هو :االسماالسماالسماالسمbنفسه وهو غ± مق p مع� S ن بأحد األزمنة ا:الثةظ ا�الbنفسه وهو غ± مق p مع� S ن بأحد األزمنة ا:الثةظ ا�الbنفسه وهو غ± مق p مع� S ن بأحد األزمنة ا:الثةظ ا�الbنفسه وهو غ± مق p مع� S نفسه " " " " ظ ا�ال p مع� S الف الفعل يدل$
 . لكن البد من اقbانه بزمن، وrلك هو ينقسم إ� فعل ماٍض، ومضارع، وأمر

فهم  ،هم p األذهان فالطالب هم الطالب اrين ،فهذه تدل S معان p نفسها" سعيد"، أو "�مد"، أو "الطالب: "فلو قلنا
 . فإن السامع يتصور من تت م عنه، لكنه ال يدل S زمن" الطالب"فإذا قلت  ،متصورون

سم يصلح أن يكون جزئياً، ويصلح أن يكون *ياً، فيصح ألن اال: �اذا ؟ قالوا ألداة وال مةألداة وال مةألداة وال مةألداة وال مةاااامن  أقوىأقوىأقوىأقوىعند ا�ناطقة  االسماالسماالسماالسم
T : يع�" الطالب �تهدون" ،أصبح يفيد مع� *يا؛ ألنه معمم ،سم *فالطالب هنا ا" T الطالب �تهدون: "أن تقول

جزء من : نه أفاد مع� جزئياً يع�هنا جز+؛ أل فاالسم" بعض الطالب �تهدون: "الطالب �تهدون، ويصح أن تقول
  .الطالب هم ا�جتهدون

" ذهبت إ� ا�درسة: "p غ±ه، فلو قلت مثال دل S مع�ً �اذا ؟ ألنه ي ،اجزئي ال يفيد إال مع�ً : ، فقد قالوا عنها�رفا�رفا�رفا�رفأما 
 . ألفاد ا�رف مع� جزئياً ال *ياً، فا�روف *ها تفيد مع� جزئياً 

فإنه يفهم منه القيام ا�ام، واألكل ا�ام، وال(ب " قام"، أو "Êب"، أو"أكل: "فلو قلت * ف¶ ال تفيد إال مع�ً  األفعالاألفعالاألفعالاألفعالأما   
هنا؛ ألن " بعض"، فال يمكن أن نأ³ بـ "بعض Êب"، أو"بعض أكل"بمع� أنه ال يوجد ·ُء بمع�  ، يتبعضا�ام، فهو ال

تامة ا�ع� p نفسها، " األكل"، لكن لفظة "أكل قليالً "، أو "أكل كث±اً : "الفعل البد أن يكون *ياً، ومن ا�مكن أن نقول
فأكل بمع�  ،"بعض أكل"، أو "نصف أكل: "فال يمكن أن نقول ،هو ال يتبعضفاألكل أكل سواء أكل كث±اً أم أكل قليًال، ف
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 .أكل، فا�زء من هذه اللفظة يسÏ أكًال، وع(ون لقمة منه تسÏ أكًال، فالفعل هنا ال يتبعض
داة ال تكون داة ال تكون داة ال تكون داة ال تكون إذاً االسم عند ا�ناطقة أقوى من ال مة واألداة ألنه Ýكن أن يكون جزئياً ويمكن أن يكون *ياً، بينما األإذاً االسم عند ا�ناطقة أقوى من ال مة واألداة ألنه Ýكن أن يكون جزئياً ويمكن أن يكون *ياً، بينما األإذاً االسم عند ا�ناطقة أقوى من ال مة واألداة ألنه Ýكن أن يكون جزئياً ويمكن أن يكون *ياً، بينما األإذاً االسم عند ا�ناطقة أقوى من ال مة واألداة ألنه Ýكن أن يكون جزئياً ويمكن أن يكون *ياً، بينما األ

    ....إال جزئية وال مة ال تكون إال *يةإال جزئية وال مة ال تكون إال *يةإال جزئية وال مة ال تكون إال *يةإال جزئية وال مة ال تكون إال *ية
 :ينقسم إ� قسمw ::::ا�فرد باعتبار ا¸اد ا�ع� وتعددها�فرد باعتبار ا¸اد ا�ع� وتعددها�فرد باعتبار ا¸اد ا�ع� وتعددها�فرد باعتبار ا¸اد ا�ع� وتعدده    تقسيمتقسيمتقسيمتقسيم    ))))بببب((((
 ). لفظة ×تلفة ا�ع� أو متعددة ا�ع�(ما تعدد معناه . 1        )معناه واحد(ما ا¸د معناه . /

 . كص، ا�تواطئ، ا�شك� �شخ� ا: ينقسم إ� ثالثة أقسام ما ا¸د معناهما ا¸د معناهما ا¸د معناهما ا¸د معناه :القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول

ا�ع� متحد وتعw : ، إذاً )أصبح معيناً (يع� تعw ": تشخص"ومع�  ،"ما ا¸د معناه وتشخص وضعا"هو : ؟ قالوا ا�شَخصا�شَخصا�شَخصا�شَخصما 
p  S ءالوضعÅذلك ال. 

Rي أما�": الطالب" ،أقصد به هذا": �مد"لو قلت : مثاrي أ": ا�شاهد" ،أقصد به هذا الطالب اrقصد به هذا ا�شاهد ا
 . يشاهد9 بعينه

فأنت إذا أتيت إ� �مد ا�عw فإن معناه واحد، فليس هناك Ýن هو أما� وأش± إ�ه أك^ من �مد، فهو مع� واحد 
 فا�هم أن يكون معيناً  ،إما بالوضع العرá أو اللغوي أو غ± ذلك ،اrي وضعته أنا يع� تعp w وضú ،وتشخص وضعاً 

 ). ا�عw= ا�شخص (

إذا ذكرت ا�فردة ال¬ تأp ³ هذا اXوع أتت � بمع� : يع� "صه وتساوت أفرادهما ا¸د معناه دون تشخْ "؟ هو  ا�تواطئا�تواطئا�تواطئا�تواطئما  
 . ، وأفراده متساوون p هذا ا�ع�)لم يتعw(×تلف، وهو ليس معيناً  يسمتحد ل

RمثاRمثاRمثاRهن صورة لإلنسان متحدة ا�ع�، فإذا أطلقت هذه اللفظة فإ"اإلنسان: "مثاrا p ³هن ا�يوان ¤لقرد  ،نه يأrا p ³فال يأ
مثًال أو ا¥ر أو غ± ذلك، بل يأp ³ اrهن اإلنسان اrي هو مع� متحد ال متعدد، فهو متحد p نفس ا�ع�؛ ألن مع� 

ياة واXطق يع� ا�فك± والقوة ا�فكرة فهو فمن ¤ن فيه إنسانية فهو إنسان، فمن ¤نت فيه ا� ،اإلنسان معروف متحد
 . مفكر أو ذو قوة مفكرة: فيه حياة، ناطق: حيوان) حيوان ناطق(إنسان 

، ف� )مشخص يسمتواطئ ل(لم نعw �مداً أو علياً أو زيداً، فهو مع� متحد p اrهن ولم يعw " اإلنسان: "و�ن إذا قلنا
wح� ال يكون مشخصاً  إنسان بعينه من فيه إنسانية فهو إنسان، ولم يع . 

ال، فاإلنسان يع� : إنسان أك^ إنسانية من إنسان آخر؟ p ا�قيقة: هذا هو القيد ا:الث، فهل هناك مثالً  ":وتساوت أفراده"
ول عنها ، و�ن نقصد هنا حقيقة اإلنسان، وال يغ± p ذلك األلفاظ ال¬ يق"إنس"إنسان فاXاس ال يتفاضلون p قضية أنهم 

فال يقصد باإلنسانية هنا ا�ياة والقوة ا�فكرة، بل يقصد بها " فالن أك^ إنسانية من فالن: "مثل" إنها �ازية: "بعض اXاس
غ± حقيقة اإلنسان فهذا ·ء �ازي ال حقي½؛ ألن حقيقة اإلنسان Z  ،هنا الشفقة أو الرÒة أو ما شابه ذلك من أشياء

 . إذاً أفراد اإلنسان متساوون p هذا ا�ع� ،ف¶ إذا وجدت فإنها تنطبق T S أحد ،ة ا�فكرة فيهوجود ا�ياة وأصل القو

ا¸د معناه، ف� من kطر S با� من الرجال فإن عنا& : "رجلـ ف"فإنها أمثلة S ا�تواطئ، " مرأةا"، أو "رجل"و¹ذا قلنا 
؛ ألنهن لسن "علياء"، أو ">ئشة"، أو "هند"ه يأp ³ ذه� وال يأp ³ ذه� الرجولة وخلقتها فيه، فأي واحد ×لوق رجال فإن

متساوون p " رجل"تعم T الرجال، وأفراد لفظة " رجل"متحد، ولم يتعw رجل معw؛ ألن لفظة  مع� برجال، فمع� رجل
فالن أرجل من فالن من : "جازية كقوXاألن حقيقة الرجولة متساوية T p الرجال، و�ن ال نقصد ا�عا9 ا�نعم ،الرجولة؛

 . ، ف¶ أمر آخر، لكن هنا �ن نت م عن حقيقة الرجل"ناحية الشجاعة مثًال أو �وها من األلفاظ ا�تعارف عليها
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، "فاطمة"لم �دد " امرأة: "ألنهما ليسا نساء، و�ن عندما قلنا" زيد"، أو "سعيد"معناها متحد فال يدخل فيها " امرأة"و}ذلك 
*هن نساء ال يفbقن p هذه اjصيصة " علياء"، و ">ئشة"، و "فاطمة"متساوون فيها فـ " امرأة"، وأفراد لفظة ">ئشة"أو 

 . هذه ا�رأة أك^ امرأة من هذه، فا�رأة امرأة: وZ كونهن نساء، فال يقال

( لق فإنه يأS ³ مع� متحد، وهو غ± معw فمعناه إذا أط "ما ا¸د معناه دون تشخصه وتفاوتت أفراده"؟ هو ما ا�شككما ا�شككما ا�شككما ا�شكك
  .p فرد واحد فيخرج بذلك ا�شخص، وأفراده متفاوتون فيخرج بذلك ا�تواطئ) دون تشخصه 

Rياض"لفظة : مثاFياض"فنحن إذا أطلقنا لفظة  ،معناها متحد" اFرار"فإنها ليست *فظة " اÒأو "السواد"، أو "اال ،
فهو ذلك  ،فاللون األبيض ليس هو اللون األصفر وال األÒر وال األخå، فاألبيض مع� متحد ،"الصفرة"، أو "اåjة"

 .ا�ع� ا�تصور اrي إذا تصورناه تصورنا أفراداً كث±ة
ليس معيناً؛ ألنه يعم أشياء كث±ة توصف بأنها بيضاء، فليس اFياض مشخصاً بÅء واحد، وأفراده غ± " اFياض"و

بل  ،حيث القوة والضعف، أو القرب واFعد، أو من أي حيثية أخرى ¤لشدة والضعف، وا�قديم وا�أخ± متساوين فيه من
ثيابهما بيضاء فإنه ال يلزم أن يكون ثوب أحدهما كثوب اآلخر p اFياض،  اثنانp هذه ا�عا9، فلو جاء9  متفاوتونمتفاوتونمتفاوتونمتفاوتونهم 

 ،kرج عن وصف اFياض مع أن ثوب �مد أبيض من ثوب عòفقد يكون ثوب �مد أبيض من ثوب عò، وÎ ا:وبw ال 
وÎهما يسÏ ثوباً أبيضا، بينما هناك p اإلنسان p ا�تواطئ ما فيه تفاوت p األفراد فال يقال هذا أك^ إنسانيًة من هذا، أو 

اد، ا�رأة مرأة والرجل رجل هذا الرجل أعظم رجولًة من هذا، أو هذه ا�رأة أشد امرأة من هذه هنا ال تفاوت بw األفر
بياض ا:لج kتلف عن واإلنسان إنسان، هذا ا�ع� متصف به ا�ميع S حد سواء، أما p ا�شكك فيتفاوت األفراد، ف

لفظة مشككة، فهل نور " اXور" و}ذلك  ،بياض العاج، وبياض ثوب فالن kتلف عن بياض ثوب فالن وÎهما أبيض
*ها أنوار، فضوء الشمعة يسÏ نورا، و}ذا يسÏ ضوء الشمس وهكذا، لكن نور  ؟ور الشمعةالشمس كنور ال�اج أو كن

 .الشمس ليس كنور الشمعة أو كنور ا�صباح، فأفرادها متفاوتون
 
ً
Éاذا س� ا�شكك مشك� 
ً
Éاذا س� ا�شكك مشك� 
ً
Éاذا س� ا�شكك مشك� 
ً
É؟�اذا س� ا�شكك مشك 

Fه أنه متواطئ، فإذا نظر إ� مع� ا�أو إ� ) p ا�ملة(ياض الµ ألن اXاظر فيه إذا نظر إ� اشbاك أفراده p معناه Üيل إ
إ� تفاوت األفراد من حيث القوة والضعف والشدة وا�قديم  تمع� اXور p ا�ملة فإنه يتخيل إ�ه أنه متواطئ، و¹ذا نظر

وا�أخ± Üيل إ�ه أنه مشbك، فإذا نظر إ� ثوب �مد اrي هو أشد بياضاً من ثوب عò أو إ� نور الشمس اrي هو أشد 
أنها لفظة مشb}ة؛ ألن ا�ع� اختلف، فيتخيل إ� اXاظر أن هذا اFياض ليس مثل هذا  كنور ا�صباح Üيل إ� من

فا�فاوت  ،ليس كنور الشمعة الحbقنا،شد وهذا أخف، ونور الشمس قوٌي جداً  Æيث لو اقbبنا منه قليًال أاFياض فهذا 
 Íاألفراد يو pاظر أحياناً بأن هذاإXك مفيه نوع اختالف، فمن نظر إ� األفراد وتفاوته � اbه بأن اللفظ مش� ،قد kيل إ

òك فيما يbوسيأ³ مع� ا�ش.  
ينقسم إ� ثالثة  ،اللفظ ا�فرد ا�تعدد ا�ع�، ما تعدد معناه: من أقسام ا�فرد من حيث ا¸اد ا�ع� وتعدده القسم ا:ا9القسم ا:ا9القسم ا:ا9القسم ا:ا9

 ). يع� p ا�قيقة وا�جاز(به  ا�شbك، ا�نقول، ا�تجوز: أقسام

  "ما ا¸د لفظه واختلف معناه"هو : ا�شbكا�شbكا�شbكا�شbك
Rلفظة : مثا"wا�ارية " الع wالع Sا&ة، وFا wالع S ا�اء(ف¶ لفظة واحدة ولكن معانيها ×تلفة ف¶ تطلق wع( ،

وم� نعرفها؟ باعتبار سياقها p ال�م، وباعتبار وS العw بمع� ا�اسوس، وS العw بمع� اrهب، ف ها تسÏ عيناً، 
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 . ال�م السابق ¥ا أو ال�م الالحق ¥ا ـ، وباعتبار القرائن ا�وجودة: سباقها p ال�م ـ يع�

 فإنه ال" Êبت من العw العذبة: "، فإن هذا ال�م ال °تمل غ± العw اFا&ة، ولو قلت"نظرت إ� فالن بعي�: "فلو قلت
 ).عw ا�اء(kطر S بال أحد بأنها العw اFا&ة بل Z العw ا�ارية 

وقد وردت p كتاب اهللا تعا� والعلماء ×تلفون p معناها؛ ألنها p اللغة تطلق S ا�يض، وS " ءْرالقُ "و}ذلك لفظة 
 . الطهر

 .تطلق p اللغة S األبيض، وS األسود" ا�ون"و}ذلك لفظة 

 ))))÷÷÷÷((((ة ة ة ة ا�لقا�لقا�لقا�لق
ا¸اد ا�ع� وتعدده ينقسم  اعتباربأن اللفظ ا�فرد ب: فË ا�رس ا�ا� تكلمنا عن أقسام ما تعدد معناه، وقبل ذلك قلنا

wإ� قسم : 

مشخص، متواطئ، مشكك، وعرفنا øَ/ً من هذه األقسام، ومثلنا ل� واحد : ، وقسمناه إ� ثالثة أقساما¸د معناها¸د معناها¸د معناها¸د معناه    ماماماما) ) ) )     أأأأ((((
 . منها

وá هذا ، وقد تناوXا ا�شbك، فعرفناه ومثلنا R ،ا�شbك، ا�نقول، ا�تجوز به: ، وينقسم إ� ثالثة أقسامتعدد معناهتعدد معناهتعدد معناهتعدد معناه    ماماماما) ) ) )     بببب((((
 . اول القسمw األخ±يننا�رس إن شاء اهللا تعا� سنت

، فÉن p ·ء ثم نُقل "ن األولواشتهر p ا�ع� ا:ا9 أك^ م ،ثم استُعمل p غ±ه ،ما وضع p األصل �ع�"هو  :ا�نقولا�نقولا�نقولا�نقول) 1(
وضع p األصل كون أن ي: p ا�عريف البد من ا�نبه ¥ا) قيود(فهنا ثالثة أمور ) استُعمل p مع� آخر(إ� مع� آخر 

 . �ع�، استُعمل p غ±ه، اشتهر p ا�ع� ا:ا9 أك^ من األول

wوا�نقول ينقسم إ� قسمwوا�نقول ينقسم إ� قسمwوا�نقول ينقسم إ� قسمwا�نقول ال(«، ا�نقول الع ::::وا�نقول ينقسم إ� قسمáر. 
 Ïاقل للمع� األول هو ال(ع فإنه يسXاقل ال(ع، أو العرف، فإذا ¤ن اXاقل إما أن يكون اXسب اÆ ا�نقول "فا�نقول

 ". ا�نقول العرá"و¹ذا ¤ن اXاقل هو العرف فإنه يسÏ " ال(«

 . "ما ¤ن اXاقل فيه ال(ع "هو  ::::ا�نقول ال(«ا�نقول ال(«ا�نقول ال(«ا�نقول ال(«) ) ) ) ////((((

RمثاRمثاRمثاRاللغة هو، ف"الصالة"لفظة : مثا p ا¥ òتلك األقوال "جاء ال(ع ونقل هذا ا�ع� إ� مع� آخر وهو " ا�>ء: "ا�ع� األص
كنت : أين كنت؟ فقال �: ، فإذا دخل عò شخص فقلت R"واألفعال ا�خصوصة ا�فتتحة با�كب± وا�ختتمة بالتسليم

؟ ال، بل يتبادر إ� ذه� ا�ع� اrي اصطلح p )ه ¤ن يدعوأن(أصò، فما اrي يتبادر إ� ذه�؟ هل هو ا�ع� اللغوي 
نطبق ا�عريف S هذا ) األقوال واألفعال ا�خصوصة ا�فتتحة با�كب± وا�ختتمة بالتسليم(ال(ع عليه وهو مع� الصالة 

 :اللفظ
اشتهر p ا�ع� ا:ا9 أك^ من وصة، ووضع p األصل �ع� وهو ا�>ء، ثم استعمل p غ±ه وهو تلك األقوال واألفعال ا�خص

 . كنت أصò: ألن ا�ع� ال(« هو اrي يتبادر إ� ذه� عندما قال ،األول

إ9 نذرت للرÒن صوما : "، كما قالت مريم عليها السالم"مطلق اإلمساك"، فا�ع� اللغوي ¥ا هو "الصوم"لفظة : ومثال ثانومثال ثانومثال ثانومثال ثان
اإلمساك عن "، والصوم با�ع� ال(« هو "اإلمساك عن ال�م" أي أن الصوم هنا هو": فلن أكلم"، "فلن أكلم ا�وم إنسيا

، فهل هو مع� اإلمساك ا�طلق "©لة ا�فطرات أو اإلمساك عن شهو0 الفرج واFطن من طلوع الفجر إ� غروب الشمس
، ثم استُعمل p ا�ع� ال(« )p اللغةاإلمساك (p اللغة؟ ال، بل هو مع� Ê« أخص، إذا الصوم وُضع p األصل �ع� 
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R الصوم : ما � أراك مرهقا؟ فقال �: واشتهر به أك^ من األول، فلو جاء9 شخص فقلت S Rل قوÒإ9 صائم، فإ9 أ
 . ال(«، ال S أنه Ýسك، Ýسك عن ماذا؟ فنحن �مل قوS R ا�ع� ال(«؛ ألنه أشهر من ا�ع� اللغوي

، )للجميع(؛ ألن األعراف تكون >مة خاصاً  أم عرفاً  >ماً  ، سواء ¤ن عرفاً "ما ¤ن اXاقل فيه العرف"هو  ::::�نقول العر�áنقول العر�áنقول العر�áنقول العرáاااا) ) ) ) 1111((((
 ). لطائفة معينة من اXاس(وأحيانا تكون خاصة 

، وS )األرضأي ·ء يدب S (فا�ابة p أصل اللغة تطلق T S ما يدب S األرض " ا�ابة"لفظة : لعرف العاملعرف العاملعرف العاملعرف العاممثال ا
 S ا�يوان دابة؛ ألنه يدب S األرض، و}ذلك يطلق S أصل اللغة؛ ألنه يدب p اإلنسان دابة S ذلك يمكن أن يطلق

أنت دابة لÉن هذا شتما : فلو قلت إلنسان ،تطلق S ذوات األربع" ا�ابة"األرض، لكن p العرف العام أصبحت لفظة 
أنت : ، فكأنك قلت R)ذوات األربع(يدب S األرض، لكن ا�ابة اشتهرت p ا�ع� ا:اR  9، مع أن اإلنسان p األصل

R هذا شتم áي اشتهر أك^ من ا�ع� األول إذاً ، من ذوات األربع، وrا�ع� ا:ا9 ا S العرف العام هنا دل . 

ول الÅء، فإذا طفت حول ·ء فأنت قد درت ف¶ p اللغة تطلق S الطواف ح ،،،،""""ا�ورانا�ورانا�ورانا�وران""""لفظة : العرف اjاصالعرف اjاصالعرف اjاصالعرف اjاصمثال 
 Rاللغة)فعلت دورانا(حو p فهذا معناه ،. 

 p وغ±هم w�: يقصدون با�وران ،قادح يسÏ بقادح ا�وران يوجدقوادح العلة باب وأهل ا�نطق ومن تبعهم من األصو
فالوجود  ،العلة وانعدام ا�كم عند انعدام ،ةوجود ا�كم عند وجود العل: ، يع�"وعدما ترتيب ا�كم S العلة وجوداً "

، فلو قرأ شخص p كتب األصول أو كتب ا�نطق p باب عند ا�ناطقة يسÏ دوراناً  االنعدامعند  واالنعدامعند الوجود 
س هو، ثم جاء p ذهنه الطواف حول الÅء، فهل هذا هو ا�ع� ا�راد؟ ال، لي" ا�وران"لفظة وأê القياس قوادح القياس 

 . و¹ن فهمه كذلك فقد فهم ال�م S غ± �له

 "وجود ا�كم عند وجود العلة"، لكن معناها عند ا�ناطقة هو "مالحقة الÅء أو �و ذلك": ، معناها"الطرد"و}ذلك لفظة 
فإذا وقف أحد القراء ، أما الطرد فهو الوجود عند الوجود، عند االنعدام فهو ا�وران واالنعدامالوجود عند الوجود فقط، أما 

S هذه ال مة p بعض كتب األصول، فهل يفهمها S مع� آخر لم يصطلح عليه األصو�w ؟ إن فهم كذلك فإن فهمه 
 . العرف اjاص هنا عرف طائفة معينة إذاً ، خاطئ

من أرسل  ،ا�طلق من أي قيد :ف¶ تع�" ا�رسل"عند ا�حدثw ما معناه؟ لو أتينا إ� لفظة " ا�ديث ا�رسل: "مثال آخرو
، "منه الصحاô سقط ،هو مرسٌل : "ا�صان إذا أطلقه، فهل هذا هو ا�ع� ا�راد للمرسل عند ا�حدثw؟ ال، بل معناه عندهم

، "هما سقط منه الصحاô ف±سله ا�ابú ومن دون" ا�رسل هو: فهذا هو ا�عريف األشهر عند أك^ ا�حدثw، فقد قالوا
°õه p مراسيل ا�ابعw فقط، فهؤالء ¥م اصطالح، فإن قرأ شخص p كتب مصطلح ا�ديث مثال عبارة وبعضهم 

؟ ال ينب� أن يطرأ ذلك p ذهنه، وعليه أن يفهم )غ± ا�قيد بقيد(، فهل يأp ³ ذهنه أنه ا�طلق من T قيد "ا�ديث ا�رسل"
 . لغة واصطالح هذا الفن وهذا العلم

ا�نقول ، )ويُقصد به العرف العام( ا�نقول العرá، ا�نقول ال(«: ثالثة أقسامثالثة أقسامثالثة أقسامثالثة أقسامم يقسم ا�نقول مباÊة إ� بعض أهل العل
واألمثلة السابقة تنطبق S هذا ا�قسيم فهو �رد اختالف p ا�قسيم، و¹ال  ،)ويُقصد به العرف اjاص( صطالÍاال

 .فاألمثلة Z األمثلة واألنواع Z األنواع
PPPP    ////غ±ه واشتهر، "هو : ما هو؟ قالوا    ::::تجوز بهتجوز بهتجوز بهتجوز بها�ا�ا�ا� p األصل �ع� واحد، ثم استُعمل p األول أك^ ولفظ وُضع p بقيت شهرته

 . "منها p ا:ا9
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 ."واشتهر p ا�ع� ا:ا9 أك^ من األول ،ثم استُعمل p غ±ه ،ما وضع p األصل �ع�"هو  :ا�نقولا�نقولا�نقولا�نقول
  .هرة p ا�تجوز به بقيت p األول أك^ منها p ا:ا9 $الف ا�نقولوالفرق بينه وبw ا�نقول أن الش

 .؟ سنتناول هذه ا�سألة p حينها إن شاء اهللا تعا� p مبحث األدلة من هذا الكتاب هل p القرآن �از أم الهل p القرآن �از أم الهل p القرآن �از أم الهل p القرآن �از أم ال: مسألةمسألةمسألةمسألة����
Z حقيقة p " األسد"لفظة : ولون مثالنمثل S R ما مثل به من قال بأن هناك حقيقة و�از، فهم يق: مثال ا�تجوز به. /

فإنه يتبادر " األسد"؛ ألنه إذا ُذكر )ا�يوان ا�فbس(Z أشهر p ا�ع� األول : ا�يوان ا�فbس �از p الرجل الشجاع، وقالوا
 . إ� اrهن ا�يوان ا�فbس وال يتبادر إ�ه الرجل الشجاع إال بقرينة أو قيد

، لكن هنا )ال(«(مثال فإنه يتبادر إ� اrهن ا�ع� ا:ا9 " الصالة"عن ا�نقول، فإذا ُذكرت لفظة ا�تجوز به kتلف  إذاً 
 تطلق p األصل S ا�يوان" األسد"لفظة  إذاً ) ا�يوان ا�فbس(فإنه يتبادر إ� اrهن ا�ع� األول " األسد"إذا ُذكرت لفظة 

 . ولكن بقيت شهرتها p ا�ع� األول ا�عروف، وتطلق S الرجل الشجاع، ا�فbس

  .ههذا بالنسبة إ� تقسيم ا�فرد باعتبار ا¸اد ا�ع� وتعدد
 : إ� قسمw ينقسم باعتبار مفهومهينقسم باعتبار مفهومهينقسم باعتبار مفهومهينقسم باعتبار مفهومهاآلن نأ³ إ� تقسيم ثالث جديد للمفرد، فهو 

 .ا�فرد الµ-1    ا�فرد ا�ز+ -/
، وأك^ األصو�w وا�ناطقة "ح معناه ألن يشbك فيه أك^ من واحداللفظ ا�فرد اrي ال يصل"هو  ؟ا�فرد ا�زا�فرد ا�زا�فرد ا�زا�فرد ا�ز++++ما ) أ(

، فإذا تصورته فإنه ال يمكن أن يشbك فيه أك^ من واحد، بل ال "هو ما يمنع تصورُه من وقوع ال(}ة فيه": يعرفونه بقو¥م
 . يأ³ إال مع� واحد، فهو جز+

wو مفرد جز+ حقي½،: وا�فرد ا�ز+ ينقسم إ� قسمpمفرد جز+ إضا . 

وال  ،هذا لفظ مفرد" �مد"فهذا جز+، فـ " خا�" "�مد" "زيد: "مثل """"العلم وما جرى �راهالعلم وما جرى �راهالعلم وما جرى �راهالعلم وما جرى �راه""""هو : ا�فرد ا�ز+ ا�قي½ //
 . يصلح معناه ألن يشbك فيه أك^ من واحد؛ ألنه هذا ا�شار إ�ه

فإن تصورك R سيمنع أن يشbك فيه أك^ من  �صورته ، فإنك إذا ت"��مد رسول اهللا : "وS ا�عريف ا:ا9 إذا قلت
وهو واحد، فال يأتيك إال �مد هذا ا�عw، فال يأتيك إال عò هذا ا�عw، فال يأتيك إال سعد  �واحد، فال يأ³ إال �مد 

wهذا ا�ع . 

لحق هو ما يُ ": Èري �راه"ي واr، وأقصد بها هذه وأش± إ�ها فهذا مفرد جز+" هذه الشجرة: "مثل": وما جرى �راه"
تصور إال أنا اrي أتكلم تال، ال ! ، فهل إذا تصورته تصورت غ±ي؟"أنا: "، فلو قلت"الضمائر"أو  "اإلشارةم سا"بالعلم مثل 

 . ، فهل °تمل شخصا آخر غ± ا�راد ؟ ال"أنت"عن نفª، و}ذا إذا قلت 

 .وهكذا، ف¶ مفرد جز+ حقي½" هذا" الشجرة مثال، ومثلها يع�": هذه"، فإذا قلت "أسماء اإلشارة: "مثال آخر
1111/ pأعم منه"قالوا هو : ا�فرد ا�ز+ اإلضا * p مندرج * T" ،µوسيأ³ مع� ال، pا�قيقة  ،فا�ز+ اإلضا p * هو

، وبالنسبة إ� ما فوقه "*"سبة إ� ما ¸ته با�ع� ا:ا9 اrي سيأ³ إن شاء اهللا تعا�، لكنه مندرج p * أعم منه، فهو بالن
 ". جز+"

RمثاRمثاRمثاRكر" اإلنسان"لفظة : مثاrئشة، وفاطمة، : �مد، وسعيد، وعبيد، واألن2: لفظة *ية؛ ألنه يندرج ¸تها ذكر وأن2، ا<
، واrي فوق )ناثعدد كث± من اrكور واإل(لفظة *ية؛ ألنه يندرج ¸تها أشياء كث±ة " اإلنسان"لفظة  إذاً  وخدÈة،

، بل )اrيل(، وليس معناه ا�يوان ا�عروف صاحب اrنب "حيوان ناطق"من ا�ياة، واإلنسان يعرف بأنه " حيوان" "اإلنسان"
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 . وهو اإلنسان، و¹ما غ± ناطق وهو ا�يوان ا�عروف) مفكر(اrي فيه ا�ياة، وا�يوان إما ناطق : معناه

فإن اإلنسان يعتØ جزئيا من ذلك الµ، و¹ذا نظرنا إ� ) الµ اrي أعم منها(باعتبار ما فوقها  "اإلنسان"فإذا نظرنا إ� لفظة 
�اذا؟ باXظر إ� ما فوقه، فا�يوان أعم " ا�ز+ اإلضاp"فإنه يعتØ *يا، فهو يسÏ بـ ) ذكر وأن2(ما ¸ته  اعتبارب" اإلنسان"

هذا ا�عw، فهو جز+ حقي½؛ ألن " �مد" ، أما إذا قلت "ا�ز+ اإلضاp" بـ من اإلنسان فهو جز+ بالنسبة للحيوان فس�
 .هو �مد، فال توجد ¸ته أنواع" �مد"ما ¸ته ·ء، فـ 

 .؛ ألنه باعتبار ما فوقه يسÏ جزئيا، وباعتبار ما ¸ته يسÏ *يا"ا�ز+ اإلضاp"¸ته أنواع فثلك س� بـ " اإلنسان"لكن 
هو : ا�شهور Rا�شهور Rا�شهور Rا�شهور Rوا�عريف  "اللفظ اrي يدل S معناه ويصلح أن يشbك p مفهومه أك^ من واحد"هو : الµالµالµالµا�فرد ا�فرد ا�فرد ا�فرد ) ب(
  ."اrي ال يمنع تصورُه من وقوع ال(}ة فيه"

فهل يمنع تصورك R من أن يشbك فيه أك^ من واحد؟ ال، فكث± من اXاس يشbك فيه، فثلك " اإلنسان"فأنت إذا تصورت 
تدل S مع�، لكن هل تصلح ألك^ من واحد ؟ " اrكر"، ولفظة "اإلنسان"نع تصوره من وقوع ال(}ة فيه، فلفظة ال يم

* wمن اللفظت T نعم تصلح، إذا . 

 . الµ اrا³، الµ العر�: عتبار ا�قيقة وعدمها إ� قسمwعتبار ا�قيقة وعدمها إ� قسمwعتبار ا�قيقة وعدمها إ� قسمwعتبار ا�قيقة وعدمها إ� قسمwااااوالµ ينقسم باعتبارات متعددة، فينقسم بوالµ ينقسم باعتبارات متعددة، فينقسم بوالµ ينقسم باعتبارات متعددة، فينقسم بوالµ ينقسم باعتبارات متعددة، فينقسم ب

داخل (داخل حقيقة الÅء : يع� "ما ¤ن داخل ا�اهية واrات بأن يكون جزءا من ا�ع� ا�دلول للفظ"هو         ::::الµ اrا³الµ اrا³الµ اrا³الµ اrا³    ////////
 .فهو داخل p حقيقة الÅء ،ال يمكن أن نفهم ا�ع� إال به: ، يع�)ذات الÅء

، فهل يمكن أن نتخيل "قÍ ناط"أو " حيوان ناطق"ف اإلنسان بأنه بالنسبة لإلنسان، فنحن نعرّ " ا�يوان"لفظة : مثل
 فال يمكن أن نتخيله بدون مع� ا�ياة، والبد من ا�فك± أو القوة ا�فكرة ال¬ عنده، إذاً  ،اإلنسان بدون هذا ا�ع�؟ ال

و هو * ذا³، فا�يوان * واإلنسان *، فاإلنسان مثال * ال يمكن أن يُتصور إال بمع� ا�ياة، أ إذاً (هذا داخل p ذاته 
  ).مع� ا�فك± أو وجود القوة ا�فكرة

  "ما ¤ن خارج ا�اهية واrات"هو     ::::الµ العرالµ العرالµ العرالµ العر����    ////1111
Rالضاحك: "مثا" ،"üاXفالضاحك خارج عن ماهية اإلنسان؛ ألنه يمكن أن نتخيل إنسانا بدون أن يَضحك، "ا�ا·"، "ا ،

 . حك وا�Å ح� نتعقل مع� اإلنسان وحقيقتهويمكن أن نتخيل إنسانا ال يمÅ، فنحن ال �تاج إ� تعقل الض

 ))))î/î/î/î/((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
ا�فرد ا�ز+ وأقسامه وأمثلته  نم3 ال�م عو ،مفهومه إ� مفرد جز+، ومفرد * اعتبارp ا�رس السابق قسمنا ا�فرد ب

 .بما ال مزيد عليه
وقسمناه " ال يمنع تصوره من وقوع ال(}ة فيهاrي : "وأما القسم ا:ا9 وهو ا�فرد الµ، فقد م3 تعريفه، وقلنا هو

 : ات متعددةاعتبارب

 .ينقسم إ� ذا³، وعر�، ومثلنا ل� واحد منهما عتباروهو بهذا اال :باعتبار ا�قيقة وعدمهاباعتبار ا�قيقة وعدمهاباعتبار ا�قيقة وعدمهاباعتبار ا�قيقة وعدمها)  أ(
 : ات أخرى، فنقسمه باعتباراعتباروá هذا ا�رس سوف نبw بقية أقسامه ب

 : : : : إ� ستة أقسامإ� ستة أقسامإ� ستة أقسامإ� ستة أقسام    وينقسموينقسموينقسموينقسم، ، ، ، وجود أفراده p اjارج وعدمهاوجود أفراده p اjارج وعدمهاوجود أفراده p اjارج وعدمهاوجود أفراده p اjارج وعدمها) ) ) ) بببب((((
أي أنه ال  ،يع� p الواقع، مع قطعنا ويقيننا بنË الوجود: p اjارج ،بذلك مع القطعمع القطعمع القطعمع القطع* لم يوجد منه فرد واحد p اjارج  -/

الضدين، ¤لسواد واFياض مثًال، فال يوجد مثال واحد  باجتماعوهذا يمثل R العلماء  ،يوجد وال فرد واحد p اjارج
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، مع القطع وا�قw بأنه ال يمكن أن Èتمع ضدان )السواد واFياض مطلقاً  الجتماعال يوجد مثال واحد (الضدين  اعالجتم
 . مطلقاً 

وال فرد واحد p اjارج مع  منه األمثلة كث±ة p اجتماع الضدين، ال يوجد ،واجتماع الضدين ·ء * يعم أفراداً متعددة
 . القطع وا�قw بذلك

يمكن أن يتخيل وجود أفراد p اjارج لكنهم غ± : يع� الوجود مع إمÉنمع إمÉنمع إمÉنمع إمÉنم يوجد منه فرد واحد p اjارج * ل -1
فال يوجد Æر من الزئبق p الواقع، لكن يمكن " Æر من الزئبق"وهذا يمثل R بعض علماء ا�ناطقة بـ ، موجودين p الواقع

 .أن يتخيل وأن يوجد
بل هو �رد " اءقعن"، وZ ·ء خيا� ال يوجد منه ·ء p اjارج، فال يوجد ·ء اسمه "العنقاء"ويمثل R بعضهم بـ 

 ". عنقاء"ليست موجودة p اjارج ، ولكن يمكن أن يوجد  ،أخيلة، وrلك Z من األمور ال¬ يتندر بها وليست واقعة

P- ارج فرد واحد مع القطع بمنع وجود غ±هjا p ا� ،* وجد منه R قيضان هما الثان ال ويمثلXوا ،wقيضXناطقة با
 . ا * وجد منه p اjارج فرد واحدنÈتمعان وال يرتفعان، ¤لليل واXهار، فه

، وال يمكن أن يكون هناك نهار و�ل، أو ال �ل وال نهار، بل البد أن يوجد )�ل أو نهار(اXقيضان البد أن يوجد أحدهما 
 . مستحيل، بل إمÉن الوجود p واحد منهما آن واحدp  اXقيضان أحدهما، فوجود

، فإنه ال يوجد إال 4 واحد يعبد Æق سبحانه وهو اهللا تعا�، ويمتنع أن يوجد "ا�عبود Æق سبحانه"ويمثل R بعض العلماء بـ 
 ". لو ¤ن فيهما آ¥ة إال اهللا لفسدتا: "غ±ه، قال تعا�

O-  نÉا�ناطقة بـ وجود غ±ه * وُجد منه فرد واحد مع إم R فا�وجود شمس واحدة، لكن هل يمكن "الشمس"ويمثل ،
أن توجد شمس أخرى؟ نعم يمكن، فبعض الكواكب قد يوجد بها شمسان أو أك^ فهذا ال يستبعد وال يستحيل، فا�وجود 

 . واحد وال يستحيل أن يوجد غ±ه

، فهو كث± لكن يمكن حõه، "عدد اإلنسان: "مثل ،مكن حõهاوي* وُجد منه أفراد متناهية أي ¥ا حد ونهاية،  -0
فلو قمنا بإحصاء لعدد السÉن p السعودية ألمكننا ذلك، و}ذا يمكننا حõ السÉن p آسيا، و}ذا يمكننا أن �õ السÉن 

 . p العالم p وقت واحد p زمن واحد p �ظة واحدة، فهذا كث± لكنه �صور

í- داية إ� ما شاء اهللا تعا�، ومع ذلك "األعداد: "مثلغ± �صورة : يع� ،فراد غ± متناهية* وُجد منه أFفأنت تعد من ا ،
 . لم تنته، فهو * يوجد منه أعداد غ± متناهية

العليم القادر فهو  ، فعلمه سبحانه ال ينت¶"معلوم اهللا تعا�"، بـ "نعم اهللا تعا�"، بـ "*مات اهللا تعا�"ويمثل R بعضهم بـ 
و¹ن "جل p عاله، و}ذلك *مات اهللا سبحانه ال تنت¶ كما ذكر سبحانه p �كم ا��يل، ونعم اهللا و¹ن تُعد ال ¸5 

 ".تعدوا نعمة اهللا ال ¸صوها
�سة أقسامسة أقسامسة أقسامسة أقسامإ�  عتبارينقسم بهذا اال ،،،،¸اد p اللفظ وا�ع�¸اد p اللفظ وا�ع�¸اد p اللفظ وا�ع�¸اد p اللفظ وا�ع�ا�عدد واإلا�عدد واإلا�عدد واإلا�عدد واإل    اعتباراعتباراعتباراعتباربببب    ))))تتتت((((���:  
جبل (ان؛ ألن اللفظتw متعددتان تS سبيل ا�ثال لفظان متباين" ا�بل، واFحر"، فـ عدد لفظه ومعناهوهو ما ت "ا�تباينا�تباينا�تباينا�تباين" //

 . ، ومعناهما متعدد فل� واحدة منهما مع�)وÆر

 . ، وهكذا"الفرس، واXهر: "ومثاR كذلك

 . ، فاللفظ واحد لكن معانيه متعددةوهو ما ا¸د لفظه وتعدد معناه" ا�شbكا�شbكا�شbكا�شbك" /1
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ا�اسوس، العw ا�ارية، العw (S : ، ولكنها تطلق S معان متعددة)هما ا¸د لفظ(ف¶ لفظة واحدة " العw"لفظة : ثاRم
 . وغ± ذلك، إذاً Z لفظة واحدة ¥ا معان متعددة) اFا&ة، اrهب

 . ف¶ تطلق S ا�يض، والطهر" القرء"لفظة : ومثال آخر

 . وهكذا... ¶ تطلق S األبيض، واألسودف" ا�ون"لفظة : ومثال ثالث

)P" (ادفbادفا�bادفا�bادفا�bفاأللفاظ متعددة لكن ا�ع� واحدوهو ما تعدد لفظه وا¸د معناه "ا� ، . 

Rم، ا�ارث، أسامة، األسد، هَ : (، فله أسماء كث±ة، فنقول"األسد"لفظة : مثاéD ،ث�، فهذه ألفاظ )ر، وغ±هابَ زَ قسورة، 
 . د وهو ذلك ا�يوان ا�فbسمتعددة ولكن معناها واح

 ). اللب، اِ�جر، ا6X، وغ± ذلك: (فله أسماء كث±ة" أسماء العقل: "ومثال ثان

)O" (ذلك ا�ع� "ا�تواطئا�تواطئا�تواطئا�تواطئ p إذاً اللفظ وا�ع� متحد واألفراد فيه متساوونوهو ما ا¸د لفظه ومعناه مع تساوي أفراده ، . 

Rذات اإلنسانية فمعناها واحد،" اإلنسان"لفظة : مثا p فاإلنسان متحد لفظاً ومع�، لكن هل أفراده سواء؟ نعم، هم سواء . 

، ف¶ *مة واحدة متحدة لفظاً ومع�، وهل الرجال *هم سواء؟ نعم هم سواء p ذات الرجولة من "الرجل"لفظة : ومثال ثان
 . حيث اrات

S ©يع النساء بمستوى واحد، فليس هناك امرأة أك^ امرأة  ف¶ لفظة واحدة متواطئة تطلق" ا�رأة"لفظة : ومثال ثالث
 . من امرأة أخرى، بل *هن سواء

 . وقد مر معنا ،وهو ما ا¸د لفظه ومعناه مع تفاوت أفراده "ا�شككا�شككا�شككا�شكك" /0

Rور"لفظة : مثاXشمعة ف¶ لفظة واحدة معروفة ا�ع�، لكن األفراد فيها متفاوتون، فنور الشمس أقوى من نور ال" ا
 .وÎهما نور

ثوب فالن أبيض من ثوب فالن، أو أنصع بياضاً من ثوب فالن، فمع� اFياض مع� : فنقول" اFياض"لفظة : ومثال ثان
 . لكنه متفاوت p األفراد ،واحد

 ....الفرق بw ا�زء وا�زالفرق بw ا�زء وا�زالفرق بw ا�زء وا�زالفرق بw ا�زء وا�ز++++ وا�زئية، والفرق بw ال� والµ وال ية وا�زئية، والفرق بw ال� والµ وال ية وا�زئية، والفرق بw ال� والµ وال ية وا�زئية، والفرق بw ال� والµ وال ية
، فهل Z مثل "جزئية"؟ وتمر بنا لفظة " جز+"مثل " جزء"، فهل "جزء"اناً ألفاظ كـ ؟ يمر بنا أحي"ا�فرد ا�ز+"ما مع� 

 ؟" جزئية"و" جزء"
 ا�ناطقة يفرقون بينها بw جزء وجز+ وجزئية، كما يفرقون بT w و* و"ية، فما الفرق بw هذه األلفاظ؟ 

هذا " �مد"فإذا تصورُت " ا يَمنع تصوره من وقوع ال(}ة فيهأنه م"كما سبق معنا من أفراد الµ، وقد عرفناه بـ  ::::ا�زا�زا�زا�ز++++* * * * 
 . الشخص اrي أما� فهو جز+، فيمنع تصوره من أن يشbك فيه شخص آخر

ً" ::::ا�زءا�زءا�زءا�زء* * * *  /َøُ هو ما تر}ب منه ومن غ±ه ال�"، أو "هو ما ش� مع �موع أجزاء ." 

Rبالنسبة للشجرة جزءف¶ مكونة من جذور وساق وأغصان، فالغصن " الشجرة: "مثا . 

 .�الوZ مكونة من زجاج وحديد ومسام±، فالزجاج جزء من " الطاولة: "مثال ثان
 ". ا�حكوم S بعض أفرادها"Z تكون دائماً p القضايا، وZ  ::::�زئية�زئية�زئية�زئيةاااا* * * * 

زاء اXبات بأنه فنحن اآلن حكمنا S بعض أج" بعض اXبات مفيد" "بعض اXاس أمناء" "بعض الطالب �تهدون" :مثا¥ا
، فهذه اFعضية ا�وجودة p ا�كم اءأمن مفائدة، وحكمنا S بعض الطالب بأنه �تهد، وحكمنا S بعض اXاس بأنه اذ
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 Ïقضية جزئية"تس." 

 : : : : الفرق بw ال� والµ وال يةالفرق بw ال� والµ وال يةالفرق بw ال� والµ وال يةالفرق بw ال� والµ وال ية
****    µالµالµالµما ال يمنع تَصوره من وقوع ال(}ة فيه"سبق تعريفه، وقلنا بـأنه : ال ." 

Rهؤالء، " اإلنسان"لفظة  :مثا T p ك فيه زيد وعمرو وسعد وغ±هم، فاإلنسانية موجودةbفتصورنا لإلنسان ال يمنع أن يش
ال يمنع أن يشbك فيه األسد وا�مار " ا�يوان"فال يمنع تصورنا لإلنسان أن يشbك فيه أشخاص كث±ون، و}ذلك تصورنا لـ 

 . أن يشbك فيها ©يع األجسام" األجسام"وال يمنع تصورنا لـ واFغل وا:ور وغ± ذلك من ا�يوانات، 

  ."هو ما تر}ب من أجزاء" ::::ال�ال�ال�ال�* * * * 
Rوهذه " الشجرة"لفظة  :مثا ،ً/َøُ مكونة من " الطاولة"ف¶ مكونة من جذور وساق وأغصان، فهذه األجزاء إذا ُركبت ُسميت

  . بهذا النسق ُسميت طاولة وأصبحت øَُ  أ�نيوم ومسام±، فهذه األجزاء إذا تر}بت وأزجاج وحديد 
 wو " ال�"ويمكن أن يتضح الفرق ا�قيق ب"µال "òمن خالل ما ي : 

: Z لفظة *ية، وأفرادها" اإلنسان"لفظة : فمثالً  ،يصلح أن تطلق T S فرد من أفرادها إطالق مواطأة" الµ"أن لفظة / /
؟ نعم يصح، إذاً لفظة الµ "فاطمة إنسان"، "زيد إنسان"، "�مد إنسان: "أن تقول الخ، فهل يصح.. زيد وعمرو و�مد وعبيد

 . مواطأةيصح أن تُطلق T S فرد من أفرادها إطالق 

اFيت "، وال "الشجرة غصن: "إطالق مواطأة، فال يقال) أجزائها(فال يصح أن تُطلق T S فرد من أفرادها " ال�"أما لفظة 
 ". الزجاجة طاولة"، وال "الغصن شجرة: "، وال يصح أن تقول"طاولة مسام±ال"، وال "حيطان

اإلنسان إما زيد، و¹ما عمرو، و¹ما بكر، و¹ما : "يصح تقسيم أفراده ا�ندرجة ¸ته بأداة ا�قسيم، فنقول مثالً  "الµ"أن  /1
الشجرة إما : "وال يصح أن نقول" و¹ما حديدالطاولة إما زجاج، و¹ما مسام±، : "لكن ال يصح أن نقول" فاطمة، و¹ما >ئشة
 .ال يصح "أغصان، و¹ما أوراق

P / أن"µبا�ز+، فمثالً  "ال Ïفرد من هذه األفراد يس Õأفراد تندرج ¸ته، و R" :جز+، وهذا ا�ز+ " �مد"*، و " اإلنسان
 ). �مد إنسان(يصح أن يسÏ بالµ كما سبق معنا 

 .وال يصح أن نس� هذا الفرد باسم ال� ،وÕ فرد من هذه األفراد يسÏ جزءاً  ،فله أفراد" ال�"أما 
O / S أننا إذا أصدرنا ا�كم"µال"  T S إنسان ناطق: "من جزئياته، فلو قلنا مثالً  "جز+"فإن هذا ا�كم يصدق T "

يكون ناطقاً، و�ن " �مداً "ة ا�فكرة، فإن بمع� عنده قوة مفكرة، فاXطق هو اإلدراك اrي يكون عن طريق القو: ناطق
وزيد ناطق، إذاً T جز+ من أفراد الµ يصح أن  ،وبكر ناطق ،وعمرو ناطق ،حكمنا T S إنسان بأنه ناطق، فمحمد ناطق

°µال S ي حكمنا بهrكم عليه با�كم ا . 

 p ال�"بينما ال يصح ذلك " p أ" ال�"فإن ا�كم S يت ©يل: "يمكن أن نقول: جزائه، فمثالً ال يصدقFيت " اFألن ا
T، لكن هل يلزم من ذلك أن يكون ا�طبخ ©يًال؟ ال ليس بالåورة، فقد يكون اFيت ©يًال كحكم >م S ال�، 

ء ذلك ال� ال يلزم منه أن تكون أجزا "ال�"فا�كم S  ،بينما لو أتينا إ� األجزاء فإننا قد #د بعضها ليست ©يلة
 p كوماً عليها بمثل ذلك ا�كم أو داخلة ¸ت ذلك ا�كم، و}ون بعض األجزاء غ± ©يلة مثًال فإن ذلك ال يقدح�

 .فهذا بالنسبة للفرق بw ال� والµ "اFيت ©يل"حكم ال� وهو أن 
 . ، وZ ال تكون إال p القضايا"أفرادهاا�حكوم S ©يع "أن ال ية Z " الµ"و " ال�"الفرق بينها وبw  :ال ية* 
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هنا جاءت p سياٍق أفاد أن ©يع األفراد ا�ندرجw ¸ت هذه اللفظة " T"، فلفظة "T نفس ذائقة ا�وت: "قوR تعا� :مثا¥ا
 ). ا�وت(�كوم عليهم بهذا ا�كم 

كوم عليه با�يوانية، ف¶ منطبقة S ©يع أي أن T فرد من أفراد اإلنسان �" T إنسان حيوان: "قوXا: ومثال ثان
 .،أفرادها

    ))))////////((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
� wي* wأقسام النسبة بwي* wأقسام النسبة بwي* wأقسام النسبة بwي* wالوجود ال تعدو النسبة بينهما عن أربع حاالت :أقسام النسبة ب p wأي *ي : 

 ::::نسبة ا�باين أو ا�باينة نسبة ا�باين أو ا�باينة نسبة ا�باين أو ا�باينة نسبة ا�باين أو ا�باينة     ::::األوÀاألوÀاألوÀاألوÀالنسبة النسبة النسبة النسبة 
 .ه الµ اآلخريصدق أحد ال يS w ·ء Ýا يصدق علي أن ال: تعريف ا�باين أو ا�باينة

ذن فهما متباينان إ ،وليس ·ء من الفرس p اFحر ،لفظة فرس ولفظة Æر، فليس ·ء من اFحر p الفرس :مثال
  .متغايران

 : : : : وا�باين S قسمw إ©االوا�باين S قسمw إ©االوا�باين S قسمw إ©االوا�باين S قسمw إ©اال
يصدقان S  فقد ،ولكن ليس بينهما éية ا�باين ،أن يكون ال يان متباينp w ذاتيهما وهو تباين ا�خالفةتباين ا�خالفةتباين ا�خالفةتباين ا�خالفة    ::::القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول
 . ) أن ال يصدقان S ·ء واحد : éية ا�باين (  .·ء واحد

 ×تلفانأبيض غ± بارد،، متباينان p ذاتهما ،لفظة الØد ولفظة أبيض، فحقيقة الØد أو اFارد تباين حقيقة أبيض :مثال
ة باردة ظهذا الÅء أبيض بارد، اFو:  مثال، فتقول لكن هل بينهما éية ا�باين؟ ال، ألنهما قد يصدقان S ·ء واحد

  .، فيمكن أن يصدقا S ·ء واحدبيضاء
  .فال يصدقان S ·ء واحد p وقت واحد ،أن يكون ال يان متباينp w ذاتيهما éية ا�باين: تباين ا�قابلةتباين ا�قابلةتباين ا�قابلةتباين ا�قابلة    ::::القسم ا:ا9القسم ا:ا9القسم ا:ا9القسم ا:ا9

 : : : : ا�ناطقة يقسمون هذا القسم إ� أربعة أقساما�ناطقة يقسمون هذا القسم إ� أربعة أقساما�ناطقة يقسمون هذا القسم إ� أربعة أقساما�ناطقة يقسمون هذا القسم إ� أربعة أقسام
اFياض والسواد  :مثال، رتفاع ا�حلهما الثان ال Èتمعان وقد يرتفعان �لول واسطة أو ال: دينالقسم األول تقابل الض

 .ويرتفعان غ±هما قد يأ³ لون آخرهما ال Èتمعان، ولكن قد يرتفعا، ف
القلم ، اآلن هذا قد يرتفعان بارتفاع ا�حللكن ، ال Èتمعان ا�ر}ة والسكون p جسم واحد p وقت واحد :مثال آخر

S الطاولة يمكن أن أصفه بأنه ساكن، لكن إذا حر}ته فهو متحرك، إذا رفعته فال يمكن أن أصفه Æر}ة وال سكون 
  .p ذات ا�Éن اrي ¤ن فيه القلم

 .بل يلزم من ارتفاع أحدهما حلول اآلخر ،Èتمعان وال يرتفعان وهما الثان ال :اXقيضw القسم ا:ا9
 .بل البد من وجود أحدهما ،يرتفعان p وقت واحد Èتمعان وال هار فهما الالليل واX :مثال

يفهم أحدهما  لكن ال ،p وقت واحد اجتماعهمال يهو أن يكون ال يان متنافيw يستح :فالقسم ا:الث تقابل ا�ضاي
  .إال بإضافته إ� اآلخر

فيستحيل أن يكون الشخص أب  ،أن يكون أب إال وR ابنلفظة األبوة واFنوة، والفوقية وا�حتية، أنه ال يمكن : مثال
يمكن فهم األبوة إال بإضافته إ�  لكن ال ،من هذه اXاحية فrلك جاء ا�ضاي ،ابن p وقت واحد من جهة واحدةو

  .اFنوة، وهكذا p الفوقية وا�حتية
والعد� يعØ عنه  ،عد�، فالوجودي يعØ عنه با�لكةيع� ا�قابل بw أمٍر وجودي وأمٍر  :العدم وا�لكةتقابل القسم الرابع 
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 .بالعدم
 .يكون لشخص بص± وأعp Ï الوقت نفسه لكن تباينهما تباين وجود وعدم، ال متباينان،اõF والعÏ  :مثال

wي* wالقسم ا:ا9 من أقسام النسبة بwي* wالقسم ا:ا9 من أقسام النسبة بwي* wالقسم ا:ا9 من أقسام النسبة بwي* wالتساوي أو ا�ساواةالتساوي أو ا�ساواةالتساوي أو ا�ساواةالتساوي أو ا�ساواةنسبة نسبة نسبة نسبة     ::::القسم ا:ا9 من أقسام النسبة ب    
 Zو S wواحد من ال ي T اآلخر ¤مل ماأن يصدق µيصدق عليه ال. 
 .ذاً لفظتان متساويتانإ ،*مة إنسان، و"مة ناطق، لفظة اإلنسان تطلق T S ناطق ولفظة ناطق تطلق T S إنسان :مثال

wي* wالقسم ا:الث من أقسام النسبة بwي* wالقسم ا:الث من أقسام النسبة بwي* wالقسم ا:الث من أقسام النسبة بwي* wصوص ا�طلق     ::::القسم ا:الث من أقسام النسبة بjصوص ا�طلق نسبة العموم واjصوص ا�طلق نسبة العموم واjصوص ا�طلق نسبة العموم واjنسبة العموم وا 

 .آلخر من غ± عكسأن يكون أحد ال يw يصدق S الµ ا: تعريفه
ألنه يصدق S  ،ف� إنسان حيوان، فا�يوان أعم من اإلنسان عموما مطلقا ،لفظة إنسان ولفظة حيوان من ا�ياة :مثال

نس إيصدق إنسان T S حيوان، ا�يوان مطلق يصدق T S  لكن اإلنسان جز+ من ا�يوان فال ،اإلنسان وغ±ه
 . T حيوان بل هو جز+ منهيصدق S لكن اإلنسان ال ،وغ±هم

wي* wالقسم الرابع من أقسام النسبة بwي* wالقسم الرابع من أقسام النسبة بwي* wالقسم الرابع من أقسام النسبة بwي* wصوص الوج¶    ::::القسم الرابع من أقسام النسبة بjصوص الوج¶نسبة العموم واjصوص الوج¶نسبة العموم واjصوص الوج¶نسبة العموم واjنسبة العموم وا    
األفراد ال¬ يصدق عليها الµ  بعضأن يصدق T واحد من ال يS w : ويسميه اFعض نسبة العموم واjصوص ا�ز+

 .Èتمعان p ·ء ويفbقان p ·ء آخر :خر، يع�يصدق عليها اآل وينفرد T منهما فيصدق S أفراد ال ،اآلخر
) ا�ب القطÈ)ýتمعان p ·ء واحد، مثال ا�يوان األبيض ويصدقان S ·ء واحد  ،لفظة ا�يوان ولفظة أبيض :مثال

وليس  افbقا مثال p الغراب فهو حيوان وليس بأبيض أو p القطن فإنه أبيض ،اجتمعا p ا�ب القطý ألنه حيوان أبيض
 .Æيوان

    )) )) )) )) ال يات اjمسةال يات اjمسةال يات اjمسةال يات اjمسة((((((((مبادئ ا�صور مبادئ ا�صور مبادئ ا�صور مبادئ ا�صور 
 العرض اjاص  .0العرض العام،  .Oالفصل،  .PاXوع،  .1ا�نس،  ./

�س  ،ال يات اjمس إذا أطلقت p ا�نطق فيقصد بها األلفاظ ال ية العامة ال¬ تدل S جزئيات خارجية حقيقية Zو
 .ويسÏ باjاصة ض اjاصا�نس واXوع والفصل والعرض العام والعر

 :rا يقول األخåي
 جنس وفصل عرض نوع وخاص***وال يات �س دون انتقاص

 .هو ويقع p جواب ما ،هو T * مقول S كث±ين ×تلفp w ا�قيقة    ::::ا�نسا�نسا�نسا�نس    ----////
 هو ما ل سائالً أفلو س، اإلنسان من ا�يوان وهو حيوان ناطق، واألسد من ا�يوان وهو حيوان مفbس ،ا�يوان :مثال

، فأ³ بالفصل p ا�عريف، الفصل مهمته من ا�ياة لقيل حيوان ؟لفرسا ما من ا�ياة، ولو قيل لقيل حيوان ؟إلنسانا
ßمي�األجناس، اإلنسان حيوان ا wجنسه حياة ثم أفصله عن غ±ه هو ناطق عنده قوة مفكرة، الفرس حيوان لكنه   ب
  .صاهل

 : : : : ا�در®ت اrهنيةا�در®ت اrهنيةا�در®ت اrهنيةا�در®ت اrهنية
الواجب واجب الوجود، ، Ýتنع أو  واجبأو ينقسم إ� Ýكن  ا�درك اrه�ا�درك اrه�، يقولون سلم اطقة عندهم ا�ن
 .اrي يهمهم هو ا�مكن ،يهم ا�ناطقة كث±اً p لب Æثهم p ا�نطق Ýتنع الوجود الو
 .يقسمونه إ� موجود ومعدوم: "ا�مكنا�مكنا�مكنا�مكن"
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 .ينقسم إ� جوهر وعرض ":ا�وجودا�وجودا�وجودا�وجود"
 .جسم ينقسم إ� جسم وغ±: "ا�وهرا�وهرا�وهرا�وهر"
 .ينقسم إ� نا� وغ± نا�: "ا�سما�سما�سما�سم"
 .ينقسم إ� حيوان وغ± حيوان ":اXااXااXااXا����"
غ± أفراد و ،ثم يأ³ أفراد اXاطق زيد وعمر وغ±ه ات،وغ± ناطق وهو سائر ا�يوان ،ينقسم إ� ناطق وهو اإلنسان: "ا�يوانا�يوانا�يوانا�يوان"

 .ناطق فرس وأسد
 : واFعد إ� ثالثة أقسام بباعتبار القرا�نس  ينقسم :أقسام ا�نسأقسام ا�نسأقسام ا�نسأقسام ا�نس

اإلنسان أقرب جنس إ�ه ، فمثًال فوقه أجناس و¸ته أنواع أو هو T ما ،من ا�عرف ا¤ن قريب هو ما )سافل(جنس قريب  -/
  .وفوق ا�سم ا�وهر و"ها أجناس ،وفوق اXا� ا�سم ،فوق ا�يوان اXا� ،ا�يوان

، واختلف وهو اrي ليس فوقه جنس و¸ته أجناس ،ا�وهر بعيد :مثل ،¤ن بعيد عن ا�عرف هو ما ):>�(جنس بعيد  -1
، فلو عرفت اإلنسان ا�وهر S قول هو ا�نس اFعيد ،ا�ناطقة هل أبعد جنس هو ا�وهر أو هو ا�سم S قولw عندهم

  .بأنه جسم أو جوهر ناطق لÉن تعريفا با�نس اFعيد
P- عيد وال بالقريب بل بينهما: سطجنس متوFهو ليس با،  S ا� أو أقول جسم إذا ¤ن ا�وهر جنسXكأن نقول هو ا

 .تعريف با�نس ا�توسط )نا�(ف مة اXا� فو قلت اإلنسان نا� ناطق  ،قول من Èعله جنس
  .هو ويقع p جواب ما ،متفقp w ا�قيقة ،هو * مقول S كث±ين    ::::اXوعاXوعاXوعاXوع    ----1111
 حقائقه واحدة، اإلنسان هذا نوع :مثل، وá ا�نس ا�قائق ×تلفة، لحظون أن الفرق بينه وبw ا�نس االتفاق p ا�قيقةت

مثل  ،يوجد تمايز ال يةلكن با�ع� ا�قي½ ماهية اإلنسان ،إنسانية من اإلنسان إال با�ع� ا�جازي فليس هناك إنسان أك^
 .زيد وعمر و>ئشة وفاطمة ؟ لكن ا�واب باXوع إنسان ل سائال ماأسولو ، زيد وعمر و>ئشة وفاطمة

 : : : : أقسام اXوعأقسام اXوعأقسام اXوعأقسام اXوع
 .وا�ثال السابق فوهو اXوع حسب ا�عري: حقي½ -/
1- pجنس أعم منه: إضا p ي ينطويrته جنس فوقه نوع وباعتبار ما فهو باعتبار ما ،وهو ا�نس ا¸. 

    ))))1/1/1/1/((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
wوع إ� قسمXينقسم اwوع إ� قسمXينقسم اwوع إ� قسمXينقسم اwوع إ� قسمXينقسم ا :    

 .وسبق أن بينا تعريفه ومثاR، وهو اrي يصدق S اXوع عند اإلطالق حقي½حقي½حقي½حقي½    ....////
1.pإضاpإضاpإضاpا� جسم، وفوق ا�سم  ،إضاXهنية أن اإلنسان فوقه حيوان، فوق ا�يوان نا�، فوق اrسلم ا�در®ت ا p و}ما سبق معنا

، �ا فوقه يسÏ نوعوبالنسبة  ،�ا ¸ته جنس R فهو بالنسبة ،إذا أتينا للنا� مثال نلحظ أن فوقه جسم و¸ته حيوان ،جوهر
لو  ،¸ته ما اعتبارفا�يوان جنس ب ،كذلك ا�يوان بالنسبة �ا ¸ته وهو اإلنسان، ألن ا�يوان ينقسم إ� ناطق وغ± ناطق

 
ً
إذاً  ،�ا ¸ته جنس ضافةوباإل ،ما فوقه نوع �إ باإلضافةفهو  ،R نظرنا �ا فوق ا�يوان ا�نس وهو اXا� لكن ا�يوان نو>

 .فوقه إ� ما اضاp ألننا ننظر R مضافإاXوع هنا 
pإضاpإضاpإضاpجنس أعم منه: إضا p ي ينطويrته جنس عتبار ماافوقه نوع وب فهو باعتبار ما ،هو ا�نس ا¸ . 

PPPP----    جواب    ::::الفصلالفصلالفصلالفصل p ءÅال S يقال * T ذاته :هو p ء ح� يعم القليل( أي ·ء هوÅال S والكث±ين وقلنا w
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ن وقوع ال(}ة م هايمنع تصور *مة ناطق بالنسبة لإلنسان هذه فصل، �اذا Z فصل؟ ألنها * ال/ مثاR ،)يتعلق باrاتيات(
أي ·ء يمß اإلنسان p : ل سائال فقالأفلو س ،هو p ذاته ·ءp جواب أي  ا±فيها، يقال S الÅء سواء واحد أو كث

 .)أي مفكرا عنده قوة >قلة( اكونه ناطق: عن بقية أنواع جنسه؟ لقيل -ليس ·ء يزول ،ليس p عرضه-ذاته 
 : : : : القرب واFعد ينقسم إ� قسمwالقرب واFعد ينقسم إ� قسمwالقرب واFعد ينقسم إ� قسمwالقرب واFعد ينقسم إ� قسمw    اعتباراعتباراعتباراعتبارأقسام الفصل بأقسام الفصل بأقسام الفصل بأقسام الفصل ب

اإلنسان / مثال، أنا آ³ بهذا الفصل للجنس القريب إذاً  ،يمß ا�اهية عما يشار}ها p جنسها القريب هو ما :فصل قريب -/
اإلنسان أقرب جنس R هو  ،نسه القريب�اإلنسان حيوان ناطق، فناطق هنا تصلح للحيوان  :صل Rولفظة ناطق كف

مفكر أي عنده قوة مفكرة أو ال عنده ( ناطق وغ± ناطقإما ألن ا�يوان  ،والفصل اrي يصلح مع حيوان هو ناطق ،حيوان
  .، اإلنسان حيوان ناطق فهذا فصل قريب) 
 .يشار}ها p جنسها اFعيد  ا�اهية عمايمß هو ما: فصل بعيد -1

Rاإلنسان عمإف ،اس من اإلحساسحسّ  :مثا ßعيد وهو ا�سم، ا�سم منه ما انه يمFجنسه ا p هو حساس وغ±  يشار}ه
  .هو حساس وغ± حساس ا� منه مااXأو  ،حساس

OOOO----اصjاصالعرض اjاصالعرض اjاصالعرض اjاصة    ،،،،العرض اjاصةاjاصةاjاصةاjكث±ين طلقهو * ي: ا S، جواب أي ·ء ه p عرضهويقع p ؟و Rضاحك، اإلنسان   :مثا
ألن الضحك هل  ،تقع p جواب أي ·ء هو p عرضه تصلح أو ،يطلق S كث±ين ،*مة ضاحك هنا * ،حيوان ضاحك

ذاً هو عرض إ ،يزول عنه أبدا؟ ال، بل يزول عنه ويتصور اإلنسان بدون ضحك يتصور اإلنسان إال به وال الÆيث هو ذا³ 
 . وليس ذات

 : : : : رق بw الفصل والعرضرق بw الفصل والعرضرق بw الفصل والعرضرق بw الفصل والعرضالفالفالفالف
ال ) ناطق(إذاً الفرق بw الفصل وبw العرض اjاص هو أن ا�ميß والفصل هنا يكون p اrاتيات p ا�قائق يكون 

ينفك عن اإلنسان، ال يتصور إنسان ليس R قوة مفكره p األصل، وال يقدح p ذلك ا�نون أو غ±ه ألن ا�نون ·ء 
سان، فاإلنسان ال يتصور بدون هذه القوة ا�فكرة ال¬ تمßه عن سائر ا�يوان، بينما يمكن أن >رض وليس أصًال p اإلن

 . يتخيل اإلنسان بدون ضحك، بدون مÅ، بدون كتابه

wاص إ� قسمjينقسم العرض اwاص إ� قسمjينقسم العرض اwاص إ� قسمjينقسم العرض اwاص إ� قسمjينقسم العرض ا : : : : 
ه من األجسام ¤�نفس للحيوان، فيقال أي ·ء يمß ا�يوان عن غ±، الوصف إ� ا�نس تZ إذا نسب: خاصة جنس -/

نه يمكن أن يقال كونه يتنفس، فأنت اآلن نسبت الوصف إ� إف) ايع� ليس ذاتي(p عرضه  اXامية ويكون مندرجاً 
 اً،هذا يتنفس مندرج p عرضه وليس ذاتي ،ا�يوان هو نا� يتنفس ،يتنفس ال يتنفس ومنه ما ألنه اXا� منه ما ،ا�نس

 p ألن ليس ا�يوان دائما يتنفسwح T، ات ال هيأتيbنفس  تصورنيتنفس فيها، يمكن أن  ف�حيوان يقف عن ا
  .للجنس ¤ن من قسم خاصة ا�نس صفاً ®ن و�ا جاء هذا العرض و لكن دقيقتw أو أك^،

ب أو الضاحك بالنسبة لإلنسان، اإلنسان نوع وليس Þنس، تالÉ :الوصف إ� اXوع، مثال توهو إذا نسب: خاصة نوع -1
لقيل  ؟ويكون مندرجا p عرضه) جنس ذلك اXوع(عن غ±ه من ا�يوان ) وهو اXوع(لت أي ·ء يمß اإلنسان ألو سف

 أو
ً
Éتباً  كونه ضاح¤. 

 عرضيا هو * يقال S ما    ::::العرض العامالعرض العامالعرض العامالعرض العام    ----0000
ً
أي ا�قائق ال¬ فيها ×تلفة ليست واحدة، وهو  ،¸ت حقائق ×تلفة قوال

  .عرض ليست بذات أي يزول
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Rما /مثا S حقيقة،  لفظة ا�ا·، يقع R اإلنسان أنه ما·، واإلنسان S ت حقائق ×تلفة، كيف ×تلفة؟ ألنه يطلق¸
ذن يطلق S إZ حقيقة اإلنسان، ال، ا�صان نه ما· رأيت Òارا ماشياً، هل حقيقة ا�مار أ ) ا�صان (  يطلق S ا�مار

 .حقائق ×تلفة
ذن ما· T من اإلنسان ، إليس ذاp ³ اإلنسان ،إلنسان بدون مÅ؟ نعم، ألن ا�Å ·ء عر�لكن هل يتصور ا

و¹نما  ،من ماهية وحقيقة هذه ا�قائق ا�ختلفة اً وا�Å ليس جزء ،وا�مار وا�صان حقائق ×تلفة قد Òل ا�Å عليها
مع ذلك وصفت  ،وماهية ا�صان حيوان صاهل ،هقوماهية ا�مار حيوان نا ،فماهية اإلنسان حيوان ناطق ،خارج عنها
Åألنه يزول ،*ها با� �فهو وصف عر، êهذا الوصف عند حقائق ×تلفة فس� بالعرض العام وأ. 

 : : : : أقسام العرض العامأقسام العرض العامأقسام العرض العامأقسام العرض العام
 : وهو نو>ن ،وهو اrي يمتنع انفÉكه عن ا�اهية: عرض مالزمعرض مالزمعرض مالزمعرض مالزم    ----////

ا يالزم ا�اهية p الوجود أي p الواقع وá اrهن أيضاً، ال يمكن أن ينفك يع� هذ: ا�الزم للماهية p الوجود واrهن) أ(
هذا عدد زو� p الواقع  ،الزوجية لألربعة/ مثالح� ولو لم يكن واقعاً أمامه ال يمكن أن ينفك عن صاحبه p األذهان، 

، فالزوجية مالزمة �قيقة الفردية ال¬ Z ضد يمكن أن ينفك األربعة عن الزوجية ال ،وá اrهن هو زو� ،هو زو�
  .يمكن أن يكون فردياً  وá األذهان ال يمكن أن يكون فردياً  فالعدد أربعة p الواقع ال واrهن،لوجود p ااألربعة 

يمكن أن يكون هذا العرض منفٌك عن  ال ،وهو اrي يمتنع انفÉكه عن الوجود: ا�الزم للماهية p الوجود فقط )ب(
السواد للغراب، / مثال يمكن أن نتخيل االنفÉك p اrهن أما p الواقع فال، ،ن يمكن أن ينفك p اrهنلك ،الوجود

يعرف الغراب فيمكن R  لكن p اrهن لو قلنا لشخص ال ،يوجد غراب غ± أسود فال ،السواد مالزم للغراب p الوجود
 .أن يتخيل غراب أبيض

  .انفÉكه عن الÅء يمتنع هو اrي ال    ::::العرض ا�فارقالعرض ا�فارقالعرض ا�فارقالعرض ا�فارق    ----1111
Rبالنسبة لإلنسان/ مثا Åإذن العرض ا�الزمة فيه يكون ماشياً  فقد يكون اإلنسان ماشياً وقد ال، فهو عرض مفارق ،ا� ،

قد تكون واردة لكن منه ما هو مالزم و¹ن ¤ن غ± ذا³، ومنه ما هو غ± مالزم بل مفارق، وهذا p األعم األغلب هو 
 . عرضاrي يصدق عليه ال

 ،ا�قيقةوá ذا³ داخل p اrات  ما هومنها ) ا�نس، اXوع، الفصل، العرض العام، العرض اjاص(هذه ال يات اjمس 
 .هو عر� ليس داخل p اrات بل خارج عنها ومنها ما

  .بال خالف بw العلماء ا�نس ذا³
  :قوالأS ثالثة اXوع فيه خالف بw العلماء 

  .ألن T ما ليس $ارج ا�اهية فهو ذا³، واXوع ليس $ارج ا�اهية فهو ذا³ن يقولو: ذا³-/
  .واXوع ليس بداخل p ا�اهية فهو عر� ،ليس داخل ا�اهية فهو عر� ألن T مايقولون  :عر� -1
P- ذا³ وال ال �فهو من تمامها  ،داخل فيهافليس خارج عن ا�اهية كما أنه ليس ب ،و¹نما هو من تمام ا�اهيةيقولون : عر

 .ال منها
 .بال خالف بw العلماء الفصل ذا³

  .بال خالف والعرض العام فهما عرضيان أو اjاصة والعرض اjاص
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مصطلح اrا³ والعر� مصطلح يتكرر كث±اً p أصول الفقه، ويتكرر كث±اً با�نطق بل ( لفرق بw اrا³ والعرلفرق بw اrا³ والعرلفرق بw اrا³ والعرلفرق بw اrا³ والعر����؟؟؟؟اااا    ماماماما
 : الفرق بينهما p ثالثة أمور، )فات العقيدةح� يتكرر p بعض مؤل

اXاطق / دراك حقيقة ا�اهية بدونه، مثالإيمكن إدراك حقيقة ا�اهية بدونه، أما العر� فيمكن  أن اrا³ ال /الفرق األولالفرق األولالفرق األولالفرق األول
ن Üيل إنسان يمك فال ،يمكن إدراك حقيقة اإلنسان من ا�يوان إال بإدراك اXطق وهو القوة ا�فكرة بالنسبة لإلنسان ال

وقلنا أنه ال kدش بذلك قضية ا�نون ألنه ·ء عر� ليس هو األصل، ألن األصل  موجودة فيه، بدون قوة مفكرة كأصل
بكونه اإلنسان  ¤تصافدراك حقيقة ا�اهية بدونه إأما العر� فيمكن p اإلنسان هو القوة ا�فكرة ال¬ بها يعقل، 

  .ن ولو لم ندرك كونه ضاحكفيمكن أن ندرك حقيقة اإلنسا ضاحك
  .والعر� يعلل ،يعلل أن اrا³ ال /الفرق ا:ا9الفرق ا:ا9الفرق ا:ا9الفرق ا:ا9

ألن ؟ ألنه ×لوق هكذا مفكر، لكن لو رأيت شخصا يضحك فلك أن تقول لم تضحك اً؟يقال لم ¤ن اإلنسان ناطق فإنه ال
 .الضحك ·ء عر�

 ،وهم رفعهيمكن أن تبû اrات لو تُ  هأما العر� فبخالف ،عهوهم رفتب½ فيه اrات لو تُ  أن اrا³ هو اrي ال /الفرق ا:الثالفرق ا:الثالفرق ا:الثالفرق ا:الث
 أما العر� ،بل يكون غ±ه ،يمكن أن يكون ذلك هو اإلنسان فلو فرضنا خلو ا�يوان عن القوة العاقلة ا�فكرة فال

 .يكتب مع بقاء ذاته يضحك أو ال فيمكن أن نتخيل إنسان ال فقد تبû اrات مع توهم الرفع،

 .Z ال يات اjمسومبادئ ا�صورات ن وانتهينا م
 : : : : قاصد ا�صوراتقاصد ا�صوراتقاصد ا�صوراتقاصد ا�صوراتمممم

ما مع� ا�د؟ دائماً نأp ³ الفقه ونقول ما تعريف : نقول*ها مbادفة  ،أو ا�عريف ،أو ا�د ،يقصد بها القول الشارح
كفاية؟ p العقيدة ما ا�َُعالَة؟ ما تعريف اإلجارة؟ ما تعريف السفتجة؟ p األصول ما تعريف الواجب؟ ما تعريف فرض ال

 Z اإلرادة؟ ما Z ا�شيئة؟ فنحن دائماً نسأل عن تعريف األشياء، فما هو تعريف ا�عريف؟ هذا ما نسأل عنه دائماً ما هو؟ 

 .ا�عريف أو القول الشارح أو ا�د وهو ،يلزم من تصوره تصور الÅء أو امتيازه عن غ±ه هو ما ::::صطالحاً صطالحاً صطالحاً صطالحاً ااااا�عريف ا�عريف ا�عريف ا�عريف 
يقول بعض ا�ناطقة معرفته معرفة الÅء، أو ما يلزم من تصوره افbاق الÅء عّما سواه باألوصاف ا�فرقة،  أي ما يلزم من 

 ،ألنه يبw ويصور لك الÅء كما هو p حقيقته ،يكون إال با�د ا�قي½ يلزم من تصوره تصور الÅء هذا ال ماأن 
ن الغرض منه هو أن تفرق بينه وبw غ±ه سواء وصلت إ� حقائقه أل ،وامتيازه عن غ±ه هذا با�د الرس� أو ا�د اللفظي

  .أو لم تصل إ�ها
 : تنقسم إ� قسمw إ©اال) أي ا�عريفات وا�دود(ف أو أقسام ا�د أقسام ا�عرّ 

  .يع� غ± خاضعة للمنطق: منطقية تعريفات أو حدود ال -/
، تعريف الÅء بنفسه، ا�عريف با�ع� ýِ ّل شارة، ا�عريف الس� ا�عريف باإل، Z أنواع: تعريفات أو حدود منطقية -1

 .ا�جازي، ا�عريف با�ضايف

 ))))P/P/P/P/((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
 :الالمنط½ المنط½ يمكن أن نعرفالأقسام ا�عريف اrي يهمنا ا�عريف ا�نط½، ولكن من باب العلم نذكر 

  .ا�عرف ف المنط½ لكنه صورهذه، هذا ا�عري: أقول ؟لطاولةا فإذا سئلت ما ،شارةباإل -/
 الÅء تعريف ،ليس Þهل ما: العلم؟ أقولا ليس ب(، م ما: j±؟ أقولا كأن تقول ما)من السلوب (  ýلَ ا�عريف الس�  -1
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 .ß األشياءمتتادها ضدأبفأنË هذا الضد ö أوقع نقيضه، و )السلب يكون فيه اËX(بالضد 
P- ء بنفسهÅا�اء هو ا�اء: ن ا�اء؟ جل عأكأن يس ،تعريف ال. 
O- عريف با�ع� ا�جازي�وهذا ليس بتعريف حقي½، األسد؟ هو ملك الغابة كأن أريد أن أعرف األسد، ما) الرمزي( ا ،

فلم يتوّجه أحدا ملÉ ولم يوضع S رأسه تاج ا�لك، وليس R من ا�لك ·ء، ولكن هو تعب± �ازي اصطلح عليه اXاس 
  .لألسد أنه ملك الغابة أو ملك الغابة رمز لألسدوأصبح رمزا 

  .R بعد R ¸ت، أو القبل هو ما هو ما: ف الفوقكأن تعرّ  ،هو أن يضاف ·ء إ� شيئا آخر: ا�عريف با�ضايف -0
 ،ختلف p تقسيمه، بعضهم يقسمه إ� حد حقي½ وحد رس�، وبعضهم يقسمه إ� ستة أو سبعة أقساما: : : : ا�عريف ا�نط½ا�عريف ا�نط½ا�عريف ا�نط½ا�عريف ا�نط½

 : نتوسط ونقسمه إ� ثالثة أقسام S القول ا�شهور

  .S الراجح اXوع ،الفصل ،ا�نس :¤ن ا�عريف فيه باrاتيات، اrاتيات عند ا�ناطقة هو ما    ::::ا�د ا�قي½ا�د ا�قي½ا�د ا�قي½ا�د ا�قي½    ----////
wا�د ا�قي½ ينقسم إ� قسم : 

 .تر}ب من ا�نس والفصل القريبw هو ما: حد حقي½ تام) أ(
ف وس� حداً تاماً ألنه Èمع ذاتيات ا�عرّ ، وأقرب فصل R ناطق ،حيوان ناطق، اإلنسان أقرب جنس R ا�يواناإلنسان  /مثال

قد يعجزون عنه  ،وهو اrي يس� إ�ه ا�ناطقة ،ويمنع من دخول غ±ها فيها، هذا ا�د ا�قي½ هو أكمل أنواع ا�عريف
  .لكنهم يسعون إ�ه

أو الفصل القريب وحده،  ،الفصلمع أو ا�نس ا�توسط  مع الفصل، }ب من ا�نس اFعيدتر هو ما: حد حقي½ ناقص) ب(
 : أمثلة

 :والفصل ،ا�وهر :ا�نس ،تعريف با�نس اFعيد والفصلهذا نه جوهر ناطق، ا�وهر أبعد جنس ألو عرفنا اإلنسان ب
 .اXاطق

حيوان، ا�سم أو اXا�  وهو و¸ته جنس ،م وفوقه جوهرلو عرفنا اإلنسان بأنه جسم ناطق، أو نا� ناطق، نا� فوقه جس
 .الفصلمع تعريف با�نس ا�توسط هذا ) جنس متوسط(

 .تعريف بالفصل وحدههذا لو قلنا اإلنسان هو اXاطق فقط 
  .إما أن ينقص ا�نس القريب أو ينقص ا�نس *ه ،�اذا س� با�د اXاقص؟ Xقص بعض اrاتيات منه

 : وينقسم إ� قسمw ،¤ن ا�مß فيه عرضا أو ما ،¤ن ا�عريف فيه بالعرضيات هو ما    ::::ا�د الرس�ا�د الرس�ا�د الرس�ا�د الرس�    ----1111

  .)العرض اjاص(تر}ب من ا�نس القريب واjاصة  هو ما: حد رس� تام) أ(
  .وضاحك عرض خاص ،نعرف اإلنسان حيوان ضاحك، ا�يوان جنس قريب/ مثال

  .¤ن باjاصة فقط ما أو ،أو ا�توسط واjاصة واjاصة، عيدتر}ب من ا�نس اF هو ما: حد رس� ناقص) ب(
Rا� جنس متوسط والضاحك عرضأتعريف اإلنسان ب/ مثاXا� الضاحك، اXنه ا.  

 .تعريف اإلنسان بأنه ا�وهر الضاحك، ا�وهر جنس بعيد والضاحك عرض
  .تعريف اإلنسان بأنه الضاحك، فيكون تعريفاً باjاصة فقط

PPPP----    أشهر منه    ::::للفظيللفظيللفظيللفظيا�د اا�د اا�د اا�د ا R هو تبديل اللفظ بلفظ مرادف ،R6  فتقول تعريف الغضنفر :مثاXالغضنفر هو األسد، أو ا
 .هو العقل
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 : أضافوا قسمw آخرين طائفةهناك 

OOOO----    عريف بالقسمة�عريف بالقسمةا�عريف بالقسمةا�عريف بالقسمةا�ء بذكر أجزا    ::::اÅئتعريف الR ه ا�كونة.  
هو  اإلسالم؟ ما، }تبه ورسله وا�وم اآلخر وبالقدر خ±ه وÊهإليمان؟ ا�واب أن تؤمن باهللا ومالئكته وا مثاR إذا قيل ما

  .ر®نهفت اإلسالم بذكر أإ� آخره فأنا عرّ  ،أن تشهد أن ال 4 إال اهللا وتقيم الصالة
  .أن تعرف الÅء بذكر بعض مفرداته: : : : ا�عريف با�ثالا�عريف با�ثالا�عريف با�ثالا�عريف با�ثال    ----0000

 .سعيدَ  مثل قوXا Dب �مدٌ : هp قوXا قام زيد، تعريف ا�فعول ب مثل زيدٌ : تعريف الفاعل/ مثال
 : يقول األخåي p سلمه اrي هو أفضل ا�نظيمات p ا�نطق يقول

 حد ورس� ولفظي علممـعّرٌف S ثالثـة قسـم       
 والرسم با�نس وخاصة معا فا�د با�نس وفصل وقعا
 جنس بعيد ال قريب وقعا وناقص ا�د بالفصل أو معَ 

 أو مع جنس أبعد قد ارتبط فقطوناقص الرسم $اصة 
ـُِهرا    تبديل لفظ برديف أشهرا وما بلفظـي �يـهم ش

  ::::Êوط صحة ا�عريفاتÊوط صحة ا�عريفاتÊوط صحة ا�عريفاتÊوط صحة ا�عريفات
ذكر العلماء للتعريفات Êوط كث±ة، أهمها ثمانية Êوط Ýا يمكن أن يتفق عليه أنها من ال(وط ال¬ ينب� االل	ام بها، 

 T p عريف وسلم من فقدها فيكون وهذه ال(وط مهمة جداً ألنها تفيدنا�ا p تعريف، فإذا طبقت هذه ال(وط
 .ا�عريف حينئذ صحيحا، و¹ذا اختل أحد ال(وط فيصبح ا�عريف ليس بصحيح ويعاب مثله

kرج  ف Æيث الأي يتناول ©يع أفراد ا�عر�  جامعاً ومع� كونه  ،مانعا اً أي جامع ،ا منعكسادأن يكون ا�عريف مضطر -/
ا�راد بهذا ال(ط أن تكون أفراد ا�عريف مساوية ، ف ·ء من أفراد غ±هيدخل ¸ت ا�عر�  أي ال ومانعاً ء، منها ·

  .فألفراد ا�عر� 
أما لو قيل p تعريف ا�يوان ، kرج منه أي إنسان يدخل p هذا ا�عريف غ± اإلنسان وال اإلنسان حيوان ناطق، فال/ مثال

ناطق من بليس  فلم يشمل ا�عريف ما ،فألنه أخص من ا�عر�  ،�اذا ؟ ألنه غ± جامع ،± صحيحبأنه ناطق فهذا ا�عريف غ
  .والواجب دخو¥ا p ا�عريف ،ا�يوان

 ،اسنه يدخل p ا�عريف T حيوان حسّ إف ،اس لÉن هذا ا�عريف غ± مانعولو قيل p تعريف اإلنسان بأنه حيوان حسّ 
  .منع من دخول أفراد آخرين ماهذا ا�عريف  ،ولكنها ليست من أفراد ا�عرف وهو اإلنسانZ حيوانات ¸س  مثل الطيور

يصح  فال ،تعرف ا¥زبر بأنه األسد ،ار بأنه السيفتعريف اFت� : مثاR، أن يكون ا�عريف بلفظ أظهر وأوضح من ا�عرف -1
عرفنا ·ء مشهور بغ±  ناألن ،فهذا أضعف أن يعرف الÅء بلفظ أضعف أو مساٍو R كأن نعرف السيف بأنه الصارم

لكن لو ، و}ذلك اFتار ،ألن ا�هند اسم من أسماء السيف و�k عن �موعة من اXاس ،ف ا�هند بأنه بتاريعرّ  مشهور، وال
  .ا�هند بأنه السيف ¤ن تعريفا صحيحا تعرف

P- ا�را أن ال wعريف لفٌظ/ً �ازي دون قرينة تع�ألفاظ ا p د بهيكون.  
ِ / مثال  هناهذا ا�عريف صحيح ألن ا�ع� ا�راد عينته القرينة،  ،م اXاس األحÉمم بأنه Æر يفهم ا�قائق ويعّل لو عرفنا العال

لكن جاءت لفظة يفهم ا�قائق ويعلم اXاس األحÉم �كون ، ساحل R اFحر لفظة �ازية تطلق S العالم ألنه الالعالِم 
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مقصودنا باFحر، لو قلنا هو Æر يالطف اXاس لÉن تعريف غ± صحيح لعدم وجود القرينة، و}ذلك  ماقرينة �بX wا 
لفظة اFحر بدون قرينة تشمل العالم والكريم وا�ليم، ولو قلنا العالم هو اFحر �ا ¤ن تعريفا صحيحا ألنها لفظة �ازية لم 

  .تأ³ قرينة توضح ا�راد منه
O- أ أن ال p ا�راد بهيكون wك دون وجود قرينة تعbعريف لفظ مش�لفاظ ا.  

فاق الكون آت�ء  ألن العw لفظة مشb}ة، لكن لو قلنا عwٌ  ،لÉن تعريف غ± صحيح لو عرفنا الشمس بأنها عwٌ / مثال
  .فهذا تعريف صحيح لوجود القرينة

 .توقف هو عليهي هو توقف الÅء S ما: وا�ور ،يكون p ا�عريف دور أن ال -0
لو أردنا فهم العلم تعw علينا فهم ا�علوم  ناألن ،هذا تعريف غ± صحيح ،نعرف العلم بأنه صفة ينكشف بها ا�علوم/ مثال

  .فتوقف مع� العلم S مع� ا�علوم، وا�علوم S مع� العلم ،اrي p ا�عريف
í- ء ا�عر أن الÅذكر حكم ال S عريف مشتمل�ء فرع عن تصورهفيكون اÅال S يتصور  وال ،، ألن ا�كم

  .S �هول اً فلو حكمت عليه قبل تصوره لÉن حكم ،ا�عرف إال با�عريف
Rعريف ا�شهور للواجب/ مثا�ماهيته وحقيقته ،فإنه تعريف ببيان حكمه ،يثاب فاعله ويعاقب تار}ه ما: ا wوبيان  ،ولم يب

طلب ال(ع فعله  ما: وS هذا فاrي يbجح أن يقال مثال p مع� الواجب ،وا�قيقة بعد معرفة ا�اهيةيكون ا�كم 
  .طلب جازما

þ- لفظة  أن ال S عريف مشتمل�للشك أو اإل "أو"يكون ا Z ¬وضيح ،بهامال�عريف ا�والشك أو  ،ألن ا�راد من ا
  .هوال يوضحيزيد ا�جهول جهالة  اإلبهام

  .يصلح تعريفا فهذا شك فال ،يوان ناهق أو صاهل S سبيل الشكتعريف ا�صان بأنه ح
يصح  ن هذا ا�عريف الإف ،ليس Þهل ليس ب(، والعلم بما تعريف اj± بما/ ، مثاRيكون ا�عريف بالِسلب أن ال -�

 .ويقدح p ا�عريف
 :ب½ أن أذكر ما قاR األخåي p هذا األمر وهو ذكره لل(وط وهو قال

 Tٍ طÊعداـاهرا ال أبـساً وظـنعكـم  أن يرى مضطرداو 
 رزاــحـا تـهـة بـنـريـال قـب وزاـجـاً وال تـاويـسـوال م

 نة خالـريـقـرٍك من الـتـمش درى بمحدوٍد والـوال بما ي
 دودـÉم p ا�ـر األحـأن تذك لة ا�ردودـدهم من ©ـوعن

 فادري ما روواوجائز p الرسم  "أو"وال Èوز p ا�دود ذكر 

    ))))O/O/O/O/((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
 :وZ القضايا وأحÉم القضاياوZ القضايا وأحÉم القضاياوZ القضايا وأحÉم القضاياوZ القضايا وأحÉم القضايا: : : : ا�صديقاتا�صديقاتا�صديقاتا�صديقات    ئئئئادادادادببببمممم

سبق  مثل قام زيد، زيد ¤تب، ا�ديقة ©لية، إذاً  ،صطالح قول °تمل الصدق والكذب rاته©ع قضية وp Z اال :القضايا
 ،ضية ألنها خØ °تمل الصدق والكذبالكذب rاتها، ¥ا أسماء كث±ة تسÏ ق أن تناوXا أن القضايا °تمل الصدق أو

وتسÏ  ،وتسÏ مطلوبا ألن السامع يطلب عليها د�ال ،وتسÏ مقدمة ألنها جزء القياس اrي تنتجه مع مقدمة أخرى
 .مسألة ألنه يُسأل عنها
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 تنقسم إ� قسمw من حيث العمومتنقسم إ� قسمw من حيث العمومتنقسم إ� قسمw من حيث العمومتنقسم إ� قسمw من حيث العموم    ::::أقسام القضاياأقسام القضاياأقسام القضاياأقسام القضايا

 قضية Êطيةقضية Êطيةقضية Êطيةقضية Êطية////    1111                قضية Òليةقضية Òليةقضية Òليةقضية Òلية////    ////

    ::::�ملية�ملية�ملية�مليةاXوع األول القضية ااXوع األول القضية ااXوع األول القضية ااXوع األول القضية ا
ها بثبوت فيهذه قضية حكم ) اهللا ربنا(مثل  ،Z ما حكم فيها بثبوت أمر ألمر أو نفيه عنه: تعريف القضية ا�ملية

 .فنحن أثبتنا الربوبية هللا رب العا�w ،وتسÏ موجبة ألنها مثبتة ،الربوبية هللا تعا�
فهنا  ،ك هللا سبحانه وتعا� وتسÏ ساFة ألنها منفيةف¶ قضية حكم بها بنË وجود Êي )اهللا ال Êيك R(ومن األمثلة 

ن� ال(يك هللا جل وعال فهذه قضية ساFة، القضية ا�ملية ال¬ Z حكم بثبوت أمر ألمر أو نفيه عنه، إذا p ثبوت ف¶ 
p اrهن ثم °مل  تسÒ Ïلية ألنه يلحظ فيها أن ا�سند إ�ه يوضع أوال p ا�صور أوهذه  ،موجبة إذا p نË ف¶ ساFة

وتسÏ القضية *ها Òلية نسبة إ� مع� ا�مل ا�وجب أو  ،وا�سند �موال ،ويسÏ ا�سند إ�ه موضو> عليه ا�سند
 p منظومته السلم  األخåيفسميت قضية Òلية يقول  ،أنا أÒل ·ء S ·ء إذاً  ،السالب اrي Èري فيها

ْدَق rِاتِهِ  ــًة وََخـبَـراـدَ عنَ  َجرى  ما اْحـتََمَل الص!  ُهُم قَِضي�
ا9 ثُـم� الَقَضايا ِعنَْدُهم قِْسمـاِن  ــٌة َوا:ـ� ـ� ـٌة Òَِْلي ِطي� ْÊَ 

    ::::ما ضابط القضية ا�ملية؟ ا�ناطقة جعلوا ضابط للقضية ا�مليةما ضابط القضية ا�ملية؟ ا�ناطقة جعلوا ضابط للقضية ا�مليةما ضابط القضية ا�ملية؟ ا�ناطقة جعلوا ضابط للقضية ا�مليةما ضابط القضية ا�ملية؟ ا�ناطقة جعلوا ضابط للقضية ا�ملية
اآلن عندي قضية  ،ءان ا�فردان كزيد قائمفا�زا ،أن ينحل طرفاها إ� جزأين مفردين أو ما p قوة ا�فردين/ الضابط األول

أو ما p قوة ا�فردين وZ إما أن  ،هذا ضابط القضية ،يمكن أن تنحل أي تنفك إ� جزأين زيد جزء وقائم جزء ،زيد قائم
هذا  اً إذ ،أو أن يكون ا�حمول وا�وضوع ©لة p قوة ا�فرد ،يكون ا�حمول مفردا وا�وضوع ©لة p قوة ا�فرد أو العكس

 .الضابط األول
 .أن ا�كم فيها مطلق غ± معلق S ·ء/ الضابط ا:ا9

هذا ضابط القضية  ،أن ينحل طرفيها إ� جزأين مفردين كما ذكرت مثل زيد قائم تنحل إ� زيد وقائم :نوضح باألمثلة
يكون ا�وضوع p قوة  أحياناً  ،وضوع ©لةفهنا نلحظ أن ا�حمول مفرد وا� ،أو ما p قوة ا�فردين مثل زيد p ا�ار ،ا�ملية

فينحل  ،p قوة ا�فرد p ا�ار وهو ©لة أو شبه ©لة ،وá ا�ار �مول ،ا�وضوع هنا زيد ،زيد p ا�ار :نأخذ مثاال ،ا�فرد
هنا p قوة ا�فرد وá فحمار عÒ،  òار عp ò ا�ار :p قوة ا�فرد مثال لو قلنا ،زيد جزء وá ا�ار جزء جزأينطرفاها إ� 

مفردين أو ما p القوة ا�فردين كما مثلنا به فحينئذ تكون قد  جزأينالقضية إ�  طرáفإذا ا�ل  ،ا�ار p قوة ا�فرد
 .ة مع الضابط اآلخر اrي البد منه وهو أن يكون فيها ا�كم مطلقا غ± معلق S ·ءياستكملت ضابط القضية ا�مل

 : : : : تتكون من ثالثة أجزاء طبعا فيه خالف لكن هذا األشهرتتكون من ثالثة أجزاء طبعا فيه خالف لكن هذا األشهرتتكون من ثالثة أجزاء طبعا فيه خالف لكن هذا األشهرتتكون من ثالثة أجزاء طبعا فيه خالف لكن هذا األشهر: : : : ليةليةليةليةأجزاء القضية ا�مأجزاء القضية ا�مأجزاء القضية ا�مأجزاء القضية ا�م
 النسبة أو الرابط/ P   ا�حمول/ 1   ا�وضوع/ /

 .مثاR زيد p قوXا زيد ¤تب أو زيد p ا�ار فا�وضوع هنا هو زيد ،هو ا�حكوم عليه أو ا�سند إ�ه ::::ا�وضوعا�وضوعا�وضوعا�وضوع////    ////
 .مثاR ¤تب p قوXا زيد ¤تب ،هو ا�سند أو ا�حكوم به أو اØj ::::ا�حمولا�حمولا�حمولا�حمول    ////1111
PPPP    ////هن وال¬ ¸دد القضية نفياً  ::::الرابط أو النسبةالرابط أو النسبةالرابط أو النسبةالرابط أو النسبةrا p ا�وضوع وا�حمول wالعالقة ب Z  ًا  ،أو إثباتاXقو p زيد ¤تب"مثل" 

 .هذه النسبة أو الرابط ،وجود زيد p ا�ار ؟"زيد p ا�ار"هو كتابة زيد،  ؟النسبة ما هو
�سة أقسامسة أقسامسة أقسامسة أقسام: : : : ليةليةليةليةأقسام القضية ا�مأقسام القضية ا�مأقسام القضية ا�مأقسام القضية ا�م��� : : : : تنقسم إ� تنقسم إ� تنقسم إ� تنقسم إ� 
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وZ تنقسم إ�  ،وقضية p عw ،وتسÏ قضية ×صوصة ،وهو ما ¤ن موضوعها شخصيا معينا    ::::قضية Òلية شخصيةقضية Òلية شخصيةقضية Òلية شخصيةقضية Òلية شخصية    ----////
wقسم: 

ف¶  ،مثل �مد رسول اهللا ،Z ما ¤ن موضوعها مشخصا معينا مثبتا، فيها إثبات: القضية ا�ملية الشخصية ا�وجبة) أ(
 ،وشخصية بمع� ¤ن موضوعها شخصيا �مد رسول اهللا شخص مشخص ،نها فيها ضوابط القضية ا�مليةقضية Òلية أل

مثل زيد  ،�مد رسول اهللا ،و¹نما أثبتنا R الرسالة ،يع� ما نفينا عن �مد ص� اهللا عليه وسلم شيئا ،وZ مثبتة ف¶ موجبة
 .ف¶ قضية Òلية شخصية موجبة ،قائم

ت الرسالة ينف ،Z ما ¤ن موضوعها مشخصا معينا منفيا مثل مسيلمة ليس برسول :ة الشخصية الساFةالقضية ا�ملي) ب(
 .عن مسيلمة، ليس زيد بقائم ف¶ قضية Òلية شخصية ساFة

 القسم ا:ا9 من أقسام القضية ا�ملية 

ما دل p:  S القضية ا�ملية ح� يفهم هو وا�راد بالسور ،روZ ما ¤ن موضوعها *يا لم يسوّ     ::::هملةهملةهملةهملةا�ا�ا�ا�القضية ا�ملية القضية ا�ملية القضية ا�ملية القضية ا�ملية     ----1111
 ،أو هو اللفظ ا�ال S اإلحاطة Þميع األفراد أو بعضها نفيا أو إثباتا ،كمية األفراد *ها أو بعضها هذا يسÏ سور p القضايا

اFت اrي °يط  وس� بذلك تشبيها R بسور ،فأنت أتيت بسور جز+ "بعض"إذا قلت  ،فأنت أتيت بسور * "T"فإذا قلت 
وأحيانا يكون ¥ا سور من ا�هة الشما�ة وليس ¥ا سور p ا�هة  ،اFتان فيها سور °يط بها *هابعض  ا،بها ø أو بعض

عض أو �وها فهو بو¹ذا ¤ن ب ،إذا ¤ن بكل أو ©يع أو �وها فهو سور * ،فالسور إما أن يكون *يا أو جز+ ،ا�نوبية
 .القضية ا�ملية ا�هملة وZ ما ¤ن موضوعها *يا لم يسور أي لم يوضع به T أو بعض أو ©يع أو �وها سور جز+، إذاً 

wوتنقسم إ� قسمwوتنقسم إ� قسمwوتنقسم إ� قسمwوتنقسم إ� قسم::::    
 قضية Òلية ساFة/ 1    قضية Òلية مهملة وموجبة/ /

قوXا اXبات ف ،العسل شفاءمثل اXبات مفيد،  ،Z ما ¤ن موضوعها *يا مثبتا لم يسور القضية ا�ملية ا�هملة ا�وجبةالقضية ا�ملية ا�هملة ا�وجبةالقضية ا�ملية ا�هملة ا�وجبةالقضية ا�ملية ا�هملة ا�وجبة////    ////
 .وZ موجبة ألنها مثبتة ،مفيد هذه قضية Òلية مهملة يع� لم تسور

، فهنا اً ، ليس العالم قديماً مثل ليس ا�راد مفيد ،لم يسور منفياً  Z ما ¤ن موضوعها *ياً  القضية ا�ملية ا�هملة الساFةالقضية ا�ملية ا�هملة الساFةالقضية ا�ملية ا�هملة الساFةالقضية ا�ملية ا�هملة الساFة////    1111
القضية ا�ملية ا�هملة إما  إذاً  ،يع أو بعض ف¶ مهملة من السورقضية Òلية مهملة لم تسور لم يوضع عليها T أو ©

 .إذا ¤نت مثبتة ف¶ موجبة إذا ¤نت منفية ف¶ قضية Òلية مهملة ساFة ،موجبة و¹ما ساFة
PPPP////    لية *يةÒ لية *يةقضيةÒ لية *يةقضيةÒ لية *يةقضيةÒ ما ¤ن موضوعها *يا مسور بسور *: : : : قضية Zاألقسام سنقسمها إ� ،و T ة، تنقسم القضيFة موجبة وسا

wا�ملية ال ية إ� قسم: 
 ،نفس هنا جنس) T نفس ذائقة ا�وت( مثل ،وZ ما ¤ن موضوعها *يا مسور بسور * مثبت: : : : قضية Òلية *ية موجبةقضية Òلية *ية موجبةقضية Òلية *ية موجبةقضية Òلية *ية موجبة    ----////

أيضا قضية Òلية *ية  )T إنسان حيوان(، ف¶ قضية Òلية *ية موجبة ،هنا سور وZ مثبتة وليست منفية "T"وجاء 
 .موجبة

هنا  "ال ·ء" )ال ·ء من اإلنسان Æجر(مثل  ،وZ ما ¤ن موضوعها *يا مسور بسور * منÒ    Ëلية *ية الساFةÒلية *ية الساFةÒلية *ية الساFةÒلية *ية الساFةقضية قضية قضية قضية ----1111
 ،Ëمثل  "ال ·ء"سور * ن"T" * ف¶ سور ËXاب ال ·ء بالسلب أو اÈاإل p T ة ،إذا أطلقتFمنفية ف¶ سا Zو، 

 .ا�ملية ال ية الساFة لقضيةل مثال ال ·ء من اإلنسان Æجر إذاً 
OOOO----    ف¶ عكس ال ية، ال ية فيها سور *     ::::القضية ا�ملية ا�زئيةالقضية ا�ملية ا�زئيةالقضية ا�ملية ا�زئيةالقضية ا�ملية ا�زئية)T، السلب ،©يع p هنا القضية ا�ملية ) ال ·ء
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 : وتنقسم إ� Z ما ¤ن موضوعها *يا مسور بسور جز+ا�زئية 

بعض  ،مثل بعض اXاس طيبون ،بسور جز+ مثبت ارمسو جزئيا Z ما ¤ن موضوعها    :القضية ا�ملية ا�زئية ا�وجبة    ----////
 .وموجبة ألنها مثبتة ،ن فيها بعضأل ،ف¶ قضية Òلية جزئية ،اXاس يفهمون

 ،منفية ليس ،مثل ليس بعض اXبات مفيد ،بسور جز+ منË امسور اما ¤ن موضوعها جزئي ::::قضية Òلية جزئية ساFة    ----1111
 .وZ جزئية ألن فيها بعض

وZ ما ) أربع إال إن بعضهم زاد هذه الطبعية �إقسموها أك^ ا�ناطقة  ،وقد زادها بعض ا�ناطقة(    ::::ملية الطبعيةملية الطبعيةملية الطبعيةملية الطبعيةالقضية ا�القضية ا�القضية ا�القضية ا�////0000
òوتنقسم إ� ¤ن موضوعها *يا وا�كم فيها با�فهوم العق : 

هذه  ،ن جنس اإلنسانمثل ا�يوا ،ما ¤ن موضوعها *يا وا�كم فيها با�فهوم العقò مثبتا    ::::قضية Òلية طبعية موجبة    ----/
ال أتكلم عن  ،عن جنس اإلنسان ،أنا أتكلم عن طبيعة اإلنسان ،فا�كم هنا S الطبعية ال S األفراد ،قضية *ية

أنا  ،فا�يوان جنس اإلنسان ،جنس p اrهن ،أنا أتكلم عن أشياء ذهنية ،إذ ال ·ء من أفراد ا�يوان جنس ،أفراد
 .وم العقòأتكلم عن أشياء تدرك با�فه

 ،ليس ا�يوان جنس اXبات ،ما ¤ن موضوعها *يا وا�كم فيها با�فهوم العقò مسبوق بنË    قضية Òلية طبعية ساFة----1111
ليس ف ،إنما هو مدرك عقò با�فهوم العقò ،ال ؟هل هو ·ء مشاهد ؟هل ا�يوان جنس اXبات ،أنا أتكلم عن جنس
 .ال القضية ا�ملية الطبعية الساFةهذا هو مث إذاً  ،ا�يوان جنس اXبات

 : األخåييقول 
ـٌة شَ  ُل ِـ صـخْ ـُكـل!ـي� و�

َ
ـٌة َواأل ـا مُ ـا مُ ـإِم�  ي� ٌر َو¹ِم�  َمـــُل ـهْ ـَسـو�

ا وَجُ  ـ8 ـي
!
وُر ُ* ْربَ  َرى ـْزِثيا8 يُــَوالس9

َ
قْ  عُ ـَوأ

َ
 َساُمـُه َحيُْث َجــرىـأ

 
َ
ْو بِبَْعـٍض أ

َ
ا بُِكل; أ َء َولَيَْس َنْعٌض  ْو بــال إِم�  ْو ِشبْـٍه َجالأَ·ْ

ْو سـبَــا ُموجَ ـَوُ}ـل9ه
َ
ــبَةْ ـمَـ َي إِذْن إِ� ا:ـهْ ـفَ  اِلـبَـْة ـٌة أ ـِ  اِن آي

ُل ا�وضوُع p ا�َ  و�
َ
ــْة ـواأل ــــةْ ـحموُل بالس� ـُر ا�ـواآلخ مِلي�  وي�

 : : : : اXوع ا:ا9 القضية ال(طيةاXوع ا:ا9 القضية ال(طيةاXوع ا:ا9 القضية ال(طيةاXوع ا:ا9 القضية ال(طية
إذا ¤نت الشمس طالعة  :مثال أداة ال(ط ،بط أحدهما باآلخر بأداة Êط أو عنادرُ  جزأينZ ما تر}بت من : تعريفها

هنا  "إما"ـف ،العدد إما أن يكون زوجا و¹ما أن يكون فردا :أداة Êط فالقضية Êطية، أداة العناد مثل "إذا" ،فاXهار موجود
ناطق نقيضه  ،ألن زوج نقيضه فرد ،ا�زأينهو ا�نافر بw هنا  وا�راد بالعنادوا�راد بالعنادوا�راد بالعنادوا�راد بالعناد ،أداة العناد، ا�يوان إما ناطق و¹ما غ± ناطق

 .وأداته إما جزأينا�راد بالعناد هو ا�نافر بw  إذاً  ،ل� تصل بw هذين ا�تنافرين "إما"وأê بأداة  ،غ± ناطق
 ::::جزأينجزأينجزأينجزأينمن من من من القضية ال(طية ل� تضبط ال بد أن تتكون     ::::ضابط القضية ال(طيةضابط القضية ال(طيةضابط القضية ال(طيةضابط القضية ال(طية

وس� بال(ط p القضية ال(طية  ،�اذا؟ ألنها متقدمة p اللفظ مقدماً  وتسÏ ،هو القضية األوÀ ال¬ تسÏ با�قدم ::::ألولألولألولألولاااا
ألنها  إذا القضية األوÀ ا�قدم سميت مقدماً  "إذا ¤نت الشمس طالعة فاXهار موجود"ا�تصلة مثل الشمس طالعة p قوXا 

اآلن عندنا  ،تسÏ مقدم ألنها متقدمة p اللفظ ،¥ا مسميات تسÏ مقدم وتسÊ Ïط ،طوسميت بال( ،متقدمة p اللفظ
وÊط �اذا؟ ألنها  ،مقدم �اذا؟ ألنها متقدم p اللفظ "الشمس طالعة"ا�ملة إذا ¤نت الشمس طالعة فاXهار موجود، 

 .جاءت p قضية Êطية متصلة
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 ،ويسÏ با�(وط p القضية ال(طية ا�تصلة ،ومتأخر p اللفظ ألنه تالٍ  تا�اً وس�  ،القضية ا:انية تسÏ با�ا� :ا:ا9ا:ا9ا:ا9ا:ا9
مقدم،  "الشمس طالعة"فهذه ا�ملة تنقسم إ� قسمw  "إذا ¤نت الشمس طالعة فاXهار موجود"p قوXا  "اXهار موجود"مثل 

مقدم وتا� ربط بينهما بأداة  جزأينتتكون من فإذا هذا ضابط القضية ال(طية أن يكون ¥ا مقدم  ،تا� "اXهار موجود"
 .�كون قضية Êطية "إما"أداة عناد  ،أو �وها "إن –إذا "أداة ال(ط  ،Êط أو أداة عناد

 هل هناك عالقة بينهما؟هل هناك عالقة بينهما؟هل هناك عالقة بينهما؟هل هناك عالقة بينهما؟    ؟؟؟؟العالقة بw القضية ا�ملية والقضية ال(طيةالعالقة بw القضية ا�ملية والقضية ال(طيةالعالقة بw القضية ا�ملية والقضية ال(طيةالعالقة بw القضية ا�ملية والقضية ال(طيةما ما ما ما 

 ما�ينا قضيتان Òليتان ه فمثالً  ،ط أو العنادT قضية Êطية تتكون من قضيتÒ wليتw بعد حذف أداة ال( ،نعم
إذا ¤نت "فإذا ©عناهما مع أداة ال(ط تتكون قضية Êطية فيصبح ال�م  "اXهار موجود"والقضية ا:انية  "الشمس طالعة"

 ".الشمس طالعة فاXهار موجود
 ::::تنقسم إ� قسمwتنقسم إ� قسمwتنقسم إ� قسمwتنقسم إ� قسمw: : : : أقسام القضية ال(طيةأقسام القضية ال(طيةأقسام القضية ال(طيةأقسام القضية ال(طية

ل¬ أوجبت ا�الزم بw طرفيها بأن يكون أحدهما الزم لآلخر فيوجدان معا وينعدمان Z ا: : : : القضية ال(طية ا�تصلةالقضية ال(طية ا�تصلةالقضية ال(طية ا�تصلةالقضية ال(طية ا�تصلة    ----////
 .إذا انعدمت الشمس فال وجود للنهار ،مثا¥ا إذا طلعت الشمس وجد اXهار ،معا

 ::::أقسام القضية ال(طية ا�تصلةأقسام القضية ال(طية ا�تصلةأقسام القضية ال(طية ا�تصلةأقسام القضية ال(طية ا�تصلة
مها  :إ� قسمw) وZ القضية ا:انية(ها وتا�) اrي هو ا�ملة وZ القضية األوÀ( تنقسم باعتبار االرتباط بw مقد�

عالقة توجب ذلك من السببية أو لوZ ما حكم فيها با�الزم وعدمه بw ا�قدم وا�ا�  :قضية Êطية متصلة لزومية )أ(
 إذاً  ،فإن غروب الشمس سبب إلفطار الصائم ،مثل إذا غربت الشمس أفطر الصائم ،)نسبة إ� اإلضافة(العلمية أو ا�ضايف 

 .عالقة بينهما السببية إذا القضية Êطية متصلة لزوميةال
بل اتفق وجود أحدهما  ،وZ ما حكم فيها با�الزم بw مقدمها وتا�ها بغ± موجب :قضية Êطية متصلة اتفاقية )ب(

ال(يعة فأخوه  مثال إذا ¤نت الشمس طالعة فا�مار ناهق، إذا ¤ن زيد p *ية ،بدون تالزم اهكذا اتفاق ،عند وجود اآلخر
 .وباهللا ا�وفيق ،كذلك اp *ية أصول ا�ين فليس بينهم عالقة تربط بينهما إال �رد اتفاق كونهم

    ))))0/0/0/0/((((    ةةةةا�لقا�لقا�لقا�لق
و غ± ناطق، ال مة إما أمثال ا�يوان إما ناطق  ،كون بw طرفيها تنافر أو عناديوZ ال¬     ::::القضية ال(طية ا�نفصلةالقضية ال(طية ا�نفصلةالقضية ال(طية ا�نفصلةالقضية ال(طية ا�نفصلة----1111

 .اسم أو فعل أو حرف
 : : : : رتباط وعدمه إ� ثالثة أقسامرتباط وعدمه إ� ثالثة أقسامرتباط وعدمه إ� ثالثة أقسامرتباط وعدمه إ� ثالثة أقسامعتبار االعتبار االعتبار االعتبار االااااالقضية ال(طية ا�نفصلة بالقضية ال(طية ا�نفصلة بالقضية ال(طية ا�نفصلة بالقضية ال(طية ا�نفصلة ب    تنقسمتنقسمتنقسمتنقسم

أي أن طرفيها يتنافيان  ،و}ذبا وZ ال¬ حكم فيها با�نافر بw طرفيها صدقاً  :مانعة ا�مع واjلو وتسÏ با�قيقة -/
  ،اجتما> فال يصدقان S ·ء واحد

ً
العدد إما أن يكون زوجا  :ال ذلكمث ،فال يرتفعان عن ·ء واحد ويتنافيان ارتفا>

كما أنه ال يمكن  ،الزوجية والفردية ،فهنا ال يمكن اجتماعهما ،أو فردا، هذا الرجل إما أن يكون حيا و¹ما أن يكون ميتا
 Í ،زو� وفردي :ال يمكن أن Èتمع طرفيها ا�تنافران ،فهذه تسÏ با�قيقة أو تسÏ بمانعة ا�مع واjلو ،ارتفاعهما معا

 .حدهماأوال يمكن أن يرتفعان فالبد من  ،وميت
جتماع فال يصدق االp أي يتنافيان  ،فقط اً وZ ما حكم فيها با�نافر وا�ناp بw طرفيها صدق :مانعة ا�مع فقط -1

ال يمكن فهنا  ،سوداأأو  هذا ا�سم إما أن يكون أبيضاً  :مثال ذلك ،قد يرتفعان معا عنه اولكنهم ،طرفاها S ·ء واحد
قضية الهذه  إذاً  ،لكنهما قد يرتفعان بلون مغاير للبياض والسواد ،أن Èتمع األبيض واألسود p هذا ا�سم p وقت واحد
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  .نفصلة Z مانعة ا�مع فقطا�(طية ال
P- لو فقطjطرفيها كذبا فقط :مانعة ا wنافر والعناد ب�ما حكم فيها با Zو،  p فال  ،االرتفاعأي أن طرفيها يتنافيان

فاللون األصفر مثال هو غ± أسود وغ±  ،ا�سم إما غ± أسود و¹ما غ± أبيض اهذ :مثال ،يرتفعان معا ولكنهما قد Èتمعان
حامل (وهذا مثل قول اýX ص� اهللا عليه وسلم  ،فهنا قد Èتمعان p ·ء لكنهما يرتفعان معا فال °صل ذلك ،أبيض

ولكن مع هذا Èوز  ،فال kلو األمر عن واحد منهما) أن تبتاع منه و¹ما أن äد منه ر°ا طيبة ا�سك إما أن °ذيك و إما
فهذا بالنسبة لل�م عن القضايا عموما  ،فيجوز أن °ذيك وÈوز أن تبتاع منه ويمكن أن äد منه ر°ا طيبة ،اجتماعهما

    مبادئمبادئمبادئمبادئألمور ا�تعلقة بالقضايا وأحÉم القضايا هذه ألمور ا�تعلقة بالقضايا وأحÉم القضايا هذه ألمور ا�تعلقة بالقضايا وأحÉم القضايا هذه ألمور ا�تعلقة بالقضايا وأحÉم القضايا هذه اااا ،القضية ال(طيةوالقضية ا�ملية  ، وZوأقسامها ال¬ ذكرناها
        ....ا�صديقاتا�صديقاتا�صديقاتا�صديقات

    مقاصد ا�صديقاتمقاصد ا�صديقاتمقاصد ا�صديقاتمقاصد ا�صديقات    ننتقل لل�م عنننتقل لل�م عنننتقل لل�م عنننتقل لل�م عن
إذ يبحث فيه عن كيفية استنتاج  ،وهو ا�قصود األعظم من علم ا�نطق ،وأنواعه Z القياس ا�نط½مقاصد ا�صديقات 

، حكمك ألن T تصديق ال بد قبله من تصور ،جل هذا ا�قصدوأما ا�صورات فإنما �ء بها أل ،األحÉم العقلية وال(عية
يع� T ما  ،تقديم ا�صورات S القياس إنما هو من باب تقديم الوسائل S ا�قاصدفظهر أن  ،S الÅء فرع عن تصوره

p األحÉم العقلية م3 من ال�م عن ا�صورات وعن القضايا إنما هو ل� kدم قضية القياس ا�نط½ اrي يستفاد منه 
  .األحÉم ال(عية قد استعمله ©ع من أهل األصول p وح�

 ما هو القياس عند ا�ناطقة؟ما هو القياس عند ا�ناطقة؟ما هو القياس عند ا�ناطقة؟ما هو القياس عند ا�ناطقة؟

  .القياس عند ا�ناطقة هو قول مؤلف من قضيتw فأك^ يلزم عنه قول آخر
من  ا�عريف، أي مر}ب من قضية أو أك^ وسبق معنا p: مؤلففيشمل ا�لفوظ وا�عقول،  ،جنس p ا�عريف ::::القولالقولالقولالقول

wفأك^ اهذ ،هذا قيد خرج به القول ا�ؤلف من قضية واحدة: قضيت wمن قضيت R القياس، القياس ال بد p ال يستخدم، 
مثل اXبيذ مسكر وÕ مسكر حرام اXتيجة إذا اXبيذ حرام، هذا قياس  ابسيط االقياس ا�ر}ب من قضيتw يسÏ قياس

wمر}ب من مقدمت، Z مقدمة T قضية، Àبيذ مسكر قضية أوXمسكر حرام قضية ثانية  ،ا T ،قضية صغرى يسمونها
 .يلزم عنها نتيجة وZ أن اXبيذ حرام: يلزم عنها قول آخر، ويسمونها قضية كØى

 ،قياسا مر}باإذا قول مؤلف من قضيتw فأك^ أي يمكن أن يكون القياس مر}ب من أك^ من قضيتw ويسÏ حينئذ 
اXتيجة اXباش تقطع يده، عندي  إذاً  ،وÕ سارق تقطع يده ،وÕ آخذ للمال خفية سارق ،اش آخذ للمال خفيةمثل اXب

ويأخذ  rي ينبش القبورا-القضية األوÀ اXباش  ،واآلن نمثل S ثالث قضايا ،�ن مثلنا S قضيتw ،ثالث قضايا
ية ا:انية T آخذ للمال خفية سارق، القضية ا:ا:ة T سارق اXباش آخذ للمال خفية هذه قضية، القض -األكفان وغ±ها

 .عندي قياس مر}ب من أك^ من قضيتw إذا اXباش تقطع يده، إذاً  :اXتيجة ،تقطع يده
 أجزاء القياس وبعض ا�صطلحات ا�ستعملة p القياس أجزاء القياس وبعض ا�صطلحات ا�ستعملة p القياس أجزاء القياس وبعض ا�صطلحات ا�ستعملة p القياس أجزاء القياس وبعض ا�صطلحات ا�ستعملة p القياس 

wب من مقدمت{bالقياس يwب من مقدمت{bالقياس يwب من مقدمت{bالقياس يwب من مقدمت{bالقياس ي:::: 
 .وا�راد به ا�وضوع p اXتيجة أو مقدم اXتيجة  ،غروZ ا�شتملة S ا�د األص    ::::ا�قدمة الصغرىا�قدمة الصغرىا�قدمة الصغرىا�قدمة الصغرى    ----////
 .هااXتيجة أو تا�p وا�راد به ا�حمول  ،وZ ا�شتملة S ا�د األكØ    ::::ا�قدمة الكØىا�قدمة الكØىا�قدمة الكØىا�قدمة الكØى    ----1111

  ،هذه ا�قدمة الصغرى ستكون موضو> p اXتيجة
ً
هذه بالنسبة لb}يبة  ،p اXتيجة أما ا�قدمة الكØى فستكون �موال
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  .اسالقي
 سيمر علينا مصطلح ا�د األوسط ما ا�راد به p القياس ا�نط½؟  ؟؟؟؟ما هو ا�د األوسطما هو ا�د األوسطما هو ا�د األوسطما هو ا�د األوسط

ل� أمثل S  ،اrي °ذف p اXتيجةهو وهذا  ،هو ا�كرر ا�شbك p ا�قدمتw الصغرى والكØى :ا�راد با�د األوسط
-ا�كرر ا�شbك بw ا�قدمتw هو مسكر ومسكر  اآلن ما هو ،وÕ مسكر حرام ،اXبيذ مسكر :ا�د األوسط إذا قلت

إذا أقول اXبيذ حرام  ،هذا °ذف إذا جاءت اXتيجة ،إذا مسكر ومسكر هو ا�د األوسط -T مسكر -اXبيذ مسكر
  .لا�سكر عندنا p هذا ا�ثا ةإذا ا�د األوسط هنا هو ا�كرر p ا�قدمتw الصغرى والكØى وZ لفظ ،فتكون Z اXتيجة

حذفنا مسكر ومسكر  ،ا، كما مثلتموتأ³ بعد حذف ا�د األوسط منه ،ما Z اXتيجة؟ Z تلزم من ا�قدمتw ::::اXتيجةاXتيجةاXتيجةاXتيجة
 .خرجت اXتيجة اXبيذ حرام

الش� عند ا�ناطقة هو �موع  إذاً  ،يسÏ ش� عند ا�ناطقة) ا�قدمة األوÀ وا�قدمة ا:انية(�موع ا�قدمتw هو : الش�الش�الش�الش�
 . ش� من أشÉل القياس أي ،قدمتwا�

     ::::القياس من حيث هو ينقسم إ� قسمwالقياس من حيث هو ينقسم إ� قسمwالقياس من حيث هو ينقسم إ� قسمwالقياس من حيث هو ينقسم إ� قسمw    ::::أقسام القياسأقسام القياسأقسام القياسأقسام القياس
     ....وR أقساموR أقساموR أقساموR أقسام    ::::قياس اقbا9 /القسم األول

  .هو اrي لم تذكر فيه اXتيجة أو نقيضها بالفعل :وقيل ،هو ما دل S اXتيجة بالقوة ال بالفعل االقbا9القياس : تعريفه
T  كذلك T حديد معدن وÕ معدن يتمدد با�رارة إذاً  ،T إنسان جسم إذاً  ،وÕ حيوان جسم ،انمثاT R إنسان حيو

نفسها  امادته ،وهذه مذكورة p ا�قدمتw بمادتها ،يتمدد با�رارة اXتيجة p ا�ثال األخ± T حديدٍ  ،حديد يتمدد با�رارة
Z ،Z روفها ال بصورتها وهيئتهاÆ فا�ديد موجو ،أيÀا�قدمة األو p ا�قدمة ا:انية ،د p أنا  ،ويتمدد با�رارة موجود

p بنفس األلفاظ موجودة  "T حديد يتمدد با�رارة"أصبحت اXتيجة  "معدن" "معدن"حذفت ا�كرر ؟ ماذا فعلت
يجة هنا p القياس االقbا9 اآلن عندي اXت ،نقول هذا القياس االقbا9 ما دل S اXتيجة بالقوة ال بالفعل اXتيجة، إذاً 

: ا�ثال ،موجودة p ا�قدمتw بمادتها يع� Æروفها كما Z، كذلك لو أتينا للمثال األول اrي ذكرته اXتيجة T إنسان جسم
تكرر معنا  "T إنسان حيوان"نقول  ،لو الحظنا T إنسان موجود p ا�قدمة األوT، À إنسان حيوان وÕ حيوان جسم

هذا  "T إنسان جسم"يبû  ،¸ذف حيوان p ا�قدمة األوÀ الصغرى وحيوان p ا�قدمة الكØى "وÕ حيوان جسم" حيوان
 .لكن حذفنا ا�كرر حذفنا ا�د األوسط ،اXتيجة موجود Æروفها تماما p ا�قدمتw الصغرى والكØى إذاً  ،موجود Æروفه

أجزاؤه مقbنة بعضها ببعض دون وجود فاصل س� اقbانيا ،دون وجود فاصل قbان أجزائه ال    اقbانياً اقbانياً اقbانياً اقbانياً وس� هذا القياس 
ل S ت�اذا؟ ألن ا�قدمة ا:انية تشم    شمو�اً شمو�اً شمو�اً شمو�اً ويسÏ أيضا  ،ألن القضايا ا�ملية Üتص ببعض أقسامه ÒلياÒلياÒلياÒلياrلك، وس� 
Àتيجة تشم ،ا�قدمة األوXوا:انيةتوا Àاألو wا�قدمت S إنسان حيوانفمثال ا�قدمة األ ،ل T Àحيوان جسم ،و Õو، 

ألن اإلنسان  ،ألن ا:انية أعم منها ،ف� حيوان جسم تشمل ا�قدمة األوÀ ألنها أعم منها فال kرج من ا�قدمة األوÀ ·ء
ا ا عندما أقول T حيوان جسم بطبيعة ا�ال سيكون T إنسان جسم ألنه داخل p هذأنف ،بمع� أن فيه حياة ،هو حيوان

 .ا�نس وهو ا�يوان، واXتيجة تشمل ا�قدمتw األوÀ وا:انية
  ينقسم إ� قسمw :أقسام القياس االقbا9

////----    òÒ 9اbاقòÒ 9اbاقòÒ 9اbاقòÒ 9اbإنسان  ،وهو ما تر}ب من القضايا ا�ملية ال¬ سبق أن تكلمنا عنها    ::::اق T فيما سبق األمثلة *ها R وقد مثلنا
  .هذه قضايا Òلية حيوان وÕ حيوان جسم إذا T إنسان جسم
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1111----    ����Ê 9اbاقÊ 9اbاقÊ 9اbاقÊ 9اbا9     ::::اقbاق Ïطية هذا يسÊ لية واألخرىÒ أحدهما wوهو ما تر}ب من القضايا ال(طية أو من قضيت
�Ê.  

نأ³ إ�  ،هذه قضية Êطية صغرى ،إذا ¤نت الشمس طالعة فاXهار موجود: مثال ما تر}ب من قضيتÊ wطيتw قوXا
إذا ¤ن اXهار  ،نقول و¹ذا ¤ن اXهار موجود فالصائم Ýنوع من األكل وال(ب وسائر ا�فطرات القضية ال(طية الكØى

إذا ¤نت الشمس طالعة فالصائم Ýنوع من األكل وال(ب وسائر  :اXتيجة ،هذا مكرر اآلن هذا ا�د األوسط موجود إذاً 
 .Êطيتw حذفت ا�د األوسط وهذا قياس اقbا9 مر}ب من قضيتw ،ا�فطرات

 wطيةإمثال ما تر}ب من قضيتÊ لية واألخرىÒ طية ا�قدمة  "إذا ¤ن هذا إنسان فهو حيوان" :حداهماÊ هذه قضية
إذا ¤ن هذا إنسان فهو  :اXتيجة "وÕ حيوان حساس" :القضية الكØى سنأ³ بها Òلية ،األوÀ وZ القضية الصغرى

وهو  هذا بالنسبة إ� اXوع األول من أنواع القياس ،ة Êطية وقضية Òليةقياس اقbا9 مكون من قضي 9جاء ،حساس
 .قbا9اال القياس

 ستثنا  اقياس /القسم ا:ا9 

p ا�قدمة  "لكن" االستثناء؟ قالوا لوجود حرف استثنائيااستثنائيااستثنائيااستثنائيا�اذا س�  ،كرت فيه اXتيجة أو نقيضها بالفعلهو اrي ذُ  :تعريفه
 .من قضية Êطية البد منها ومن قضية استثنائية ،استثنائيةمن ألنه يb}ب من Êطية و ل(ل(ل(ل(����ويسÏ بالقياس اويسÏ بالقياس اويسÏ بالقياس اويسÏ بالقياس ا ،ا:انية

Rلكنه إنسان ا*ما ¤ن هذا إنسانا ¤ن حيوان" :مثا"  Àلكنه " :ا�قدمة ا:انية "*ما ¤ن هذا إنسان ¤ن حيوان"ا�قدمة األو
ستثنائية ال¬ وZ ال(طية Z ا�قدمة الكØى، وا�قدمة ا:انية وZ االا�قدمة األوÀ فيه  "فهو حيوان إذاً "اXتيجة  "إنسان

ا�قدمة األوÀ هنا Z ال(طية  ،و¹ن كنا عكسنا اآلن لكن هذا ش� من أشÉل القياس ،فيها لكن Z ا�قدمة الصغرى
 ،فهذا مثال ما دل S اXتيجة ،صغرىZ ا�قدمة ال "لكن"ستثنائية ال¬ فيها ا�قدمة ا:انية وZ اال ،وZ ا�قدمة الكØى

فناه قلنا هو اrي ذكرت فيه اXتيجة إذاً  مثال ما ذكرت فيه اXتيجة  ،أو نقيضها يع� نقيض اXتيجة بالفعل ،هذا مثا¥ا ،عر�
 .هو ما مثلنا به اآلن

يلحظ أن  "هو ليس بإنسان فإذاً  ،يوانلكنه ليس Æ ،لÉن حيواناً  لو ¤ن هذا إنساناً " :مثال ما دل S نقيض اXتيجة أن نقول
 لو ¤ن هذا إنسان لÉن حيوان"لكن أنت تفهم القضية األوÀ  ،حذف ا�قدمات مثل القياس االقbا9 هذا غ± موجود

لو ¤ن هذا إنسان " ،تحصل اXتيجةفماذا تفهم منه؟ أنت ال ¸تاج أن ¸ذف منه شيئا تفهم ا�قدمات  "لكنه ليس بإنسان
هذه نتيجة عقلية Üرج و¹ن لم  "إذا هو ليس بإنسان" ،"لكنه ليس Æيوان"ا�قدمة ا:انية  ،هذه مقدمة األوÀ "وانلÉن حي

 . p القياس االقbا9 ماأو حذفه ليس ظاهر مثل  ،يكن فيها حذف ا�د األوسط

 wينقسم إ� قسم  wينقسم إ� قسم  wينقسم إ� قسم  wأقسام القياس االستثناأقسام القياس االستثناأقسام القياس االستثناأقسام القياس االستثنا     ينقسم إ� قسم 

��ُ ُ ُ ُ {مثال ذلك  ،تر}ب من Êطية متصلة ومن استثنائيةهو ما اتصااتصااتصااتصا����        ويسÏ: : : : ستثناستثناستثناستثنا     متصل متصل متصل متصلاااا    ----////  اهللا اهللا اهللا اهللا��
�� ��
ٌٌ إِال إِال إِال إِال ْْ َ¤َن  َ¤َن  َ¤َن  َ¤َن فففِفيِهَما آلَِهةِيِهَما آلَِهةِيِهَما آلَِهةِيِهَما آلَِهٌةٌ لَولَولَولَْوْ

لو ¤ن فيهما آ¥ة إال اهللا  ،اXتيجة ليس فيهما آ¥ة إال اهللا ،)لكنهما لم تفسدا( واالستثنائية ،هذه Êطية متصلة))))////(((( }لََفَسَدتَالََفَسَدتَالََفَسَدتَالََفَسَدتَا
  .تيجة إذا ليس فيهما آ¥ة إال اهللاX ،لفسدتا، ا�قدمة ا:انية لكنهما لم تفسدا

وهو ما تر}ب من Êطية منفصلة ومن  االستثنا ،وهو القسم ا:ا9 من أقسام القياس  ،نفصانفصانفصانفصا����االاالاالاالأو : : : : استثنااستثنااستثنااستثنا     منفصل منفصل منفصل منفصل----1111
ومن استثنائية بطبيعة ا�ال ألنه ما س�  منفصلةهنا ما تر}ب من Êطية  ،متصلةهناك ما تر}ب من Êطية  ،استثنائية
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إذا Z  ،لكنها غ± موجودة ،العنقاء إما موجودة أو معدومة" :نا  إال لوجود لكن هذه p ا�قدمة ا:انية، مثال ذلكاستث
 .نقف عند هذا ا�د "إذا هو فرد ،لكنه غ± زوج ،العدد سبعة إما يكون زوجا أو يكون فردا" "معدومة

    ))))í/í/í/í/((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 pل القياس هذهÉأش wعريف ا�شهور والش�والش�والش�والش� ،ا�لقة سوف نب�عند ا�ناطقة هو مصطلح متعارف عليه عندهم يعنون  با
يع� وضع  ،اآلخرينعتبار وضع ا�د األوسط p ا�قدمتw مع ا�دين اا¥يئة ا�اصلة من اجتماع مقدم¬ القياس ب: به

 ،$الف الåب ،ضع ا�د األوسطوS ذلك فإن الش� عند ا�ناطقة ينظر فيه إ� و ،ا�قدمة األوÀ وا:انية هذا يسÏ ش�
فإذا الش� عند ا�ناطقة ينظر فيه إ�  ،والكم يع� ال ية وا�زئية ،يع� اإلÈاب والسلب ،فإنه ينظر فيه باعتبار الكيف

 فهو ينظر فيه باعتبار الåب عند ا�ناطقةالåب عند ا�ناطقةالåب عند ا�ناطقةالåب عند ا�ناطقةأما  ،مثال االقbا9القياس  هذا ا�د األوسط اrي °ذف p ،وضع ا�د األوسط
هذا يسÏ  ،موجبة أو ساFة ،يع� كون القضية مثبته أو منفية ،والكيف يقصدون به اإلÈاب والسلب ،الكيف والكم

إذا فالش� ينظر فيه إ� وضع  ،بعض أو �و ذلك فيها أو جزئية ،ها T أو ©يع أو �و ذلكفيوالكم هو كونها *ية  ،كيف
 .باعتبار الكم والكيفالåب عند ا�ناطقة ينظر فيه  ،ا�د األوسط

    ::::أربعة Æسب ا�د األوسط p ا�قدمتwأربعة Æسب ا�د األوسط p ا�قدمتwأربعة Æسب ا�د األوسط p ا�قدمتwأربعة Æسب ا�د األوسط p ا�قدمتw    االقbا9االقbا9االقbا9االقbا9أشÉل القياس أشÉل القياس أشÉل القياس أشÉل القياس 
 p الكØى ::::الش� األولالش� األولالش� األولالش� األول

ً
 p الصغرى موضو>

ً
أن يكون ا�د األوسط �موال p الصغرى  ،أن يكون ا�د األوسط �موال

 p الكØى يع� مبتدأ ،خØ :يع�
ً
أن يكون p األذهان ألن ا�بتدأ واØj معروفة  أنا أقول خØ ومبتدأ من أجل ،وموضو>

أن يكون ا�د األوسط �موال p القضية الصغرى األوÀ  االقbا9الش� األول من أشÉل القياس  إذاً  ،p ا�ملة االسمية
  ،يكون �مول

ً
 .وá القضية الكØى يكون موضو>

 ،ا�قدمة ا:انية الكØى T حيوان حساسو ،ن ا�وضوع إنسانأل ،أين ا�حمول هنا هو حيوان ،مثال rلك T إنسان حيوان
 ،اXتيجة �ذف ا�كرر حيوان حيوان فيحصل عندنا اXتيجة T إنسان حساس ،ا�وضوع هنا حيوان وا�حمول هنا حساس

 p الصغرى وهو لفظة حيوان
ً
 ووموض ،فعندنا ا�د األوسط ¤ن �موال

ً
فإذا ¤ن كذلك  ،p الكØى وهو لفظة حيوان أيضا >

 . االقbا9هو الش� األول من أشÉل القياس ¤ن هذا 

 p ا�قدمتw معاً  الش� ا:ا9الش� ا:ا9الش� ا:ا9الش� ا:ا9
ً
 أن يكون ا�د األوسط �موال

 ،نلحظ أن ا�حمول p ا�قدمة األوÀ الصغرى T إنسان حيوان ،وال ·ء من ا�ماد Æيوان ،مثال rلك T إنسان حيوان
نلحظ  ،اXتيجة فال ·ء من اإلنسان Þماد إذاً  ،هنا �مول حيوان ،وال · من ا�ماد حيوان ،وانهو حي ا�د األوسط هنا

 . معاً wأن الش� ا:ا9 ا�د األوسط �مول p ا�قدمت
 p ا�قدمتw معاً  الش� ا:الثالش� ا:الثالش� ا:الثالش� ا:الث

ً
 أن يكون ا�د األوسط موضو>

نلحظ ا�د األوسط هنا موضوع p ا�قدمتT w  ،ض ا�سم نامإذن بع :اXتيجة ،وÕ حيوان نامٍ  ،مثال ذلك T حيوان جسم
 ،حيوان Üرج اXتيجة إذن بعض ا�سم نام ؟ا�قدمة ا:انية T حيوان ناٍم أين ا�وضوع ،حيوان ؟أين ا�وضوع ،حيوان جسم

 . إذن الش� ا:الث ا�د األوسط موضوع p ا�قدمتw معاً 

 p الكØىأن يكون ا�د األوسط     الش� الرابعالش� الرابعالش� الرابعالش� الرابع
ً
 p الصغرى �موال

ً
 موضو>

ا�حمول هنا  ،والكØى T ناطق إنسان ،ي هو إنسانrا ،فا�د األوسط هنا موضوع p الصغرى ،مثال ذلك T إنسان حيوان
 .إذا الش� الرابع لو تلحظون ا�د األوسط موضوع p الصغرى و�مول p الكØى ،اXتيجة إذا بعض ا�يوان ناطق ،إنسان
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عكسه الش� األخ± الرابع ا�د  ،الش� األول ا�د األوسط �مول p الصغرى موضوع p الكØى باختصارألشÉل ا
 p ا�قدمتw معاً  ،األوسط موضوع p الصغرى �مول p الكØى

ً
الش� ا:الث  عكسه الش� ا:ا9 ا�د األوسط �موال

wا�قدمت p ا�د األوسط موضوع. 
 ،ثم ا:ا9 ،يع� أكملها وأفضلها وأحسنها هو الش� األول ،تبة p الكمال حسب ترتيبها ا�تقدممbألربعة األشÉل ا هذه

 .ثم أرداها الش� الرابع واألخ± ،وا:الث
إذا وجد قياس S غ± هذه  ،ويليه ا:ا9 ثم ا:الث ثم الرابع ،و¹نتاجه طبيú ،علماء ا�نطق يسمون الش� األول ا�ßان

وÕ ش� من هذه األشÉل األربعة يمكن أن ، ال يعتد به عند ا�ناطقة ،غ± منتج ،ألشÉل السابقة فهو فاسد اXظاما
أربعة p أربعة ستة  ،والكيف ساFة موجبة ،والكم عندنا *ية جزئية ،يتحقق فيه ستة ع( Dباً باعتبار الكم والكيف

وT á منها إما أن  ،الصغرى T p ش� إما أن تكون *ية أو جزئية نقول وذلك ألن ا�قدمة ،نف� هذا ،ع( Dباً 
ففيها أربعة صور فإذا Dبنا حاالت  ،و}ذلك ا�ال p ا�قدمة الكØى T p ش� ،أربع صور فهذه ،تكون موجبة أو ساFة

سوف  ،العقيم اrي ال ينتجومنها  ،منها ا�نتج ،الصغرى األربع p حاالت الكØى األربع ¤ن ا�اصل ستة ع( Dباً 
سبق  ،فسيكون ال�م مقتõ عليه ونأ³ بأDب الش� األول ،أقتp õ هذه ا�راسة S الش� األول ألنه أكمل األشÉل

 p الكØى
ً
، هذا الش� يسÏ ا�ßان كما سبق معنا وهو أفضلها ،معنا أن يكون ا�د األوسط �مول p الصغرى موضو>

راد Êطانراد Êطانراد Êطانراد Êطانويشbط إلنتاجويشbط إلنتاجويشbط إلنتاجويشbط إلنتاج !!   :ه باطه باطه باطه باط!!
o سواء ¤نت *ية أو جزئية ،غ± منفية يع� مثبتة أن تكون ا�قدمة الصغرى فيه موجبة :األول. 
o 9ى فيه *ية :ا:اØة ،أن تكون ا�قدمة الكFسواء ¤نت موجبة أو سا. 

يح ال بد من توفر يع� ح� يكون منتج ح� يكون القياس صح ،نتاج هذا الش�إهذان ال(طان مهمان وهما Êطا 
wب، هذين ال(طDذلك فال ينتج من هذا الش� إال أربعة أ Sفيهما، و wحقق ال(طي�باً  اثناويسقط  ،D )ع

 :وفيما يò سوف أقتS õ األDب ا�نتجة من هذا الش� وZ أربعة ،عقيمة Üلف فيها ال(طان أو أحدهما
قلت لكم فيما  ،اXتيجة تطلع عندنا موجبة *ية ،ية والكØى موجبة *يةأن تكون الصغرى موجبة *: الåب األول 

 .إذن هذا الåب األول ،"T"*ية بمع� سورها * يع� فيها  ،مثبتة ليست منفيةموجبة بمع� سبق 
هذه القضية  ،ةقضية موجبة *ي هذهإذن  ؟ مثبتة،هل Z منفية أو مثبتة ،تلحظون T إذن *ية ،T إنسان حيوان :مثال ذلك

 ،اXتيجة T إنسان حساس ،نلحظ أيضا أنها موجبة *ية ،القضية ا:انية أو الكØى T حيوان حساس ،األوÀ أو الصغرى
 .طلعت علينا موجبة *ية أيضا

ى ى ى ى لو ¤نت الصغرلو ¤نت الصغرلو ¤نت الصغرلو ¤نت الصغرنلحظ  ، اXتيجة ستكون ساFة *ية،والكØى ساFة *ية ،أن تكون الصغرى موجبة *ية :الåب ا:ا9 
ال بد  ،أن تكون ا�قدمة الصغرى موجبة دائماإال  تكون منتجة الألنا اشbطنا فيها  ،ساFة أصبح القياس ال يصح عقيمساFة أصبح القياس ال يصح عقيمساFة أصبح القياس ال يصح عقيمساFة أصبح القياس ال يصح عقيم

 .أن تكون موجبة سواء ¤نت جزئية أو *ية كما سيأ³ معنا
ال  ،موجبة *ية الصغرى T إنسان حيوان ، Z سور *¬ال "T"*ية ألن فيها  ،موجبة ألنها مثبتة ،T إنسان حيوان :مثال

إذا Z  ،نË * ما قال ليس بعض قال ال ·ء من ا�يوان بشجر "ال ·ء" ،نلحظ أنها ساFة و"ية ،· من ا�يوان بشجر
ال ·  ،أعيد ا�ثال T إنسان حيوان موجبة *ية "ال · من اإلنسان بشجر"اXتيجة ستكون ساFة *ية إذن  ،ساFة *ية

  .اXتيجة ساFة *ية ال · من اإلنسان بشجر ،جر هذي القضية ا:انية الكØى ساFة *يةمن ا�يوان بش
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 .فاXتيجة موجبة جزئية ،الكØى موجبة *ية ،أن تكون الصغرى موجبة جزئية: :الثالåب ا 
 ،يجة بعض ا�يوان ناطقفاXت ،ا�قدمة الكØى T إنسان ناطق موجبة *ية ،ا�يوان إنسان موجبة جزئيةبعض  :مثال ذلك

 .موجبة جزئية هذه
دائما إذا  هألن ،اXتيجة طبعا ستكون ساFة جزئية ،والكØى ساFة *ية ،أن تكون الصغرى موجبة جزئية: الåب الرابع 

مقدمتw إحداهما *ية واألخرى جزئية ال بد أن تكون اXتيجة  هفي ،فيه موجب وسالب ال بد أن تكون اXتيجة ساFة
 السلب أقوى ،ف¶ أقوى ،يع� أن تكون اXتيجة S وضعه ،وا�ز+ يفوز p اXتيجة ،فالسالب يفوز p اXتيجة ،ئيةجز

 .ة أقوىوا�زئي
ساFة  ،ال أحد من ا�جتهدين براسب :ا�قدمة الكØى هنا ساFة *ية ،بعض الطالب �تهد موجبة مثبتة وجزئية :مثال ذلك

 .إذن خرجت علينا اXتيجة هنا جزئية ساFة ،اXتيجة إذن بعض الطالب ليس براسب ،"دال أح"يع� منفية و"ية 
اXتيجة إذن بعض  ،ا:انية ساFة *ية ،وال · من اإلنسان بفرس، األوÀ موجبة جزئية ،بعض ا�يوان إنسان :مثال آخر

 ،ا�قدمة نلحظ أنها موجبة دائما ،ال(طwهذه األDب ا�نتجة متوفر فيها  ،اXتيجة جزئية ساFة ،ا�يوان ليس بفرس
 ،الåب ا:الث موجبة جزئية ،p الåب ا:ا9 الصغرى موجبة *ية ،فتلحظون p الåب األول صغرى موجبة *ية

 .األوÀ ا�قدمةp  إذن توفر ال(ط األول ،يمكن أن تكون ساFة ال ،إذن *ها موجبة ،والåب الرابع موجبة جزئية
p  ،إذن Êط ال ية ما ا�رم ،فتلحظون p الåب األول الكØى موجبة *ية ،:انية Êطها أن تكون *يةاا�قدمة 

إذن ما ¤نت جزئية  ،والåب الرابع ساFة *ية ،الåب ا:الث موجبة *ية ،Êط ال ية ما ا�رم ،الåب ا:ا9 ساFة *ية
هذا بالنسبة ألDب الش�  ،ما ¤نت منفية وال ساFة أبداً بل دائما موجبةبينما ¤نت ا�قدمة األوÀ  ،دائما *ية ،أبدا

 .الش� األكمل واrي يسÏ ا�ßانوقbا9 وأDب الش� ا�شهور وبهذا نكون قد انتهينا من أشÉل القياس اال ،األول
يع^  نولو شاء أحدكم �جرب فإنه ل ،ثنا ع( فلم يتوفر فيهما هذان ال(طانأما غ± ا�نتجة اال ،أخذنا أDبه ا�نتجة

 .وأما غ±ها فلم يتوفر فيهما ال(طان أو أحد هذين ال(طS، w غ± هذه األDب األربعة ا�نتجة
    ::::باعتبار مادة قضاياه ال¬ يتألف منهاباعتبار مادة قضاياه ال¬ يتألف منهاباعتبار مادة قضاياه ال¬ يتألف منهاباعتبار مادة قضاياه ال¬ يتألف منهاأقسام القياس أقسام القياس أقسام القياس أقسام القياس 

 : وZ ،الصنا>ت اjمسالصنا>ت اjمسالصنا>ت اjمسالصنا>ت اjمسعتبار إ� �سة أقسام يقال ¥ا عند ا�ناطقة قسم بهذا االني 

 القياس السفسطي .0 القياس الشعري  .Oالقياس اjطاP.  ôالقياس ا�د�  .1الØهان  ./
 ::::    ØهاØ9هاØ9هاØ9ها9قياس القياس القياس القياس الالالالال    الØهان أوالØهان أوالØهان أوالØهان أو    القياس األولالقياس األولالقياس األولالقياس األول

Z  اXظرياتنظريات وDوريات،  :وا�قدمات ا�قينية قسمان ،هو ما تر}ب من مقدمات يقينية إلنتاج ا�قw: تعريفهتعريفهتعريفهتعريفه
نقيم أدلة S ·ء نصل بهذه األدلة إ� يقw هذا يسÏ يقw نظري يع�  واالستدالل،اXظر  سبت معرفتها بطريقكتُ اال¬ 

مثًال ا�ناطقة يقولون  ،وهذه األمثلة Féا ما تكون كث±ة ألنها توصلنا إ� يقw ألنها قطعية يقينية االستدالل،أقيم عليه 
 هذهإذن  ،أدلة كث±ة جدا أوصلتنا إ� ا�قÆ wدوث العالمقالوا عليه  ،العلم Æدوث العالم بأنه حادث يع� ×لوق

 .اXظريات
 ،ا�شاهدات ،األو�ات :وZ مهمة، ستة أنواع وهذه ،إ� ا�قw من غ± نظر واستدالل بها توصليوZ ال¬  åورياتال

 .ا�دسيات ،ا�تواترات، ا�جربات ،ا�حسوسات
أو Z القضايا ال¬ Èزم العقل بها بمجرد تصورها دون  ،عقل من أول وهلةZ؟ قالوا Z ال¬ يدر}ها ال ما األو�ات �
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 االثنwنصف  كميع� لو جاء واحد وقال  ،، ال� أعظم من ا�زءاالثنwالواحد نصف  ؟مثل ماذا ،ا�اجة إ� واسطة
األك^ ا�زء أو  مانتيجة يقينية، اXتيجة ال¬ تقودك إ� هذا  ،مباÊة تقول واحد ما ¸تاج إ� نظر وال استدالل أو تفك±

 .ال ¸تاج إ� نظر واستدالل ةف¶ قضية يقينية أو�ة بديهي ،مباÊة العقل يقودك إ� أن األك^ هو ال� ؟ال�
مثل ا�وع مؤلم هذا يقw وال ما  ،Z القضايا ال¬ يدر}ها العقل با�س اFاط� ،ويسمونها الوجدانيات: ا�شاهدات �

wأدر}ناه با�س  ،ألنه مشاهد وجدا9 ؟إن ا�وع مؤلم �اذا هو يقي� ؟جع وانظر هل هو مؤلم و¹ال غ± مؤلم جرب ؟هو يق
wاط� فهو يقFا. 

ا أذوق العسل حلو هل هو  ،مثل ا�واس اjمس ،وZ القضايا ال¬ يدر}ها العقل با�س الظاهري: ا�حسوسات � لم�
w؟ نعم هو يقwإذن هذه �سوسات توصلنا إ�  ،بلسا9 ذقت، �ا أرى الشمس م(قة فأنا رأيتها بعي�؟ أل9 أدر}ته اذا� ،يق

 .ا�قينيات
قول مثًال اFندول مسكن أو نمثل �ا  ،وZ القضايا ال¬ يدر}ها العقل بواسطة ا�كرار اrي يفيد ا�قw :ا�جربات �

إذن أصبح يقينا عندنا S أنه  ،مسكن ينفع للحرارة به�ن جربنا وجرب األطباء قبل فإذا  ،الفيفادول خافض للحرارة
rحدود األلم ا p فيف أو ا�توسط ،ينفع فيه مثل هذه ا�سكنات ييسكن األلم طبعاjاأللم ا. 

جرب فالن وفالن وفالن ح� أصبح  ،زيت اjروع مسهل هذه با�جربة مثال ،لتجربةلمثًال لو قلنا Êبة ا�لح مسهلة 
ا�جربة Èرب واحد وهكذا مرة ثانية وثا:ة ح� يصل ب ألنهاقود إ� األمور الطبية و�وها ي ياrهو يقة حق اهذ ،با�جربة
 wءأن بإ� يقÅحاصل بهذا ا�واء هذا ال. 

 ،وZ القضايا ال¬ يدر}ها العقل بواسطة السماع عن ©ع يستحيل عقال و>دة تواطؤهم S الكذب: ا�تواترات �
� منتهاه إمن أول السند  مثلهم ¸يل العادة تواطؤهم S الكذب عن ©ع تواتر هو ما يرويه ©عتعرفون ا�ديث ا�
فهذه القضايا ال¬ يدر}ها العقل بواسطة السماع عن ©ع يستحيل عقال تواطؤهم S الكذب هذا  ،ويسندونه إ� ا�س

و}ذلك  رأوها، نيأن يسأل كث±ا من اXاس اr واحد ما شاف مكة Ýكن مثال ،مثل وجود مكة و بغداد ،يسÏ متواترات
ا�تواتر من األحاديث اXبوية اrي يرويه ©ع عن ©ع ¸يل العادة تواطؤهم S الكذب هذا متواتر يفيد ا�قw ويصبح 

 . Dوري

 :وا�دس ،مثل نور القمر مستفاد من نور الشمس ،وZ القضايا ال¬ يدر}ها العقل با�دس ا�فيد لليقw: ا�دسيات �
 .ي يتدرج فيه اrهنوهو $الف اXظر اr ،هو %عة انتقال اrهن من ا�بادئ إ� ا�طالب دفعة واحدة من غ± تدرج

    ))))þ/þ/þ/þ/((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
     ::::القسم ا:ا9 القياس ا�دالقسم ا:ا9 القياس ا�دالقسم ا:ا9 القياس ا�دالقسم ا:ا9 القياس ا�د����

 .إما عند ©يع اXاس أو عند اjصم ،هو ما تر}ب من القضايا ا�شهورات أو ا�سلمات: تعريفه
فعندنا قضية مشهورة مسلمة عند ©يع اXاس القضايا هنا  ،إذن الظلم يشw ،وÕ قبيح يشw ،الظلم قبيح :من أمثلة ذلك

 .إذن هذه قضايا مشهورات ومسلمات عند ©يع اXاس ،ال أحد ؟الظلم قبيح وÕ قبيح يشw من ذا اrي kالف p هذا
R عدلٍ  :ومن األمثلة أيضا Øما هو كذلك يُ  ،قول زيد خ Õإذن قول زيد يعمل به، زيد احتمال ما يعرفه فالن  ،عمل بهو

 عدل، فيقول خØ ؟زيد خØ عدل قول قولأف ،أناقشه يعرف زيد لكن يعرفه اrي أنا أريد أن أجادR أو ،وفالن من اXاس
 .إذن هو مسلم عند اjصم
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 ôطاjالقسم ا:الث القياس ا ôطاjالقسم ا:الث القياس ا ôطاjالقسم ا:الث القياس ا ôطاjالقسم ا:الث القياس ا:::: 
ال ف¶ وZ حجة ال يلزم الطرف اآلخر أن يأخذ بها عند ا�ناطقة،  ،نونةظهو ما تر}ب من مقدمات مقبولة أو م :تعريفه

وZ حجة عند  ،نونةظتصل إ� درجة ا�سلمات وال ا�شهورات وال ا�قينيات كما p األقسام السابقة بل Z مقبولة أو م
نيات قد kتلف فيها ظوال ،نياتظلكنها ال تلزم الطرف اآلخر ألنها ال تعدو أن تكون p باب ال ،ا�ناطقة حجة للمستدل

 .اXاس
 ،ا�قدمة ا:انية وÕ من ¤ن كذلك فهو متلصص ،بالسالح هذه ا�قدمة األوÀ أو الصغرى فالن يطوف �الً  :مثال ذلك

احتمال أن ال يكون  ،فالن يطوف �ًال بالسالح ،نونةظمر}ب هنا من مقدمات مقبولة أو م ،اXتيجة إذن فالن متلصص
احتمال أن يكون واحد يطوف  ،ال ،ا�قدمة ا:انية T من ¤ن كذلك فهو متلصص ،الليل و¹نما هو شبيهههو ألنه ب

 R ،أو من العسس ،بالسالح ألنه رجل أمن
ً
rلك  ،ال تلزم الطرف اآلخر ف¶ ،ظنهذا إذن  ،أو �و ذلك، أو من °� ماال

 .هذا القياس س� قياسا خطابياً 
 ::::عري عري عري عري القسم الرابع القياس الشالقسم الرابع القياس الشالقسم الرابع القياس الشالقسم الرابع القياس الش

هذا القياس  ،فتتأثر اXفس منها بسطاً أو قبضا ،التألنها ×يّ  ،هو ما تر}ب من مقدمات تنبسط منها اXفس أو تنقبض
 .الشعري

 ،سيالة يع� اjمرة هذه ياقوتة سيالة ةهذه ياقوت :هللا فيقولاب Ê pب اjمرة والعياذ بمن يريد مثال أن يرغّ  ::::مثال ذلكمثال ذلكمثال ذلكمثال ذلك
غب فيه وÕ ما ¤ن كذلك ينب�  .افهذه ينب� أن يرغب فيه ،أن ير�

هو  ،عة يع� مقيئةومه عة،وهذه مرة مه ،ّرة يع� تمجها اXحلة من مرارتهاهذه مِ  :مثًال واحد يريد أن ينفر من العسل يقول
العسل  ،ةعة يع� مقيئومه ،عة مرة يع� تمجها اXحلة من مرارتها وهو صادق p هذاويقول هذه مرة مه ،يت م عن العسل

إذن فهذا العسل يرغب  ،رغب عنهوÕ ما ¤ن كذلك يُ  ،هذه مرة مهوعة ،أحيانا °صل منه إذا زاد نوع من ت½ء اXفس
kتلف فيها ا�أث± Æسب  هوهذ ،فنلحظ أنه يb}ب من ×يالت تنبسط منها اXفس أحيانا أو تنقبض منها أحيانا ،عنه

كما سلف أن ذكرنا p اjمرة  ،بها ³ الواحد يصف الÅء ا�حمود فيجعله مذموماً فأحيانا يأ ،عتبارالعبارات وأنواع اال
فقد يكون الÅء الواحد �مودا  ،م العسل هنادح اjمر وقد ذُ فقد مُ  ،وá العسل وهو أطيب الطيبات ،وZ أم اjبائث

 : مثل ما يقول ابن الرو� ،لbغيب فيهأو من جهة مدحه ل ،مذموماً من جهتw فيسلط اXظر عليه من جهة ذمه للتنف± عنه

 و¹ن ذÝت فقـل قــيء الزنان±****      تقول هذا �اج اXحـل تمدحه                        

 ورـسحر اFيان يرى الظلماء ¤X****      مدحا وذما وذات الÅء واحدة                        

 القسم اjامس واألخ± القياس السفسطي القسم اjامس واألخ± القياس السفسطي القسم اjامس واألخ± القياس السفسطي القسم اjامس واألخ± القياس السفسطي 

أنتم تلحظون أننا p أنواع األقيسة أتينا عند الØهان وهو أقواها  ،و ما تر}ب من مقدمات وهمية ¤ذبة لإلفحام أو ا�غالطةه
 واالستدالللكن عن طريق ا�دس وليس عن طريق اXظر  ،ثم ا�دسيات وZ قريبة منه مفيدة لليقw ،فهو يقw *ه

wدي¶ ا�فيد لليقFأو ا wهذه األمور فهو يقي�ا ،ا�فيد لليق T ي فيهrهان اØبعده جاءنا القياس ا�د� وهو ليس  ،ل
ثم جاءنا القياس اjطاô وهو اrي يأ³ با�رتبة بعد ذلك وهو  ،عند اjصم قضايا مشهورة إما عند ا�ميع أو هبيقي� بل في

أقل ح� من درجة  ،تنبسط منها اXفس أو تنقبضثم القياس الشعري وهو ·ء ×يل p اjيال فيه أمور  ،نونظالÅء ا�
 .ثم القياس السفسطي فيأ³ الكذب وا�غالطة والسفسطة ،الظن فهو درجة اjيال
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وÕ ميت Èب  ،ا�جر ميت :مثال ذلك ،إذن القياس السفسطي ما تر}ب من مقدمات وهمية ¤ذبة لإلفحام أو ا�غالطة
سوف p لغة ا�ونان بمع�  "أسطى"و "سوف"Z مشتقة من  ؟Z لسفسطة ماهذا سفسطة، ا ،إذن ا�جر Èب دفنه ،دفنه

 ،كأنك تموه وتكذب F pاس حكمة "ا�كمة ا�موهة"فالعبارة إذا ر}بناها أصبحت  ،بمع� ا�لبيس "أسطى"و ،ا�كمة
 .س السفسطيا�غالطة كما سلف معنا p تعريف القيا وأنت تموه وتكذب وتغالط وهذا Féا يأ³ لإلفحام أو

 wوأما القياس السفسطا  فيُ (يقول ابن سينا وهو أحد ا�ناطقة ا�عروف ُ�يع� هو حاR  )ال ليستعمل ¤لسم ،حbز منهتعلم 
فهو مثل السم اrي نعرف أنواعه ألجل أال نقع Ê pبه أو  ،ال ليستعمل منه، حbاز منه واالحتياط¤لسم فنتعلمه �قع اال

Rبهذا قد انتهينا من أنواع األقيسةونكون  ،استعما . 

ألن أحياناً يطلقون القياس S الØهان، أو الØهان S ويعØ عنه ا�ناطقة بـ خطأ الØهان، ويعØ عنه ا�ناطقة بـ خطأ الØهان، ويعØ عنه ا�ناطقة بـ خطأ الØهان، ويعØ عنه ا�ناطقة بـ خطأ الØهان،     ::::أوجه تطرق اjطأ إ� القياسأوجه تطرق اjطأ إ� القياسأوجه تطرق اjطأ إ� القياسأوجه تطرق اjطأ إ� القياس
 :يتطرق إ� القياس من جهتwيتطرق إ� القياس من جهتwيتطرق إ� القياس من جهتwيتطرق إ� القياس من جهتwالقياس، 

Àا�هة األوÀا�هة األوÀا�هة األوÀإ� أي القضايا ال¬ يتألف منها وينقسم ،من جهة مادتهمن جهة مادتهمن جهة مادتهمن جهة مادته    ::::ا�هة األو 
 .خطأ p ا�ع� -1    خطأ p اللفظ -/

وá ا�قدمة أخرى يراد به  ،كأن يذكر اللفظ ا�شbك اrي يراد منه بعض معانيه p مقدمة :القسم األول اjطأ p اللفظ
R اللفظ ،مع� آخر p طأ إ� القياس من جهة ا�ادة ، هذاهذا خطأjمقدمة  ،من أوجه تطرق ا p كbأن تذكر لفظ مش

Aمع� وويؤ Àا�قدمة األو p ا�قدمة ا:انية ولكن يراد به p به  áأك^ من  ،ا�قدمة ا:انية مع� R كbألن اللفظ ا�ش
 .مع�

ونريد به  ،ونأp ³ ا�قدمة ا:انية وÕ قرء ال °رم الوطء فيه ،نريد به ا�يض هذا مقدمة أوÀ ءهذا قر :مثال ذلك لو قلنا
 ،قصدنا بها p ا�قدمة األوÀ ا�يض ءعندنا لفظة مشb}ة القر ،اFاب االقياس من هذتطرق إ�   إذن هذا خطأ ،الطهر

 .تطرق إ�ه اjطأ حينئذ من جهة اللفظ ،وهذه مغالطة ال يصح القياس ،وقصدنا بها p ا�قدمة ا:انية الطهر
 Èُ كذلك أنwا�قدمت p يشمل السيف ا�اد وغ± ا�اد ،هذا سيف :لاأن يقمثل  ،عل اللفظ ا�تباين مثل اللفظ ا�رادف، 

ألن اسم السيف هذا يطلق  ،بسبب جعل ا�تباين مثل ا�رادف خاطئ،فهذا القياس  ،يراد به قاطع ،ل T سيف صارماثم يق
 .القياس فال يصح اإلنتاج حينئذ لوجود اjطأ p مادة ،فبينهما تباين جز+ ،أما الصارم فإنه خاص بالقاطع ،T S سيف

أن تلتبس القضية  ،أي اشتباهها بها ،ويراد به ا�باس القضية الÉذبة بالقضية الصادقة :القسم ا:ا9 اjطأ p ا�ع�
 : هذا عند ا�ناطقة ثالثة أنواع ،الصادقة بالقضية الÉذبة

  .جعل الوصف العر� ¤لوصف اrا³ :اXوع األول �
  .قدمتp w ا�ع�جعل اXتيجة إحدى ا�: Xوع ا:ا9ا �
 .شك أو وهم أو ظن مثل القطúمن جعل غ± القطú : اXوع ا:الث �

عل ¤�تحرك بواسطة مثال ذلك ا�حرك بواسطة السيارة عندما Èُ  ،جعل الوصف العر� ¤لوصف اrا³: اXوع األولاXوع األولاXوع األولاXوع األول
wراكب السيارة ،القدم p موض ،هذا متحرك :فيقال مثًال p متحرك ال يثبت Õالسيارة ال يثبت  ،ع واحدو p إذن ا�الس

بل أقع p مغالطة أقع p  ؟وهل هما سواء ال ،القدمSw أنا جعلت اآلن ا�حرك بالسيارة مثل ا�حرك  ،p موضع واحد
 إذن ا�الس p السيارة ال يثبت p ،وÕ متحرك ال يثبت p موضع واحد ،هذا متحرك :فهنا لو قلت p راكب السيارة ،خطأ

فأنا جعلت الوصف  ،والقضية ا:انية الوصف فيها ذا³ ،فهذا خطأ ألن القضية األوÀ الوصف فيها عر� ،موضع واحد
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 . فجاء اjلل من هذا اFاب ،العر� ¤لوصف اrا³

معناها أن ا�صادرة S ا�طلوب  ،وهذا يسÏ مصادرة S ا�طلوب ،جعل اXتيجة إحدى ا�قدمتp w ا�ع�: اXوع ا:ا9اXوع ا:ا9اXوع ا:ا9اXوع ا:ا9
 تكون الا�فbض p ا�قدمة األوÀ  ،يع� اآلن عندنا مقدمة أوÀ ومقدمة ثانية ،äعل اXتيجة إحدى ا�قدمتp w ا�ع�

p ا�ع�  ،ا�صادرة S ا�طلوب أن äعل إحدى مقدماتك Z اXتيجة ،و¹نما اXتيجة Z ا�ر}بة من ا�قدمتZ، w اXتيجة
 ، p األلفاظ تغي±ا ال يؤثرغّ±  ، p ا�ع� p األلفاظ وغ± p ا�ع� وهو ما غّ± أنه غّ±  هفيخيل إ� أحيانا يلبس إنسان

ة من لَ قْ هذه غُ  :حر}ة معينةp  مثال ذلك قوXا ،رة S ا�طلوبدهذا يسÏ مصا ،فجعل إحدى ا�قدمات Z اXتيجة بذاتها
ألن اXقلة Z  ،اXتيجة عندنا هذه حر}ة p Z ا�قيقة إحدى ا�قدمتw ،وÕ نقلة حر}ة إذن فهذه حر}ة ،مÉن إ� مÉن

فعندما نقول T نقلة حر}ة وتأp ³ اXتيجة وتقول هذه حر}ة هذه اXقلة Z  ،و¹نما Z تعب± بلفظ آخر مرادف ،ا�ر}ة
 .وهذا خطأ قbفت مصادرة S ا�طلوب وأتيت بإحدى ا�قدمتw وجعلتها نتيجةافأنت اآلن  ،حر}ة

مثال ذلك قو¥م مثًال p رجل kبط p اFحث وهو  ،شك أو وهم أو ظ� مثل القطúمن جعل غ± القطú : اXوع ا:الثاXوع ا:الثاXوع ا:الثاXوع ا:الث
وÕ من يت م  ،هذا يت م بألفاظ العلم :يع� يت م بكالم كث± وkبط وهو بعيد عن الفهم فيقال R ،بعيد عن الفهم

هذا صحيح أنه  ،هذا يت م بألفاظ العلم :نقول ،عنده مصطلحات يقو¥ا لكنه kبط فيها ،فهذا >لم ،بألفاظ العلم >لم
لكن  ،وÕ من تكلم بألفاظ العلم هذه مقدمة صحيحة ؟لكن هل هو يت م øم سوي و¹ال وهم ،يت م بألفاظ العلم

نما عنده مصطلحات فقط لكنه ال يفهم و¹ ا،ألن هذا يت م بألفاظ Üبط وليس >رف ،ليس هذا >لم ال¬ أدت إ�ه اXتيجة
واألمر ليس  ،اjطأ هنا من جهة جعل توهم >�يته أنه >لم ¤�قطوع به ،مدلوالتها وال يفهم معناها وال يفهم مراداتها

 .كذلك
خطأ p ذن أوجه تطرق اjطأ إ� القياس أو أوجه تطرق اjطأ إ� الØهان من جهتw األوÀ من جهة مادته وقسمناها إ� إ

 .p ا�ع� وفصلنا ال�م T p منها أاللفظ وخط
يع� يع� يع� يع� إذن T ما سبق من جهة ا�ادة اآلن من جهة الصورة  من جهة صورتهمن جهة صورتهمن جهة صورتهمن جهة صورته    ا:ا9 من أوجه تطرق اjطأ إ� القياسا:ا9 من أوجه تطرق اjطأ إ� القياسا:ا9 من أوجه تطرق اjطأ إ� القياسا:ا9 من أوجه تطرق اjطأ إ� القياس    الوجهالوجهالوجهالوجه

 : و°صل اjطأ هنا بواحد من أمرين ا¥يئة والش�ا¥يئة والش�ا¥يئة والش�ا¥يئة والش�

فإذا خرج عن هذه األشÉل  ،وZ األشÉل األربعة ال¬ ذكرناها ،عنااjروج عن أشÉل القياس ال¬ سبقت م ::::األمر األولاألمر األولاألمر األولاألمر األول
وذلك إنما يكون إذا لم يتكرر فيه ا�د األوسط اrي يربط ا�قدمة  ،اjطأ هوتطرق إ� قياس ،فإنه يكون قد وقع p اjطأ

 .الكØى ةالصغرى با�قدم
ألن ا�د  اذا؟� ،ألن ش� القياس لم يتحقق ؟ما ينتج اذا� ،نتجفهذا ال ي ،وÕ زرع نبات ،لو قلنا T إنسان حيوان: مثال ذلك

 ،فال ينتج ،ال يوجد ؟إذن أين ا�د األوسط ،وÕ زرع نبات ،T إنسان حيوان ،هذا ا�حذوف غ± موجود ،األوسط غ± موجود
و�مول p  ،ا�قدمة األوÀ لم يكن فيه ا�د األوسط موضوع p ،ألنه لم يقع S ش� من أشÉل القياس ا�عروفة ؟�اذا

أبدا هو ما كرر ا�د  ،وال �مول p األوÀ موضوع p ا:انية ،وال �مول p ا�قدمتw، وال موضوع p ا�قدمتw ،ا:انية
 .فهنا تطرق اjطأ إ� القياس p صورته ألنه خرج عن أشÉل القياس ا�عروفة األربعة ،األوسط أصال

ذكرنا p الش� األول وقلنا يشbط Ê،  Rطاً من Êوط اإلنتاج ال¬ تقدم اشbاطها مع T ش�أن يbك  ::::األمر ا:ا9األمر ا:ا9األمر ا:ا9األمر ا:ا9
 :Êطان

 .Êط اإلÈاب p الصغرى: ال(ط األول •



            ))))))))  ثا9ثا9ثا9ثا9ثا9ثا9ثا9ثا9مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                               أصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- ٦٢ - 

 

لو خالف هذا ال(ط  ،ال ية p الكØى أن تكون مقدمته الصغرى موجبة ومقدمته الكØى *ية Êط: ا:ا9 (طالو •
ولو جعل ا�قدمة ا:انية جزئية لÉن قد تطرق  ،اjطأ هفية ساFة لوقع p اjطأ فتطرق إ� قياسفجعل ا�قدمة الصغرى من

 .اjطأ هإ� قياس
ألنه إنما ¤ن باطًال لفقد  ؟حينئذ �اذا ،فال يصح اإلنتاج ،وÕ فرس حيوان ،لو قلنا ال ·ء من اإلنسان بفرس: مثال ذلك

لكن هنا الصغرى ال ·ء من اإلنسان بفرس ساFة  ،أن تكون صغراه موجبة وهو ،Êط اإلنتاج p صغرى الش� األول
 .فتطرق إ�ه اjطأ

من جهة أمرين األول أن kرج عن أشÉل القياس ا�عروفة ال¬ سبق ال�م  ورةذا اjطأ يتطرق إ� القياس من جهة الصإ
 .اطها مع T ش�ال(ط ا:ا9 أن يbك Êطا من Êوط اإلنتاج ال¬ تقدم اشb، وعنها

وب½ علينا أن �تم ال�م عن ا�نطق بال�م عن  ،ونكون بهذا قد انتهينا من ال�م عن أوجه تطرق اjطأ إ� القياس
 .لواحق القياس

تكلمنا p ما م3 عن تعريف القياس عند ا�ناطقة، وقلنا بأن القياس عند ا�ناطقة هو قول مؤلف من قضيتw فأك^ 
تيجة، وذكرنا ال�م عن أنواع األقيسة باعتبارات متعددة، اآلن ب½ أن �تم ال�م p ا�نطق p ال�م عن يلزم عنها ن

 .يع� األمور ال¬ يدرسها ا�ناطقة p القياس وZ تعتØ بمثابة اللواحق للقياس ا�نط½مبحث لواحق القياس، 
 

 لواحق القياسلواحق القياسلواحق القياسلواحق القياس�

 بعةيذكر علماء ا�نطق أن لواحق القياس أر

 قياس اO-  ُj قياس ا�مثيل -P اءستقرقياس اال -1 القياس ا�ر}ب -/
ْ
 ف ل

عتبار عدد مقدماته ينقسم إ� اسبق وقلنا p اFداية أن القياس ب ،هو ما تكون من ثالث قضايا فأك^ :القياس ا�ر}ب
ما تر}ب من مقدمات ثالث  والقياس ا�ر}ب هو ،القياس البسيط هو ما تر}ب من مقدمتw ،قياس بسيط وقياس مر}ب

 .فأك^

 ))))����////((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
ا�ديث عن لواحق القياس، أي األمور ال¬ أ�قها علماء ا�نطق بالقياس فت موا عنها كÅء إ�اï، ويتبw أن بعضها هو 

نواع من القياس ¤لقياس ا�ر}ب عند ا�ناطقة، وبعضها Ýا هو ليس من القياس ا�نط½ ا�عروف، و¹نما هو نوع من أ
 .القياس اrي احتاج إ�ه ا�ناطقة وتكلموا عنه

 أربعةأربعةأربعةأربعة    لواحق القياسلواحق القياسلواحق القياسلواحق القياس

بسيط وهو قياس : ألننا قسمنا القياس p بداية ال�م إ� قسمw ،تكون من ثالث قضايا فأك^ ما :ب}األول القياس ا�ر
  .وقياس مر}ب وهو ثالث قضايا فأك^ ،تكون من قضيتw ما

ثم نأخذ نتيجة  ،نأ³ بقياس بسيط ونأخذ نتيجته و#علها مقدمة لقياس أخر مع مقدمة ثانيةأن  وطريقة القياس ا�ر}بوطريقة القياس ا�ر}بوطريقة القياس ا�ر}بوطريقة القياس ا�ر}ب
 .ةالقياس ا:ا9 و#علها مقدمه لقياس ثالث وهكذا حسب ا�اج

نأخذ اXتيجة و#علها مقدمة صغرى لقياس آخر  ،اXتيجة T إنسان حساس، وÕ حيوان حساس ،T إنسان حيوان :مثال
إذاً نأ³ بقياٍس بسيط واrي  ة،وهكذا حسب ا�اج ،إذاً T إنسان نامٍ ) أي ينمو( ان حساس وÕ حساس نامٍ T إنس :فنقول
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أوÀ  ةو#علها مقدم ةثم نأخذ هذه اXتيج ،إذا ¤ن القياس صحيحاً  ةهو من مر}ب من قضيتw بالطبع ستكون R نتيج
 .نفعل هكذا ةقيسأ*ما أردنا أن نر}ب  ثم هكذا و�رج بنتيجة، ونر}ب R مقدمة ثانية ،لقياس ثان

 wالقياس ا�ر}ب ينقسم إ� قسم 

 ووصلت به، ل� قياٍس تر}ب منه باXتيجةح فيه أي ُ&ّ  ،صلت فيه نتاãه بمقدماتهوهو اrي وُ  تائجاXقياس متصل ) /(
T إنسان حساس وÕ  ةتيجثم نأخذ هذه اX ة،T إنسان حيوان وÕ حيوان حساس إذن T إنسان حساس هذه نتيج :مثال

 .صلت به وبانتن هذه اXتائج ظهرت ووُ أيلحظ  ،إذن T إنسان نامٍ  ةحساس ناٍم اXتيج
نالحظ p القياس األول أن اXتيجة األوÀ  ه،وهو اrي لم يõح فيه بنتيجة T قياس تر}ب من جئقياس منفصل اXتا) 1(

عبارة عن  ،وهكذا ةثا:ة لÉن مõح بها وظاهر نتيجةولو ¤ن هناك  ةاهرواXتيجة ا:انية ُ&ح بها وظ ةُ&ح بها وظاهر
 .هذا p القياس ا�تصل اXتائج ،أقيسه بسيطة قضيتw ونتيجة وهكذا

T إنسان حيوان وÕ حيوان  :ومثاR، أما القياس ا�نفصل اXتائج اrي سوف نت م فيه فإنه لم يõُح فيه بنتيجة تر}ب منه
 .إذن T إنسان نامٍ  ،س نامٍ حساس وÕ حسا

بطبيعة ا�ال أو فهمت من خالل هذا ت فنتيجته ظهر ،ونالحظ إننا د�نا القياس من دون أن نظهر نتيجة القياس األول
 .مõح بها كما اXوع األول وهو متصل اXتائج ةلكنها لم تكن ظاهر ،القياس ا�ر}ب

 .إفادة ا�طلوب بw القسمp w ة�ناطقاوال فرق p ا�قيقة عند 
 :ا�لحق ا:ا9 من لواحق القياس القياس االستقرا 

تصفح جزئيات الµ وتتبعها بأنه  بعض العلماءبعض العلماءبعض العلماءبعض العلماءوعرفه  ،تصفح األمور �ُحكم Æكمها S مثلها :بأنه ةةةةابن قدامابن قدامابن قدامابن قداموقد عرّفه 
 .إلثبات حكمها ل ها

 .فهو عبارة عن تتبع األحÉم p ا�زئيات ،عيةأهمية كب±ة جدا p بيان أحÉم RÊ الستقراء اوá ا�قيقة أن 
 ،القاعدة من حكم واحد أو د�ل واحد؟ ال هل أخذت هذه ،�مع عليها) ا�شقة äلب ا�يس±(عندنا قاعدة فقهيه  :مثال

حد أ "ا�شقة äلب ا�يس±"لكن لو أتينا وتتبعنا أمور ال(ع p جزئياته �وصلنا إ� نتيجة أي إ� حكم * وهو أن 
عُعُعُُع�ْ�ْ�ْْ�َ َ َ َ {األدلة ال¬ تدل عليها قال تعا� 

ْْ ْْ
 يُِريُد بُِكُم ال

َ
 يُِريُد بُِكُم الَ َوال
َ
 يُِريُد بُِكُم الَ َوال
َ
 يُِريُد بُِكُم الَ َوال
َ
يُيُيُيُ�ْ�ْ�ْْ�َ َوال

ْْ ْْ
��ُ بُِكُم الُ بُِكُم الُ بُِكُم الُ بُِكُم ال بعثت (قول اýX ص� اهللا عليه وسلم ))))////(((( }يُِريُد اهللايُِريُد اهللايُِريُد اهللايُِريُد اهللا��

نه ال مشاق يمكن أن تكون موجودة p حال وجودها إال أوأدلة كث±ة تدل S ا�يس± وتدل S  ،)با�نفية السمحة
  .ا تيس± p هذه ال(يعة ا�حمديةويكون معه

الف مؤلفة من هذه ، آp الفقه وال¬ حكم فيها العلماء با�يس± ا�وجودة لو تتبعنا األحÉم ال(عية ،األحÉم ال(عية
 ةوأحÉم Êعية مبنية S هذه األدلة مئات وآالف من ا�زئيات أوصلتنا إ� قضية *ي والسنةمن الكتاب  ةأدل ،األحÉم

 Zيس±"ن القاعدة ال(عية ا�تبعة أو�لب اä تبع ةما وصلنا إ� هذه القاعد "ا�شقة�تبعوه ،إال با�باالستقراء ذا ا Ïيُس. 
أن : قالو ،بالقياس عالقةه ألن R وذكر ا�ناطقة؟�اذا جعل من لواحق القياس عند  ؟االستقراء ما عالقته بالقياس ا�نط½

نقول ألن االستقراء حكم S الµ  ؟كيف يكون ذلك ة،عكسيالبينهما  ةإذن العالق ،ا�نط½االستقراء عكس القياس 
بينما القياس ا�نط½ استدالل بالS µ  ،يع� أنا تتبعت ا�زئيات ثم حكمت S الÆ µكم هذا ا�ز+ ،Æكم ا�زيء

 .ذن االستقراء عكس القياس ا�نط½، إا�ز+

                                 
 0�/سورة اFقرة  ))))////
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 .ستقراء اXاقصاال) 1(ا�ام  ستقراءاال) /( : قسمwستقراء إ�ينقسم اال
ثم  أو هو تصفح جزئيات الµ ،هو تصفح T ا�زئيات ثم ا�كم Æكمها S مثلها: ا�اماالستقراء : اXوع األولاXوع األولاXوع األولاXوع األول�

 .ا�كم بها عليه
Í T  ،نسان يموتان، اإلحيو أن T حيوان يموت Tقضية وZ ستقراء ا�ام أوصلنا إ� اال ،T حيوان يموت :ذلك مثال

 ،�ن تتبعنا هذه ا�زئيات فوجدنا T إنسان T حيوان يموت حد من األحياء البد أن يموت؛أال يبS û ظهر ا�نيا  ،يموت
 ).أن T حيوان يموت( نقول أن القاعدة حينئذٍ فنحن �كم 

أما  ،Æيث يمكن استقصائها، ن جزئياته �دودةيكون إال فيما تكو وهو ال ،وصل إ� ا�قwينه أاالستقراء ا�ام حكمه 
إذن  ،ن االستقراء ا�ام هو Æث T p ا�زئياتأل، اrي جزئياته غ± �دودة وغ± متناهية و}ث±ة فإن هذا ال يمكن

wق�  .االستقراء ا�ام يوصل إ� ا
ليس ال� و¹نما - بات حكمها S مثلهاوهو تصفح جزئيات كث±ة يغلب S الظن إث: اء اXاقصستقراال: اXوع ا:ا9اXوع ا:ا9اXوع ا:ا9اXوع ا:ا�9

 .-ةك^الهنا 
وذلك  ،الµ الستقراء األك^ي نها من االإ من أين أخذنا هذه القاعدة؟ ،T حيوان °رك فكه األسفل عند األكل :مثال ذلك

ألننا لم نأت  فا�كم اrي توصلنا إ�ه حكم مظنون ،ن اإلنسان واFهائم والسباع إذا جاءت تأكل ¸رك فكها األسفلأل
رك فكها األسفل عند األكل مثل ا�مساح فأنه ¸ بل قد وجدنا بعض ا�يوانات ال ،S ©يع ا�يوانات ونتتبع p هذا األمر

تبû  ال، ؟جل واحد أو اثنانأ من ةلكن هل تبû هذه القاعدة معطل ،ال °رك فكه األسفل عند األكل فخرم هذه القاعدة
ي رذا ¤ن األك^ Èإتغلب S الظن وال يفت فيها وال kل بها ×الفة فرد أو فردين  ة،أك^ي أغلبيةف¶  ةك^ياألاستقراء 

 .S هذه القاعدة
ألن كما يُعلم  ،واالستقراء اXاقص حجة عند الفقهاء يفيدنا الظن الغالب؛أنه إذن االستقراء اXاقص �لص منه p حكمه 

 ،بل يكË غلبة الظن ،Õ ما يُتوصل إ�هوو يُف� فيه أT ما °كم  م ا�قp wال يلز ،أن الظنون متبعة p ال(يعة
  .ستقراء كما قلت عند الفقهاء يفيد الظن الغالب ألن الظن معمول به p ال(عياتواال

 .شbاكهما p علة ا�كمخر p حكمه الآوهو Òل جز+ S جز+ : قياس ا�مثيل :ا:الث الالحق
اXبيذ : مثال ذلك، حÉم ال(عيةألاعند ا�ناطقة هو القياس األصو� ا�عروف اrي يستدل به الفقهاء S  وقياس ا�مثيل

أن  قياس ا�مثيلقياس ا�مثيلقياس ا�مثيلقياس ا�مثيلاألصو� هذا اrي يسمونه ا�ناطقة  يهم� p القياس ،T p منهما اإلسÉرحرام قياساً S اjمر Þامع 
ثم  ،سÉر T p منهماوهو اإل ةةةةعلعلعلعلوهو اjمر ويكون عندي ل ل ل ل أصأصأصأصعندي  وهو هنا اXبيذ ويكون فرعفرعفرعفرععندي  يكونيكونيكونيكون

اإلسÉر وا�كم  العلة _اjمر أصل  _إذن عندي اXبيذ فرع ( ،و با�رمةأبا�ل  ووووCCCC ا�كم ال(« ا�كم ال(« ا�كم ال(« ا�كم ال(« نتيجةنتيجةنتيجةنتيجة أتوصل إ�
 .)ال(« ا�حريم

فلو  ،لØاا�فاضل p  فال Èوز) لØ بالØا(p باب الربويات قياس األرز S الØ الØ ورد فيه اXص ال(«  كذلك لو أردنا
علة الشافعية p ¸ريم الربويات  ، وهذامنهما مطعوم أي أن S، T الÞ Øامع الُطعم اأتيت قلت األرز يدخله الربا قياس

وز فال È) ا�كم ال(« أن T منهما يدخله الربا -العلة الطعم  -واألصل الØ -فالفرع هو األرز(علتهم الطعم 
 .اا�فاضل فيهم

القياس األصو� ا�عروف اrي  ذن أعود وأقول قياس ا�مثيل هذا اrي عند ا�ناطقةإ ،وهكذا األمثلة S ذلك كث±ة جدا
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 .ويفيد الظن عند الفقهاء ةيفيد الظن عند ا�ناطق ،ا�ميع عند يفيد الظنيفيد الظنيفيد الظنيفيد الظنوهو  ،يستدل به الفقهاء S األحÉم ال(عية
 .و هو إثبات ا�طلوب بإبطال نقيضهأ ،إبطال نقيضهبستدالل S ا�طلوب وهو اال :قياس اjُلف القياس األخ± هو

دى إ� أوما  ،ولو ¤ن حادثاً لزم ا�حال ،لكن حادثاً  يكن قديما مل لو مدم اهللا تعا� بقو¥يستدل ا�ناطقة S قِ : مثال ذلك
وهذا  ،وهو كونه قديماً  نقيضهو¹ذا بطل حدوثه ثبت  ،وهو كونه حادثاً �ه إدى أ بطل ما و¹ذا بطل ا�حال ،ا�حال فهو باطل

 .ا�طلوب هو
من تبعهم من أهل ال�م  طبعا ا�ناطقة والفالسفة وأيضا ،نه أز� قديم جل p عالهأو ،ستدالل S قدمه تعا�اال ا�طلوب

ورد p الكتاب  والوصف هذا ما ،ا الوصفمن هذ هو أفضل ن هذا قد جاء p ال(ع ماأوالصحيح  ،يصفون اهللا بالقدم
بل اrي ورد  ،لكن أن يوصف هو بذاته بأنه القديم هذا ما ورد ،و�و ذلك جل p عاله؛ ورد سلطانه القديمهو R  ةلسناو
غ±ه  ن القديم هو ا�تقدم Sأل ،واألول كوصف هللا جل p عاله أفضل وأبلغ من القديم ،عاله نه هو األول جل pأ

ا�تقدم S غ±ه ويأخذ هو و أما األول فيأخذ هذا الوصف ا�وجود ،¥ذا ةف� متقدم S غ±ه يعتØ قديم بالنسب ،فحسب
فأقول هذا فقط  ،وÈب أن نقف عنده ،اهللا تعا� به نفسه بلغ وهو اrي يصفأفÉن  ،قبله وهو اrي لم يسبقه غ±ه ء·
 .جل ا�نبيهأمن 

فما استدلوا S قدمه و¹نما أبطلوا  ،االستدالل S قدم اهللا تعا� ا�ناطقةهنا يريد  ،ياس اjُلفربطه بقأو هنا أعيد ا�ثال
ن أستدالل بفأنت حينما تريد اال ،ه قديمأن ثبت ،اهللا تعا� فلما أبطلوا نقيضه ثبت قدم ،نه حادثأنقيضه وهو ا�دوث 

قياس ف ،وليس بمهمل أو �وه لإلتيان بما تستدل به يءبرد نه ليسأتثبت  أنت ال تلجأ إ� هذا لكن ،فالن Ýتاز مثال
كما قلت استدل S قدم اهللا تعا� بقو¥م لو لم يكن قديما لكن  ،بطال نقيضها�طلوب إل ستدالل Sاjلف هو اال

 .حادثا
لو لم  ،قديم جل وعالطلوا ا�دوث للوصول إ� أنه أبهم ف ،مدَ وهو نقيض القِ  ،ال�م اآلن سينصب اآلن S نË ا�دوث

و¹ذا بطل  ،وما أدى إ� ا�حال فهو باطل ،أي لزم وقوع أمر مستحيل، ولو ¤ن حادثا لزم ا�حال ،يكن قديما لكن حادثا
�ه وهو كونه حادثاإا�حال بطل ما أدى ،  Àا�قدمة األو p ن حادثا"فاآلن جاءواÉلو "وا�قدمة ا:انية  "لو لم يكن قديما ل

اهللا تعا�، اآلن أبطلوا حدوث  "وما أدى إ� ا�حال فهو باطل"وا�قدمة ا:ا:ة  ،يع� لزم أمٌر مستحيل "ا لزم ا�حال¤ن حادث
فإذا أبطلنا ا�حال  ،يلزم من حدوثه ا�حال ألنه ،كونه حادثابطل  أي إذا بطل ا�دوث" ا�حال بطل ما أدى إ�ه و¹ذا بطل"

و¹ذا بطل حدوثه أي بطل حدوث ا�وÀ  ،ل واقعاً فبطل ما أدى إ�ه ومن ذلك أنه حادثوأنه ال يمكن أن يكون هذا ا�حا
، وهذا هو ا�طلوب نقيض القدم ثبتوا القدم بإبطال ا�دوث وهوأوهنا  ،مدَ وهو القِ  ،عز وجل وأنه حادث ثبت نقيضه

 .وهذا يسمونه قياس اjُلفعندهم، 
 العلم ألن هذا ،حاوXا قصار ا�هد أن #مع أهم ا�همات p ا�نطق ،وى ا:ا9وبهذا انتهينا من منهج ا�نطق ا�قرر للمست

لكنه قد وقع  وا�راسة،حقيقة حقه أن يُفرد ويعطى أك^ من هذا p الوقت و ،كغ±ه من العلوم يع� ال�م فيه يطول ةحقيق
 .نسأل اهللا ا�وفيق والسداد ،ققتصار S ما سبفما ¤ن هناك بد من اال ،p ا�نهج وهو يشمله ويشمل غ±ه

قتصار S ما يُسÏ �اولة لالهناك  تبمع� أنه ¤ن الشائنات،منطق خالص من  تناولحقيقة أعود وأقول p ا�نطق اrي 
وفهم øم أهل العلم إذا تكلموا p بعض  ةلفهم األصول وفهم علم العقيد ةبمنطق ا�صطلحات واألشياء الåوري

ربما أن سواًء ¤ن p الفقه أو p األصول أو p العقيد أو p غ±ها من العلوم ال¬  ،عند ¸رير ا�سائل ا�صطلحات �يهم
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  .بإذن اهللا تعا� ال(عية األحÉمما يتعلق بأدلة ا�نهج  منب½ Xا  ،با�نطق عندهم ةتأثرتكون هناك بعض ا�صطلحات ا�

    ))))÷/÷/÷/÷/((((ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
    مبحث أدلة األحÉممبحث أدلة األحÉممبحث أدلة األحÉممبحث أدلة األحÉم

 .ل سوف نبw مع� األدلة، ثم أقسام ا��ل، ثم �وض p مسائل هذا ا�بحثوبطبيعة ا�ا
    ::::مع� األدلةمع� األدلةمع� األدلةمع� األدلة

 .ِداللةِداللةِداللةِداللةS وزن فَعيل، بمع� فاعل، ومصدره  ،©ع د�ل األدلةاألدلةاألدلةاألدلة
ق S يطل: وا:ا9، ت�للهو اrاكر : �ل، وقيلتاXاصب ل: ، وا�راد بهاألول هو ا�ال :يطلق S معنيp: w اللغة وا��لوا��لوا��لوا��ل
أو ما فيه داللة و¹رشاد، وهذا هو مس� ا��ل عند الفقهاء، سواء أوصل إ� علم أو إ� ظن، واألصو�ون يفرقون بw  ا�رشد

  ،ا��ل ا�وصل إ� العلم وا��ل ا�وصل إ� الظن؛ فيسمون األول د�ًال، ويسمون ا:ا9 أمارة، وهذا من حيث اإل©ال
�
و¹ال

ا��ل د�ًال سواء ¤ن ظنياً أو يقينياً، لكن هذا  ىkالف p هذا، ومنهم من ال يرD بهذه ا�فرقة وير فمن األصو�w من
 .S مذهب ©هور األصو�w، هذا من حيث مع� ا��ل p اللغة

 .فهو ما يمكن ا�وصل بصحيح اXظر فيه إ� مطلوب خØي ::::أما تعريف ا��ل اصطالحاً أما تعريف ا��ل اصطالحاً أما تعريف ا��ل اصطالحاً أما تعريف ا��ل اصطالحاً 
w�ف أك^ األصو�wف أك^ األصو�wف أك^ األصو�wف أك^ األصو ��  .ما يمكن ا�وصل بصحيح اXظر فيه إ� العلم بمطلوب خØي: بأنه  ا��ل ا��ل ا��ل ا��لوعروعروعروعر��

تلحظون أن ا�عريف األول ليس فيه قيد العلم، لكن ا�عريف ا:ا9 اrي عند أك^ األصو�w فيه قيد العلم، واrي 
 :، وهو ا�عريف األول اrي ذكرناه ألمرينيbجح هو تعريف الفقهاءيbجح هو تعريف الفقهاءيbجح هو تعريف الفقهاءيbجح هو تعريف الفقهاء

 .منها ما هو قطú ومنها ما هو ظ� -كما هو معلوم-أن األدلة : األول
أن كث±اً من األصو�w يستدلون p كتبهم بأدلة ليست قطعية، بل Z من قبيل األمارات عندهم، وZ ظنية؛ : واألمر اآلخر

 .خØيف ا��ل بأنه ما يمكن ا�وصل بصحيح اXظر فيه إ� مطلوب فالراجح حينئذ هو تعريف الفقهاء وهو أن نعرّ 
 ن(ح ا�عريفن(ح ا�عريفن(ح ا�عريفن(ح ا�عريف

ما يتوصل به بالقوة ال بالفعل؛ ألن ا��ل قد ال يُنظر فيه، ومع ذلك ال يمتنع أن يسÏ د�ًال؛ : ا�راد به) ما يمكن ا�وصلما يمكن ا�وصلما يمكن ا�وصلما يمكن ا�وصل(
سواء أنا توصلت به أو لم أتوصل هذا ال يض±ه؛ فهو اسمه د�ل، سواء أنا توصلت ) ما يمكن ا�وصل(هو : فأنا عندما أقول

يع� بالقوة ال بالفعل، ح� ولو لم °صل من فالن من اXاس أنه ) ما يمكن(مطلوب خØي أو لم أتوصل به؛ فهنا به إ� 
 .ستدالل بهاستعمل هذا ا��ل فإنه يبû د�ًال ح� و¹ن لم يستعمله، مادام فيه إمÉنية اال

توصل وذلك بbتيب تصديقات علمية أو ظنية �ُ ، ظنأي الفكر ا�وصل إ� علم أو : ا�راد باXظر) بصحيح اXظر فيهبصحيح اXظر فيهبصحيح اXظر فيهبصحيح اXظر فيه: (قو¥م
 .ىبها إ� تصديقات أخر

فاسد اXظر ا�خالف لل(ع أو للّغة أو للعقل السليم أو للفطرة ا�ستقيمة، إذاً ا�طلوب  �خرج�خرج�خرج�خرج) بصحيح اXظر(هنا  دَ يّ وقُ 
 .للعقل أو للفطرة ا�ستقيمة أو للغة يع� اXظر الصحيح اrي هو عكس اXظر الفاسد ا�خالف لل(ع أو: بصحيح اXظر

ألنه ليس فيه خØ كما  ؛فيخرج به ا�طلوب ا�صوري ؛ا�راد به ا�صديق: مع� ا�طلوب اØjي) مطلوب خØيمطلوب خØيمطلوب خØيمطلوب خØي إ�إ�إ�إ�(قو¥م 
د به ا�طلوب ا�صوري اrي يراد به فقط ا� وخرجوخرجوخرجوخرجفا�راد به هنا هو ا�صديق،  ،سبق معنا p الفرق بw ا�صور وا�صديق

هذا من حيث تعريف ا��ل p اللغة وá  ،والرسم، أما ا�طلوب اØjي فهو اrي يَصُدق أو ال يَصُدق، فهو ا�طلوب هاهنا
 .صطالحاال
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 أقسام ا��لأقسام ا��لأقسام ا��لأقسام ا��ل
 ::::ا��ل ينقسم إ� ثالثة أقساما��ل ينقسم إ� ثالثة أقساما��ل ينقسم إ� ثالثة أقساما��ل ينقسم إ� ثالثة أقسام

 .د�ل Ê« �ض: القسم األول
 .د�ل عقò �ض: القسم ا:ا9

 .ريند�ل مر}ب من األم: القسم ا:الث
 .ألنها أدلة Êعية �ضة ؛هو ما يستفاد من القرآن أو السنة ::::ا��ل ال(« ا�حضا��ل ال(« ا�حضا��ل ال(« ا�حضا��ل ال(« ا�حض
ف حادث، إذاً نتيجة العالم حادث؛ فهم قضية عقلية : مثل قول الفالسفة مثالً     ::::ا��ل العقò ا�حضا��ل العقò ا�حضا��ل العقò ا�حضا��ل العقò ا�حض

�
ٌف، وÕ مؤل

�
العالَم مؤل

 T أن العالم مؤلف، ومعروف أن S تيجة أن العالم حادث، يع� �ضة عندهم، عندهم أدلةXتوصل إ� ا�مؤلف حادث، 
حدث و®ن لم يكن، يع�

ُ
أحدثه اهللا وخلقه؛ فهم توصلوا إ�ه بقضية عقلية �ضة، طبعاً فيه أدلة Êعية Xا : ×لوق أ

حض، وهذا فقد توصلوا إ� مثل هذه اXتيجة بالعقل ا� بال(علكن نت م عن øم الفالسفة هؤالء اrين ال يدينون 
العقل ا�حض جاء موافقاً لل(ع؛ إذ أن األدلة ال(عية دلت S أن اهللا خالق اjلق جل p عاله، وقد خلقهم من عدم 

 .سبحانه جل p عاله
  .وÕ مسكر حرام إذاً اXبيذ حرام اXبيذ مسكر :p قياساتهم مثاR قول الفقهاء ::::ا��ل ا�ر}ب من األمرينا��ل ا�ر}ب من األمرينا��ل ا�ر}ب من األمرينا��ل ا�ر}ب من األمرين

T مسكر : القضية ا:انية، ألن� أنا أرى عقًال أن اXبيذ يسكر ؛اXبيذ مسكر هذه قضية عقلية: ا هناالقضية األوÀ عندن
َم يقول ،حرام هذه قضية Êعية ِكٍر َحَرامِكٍر َحَرامِكٍر َحَرامِكٍر َحَرامٌٌٌٌ    : (اýX َص�� اهللا�ُ َعلَيِْه وََسل� ْْ 99 ُمس ُمس ُمس ُمْسْ 99TُُTُTُT     ِمن ِمن ِمن ِمنُْْْْه ُه ُه ُه : : : : قال قال قال قال !! َكفَكفَكفَكف!!

ْْ ْْ
ُء الُء الُء الُء ال ْْ َفَرُق ِمنَفَرُق ِمنَفَرُق ِمنَفَرُق ِمنُْْْْه فَِملُه فَِملُه فَِملُه فَِمْلْ

ْْ ْْ
َكَر الَكَر الَكَر الَكَر ال ْْ ْسْ

َ
سَما أ
َ
سَما أ
َ
سَما أ
َ
َما أ

إذاً هذا ا��ل ، وغ±ها من اXصوص ال(عية، إذاً ا�سكر �رم، هذه قضية دل عليها ا��ل ال(« رواه أبو داود )َحَرامَحَرامَحَرامَحَرامٌٌٌٌ    
 .مر}ب من قضية عقلية وقضية Êعية أنتجت حكماً Êعياً  ،اrي هو القياس عندنا ال(«

 ::::أقسام ا��ل ال(«أقسام ا��ل ال(«أقسام ا��ل ال(«أقسام ا��ل ال(«
 :ا وعدمه إ� قسمwاألدلة ال(عية تنقسم من حيث االتفاق S العمل به

 ....األدلة ا�تفق عليهااألدلة ا�تفق عليهااألدلة ا�تفق عليهااألدلة ا�تفق عليها: : : : القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول
 ....األدلة ا�ختلف فيهااألدلة ا�ختلف فيهااألدلة ا�ختلف فيهااألدلة ا�ختلف فيها: : : : القسم ا:ا9القسم ا:ا9القسم ا:ا9القسم ا:ا9

تبعاً - وزاد ابن قدامة، واإل©اعواإل©اعواإل©اعواإل©اع    والسنةوالسنةوالسنةوالسنة    الكتابالكتابالكتابالكتابحتجاج بها، وZ Z ال¬ اتفق العلماء S اال ::::األدلة ا�تفق عليهااألدلة ا�تفق عليهااألدلة ا�تفق عليهااألدلة ا�تفق عليها �
هذا زاده ابن قدامة تبعاً للغزا� رÒه اهللا، طبعاً ال يقصد به  ،د�ل العقل ا�ب½ S اËX األصò -للغزا� p ا�ستص�

، بل مقصوده نوع االستصحابد�ل العقل يع� أن ابن قدامة يرى االستدالل بالعقل هكذا ا�حض، وحاشاه، بل مقصوده 
 .استصحاب الØاءة األصليةاستصحاب الØاءة األصليةاستصحاب الØاءة األصليةاستصحاب الØاءة األصلية، وهو االستصحابمن أنواع 

اrي ذكره ابن  االستصحاباالستصحاباالستصحاباالستصحابو}ذلك  القياسالقياسالقياسالقياسأن  وا�قوا�قوا�قوا�قه باألدلة ا�تفق عليها، ؛ فأ�قوالقياسالقياسالقياسالقياسزاد كث± من العلماء أيضاً 
و¹ن ¤ن  وليس من األدلة ا�تفق عليها،وليس من األدلة ا�تفق عليها،وليس من األدلة ا�تفق عليها،وليس من األدلة ا�تفق عليها،    ،،،،####عله من األدلة ا�ختلف فيهاعله من األدلة ا�ختلف فيهاعله من األدلة ا�ختلف فيهاعله من األدلة ا�ختلف فيهاقدامة والغزا� T منهما فيه نوع اختالف Èعلنا 

 أنه كما يقال
�
 ينب� أن نهمش ا�خالفp w مثل هذه rلك الواjالف حصل، ) كيف وقد قيل: (اjالف فيها ضعيفاً، إال

إذا اُستعمل  و¹ن ¤ن اrي يظهر Xا أن القياس من األدلة الصحيحةو¹ن ¤ن اrي يظهر Xا أن القياس من األدلة الصحيحةو¹ن ¤ن اrي يظهر Xا أن القياس من األدلة الصحيحةو¹ن ¤ن اrي يظهر Xا أن القياس من األدلة الصحيحةاألدلة، بل ينب� أن نذكر اjالف كما هو متجردين، 
 صحيحاً بالطرق الصحيحة، وروعيت Êوطه وأر®نه، يع� وافق ذلك قياساً صحيحاً معتØاً ولم °صل R ×الفة

ً
 استعماال

الصحيح وا�ق أنه p أنواعه ال¬ قال بها ©هور أهل العلم أنه د�ل Ê«، نعم هو  االستصحاباالستصحاباالستصحاباالستصحابنص Ê«، كذلك 
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 ûآخر ا�طاف، لكنه يب p عياً من حيث اإل©اليستخدمÊ ًال� .د�ًال Êعياً من حيث اإل©الد�ًال Êعياً من حيث اإل©الد�ًال Êعياً من حيث اإل©الد
، و¹ن ¤ن القياسالقياسالقياسالقياسمن  وZ ال¬ اختلف العلماء p االحتجاج بها، مثل ما م3 معنا ::::القسم ا:ا9 األدلة ا�ختلف فيهاالقسم ا:ا9 األدلة ا�ختلف فيهاالقسم ا:ا9 األدلة ا�ختلف فيهاالقسم ا:ا9 األدلة ا�ختلف فيها    �

هل هو حجة أو ليس حجة؟ هذا نوع من اjالف بw أهل  الصحاôالصحاôالصحاôالصحاô قولقولقولقول، االستصحاباالستصحاباالستصحاباالستصحاباjالف فيه كما قلت ضعيف، 
، ا�صلحة ا�رسلةا�صلحة ا�رسلةا�صلحة ا�رسلةا�صلحة ا�رسلة، Êع من قبلناÊع من قبلناÊع من قبلناÊع من قبلناالعلم؛ فيكون هذا اjالف مؤثراً فيجعل قول الصحاô من األدلة ا�ختلف فيها، 

، وبعضهم إ� العلماء أوصلها إ� تسع وثالثw د�الً فيها وغ±ها، وقد ذكر بعض ، T هذه من األدلة ا�ختلف االستحساناالستحساناالستحساناالستحسان
 .هذه بالنسبة ألقسام ا��ل ال(«، وهكذا تسعة ع( د�الً 

، ، ، ، وسنة رسوR صوسنة رسوR صوسنة رسوR صوسنة رسوR ص���� اهللا عليه وسلم اهللا عليه وسلم اهللا عليه وسلم اهللا عليه وسلم، ، ، ، كتاب اهللاكتاب اهللاكتاب اهللاكتاب اهللاألصول أربعة األصول أربعة األصول أربعة األصول أربعة ": ابن قدامة رÒه اهللا p بداية øمه عن األدلة ال(عية قال
 ."وÊع من قبلناوÊع من قبلناوÊع من قبلناوÊع من قبلنا    قول الصحاôقول الصحاôقول الصحاôقول الصحاp p p pô     واختُلفواختُلفواختُلفواختُلف، ، ، ، ود�ل العقل الُمب½ S اËX األصòود�ل العقل الُمب½ S اËX األصòود�ل العقل الُمب½ S اËX األصòود�ل العقل الُمب½ S اËX األصò    واإل©اع،واإل©اع،واإل©اع،واإل©اع،

wأقف عند عبارة ابن قدامة وقفت: 
Rقو Àا سبق تفصيله فيما م3 )األصول أربعة: (األوÝ اللغة ما ينب� عليه غ±ه، وقيل غ± ذلك p األصول ©ع أصل، وهو . 

: ، هذا مراده عندما قالأدلة الفقه ال(عية: ؛ فأصول الفقه أياألدلةاألدلةاألدلةاألدلة    األصولاألصولاألصولاألصولمع� مع� مع� مع�  أما مراد ا�ؤلف باألصول هنا فإن
 . األصول أربعة يقصد األدلة أربعة

 :أن ابن قدامة رÒه اهللا يقسم األدلة ال(عية إ� قسمw: الوقفة ا:انية
ËX األصò، ومقصوده باألخ± استصحاب األدلة ا�تفق عليها وZ عنده الكتاب والسنة واإل©اع ود�ل العقل ا�ب½ عن ا

 S »Ê ل��ف ح� يدل د�ل S »Ê ا�غ±، مثل نË وجوب صالة سادسة ح� يقوم دÉ�مة من اrبراءة ا
ا� يف بها، اآلن هل p أعناقنا صالة سادسة غ± الصلوات اjمس؟ ال، ما ا��ل؟ الØاءة، لم يأت د�ل يدل عليها، إذاً 

لسنا ملزمw بها، ليست واجبة علينا، لسنا م فw بها؛ فإن لم يأِت بها د�ل فاrمة منها بريئة، هذا يسمونه �ن 
 .استصحاب الØاءة األصلية، واستصحاب براءة اrمة

َم إخبار عن اهللا إذ قول الرسول َص�� اهللا�ُ َعلَيِْه ، وأصل األحÉم *ها من اهللا سبحانه(يقول ابن قدامة رÒه اهللا بعد ذلك  وََسل�
 .هذا øمه رÒه اهللا إ� آخر ما قال) واإل©اع يدل S السنة، بكذا

 مقصوده رÒه اهللا بهذا أن: وأقول ،أصل األحÉم *ها من اهللا سبحانه قا¥ا بعد أن بw األدلة ا�تفق عليها وا�ختلف فيها
وعال، وذلك ألن القرآن الكريم øمه، والسنة اXبوية بيان   جلمصدر ©يع األحÉم ال(عية S اختالف أد�ها هو اهللا

ُرونَ ُرونَ ُرونَ ُرونَ {: rلك ال�م كما قال تعا� �� تََفكَتََفك�� تََفكَ ْْ    فففَفتََفكَ ُهمُهمُهمُهْمْ �� ْْ َولََعل َولََعل َولََعل َولََعل�� ِْْْْهمِهمِهمِهْمْ
َ
�َل إِ
َ
�َل إِ
َ
�َل إِ
َ
�َل إِ !! اِس َما نُزاِس َما نُزاِس َما نُزاِس َما نُز!! �� َ لِلنَ لِلنَ لِلنَ لِلن�� !! !!wَُب�ِwَُب�ِwَُب�ِwَُب�ِ{  Íٌكما القرآن، والفرق أن القرآن و Íو Zو

َوَما يَنِطُق َعِن َوَما يَنِطُق َعِن َوَما يَنِطُق َعِن َوَما يَنِطُق َعِن {: بتالوته p الصالة، ويدل S ذلك قوR تعا�متلو متعبد بتالوته، والسنة وÍ غ± متلو وال متعبد 
َهَوىَهَوىَهَوىَهَوى

ْْ ْْ
ٌ يُو يُو يُو يُوGَGGG َ َ َ ****الالالال ٌْ ٌْ ٌْÍَْو Íَو Íَو Íَو 

�� ��
ْْ ُهَو إال ُهَو إال ُهَو إال ُهَو إال  .هذا بالنسبة ل�مه، وأصل األحÉم *ها من اهللا إ� آخر ما قال }إِنإِنإِنإِْنْ

Rالسنة: (ب½ قو S إما نص،) واإل©اع يدل ،»Ê عن مستند 
�
أو قياس S نص،  يقصد به أن اإل©اع ال يكون إال

فالبد إذاً لإل©اع من مستند Ê«، طبعاً لو ¤ن مستنده القرآن ¤ن ظاهراً، لكنه p الغالب إذا خË ا�ستند علينا فإنه 
p الغالب يكون مستنده د�ل من األدلة ال(عية ال¬ عرفها الصحابة وسمعوها من اýX ص� اهللا عليه وسلم ما دام أنها 

 .من مستند لإل©اعp القرآن، وهذا S قول من قال بأنه البد ليست موجودة 
 Rقو p ه اهللاÒبيان مقصود ابن قدامة ر p م *ها من اهللا""""ويمكن أيضاً أن يقالÉم *ها من اهللاوأصل األحÉم *ها من اهللاوأصل األحÉم *ها من اهللاوأصل األحÉم *ها من عند     """"وأصل األحÉأن األح

ال(عية من السنة، أو اإل©اع، أو  اهللا؛ ألن األحÉم إما أن يستدل عليها بكالم اهللا، و¹ما أن يستدل عليها بغ±ه من األدلة
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 .غ±ها من األدلة الصحيحة، وهذه األدلة قد دل� القرآن S صحة االحتجاج بها
ربما يكون مقصوده أيضاً بقوR أن األحÉم *ها من : هذا بيان �راد ابن قدامة، وبيان ثان �راد ابن قدامة، وأوضحه فأقول

عليها بكالم اهللا، أو يستدل عليها بأدلة أخرى قد جاء القرآن باإلشارة إ� صحة  أن األحÉم إما أن يستدل :عند اهللا
 اال

ً
S حجيتها، وS ذلك فيكون أصل األحÉم *ها من اهللا إما من øمه مباÊة،  حتجاج بها؛ فÉن مصححاً ¥ا وداال

 .حتجاج بتلك األدلةو¹ما من بيانه لصحة اال
    ::::ب اهللا تعا�ب اهللا تعا�ب اهللا تعا�ب اهللا تعا�أول هذه األدلة ال(عية هو كتاأول هذه األدلة ال(عية هو كتاأول هذه األدلة ال(عية هو كتاأول هذه األدلة ال(عية هو كتا

و}تاب اهللا سبحانه هو øمه، وهو القرآن اrي نزل به جØيل عليه السالم S نبينا صو}تاب اهللا سبحانه هو øمه، وهو القرآن اrي نزل به جØيل عليه السالم S نبينا صو}تاب اهللا سبحانه هو øمه، وهو القرآن اrي نزل به جØيل عليه السالم S نبينا صو}تاب اهللا سبحانه هو øمه، وهو القرآن اrي نزل به جØيل عليه السالم S نبينا ص���� اهللا  اهللا  اهللا  اهللا :"يقول ابن قدامة رÒه اهللا  
ه ه ه ه  99  .انتø 6م ابن قدامة "ما نُقل إ�نا بw دف¬ ا�صحف نقًال متواتراً ما نُقل إ�نا بw دف¬ ا�صحف نقًال متواتراً ما نُقل إ�نا بw دف¬ ا�صحف نقًال متواتراً ما نُقل إ�نا بw دف¬ ا�صحف نقًال متواتراً     ----يع� تعريفهيع� تعريفهيع� تعريفهيع� تعريفه----عليه وسلم، وَحدعليه وسلم، وَحدعليه وسلم، وَحدعليه وسلم، وَحد99

jالقرآن هل هو كتاب اهللا أو هما متغايران؟ يع� القرآن هل هو كتاب اهللا؟ و}تاب اهللا ثم ذكر ا�ؤلف بعد ذلك ا p الف
هو القرآن؟ أو هما لفظتان ×تلفتان T منهما R مع�؟ وá ا�قيقة أن القول با�غاير وهذه ا�سألة بكاملها هل القرآن 

تتبعت هذه ا�سألة فلم أع^ S >لم أو ن خالف فيها، يع� هذه ا�سألة ال يعرف م؟ أو كتاب اهللا غ± القرآن كتاب اهللا
 وهو أن هناك من يقول بأن القرآن غ± كتاب اهللا فقط، لكن ، غ± >لم خالف p هذه ا�سألة

ً
و¹نما من ذكرها يذكر قوال

وZ مسألة يُعرف قائله،  فثا اrي يظهر أن القول با�غاير بw القرآن وÎم اهللا ال لم أع^ S من هو القائل بعينه،
 .؛ فال ينب� حقيقة أن تُوÀ مزيد اهتماماjالف فيها شاذاjالف فيها شاذاjالف فيها شاذاjالف فيها شاذ

وأعود إ� ما يَهم هنا وهو تعريف الكتاب، أو تعريف القرآن، الكتاب ما دام أê بلفظة كتاب اهللا، وأê بلفظة القرآن، 
تعريفاً اصطالحياً واحداً ألنهما سيان، واjالف  فنحن سنعرف مع� الكتاب p اللغة، ومع� القرآن p اللغة، ثم نعرفهما

 .p ذلك شاذ كما قلت
S القرآن  أطلق p عرف ال(عأطلق p عرف ال(عأطلق p عرف ال(عأطلق p عرف ال(عيطلق T S كتابٍة ومكتوب؛ فهو يستعمل بمع� ا�صدر وا�فعول، ثم : الكتاب p اللغةالكتاب p اللغةالكتاب p اللغةالكتاب p اللغة

 .الكريم فإذا قيل الكتاب هكذا فهو القرآن الكريم
يقال قَرأ يْقرأ قِراءة وقُرآناً، وقَرأ الÅء إذا ©ع الÅء وضمه، ومنه س�  ،مع� القراءةفهو مصدر ب ::::وأما القرآن p اللغةوأما القرآن p اللغةوأما القرآن p اللغةوأما القرآن p اللغة

 .وألنه يُقرأ ويت�، Èمع السور ويضمهاالقرآن قرآناً ألنه 
ه ما نُقله ما نُقله ما نُقله ما نُقل": ، عرفه ابن قدامة رÒه اهللا بتعريف فقالتعريف كتاب اهللا p االصطالحأو  تعريف القرآن p االصطالح 99     وَحدوَحدوَحدوَحد99

 .هذا ا�عريف أود أن أقف عنده، أÊحه ثم أبw وجهة اXظر فيه """"بw دف¬ ا�صحف نقًال متواتراً بw دف¬ ا�صحف نقًال متواتراً بw دف¬ ا�صحف نقًال متواتراً بw دف¬ ا�صحف نقًال متواتراً 
 .ما وصل إ�نا عØ القرون، Ýا أ©ع الصحابة S ©عه p مÉن واحد وهو ا�صحف: ا�راد باXقل هنا هو) ما نقل: (يقول هو

Rَدف¬ ا�صحف: (وقو wء جنباه، وهذا) بÅرج به عدة أمور دفتا الk رج به عدة أمورالقيدk رج به عدة أمورالقيدk رج به عدة أمورالقيدk وراة منها  القيد�ما أنزل اهللا من الكتب السابقة ¤
øمه سبحانه اrي استأثر به p أيضاً  وkرجوkرجوkرجوkرجف¶ ال شك أنها øم اهللا لكن ليس هو اrي بw دف¬ ا�صحف،  ؛واإل#يل

ي بw دف¬ ا�صحف هذا غ± ؛ فهو øم أيضاً وهو øمه لكن ليس هو اrي بw دف¬ ا�صحف، اrعلم الغيب عنده
كذلك األحاديث به أيضاً  وkرجوkرجوkرجوkرج، ما ألقاه اهللا S مالئكته ولم ي�ل p كتابهبه أيضاً  وkرجوkرجوkرجوkرجøمه اrي استأثر بعلمه، 

إذاً القرآن كتاب اهللا هو ، ، مع أنها من øم اهللا سبحانه، لكنها لم تكتب p ا�صحف؛ فثلك ليست من القرآنالقدسية
wهذه األمور ال¬ ذكرتها األربعة ما ب T دف¬ ا�صحف؛ فخرج به. 

Rا�تواتر هو) نقًال متواتراً : (قو :S رجالكذب، وأسندوه إ� ا�س،  ما رواه ©ع عن ©ع ¸يل العادة تواطؤهمkرجوkرجوkرجوkبهذا  و
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 .حجية القراءة األحادية ، فليست بقرآن كما سيأ³ معنا إن شاء اهللا تعا� p مبحثالقيد القراءة األحادية والشاذة
 .لكن حقيقة نكون بهذا قد Êحنا ا�عريف وبينا مراد ابن قدامة من T لفظة أوردها p ا�عريف

 ب½ أن نبw وجهة اXظر من هذا ا�عريفب½ أن نبw وجهة اXظر من هذا ا�عريفب½ أن نبw وجهة اXظر من هذا ا�عريفب½ أن نبw وجهة اXظر من هذا ا�عريف
 اrي يظهر أن هذا ا�عريف تعريف فيه َدور، وا�ور كما سبق معنا هو توقف الÅء S ما توقف عليه غ±ه، يع� ·ء

 :يتوقف S ·ء، S غرار قول الشاعر
 هجره لم أشب ي ما هجر ولوالبـفلوال شي***قضية ا�ور قامت بي� وبw من أحب

قضية ا�ور قامت بي� وبw �بو� فلوال حصول الشيب : لو نظرنا ما هو األول ا¥جر أم الشيب؟ ستجد أنك p َدور، يقول
ندري ما هو األول، هذا هو ا�ور، توقف الÅء S ما يتوقف عليه غ±ه؛ فما عندي ما هجر، ولوال هجره لم أشب؛ فما 

 .ا�جاجة قبل اFيضة أم اFيضة قبل ا�جاجة؟ فهذا دور: ندري من هو األول اrي يتوقف عليه، هذا مثل ا�دل اßFنطي
ل هنا تتوقف معرفة ما نُقل إ�نا بw و¹نما أتيت بكل ما م3 ألوضح مع� ا�ور، كيف ا�ور موجود p هذا ا�عريف؟ نقو

 ا�صحف S معرفة القرآن أو الكتاب، ومعرفة الكتاب متوقفة S ما نقل إ�نا بw دف¬ ا�صحف، عندما أقول ¬دف
فهو ن، هو القرآ: ما نقل بw دف¬ ا�صحف، طيب ما هو اrي نقل بw دف¬ ا�صحف؟ قال: ؟ فيقول لإلنسان ما هو القرآن

 .دد � شيئاً معيناً ما ح
    ::::ا�عريف الراجح للقرآنا�عريف الراجح للقرآنا�عريف الراجح للقرآنا�عريف الراجح للقرآن

 ....، ا�عجز بنفسه، ا�تعبد بتالوته، ا�عجز بنفسه، ا�تعبد بتالوته، ا�عجز بنفسه، ا�تعبد بتالوته، ا�عجز بنفسه، ا�تعبد بتالوته�أنه øم اهللا ا�أنه øم اهللا ا�أنه øم اهللا ا�أنه øم اهللا ا�����ل S نبيه �مد ل S نبيه �مد ل S نبيه �مد ل S نبيه �مد : هو ا�عريف اrي عليه كث± من أهل العلم وهو
راة واإل#يل جنس يشمل ø Tم تكلم اهللا به، سواء ¤ن بالعربية p القرآن، أم بغ± العربية ¤�و )øم اهللا: (قو¥م

 .والزبور وغ±ها
}wَِ {: يدل S أن القرآن øم اهللا حقيقة بلفظه ومعناه، كما قال تعا�) øم اهللا: (كما أن قو¥م ِ wَِ{ ِ wَِ{ ِ wَِ{ ِ

ْْ ُم(ُم(ُم(ُمْ(ْ
ْْ ْْ
َن الَن الَن الَن ال !! ٌٌ م م م م!! َحٌدٌ

َ
َحد أ
َ
َحد أ
َ
َحد أ
َ
ْْ أ َو¹ِنَو¹ِنَو¹ِنَو¹ِْنْ

    ْْ ُهمُهمُهمُهْمْ غ�غ�غ�غ�
ََ ََ
كككك َمنَُه َذلَِك بَِمنَُه َذلَِك بَِمنَُه َذلَِك بَِمنَُه َذلَِك بِ

ْْ ْْ
ُه َمأُه َمأُه َمأُه َمأ ْْ بِْْْْلغِلغِلغِلْغْ

َ
ب أ
َ
ب أ
َ
ب أ
َ
�� أ ��ِ ِ ِ ِ ععععُمُُممُم�� َمَع øََم اهللاَمَع øََم اهللاَمَع øََم اهللاَمَع øََم اهللا�� ْْ هُ َحهُ َحهُ َحهُ َح�������� يَس يَس يَس يَْسْ ْْ ِجْرْ

َ
ِجرتََجارََك فَأ
َ
ِجرتََجارََك فَأ
َ
ِجرتََجارََك فَأ
َ
تََجارََك فَأ ْْ لَُمونَ لَُمونَ لَُمونَ لَُمونَ اساساساْسْ ْْ ْعْ عَ عَ     فففَفعَ

�� ��
ٌٌ ال ال ال ال ممممٌٌ ْْ فهذه اآلية &°ة بأن اrي يَستمع R ))))////(((( }قَوقَوقَوقَْوْ

 .هذا ا�(ك ا�ستج± هو øم اهللا؛ فال�م øم اFاري والصوت صوت القاري
من øم اهللا ¤�وراة واإل#يل وغ±ها، األول øم اهللا هذا  به ما سوى القرآن خرجخرجخرجخرج قيدقيدقيدقيد )�ا��ل S نبيه �مد : (قو¥م
ل S نبيه �مد�م �خرج ا�وراة واإل#يل و�وها Ýا لم ُفْ�ل عليه ؛؛؛؛�    ل يدخل فيه ø Tم تكلم اهللا به، هنا جاء ا��� 

: وهو يدل S أن القرآن هذا القيد م�ل من عند اهللا، نزل به جØيل عليه السالم كما قال تعا�  ،عليه الصالة والسالم
مِ {

َ
مِ وُح األ
َ
مِ وُح األ
َ
مِ وُح األ
َ
وُح األ 99 ُمنِذِرينَ ُمنِذِرينَ ُمنِذِرينَ ُمنِذِرينَ * * * * wُ wُ wُ wُ نََزَل بِِه الرنََزَل بِِه الرنََزَل بِِه الرنََزَل بِِه الر99

ْْ ْْ
بَِك ِ�َُكوَن ِمَن البَِك ِ�َُكوَن ِمَن البَِك ِ�َُكوَن ِمَن البَِك ِ�َُكوَن ِمَن ال

ْْ ْْ
 قَل

َ
Sَقَل 
َ

Sَقَل 
َ

Sَقَل 
َ

Sَ{. 
، واإلعجاز هنا يشمل اإلعجاز اللفظي وا�عنوي، اإلعجاز p األحاديث القدسيةبهذا القيد  خرجخرجخرجخرج )ا�عجز بنفسه( مقو¥

 .لفظه واإلعجاز p معناه؛ فكتاب اهللا معجز لفظاً ومع�
اللفظ ال¬ نسخ لفظها، سواء ب½ حكمها أو ال؛ ألنها ال تعطى بعد  ات ا�نسوخةاآليبهذا القيد  خرجخرجخرجخرج )ا�تعبد بتالوته( قو¥م

 .النسخ حكم القرآن لسقوط ا�عبد p تالوتها
    

                                 
 ÷سورة ا�وبة  ))))////
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    ))))1î1î1î1î((((    ةةةةا�لقا�لقا�لقا�لق
    ::::حجية القرآن حجية القرآن حجية القرآن حجية القرآن     ةةةةمسألمسألمسألمسأل

وال Èوز  ،ن القرآن حجة Êعيًة Èب العمل بما ورد فيهأ القرآن فال خالف بw ا�سلمw ©يعا S ةحجي ةما قضيأ
بال  و}تاب اهللا قطú ا:بوتو}تاب اهللا قطú ا:بوتو}تاب اهللا قطú ا:بوتو}تاب اهللا قطú ا:بوت ،ال¬ يراد معرفة حكمها ةذا لم يوقف فيه S حكم ا�ادثإ±ه من األدلة إال لغلعدول عنه ا

وقد  ،ذا ¤نت ال ¸تملإ ةحÉم فقد تكون قطعيداللة القرآن S األما أ ،لقطعلريب لوصوR إ�نا عن طريق ا�واتر ا�فيد 
 .ةذا ¤نت �تملإ ةتكون ظني

 قال اهللا جال وعال يع� إذا ،،،،خالف p دال�هاخالف p دال�هاخالف p دال�هاخالف p دال�ها    فهذه الفهذه الفهذه الفهذه ال    ،،،،وا�واريث وآيات ا�دودوا�واريث وآيات ا�دودوا�واريث وآيات ا�دودوا�واريث وآيات ا�دود    ةةةةآيات قسمة األنصبآيات قسمة األنصبآيات قسمة األنصبآيات قسمة األنصب    ةةةةل قطú ا�اللل قطú ا�اللل قطú ا�اللل قطú ا�اللمثامثامثامثا
ُهَما{ ُهَماَ ُهَماَ يْْْْدِدِدِِدفففَفُهَماَ

َ
يَطُعوا أ
َ
يَطُعوا أ
َ
يَطُعوا أ
َ
اِرقَُة فَااِرقَُة فَااِرقَُة فَااِرقَُة فَاقْقْقْْقَطُعوا أ �� اِرُق َوالساِرُق َوالساِرُق َوالساِرُق َوالس�� �� ااااغغغِغيَُة ِيَُة ِيَُة ِيَُة { ذلك}و ة،فدال�ه S قطع األيدي قطعي ،°تمل غ± القطع ا�عروف فهذا ال }َوالسَوالسَوالسَوالس�� �� الزالزالزالز��

اااا �� ةٍ َوالزَوالزَوالزَوالز�� ةٍ َ ةٍ َ ةٍ َ َ ْْ �� َواِحٍد ِمن َواِحٍد ِمن َواِحٍد ِمن َواِحٍد ِمنُْْْْهَما ِمئََة َجتُهَما ِمئََة َجتُهَما ِمئََة َجتُهَما ِمئََة َجتْْ ��Tُ وا وا Tُِتُ وا Tُِتُ وا Tُِتُ ِتُ ْْ ال  ةقطعي ةهذه دالل ،وواحد ةئاوتسعw وال ¸تمل م ةهنا ال ¸تمل تسع ةئام }9ِ فَاج9ِ فَاج9ِ فَاج9ِ فَاْجْ
 .¸تمل

ثََة قُُروءٍ {{{{قوR قوR قوR قوR     ةةةةمثال ظ� ا�اللمثال ظ� ا�اللمثال ظ� ا�اللمثال ظ� ا�الل
َ

ثََة قُُروءٍ  ثَال
َ

ثََة قُُروءٍ  ثَال
َ

ثََة قُُروءٍ  ثَال
َ

�� ثَال ْغغْْغْغُفِسِهنُفِسِهنُفِسِهنُفِسِهن��
َ
َن بِأ
َ
َن بِأ
َ
َن بِأ
َ
َن بِأ ْْ صصصْصْ �� ب�� َbَ بَ َbَ بَ َbَ بَ َbََقاُت َقاُت َقاُت َقاُت فففَف �� ُمَطلُمَطلُمَطلُمَطل��

ْْ ْْ
الطهر وتطلق  ق Sتطل ةمشb} ةفلفظة القرء هنا لفظ    }}}}َوالَوالَوالَوال

S و ،ا�يضrالعلماء ؟ هذاو با�يضأهل نعتد باألطهار  ،�ل اجتهادية ا ¤نت داللة اآل wةألن ا�الل اذا؟� ،خالف ب 
 .¸تمل هذا و¸تمل هذا ة،�تمل اللفظةألن  ةهنا ليست قطعي

يات دال�ه بل بعض اآل ة،نها ليست ظنيأكما  ،T p اآليات ةليست قطعي p كتاب اهللا تعا� ةاللن ا�فهذا فقط مثال أل
 .ةوبعضها دال�ه ظني ةقطعي

ما من يدين أ اإلسالم،ال �ن لم يدن بدين إألنه ال خالف p ذلك  ،طبعاً ال�م عن حجية القرآن ا�فbض أن ال يكون
 ،ال�م عن حجيته وعدم حجيته ةأن يدخل p قضي ينب� أن kتلف أو ن القرآن عنده قطعيا الأفال شك  اإلسالمبدين 

 .بإ©اع ا�سلمw بال خالف ةفهو حج
    ؟؟؟؟و الو الو الو الأأأأهل Z آية من كتاب اهللا هل Z آية من كتاب اهللا هل Z آية من كتاب اهللا هل Z آية من كتاب اهللا     ةةةةالبسملالبسملالبسملالبسمل////    مسألةمسألةمسألةمسألة

لكن p آحاد  ،ينب� أن يكون هناك øم أصًال حول حجية القرآن خالف وال �ن أخذنا حجية القرآن كإ©ال وقلنا ال 
ن نورد اjالف �رر �ل اjالف p أوقبل  ،هذا �ل خالف ةأم ليست بآي من كتاب اهللا ةهل Z آي ةالقضايا مثل البسمل

 :p ثالث نقاط ةا�سأل
��ِ ِِ  ِ { :وذلك p قوR تعا� ،اXمل ةبعض آية من سور ةأن البسمل تفق العلماء Sا: وÀاأل ةاXقط ��ُه ُه ُه ُه JJJJ اهللا اهللا اهللا اهللا�� َماَن َو¹ِنَماَن َو¹ِنَماَن َو¹ِنَماَن َو¹ِن�� ْْ ْْ ُسلَي ُسلَي ُسلَي ُسلَيْْ ��ُه ِمنُه ِمنُه ِمنُه ِمْنْ إِنإِنإِنإِن��

��ِحيمِ ِحيمِ ِحيمِ ِحيمِ  َِن الرَِن الرَِن الرَِن الر�� ْْ ْÒْÒÒÒ ��  }الرالرالرالر��
 .ةمن أول سورة ا�وب ةليست آي ةتفق العلماء S أن البسملا: ا:انية اXقطة
 أو ال؟؟ ا�وبةمن أول T سورة من سور القرآن غ± سورة  ةآي ةهل البسمل ة�ل ال�اع بw العلماء p ا�سأل :ةا:ا: اXقطة

 ،ا�تفق عليها وا�ختلف فيها ةبيان الصور ة هوسببا�نا ة�ل ال�اع p ا�سأل فتحرير ة،هذا هو ¸رير �ل ال�اع p ا�سأل
 ةمن سور ةتفاق وأنها ليست آيااXمل وهذا �ل  ةمن سور ةبعض آي ةن بينت صوراً متفق عليها وZ أن البسملنا اآلأف

اjالف بw هذا �ل  ؟و الأ ةا�وب ةمن غ± سور ةمن أول T سور ةآي ةهو هل البسمل اً �ل ال�اع إذ ،تفاقاهذا ب ا�وبة
 :ةأشهرها �س ةقوال كث±أ p ذلك S ااختلفووقد  ،أهل العلم

ا�شهور عن ا�شهور عن ا�شهور عن ا�شهور عن وهذا القول  ،من القرآن الكريم ةp أول T سور ةآي ةأن البسمل ةp �ل ال�اع p ا�سأل ::::ولولولولالقول األالقول األالقول األالقول األ •
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بن ابن الزب± واكعò والعباس و ةÒد وح� هذا القول عن ©ع من الصحابأ اإلمامعن  ةرÒه اهللا ورواي الشافúالشافúالشافúالشافú    اإلماماإلماماإلماماإلمام
 .ر� اهللا عنهم وغ±هم ةعمر وأô هرير

وهذا  ،و¹نما وضعت للفصل بw السور من باب ا�Øك فحسب ،p أوائل السور ةليست آي ةأن البسمل ::::القول ا:ا9القول ا:ا9القول ا:ا9القول ا:ا9 •
رÒه اهللا أن  ةسالم بن تيميإلوقد ذكر شيخ ا ة،وبعض ا�نابل ةمن ا�نفية رÒه اهللا وطائف مالكمالكمالكمالكمام القول ا�شهور عن اإل

K° د وال يصح عنهأعن  ةرواي هذا القولÒ، عن شيخ اإل Ëد القول بهأسالم ال يقول بهذا الرأي و¹نما ينÒ. 
p بعض p بعض p بعض p بعض  قول الشافúقول الشافúقول الشافúقول الشافúهذا  ،سور القرآن ةوZ للفصل بw بقي ،فقط ةالفا¸ ةp سور ةآي ةأن البسمل ::::القول ا:الثالقول ا:الثالقول ا:الثالقول ا:الث •

 .نه يقول بهذا القولأتباع مذهبه أض نقل عنه بع ،طرق مذهبهطرق مذهبهطرق مذهبهطرق مذهبه
 ،ابن كث± و>صم والكسا  وأô جعفر كقراءة ،بعض القراءات ئل سور القرآن Sاوأp  ةيآ ةن البسملأ ::::القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع         •

  ،ن هذا القول الشيخ الشنقيطي رÒه اهللاوحسّ  ،خرينواختلف p اآل ة،Òز ةقراء S ةيآوليست ب
ّ
 اإلسالمه شيخ وخطأ

نه إف ،p هذا ةوال غراب( :مستدلR w صحاب هذا القولأقال  ،P0P ةصفح p11 ا�جت  الفتاوىp �موع  ةتيميبن 
َِميدُ َِميدُ َِميدُ َِميدُ {كقوR تعا� p سورة ا�ديد 

ْْ ْْ
99 ا� ا� ا� ا� َغِ�َغِ�َغِ�َغ99�ِ

ْْ ْْ
��َ ُهَو الَ ُهَو الَ ُهَو الَ ُهَو ال �� اهللا اهللا اهللا اهللا�� بن كث± و>صم اا�مهور  ةقراء فإن لفظة هو من القرآن S ،}فَإِنفَإِنفَإِنفَإِن��

99    { ءانهما قرأل ،بن >مرانافع و ةقراء S آنوليست من القر ،õFيا وô عمرأو ةوالكسا  وÒز َغِ�َغِ�َغِ�َغ99�ِ
ْْ ْْ
��َ ُهَو الَ ُهَو الَ ُهَو الَ ُهَو ال �� اهللا اهللا اهللا اهللا�� فَإِنفَإِنفَإِنفَإِن��

َِميدُ َِميدُ َِميدُ َِميدُ 
ْْ ْْ
وقالو ليست  ،من القراء ة�موع ةS قراء ةZ آي افقالو ،قوالصحاب هذا القول الرابع أرادوا ا�مع بw األأو ،}ا�ا�ا�ا�

 .من القراء ة�موع ةقراء Sة يآب
نه ن ينتبه ¥ذا ال�م ألأود أنا أو ،آية مستقلة مفردة من القرآن p أول T سورة ال منها ةن البسملأ ::::القول اjامسالقول اjامسالقول اjامسالقول اjامس     •

 ،بل Z مفردةٌ بذاتها بw السور ة،ول أي سورأمن  ةوليست آي ةول T سورأفيقرأ بها p  ةيع� ال من السور ة،دقيق للغاي
القول وهذا القول هو  ،بذاتها بw السور ةبل Z مفرد ة،ن السورلكن ليست م ،�لها p أول T سورة ةZ آي ذاً إ

ارك وهو ببن ا� عبد اهللاقول  إذاً هو صحها عنهألكن هذا  ،خرىأقوال أ هنه نقل عنأل بن ا�بارك عبد اهللالصحيح عن 
 ةبن تيمي اإلسالم واختاره شيخ ةÒد وقول داوود الظاهري وح� عن ابن ا�سن الكرL من ا�نفيأمام عن اإل ةرواي
 ن هذا القول مقت3أبكر الرازي يع� ا�نË  بوأوذكر  ،)Òد بن حنبلأمام وهو ا�نصوص الصحيح عن اإل( :وقال

 �إp موضع من øمه  ةبن تيمياونسبه شيخ اإلسالم  ة،وهو قول سائر من حقق p هذه ا�سأل ،عنده ةمذهب أô حنيف
 .وقد ©ع بw األقوال وبه يزول ا�عارض بw األدلة ،لقوة أد�ه كما سيأ³ يظهريظهريظهريظهر    ح فيماح فيماح فيماح فيماوهو القول الراجوهو القول الراجوهو القول الراجوهو القول الراج ،©هور العلماء

    : : : : أدلة األقوالأدلة األقوالأدلة األقوالأدلة األقوال�
 ،مام الشافú رÒه اهللاعن اإل وهو كما قلنا ا�شهور ة،ول T سورأمن  ةيآ ةن البسملأهو قول من يقول و ::::األولاألولاألولاألولالقول القول القول القول  أدلةأدلةأدلةأدلة

¤ن اýX صò اهللا عليه وسلم ال يعرف فصل السورة (: نه قالأهللا عنه ورد عن ابن عباس ر� ا ما من أدلة هذا القولمن أدلة هذا القولمن أدلة هذا القولمن أدلة هذا القول
نها أ لفظة ال�ول يدل S فقوR )ح� ت�ل بسم اهللا الرÒن الرحيم(هو قوR  :ةوجه ا�الل) ح� ت�ل بسم اهللا الرÒن الرحيم

 .م�ل p كتاب اهللا ف¶ وÍ ةآي
اهللا عليه وسلم Ýا يدل  S اýX ص� ةم�ل ةبن عباس إثباتاً S أن البسملاعن ن p هذا األثر أنقول  هذا ا��لهذا ا��لهذا ا��لهذا ا��ل    ةةةةمناقشمناقشمناقشمناقش    

S الف فيه ةأنها آي�ال يعرف فصل السور ح�  ¤ن(، نها نزلت للفصل بw السورأوá األثر  ،من القرآن وهذا حق وال 
 ،لعل هذا واضح ،وهذا هو �ل ال�اع لسورةلسورةلسورةلسورةمن امن امن امن ا    ةةةةنها آينها آينها آينها آيأأأأولكن ليس فيها إثبات ولكن ليس فيها إثبات ولكن ليس فيها إثبات ولكن ليس فيها إثبات  ،وهذا حق أيضاً وال �الف فيه )ت�ل
نها أليس فيها  ، لكنثرللفصل بw السور كما هو p األ ةنها م�لأمن اهللا و ةنها م�لأمعكم �ن هنا سنقول نعم �ن 



            ))))))))  ثا9ثا9ثا9ثا9ثا9ثا9ثا9ثا9مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                               أصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- ٧٣ - 

 

اrي  هذا هو �ل ال�اع ة،ول T سورأمن  ةيآ انهأ منردتم أما  ستدالل Sفثلك ال °صل به االة، ول T سورأp  ةداخل
 . عليه ةوهذا ا��ل ال يسعفكم p ا�الل ،�ل ألجلههذا ا�أتيتم ب

 ةثم استمر الصحاب ،بأمر الرسول صò اهللا عليه وسلم ةكتبت $ط القرآن p أول T سور ةن البسملأ اقالو :¥م ا��ل ا:ا9ا��ل ا:ا9ا��ل ا:ا9ا��ل ا:ا9
S من كتبها $ط القرآن أولم ينكر  ،ذلك العمل رضوان اهللا عليهم S سورحد T أول p،مع ورعهم و¸رزهم من أن  ة

ح�  ،القرآن S ءيزيدون أي · ارضوان اهللا عليم لم يكونو ةالصحاب ،ش±أليس منه ¤Xقط وا� يزيدوا p القرآن ما
ّ(، لم ما عُ نقط وما قبل ذلك ، ول من نقطه أبو األسود ا�ؤ� p زمن عò ر� اهللا عنهأقيل أنه  ةنه لم ينقط إال بعد فbأ

 ،ليس منه ئان يضيفوا R شيأ°bزون من  افÉنو ة،ح� ا�ر®ت واXقط لم تكن موجود ءيوضع عليه حر®ت وال أي ·
من أول T  ةآي) بسم اهللا الرÒن الرحيم( وZ ة$ط القرآن بسم اهللا الرÒن الرحيم Ýا يدل S أن هذه اآلي افهم قد كتبو

 .هذا د�لهم ا:ا9 ةسور
نها من القرآن و�ن معكم p ذلك وهذا أ $ط القرآن p ا�صحف يدل S ةن كتابة البسملأ اقش هذا ا��ل فنقولاقش هذا ا��ل فنقولاقش هذا ا��ل فنقولاقش هذا ا��ل فنقولنننننننن

هذه  ة،السورأي سورة من نها ليست من أ مفصولة عما قبلها وعما بعدها فدل ذلك S ةلكن كتابتها توجد مفرد ،حق
رادوا أما  ن هذه األدلة ال تدل Sأشناها بما يظهر Xا والعلم عند اهللا ننا قد ناقأيضا قد الحظتم أول وشهر أدلة القول األأ

 .ةول T سورأمن  ةيآنها من أعليه  ةاللا�
ذلك  ستدلوا Sا ،نزلت للفصل وا�Øكأبل  ،من سور القرآن الكريم ةمن أي سور ةيآليست ب ةن البسملوهو أ القول ا:ا9القول ا:ا9القول ا:ا9القول ا:ا9    

مر لم kلو األ ةول T سورأمن  ةآي ةلو ¤نت البسمل :يقولونيقولونيقولونيقولون ،ك^ األدلة تدور حوRأألن  ،نذكر منها د�ل واحد ةبأدلة كث±
wمن حال: 

ال يتوفر ة فالبسمل فهذا غ± صحيح ألننا خالفناكم فيه، ولفإن ¤ن األ ،ال يشbط ذلكو، يشbط القطع p إثباتها أنإما 
و�ن  ،فمع� ذلك أنها ليست بقطú ةمن أول T سور ةأنها آينحن �الفكم p ف ،فيها هذا ال(ط بد�ل خالفنا فيها

هو  #عل من القرآن إال ما دمنا ال فال �ال إذن للخالف ما ،هو قطú يكون p القرآن إال ما شbطنا أن الاياكم ¹و
 .اكمخالفن فلو ¤نت من القرآن ما ،ليست من القرآن ةÝا يدل S أن البسمل ؟قطú فكيف �الفكم p ذلك

لزمكم األخذ ، من القرآن قطعاً  ةآيأي  نهاالوجود p القرآن أ ن تكون قطعيةأنه ال يشbط p اآليات أو¹ن ¤ن ا:ا9 يع� 
 .لزا�إ��ل القول ا:ا9 وهو د�ل  ةبالنسب اهذ ،ولم تأخذوا بهاة و¹دخا¥ا p القرآن وهذا ما ال تقولون به بالقراءات الشاذ

نها من القرآن بد�ل كتابتها p أنقطع ب�و¥ا و ةمفرد ةآية مستقل البسملةن إأن نقول إنما نقول ب ويمكن مناقشتهويمكن مناقشتهويمكن مناقشتهويمكن مناقشته
فيكون نفيكم S  ،وال �الفكم p ذلك ةفيوجه نفيكم S هذه اXاحي ة،ولكنها ليست بآية من T سور ،ا�صاحف

 $طأنها ليست آية موجودة ومكتوبة  ايعون أن تقولولكنكم أنتم ال تستط ،�الفكم فيه أنها من السورة فهذا نعم �ن ال
 منإ�ه  م�الفكم فيما ذهبت فنحن ال ،تقال p بداية السور وليست منها ، ال من السورة و¹نماالسورة فاصلة بwالقرآن 

وسلم بد�ل م�لة S اýX ص� اهللا عليه  ةيلزم من øمكم هذا أنها ليست بآي لكن نقول ال ،اËX أنها من السور
  .ةيدل S أنها م�ل كتابتها p ا�صحف p هذا ا�وضع Ýا

 ااستدلو ة،من غ± الفا¸ ةوليست بآي ةمن الفا¸ ةيآ ةوغ±ه فيقولون البسمل ةوهو القول با�فريق بw الفا¸ القول ا:الثالقول ا:الثالقول ا:الثالقول ا:الث
وقد  ة،من الفا¸ ةن البسملأوال¬ ورد فيها  ،وغ±هما رضوان اهللا عليهم ةهرير بوأالزب± و ¤بن ةعن الصحاب ةمروي بآثار

 :هذا ا��ل من وجهwهذا ا��ل من وجهwهذا ا��ل من وجهwهذا ا��ل من وجهw    ةةةةويمكن مناقشويمكن مناقشويمكن مناقشويمكن مناقشضا أيورد �و ذلك مرفو> إ� اýX صò اهللا عليه وسلم 
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يقول شيخ  ،ذلك غ± واحد من أهل ا�ديث كما حK ،نه ال يصحإن ما رفع إ� اýX صò اهللا عليه وسلم فأ :األولاألولاألولاألولالوجه الوجه الوجه الوجه 
ثور عن اýX أما ا�أو -عنهم يع�-ن منه الصحيح ومنه الضعيف إف ةفأما ا�أثور عن بعض الصحاب( ةابن تيمي اإلسالم

ال يصح عن اýX صò اهللا  إذاً  )ارقط� وغ±ه�و موضوع كما ذكر ذلك حفاظ ا�ديث ¤أصò اهللا عليه وسلم فهو ضعيف 
رضوان اهللا عليهم وهذا  ةو¹ن ¤ن ورد عن بعض الصحاب ،طلقام ةنه ذكر أن بسم اهللا الرÒن الرحيم من الفا¸أعليه وسلم 

 .سنجيب عليه p الوجه ا:ا9 ما
 ،ستدالل به لضعفهرضوان اهللا عليهم فما ¤ن منه ضعيف فال يصح اال ةثر عن الصحابأ ن ماأنقول  ةp ا�ناقش الوجه ا:ا9الوجه ا:ا9الوجه ا:ا9الوجه ا:ا9

الصحاô فإن قول وS القول Æجية  ،ô فال حجة فيهما ما صح عن بعضهم p ذلك فع� القول بعدم حجية قول الصحاأو
من ا�سائل  ةp مسأل اذا اختلفوإ ةن الصحابأهل العلم أوقد اتفق  ة،رضوان اهللا عليهم قد اختلفوا p هذه ا�سأل ةالصحاب

و¹نما ينظر p  ،بعض قول بعضهم Sب°تج  نه حصل خالف الأال °تج مادام  فإذاً  ،بعض S ةفال يبû قول بعضهم حج
  .األدلة

ن p ذلك ©ع أذلك  Sاستدلوا استدلوا استدلوا استدلوا  ،p اFعض اآلخر ©عاً بw األقوال ةوليست آي قراءاتp بعض ال ةوهو أنها آي لقول الرابعلقول الرابعلقول الرابعلقول الرابعاااا
م من ل قراءة ذلك S وÒل أدلة من ن� ،من قرأ بهاة قراء S ةول السورأنها من أÆمل أدلة القائلw ب ةقوال ا�تضادبw األ

نها ليست أ حمل Sيُ فبها من القراء  أومن لم يقر ة،نها من السورأ مل Sمن قرأ بها من القراء ُ°  ذاً إ ،يقرأ بها من القراء
 .ةمن السور

 ما Sأو ،ليست من السورة ةمنفرد ةمستقل ةZ آي القراء ها منبتأثح� S قراءة من  ةن البسملأنقول  هذا ا��لهذا ا��لهذا ا��لهذا ا��ل    ةةةةمناقشمناقشمناقشمناقش
 .من القرآنليست نها أال  ةنها ليست آية من السورأ �إثباتها يرجع إم يثبتها فعدم قراءة من ل

 ةوZ مفرد من كتاب اهللا تعا� ةآي ةن البسملأنه الراجح و}ما سبق تفصيله أالظن  اrي سبق وغلب S القول اjامسالقول اjامسالقول اjامسالقول اjامس
ول T أمن  ةيآنها أعن موضع ال�اع وZ  ال¬ ذكرناها �ن نت م ،اXمل ةمن السور غ± سور ةليست من أي سور ةمستقل

من سور القرآن  ةسور أيp بداية  ةلكنها ليست بآي ،موطنها هذا ا�Éن اrي كتبت فيه ةمفردة مستقل ةيآف¶  ة،سور
 أدلة ةذكر منها ستأ ة،كث±ذلك بأدلة  استدلوا S ،الكريم

ما وو}تابتها مستقلة مفصولة عما قبلها  ،نها من القرآنأ p ا�صحف برسم القرآن يدل S ةن كتابة البسملأ اقالو -/ 
بل Z  ة،p القرآن p مÉن ليس من السور ةZ مكتوب ااستدلوا Æال ا�صحف قالو ذاً إ ة،نها ليست من السورأبعدها يدل 

 .قوى األدلةأوهذا من  ،و�ن نقول بذلك ةمفرد ةمستقل
شفعت لرجل حشفعت لرجل حشفعت لرجل حشفعت لرجل ح����        ةةةةمن القرآن ثالثw آيمن القرآن ثالثw آيمن القرآن ثالثw آيمن القرآن ثالثw آي    ةةةةن سورن سورن سورن سورإإإإ(نه قال أ �ي عن اýX رو هل السM وحسنه الbمذي ماأروى  ما -1

ليست من  ةن البسملأ ن هذا ا�ديث يدل Sأ ة منهوجه ا�الل ،هذا نص ا�ديث )غفر R وZ تبارك اrي بيده ا�لكغفر R وZ تبارك اrي بيده ا�لكغفر R وZ تبارك اrي بيده ا�لكغفر R وZ تبارك اrي بيده ا�لك
 ة،تبارك ثالثw من غ± البسمل ياتآعدد  ة،يآك^ من ثالثw أياتها آولÉن عدد  ةال بدأ بها عند ذكر السور¹و ،تبارك ةسور

 تبارك ياتآعدد ثم  ها؟نها منأدام اذا يbك بسم اهللا ما� ،بسم اهللا تبارك اrي بيده ا�لك :قالبها لFدأ  آنفلو ¤نت من القر
 .ةليست من السور ةن البسملأ S ةقوي ةهذا يدل دالل ؟wيقول واحد وثالثال فلما  ،ثالثw ةبدون البسمل

P- صحيحه ر ما p أوى مسلم ýXتتتتلقد نزللقد نزللقد نزللقد نزل( :فقال ءةأغ� إغفا �ن ا     òع òع òع òن الرحيم إنا آآآآعÒن الرحيم إنا نفاً سورة وقرأ بسم اهللا الرÒن الرحيم إنا نفاً سورة وقرأ بسم اهللا الرÒن الرحيم إنا نفاً سورة وقرأ بسم اهللا الرÒنفاً سورة وقرأ بسم اهللا الر
قرأ تُ  ةن البسملأ ن هذا ا�ديث يدل Sأ ا�اللةوجه الكوثر  أعطيناكهنا قال بسم اهللا الرÒن الرحيم إنا  )الكوثرالكوثرالكوثرالكوثر    أعطيناكأعطيناكأعطيناكأعطيناك

 pل ،و¹ن لم تكن منها ةول السورأ�وا��ل اrي قبله  ،نها تقرأأ هذا ا��ل يدل S ،السابق ديثترك قراءتها p ا� بد
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S بداي ذاً إ ة،نه ليست من السورأ يدل p تقرأ Zيؤخذف ،السور وليست من السور ة wل�هذا،  من �موع ا�ديثw وا�
 .أنها تقرأ p بداية السور وأنها ليست من السورة

 O- صحيح  ما p النسا  عن ثبت Mهريرأمسلم وس ôة  ýXاهللا عنه عن ا �ت ت ت ت سمسمسمسميقول اهللا تعا� قيقول اهللا تعا� قيقول اهللا تعا� قيقول اهللا تعا� ق( :نه قالأ �ر
خر آ �إ) �w قال اهللا تعا� Òد9 عبدي�w قال اهللا تعا� Òد9 عبدي�w قال اهللا تعا� Òد9 عبدي�w قال اهللا تعا� Òد9 عبدياااافإذا قال ا�مد اهللا رب العفإذا قال ا�مد اهللا رب العفإذا قال ا�مد اهللا رب العفإذا قال ا�مد اهللا رب الع    ،،،،للللأأأأسسسس    ولعبدي ماولعبدي ماولعبدي ماولعبدي ما    ،،،،بي� وبw عبدي نصفwبي� وبw عبدي نصفwبي� وبw عبدي نصفwبي� وبw عبدي نصفw    ةةةةالصالالصالالصالالصال

 ،ياتاهللا عليه وسلم كما ذكر غ±ها من اآل ا الرسول ص�rكره ةمن الفا¸ ةيآلو ¤نت  ةن البسملأ ةةةةوجه ا�اللوجه ا�اللوجه ا�اللوجه ا�الل ،ا�ديث
S ةنها ليست من السورأ فدل . 

 /1/1/1/1    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة

ِي ِي ِي ِي {فقال  �ê اýX أن جØيل أوفيه  ،الوÍ ا�عروف أحديث مبد ،حديث ابن عباس ر� اهللا عنه -0
�� ��

rَك اrَك اrَك اrَك ا !! ِم َربِم َربِم َربِم َرب!! ْْ  بِاس بِاس بِاس بِاْسْ
ْْ ْْ
َرأَرأَرأَرأ ْْ اقاقاقاقْْ

 .ا�اللةوهذا واضح  ة،من السورنها ليست أ فدل S ةولم يذكر البسمل }َخلََق َخلََق َخلََق َخلََق 
í-  قال أحديث wالصحيح p صحيح مسلم وأصله p بكر وعمر  صليت مع الرسول ص�( :نسأنس ôاهللا عليه وسلم وأ

وال  ةول القراءأال p  ،وال يذكرون بسم اهللا الرÒن الرحيم ،با�مد اهللا رب العا�w ةوعثمان فÉنوا يستفتحون الصال
 .يضاً واضحأوهذا  ةنها ليست من الفا¸أ فدل S )خرهاآ

يستحق  وناقشنا ما ،قوالوذكرنا أدلة األ ،قوالثم ذكرنا األ ،وقبل ذلك حررنا �ل ال�اع ة،قوال p ا�سألستعرضنا األا أنبعد 
 .نبw نوع اjالف وثمرته ة،ا�ناقش

 :ن نذكرهاأومن ا:مرات ال¬ يمكن  ،وتbتب عليه ثمرات ،نه خالف معنوينه خالف معنوينه خالف معنوينه خالف معنويأأأأال شك ال شك ال شك ال شك     ةةةةاjالف p هذه ا�سألاjالف p هذه ا�سألاjالف p هذه ا�سألاjالف p هذه ا�سأل
 :فيه قوالن ألهل العلم؟ و الأ ةواجب ةول الفا¸أهل قراءتها p  ة،p الصال ةاjالف p وجوب قراءة البسمل ::::األوÀاألوÀاألوÀاألوÀ    ةةةةا:مرا:مرا:مرا:مر

 .ةp الصال ةالبسمل ةوجوب قراء �إÒد ذهبوا أ واإلماممام الشافú لإل :األولالقول 
 .ةغ± واجب ةp الصال ةالبسمل ةن قراءأÒد أعن  ةورواي ةوأبو حنيفمام مالك �ه اإلإذهب  :القول ا:ا9

ها p ألم يقر ة،p يوم معw فbك البسمل ةمعين ةسور أن يقرألو حلف شخص  ةمن ثمرات اjالف p ا�سأل ::::ةةةةا:انيا:انيا:انيا:اني    ةةةةا:مرا:مرا:مرا:مر
ال p إنه ال °نث إالقول ا:الث ف ما Sأ ،القول ا:ا9 ال °نث ول °نث وSالقول األ فع� ؟و الأفهل °نث  ةالسور
نه إالقول اjامس ف ما Sأ ة،بالبسملأ من لم يقر ةقراء S ةن ع� بذلك القراءإالقول الرابع فأنه ال °نث  ما Sأ ة،الفا¸

 .ةليست من السور ةن البسملال °نث مطلقا أل
ن رجحنا القول اjامس وذكرنا R أوقد سبق و ،اب اهللا تعا� أو المن كت ةيآهل Z ة اjالف p البسمل ة�سأل ةهذا بالنسب

 ..علمأkرج منها بقوة هذا القول واهللا  أدلة

 ؟؟؟؟و ال و ال و ال و ال أأأأ    ةةةةهل Z حجهل Z حجهل Z حجهل Z حج    ةةةةو الشاذو الشاذو الشاذو الشاذأأأأ    ةةةةاألحادياألحادياألحادياألحادي    ةةةةالقراءالقراءالقراءالقراء
 ةالقرآني ةÊوط القراءذكر لكم أن أحب أ ةا�سأل �إ³ آن أوقبل  ،هل العلمأبw  اً ¤ن ال�م فيها كث± ةهذه مسألة مهم 

 :ةحيالصح
 :Êوط ةجتماع ثالثاالبد فيها من  ةالصحيح ةن القراءأهل العلم أذكر كث± من  

o  ةن تكون متواترأ :األولال(ط. 
o 9ن توافق رسم ا�صحف العثما9أ :ال(ط ا:ا. 
o ولو بوجه ةالعربي ةن توافق اللغأ ال(ط ا:الث، Rوقد ©عها بن ا�زري بقو : 
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ْـِو  ف� ما وافق وجه
َ
 و®ن للرسم احتماال °وي*** �

 فـهذه ا:الثة األر}ــانُ *** وصح إسنادا هو القـرآُن 
 شــذوذه لو أنه p السبعة*** وحيثما kتل ر}ـن أثبت 

ذكر بعض  ةوجه من وجوه اللغ ةا�قيقة ال(ط ا:الث موافق ة،شاذ ةتعتØ هذه القراء ةوعندما kتل Êط من هذه ا:الث
تواتر  فهل يرد لغوي ما ،� هذا ال(ط ال �ل R عند ا�حقيق وهذا هو اrي يظهر ،p هذا ةا�خالف ةلم وهم قلهل العأ

 ةوZ متواتر ة،وجه اللغأال توافق وجه من  القراءةلو جاءنا لغوي وقال هذه  ،شÉلإ ةهذا ا�قيق ؟ووافق الرسم العثما9
 Rي يظهر � ال ة؟ونبطل القراءوتوافق رسم ا�صحف العثما9 هل نقبل قوrهذا من و ،ا p تكلموا هل العلم أ� سلف

ن ال(ط ا:الث ال �ل R واهللا أولكن اrي يظهر �  ة،ال(وط ا:الث هو ذكر ا�شهور ةقيقو¹ن ¤ن ا� ة،عن ا�سأل
 .علمأ

    ::::ةةةةالشاذالشاذالشاذالشاذ    ةةةةتعريف القراءتعريف القراءتعريف القراءتعريف القراء
 .ةالشاذ ةp القراءموجود ع� هذا ا�و ،نفرادواإل ةوهو ا�فارق الشذوذمن  :ةةةةp اللغp اللغp اللغp اللغ    

ابن  ةمثله ذلك قراءأومن  ،ن ذكرناهاأال¬ سبق و ةالصحيح ةحد Êوط القراءأال¬ تفقد  ةالقراء Z ::::أما p االصطالحأما p االصطالحأما p االصطالحأما p االصطالح
هذه ليست  "متتابعات" ةزاد ابن مسعود لفظ }يام متتابعاتأفمن لم Èد فصيام ثالث {رضاه أمسعود ر� اهللا عنه و

 .ا�ال ةطبيعب ةليست بمتواتر ابن مسعود ر� اهللا عنه وZ شذوذوجه ال ر القراء و¹نما زادها Sسائ ندع ةموجود
ُل َذلَِك ُل َذلَِك ُل َذلَِك ُل َذلَِك { ةا�عروف ةالقراء }وS الوارث ذي الرحم ا�حرم مثل ذلك{و}ذلك قرأ ابن مسعود  ْْ َوارِِث ِمثَوارِِث ِمثَوارِِث ِمثَوارِِث ِمثْْ

ْْ ْْ
 ال

َ
Sَالَو 
َ

Sَالَو 
َ

Sَالَو 
َ

Sَزاد ابن مسعود  }َو
 .ةشاذ ةوهذه القراء "ذي الرحم ا�حرم"

    { ةا�عروف ةالقراء }يمانهماأ افقطعو والسارقةوالسارق { تهءقرا كذلك
ْْ ْْ
اِرقَُة فَااِرقَُة فَااِرقَُة فَااِرقَُة فَاقْقْقْْقَطُعواَطُعواَطُعواَطُعوا �� اِرُق َوالساِرُق َوالساِرُق َوالساِرُق َوالس�� �� ُهَما َوالسَوالسَوالسَوالس�� ُهَماَ ُهَماَ يْْْْدِدِدِِدفففَفُهَماَ

َ
يأ
َ
يأ
َ
يأ
َ
هنا قال ابن ))))    ////((((} أ

 .ةيمانهما فهنا زاد هذه ف¶ شاذأمسعود 
ô بن كعب رض اهللا عنه و ةو}ذلك قراء

ُ
فهذه نماذج فقط للقراءات  ،زاد متتابعات }خر متتابعاتأيام أمن  ةفعد{رضاه أأ

 .ةالشاذ
    ::::ةةةةوالشاذوالشاذوالشاذوالشاذ    ةةةةاألحادياألحادياألحادياألحادي    ةةةةالقراءالقراءالقراءالقراء    ةةةة¸رير �ل ال¸رير �ل ال¸رير �ل ال¸رير �ل ال����اع p حجياع p حجياع p حجياع p حجي

 ةعدم قرآني هناك اتفاق S ذاً إ ،نه ليس بقرآنأ ة�نا من القراءات الشاذإنقل  ن ماأS  االتفاقهل العلم أحK كث± من 
مÉن Ýا ال بحقيقة هذا اjالف من الشذوذ و ،هذا ربما äدون p بعض الكتب خالف شاذ p ةحقيق ة،القراءات الشاذ

�اع الو�ل  ،القرآن البد R من توفر هذه ال(وط ال¬ ذكرناها ،خالف p هذا فا�ق أنه ليس من القرآن ال ،�هإيلتفت 
 واحدنه ال °تج بها إإ� قارئها ف السند ضعيفةيع�  ةالشاذ ةذا لم يصح سند القراءإكذلك ف ،ذا صحإهو فيما 

ً
 .قوال

    ةةةةالقراءالقراءالقراءالقراء    ووووهههه ةالشاذ ة�ل ال�اع p القراء؟ و الأ ةمن القراءات هل Z حج حاداً حاداً حاداً حاداً آآآآ�نا �نا �نا �نا إإإإنقل نقل نقل نقل     و�ل الو�ل الو�ل الو�ل ال����اع فيما صح سنده Ýااع فيما صح سنده Ýااع فيما صح سنده Ýااع فيما صح سنده Ýا
هل  ،حادحاداً عن طريق اآلآدام صحت اهل °تج بها م ةةةةا�تواترا�تواترا�تواترا�تواتر    ةةةةالصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    ةةةةال¬ صح سندها ولم يتوافر فيها Êوط القراءال¬ صح سندها ولم يتوافر فيها Êوط القراءال¬ صح سندها ولم يتوافر فيها Êوط القراءال¬ صح سندها ولم يتوافر فيها Êوط القراء

 هل العلم p ذلك Sأوقد اختلف  ةهذا �ل اjالف فيما يظهر p هذه ا�سأل ة؟حÉم ال(عيبها p األو ال °تج أ°تج بها 
wقول: 
 ،صحابةأك^ أمام الشافú رواه عنه وقول اإل ،مام مالكإللوهذا القول ا�شهور  ة،ليست Æج ةالشاذ ةن القراءأ :األولالقول 

                                 
 �Pسورة ا�ائدة     ))))////
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 .بن ا�اجب وغ±هم امدي وو}ذلك الغزا� واآل ،قول ا�وي� الشافÒúد واختار هذا الأمام اإل ة عنوهو رواي
وZ  ،مام الشافú نقله اFويطي عنهوهو قول لإل ة،وهذا مذهب ا�نفي ةحج ةالشاذ ةن القراءأ ةp ا�سأل والقول ا:ا9

 ا�بسوط وا�شهور،وصاحب  صول ال�خªأواختارها ال�خª ا�نË صاحب  ،Òدأمام عن اإل ةشهورا� ةروايال
وهذا وهذا وهذا وهذا  ،وغ±هم ة،و}ذلك الشيخ ابن القيم رÒه اهللا من ا�نابل ة،وبن السب� من الشافعي ةمن ا�نابل ةواختارها ابن قدام

 .علمعلمعلمعلمأأأأهو القول اrي يbجح هو القول اrي يbجح هو القول اrي يbجح هو القول اrي يbجح ���� واهللا  واهللا  واهللا  واهللا 
        ::::قوالقوالقوالقوالأدلة األأدلة األأدلة األأدلة األ
نزل اهللا عليه أبتبليغ ما  يه وسلم مأمورٌ اهللا عل ن اýX ص�أقواها قو¥م أشهرها وأبأدلة من  :ولصحاب القول األأاستدل 

وال يتصور من هؤالء الصحابة اrين  ،p ذلك الوقت بقو¥م من الصحابة Ýن هو حاÍ Dٌ  ة� من تقوم ا�جإمن القرآن 
فهو خطأ ه قرآن أن وذكره S اً ن ¤ن واحدإفالراوي R  ،سمعوه منه عدم نقل ما ن يتفقوا Sأنبياء فضل اjلق بعد األأهم 
 wّتقدم  �اب، S أنه قرآن فيحتمل أ و¹ن لم يذكرهØاً ن يكون خ  ýXاً ن يكون مذهبأو°تمل ، �سمعه من ا R،  ومع هذا

 .هذا د�لهم ،والbدد فال Èوز العمل به وليس Æجة االحتمال
 ،فظنه قرآنا وهو ليس بقرآن �نقول °تمل أن يكون خØ سمعه من اýX  ؟فيه االحتمال ذا جاء واحد ونقل ماإ إذاً 

أن هذه األيام يرى أنها متتابعات فنقلها ال S أنها من  قرر ،يام متتابعاتأفمثًال فصيام ثالث  ،ن يكون مذهباً Rأو°تمل 
 p ي يراهrمواطن فيها قراء ،تكون متتابعات ةيام ا:الثن هذه األأالقرآن بل °� القول ا T p ةيقوا�قة، شاذ ةوهكذا 

 :ن نناقش هذا ا��ل من وجهwأأننا يمكن 
 :فيها ثالث احتماالت ةالشاذ ةن نقول القراءأ ولالوجه األ

  .بال خالف ةن تكون قرآناً فهو حجأ°تمل  :األول
 .بال خالف ةاهللا عليه وسلم وهو حج عن اýX ص� اً كون خØتن أ°تمل  :ا:ا9

ن قول الصحاô العمل به �ل أل ،وهذا هو �ل اjالف بw العلماء ،ما ذكرتملصحاô كان تكون مذهب °تمل أ :ا:الث
ن أنتم تقولون °تمل أ ؟يعمل بها ةلكن هل Z حج ،هذا نيتها ف¶ ليست بقرآن اتفقنا Sآ�ن ال نت م عن قر ،خالف

اهللا عليه  سمعه عن اýX ص� اً ن يكون خØأو°تمل  ،واحد الإنه لم ينقله أل االحتمالتكون قرآناً واستبعدتم هذا 
قرآن اrي  اكونه: ولاأل االحتمال ،R اً ن يكون مذهبأو°تمل  ،نه قرآن وهو ليس كذلكأوسلم هذا احتمال فتوهم 

 وأ ةحادين القراءات األأ نا اتفقنا Sنليست بقرآن أل انهأو¹ن ¤ن بعيداً  ةنه حجأ يدل S ؟ماذا ستبعدتموه هذا يدل Sا
اهللا عليه وسلم  ذا جاء الصحاô ونقل عن اýX ص�إيع�  ة،حج ةالسن ة،نها سنأ: االحتمال ا:ا9 ،ليست بقرآن ةالشاذ

 لصحاô مذهباً Rأالقول ا:الث °تمل  ،°تج به ةكونه حج نkرج ع نه قرآن هذا الأنقًال ح� لو توهم 
ً
 ،ن يكون قوال

 .ةجÆليس و أ ةهل هو حج ،وقول الصحاô هذا �ل خالف
wوفيه اختالفأ احتمالوهناك  ة،و}ونه سن ةالقرآني :هنا عندنا احتمال ôفوقوع اال ،ن يكون مذهب للصحا wحتمال

 ةالشاذ ةن القراءأفثبت  ة،نه حجإقول الصحاô ف ةالقول Æجي Sو ،من وقوع احتمال واحد مع اjالف ا�وجود فيه ىقوأ
 .ا��ل من هذا اFاب ناقش هذانهذا  ،Èب العمل بها ةحج

اهللا  عن اýX ص� اً بw كونها خØ ةنها مbددأو اً،ليست بقرآن قطع ةالشاذ ةن القراءألو سلمنا  ا�ناقشةp  :الوجه ا:ا9
 ةن روايأل ،للصحاô امذهب ارجح من كونهأاهللا عليه وسلم  خØ عن اýX ص� ا}ونهو ،للصحاô او مذهبأعليه وسلم 
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¥ ôح بذلك دفعاً لال اً ولو ¤ن مذهب ،حتجاج بهاباال ةا موهمالصحاõل RS باس�م�هون عن ذلك ةوالصحاب ،السامع ، 
ûيب �ن الصحاô هذا الرجل هو Ýن أل ؟�اذا ،قربأول األ االحتمالن أ ىنر ،مذهب للصحاô او كونهأ ةسن اكونه ةاحتما

ته اءالفاظ ال¬ يذكرها p قراألهذه ن يذكر مثل أيه وسلم ال يليق به اهللا عل نبيه ص� ةر� اهللا عنه واصطفاه لصحب
الوارث ذي الرحم ا�حرم  وS"أخرى  ةوá رواي "يام متتابعاتأثالث "¤ن ابن مسعود يقرأ  االحتجاج،وÈعلها p موطن 

 االحتمالأقرب  ، فإناXاس هذا تلبيس S ،ي RأوZ ر االحتجاجن يذكرها p معرض أفهو ليس من ا�عقول  "مثل ذلك
 اً مذهب انهأ نه يذكرها Sأما أ ،هذا السبيل فذكرها S ،نه منهأاهللا عليه وسلم Êح للقرآن فظن  نه سمعه من اýX ص�أ

سمعها  انهأرجح نفهنا  ،رضاهأمن صحاô قد ر� اهللا عنه و اً ن يكون صادرأمن القرآن فهذا ال يمكن ضR ويذكرها 
 .كونها حجة نع رجوهذا ال k ،اهللا عليه وسلم فظنها قرآن وهو ليس بقرآن اýX ص�الصحاô من 

wل�    ::::القول ا:ا9 ¥م أدلة نذكر منها د�لwالقول ا:ا9 ¥م أدلة نذكر منها د�لwالقول ا:ا9 ¥م أدلة نذكر منها د�لwالقول ا:ا9 ¥م أدلة نذكر منها د
 ةالقراء ةأدلة القول ا:ا9 القائلÆ wجي ههذ ذاً إ ،وهم عدول ثقات ةحد الصحابأ ةالشاذ ةن اXاقل للقراءأ: ولا��ل األ

ينقلون فيجب  حد الصحابة وهم عدول ثقات صادقون p ماأ الشاذة للقراءةن اXاقل أول ¥م �ل األا� ة،و الشاذأ ةحادياأل
ونقل Xا خØ  ةلو جانا واحد من الصحاب ،عمل $Ø الواحدوÈب العمل بما ينقله كما يُ  ،نقله كسائر منقوالته قبول ما
  .ينقل ال نكذبه نه صادق فيماأل ،نعمل به

ن الصحاô أل ،اهللا عليه وسلم ن لم يكن قرآناً فهو خØ عن اýX ص�إنه قرآن أ ما Øk به الصحاS ô نأ :ا��ل ا:ا9
Èب  ةاهللا عليه وسلم حج ن تفس± اýX ص�أوالشك  ا،اهللا عليه وسلم تفس±اً للقرآن فظنه قرآن ن اýX ص�مربما سمع 
�هإالرجوع ، Sأ و Nخأن ما إف االحتماالتدR ورأي R فهو مذهب ôبه الصحا Ø، الفإ ةوهو حجk حد من أ هذا لم
 وليس مع� ة،حج ةو الشاذأ ةحادياآل ةن القراءأاrي يظهر فهذا  وS ،قول الصحاô ةالرأي الراجح p حجي S ةالصحاب
ليست  ةحاديو اآلأ ةالشاذ ةالقراء ،ال Z ليست من القرآن ،نها من القرآنأنقول  نانأÈب العمل بها  ةبأنها حج االختيار

 .علمأهذا اrي يظهر واهللا  ،ذا صحت روايتها عن الصحاôإÈب العمل بها  ةلكنها حج ،بقرآن قطعاً 
 .تbتب عليه ثمرات نوع اjالف p هذه ا�سألة خالف معنوي،
wا�سألة نذكر منها ثمرت p الفjثمرات اwا�سألة نذكر منها ثمرت p الفjثمرات اwا�سألة نذكر منها ثمرت p الفjثمرات اwا�سألة نذكر منها ثمرت p الفjثمرات ا:    

فصيام "ابن مسعود ر� اهللا عنه  ةاستدل بقراء وجبهأفمن  ،ا�مw ةبع p صيام كفارا�تا وباjالف p وج :وÀاأل ا:مرة
ومن لم يوجبه استدل  ة،عن ا�نابل ةمشهور ورواية ةهذا قول ا�نفي ،بها ااستدلو همتتابعات هذ "يام متتابعاتأ ةثالث

 .ةوالشافعي ةوهو قول ا�الكي ةعندهم ليست Æج ةالشاذ ةن القراءأل ،وعدم تقييدها با�تابع ةيطالق اآلإب
 :قولS w ةهذه ا�سأل اختلف العلماء S ؟ةمن القراب ةمن تلزم اXفق خالف S :من ثمرات اjالف ةا:اني ةا:مر 

 وS"ابن مسعود  ةواستدلوا بقراء ،T ذي رحم �رم S ةواجب ةن اXفقأ S ةالشاذ ةا�حتجون بالقراء ةفذهب ا�نفي
 ؛يقولون Æجيتها ةوالشاذ ةحادياآل ةاrي هم p ا�شهور يوافقون p القراء ةما ا�نابلأو ،"ذي الرحم ا�حرم مثل ذلك الوارث

 هابن مسعود هذ ةولعل قراء "الوارث مثل ذلك وS" ةيطالق اآلالقريب الوارث إل إال Sال äب  ةلكنهم هنا يقولون اXفق
نهم لم يروا ما ألنو¹ ةو الشاذأ ةحادياآل ةبالقراء االستداللنهم ال يرون بها أل االستدالل تر}وا فهم هنا ما ،لم تثبت عندهم

ال إال äب  ةن اXفقإف ةالشاذ ةبالقراء االحتجاجفكما هو معروف عندهم بعدم  ةوالشافعي ةما ا�الكيأ ة،هذه القراء ةصح
S الوا�ين وا�ولودين، S األ يع�Sلة ليس هذا موطن ذكرهاألد، الفروع صول و. 
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 ،رÒه اهللا ةø pم ابن قدام ةواقع ة وZ شبهة بسيطة أحببت أن أردها، وZبسيط ةب½ فقط قضي، وبهذه ا�سألة قد انتهت
يع� يع� يع� يع� ----نه سمعه من اýX صò اهللا عليه وسلم نه سمعه من اýX صò اهللا عليه وسلم نه سمعه من اýX صò اهللا عليه وسلم نه سمعه من اýX صò اهللا عليه وسلم أأأأنه Øk نه Øk نه Øk نه Øk ألألألأل    ة،ة،ة،ة،نه حجنه حجنه حجنه حجأأأأوالصحيح والصحيح والصحيح والصحيح " :يقول ةالشاذ ةثناء احتجاجه بالقراءأ

 Øk ôالصحا Øk ôالصحا Øk ôالصحا Øk ôص����    ةةةةنه سمع القراءنه سمع القراءنه سمع القراءنه سمع القراءأأأأالصحا ýXصمن ا ýXصمن ا ýXصمن ا ýXاً اً اً ن لم يكن قرآنن لم يكن قرآنن لم يكن قرآنن لم يكن قرآنفإفإفإفإ    ----اهللا عليه وسلماهللا عليه وسلماهللا عليه وسلماهللا عليه وسلم    من ا 
نه ربما سمع الÅء من اýX نه ربما سمع الÅء من اýX نه ربما سمع الÅء من اýX نه ربما سمع الÅء من اýX إإإإفففف    ،،،،فهو خØفهو خØفهو خØفهو خØ    اً

نه ¤ن نه ¤ن نه ¤ن نه ¤ن أأأأكما روي عن ابن مسعود كما روي عن ابن مسعود كما روي عن ابن مسعود كما روي عن ابن مسعود     ،،،،ن ذلك جائزن ذلك جائزن ذلك جائزن ذلك جائزٌٌٌٌ    أأأأمنه منه منه منه     بمثلها ظناً بمثلها ظناً بمثلها ظناً بمثلها ظناً     ةً ةً ةً ةً بدل لفظبدل لفظبدل لفظبدل لفظأأأأوربما وربما وربما وربما     ،،،،فظنه قرآناً فظنه قرآناً فظنه قرآناً فظنه قرآناً تفس±ا تفس±ا تفس±ا تفس±ا     اهللا عليه وسلماهللا عليه وسلماهللا عليه وسلماهللا عليه وسلم    صصصص����
 Èُ Èُ Èُ Èُا�ديث دون ا    ،،،،وز مثل ذلكوز مثل ذلكوز مثل ذلكوز مثل ذلك p وزÈ ا�ديث دون اوهذا p وزÈ ا�ديث دون اوهذا p وزÈ ا�ديث دون اوهذا p وزÈ لقرآنلقرآنلقرآنلقرآنوهذا" 

كما روي عن ابن كما روي عن ابن كما روي عن ابن كما روي عن ابن     ،،،،ن ذلك جائزن ذلك جائزن ذلك جائزن ذلك جائزأأأأبمثلها ظناً منه بمثلها ظناً منه بمثلها ظناً منه بمثلها ظناً منه     ةً ةً ةً ةً أبدل لفظأبدل لفظأبدل لفظأبدل لفظ    وربماوربماوربماوربما": رÒه اهللا ةهنا هو قول ابن قدام ةموطن الشبه ةحقيق
ن يبدل أن ابن مسعود ر� اهللا عنه ßÈ أ �إن ابن قدامة رÒه اهللا يش± أيع� ك "ز مثل ذلكز مثل ذلكز مثل ذلكز مثل ذلكنه Èوّ نه Èوّ نه Èوّ نه Èوّ أأأأمسعود رمسعود رمسعود رمسعود ر���� اهللا عنه  اهللا عنه  اهللا عنه  اهللا عنه 

 ا�ديث با�ع� ةطبعاً يقول وهذا Èوز p ا�ديث يع� رواي ةابن قدام ،القرآن با�ع� ةß روايمن القرآن يع� È ةلفظ
هل هذه  ،بن مسعودال القرآن با�ع� ةجواز رواي ةنسب ةZ قضي :فندهاأبينها وأن أريد أال¬  القضية ،Èوز دون القرآن

 .ةو غ± صحيحأ ةصحيح ةنسب
 :وأقول أبwستفسار لجواب عن هذا االل
 أأأأ

ً
 وال
ً
 وال
ً
 وال
ً
عند كث± من  ةو¹ن جاز ذلك p السن ،من القرآن بمثلها ةبدال لفظإرÒه اهللا &ح بعدم جواز  ةن ابن قدامأالشك  :وال

  .بw عدم صحتهأسوف  بن مسعود وهذا ماال القرآن با�ع�رواية لكنه نسب جواز  ،ن ذلك ال Èوز p القرآنإهل العلم فأ
عن ابن مسعود  هةفقط بل ذكر هذه الشب ةليس ابن قدام ،رÒه اهللا وغ±ه ةعند ابن قدام هةلشبن سبب هذه اأ: مر ا:ا9مر ا:ا9مر ا:ا9مر ا:ا9األاألاألاأل

هذا سبب  )9 سمعت القراء فوجدتهم متقاربwإ( :روي عن ابن مسعود ر� اهللا عنه من قوR هو ما ،كث± من العلماء
ابن مسعود p هذا فما وجدت عن كث±اً عما نقل بحثت ف )نه Èوز مثل ذلكأروي عن ابن مسعود (�ا قال  ،راد مثل هذاإي

 ،9 سمعت القراء فوجدتهم متقاربwإ(وهو قول ابن مسعود ر� اهللا عنه  ،ناآل مذكره لكأهو &يح غ± ما س Ý Rا
 .)وتعال وأقبل حدهم هلمّ أنما هو كقول إف ،ياكم وا�نطع¹و ،لمتموا كما عُ ؤقراف

مر ليس واأل ،لفاظ القرآن بما يقاربها p ا�ع�أن تبدل أن ابن مسعود يرى جواز أر ثوغ±ه من هذا األ ةففهم ابن قدام
حرف ختالف الواقع بw األراد ا�مثيل بنوع ا�غاير واالأن ابن مسعود ر� اهللا عنه أفيه  ما ةثر éيوهذا األ ،كذلك قطعا

اختالف تنوع  ةحرف السبعختالف بw األالفا ،خرآوبw حرف  نه ليس هناك تضاد وال تناقض p ا�ع�أو ة،ا��ل ةالسبع
 مع�ً  نها *ها تدل Sإف ،قبلأختالف بw قو¥م هلم وتعال وفهو يشبه اال ،قبل وهلم وتعالأكقول  ،p اللفظ دون ا�ع�

ولو  )ممتُ ّل كما عُ  افاقرؤو(بد�ل قوR ر� اهللا عنه  ةا��ل ةحرف السبعختالف ا�وجود بw األن p االأفكذلك الش ،واحد
ن ابن مسعود ر� اهللا عنه أ يدل Sما ثر فليس p هذا األ ،كما علموا ةلم يلزمهم القراء با�ع� ةالقرآن جائز ة¤نت قراء

  .علمأهذا واهللا  ،القرآن با�ع� ةجواز قراء ىير

    ))))11111111((((    ةةةةا�لقا�لقا�لقا�لق
    ::::وجود ا�جاز p القرآنوجود ا�جاز p القرآنوجود ا�جاز p القرآنوجود ا�جاز p القرآن    ةةةةمسألمسألمسألمسأل

وال�م فيها  ،وز ذلك ومن لم ÈوزهÈوبw من  تكلم فيها كث± من أهل العلم، ةلهذه ا�سأ؟ هل يوجد p القرآن �از
ا�قيقة وما مع� w ما مع� أب وقبل ذلك، دون اjوض p تفاصيلها ةلكن سنحاول أن نأخذ بلباب هذه ا�سأل ،طويل

 :فأقول ،ةا�جاز ل� يكون هذا ¤�دخل للمسأل
 ةوéي ،ومنها الوجوب وا:بوت واللزوم وا�يقن والقطع ،منها إحÉم الÅء وصحته ،معان ةتطلق S عد :ةp اللغ ةا�قيق
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 .ةا�قيق ةتأp ³ لفظ ةالÅء ومنتهاه،T هذه معان لغوي
 p ةا�قيق االصطالحأما Z : 

ً
فاrي وضعت R  مع� أول ومع� ثا9، ةن p اللغأفك ،اللفظ ا�ستعمل p ما وضع R أوال

 فهذه ا�قيقأو ةاللفظ
ً
للحيوان ا�فbس  ةاألسد يقولون أنها p ا�قيق ةمثًال لفظ ،واrي وضعت R ثانياً هذه ا�جاز ،ةال

 أنها وضعت R أل
ً
 .وZ �از p الرجل الشجاع ألنه وضعت R ثانياً ، وال

فأما  ء،خر قطع الÅواآل ءالÅ أحدهما وسطن ا�يم والواو والزاي أصال :بن فارس رÒه اهللافيقول  ةأما ا�جاز p اللغ
 .واألصل األخر ُجزت ا�وضع %ت فيه وأجزته خالفته وقطعته الوسط فجوز T ·ء وسطه،

مثل إطالق لفظ  ،يصح S وجهٍ  األصòهو اللفظ ا�ستعمل p غ± موضعه : قوRببن قدامة افعرفه  صطالحأما ا�جاز p اال
 .ةهذا مع� ا�جاز ومع� ا�قيق ،األسد S الرجل الشجاع كما سبق معنا

 ::::اختلف فيها العلماء S أقوال أشهرها قوالناختلف فيها العلماء S أقوال أشهرها قوالناختلف فيها العلماء S أقوال أشهرها قوالناختلف فيها العلماء S أقوال أشهرها قوالن    ةةةةهذه مسألهذه مسألهذه مسألهذه مسأل    ؟؟؟؟هل p القرآن �از أو الهل p القرآن �از أو الهل p القرآن �از أو الهل p القرآن �از أو ال
موطن  ،لكن هذا ليس موطن حديثنا، يضاً S قولwأ ،أصًال هل فيها �از أو ما فيها �از ةقبل ذلك اختلفوا p اللغ

 ؟وليس فيه �ازأهل فيه �از حديثنا Èب أن يكون منصباً S القرآن 
 .قول ا�مهورقول ا�مهورقول ا�مهورقول ا�مهوروهو  p القرآن �ازp القرآن �ازp القرآن �ازp القرآن �ازأن : القول األولالقول األولالقول األولالقول األول •
من أتباع أÒد هو اjرزي و ،وقيل ا�زري أبو ا�سن اjرزيأختارها  ألÒد ةروايوهو  ليس p القرآن �ازليس p القرآن �ازليس p القرآن �ازليس p القرآن �از: القول ا:ا9القول ا:ا9القول ا:ا9القول ا:ا9 •

 من يي�سفراوهو قول أô إسحاق اال ،ةن ا�نابلهذا *ه م بن حامدااهللا ا�سن  بو عبدأو بو الفضل ا�مي�أو ،رÒه اهللا
 ةوقال به الظاهري وهو من �ق½ مذهب مالك رÒه اهللا، ةبن خويزم داد من ا�الكياوقول  ،اrي يسمونه األستاذ ةالشافعي

 ،حقيقبن تيميه وابن القيم والشنقيطي وغ±هم من أهل ا�اختاره شيخ اإلسالم او ،بن حزم الظاهرياكداود الظاهري و
ً هذا هو القول ا:اp 9 ا�سأل /ً  .وهو نË ا�جاز p القرآن ةإذا

    ::::ةةةةأدلة القول األول كث±أدلة القول األول كث±أدلة القول األول كث±أدلة القول األول كث±
ِل ا{ :ستدلوا بوجود ا�جاز p آيات من القرآن منها قوR تعا�ا -/

َ
ِل اأ
َ
ِل اأ
َ
ِل اأ
َ
أ ْْ ��ا ا ا ا َواسَواسَواسَواْسْ نَا نَا نَا نَا فففِفيَها َو¹ِنِيَها َو¹ِنِيَها َو¹ِنِيَها َو¹ِن��

ْْ ْْ
قْقْقْْقبَلبَلبَلبَل

َ
ِ¬ أ
َ
ِ¬ أ
َ
ِ¬ أ
َ
ِ¬ أ
�� َ الَ الَ الَ ال�� ْْ ِع±ِع±ِع±ِعْ±ْ

ْْ ْْ
ا ا ا ا فففِفيَها َوالِيَها َوالِيَها َوالِيَها َوال �� ِ¬ ُكنِ¬ ُكنِ¬ ُكنِ¬ ُكن��

�� يََة اليََة اليََة اليََة ال�� ْْ َقرَقرَقرَقْرْ
ْْ ْْ
لللل

سؤال أهل  ةستحالقالوا ال اذا؟�" ةل أهل القريأوأس"إذ ا�ع�  ،فيها �از نقصان ةقالوا هذه اآلي ةوجه ا�الل))))////(((( }لََصاِدقُونَ لََصاِدقُونَ لََصاِدقُونَ لََصاِدقُونَ 
 ،عن أهلها ةفعØ بالقري ،هذا �از نقصان ةل أهل القريأسافا�راد هنا إذاً  ،ال¬ Z ا�دران والع± ال¬ Z اFهائم ةالقري

 .هذا �از
    ::::أوجهأوجهأوجهأوجه    ثالثةثالثةثالثةثالثةهذا ا��ل من هذا ا��ل من هذا ا��ل من هذا ا��ل من     ةةةةمناقشمناقشمناقشمناقش

�ه مقامه وهو أسلوٌب معروٌف من إا�ضاف  ةفيه حذف ا�ضاف و¹قام ،نقول أن هذا األسلوب أسلوٌب عر� :الوجه األول
 ةإذاً ا�جاز ا�حذوف مدلول عليه بدالل، ةوZ حج االقتضاء ةيه بداللعل وا�ضاف ا�حذوف مدلولٌ  ة،أسا�ب اللغ

هنا ¥ا  ة°تاج إ� أننا نقول القري ال  يع� هذا معروف "ةل القريأساو" فيها حذف مضمر يقدر االقتضاء ةدالل ،االقتضاء
�تاج إ� ا�جاز أن  ال �تاج إ� هذا، ال ة،و¥ا معً� أخر وهو أهل القري ،Z ا�با9 ال¬مع� أول وZ ا�دران وا�يطان 

Rفهذا أسلوب يفهمه العر� وليس فيه �از مطلقاً  ،نقو. 
ويقال  ،ي ©عتهأا�اء p ا�وض  قرأتيقال  ،من ا�مع ةمأخوذ ةفإن القري ،هنا �تمع اXاس ةن ا�راد بالقريأ :الوجه ا:ا9

                                 
 1�سورة يوسف  ////)
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 ةل القريأساإذاً نقول و ومن فيها من اXاس، ةالقافل ¶وأما الع± ف عنده، جتماع اXاسال مقرئ بالضيافة�ن صار معروفاً 
 ،من فيها من اXاسب ةZ القافل ال¬والع±  ،اrين هم �تمع اXاس ةل هؤالء القريأسا ة�ن مرينا S قري ،ي �تمع اXاسأ

 ةالقري ةومعً� ل م ،الع± ليس فيه أي �از ة مل هذا مع�و ،ال¬ تس± ةليس ا�قصود بالع± هنا اFهائم و¹نما Z القافل
 .ليس فيه أي �از

 ،إال أن اهللا تعا� قادر S إنطاقها ،وا�راد بالع± اFهائم ،ا�دران ةنقول سلمنا أن ا�راد بالقري ةp ا�ناقش :الوجه ا:الث
ل ا�ائط أأس ةل القريأسامÉن يقول ليس باإلأ ،ت$وارق العادات وZ ا�عجزا ءواألن األنبياء قد جا ،وهذا غ± Ýتنع

تسلم S اýX ص� اهللا عليه  ة¤نت ا�صا، هذا نý قد يعطيه اهللا من ا�عجزات كما سيأ³ معنا إن شاء اهللا؟ فيجيبك
إرادات  Ýا يدل S أن هذه الÉئنات ¥ا دالةوهذه  ،عليه الصالة والسالم ةا�جر ¤نت تسبح p يده ال(يفووسلم 

فال يمتنع S ا��ل S أبعد األمور، فنقول  إذاً  ،شاء اهللا كما سيأ³ معنا إن ،نفقه øمها لكن قد ال ،ويمكن أن تت م
 .ا�دران وال اFهائم وليس ذلك S اهللا بعزيزال يستحيل أن تنطق  ال
 {: قوR تعا�-1

َ
  فَأ
َ
  فَأ
َ
  فَأ
َ
�� فَأ ْْ يَنَقض يَنَقض يَنَقض يَنَقض�� ْنْ

َ
نِيَها ِجَداراً يُِريُد أ
َ
نِيَها ِجَداراً يُِريُد أ
َ
نِيَها ِجَداراً يُِريُد أ
َ
 ،R ةأن هذا من باب ا�جاز ألن ا�دار ©اد وال إراد ةوجه ا�الل }قَاَمهُ قَاَمهُ قَاَمهُ قَاَمهُ فَوََجَدا فَوََجَدا فَوََجَدا فَوََجَدا فففِفيَها ِجَداراً يُِريُد أ

 :نقول من وجهw ةفا�ناقش ة،وليست حقيقي ةهنا �ازي ةإذاً هذه اإلراد ،هذا ©اد ةR إراد قالوا ا�دار ما "جدار يريد"يقول 
 
ً
حقيقية يعلمها اهللا  ةألن للجمادات إراد -؟ا�دار ةR إراد ما اذا�-S حقيقتها  ةp اآلي ةرادمانع من Òل اإل أنه ال :أوال

ود�ل ذلك ما ثبت p اFخاري من حنw ا�ذع اrي ¤ن kطب عليه الرسول ص� اهللا عليه وسلم �ا ، نعلمها و�ن ال
لصحيح p مسلم أن و}ما ثبت p ا ،يعلمها اهللا ةعن إراد ناشئوذلك ا�نw  ة،جذع شجر ،وهو خشب ،إ� ا�نØ عنه ¸ول

 اً اً اً إ9 ألعرف حجرإ9 ألعرف حجرإ9 ألعرف حجرإ9 ألعرف حجر(:  عليه وسلم قالاýX ص� اهللا
وسالم ا�جر عليه ص� اهللا  صحيح ا�امع )ةةةة¤ن يسلم عp ò مك¤ن يسلم عp ò مك¤ن يسلم عp ò مك¤ن يسلم عp ò مك    اً

    {: بل قال اهللا تعا� ،نعلمها يعلمها اهللا و�ن ال ةعن إراد ناشئعليه وسلم 
�� ��
َدهِ َولَـِكن الَدهِ َولَـِكن الَدهِ َولَـِكن الَدهِ َولَـِكن ال ْْ ُح Æَِمُح Æَِمُح Æَِمُح Æَِْمْ !!  يَُسب يَُسب يَُسب يَُسب!!

�� ��
ٍء إِالٍء إِالٍء إِالٍء إِال ْْ ن َ·ن َ·ن َ·ن َ·ْْ !! َو¹ِن مَو¹ِن مَو¹ِن مَو¹ِن م!!

ُفوراً ييييَ َ َ َ  ُفوراً َ ُفوراً َ ��ُه َ¤َن َحِليماً ُه َ¤َن َحِليماً ُه َ¤َن َحِليماً ُه َ¤َن َحِليماً لللَلُفوراً َ ْْ إِن إِن إِن إِن�� ِبيَحُهمِبيَحُهمِبيَحُهمِبيَحُهْمْ ْْ َقُهوَن تَسَقُهوَن تَسَقُهوَن تَسَقُهوَن تَْسْ ْْ إذاً فال مانع من Òل  ة،نفقه التسبيح مع إثباته حقيق أننا ال فõح جل وS}    فففْفْ
p حقيقتها اإلرادة S اآلية. 

ته و¹رادته و�و وهو مشيئة الشخص و�ب :S معناها ا�عروف ةتطلق p اللغ اإلرادةنقول أن : ةالوجه ا:ا9 من ا�ناقش
فيكون مع� إرادة ا�دار  ،الÅء وا�يل إ�ه ةS مقارب ةS سبيل ا�جاز بل *ها S سبيل ا�قيق يًضا الأوتطلق  ،ذلك
ومن ذلك قول  ،نقضاض والسقوطيميل إ� اال :جداراً يريد أن ينقض يع� ةفيكون مع� اآلي ،ي ميله إ� السقوطأهنا 

 :الشاعر
 ويعدل عن دماء ب� عقيل ***    صدر أô براءٍ  يُريد الرمحُ 

ستعمالw وS هذا ف� اال ،فمع� يريد الرمح صدر أô الØاء يع� يميل إ�ه ،يع� يميل إ� صدر أô براء ويتجه إ�ه
 .p �له ةحقيق

P-  ل ا:الث�يَا9ِ َصِغ±اً يَا9ِ َصِغ±اً يَا9ِ َصِغ±اً يَا9ِ َصِغ±اً {: قوR تعا�ا� �� ُهَما َكَما َربُهَما َكَما َربُهَما َكَما َربُهَما َكَما َرب�� ْْ ْْÒََÒَÒَÒْْْْار ار ار ار !! بببب!! �� َِة َوقُل رَِة َوقُل رَِة َوقُل رَِة َوقُل ر�� ْْ ْÒْÒÒÒ�� !! ِمَن الر ِمَن الر ِمَن الر ِمَن الر�� لللل!! 99 99rلَُهَما َجنَاَح ا rلَُهَما َجنَاَح ا rلَُهَما َجنَاَح ا rلَُهَما َجنَاَح ا ْْ ِفضِفضِفضِفْضْ ْْ قالوا  :ةوجه ا�الل}َواخَواخَواخَواْخْ
َةِ َةِ َةِ َةِ  {هنا قال  ْْ ْÒْÒÒÒ�� !! ِمَن الر ِمَن الر ِمَن الر ِمَن الر�� لللل!! 99 99rَجنَاَح اrَجنَاَح اrَجنَاَح اrل ال } َجنَاَح اrأنه تعب± �ازي قالوا وا S فدل R ل ·ء معنوي، جناحrوا ، 

هذا  ،بطه¹ألن ا�ناح يطلق حقيقًة S يد اإلنسان وعضده و ،نقول أن ا�ناح هنا مستعمل p حقيقته :مناقشة هذا ا��ل
َك َجنَاَحَك َك َجنَاَحَك َك َجنَاَحَك َك َجنَاَحَك {يسÏ جناح لإلنسان، قال سبحانه  ْْ ْْ

َ
� إِ
َ
� إِ
َ
� إِ
َ
�ْْ إِ ُممُممُممُمْمْ ْْ خفض ¥ما او" ،و}ذلك اjفض مستعمل p معناه ا�قي½ ، }َواضَواضَواضَواْضْ

و}ذلك اjفض مستعمل p معناه  ،األخرى ةالقرآنية ع� ا�د فهو مستعمل مع العضد والكتف بداللة اآليهنا ي "ا�ناح
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فاألمر $فض  ،ومظهر اrل وا�واضع kفض يديه ال¬ Z جناحيه ،ألن مريد اFطش يرفع يده ،ا�قي½ وهو ضد الرفع
ْْ َجنَاَحَك لَِمِن  َجنَاَحَك لَِمِن  َجنَاَحَك لَِمِن  َجنَاَحَك لَِمِن {قال سبحانه Xبيه ص� اهللا عليه وسلم كما  ،للوا�ين كناية عن لw ا�انب وا�واضع ¥ما wا�ناح ِفضِفضِفضِفْضْ ْْ َواخَواخَواخَواْخْ

 َwِِمن َwِِمن َwِِمن َwِِمن ْْ ُمؤُمؤُمؤُمْؤْ
ْْ ْْ
بََعَك ِمَن البََعَك ِمَن البََعَك ِمَن البََعَك ِمَن ال  : طالق العرب خفض ا�ناح كنايٌة عن لw ا�انب وا�واضع أسلوب لغوي معروف كما قال الشاعر¹و    }ااااي�ي�ي�ي�
 تكن p رفعه أجدال فال****  وأنت الشه± $فض ا�ناح                   

 ةخفض ¥ما جناحك ا�وصوف باrل والرÒاأي و ،أنها من باب إضافة ا�وصوف إ� صفته ة هذا فا�راد من هذه اآليSو
وعذاب السوء أي العذاب اrي يسوء من  ،ومنه قو¥م حاتم ا�ود أي حاتم ا�وصوف با�ود ،وهذا كث± ø pم العرب ،هماب

  .�از الفإذاً  ،وقع عليه
O-  تعا� Rَغائِِط َغائِِط َغائِِط َغائِِط {قو

ْْ ْْ
َن الَن الَن الَن ال !! نُكم منُكم منُكم منُكم م!! �� ٌٌ م م م م�� َحٌدٌ

َ
َحد َجاء أ
َ
َحد َجاء أ
َ
َحد َجاء أ
َ
ْْ َجاء أ ْوْ

َ
وأ
َ
وأ
َ
وأ
َ
وعØ به هنا �ازاً  ،هو ا�Éن ا�نخفض ةقالوا إن الغائط p اللغ ةا�الل ووجه }أ

�ال يراه أحد فس�  ةلكن �ا ¤ن مريد اjالء إذا أراد أن يذهب للخالء يذهب ألماكن منخفض ،عن اjارج من ا�سم
rالغائط اjئطاً بي هو اé ن ا�نخفضإعتبار �ل اارج من ا�سمÉاللغ ال¹و ،خراجه وهو ا� p األصل pن  ةÉهو ا�
 .تعب± حقي½ فإذاً ا�عب± بالغائط عن اjارج من ا�سم هذا تعب± �ازي ال ،هكذا قالوا ،ا�نخفض

و¹طالق اسم ا�حل S ا�ال فيه أسلوب  ،ال فيهسم ا�حل S ا�ابل هو من إطالق  ،�از فيه ن هذا الأ :ةنقول p ا�ناقش
 .ءأسلوب معروف ليس من ا�جاز p، · p �له ةوÎهما حقيق ةمعروف من أسا�ب اللغ

ُ {ِ: قوR تعا� -0
َ
Rَورَُسو َ ُ
َ
Rَورَُسو َ ُ
َ
Rَورَُسو َ ُ
َ
Rَورَُسو َ�� يَن يُؤُْْْْذوَن اهللاُذوَن اهللاُذوَن اهللاُذوَن اهللا�� يَن يُؤِ يَن يُؤِ يَن يُؤِ ِ

�� ��
rا rا rا rا �� وسلم  عليه و رسوR اهللا ص� اهللاأوا�راد به إيذاء أو�اء اهللا  ،قالوا أن هذا �از }نننن��

ُ {تأولوا إيذاء اهللا بإيذاء أو�اءه  ةيع� تأولوا اآلي ،أو �و ذلك من ا�أويالت
َ
Rَورَُسو َ ُ
َ
Rَورَُسو َ ُ
َ
Rَورَُسو َ ُ
َ
Rَورَُسو َ�� يَن يُؤُْْْْذوَن اهللاُذوَن اهللاُذوَن اهللاُذوَن اهللا�� يَن يُؤِ يَن يُؤِ يَن يُؤِ ِ

�� ��
rا rا rا rا �� قالوا مع� إيذاء  }إِنإِنإِنإِن��

 .ا�أويلp وقعوا ، إيذاء أو�اء اهللاأي اهللا 
 وهذا هو ا�جاز أو ة،هذا تأويل من غ± حج ة،حجن ظاهرها من غ± ع ةنقول أن هذا &ف لآلي :ومناقشه هذا ا��ل

 ،S ظاهرها اآليةألوÒ Àل اف ،ا�راد من ا�جاز أصًال و¹دخاp R القرآن هو أن تتأول آيات اهللا وتتأول صفاته جل p عاله
اد وال(®ء من Üاذ األنداو ،اب نواهيهارتكهو الكفر به ومعصيته وترك أوامره و :فيكون ا�ع� الصحيح إليذاء اهللا

Üاذ ارتكاب نواهيه واالكفر به ومعصيته وترك أوامره و :وا�راد به ،إذاً إيذاء اهللا S ظاهره ،هذا مع� إيذاء اهللا ،دونه
ليس أحد أصS Ø أذى "يدل S ذلك ما ثبت p الصحيحw من قوR ص� اهللا عليه وسلم  ،األنداد وال(®ء من دونه

حد أصS Ø أليس "هذا تõيح " وهو مع ذلك يعافيهم ويرزقهم ا،وÈعلون R أنداد ،م يدعون R و�انهإ ،من اهللا :سمعه
 .عن ظاهرها ةاآلي نؤولمع� ألن  فإذاً ال ؟هذا يقبل ا�أويل" أذى سمعه من اهللا

 :وهم القائلw بنË ا�جاز p القرآن، نذكر منها أربعة القول ا:ا9القول ا:ا9القول ا:ا9القول ا:ا9أدلة أدلة أدلة أدلة 
فإنه لم يوجد ø pم أحد من  ،لم ينطق به أحد من السلف ،و�از تقسيم مبتدع �دث ةإ� حقيق ةأن تقسيم اللغ -/

وال من نقل لغتهم  ة،وال قاR أحد من أهل اللغ ة،األربع ةوال من ا�ابعw وال تابú ا�ابعw وال ø pم األئم ةالصحاب
ا:الث  ،بن العالء وال األصمú وال غ±هم وعمرأô فراء وال يوجد ø pم سيبويه وال ال ذا الو¥ ،ةو بواسطأ ةمشافه

 ؟ين أتيتم به بعد هؤالءأفمن  ،حد يت م عن �از وأن ال�م ينقسم إ� �از وحقي½أالقرون ال¬ مضت ما فيه 
فال Èوز نفيها،  ةقيقأن ا�جاز Èوز نفيه دون ا� ةأن ©يع القائلw با�جاز متفقون S أن من الفروق بينه وبw ا�قيق-1

وبهذا اFاطل توصل ا�عطلون إ� نË  ،وهذا باطل قطعاً  وقولوهم با�جاز p القرآن يلزم منه أن p القرآن ما Èوز نفيه
فإذاً يbتب S القول با�جاز لوازم ، رسوR ص� اهللا عليه وسلم ةهللا جل وعال p كتابه وسن ةصفات الكمال وا�الل ا:ابت
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 .ا�جاز ةوتأويل اXصوص Æج ،كتعطيل صفات الكمال هللا سبحانه ةباطل
وتأويلهم نزول اهللا ة، القدربأو  ةXعماوغ±هم كتأويل ا�د ب ةواألشاعر ةجداً عند ا�ع	ل ةذلك ا�أويالت الكث± ةومن أمثل

و�و ذلك  ،هئستيالاجداً p كتابه ب ةنصوص كث±p ه ا:ابت ئستوااوتأويل  ،ب�ول أمره ةجل وعال ا:ابت p الكتاب والسن
wا هو مشهور عن ا�خالفÝ.  

P- ه عند العجز عن ا�قيقإار صنما يإأن ا�جاز�هذا ا��ل و¹ن ¤ن ليس بالقوي ، واهللا سبحانه وتعا� م�ه عن ذلك ة،
ذكروها  ال¬ا أيضاً من األدلة لكن هذ ة،�ه عند العجز عن ا�قيقإ أيلج ال ضاً ©ا�أينه يمكن يقال أن هذا أسلوب أل

 .ةوأما هذا ا��ل ليس بتلك القو ،ن فهما قوياناوهو كما قلت يكË عنه ا��الن السابق
O-موضوعه وقد  ،و�از يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع �ع� ةم ال�م إ� حقيقيأن تقس p ثم بعد ذلك قد يستعمل

قبل  يُعرف أحد قاR من ا�سلمw وهو قول ال ة،القول بأن اللغات اصطالحي وهذا إنما يصح S ،يستعمل p غ± موضوعه
وضع p  ءا ·نو�از يستلزم أن يكون عند ةن تقسيم ال�م إ� حقيقأ ؟ما مع� هذا ال�م ،أô هاشم ا�با  ا�ع	�

يمكن  وهذا القول ال ، موضوع أخر Rيستعمل p وأ ،ن يستعمل p موضوع هذا اrي وضع Rأما إثم بعد ذلك  �ع�ً  ةاللغ
أي ليست إ¥ام من اهللا  ةبمع� أن اللغات ليست توفيقي ة،صطالحياأن اللغات بيمكن أن يصح إال إذا قلنا  أن يثبت وال

 هذا ال ،ال ،¥م اهللا ا�خلوقات أن تت م بكالمأ¥م اهللا العنõ الب(ي أ¥م اهللا اXاس أيع�  ،كما هو مذهب ا�مهور
بل Èري S القول بأن اللغات  ة،Èري S القول بأن اللغات توقيفي ة الوا�قيق ةالقول با�جازي ،Èري S هذا

بها  وتناطقواصطلحوا S *مات اوتعارفوا و وجاءوامن اXاس مثًال عندنا هنا p اFت  ةنا �موعءيع� جا ة،صطالحيا
وهذا لم يقل به أحد قبل أô هاشم ة صطالحياري S هذا القول بأن اللغات نما Èإفهذا ، ومشت وعلموها أوالدهم وهكذا

 .اع	ا�ة بتةفإذاً منبت هذه ا�سألة ن، ا�با  من ا�سلمw ا�ع	�
منهم  ةجتمع ©اعاغ±هم أنه  ةيمكن أحداً أن ينقل عن العرب أو عن أم فإنه ال( ةبن تيمياrلك يقول شيخ اإلسالم 

ن اهللا يلهم ا�يوانات من األصوات إأنه قد يقال  إال ،ستعملوها بعد هذا الوضعاp اللغة ثم  ةاألسماء ا�وجودفوضعوا ©يع 
دميون فا�ولود يسمع من يربيه ينطق باللفظ ويش± إ� ا�ع� فصار يعلم أن هذا و}ذلك اآل ،ما يعرف به بعضها مراد بعض

لم أن فعُ  ،القوم اrين نشأ بينهم دون أن يصطلحوا S وضع متقدم ةف لغوهكذا ح� يعر ،ذلك ا�ع� pاللفظ يستعمل 
د¾ وضعاً متقدما فقد قال ما ال علم افمن ( إ� أن قال )بلفظه هيريد ويتصور امعاهللا سبحانه أ¥م اXوع اإلنسا9 ا�عب± 

ناس جاؤانه ما فيه ·ء أ يع�، سالم ي(ح ما م3 وذكرناهشيخ اإل) ستعمالنما ا�علوم هو اال¹و ،R به
ُ
تفقوا اا ووسمه أن أ

· Sء  wهذاامع S الب(يإنما ¤ن ¹و ،صطلحوا عليه ثم م� õام لآلإ ،¥ام للعن¥wل� أصحاب لسان مإ¥ا ،دمي، 
¥ام ذا اإلبعد ه ،ستعمالفهنا °صل اال ة،و}ما فطرهم S قضايا كث± ،¥مهم غ± ذلك من األمورأ¥مهم اهللا اXطق كما أ

 .ستعمالاال°صل 
نما إقال أن اXاس يأما أن  وا�صطلحات،اء يbبون S هذا ال�م فيتعلمونه ويعرفون ا�عاp 9 مقابل األلفاظ ناألب

 كَ ت� ومُ  ،خرى فهذا ليس بواردأثم نقلوا هذه ا�عاS 9 معان  S معا9 ةp اFداي اصطلحوا
ُ
 ،اوا�جاز S هذ ةا�قيق ةقضي أ

يكون هو مع� الرجل  �اذا ال ؟ما اrي أدرانا أن ا�ع� األول هو ا�ع� ا�يوان ا�فbس ،األسد ةلفظلن عندما نأ³ فاآل
هو  إ� اrهنأي اrي يتبادر  ة،تعرف من أول وهل ةيقولون من øمهم أن ا�قيق ،ما فيه ؟هل عندنا نقل S هذا؟الشجاع

فقد يتبادر إ� اrهن مثًال أنا  ،قع واألماكناختالف ا�وان ا�تبادر إ� اrهن قد kتلف بأل ،نقول هذا ليس بصحيح ،هذا
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 ،اXوم مثالً  ةمثًال أهل تونس S أن اFيت هو غرف ويتبادر إ� ذهن ،مثًال S أن اFيت هو اFيت ¤مالً  ةهنا p السعودي
ويكون عند ه؟ اXوم أو �و ةغرف هZ اFيت وا�جاز هو غ± ةقفهل يكون عندي أنا ا�قي ،نختلف اآلاهن ثفا�تبادر ل

ستعمل كث±اً ا ،ستعمالبل هو اال ،وا�جاز ةابطاً للحقيقضإذاً فا�تبادر لثهن هذا ليس  ،هذا غ± وارد ؟أهل تونس ×تلف
هذه p T  ةن كونه حقيقع kرج لكنه ال ،p كذا ةستعمل بقلاكذا وp  ةستعمل بك^او ،ستعمل قليًال p كذااp كذا و

إذاً  ،أو غ± ذلك ةوقد يعØ بها أحياناً بنواÍ كنائي ة،متعدد حقائق األشياء قد يراد بها معانٍ  لفاظكما أنه األ ،ا�عا9
 .و�از ةإ� حقيق ةوليس هناك �ال �قسيم اللغ ،فيها ةوا�عا9 متعدد ةوارد ةستعماالت اللغويفاال

 ))))1P1P1P1P((((    ةةةةا�لقا�لقا�لقا�لق
    ال؟ال؟ال؟ال؟    قرآن ألفاظ غ± عربية؟ أوقرآن ألفاظ غ± عربية؟ أوقرآن ألفاظ غ± عربية؟ أوقرآن ألفاظ غ± عربية؟ أوهل p الهل p الهل p الهل p ال

هذه ا�سألة اختلف فيها أهل العلم، وقد ذكرها ابن قدامة رÒه اهللا، Z مسألة ليست بتلك ا�سألة ا�همة، لكن �ا ذكرها 
ن أهم أل ؛ابن قدامة رÒه اهللا ¤ن لزاماً أن نذكرها ونبw ما فيها، وقبل أن أبدأ p نقل اjالف p ا�سألة أحرر �ل ال�اع

أهم ما يتنبه R طالب ، سواء ¤نت أصو�ة أو فقهية أو ح� غ± ذلك من ا�سائل ،p ا�سائل اjالفية -حقيقة-ا�همات 
 p الفjا wنة للبناء، ثم بعد ذلك يبF ا�سألة؛ ل� يكون عنده مواطن متفق عليها تش� p العلم أن °رر �ل ال�اع

T S األدلة wاألدلة،، قول ا�سألة ويب p ظرXرجحانه بعد ا R ثم يرجح ما ظهر 
 ::::رر �ل الرر �ل الرر �ل الرر �ل ال����اع p هذه ا�سألةاع p هذه ا�سألةاع p هذه ا�سألةاع p هذه ا�سألةعععع���� ذلك � ذلك � ذلك � ذلك �فففف 

 
ً
فالقرآن ليس فيه أسلوب غ±  ؛أقول اتفق أهل العلم S أنه ليس p القرآن øم مر}ب S أسا�ب غ± العرب: فأوال

 .تفاقهذا باال ،أسلوب العرب
ود ألفاظ األعالم األعجمية p القرآن، كهود ونوح وعمران ولوط وغ±ها، إذاً هذا باالتفاق S أنه اتفق العلماء S وج: ثانياً 

مثل اrي مثلنا R، وذلك ألن الَعلََم ُ°K بلفظه p ، يوجد ألفاظ أعجمية p القرآن، وZ األعالم األعجمية غ± العربية
وهذا ال يؤثر وال ! كما هو اذكره>جم ما تbِجم ح� لو ¤ن R مع� ©يع اللغات، أنت تت م لغة عربية وتأ³ بأسماء أل

فهذا ال يقدح p كون لسا9 أو كون  ؛يقدح p كون øمك غ± عر�، يع� �ا أنا أنقل øماً أو أنقل أسماء ألعالم أعجمية
 ،عربية مثًال، فال نقول أنه يت م بغ± لغتهغة اإل#لßية وينقل أسماء للاكذلك اrي يت م مثًال ب، أبداً  ،لغ¬ ليست عربية

 .ألن العلم ُ°K بلفظه p ©يع اللغات، ال
هل Z ، �ل ال�اع p مسألة هل p القرآن ألفاظ غ± عربية؟ إنما هو p األلفاظ األعجمية غ± ألفاظ األعالم: ثا:اً 

 ::::ل أشهرها ثالثل أشهرها ثالثل أشهرها ثالثل أشهرها ثالثااااS أقوS أقوS أقوS أقوذا ا�وطن باrات اختلف أهل العلم p هذه ا�سألة p ه ال؟ موجودة p القرآن أو،
 ،، وقال به القا� أبو يع� ا�نبò ا�عروفوهذا قول ا�مهوروهذا قول ا�مهوروهذا قول ا�مهوروهذا قول ا�مهورأنه ليس p القرآن ألفاظ بغ± العربية مطلقاً،  ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول

 ،صاحب ا�مهيد و�د ا�ين أبو الØ®ت ابن تيمية جد شيخ اإلسالم p ا�سو�دة، وأبو اjطاب ال وذا9 ا�نبò ا�عروف
و}ذلك قال به أبو الو�د اFا� ا�ال�،  ،وقال به أيضاً اFاقال9 ا�عروف صاحب ا�قريب واإلرشاد وغ±ها من الكتب

 .القرآن ألفاظ بغ± العربيةp هم ا�مهور T S األحوال قالوا بأنه ليس  ،وغ±هم كث±
بغ± العربية، وذهب إ� هذا القول بعض صحابة رسول اهللا ص� اهللا عليه أن p القرآن ألفاظاً : p ا�سألة القول ا:ا9القول ا:ا9القول ا:ا9القول ا:ا9

 ُ سب إ� ابن عباس منهم ر� اهللا عنه وأرضاه، وقال به بعض ا�ابعw كعكرمة و�اهد وسعيد بن جب± وعطاء وسلم، ون
 Ëابن ا�اجب ا�ال�، وابن عبد الشكور ا�ن w� .وغ±همرÒهم اهللا ©يعاً، واختاره من األصو
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بتها العرب  ،عتبار أصلها؛ فأصلها أعج�انما هو بإ: ةأن ما p القرآن من ألفاظ أعجمي: p ا�سألة القول ا:الثالقول ا:الثالقول ا:الثالقول ا:الث ثم عر�
 .فأصبحت من لسانها �عريبها واستعما¥ا ¥ا، ثم نزل القرآن S ذلك ؛واستعملتها p لغتها

القول ، p القرآن ألفاظ غ± عربية مطلقاً p �ل ال�اع غ± األعالمإذاً هذا القول ا:الث قول متوسط، القول األول ليس 
p القرآن ألفاظ أعجمية غ± األعالم، هذا القول يقول نعم p القرآن ألفاظ أعجمية، لكنها هذه األلفاظ األعجمية : ا:ا9

وقد نزل القرآن  ،العرب ودرجوا عليها أصًال ¤نت عند نزول القرآن يستعملها العرب، و¹نما ¤ن أصلها أعجمياً واستعملها
بلغتهم ف�ل بها ألنها Z اللغة ا�ارجة ذلك الوقت، إذاً عربتها العرب واستعملتها p لغتها فأصبحت من لسانها بتعريبها 

لماء، ا�عروف صاحب ا�فس±، وغ±ه من الع هذا القول هو قول ا�ف� ابن عطيةواستعما¥ا ¥ا، ثم نزل القرآن S ذلك، 
، ألن øمه لم يõح بهذا، لكن اrي يظهر من خالل øمه وما ساق من أدلة ابن قدامة فيما يظهر من øمهوذهب إ�ه 

wالسابق wالقول wمع بÈ م ومناقشات أنه يذهب إ� هذا القول، وهذا القولø جح ���� واهللا  واهللا  واهللا  واهللا وما ساق منbي يrجح ، وهو اbي يrجح ، وهو اbي يrجح ، وهو اbي يrوهو ا ،
 .أعلمأعلمأعلمأعلم

 ::::أدلــة األقــوالأدلــة األقــوالأدلــة األقــوالأدلــة األقــوال
 :لقول األول استدلوا Þمع من األدلة أذكر منها ثالثةأصحاب ا

ا��ل األول ¥م ، هؤالء اrين يقولون ليس p القرآن لفظة بغ± العربية سوى األعالم، استدلوا S ذلك بأدلة: ا��ل األول
ْْ    {:قوR سبحانه وتعا� لَتلَتلَتلَْتْ !! ال فُصال فُصال فُصال فُص!! ْْ َقالُوا لَوَقالُوا لَوَقالُوا لَوَقالُوا لَْوْ

�� ا لا لا لا ل�� 88 َجِميَجِميَجِميَجِمي88 ْْ ْعْ
َ
عآنًا أ
َ
عآنًا أ
َ
عآنًا أ
َ
آنًا أ ْْ نَاهُ قُرنَاهُ قُرنَاهُ قُرنَاهُ قُْرْ

ْْ ْْ
ْْ َجَعل َجَعل َجَعل َجَعل QQ        َولَوَولَوَولَوَولَْوْ QQ ِِ QQ وََعَر وََعَر وََعَر وََعَر���ِ�ِ QQ�َِجِ�َجِ�َجِ�َج ْْ ْعْ

َ
أ
َ
عآيَاتُُه أ
َ
أ
َ
عآيَاتُُه أ
َ
أ
َ
عآيَاتُُه أ
َ
أ
َ
  }آيَاتُُه أ

فاآلية &°ة p  ؛حرف امتناع لوجود) لَوْ (أنه p هذه اآلية ب�w أن القرآن ليس بأعج�؛ ألن لفظة : وجه ا�اللة من ذلك
 .نË أعجمية ·ء من القرآن

 : مناقشة هذا ا��ل

 .ظ األعجمية ال يمنع من وصفه بالعربيةنقول أن القرآن بال شك عر�، ووجود قلة نادرة من األلفا -/
أن ا�نË إنما هو وجود الbاكيب واألسا�ب األعجمية p القرآن، وهذا ما اتفقنا S عدم وجوده، أما وجود األلفاظ  -1

 .األعجمية القليلة فال ينكر
P-  األلفاظ ال¬ تستعملها العرب S القرآن �مول p وجود األلفاظ األعجمية Ëبها ولم تصبح من لسانها، أن ن ولم تَعر!

هذه الوجوه ا:الثة تصلح وÕ منها صالح ، وأما ما عربته العرب واستعملته ثم نزل القرآن به بعد االستعمال فهو Ýا ال ينكر
 .هذا ا��ل ة�ناقش

اااا{: وعال قوR جل، اrين يقولون إنه ال يوجد p القرآن ألفاظ غ± عربية سوى األعالم :ا��ل ا:ا9 88 آنًا َعَربِيآنًا َعَربِيآنًا َعَربِيآنًا َعَربِي88 ْْ َاهُ قُرَاهُ قُرَاهُ قُرَاهُ قُْرْ
ْْ ْْ
Xنَز

َ
نَزXا أ
َ
نَزXا أ
َ
نَزXا أ
َ
ا أ ��  }إِنإِنإِنإِن��

Rوقو :} ٍwِب ٍwِب ٍwِب ٍwِب
99 ;; م م م م99 ;; ِِ ن أ: نقول وجه ا�اللة من هذه اآليات، و�وها من اآليات ال¬ تنص &احة S عربية القرآن}بِِلَساٍن َعَربِِلَساٍن َعَربِِلَساٍن َعَربِِلَساٍن َعَر���ِ�ِ

 .هذه اآليات تدل S أن القرآن عر� �ض، وهذا ينË أن يكون فيه ما هو أعج�
 .ا��ل السابق ةاقش هذا ا��ل من الوجوه ا:الثة السابقة تماماً؛ فنجريها S ما جرينا عليه p مناقشويمكن أن ين
¸داهم أن يأتوا بسورة من مثله، وال يتحداهم بما ليس من لسانهم، ثم لو  ،قالوا إن اهللا ¸دى كفار العرب :ا��ل ا:الث

ِ {: بمثله لعجمته، p قوR تعا� اإلتيانS العجز عن  ةحج Üذوه¤ن من القرآن ما ليس من لسان العرب ال ِ ِ ِ ِ ِ ِRِ
�

R
�

R
�

R
�
قُل لقُل لقُل لقُل ل

ُضُهمُضُهمُضُهمُضُهمْْْْ     ْْ ْْ َ¤َن  َ¤َن  َ¤َن  َ¤َن ننننَعََععَْعْ تُوَن بِِمثتُوَن بِِمثتُوَن بِِمثتُوَن بِِمثِْْْْلِه َولَوِلِه َولَوِلِه َولَوِلِه َولَْوْ
ْْ ْْ
 يَأ

َ
 يَأآِن ال
َ
 يَأآِن ال
َ
 يَأآِن ال
َ
آِن ال ْْ ُقرُقرُقرُقْرْ

ْْ ْْ
 بِِمث بِِمث بِِمث بِِمثِْْْْل َهَذا الِل َهَذا الِل َهَذا الِل َهَذا ال

ْْ ْْ
تُواتُواتُواتُوا
ْْ ْْ
ن يَأ

َ
 أ

َ
Sَ ن يَأ

َ
 أ

َ
Sَ ن يَأ

َ
 أ

َ
Sَ ن يَأ

َ
 أ

َ
Sَ 99 ِنِنِنِن99

ْْ ْْ
تََمَعِت اِإلنُس َوا�تََمَعِت اِإلنُس َوا�تََمَعِت اِإلنُس َوا�تََمَعِت اِإلنُس َوا� ْْ ٍض َظِهً±اٍض َظِهً±اٍض َظِهً±اٍض َظِهً±ا    اجاجاجاْجْ ْْ ، أن يأتوا بع( سور من }FَِعFَِعFَِعFَِْعْ

!!    {: مثله كما p قوR تعا� ن ُدوِن اهللان ُدوِن اهللان ُدوِن اهللان ُدوِن اهللا!! !! تُم متُم متُم متُم م!! ْْ تََطعتََطعتََطعتََطْعْ ْْ  َمِن اس َمِن اس َمِن اس َمِن اْسْ
ْْ ْْ
ُعواُعواُعواُعوا ْْ يَاٍت َوادْْ َbَيَاٍت َواد َbَيَاٍت َواد َbَيَاٍت َواد َbَ ْْ ِلِه ُمفِلِه ُمفِلِه ُمفِلِه ُمْفْ ْْ ثثثثْْ !! ِ ُسَوٍر مِ ُسَوٍر مِ ُسَوٍر مِ ُسَوٍر م!!

ْْ  بَِع( بَِع( بَِع( بَِعْ(ْ
ْْ ْْ
تُواتُواتُواتُوا
ْْ ْْ
ْْ فَأ فَأ فَأ فَأ ُقولُوَن افْفْفْْفbََاهُ قُلbََاهُ قُلbََاهُ قُلbََاهُ قُْلْ ُقولُوَن اَ ُقولُوَن اَ ْْ    فففَفُقولُوَن اَ مْْ

َ
مأ
َ
مأ
َ
مأ
َ
ْْ    أ  إِن ُكنتُم إِن ُكنتُم إِن ُكنتُم إِن ُكنتُْمْ
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 َwِ َwِ َwِ َwية هذا موجود، ولو ¤ن القرآن فيه ما هو أعج�، لقالوا واهللا �ن نعجز ألنه ليس من لساننا، هذه ألفاظ أعجم    }َصاِدَصاِدَصاِدَصاِدقققِق
 .موجودة فيه ما نعرفها؛ فنحن Xا عذر بعدم اإلتيان بمثله، أو بع( آيات منه، أو �و ذلك Ýا ورد فيه ا�حدي

ن نË وجود األلفاظ األعجمية p القرآن �مول S األلفاظ ال¬ تستعملها أ: هذا ا��ل يمكن أن يناقش بأن نقول
بها، وأما ما عربته العرب و استعملته ثم نزل القرآن به بعد االستعمال فهو Ýا ال ينكر، يمكن أن يقال ¥م العرب ولم ُيَعر!

 .اآلن هذه األلفاظ أصًال ¤نت مستعملة عند العرب، ونزل القرآن بها؛ فال مع� لالعbاض بهذا ا��ل
 :ما يò اrي يرى أن p القرآن ألفاظ أعجمية استدلوا Þمع من األدلة أيضاً منها: القول ا:ا9أدلة 

نَاِشئَة  �ل ورة ا�زمس) إِن� نَاِشئََة الل�يِْل (نَاِشئَة : قالوا إن القرآن اشتمل S ألفاظ كث±ة غ± عربية فمثالً  :ا��ل األول ¥م
أصلها : قالوا) قسطاس(قالوا أصلها هندي، و) مشÉة(أصلها فارü، و: قالوا) سجيل(و) إستØق: (قالوا أصلها حبÅ، ولفظة

وغ± ذلك من هذه األلفاظ الواردة، قالوا هذه بw أيدينا اآلن ألفاظ غ± عربية موجودة p القرآن، ومعروف Z  ،�رو
 .بلسان من؛ فال مع� لإلنكار بعد ورودها

أن هذه ال مات ا�ذكورة قد عربتها العرب واستعملتها قبل نزول القرآن، ثم جاء  :يمكن أن نناقش هذا ا��ل فنقول
 منعم كما قلتفستعمال و¹ن ¤نت أعجمية األصل، رآن بعد ذلك بما هو مشتهر ومعروف p لسان العرب؛ ف¶ عربية االالق

Z أصلها فارü، أصلها هندي، أصلها رو�، أصلها كما ذكرتم، نعم، لكن العرب استعملوها ونزل القرآن بعد استعمال 
 .و¥ا بينهماالعرب ¥ا و¹لفهم ¥ا وتد

وفيه Òل أدلة T قول S �مل حسن؛ فنحمل أدلة ا�ثبتw لأللفاظ ا�مع بw القولw السابقw د�له  :الثالقول ا:
نعم أصلها أعج�، هذه األلفاظ ال¬ : ن p القرآن ألفاظ أعجمية نقولأاألعجمية p القرآن S أصل اللفظة، اrين قالوا 

و�مل أدلة اXافS w واقع اللفظة عند نزول القرآن وأنها عربية  ذكرتموها أصلها أعج� و�ن ال �الف p ذلك،
وهو ستعمال وقد اختلطت بألفاظ العرب فأصبحت من لغتهم، وبهذا نكون قد حاوXا ا�مع بw أدلة ø القولw، اال

 .اrي ذكرت لكم أنه الراجح فيما أعلم وفيما يبدو، واهللا أعلم
    قرآنقرآنقرآنقرآنا�حكم وا�تشابه p الا�حكم وا�تشابه p الا�حكم وا�تشابه p الا�حكم وا�تشابه p ال: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة

إ� ¸رير �ل  قبل أن أدخل إ� ال�م عنها أبw ما مع� ا�حكم، وما مع� ا�تشابه من حيث اللغة، ثم أدخل إن شاء اهللا
مع� اإلحÉم والتشابه p  وهواjالف هنا ، ال�اع اrي يتضح به ا�ع� االصطالÍ ل� من ا�حكم وا�تشابه

مع� اإلحÉم والتشابه؟ قد ورد p القرآن لفظة اإلحÉم ولفظة التشابه فما معناها؟ ما  ،االصطالح p االستعمال القرآ9
أذكر معناها p اللغة Ýا هو متفق عليه ووارد p اللغة وال  ،أذكر قبل ذلك قبل أن أبw معناها اrي اختلف فيها أهل العلم

 .صطالحينكر، ثم أعود إن شاء اهللا إ� ال�م عن معناها p اال
S وزن ُمْفَعل، وهو يطلق p اللغة S عدة معا9 فيطلق ا�حكم S ا�تقن، ويطلق اإلحÉم S  :�حكم p اللغة�حكم p اللغة�حكم p اللغة�حكم p اللغةاااا

 .، وغ±هااإلتقان، الفصل، القضاء، ا�نعالفصل، وS القضاء، وS ا�نع وغ±ها من ا�عا9، إذاً من معا9 اإلحÉم p اللغة 
بْه بتشديد الشw و}�ها مع سكون اFاء ،بَهالش�  مأخوذ من: وا�تشابه p اللغةوا�تشابه p اللغةوا�تشابه p اللغةوا�تشابه p اللغة  .بتشديد الشw وفتح اFاء، والش!

·ء يشبه شيئاً يع� يشار}ه p مع� من ا�عا9، ، منها ا�شار}ة p مع� من ا�عا9 ،وهو يطلق p اللغة S عده معان أيضاً 
ويطلق S مع� ، يطلق S مع� ا�شار}ةيع� ا�بس، إذاً  وأيضاً يطلق S مع� اال�باس اشتبه هذا الÅء بهذا الÅء

 .اال�باس
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 :p مع� ا�حكم وا�تشابه الوارد p كتاب اهللا تعا� ¸رير �ل ال¸رير �ل ال¸رير �ل ال¸رير �ل ال����اعاعاعاع
ُ ُ ُ ُ * * * * الَر الَر الَر الَر {: دلت بعض اآليات S أن القرآن *ه �كم، وذلك مثل قوR تعا�

�� ��
ْْ ِمن � ِمن � ِمن � ِمن � لَتلَتلَتلَْتْ !! �� فُص فُص فُص فُص!! ْْ آيَاتُُه  آيَاتُُه  آيَاتُُه  آيَاتُُه ععععُمُُممُم�� ِكَمتِكَمتِكَمتِكَمْتْ ْْ ْحْ

ُ
ح أ
ُ
ح أ
ُ
ح أ
ُ
ٌٌ أ ْْ َحِكيٍم  َحِكيٍم  َحِكيٍم  َحِكيٍم ِكتَابِكتَابِكتَابِكتَاٌبٌ نننْنْ

حكمت    }َخبِ±ٍ َخبِ±ٍ َخبِ±ٍ َخبِ±ٍ 
ُ
 .فقد وصفت اآليات بأنها أ

Rأن القرآن *ه متشابه، كقو S مقابل ذلك دلت آيات áتََشابًِهاتََشابًِهاتََشابًِهاتََشابًِها{: تعا� و 99 َِديِث ِكتَابًا مَِديِث ِكتَابًا مَِديِث ِكتَابًا مَِديِث ِكتَابًا م99
ْْ ْْ
َسَن ا�َسَن ا�َسَن ا�َسَن ا� ْْ ْحْ

َ
حَل أ
َ
حَل أ
َ
حَل أ
َ
َل أ �� ��ُ نَزُ نَزُ نَزُ نَز�� إذاً وُصف }اهللاهللاهللاهللا��

 .القرآن بأنه متشابه
وp Z قوS،  R أن القرآن منه ما هو �كم ومنه ما هو متشابه، آية آل عمران ال¬ Z موضع ال�اع p ا�سألةكما دلت 
ٌٌ    {: جل وعال َخُر ُمتََشابَِهاٌتٌ

ُ
َخُر ُمتََشابَِهاتِكتَاِب َوأ
ُ
َخُر ُمتََشابَِهاتِكتَاِب َوأ
ُ
َخُر ُمتََشابَِهاتِكتَاِب َوأ
ُ
ِكتَاِب َوأ

ْْ ْْ
99 ال ال ال ال م99

ُ
م أ
ُ
م أ
ُ
م أ
ُ
�� أ ٌٌ ُهن ُهن ُهن ُهن�� َْكَماتَكَماتَكَماتَكَماٌتٌ 9ْ 9ْ 9ْ 9� � � � ٌٌ ُه آيَاتُه آيَاتُه آيَاتُه آيَاٌتٌ ْْ ِكتَاَب ِمنِكتَاَب ِمنِكتَاَب ِمنِكتَاَب ِمنْْ

ْْ ْْ
َك الَك الَك الَك ال ْْ نَزَل َعلَيْْ

َ
َي أ نَزَل َعلَيِ
َ
َي أ نَزَل َعلَيِ
َ
َي أ نَزَل َعلَيِ
َ
َي أ ِ

�� ��
rُهَو اrُهَو اrُهَو اrأن ، }ُهَو ا S إذاً هذه اآلية دلت

 .من القرآن ما هو �كم ومنه ما هو متشابه
áهذه اآليات؛ ألن و wي هو اإلتقان :مع� كون القرآن *ه �كماً هومع� كون القرآن *ه �كماً هومع� كون القرآن *ه �كماً هومع� كون القرآن *ه �كماً هو ا�قيقة ال تعارض بrم اÉ؛ اتصاف ©يعه باإلح

وهو é pية اFالغة والفصاحة واإلعجاز والسالمة من ©يع ، فإن ©يع القرآن é pية اإلتقان p ألفاظه ومعانيه وأخباره
 .، وهذا مع� كونه �كماً *هالعيوب

، إذاً أن آياته يشبه بعضها بعضاً p اإلعجاز والصدق والعدل والسالمة من ©يع العيوب: ومع� كون القرآن *ه متشابهاً ومع� كون القرآن *ه متشابهاً ومع� كون القرآن *ه متشابهاً ومع� كون القرآن *ه متشابهاً 
مع� كونه متشابهاً أن آياته تشبه بعضها بعضاً p هذه األمور، فتشبه بعضها بعضاً p إتقانها، p جزالة ألفاظها، وقوة 

عيوب، p صدقها وá عد¥ا، p إعجازها، هذا مع� كون القرآن *ه �كماً و}ون القرآن معانيها وá سالمتها من ©يع ال
 .*ه متشابهاً 

ٌٌ    أما  فهو �ل نزاع بw فهو �ل نزاع بw فهو �ل نزاع بw فهو �ل نزاع بw  -وهذا ا�ع� هو الوارد p آية آل عمران- �كمات، ومنه آيات متشابهات�كمات، ومنه آيات متشابهات�كمات، ومنه آيات متشابهات�كمات، ومنه آيات متشابهات    مع� أن من القرآن آياتمع� أن من القرآن آياتمع� أن من القرآن آياتمع� أن من القرآن آياٌتٌ
إذاً موطن ال�اع بw العلماء هو مع� اإلحÉم والتشابه p آية آل  ،أهل العلم p تعريف ا�حكم وا�تشابه p هذه اآليةأهل العلم p تعريف ا�حكم وا�تشابه p هذه اآليةأهل العلم p تعريف ا�حكم وا�تشابه p هذه اآليةأهل العلم p تعريف ا�حكم وا�تشابه p هذه اآلية

هو  وسبب اjالف هناوسبب اjالف هناوسبب اjالف هناوسبب اjالف هنا�كمات وأخر متشابهات اختلف فيها أهل العلم اختالفاً كث±اً،  عمران، ومع� أن منه آياٌت 
ِكتَاِكتَاِكتَاِكتَا{: اjالف p نوع الواو الواردة p قول اهللا تعا�

ْْ ْْ
َك الَك الَك الَك ال ْْ نَزَل َعلَيْْ

َ
َي أ نَزَل َعلَيِ
َ
َي أ نَزَل َعلَيِ
َ
َي أ نَزَل َعلَيِ
َ
َي أ ِ

�� ��
rُهَو اrُهَو اrُهَو اrَخُر ُهَو ا

ُ
َخُر ِكتَاِب َوأ
ُ
َخُر ِكتَاِب َوأ
ُ
َخُر ِكتَاِب َوأ
ُ
ِكتَاِب َوأ

ْْ ْْ
99 ال ال ال ال م99

ُ
م أ
ُ
م أ
ُ
م أ
ُ
�� أ ٌٌ ُهن ُهن ُهن ُهن�� َْكَماتَكَماتَكَماتَكَماٌتٌ 9ْ 9ْ 9ْ 9� � � � ٌٌ َب ِمنَب ِمنَب ِمنَب ِمنُْْْْه آيَاتُه آيَاتُه آيَاتُه آيَاٌتٌ

ِفتِفتِفتِفتْْْْنَِة َوابنَِة َوابنَِة َوابنَِة َوابْْْْتَِغاءتَِغاءتَِغاءتَِغاء
ْْ ْْ
��بُِعوَن َما تََشابََه ِمنبُِعوَن َما تََشابََه ِمنبُِعوَن َما تََشابََه ِمنبُِعوَن َما تََشابََه ِمنُْْْْه ابُه ابُه ابُه ابْْْْتَِغاء التَِغاء التَِغاء التَِغاء ال يَت�� يَتَ يَتَ ٌٌ    فففَفيَتَ غغغٌغٌ ْْ ْْ َزي َزي َزي َزيْْ يَن p قُلُوبِِهْمْ يَن p قُلُوبِِهمِ يَن p قُلُوبِِهمِ يَن p قُلُوبِِهمِ ِ

�� ��
rا اrا اrا اrا ا �� م��

َ
م فَأ
َ
م فَأ
َ
م فَأ
َ
ٌٌ فَأ اِسُخونَ اِسُخونَ اِسُخونَ اِسُخونَ     ُمتََشابَِهاتُمتََشابَِهاتُمتََشابَِهاتُمتََشابَِهاٌتٌ �� 99 َوالر َوالر َوالر َوالر��  اهللا اهللا اهللا اهللا99

�� ��
ِويلَُه إِالِويلَُه إِالِويلَُه إِالِويلَُه إِال

ْْ ْْ
لَُم تَألَُم تَألَُم تَألَُم تَأ ْْ ْعْ عَ عَ ِويِلِه َوَما ِويِلِه َوَما ِويِلِه َوَما ِويِلِه َوَما فففَفعَ

ْْ ْْ
    تَأتَأتَأتَأ

مِ مِ مِ مِ 
ْْ ْْ
ِعلِعلِعلِعل
ْْ ْْ
مِ مِ مِ مِ (((( الواو هنا pالواو هنا pالواو هنا pالواو هنا p)  }pِ الpِ الpِ الpِ ال

ْْ ْْ
ِعلِعلِعلِعل
ْْ ْْ
اِسُخوَن pِ الاِسُخوَن pِ الاِسُخوَن pِ الاِسُخوَن pِ ال �� هذا هو سبب اjالف بw أهل العلم p مع�  ؟هل Z >طفة أو استئنافية) ) ) ) َوالرَوالرَوالرَوالر��

 .وقد اختلف أهل العلم p ذلك S أقوال كث±ة ،اإلحÉم والتشابه p اآلية
     ::::األقوال p مع� اإلحÉم والتشابهاألقوال p مع� اإلحÉم والتشابهاألقوال p مع� اإلحÉم والتشابهاألقوال p مع� اإلحÉم والتشابه

، وهو اrي ال °تاج إ� غ±ه Fيانه،  د با�حكما�راأن  ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول هو ا�جمل اrي °تاج إ�  وا�راد با�تشابههو ا�ف��
 .وأô إسحاق الش±ازي وغ±هما ،بيان، وهذا قول القا� أô يع� ا�نبò، وأô اjطاب تلميذ أô يع�

 وا�راد با�تشابه�ميع، ¤آليات ال¬ ال تعارض بينها وبw غ±ها، ما َعرف معناه ا أن ا�راد با�حكم: p ا�سألة القول ا:ا9القول ا:ا9القول ا:ا9القول ا:ا9
 هو اrي َفْغُمُض عِ 
ْ
 العلماء ا�حققw،مُ ل

�
¤آليات ال¬ ظاهرها ا�عارض  ه S غ± العلماء ا�حققw، هو ما ال يعلم معناه إال

 .و¸تاج إ� علماء �ققw °ررون ال�م فيها، و°ررون ا�عارض فيها
ُم ال يَنِطُقونَ ُم ال يَنِطُقونَ ُم ال يَنِطُقونَ ُم ال يَنِطُقونَ {: ل ماذا؟ مثل قوR جل وعالمث ْْ }wَِ {: وá آية أخرى}َهَذا يَوَهَذا يَوَهَذا يَوَهَذا يَْوْ ِ َwِ{ ِ َwِ{ ِ َwِ{ ِ

ْْ ا ُم(ا ُم(ا ُم(ا ُمْ(ْ �� نَا َما ُكننَا َما ُكننَا َما ُكننَا َما ُكن�� !! !! َرب َرب َرب َرب!!  َواهللا َواهللا َواهللا َواهللا!!
ْْ ْْ
قَالُوا يَا قَالُوا يَا قَالُوا يَا قَالُوا يَا {: وá أخرى}قَالُواقَالُواقَالُواقَالُوا

قَِدنَاقَِدنَاقَِدنَاقَِدنَا ْْ رررْرْ �� لَنَا َمن لَنَا َمن لَنَا َمن لَنَا َمن ننننََعثَنَا ِمن مََعثَنَا ِمن مََعثَنَا ِمن مََعثَنَا ِمن م�� ْْ ُم ال يَنِطُقونَ ُم ال يَنِطُقونَ ُم ال يَنِطُقونَ ُم ال يَنِطُقونَ {: هنا p اآلية األوÀ يقول    }َويَويَويَويْْ ْْ ت م، p اآليتw ا�ا�تw يع� ما فيه أحد ي }َهَذا يَوَهَذا يَوَهَذا يَوَهَذا يَْوْ
}wَِ {: تw ذكرتهما قبل قليللال ِ َwِ{ ِ َwِ{ ِ َwِ{ ِ

ْْ ا ُم(ا ُم(ا ُم(ا ُمْ(ْ �� نَا َما ُكننَا َما ُكننَا َما ُكننَا َما ُكن�� !! !! َرب َرب َرب َرب!!  َواهللا َواهللا َواهللا َواهللا!!
ْْ ْْ
ُم ال يَنِطُقونَ ُم ال يَنِطُقونَ ُم ال يَنِطُقونَ ُم ال يَنِطُقونَ {: إذاً تكلموا، هناك يقول }قَالُواقَالُواقَالُواقَالُوا ْْ     {: وهنا تكلموا }يَويَويَويَْوْ

ْْ ْْ
قَالُواقَالُواقَالُواقَالُوا



            ))))))))  ثا9ثا9ثا9ثا9ثا9ثا9ثا9ثا9مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                               أصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- ٨٨ - 

 

 َwِ{ ِ َwِ{ ِ َwِ{ ِ َwِ{ ِ
ْْ ا ُم(ا ُم(ا ُم(ا ُمْ(ْ �� نَا َما ُكننَا َما ُكننَا َما ُكننَا َما ُكن�� !! !! َرب َرب َرب َرب!! لَنَا َمن لَنَا َمن لَنَا َمن لَنَا َمن ننننََعثَنَ ََعثَنَ ََعثَنَ ََعثَنَ {: وá ا:انية }َواهللاَواهللاَواهللاَواهللا!! ْْ قَِدنَاقَِدنَاقَِدنَاقَِدنَايَا َوييَا َوييَا َوييَا َويْْ ْْ رررْرْ �� إذاً فيه آية تنË ال�م واXطق، وفيه آيتw تبw أنهم  ،}ا ِمن ما ِمن ما ِمن ما ِمن م��

تكلموا، هنا غ± ا�حقق غ± العالم ما يدري وجه ا�مع بينهما، يكون عنده تعارض، لكن العلماء ا�حققw قد أزاحوا 
يوم القيامة ، p حال وهذا يكون p حال أن هذا يكون: اإلشÉل p مثل هذه ا�واضع، مثًال بعض أهل ا�فس± يقول مثالً 

 ،ا�نة نسأل اهللا أن È±نا و¹ياكم من اXار اXار وأهل ا�نةِ  منذ أن يبعثون p القبور إ� أن يدخل أهل اXارُ  ،يوم عصيب
قال كما  ؛يكون ا�وقف عصيب وطويل وحاالت ومواقف كث±ة؛ فمرة ال ينطقون ما يستطيعون، بل ال ينظر أحد إ� أحد

َم لعائشة ر� اهللا عنها، ويأ³ أوقات ينطقون إن أراد اهللا ¥م اXطق القول األول ، هذان القوالن، اýX َص�� اهللا�ُ َعلَيِْه وََسل�
 .وا:اp 9 ا�سألة

    ))))1O1O1O1O((((ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
قوال أعود فأختõ هذين األ ةوب½ أن نبw بقي ،مع� اإلحÉم والتشابه ةسبق أن ذكرنا قولw من أقوال أهل العلم p مسأل

wالقول: 
 .هو ا�جمل وا�تشابه ،� بيانإ°تاج  وهو اrي ال ،هو ا�ف� ا�حكمأن  ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول •
 ،تعارضه آيات آخر أو �و ذلك تعارض فيه وال ألنه ال ،هو ما عرف معناه ا�ميع ©يع اXاس ا�حكمأن  ::::القول ا:ا9القول ا:ا9القول ا:ا9القول ا:ا9 •

 .ظاهرها ا�عارض ال¬ء ا�حققw ¤آليات فهو ما يعرفه العلماوأن ا�تشابه 
وغ±ها من اآليات " حم" "كهيعص" "آلر" "آلم"هو ا�روف ا�قطعة p أوائل السور مثلأن ا�تشابه p ا�سألة  ::::القول ا:الثالقول ا:الثالقول ا:الثالقول ا:الث •

وا�حكم ما إذاً ا�تشابه Z ا�روف ا�قطعة p أوائل السور  ،ما عدا ذلكوأن ا�حكم ، ال¬ تبدأ بهذه ا�روف ا�قطعة
، نعرف معناها ال ناوهو قول Èعل ا�روف ا�قطعة Z ا�تشابه ألن ،هذا قول قال به بعض العلماء ،عدا ذلك من القرآن

تفس± كتاب اهللا جل  أنه واضح ومعلوم بالنسبة �ن تصدى R من العلماء ومن غ±هم Ýن يقرما ا�حكم فإنه اFاï ألأو
 .وا�حكم ما عدا ذلك من القرآن الكريم ،روف ا�قطعةإذاً ا�تشابه Z ا� ،وعال

وقد ذهب إ� ذلك بعض  ،Z القصص واألمثال وا�تشابه ،هو الوعد والوعيد وا�رام وا�اللا�حكم أن  ::::القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع •
وZ  ،بقةفيقولون ألن القصص واألمثال تكون عند األمم السا ،نما قالوا ذلك من مع� التشابه p اللغة¹و، أهل العلم

¤ن من األمم السابقة أو الالحقة يشبه بعضها بعضا  اءإذا قالوا القصص واألمثال سو ،عند من بعدهم يشبه بعضها بعض
تشbك  و ةفÉن أن أخذوا ا�ع� اللغوي للمتشابه وقالوا معناه التشابه والتشارك إذاً فالقصص واألمثال متشابه ،p الغالب
مثًال مضت S قوم >د مضت S قوم هود مضت S قوم صالح مع اختالف  ال¬لقصص ¤ ةأو يع� قريب، فيها األمم

ثم حصل اÉXية بهؤالء  ،و®ن ¥ا أنصار قليلون ةنý اهللا نوح القت معارض ةلكن مثًال دعو ة،بسيط فيما حصل واقع
صص واألمثال فيها نوع تشابه إذا ف¶ فالتشابه هنا قالوا الق ،كذلك >د وهود وغ±هم وقوم صالح ،الكفار ا�عاندين

 ةألن ال(ائع Üتلف من Êيع ةفتكون �كم ،يشبه بعضها بعضاً  وأما الوعد والوعيد وا�رام وا�الل فهذا ال ة،متشابه
 .فا�حكم هو ا�الل وا�رام والوعد والوعيد وا�تشابه القصص واألمثال S هذا القول ،إ� أخرى

وقد  ،ستأثر اهللا بعلمها ام وا�راد با�تشابه ،هم معناه وتفس±هما ُعرِف ا�راد به وفُ  اد با�حكما�رأن  ::::القول اjامسالقول اjامسالقول اjامسالقول اjامس •
 أوقد قر ،ورد فيها تصنيف اإلحÉم والتشابه ال¬p سورة آل عمران  ة�ه باآليإستدل أصحاب هذا القول S ما ذهبوا ا

 ،مبتدأ" و الراسخون" استئنافيةوأن الواو بعدها " إال اهللا: "ا�©هور القراء من الصحابة فمن بعدهم بالوقف p قوR تع
نَزَل {ي وقف S ما تم معناه أ ،وقف تام "إال اهللا: "خØ والوقف p قوR تعا� "يقولون آمنا به: "وقوR تعا�

َ
َي أ نَزَل ِ
َ
َي أ نَزَل ِ
َ
َي أ نَزَل ِ
َ
َي أ ِ

�� ��
rُهَو اrُهَو اrُهَو اrُهَو ا
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ِكتَاِب وَ ِكتَاِب وَ ِكتَاِب وَ ِكتَاِب وَ 
ْْ ْْ
99 ال ال ال ال م99

ُ
م أ
ُ
م أ
ُ
م أ
ُ
�� أ ٌٌ ُهن ُهن ُهن ُهن�� َْكَماتَكَماتَكَماتَكَماٌتٌ 9ْ 9ْ 9ْ 9� � � � ٌٌ ِكتَاَب ِمنِكتَاَب ِمنِكتَاَب ِمنِكتَاَب ِمنُْْْْه آيَاتُه آيَاتُه آيَاتُه آيَاٌتٌ

ْْ ْْ
َك الَك الَك الَك ال ْْ ��بُِعوَن َما تََشابََه ِمنبُِعوَن َما تََشابََه ِمنبُِعوَن َما تََشابََه ِمنبُِعوَن َما تََشابََه ِمنُْْْْه ابُه ابُه ابُه ابِْْْْتَغاء ِتَغاء ِتَغاء ِتَغاء َعلَيَعلَيَعلَيَعلَيْْ يَت�� يَتَ يَتَ ٌٌ    فففَفيَتَ غغغٌغٌ ْْ ْْ َزي َزي َزي َزيْْ يَن p قُلُوبِِهْمْ يَن p قُلُوبِِهمِ يَن p قُلُوبِِهمِ يَن p قُلُوبِِهمِ ِ

�� ��
rا اrا اrا اrا ا �� م��

َ
م فَأ
َ
م فَأ
َ
م فَأ
َ
ٌٌ فَأ َخُر ُمتََشابَِهاٌتٌ

ُ
َخُر ُمتََشابَِهاتأ
ُ
َخُر ُمتََشابَِهاتأ
ُ
َخُر ُمتََشابَِهاتأ
ُ
أ

    99  اهللا اهللا اهللا اهللا99
�� ��
ِويلَُه إِالِويلَُه إِالِويلَُه إِالِويلَُه إِال

ْْ ْْ
لَُم تَألَُم تَألَُم تَألَُم تَأ ْْ ْعْ عَ عَ ِويِلِه َوَما ِويِلِه َوَما ِويِلِه َوَما ِويِلِه َوَما فففَفعَ

ْْ ْْ
ِفتِفتِفتِفتْْْْنَِة َوابنَِة َوابنَِة َوابنَِة َوابْْْْتَِغاء تَأتَِغاء تَأتَِغاء تَأتَِغاء تَأ

ْْ ْْ
يع� تستأنف بعدها øماً  ةستئنافياالواو هنا " والراسخون"وقف تام  ،قف }الالالال

والراسخون  استئنافيةالواو هنا  استئنافية ةبل Z اآلن ©ل ،اهللا ةS لفظ ا�الل ةالراسخون مبتدأ ليست معطوف ،جديداً 
َاِب َاِب َاِب َاِب {مبتدأ 

ْْ ْْ
Fاأل Fاأل Fاأل Fاأل 

ْْ ْْ
لُوالُوالُوالُوا ْْ ْوْ

ُ
و أ
ُ
و أ
ُ
و أ
ُ
 أ
�� ��
ُر إِالُر إِالُر إِالُر إِال �� كككك�� �� نَا َوَما يَذنَا َوَما يَذنَا َوَما يَذنَا َوَما يَذ�� !! ْْ ِعنِد َرب ِعنِد َرب ِعنِد َرب ِعنِد َرب!! نننْنْ !! QQ م م م م!! QQTُ ا بِِهTُ ا بِِهTُ ا بِِهTُ ا بِِه �� ُقولُوَن آَمن�� ُقولُوَن آَمنَ ُقولُوَن آَمنَ ِم ِم ِم ِم فففَفُقولُوَن آَمنَ

ْْ ْْ
ِعلِعلِعلِعل
ْْ ْْ
اِسُخوَن pِ الاِسُخوَن pِ الاِسُخوَن pِ الاِسُخوَن pِ ال �� م وهذا د�لهم وهذا فهذا رأيه }َوالرَوالرَوالرَوالر��

ووصفه األمام  ،سفيان ا:وريإلمام الشعý وقال به وبعض ا�ابعw ¤ ،القول قال به بعض الصحابة كجابر ر� اهللا عنه
رÒه  ةامقدورجحه ابن  ،هل العلم سلفاً وخلفاً أوهو قول ©هور  ،ا�تشابهp القرطý صاحب ا�فس± بأنه أحسن ما قيل 

 .ود�لهم آية آل عمران السابقةود�لهم آية آل عمران السابقةود�لهم آية آل عمران السابقةود�لهم آية آل عمران السابقة، جح � واهللا أعلموهو اrي يb ،اهللا
 .ستأثر اهللا بعلمهاا�تشابه هو ما أن تدل S  ةومعنوي ةوقال أصحاب هذا القول أن هناك قرائن لفظي

سواء رف معناه اهللا بعلمه وا�راد با�حكم ما عُ  راستأثهذا القول وأن ا�راد بالتشابه ما  ةتدل S صح ال¬: األوÀ ةالقرين
وهذه  بالواو) ويقولون آمنا به: (لفظ ا�اللة لقال األوÀ أنه لو أراد عطف الراسخS w ةالقرين عرفه العلماء أو غ±هم،

ٌٌ     {يع� ةلفظي ةقرين َخُر ُمتََشابَِهاٌتٌ
ُ
َخُر ُمتََشابَِهاتِكتَاِب َوأ
ُ
َخُر ُمتََشابَِهاتِكتَاِب َوأ
ُ
َخُر ُمتََشابَِهاتِكتَاِب َوأ
ُ
ِكتَاِب َوأ

ْْ ْْ
99 ال ال ال ال م99

ُ
م أ
ُ
م أ
ُ
م أ
ُ
�� أ ٌٌ ُهن ُهن ُهن ُهن�� َْكَماتَكَماتَكَماتَكَماٌتٌ 9ْ 9ْ 9ْ 9� � � � ٌٌ ِكتَاَب ِمنِكتَاَب ِمنِكتَاَب ِمنِكتَاَب ِمنُْْْْه آيَاتُه آيَاتُه آيَاتُه آيَاٌتٌ

ْْ ْْ
َك الَك الَك الَك ال ْْ نَزَل َعلَيْْ

َ
َي أ نَزَل َعلَيِ
َ
َي أ نَزَل َعلَيِ
َ
َي أ نَزَل َعلَيِ
َ
َي أ ِ

�� ��
rُهَو اrُهَو اrُهَو اrُهَو ا {إ Rقو �}  يَن يَن ِ يَن ِ يَن ِ ِ

�� ��
rا اrا اrا اrا ا �� م��

َ
مفَأ
َ
مفَأ
َ
مفَأ
َ
فَأ

وِ وِ وِ وِ 
ْْ ْْ
لَُم تَألَُم تَألَُم تَألَُم تَأ ْْ ْعْ عَ عَ ِويِلِه َوَما ِويِلِه َوَما ِويِلِه َوَما ِويِلِه َوَما فففَفعَ

ْْ ْْ
ِفتِفتِفتِفتْْْْنَِة َوابنَِة َوابنَِة َوابنَِة َوابْْْْتَِغاء تَأتَِغاء تَأتَِغاء تَأتَِغاء تَأ

ْْ ْْ
��بُِعوَن َما تََشابََه ِمنبُِعوَن َما تََشابََه ِمنبُِعوَن َما تََشابََه ِمنبُِعوَن َما تََشابََه ِمنُْْْْه ابُه ابُه ابُه ابِْْْْتَغاء الِتَغاء الِتَغاء الِتَغاء ال يَت�� يَتَ يَتَ ٌٌ    فففَفيَتَ غغغٌغٌ ْْ ْْ َزي َزي َزي َزيْْ مِ مِ مِ مِ p قُلُوبِِهمp قُلُوبِِهمp قُلُوبِِهمp قُلُوبِِهْمْ

ْْ ْْ
ِعلِعلِعلِعل
ْْ ْْ
اِسُخوَن pِ الاِسُخوَن pِ الاِسُخوَن pِ الاِسُخوَن pِ ال �� 99 َوالر َوالر َوالر َوالر��  اهللا اهللا اهللا اهللا99

�� ��
لو أراد أن  }يلَُه إِاليلَُه إِاليلَُه إِاليلَُه إِال

��    {ا به، يع� إذا ¤ن ال�م ويقولون آمن: الراسخw يعلمون تأويله لقال ٌٌ ُهن ُهن ُهن ُهن�� َْكَماتَكَماتَكَماتَكَماٌتٌ 9ْ 9ْ 9ْ 9� � � � ٌٌ ِكتَاَب ِمنِكتَاَب ِمنِكتَاَب ِمنِكتَاَب ِمنُْْْْه آيَاتُه آيَاتُه آيَاتُه آيَاٌتٌ
ْْ ْْ
َك الَك الَك الَك ال ْْ نَزَل َعلَيْْ

َ
َي أ نَزَل َعلَيِ
َ
َي أ نَزَل َعلَيِ
َ
َي أ نَزَل َعلَيِ
َ
َي أ ِ

�� ��
rُهَو اrُهَو اrُهَو اrُهَو ا

    ٌٌ َخُر ُمتََشابَِهاٌتٌ
ُ
َخُر ُمتََشابَِهاتِكتَاِب َوأ
ُ
َخُر ُمتََشابَِهاتِكتَاِب َوأ
ُ
َخُر ُمتََشابَِهاتِكتَاِب َوأ
ُ
ِكتَاِب َوأ

ْْ ْْ
99 ال ال ال ال م99

ُ
مأ
ُ
مأ
ُ
مأ
ُ
ِفتِفتِفتِفتْْْْنَِة َوابنَِة َوابنَِة َوابنَِة َوابْْْْتَِغاء تَ تَِغاء تَ تَِغاء تَ تَِغاء تَ أ

ْْ ْْ
��بُِعوَن َما تََشابََه ِمنبُِعوَن َما تََشابََه ِمنبُِعوَن َما تََشابََه ِمنبُِعوَن َما تََشابََه ِمنُْْْْه ابُه ابُه ابُه ابْْْْتَِغاء التَِغاء التَِغاء التَِغاء ال يَت�� يَتَ يَتَ ٌٌ    فففَفيَتَ غغغٌغٌ ْْ ْْ َزي َزي َزي َزيْْ يَن p قُلُوبِِهْمْ يَن p قُلُوبِِهمِ يَن p قُلُوبِِهمِ يَن p قُلُوبِِهمِ ِ

�� ��
rا اrا اrا اrا ا �� م��

َ
مفَأ
َ
مفَأ
َ
مفَأ
َ
    فَأ

�� ��
ِويلَُه إِالِويلَُه إِالِويلَُه إِالِويلَُه إِال

ْْ ْْ
لَُم تَألَُم تَألَُم تَألَُم تَأ ْْ ْعْ عَ عَ ِويِلِه َوَما ِويِلِه َوَما ِويِلِه َوَما ِويِلِه َوَما فففَفعَ

ْْ ْْ
أأأأ

مِ مِ مِ مِ 
ْْ ْْ
ِعلِعلِعلِعل
ْْ ْْ
اِسُخوَن pِ الاِسُخوَن pِ الاِسُخوَن pِ الاِسُخوَن pِ ال �� 99 َوالر َوالر َوالر َوالر�� ما ) ويقولون آمنا به: (يع� اهللا هو اrي يعلم والراسخون يعلمون لو ¤ن ا�تشابه معلوم لقال،}اهللاهللاهللاهللا99

ُقولُو{: قال ُقولُوَ ُقولُوَ ِم ِم ِم ِم فففَفُقولُوَ
ْْ ْْ
ِعلِعلِعلِعل
ْْ ْْ
اِسُخوَن pِ الاِسُخوَن pِ الاِسُخوَن pِ الاِسُخوَن pِ ال �� 99 َوالر َوالر َوالر َوالر��  اهللا اهللا اهللا اهللا99

�� ��
ِويلَُه إِالِويلَُه إِالِويلَُه إِالِويلَُه إِال

ْْ ْْ
لَُم تَألَُم تَألَُم تَألَُم تَأ ْْ ْعْ عَ عَ ا بِهِ ا بِهِ ا بِهِ ا بِهِ َوَما َوَما َوَما َوَما فففَفعَ �� مع� ¥ذا ال�م، لو أراد أن ا�تشابه Ýا يعلمه  اللÉن  }َن آَمنَن آَمنَن آَمنَن آَمن��

القرينة األوÀ وZ  ههذ ،الواو هنا عند ويقولون آمنا به ح� يكون ال�م p سياق جيد ةالراسخون p العلم ألê بلفظ
 .ةؤملت لُعلم أنها قويولو تُ  ة،لفظي ةقرين

للراسخw لÉن مبتغيه Ýدوحاً ال مذموماً  اولو ¤ن ذلك معلوم ،أن اهللا ذم مبت� ا�أويل ةيوZ قرينة معنو :ةا:اني ةالقرين
ٌٌ    {: اهللا قال َخُر ُمتََشابَِهاٌتٌ

ُ
َخُر ُمتََشابَِهاتِكتَاِب َوأ
ُ
َخُر ُمتََشابَِهاتِكتَاِب َوأ
ُ
َخُر ُمتََشابَِهاتِكتَاِب َوأ
ُ
ِكتَاِب َوأ

ْْ ْْ
99 ال ال ال ال م99

ُ
م أ
ُ
م أ
ُ
م أ
ُ
�� أ ٌٌ ُهن ُهن ُهن ُهن�� َْكَماتَكَماتَكَماتَكَماٌتٌ 9ْ 9ْ 9ْ 9� � � � ٌٌ ِكتَاَب ِمنِكتَاَب ِمنِكتَاَب ِمنِكتَاَب ِمنُْْْْه آيَاتُه آيَاتُه آيَاتُه آيَاٌتٌ

ْْ ْْ
َك الَك الَك الَك ال ْْ نَزَل َعلَيْْ

َ
َي أ نَزَل َعلَيِ
َ
َي أ نَزَل َعلَيِ
َ
َي أ نَزَل َعلَيِ
َ
َي أ ِ

�� ��
rُهَو اrُهَو اrُهَو اrُهَو ا    ٌٌ غغغٌغٌ ْْ ْْ َزي َزي َزي َزيْْ يَن p قُلُوبِِهْمْ يَن p قُلُوبِِهمِ يَن p قُلُوبِِهمِ يَن p قُلُوبِِهمِ ِ

�� ��
rا اrا اrا اrا ا �� م��

َ
مفَأ
َ
مفَأ
َ
مفَأ
َ
فَأ

هُ هُ هُ هُ  ْْ ��بُِعوَن َما تََشابََه ِمنبُِعوَن َما تََشابََه ِمنبُِعوَن َما تََشابََه ِمنبُِعوَن َما تََشابََه ِمنْْ يَت�� يَتَ يَتَ ِويِلهِ ِويِلهِ ِويِلهِ ِويِلهِ {ما تشابه منه  إتباعهذا ذم  }فففَفيَتَ
ْْ ْْ
ِفتِفتِفتِفتْْْْنَِة َوابنَِة َوابنَِة َوابنَِة َوابْْْْتَِغاء تَأتَِغاء تَأتَِغاء تَأتَِغاء تَأ

ْْ ْْ
إذن ابتغاء تأويله هذا ا�تشابه مذموماً  }ابابابابِْْْْتَغاء الِتَغاء الِتَغاء الِتَغاء ال

م اهللا وقد ذمه ،فلو ¤ن هؤالء العلماء الراسخون يعلمون أو لو ¤نوا يعلمونه لÉن مبت� تأويله Ýدوح ال مذموم ،صاحبه
 .ةجل وعال p هذه اآلي

 .لم يقفوا S معناه ءلÅ يدل S نوع تسليمٍ " آمنا به"يضاً أن قو¥م أ ةZ قرينة معنوي: ةالقرينة ا:ا:
99    { ةهذا اrي يتضح من اآلي  اهللا اهللا اهللا اهللا99

�� ��
ِويلَُه إِالِويلَُه إِالِويلَُه إِالِويلَُه إِال

ْْ ْْ
لَُم تَألَُم تَألَُم تَألَُم تَأ ْْ ْعْ عَ عَ ا بِهِ ا بِهِ ا بِهِ ا بِهِ {قف  }َوَما َوَما َوَما َوَما فففَفعَ �� ُقولُوَن آَمن�� ُقولُوَن آَمنَ ُقولُوَن آَمنَ ِم ِم ِم ِم فففَفُقولُوَن آَمنَ

ْْ ْْ
ِعلِعلِعلِعل
ْْ ْْ
اِسُخوَن pِ الاِسُخوَن pِ الاِسُخوَن pِ الاِسُخوَن pِ ال �� ما يعلمون  ءفكأنهم · }َوالرَوالرَوالرَوالر��

أن قو¥م آمنا به يدل S نوع تسليم  ة،هو اrي يمÅ مع سياق اآلي ة،وهذا الواضح من اآلي ،فيفوضون أمره إ� اهللا تأويله
نَانَانَانَا{لم يقفوا S معناه السيما وأنهم أتبعوا ذلك بقو¥م  !! ْْ ِعنِد َرب ِعنِد َرب ِعنِد َرب ِعنِد َرب!! نننْنْ !!  م م م م!!

QQ QQTُُTُTُT{ فذكرهم لربهم هاهنا ي ،ي ا�حكم وا�تشابهأ S دل
نَانَانَانَا{إذن  ،به والتسليم ألمره ةا:ق !! ْْ ِعنِد َرب ِعنِد َرب ِعنِد َرب ِعنِد َرب!! نننْنْ !! QQ م م م م!! QQTُ ا بِِهTُ ا بِِهTُ ا بِِهTُ ا بِِه �� ُقولُوَن آَمن�� ُقولُوَن آَمنَ ُقولُوَن آَمنَ ِم ِم ِم ِم فففَفُقولُوَن آَمنَ

ْْ ْْ
ِعلِعلِعلِعل
ْْ ْْ
اِسُخوَن pِ الاِسُخوَن pِ الاِسُخوَن pِ الاِسُخوَن pِ ال �� 99 َوالر َوالر َوالر َوالر��  اهللا اهللا اهللا اهللا99

�� ��
ِويلَُه إِالِويلَُه إِالِويلَُه إِالِويلَُه إِال

ْْ ْْ
لَُم تَألَُم تَألَُم تَألَُم تَأ ْْ ْعْ عَ عَ أي ا�حكم  }َوَما َوَما َوَما َوَما فففَفعَ

 أن ا�راد با�تشابه هو ما S يةيضاً قرينة قوأفهذا  ،يمكن دفعه ففيه نوع تسليم وتفويض يفهم من اآليات وال ،وا�تشابه
 .غ±هم يعلمه العلماء وال ستأثر اهللا بعلمه والا

غغغغٌٌٌٌ    {: p قوR تعا�" أما" ةأن لفظ :ةواألخ± ةالقرينة الرابع ْْ ْْ َزي َزي َزي َزيْْ يَن p قُلُوبِِهْمْ يَن p قُلُوبِِهمِ يَن p قُلُوبِِهمِ يَن p قُلُوبِِهمِ ِ
�� ��

rا اrا اrا اrا ا �� م��
َ
مفَأ
َ
مفَأ
َ
مفَأ
َ
 ،Z �فصيل وتقسيم ا�مل كما هو معلوم }فَأ
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يَن p قُلُوبِهِ {p  ةوذكرهم ¥ذه اللفظ يَن p قُلُوبِهِ ِ يَن p قُلُوبِهِ ِ يَن p قُلُوبِهِ ِ ِ
�� ��

rاrاrاrغغغغٌٌٌٌ    ا ْْ ْْ َزي َزي َزي َزيْْ تأويله يدل S وجود قسم أخر  اءبتغاا�تشابه و بإتباعمع وصفه إياهم  }مممْمْ
اآلن قوR  ،ولو ¤نوا يعلمون تأويله لم kالفوا القسم األول p ابتغاء ا�أويل ،وهم الراسخون p العلم ةkالفهم p هذه الصف

بِ بِ بِ بِ { جل وعال
�� يَت�� يَتَ يَتَ ٌٌ    فففَفيَتَ غغغٌغٌ ْْ ْْ َزي َزي َزي َزيْْ يَن p قُلُوبِِهْمْ يَن p قُلُوبِِهمِ يَن p قُلُوبِِهمِ يَن p قُلُوبِِهمِ ِ

�� ��
rا اrا اrا اrا ا �� م��

َ
مفَأ
َ
مفَأ
َ
مفَأ
َ
ِويِلهِ ِويِلهِ ِويِلهِ ِويِلهِ فَأ

ْْ ْْ
ِفتِفتِفتِفتْْْْنَِة َوابنَِة َوابنَِة َوابنَِة َوابْْْْتَِغاء تَأتَِغاء تَأتَِغاء تَأتَِغاء تَأ

ْْ ْْ
  ، أين القسم ا:ا9؟}ُعوَن َما تََشابََه ِمنُعوَن َما تََشابََه ِمنُعوَن َما تََشابََه ِمنُعوَن َما تََشابََه ِمنُْْْْه ابُه ابُه ابُه ابْْْْتَِغاء التَِغاء التَِغاء التَِغاء ال

مِ "هم هؤالء اrين سيأتون  :القسم ا:ا9
ْ
ِعل
ْ
اِسُخوَن pِ ال ا بِهِ ا بِهِ ا بِهِ ا بِهِ {هم القسم ا:ا9  "َوالر� �� ُقولُوَن آَمن�� ُقولُوَن آَمنَ ُقولُوَن آَمنَ يبتغون تأويله مثل القسم  ال }فففَفُقولُوَن آَمنَ

 .اهللا بعلمه ألن هذا Ýا أستأثر ،األول
 ،وليست p اللفظ فحسب ال¬ p ا�ع� ةا�عنوي ةوالقرائن ا:الث اFاقي ةهذه القرائن األربع ومنها القرينة األوÀ اللفظي

وا�حكم هو ما يمكن أن يُعلم وُيفهم  ،ستأثر اهللا بعلمهاS أن ا�تشابه هو ما  ةقوي ةدالل ةهذه القرائن تدل حقيق
 .واهللا أعلم، وُيعرف ا�راد منه

لكن البد أن أبw ما دام أن ا�رجع  واسعة،يقصده رÒه اهللا رÒه  رÒه اهللا وهو ال ةبن قداماقد يفهم من øم : تنبيهتنبيهتنبيهتنبيه
فال بد من ا�نبه  ة،ع(ين وستمائ سنة ا�توìرÒه اهللا ا�قدü  ةا�ناظر البن قدام ةاXاظر وجن ةاألصيل Xا هو روض

 .أهللا Ýا قد يفهم خطFعض ما كتب رÒه ا
و°رم  ،يمان بهوالصحيح أن ا�تشابه ما ورد p صفات اهللا سبحانه Ýا Èب اإل :هذه ا�سألة ءا�ؤلف رÒه اهللا قال p أثنا

تََوىتََوىتََوىتََوى{ :كقوR تعا� ،ا�عرض �أويله ْْ َعرَعرَعرَعرْشْشْشِْش اسِ اسِ اسِ اْسْ
ْْ ْْ
 ال

َ
Sَ الَُن 
َ

Sَ الَُن 
َ

Sَ الَُن 
َ

Sَ َُن ْْ ْÒْÒÒÒ �� ْْ يََداهُ َمب يََداهُ َمب يََداهُ َمب يََداهُ َمبُْْْْسوَطتَانِ ُسوَطتَانِ ُسوَطتَانِ ُسوَطتَانِ { }الرالرالرالر�� ��    { }بَلبَلبَلبَْلْ ُت ُت ُت ُت ننننِيََديِيََديِيََديِيََدي�� ْْ َك َك َك َك {و  }لَِما َخلَقلَِما َخلَقلَِما َخلَقلَِما َخلَْقْ !! ُه َربُه َربُه َربُه َرب!! ْْ ûَ وَجûَ وَجûَ وَجûَ وَْجْ ْْ  }َويَبَويَبَويَبَويَبْْ
قْقْقْْقيُنِنَايُنِنَايُنِنَايُنِنَا{

َ
ِري بِأ
َ
ِري بِأ
َ
ِري بِأ
َ
ِري بِأ ْْ ْْ

َ
ä
َ
ä
َ
ä
َ
ä{يات الصفاتآطالق أن ا�تشابه هو لم يقصد فيه اإل ةمن ابن قدام ةفهذا ال�م حقيق ،وغ±ها من اآليات، 

كما هو  ةهل السنأرأيه ورأي هو و ،هذه الصفات Z من ا�تشابه ةنما أراد أن يبw أن كيفي¹و ،لم يقصد هذا رÒه اهللا
ستأثر اهللا بعلمه من اا�تشابه بمع� اrي اسم يطلق عليها  يات الصفات الآوهو أن  ،فا�ق p ذلك هو ا�فصيل ،معلوم

تصاف اهللا جل وعال بها ا ةيع� كيفي ةأما كيفيتها ف¶ ا�تشابه اً،فإن معناها معلوم p اللغة وليس متشابه ،غ± تفصيل
وأما  ،يات الصفات أن معناها معلومآp  ةوا�ماع ةفمنهج أهل السن ،اهللا بعلمه استأثرXا وZ ما  ة ليست معلومف¶ ال¬

تشابه هو ما ورد p صفات اهللا سبحانه أن ا� ةبن قداماوعندما يقول  ،تصاف اهللا بها فهو ا�جهول بالنسبة Xاا ةكيفي
 فيقولون �ن ال ةيرون تفويض ا�ع� والكيفي ةفا�فوض، ا اإلطالق هو تفويضن هذأل ،إطالقبال  ةp الكيفي يقصدوتعا� 

،Z د ما� .ضون ا�ميعوتصاف اهللا بها فيفا ةوال نعلم كيفي نعلم ا
فإذاً ف�نا  وأما الكيف فهو ا�جهول، ،وغ±هم من السلف الكرام ةا�ع� معلوم كما قال مالك وأم سلم ،ال ةوأهل السن

p ا�تشابه $الف مع�  ةبهذه الصفات داخل االتصاف ة¤نت كيفي، ستأثر اهللا بعلمه ولم يعلمه اjلقاه ما ا�تشابه بأن
اتصاف اهللا بها  ةأما كيفي ،معناها p اللغة معلوم من جهة ظهور معناها Xا، ة�كم فصفات اهللا جل وS ات،الصف

 .اهللا جل وS الإو}يفيتها وحقيقتها ف¶ من ا�تشابه اrي ال يعلمه 
p لغة العرب يع�  ءستوى S الÅاف ،ا�ع� Xاة مثًال معروف االستواء ةصف -رادا�ح� يفهم - االستواء ةومثال ذلك صف

S علو اهللا جل  ةأهل السن ةلك من أدلوr عتدال هذا معلوم،رتفاع وااليدل S العلو واال اءستوالفا ،عتدل وعالارتفع وا
تََوىتََوىتََوىتََوى{ ةوعال هذه اآلي ْْ َعرَعرَعرَعرْشْشْشِْش اسِ اسِ اسِ اْسْ

ْْ ْْ
 ال

َ
Sَ الَُن 
َ

Sَ الَُن 
َ

Sَ الَُن 
َ

Sَ َُن ْْ ْÒْÒÒÒ��  بهذا ا�ع� فإنه Ýا ال تصاف اهللا جل وعالا ةو�وها من اآليات أما كيفي }الرالرالرالر��
ر� اهللا عنها وأرضاها زوج  ةم سلمأوروي عن  ة،ه من أهل السنمام مالك رÒه اهللا وغ±وضح ذلك اإلأاهللا كما  الإيعلمه 
 ýXه اهللا بما نصه، عنهم ةا�شهور ةا�قال ةمعروف ةهل السنأوغ±هم من  ةمالك وأم سلم ،�اÒستواء اال( :يقول مالك ر

ثر عن أن هذا أيضاً القول و}ما قلت أ، )ةوالسؤال عنه بدع، يمان به واجبواإل) عقلهن ال(والكيف غ± معقول ، غ± �هول
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ثر عن ربيع ،ر� اهللا عنها ةأمنا أم سلم
ُ
 .p ا�سألة ةبن أô عبد الرÒن شيخ اإلمام مالك وهو قول أهل السن ةو}ذلك أ

إنما أحببت ا�نبيه حقيقة S هذا األمر �ال يفهم øم بن قدامة رÒه اهللا S أنه يرى ا�فويض، فحاشاه وهو من أئمة 
سنة كما هو معلوم، لكن øمه �مله كعادة أهل السنة Ò pل øم اXاس S أحسن ا�حامل، °مل øم ابن أهل ال

Rأن مراده بقو S ه اهللاÒا استأثر اهللا بعلمه، أما " ا�تشابه ما ورد بصفات اهللا�تشابه ما ورد بصفات اهللا�تشابه ما ورد بصفات اهللا�تشابه ما ورد بصفات اهللا: "قدامة رÝ ¶يع� كيفية اتصاف اهللا بها، ف
روف p اللغة ويعلمه T من نطق باللغة، وال مع� إلنكاره، و¹نما ورد إنكاره عن مع� هذه الصفات فمما هو معلوم ومع

 .أهل ا�فويض، وهم فرقة مبتدعة ليسوا من أهل السنة وا�ماعة p باب الصفات

    خخخخــــــــالنسالنسالنسالنس
wمعني S اللغة يطلق p النسخwمعني S اللغة يطلق p النسخwمعني S اللغة يطلق p النسخwمعني S اللغة يطلق p النسخ : : : : 

 .ةأو إزا�ه بال ي ءرفع · ة،زالالرفع و اإل -/
 .نقل ·ء و¸وR من مÉن إ� أخرت ،اXقل وا�حويل -1

 :هو S نوعw ةزالوهو الرفع واإل ا�ع� األول اللغويا�ع� األول اللغويا�ع� األول اللغويا�ع� األول اللغوي
�و  ،أي أن يقوم غ±ه مقامه :إ� بدلة زالفالرفع واإل، هذا *ه من حيث اللغة ،إ� غ± بدل ةورفع و¹زال ،إ� بدل ةرفع و¹زال

ذهب الشباب ذهب السواد وجاء اFياض جاء الشيب فهو  ،إ� بدل ةفهذا ا�ع� فيه رفع و¹زال "نسخ الشيب الشباب"قو¥م 
ومنه قوR جل  ،راح الظل وجاءت الشمس ،أي أذهبته وحلت �له "الشمس الظل تنسخ"كذلك قو¥م ، إ� بدل و¹زالةرفع 
ِلَهاِلَهاِلَهاِلَها{: وعال ْْ ْْ ِمث ِمث ِمث ِمثْْ ْوْ

َ
وَها أ
َ
وَها أ
َ
وَها أ
َ
ننننَْْْْها أ !! ٍ مٍ مٍ مٍ م!!

ْْ ْ±َْ ِ±َ ِ±َ ِت ِت ِت ِت $$$ِ$َ±ِ
ْْ ْْ
ْْ نُنِسَها نَأ نُنِسَها نَأ نُنِسَها نَأ نُنِسَها نَأ ْوْ

َ
و آيٍَة أ
َ
و آيٍَة أ
َ
و آيٍَة أ
َ
ْْ آيٍَة أ ْْ ِمن ِمن ِمن ِمْنْ هذا من حيث اللغة  ،ةاXاسخ ةآلياوأتت  ةذهبت اآلية ا�نسوخ }َما نَنَسخَما نَنَسخَما نَنَسخَما نَنَسْخْ

 .إ� غ± بدل ةهو S نوعw إ� بدل، والرفع واإلزال ةزالالرفع واإل
، فهل حل �له ·ء؟ ال، ذهب أي أبطلته وأزا�ه "سخت الريح األثرن"ومنه قو¥م  ،يقوم غ±ه مقامه الأي أ: إ� غ± بدل

 : ومنه قول العجاجاألثر، 

 با�در والقبض اrي ال ينسخ***إذا األ>دي حسبونا �نخوا

َطانُ َطانُ َطانُ َطانُ {: ومنه قوR تعا� ْْ ييييْْ �� ِ½ الشِ½ الشِ½ الشِ½ الش��
ْْ ْْ
��ُ َما يُلُ َما يُلُ َما يُلُ َما يُل يَنَسُخ اهللا�� يَنَسُخ اهللاَ يَنَسُخ اهللاَ هب ويبû تذ ،فينسخ اهللا ما يُل½ الشيطان ،p وساوس ومشاT تنسخ    }فففَفيَنَسُخ اهللاَ

 .إ� غ± بدل ةو¹زال رفعٌ  نسخٌ  األمر S ما ¤ن عليه، إذن
 اXقل وا�حويل    ا�ع� ا:اp 9 اللغة للنسخا�ع� ا:اp 9 اللغة للنسخا�ع� ا:اp 9 اللغة للنسخا�ع� ا:اp 9 اللغة للنسخ

ناسخات p وهذا ¤� ،األول أي مع عدم بقاء، نقل مع عدم بقاء األصل :p النسخ وهو نو>ن ةما زXا p ا�عا9 اللغوي
 ةا�تناسخ ةقوم من ا�بتدع س�ومنه  ،سخ ذهب األول ماتتفتن ،مع عدم بقاء األول ا�واريث فإنها تنتقل من قوم إ� قوم

 .ألنهم زعموا أن األرواح تنتقل من هي� إ� هي� ومن قالب إ� قالب
تَنِسُخ َما ُكنتُ تَنِسُخ َما ُكنتُ تَنِسُخ َما ُكنتُ تَنِسُخ َما ُكنتُ { :كنسخ الكتاب ومنه قوR تعا� نقل مع بقاء األول :اXوع ا:ا9 من اXقل وا�حويل ْْ ا نَسا نَسا نَسا نَْسْ �� ا ُكنا ُكنا ُكنا ُكن�� �� َملُونَ َملُونَ َملُونَ َملُونَ إِنإِنإِنإِن�� ْْ ْْ    ييييَعََععَْعْ أنا  }مممْمْ

ختلف األصو�ون حقيقة p او، األول اءإذن نقلت مع بق ،أنا نسخت، يبû؟ نعم هل يبû األوله نسختو أخذت الكتابإذا 
 ةسلفاً أن اrي يbجح أنه ليس p اللغة حقيق وقد قلنا ؟أو ا�جاز ةإطالق هذين ا�عنيS w النسخ هل هو بطريق ا�قيق

لكن S  ،ال¬ توضحها ةوتعرف بسياقها وسباقها وبالقرائن الوارد ةS وجه ا�قيق ةستعماالت عربياو�از بل *ها 
 :لو ا�جاز S أقواأا�قيقة  ريقp إطالق هذين ا�عنيS w النسخ هل هو بط األصو�وناjالف ا�وجود اختلف 

 .و�از p اXقل ة،p اإلزال ةأنه حقيققول ا�مهور  :األول
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 .قفال الشاüالوهو قول  ة،p اXقل و�از p اإلزال ةأنه حقيق :لقول ا:ا9ا
 ، وهو قول القا� اFاقِ فيهما الستعماRأنه مشbك لفظي بينهما  :القول ا:الث

�
  .والغزا� بوعبد الوها9 ال

 .هí�Pا�توì سنه  ا�ال�±! نِ وهو قول بن المُ  ،متواطئ: أينه مشbك معنوي بينهما أ :والقول الرابع

 ))))10101010((((    ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 : يرجع إ� أمرينÆسب ما يبدو �  موسبب اختالفه ،كب±اً  اختالفاً  صطالحاختلف العلماء p تعريف النسخ p اال

  .النسخ ذاته اعتباراFعض عرفه بواXاسخ،  اعتبارإن اFعض عرفه ب :األمر األول
  .ذ أن اXاسخ د�ل النسخ ال النسخ ذاتهإ ،النسخ ذاته اعتبارا9 وهو بأن يعرف حسب األمر ا:هو والصحيح اrي ينب� 

 وهذا األمر مهم جداً  ،و بيانأ هو اختالف العلماء p النسخ هل هو رفعٌ  :من أسباب اjالف p تعريف النسخ: األمر ا:ا9
ف فيه أوال قبل أن أنتقل إ� اjالن� سوف أبw أrلك اrي يظهر  ،ألنه يbتب عليه خالف قوي p تعريف النسخ

 أم بيان °سن أهل هو رفع تعريف النسخ p االصطالح، وقبل أن أبw أن النسخ 
ً
ما مع� الرفع وما مع�  ن أبw أوال

 .اFيان
 ،ا ¤نفلوال وجود اXاسخ F½ ا�كم السابق كم "هو إزالة الÅء S وجه لواله F½ ثابتاً الرفع الرفع الرفع الرفع : "ابن قدامة رÒه اهللا يقول

  .لكنه زال لوجود اXاسخ S وجه لواله F½ ثابتا
 لالثنwونسخت بأن الواحد  ،فمعناه فإن ا�كم األول مثل آية ا�صابرة ال¬ فيها وجوب مصابرة الواحد لع(ة أما اFيانأما اFيانأما اFيانأما اFيان

، أي انت6 ه p ذلك الوقتما ما دون ذلك فال، فهنا ا�كم األول وهو مصابرة الواحد لع(ة يقولون قد انت6 بذاتأ ،يصابر
  .R اً خر بيانأثم حصل بعده حكم  وقته،

ن ا�دة �ددة هذا بيان أل، وال يقال ارتفع اإلجارةفيقال قد انت6 عقد  ،فتمت هذه السنة ،سنة داراً  استأجرومثال ذلك من 
 .اإلجارةسنة فانتهت ويقال انتهت وال يقال ارتفع عقد 

سباب قبل تمام ا�دة فيقال ارتفع العقد وال ي سبب من األثنائها ألأو فسخ العقد p أء السنة ثناألو انهدمت ا�ار p أما 
وارتفاع العقد  ،ذن انتهاء مدة العقد هذا يسÏ بيانإوÀ بيان وا:انية رفع، ذن فالقضية األإ ،ن باR ï مدةأل ،يقال انت6

  .قبل انتهاء مدته هذا يسÏ رفع
انت6 وقته وجاء  ،R وقت �دد صالً أا�كم ال(« هذا ا�نسوخ  صالً أن النسخ بيان يقولون ألون فماذا يقول اrين يقو

 .ن هذا ا�كم ال(« ا�ديدواآل ،ن هذا وقته انت6أاXاسخ �بX wا 
و أد ا�نيا مأو�ن ما ندري هل هو بقاء إ�  ،صل فيه اFقاءاأل :أصحاب الرفع فيقولون هذا ا�كم ال(« ا�نسوخ امأ

فهو  ،دة هذه باقية فهو مطلق فجاء اXاسخ ورفع حكمها�صل أ ،عندنا حكم Ê« مطلق فجاء رفعه ،و غ±ه، الأ�دد 
 .اً ذإرفع 

 .األمرÈار ا�ار لوضح إمسألة  ملعل بذلك يتضح الفرق بw الرفع واFيان، ولو تصورت
تمت هذه  ،سنة من استأجر داراً  ،ن شاء اهللاإع واFيان T ما سيأ³ نه يbتب S فهم الفرق بw الرفخرى ألأوسأعيد مرة 

 .ا�دة الكتمالهذا بيان  ، انت6 عقد اإلجارة،السنة
، إذا غربت الشمس � غروب الشمسإالصيام من طلوع الفجر  ا�كم اrي يأ³ ويكون �دد الوقت، مثال مثله مثل

فال نقول جاءت آية فنسخت آية الصيام p  ،ألنه �دد بفbة ،بيان هذا ليس نسخ بل هو هل هذا نسخ؟: يفطر الصائم
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 .� وقت ا�غرب وجاء وقت ا�غرب فانت6 مدة الصيام فحينئذ هذا بيان �دة الصيامإالصيام �دد ف ،ا�غرب
�الك بفسخ العقد مطاFة ا حصل وأ ،وبعد م� أربعة أشهر انهدمت ا�ار ،ن العقد سنةأالرفع فيتصور p هذا ا�ثال ب امأ

 .ما انت6 رفع العقد ، ماذا °صل؟و الbا� S فسخ العقدأحصلت اإلقالة  ، إذني سبب من األسبابأل
T اآليات ا�نسوخة  ة،مثال مطلق ةية ا�صابرآ ،ن النسخ رفع، يقولون ا�كم ال(« مطلقأوهذه وجهة نظر القائلw ب

مÉنية أن يستمر إجاءت اآلية اXاسخة رفعت ا�كم مع  افلم ،مطلق نه باقٍ أ األصل p ا�وجه إ� بيت ا�قدس ،مطلقة
فاXاسخ  ،Z مطلقة ،ال ن ¥ا وقت �دد،أية ا�صابرة بآإ� بيت ا�قدس أو  با�وجهية القبلة آن أنا ما أعرف أف، داببد اآلأ

 .جاء ل±فع هذا اإلطالق ويأتينا حكم Ê« وينسخ ا�كم ال(« السابق
     ::::S ثالثة أقوالS ثالثة أقوالS ثالثة أقوالS ثالثة أقوال    بيانبيانبيانبيانو و و و أأأأالعلماء p النسخ هل هو رفع العلماء p النسخ هل هو رفع العلماء p النسخ هل هو رفع العلماء p النسخ هل هو رفع اختلف بعد هذا نقول و
 .وبهذا قال ©هور األصو�w و اختاره بن قدامة رÒة اهللا ،النسخ رفع: القول األول •
 pاوقال به بعض األصو�w ¤لرازي واFيضاوي وا�وي� والقر ،ونسب هذا إ� الفقهاء ،ن النسخ بيانأ: القول ا:ا9 •

 .وغ±هم
خر آوهو رفع rلك ا�كم Æكم  ،ن النسخ بيان �دة ا�كم ا�نسوخ p حق الشارعأا�فصيل وهو  :القول ا:الث •

wق ا� فÆ، ما ¤ن معلوم Sاسخ اXا� فإ ،عندهم لو لم ي�ل ا wالشارع وب wفبالنسبة للشارع فهو  ،ذن يفرقون ب
� بيت إنه سيجعلنا نتجه أفيعلم سبحانه  ء· هم ما ¤ن وما سيكون فهو ال �k عليفاهللا تعا� يعل ،بيان ألنه يعلم

p وقت يعلمه  ة فيصابر الواحد للع(ةنه سي فنا بآية ا�صابرأا�قدس برهة من الزمن ثم ينسخه p وقت يعلمه، ويعلم 
��    ففففِ ِ ِ ِ {³ قوR تعا� أوي ن��

َ
ن وََعِلَم أ
َ
ن وََعِلَم أ
َ
ن وََعِلَم أ
َ
ْْ وََعِلَم أ ُكمُكمُكمُكْمْ ْْ نْْ نَ نَ ��ُ ُ ُ ُ قققَقنَ َف اهللاَف اهللاَف اهللاَف اهللا�� �� ََن َخفََن َخفََن َخفََن َخف��

ْْ ْْ
ِ ِ ِ ِ اآلاآلاآلاآل ْْ ْwَِْلبُوا ِمائَتwَِلبُوا ِمائَتwَِلبُوا ِمائَتwَِلبُوا ِمائَت ْْ ْغْ غَ غَ ٌٌ    فففَفغَ ٌٌ َصابَِرة َصابَِرة َصابَِرة َصابَِرةٌٌ ْْ ِمئَة ِمئَة ِمئَة ِمئٌَةٌ ُكمُكمُكمُكْمْ ْْ ْْ ِمن ِمن ِمن ِمنْْ ْْ يَُكن يَُكن يَُكن يَُكْنْ ًفا فَإِنًفا فَإِنًفا فَإِنًفا فَإِْنْ ْْ ْْ َضع َضع َضع َضْعْ صبحت أف }يُكميُكميُكميُكْمْ

ن هذا القول ال أما ا� ف فال يعلم ف¶ p حقه رفع، وا�قيقة أ ،ذن يعلم هذا جل وعالإ لالثنw،من الواحد  ةا�صابر
أما اهللا جل  ،نما يريدون به p حق ا� فإلنسخ رفع ن اأول اrين يقولون صحاب القول األأألن األول، kرج عن القول 

kرج عن  القول ا:الث الهذا ، فأتصور أن � ذلكإيعلم باXاسخ وا�نسوخ وم� سيكون النسخ وما الشك أنه وS ف
  .�شهورةا�نفية كما p كتبهم ا ليهô زيد ا�بوü وعأنقل عن ، وهذا القول ا:الث با�فصيل ول فيما يظهرالقول األ

     ::::صطالحصطالحصطالحصطالحعريف النسخ p االعريف النسخ p االعريف النسخ p االعريف النسخ p االتتتت
 Rه اهللا قوÒا ذكره ابن قدامة رÝ عريفات�لة ونسب -أول هذه ا	عبدإهو نقله عن بعض ا�ع �القا � �	ا�بار ا�ع 

ا�كم ا:ابت باXص ا�تقدم زائل S وجه لواله ا�كم ا:ابت باXص ا�تقدم زائل S وجه لواله ا�كم ا:ابت باXص ا�تقدم زائل S وجه لواله ا�كم ا:ابت باXص ا�تقدم زائل S وجه لواله     مثلمثلمثلمثلن ن ن ن أأأأالنسخ هو اjطاب ا�ال S النسخ هو اjطاب ا�ال S النسخ هو اjطاب ا�ال S النسخ هو اjطاب ا�ال S : -ا�عروف صاحب كتاب ا�غ�
 ....Éن ثابتاÉن ثابتاÉن ثابتاÉن ثابتالللل

  :ن يناقش هذا ا�عريف من وجوهأويمكن 
، فاألوÀ أن ال تعريف للنسخ ذاته اrي هو رفع ا�كم أو اللفظ ،ن هذا تعريف للناسخ اrي هو اjطابأ :األولالوجه 

  .يعرف النسخ ال اXاسخ
فعل الرسول ص� اهللا عليه وسلم مع ذ قد يكون النسخ بإ ،ه غ± جامعأناrي يلحظ S هذا ا�عريف أيضا  :األمر ا:ا9

ذ ، إذن هذا ا�عريف غ± جامعإ ،يشمله ا�عريف ذا ¤ن فعل هذا الإطيب  "اjطاب ا�ال"هو يقول هو و، نه ليس $طابأ
كنسخ الوضوء Ýا مسته اXار بأكل الشاه ولم  ،نه ليس $طابأقد يكون النسخ بفعل الرسول ص� اهللا عليه وسلم مع 

هل العلم هذا ناسخ لقوR ص� اهللا عليه أهذا يقول فيه بعض  ،كل شاه ولم يتوضأأد عنه ص� اهللا عليه وسلم أنه ور ،يتوضأ
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  .)توضؤا Ýا مست اXارتوضؤا Ýا مست اXارتوضؤا Ýا مست اXارتوضؤا Ýا مست اXار( وسلم
ذن هذا ا�عريف يؤخذ إ ،بأحد ا�دارك ال¬ ليست $طابو أ قرار الرسول ص� اهللا عليه وسلمإقد يكون النسخ بو}ذلك 

 .عنه غ± جامأعليه 
مباÊة  "ا�كم ا:ابت"لم يقل p ا�عريف  ذا�ا "ا�كم ا:ابت مثلمثلمثلمثل"اrي يؤخذ S هذا ا�عريف قو¥م  :مر ا:الثاأل

  .نما رفع ا�كم ا:ابت نفسه ال مثلهإن النسخ أل ؟ فال مع� للمثلية هنا)مثل(دون *مة 
ال برفع ©يع إ -S هذا ا�عريف- نه ال يتم نسخ ا�كمأ :عليه دُ رِ نه يَ أأقول p بيان االعbاض S هذا ا�عريف  إذن

ويالحظ S  "ا�كم ا:ابت مثلمثلمثلمثل"فال مع� لقوR  ،ليس بصحيح، قد يرفع ا�كم وال ترفع مثيالته ا�ماثالت R وهذا ما
ا�كم ا:ابت باXص  مثلأن  النسخ هو اjطاب ا�ال S"ن أا�بار بأنهم قالوا  تعريف ا�ع	لة هذا أو بعضهم ومنهم عبد

ا�كم  مثلمثلمثلمثل"هو ا�نسوخ عندهم ف ،مباÊة "ا�كم ا:ابت"ولم يقولوا  "ا�تقدم زال S وجه لواله لÉن ا�كم ثابت
  .بينما هو عند غ±هم ا�كم ا:ابت نفسه ،وليس ا�كم ا:ابت نفسه "ا:ابت

وقد  ،يمكن تدريسها بمعزل عن العقيدة صول الن األأول أق وأنا ،مرين يتعلقان بمعتقد ا�ع	لةوا�ع	لة قالوا ذلك أل
تظهر  والفروع ال ،نها أصول وليست فروعأل ،p معزل عن العقيدة الفقهصول أن يدرس أراد أذا إkطئ كث± من اXاس 

ن يكون أÈب  الفقهصول أل�م عن لتصدى يrلك ا�رء عندما  ،صول فتظهر فيها العقائد p الغالبأما األ ،فيها العقائد
فإن  ،شعرية أو غ±هاأو األ اع	الصول Ýن ¤ن ¥م توجه p ل األهمتفطنا للقضايا العقدية ال¬ kتارها بعض العلماء من أ

فينب�  ،يتفطن R كث± من اFاحثp w أصول الفقهال وهذا ما قد  ،ابعة من معتقداتهمنحيانا كث±ة تكون اختياراتهم أ
 .ث±اتأمله وا�نبه R ك

 ؟"ا�كم ا:ابت نفسه" والوولم يق "مثل ا�كم ا:ابت" نهنا مثال �اذا يقولو
والعلماء كما تعلمون اختلفوا  ،وامررادة p األاألمر األول مذهب ا�ع	لة p اشbاط اإل :مريننما ¤ن ذلك ألإp ا�قيقة 
 .رادة p األمراشbاط اإل

شاعرة ال يرون اشbاط ذلك فليس T مر ف� ما أمر اهللا به فهو يريده و°به، بينما األرادة p األفا�ع	لة يقولون تشbط اإل
أهل السنة قد توسطوا p هذا األمر ووفقوا للحق فيه وá  أنومعروف  ،بل قد يأمر اهللا بما قد ال يريده ،ما أمر اهللا به يريده

 رادةفتشbط اإل ،رادة الكونية القدريةة ا�ينية ال(عية وبw اإلرادغ±ه من ا�سائل وهللا ا�مد وا�نة، فهم يفرقون بw اإل
فيأمر بالصالة والز®ة والصيام  ،ألن اهللا ال يأمر أمرا Êعيا إال فيما °به ،p األمر )رادة ا�ينية ال(عيةاإل(p اXوع األول 

 .وصلة األرحام وغ±ها من األمور
 ،فإن ما يقع p الكون من مقادير قد تكون Ýا °به اهللا وÝا ال °به جل وعال ،شbطالكونية القدرية فإنها ال تأما اإلرادة 

رادة ذن فاإلإ، وقدراً  كوناً  ومعصية العاT ال °بها اهللا ويبغضها وZ مقدرة ،وقدراً  اهللا وقد تقع كوناً  افطاعة الطائع °به
وهذا p ا�قيقة  ،هذا عند أهل السنة ،رادة الكونية القدريةاإل رادة ا�ينية ال(عية وال يشbط pنما يشbط p اإلإباألمر 

�ه ا�ع	لة هناإوهو هنا سبب �ا ذهب  ،ردت ا�ذك± بهأ ،مبحث عقدي معروف . 

òقبيح العق�وا wحس�ا p لة	لة يرون أن  ،السبب األقوى من وجهة نظري هو مذهب ا�ع	قبيح راجع فا�ع�وا wحس�ا
  .فعل ويعرف بالعقل� ذات الإ

 . والعقل ال مدخل R ،ال بال(عإحسن وال قبح  أنه ال :واألشاعرة يرون
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هو حسن وقبيح يعرفه  واألفعال منها ما ،العقلبأن حسن األفعال وقبحها ثابت  :وأهل السنة توسطوا p ذلك يقولون
فيفرقون بw  ،ال بال(عإيكون  ا:واب والعقاب ال تََرتُبب األحÉم من وجوب و}راهة وجواز وغ±ها وتُ رَ تَ  لكنّ  ،العقالء

رتب عليه حكم أن أÈوز  لكن ال ،فاXاس يدر}ون ما ينفعهم وما يåهم ،ح القبيحبْ سن وقُ ن ا�َ سْ راك العقò �ُ داإل
»Ê )لة	ال(عإنما مرده ¹و) كما يقول ا�ع � . 

قالوا ألنها حسنة p  ؟يقول ا�ع	لة �اذا أمر اهللا باألشياء إذا حصل النسخ يرفع ا�كم ال(«، أنه rلك قضية النسخ
 ،نما لكونها حسنة p ذاتها فأمر اهللا بها¹ليس حسنها ألجل أمر اهللا بها و ،ذاتهاp ذاتها، يع� اهللا أمر باألشياء ألنها حسنة 

ال يرونه  وهذا ما ،� غ± حسنإ نقلب ا�سنلو قيل بالنسخ هنا ال عندهم، يع� و¹ن نسخت ال ينقلب ا�سن إ� قبيح
لو ¤نت القضية p أوامر اهللا فاهللا يأمر بÅء ثم ين6 عنه بعد  ،ألنهم يقولون ذوات األفعال حسنة p نفسها فأمر اهللا بها

بح سن وال قُ فإذا لم يكن ذلك العw فيه حُ  ،شÉل p ذلك، ألن أوامره äعل األشياء حسنة ونواهيه äعلها قبيحةإذلك فال 
 .القول اذهشÉل S إدرك فيه ا�سن وال القبح فال وال يُ 

بعد ذلك نسخها فينقلب لو و ،فأمره بها كشف �ا فيها من حسن ،لكن S قول ا�ع	لة يقولون أن اهللا أمر بهذه األشياء
ال يقولون " ا:ابت ا�كم مثلمثلمثلمثلهو اjطاب ا�ال S ": فثلك يقولون p تعريفه ،ال يصح عندهم ا�سن قبيح وهذا ما

هذا بالنسبة �ذهبهم وهو  ،والقبح ذاp ³ األشياءألن ا�سن عندهم ل� ال يقعون p تقبيح ا�سن،  "ا�كم ا:ابت"
 . هذا ا�عريف األول من تعريفات النسخ ،مذهب باطل كما هو معلوم

وهذا ا�عريف هو S طريقة من قال  ،طاب ثانطاب ثانطاب ثانطاب ثانكشف مدة العبادة كشف مدة العبادة كشف مدة العبادة كشف مدة العبادة $$$$ :النسخن أيقول ابن قدامة وقال قوم  :ا�عريف ا:ا9ا�عريف ا:ا9ا�عريف ا:ا9ا�عريف ا:ا9
ن أويمكن  م، وغ±هpواختاره من األصو�w الرازي وا�وي� والقرا ،وهو ا�نسوب إ� الفقهاء ،رفع ن النسخ بيان البأ

  :يناقش هذا ا�عريف من ناحيتw كما ناقشه ابن قدامة رÒه اهللا
براهيم إوهو أمر اهللا  ،وقد دل S ذلك ا��ل ،ن نسخ العبادة قبل وقتها جائز�اذا؟ أل ،نه تعريف غ± جامعأ :األمر األولاألمر األولاألمر األولاألمر األول

�س صلوات وليس فيه بيانكذلك نسخ �سw صالة إ ،}َوفََدَوفََدَوفََدَوفََدفْفْفْْفنَاهُ بِِذبنَاهُ بِِذبنَاهُ بِِذبنَاهُ بِِذبٍْْْْح َعِظيمٍ ٍح َعِظيمٍ ٍح َعِظيمٍ ٍح َعِظيمٍ {بذبح ابنه ثم نسخ ذلك قبل أن يذÆه  �، 
 براهيم اآلن ماإ ،بدأنا p العبادة صال ماأاآلن  "هو كشف مدة العبادة"ذن هذا قبل أن تبدأ العبادة، يقول إ ،نما هو رفع¹و

و®ن بالء مبينا كما قال اهللا جل وعال  ،لما رأى اهللا صدقه واختØهف ،فعل مقدمات اrبحو ،ابنهأمر بذبح  وه ابنهذبح 
  .ومنة سخه ورفعه عنه كرما منهن

ُ  فعْل تُ ووقبل أن يؤمر بها  ،أحد �سw صالة ل! َص لم يُ  ،� �س صلواتإنسخ �سw صالة p كذلك  ذن النسخ ال إ ،سختن
ذن هذا ا�عرف غ± ؟ إفكيف يقال ذلك، لم °دد R مدة ذ أن من ا�نسوخات ماإ ؟بيان و}شف للعبادة هن يقال بأنأيصح 
  .جامع

ِل لِ ِل ِل { فيكون مثال قوR جل وعال ،ص و}ذلك الغايةيإذ يدخل فيه ا�خص ،مانع نه غ±أ: ألمر ا:ا9ألمر ا:ا9ألمر ا:ا9ألمر ا:ا9اااا ْْ ليليليليْْ
��  ال��
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 .وهذا لم يقل فيه أحد ،ن فيه كشف مدة العبادة وليس فيه مع� الرفعأل ،S هذا ا�عريف نسخاً 

    ))))1í1í1í1í((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
 : م عن تعريف النسخ وذكرنا p ذلك تعريفwقد سبق p حلقة سابقة ال�

 .ا�ع	لةبعض تعريف  ::::ولولولولاألاألاألاأل �
وقد نوقشت تلك ا�عريفات بما  ،كشف مدة العبادة $طاب ثان :تعريف الفقهاء اrين عرفوا النسخ بأنه ::::ا:ا9ا:ا9ا:ا9ا:ا9 �
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Ëعريفات، و ،�سبه إن شاء اهللا يك� ويش�ي رجحولعل سوف نكمل بقية اrي تعريف ابن قدامة اrه هو ا
 :بأنه فابن قدامة رÒة اهللا عرف النسخ ،سنتناوp R بدء هذه ا�لقة

 ....رفع ا�كم ا:ابت رفع ا�كم ا:ابت رفع ا�كم ا:ابت رفع ا�كم ا:ابت $$$$طاب متقدم طاب متقدم طاب متقدم طاب متقدم $$$$طاب مbاطاب مbاطاب مbاطاب مbاLLLL عنه عنه عنه عنه
وجه لواله F½ ثابتا، لوال وجود اXاسخ F½  إزالة الÅء S :ذكر هذا ا�عريف هو نيقصد به ابن قدامة وغ±ه Ý: الرفعالرفعالرفعالرفع

 .ا�نسوخ ثابتاً 
Rي±ا "رفع ا�كمرفع ا�كمرفع ا�كمرفع ا�كم "قوÜ اقتضاء أو wطاب اهللا ا�تعلق بأفعال ا� فjأي ا�كم ال(« وهو ا. 

 Rاءة األ "رفع ا�كم ا:ابت رفع ا�كم ا:ابت رفع ا�كم ا:ابت رفع ا�كم ا:ابت $$$$طاب متقدمطاب متقدمطاب متقدمطاب متقدم""""قوØارتفاع حكم ال S طاب ا�الjز به ابن قدامة عن اbفال  ،صليةاح
 .و¹نما هذا يعتØ بداية ت(يع ،يعتØ نسخا

 Rارتفاع األ """"فع ا�كمفع ا�كمفع ا�كمفع ا�كم$$$$طاب متعلق برطاب متعلق برطاب متعلق برطاب متعلق بر""""قو S ز به عن ا�وت وا�رض وا�نون و�وه ذلك من األعذار ا�الةbم واحÉح
  .لكنها ليست $طاب

 Rعنه عنه عنه عنه""""قو LLLLاbامbامbامbطاب ا�تصل ¤ال ،أي متأخر عنه "مjة اهللا عن اÒز به ابن قدامة رbستثناء وال(ط والغاية و�و واح
 ،هذا بالنسبة �عريف ابن قدامة وÊح ¥ذا ا�عريف ،نسخ تال�م وليس ن هذه األمور بيان إلتمام مع�إف ،ذلك

wعريف من وجه�ويمكن مناقشة ا : 

 ،وسلم أو إقراره أو إشارته هن النسخ قد يكون بفعل الرسول ص� اهللا علي�اذا ؟ أل ،نه تعريف غ± جامعأ: الوجه األولالوجه األولالوجه األولالوجه األول
رفع ا�كم ا:ابت $طاب متقدم "جعل اXاسخ هو اjطاب فحسب،  وهنا p ا�عريف إنما هو قد ،وهذا *ه ليس $طاب

وقد يكون فعال من اýX  ،وقد يكون ذلك خطابا ،هنا اXاسخ وا�نسوخ جعله فقط �رد خطابف "ه$طاب مbاL عن
 .فاد ا�عرّ ¥ذا ا�عريف غ± جامع فهو ال يدخل فيه بعض أفر ،أو غ± ذلك ،ص� اهللا علية وسلم أو إشارة أو إقرارا

نسخ أن الألنه سيأ³ معنا  ،نه ال يشمل نسخ ا�الوة دون ا�كمأوجه ال¬ تؤخذ S تعريف ابن قدامة من األ: الوجه ا:ا9الوجه ا:ا9الوجه ا:ا9الوجه ا:ا9
نسخ  ا�عريفهذا  هنا ال يشملفنسخ ا�كم دون ا�الوة، نسخ ا�كم وا�الوة معا، ، ، نسخ ا�الوة دون ا�كمأنواع

ن ابن عbاضات ألإذن نقول قبل أن نذكر اال ،وا�عريف ال يشمله ،نسخ للفظ وليس للحكمألنه  ،دون ا�كما�الوة 
ذكرها رÒه اهللا مع الرد  ة،يعbض S هذا ا�عريف اعbاضات �سقد نه أقدامة رÒه اهللا ذكر بعد أن أورد هذا ا�عريف 

ن نبw أما p ختام تعريف النسخ فيحسن أ ،آخر ن شاء اهللا سندرجها p مÉنها و#علها p عنوانإوهذا  ،عليها ©يعا
 :ن يعرف النسخ بأنهأنه يمكن أفاrي يظهر  صطالحصطالحصطالحصطالحتعريف النسخ p االتعريف النسخ p االتعريف النسخ p االتعريف النسخ p االp هذا األمر p  ا�عريف اrي يbجحا�عريف اrي يbجحا�عريف اrي يbجحا�عريف اrي يbجح

    ))))رفع حكم Ê« أو لفظه بد�ل من الكتاب أو السنة مع تراخيه عنهرفع حكم Ê« أو لفظه بد�ل من الكتاب أو السنة مع تراخيه عنهرفع حكم Ê« أو لفظه بد�ل من الكتاب أو السنة مع تراخيه عنهرفع حكم Ê« أو لفظه بد�ل من الكتاب أو السنة مع تراخيه عنه((((
»Ê رفع حكم»Ê رفع حكم»Ê رفع حكم»Ê ه ا رفع حكمÒتعريف ابن قدامة ر p هللا وغ±ههذا م3 معنا. 

سواء  ،ألننا لو قلنا رفع حكم Ê« فقط لÉن رفعا للحكم ال(« ،مكبه ليشمل نسخ ا�الوة دون ا� ء� لفظهلفظهلفظهلفظهأو أو أو أو 
نها فإوهذا وارد عندنا مثل آية الرجم  ،نسخ ا�الوة فقط دون ا�كم )رفع ( فال يشمل ،¤ن مع نسخ ا�الوة أو بدون
 "رفع ا�كم ا:ابت $طاب متقدم"ألنه قال  ،ال يشملها تعريف ابن قدامة السابق فع� هذا ،منسوخة ا�الوة دون ا�كم

حن فنحسب، فية الرجم عندما نسخت تالوتها لم ينسخ ولم يرفع حكمها و¹نما نسخت ا�الوة آ ،للحكم اً وهذا ليس رفع
نسخ ا�الوة  ،ألنواع النسخ ©يعا ليشمل نسخ ا�الوة دون ا�كم فيكون هذا ا�عريف شامالً  "أو لفظه"تينا بقيد هنا أ

 .نسخ ا�كم وا�الوة معا كما سيأ³ معنا إن شاء اهللا ،نسخ ا�كم دون ا�الوة ،دون ا�كم
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فUء بلفظ  ،ف النسخ�ء بلفظ د�ل بدل اjطاب عند كث± Ýن عرّ  )بد�ل من الكتاب أو السنةبد�ل من الكتاب أو السنةبد�ل من الكتاب أو السنةبد�ل من الكتاب أو السنة(وá ا�عريف أيضا قول 
ألن  ،فلفظة د�ل هذه تغنينا وزيادة S لفظة اjطاب ،اإلطراء واإلشارة و�و ذلكليشمل اjطاب والفعل و "�لا�"

النسخ فقد يكون  ،عم من ذلكأ ما هو نريدلكن  ،وا�نسوخ خطابا ،اjطاب ليس فيه إال �رد اXاسخ أن يكون خطاباً 
 .ن مثلناأكما سبق و فعالً 

وقبل أن انتقل إ� االعbاضات S تعريف ابن قدامة ال¬  صطالح،وبهذا نكون قد انتهينا من تعريف النسخ p اال
 :°سن أن أقف S فائدة مهمة p موضوع النسخ وهو أن ،ذكرها ومناقشتها

عندما  ،تعريفات عند ا�تأخرين من العلماءإنما Z  ،هذه ا�عريفات للنسخ ال¬ ذكرناها ورجحنا منها ا�عريف األخ±
فإنه  أما النسخ عند ا�تقدمp w عõ الصحابة ومن حو¥مأما النسخ عند ا�تقدمp w عõ الصحابة ومن حو¥مأما النسخ عند ا�تقدمp w عõ الصحابة ومن حو¥مأما النسخ عند ا�تقدمp w عõ الصحابة ومن حو¥م ،بهذه الكيفية ليه العلماءأصبح النسخ مصطلحا اصطلح ع

يتوهم ا� ف إرادته من اXص وهو غ±  ورفع ما وبيان ا�جمل وÜصيص العام تقييد ا�طلق يشمل مع ما ذكر p ا�عريف
وهذا إنما سموه كذلك �ضمن  ،إ� غ± ذلك ،سخوالصفة ن ،وال(ط نسخ ،ستثناء نسخألنهم ¤نوا يسمون ح� اال ،مراد منه

rا إذا قرأ أحدنا  ،فالنسخ عند ا�تقدمw هو بيان ا�راد بغ± اللفظ بل بأمر خارج عنه ،ذلك رفع داللة الظاهر وبيان ا�راد
 Zم ابن عباس أن هذه اآلية منسوخة وø ما فال يستغرب ذلك ألن مفهوم النسخ عند ا ةمقيدة أو ×صوصمثال wتقدم�

وجود هذا ا�صطلح وهو مصطلح النسخ نقصد بالنسخ p  ترسب ولعلنا بعد ، عند ا�تأخرينصطالÍعم من النسخ االأهو 
فال مشاحة p ذلك مادام أن القضية �رد اصطالحات وال يbتب  ،T ما نقول هو النسخ ا�صطلح عليه عند ا�تأخرين

wعليها ·ء مع، wصيص العامفال بأس أن نفرق بÜ ، فال  ،وبيان ا�راد من ال�م و�و ذلك ، والنسخ،وتقييد ا�طلق
نما هو إذا ترسبت ا�صطلحات وأصبح ا�راد منها ظاهر وحصل ا�فريق بينها وS ذلك فسيكون ال�م p النسخ إبأس 

ن يقرأ p كتب ا�فس± أو p حببت ذكر هذه الفائدة ألنه يرى بعض مأولكن  ،النسخ ا�صطلح عليه عند ا�تأخرين
rلك فال يغb  ،أو تقييد ا�طلق ،م ويأÜ p ³صيص العام فيسميه نسخاحو¥من وøم للمتقدمw من الصحابة  غ±ها
بل مرادهم p ذلك هو بيان ا�راد بغ±  ،ن ا�قصود هو النسخ ا�صطلح عليه عند ا�تأخرينأيكون p ذهنه وال  ،rلك

 .و بأمر خارج عنهنما ه¹اللفظ و
 رÒه اهللارÒه اهللارÒه اهللارÒه اهللا    ةةةةعbاضات S تعريف ابن قدامعbاضات S تعريف ابن قدامعbاضات S تعريف ابن قدامعbاضات S تعريف ابن قداماالاالاالاال

 .ن هناك اعbاضات �سة S هذا ا�عريفأن ذكرناه وناقشناه ذكر أابن قدامة تعريفه اrي سبق و أورد أنبعد 
ذن �ن p إ ،عbاضات اعbاضان S ا�عريف ذاته، وا:الثة األخرى تعتØ كأدلة �نكري النسخ أصالاألوالن من هذه اال

خر وا:الثة األ ،اعbاضان منها خاصان با�عريف ذاته ،�س اعbاضات أمام عbاضات هذه ال¬ ذكرها ابن قدامةاال
 .نكار النسخ با�ملةإp  ة>م

S سبيل أنه ربما يقال أوردها ابن قدامة  اعbاضات حقيقية اعbض بها عليه، وربما يكون كونتوهذه االعbاضات قد 
  .ذا، فيجاب عنه بكذاك

وما ال ثبات  ،وا:ابت ال يمكن رفعه ،R ثباتن يكون رفعا �كم ثابت أو �ا ال أ إما قالوا الرفع ال kلو: ولاالعbاض األ
 .حاجة إ� رفعه ألنه مرتفع بنفسه R ال

ف النسخ قدامة السابق عرّ  فتعريف ابن ،ن االعbاض منصب S *مة رفعأاآلن يقول ابن قدامة  ؟مع� هذا ال�م ما
 Rعنه"بقو Lاbض عليها) رفع(*مة  "هو رفع ا�كم ا:ابت $طاب متقدم $طاب مbضون أن  ،اعbالرفع "يقولون ا�ع
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إذا ¤ن  ،يع� �كم غ± ثابت غ± مطلق "ثبات R أو �كم ال" كم ثابثالرفع � إما أن يكون "لÅء ثابت ماال kلو إ
ألنه مرتفع بنفسه فسيكون R وقت �دد  ،°تاج إ� رفع ال ثبات R ال وما ،يمكن رفعه ال مستمرمطلق  حكم ثابت

فهذا ال  ،ألنه هذا ا�كم إما أن يكون ثابتا مطلقا ال يتغ± ،ويرتفع بنفسه، فيقولون النسخ Xا اعbاض S كونه رفع
بنفسه يرتفع ال حاجة إ� رفعه ألنه سيأ³ وقت و فهذا ،و¹ما أن يكون حكم غ± ثابت يع� مؤقت �دد ،يمكن رفعه

 . عbاض األولهذا اال وقته، نت6إذا ا

Rاض بقوbاالع S وأجاب ابن قدامةRاض بقوbاالع S وأجاب ابن قدامةRاض بقوbاالع S وأجاب ابن قدامةRاض بقوbاالع S ثابتاً ألن  ،أن هذا فاسد :وأجاب ابن قدامة ½F وجه لواله S ا�راد بالرفع هنا هو رفع �كم ثابت، 
توجه ا�صF òيت  ¤ن ،الصالة إ� بيت ا�قدسp وجه p أول اإلسالم ا� ، ¤نيع� مثال نسخ ا�وجه إ� بيت ا�قدس

فالرسول ص� اهللا عليه وسلم ما ¤ن  ،وقد ارتفع S وجه لواله F½ ثابتا ،وجاءه النسخ فرفعه وقد ¤ن ثابتا ،ثابتا ا�قدس
َضاَهاَضاَهاَضاَهاَضاَهاق{يدري  ْْ َك قِبَك قِبَك قِبَك قِبْْْْلًَة تَرلًَة تَرلًَة تَرلًَة تَْرْ �� َنَنَنَن��

!! !!
�َماء فَلَنَُو�َماء فَلَنَُو�َماء فَلَنَُو�َماء فَلَنَُو �� ِهَك pِ السِهَك pِ السِهَك pِ السِهَك pِ الس�� ْْ َب وَجَب وَجَب وَجَب وَْجْ 99 ْْ نََرى  نََرى  نََرى  نََرى ييييََقلََقلََقلََقل99 َدَدَدَدْْ // فهو اآلن أمام حكم Ê« ثابت غ± �دد بوقت، وهو }//

فلما جاء الوقت ال يدري م� يأ³، و ¤ن عليه الصالة والسالم متشوف للتوجه إ� الكعبة ا�(فة، لكن أمر اهللا لم يأت،
rََرامِ ََرامِ ََرامِ ََرامِ { :ره اهللا تعا� جاء النسخي قدّ ا

ْْ ْْ
ِجِد ا�ِجِد ا�ِجِد ا�ِجِد ا� ْْ َمسَمسَمسَمْسْ

ْْ ْْ
َر الَر الَر الَر ال ْْ َهَك َشطَهَك َشطَهَك َشطَهَك َشْطْ ْْ !! وَج وَج وَج وَْجْ أصال  ،ع �كم ثابت S وجه لواله F½ ثابتافْ ذن رَ إ }فََولفََولفََولفََول!!

rلك قول  ،فجاء اXاسخ وقطع ذلك اFقاء وا:بات واإلطالق ،اXاسخ �ا جاء هو جاء وا�كم ال(« األصل ثباته وبقائه
 ،العقود pلواله لÉن ثابتا ¤لك� من ا�كسور والفسخ S وجٍه �راد بالرفع هنا هو الرفع �كم ثابت إذ ا"ابن قدامة 

لمنسوخ S لرتفاع اrي هو يقول هذا اال "وارتفاعه غ± Ýتنع عقال ألنه ال يلزم من فرض وقوعه �ال rاته وال لغ±ه
فإذا  ،مستحكمة ةناء بنيفبنية اإل ،ناءا مثل الك� اrي يعرض لإلوجه لوال وجود اXاسخ F½ ا�نسوخ ثابتا مطلقا هذ

ناء R ش� سداü أو دائري فإذا جاء الك� تغ± ذلك فقد يكون اإل اإلناء،ستحÉم p حصل الك� ارتفع ذلك اال
لك� من ¤ ،تا مطلقانه جاء ورفع ا�نسوخ ولوال وجود اXاسخ F½ ا�نسوخ ثابأصل p اXاسخ فيقول األ ،الش� وانت6

 انهدم اFيت مثال �دة سنة فطرأ طارئ S اFيت إÈارالعقد كما مثلنا به سابقا إذا ¤ن عقد  ،ر والفسخ من العقودوكسا�
فا� ف ال يدري م� °صل  ،ففسخ العقد مثل حصول اXاسخ ،فيتم فسخ ورفع العقد ،بعد أربعة أشهر من م� العقد

وما >د  ،فطرأ طارئ فأخرج العقد عن مدته وعما وضع R ،مدته الزالت موجودة ةقد p عقد اإلجارو}ذلك العا ،اXاسخ
فكذلك  ،بل ارتفع وفسخ ،وال يقال انت6 العقد ،ربعةأفارتفع العقد بعد مدة ثالثة أشهر أو  ،يصلح أن يكون Ýا يعمل به

ض وقد اعbُ  ،هذا رد ابن قدامة ،ا�نسوخ وجاء العمل باXاسخ ع العمل با�كم ال(« السابقَط ا�ال p اXاسخ �ا جاء قَ 
 .هبكالم ال kرج عما ذكرنا ثم أجاب عنه هليع

 -هذا ما قاR ا�عbضون- "ن خطاب اهللا تعا� قديم أز� فال يمكن رفعهأ"S تعريف ابن قدامة يقول  :االعbاض ا:ا9
هنا يقولون اjطاب ا�قصود به خطاب  "تقدم $طاب مbاL عنههو رفع حكم ثابت $طاب م"ألن تعريف ابن قدامة 

يقولون  ،اعbضوا S الرفع واآلن يعbضون S اjطاب ،هنا يقولون خطاب اهللا قديم فال يمكن رفعه ،اهللا جل وعال
 .أز� فال يمكن رفعهقديم خطاب اهللا 

Rه اهللا أجاب عن هذا بقوÒوا�ؤلف رRه اهللا أجاب عن هذا بقوÒوا�ؤلف رRه اهللا أجاب عن هذا بقوÒوا�ؤلف رRه اهللا أجاب عن هذا بقوÒطاب با� فا�راد بالنسخ هو رن أ :وا�ؤلف رjطاب به لطريان  فع تعلق اjكما يزول تعلق ا
يقول ابن قدامة p رده بأن ا�رتفع هنا  ،واjطاب p نفسه ال يتغ± ،العجز وا�نون ثم يعود ا�علق بعودة القدرة والعقل

يه ·ء أو العاجز لو ن يزول تعلقه با�جنون لو طرأ علأفاjطاب كما يمكن  ،نما تعلق اjطاب با� ف¹و ،ليس اjطاب
لكنه زال تعلق  ،والز®ة وا�ج وغ±ها لو حصل جنون للم ف فهل يرتفع اjطاب p حقه؟؟ ال ةمثال الصال ،طرأ عليه
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كذلك ا�ال p ف ،ن يعود ا�علق بعد ذلك إذا >د R عقله و>دت R قدرتهأثم يمكن  ،اjطاب به لطريان العجز وا�نون
 .هذا ا�واب األول ،و¹نما اrي زال وتغ± هو تعلق اjطاب با� ف ،بل ب½ ،فسه لم يتغ±فاjطاب p ن ،اjطاب

و¹ال فا�ق اrي ينب� أن يقال S  ،للمخالفw لوربما ذكره ابن قدامة S سبيل ا�� ،وأقول �ن ال �تاج �ثل هذا ا�واب
 ،ذهب القائل بصفة ال�م عندهما�ألنه S  ،م ليس بصحيحن øمهم بأن اjطاب قديم øإ :منهج أهل السنة أن نقول

 ،لم يزل مت ما إذا شاء وم� شاء و}يف شاء وأن ال�م هو ال�م اXفª، ومنهج أهل السنة p هذا األمر أن اهللا جل وعال
ه وسمعوا øمه نه سبحانه تكلم مع من أراد من رسله ومالئكتأو ،وهو يت م بصوت يسمع ،بكالم يقوم به سبحانه

إذاً اهللا  ،مع أهل ا�نة ومع أهل اXار Tٌ بما يناسبه وسيت م جل p عاله ،وال يزال يت م بقضائه وتسمعه مالئكته ،حقيقة
ن أنما معناه ¹و ،ليس هو قديم كما عند ا�بتدعة ةفمع� øم اهللا قديم عند أهل السن تكلم ويت م وسيت م جل p عاله،

ن القرآن قديم هكذا أحد منهم أوال قال  ،ن نفس ال�م ا�عw قديمأحد من السلف أولم يقل  ،يزل جنسه قديم لم
نه تكلم به بغ± مشيئته وقدرته أبمع�  افإطالق كون øم اهللا قديم ،نه øم اهللا م�ل غ± ×لوقإبل قالوا  ،بإطالق

 
ً
 .ومن �ا �وهم وهو ×الف لõيح الكتاب والسنة ،شاعرةنما هو قول ال�بية واألإ وأبداً  بكالم قائم بذاته أزال

فليس يصح  ،ن Èاب S هذا ال�مأp صفة øم اFارئ جل وعال يمكن  ةذن بهذا ا�فصيل اrي هو منهج أهل السنإ
شافيا ووافيا وبهذا يرد ردا  ،جنسه قديم لكنه حادث اآلحاد :بل يكون p ذلك ا�فصيل ،ن øم اهللا قديمبأطالق القول إ

  .عbاضبإذن اهللا S هذا اال
إن اهللا : عbاضات ال¬ ذكرها ابن قدامة عن ا�عbضw قالواS تعريف ابن قدامة رÒه اهللا وهو من اال :عbاض ا:الثاال

Åحسنهء إذا أمر ب S عنه يؤدي إ� أن ينقلب ا�سن قبيحا وه ،دل ¶Xاض ،�ال وفاbوهذا كما  هم،هذا اع p تذكرون
فا�سن من  ،شياءنما يرجع إ� ذوات األإن ا�سن والقبح أوالعقò ن ا�ع	لة يرون ا�حسw وا�قبيح بأا�لقة ا�اضية 

فهم  ،والشارع �رد ¤شف �سن ا�سن وقبح القبيح ،قبح p ذاته شياء فهو ماحسن بذاته والقبيح من األ شياء هو مااأل
ن هذا ا�نسوخ قد ¸ول من أن أفإذا حصل النسخ للمنسوخ وقد أمر اهللا به فمعناه  ،خاآلن يتورطون p مبحث النس

فكيف تتحول األشياء من  ،وهو أن ا�سن لألشياء ،هذه مش ة تتعارض مع معتقدهم p ذلك ،يكون حسن إ� قبيح
  :فيمكن أن Èاب عن هذا من وجهw ،وتتحول اrوات من حسنة إ� قبيحة ،حسنة إ� قبيحة

والصحيح هو قول أهل  ،هو قول باطل كما سبقوا�حسw وا�قبيح العقليw بإطالقه بأن هذا مب� S قول ا�ع	لة  :األول
أما ا�زاء وا�كم ال(« ، فهذا يمكن أن ندر}ه، والسنة من ا�فريق بw اإلدراك العقò �سن ا�سن وقبح القبيح

 R حريم و�وه فهذا البد�ا ذلكبالوجوب واX wع يبÊ من. 
بتالء واالختبار كما حصل بل قد يكون النسخ لال ،فقط مرا>ة مصالح العباد تأن ا�كمة من النسخ ليس: ا�واب ا:ا9

 .وغ±ها من القضايا ال¬ يمكن أن نفصل فيها بعون اهللا تعا� ،براهيمإp قضية 

 ))))1þ1þ1þ1þ((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
عbاضات وقلنا بأن هذه اال ،ات الواردة ال¬ ذكرها ابن قدامة S تعريفه للنسخعbاضسبق p ا�لقة السابقة ال�م عن اال

وا:ا9 اعbض S اjطاب وهو  ،عbاض عليه بأنه رفعاألول وهو اال ،ها متعلقان بتعريف النسخ ذاتهمناثنان  ة،�س
اض ا:الث ¤ن S قضية النسخ وZ عbثم اال ،وقد سبق وتعرضنا rلك فيما م3 ،خطاب اهللا تعا� وقو¥م بأنه قديم

فاالعbاضات ا:الثة األخ±ة Z اعbاضات p ا�قيقة �نكري النسخ  ،ال S ا�عريف p ذاته ،نكار النسخ *هإتتعلق ب
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 .وليست متعلقة فقط بتعريف ابن قدامة اrي ذكره ،مطلقا
 ،ألنه موافق �عتقداتهم p ا�حسw وا�قبيح العقò ،ةذكرنا االعbاض ا:الث وقلنا أنه اعbاض ربما يكون من ا�ع	ل

¤ن مفاده أن اهللا إذا أمر بÅء دل S حسنه فإذا ن6 عنه دل S قبحه وهذا �ال أن ينقلب اعbاضهم و ،وقد رددناه
بينا وها ننا بطالS عقيدة ا�ع	لة p ا�حسw وا�قبيح وZ عقيدة باطلة قد بي تجهوقلنا أن هذا م ،ا�سن إ� قبيح

 .مذهب أهل السنة p ذلك
ن ا�كمة من النسخ ليست أعbاض الوجه ا:اp 9 مناقشة هذا اال :األمر ا:ا9 اrي ذكرناه p أخر ا�لقة ا�اضية وهو

تكون قد و ،فقد تكون �را>ة مصالح العباد ،بل ا�كمة Z أسÏ من ذلك ،فقط مرا>ة مصالح العباد كما يذكر ا�ع	لة
ومذهب  ،مذهب األشاعرة أن النسخ وغ±ه من األحÉم إنما Z لالبتالء واالختبار ةقيألن حق ا،أيضا ابتالء واختبار

عندهم S قاعدة وجوب الصالح  ا�ع	لة أن األحÉم ال(عية والنسخ وما إ� ذلك إنما هو �حقيق مصالح العباد، جرياً 
 .واألصلح S اهللا تعا�

 وهناك ،وا�ماعة يرون أن اهللا تعا� من فضله و}رمه وسعة رÒته قد جاء بما يË بمصالح العباد وبما يراعيهاوأهل السنة 
فهذا منهج أهل  ،رد أيضاامرا>ة مصالح العباد وو) االبتالء واالختبار(فهذا وارد  ا،بعض األحÉم قد جاء بها ابتالء واختبار

هذا  والصحيح أنه يشمل ،نما �را>ة مصالح العباد فقطإة هذه القضية وجعلوا النسخ فأهمل ا�ع	ل ،السنة الوسط p ا�سألة
�محص اrين آمنوا من اهللابتالء واالختبار االيشمل  وأيضا. 

يع� يقولون  ،وهذا �ال ،فإذا ن6 عنه صار غ± مراد ،رادهأذا أمر بÅء فقد إن اهللا تعا� أوهو قالوا  :االعbاض الرابع
فإذا نسخ با�وجه إ�  ،� بيت ا�قدس هذا يريده اهللاإهو ا�وجه ومثال ا�كم ا�نسوخ  ،لÅء مراد غ± مراداÈعل النسخ 

يصبح غ± مراد وهذا  يع� يصبح هذا اrي ¤ن مراداً  ،غ± مراد اFيت ا�رام فإن هذا °يل ا�وجه إ� بيت ا�قدس مراداً 
 . واحدp ·ء �ال 

p هذا االوا�قيقة نقول S اض ا�وابbلة أ ع	قول ا�ع S األبن هذا مب� p اط اإلرادةbفما  ،وهذا باطل ،مر مطلقااش
  ::::أن اإلرادة نو>نأن اإلرادة نو>نأن اإلرادة نو>نأن اإلرادة نو>نوووو ،هل السنة وا�ماعة p ذلك كما سبقأوا�ق هو مذهب  ،ب� عليه فهو باطل
ال °به �كمة  يقع p الكون والقدر ما °ب اهللا ومافقد  ،°بهما وال ب ،بات اهللاحبووهذه ال تتعلق بم ،إرادة كونية قدريةإرادة كونية قدريةإرادة كونية قدريةإرادة كونية قدرية

وهذه ال تقع إال فيما °به اهللا ويرضاه ففرق بينهما، فخلط ا�ع	لة  اإلرادة ا�ينية ال(عيةاإلرادة ا�ينية ال(عيةاإلرادة ا�ينية ال(عيةاإلرادة ا�ينية ال(عيةوهناك  ،يعلمها اهللا جل p عاله
بw اإلرادتw فهداهم اهللا إ� بينما أهل السنة قد فرقوا  ،p هذا اFاب kطئونأنواع اإلرادة هو اrي جعلهم  p واألشاعرة

 .وأثرت عندنا p هذه ا�سألة ،ا�ق p هذه القاعدة العظيمة من القواعد ال¬ جرى فيها االختالف p كتب العقائد
وهذا االعbاض  ،عbاضات ال¬ ذكرها ابن قدامة وحÉها عن ا�عbضS w تعريفهمن اال :االعbاض اjامس واألخ±

  pهو كما ذكرت 
ً
النسخ مطلقا وليس فقط يع� �رد اعbاض منكري ود�ل من أدلة  ،ا�قيقة من منكري النسخ إ©اال

هذا يدل S أن ف ،ن النسخ يدل S اFداء، واFداء ال يليق باهللا تعا�أقالوا p هذا االعbاض  ،S تعريف ابن قدامة
 .ما مع� اFداء°سن أن أبw  عbاضالنسخ باطل، وقبل أن أناقش هذا اال

 .بعد أن لم يكن الرأيظهور  :كما يقول ا�رجاp 9 ا�عريفات هواFداء 
خرج من هذا اFاب ال أدري ماذا سيعرض �، أنا مثال ألبس حذا  أعندما  ،يع� اآلن أنا ال أعلم ماذا °صل p ا�ستقبل

دري أإذن أنا ال  ،ل½ حذا  وأهربفأحتاج ألن أمفbس  ·ءربما يعرض � وال أدري ما يعرض � عند اFاب، وأخرج 
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 Vاب أن  أن�فأنا رأFلكن  ،ذهب إ� سيار0 وأنا بكامل هيئ¬ ليس هناك ما أخافه وال ما أخشاهأإذا خرجت من هذا ا
 عند عò فتغ± أمري فألقيت ما يثقل ،أمر آخر وهو عندما ظهر هذا ا�يوان ا�فbس فبدا � غ± ما ¤ن p ذه� بدا �
ظهور  ، هوفهذا هو ،عمله �ا حصل � حادث جديدأن أغ± ما ¤ن p ذه�  ئاعمل شيأإذن بدا � أن  ،وفررت ،الفرار

باهللا من  ، اFداء إذا قيل به p باب النسخ فكأنهم يقولون عياذاً ±اً بك فتعا� اهللا عما يقولون علواً  ،الرأي بعد أن لم يكن
ثم بدا R بعد ذلك أن ا�وجه إ� اFيت  ،ة ¤ن يبدو هللا تعا� أن ا�وجه Fيت ا�قدس هو األفضلهذا القول p نسخ القبل

يع� انكشف R علم لم يكن يعلم من  ،نه بدا R أمر غ± ما ¤ن يعلمهأذن النسخ يدل S اFداء إغ±، تا�رام أفضل ف
نه يدل S اFداء، واFداء أ بالنسخ w اFداء يع� يلزمون القائلن النسخ يدل Sأقو¥م  إذن، قبل فغ± فأê باXاسخ �غ±

 S ذن النسخ باطل، ربما الإ ،نه �الأمتفق  S بالنسخ بأنه يدل wداء لكن هم يلزمون القائلFا S يكون النسخ يدل
 .اFداء وهذا الالزم ال يلزم كما سيأ³ معنا أن شاء اهللا

Xا�لل وا p 9معانٍ  :حل يقولالشهرستا R داءFالعلم ،ا p داءFخالف ما علمأوهو  ،أو¥ا ا R قال وال أظن >قال  ،ن يظهر
 . يعتقد هذا االعتقاد بالنسبة إ� اهللا تعا�

  .وهو أن يظهر R صواب S خالف ما أراد وحكم اFداء p اإلرادةكما قال : ا�ع� ا:ا9 للبداء
$الف ذلك هذه معا9 اFداء ال¬  ،وهو أن يأمر بÅء ثم يأمر بÅء آخر بعده اFداء p األمرهو : ا�ع� ا:الث للبداء

 .ذكرها الشهرستاp 9 ا�لل واXحل
 p ه اهللاÒواآلمدي ر p مÉالعلم بعد ا�هلاألح Sفاء وjالظهور بعد ا S داء يطلقFم يذكر أن اÉبعد أن ، أصول األح

 . عbاضع� اFداء ننتقل إ� مناقشة هذا االم إيضاحانتهينا من 

ألنه يؤدي  ،ذن النسخ باطلإp حق اهللا،  �الوهو  هن النسخ يدل S اFداء، واFداء ال أحد يقرأهؤالء ا�عbضون يقولون 
 .إ� باطل وهو نسبه اFداء إ� اهللا، وما أدى إ� باطل فهو باطل

مر به فهذا جائز أن6 عما  وحرم أ باح ماأردتم باFداء أن اهللا تعا� إن أ :رÒه اهللاكما قال ابن قدامة  ؤالء فنقولنناقش ه
ثْبُِت بُِت بُِت بُِت {حرج فيه  ال

ثْثْثْ 99 َما يََشاء َويُ َما يََشاء َويُ َما يََشاء َويُ َما يََشاء َويُ ُحو اهللاُحو اهللاُحو اهللاُحو اهللا99 ْْ ْمْ مَ مَ نه أردتم باFداء أو¹ن  ،يشاء وهللا p ذلك حكمة ه أن °ل ما يشاء و°رم مالفل    }فففَفمَ
ألن اهللا يعلم أنه يأمرهم بأمر مطلق ويديم  ،وال يلزم ذلك من النسخ ،به فهو ال Èوز S اهللا لم يكن >�اً  كشف R ماان

 يعلم ما اهللا جل وS ،ا� يف بالنسخ وليس p ذلك بداء فيهعليهم ا� يف إ� وقت معلوم يعلمه هو سبحانه يقطع 
سوف يأمرهم بأمر وهذا فهو يعلم أنه  ،يعلم هذا *ه ،¤ن كيف يكونلو بل وما لم يكن  ،¤ن وما يكون وما هو ¤ئن

وهللا p ذلك حكمة واهللا بكل ·ء  ،ويعلم جل p عاله أنه سيأمرهم بأمر ينسخ ذلك األمر ،به ¥م األمر مطلق p أمره
 .عليم
عbاضات اjمس وناقشناها، وب½ أن نبw اعbاض أخ± وبهذا نكون قد ذكرنا هذه اال ،من النسخ اFداء مطلقاً  لزمفال ي

 .ر®ن النسخال�م عن أفنبينه ثم نعود إ� ، داً اامة استطرذكره ابن قد
فإن قيل فهل العباد : يقول ابن قدامة ،ولكن مادام ذكره نذكره ،عbاض اrي ذكره ابن قدامة استطراداً ليس ذا أهميةاال

 ؟بداً أإ� وقت النسخ أو ) إ� بيت ا�قدس مثال ا�وجه(مأمورون با�كم األول 
اآلن بعد أن  :Êح هذا القول فأقول، أبدا فقد تغ± علمه ومعلومهأن قلتم ¹و ،ت النسخ فهو بيان �دة العبادةن قلتم إ� وقإ

 لوقفيمكن أن ي ،من ا�ؤلفاستطراداً  ،عbاض اآلخر S ا�وابعbاض باFداء بالنسخ، جاء االانتهينا وأبطلنا اال
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 ؟مطلقا وبا�كم األول إ� وقت �دد اrي هو وقت وجود اXاسخ أمعbض ويقول اآلن العباد ا� فون هل هم مأمورون 
ن قلتم مأمورون مطلقا فقد تغ± ¹بوقت، و مؤقتةإذن هذه العبادة  ،ن قلتم مأمورون إ� وقت اXاسخ فهذا بيان �دة العبادةإ

 
َ
 .علمه ومعلومهن يكون تغ± أيلزم  اذن هذإ ،رهم بأمر مطلق ثم جاء ونسخه عنهممَ علم اهللا ومعلومه وأ

بل هم مأمورون p علمه سبحانه إ� وقت النسخ، أي p علمه  :نرد S هؤالء كما قال ابن قدامة رÒه اهللا، يقول ابن قدامة
نه أألنه يعلم سبحانه اrي وضع ا�كم ال(« مثال با�وجه إ� بيت ا�قدس، يعلم  ،سبحانه مأمورون إ� وقت النسخ

لكن يعلمه  ،ال ثم يأ³ اXاسخ، هل يعلمون هذا اXاسخ ا� فون؟ يعلمهذا األمر إ� وقت معw جل p عاله سيأمرهم به
هو األمر عندهم مطلق ال يدرون م� °صل اXاسخ وال يدرون  ؟اهللا جل وعال، فكيف يكون بيان وا� فون ال يدرون

و¹نما اهللا بعلمه ا�حيط  ،غ±ها من قضايا النسخ وأp هذه القضية وZ نسخ ا�وجه إ� القبلة  ،هل °صل أم ال °صل
فإذن هم مأمورون p علمه سبحانه إ� وقت النسخ اrي هو قطع للحكم ا�طلق اrي لواله  ،بكل ·ء يعلم هذا األمر

 بw بيع إذا حصل هصل اFيع بإطالقأوهذا كما نعلم �ن ©يعا أن  ،يع� لوال حصول اXاسخ �ام ا�كم ،�ام ا�كم
هذا ما يفيده عقد  ،واFائع يملك ا:من ،ط أن يكون ا�شbي يملك ا�بيعbشي، ملك ا�بيع وهو ةاثنw فهو مفيد �كم

 عwهذا العقد إذا فسخ ألي >رض من العوارض، هل يقدح p حكم اFيع وأنه يفيد p انتقال ملكية الهل لكن  ،اFيع
بل هو p معلوميتنا وá  ،نفساخS مدة �ددة وZ مدة اال يع p نفسه قا&اً فليس اF ،ال يؤثر ،من اFائع للمشbي؟ ال

يد فp كون ا�بيع ال يفهذا ال يؤثر وعندما يعلم أن الفسخ ¤ن وقطع  ،ال يطرأ قاطعأب(ط  ،للموت ا�ؤبد علمنا مقتٍض 
قت� ا�لك يحصل اFيع وصح العقد فإنه  ما فم� ،ألن حكم اFيع هو ا�لك ا�ؤبد ،انتقال العw من اFائع إ� ا�شbي

ذن عندما يطرأ إصور اFيع p نفسه S مدة، قال لما حصلت Êوط اFيع ¤ملة  ،Êطه بانقطاعفينقطع ا�كم به  ،ا�ؤبد
ع، فإنه ينقطع ويفسد عقد اFي ،طارئ S اFيع بأن يكون منه مش ة أو غW أو �و ذلك ولم تتحقق Êوط اFيع ¤ملة

لكن �ا حصل هذا  ،ال، اFيع يفيد انتقال ا�لكية ؟نفسه يفيد ذلكp ألن اFيع  بطل طيب هل عقد اFيع انقطع أو فسد أو
  حصولال¬ Z ،نفسه S مدة pال لقصور اFيع  ،بطل العقد ؛نقطاع وهذا القصور وهذا ا�عطل ل(ط من ال(وطاال

وبهذا  ،p النسخعندنا و}ذلك ا�ال  ،، و¹نما لظهور ·ء طارئ S العقد وأبطلهاjلل حصولبعدم ال(ط أو مثًال العلم 
 .ات الواردة S تعريف النسخ اrي ذكره ابن قدامةعbاضنكون قد انتهينا من اال

    ::::خخخخــــان النسان النسان النسان النســــر}ر}ر}ر}أأأأ
 p أقوالأوقد اختلف أهل العلم S وبعضهم  ،نها أربعةقال أوبعضهم  ،أر®ن النسخ ثالثةفبعضهم قال أن  ،ر®ن النسخ

مكن أن وما يوسنبT w ر}ن منها ،أر®ن النسخ  pألنها أك^ ما قيل  ،و�ن سنمS Å أنها �سة أر®ن ،جعلها �سة
 .وأك^ ما قيل عن النسخ أنه �سة أر®ن ،عن كونه ر}نا بغ±ه يستغ�
يع� لو تعطل ر}ن من هذه األر®ن �ا صح قضية  ،ةأو جزء ا�اهية أو جزء ا�قيق ،ال يقوم الÅء إال به هو ما :والر}ن
 . النسخ

 :S أربعة أموراXاسخ ويطلق  اXاسخاXاسخاXاسخاXاسخ: الر}ن األول
 ).يمحو اهللا ما يشاء ويثبت( ألنه هو اrي ينسخها ،نه الرافع لألحÉمأل ،يطلق S اهللا جل وعال -

وجوب ا�وجه إ�  :مثل ،هذا ا�كم ناسخ rلك ا�كم :كما يقال ،يطلق أيضا اXاسخ S ا�كم اrي يرتفع به غ±ه -
 .�وجه إ� بيت ا�قدسوجوب االكعبة ناسخ ل
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أو اXاسخ R  ،هذا ا�كم اXاسخ R القرآن :سواء ¤ن قرآنا أو سنة أو إ©ا>، فيقال ،ف للنسخيطلق S الطريق ا�عرّ  -
 . ©اعأو اXاسخ R اإل ،السنة

أي يعتقد أن السنة تنسخ  ،فالن نسخ القرآن بالسنة :فقو¥م مثال ،أي من يعتقد نسخ ا�كم ،سخيطلق S من يعتقد الن -
 .ذن معتقد النسخ يطلق عليه ناسخإ عتبار،فهو ناسخ من هذا اال ،أو القرآن ينسخ بالسنة ،القرآن

وS  ،اrي يرتفع به غ±ه طالق اXاسخ S ا�كمإوا�مهور متفقون S أن  ،طالقات العامة للنسخهذا من حيث اإل
طالقه S اهللا وS الطريق ا�عرف للنسخ هو �ل خالف بينهم إطالق �ازي، وقد ذكروا أن إهذا يرون أنه  ،معتقد النسخ

wقول S : 

 . و�از p غ±ه ،ألنه هو اXاسخ ا�قي½ لألشياء ،ا�مهور يقول أنه حقيقة p اهللا

 .�از p غ±ه ،لنسخلp الطريق ا�عرف وا�ع	لة يقولون أنه حقيقة 
 . ر®ن النسخ هو اXاسخأاrي يهمنا هنا هو أن نعرف أن الر}ن األول من 

مثل وجوب ا�وجه إ� بيت ا�قدس، عندنا هنا نسخ  ،هو الر}ن ا�زال وا�نسوخوا�نسوخوا�نسوخوا�نسوخ، ا�نسوخا�نسوخا�نسوخا�نسوخ: الر}ن ا:ا9 من أر®ن النسخ هو
¤ن الصحابة رضوان اهللا عليهم واýX عليه السالم إذا  ،وب ا�وجه إ� بيت ا�قدسوا�نسوخ فيه هو وج ،ا�وجه إ� القبلة

واrي نسخه هو ا�وجه إ� اFيت ا�رام فهذا  ،فهذا ا�كم منسوخ ،أرادوا أن يصلوا يتوجهون إ� بيت ا�قدس Z قبلتهم
 . هو اXاسخ

 .�زالةهو ا� ف ا�تعبد بالعبادة او ا�نسوخ عنها�نسوخ عنها�نسوخ عنها�نسوخ عنه: : : : الر}ن ا:الث
ََرامِ (: كقوR تعا�، هو اللفظ أو اjطاب أو ا��ل الرافع لغ±هو    ا�نسوخ بها�نسوخ بها�نسوخ بها�نسوخ به: الر}ن الرابع

ْ
َمْسِجِد ا�

ْ
هذا ) فََول! وَْجَهَك َشْطَر ال

بعض العلماء  اً ذإوهو اrي سبقت تسميته عن طريق ا�جاز S قول ا�مهور ناسخا،  ،هو ا��ل اrي حصل النسخ به
يذكره هناك ومن لم Èعله كذلك  ،فلم يذكره ،يقول ألن هو اrي هناك اXاسخ هنا، Xاسخ عن ذكر ا�نسوخ بهيكتË با

 .وrلك قد يستغ� ببعضها عن بعض ويدمج بعضها مع بعض ،رابعاً  ر}ناً 

    ))))����1111((((    ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 هو النسخهو النسخهو النسخهو النسخ :الر}ن اjامس

 .زالة ا�كم ا�نسوخإو استعمال اXاسخ ا�نسوخ به p وهة، هو النسبة بw هذه ا�سميات السابق أو ،هو الرفع النسخالنسخالنسخالنسخ
Ëا�قيقة ،من ذكر األر®ن ا:الثة األول تك p ألن عملية النسخ Àناسخ  :عملية اعتبارية تشمل األر®ن ا:الثة األو

ل أهل العلم بأنهما ألنه قد قا كر}نان ن اXاسخ وا�نسوخ ¤فيانأبل لو قلنا  ،فهذه ا:الثة ¤فية ،ومنسوخ ومنسوخ عنه
 .ولكن T S حال أك^ األقوال S أنها �سة فيمكن أن يكونا ¤فيw أيضاً، ر}نان

 Êوط النسخÊوط النسخÊوط النسخÊوط النسخ

  .و �ل اختالفه ومنها ما البد منه، منها ما هو �ل اتفاق بw العلماء، Êوط البد أن تتحقق¥ا لنسخ عملية ا
     ::::من توفرها أربعة وZمن توفرها أربعة وZمن توفرها أربعة وZمن توفرها أربعة وZ    البدالبدالبدالبدال¬ ال¬ ال¬ ال¬ ال(وط ا�تفق عليها عند أهل العلم ال(وط ا�تفق عليها عند أهل العلم ال(وط ا�تفق عليها عند أهل العلم ال(وط ا�تفق عليها عند أهل العلم 

 ،نما هو ابتداء ت(يع¹يسÏ نسخ و فهذا ال )الØاءة مثال(فلو نسخنا ا�كم العقò  ،عقلياً  ال أن يكون ا�نسوخ Êعياً  -/
 .أن يكون هناك حكم Ê« منسوخمن  فالبد ح� يتحقق النسخ

1-Xمن الكتاب والسنةاأن يكون ا »Ê ل� .ل Ê« من الكتاب والسنةأي يكون اXاسخ د� ،سخ بد
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P- ًاخياbاسخ مXح� يكون  ،يع� متأخرا عنه عن ا�نسوخ أن يكون ا ،Lاbوقت واحد، البد من ال p ال يكونان
 .يكون قص±ا أو طويالوبا�ا� ال بأس أن هناك حكم، 

O-طاب ا�نسوخ حكمه مقيداً بوقت أن الjألنه إذا انت6  ،ك حاجة للنسخذا ¤ن مقيدا بوقت فليس هناإ هألن ،يكون ا
 .وقته انت6

ذن سيأتينا Ê Tط من هذه إ ،يضاح ¥ا p مسائل متعلقة بهاإن شاء اهللا إوسيأ³  أما ال(وط ا�ختلف فيها ف¶ كث±ةأما ال(وط ا�ختلف فيها ف¶ كث±ةأما ال(وط ا�ختلف فيها ف¶ كث±ةأما ال(وط ا�ختلف فيها ف¶ كث±ة
اآلن سأعد هذه لكن ، � ذلكإسوف نبحثه بش� كب± من حيث األقوال وا�ناقشات واألدلة وما  ،ال(وط p مسائل

 .وط ا�ختلف فيها، بما أن� p معرض ذكر Êوط النسخال(
 ال(وط ا�ختلف فيها ال(وط ا�ختلف فيها ال(وط ا�ختلف فيها ال(وط ا�ختلف فيها 

وسيأتينا تفصيل هذا ال(ط p مسألة نسخ األمر قبل  ،متثالأن يكون اXاسخ قد ورد بعد دخول وقت ا�مكن من اال-/
 Èوز؟  هل Èوز أو المن االمتثال وقت ا�مكن 

هل Èوز نسخ السنة  ،ن شاء اهللاإتينا أوهذا سي ،يكون أضعف منه ى منه Æيث الأن يكون اXاسخ مثل ا�نسوخ أو أقو-1
والسنة   ا:بوت،ن قطúآالقراآلحادية، ألنه وال شك أن  ا�قصود بالسنة هنا األحاديثمن القرآن، ووالسنة أضعف  ؟نآللقر

 فهل Èوز نسخ القطú بالظ�؟ ظنية ا:بوت،اآلحادية 

P-اÝ خصيصيدخل فيه اال ال أن يكون ا�نسوخ�عض أفراده  الو ¤ن أمر، ستثناء واF فهل هذا نسخ؟ >م ثم جاء رفع
�� ثََالثََة قُُروَءٍ  ثََالثََة قُُروَءٍ  ثََالثََة قُُروَءٍ  ثََالثََة قُُروَءٍ { كث± من أهل العلم يسميه Üصيصاً وال يسÏ نسخ نُفِسِهن��

َ
نُفِسِهنَن بِأ
َ
نُفِسِهنَن بِأ
َ
نُفِسِهنَن بِأ
َ
َن بِأ ْْ صصصْصْ �� ب�� َbَ بَ َbَ بَ َbَ بَ َbََقاُت َقاُت َقاُت َقاُت فففَف �� ُمَطلُمَطلُمَطلُمَطل��

ْْ ْْ
ع� ثالثة حيض S ي }َوالَوالَوالَوال

��    {ية آجاءت  ،T ا�طلقات هكذا؟ الهل  ،القول الراجح قول ا�نابلة وا�نفية لَُهنلَُهنلَُهنلَُهن�� ْْ ْْÒَ َنÒَ َنÒَ َنÒَ َن ْْ ن يََضْعْ
َ
ن يََضع أ
َ
ن يََضع أ
َ
ن يََضع أ
َ
�� أ َجلُُهن��

َ
َجلُُهنَاِل أ
َ
َجلُُهنَاِل أ
َ
َجلُُهنَاِل أ
َ
َاِل أ ْْ ْÒْ

َ
Ò

َ
Ò

َ
Ò

َ ْْ ْْ
ُت األ

َ
ُت األال
َ

ُت األال
َ

ُت األال
َ

ال ْْ ْوْ
ُ
وَوأ
ُ
وَوأ
ُ
وَوأ
ُ
 }َوأ

كما خصت خص منهن أوالت األÒال،  عموم ا�طلقاتمن Ü Zصيص  ،Üصيص وليست نسخZ ذن هذه ا�الة إف
 .الصغ±ة ال¬ ليس ¥ا أقراء جعلت عدتها ثالثة أشهراآليسة و

O- أن يكون wأو قاطع wقطعي wاسخ وا�نسوخ نصيXوهذا �ل خالف ،ا. 
  .ضيق للموسعوا� ،للمنسوخ مقابلة األمر للن¶ أن يكون اXاسخ مقابالً  -0
í-  أي  � بدلإأن يكون النسخF ال(وط من ينسخ بال بدل ال ،دل للمنسوخال بد wن نعد ال(وط فقط ال نرجح، نب� ،

 .صحيح أو ال يصح، والصحيح أن أك^ها ال تصح كما سيأ³ معنا أثناء Æث ا�سائل دون أن نقول هذا ال(ط
þ- اال p م الÉاألح p األخبار أن يكون النسخ p هذا �ل خالف، وا�ق ، ال إذا اقتضت حكماإعتقادات وال p وا�قيقة

كصفات اهللا تعا� وما سيكون (S وجه واحد  بأن ال تقع إال يمكن تغ±ه ن ¤نت األخبار Ýا الإأن نقول  والصحيحوالصحيحوالصحيحوالصحيحفيه 
� الكذب وهذا إألن هذا يف�  ،©اعÈوز نسخه باإل فهذا ال )ياتهاآخبار عما سيكون مثل قيام الساعة واإل اعتبارب

 . مستحيل

فهذا  أو وعيداً  داً ¤ن أو مستقبال أو وع ياً بأن تقع S غ± الوجه ا�خØ به ماض ن ¤نت هذه األخبار Ýا Èوز تغ±هإأما 
jالموضع ا wوهو ا�قعلماء، الف ب wي رجحه بعض ا�حققrوهو ا�قوا wي رجحه بعض ا�حققrوهو ا�قوا wي رجحه بعض ا�حققrوهو ا�قوا wي رجحه بعض ا�حققrفيما يظهرفيما يظهرفيما يظهرفيما يظهر    وا  Øjز نسخه انشاء جذا ¤ن بمع� اإلإأن ا

َن َن َن َن { :مثل قوR تعا�، نشاءبمع� اإل اØj ذا ¤نإال إÈوز نسخها  T األخبار ال ،وهذا هو ا�ق ،ال فال¹و ْْ صصصْصْ �� ب�� َbَ بَ َbَ بَ َbَ بَ َbََقاُت َقاُت َقاُت َقاُت فففَف �� ُمَطلُمَطلُمَطلُمَطل��
ْْ ْْ
َوالَوالَوالَوال

�� ثََالثََة قُُروَءٍ  ثََالثََة قُُروَءٍ  ثََالثََة قُُروَءٍ  ثََالثََة قُُروَءٍ  نُفِسِهن��
َ
نُفِسِهنبِأ
َ
نُفِسِهنبِأ
َ
نُفِسِهنبِأ
َ
ل يا مطلقات تربصن بأنفسكن اكأنه ق ،ألن اØj هنا بمع� األمر ،أين األمر p هذا؟ األمر موجود }بِأ

 .ثالثة قروء بمع� األمر بالbبص وهو ،نشاءفهذا خØ بمع� اإل ،ثة قروءعتداد ثالثالثة قروء، الواجب عليكن اال
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 لفرق بw النسخ وا�خصيصلفرق بw النسخ وا�خصيصلفرق بw النسخ وا�خصيصلفرق بw النسخ وا�خصيصاااا: : : : مسألة مهمة جدامسألة مهمة جدامسألة مهمة جدامسألة مهمة جدا

 :من أهمهاقبل أن نذكر الفروق نقول أن بينهما أشياء مشb}ة 
 زالةالرفع واإل يوجبلغة النسخ  أي ،ن T من النسخ وا�خصيص قد يوجب Üصيص ا�كم ببعض ما تناوR اللفظ لغةً أ

أيضاً كذلك ا�خصيص من حيث اللغة رفع، زالة هنا يع� أن بعض ما يتناوR اللفظ يومع� الرفع واإل واXقل وا�حويل،
T منهما فيه رفع �ا يمكن أن  ،من هذه ا�هة مشb®ن p هذا األمر ،Fعض ما يتناوR اللفظ أنه رفعٌ  :يفيد هذا ا�ع�

 .يث اللغةمن ح يتناوR اللفظ
 ::::الفرق بw النسخ وا�خصيصالفرق بw النسخ وا�خصيصالفرق بw النسخ وا�خصيصالفرق بw النسخ وا�خصيص

 .رج ما أريد باللفظ ا�اللة عليهوالنسخ kُ  ،أن ا�خصيص بيان أن ا�خصوص غ± مراد باللفظ -/
َف َسنَةٍ َف َسنَةٍ َف َسنَةٍ َف َسنَةٍ {مثال قوR تعا� : نوضح هذا با�ثال

ْْ ْْ
ل
َ
ل أ
َ
ل أ
َ
ل أ
َ
ْْ أ ِسwَ َ>ماً ِسwَ َ>ماً ِسwَ َ>ماً ِسwَ َ>ماً {لكن قوR تعا�  ،ظاهر هذا أنها ألف ¤ملة}فَلَبَِث فَلَبَِث فَلَبَِث فَلَبَِث فففِفيِهمِيِهمِيِهمِيِهْمْ ْْ ْْ ََ َ�َ���    

�� ��
 }إِالإِالإِالإِال

 wّاأللفأ ب p غ± مراد دخو¥ا wمسjسون سنة وأن ،ن هذه ا�، هذا نوع هو ما استثناء $الف النسخ ؛ا�راد تسعمائة و
َف َسنَةٍ َف َسنَةٍ َف َسنَةٍ َف َسنَةٍ { -ستثناءهو قريب االلكن ألصل إ� مع� النسخ ف-

ْْ ْْ
ل
َ
ل أ
َ
ل أ
َ
ل أ
َ
ْْ أ هل ا�راد ألف سنة ثم أخرجت اjمسw  }فَلَبَِث فَلَبَِث فَلَبَِث فَلَبَِث فففِفيِهمِيِهمِيِهمِيِهْمْ

ا�خصيص كما p قوR تعا�  ،هذا هو ا�خصيص ذاً إ ،واjمسw ما دخلت ح� Üرج ،ا�راد تسعمائة و�سw ،سنة؟ ال
�� ثََالثََة قُُروَءٍ  ثََالثََة قُُروَءٍ  ثََالثََة قُُروَءٍ  ثََالثََة قُُروَءٍ { نُفِسِهن��

َ
نُفِسِهنَن بِأ
َ
نُفِسِهنَن بِأ
َ
نُفِسِهنَن بِأ
َ
َن بِأ ْْ صصصْصْ �� ب�� َbَ بَ َbَ بَ َbَ بَ َbََقاُت َقاُت َقاُت َقاُت فففَف �� ُمَطلُمَطلُمَطلُمَطل��

ْْ ْْ
¸يض é pلب أمرها S قول  ألن ا�امل ال ،ع� ا�طلقات غ± ا�وامل }َوالَوالَوالَوال

��    { داخلة Z p ،غ± داخلة p ثالثة قروء ف¶ أصالً  ،ا�مهور لَُهنلَُهنلَُهنلَُهن�� ْْ ْْÒَ َنÒَ َنÒَ َنÒَ َن ْْ ن يََضْعْ
َ
ن يََضع أ
َ
ن يََضع أ
َ
ن يََضع أ
َ
�� أ َجلُُهن��

َ
َجلُُهنَاِل أ
َ
َجلُُهنَاِل أ
َ
َجلُُهنَاِل أ
َ
َاِل أ ْْ ْÒْ

َ
Ò

َ
Ò

َ
Ò

َ ْْ ْْ
ُت األ

َ
ُت األال
َ

ُت األال
َ

ُت األال
َ

ال ْْ ْوْ
ُ
وَوأ
ُ
وَوأ
ُ
وَوأ
ُ
 ،¥ا نص لوحدها }َوأ

 .ية ا�خصصة �بX wا أن ا�امل ¥ا حكم ×تلف فلم تدخل p سائر ا�طلقاتنما جاءت اآل¹و ،ف¶ لم تدخل ح� Üرج
نص أخر  سيأ³ ¥ا ،p عموم ا�طلقات هنا ال غ± مرادةوالت األÒأف ،فهنا ا�خصيص بيان أن ا�خصوص غ± مراد باللفظ

wهاحكم يب. 
ية نسخ الصالة إ� آجاءت  اعندم، دخوp R مع� اللفظ وا�كم أما النسخ فاrي يرفعه اXاسخ ¤ن قبل النسخ مقصوداً 

دس ونسخه با�وجه إ� ت ا�قيبيت ا�قدس ¤ن يراد منها نسخ ذلك ا�كم ورفعه، رفع ا�كم ال(« با�وجه إ� ب
 .اFيت ا�رام

 مِ  مِ  مِ  مِ {جاءت آية الbبص  اعندم
ْْ ْْ
ِلبُواِلبُواِلبُواِلبُوا ْْ ْغْ غَ غَ ٌٌ    فففَفغَ نُكم مائة َصابَِرةنُكم مائة َصابَِرةنُكم مائة َصابَِرةنُكم مائة َصابَِرةٌٌ !! فاً فَإِن يَُكن مفاً فَإِن يَُكن مفاً فَإِن يَُكن مفاً فَإِن يَُكن م!! ْْ ْْ َضع َضع َضع َضْعْ ��    فففِفيُكمِيُكمِيُكمِيُكْمْ ن��

َ
ن وََعِلَم أ
َ
ن وََعِلَم أ
َ
ن وََعِلَم أ
َ
ْْ وََعِلَم أ 99 َعنُكم َعنُكم َعنُكم َعنُكْمْ َف اهللاَف اهللاَف اهللاَف اهللا99 �� ِ ِ ِ ِ اااااآلَن َخفاآلَن َخفاآلَن َخفاآلَن َخف�� ْْ ْwَْئَتwَئَتwَئَتwَئَت{ 

ِ ِ ِ ِ {ية آية ال¬ سبقتها وZ جاءت ناسخة رافعة �كم الbبص p اآل ْْ ْwَِْمائَت wَِمائَت wَِمائَت wَِمائَت 
ْْ ْْ
ِلبُواِلبُواِلبُواِلبُوا ْْ ْغْ غَ غَ وَن َصابُِروَن فففَفغَ وَن َصابُِروَن ُ وَن َصابُِروَن ُ وَن َصابُِروَن ُ ُ ْْ ْْ ِع( ِع( ِع( ِعْ(ْ نُكمنُكمنُكمنُكْمْ !!  }إِن يَُكن مإِن يَُكن مإِن يَُكن مإِن يَُكن م!!

فاً فَإِن يَُكن فاً فَإِن يَُكن فاً فَإِن يَُكن فاً فَإِن يَُكن {ية ا:انية وتأ³ اآل ،ع(ون ضد مائتw يع� واحد ضد ع(ة ْْ ْْ َضع َضع َضع َضْعْ ��    فففِفيُكمِيُكمِيُكمِيُكْمْ ن��
َ
ن وََعِلَم أ
َ
ن وََعِلَم أ
َ
ن وََعِلَم أ
َ
ْْ وََعِلَم أ 99 َعنُكم َعنُكم َعنُكم َعنُكْمْ َف اهللاَف اهللاَف اهللاَف اهللا99 �� اآلَن َخفاآلَن َخفاآلَن َخفاآلَن َخف��

 مِ  مِ  مِ  مِ 
ْْ ْْ
ِلبُواِلبُواِلبُواِلبُوا ْْ ْغْ غَ غَ ٌٌ    فففَفغَ نُكم مائة َصابَِرةنُكم مائة َصابَِرةنُكم مائة َصابَِرةنُكم مائة َصابَِرةٌٌ !! ِ ِ ِ ِ اااامممم!! ْْ ْwَْئَتwَئَتwَئَتwَئَت{ wيةية رفعت حكم هذه اآلفهنا هذه اآل ،واحد ضد اثن. 

ية ونسختها، ¤ن مرادا ا�وجه إ� بيت ا�قدس ثم اآللكن جاءت  ،يصابر ية أن واحد ضد ع(ة يصØ ومن اآل ا¤ن مراد
هذا  ،باللفظ العام، ¤ن عنده د�ل لوحده خصه Æكم ×صوص أما p ا�خصيص فال، لم يكن ا�خصوص مراداً  ،رفع

 .الفرق األول
ن يكون وÈوز أ صنه Èوز أن يكون ا�خَصص متقدما S ا�خِص إف ،شbط تراخيه $الف ا�خصيصيأن النسخ  -1

خر وÈوز أن يكونا أحدهما S اآل مÈوز أن يتقد ، يع�رنwاقتوÈوز أن يكونا م ،صص متقدما S ا�خَص ا�خِص 
 .البد أن يكون اXاسخ بعد ا�نسوخ أما النسخ فالبد من Êط الbاLمقbنw أي ي�الن p وقت واحد، 

P-خصيص ف�ء الواحد $الف اÅال p ء الواحد ال نهإأن النسخ يدخلÅال p صص، قد يرفع  واحد الالألنه  ،يدخلk
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أما النسخ فيدخل p الÅء الواحد  ا،ألن ا�خصيص يدخل S >م R أفراد فيخص بعضه ،kصص حكمه لكنه ال
 .ويرفعه

Åوجه إ� بيت ا�قدس ·ء واحد رفع هذا ال�ال وخصت من ،الواحد ءاÒإذاً  ،هنا�طلقات فهن كث± جاءت ذوات األ
فا�نسوخ ·ء  ،ا�خصيص كنسخ استقبال بيت ا�قدس باستقبال اFيت ا�رام النسخ يدخل p الÅء الواحد $الف

 .خرص ويبû بعضها اآلال p >م R أفراد متعددة kرج بعضها با�خِص إواحد $الف ا�خصيص فال يدخل 
O- خصيص فيج ،ال $طاب جديدإيكون  أن النسخ ال�خصيص بالقياس و وز بغ± خطابوأما ا�ا�س وبالعرف ب¤

 .للخطاب وبالقرائن و�و ذلك رنا�قا
َهاَهاَهاَها{بعضهم يمثل R مثال بقوR تعا�  !! ِر َربِر َربِر َربِر َرب!! ْْ ْمْ

َ
مٍء بِأ
َ
مٍء بِأ
َ
مٍء بِأ
َ
ٍء بِأ ْْ ْْ·َ ·َ ·َ ·َ �� ��Tُ ُرTُ ُرTُ ُرTُ ُر !! ا�بال  نا دمرت T ·ء؟ ا�س أخرج Xا مثالً هل الريح ه }تَُدمتَُدمتَُدمتَُدم!!

 .إذن بعض أهل العلم يقول Èوز ا�خصيص با�س ،شياء ال¬ لم تدمروبعض األ
ءٍ ءٍ ءٍ ءٍ {قوR تعا� p ملكة سبأ  ْْ ْْ·َ ·َ ·َ ·َ !! !!Tُ ِمن Tُ ِمن Tُ ِمن Tُ ِمن ْْ وييييِيَتِيَتِيَتِيَْتْ

ُ
وَوأ
ُ
وَوأ
ُ
وَوأ
ُ
تاه ؤهل ملكة سبأ أوتيت من T ·ء؟ أم ا�قصود أوتيت من T ·ء Ýا ي}َوأ

سليمان يدل S أن فعندها ¤ن نقص Ýا  ،ذن ا�س والواقع خصص بعض األشياءإف ،د ا�ع� ا:اp9 العادة؟ ا�قصو ا�لوك
 .تؤته ملكة سبأما لم قد أوÝ 0ا يدل S أن سليمان وأê بها،  انتõ عليها

للخطاب أو بعرف مقارن  يأ³ النسخ Æس أو ال البد فيه من خطاب ود�ل Ê«، $طاب جديد الإيكون  ذن النسخ الإ
أما ا�خصيص قد  ،السنة كما سيأ³ معنا وأنما البد من د�ل Ê« من الكتاب ¹و ،يأ³ بقرائن أو بقياس، ال أبدا، ال

 .يكون با�س أو بنحو ذلك Ýا مثل به
أو p  ،يدخلها النسخ يع� p األوامر واXواZ ،نشاء فقطهو p اإل و¹نمايدخل األخبار S الصحيح  أن النسخ ال -0

�� ثََالثََة قُُروَءٍ  ثََالثََة قُُروَءٍ  ثََالثََة قُُروَءٍ  ثََالثََة قُُروَءٍ { :نشاء كما p قوR تعا�األخبار ال¬ Z بمع� اإل نُفِسِهن��
َ
نُفِسِهنَن بِأ
َ
نُفِسِهنَن بِأ
َ
نُفِسِهنَن بِأ
َ
َن بِأ ْْ صصصْصْ �� ب�� َbَ بَ َbَ بَ َbَ بَ َbََقاُت َقاُت َقاُت َقاُت فففَف �� ُمَطلُمَطلُمَطلُمَطل��

ْْ ْْ
 ،فهو خØ بمع� اإلنشاء }َوالَوالَوالَوال

S أن هذا ليس مشموال بال�م فيمكن  ألن ا�خصيص يدل أصالً  ،اáØj $الف ا�خصيص فهو يدخل p اإلنشاء و
 .سواء ¤ن p األوامر أو p األخبار ،لأن °ص

í- ما ¸ته S معه داللة اللفظ ûمعه ذلك ،أن النسخ ال يب Ëخصيص فال ينت�نه يرفع إذا حصل النسخ فإن اآل ،وأما ا
 ،الأما ا�خصيص ، فع ا�كم *ياا�كم السابق تماما وال يبû معه داللة اللفظ السابق S ما ¸ته، انتهت ا�اللة ورُ 

 .صيبû ا�كم S غ± أفراد ا�خِص 
 ا{قوR جل p عاله : مثال ذلك

َ
 إِ�

ً
 اتَا>

َ
 إِ�

ً
 اتَا>

َ
 إِ�

ً
 اتَا>

َ
 إِ�

ً
تَا> �� َواِجِهم مَواِجِهم مَواِجِهم مَواِجِهم م�� ْْ ْزْ

َ
ز
َ

ز
َ

ز
َ !! !!
ًة ألًة ألًة ألًة أل �� َواجاً وَِصيَواجاً وَِصيَواجاً وَِصيَواجاً وَِصي�� ْْ ْزْ

َ
ز َويََذُروَن أ
َ
ز َويََذُروَن أ
َ
ز َويََذُروَن أ
َ
ْْ َويََذُروَن أ َن ِمنُكمَن ِمنُكمَن ِمنُكمَن ِمنُكْمْ ْْ وووْوْ �� تََوف�� تََوفُ تََوفُ يَن فففُفتََوفُ يَن ِ يَن ِ يَن ِ ِ

�� ��
rَواrَواrَواrَراٍج َراٍج َراٍج َراٍج َوا ْْ َ إِخَ إِخَ إِخَ إِْخْ ْْ ْ±ْ َ± َ± ِل ِل ِل ِل لللَل±َ ْْ َوَوَوَْوْ

ْْ ْْ
����{ ُ سخ �ا ن

 اً اً اً {بقوR تعا� 
اً ْْ ُهٍر وََع(ُهٍر وََع(ُهٍر وََع(ُهٍر وََعْ(ْ ْْ ْشْ

َ
شبََعَة أ
َ
شبََعَة أ
َ
شبََعَة أ
َ
بََعَة أ ْْ ْرْ

َ
ر أ
َ
ر أ
َ
ر أ
َ
�� أ نُفِسِهن��

َ
نُفِسِهنَن بِأ
َ
نُفِسِهنَن بِأ
َ
نُفِسِهنَن بِأ
َ
َن بِأ ْْ صصصْصْ �� ب�� َbَ بَ َbَ بَ َbَ بَ َbَفففَف 

َواجاً َواجاً َواجاً َواجاً ْْ ْزْ
َ
ز َويََذُروَن أ
َ
ز َويََذُروَن أ
َ
ز َويََذُروَن أ
َ
ْْ َويََذُروَن أ َن ِمنُكمَن ِمنُكمَن ِمنُكمَن ِمنُكْمْ ْْ وووْوْ �� تََوف�� تََوفُ تََوفُ يَن فففُفتََوفُ يَن ِ يَن ِ يَن ِ ِ

�� ��
rَواrَواrَواrعنها }َوا ìأول ¤ن تربص ا�تو
 ،األوS À ا�ول p العدة مقصودة p ا�ستقبلية داللة اآل لم تبَق وع(ا،  أشهر ةثم نسخ هذا بأربع ،زوجها سنة حول
p غ± األفراد ال¬ شملها مقصودة  نها تبûإ$الف ا�خصيص ف، ماما بعد ورود اXاسخترفعت انتهت دال�ها، 

 .وا�ق p هذا الفرق أن نفرق بw العام ا�خصوص والعام ا�راد به اjصوص، ا�خصيص
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 ))))÷1÷1÷1÷1((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
¤ن  ،وذكرنا ستة أوجه p الفرق بw النسخ وا�خصيص ،¤ن ال�م عن الفرق بw النسخ وا�خصيص p ا�لقة ا�اضية

 .خرسادسها ما حصل ال�م عن بعضه وب½ ال�م عن اFعض اآل
ل وأوضحنا ذلك بمثا ،وأما ا�خصيص فال ينتË معه ذلك ،يبû معه داللة اللفظ S ما ¸ته النسخ ال: الوجه السادس وهو

َراٍج َراٍج َراٍج َراٍج {وهو قوR تعا�  ْْ َ إِخَ إِخَ إِخَ إِْخْ ْْ ْ±ْ َ± َ± ِل ِل ِل ِل لللَل±َ ْْ َوَوَوَْوْ
ْْ ْْ
 ا�

َ
 إِ�

ً
 ا�تَا>

َ
 إِ�

ً
 ا�تَا>

َ
 إِ�

ً
 ا�تَا>

َ
 إِ�

ً
تَا> �� َواِجِهم مَواِجِهم مَواِجِهم مَواِجِهم م�� ْْ ْزْ

َ
ز
َ

ز
َ

ز
َ !! !!
ًة ألًة ألًة ألًة أل �� َواجاً وَِصيَواجاً وَِصيَواجاً وَِصيَواجاً وَِصي�� ْْ ْزْ

َ
ز َويََذُروَن أ
َ
ز َويََذُروَن أ
َ
ز َويََذُروَن أ
َ
ْْ َويََذُروَن أ َن ِمنُكمَن ِمنُكمَن ِمنُكمَن ِمنُكْمْ ْْ وووْوْ �� تََوف�� تََوفُ تََوفُ يَن فففُفتََوفُ يَن ِ يَن ِ يَن ِ ِ

�� ��
rَواrَواrَواrأن فهذه اآل }َوا S ية تدل

��    {عدة ا�توì عنها زوجها حول ¤مل، لكنها نسخت بقوR تعا�  نُفِسِهن��
َ
نُفِسِهنَن بِأ
َ
نُفِسِهنَن بِأ
َ
نُفِسِهنَن بِأ
َ
َن بِأ ْْ صصصْصْ �� ب�� َbَ بَ َbَ بَ َbَ بَ َbَفففَف 

َواجاً َواجاً َواجاً َواجاً ْْ ْزْ
َ
ز َويََذُروَن أ
َ
ز َويََذُروَن أ
َ
ز َويََذُروَن أ
َ
ْْ َويََذُروَن أ َن ِمنُكمَن ِمنُكمَن ِمنُكمَن ِمنُكْمْ ْْ وووْوْ �� تََوف�� تََوفُ تََوفُ يَن فففُفتََوفُ يَن ِ يَن ِ يَن ِ ِ

�� ��
rَواrَواrَواrَوا

 اً اً اً 
اً ْْ ُهٍر وََع(ُهٍر وََع(ُهٍر وََع(ُهٍر وََعْ(ْ ْْ ْشْ

َ
شبََعَة أ
َ
شبََعَة أ
َ
شبََعَة أ
َ
بََعَة أ ْْ ْرْ

َ
رأ
َ
رأ
َ
رأ
َ
 S ا�ول p العدة ية األوÀعتداد بأربعة أشهر وع(ا، ولم تبق داللة اآل� االإعتداد با�ول سخ االفنُ  }أ

 .ةن داللة العام تبû مقصودة S األفراد غ± ا�خصصإ$الف ا�خصيص فبعد ورود اXاسخ، مقصودة p مستقبل الزمان 
ص والعام ا�راد ص والعام ا�راد ص والعام ا�راد ص والعام ا�راد ووووالعام ا�خصالعام ا�خصالعام ا�خصالعام ا�خصلكن ينب� أن نفرق بw ، وقفت p ا�لقة ا�اضية عند القول بأن هذا ال�م إ©اال صحيح

وخص بعضها، مثال  ،ألنه >م R أفراد ،يكون فيه ذلكأن العام ا�خصوص هذا يمكن مصطلح ندنا هنا ع ،به اjصوصبه اjصوصبه اjصوصبه اjصوص
�� ثَالَثََة قُُروَءٍ  ثَالَثََة قُُروَءٍ  ثَالَثََة قُُروَءٍ  ثَالَثََة قُُروَءٍ { Üصيص نُفِسِهن��

َ
نُفِسِهنَن بِأ
َ
نُفِسِهنَن بِأ
َ
نُفِسِهنَن بِأ
َ
َن بِأ ْْ صصصْصْ �� bََب�� بَ َbَ بَ َbَ بَ َbََقاُت َقاُت َقاُت َقاُت فففَف �� ُمَطلُمَطلُمَطلُمَطل��

ْْ ْْ
ية آهذه >مة T ا�طلقات يbبصن بأنفسهن ثالثة قروء، جاءت  }َوالَوالَوالَوال

} 
َ
  أ
َ
  أ
َ
  أ
َ
�� أ َجلُُهن��

َ
َجلُُهنَاِل أ
َ
َجلُُهنَاِل أ
َ
َجلُُهنَاِل أ
َ
َاِل أ ْْ ْÒْ

َ
Ò

َ
Ò

َ
Ò

َ ْْ ْْ
ُت األ

َ
ُت األال
َ

ُت األال
َ

ُت األال
َ

ال ْْ ْوْ
ُ
وَوأ
ُ
وَوأ
ُ
وَوأ
ُ
��    َوأ لَُهنلَُهنلَُهنلَُهن�� ْْ ْْÒَ َنÒَ َنÒَ َنÒَ َن ْْ ية أفراد ا�طلقات ما زالت اآل تبقي ،فأخرجت وخصصت أوالت األÒال }ن يََضعن يََضعن يََضعن يََضْعْ

ية ال¬ ذكرت طبعا غ± ا�ائسة والصغ±ة ال¬ تكلمت عنها نفس اآل-فبقية ا�طلقات غ± أوالت األÒال ، دال�ها عليها
فهذا بالنسبة للعام  ،األفراد ا�خصصة ما يتعلق بغ±ية ا�فيدة للعموم S عمومها فيبقيت هذه اآل -أوالت األÒال

 .ا�خصوص
يسوغ فيه يسوغ فيه يسوغ فيه يسوغ فيه     الالالالالعام ا�راد به اjصوص فالعام ا�راد به اjصوص فالعام ا�راد به اjصوص فالعام ا�راد به اjصوص ف -وهذا ما نريد أن نفرق بينه وبw العام ا�خصوص- أما العام ا�راد به اjصوص

ل اللفظ ¥ا دون يراد به شمول ©يع األفراد من حيث تناو، $الف العام ا�خصوص �اذا؟ ألن العام ا�خصوص ذلكذلكذلكذلك
ص ذا جاء ا�كم ا�خِص إف ،ذن العام ا�خصوص p األصل جاء العام ليشمل ©يع األفراد، إا�كم ¥ا لوجود ا�خصص

ية ال¬ خصصت نما خرج اآل¹و ،ية ال¬ ورد بها اللفظ العامباقp w عموم اآل اآلخرين فراد سيبû األفرادبعض األوأخذ 
 .أما بقية األفراد ستبû داللة العام عليها ،لومبعض هذه األفراد كما هو مع

 ص لم تُ أما العام ا�راد به اjصوص فاألفراد اjارجة با�خِص 
ً
وبا�ثال  ،مثال للعام ا�راد به اjصوص ،حكما وال رد فيه تناوال

bََ {العام ا�خصوص مثلت با�طلقات  ،نه وبw العام ا�خصوصييتضح الفرق ب َ َbَ َ َbَ َ َbََقاُت َقاُت َقاُت َقاُت فففَف �� ُمَطلُمَطلُمَطلُمَطل��
ْْ ْْ
�� ثََالثََة قُُروَءٍ  ثََالثََة قُُروَءٍ  ثََالثََة قُُروَءٍ  ثََالثََة قُُروَءٍ َوالَوالَوالَوال نُفِسِهن��

َ
نُفِسِهنَن بِأ
َ
نُفِسِهنَن بِأ
َ
نُفِسِهنَن بِأ
َ
َن بِأ ْْ صصصْصْ ��  }بببب��

ولكن ب½  ،هذا العامبعض أفراد ال ما خرج به آيات خصصت إ ،ف� ا�طلقات هذا حكمهن لالستغراق،األلف والالم 
  .بقية األفراد

اُس اُس اُس اُس {مثال قوR تعا�  نأ³ للعام ا�راد به اjصوص �� ��Xيَن قَاَل لَُهُم ا ِXيَن قَاَل لَُهُم ا ِXيَن قَاَل لَُهُم ا ِXيَن قَاَل لَُهُم ا ِ
�� ��

rاrاrاrَشوَشوَشوَشوُْْْْهمُهمُهمُهمْْْْ        ا ْْ ْْ فَاخ فَاخ فَاخ فَاْخْ  لَُكم لَُكم لَُكم لَُكْمْ
ْْ ْْ
ْْ َ©َُعوا َ©َُعوا َ©َُعوا َ©َُعوا اَس قَداَس قَداَس قَداَس قَْدْ �� ��Xا Xا Xا Xا �� اXاس هذه لفظة  }إِنإِنإِنإِن��

اُس اُس اُس اُس { ،>مة �� ��Xيَن قَاَل لَُهُم ا ِXيَن قَاَل لَُهُم ا ِXيَن قَاَل لَُهُم ا ِXيَن قَاَل لَُهُم ا ِ
�� ��

rاrاrاrاس أريد به أن ا�راد بقال بعض ا�ف�ين  هذه لفظة >مة، }اXاهللا عنهر )نعيم بن مسعود(ا �، 
فهذا >م أريد به ، اR شخص أو شخصwقنما ¹وÕ األقوال تفيد أن اXاس ليس *هم قالوا و ،)واحد( ريد به خصوصأ>م 

 .فلعل هذا Èعلنا نفرق بw العام ا�خصوص والعام اrي أريد به اjصوص ،اjصوص
þ- ا�قطوع به ال p وز  أن النسخÈا�قطوع به  ،ال بمثله عند بعض العلماءإ p خصيص�قي�-وأما ا�اrي  يع� الÅء ا

 .نه جائز بالقياس وخØ الواحد وسائر األدلة ال¬ يسمونها ظنيةإف -مقطوع به ثبوته
 بيقw، فالإال Èوز  يكون إال بمقطوع به ال ال -كما هو عند بعض أهل العلم-ا�قطوع به p ذن بال خالف أن نسخ إ
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 wق�نه يمكن Üصيصه إبقطú، أما Üصيص العام ولو ¤ن ثبوته يقينيا قطعيا ف الإالقطú  خوال ينس ،wال بيقإينسخ ا
 .وبه �تم الفروق بw النسخ وا�خصيص ،بد�ل يقي� أو د�ل ظ�، فهذا فرق S قول بعض أهل العلم

p الفjثبوت النسخ واp الفjثبوت النسخ واp الفjثبوت النسخ واp الفjثبوتهثبوتهثبوتهثبوته    ثبوت النسخ وا 

     الً الً الً الً ا�سلمون �معون S ثبوت النسخ عقا�سلمون �معون S ثبوت النسخ عقا�سلمون �معون S ثبوت النسخ عقا�سلمون �معون S ثبوت النسخ عقp ا�قيقة 
ً
<Êو 
ً
<Êو 
ً
<Êو 
ً
<Êمسلم األصفها9 �مد بن إولم يرد خالف فيما أعلم  ،و ôال عن أ

وقد نقل عنه  ،فقد نقل عنه ذلك ،كث±اً  وقد اختلف اXقل عنه اختالفاً  ،ال عقالً  نقل عنه أنه منعه سمعاً فقد  ،Æر ا�ع	�
 ،يمنعه وا�حقيق أنه ال ،ن خاصةآيمنعه p القرنه أوقيل  ،نه يمنعه بw ال(ائعأوقيل  ،أنه يمنع ذلك p ال(يعة الواحدة

فاjالف معه p العبارة فقط p  ،يسميه نسخ p الزمن وال فهو يسميه Üصيصاً  ،ةنما اjالف معه اختالف p التسمي¹و
عه عه عه عه وS هذا فالوS هذا فالوS هذا فالوS هذا فال����اع ماع ماع ماع م ،نازمنما نسميه Üصيصا p األ¹نسميه نسخ و �مد بن Æر األصفها9 يقول ال ،التسمية فحسب

 ....لفظي فقطلفظي فقطلفظي فقطلفظي فقط
ْْ نُنِسَها نُنِسَها نُنِسَها نُنِسَها{ نآفالنسخ لفظة Êعية جاء بها القر ،شك أنه ×طئ طبعا ال ْوْ

َ
و آيٍَة أ
َ
و آيٍَة أ
َ
و آيٍَة أ
َ
ْْ آيٍَة أ ْْ ِمن ِمن ِمن ِمْنْ جاء لفظ  وغ±ها من اآليات، }َما نَنَسخَما نَنَسخَما نَنَسخَما نَنَسْخْ

 .p التسمية ح�kتلف  الأن النسخ هكذا فينب� 
 .هذا اrي يظهر � وهذا هو ا�حقيق p ا�سألة ،نما هو خالف p التسمية فقطإ ،لكن هل اjالف معه معنوي؟ ال

و¹نما و¹نما و¹نما و¹نما عن هذه ا�سألة مادام ما فيها خالف، و�اذا يأ³ كث± من األصو�w يت م  ؟؟؟؟�اذا ال�م عن اjالف p ثبوت النسخ�اذا ال�م عن اjالف p ثبوت النسخ�اذا ال�م عن اjالف p ثبوت النسخ�اذا ال�م عن اjالف p ثبوت النسخ
 ؟؟؟؟ التسمية خالف لفظي التسمية خالف لفظي التسمية خالف لفظي التسمية خالف لفظيp العبارة خالف pp العبارة خالف pp العبارة خالف pp العبارة خالف pاjالف اjالف اjالف اjالف 
بن قدامة قد ا أن سيأ³ معنا ،� ذلك مع عدم وجود اjالفإو%د األدلة وما  هذا اjالف الكث± أدري �اذا ذكر حقيقة ال

 ،نهتم بالكتاب ،ر البن قدامةظوسنذكر شيئا منها ألننا ن(ح كتاب روضة اXا فاض p ذلك،ثبوت النسخ و Sاألدلة  ذكر
نهمل شيئا ذكره ابن قدامة رÒه اهللا p  نهمله وال لكن هو p ا�قام األول ال؛ اrي نذكره p الروضةT  هو حقيقة ليس

 .ألن الكتاب هو ا�رجع األصيل �نهج أصول الفقه p ال ية ،الروض
العنانية ف خاليذكرون ف ،الف طوائف أخرى p ثبوت النسخنلحظ أن األصو�w ومنهم ابن قدامة رÒه اهللا يذكرون خِ 

p أصول  األخرى للوما دخل ا� !؟دخل ا�هود p أصول الفقه ما ،هذا وأنا أتعجب من ،والشمعونية والعيسوية من ا�هود
لكن يأتوننا $الف ، سالمداخلة p اإلال¬ Z الطوائف غ±هم من نعم قد �تمل خالف ا�ع	لة واألشاعرة و !الفقه؟

دخا¥م خالف ا�هود إ من غرائب األصو�w حقيقة هو، تدين به هذا من الغرائب وال اإلسالمطوائف أخرى خارجة عن 
p مثل معنا p وبعضهم  وربما واهللا أعلم أنهم ما وجدوا خالفاً  ،هذه ا�سألة أصول الفقه wا�سلم wربما ب S تعود

الواقع أن األصو�p w األعم و¹ال ف ،�مليحنذكر خالف ا�هود هذا من امادام ما فيه خالف بw ا�سلمw  اjالف فقال
هناك ×الفw سواء من الفرق أو ¤نوا مؤثرين أثناء ¤ن ال أنه ربما إ ؛كثار من األدلة°اولون اإل ن ¤نوا حقيقة¹األغلب و

ذا أمر p ا�قيقة ه ،فأحب أن يذكر األدلة ويقيمها من أجل أن يفند هذه ا�سألة ويفند أي شبهة فيها ،كتابة ا�ؤلف لكتابه
و}ما قلت  S ·ء ما، ثارة بعض ا�سائل أو إقامة بعض األدلةإ إ� � حكمة ا�ؤلف وما يلحظه من حاجة اXاسإمرده 

نما أوردت هذا من باب ا�مليح كما ¹و ،أننا ال نشك p حكمة هؤالء وأنهم أعرف بما يكتبون رÒهم اهللا رÒة واسعة
 .قلت

د و�هافالشمعونية من ذكرون خالف الشمعونية والعنانية والعيسوية، ويذكرون موقفهم من النسخ، كث± من األصو�w ي
ويؤمنون بنبوة �مد  والعيساوية يثبتونه عقال وسمعا ،والعنانية ينكرونه سمعا وßÈونه عقال ،ينكرون النسخ سمعا وعقال
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ما أنهم إ�هود هم الشمعونية والعنانية اندنا طائفتw من ذن عإص� اهللا عليه وسلم لكن إ� العرب خاصة وليس لغ±هم، 
 .األدلة S ثبوت النسخ من األصول rلك أقام العلماءوينكرون النسخ عقال وسمعا أو ينكرونه سمعا وßÈونه عقال، 

عدوم بw ا�سلمw ولعò ال أك^ من هذا ألن هذه ا�سألة واضحة واjالف فيها م، فأذكر األدلة العقلية ثم أدلة الوقوعفأذكر األدلة العقلية ثم أدلة الوقوعفأذكر األدلة العقلية ثم أدلة الوقوعفأذكر األدلة العقلية ثم أدلة الوقوع
 .فيما يظهر

 األدلة العقلية S ثبوت النسخاألدلة العقلية S ثبوت النسخاألدلة العقلية S ثبوت النسخاألدلة العقلية S ثبوت النسخ

/- Åوز عقال أن يكون الÈ زمان دون زمان ءأنه p كون مصلحة العباد تف ،مصلحة p اتكليفهم بأمر من p ألمور
شيئا معينا مثل ا�ريض اrي يأكل  بعده، خرآ وقتعنهم p  ا� يف ثم تكون مصلحتهم p نسخ ذلك ،وقت من األوقات

 .كل هذا الÅء اrي ¤ن يأكله أوالأثم بعد ذلك يأكل شيئا آخر وال ي
S اهللا كما يقول ا�ع	لة، فالصالح  اوجب ال ،من اهللا S العباد و}رما تفضال هذاوالعباد، وهذا فيه مرا>ة �صالح 

بل هذا فيه إساءة أدب مع اهللا عز وجل،  ،وجل ألصلح S اهللا عزاÈب الصالح وون ا�ع	لة يقول -هذه ا�سألة-واألصلح 
ما و !؟من ذا اrي يوجب S اهللا ،S اهللا اورÒة ورأفة ال وجبو}رما  تفضال من اهللا لكنه ،ن اهللا را¾ مصالح العبادأنقول 
 األدب مع اهللا عزمنت6 سوء p هذا  !؟Èب عليه كذا األدب مع اهللا عندما نقول أنه Èب S اهللا كذا والp سوء الهذا 
فكيف  ،فهذا من سوء األدب -ولو ¤ن هو را¾ هذه القضية-وR قدٌر  نسان يكØك Èب عليكل إلوق، عندما توجل

 !!!وهذا من عدم ا�أدب مع اهللا p األلفاظ ،مطلقا Ýا ال ينب�فهذا  !؟وجل بمقام اهللا عز

ثم kففه ، مر مطلق ح� يستعدوا فيثابوا بسبب العزم S الفعلp أن يأمرهم بأ هÈوز عقال أن يعلم اهللا مصلحة عباد -1
أحيانا يكون  :ا��ل ا:ا9 هذا ربما يقول قائل، األول يع� p قضايا النسخ ال¬ وقعت وعمل بها ،واختبارا بالنسخ ابتالءً 

 ،براهيم قبل أن يفعلإح ونسخ ذب ،كنسخ �سw صالة لم يعمل بها ،عندنا مسائل وقضايا نسخت قبل العمل بها أصال
 �صلحة p ذلك؟ا ما¤�ل للجبw وحد الشفرة وغ± ذلك، ولكنه لم يفعل، نما فعل مقدمات اrبح ¹و

براهيم إف ،نهم يثابون S هذا االستعداد وهذا العزمإستعدوا ¥ذا األمر فإذا األنهم  ،ختبار من اهللانقول هذا ابتالء و
 p براهيم استعد وعزم عزما أكيدا إألن  ،االختبارامتحنه اهللا وابتاله فنجح) ِwَجِب

ْ
ْسلََما َوتَل�ُه لِل

َ
ا أ  îP/ سورة الصافات  )فَلَم�

وZ النسخ قبل  يتعلق بمسألة مهمةألنها ية  p هذه اآلن شاء اهللا تعا�إكما سيأتينا  ،S وجهه �ال يراه هوضع خالص
 . ا�مكن

 òل عق�ختبار بتالء واالمن باب اال¤ن ن النسخ وقوعه إح� p هذه ا�االت ال¬ لم يعمل با�نسوخ فيها فأنه خر آفهذا د
عازم الصادق وترفع درجته كما فيثاب ال ،يعزم يفعل ومن يعزم ومن ال فعل ومن اليو�عرف من  ،دق والÉذبا�علم الص

 .براهيم عليه السالمإرفعت درجة 
P-  وقوعالأن ا�واز الزم،  <Ê كما سيأ³ معنا-وقد وقع النسخ-  S وقوعه عقالجواز فدل. 

wأدلة الوقوع ال(عية تنقسم إ� قسمwأدلة الوقوع ال(عية تنقسم إ� قسمwأدلة الوقوع ال(عية تنقسم إ� قسمwأدلة الوقوع ال(عية تنقسم إ� قسم : : : : 
 ينكريمكن أن Ýن  ،ين يؤمنون بنبوة �مدوهذه تصلح للرد S ا�خالف من ا�سلمw وS العيسوية اr األدلة من ال(عاألدلة من ال(عاألدلة من ال(عاألدلة من ال(ع

 .ثبوت النسخ منهم منكر
 هم الشمعونية والعنانيةمن ا�هود اrين يستدل بها S من ينكر Êيعة �مد ص� اهللا عليه وسلم  وهناك أدلة أخرىوهناك أدلة أخرىوهناك أدلة أخرىوهناك أدلة أخرى

 اً اً اً هناك أدلة كث±ة جدهناك أدلة كث±ة جدهناك أدلة كث±ة جدهناك أدلة كث±ة جد :األدلة من ال(عاألدلة من ال(عاألدلة من ال(عاألدلة من ال(ع
 ::::وسأذكر بعضا منهاوسأذكر بعضا منهاوسأذكر بعضا منهاوسأذكر بعضا منها    اً
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ِلَهاِلَهاِلَهاِلَها{قوR تعا�  -/ ْْ ْْ ِمث ِمث ِمث ِمثْْ ْوْ
َ
وَها أ
َ
وَها أ
َ
وَها أ
َ
ننننَْْْْها أ !! ٍ مٍ مٍ مٍ م!!

ْْ ْ±َْ ِ±َ ِ±َ ِت ِت ِت ِت $$$ِ$َ±ِ
ْْ ْْ
ْْ نُنِسَها نَأ نُنِسَها نَأ نُنِسَها نَأ نُنِسَها نَأ ْوْ

َ
و آيٍَة أ
َ
و آيٍَة أ
َ
و آيٍَة أ
َ
ْْ آيٍَة أ ْْ ِمن ِمن ِمن ِمْنْ وهذه  ،أن اهللا تعا� ذكر ناسخا ومنسوخا وجه ا�اللة }َما نَنَسخَما نَنَسخَما نَنَسخَما نَنَسْخْ

 .اآلية تدل S وقوع النسخ &احة
Éََن آيَةٍ Éََن آيَةٍ Éََن آيَةٍ Éََن آيَةٍ َو¹َِذا بَ َو¹َِذا بَ َو¹َِذا بَ َو¹َِذا بَ { -1 �� َا آيًَة مَا آيًَة مَا آيًَة مَا آيًَة م��

ْْ ْْ
XXXX �� bَ ٍbَ ٍbَ ٍbٍَ     دددد�� ْْ نَت ُمْفْ

َ
نَت ُمفَما أ
َ
نَت ُمفَما أ
َ
نَت ُمفَما أ
َ
َما أ غ�غ�غ�غ�  إِ إِ إِ إِ

ْْ ْْ
ُل قَالُواُل قَالُواُل قَالُواُل قَالُوا !! !! ََ َ�َ��� ُُ لَُم بَِما لَُم بَِما لَُم بَِما لَُم بَِما فففُفُ ْْ ْعْ

َ
ع أ
َ
ع أ
َ
ع أ
َ
99 أ ية أو لفظها بغ±ه هو تبديل حكم اآل أن وجه ا�اللة    }}}}َواهللاَواهللاَواهللاَواهللا99

َا(النسخ 
ْ
X Éََن آيَةٍ  آيَةً  بَد�  .وقد ذكر اهللا وقوعههذا هو النسخ ) م�

P- كتاب اهللا تعا� p مثل ،وقائع النسخ ا�تعددة الكث±ة: } 
ً
 تَا>
ً
 تَا>
ً
 تَا>
ً
تَا> �� َواِجِهم مَواِجِهم مَواِجِهم مَواِجِهم م�� ْْ ْزْ

َ
ز
َ

ز
َ

ز
َ !! !!
ًة ألًة ألًة ألًة أل �� َواجاً وَِصيَواجاً وَِصيَواجاً وَِصيَواجاً وَِصي�� ْْ ْزْ

َ
ز َويََذُروَن أ
َ
ز َويََذُروَن أ
َ
ز َويََذُروَن أ
َ
ْْ َويََذُروَن أ َن ِمنُكمَن ِمنُكمَن ِمنُكمَن ِمنُكْمْ ْْ وووْوْ �� تََوف�� تََوفُ تََوفُ يَن فففُفتََوفُ يَن ِ يَن ِ يَن ِ ِ

�� ��
rَواrَواrَواrَوا

لِ لِ لِ لِ  ْْ َوَوَوَْوْ
ْْ ْْ
 ا�

َ
 ا�إِ�
َ

 ا�إِ�
َ

 ا�إِ�
َ

َن َن َن َن {باآلية  نسخت ،عدة ا�توì عنها زوجها ¤نت سنة ¤ملة }إِ� ْْ صصصْصْ �� ب�� َbَ بَ َbَ بَ َbَ بَ َbَفففَف 
َواجاً َواجاً َواجاً َواجاً ْْ ْزْ

َ
ز َويََذُروَن أ
َ
ز َويََذُروَن أ
َ
ز َويََذُروَن أ
َ
ْْ َويََذُروَن أ َن ِمنُكمَن ِمنُكمَن ِمنُكمَن ِمنُكْمْ ْْ وووْوْ �� تََوف�� تََوفُ تََوفُ يَن فففُفتََوفُ يَن ِ يَن ِ يَن ِ ِ

�� ��
rَواrَواrَواrَوا

 اً اً اً 
اً ْْ ُهٍر وََع(ُهٍر وََع(ُهٍر وََع(ُهٍر وََعْ(ْ ْْ ْشْ

َ
شبََعَة أ
َ
شبََعَة أ
َ
شبََعَة أ
َ
بََعَة أ ْْ ْرْ

َ
ر أ
َ
ر أ
َ
ر أ
َ
�� أ نُفِسِهن��

َ
نُفِسِهنبِأ
َ
نُفِسِهنبِأ
َ
نُفِسِهنبِأ
َ
 . فنسخت عدة ا�توì عنها زوجها من االعتداد Æول إ� االعتداد بأربعة أشهر وع(ا }بِأ

O- ية ا�±اثآنسخ الوصية للوا�ين ب،  ُ ُة ُة ُة ُة {قوR تعا� سخ فقد ن �� وَِصيوَِصيوَِصيوَِصي��
ْْ ْْ
اً الاً الاً الاً ال ْْ َموَموَموَموُْْْْت إِن تََرَك َخ±ُت إِن تََرَك َخ±ُت إِن تََرَك َخ±ُت إِن تََرَك َخْ±ْ

ْْ ْْ
ُم ال ُم الُ ُم الُ َحَدكككُكُم الُ

َ
َحَد إَِذا َحåََ أ
َ
َحَد إَِذا َحåََ أ
َ
َحَد إَِذا َحåََ أ
َ
ْْ إَِذا َحåََ أ ُكمُكمُكمُكْمْ ْْ ُكتَِب َعلَيُكتَِب َعلَيُكتَِب َعلَيُكتَِب َعلَيْْ

يِْْْْن ِن ِن ِن  يَواِ�َ يَواِ�َ يَواِ�َ َواِ�َ
ْْ ْْ
ُ  }لِللِللِللِل ِ ِ ِ ِ {سخ بقوR تعا� ن ْْ ْwََْيwََيwََيwَنثثثثَي

ُ
ن األ
ُ
ن األ
ُ
ن األ
ُ
!! األ َكِر ِمثَكِر ِمثَكِر ِمثَكِر ِمثُْْْْل َحظُل َحظُل َحظُل َحظ!! �� ْْ لِث لِث لِث لِث�� ْمْ مُ مُ ِدكككُكمُ

َ
ِدال
َ
ِدال
َ
ِدال
َ
ال ْْ ْوْ

َ
و pِ أ
َ
و pِ أ
َ
و pِ أ
َ
pِ 99 أ وصية  فجاءت آية ا�واريث �قول ال}يُوِصيُكُم اهللايُوِصيُكُم اهللايُوِصيُكُم اهللايُوِصيُكُم اهللا99

َموَموَموَموُْْْْت إِن ُت إِن ُت إِن ُت إِن { اآليةوقيل إن هذه هذه ا�واريث قسمتها كذا، فأخذ T ذي حق حقه،  ،لوارث
ْْ ْْ
ُم ال ُم الُ ُم الُ َحَدكككُكُم الُ

َ
َحَد إَِذا َحåََ أ
َ
َحَد إَِذا َحåََ أ
َ
َحَد إَِذا َحåََ أ
َ
ْْ إَِذا َحåََ أ ُكمُكمُكمُكْمْ ْْ ُكتَِب َعلَيُكتَِب َعلَيُكتَِب َعلَيُكتَِب َعلَيْْ

 َwِق َwِق َwِق َwِق �� ُمتُمتُمتُمت��
ْْ ْْ
 ال

َ
Sَ ًالُروِف َحّقا 
َ

Sَ ًالُروِف َحّقا 
َ

Sَ ًالُروِف َحّقا 
َ

Sَ ًُروِف َحّقا ْْ َمعَمعَمعَمْعْ
ْْ ْْ
َربwَِ بِالَربwَِ بِالَربwَِ بِالَربwَِ بِال ْْ يِْْْْن َواألقِن َواألقِن َواألقِن َواألقْْ يَواِ�َ يَواِ�َ يَواِ�َ َواِ�َ

ْْ ْْ
ُة لِلُة لِلُة لِلُة لِل �� وَِصيوَِصيوَِصيوَِصي��

ْْ ْْ
اً الاً الاً الاً ال ْْ ُ  }تََرَك َخ±تََرَك َخ±تََرَك َخ±تََرَك َخْ±ْ ه، فال ه، فال ه، فال ه، فال إن اهللا قد أإن اهللا قد أإن اهللا قد أإن اهللا قد أ( �بقوR  تسخن �� عطى T ذي حق حقعطى T ذي حق حقعطى T ذي حق حقعطى T ذي حق حق��

 .ا�هم هنا هو ثبوت النسخ، فقد ثبت p هذه ا�الة .رواه أبو داود والbمذي وابن ماجة )وصية لوارثوصية لوارثوصية لوارثوصية لوارث
يَن َهادُ {قوR تعا�  -0 يَن َهادُ ِ يَن َهادُ ِ يَن َهادُ ِ ِ

�� ��
rَن اrَن اrَن اrَن ا !! ٍم مٍم مٍم مٍم م!!

ْْ ْْ
ْْ لَُهم لَُهم لَُهم لَُهمْْْْ    فَبُِظلفَبُِظلفَبُِظلفَبُِظل تتتْتْ

�� ِحل��
ُ
ِحلبَاٍت أ
ُ
ِحلبَاٍت أ
ُ
ِحلبَاٍت أ
ُ
بَاٍت أ !! ْْ َطي َطي َطي َطي!! نَا َعلَينَا َعلَينَا َعلَينَا َعلَيِْْْْهمِهمِهمِهْمْ ْْ مممْمْ ��  َحر َحر َحر َحر��

ْْ ْْ
¤ن عندهم طيبات  ،ن هذا Ê pيعة ا�هوداآل }واواواوا

، هو النسخ "¸ريم ما أحل"و ،عليهم الطيباتاهللا ا وحصل منهم ما حصل حرم وا ظلموا أنفسهم وتلكؤلكن لمّ  ،أحلت ¥م
 .فهو موجود ح� Ê pيعة ا�هود منطلقا من اآلية

í- وجه إ� بيت ا�قدسن�اسخة، أن الصحابة صدقته اآل وهذا نقل نقال متواترا عملياً  ،سخ اXيتوجهون إ� بيت  ا¤نوية ا
ََرامِ ََرامِ ََرامِ ََرامِ {:فلما نزل قوR تعا�  ،ا�قدس

ْْ ْْ
ِجِد ا�ِجِد ا�ِجِد ا�ِجِد ا� ْْ َمسَمسَمسَمْسْ

ْْ ْْ
َر الَر الَر الَر ال ْْ َهَك َشطَهَك َشطَهَك َشطَهَك َشْطْ ْْ !! وَج وَج وَج وَْجْ ذن هذه واقعة نسخية حصل فيها نسخ هذا ا�وجه، إ }فََولفََولفََولفََول!!

 .النسخ
þ- ائع األنبياء قبله عفقد أ© ©اع©اع©اع©اعاإلاإلاإلاإلÊ يعة نبينا �مد ص� اهللا عليه وسلم قد نسخت ما خالفها منÊ أن S ت األمة

 .عليه الصالة والسالم
 .©اع أهل العلمS¹ ثبوت النسخ و"ها أدلة Êعية من كتاب اهللا و سبعةذن فهذه أدلة إ

من أدلة من أدلة من أدلة من أدلة نذكر بعض هذه األدلة، هذه األدلة  سالمسالمسالمسالموÊيعة اإلوÊيعة اإلوÊيعة اإلوÊيعة اإل    �من األدلة ال¬ يستدل بها S من ينكر Êيعة �مد من األدلة ال¬ يستدل بها S من ينكر Êيعة �مد من األدلة ال¬ يستدل بها S من ينكر Êيعة �مد من األدلة ال¬ يستدل بها S من ينكر Êيعة �مد 
 .وقائع حصل فيها نسخ بل ، ليست من الكتاب وال من السنة،يستدل بها S من ينكر ال(يعةهذه لكن  ،الوقوعالوقوعالوقوعالوقوع

وقصة اقتتال قابيل وهابيل معروفة، إذن ¤ن  ،أن نكاح الرجل أخته حرم Ê pع موX بعد أن ¤ن جائزا Ê pع آدم -/
 pيعة آدمÊ: قصة هابيل وقابيل ،من بطن واحد ت أخنهليس ،للرجل أن ينكح أخته من بطن آخر Z كما،  p فهذا حرم

Xع موÊ . 

  .يعقوب بن¬ خالة ©عفقد  ،كذلك ا�مع بw األختw حرم بعد أن ¤ن حالال Ê pع يعقوب-1
P- 

ً
 ،حواء ناال¬ خلقت من ضلعه وZ أم ،م بعضا منهrلك نكح آد ،Ê pع آدم كذلك نكاح الرجل بعضه ¤ن حالال

هذه الوقائع تدل S أن النسخ وقع p  ،ستدالل بهذا فيه ضعفن ¤ن اال¹و ،وحرم Ê pع من بعده وذكر هذا بعضهم
 .ال(ائع السابقة
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- ١١١ - 

 

    ))))PîPîPîPî((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
    ::::لنسخلنسخلنسخلنسخااااأدلة منكري أدلة منكري أدلة منكري أدلة منكري 

وأذكر وسأذكرها %دا ، S تعريفات ابن قدامة الواردة تاعbاضال¬ سبق ذكرناها p االببعض األدلة استدل منكرو النسخ 
 :فيما م3 بموطنها

وما لزم  ،ألنه قد لزم منه ا�حال ،يصح يثبت وال ذن النسخ الإوهذا �ال p حق اهللا تعا� ف ،أن النسخ يدل S اFداء -/
 .منه ا�حال فهو باطل

  .ما أدى إ�ه  فهو باطلف ،ار غ± مراد وهذا �الذا ن6 عنه ص¹و ،أن اهللا إذا أمر بÅء فقد أراده -1
P- حسنه S ء دلÅوهو �ال ذا ن6 عنه أدى إ� أن ينقلب ا�سن قبيحاً إف ،أن اهللا إذا أمر ب. 

وZ االعbاضات ا:الث الرابع للنسخ، تعريف ابن قدامة  S الواردة االعbاضات ضمنوقد سبق مناقشة هذه األدلة 
 . تعا� فال حاجة إ� العود S ذلكن شاء اهللاإاإلجابة عنها بما يكË  وسبق ،واjامس

 ::::خخخخــــواع النسواع النسواع النسواع النســــننننأأأأ
 .نسخ ا�كم دون ا�الوة -1   .نسخ ا�الوة دون ا�كم -/

P- الوة وا�كم معا�نسخ ا. 
 م دون ا�الوةنسخ ا�كو اتفق ا�مهور S نسخ ا�الوة دون ا�كمعنها النسخ p حال من األحوال، وقد  جوال kر

طائفة  )نسخ ا�كم دون ا�الوة(اXوع ا:ا9 }ذلك و ،)نسخ ا�الوة دون ا�كم(اXوع األول p وخالف  ،ونسخهما معا
أحد kالف p ثبوت  من حيث ا�بدأ الف ،وربما يكون خالفهم هذا قد أثر S مسألة ثبوت النسخ ،شاذة من ا�ع	لة

 ونلكن p حاالت قد °صل وجود ×الفw أحيانا يكون، مسلم األصفها9 كما ذكرت ôأال ما ذكر من إالنسخ كثبوت 
  .، وأحيانا يكونون قلة أو طائفة من أهل العلمشذوذ

�ه p هذه األنواع ا:الثة�ه p هذه األنواع ا:الثة�ه p هذه األنواع ا:الثة�ه p هذه األنواع ا:الثةإإإإأدلة ا�مهور S ما ذهبوا أدلة ا�مهور S ما ذهبوا أدلة ا�مهور S ما ذهبوا أدلة ا�مهور S ما ذهبوا  : : : : 
 .Ê« نقÊò« نقÊò« نقÊò« نقòومنها ما هو  عقòعقòعقòعقòو منها ما ه ،Þملة من األدلة ووقوعها وحصو¥ا استدل ا�مهور S ثبوت هذه األنواع

  :األدلة العقليةاألدلة العقليةاألدلة العقليةاألدلة العقلية
و}ذلك  ،وÕ حكم فهو قابل للنسخ ،يةن وانعقاد الصالة بها أحÉم من أحÉم اآلآية و}تابتها p القرأن جواز تالوة اآل -/

ندما يأتينا وS ذلك فع ،فهو حكم أيضا يقبل النسخ ،Èاب وغ±همن األحÉم تعلقها با� ف p ا�كم ال(« من اإل
 T ا هو قابل للنسخ، فع�Ý الوة فهو�نسخ تالوة دون ا�كم فهذا قابل للنسخ، نسخ ا�كم دون ا p نوع من األنواع

Èوز نسخه  :ا�كم الوارد p اآلية ،Èوز نسخه ويبû بقية أحÉم اآلية األخرى ،ية تالوتها هذا حكم من األحÉمحال اآل
 ز نسخ ا�كم أو ا�الوة أو هما معاً وّ فهذا ا��ل Èُ  ،فهذا أيضا وارد و نسخ ا�كم وا�الوة معاً كذلك ل ،ن بقيت تالوتها¹و

 .ألحÉم أن تنسخذه اbتب عليه أحÉم ويمكن ¥يألن T ذلك 
¤نا  ¹ذاخر، وآوما يbتب S اآلية من الوجوب وا�حريم وغ± ذلك حكما  ،©اعمثاب عليه باإل أن تالوة اآلية حكمٌ  -1

wوقتإجاز أن يكون  ؛حكم p وقت ومفسدة p ثباتهما مصلحة ، 
ّ
و¹ثبات  ،ثبات أحدهما مصلحة مطلقاإيكون  وأال

ن ¤نا كذلك جاز رفعهما معا أو رفع أحدهما دون اآلخر، فقد يكون ا�صلحة ال¬ ¹مصلحة p وقت دون وقت، و أحدهما
وة أو ينسخ ا�الوة ويبû ا�كم أو ينسخهما معا، ألن p علمه تعا� يراعيها جل p عاله أن ينسخ ا�كم ويبû ا�القد 
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نت م  من ناحية ا�واز العقò عندما نت م عليه ،مانع من ذلك من اXاحية العقلية ال ،مانع فحينئذ ال ،p ذلك أن ا�صلحة
 لكن نقول ذلك ال ،ال باألدلة ال(عيةإه ن نت م فيأأما الوقوع فليس Xا أن نت م عنه وا:بوت ليس Xا  ،مÉنيةعن اإل
 . حرج فيه وال مع� للقول أنه Ýتنع هذا Ýكن وال ،ستحالة ذلكمع� ال

 : S ثبوت النسخ p تلك ا�االت ا:الث ف¶ األدلة اXقليةاألدلة اXقليةاألدلة اXقليةاألدلة اXقليةأما أما أما أما 

اهللا ص� اهللا  سولعن ابن عباس أنه سمع عمر بن اjطاب S منØ ر ثبتثبتثبتثبتد�ل وقوعه ما  :نسخ ا�الوة دون ا�كم -/
  ،وأنزل عليه الكتاب ،ن اهللا بعث �مد ص� اهللا عليه وسلم با�قإ(يقول kطب وعليه وسلم 

ُ
نزل عليه آية فÉن فيما أ

 فأخ� إن طال باXاس زمانٌ  ،فرجم رسول اهللا ص� اهللا عليه وآR وسلم ور©نا بعده ،فقرأناها ووعيناها وعقلناها ،الرجم
ذا أحصن إ ن الرجم p كتاب اهللا حق S من ز¹Yو ،#د الرجم p كتاب اهللا فيضلوا بbك فريضة أنز¥ا اهللاأن يقول قائل ما 

 .رواه اFخاري ومسلم واللفظ �سلم p صحيحه) من الرجال والنساء إذا قامت اFينة أو ¤ن ا�بل أو االعbاف
ذن آية الرجم واردة وZ نسخ للتالوة، إ) وجل لكتبتها اب اهللا عزوأيم اهللا لوال أن يقول اXاس زاد p كت(وعند أô داوود 

نسخ كتابتها  :ولكن حكمها باق، وعمر ينبه S ذلك يقول عمر ،طبعا آية الرجم غ± موجودة p كتاب اهللا تعا� اآلن
 ص� اهللا عليه وسلم ور©نا ناها ورجم رسول اهللاأفقد قر ،#د الرجم p كتاب اهللا فال يأتw آت ويقول أننا ال ،وحكمها باقٍ 

 .فحكمها قائم ،بعده
ر©وهما اFتة نكاال من اهللا واهللا اوالشيخ والشيخة إذا زنيا ف(هناك بعض الروايات ورد فيها تعيw آية الرجم وZ قو¥م 

 الصحيحw ية الرجم كما pآواrي ثبت هو تسميتها ب ،لم تثبت ]بهذا اللفظ[ ية بهذا السياقتعيw اآل) عزيز حكيم
  .وغ±هما

ما وجدته ثابتا S وجه يصح عن عمر أو غ±ه من صحابة اýX ص� اهللا عليه وسلم ) والشيخ والشيخة الخ(أما تسمية اآلية 
 لكن تعيw اآلية ليس فيه حديث p الصحيحw ةفليتنبه rلك، إذن آية الرجم ا�ديث فيها ثابت p الصحيحw أنها وارد

 .يؤثر ألن ا�قصود أن آية الرجم موجودة وتقرأ وتت� وهذا هو ا�راد وهذا ال يثبت،
أك^ اXاسخ وا�نسوخ هو  ،ليأك^ اآليات ا�نسوخة Z من هذا القب ،ا�الوة فهو ك^ جدا ءبالنسبة لنسخ ا�كم وبقا -1

ينَ {كرها عتداد با�ول ال¬ سبق ذومن ذلك آية اال ،نسخ ا�كم وبقاء ا�الوة ،من هذا القبيل ينَ ِ ينَ ِ ينَ ِ ِ
�� ��

rَواrَواrَواrنَ نَ نَ نَ     َوا ْْ وووْوْ �� تََوف�� تََوفُ تََوفُ     َويََذُرونَ َويََذُرونَ َويََذُرونَ َويََذُرونَ     ِمنُكمِمنُكمِمنُكمِمنُكمْْْْ        فففُفتََوفُ
َواجاً َواجاً َواجاً َواجاً  ْْ ْزْ

َ
زأ
َ
زأ
َ
زأ
َ
ةً ةً ةً ةً     أ �� َواِجِهمَواِجِهمَواِجِهمَواِجِهم    وَِصيوَِصيوَِصيوَِصي�� ْْ ْزْ

َ
ز
َ

ز
َ

ز
َ !! !!
     ألألألأل

ً
 تَا>
ً
 تَا>
ً
 تَا>
ً
تَا> ��      مممم��

َ
 إِ�
َ

 إِ�
َ

 إِ�
َ

لِ لِ لِ لِ     إِ� ْْ َوَوَوَْوْ
ْْ ْْ
َ َ َ َ     ا�ا�ا�ا� ْْ ْ±ْ َ± َ± َراٍج َراٍج َراٍج َراٍج     لللَل±َ ْْ َن َن َن َن {نسخت بقوR تعا�  }إِخإِخإِخإِْخْ ْْ صصصْصْ �� ب�� َbَ بَ َbَ بَ َbَ بَ َbََواجاً َواجاً َواجاً َواجاً فففَف ْْ ْزْ

َ
ز َويََذُروَن أ
َ
ز َويََذُروَن أ
َ
ز َويََذُروَن أ
َ
ْْ َويََذُروَن أ َن ِمنُكمَن ِمنُكمَن ِمنُكمَن ِمنُكْمْ ْْ وووْوْ �� تََوف�� تََوفُ تََوفُ يَن فففُفتََوفُ يَن ِ يَن ِ يَن ِ ِ

�� ��
rَواrَواrَواrَوا

ُهرٍ ُهرٍ ُهرٍ ُهرٍ  ْْ ْشْ
َ
شبََعَة أ
َ
شبََعَة أ
َ
شبََعَة أ
َ
بََعَة أ ْْ ْرْ

َ
ر أ
َ
ر أ
َ
ر أ
َ
�� أ نُفِسِهن��

َ
نُفِسِهنبِأ
َ
نُفِسِهنبِأ
َ
نُفِسِهنبِأ
َ
 اً اً اً     بِأ

اً ْْ ُكمُكمُكمُكمْْْْ        ُكتَِب ُكتَِب ُكتَِب ُكتَِب {كذلك حكم الوصية للوا�ين  }وََع(وََع(وََع(وََعْ(ْ ْْ مُ     َحåََ َحåََ َحåََ َحåََ     إَِذاإَِذاإَِذاإَِذا    َعلَيَعلَيَعلَيَعلَيْْ مُ ُ مُ ُ َحَدكككُكمُ ُ
َ
َحَدأ
َ
َحَدأ
َ
َحَدأ
َ
َموَموَموَموُْْْْت ُت ُت ُت     أ

ْْ ْْ
 اً اً اً     تََركَ تََركَ تََركَ تََركَ     إِنإِنإِنإِن    الالالال

اً ْْ ةُ ةُ ةُ ةُ     َخ±َخ±َخ±َخْ±ْ �� وَِصيوَِصيوَِصيوَِصي��
ْْ ْْ
    الالالال

يِْْْْن ِن ِن ِن  يَواِ�َ يَواِ�َ يَواِ�َ َواِ�َ
ْْ ْْ
ِ ِ ِ ِ     يُوِصيُكمُ يُوِصيُكمُ يُوِصيُكمُ يُوِصيُكمُ {نسخت بقوR تعا�  }لِللِللِللِل ْْ ْwََْيwََيwََيwَنثثثثَي

ُ
ن األ
ُ
ن األ
ُ
ن األ
ُ
!! األ َكِر ِمثَكِر ِمثَكِر ِمثَكِر ِمثُْْْْل َحظُل َحظُل َحظُل َحظ!! �� ْْ لِث لِث لِث لِث�� ْمْ مُ مُ ِدكككُكمُ

َ
ِدال
َ
ِدال
َ
ِدال
َ
ال ْْ ْوْ

َ
و pِ أ
َ
و pِ أ
َ
و pِ أ
َ
pِ 99 أ إن اهللا أعطى T ذ حق إن اهللا أعطى T ذ حق إن اهللا أعطى T ذ حق إن اهللا أعطى T ذ حق ( �و بقوR أ }اهللاهللاهللاهللا99

 . ، وغ±ها من ا�واطن ال¬ فيها نسخ ا�كم دون ا�الوة)حقه فال وصية لوارثحقه فال وصية لوارثحقه فال وصية لوارثحقه فال وصية لوارث

P- الوة معا�مسلم ،ب½ أن امثل لنسخ ا�كم وا p ا�قيقة ورد p ا :وهذا �ن فيما أنزل (هللا عنها قالت عن >ئشة ر¤
مل القرآن فليس فيه ع( رضعات أوعندما نت) معلومات ثم نسخن $مٍس  ،ن ع( رضعات معلومات °رمنآمن القر

 تالوة وال حكما فهما منسوخان >ئشة ر� اهللا عنها غ± موجودة ال اذن فهذه اآلية ال¬ أشارت إ�هإ ،حكمها �رمات وال
  .ا�كم وا�الوة

 .ال¬ ذكرناها ا:الثة النسخأنواع  ثبوتS  اXقليةللوقوع ال(« واألدلة بالنسبة ذا ه
وعدم جواز نسخ  قالوا بعدم جواز نسخ ا�الوة دون ا�كم، قلة قليلة من ا�ع	لة p ا�قيقة هناك شذوذ من بعض ا�ع	لة
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 ما د�لهم؟ ما وجهة نظرهم؟ ا�كم دون ا�الوة

نما إإن اللفظ  :جواز نسخ ا�الوة دون ا�كمr pين يقولون ال Èوز نسخ ا�الوة دون ا�كم يقولون ايقول ا�خالفون 
 .نزاRإنتفت حكمة فع الذ لو رُ إ !؟فكيف يرفع ،ثاب عليه�أنزل �ت� و

ذا ¤ن غ± ا�الوة ، إذنإلفاظ نزال هذه األإما السبب p  ،ية ال¬ تالوتها قد تنسخ فقط دون حكمهايقولون ألفاظ هذه اآل
  !إنزا¥ا؟نتفت حكمة رفعت ال ذ لوإثابة S هذه ا�الوة؟ فال مع� لرفعها ونسخها، واإل

وهذا Ýكن يكون ا�قصود ا�كم ال(«  ،يمتنع أن يكون ا�قصود ا�كم دون ا�الوة نقول ال ::::الرد S هذا ا��لالرد S هذا ا��لالرد S هذا ا��لالرد S هذا ا��ل
�ثبت به ا�كم أتالوتها وألفاظها، ولكن  نزلت به اآلية الأاrي  wالرسول ص� اهللا عليه وسلم بلفظ مع S نزل

 .ألن ا�قصود هو ا�كم فقط دون ا�الوة ،و ا�الوةأذا ¤ن ا�كم هو ا�قصود فال مانع من نسخ اللفظ ¹و ،ويستقر
صحيحw واrي فيه �الوة دون ا�كم كما p ا�ديث اrي p الان وقع نسخ فاآل -كيف وقد قيل-وثم أمر آخر كما يقال 

وقد ذكر ذلك عمر بن اjطاب ر� اهللا عنه ذلك  ،آية الرجم وقد نسخت، وقد أ©ع ا�سلمون أن حد الزا9 ا�حصن الرجم
  .wكما p الصحيح

 ،×الف للنقل ا�فك± فالعقل اrي يفكر بهذامع أن العقل ال ينË ذلك وال °يله، هذا مثل دخال العقل p فال مع� إل
مع� للمخالفة العقلية، هللا أن  أصال ال هسيكون حظه اjطأ والضالل ا�بw، ألنالشك أنه ي�ح ضد اXقل  يما عقٍل وأ

 .صالأفالعقل ال °يلها  ،وربما يكون p ذلك حكمة ،يفعل ما يشاء وkتار
و}يف يرفع ا�دلول  ، ا�كمإن اللفظ د�ل S :أيضا استدل S ذلك بقوR ،من قال بعدم جواز نسخ ا�كم دون ا�الوة

مع }يف ننسخ ا�كم يقولون هذه األلفاظ د�ل S ا�كم، ومع بقاء ا��ل؟ هذا القائلw بنسخ ا�كم دون ا�الوة 
 اً فلو رفع مدلوF R½ عريّ  ،ذ فائدة ا��ل ا�اللةإ ،وهو �ال أو عبث ،مدلول بالفع ا�كم F½ ا��ل إذ لو رُ  !بقاء ا��ل؟

 .عما يدل عليه وانتفت فائدته
 الهذا �اذا هذه األلفاظ موجودة وا�كم منسوخ؟ ؟ Z الفائدة من نسخ ا�كم دون ا�الوة ما"ذن øمهم يرتكز S إ

 .من اآلية S زعمهم إذاً ال فائدة" منه فائدة
 ،واXاسخ مزيل �كمه ،ه عما يرفع حكمهنما يكون اللفظ د�ال عند انفÉكإ" :يقول ابن قدامة رÒه p رد هذا: ا�ناقشةا�ناقشةا�ناقشةا�ناقشة

أما بعد النسخ فال يبû د�ال عليه ح� يلزم ما  ،أي أن اللفظ د�ل ا�كم قبل النسخ ،يبû د�ال S ذلك ا�دلول فال
Rل بدون مدلو� "علقة بهوغ± ذلك من األحÉم ا�ت ،ثاب عليهص� به يُ ت� يُ يُ  ،بل يبû عبادة مستقلة ،ذكرتم من بقاء ا�

 .أبدا ذلكفال مانع من 
 : : : : متثالمتثالمتثالمتثالنسخ األمر قبل ا�مكن من االنسخ األمر قبل ا�مكن من االنسخ األمر قبل ا�مكن من االنسخ األمر قبل ا�مكن من اال: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة

العادة p قضايا النسخ أن يكون  ،متثال ينسخ األمروجل يأمر بأمر وقبل أن يتمكن ا� ف من اال اهللا عز: صورة ا�سألة
عمل به الصحابة  ، هذاعتداد با�ولضية االمثل ق ،رفع حكمهنسخ ويُ ثم بعد العمل به يُ  ،عمل به فbة من الزمنا�نسوخ يُ 

 .به ثم نسخ، وغ± ذلك من األمثلة الكث±ة لع(ة ¤ن مأموراً لفbة ثم نسخ، قضية تربص الواحد 
Z وز؟ لكن ا�سألة هناÈ وز؟ أو الÈ أن اهللا يأمر بأمر ثم قبل أن يفعله ا� ف ينسخه فهل هذا 

 : S قولw هذه ا�سألة قد اختلف فيها أهل العلم

 .وهذا قول ©هور العلماء ،جائز متثالأ ن نسخ األمر قبل ا�مكن من اال -/
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 أبو بكر وقال به م،وهذا قال به ا�ع	لة p ا�شهور عنه متثال،نسخ األمر قبل ا�مكن من اال بعدم جوازقول آخر  -1
úالشاف á±منصور ا�ات ،الص ôوا�صاص وأ Lيديرووبعض ا�نفية ¤لكر üزيد ا�بو ôمي� من  ،وأ�وقال به أيضا ا

 . ا�نابلة

 òقو¥م بأدلة منها ما ي S استدل ا�مهور òقو¥م بأدلة منها ما ي S استدل ا�مهور òقو¥م بأدلة منها ما ي S استدل ا�مهور òقو¥م بأدلة منها ما ي S استدل ا�مهور 

بأمر ن يأمرهم أد أن يعلم اهللا مصلحة عباده p يبعُ  يمتنع أن يكون الÅء مصلحة p زمان دون زمان، وال أنه ال قالوا-/
R وغ± �ال أن يقع  هذا غ± بعيد ،ثم ينسخ ذلك عنهم قبل أن يفعلوه ،فيثابوا بسبب العزم عليه ،مطلق ح� يستعدوا

 . يمتنع ذن هذا د�ل عقS ò جواز ذلك وأنه الإ ،ذلك

 ،ن اهللا نسخ ذبح الو� عن إبراهيم قبل أن يفعلهإف ،، قصة إبراهيم عليه وS نبينا السالموهو من األدلة ال(عيةا:ا9  -1
 wّوبp ابتالؤه  اهللا أن ا�كمة Z بح و�ه أم ال ،ذلكr الفعل  ؟هل يتهيأ S الفعل ويصمم S هل يفعل ا�قدمات ويعزم

 . ه للجبwن إبراهيم تهيأ rبح ابنه وتّل إف ؟هذا االبتالء أم الp فيكون p ذلك رفعة R و#اح  ؟ويفعل مقدمات اrبح

أو  إسحاقور ابنه إسماعيل  p ذلك، وقد اختلف p اrبيح هل هو قام وشا ،ورؤيا األنبياء حق ،إبراهيم �ا جاءته الرؤيا
قالوا ألنه خÅ  ،، فتله للجبw أي وضع وجهه S األرض �ذÆه من قفاههذا هو الراجح والصحيح أنه إسماعيل ،إسماعيل

��    {rلك قال اهللا تعا�  ،هوبدأ يريد أن يذÆ ،أن تقع عينه S عينه فتأ³ شفقة األب فتكون حائلة دون أن ينفذ أمر اهللا إِنإِنإِنإِن��
wُِمبwُِمبwُِمبwُِمب

ْْ ْْ
ء ال

َ
ء الَال
َ

ء الَال
َ

ء الَال
َ

َال
ْْ ْْ
Fَهَذا لَُهَو اFَهَذا لَُهَو اFَهَذا لَُهَو اFَُهَذا لَُهَو ا  .}َوفََدَوفََدَوفََدَوفََدفْفْفْْفنَاهُ بِِذبنَاهُ بِِذبنَاهُ بِِذبنَاهُ بِِذبٍْْْْح َعِظيمٍ ٍح َعِظيمٍ ٍح َعِظيمٍ ٍح َعِظيمٍ {عظيم واختبار بالء  }/

وá  ،تأويالت ةبستتأّولوها  متثال،ها p نسخ األمر قبل ا�مكن من االو&احتمع ظهورها ل ا�ع	لة هذه القصة وقد تأوّ 
ولم أقف -أقول ربما  ،من السذاجة بمÉن بعضهاألن  !؟ا�ع	لة p كتبأدري هل هذه ا�أويالت *ها واردة  ا�قيقة ال

 .ول بعضهمفربما أحيانا يكون من لوازم قو¥م أو ق -عليها بهذا ال�د p كتب ا�ع	لة ا�شهورة
 السالمالسالمالسالمالسالما الصالة وا الصالة وا الصالة وا الصالة وتأويالت ا�عتأويالت ا�عتأويالت ا�عتأويالت ا�ع				لة لقصة إبراهيم عليه وS نبينلة لقصة إبراهيم عليه وS نبينلة لقصة إبراهيم عليه وS نبينلة لقصة إبراهيم عليه وS نبين

 . أصل R أن ذلك ¤ن مناما ال -/

  ،أن إبراهيم لم يؤمر باrبح-1
ّ
 .ه S ذلكØمتحان %ه p صف العزم S الفعل الو¹نما ُ*

P- ُبح لم يrبح، نسخ، قالوا أن هذا اrعذره  ،ماعيل �اسابل قلب اهللا عنق إسحصل األمر با� يف عن إبراهيم �فانقطع ا
  .للنسخ، وهذا من ا�أويالت الساذجة كما ذكرت ال
O-حق إبراهيم إنما هو اإل p بحضأن ا�أمور بهrبح فلم يُ  ،جاع ومقدمات اrأويل ا:ا9 ،أمر بهأما ا�فهناك  ،وهذا خالف ا

 .جاع أو مقدمات اrبحضاإل وهنا ا�أمور به ما فوق العزم ،ا�أمور به العزم
0-  

ً
ْؤيَايَايَايَا{بد�ل قوR تعا� واندمل م أ�اولكن ا�رح  ،ألمر اهللا أنه ذبح امتثاال ْؤ9 ْؤ9 ْؤ9 ققققَْْْْت الرَت الرَت الرَت الر9 �� ْْ َصد َصد َصد َصد��   .}قَدقَدقَدقَْدْ

í-  
ُ
Æََُك Æََُك Æََُك Æََُك {ؤمر p ا�ستقبل خØ أنه يُ أنه أ ْْ ذْْ

َ
ذ أ
َ
ذ أ
َ
ذ أ
َ
!! أ !!9

َ
9

َ
9

َ
9

َ
َمنَاِم َمنَاِم َمنَاِم َمنَاِم كككك

ْْ ْْ
َرى pِ ال

َ
َرى pِ ال أ
َ
َرى pِ ال أ
َ
َرى pِ ال أ
َ
!! أ لفظه لفظ ن إف :ذÆه، قالواR اولم يقل  ،يع� p ا�ستقبل }إ9ِإ9ِإ9ِإ9ِ!!

 .ؤمرÝا يدل S أنه لم يُ  ،ال لفظ ا�ا� ستقبالاال

 ))))/P/P/P/P((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
وá هذه ا�لقة إن شاء اهللا  ،بنهاp ذبح  إبراهيمذكر ا�أويالت ال¬ نقلت عن ا�ع	لة لقصة  ةقد سبق p ا�لقة ا�اضي

  .ةعلمي وأناقشها مناقشةً  ة،تعا� سنأخذ هذه ا�أويالت واحدًة واحد
كما  ةوالقص ة،حصل p ثنايا القص وما ،بنه ثم أمُر اهللا R بذلكاقصة رؤيا إبراهيم rبح  ة،¤مل ةيلهم األول للقصتأو
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    { بنه ورؤيا األنبياء حقابراهيم عليه وS نبينا الصالة والسالم قد رأى p ا�نام أنه يذبح إتعلمون مفادها أن 
!! �� إ9ِ إ9ِ إ9ِ إ9ِ!! يا يا يا يا ننننَُ�َُ�َُ�َُ���

    
!! !!9
َ

9
َ

9
َ

9
َ
َمنَاِم َمنَاِم َمنَاِم َمنَاِم كككك

ْْ ْْ
َرى pِ ال

َ
َرى pِ الأ
َ
َرى pِ الأ
َ
َرى pِ الأ
َ
ْْ َماَذا تََرى َماَذا تََرى َماَذا تََرى َماَذا تََرىأ Æََُك فَانُظرÆََُك فَانُظرÆََُك فَانُظرÆََُك فَانُظْرْ ْْ ذْْ

َ
ذ أ
َ
ذ أ
َ
ذ أ
َ
بن إبراهيم إسماعيل عليه وS أبيه وS نبينا الصالة والسالم إال ا وما ¤ن من } أ

َمرُ َمرُ َمرُ َمرُ {أن قال  ْْ ْْ َما تُؤ َما تُؤ َما تُؤ َما تُْؤْ بَِت افْفْفْْفَعلَعلَعلَعْلْ
َ
بَِت اقَاَل يَا أ
َ
بَِت اقَاَل يَا أ
َ
بَِت اقَاَل يَا أ
َ
ابِِرينَ ابِِرينَ ابِِرينَ ابِِرينَ { تؤمر فعل ماامادام أن األمر من اهللا ف} قَاَل يَا أ �� ��ُ ِمَن الصُ ِمَن الصُ ِمَن الصُ ِمَن الص�� أعظم  ما }َستَِجُد9ِ إِن َشاء اهللاَستَِجُد9ِ إِن َشاء اهللاَستَِجُد9ِ إِن َشاء اهللاَستَِجُد9ِ إِن َشاء اهللا��

تهوى األنفس ولو ¤ن ثقيًال مثل ثقل ذبح  ستجابتها �أمور ربها وألمر ربها ولو ¤ن S خالف مااوما أعظم  ةهذه األ%
 .إنه بالٌء مبw كما قال اهللا ،بنهالرجل ال

  . ستدل به ا�مهور S أن نسخ األمر قبل ا�مكن من االمتثالاطبعاً 
َوفََدَوفََدَوفََدَوفََدفْفْفْْفنَاهُ نَاهُ نَاهُ نَاهُ {بنه نسخ هذا ان يفعل ويذبح أقبل ، هذا p ا�نام ىفكأنه أمر من اهللا لّما رأ ،ألن رؤيا األنبياء حق ،رإبراهيم أمِ 

ْْ يَا إِب يَا إِب يَا إِب يَا إِبَْْْْراِهيمُ َراِهيمُ َراِهيمُ َراِهيمُ { }بِِذببِِذببِِذببِِذبٍْْْْح َعِظيمٍ ٍح َعِظيمٍ ٍح َعِظيمٍ ٍح َعِظيمٍ  ْنْ
َ
ننَاهُ أ
َ
ننَاهُ أ
َ
ننَاهُ أ
َ
ْؤيَايَايَايَا    ))))îO/îO/îO/îO/((((    َونَاَدَونَاَدَونَاَدَونَاَدفْفْفْْفنَاهُ أ ْؤ9 ْؤ9 ْؤ9 ققققَْْْْت الرَت الرَت الرَت الر9 �� ْْ َصد َصد َصد َصد�� إذن هذا د�ل ا�مهور S نسخ األمر قبل ا�مكن من  }قَدقَدقَدقَْدْ

  .االمتثال
p الفونk لة	ةتأولوا هذه القصة بتأويالت عد ،هذا ا�ع: 
أصًال  ةT هذه األدل، ونناقش هذا من وجهw ،تؤخذ منه أحÉم ا�نام ال ،أصل R أن ذلك ¤ن مناماً ال: فا�أويل األول قالوا

 :يمكن أن تناقش من وجهw ةا�أويالت الست
  .ووجه خاص ل� واحٍد منها ،وجه >م ¥ا ©يعاً 

وه من ا�أويالت الست *ها لو صح ·ٌء من ذلك لم °تج ممن ذلك Ýا ذكرت ءٌ أن نقول أنه لو صح ·: ©يعاً ©يعاً ©يعاً ©يعاً     الوجه العام ¥االوجه العام ¥االوجه العام ¥االوجه العام ¥ا
أو أنه  ؟أو أنه لم يؤمر باrبح و¹نما أمر بالعزم ؟أصل R الفداء طيب مادام أنه منام ال ماذافل ،}َوفََدَوفََدَوفََدَوفََدفْفْفْْفنَاهُ بِِذبنَاهُ بِِذبنَاهُ بِِذبنَاهُ بِِذبٍْْْْح َعِظيمٍ ٍح َعِظيمٍ ٍح َعِظيمٍ ٍح َعِظيمٍ {إ� فداء 

أو أنه  ؟ندمل جرحهاأنه ذبح و أو؟ رقبته �اساً  انقلبتأو أنه لم يذبح أصًال و¹نما  ؟مر بمقدمات اrبحلم يؤمر باrبح و¹نما أ
إذن لو أنه صح ·ء من هذه ا�أويالت  ة�اجا هذه ا�أويالت الست ما ؟لم يؤمر ألن اللفظ ¤ن p ا�ستقبل ال p ا�ا�

��    {¤ن ذلك بالًء مبيناً p حق إبراهيم كما قال تعا�  و�ا }فْفْفْْفنَاهُ بِِذبنَاهُ بِِذبنَاهُ بِِذبنَاهُ بِِذبٍْْْْح َعِظيمٍ ٍح َعِظيمٍ ٍح َعِظيمٍ ٍح َعِظيمٍ َوفَدَ َوفَدَ َوفَدَ َوفَدَ {إ� الفداء p قوR جل وعال  ة�اجا إذن ما إِنإِنإِنإِن��
 wُُِمب wُُِمب wُُِمب wُُِمب

ْْ ْْ
ء ال

َ
ء الَال
َ

ء الَال
َ

ء الَال
َ

َال
ْْ ْْ
Fَهَذا لَُهَو اFَهَذا لَُهَو اFَهَذا لَُهَو اFَهَذا لَُهَو ا))))/îí/îí/îí/îí((((     ٍهذه األمور الست }َوفََدَوفََدَوفََدَوفََدفْفْفْْفنَاهُ بِِذبنَاهُ بِِذبنَاهُ بِِذبنَاهُ بِِذبٍْْْْح َعِظيمٍ ٍح َعِظيمٍ ٍح َعِظيمٍ ٍح َعِظيم T ًهذا وجه يعمها ©يعا.  

 S تأويل T S اآلن سوف نرد S تأويل T S اآلن سوف نرد S تأويل T S اآلن سوف نرد S تأويل T S يعاً يعاً يعاً يعاً فيها ©فيها ©فيها ©فيها ©    و¹ال هذا ¤ٍف و¹ال هذا ¤ٍف و¹ال هذا ¤ٍف و¹ال هذا ¤ٍف     حدهحدهحدهحدهاآلن سوف نرد 

  .قالوا أن هذا منام ال أصل R: ¥م ا�أويل األولا�أويل األولا�أويل األولا�أويل األول
 ، ثم لو ¤ن مناماً ال أصل R لم Èز إلبراهيم قصد اrبح ومنامات األنبياء وÍمنامات األنبياء وÍمنامات األنبياء وÍمنامات األنبياء وÍأن  نرد عليهم نقولنرد عليهم نقولنرد عليهم نقولنرد عليهم نقول

ّ
ويدل S  ،لجبwلل ا�

َمرُ َمرُ َمرُ َمرُ {ذكرتموه قول أيضا و�ه R  فساد ما ْْ ْْ َما تُؤ َما تُؤ َما تُؤ َما تُْؤْ بَِت افْفْفْْفَعلَعلَعلَعْلْ
َ
بَِت ايَا أ
َ
بَِت ايَا أ
َ
بَِت ايَا أ
َ
لم يؤمر ¤ن هذا ال�م ليس بصحيح وحاشا ولو  ،إذن هذا أمر }يَا أ

  .هللا
فقال  ،وهذا هو اrي فهمه إسماعيل ،وهذا هو اrي فهمه إبراهيم فقصد اrبح ،نبياء وÍ وحقمنامات األ ة،ظاهر ةإذن اآلي

يصح بوجٍه   R والمع� إذن هذا ا�أويل ال!! ؟بنه األنبياءافمن أعرف أنتم أم إبراهيم و ،إذن هو أمر )تؤمر ما افعلأبت  يا(
  .من الوجوه

 ؟رى هل يثبت أو المتحان صØه ويُ وذلك ال ،قالوا أن إبراهيم لم يؤمر باrبح و¹نما *ف العزم S الفعل: ¥م¥م¥م¥م ا�أويل ا:ا9ا�أويل ا:ا9ا�أويل ا:ا9ا�أويل ا:ا9
  :عليه من وجهwوهذا يرد 

 {أن اهللا سماه ذÆاً بقوR تعا�  ::::الوجه األولالوجه األولالوجه األولالوجه األول
َ
  أ
َ
  أ
َ
  أ
َ
!! أ !!9

َ
9

َ
9

َ
9

َ
َمنَاِم َمنَاِم َمنَاِم َمنَاِم كككك

ْْ ْْ
َرى pِ ال

َ
َرى pِ ال أ
َ
َرى pِ ال أ
َ
َرى pِ ال أ
َ
!! أ Æََُك Æََُك Æََُك Æََُك إ9ِإ9ِإ9ِإ9ِ!! ْْ والعزم قال أ9 أذÆك  ،قال إ9 أعزم S ذÆك ما }ذذذذْْ

  .يسÏ ذÆاً  ال
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أنت إذا أردت  ،نفÉك بw العزم وا�عزوم عليهافيه  يع� ما ،لم يعتقد وجوب ا�عزوم عليه Èب ما أن العزم ال: الوجه ا:ا9
والعزم  ،و¹نما ا� ف به الفعل ،هذا غ± موجودأما أنه يكلف فقط بالعزم ف ،نت تفعلهأأن تفعل شيئاً وعزمت عليه إذن 

  .S الفعل يأ³ تبعاً للت يف بالفعل
ولو لم يكن ا�عزوم عليه وهو اrبح واجباً لÉن إبراهيم أحق بمعرفته  ،لم يعتقد وجوب ا�عزوم عليه Èب ما إذن العزم ال
  .سالموهو نý اهللا وخليله عليه وS نبينا الصالة وال ،من ا�ع	لة

أن اهللا : لكن اrي حصل قالوا ،األمر باrبح أمر به فعًال ولم ينسخ األمر باrبح ،قالوا فيه أنه لم ينسخ ::::ا:الثا:الثا:الثا:الث    أويلأويلأويلأويلا�ا�ا�ا�
ولم °صل  ،فأصبح تكليف بÅٍء متعذر ومستحيل ،نقطع ا� يف عن إبراهيم �عذرهاقلب عنق إسماعيل �اساً ف

  !!!!بعالم من العلماء أياً ¤ن مذهبهبل  !!! ن يكون هذا >قلكما قلت أشك p أ ةوهذا حقيق ،نسخال
ألنه إذا علم اهللا أنه يقلب  ،يصح أصًال ح� S مذهب ا�ع	لة فنقول أن هذا ال :فيمكن أن Èاب عن هذا الوجه ا:الثفيمكن أن Èاب عن هذا الوجه ا:الثفيمكن أن Èاب عن هذا الوجه ا:الثفيمكن أن Èاب عن هذا الوجه ا:الث

وا�ع	لة  ،يطاق ال ليف ماتك بوهو من با ،ستحا�هامتناعه وُيعلم ابما يُعلم  عنق إسماعيل �اساً فإن يكون ذلك أمرٌ 
فكيف تقولون به وتتأولون عليه وهو  ،يطاق ال فهذا أصًال يتنا] مع مذهبكم p عدم جواز تكليف ما ،زونهوÈ ال

  !؟kالف ح� مذهبكم
 .ال اrبح ،من تأويالت ا�ع	لة أن إبراهيم ¤ن مأموراً باإلضجاع ومقدمات اrبح ::::وا�أويل الرابعوا�أويل الرابعوا�أويل الرابعوا�أويل الرابع

 وال ،لغة تسÏ ذÆاً ال لكون اإلضجاع ومقدمات اrبح ال ،أن هذا øم فاسد وباطل p ا�واب عنهمp ا�واب عنهمp ا�واب عنهمp ا�واب عنهم    ويمكن أن يقالويمكن أن يقالويمكن أن يقالويمكن أن يقال
  .اوال عرفال لغة  ،يسÏ هذا ذابح لجبw اللويتل  ةفال يسÏ اrي °د الشفر ،عرفاً 

تسÏ  إذن مقدمات اrبح ال ،ال ؟وهل ا�قدمات فيها شق وفتح وقطع و�و ذلك ،الشق والقطع والفتح :اللغة هوp فاrبح 
  .p العرف p اللغة وال ذÆاً ال

 ألمر اهللا R ::::اjامساjامساjامساjامس    أويلأويلأويلأويلا�ا�ا�ا�
ً
لكن  ،للمع	لة Ýا نقل عنهم p تأويل هذه القصة أنهم قالوا أن إبراهيم قد ذبح فعًال امتثاال

ْؤيَايَايَايَا{�ئم بد�ل قوR تعا� اندمل واا�رح  ْؤ9 ْؤ9 ْؤ9 ققققَْْْْت الرَت الرَت الرَت الر9 �� ْْ َصد َصد َصد َصد�� ن >قًال يمكن أن أأظن أيضاً  وال ،الغرائب وهذا كذلك من ،}قَدقَدقَدقَْدْ
 !!!يقول به

فال يbُك  ةوا�عجزات الظاهر ةولو صح لÉن هذا من اآليات الظاهر ،أن نقول أن هذا باطل أيضاً  ويمكن أن Èاب عنهويمكن أن Èاب عنهويمكن أن Èاب عنهويمكن أن Èاب عنه
 ،يم و¹سماعيلفÉن األوÀ بها أن تنقل وتكون من معجزات إبراه ة،كون واحد يذبح وäز رقبته ثم تلتئم هذه معجز، نقله

هذه ؟ !فمن أين أتوا بها ،فلم ينقل ،سماعيل و¹براهيم لصØهما وثباتهماإوتكون من باب ا�عجزات ال¬ أكرم بها اهللا 
 .به خbاع من أورده وأêافهذا لم ينقل و¹نما هو من  !!!فمن أين أتوا بها ،األمور ¸تاج إ� نقل

 Rْؤيَايَايَايَا{ومع� قو ْؤ9 ْؤ9 ْؤ9 ققققَْْْْت الرَت الرَت الرَت الر9 �� ْْ َصد َصد َصد َصد��  إنسان صادق يفعل ما عملت يع� عمل ،عملت عمل صدقٍ  :ستدل بها هؤالء أيا ال¬ }قَدقَدقَدقَْدْ
  .وا�صديق غ± ا�حقيق ،ولم يقل قد حققت الرؤيا ،يؤمر به حقيقةً 

Æََُك Æََُك Æََُك Æََُك {ال¬ فيها  ةفقالوا أن اآلي ،هو أنهم تأولوا القصة ::::ا�أويل السادس واألخ±ا�أويل السادس واألخ±ا�أويل السادس واألخ±ا�أويل السادس واألخ± ْْ ذْْ
َ
ذ أ
َ
ذ أ
َ
ذ أ
َ
!! أ !!9

َ
9

َ
9

َ
9

َ
َمنَاِم َمنَاِم َمنَاِم َمنَاِم كككك

ْْ ْْ
َرى pِ ال

َ
َرى pِ ال أ
َ
َرى pِ ال أ
َ
َرى pِ ال أ
َ
!! أ وا أنه قال أرى p قال }إ9ِإ9ِإ9ِإ9ِ!!

َرى pِ ( أما p ا�ستقبل فيقول ،وليس فيه لفظة ا�ا� ال¬ تفيد ا�حقيق والوقوع ،يع� p ا�ستقبلا�نام أ9 أذÆك 
َ
إ9ِ! أ

ْذÆََُك 
َ
9! أ

َ
َمنَاِم ك

ْ
 .يدل S أنه مأمور باrبح وهذا ال ،يع� باï لم أذÆك )ال

يكون ُخلفاً p  إذ لو أراد ذلك لوجد األمر به p ا�ستقبل ö ال ،ذا أيضاً فاسدأن ه ويمكن أن Èاب عن هذا فنقولويمكن أن Èاب عن هذا فنقولويمكن أن Èاب عن هذا فنقولويمكن أن Èاب عن هذا فنقول
َع َع َع َع ننننََقَراٍت ِسَمانٍ ََقَراٍت ِسَمانٍ ََقَراٍت ِسَمانٍ ََقَراٍت ِسَمانٍ {وهذا ا�عب± سائغ كما p قوR تعا�  ،و¹نما عØ با�ستقبل عن ا�ا� ،ال�م ْْ َرى َسبْْ

َ
َرى َسب أ
َ
َرى َسب أ
َ
َرى َسب أ
َ
!! أ اآلن ا�لك �ا  }إ9ِإ9ِإ9ِإ9ِ!!
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هو  ؟رآها أمالسبع  ىباï رأ وه ، بأرى عن رأيتع بقرات سمان فعØّ 9 أرى p ا�نام سبإجاء عند يوسف عليه السالم قال 
َرا9ِ {و}ذلك قوR جل وعال عن قصة صاحب يوسف  ،هذا ا�عب± بلفظة ا�ستقبل عن ا�ا� هذا وارد وسائغ ،رآها

َ
َرا9ِ  أ
َ
َرا9ِ  أ
َ
َرا9ِ  أ
َ
!! أ إ9ِإ9ِإ9ِإ9ِ!!

 راً راً راً 
راً ْْ ْْ ََ َ�َ��� ُõِ ُõِ ُõِ ُõِ ْْ ْعْ

َ
عأ
َ
عأ
َ
عأ
َ
 :وهذا كما قلت أسلوب وارد p اللغة كما يقول الشاعر ،قد رأيت :أي }أ

 و¹ذا °اس ا�يس يد¾ جندب***¥ا و¹ذا تكون كريهٌة أد¾
 ،جندب ما إذا فيه أكل وÊب فيد¾أو ،·ء °تاج إ� قتال أو قتل يدعو\ قو� إ�ها ةعظيم ةإذا فيه مصيب ،يع� دعيت

Tوقت الكراهفهو يشت� من قبيلته أنها ¸تاجه فقط  ة،لكرائم واألطعم ا�إوهذا يد¾  ،فأنا أد¾ دائم للمشا p،إذا  اأم ة
فهو يقول و¹ن تكن كريهٌة  ،يb}ونه فهم يدعونه وال ةأما p الشد ،يهتمون به ينتبهون R وال نهم الإجاء وقت الرخاء ف

ستدالل ا°تاج إ� ك^ة  فهذا واضح وظاهر من øم العرب وال ،¥ا يع� عØ هنا با�ستقبل عن ا�ا� عن الواقع أد¾
  .عليه
     ::::Èوز نسخ األمر قبل ا�مكن من االمتثالÈوز نسخ األمر قبل ا�مكن من االمتثالÈوز نسخ األمر قبل ا�مكن من االمتثالÈوز نسخ األمر قبل ا�مكن من االمتثال    وهو القول بأنه الوهو القول بأنه الوهو القول بأنه الوهو القول بأنه ال    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألةp p p p القائلw بالقول ا:ا9 القائلw بالقول ا:ا9 القائلw بالقول ا:ا9 القائلw بالقول ا:ا9 ا�عا�عا�عا�ع				لة ولة ولة ولة و    أدلةأدلةأدلةأدلة

حسناً  ،ن نسخ األمر قبل ا�مكن من االمتثال يف� إ� أن يكون الÅء الواحد مأموراً به منهياً عنهإقالوا  :ا��ل األول
يصورون هذا فيقولون p  ميع� اآلن يقول كأنه ،فما أدى إ�ه فهو �ال ،ا �الوهذ ،p وقت واحد مفسدةً  مصلحةً  ،قبيحاً 

يقول ال¬ ورد فيها وهذا أيضاً من  ة�سw صال ةp الصال ،بنكاتذبح  بنك الا اذبح :R كأنه قالبنه اأمر إبراهيم p ذبح 
وZ قصة حديث اإل%اء وا�عراج وفيه أن اýX  ،هذهبوا إ� األمور ال¬ لم أذكرها وZ تصلح د�ًال ثا:ا للجمهور S ما

هذا نسخ لألمر قبل ا�مكن من االمتثال ف ،ثم نسخت إ� �س صلوات ةص� اهللا عليه وسلم فرض عليه �سw صال
  .وهذا Ê pيعتنا

واحد مثًال اليكون الÅء  ذهبوا إ�ه قالوا نسخ األمر قبل ا�مكن من االمتثال يف� إ� أن أدلة ا�ع	لة كما قلت S ما
فيكون الÅء الواحد  ،صلوات p آن واحد p وقت واحدة صلوا �سة يقول اهللا صلوا �سw صال ةقضية اjمسw صال

 ةال تصلون �سw صال ةا�سن هو أن تصلون �سw صال ،تصلوا �سw بل صلوا �س صلوا �سw ال ،مأموراً منهياً 
مصلحًة مفسدًة p  ،حسناً قبيحاً p ذات الوقت ،ء الواحد مأموراً به منهياً عنه p ذات الوقتفيكون الÅ ،بل صلوا �ساً 

 .ما أدى إ�ه فهو باطلف ،وهذا يقولون �ال ،ذات الوقت
wنناقش هذا من وجهwنناقش هذا من وجهwنناقش هذا من وجهwنناقش هذا من وجه : : : : 

وين6  ةلصالة مع الطهاركما يؤمر با ،ومنهياً عنه من وجه أخر ،يمتنع أن يكون مأموراً به من وجه نقول أنه ال ::::الوجه األولالوجه األولالوجه األولالوجه األول
  .عنها مع ا�دث

هو Ýنوع  ةمن غ± طهار ةفمن يريد الصال ة،الطهار Êطلكن مع  ةاهللا جل وعال يأمرنا بالصال ،فهذا واقع ؟�انعا اآلن ما
¥ا  ال¬ تقدر بقدرها وال¬ ة¤ن حال ضيق وDور إذا ما ةp األحوال العادي ةÈوز أن يصò بغ± طهار ال ةمن الصال

  .حكمها
 Èُ وز أنÈ األمرإذن نقول هاهنا كذلك p ًطاÊ مرك به إن لم يزل ويتغ± حكم أمرنا آ عل مااففيقال  ،عل بقاء حكمه

¶Xعنك با، òكن وهذا رد عقÝ هذا.  
اً p عينه لوصف هو إذ ليس ا�أمور حسن ،نقول أنه Èوز أن يكون الÅء مأموراً منهياً p حالw ةp ا�ناقش ::::والوجه ا:ا9والوجه ا:ا9والوجه ا:ا9والوجه ا:ا9

لكن  ،هو حسن Ýكن أن ندرك حسنهما  امنهبل األشياء فيها  ،وال ا�أمور مراداً �ناقض ذلك ،عليه كما هو قول ا�ع	لة
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فيكون يأمر بÅء  ،خر ما يشاء جل وعالآن يفعل p وقت أوهللا  ،شياءألإذا جاء األمر ال(« فال شك أنه يدل S حسن ا
  .د ذلكوين6 عن ·ٍء بع

بنك فلما عزم وعمل ا اذبحقال  !!!بنكاتذبح  بنك الا اذبحجاء وقال  ما ،p حالw اإذن فعندنا هنا األمر واX¶ ¤ن
إذن ¤ن هذا p  ،وفداه باrبح العظيم )قد صدقت الرؤيا(وقال أنه ) وفديناه بذبح عظيم(ا�قدمات قال p R حال أخرى 

  .احد كما زعم ا�ع	لةحالw ووقتw ولم يكن p وقت و
ثم أيضاً نقول R أن هذا ال�م  ،إذن ملخص القول أن نقول أن هذا األمر واX¶ ¤ن p حالw ولم يكن p حاٍل واحد

òقبيح العق�وا wحس�ا S ذاتها فينتج عن ذلك وجوبهاوأن األ ،مب� p ٍءÅذاتها  ،شياء إنما ¸سن ل p ءÅوتقبح ل
 .وهو خالف ا�ق اrي سبق وذكرناه ،وهذا قول ا�ع	لة p مذهبهم p ا�حسw وا�قبيح ،¸ريمها فينتج عن ذلك

فكيف  ،وÎم اهللا قديٌم عندكم ،أن األمر واø ¶Xم اهللا :للمع	لة ومن ن[ �وهم p هذه ا�سألة قالوا ا��ل ا:ا9ا��ل ا:ا9ا��ل ا:ا9ا��ل ا:ا9
  !؟يأمر بالÅء وين6 عنه p وقت واحد

فكيف يأمر بالÅء  ،هو أمر ون¶Îم اهللا هنا و ،وهم يقولون أن øم اهللا قديم عندكم ،بد�ل إلزا� بزعمهمستدلوا ا اً إذ
  !؟وين6 عنه p وقت واحد

 
ً
 فنقول أوال
ً
 فنقول أوال
ً
 فنقول أوال
ً
فأمر إبراهيم  ،¤ن هناك تأخر كما هو ا�ال p النسخ، هو p حالw وقت واحد بل ه pن6 عنم يأمر بالÅء ويل فنقول أوال

}ذلك p قصة و ،فليس بصحيح أن يكون p وقت واحد ،و®ن بينهما وقت ،ثم نهاه عن اrبح قبل أن يذبح p وقت، باrبح
 .ونسخها $مس صلوات ةاjمسw صال

فهو  ،ف�م اهللا نعم جنسه قديم أز� !؟أنه من قال لكم أن øم اهللا قديم كما زعمتم بإطالق خر وهو األهمخر وهو األهمخر وهو األهمخر وهو األهمثم األمر اآلثم األمر اآلثم األمر اآلثم األمر اآل
فهو  تكلم ويت م وسيت م متكلم ويت م وسيت م متكلم ويت م وسيت م متكلم ويت م وسيت م م���� شاء شاء شاء شاء، بمع� أنه يت م م� شاء جل p عاله ،لكن آحاده حادثه ،زلp األ مت م جل وعال

  ).ال�م(قديم ا�نس حادث اآلحاد 
Sم اهللا جل وø p لكن أحببت هنا أن أنبه  ،مزيد عليه بما ال وقد سبق تفصيل هذا ال�م وبيان أقوال الطوائف S أن

  .ال وهو ا�ق ةولكن S مذهب أهل السن ،نعم ةشاعريل	م به وهو S مذهب األ لزام الهذا ال�م وهذا اإل
p الوجه األخرp الوجه األخرp الوجه األخرp متحان بمثل هذاأنه يتصور اال :نقول ةا�ناقش الوجه األخر، wوقت p لك  ،إذا سمعه ا� فrطناوbالنسخ اش p Lاbال، 

rزولو سمعهما اÈ وقت واحد لم p ¶Xفهنا  ،ي هو األمر واwوقت p ص� اهللا  ،هذا بالنسبة �ال ا� ف ،سمعهما ýXا
p وقتw لكون جØيل  ةأما جØيل فقال أهل العلم أنه Èوز أن يسمعه p وقت واحد ويؤمر بتبليغ األم ،عليه وسلم وأمته

 .غ± داخل ¸ت ا� يف
  .ا من هذه ا�سألةبهذ انتهيناللرد S هذا ا��ل ونكون قد  ةإذن هذه األوجه *ها صا�

�تمها بسؤالتمها بسؤالتمها بسؤالتمها بسؤال��� ؟؟؟؟من هذامن هذامن هذامن هذاة ة ة ة هل هناك حكمهل هناك حكمهل هناك حكمهل هناك حكم    ؟؟؟؟من نسخ األمر قبل ا�مكن من االمتثالمن نسخ األمر قبل ا�مكن من االمتثالمن نسخ األمر قبل ا�مكن من االمتثالمن نسخ األمر قبل ا�مكن من االمتثال    ةةةة�كم�كم�كم�كماااا    وهو ماوهو ماوهو ماوهو ما    ،،،،ب½ أن ب½ أن ب½ أن ب½ أن 
ستعداد R فيثاب S ذلك علم من يعزم S فعل ذلك األمر ويشتغل باال�ُ  ،ختبارختبارختبارختباربتالء واالبتالء واالبتالء واالبتالء واالذلك Z االذلك Z االذلك Z االذلك Z االة من ة من ة من ة من ا�كما�كما�كما�كم أقول نعمأقول نعمأقول نعمأقول نعم

 .فعل ذلك فيأثم لعزمه S الbكي ومن ال ،ثواب العزم S الفعل
 ،من نسخ األمر قبل ا�مكن من االمتثال ةإذن هناك حكم ،ستصالح من اهللا jلقهاوربما أيضاً يكون p ذلك النسخ 

ختبار واضح وظاهر p نسخ بتالء واالفاال ،وهذا ليس ببعيد ستصالح اهللا jلقهايكون فيه وربما  ختباربتالء واالوZ اال
ختبار من اهللا إلبراهيم ابتالء وافلو تأملنا مثًال قصة إبراهيم عليه السالم لÉن فيها  ،ا�مكن من االمتثالاألمر قبل 
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 .ةعظيم ةrلك إبراهيم ¤ن خليل الرÒن R م�ل ،ل±فع مÉنته
ليه الصالة والسالم �مد ص� اهللا عليه وسلم كما p قوR عونبينا ونبينا ونبينا ونبينا عليه السالم  إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيمحصلها أحٌد سوى  ما اjلةم�لة 

من أعظم  ةإذن مرتبة اjل )ولكن صاحبكم خليل الرÒنولكن صاحبكم خليل الرÒنولكن صاحبكم خليل الرÒنولكن صاحبكم خليل الرÒن    ،،،،بكر خليالبكر خليالبكر خليالبكر خليال    Üذت أباÜذت أباÜذت أباÜذت أبالو كنت متخذاً أحداً خليًال اللو كنت متخذاً أحداً خليًال اللو كنت متخذاً أحداً خليًال اللو كنت متخذاً أحداً خليًال ال(
من ضمنها مثل هذا  ،p إبراهيم عليه السالم ةأمور كث± ةاjل ةحصل مرتب فهنا إبراهيم حصل من ضمن ما ،ا�راتب

wالء العظيم ا�بFهذا ا p جاحXي سماه اهللا  ،اrا)wالء ا�بFختباربتالء واالإذن هذا اال) إن هذا ¥و ا،  p وهكذا ا�ال
 .ةوبين ةظاهر ةا�كمف ،فيها نسخ األمر قبل ا�مكن من االمتثال ةT قضي

وال أهل نتهينا من هذه ا�سألة من حيث أقاونكون  ،بمسألة نسخ األمر قبل ا�مكن من االمتثال ق�ا يتعلهذا بالنسبة 
 .T قول من هذه األقوال ومناقشة أد�ه ةوأدل ،العلم فيها

 ))))P1P1P1P1((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
 ::::    الزيادة S اXصالزيادة S اXصالزيادة S اXصالزيادة S اXص    مسألةمسألةمسألةمسألة

وp Z  ة،الفروع الفقهيp ألنه قد جرى S اjالف فيها خالٌف  ةوهذه ا�سألة مهم ؟الزيادة S اXص هل Z نسٌخ أو ال
، وألجل أن نصل إ� هذا ا�حرير البد أن نقسم الزيادة S اXص إ� مراتب ،¸تاج إ� ¸ريٍر �حل ال�اع فيها ةا�قيق

  ::::مراتبمراتبمراتبمراتب    ثالثثالثثالثثالث    p ا�قيقةp ا�قيقةp ا�قيقةp ا�قيقةفالزيادة S اXص فالزيادة S اXص فالزيادة S اXص فالزيادة S اXص 
وهذه  ،الزيادة اآلتية S اXص ا�وجود ليس ¥ا تعلق با�زيد عليها مطلقاً  ،أال تتعلق الزيادة با�زيد عليه ::::األوÀاألوÀاألوÀاألوÀ    ةةةةا�رتبا�رتبا�رتبا�رتب

 :أيضاً  ا�رتبة p ا�قيقة قسمان
اآلن فرضت  ،كزيادة الصالة S الصوم أو ا�ج ،أن تكون الزيادة من غ± جنس ا�زيد عليه: من هذه ا�رتبة :القسم األول

فال خالف بw العلماء أن هذه الزيادة  ،هذه الزيادة من غ± جنس ا�زيد عليه ،فرض الصوم وزيد عليه ا�ج وأالصالة 
تتعلق با�زيد عليه  العلم أن هذه الزيادة إن ¤نت من غ± جنس ا�زيد عليه و®نت الفال خالف بw أهل  ،ليست بنسخ

  .فإنها ليست بنسخ عند العلماء بال خالف
فهذا �ل خالف بw  ،كزيادة صالٍة S الصلوات اjمس مثالً  ،أن تكون الزيادة من جنس ا�زيد عليه :القسم ا:ا9

ذهبوا إ� أنها ذهبوا إ� أنها ذهبوا إ� أنها ذهبوا إ� أنها  ا�نفية وهم با�حديد األحناف العراقيونوذهب بعض  ،يادة ليست نسخاً يادة ليست نسخاً يادة ليست نسخاً يادة ليست نسخاً ا�مهور S أن تلك الزا�مهور S أن تلك الزا�مهور S أن تلك الزا�مهور S أن تلك الز ،العلماء
بل ب½ وجوبه  ،وا�كم هنا لم يتغ± با�زيد عليه ،ألن النسخ هو رفع ا�كم وتبديله ،والصحيح هو قول ا�مهوروالصحيح هو قول ا�مهوروالصحيح هو قول ا�مهوروالصحيح هو قول ا�مهور ،نسخنسخنسخنسخ

  .هذه ا�رتبة األوÀ بقسميها ،و¹لزامه
تكون هذه  أن تتعلق الزيادة با�زيد عليه تعلق ا�زء ببقية األجزاء S وجٍه ال :دة S اXصمن مراتب الزيا ةةةةا�رتبة ا:انيا�رتبة ا:انيا�رتبة ا:انيا�رتبة ا:اني

�� َواِحٍد  َواِحٍد  َواِحٍد  َواِحٍد { وذلك p قولة تعا� ،مثل ماذا ؟ مثل زيادة ا�غريب S ا�ت p ا�د ،الزيادة Êطاً فيه ��Tُ وا وا Tُِتُ وا Tُِتُ وا Tُِتُ ِتُ ْْ ا9ِ فَاجا9ِ فَاجا9ِ فَاجا9ِ فَاْجْ �� ااااغغغغِيَُة َوالزِيَُة َوالزِيَُة َوالزِيَُة َوالز�� �� الزالزالزالز��
ةٍ  ةٍ َ ةٍ َ ةٍ َ َ ْْ ُهَما مائة َجتُهَما مائة َجتُهَما مائة َجتُهَما مائة َجتْْ ْْ ننننْْ !! وردت زيادة وZ زيادة ا�غريب كما صح p حديث عبادة بن الصامت أن اýX ص� اهللا عليه وسلم  }مممم!!

وا:يب با:يب جت مائة وا:يب با:يب جت مائة وا:يب با:يب جت مائة وا:يب با:يب جت مائة     ،،،،اFكر باFكر جت مائة وتغريب >ماFكر باFكر جت مائة وتغريب >ماFكر باFكر جت مائة وتغريب >ماFكر باFكر جت مائة وتغريب >م    ،،،،خذوا ع� خذوا ع� قد جعل اهللا ¥ن سبيالخذوا ع� خذوا ع� قد جعل اهللا ¥ن سبيالخذوا ع� خذوا ع� قد جعل اهللا ¥ن سبيالخذوا ع� خذوا ع� قد جعل اهللا ¥ن سبيال(: قال
ةٍ { جاء فيها ةفإذن هنا اآلية الكريم) والرجموالرجموالرجموالرجم ةٍ َ ةٍ َ ةٍ َ َ ْْ ننننُْْْْهَما مائة َجتُهَما مائة َجتُهَما مائة َجتُهَما مائة َجتْْ !! �� َواِحٍد م َواِحٍد م َواِحٍد م َواِحٍد م!! ��Tُ وا وا Tُِتُ وا Tُِتُ وا Tُِتُ ِتُ ْْ ا9ِ فَاجا9ِ فَاجا9ِ فَاجا9ِ فَاْجْ �� ااااغغغغِيَُة َوالزِيَُة َوالزِيَُة َوالزِيَُة َوالز�� ��  حدهم الوارد p كتابهذا  }الزالزالزالز��

إذن ) قد جعل اهللا ¥ن سبيال جت مائة وتغريب >مقد جعل اهللا ¥ن سبيال جت مائة وتغريب >مقد جعل اهللا ¥ن سبيال جت مائة وتغريب >مقد جعل اهللا ¥ن سبيال جت مائة وتغريب >م(كما p الصحيح  "تغريب"ا�ديث زيادة p وجاء  ة،ئااهللا هو ا�ت م
 .زيادة S اXص ذاه ةوهو تغريب سن ،ئة وتغريب >مازيادة S اآلية جت م ،هذا زيادة S اXص

ثم زيدت p  ،ثنتw كما قالت >ئشة ر� اهللا عنهااالصالة فرضت  و}ذلك من أمثلته زيادة ر}عتp w الرباعية بناًء S أن
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åما ،صالة ا� S نت عليه هذا أيضاً مثال أخر وبقيت صالة السفر¤.  
!!َجالُِكمَجالُِكمَجالُِكمَجالُِكمْْْْ    { ورد p قوR جل وعال ومثال ثالث زيادة ا�كم بالشاهد وا�مS w ما  َشِهيَدي َشِهيَدي َشِهيَدي َشِهيَديِْْْْن من رِن من رِن من رِن من ر!!

ْْ ْْ
ِهُدواِهُدواِهُدواِهُدوا ْْ تَشتَشتَشتَْشْ ْْ قد ورد أن ف }َواسَواسَواسَواْسْ

ýXص ، ص� اهللا عليه وسلم ق3 بشهادة شاهد ويمينهاXا S فهنا هذه زيادة.  
ختلف أهل العلم p هذه ا�رتبة S اوقد  ،يكون Êطاً p ا�زيد عليه هذه ا�رتبة إذن فيها الزيادة زيادة جزء S وجه ال

wقولwقولwقولwقول:::: 
 .وهذا قول ©هور أهل العلموهذا قول ©هور أهل العلموهذا قول ©هور أهل العلموهذا قول ©هور أهل العلم ،أن ذلك ليس بنسخ :القول األول

 .وهو قول ا�نفيةوهو قول ا�نفيةوهو قول ا�نفيةوهو قول ا�نفيةأن هذا نسٌخ  :ا:ا9 والقول
 .ذهب إ�ه بأدلة ستدل T فريق S مااوقد 

wفمن أدلة ا�مهور القائلwفمن أدلة ا�مهور القائلwفمن أدلة ا�مهور القائلwن ذلك ليس بنسخ قالواأب فمن أدلة ا�مهور القائل: »Ê ل�وا�كم هاهنا باٍق لم  ،أن النسخ رفٌع للحكم ا:ابت بد
  .الزيادة ليست نسخا تقت� رفعه فثبت أن والزيادة عليه ال ،و¹نما زيد عليه ·ٌء أخر ،يرتفع

ةٍ ا{ اآلن p مثال ةٍ َ ةٍ َ ةٍ َ َ ْْ ننننُْْْْهَما مائة َجتُهَما مائة َجتُهَما مائة َجتُهَما مائة َجتْْ !! �� َواِحٍد م َواِحٍد م َواِحٍد م َواِحٍد م!! ��Tُ وا وا Tُِتُ وا Tُِتُ وا Tُِتُ ِتُ ْْ ا9ِ فَاجا9ِ فَاجا9ِ فَاجا9ِ فَاْجْ �� ااااغغغغِيَُة َوالزِيَُة َوالزِيَُة َوالزِيَُة َوالز�� �� ه و¹نما زيد علي ،الة؟ واحد ةرتفع منه جتاا�ت مائة هل  }لزلزلزلز��
 .ا�غريب كما p ا�ديث اrي جاء فيه زيادة ا�د وهو زيادة ا�غريب مع ا�ت

يع� زيد ) ¤نت الصالة ر}عتw ر}عتw فزيد p ا�å(كذلك زيادة ر}عتw بالرباعية كما قالت أمنا >ئشة ر� اهللا عنها 
wر}عت åصالة ا� p، جزء من الصالة ؟فهذه زيادة نعم Z، ا�زيد عليهلكنها هل أث S هل رفع حكم ا�زيد عليه  ،رت

 .رفع ؟ ال ما
قالوا ا�كم السابق لم يرتفع بل ب½ و¹نما حصلت الزيادة والزيادة ليست  ،ستدل ا�مهور بمع� النسخ وهو الرفعاإذن 
  .ذهبوا إ�ه هذا قول ا�مهور وهذا د�ل ا�مهور S ما ،برفع

¤ن هو ا�د ¤مًال Èوز  ان ا�ت مثًال p الزنأ :الزيادة من قبيل النسخ قالواهذه أن  ووه 9999ا�نفية اrين قالوا بالقول ا:اا�نفية اrين قالوا بالقول ا:اا�نفية اrين قالوا بالقول ا:اا�نفية اrين قالوا بالقول ا:ا
رتفعت هذه األحÉم بالزيادة فثبت أن الزيادة اوقد  ،وما إ� ذلك من أحÉم ةويتعلق به ا�فسيق ورد الشهاد ،قتصار عليهاال

 .ماً مادامت ارتفعت به أحS، É اXص p هذه ا�رتبة نسخ
ةٍ {مثًال قوR جل وعال : وجهة نظرهم قالوا ةٍ َ ةٍ َ ةٍ َ َ ْْ ننننُْْْْهَما مائة َجتُهَما مائة َجتُهَما مائة َجتُهَما مائة َجتْْ !! �� َواِحٍد م َواِحٍد م َواِحٍد م َواِحٍد م!! ��Tُ وا وا Tُِتُ وا Tُِتُ وا Tُِتُ ِتُ ْْ ا9ِ فَاجا9ِ فَاجا9ِ فَاجا9ِ فَاْجْ �� ااااغغغغِيَُة َوالزِيَُة َوالزِيَُة َوالزِيَُة َوالز�� �� و®ن  ،ا�د ¤ن ا�ت مائة جتة }الزالزالزالز��
ويتعلق به عندهم  ،فلو أف� مف¬ أو حكم حاكم به لÉن هو ا�د *ه ،قتصار عليهوهو Ýا Èوز اال ،ههو ا�قتõ علي

أصبح  ألنه ما ،وقد ارتفعت هذه األحÉم *ها بالزيادة ،ألنهم يقيسون الزنا S القذف ،إ� ذلك وما ةا�فسيق ورد الشهاد
  .هيل النسخ ألنه ارتفعت به أحÉمذ يكون هذا من قبئفحين ،أصبح هو وا�غريب ،هو ا�د
 ،و¹نما ا�قصود الوجوب واإلجزاء ،الكمال ليس حكماً Êعياً مقصوداً : نقول، ، ، ، أن ا�ت ¤ن هو ا�د ¤مالً أن ا�ت ¤ن هو ا�د ¤مالً أن ا�ت ¤ن هو ا�د ¤مالً أن ا�ت ¤ن هو ا�د ¤مالً     ::::هم قالواهم قالواهم قالواهم قالوا    ةةةةا�ناقشا�ناقشا�ناقشا�ناقش

}مال أوجبه اهللا و و¥ذا لو أوجب ال(ع الصالة فقط لÉنت T ما ،وهذان باقيان هو ا�قصود، وجوب هذا ا�د وأنه �زئ
 ةإذن ليست القضي ،تفاقاً كما سبق معنااوليس ذلك بنٍص  ،فإذا أوجب الصوم خرجت عن كونها T الواجب ،أوجبه اهللا ما

 ،هذا حكم باٍق و¹نما حصل زيادة ؟رفعيم ل أمهل رفع حكم الوجوب  ؟ليس بواجب أمبل هذا واجب  ة،بالكما� عندنا
وجب إال  تعرفون أن مثًال ا�ج ما ،ا مثل لو أوجب اهللا علينا الصالة فقطهذ ،إذن هذا ليس من النسخ لم °صل فيه رفع

والصوم واجباً  ةفإذن ¤نت عليهم الصالة واجب ،¤ن عليهم ا�ج واجباً  طيب قبل ذلك ما ،وقيل غ± ذلك ة،ا�اسع ةp السن
كمال األر®ن كمال ل وجوب ا�ج Z قبفلما جاء وجوب ا�ج ¤نت تلك  ،يتعلق باألر®ن بذلك الوقت فهذا T مثًال ما
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لم °صل  هنأل ،ال ؟فهل هذا نسخ للحكم ،فأصبح البد من ا�ج معها ،ختل كما¥اافلما جاء ا�ج ووجب  ،الواجبات مثالً 
 .فيها رفع

لكن  ،ن هذا نسخ ألن النسخ هو الرفعألو رفع حكمه لقلنا ب ،و¹نما زيد عليه ،فكذلك ا�ال هنا ا�ت لم يرفع حكمه ب½
زيد S وجوب الصالة لو فهو كما  ،و¹نما زيد عليه حكم Ê« ،ذ لم °صل نسٌخ فيهئمادام أن ا�ت مازال باقياً فحين

يؤثر فنقول أن حكم وجوب الصالة قد نسخ أو حكم كمال إجزاء الصالة وأنها كمال الواجب  هذا ال ،وجوب أيضاً ا�ج
  .هذا من ناحية ،االصطالÍ ا�عروفهذا ليس بالنسخ  ،S ا�رء قد نسخ، ال

قالوا  ة¤ن هو ا�د ¤مًال وناقشنا مع� هذه ا�مل االزنp أن ا�ت : هم قالوا ،قتصار عليهقو¥م Èوز اال ومن ناحية أخرىومن ناحية أخرىومن ناحية أخرىومن ناحية أخرى
  .وهو ا�ت ،قتصار S ا�ت ليس مستفاداً من منطوق اللفظأن اال ةفنقول p ا�ناقش ،قتصار عليهأيضاً Èوز اال
ةٍ {يقول  اهللا جل وعال ةٍ َ ةٍ َ ةٍ َ َ

ْْ ْْ
ننننُْْْْهَما مائة َجتُهَما مائة َجتُهَما مائة َجتُهَما مائة َجت !! �� َواِحٍد م َواِحٍد م َواِحٍد م َواِحٍد م!! ��Tُ وا وا Tُِتُ وا Tُِتُ وا Tُِتُ ِتُ ْْ ا9ِ فَاجا9ِ فَاجا9ِ فَاجا9ِ فَاْجْ �� ااااغغغغِيَُة َوالزِيَُة َوالزِيَُة َوالزِيَُة َوالز�� ��  ال ،فما فيه أنه ال حد سوى هذا ا�د وهو ا�ت }الزالزالزالز��

 ةو¹نما يستفاد هذا p ا�قيقة من مفهوم ا�خالف ،ينË وجوب غ±ه ألن وجوب ا�د با�ت ال ،خذ من منطوق اللفظؤي
ةٍ { ةٍ َ ةٍ َ ةٍ َ َ ْْ ننننُْْْْهَما مائة َجتُهَما مائة َجتُهَما مائة َجتُهَما مائة َجتْْ !! �� َواِحٍد م َواِحٍد م َواِحٍد م َواِحٍد م!! ��Tُ وا وا Tُِتُ وا Tُِتُ وا Tُِتُ ِتُ ْْ ا9ِ فَاجا9ِ فَاجا9ِ فَاجا9ِ فَاْجْ �� ااااغغغِغيَُة َوالزِيَُة َوالزِيَُة َوالزِيَُة َوالز�� �� هذا  ،يزاد حد غ±ها أنه يقتS õ ا�ائة وال ةفهم منه مفهوم ×الفي }الزالزالزالز��

 ،شهور عنهما�كما هو  ةيقولون بمفهوم ا�خالف وا�قيقة أن ا�نفية ال ،من ا�نطوقيفهم  الة يفهم من مفهوم ا�خالف
 ةوهذه مهم-ر قِ تَ سْ مُ حكم ا�فهوم  ثم إن هذه ا�عوى إنما تستقيم لو ثبت أنه ورد !؟فكيف اآلن يلزموننا بما لم يقولوا به

طبعاً هذا القول مرجوح ومفهوم  ة،يقولون بمفهوم ا�خالف هم ال ،ألزمناهم بالزم قو¥م -أتم� أن يتنبه ¥ا ةهذه اXقط
 ؟فيها ةويستدلون بمفهوم ا�خالف ةفلم اآلن يأتون بهذه القضي ،يقولون به لكن هم أصًال ال ة،ب(وط معروف ةحج ةا�خالف

 .يصلح S مذهبهم هذا الشك أنه تناقض ال
وتصح لو ثبت أنه ورد حكم هذا  -ا�ت فقطهو وZ دعوى ا�د -أن هذه ا�عوى إنما تستقيم  ةأخرى وZ مهم ةثم قضي

rغريب بعدهاحد سوى ا�ت و ي هو الا�فهوم ا�وجت ،يع� ورد هذا ا�د وأصبح ا�ت مستقراً  ،ستقر ثم وردت زيادة ا 
ثم جاءت الزيادة بعد ذلك وZ زيادة ا�غريب جاءت بنص أخر وبوÍٍ  ،ولم يغربوا وأصحابهاýX ص� اهللا عليه وسلم 

َهَوى َهَوى َهَوى َهَوى {وÎم اýX ص� اهللا عليه وسلم وÍٌ كما قال جل وعال  ،أخر غ± القرآن طبعاً 
ْْ ْْ
ٌ        ))))PPPP((((َوَما يَنِطُق َعِن الَوَما يَنِطُق َعِن الَوَما يَنِطُق َعِن الَوَما يَنِطُق َعِن ال ٌْ ٌْ ٌْÍَْو Íَو Íَو Íَو 

�� ��
ْْ ُهَو إِال ُهَو إِال ُهَو إِال ُهَو إِال إِنإِنإِنإِْنْ

 َ َ َ GَGGGو }يُويُويُويُو Íفهو وÍم اهللا ا��ل للتعبد واإلعجاز ،لكنه نوع من أنواع الوø ي هوrا Íسبيل إ�  وهذا ال ،غ± الو
 ،ستقر ثم وردت زيادة ا�غريب بعدهاقتصار S ا�ت فقط وي هو االورد حكم ا�فهوم هذا اr هوهو دعوى أن ،معرفته

أي لعل ا�غريب الوارد p  ،هذا ا�فهوم متصًال به أو قريباً منه طإلسقابل لعل ا�غريب ورد بياناً  ،د�ل عليه هذا حقيقة ال
قتصار ا�د S ا ،جاء بياناً ألن هذا ا�فهوم ليس بصحيح) اFكر باFكر جت مائة وتغريب >ماFكر باFكر جت مائة وتغريب >ماFكر باFكر جت مائة وتغريب >ماFكر باFكر جت مائة وتغريب >م(قوR ص� اهللا عليه وسلم 

ة أو قريباً منها قبل أن يستقر ا�كم وهذا ا�ديث جاء متصًال باآلي ،بد�ل هذا ا�ديث اrي جاء ،يفهم �رد ا�ت هذا ال
rي يدعونا إ� أننا ا د�ل عليها إذن ما ال ةفمادام القضي ،فال د�ل S هذا وال S هذا ،فنقول لعل هذا حصل ،عمل بهويُ 

لة هذا ربما ¤ن متصًال باآلية للعمل بمنطوقها وأن مفهومها ينب� أال يكون وارداً بدال ؟قتصار عليهنقول أنه Èوز اال
 .ا�ديث اrي ورد فيه زيادة ا�غريب S ا�ت

  .ةويتعلق به ا�فسيق ورد الشهاد: د�لهم قالواp ال¬ ذكروها  ةاألخ± ةالقضي
ثم لو ُسلم بتعلقه با�د فهو تابع غ±  ،Æد الزنا فإنما تتعلقان بالقذف ال ةفأما ا�فسيق ورد الشهاد: ةةةةنقول p ا�ناقشنقول p ا�ناقشنقول p ا�ناقشنقول p ا�ناقش

من حول إ� أربعة أشهر وع(ا هذا لم يكن  ةفإن ال(ع عندما رفع حكم العدة، ل اÉXح بعد العدمثل ح ،مقصود
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عتداد لعام ¤مل p ا�نسوخ عندما ¤ن اال ،Èوز ¥ا اÉXح قبل ذلك ال ةاآلن ا�رأ ،ةبل p نفس العد ،تõفاً p حل اÉXح
 اإذ ،ربع أشهر وع(اً أأن ت	وج بعد  أةبأربعة أشهر وع(ا أصبح للمر فلما نسخ هذا ،الزواج قبل م� ا�ول للمرأةÈوز  ال
فتغ±ت من  ةا�قصود هو العد ،p ا�قيقة أنه تابع ؟هل ¤ن مقصوداً  ،فاآلن عندنا سبعة أشهر ونصف فرق ،قضت عدتهاان

إذا  ة،نتهاء العدهو تابٌع ال ،متابع فلم يكن مقصوداً با�ك العدةنتهاء ااÉXح بعد  ّل حِ  ،حول إ� أربعة أشهر وع(ا
Z  ةو}ذلك ا�فسيق ورد الشهاد ،غ± مقصودتابع نتهت سواء بعد حول أو بعد أربعة أشهر وع(ا °صل حل للنÉح فهو ا

  .وتغريباً  أو جتاً  توابع سواًء ¤ن ا�د جتاً 
  .نا منهانتهياقد  ةهذا د�ل ا�نفية ومناقشة هذا ا��ل وبهذا تكون ا�رتبة ا:اني

Æيث يكون وجود ا�زيد  أن تتعلق الزيادة با�زيد عليه تعلق ال(ط با�(وط: من مراتب الزيادة S اXص ةةةةا�رتبة ا:ا:ا�رتبة ا:ا:ا�رتبة ا:ا:ا�رتبة ا:ا:
 جزاء S وجه القلنا تعلق الزيادة با�زيد عليه تعلق ا�زء باإل ةا�رتبة ا:انيp تلحظون  ،عليه بدون الزيادة وعدمه واحداً 

هنا ال، ا�رتبة هذه أن تتعلق الزيادة با�زيد عليه تعلق ال(ط با�(وط Æيث يكون وجود ا�زيد عليه  ،يكون Êطاً 
  .اrي يقول عنه ا�نفية منسوخ بدون الزيادة وعدمه واحداً 

p  ةدة الطهاروزيا ةp الطهار ةزيادة ا�زيد عليه إذا تعلقت با�زيد عليه تعلق ال(ط با�(وط مثل زيادة اXي: مثال ذلك
 .الطواف

فإذا جاءت الزيادة  ،لÉن من أراد ا�طهر R أن يتطهر سواء نوى أو لم ينو ةالطهارp  ةتشbط اXي اآلن لو قلنا لو أنه ال
 .ةإال بني ةغ± �زئ ةوÊطتها p الطهارة تصبح الطهار ةوأوجبت اXي

ََ  ََ  { كتابه جل وعال p فقد ورد ،الطوافp  ةكذلك الطهار
ْْ ْْ
�َعتِيِق َعتِيِق َعتِيِق َعتِيِق َو�َو�َو�َو

ْْ ْْ
َيَيَيَيِْْْْت الِت الِت الِت ال

ْْ ْْ
Fفُوا بِاFفُوا بِاFفُوا بِاFفُوا بِا �� وووو�� �� بل وجبت p حديث  ة،أوجب الطهار ما }طططط��

إذا ورد ا�ديث بعد اآلية فإنه يقت� لو  ة،يصح الطواف بدون طهار ةشbاط الطهارابدون ، أخر سيأ³ ذكره إن شاء اهللا
فتعلقت الزيادة با�زيد عليه  ،هذا هو الفرق وتغ± ا�كم S هذا اً فإذ، غ± صحيح هطاف شخص ولم يتطهر أن طواف

  .تعلق ال(ط با�(وط
 : : : : ختلف العلماء p هذه ا�رتبة S قولwختلف العلماء p هذه ا�رتبة S قولwختلف العلماء p هذه ا�رتبة S قولwختلف العلماء p هذه ا�رتبة S قولwاااا

 ما من 
ً
اع قد يكون أك^ ظهوراً منه p ا�رتبة فترألن اال ،ا�رتبة ال¬ قبلهp الف اjهذا p ا�قيقة اjالف فيه أشد نو>

  .ةا:اني
  .قول ©هور أهل العلمقول ©هور أهل العلمقول ©هور أهل العلمقول ©هور أهل العلموهو وهو وهو وهو  ،أن هذا ليس بنسخ: القول األول
  .¤لغزا� رÒه اهللا وغ±ه الشافعيةوبعض  ،بطبيعة ا�ال قول ا�نفيةقول ا�نفيةقول ا�نفيةقول ا�نفيةن هذا نسخ وهو أ: القول ا:ا9

ال(« أو لفظه بد�ل أو اjطاب بمجموعه  حكملرفٌع لp حقيقته  ن النسخأبقو¥م  ذهبوا إ�ه ستدل ا�مهور S ماا
لوجوب واإلجزاء، والوجوب باٍق ÆاR و¹نما ارتفع اإلجزاء، وهو بعض ما اقت3 اللفظ، فهو *ه، وا��ل أو اjطاب اقت3 ا

فإذا جاء *ه، كم هذا ا��ل وهذا اjطاب �يقولون أن النسخ هو رفع كرفع ا�فهوم وÜصيص العموم، مع� هذا ال�م 
صل الزيادة عليه يقت� الوجوب واإلجزاء قبل أن ا��ل اrي ¤ن وح وهذا اjطاب أو ،اXاسخ ارتفع حكم ا�نسوخ *ه

  .فÉن يقت� الوجوب واإلجزاء ،°صل ا��ل اrي زاد عليه
فُوا فُوا فُوا فُوا { فهنا اjطاب قوR جل وعال ،وا�ج أيضاً  ةألنه ر}ن من أر®ن العمر ةفهو واجب p العمر ،مثل قضية الطواف �� وووو�� �� َطَطَطَط��

ْْ ْْ
�َو�َو�َو�َو

َعتِيِق َعتِيِق َعتِيِق َعتِيِق 
ْْ ْْ
َيَيَيَيِْْْْت الِت الِت الِت ال

ْْ ْْ
FبِاFبِاFبِاFاب الطهار ،إذا طاف �زئوأن هذا  ،قت3 الوجوبا }بِاÈحديث  معنا كما سيأ³ ةفلما جاءت الزيادة بإ pابن 
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 ،ارتفع اإلجزاء والوجوب باق ،البد ؟R البد من Êٍط  أم �زئلكن هل هو  ،الطواف واجب ،كما هو فالوجوب ب½ ،عباس
 قوR جل وعال، اقتضاه اللفظ األول ما إذن هذا بعض ،وب½ الوجوب S حاR ةدون طهارب �زئجزاء أنه ارتفع اإل

َعتِيِق َعتِيِق َعتِيِق َعتِيِق {
ْْ ْْ
َيََييَيِْْْْت الِت الِت الِت ال

ْْ ْْ
Fفُوا بِاFفُوا بِاFفُوا بِاFفُوا بِا �� وووو�� �� َطَطَطَط��

ْْ ْْ
�ة فارتفع اإلجزاء فقط ألنه زيد علينا ·ء أخر وهو الطهار �زئ،يقت� وجوب الطواف وأنه  }َو�َو�َو�َو

 ،يص العموموهذا كرفع ا�فهوم و}تخص ،الطواف البد أن تأ³ بالطواف ،فهو واجب ،تغ± ¥ذا الطواف وب½ وجوبه ما
  .فليس هذا من النسخ p ·ء

  .¤ن ا�وجه إ� بيت ا�قدس أض[ ا�وجه إ� اFيت ا�رام ة،هو رفع با�مل ::::النسخالنسخالنسخالنسخ
هذا د�ل  ،هذا S قول ا�مهور، هذا هو النسخ ،فأصبح غ± �رم او®ن �رم ،¤ن هذا الÅء واجباً فأصبح غ± واجب

  .ذهبوا عليه ا�مهور S ما
 .¤لغزا� ةنورد د�ل ا�نفية ومن سار S قو¥م p هذا ا�سألة وهم بعض الشافعيأن  ب½

 ))))PPPPPPPP((((    ةةةةا�لقا�لقا�لقا�لق
p ا�لقة السابقة كنا نت م عن ا�رتبة ا:ا:ة من مراتب الزيادة S اXص وZ أن تتعلق الزيادة با�زيد عليه تعلق ال(ط  

 ارة S الطواف هذه ا�سألة وهذه الرتبة اختلف فيها أهل العلم S قولw با�(وط وذكرنا أن من أمثلة ذلك زيادة الطه

  .قول ا�مهور بأن هذا ليس بنسخ: القول األول
  .قول ا�نفية وبعض الشافعية أن هذا نسخٌ : القول ا:ا9

د�ل ا�نفية نذكر إن شاء اهللا  وقد ذكرنا p تلك ا�لقة د�ل ا�مهور S ما ذهبوا إ�ه وá هذه ا�لقة ا:ا:ة وا:الثون
  .S ما ذهبوا إ�ه ومن معهم

اآلن الطواف ¤ن حكمه قبل زيادة اشbاط الطهارة  ،أن حكم ا�زيد عليه اإلجزاء والصحة وقد ارتفع وقد استدلوا بقو¥موقد استدلوا بقو¥موقد استدلوا بقو¥موقد استدلوا بقو¥م
ح الطواف غ± �زٍئ ثم بعد أن جاء زيادة اشbاط الطهارة p الطواف أصب ،أنه �زئ بدون طهارة وصحيح بدون طهارة

 .هذه وجهة نظرهم وهذا د�لهم ،بدون طهارة وغ± صحيح بدون طهارة
ثم  ،ستقرابأن نقول أن هذا ال�م يصح p حالة ما لو ثبت اإلجزاء بالطواف بدون طهارة و يمكن أن يناقش هذا ا��ليمكن أن يناقش هذا ا��ليمكن أن يناقش هذا ا��ليمكن أن يناقش هذا ا��ل

 .وا�قيقة أن ذلك لم يثبت، وردت الزيادة بعده
Sجل و Rقو }    �� وووو�� �� َطَطَطَط��

ْْ ْْ
�َعتِيِق َعتِيِق َعتِيِق َعتِيِق َو�َو�َو�َو

ْْ ْْ
َيَيَيَيِْْْْت الِت الِت الِت ال

ْْ ْْ
Fفُوا بِاFفُوا بِاFفُوا بِاF{هذا مثل األمر بالصالة  ،ليس فيه ذلك؟ هل فيه أنهم يطوفون بال طهارة }فُوا بِا    

ْْ ْْ
يُموا يُمواِ يُمواِ قققِقيُمواِ

َ
َوأ
َ
َوأ
َ
َوأ
َ
َوأ

َ¤ةَ َ¤ةَ َ¤ةَ َ¤ةَ  ��  الز الز الز الز��
ْْ ْْ
َالةَ َوآتُواَالةَ َوآتُواَالةَ َوآتُواَالةَ َوآتُوا ��   .؟ ال بدون وضوء وبدون طهارةهل هذا يفهم منه أنك تصò }الصالصالصالص��

َعتِيِق َعتِيِق َعتِيِق َعتِيِق { ة، فاآلية مطلقةإذن Êوط الÅء وأمور كث±ة قد ال تكون p اآلية إذا ¤نت مطلق
ْْ ْْ
َيَيَيَيِْْْْت الِت الِت الِت ال

ْْ ْْ
Fفُوا بِاFفُوا بِاFفُوا بِاFفُوا بِا �� وووو�� �� َطَطَطَط��

ْْ ْْ
�    {و }َو�َو�َو�َو

ْْ ْْ
يُموا يُمواِ يُمواِ قققِقيُمواِ

َ
َوأ
َ
َوأ
َ
َوأ
َ
َوأ

َالةَ َالةَ َالةَ َالةَ  �� ا�تعلق  الينت p آيات أخرى مثضحت وبُ هذه وُ  ،وهناك Êوط للطواف وما إ� ذلك ،هناك Êوط للصالة }الصالصالصالص��
 .غ±هاá الطواف وá الصالة وp بالصالة أو أحاديث أخرى 

 ة،حصل زيادة S اXص وZ مؤثرأنه فعال فحينئٍذ نقول لكم  ،فاألمر أنه إيتونا بد�ل S أنهم ¤نوا يطوفون بدون طهارة
ثبت  ول إذن يصح p حالة ما ،لكن هذا لم °صل ،فنقول نعم يمكن أن نسلم أن هذا نسخ ،أثرت S اإلجزاء والصحة

بل ثبوت الزيادة بالقياس ا�قارن للفظ أو $Øٍ °تمل أن يكون  ،ولم يثبت ذلك ،اإلجزاء واستقر ثم وردت الزيادة بعده
  .إذن الزيادة إنما ثبتت باØj اrي °تمل اتصاR با�كم ،متصًال بياناً لل(ط

ٌٌ إال أن تت مون فيه أو  إال أن تت مون فيه أو  إال أن تت مون فيه أو  إال أن تت مون فيه أو (طواف حديث بن عباس من قوR الp الطهارة من يوجب يستدل به  امثًال Ýف الطواف باFيت صالةالطواف باFيت صالةالطواف باFيت صالةالطواف باFيت صالةٌٌ
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إذن هو  ،ق بw الصالة وبw الطواف أنكم تتحدثون أو تت مون فيه $الف الصالةوفرّ  ،فهو قال صالة) تتحدثون فيهتتحدثون فيهتتحدثون فيهتتحدثون فيه
هذا من األدلة ا�الة S وجوب  ،يع� Èب R ما Èب للصالة من الطهارة وغ±ها ،صالة من ©يع األوجه إال من هذا الوجه

 .أهل العلم p هذه ا�سألةمن أقوال وهو الصحيح  ،الطهارة للطواف
نسخ به وهذا ا�ديث خØ واحد فال يُ  ،والزيادة S اXص نسٌخ عندهم ،ن هذا زيادة S اXصألنتيجة  ،خالفاً لألحناف

  .هذا بالنسبة لألحناف الرد عليهم ،jالف p هذه ا�سألةمن ا:مرات ا�bتبة S ا ةهذا ثمر ،القطú وهو القرآن
úنقول �ن وافقهم من أصحاب الشافúنقول �ن وافقهم من أصحاب الشافúنقول �ن وافقهم من أصحاب الشافúية للطهارة نقول �ن وافقهم من أصحاب الشافXطوا اbاذا؟؟ ألنهم اش� úوالطهارة  ،ثم ال يصح هذا من أصحاب الشاف

قاعدتهم ال¬ وافقوا فيها  هم بالفروع ال¬ قالوا بها وخالفوانالزمفأ ،اýX عليه الصالة والسالم øمبما ورد من  ،للطواف
 .ا�نفية هاهنا

هو أن هذا ليس بنسخ أي الزيادة S اXص ليست p هذه ا�سألة واهللا أعلم  القول الراجحالقول الراجحالقول الراجحالقول الراجحونكون بهذا توصلنا إ� أن 
 .بنسخ S اختالف مراتبها

فمن قال  ،الف p قضية زيادة ا�غريبيظهر اj ،وتظهر ثمرة اjالف p هذه ا�سألة p مثًال ا�رتبة ا:انية ال¬ فيها خالف
  .أن ا�غريب Èب أن يكون: به وهم ا�مهور قالوا

هذا  ؟طبعاً هل ا�غريب يكË فيه السجن مثًال أم البد من ا�غريب بأن تنتقل من بًت مسافة قõ الصالة أو �و ذلك
أما األحناف فال يقولون به ألنه  ،ولون به ا�مهورأما القول با�غريب فهم يق، ¸قيق مناط ا�غريب هفي هخالٌف بينهم لكن

وهذا اrي زاد S اXص خØ واحد وال يستطيع خØ الواحد أن ينسخ القطú من  ،زيادة S اXص وزيادة S اXص نسخٌ 
p ا�سألة p  من ثمرات اjالف ةإذن هذه ثمر ،هذه ا�سألةp القرآن ألنه أضعف منه كما سيأ³ إن شاء اهللا p اختيارهم 

  .ا�رتبة ا:انية
p الطهارة ال يقول به األحناف  اXية كما أن اشbاط ،p ا�رتبة ا:ا:ة كذلك قضية الطهارة p الطواف ال يقول به األحناف

 .ختالف p الفروع الفقهية p هذه القضايا ال¬ ذكرتها وغ±هاإذن أثرت هذه ا�سألة p اال ،p �مل مذهبهم
 هل هو نسخ �ملة العبادة أو ال؟؟هل هو نسخ �ملة العبادة أو ال؟؟هل هو نسخ �ملة العبادة أو ال؟؟هل هو نسخ �ملة العبادة أو ال؟؟    ،،،،العبادة ا�تصل بها أو Êطهاالعبادة ا�تصل بها أو Êطهاالعبادة ا�تصل بها أو Êطهاالعبادة ا�تصل بها أو Êطها    جزءُ جزءُ جزءُ جزءُ     نسخُ نسخُ نسخُ نسخُ : : : : لةلةلةلةمسأمسأمسأمسأ 

ُ  ،إذا نسخ جزء العبادة اrي هو جزء متصل بالعبادة  ؟هل هذا يعتØ نسخ �ملة العبادة أو ال ،سخ Êط من Êوط العبادةأو ن
 .هذا فيه تصوير للمسألة ألن ،ونسخ جزء العبادة ،S نسخ Êط العبادة ،سأمثل بمثالw: مثال ذلك

فهل هذا نسٌخ للعبادة وZ  ،ثم نسخ ،¤ن Êطاً p صحة الصالة ،استقبال بيت ا�قدس :مثل ا�مثيل S نسخ Êط العبادة
 ؟ال مالصالة أ

نسخ ع( رضعات معلومات أنهن °رمن وتصبح ا�حرمية ويصبح ما يbتب S أحÉم الرضاع  :مثال نسخ جزء العبادة
هل هو نسخ  ،لّما نسخ الع( $مس إذن هذا نسخ �زء ا�كم ال(« ،فس ما يbتب S أحÉم النسب p ا�حرميةوهو ن

  ؟ال مللرضاع أ
 : : : : ختلف أهل العلم p هذه ا�سألة S قولwختلف أهل العلم p هذه ا�سألة S قولwختلف أهل العلم p هذه ا�سألة S قولwختلف أهل العلم p هذه ا�سألة S قولwاااا

وهذا وهذا وهذا وهذا ادة *ها وليس نسخاً للعب ،بل هو رفع rلك ا�زء وذلك ال(ط فقط ،أن هذا ليس بنسخ �ميع العبادة ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
  .قول ا�مهورقول ا�مهورقول ا�مهورقول ا�مهور
 .وبعض ا�ت مw¤لغزا�  وبعض الشافعية ا�نفيةا�نفيةا�نفيةا�نفيةأن هذا نسٌخ �ميع العبادة وهو قول  ::::القول ا:ا9القول ا:ا9القول ا:ا9القول ا:ا9
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كما  ،وا�كم قد ب½ S ما ¤ن عليه ،إن ال(ط وا�زء قد نسخ :قالوا بد�لبد�لبد�لبد�لإ� هذا القول واستدلوا عليه  ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهورذهب 
كذلك نسخ ع( رضعات  ،لكن حكم الصالة لم ينسخ ،فهو Êٌط لصحة الصالة وقد نسخ p استقبال بيت ا�قدس

 ،ومع ذلك حكم الرضاع ا�طلق لم يرتفع بل ب½ ا�حريم بالرضاع كما ¤ن ،°رمن $مس رضعات فهو نسٌخ �زء ا�كم
هذا اrي قاR ا�مهور ، ء¹نما نسخ ذلك ال(ط أو ذلك ا�زو ،ا ·ء¥ إذن ا�كم نفسه العبادة نفسها لم °صل

  .واستدال¥م S ما ذهبوا إ�ه
 ال أن اال :S ما ذهبوا إ�ه بقو¥م استدلوااستدلوااستدلوااستدلواومن معهم  األحنافاألحنافاألحنافاألحناف

ً
قتصار S ا�كم بدون ذلك ا�زء أو ال(ط ¤ن Ýنو>

نظر األحناف من ، خوهذا هو النس ،وأما بعد النسخ فإن ا�كم تاٌم بدون ذلك ا�زء أو ال(ط ،يعتد معه بذلك ا�كم
 .زاوية أخرى

 ،ي حصل أن Êط من Êوط الصالة وهو استقبال القبلة قد تغ±اr ،ا�مهور نظروا من زاوية أن الصالة ما جاءها ·ء
  .أصل العبادة باٍق S ما هو عليه

يع�  ،p ع( رضعاتتصار S ا�كم بدون ذلك ا�زء كما خوZ أن اال ،بالنسبة لألحناف ¤ن نظرهم من زاوية أخرى
لكن لو رضع ست بعد أن حصل  ؟ ال،لو جاء واحد أول p الرضاع ورضع ست رضعات هل °صل ا�حريم بالرضاع

 .إذن تغ± ا�كم هنا ،°صل ا�حريم ؟النسخ
، ةل¤نت ستكون صالته باط ،ستقبل الكعبةاستقبل أي جهة من ا�هات قبل النسخ مثال اكذلك p الصالة لو جاء واحد و

>د S  ،إذن تغ± ا�كم ،حصل اXاسخ فإن صالته صحيحة ألنه استقبل اFيت ا�رام �اّ  ،ألنه لم يستقبل بيت ا�قدس
 .ختل فيها هذا األمر بعد النسخاألنه  ةالصالة باإلبطال أصبحت الصالة باطل

ُ  ،يعه رافعاً للØاءة األصلية(بأن نقول أن ذلك ال(ط أو ذلك ا�زء ¤ن p وقت ت يمكن مناقشة هذا ا��ليمكن مناقشة هذا ا��ليمكن مناقشة هذا ا��ليمكن مناقشة هذا ا��ل سخ فلّما ن
 ولم يزل ،رجع سقوطه إ� حكم الØاءة األصلية

ً
  .هذا رد عليهم ،واFاï ¤ن م(و>

بعض  وأفإن حصل رفع Fعض أجزاء ا�كم  ؟هل Z رفع للحكم برمته ،واrي يظهر أن هذا متعلق بقضية النسخ
 ؟يكون نسخاً أو ال الÊائطه أو �و ذلك 

إ� حكم  ةمن واجبالصالة أن تتحول  ،فاrي ينب� أن يكون رفع ل� ا�كم ،مهور كأنهم يقولون أن النسخ هو رفعٌ ا�
أما نسخ األجزاء وال(وط فهذا ال يؤثر p  ،أن تتحول الرضاعة من �رم إ� غ± �رم بمجموعها، خر kالف الوجوبآ

  .©لتها
ع( رضعات  :S ما ¤ن p اآلية السابقة ،إنه °صل ا�حريم بالرضاعيع� مثًال لو قلنا من رضع ع( رضعات ف

 .فإنه °صل ¸ريم بالرضاع نمعلومات ¸رم
 ،فما تغ± ،أيضاً الرضاع نفس ا�كم ،وهو �س رضعات °رمن ،طيب S النسخ بعد وجود اXاسخ وزوال ذلك ا�نسوخ

  .*ه جزء من ا�كم ال ،ن العبادة ال *هاهو جزء مإذن  ،واrي تغ± هو ا�زء اrي هو الفارق
 ،فإذا رفع بعضه فيكون هذا مثل Üصيص العموم ،للحكم *ه اً أن النسخ ينب� أن يكون رفع إ� وا�مهور يتوجهون

 .وليس هذا من النسخ p ·ء، هذه وجهة نظرهم وا�سألة حقيقة متقاربة واهللا أعلم
 ز أو ال؟ز أو ال؟ز أو ال؟ز أو ال؟مسألة نسخ العبادة إ� غ± بدل هل Èومسألة نسخ العبادة إ� غ± بدل هل Èومسألة نسخ العبادة إ� غ± بدل هل Èومسألة نسخ العبادة إ� غ± بدل هل Èو

هذا  يع� هل يمكن أي يأ³ ال(ع وينسخ شيئاً وال يأ³ ببدR أو ال يمكن؟؟ ،هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم كث±اً 
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wقول wأهل العلم ب wخالف ب:  
 .وهذا قول ا�مهوروهذا قول ا�مهوروهذا قول ا�مهوروهذا قول ا�مهورÈوز نسخ العبادة إ� غ± بدل  ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
 ،ز S الشارع أن ال يفعل ذلكو! Èَُ ال ز S اهللا وو! ¹ال ال Èوز ألحد أن ال Èَُ و ،بمع� لم يقع ذلك ،ال Èوز ذلك ::::القول ا:ا9القول ا:ا9القول ا:ا9القول ا:ا9

مثل *مة ال Èوز عندهم سائغة ألنهم يوجبون S اهللا  :فريق منهم ،قيقة فريقwا�ألنهم  ،لم يقع ذلك همولكن مقصود
وجوب الصالح واألصلح S اهللا و�و ذلك من العبث قو¥م بp مثل ا�ع	لة  ،وعندهم سوء أدٍب مع اهللا ،و°رمون S اهللا

 .تعا� اهللا عن ذلك ،ويكون فيه نوع من اإلÈاب S اهللا ،اrي يذكرونه
وسوف يتبw هذا إن شاء  ،فيكون مع� øمهم أن هذا لم يقع p ال(يعة ،لكن هناك طائفة أخرى ليسوا S هذا ا�نهج

 .اهللا تعا� من خالل عرض األدلة
كما p كتابه  الشافúالشافúالشافúالشافøúم اإلمام  &&&&يحيحيحيحوهو  ،بعض الظاهريةبعض الظاهريةبعض الظاهريةبعض الظاهريةوقول  ا�عا�عا�عا�ع				لةلةلةلةوهو قول أك^  ،ال Èوز ذلك: القول ا:ا9القول ا:ا9القول ا:ا9القول ا:ا9ن إذ

وغ±هم من أهل  والشنقيطيوالشنقيطيوالشنقيطيوالشنقيطي والشو®9والشو®9والشو®9والشو®9 ةةةةبن تيميبن تيميبن تيميبن تيميااااختاره شيخ اإلسالم اكذلك هو قول ، �P1 ةp فقر ÷î/الرسالة صفحة 
  .ا�حقيق

� : : : : دلٍة منهادلٍة منهادلٍة منهادلٍة منهاألألألأله ه ه ه ا�مهور ذهبوا إ� ما ذهبوا إ�ا�مهور ذهبوا إ� ما ذهبوا إ�ا�مهور ذهبوا إ� ما ذهبوا إ�ا�مهور ذهبوا إ� ما ذهبوا إ
قالوا أن ذلك قد وقع كما p قوR ص� اهللا عليه وسلم كما p الصحيحw عن >ئشة ر� اهللا عنها وعن عòٍ : ا��ل األول

قالوا هذا نسٌخ للن¶ ) كنت نهيتكم عن ادخار �وم األضاÍ فادخروهاكنت نهيتكم عن ادخار �وم األضاÍ فادخروهاكنت نهيتكم عن ادخار �وم األضاÍ فادخروهاكنت نهيتكم عن ادخار �وم األضاÍ فادخروها(: ر� اهللا عنه أن اýX ص� اهللا عليه وسلم قال
 .إ� غ± بدل

¤ن الواجب تقديم الصدقة بw يدي مناجاة الرسول ص� اهللا عليه وآR وسلم كما  :ذلك من األمثلة عندهم S هذا قالواو}
ْْ َصَدقَةً  َصَدقَةً  َصَدقَةً  َصَدقَةً {: p قوR تعا� ْمْ مُ مُ َواَواَواَواكككُكمُ ْْ ْْ

ََ ََ
####    ْْ َ يََديَ يََديَ يََديَ يََدْيْ ْْ ْwَْwَwَwَُموا ُموا ُموا ُموا نننن !! َقدََقد!! َقدَ ُسوَل ُسوَل ُسوَل ُسوَل فففَفَقدَ �� يَن آَمنُوا إَِذا نَاَجيْْْْتُُم الرتُُم الرتُُم الرتُُم الر�� يَن آَمنُوا إَِذا نَاَجيِ يَن آَمنُوا إَِذا نَاَجيِ يَن آَمنُوا إَِذا نَاَجيِ ِ

�� ��
rَها اrَها اrَها اrَها ا ف9ف9ف9ف9

ََ ََ
: وقد نسخ ذلك بقوR تعا� }يَا يَا يَا يَا كككك

يِي{ يِ قققِقيِ
َ
 فَأ
َ
 فَأ
َ
 فَأ
َ
ْْ فَأ ُكمُكمُكمُكْمْ ْْ ��ُ َعلَيُ َعلَيُ َعلَيُ َعلَيْْ َعلُوا َوتَاَب اهللاَعلُوا َوتَاَب اهللاَعلُوا َوتَاَب اهللاَعلُوا َوتَاَب اهللا�� ْْ ْْ    ييييَفََففَْفْ ْْ لَم لَم لَم لَْمْ ْْ َصَدقَاٍت فَإِذ َصَدقَاٍت فَإِذ َصَدقَاٍت فَإِذ َصَدقَاٍت فَإِذْْ ْمْ مُ مُ َواَواَواَواكككُكمُ ْْ ْْ

ََ ََ
####    ْْ َ يََديَ يََديَ يََديَ يََدْيْ ْْ ْwَْwَwَwَُموا ُموا ُموا ُموا نننن !! ْْ    ييييَُقدَُقدَُقدَُقد!! ْنْ

َ
ن أ
َ
ن أ
َ
ن أ
َ
ْْ أ تُمتُمتُمتُْمْ ْْ َفقَفقَفقَفْقْ ْْ ْشْ

َ
أ
َ
شأ
َ
أ
َ
شأ
َ
أ
َ
شأ
َ
أ
َ
ةَ أ

َ
ةَ ال
َ

ةَ ال
َ

ةَ ال
َ

ال ��  ،هذا نسٌخ إ� غ± بدلو }ُموا الصُموا الصُموا الصُموا الص��
  .إذن هنا ال بدل ،عليهم من قبل وبعد ةألن إقامة الصالة هنا Z واجب

ورد اXاسخ إما p السنة أو p كتاب اهللا جل قد و ،كتاب اهللا ا�نسوخ pكتاب اهللا جل وعال الواردة إذن هذان ا�ثاالن من 
  .ا:ا9 هذا يدل S أنه Èوز النسخ إ� غ± بدلوكما p ا�ثال األول  وعال

س من حقيقة أن يكون إ� S ذلك ليونسخ الهذه حقيقة  ،أن حقيقة النسخ الرفع واإلزالة: للجمهور قالوا ا��ل ا:ا9
 ،نسخ الشيب الشباب ،نسخت الريح األثر :كما p ،فقد يكون ح� من حيث اللغة نسٌخ من غ± بدل ،بدل أو إ� غ± بدل

إذن حقيقة  صطالح،فإذن النسخ p أصله ال يشbط فيه بدل ال من حيث اللغة وال من حيث اال ،وقد يكون إ� بدل
نه ال يمتنع أن يعلم اهللا جل p عاله ا�صلحة p رفع ا�كم إثم  ،مكن الرفع إ� غ± بدلوي ،الرفع واإلزالة :النسخ

  .وهو براءة اrمة من دون أن يكون هناك بدل ،ا�كم األصò منوردهم إ� ما ¤ن 
ضاÍ نسخ إ� وذلك ألن ادخار �وم األ ،بأن هذا مردود :مكن مناقشة ا��ل األول بأن نقوليحقيقة  مناقشة هذه األدلةمناقشة هذه األدلةمناقشة هذه األدلةمناقشة هذه األدلة

قوم ) إنما نهيتكم من أجل ا�افةإنما نهيتكم من أجل ا�افةإنما نهيتكم من أجل ا�افةإنما نهيتكم من أجل ا�افة: (قال �اýX ، دخار واإلنفاق ا�ذكور p األحاديثوهو ا�خي± بw اال ،بدٍل خ± منه
نهاهم عن ادخار �وم األضاÍ ح� يتصدقون  �فاýX  ،األض[عيد فقراء ضعاف مساكw جاءوا إ� ا�دينة p وقت 

يع�  )ةةةةإنما نهيتكم من أجل ا�افإنما نهيتكم من أجل ا�افإنما نهيتكم من أجل ا�افإنما نهيتكم من أجل ا�اف( ألن هذا تعليل ،فلما ذهبت ا�اجة إ� مثل هذا ،� ذلكفÉنت ا�اجة إ ،S هؤالء
فلما ذهبت ا�اجة حصل اXاسخ  ،اXاس هؤالء الفقراء وا�ساكw اrين جاءوا إ�كم ودفوا إ�كم وقدموا إ� ا�دينة
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اXاسخ  ،إذن هذا هو ا�كم اrي ورد اآلن ،أنفقوا يع� ادخروا أو )نهيتكم عن ادخار �وم األضاÍ فادخروهانهيتكم عن ادخار �وم األضاÍ فادخروهانهيتكم عن ادخار �وم األضاÍ فادخروهانهيتكم عن ادخار �وم األضاÍ فادخروها(با�خي± 
 .خٌ± من األول وفيه توسعة عليهم ، بدلنفاق وهذا بدلٌ ا�خي± بw االدخار وبw اإل وه

وهو نسخ وجوب تقديم الصدقات بw يدي #وى اýX ص� اهللا عليه وسلم نقول  ¥م أيضاً ¥م وا�ثال ا:ا9: ا��ل ا:ا9
 ابتغاء ما ،خ± منه سخ إ� بدلٍ نهذا أيضاً 

ً
كما دل عليه قوR تعا�  ،عند اهللا وبw اإلمساك وهو ا�خي± بw الصدقة تطو>

ةَ {
َ

ةَ ال
َ

ةَ ال
َ

ةَ ال
َ

ال �� يُموا الص�� يُموا الصِ يُموا الصِ قققِقيُموا الصِ
َ
 فَأ
َ
 فَأ
َ
 فَأ
َ
ْْ فَأ ُكمُكمُكمُكْمْ ْْ ��ُ َعلَيُ َعلَيُ َعلَيُ َعلَيْْ َعلُوا َوتَاَب اهللاَعلُوا َوتَاَب اهللاَعلُوا َوتَاَب اهللاَعلُوا َوتَاَب اهللا�� ْْ ْْ    ييييَفَفَفَْفْ ْْ لَم لَم لَم لَْمْ إذن اFدل اrي حصل النسخ به هو ا�خي± بw اإلنفاق  ،خر اآليةآإ�  }فَإِذفَإِذفَإِذفَإِذْْ

إذن هذه األدلة تدل S أن األدلة ال¬ ذكروها ليس فيها النسخ إ� غ±  ،وهذا بدل خ± منه ،نفاقمساك وعدم اإلوبw اإل
  .بدل بل اFدل ظاهر واضح فيها

 : ا�قيقة بأدلةوا ستدلاوهم القائلw بأنه لم يقع النسخ إ� غ± بدل  ،S ما ذهبوا إ�ه أدلة القول ا:ا9أدلة القول ا:ا9أدلة القول ا:ا9أدلة القول ا:ا9

  .اآلية القرآنية ال¬ سأتكلم عنها اآلنهو  :ا��ل األول �
ح� ما ذكروه من أمثلة  ،للمنسوخ ما وقع نسٌخ إال وحصل بدلٌ  ،قالوا بأنه ما من نسخ إال وقع فيه بدل: ا��ل ا:ا9 �

 T p مثال من األمثال بدل
ً
  .وليس نسٌخ إ� غ± بدل ،أصحاب القول األول ذكروا أن فيه بدال

ِلَهاِلَهاِلَهاِلَها{بها Z قوR تعا�  اآلية ال¬ استدلوااآلية ال¬ استدلوااآلية ال¬ استدلوااآلية ال¬ استدلوا ْْ ْْ ِمث ِمث ِمث ِمثْْ ْوْ
َ
وَها أ
َ
وَها أ
َ
وَها أ
َ
ننننَْْْْها أ !! ٍ مٍ مٍ مٍ م!!

ْْ ْ±َْ ِ±َ ِ±َ ِت ِت ِت ِت $$$ِ$َ±ِ
ْْ ْْ
ْْ نُنِسَها نَأ نُنِسَها نَأ نُنِسَها نَأ نُنِسَها نَأ ْوْ

َ
و آيٍَة أ
َ
و آيٍَة أ
َ
و آيٍَة أ
َ
ْْ آيٍَة أ ْْ ِمن ِمن ِمن ِمْنْ  .}َما نَنَسخَما نَنَسخَما نَنَسخَما نَنَسْخْ

ما فيه  ،)نأ³( ،أو مثلها بأداة ال(ط ربط ا�زاء ب(طه قالوا أن اهللا ربط بw نسخ اآلية وبw اإلتيان $± منها وجه ا�اللةوجه ا�اللةوجه ا�اللةوجه ا�اللة
 ،إذن ربط بw نسخ اآلية وبw اإلتيان $± منها أو مثلها بأداة ال(ط ربط ا�زاء ب(طه ،نسخ إال ونأ³ $± منه أو مثله

ي &ح اهللا به بw هذا والشك أن هذا الربط اr ،نما يتوارد فيها الصدق والكذب S نفس الربطإومعلوم أن ال(طية 
ذكر أنه ما من آية تنسخ إال ويأ³ $± منها أو  اهللا جل وعال، إذن ال(ط وا�زاء p هذه اآلية صحيح ال يمكن Üلفه Æال

  .فهذا هو ا�اصل أنه ما من ·ٍء منسوخ إال ويأ³ ناسخ بديل خٌ± من ا�نسوخ أو مثله p ا�كم ال(« ،مثلها

 ))))POPOPOPO((((    ةةةةا�لقا�لقا�لقا�لق
p ا�سألة p wوز أم ال، وذكرنا قولÈ وذكرنا أدلة  ،ا�لقة ا�اضية كنا تكلمنا عن مسألة نسخ العبادة إ� غ± بدل هل

 .وذكرنا أدلة القول ا:ا9 وب½ أن نناقشها ،القول األول وناقشناها
ْْ نُنسِ  نُنسِ  نُنسِ  نُنسِ { :من أدلة القول ا:ا9 قولة جل وعال هÝا ذكرنا ْوْ

َ
و آيٍَة أ
َ
و آيٍَة أ
َ
و آيٍَة أ
َ
ْْ آيٍَة أ ْْ ِمن ِمن ِمن ِمْنْ ْْ ِمث ِمث ِمث ِمثِْْْْلَهاِلَهاِلَهاِلَهاَما نَنَسخَما نَنَسخَما نَنَسخَما نَنَسْخْ ْوْ

َ
وَها أ
َ
وَها أ
َ
وَها أ
َ
ننننَْْْْها أ !! ٍ مٍ مٍ مٍ م!!

ْْ ْ±َْ ِ±َ ِ±َ ِت ِت ِت ِت $$$ِ$َ±ِ
ْْ ْْ
فاهللا جل وعال ، }َها نَأَها نَأَها نَأَها نَأ

ْْ ِمث ِمث ِمث ِمثِْْْْلَهاِلَهاِلَهاِلَها{:يقول ْوْ
َ
وَها أ
َ
وَها أ
َ
وَها أ
َ
ننننَْْْْها أ !! ٍ مٍ مٍ مٍ م!!

ْْ ْ±َْ ِ±َ ِ±َ ِت ِت ِت ِت $$$ِ$َ±ِ
ْْ ْْ
ستدل أصحاب هذا القول اrين يقولون ال Èوز النسخ إ� غ± اFدل أن اهللا قد ربط بw ا }نَأنَأنَأنَأ

 .ألن اهللا قد ذكره وال يمكن Üلفه Æال ،تخلفوهذا الربط ال يمكن أن ي ،نسخ اآلية وبw اإلتيان $± منها أو مثلها
منها p الوقت  S أنه Èوز أن يكون رفعها خ±اً  ،وليس للحكم فيها ذكر ،نقول أن اآلية وردت p ا�الوة :ا�ناقشةا�ناقشةا�ناقشةا�ناقشة

 .لكونها لو وجدت p الوقت األول لÉنت مفسدة ،ا:ا9
يمكن أن يناقش أنه  ، أيضا-هذا قو¥م- م فيها ذكركس للحبأن نقول اآلية وردت p ا�الوة ولي يمكن أن يناقش هذا

الوقت ا:ا9 اrي هو وقت نسخ هذه اآلية قد يكون أن يع� باعتبار  ،منها p الوقت ا:اÈ 9وز أن يكون رفعها خ±اً 
¤ن هذا موجودا يع� لو  ،رفعها �رد الرفع خ± منها p الوقت ا:ا9 لكونها لو وجدت p الوقت األول لÉنت مفسدة

 .ا�كم p الوقت األول لÉن مفسدة
أنها وردت p  :فنقول قو¥م ،الضعيفة وال¬ سنبw ضعفها أيضا Æسب ما ذكروا ا�ناقشة هذهيمكن أن نرد S  :الردالردالردالرد

مة p ا�الوة وZ > ،اآلية &°ة بأنه مهما نسخ آية فإنه يأ³ $± منها أو مثلها :نقول ،ا�الوة وليس للحكم فيها ذكر
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 !؟وجعلتموها مقصورة S ا�الوة دون ا�كم أتيتم و¸كمتمفمن أين  ،ا�كمá و
الرفع اrي هو خ± منها هو عw  :يقال ،منها p الوقت ا:ا9 آلخر ما قالوا S أنه Èوز أن يكون رفعها خ±اً  :ثم قو¥م

S  اآلن عندما ¤ن واجباً  ،هذا الرفع هو حقيقة هو بدل ،ال بدل رفع ا�كم هكذا يع� أنه ،يع� أنتم جعلتم الرفع ،اFدل
هذا بدل  ،دخارفع إ� بدل وهو ا�خي± بw اإلنفاق واالهذا ا�كم رُ  ،دخار p �وم األضاÍا�سلمw اإلنفاق وعدم اال

ث األيام األول من عيد األض[ Èب عليه أن ينفق p ا:ال من أنه بدالف ،منه يع� أسهل اخ± ،منه S ا�سلمw اً خ±
 .دخار هذا أسهل عليهفيأ³ جواز اإلنفاق وجواز اال ،Èب أن ينفق T ما معه ال يدخر شيئا يأكله أو يتصدق به

وهذا هو �ل ال�اع،  ،فهنا الرفع اrي هو خ± منها هو عw اFدل اrي هو خ± منها ،والي� ةهنا p السهول ةاj±يفإذن 
 .S ا�طلوب كما هو معلوم عند علماء ا�نطق ةهو مصادرف ،بمحل ال�اع ال نزاع p عدم قبوR واستداللكم

ْْ نُنِسَها نُنِسَها نُنِسَها نُنِسَها{: بداللة اآلية لم يقع النسخ إ� غ± بدللم يقع النسخ إ� غ± بدللم يقع النسخ إ� غ± بدللم يقع النسخ إ� غ± بدلواهللا أعلم أنه  وá هذا اrي يbجح وá هذا اrي يbجح وá هذا اrي يbجح وá هذا اrي يbجح ���� ْوْ
َ
و آيٍَة أ
َ
و آيٍَة أ
َ
و آيٍَة أ
َ
ْْ آيٍَة أ ْْ ِمن ِمن ِمن ِمْنْ  ،وبداللة الوقائع} َما نَنَسخَما نَنَسخَما نَنَسخَما نَنَسْخْ

 .وقد جاء بدل خ± منه أو مثله كما قال تعا� p �كم كتابهفإنه ما من قضية من قضايا النسخ إال 
        النسخ باألخف واألثقلالنسخ باألخف واألثقلالنسخ باألخف واألثقلالنسخ باألخف واألثقل    ةةةةمسألمسألمسألمسأل

ألنه  ،بمÉن األهمية¸رير �ل ال�اع من  :ألن هذا كما ذكرت مرارا ،أحرر �ل ال�اع ؛p ا�سألة ألج إ� األقوال نوقبل أ
وÈليها  ،قوي لك p ا�سألة أا�تفق عليها متك ،ا�سألةوÈعل لك متكأ p  ،ويوضحها ةجيد ةòّÈ لك ا�سألة äلي

ثم  ،األخف واألثقلبال�اع p مسألة النسخ �ل فأنا سأحرر  ،بمÉن ةوهذا من األهمي ،وال kلط بعضها ببعض ،ويوضحها
 p األقوال wاع�ل الأب�. 

 :أقولف
 { :عتداد با�ول p قوR تعا�مثل نسخ اال ،فاقتهذا باال ،بدل أخف منهبجواز نسخ ا�كم S  تفق العلماءتفق العلماءتفق العلماءتفق العلماءاااا -/

َ
 تَاً> إِ�
َ

 تَاً> إِ�
َ

 تَاً> إِ�
َ

تَاً> إِ� �� مممم��
َراٍج َراٍج َراٍج َراٍج  ْْ َ إِخَ إِخَ إِخَ إِْخْ ْْ ْ±ْ َ± َ± ِل ِل ِل ِل لللَل±َ ْْ َوَوَوَْوْ

ْْ ْْ
ا{: بقوR تعا� }ا�ا�ا�ا� اً اً اً ً ْْ ُهٍر وََع(ُهٍر وََع(ُهٍر وََع(ُهٍر وََعْ(ْ ْْ ْشْ

َ
شبََعَة أ
َ
شبََعَة أ
َ
شبََعَة أ
َ
بََعَة أ ْْ ْرْ

َ
ر أ
َ
ر أ
َ
ر أ
َ
�� أ نُفِسِهن��

َ
نُفِسِهنَن بِأ
َ
نُفِسِهنَن بِأ
َ
نُفِسِهنَن بِأ
َ
َن بِأ ْْ صصصْصْ �� ب�� َbَ بَ َbَ بَ َbَ بَ َbَعتداد بأربعة أشهر وع( أخف من فال شك أن اال }فففَف

 .عتداد با�ولالا
 مِ  مِ  مِ  مِ {: كفار الوارد p قوR تعا�و}نسخ مصابرة الواحد بالع(ة من ال

ْْ ْْ
ِلبُواِلبُواِلبُواِلبُوا ْْ ْغْ غَ غَ وَن َصابُِروَن فففَفغَ وَن َصابُِروَن ُ وَن َصابُِروَن ُ وَن َصابُِروَن ُ ُ ْْ ْْ ِع( ِع( ِع( ِعْ(ْ نُكمنُكمنُكمنُكْمْ !! ِ ِ ِ ِ ااااإِن يَُكن مإِن يَُكن مإِن يَُكن مإِن يَُكن م!! ْْ ْwَْئَتwَئَتwَئَتwَئَت{ 

wتعا� ،بمصابرة اثن Rقو p كما :}    
ْْ ْْ
ِلبُواِلبُواِلبُواِلبُوا ْْ ْغْ غَ غَ ٌٌ    فففَفغَ نُكم مائة َصابَِرةنُكم مائة َصابَِرةنُكم مائة َصابَِرةنُكم مائة َصابَِرةٌٌ !! ًفا فَإِن يَُكن مًفا فَإِن يَُكن مًفا فَإِن يَُكن مًفا فَإِن يَُكن م!! ْْ ْْ َضع َضع َضع َضْعْ ��    فففِفيُكمِيُكمِيُكمِيُكْمْ ن��

َ
ن وََعِلَم أ
َ
ن وََعِلَم أ
َ
ن وََعِلَم أ
َ
ْْ وََعِلَم أ 99 َعنُكم َعنُكم َعنُكم َعنُكْمْ َف اهللاَف اهللاَف اهللاَف اهللا99 �� اآلَن َخفاآلَن َخفاآلَن َخفاآلَن َخف��

ِ ِ ِ ِ اااامِ مِ مِ مِ  ْْ ْwَْئَتwَئَتwَئَتwَئَت{ تصابرام ع(ين ضد wثم جاءت  ،ئت} نُكم مائة نُكم مائة نُكم مائة نُكم مائة !! ًفا فَإِن يَُكن مًفا فَإِن يَُكن مًفا فَإِن يَُكن مًفا فَإِن يَُكن م!! ْْ ْْ َضع َضع َضع َضْعْ ��    فففِفيُكمِيُكمِيُكمِيُكْمْ ن��
َ
ن وََعِلَم أ
َ
ن وََعِلَم أ
َ
ن وََعِلَم أ
َ
ْْ وََعِلَم أ 99 َعنُكم َعنُكم َعنُكم َعنُكْمْ َف اهللاَف اهللاَف اهللاَف اهللا99 �� اآلَن َخفاآلَن َخفاآلَن َخفاآلَن َخف��

 مِ  مِ  مِ  مِ 
ْْ ْْ
ِلبُواِلبُواِلبُواِلبُوا ْْ ْغْ غَ غَ ٌٌ    فففَفغَ ِ ِ ِ ِ ااااَصابَِرةَصابَِرةَصابَِرةَصابَِرةٌٌ ْْ ْwَْئَتwَئَتwَئَتwَامائة � }ئَتwيع� واحد ال ،ئتwواحد يصابر ع(ة، مائة �اهناك ع(ين � ،ثن wواحد يصابر ائت wئت

wفيفهذا وا نسخ ذه ،اثنÜ وجوباً إذا به الواحد يقف أمام اال ،واحد يقف أمام ع(ةالبدل  ،نسخ wثن. 
 .خف منهأبدل بإذن العلماء متفقون S جواز نسخ ا�كم 

ليس  ،يت ا�راما�F إمثل نسخ ا�وجه إ� بيت ا�قدس با�وجه  ،S جواز نسخ ا�كم ببدل مساوي R تفق العلماءتفق العلماءتفق العلماءتفق العلماءاااا -1
 ةفيه فرق من حيث السهول سيان ما ة،ن تتجه Fيت ا�قدس تتجه للكعبأختالف p كونك بدل ا أي وال ،حقيقة مشقةفيه 

 .يوجد فرق ال ةوالصعوب ةالسهول ،وا:قل والي�
 .العلماء S جواز النسخ ببدل مساوٍ  اتفاقإذن هذا 

 هل Èوز أم ال Èوز؟ هو نسخ ا�كم ببدل أثقل منه :ةةةة�ل ال�ل ال�ل ال�ل ال����اع p ا�سألاع p ا�سألاع p ا�سألاع p ا�سأل
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- ١٢٩ - 

 

 : : : : اختلف أهل العلم p ذلك S قولwاختلف أهل العلم p ذلك S قولwاختلف أهل العلم p ذلك S قولwاختلف أهل العلم p ذلك S قولw    وقدوقدوقدوقد
 .قول ا�مهورقول ا�مهورقول ا�مهورقول ا�مهورجواز نسخ ا�كم ببدل أثقل منه وهذا  ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
 .كأô بكر ابن داوود وغ±ه ةةةةبعض الظاهريبعض الظاهريبعض الظاهريبعض الظاهريوهو قول  ،عدم جواز ذلك ::::القول ا:ا9القول ا:ا9القول ا:ا9القول ا:ا9

 :ا يتضمن وقائع كث±ةوأحدهم ،أذكر منها د�لw ،دلةمجموعة من األاألول S ما ذهبوا إ�ه بستدل أصحاب القول ا
هذا غ± Ýتنع أن ينسخ ا�كم ببدل أثقل منه أو مثله  ،يمتنع نسخ ا�كم بأثقل منه بذاته وال بغ±ة قالوا ال ::::ا��ل األولا��ل األولا��ل األولا��ل األول

أن يفعل ما يشاء جل p عاله، مثلما R أن ي(ع ما يشاء ويوجب علينا ا� يف ال(«  هللا ،*ها جائزة ،أو أخف منه
�ف ال(عية فيها نوع تكليف والشك ،ع تكليفاrي فيه نوÉ�والشك، لكنها مشقة  ةوفيها نوع مشق ،وا�ق أن ا

فلم يأِت ال(ع بما هو شاق وال بما ال فلم يأِت ال(ع بما هو شاق وال بما ال فلم يأِت ال(ع بما هو شاق وال بما ال فلم يأِت ال(ع بما هو شاق وال بما ال  ة،p هذا نوع مشقة ولكنها �تمل ،عندما يأ³ اإلنسان ويقوم لصالة الفجرة، �تمل
مكن ألي أحد أن يؤديها بدون أي تعب، بل ح� إذا حصل p ي ةأحÉم تكليفي ،مشقة فيها و¹نما أê بأشياء ال ،يطاقيطاقيطاقيطاق

أنت  ،تمÅ إ� هناكوتذهب تصò مع ا�ماعة أن بدل  ،ذ kففئ¤�رض وعدم القدرة والعجز و�وه حين ةحاالت حرجي
 ال ،لساً تستطع أن تقوم تصò قائما صل جالم إذا  ،p اFيت صل!  ةمش ال تستطيع أن تذهب ال  ،p اFيت مريض صل! 

 .أومئ إيماءا مضطجعاً  وال جالساً  وال تستطيع أن تصò قائماً  ال ،مضطجعا صل!  جالساً  وال تستطيع أن تصò قائماً 
�ف ة،لكن يوجد مشاق �تمل ة،فيه مشقة غ± �تمل إذن ال(ع ماÉ�ف طبيعة ا�يمتنع أن ينسخ  فهنا ال، يع� تكا

 .، هذا د�لهم األول، وهو د�ل عقpò ذاته وال يbتب عليه �ال غ± �ال ال هذا ،اهللا حكما ويأÆ ³كم أثقل منه
وهناك  ،بتداء ا� يفايمتنع أن تكون ا�صلحة p ا�درج والb^ من األخف إ� األثقل كما p  أنه ال :ا��ل ا:ا9ا��ل ا:ا9ا��ل ا:ا9ا��ل ا:ا9

 .نماذج من ذلك
 p وقائع كث±ة حصل فيها ناسخ ومنسوخ أن يأ³  ،قرآنكث±ة من ال آياتيقول هؤالء أيضا هذا األمر واقع موجود áو

قضية نسخ ا�كم إ� حكم  ،S مثل هذا ةواقعي ةوقد ذكروا أمثل ،وهذا R حكمة وZ ا�درج ،اXاسخ أثقل من ا�نسوخ
 .أثقل منه

قًا قًا قًا قًا ييييَ َ َ َ {: قال جل وعال ،فقد ¤ن حالال p أول اإلسالم ،نسخ اjمرنسخ اjمرنسخ اjمرنسخ اjمرمثال Ýا يظهر فيه حكمة ا�درج  ْْ ِخُذوَن ِمنِخُذوَن ِمنِخُذوَن ِمنِخُذوَن ِمنُْْْْه َسَكًرا َوِرزُه َسَكًرا َوِرزُه َسَكًرا َوِرزُه َسَكًرا َوِرْزْ �� تتتت��
نَصاُب {قال جل وعال وثم تدرج الت(يع أك^ من مرحلة إ� أن جاءت ا�رحلة األخ±ة  }َحَسنًاَحَسنًاَحَسنًاَحَسنًا

َ
ُ َواأل نَصاُب ِ
َ
ُ َواأل نَصاُب ِ
َ
ُ َواأل نَصاُب ِ
َ
َميَميَميَميْ�ْ�ْ�ِْ�ُ َواأل

ْْ ْْ
ُر َوالُر َوالُر َوالُر َوال ْْ َمَمَمَْمْ

ْْ ْْ
jَما اjَما اjَما اjَما ا غ�غ�غ�غ� إِإِإِإِ

ِلُحونَ ِلُحونَ ِلُحونَ ِلُحونَ  ْْ ْْ    ييييُفُفُفُْفْ ُكمُكمُكمُكْمْ �� تَنِبُوهُ لََعلتَنِبُوهُ لََعلتَنِبُوهُ لََعلتَنِبُوهُ لََعل�� ْْ َطاِن فَاجَطاِن فَاجَطاِن فَاجَطاِن فَاْجْ ْْ ييييْْ �� َمِل الش�� َمِل الشَ َمِل الشَ ْْ    قققَقَمِل الشَ نننْنْ !! ٌٌ م م م م!! سسسٌسٌ ْْ ُم رِْجْ
َ
ُم رِجال
َ
ُم رِجال
َ
ُم رِجال
َ
ال ْْ ْزْ

َ
زَواأل
َ
زَواأل
َ
زَواأل
َ
نتُم {p األخ± األخرى ال¬ بعدها قال p اآلية  ثم قال }َواأل

َ
نتُم فهل أ
َ
نتُم فهل أ
َ
نتُم فهل أ
َ
فهل أ

نتَُهونَ نتَُهونَ نتَُهونَ نتَُهونَ  99  .انتهينا، انتهينا: قال الصحابة }مممم99
 
ً
قًا َحَسنًاقًا َحَسنًاقًا َحَسنًاقًا َحَسنًا{p أول اإلسالم  إذن ¤ن حالال ْْ ِخُذوَن ِمنِخُذوَن ِمنِخُذوَن ِمنِخُذوَن ِمنُْْْْه َسَكًرا َوِرزُه َسَكًرا َوِرزُه َسَكًرا َوِرزُه َسَكًرا َوِرْزْ ��  {ثم جاء ا�درج اX¶ عن اjمر حال قربان الصالة  ،}ييييَتََتتَت��

َ
 ال
َ
 ال
َ
 ال
َ
ال

ن
َ
نَالةَ َوأ
َ
نَالةَ َوأ
َ
نَالةَ َوأ
َ
َالةَ َوأ ��  الص الص الص الص��

ْْ ْْ
َربُواَربُواَربُواَربُوا ْْ  َما  َما  َما  َما ييييَُقولُونَ َُقولُونَ َُقولُونَ َُقولُونَ ييييَقَقَقَْقْ

ْْ ْْ
لَُموالَُموالَُموالَُموا ْْ َ َ َ َ ييييَعََععَْعْ ْْ ُسÉََرى َح ُسÉََرى َح ُسÉََرى َح ُسÉََرى َح��������  .ثم جاء اX¶ القطú } تُمتُمتُمتُْمْ

إ� أن جاء قوR تعا�  ،رسول اهللا بX wّا p اjمر بيانا شافيا عمر ¤ن يأ³ الرسول T p مرحلة من هذه ا�راحل فيقول يا
ُم رِجْْْْ    {

َ
ُم رِجال
َ
ُم رِجال
َ
ُم رِجال
َ
ال ْْ ْزْ

َ
نَصاُب َواأل

َ
ُ َواأل زِ

َ
نَصاُب َواأل

َ
ُ َواأل زِ

َ
نَصاُب َواأل

َ
ُ َواأل زِ

َ
نَصاُب َواأل

َ
َميَميَميَميْ�ْ�ْ�ِْ�ُ َواأل

ْْ ْْ
ُر َوالُر َوالُر َوالُر َوال ْْ َمَمَمَْمْ

ْْ ْْ
jَما اjَما اjَما اjَما ا غ�غ�غ�غ� ََإِإِإِإِ ََ // // تَنِبُوهُتَنِبُوهُتَنِبُوهُتَنِبُوهُ ْْ َطاِن فَاجَطاِن فَاجَطاِن فَاجَطاِن فَاْجْ ْْ ييييْْ �� َمِل الش�� َمِل الشَ َمِل الشَ ْْ    قققَقَمِل الشَ نننْنْ !! ٌٌ م م م م!! نتَُهونَ نتَُهونَ نتَُهونَ نتَُهونَ { }سسسٌسٌ 99 نتُم م99

َ
نتُم مفهل أ
َ
نتُم مفهل أ
َ
نتُم مفهل أ
َ
 .p اآلية األخرى }فهل أ

هذا  ،بعد مراحل متعددة آخر مرحلة ¤ن فيها ،جتناب وا�ث S الbك القطú قد ورد بعد مرحلة من ا�راحلإذن اال
 .ةوهذا فيه حكم ،تدرج من األخف إ� األثقل

ِكwٍ ِكwٍ ِكwٍ ِكwٍ {: الوارد p قوR تعا� ا�خي± بw الفدية والصياما�خي± بw الفدية والصياما�خي± بw الفدية والصياما�خي± بw الفدية والصيامنسخ نسخ نسخ نسخ كذلك  ةومن األمثل ْْ ٌٌ َطَعاُم ِمس َطَعاُم ِمس َطَعاُم ِمس َطَعاُم ِمْسْ يَةيَةيَةيٌَةٌ ْْ يَن يُِطيُقونَُه فِْدْ يَن يُِطيُقونَُه فِدِ يَن يُِطيُقونَُه فِدِ يَن يُِطيُقونَُه فِدِ ِ
�� ��

rا 
َ

Sََوrا 
َ

Sََوrا 
َ

Sََوrا 
َ

Sَن  }َو¤
نسخ هذا بتعيw الصيام كما  ،كما هو &يح هذه اآليةة ومن لم يرد أن يصوم عليه فدي ،أول اإلسالم من أراد أن يصوم صام
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َمن َشِهَد ِمنُكمُ {: قال تعا� َمن َشِهَد ِمنُكمُ َ َمن َشِهَد ِمنُكمُ َ هُ هُ هُ هُ     فففَفَمن َشِهَد ِمنُكمُ َ ْْ يَُصميَُصميَُصميَُصْمْ
ْْ ْْ
َر فَلَر فَلَر فَلَر فَل ْْ هههْهْ �� كونه يكلف اإلنسان يقول R أنت ×± بw أن تفتدي عن  ،ثقلأوهذا  }الشالشالشالش��

إذن هذا نسخ ، k±ك الصيام ويوجبه وال كيعw علي ههذا أخف من أن ،أو تصوم ،الصيام بطعام Üرجه وتعطيه الفقراء
 .اXاسخ أثقل من ا�نسوخ ،ثقل من ا�نسوخأببدل 

    {: ل¬ ذكروها قوR جل وعالا ةكذلك من األمثل
ْْ ْْ
ُخُذواُخُذواُخُذواُخُذوا

ْْ ْْ
َأَأَأَأ
ْْ ْْ
�َعَك َو�َعَك َو�َعَك َو�َعَك َو �� ننننُْْْْهم مُهم مُهم مُهم م�� !! ٌٌ م م م م!! ْْ َط َط َط َطآآآآئَِفةئَِفةئَِفةئَِفٌةٌ تَُقمتَُقمتَُقمتَُقْمْ

ْْ ْْ
الَةَ فَلالَةَ فَلالَةَ فَلالَةَ فَل �� َت لَُهُم الصَت لَُهُم الصَت لَُهُم الصَت لَُهُم الص�� ْْ ْمْ مَ مَ قققَقمَ

َ
 فَأ
َ
 فَأ
َ
 فَأ
َ
ْْ فَأ َو¹َِذا ُكنَت َو¹َِذا ُكنَت َو¹َِذا ُكنَت َو¹َِذا ُكنَت فففِفيِهمِيِهمِيِهمِيِهْمْ

ِلَحتَُهمِلَحتَُهمِلَحتَُهمِلَحتَُهمْْْْ     ْْ ْسْ
َ
سأ
َ
سأ
َ
سأ
َ
أنه إذا ¤ن وقت خوف تؤخر  ،هذا ¤ن موجود أك^ أمناً  نسخ جواز تأخ± الصالة وقت اjوف إ� وقت آخرفقد  }أ

ننننُْْْْهم ُهم ُهم ُهم { حالة اjوف وá حالة ا�ربp نسخ ذلك إ� وجوب اإلتيان بها ح�  ،وقت آخر أك^ أمنا الصالة إ� !! ٌٌ م م م م!! ْْ َط َط َط َطآآآآئَِفةئَِفةئَِفةئَِفٌةٌ تَُقمتَُقمتَُقمتَُقْمْ
ْْ ْْ
فَلفَلفَلفَل

ِلَحتَُهمِلَحتَُهمِلَحتَُهمِلَحتَُهمْْْْ     ْْ ْسْ
َ
س أ
َ
س أ
َ
س أ
َ
 أ
ْْ ْْ
ُخُذواُخُذواُخُذواُخُذوا

ْْ ْْ
َأَأَأَأ
ْْ ْْ
�َعَك َو�َعَك َو�َعَك َو�َعَك َو �� كون اإلنسان p حالة ا�رب وحالة اjوف يقال R أّجل  ،وrلك هذا p ا�قيقة الشك أنه أثقل }مممم��

َعَك َعَك َعَك َعَك {ح� وأنت p حال القتال  ،يقول ال همن أن هذا أخف ؛قضاألمن وصل والصالة إ� وقت ا �� ننننُْْْْهم مُهم مُهم مُهم م�� !! ٌٌ م م م م!! ْْ َط َط َط َطآآآآئَِفةئَِفةئَِفةئَِفٌةٌ تَُقمتَُقمتَُقمتَُقْمْ
ْْ ْْ
فَلفَلفَلفَل

ِلَحتَُهمِلَحتَُهمِلَحتَُهمِلَحتَُهمْْْْ     ْْ ْسْ
َ
س أ
َ
س أ
َ
س أ
َ
 أ
ْْ ْْ
ُخُذواُخُذواُخُذواُخُذوا

ْْ ْْ
َأَأَأَأ
ْْ ْْ
� .ثم يفصل Xا كيف صالة اjوف }َو�َو�َو�َو

 حال سليل يb}ها اإلنسان ح� مع ا�ماعة p اآلن الصالة هنا ال ،سبحان اهللا وهذا فقط من باب ذكر الÅء بالÅء
فكيف  ،S ا�ؤمنw الصالة p ©اعة بbتيب معw فيوجب ا�وÀ جل وعال ،السيوف وDب ا¥امات والقتل الشديد

 !!؟ص ا�رء Xفسه أن يbك الصالة أو يbك الصالة مع ا�ماعة p حال األمنرخ! يُ 
حّظ p اإلسالم �ن ترك الصالة، الصالة عمود  صالة، الخ± p ا�رء إن ترك ال ، الصالة ر}ن من أر®ن ا�ين، الةالصالة مهم

rا قال كث± من أهل العلم و}ث± من أهل  ،°اسب عليه العبد يوم القيامة، فتار}ها S خطر عظيم ا�ين، الصالة أول ما
ة ألهميتها داللة اXصوص الكث±ب ،ن ملة اإلسالمعفقد كفر وخرج  هبأنها Z الفعل الوحيد اrي من تر} :ا�حقيق

تكاسال وتهاونا مع تلفظه  ايع� من تر}ه ،ستحالل للbكيشbط R اال طبعا أنا أقصد الفعل الوحيد اrي ال ،اFالغة
 ،أقول من تر}ها والعياذ باهللا ح� تكاسال وتهاونا فإنه يكفر والعياذ باهللا ؛نه لم kرج عن دائرة اإلسالمأبالشهادة و

ختيار ©ع من أهل او ة�موعة من أهل ا�حقيق وهو القول ا�شهور عند ا�نابل لوهذا قو ،هذاداللة أدلة وأحاديث S ب
 .إذن هذا هو ا�ثال ا:الث ،ا�حقيق

p السM عن  ةوا�ار� وابن ماج هواإلمام أÒد p مسند هفقد أخرج مسلم p صحيح ،ةنسخ نكاح ا�تع :ا�ثال الرابع
) ن اهللا قد حرمها إ� يوم القيامة¹و أال -النساء منيع� - االستمتاع9 كنت أذنت لكم p إاس يا أيها اX( :اýX أنه قال

 .تكليف دألن فيه مزي ،والشك أن هذا من نسخ باألثقل ،إذن ¤نت موجودة p أول اإلسالم ثم نسخت
أن الرسول (وأرضاه  ر� اهللا عنه عòمالك عن لإلمام كما p الصحيحw وا�وطأ  ةنسخ إباحة ا�مر األهلي: ا�ثال اjامس

p أول اإلسالم ثم نسخت بهذا ا�ديث  ة¤نت مباح األهليةإذن �وم ا�مر ) ةن6 عن متعة النساء و�وم ا�مر األهلي �
هذه  ةأما ا�مر األهلي ،ال¬ Èوز أكلها ةوÜ Zتلف عن �وم ا�مر الوحشي ة،عن �وم ا�مر األهلي �فن6 اýX ه، وغ±

 .p أول اإلسالم مباحةوقد ¤نت  ،فإنه °رم أكلها ةا�عروف
99    { اهللا جل وعال يقول ،نسخ حبس الزواp 9 اFيوت: ا�ثال السادس ْْ Èَ Èَ Èَ Èََْْْْعَل اهللاَعَل اهللاَعَل اهللاَعَل اهللا99 ْوْ

َ
وُت أ
َ
وُت أ
َ
وُت أ
َ
َموَموَموَموُْْْْت أ

ْْ ْْ
�� ال ال ال ال اُهناُهناُهناُهن�� �� تََوف�� تََوفَ تََوفَ َ َ َ َ فففَفتََوفَ ُيُوِت َحُيُوِت َحُيُوِت َحُيُوِت َح��������

ْْ ْْ
Fا pِ Fا pِ Fا pِ Fا pِ �� ِسُكوُهنِسُكوُهنِسُكوُهنِسُكوُهن�� ْْ ْمْ

َ
مفَأ
َ
مفَأ
َ
مفَأ
َ
فَأ

�� َسِبيالً  َسِبيالً  َسِبيالً  َسِبيالً  ةٍ { جل وعالنسخت بقوR  ة،هذه اآلية منسوخ }لَُهنلَُهنلَُهنلَُهن�� ةٍ َ ةٍ َ ةٍ َ َ ْْ ننننُْْْْهَما مائة َجتُهَما مائة َجتُهَما مائة َجتُهَما مائة َجتْْ !! �� َواِحٍد م َواِحٍد م َواِحٍد م َواِحٍد م!! ��Tُ وا وا Tُِتُ وا Tُِتُ وا Tُِتُ ِتُ ْْ ا9ِ فَاجا9ِ فَاجا9ِ فَاجا9ِ فَاْجْ �� ااااغغغِغيَُة َوالزِيَُة َوالزِيَُة َوالزِيَُة َوالز�� �� إذن بدال  }الزالزالزالز��
وقيل أن هذا  ،والرجم أشد من ا�بس ةكذلك نسخت بالرجم p حال ا:يوب ،وا�ت أشد من ا�بس ،ا�بس أصبح جت

ْْ Èَ Èَ Èَ Èََْْْْعَل َعَل َعَل َعَل {  اهللا تعا� قوRذ بwّ إ ،ليس بنسخ بل هو بيان ْوْ
َ
وأ
َ
وأ
َ
وأ
َ
�� َسِبيالً  َسِبيالً  َسِبيالً  َسِبيالً     أ 99 لَُهن لَُهن لَُهن لَُهن�� ا9ِ ا9ِ ا9ِ ا9ِ {: دد بقوR جل وعالفالسبيل حُ  }اهللاهللاهللاهللا99 �� ااااغغغغِيَُة َوالزِيَُة َوالزِيَُة َوالزِيَُة َوالز�� �� الزالزالزالز��

ةٍ  ةٍ َ ةٍ َ ةٍ َ َ ْْ ننننُْْْْهَما مائة َجتُهَما مائة َجتُهَما مائة َجتُهَما مائة َجتْْ !! �� َواِحٍد م َواِحٍد م َواِحٍد م َواِحٍد م!! ��Tُ وا وا Tُِتُ وا Tُِتُ وا Tُِتُ ِتُ ْْ  .من األحاديث ال¬ بينت معناه وأوضحت مطلقه هوغ± }فَاجفَاجفَاجفَاْجْ
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�� َسِبيالً  َسِبيالً  َسِبيالً  َسِبيالً { 99 لَُهن لَُهن لَُهن لَُهن�� ْْ Èَ Èَ Èَ Èََْْْْعَل اهللاَعَل اهللاَعَل اهللاَعَل اهللا99 ْوْ
َ
وأ
َ
وأ
َ
وأ
َ
ْْ Èَ Èَ Èَ Èََْْْْعَل َعَل َعَل َعَل { أي بw اهللا تعا� قوR ،س بنسخ بل هذا بيانقول أن بعض أهل العلم يقول أن هذا لين }أ ْوْ

َ
وأ
َ
وأ
َ
وأ
َ
أ

�� َسِبيالً  َسِبيالً  َسِبيالً  َسِبيالً  99 لَُهن لَُهن لَُهن لَُهن�� اFكر باFكر جت اFكر باFكر جت اFكر باFكر جت اFكر باFكر جت     ،،،،قد جعل اهللا ¥ن سبيالقد جعل اهللا ¥ن سبيالقد جعل اهللا ¥ن سبيالقد جعل اهللا ¥ن سبيال    ،،،،قد جعل اهللا ¥ن سبيالقد جعل اهللا ¥ن سبيالقد جعل اهللا ¥ن سبيالقد جعل اهللا ¥ن سبيال( �بما ثبت p صحيح مسلم من قوR  }اهللاهللاهللاهللا99
 ).وا:يب با:يب ا�ت والرجموا:يب با:يب ا�ت والرجموا:يب با:يب ا�ت والرجموا:يب با:يب ا�ت والرجم    ،،،،مائة وتغريب >ممائة وتغريب >ممائة وتغريب >ممائة وتغريب >م

 .ة نظر هؤالء، وأنه وجد p ا�قيقة أمثلة واقعية فيها نسخ ببدل أثقلوقد أك^نا من األمثلة إليضاح وجه
نُْْْْهمُهمُهمُهمْْْْ    { p قوR تعا� نسخ األمر بbك القتال واإلعراض عن الكفار :ا�ثال السابع نَ نَ َفُحواَفُحواَفُحواَفُحوا{ وقوR تعا� }فأعرضوا فأعرضوا فأعرضوا فأعرضوا قققَقنَ ْْ  }فَافَافَافَاقْقْقْْقُفوا َواصُفوا َواصُفوا َواصُفوا َواْصْ

Rوقو } َwِ{ ِ َwِ{ ِ َwِ{ ِ َwِ{ ِ
ْْ ُم(ُم(ُم(ُمْ(ْ
ْْ ْْ
ْْ ال ال ال ال ْنْ نَ نَ ْْ    قققَقنَ رِضرِضرِضرِْضْ ْْ ْعْ

َ
عَوأ
َ
عَوأ
َ
عَوأ
َ
ذن لثين يُقاتلون { بإÈاب ا�هاد S األمة p قوR تعا� و�و ذلك من اآليات نسخ ذلك }َوأ

ُ
ذن لثين يُقاتلون أ
ُ
ذن لثين يُقاتلون أ
ُ
ذن لثين يُقاتلون أ
ُ
أ

 .إذن هذا أمر بالقتال }بأنهم ظلمواَ بأنهم ظلمواَ بأنهم ظلمواَ بأنهم ظلمواَ 
 .هذه أبرز أدلة اrاهبw إ� جواز النسخ باألثقل وأنه وقع

ْْ آ آ آ آ{: قوR جل وعال :منها ةS ذلك بأدل ستدلواستدلواستدلواستدلواااااباألثقل فقد  Èوز النسخ أما القائلw بأنه ال ْْ ِمن ِمن ِمن ِمْنْ ِت ِت ِت ِت َما نَنَسخَما نَنَسخَما نَنَسخَما نَنَسْخْ
ْْ ْْ
ْْ نُنِسَها نَأ نُنِسَها نَأ نُنِسَها نَأ نُنِسَها نَأ ْوْ

َ
ويٍَة أ
َ
ويٍَة أ
َ
ويٍَة أ
َ
يٍَة أ

ْْ ِمث ِمث ِمث ِمثِْْْْلَهاِلَهاِلَهاِلَها ْوْ
َ
وَها أ
َ
وَها أ
َ
وَها أ
َ
ننننَْْْْها أ !! ٍ مٍ مٍ مٍ م!!

ْْ ْ±َْ ِ±َ ِ±َ ِ±َ$ِ$$${. 
لسهو�ه فلم جاز نسخه  و¹ن ¤ن األخف خ±اً  ؟؟باألخف هفلم جاز نسخ ،لك^ة األجر اً قالوا إن ¤ن األثقل خ± ةةةةوجه ا�اللوجه ا�اللوجه ا�اللوجه ا�الل

 ؟؟باألثقل
ø S wا�عني } ٍ ٍ ٍ ٍ

ْْ ْ±َْ ِ±َ ِ±َ ِت ِت ِت ِت $$$ِ$َ±ِ
ْْ ْْ
ْْ نُنِسَها نَأ نُنِسَها نَأ نُنِسَها نَأ نُنِسَها نَأ ْوْ

َ
و آيٍَة أ
َ
و آيٍَة أ
َ
و آيٍَة أ
َ
ْْ آيٍَة أ ْْ ِمن ِمن ِمن ِمْنْ ِلَهاِلَهاِلَهاِلَهاَما نَنَسخَما نَنَسخَما نَنَسخَما نَنَسْخْ ْْ ْْ ِمث ِمث ِمث ِمثْْ ْوْ

َ
وَها أ
َ
وَها أ
َ
وَها أ
َ
ننننَْْْْها أ !! فهنا إن ¤ن األخ± هنا  ،تقت� ا�خفيف ةفهنا اj±ي} مممم!!

 و¹ن ¤ن األخف خ±اً  ،هو خ± للمرء واألك^ أجراً  ،ألن األثقل أك^ أجرا ،Èوز نسخها باألخف بك^ة األجر فإنه ال
خ± لإلنسان من اrي فيه أهذا  ،جر وسهلومع ذلك اj±ية فيه أ ،لسهو�ه فال Èوز نسخها باألثقل ألن هذا نفس األجر

ِلَها ِلَها ِلَها ِلَها { : ا�اللةإذن هذا هو وجه  ،نفس األجر وهو أصعب ْْ ْْ ِمث ِمث ِمث ِمثْْ ْوْ
َ
وَها أ
َ
وَها أ
َ
وَها أ
َ
َها أ ْْ ننننْْ !! ٍ مٍ مٍ مٍ م!!

ْْ ْ±َْ ِ±َ ِ±َ ِت ِت ِت ِت $$$ِ$َ±ِ
ْْ ْْ
ْْ نُنِسَها نَأ نُنِسَها نَأ نُنِسَها نَأ نُنِسَها نَأ ْوْ

َ
و آيٍَة أ
َ
و آيٍَة أ
َ
و آيٍَة أ
َ
ْْ آيٍَة أ ْْ ِمن ِمن ِمن ِمْنْ  }َما نَنَسخَما نَنَسخَما نَنَسخَما نَنَسْخْ

تكون p  فتارةٌ  ،األثقلدائرة بw األخف و ةأن اj±ي :بهذه اآلية نقول استدال¥مأو وجه  نقول p الرد S ما استدلوا بهنقول p الرد S ما استدلوا بهنقول p الرد S ما استدلوا بهنقول p الرد S ما استدلوا به
p األثقل لك^ة األجر  ةاj±ي وقد تكون تارةً  ،األخف فينسخ به األثقل لسهولة األخف وحصول اإلنسان S أجر واحد

 .فينسخ به األخف و ،فيه
نسها نأِت بآية هنا ما قال اهللا جل وعال ما ننسخ من آية أو ن ،دائرة بw األخف واألثقل ةأقول p الرد S هؤالء أن اj±ي

أحيانا قد تكون p ك^ة األجر  ة، واj±يةأو مثلها p اj±ي ةإذن هو خ±ي) $± منها أو مثلها(قال  ،أخف منها أي� منها
اXاسخ كونه و ة،ثابت ةفع� ø األمرين اj±ي ،والي� ةp السهول ةوقد تكون اj±ي ،ألن فيه أجر أك^ لك ،فهو خ± لك

 .وليس مناط باألخف أو األي� ة،(ط مناط باj±يالارض هذه اآلية ألن ا�زاء أثقل ال يع
عُعُعُُع�ْ�ْ�ْْ�َ َ َ َ {: قوR جل وعال: ءا��ل ا:ا9 ¥ؤال

ْْ ْْ
 يُِريُد بُِكُم ال

َ
 يُِريُد بُِكُم الَ َوال
َ
 يُِريُد بُِكُم الَ َوال
َ
 يُِريُد بُِكُم الَ َوال
َ
يُيُيُيُ�ْ�ْ�ْْ�َ َوال

ْْ ْْ
99 بُِكُم ال بُِكُم ال بُِكُم ال بُِكُم ال وهذا قالوا أن p نسخ ا�كم بأثقل منه } يُِريُد اهللايُِريُد اهللايُِريُد اهللايُِريُد اهللا99

 .¥ذه اآليةة ×الف
ًفاًفاًفاًفا{ وعال بمثل قوR جل ستدلوااكذلك  ْْ ْْ َضع َضع َضع َضْعْ ��    فففِفيُكمِيُكمِيُكمِيُكْمْ ن��

َ
ن وََعِلَم أ
َ
ن وََعِلَم أ
َ
ن وََعِلَم أ
َ
ْْ وََعِلَم أ 99 َعنُكم َعنُكم َعنُكم َعنُكْمْ َف اهللاَف اهللاَف اهللاَف اهللا99 ��  ،وهذا نسخ حكم Æكم أخف منه} اآلَن َخفاآلَن َخفاآلَن َخفاآلَن َخف��

وَن {قبل ¤ن ا�أمور به أن يبû اإلنسان الواحد لع(ة  ،من الوقائع ال¬ Z الbبص ةألن هذه واقع وَن ُ وَن ُ وَن ُ ُ ْْ ْْ ِع( ِع( ِع( ِعْ(ْ نُكمنُكمنُكمنُكْمْ !! إِن يَُكن مإِن يَُكن مإِن يَُكن مإِن يَُكن م!!
 مِ  مِ  مِ  مِ 
ْْ ْْ
ِلبُواِلبُواِلبُواِلبُوا ْْ ْغْ غَ غَ ِ ِ ِ ِ ااااَصابُِروَن َصابُِروَن َصابُِروَن َصابُِروَن فففَفغَ ْْ ْwَْئَتwَئَتwَئَتwَم م م ماااا{جاء  }ئَت 

ْْ ْْ
ِلبُواِلبُواِلبُواِلبُوا ْْ ْغْ غَ غَ ٌٌ    فففَفغَ نُكم مائة َصابَِرةنُكم مائة َصابَِرةنُكم مائة َصابَِرةنُكم مائة َصابَِرةٌٌ !! ًفا فَإِن يَُكن مًفا فَإِن يَُكن مًفا فَإِن يَُكن مًفا فَإِن يَُكن م!! ْْ ْْ َضع َضع َضع َضْعْ ��    فففِفيُكمِيُكمِيُكمِيُكْمْ ن��

َ
ن وََعِلَم أ
َ
ن وََعِلَم أ
َ
ن وََعِلَم أ
َ
ْْ وََعِلَم أ 99 َعنُكم َعنُكم َعنُكم َعنُكْمْ َف اهللاَف اهللاَف اهللاَف اهللا99 �� ِ ِ ِ ِ ااااآلَن َخفآلَن َخفآلَن َخفآلَن َخف�� ْْ ْwَْئَتwَئَتwَئَتwَئَت {

 .قالوا هذا نسخ حكم Æكم أخف منه
َف َعنُكمَف َعنُكمَف َعنُكمَف َعنُكمْْْْ    {: قوR تعا� كذلك من األدلة !! ن kَُف!!

َ
ن kَُف أ
َ
ن kَُف أ
َ
ن kَُف أ
َ
99 أ منها بأخف تنسخ إنما &°ة بأن األحÉم  قالوا اآلية هوهذ} يُِريُد اهللايُِريُد اهللايُِريُد اهللايُِريُد اهللا99

 .مطلقاً 
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ستدلوا به p اأبرز ما  ههذ، )بعبادة رحيم بهم فال يليق به التشديد وا�ثقيل رءوفإن اهللا (ستدلوا بقو¥م ا من األدلة أيضا
 .Èوز نسخ ا�كم Æكم أثقل منه قو¥م بأنه ال

 ))))P0P0P0P0((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
وبيّنا أن �ل  ،وحررنا �ل ال�اع p ا�سألة ،ألثقلاألخف وابا�كم  ،¤ن ال�م عن مسألة النسخ ةp ا�لقة ا�اضي

القول األول أنه  ،قلنا أن فيه قوالن ألهل العلم ؟ال ال�اع p ا�سألة إنما هو p نسخ ا�كم Æكم أثقل منه هل Èوز أو
داود  بنبكر  كأô ةو قول بعض الظاهريهناك قول بعدم جواز ذلك وهو وهو قول ا�مهور، وذكرنا أد�هم،  Èوز ذلك

ِلَهاِلَهاِلَهاِلَها{نا ا��ل ¥م قوR تعا� وبيّ  ،وغ±ه ْْ ْْ ِمث ِمث ِمث ِمثْْ ْوْ
َ
وَها أ
َ
وَها أ
َ
وَها أ
َ
ننننَْْْْها أ !! ٍ مٍ مٍ مٍ م!!

ْْ ْ±َْ ِ±َ ِ±َ ِت ِت ِت ِت $$$ِ$َ±ِ
ْْ ْْ
ْْ نُنِسَها نَأ نُنِسَها نَأ نُنِسَها نَأ نُنِسَها نَأ ْوْ

َ
و آيٍَة أ
َ
و آيٍَة أ
َ
و آيٍَة أ
َ
ْْ آيٍَة أ ْْ ِمن ِمن ِمن ِمْنْ ال¬  ةثم بينا بعض األدل ،وناقشناه }َما نَنَسخَما نَنَسخَما نَنَسخَما نَنَسْخْ

 خالف مقت3 نسخ وهذا S ،اهللا يريد بنا الي� والسهولةو ة،ي� وسهول Êيعةاستدلوا بها وال¬ فيها أن هذه ال(يعة 
 .األخف باألثقل

 يُِريُد { اآلياتن هذه أ ::::بأن تقولبأن تقولبأن تقولبأن تقول    األدلةاألدلةاألدلةاألدلةمن ا��ل ا:ا9 إ� آخر من ا��ل ا:ا9 إ� آخر من ا��ل ا:ا9 إ� آخر من ا��ل ا:ا9 إ� آخر     ةةةةن نناقش هذه األدلن نناقش هذه األدلن نناقش هذه األدلن نناقش هذه األدلأأأأيمكن يمكن يمكن يمكن وووو
َ
 يُِريُد َ َوال
َ
 يُِريُد َ َوال
َ
 يُِريُد َ َوال
َ
يُيُيُيُ�ْ�ْ�ْْ�َ َوال

ْْ ْْ
99 بُِكُم ال بُِكُم ال بُِكُم ال بُِكُم ال يُِريُد اهللايُِريُد اهللايُِريُد اهللايُِريُد اهللا99

عُعُعُُع�ْ�ْ�ْْ�َ َ َ َ 
ْْ ْْ
ًفاًفاًفاًفا{ }بُِكُم البُِكُم البُِكُم البُِكُم ال ْْ ْْ َضع َضع َضع َضْعْ ��    فففِفيُكمِيُكمِيُكمِيُكْمْ ن��

َ
ن وََعِلَم أ
َ
ن وََعِلَم أ
َ
ن وََعِلَم أ
َ
ْْ وََعِلَم أ 99 َعنُكم َعنُكم َعنُكم َعنُكْمْ َف اهللاَف اهللاَف اهللاَف اهللا99 �� 99    { }اآلَن َخفاآلَن َخفاآلَن َخفاآلَن َخف�� َف َعنُكمَف َعنُكمَف َعنُكمَف َعنُكمْْْْ        يُِريُد اهللايُِريُد اهللايُِريُد اهللايُِريُد اهللا99 !! ن kَُف!!

َ
ن kَُفأ
َ
ن kَُفأ
َ
ن kَُفأ
َ
نقول هذه اآليات  ،و�وها }أ

ن ا�راد إثم  ،رادة ا�ثقيل �يازة األجر S ذلكإوليس فيها منع  ،ريد بها ا�خفيفأ ةال¬ احتجوا بها وردت p صور خاص
 ،ال¬ ذكرناها ةp األمثلكما  هلبثقل Ýا قأ نه ربما Êع اهللا حكماً أفال يناp هذا  ة،با�خفيف p اآليات ا�خفيف p ا�مل

أكل  نكاح ا�تعة بعد إباحته، ¸ريم ¸ريم ،مثل ¸ريم اjمر بعد إباحته ة،مثل إÈاب الصوم بعد ا�خي± بينه وبw الفدي
اXاسخ وا�نسوخ *ه ال  ،لكن ا�ميع Ýا ال مشقة فيه ،ال¬ ذكرناها األمثلةوهكذا p  ،بعد إباحتها األهلية�وم ا�مر 

 ،وÜفيف ةrلك ¤ن ال(ع Êع ي� وطاق ،فهو واقع p دائرة الوسع والطاقة ،ة فيه äعل اإلنسان ال يستطيع أن يفعلهمشق
 .ألنه ال يكلف اإلنسان فوق وسعة مطلقا

 ببببنقول أنه يمكن أن Èانقول أنه يمكن أن Èانقول أنه يمكن أن Èانقول أنه يمكن أن Èا" بعبادة رحيم بهم فال يليق به التشديد وا�ثقيل رءوفإن اهللا "¥م ل ستدالاوأما قو¥م p آخر 
ووجود األمراض والفقر وأنواع العذاب  ،بتداءاكما ورد p ا� يف  ،هذا ال يمنع من ا� يف باألثقل :عن ذلك بأن نقول

 .فهذا ال يمنع ،�صالح يعلمها اهللا جل وعال
 !!!؟يليق بهفمن أنتم ح� تقولون يليق به وال  ،يليق به التشديد وا�ثقيل فيه سوء أدب مع اهللا جل وعال ثم إن قولكم ال

يجب أن يكون اإلنسان ف ،خاصة إذا ¤نت p مقام أن نوجه هذه األلفاظ إ� اهللا جل p عاله ،فالبد أن �bز p ألفاظنا
 .فال يليق مثل هذه ال مات ،é pية األدب مع اهللا T p أموره وT á ألفاظه

وهذا واقع ، ، ، ، Èوز نسخ ا�كم بأخف منه وأثقل منه ومساٍو ÈRوز نسخ ا�كم بأخف منه وأثقل منه ومساٍو ÈRوز نسخ ا�كم بأخف منه وأثقل منه ومساٍو ÈRوز نسخ ا�كم بأخف منه وأثقل منه ومساٍو Rوالظاهر والظاهر والظاهر والظاهر ���� فيها أنه  فيها أنه  فيها أنه  فيها أنه  ،نتهينا من هذه ا�سألةاونكون بهذا قد 
ِلَهاِلَهاِلَهاِلَها{ سبحانهقوR  هو ذلك ال ينكر وقد سبق أقوى ما يستدل به S نقيض ْْ ْْ ِمث ِمث ِمث ِمثْْ ْوْ

َ
وَها أ
َ
وَها أ
َ
وَها أ
َ
ننننَْْْْها أ !! ٍ مٍ مٍ مٍ م!!

ْْ ْ±َْ ِ±َ ِ±َ ِت ِت ِت ِت $$$ِ$َ±ِ
ْْ ْْ
ْْ نُنِسَها نَأ نُنِسَها نَأ نُنِسَها نَأ نُنِسَها نَأ ْوْ

َ
و آيٍَة أ
َ
و آيٍَة أ
َ
و آيٍَة أ
َ
ْْ آيٍَة أ ْْ ِمن ِمن ِمن ِمْنْ  }َما نَنَسخَما نَنَسخَما نَنَسخَما نَنَسْخْ

  .اهناعليه ه دوقد سبق أن ناقشنا وجه ا�اللة من هذه اآلية بما ال مزي
 

 ؟؟؟؟الالالال    أمأمأمأمp حقه p حقه p حقه p حقه     هل هو نسخهل هو نسخهل هو نسخهل هو نسخٌٌٌٌ        ،،،،اXاسخاXاسخاXاسخاXاسخ    يبلغهيبلغهيبلغهيبلغهمسألة حكم من لم مسألة حكم من لم مسألة حكم من لم مسألة حكم من لم 
وما  ،وسيأ³ معنا قصة أهل قباء ؟ال مهل يكون نسخاً p حقه أ ه،ما بلغ يبلغه،حصل النسخ ولكنه لم . / :صورة ا�سألة

 .وما Z وجهة نظر T طرف من األطراف ا�ختلفة p مثل هذه القصة ،اrي حصل فيها
 : ال S قولw ماXاسخ هل هو نسخ p حقه أ يبلغهتلف أهل العلم p مسألة حكم من لم أقول اخ
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ظاهر قول وهذا  ،النسخ ال يكون نسخاً p حقه يبلغهمن لم  يبلغه،أن ذلك ال يكون نسخاً p حق من لم  ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
 .من الشافعية اآلمديورجحه  ا�ع	لةوقول  قول ا�نفية هوو ا�نابلة

وهو الراجح فيما وهو الراجح فيما وهو الراجح فيما وهو الراجح فيما  عن أÒد ةورواية ×رج بعض الشافعيةوهذا قول  يبلغه،ن هذا يكون نسخاً p حق من لم أ ::::ول ا:ا9ول ا:ا9ول ا:ا9ول ا:ا9القالقالقالق
 .يظهر يظهر يظهر يظهر ����

طبعاً أصحاب القول األول يقولون هذا ال يكون نسخاً p حق من لم -قو¥م  :أشهرها استدل أصحاب القول األول بأدلة
كما p  ،الصالة إ� بيت ا�قدس وهم p الصالة فاعتدوا بما م3 من صالتهم م نسخهن أهل قباء بلغأقالوا  -يبلغه

 wاهللا عنه قالمن الصحيح �صالة الصبح بقباء إذ جاءهم آٍت فقال( :حديث ابن عمر ر p اسXإن رسول اهللا : بينما ا
�  

ُ
 ).الشام فاستداروا إ� الكعبةو®نت وجوههم إ�  ،نزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاقد أ

قبل أن  �ألن اØj اإلنزال الوÍ قد نزل S �مد  ،لقطعوا صالتهم وصلوا من جديد يبلغهقال لو ¤ن نسخ p حق من لم  
 ة،إ� مسجد قباء وا�سافة بينه معروف �    وا��ل S ذلك ا�سافة بw الصحاô هذا اrي م� من مسجد اýX ،يصلوا

 Åمر}وبوا� S األرجل أو S صالة  جاءهمهذا  ،فأكيد أنه أخذ أك^ من ساعة أو قريب من ذلك ،إما p وهم يصلون
  فاالحتمال ،الصبح

ُ
غ صحابته رضوان اهللا عليهم p مسجده عليه وبّل  �نزل S اýX األكØ أنهم قد صلوا صالتهم وقد أ

فا�فbض لو ¤ن نسخا p حق من  ،فجاء اXقل بعد ذلك ،اآلية اXاسخة بلغهم ،الصالة والسالم هذا ا�كم ال(« اXاسخ
واäهوا إ�  ،لكن هم ما قطعوها و¹نما استداروا وأكملوا صالتهم ،لوجب عليهم قطع الصالة واستئنافها من جديد يبلغهلم 

 .بقصة أهل قباء االستداللفهذا وجهة نظرهم  ،القبلة ا�ديدة
 : : : : مناقشة هذا ا��لمناقشة هذا ا��لمناقشة هذا ا��لمناقشة هذا ا��ل

اآلن أنت واجب عليك أن تصò إ�  ،فلهذا لم Èب S أهل قباء اإل>دة ،ل إن القبلة يسقط استقبا¥ا p حق ا�عذورنقو
اجتهدت فأخطأت وأنت p مÉن صحراء أو مÉن ثم اäهت أو ح�  ،لو أخطأت ،ا�(فة الكعبةبيت اهللا ا�رام تستقبل 

اäهت إ� غ± القبلة، ثم جاء واحد وقال لك القبلة p هذا فس بو لأنت p بيتك لكن يع� وِهمت أو حصل لك خطأ أ
 .ليس قضية ناسخ ومنسوخ ،هذا p حقك وأنت تعلم ا�كم ،ذ أن تستديرئفإن الواجب عليك حين ،ا�Éن

قط أو يسقط إذن القبلة تس ،هذا أيضا مثل هذا ،إذن القبلة من األمور ال¬ يعذر صاحبها إذا ¤ن R عذر p عدم استقبا¥ا
 .هذا مناقشة ما ذهبوا إ�ه p د�لهم ،أهل قباء اإل>دةS فلهذا لم Èب  ،استقبا¥ا p حق ا�عذور

النسخ إنما  نأ ،إذ العلم ال تأث± R إال p نË العذر ،قالوا إن النسخ إنما يكون ب�ول اXاسخ ال بالعلم: د�ل القول ا:ا9
هو يؤثر فقط p  ،ال تأث± R ذاأما العلم كو\ أعلم ه ،النسخ إذا نزل اXاسخ وقع النسخ يع� خالص ،اXاسخ ب�وليكون 

وأنت  ،لكنه p حقك يكون قد حصل النسخ ،فأنت معذور Þهلك ،هذا عذر ا�هل اrي يمكن عده عذراً  ،نË العذر
 .نعذرك �هلك

ن ح� p حال العذر أحيانا يكون اإلنسان ال يمتنع أن إذ ،نقول وال يمتنع وجوب القضاء S ا�عذور ¤�ائض واXائم
 .جب عليهاوا�ائض ا�عذورة Æيضها فإنها تق� ما  وأيق� ح� وهو معذور ¤Xائم ا�عذور بنومه 

إذ إن اXاسخ  ،لكن العلم Êٌط  ،ن النسخ إنما يكون ب�ول اXاسخ كما قلتمأ :بأن نقول Ýكن أن نناقش هذا ا��لÝكن أن نناقش هذا ا��لÝكن أن نناقش هذا ا��لÝكن أن نناقش هذا ا��ل
 .يبلغهال يكون خطابا p حق من لم و ،خطاب

 ،هله�ومن لم يعلمه فهو معذور  ا،فمن علمه فبه ن النسخ إنما يكون نسخا p حق ا�ميع بن النسخ إنما يكون نسخا p حق ا�ميع بن النسخ إنما يكون نسخا p حق ا�ميع بن النسخ إنما يكون نسخا p حق ا�ميع ب����وRوRوRوRأأأأوالصحيح اrي يظهر والصحيح اrي يظهر والصحيح اrي يظهر والصحيح اrي يظهر ����    
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ّ
فإن ا�اهل  ،قضية نسخ أصال هكما لو لم يكن في ،وا�اهل يعذر Þهله ،فإنه إذا نزل اXاسخ فهو نسخ p حق ا�ميع و¹ال

 .وليس من قبيل اإلفراط وا�قص± ا�اصل منه ،عذر Þهله فيما يمكن جهلهي
 :أذكر منها مثال ،كث±ة ةخالف p مسائل فقهي يهاا�سألة يbتب علهذه قيقة ا�

ال؟ هذا خالف مب� S خالف p هذه ا�سألة م مسألة الو}يل إذا عزR ا�وÕ فهل تõفاته بعد العزل وقبل علمه معتØه أ
 ؟ ال ماXاسخ هل هو نسخ p حقه أ يبلغهحكم من لم 

    ::::نة ا�تواترة بمثلها واآلحاد باآلحادنة ا�تواترة بمثلها واآلحاد باآلحادنة ا�تواترة بمثلها واآلحاد باآلحادنة ا�تواترة بمثلها واآلحاد باآلحادمسألة نسخ القرآن والسُ مسألة نسخ القرآن والسُ مسألة نسخ القرآن والسُ مسألة نسخ القرآن والسُ 
 .نةنة بالسُ نة، وبطبيعة ا�ال نسخ السُ نسخ القرآن بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن، نسخ القرآن بالسُ ، عندنا صور

 : فأقول ،ا متفق عليه وبعضها �ل خالفبعضه ،سوف أتكلم عن T واحدة من األمور S حده

 p نسخ القرآن بالقرآنp نسخ القرآن بالقرآنp نسخ القرآن بالقرآنp نسخ القرآن بالقرآن: : : : أوالأوالأوالأوال
اXاسخ  ،اXاسخ وا�نسوخ اعتباريع� هذا أنواع النسخ ب ،اتفق العلماء S جواز نسخ القرآن بالقرآن هذا اXوع األول

أحيانا  ،نةXاسخ قرآن وا�نسوخ سُ أحيانا ا ،نة وا�نسوخ قرآنأحيانا يكون اXاسخ سُ  ،أحيانا يكون قرآنا وا�نسوخ قرآن
 .هذه األنواع سأتكلم عنها واحدة واحدة ،نةنة وا�نسوخ سُ اXاسخ سُ 

َ َ َ َ {با�ول p قوR تعا�  االعتدادمثل نسخ  ،هو نسخ القرآن بالقرآن اتفق العلماء S جوازه :اXوع األول ْْ ْ±ْ َ± َ± ِل ِل ِل ِل لللَل±َ ْْ َوَوَوَْوْ
ْْ ْْ
 ا�

َ
 إِ�

ً
 ا�تَا>

َ
 إِ�

ً
 ا�تَا>

َ
 إِ�

ً
 ا�تَا>

َ
 إِ�

ً
تَا> �� مممم��

َراٍج َراٍج َراٍج َراٍج  ْْ  اً اً اً {{{{    تعا� بأربعة أشهر وع(ا p قوR تدادباالعبقولة تعا�     }}}}إِخإِخإِخإِْخْ
اً ْْ ُهٍر وََع(ُهٍر وََع(ُهٍر وََع(ُهٍر وََعْ(ْ ْْ ْشْ

َ
شبََعَة أ
َ
شبََعَة أ
َ
شبََعَة أ
َ
بََعَة أ ْْ ْرْ

َ
ر أ
َ
ر أ
َ
ر أ
َ
�� أ نُفِسِهن��

َ
نُفِسِهنَن بِأ
َ
نُفِسِهنَن بِأ
َ
نُفِسِهنَن بِأ
َ
َن بِأ ْْ صصصْصْ �� ب�� َbَ بَ َbَ بَ َbَ بَ َbَفففَف{{{{....    

 )كنت نهيتكم عن زيارة القبور أال فزورهاكنت نهيتكم عن زيارة القبور أال فزورهاكنت نهيتكم عن زيارة القبور أال فزورهاكنت نهيتكم عن زيارة القبور أال فزورها(كحديث  ،نة ا�ساوية ¥ا سندانة بالسُ العلماء S جواز نسخ السُ  كذلك اتفقكذلك اتفقكذلك اتفقكذلك اتفق
العلماء اتفقوا S جواز نسخ  إذاً  ،نفس القوةبøهما  ،اإل©اعبائز عندنا حديث واحد فيه ناسخ وفيه منسوخ هذا ج إذاً 

 .هذا جائز باإل©اع ،وآحاد بآحاد ،نة متواترة بمتواترةيع� سُ  ،ا�ساوية R نةنة بالسُ القرآن بالقرآن مع جواز نسخ السُ 
نة نة بالسُ تفق العلماء S جواز نسخ السُ ا، كذلك اتفقوا S جواز نسخ اآلحاد با�تواتر و هذا من باب أوÀ كما هو معلوم

، ذ يكون األقوى هو اXاسخ وهذا باالتفاقئحين ألنه ،نة اآلحادية بالسنة ا�تواترةا�ساوية و}ذلك من باب أوÀ نسخ السُ 
نة إذا ¤ن اXاسخ سُ  نة األحاديةالسُ  ،نة ا�ساوية ¥انة بالسُ السُ  ،القرآن بالقرآن :األنواع السابقة ،*ها أمور متفق عليها هذه

 .هذا �ل اتفاق ،متواترة
 :و أبدأ باXوع األول منها و هو ،أو إ� األنواع ال¬ حصل فيها خالف آX ³قاط اjالفآX ³قاط اjالفآX ³قاط اjالفآX ³قاط اjالف
 ؟أو آحاد قرآنا ةنة متواترهل Èوز أن يكون اXاسخ للسُ  سواء ¤نت السنة آحادية أو متواترة هل Èوز؟؟ نسخ السنة بالقرآننسخ السنة بالقرآننسخ السنة بالقرآننسخ السنة بالقرآن
نة نة إذا ¤نت متواترة Èوز أن تنسخ السُ هناك قلنا السُ  ،نةالقرآن أقوى وال شك من السُ  S،w قولهذا �ل خالف 

نة سواء ¤نت متواترة أو p القرآن فيجوز أن يكون اXاسخ قرآنا للسُ  ئغهل هذا أيضا سا ،اآلحادية ألنها أقوى منها
 ؟؟ةأحادي

 : : : : pwwww ا�قيقة أن هذا خالف بw أهل العلم S قولp ا�قيقة أن هذا خالف بw أهل العلم S قولp ا�قيقة أن هذا خالف بw أهل العلم S قولp ا�قيقة أن هذا خالف بw أهل العلم S قول
مذهب ا�مهور p وهو  ،الشافúوقول  ،ومذهب أصحاب أô حنيفة ،رواية لإلمام أÒدأنه Èوز ذلك وهذا  :القول األول

 .جواز ذلك ،ا�ملة
 .وقد روي عن اإلمام الشافú رÒه اهللا ،ن ذلك ال Èوزأ: القول ا:ا9

نة فقد ثبت نسخ السُ  ،الوقوع أعظم أدلة ا�وازالوقوع أعظم أدلة ا�وازالوقوع أعظم أدلة ا�وازالوقوع أعظم أدلة ا�وازوووو ،قوعاستدلوا بالووهم ا�مهور القائلw با�واز  القول األولأصحاب 
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َماء َماء َماء َماء {نة ا�تواترة بقوR تعا� ا�تواترة بالقرآن كما p نسخ استقبال بيت ا�قدس ا:ابت بالسُ  �� ِهَك pِ السِهَك pِ السِهَك pِ السِهَك pِ الس�� ْْ َب وَجَب وَجَب وَجَب وَْجْ 99 ْْ نََرى  نََرى  نََرى  نََرى ييييََقلََقلََقلََقل99 قَدقَدقَدقَْدْ
ِجِد اِجِد اِجِد اِجِد ا ْْ َمسَمسَمسَمْسْ

ْْ ْْ
َر الَر الَر الَر ال ْْ َهَك َشطَهَك َشطَهَك َشطَهَك َشْطْ ْْ !! وَج وَج وَج وَْجْ َك قِبَك قِبَك قِبَك قِبْْْْلًَة تَرلًَة تَرلًَة تَرلًَة تَرَْْْْضاَها فََولَضاَها فََولَضاَها فََولَضاَها فََول!! �� َنَنَنَن��

!! !!
�ََرامِ ََرامِ ََرامِ ََرامِ فَلَنَُو�فَلَنَُو�فَلَنَُو�فَلَنَُو

ْْ ْْ
ْْ    {إذن هناك آية  }���� ََراِم وََحيََراِم وََحيََراِم وََحيََراِم وََحيُْْْْث َما ُكنتُمُث َما ُكنتُمُث َما ُكنتُمُث َما ُكنتُْمْ

ْْ ْْ
ِجِد ا�ِجِد ا�ِجِد ا�ِجِد ا� ْْ َمسَمسَمسَمْسْ

ْْ ْْ
َر الَر الَر الَر ال ْْ َهَك َشطَهَك َشطَهَك َشطَهَك َشْطْ ْْ !! وَج وَج وَج وَْجْ فََولفََولفََولفََول!!

َرهُ َرهُ َرهُ َرهُ  ْْ ْْ َشط َشط َشط َشْطْ  وُُجوَِهُكم وُُجوَِهُكم وُُجوَِهُكم وُُجوَِهُكْمْ
ْْ ْْ
واواواوا
99  .اXاسخ هو القرآن ،نة ا�تواترة بالقرآنإذن هذا تدل S جواز نسخ السُ  }فََولفََولفََولفََول99

صلح  ،اrي وقع عليه الصلح p صلح ا�ديبية ،الكفاربالقرآن جاء p نسخ رد ا�سلمات إ�  ةنة اآلحاديكذلك نسخ السُ 
ارِ ارِ ارِ ارِ {جاء قوR تعا�  ،أحاديث *ها ليست متواترة بل من قبيل اآلحاد ها�ديبية ورد في �� ُكفُكفُكفُكف��

ْْ ْْ
 ال

َ
 ال إِ�
َ

 ال إِ�
َ

 ال إِ�
َ

�� إِ� فنسخ خØ  }فَال تَرفَال تَرفَال تَرفَال تَرِْْْْجُعوُهنِجُعوُهنِجُعوُهنِجُعوُهن��
 .اآلحاد بهذه اآلية القرآنية

�ا� رمضان اrي ¤ن ثابتا بالس p ةÊتعا� كذلك ¸ريم ا�با R99 لَُكم لَُكم لَُكم لَُكمْْْْ    {نة نسخ بقو  َما َكتََب اهللا َما َكتََب اهللا َما َكتََب اهللا َما َكتََب اهللا99
ْْ ْْ
�� َوا َوا َوا َواْننْْنْنتَُغواتَُغواتَُغواتَُغوا وُهن�� ُÊِوُهنفَاآلَن بَا ُÊِوُهنفَاآلَن بَا ُÊِوُهنفَاآلَن بَا ُÊِفَاآلَن بَا{، 

 نَِسآآآآئُِكمئُِكمئُِكمئُِكمْْْْ    {وقوR جل وعال 
َ

 نَِسفَُث إِ�
َ

 نَِسفَُث إِ�
َ

 نَِسفَُث إِ�
َ

فَُث إِ� �� يَاِم الريَاِم الريَاِم الريَاِم الر�� !! ْْْْلََة الصلََة الصلََة الصلََة الص!!
َ
� 
َ
� 
َ
� 
َ
� ْْ �� لَُكم لَُكم لَُكم لَُكْمْ ِحل��

ُ
ِحلأ
ُ
ِحلأ
ُ
ِحلأ
ُ
ومن أيضا األمثلة نسخ جواز تأخ± الصالة حالة اjوف  }أ

عندما قال عليه الصالة و  ،وة األحزاب عندما ¤نوا يؤخرون الصالةا:ابت p فعل الرسول ص� اهللا عليه وسلم p غز
فما ص� اýX ص� اهللا عليه  ،أو كما قال عليه الصالة و السالم )أشغلونا عن الصالة الوسطى مأل اهللا قبورهم ناراأشغلونا عن الصالة الوسطى مأل اهللا قبورهم ناراأشغلونا عن الصالة الوسطى مأل اهللا قبورهم ناراأشغلونا عن الصالة الوسطى مأل اهللا قبورهم نارا(((( السالم

ف هل Z الصالة الوسطى أو وZ �ل خال ،ويقصد بالصالة الوسطى العõ ،و سلم إال عند الغروب أو قريب من الغروب
نسخ هذا وهو فعل الرسول ص� اهللا عليه وسلم وصحابته p غزوة األحزاب  ،ولكن أرجح األقوال S أنها صالة العõ ؟ال

 ُ َالةَ َالةَ َالةَ َالةَ { سخ ذلك بقوR جل وعالحينما ¤نوا يؤجلون ويؤخرون الصالة إ� وقت األمن ن �� َت لَُهُم الصَت لَُهُم الصَت لَُهُم الصَت لَُهُم الص�� ْْ ْمْ مَ مَ قققَقمَ
َ
 فَأ
َ
 فَأ
َ
 فَأ
َ
ْْ فَأ إ�  }..َو¹َِذا ُكنَت َو¹َِذا ُكنَت َو¹َِذا ُكنَت َو¹َِذا ُكنَت فففِفيِهمِيِهمِيِهمِيِهْمْ

  .فهذه من ضمن األدلة ا�الة S جواز نسخ السنة بالقرآن ،وZ صالة اjوف ا�عروفة ه،آخر
لو جاز نسخ السنة بالقرآن لÉن  :ل p أنه ال Èوز ذلك وهو قد روي عن اإلمام الشافú رÒه اهللا قالواياrي ق القول ا:ا9

يبw اýX  ،ن تبw الكتابأالوظيفة العظÏ للسنة  ،السنة بالقرآن باطلنسخ بفالقول  ،وذلك باطل ،الكتاب مبطال �بينه
نة حينئذ مبينه فإذا جعلنا اXاسخ هو القرآن فال #عل السُ  ،ص� اهللا عليه وسلم للناس ما نزل إ�هم كما قال اهللا جل وعال

Àلهم ،للقرآن وهذا هو وظيفتها األو� .هذا د
ٌ بل فيه كث± Ýا هو نَ  ،°تاج إ� بيان  بنفسه مابعضه بwّ  ،إ� بيان لقرآن �تاجاً نقول أنه ليس T ا ا�واب عليها�واب عليها�واب عليها�واب عليه !w بنفسه، 

أعيد هذا  نة فال يكون القرآن مبطال �بينه حينئذ،ومبw القرآن ينسخ بعض السُ  ،نة يبw �مل القرآنفحينئذ مبw السُ 
p القرآن بينه  فما T ما ،بينه ما ¸تاج إ� بيان واضحةفيه أشياء  ،أقول أنه ليس T القرآن �تاجا إ� بيان كما هو معلوم

معا9 القرآن  هجاب تفس± للقرآن في اýX ص� اهللا عليه و سلم ماألن فيه أشياء واضحة، اýX ص� اهللا علية وسلم 
 ،بل أك^ القرآن بw بنفسه ،بنفسههو بw  ؟ ألن p القرآن مااذا� ،حصل هذا T p القرآن ما ،ال ،وتبيانا R آية بآية

طيب اwF من القرآن قالوا يمكن  ،نةإذا p �مالت يبينها ا�بw من السُ  ،يبw �مل القرآن :الوظيفة :ذ مبw السنةئفحين
ونكون بهذا قد انتهينا من هذه  ،وS ذلك فال يكون القرآن مبطال �بينه مادام بهذا ا�فصيل ،نةأن ينسخ بعض السُ 

 .نة بالقرآن لقوة أدلة القائلw بهذا القولوهو جواز نسخ السُ والراجح فيها ظاهر وهللا ا�مد  ،ا�سألة
نسخ القرآن  ،هذا نوع آخر من أنواع النسخ من حيث اXاسخ وا�نسوخ نوع اXاسخ وا�نسوخ ::::نة ا�تواترةنة ا�تواترةنة ا�تواترةنة ا�تواترةسخ القرآن بالسُ سخ القرآن بالسُ سخ القرآن بالسُ سخ القرآن بالسُ نننن

قيقة ا�هذا  ة؟نة ا�تواترة تكون ناسخ� القرآن يكون منسوخا والسُ يع ؟نة ا�تواترة هل Èوز نسخ القرآن بالسنةبالسُ 
wقول S اختلف العلماء فيه: 

رÒهما اهللا p رواية عن  أÒدو الشافúوهذا القول نسب إ� اإلمامw  ،نة ا�تواترةÈوز نسخ القرآن بالسُ  ال :القول األول
ابن تيمية عليه رÒة  اإلسالموقول p رواية لإلمام أÒد وقد اختاره شيخ  ،قوRهو هذا القول منسوب لإلمام الشافú  ،أÒد
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ألن ال�م p النسخ ليس فيه قضية Èوز أو ال  ،يقع أنه لممع� ال Èوز كما قلت  ،نة ا�تواترةال Èوز نسخ القرآن بالسُ  ،اهللا
 .م فيههذا ال� ؟و لم يقعألكن هل وقع  ،ينسخ أن >د أحد يمكن ألنه ما ،Èوز

وقال  هوأصحاب أبو حنيفةوهذا قال به  ،وهو نسخ القرآن بالسنة ا�تواترة ،وواقع طبعا ن ذلك جائزٌ أp ا�سألة  :القول ا:ا9
من ا�ع	لة و  >مة ا�ت مwوهو قول  الكث± من الشافعيةوقال به  ية عنهاأÒد p رو اإلمامو قال به  مالكبه اإلمام 

Èوز نسخ  ال ،Èوز ذلك ال :القول األول ،عندنا p نسخ القرآن بالسنة ا�تواترة قوالن ألهل العلم إذاً  ،يةاألشعرية و الظاهر
القول ا:ا9 أن ذلك جائز وهو قول ©هور  ،هذا قول اإلمام الشافú ا�شهور عنه وهو رواية ألÒد ،نة ا�تواترةالقرآن بالسُ 

 .وقول ا�ع	لة واألشعرية والظاهرية ،من الشافعية ورواية عن أÒد أهل العلم وهم ا�نفية وا�الكية و}ث±

 ))))PíPíPíPí((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
 : وقلت أن هناك قوالن مشهوران ،قد مp 3 ا�لقة السابقة ال�م عن نسخ القرآن بالسنة ا�تواترة

وقد رجحه شيخ اإلسالم  ،واترةÈوز نسخ القرآن بالسنة ا�ت ألÒد أنه ال روايةمشهور عن اإلمام الشافú وهو : القول األول
 .كما قلت p ا�لقة السابقة

 .جواز ذلك وهو قول ا�مهور: والقول ا:ا9
 .األدلةمن  ةT أصحاب قول من هذه األقوال Þمل استدل

َما َما َما َما { بقوR تعا� استدلوااستدلوااستدلوااستدلواشيخ اإلسالم ابن تيميه  هختارااإلمام الشافú ومن معه الراوي اإلمام أÒد و أصحاب القول األولأصحاب القول األولأصحاب القول األولأصحاب القول األول
ْْ ِمث ِمث ِمث ِمثِْْْْلَهاِلَهاِلَهاِلَها ْوْ

َ
وَها أ
َ
وَها أ
َ
وَها أ
َ
ننننَْْْْها أ !! ٍ مٍ مٍ مٍ م!!

ْْ ْ±َْ ِ±َ ِ±َ ِت ِت ِت ِت $$$ِ$َ±ِ
ْْ ْْ
ْْ نُنِسَها نَأ نُنِسَها نَأ نُنِسَها نَأ نُنِسَها نَأ ْوْ

َ
و آيٍَة أ
َ
و آيٍَة أ
َ
و آيٍَة أ
َ
ْْ آيٍَة أ ْْ ِمن ِمن ِمن ِمْنْ  .}نَنَسخنَنَسخنَنَسخنَنَسْخْ

ال إذن ، مثله من القرآن وال تكون خ±اً  ال السنةهذا د�لهم  ،مثله تكون خ±اً من القرآن وال ال السنةقالوا  ا�اللةا�اللةا�اللةا�اللةوجه وجه وجه وجه 
 .هوال مثلرآن ليست $± من الق السنةا�تواترة ألن  بالسنةنسخ القرآن  زÈو

wل من وجه� : : : : مناقشة هذا ا��ل من وجهwمناقشة هذا ا��ل من وجهwمناقشة هذا ا��ل من وجهwمناقشة هذا ا�
قال جل S،  p ذلك غ±ه سبحانه روال يقد ،اهللا هو اXاسخ حقيقة ،أن øً من اXاسخ وا�نسوخ من عند اهللا :الوجه األول

ْْ مَ  مَ  مَ  مَ {عاله  ُ قُلُ قُلُ قُلُ قُْلْ
ْْ ْْ
RRRR !! ْْ بَد بَد بَد بَد!! ْوْ

َ
وِ َهـَذا أ
َ
وِ َهـَذا أ
َ
وِ َهـَذا أ
َ
ِ َهـَذا أ

ْْ ْ±ْ َ± َ± آٍن آٍن آٍن آٍن لللَل±َ ْْ  يَرُْْْْجوَن لَِقاءنَا ائُجوَن لَِقاءنَا ائُجوَن لَِقاءنَا ائُجوَن لَِقاءنَا ائِْْْْت بُِقرِت بُِقرِت بُِقرِت بُِقْرْ
َ
يَن ال  يَرِ
َ
يَن ال  يَرِ
َ
يَن ال  يَرِ
َ
يَن ال ِ

�� ��
rقَاَل اrقَاَل اrقَاَل اrَما  َما  َما  َما قَاَل ا 

�� ��
��بُِع إِالبُِع إِالبُِع إِالبُِع إِال ت��

َ
ت
َ

ت
َ

ت
َ
ْْ    كككك ªِ إِنªِ إِنªِ إِنªِ إِْنْ ْْ َقاء َقاء َقاء َقاء غغغغَفََففَْفْ

ْْ ْْ
ُ ِمن تِل

َ
Rِمن تِل ُ
َ
Rِمن تِل ُ
َ
Rِمن تِل ُ
َ
R !! بَد!!

ُ
بَد أ
ُ
بَد أ
ُ
بَد أ
ُ
ْْ أ ْنْ

َ
نِ أ
َ
نِ أ
َ
نِ أ
َ
ا يَُكوُن ا يَُكوُن ا يَُكوُن ا يَُكوُن ���ِ� أ

ٍم َعِظيمٍ ٍم َعِظيمٍ ٍم َعِظيمٍ ٍم َعِظيمٍ  ْْ ْْ َعَصي َعَصي َعَصي َعَصيُْْْْت َرُت َرُت َرُت َر�!�!�!�! َعَذاَب يَو َعَذاَب يَو َعَذاَب يَو َعَذاَب يَْوْ َخاُف إِْنْ
َ
َخاُف إِن أ
َ
َخاُف إِن أ
َ
َخاُف إِن أ
َ
!! أ �� إ9ِ إ9ِ إ9ِ إ9ِ!! ��

ََ ََ
����  إِ

َ
 إِ

َ
 إِ

يَن {يقول  ،هذا øم اهللا جل وعال يقوR عن نبيه ومصطفاه }يُويُويُويُوGَGGG إَِ يَن ِ يَن ِ يَن ِ ِ
�� ��

rقَاَل اrقَاَل اrقَاَل اrقَاَل ا
 يَرُْْْْجوَن لَِقاءنَا ائُجوَن لَِقاءنَا ائُجوَن لَِقاءنَا ائُجوَن لَِقاءنَا ائِْْْْت بُِقرِت بُِقرِت بُِقرِت بُِقرْْْْ    

َ
 يَرال
َ
 يَرال
َ
 يَرال
َ
ُ ُ ُ ُ ال

ْْ ْْ
RRRR !! ْْ بَد بَد بَد بَد!! ْوْ

َ
وِ َهـَذا أ
َ
وِ َهـَذا أ
َ
وِ َهـَذا أ
َ
ِ َهـَذا أ

ْْ ْ±ْ َ± َ±  َما  َما  َما  َما {ماذا يقول  �اýX  }آٍن آٍن آٍن آٍن لللَل±َ
�� ��
بُِع إِالبُِع إِالبُِع إِالبُِع إِال

�� ت��
َ

ت
َ

ت
َ

ت
َ
ْْ    كككك ªِ إِنªِ إِنªِ إِنªِ إِْنْ ْْ َقاء َقاء َقاء َقاء غغغغَفََففَْفْ

ْْ ْْ
ُ ِمن تِل

َ
Rِمن تِل ُ
َ
Rِمن تِل ُ
َ
Rِمن تِل ُ
َ
R !! بَد!!

ُ
بَد أ
ُ
بَد أ
ُ
بَد أ
ُ
ْْ أ ْنْ

َ
نِ أ
َ
نِ أ
َ
نِ أ
َ
ْْ َما يَُكوُن  َما يَُكوُن  َما يَُكوُن  َما يَُكوُن ���ِ� أ قُلقُلقُلقُْلْ

    �� ��
ََ ََ
����  إِ

َ
 إِ

َ
 إِ

 {وظيف¬ Z اFالغ أنا ال عالقة � بالوÍ هذا الوÍ من اهللا ي�R عp òّ أي وقت يشاء وأنا أبلغ  }يُويُويُويُوGَGGG إَِ
َ
 
َ
 
َ
 
َ
ْْ    كككك  َما  َما  َما  َما إِنإِنإِنإِْنْ

�� ��
بُِع إِالبُِع إِالبُِع إِالبُِع إِال

�� تتتت��
ٍم َعِظيمٍ ٍم َعِظيمٍ ٍم َعِظيمٍ ٍم َعِظيمٍ  ْْ ْْ َعَصي َعَصي َعَصي َعَصيُْْْْت َرُت َرُت َرُت َر�!�!�!�! َعَذاَب يَو َعَذاَب يَو َعَذاَب يَو َعَذاَب يَْوْ َخاُف إِْنْ

َ
َخاُف إِن أ
َ
َخاُف إِن أ
َ
َخاُف إِن أ
َ
!! أ �� إ9ِ إ9ِ إ9ِ إ9ِ!! ��

ََ ََ
����  إِ

َ
 إِ

َ
 إِ

إذن ال  ،لكن النسخ يظهر S لسان الرسول ص� اهللا عليه وسلم }يُويُويُويُوGَGGG إَِ
 ،ومعناههو متعبد بتالوته وهو القرآن معجز بلفظه  منه ما ،والوÍ أنواع ،*ه وÍ ،مع� لل�م أن هذا خ± أو هذا خ±

 .وÍ او¹ال *ه ¤لسنة،ومنه ما ليس متعبدا بتالوته 
و¹نما ا�راد  ؛p نوع اXاسخ اj±يةفليس ا�راد  ،أنه ليس ا�راد باإلتيان بآية أخرى خ±ا منها: نقول ا�ناقشةا:اp 9  الوجه

 أ³ بعمٍل تبآية أخرى خ±ا منها بل ا�راد أن  فليس ا�راد باإلتيان ،من عمل دلت عليه اآلية األوÀ أو مثله أننا نأِت $±ٍ 
ِلَهاِلَهاِلَهاِلَها{ ،من عمل دلت عليه اآلية األوÀ أو مثله خ±ٍ  ْْ ْْ ِمث ِمث ِمث ِمثْْ ْوْ

َ
وَها أ
َ
وَها أ
َ
وَها أ
َ
َها أ ْْ ننننْْ !! ٍ مٍ مٍ مٍ م!!

ْْ ْ±َْ ِ±َ ِ±َ ِت ِت ِت ِت $$$ِ$َ±ِ
ْْ ْْ
ْْ نُنِسَها نَأ نُنِسَها نَأ نُنِسَها نَأ نُنِسَها نَأ ْوْ

َ
و آيٍَة أ
َ
و آيٍَة أ
َ
و آيٍَة أ
َ
ْْ آيٍَة أ ْْ ِمن ِمن ِمن ِمْنْ نأِت $± من العمل } َما نَنَسخَما نَنَسخَما نَنَسخَما نَنَسْخْ

 .ةنأِت بÅء أقل منه خ±ي السابق أو مثله ما
نوع  ةننأ³ قرآن أو سُ  ناوليس ا�راد أن ،من حيث األجر إما من حيث سهولة العمل أو �وه ملال�م p ا�كم وá العإذن 
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 .عليه استدلوارد S ما سيقت هذه اآلية ألجل ما الp  ةp ما يظهر ¤في ا�ناقشة فهذه ،فلعل هذا واضح ،من أنواع الوÍ ال
القرآن ينسخ حديالقرآن ينسخ حديالقرآن ينسخ حديالقرآن ينسخ حدي____ وحدي وحدي وحدي وحدي____    (: قال �p سننه عن جابر أن اS  ýX ما ذهبوا إ�ه بما روى ا�ارقط� أيضا ستدل هؤالءا

 .هذا مروي عند ا�ار قط� p سنده )ال ينسخ القرآنال ينسخ القرآنال ينسخ القرآنال ينسخ القرآن
هذا : قش هذا فنقولانن )ينسخ القرآنينسخ القرآنينسخ القرآنينسخ القرآن    القرآن ينسخ حديالقرآن ينسخ حديالقرآن ينسخ حديالقرآن ينسخ حدي____ وحدي وحدي وحدي وحدي____ ال ال ال ال( ،S ا�راد ا�اللةوهذا واضح ظاهر  ،نناقش هذانناقش هذانناقش هذانناقش هذا

 ،قال ذلك اrهp ý ا�ßان ،فري½ه رجل أيضا يسÏ ج±ون بن واقد اإلوفي ،ا�ديث موضوع ففيه رجل يسÏ القمطري
 لالستداللإذاً هذا ا�ديث موضوع ومنكر فال مع�  ،"أن هذا ا�ديث منكر" :يقول ابن عديrا  ،وهؤالء أحاديثهم منكره

 .به االستدالليصح  يصح هذا ا��ل وال ذ الئفحين ،به p مثل هذه ا�سألة
 .هذا القول ةأبرز وأهم أدلهذه يع� 

د�ل S و العقòالعقòالعقòالعقòبد�ل S ا�واز  استدلوااستدلوااستدلوااستدلوا ،ا�تواترة بالسنةاrي يقول أصحابة أنه Èوز ذلك Èوز نسخ القرآن  القول ا:ا9القول ا:ا9القول ا:ا9القول ا:ا9
 .لكن نذكره من باب أن هذا Ýا ذكروه ،أما ا�واز العقò فال �ال كما يقال ،اrي يهمنا هو ا:ا9 ،،،،الوقوع ال(«الوقوع ال(«الوقوع ال(«الوقوع ال(«

للقرآن  ةا�تواترة ناسخ السنة ،للقرآن ةناسخ السنةيستحيل عقًال أن تأ³  يع� ال ،°يل ذلك العقل ال لوا p ا�واز العقòقا
 ،فإن اXاسخ p ا�قيقة هو اهللا S لسان رسوR ص� اهللا عليه وسلم بوÍ غ± نظم القرآن ،هذا ليس مستحيال Ýكن

 .يستحيل عقال وهذا Ýا ال
 وقع ذلك؟؟ طيب هل

ُ  د�لهم ا:ا9د�لهم ا:ا9د�لهم ا:ا9د�لهم ا:ا9وهذا  ،نعم يقولون وقع ��    { p اFيوت p قوR تعا� الزانيةسخ إمساك فقد ن اُهناُهناُهناُهن�� �� َ َ َ َ فففَفتََوفَتََوفَتََوفَتََوف�� ُيُوِت َحُيُوِت َحُيُوِت َحُيُوِت َح��������
ْْ ْْ
Fا pِ Fا pِ Fا pِ Fا pِ �� ِسُكوُهنِسُكوُهنِسُكوُهنِسُكوُهن�� ْْ ْمْ

َ
مفَأ
َ
مفَأ
َ
مفَأ
َ
فَأ

َموَموَموَموُْْْْت ُت ُت ُت 
ْْ ْْ
ئة وتغريب ئة وتغريب ئة وتغريب ئة وتغريب اFكر باFكر جت مااFكر باFكر جت مااFكر باFكر جت مااFكر باFكر جت ما    ،،،،قد جعل اهللا ¥ن سبيالقد جعل اهللا ¥ن سبيالقد جعل اهللا ¥ن سبيالقد جعل اهللا ¥ن سبيال    ،،،،قد جعل اهللا ¥ن سبيالقد جعل اهللا ¥ن سبيالقد جعل اهللا ¥ن سبيالقد جعل اهللا ¥ن سبيال(نسخ بقوR ص� اهللا عليه وسلم  }الالالال

 .إ� آخر ا�ديث) >م>م>م>م
 .كما رواه أÒد وابن ماجه والbمذي بسند صحيح) الوصية لوارثالوصية لوارثالوصية لوارثالوصية لوارث( �    للوا�ين واألقربw بقوR الوصيةونسخت 

¤ن فيما أنزل ع( رضعات معلومات (>ئشة ر� اهللا عنها أنها قالت  ونسخت آية ع( رضعات °رمن بما ثبت عن
إذن اXاسخ ¤نت  ،بw أيدينا p القرآن لÉن ظاهراً  موجودةلو ¤ن اjمس رضعات و )$مس رضعات نفنسخ ،°رمن
 .بالسنةS وقوع نسخ القرآن  ةدال األمثلةإذن هذه ، ألن >ئشة قالت ¤ن p ما أنزل ،وا�نسوخ هو القرآن السنة،

آية  ،بن عباس وابن عمر ر� اهللا عنهماإنما نسخت بآية ا�واريث كما قال ا الوصيةبأن آية  األدلةيمكن أن تناقش هذه 
ِ ِ ِ ِ ي{للوا�ين هذه نسخت بآية ا�واريث  الوصية ْْ ْwََْيwََيwََيwَنثثثثَي

ُ
ن األ
ُ
ن األ
ُ
ن األ
ُ
!! األ َكِر ِمثَكِر ِمثَكِر ِمثَكِر ِمثُْْْْل َحظُل َحظُل َحظُل َحظ!! �� ْْ لِث لِث لِث لِث�� ْمْ مُ مُ ِدكككُكمُ

َ
ِدال
َ
ِدال
َ
ِدال
َ
ال ْْ ْوْ

َ
و pِ أ
َ
و pِ أ
َ
و pِ أ
َ
pِ 99 أ ُوِصيُكُم اهللاُوِصيُكُم اهللاُوِصيُكُم اهللاُوِصيُكُم اهللا99 // ا�ديث  ولم تنسخ بهذا }//

إذن ا�ديث هذا من باب  )أن اهللا أعطى T ذي حق حقه فال وصية لوارثأن اهللا أعطى T ذي حق حقه فال وصية لوارثأن اهللا أعطى T ذي حق حقه فال وصية لوارثأن اهللا أعطى T ذي حق حقه فال وصية لوارث( بقوR �لك اr ýXوقد أشار  ،اrي ذكرتموه
 .للوا�ين واألقربw با�عروف الوصيةنسخت آية  ،آية ا�واريث Z تا�أكيد لكن اXاسخ ¤ن

ن Èعل اهللا أوé  Zيةيتوفاهن ا�وت فإن اهللا أمر بإمساكهن إ� أما اآلية األخرى ال¬ فيها إمساك الزواp 9 اFيوت ح� 
 فإذا  ،أن يكون غ± مؤقت بوقت �ن اشbطناألن النسخ  ،وليس ذلك بنسخ ،بwّ ذلك السبيل �فاýX  ،¥ن سبيال

ُ
قت أ

ون أن يكون ا�كم األول رفع بد فهو أما النسخ ،ا�دة بيان éية الÅء انتهاءبيان  ،بوقت معناه معناته أنه ليس بنسخ
من حديث قيل فيه أنه نسخ القرآن إال ويوجد p القرآن إما عموم أو خصوص يدل r  Sا يقول بعض األصو�w ما ،مطلق

 .نسخ تلك اآلية
هل جاء النسخ فيها  ةألن اjالف إنما هو p حاالت معين ،األلفاظp اjالف فيها �رد خالف اrي يظهر أن القضية و
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وأما الوقائع  ،كما هو معلوم بÅء منه إال بد�ل السنةو أXا أن ننسخ شيئا من القرآن  زال Èوباإل©اع  بالسنة،قرآن أو بال
فهو خالف لفظي فحسب p قضايا  السنةويقول اFعض هذه نسختها  القرآنيةاFعض يقول هذه نسختها اآلية كون ف

 .فاjالف لفظي واهللا أعلمفاjالف لفظي واهللا أعلمفاjالف لفظي واهللا أعلمفاjالف لفظي واهللا أعلم ،العلم من قبل أهل ونظراً  اً Æثلت قت ة،معين �صورة
ألن  ؛أن اjالف لفظي واjالف إنما هو p عبارة ا�اضيةطبعاً قو� p ا�سألة  ::::دددداااا$$$$Ø اآلحØ اآلحØ اآلحØ اآلح    السنةالسنةالسنةالسنةا�تواتر من ا�تواتر من ا�تواتر من ا�تواتر من وووونسخ القرآن نسخ القرآن نسخ القرآن نسخ القرآن 

p هذه وهم اrين يمكن أن kالفوا بالفروع به وهذا ح� األحناف هنا قالوا  السنة،ال�م p نسخ القرآن با�تواتر من 
تبû  ألن األحناف كما سيأp ³ ا�سألة هذه ال¬ سوف نت م عنها إن شاء اهللا p ما ،ال¬ بعدهابا�سألة ا�سألة كما سيأ³ 

�Éنسخ القرآن وا�تواتر من  ةمن هذه ا�لقة عندهم إش pداباآلح السنة،  Zألنهم يربطون هذه ا�سألة مع مسألة أخرى و
داً يع� اقع اXاسخ آحوثم  ،ثبت عندهم وهو مذهبهم أن الزيادة S اXص نسخ فإذاً  ،ال هل Z نسخ أوالزيادة S اXص 

 السنةفهنا جاء p ا�سألة اآلتية وهو نسخ القرآن وا�تواتر من  اختيارهم،يقولون به كما هو  ليس p قوة ا�نسوخ فإنهم ال
 فال خال السنةنسخ القرآن با�تواتر من  :p هذه ا�سألة ماأ ،و°صل خالف معنوي ،د °صل تفريق فق¶ا$Ø اآلح

 .معنوي p هذه ا�سألة و¹نما خالف لفظي فحسب
    ::::وال�م p ذلك سيكون من ناحيتØ$$$$،،،، w اآلحادØ اآلحادØ اآلحادØ اآلحاد    السنةالسنةالسنةالسنةمسألة نسخ القرآن وا�تواتر من مسألة نسخ القرآن وا�تواتر من مسألة نسخ القرآن وا�تواتر من مسألة نسخ القرآن وا�تواتر من 

òا�واز العق Àالوقوع ال(« وا:انية ،األو. 
òأما من حيث ا�واز العقòأما من حيث ا�واز العقòأما من حيث ا�واز العقòجوازه :أما من حيث ا�واز العق S بعضهم اإل©اعبل  ،فجمهور العلماء Kذلك ح S،  عن  نقل خالفا شاذاً وقد

ليس  ،واحدالالنسخ $Ø بدناكم بS ذلك بأنه غ± Ýتنع أن يقول الشارع مثال تع ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهور ستدلستدلستدلستدلااااوووو ،اjوارج p ا�سألة
�Éمن اهللا ةفيه أي إش Íلفهذا ال  ،*ه وÉكن عقالً  �معون ما اإذن فنحن تقريب ،فيه إشÝ أن ذلك S عدا الشذوذ، 

يذكرها األصو�ون دائما وقد نبه كث± من ا�حققw كشيخ  فائدة،ال  ال فائدة p ا�قيقة منها العقلية اإلمÉنيةوهذه 
 هذا ما ،وقع ما وأأهم · هل وقع  ؟وبعدين عقالأنه Ýكن  ،جدا الضعيفة االستدالالتS أن هذا من  ةبن تيميااإلسالم 

 .p هذه ا�سألةسوف نت م عنه 
 :أقوال ثالثةالعلماء p ذلك S  اختلفوقد  ،وZ مسألة الوقوع ال(«وZ مسألة الوقوع ال(«وZ مسألة الوقوع ال(«وZ مسألة الوقوع ال(«

 هذا غ± جائز Ê>يكون اXاسخ خØ آحاد  أنآلحاد يع� ا$Ø  السنةأن نسخ القرآن وا�تواتر من  :القول األول •
 .رÒه اهللا واختاره ابن قدامة ،مذهب ©هور العلماءمذهب ©هور العلماءمذهب ©هور العلماءمذهب ©هور العلماءوهذا 

رÒة  الشنقيطيختاره الشيخ او بن حزماو داوود الظاهريومنهم  الظاهريةالظاهريةالظاهريةالظاهريةقول قول قول قول وهو  ذلك جائز مطلقاً أن : القول ا:ا9 •
 .ظراهللا p مذكرته p أصول الفقه S روضة اXا

 ....وأô الو�د اFاوأô الو�د اFاوأô الو�د اFاوأô الو�د اFا���� الغزاالغزاالغزاالغزا����وهو قول  وال Èوز بعده    �أن ذلك Èوز p زمن اýX : القول ا:الث •
القوالن األوالن هما  ا:الثة،قوال $Ø اآلحاد S هذه األ ا�تواترة والسنةلة جواز نسخ القرآن أإذن اختلف العلماء p مس

 :بمجملها األقوالوسوف نت م عن هذه ن شاء اهللا تعا� إ ،لكنه قد قيل فنورده ،والقول ا:الث فيه ضعف شديد ،ا�شهوران
 :أشهرها د�الن األدلةمن ة إ�ه بمجموع اذهبو  ماS استدلوااستدلوااستدلوااستدلوا أصحاب القول األولأصحاب القول األولأصحاب القول األولأصحاب القول األول

 ،إذن ا�تواتر قطú السند ،الرتبةرفع بما دونه p واألقوى ال يُ  ة،وخØ اآلحاد دونه رتب ،أن ا�تواتر قطú السند :ا��ل األول
 p اآلحاد دونه Øالرتبة،خ  p رتبةالواألقوى ال يرفع بما دونه. 

أنتم �اذا  ،ال تعارض بw خØين ×تلË ا�اريخ إلمÉن صدق T منهما p وقته  ::::��ل بأن نقولنناقش هذا ا    ا�ناقشةا�ناقشةا�ناقشةا�ناقشة
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©ع اXظار والعقالء S أنه ال يلزم ا�ناقض بw قضيتw إال أوقد  ،فال تعارض ؟جعلتم ا�عارض مادام أن الوقت ×تلف
يقولون  ة�موع اءج لو ،¥ا عالقةال  الرتبة ،مع�ال إذن  ،قتهن اختلف فيجوز صدق T منهما p وإأما  ،إذا ا¸د زمانهما
ثم جاء9 واحد يوم االثنw  ،مائة شخص ة�موع جاء9 ا�معة،وص� معنا  ا�معةمن اXاس رأيناه يوم  مثال رأينا سعداً 

نه مات وهو أواحد يقول وهذا  ا�معة،�ك يقولون رأوه ص� معهم أو ،وتوá سعد جنازةوقال لقد صلينا S سعد صالة 
 ؟قول هذا خØ الواحد هذا ال ينسخأهل  ؟هل هذا فيه تناقض ا�نازة،أنه مات يوم االثنw وأنه ص� عليه صالة  ثقةصادق 

 ،الضعفp á القوة و القضيةفليست ؟ ا�رج p ذلك وا�انعما إذن فيقبل قوR  ثقة، ،طيب هذا أê بعلم جديد وهو صادق
وهذا آت  ،p تعارض هذا آت p وقت لكن إذا ما أرجح،ن أأقوى من اآلحاد لكن p حال ا�عارض يمكن  نعم ا�تواتر

 .إذن ال تناقض ،ضعفأقوى أو هذا أقول هذا أن ألفال مع�  ،p وقت بعده
طلق� زو� (الت ثبت عن فاطمة بنت قيس ر� اهللا عنها أنها ق ما :فيه أنه ال Èوز w <Ê¥ؤالء القائل: ا��ل ا:ا9

فلما بلغ ذلك عمر يع� بعد وفاة الرسول ص� اهللا عليه وسـلم p أثناء  )ةوال نفق اً سكن �فلم Èعل � رسول اهللا  ،ثالثاً 
رواه مسلم وأô داوود  )ةونفق اً ال ندري أحفظت أم نسيت و®ن Èعل ¥ا سكن امرأةندع كتاب ربنا لقول  ال: (خالفته قال

     ،وهذا قول عمر ،ه½ وأÒد p ا�سند وسنده صحيحوالنسا  واFي
ن $Ø آ©ا> S عدم جواز نسخ ا�تواتر ¤لقرإفÉن  ،ولم ينكره أحد الصحابة عليه قول عمرقول عمرقول عمرقول عمرأن هذا أن هذا أن هذا أن هذا     منهمنهمنهمنه    ::::ا�اللةا�اللةا�اللةا�اللةوجه وجه وجه وجه 

 ثقةها بنت قيس ر� اهللا عن فاطمة )أم نسيت أحفظتال ندري  امرأةال ندع كتاب ربنا لقول (إذن عمر يقول  ،الواحد
 .ومع ذلك عمر لم يقبل قو¥ا ألنه قالوا ¤ن هذا رافعاً لظاهر القرآن من وجهة نظر عمر ،وZ من الصحابيات

إذ قالت أن  ،فاطمة بنت قيس ر� اهللا عنهامع ن اrي يظهر أن ا�ق p ذلك p هذه ا�سألة أ ::::مناقشة هذا ا��ل نقولمناقشة هذا ا��ل نقولمناقشة هذا ا��ل نقولمناقشة هذا ا��ل نقول
فلم Èعل ¥ا رسول اهللا ص� اهللا  ا:ا:ة،يع� طلقها الطلقة  ،ر ثالث تطليقاتيع� أعطاها آخ ،زوجها طلقها فبّت طالقها

ندري أحفظت أم نسيت  ال امرأةندع كتاب ربنا لقول  وعندما سمعت قول عمر ال ،عليه وS آR وسلم نفقه وال سك�
حْْْْ    {قال تعا�  )بي� وبينكم كتاب اهللا(قالت 

َ
ح َوأ
َ
ح َوأ
َ
ح َوأ
َ
�� َوأ تِِهنتِِهنتِِهنتِِهن�� �� �� لِِعد لِِعد لِِعد لِِعد�� ُقوُهنُقوُهنُقوُهنُقوُهن�� !! َطلََطل!! َطلَ ةَ ةَ ةَ ةَ فففَفَطلَ �� ِعدِعدِعدِعد��

ْْ ْْ
َد َد َد َد {ح� قال اهللا  }ُصوا الُصوا الُصوا الُصوا ال ْْ ��َ ُ°َ ُ°َ ُ°َ ُ°ِْْْْدُث ِدُث ِدُث ِدُث ننننَعََععَْعْ �� اهللا اهللا اهللا اهللا�� ِري لََعلِري لََعلِري لََعلِري لََعل�� ْْ  تَْدْ

َ
 تَدال
َ

 تَدال
َ

 تَدال
َ

ال
 راً راً راً 
راً ْْ ْمْ

َ
مَذلَِك أ
َ
مَذلَِك أ
َ
مَذلَِك أ
َ
 وجهفال  ،و}تاب اهللا معها ،معها فالسنة ،kالف حديثها ما السنةوقد &ح أئمة ا�ديث بأنه لم يثبت من  }َذلَِك أ

ألن من  ،لفاطمة ر� اهللا عنها هذه فتواه من�ا ثبت عن اýX ص� اهللا عليه وسلم p ذلك  ،بمخالفة عمر لالستدالل
 ،قال ربما نسيت ،لكنه لم يثق p روايتها ،ثم إن عمر ر� اهللا عنه اrي يظهر أنه لم kالفها ،حفظ حجة S من لم °فظ

 .وS ذلك فال منافاة
 : نقول اً إذ

ً
 ،حابة رضوان اهللا عليهم S قو¥امن الص ةأن ا�سألة هذي ا�ق فيها مع فاطمة بنت قيس وقد أيدها �موع: أوال

عم هو الشك أنه أك^ علماً من فاطمة ر� اهللا عنها وأرضاها ر� ن ،وال بأس أن kطئ عمر أو غ±ه فليس معصوماً عمر
مه، لكن العصمة ليست R وال ألحد من الب( غ± من عصمه اهللا من أنبيائه عليهم صلوات اهللا وسال ،اهللا عنه وأرضاه

ومعها كتاب اهللا  ،ومعها كتاب اهللا كما قال أئمة ا�ديث وأصل ا�حقيق ،اrي يظهر أن قو¥ا هو الراجحنت قيس ففاطمة ب
 شديداً p ا�حري ألنه ال� خÅ أن يت م بال علم أو¤ن اهللا عليه وسلم p ذلك، وعمر  ص�ومعها فتوى اýX  ،أيضاً 

 هطرق ،ستأذن عليهاقصته مع أô موX األشعري �ا طرق عليه اFاب وومعلوم  ،ظن و�و ذلك فÉن شديداً p ا�حري
سمعت الرسول ص� اهللا عليه وسلم : قال ؟�اذا ذهبت: �ا جاء فتح �قه عمر قال ؟ما أذهبك: قال ،فلما لم يفتح ذهب ،ثالثاً 

 فقال استأذن ثالثاً 
ُ
أو كما قال ر� اهللا  ،قلت ألجّتنك با�رة S ما واهللا لو لم تأت� بشاهدٍ : قال ،ذن لك و¹ال فارجعإن أ
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فÉن عمر  ،S ما قال ةشهادللاألنصار وقد أرسلوا معه أبا سعيد اjدري ر� اهللا عنه  اجتماعفذهب إ� �ل  ،عنه
شاهد يشدد S من يأÆ ³ديث �ال يدخل S  ريدي ،أنه يتحرى T p من يقول حكيمة سياسةوZ  رآها ةÊعي كسياسة

والتشدد p  السياسةلعمر تقت� هذه  سياسةفإذن Z  ،رء من قبل حفظه من قبل غفلته أو �و ذلك وهو ينقل Êع اهللا�
 .الروايةقضية قبول 

Èوز  و أنهي هو قول الغزا� وأبو الو�د اFا� وهطبعاً القول ا:الث اr ،القائلw بأنه Èوز ذلك مطلقاً  :أدلة القول ا:ا9أدلة القول ا:ا9أدلة القول ا:ا9أدلة القول ا:ا9
ألن األحاديث إنما  ،kرج عن القول ا:ا9 يع� p ا�قيقة هو ال ،بعده زوال Èون الرسول ص� اهللا عليه وسلم p زمذلك 

 زوال Èوربما أنهم يقصدون أنه Èوز إظهار اXاس p زمنه  ،بعده نوال تكوتكون p عهد الرسول ص� اهللا عليه وسلم 
وأدلة القول  آ³ إ� القول ا:ا9 ،فال نعّرج عليه لضعفه ،ضعف ظاهر لكن هذا القول فيه ،ربما ،إظهاره p زمن بعده

 : ا:ا9

ختاره الشيخ الشنقيطي اومنهم داوود الظاهري وابن حزم و الظاهريةالقول ا:ا9 كما ذكرت يرون جواز ذلك وهؤالء هم 
 :ةمنها سأذكر أربعة أدل األدلةÞمع من  استدلوا S ذلكاستدلوا S ذلكاستدلوا S ذلكاستدلوا S ذلكعليه رÒة اهللا 

�أن أهل قباء قبلوا خØ الواحد p  ،هذا ا��ل األول ¥م القبلة،قالوا أن أهل قباء قبلوا خØ الواحد p نسخ  :ل األول ¥ما�
فجاءهم واحد فقط وقال قد  ،يقي� ،¤نوا إ� بيت ا�قدس با�واتر ،علم ¤نت شيئاً يقينياً متواتراً كما يُ  والقبلة القبلة،نسخ 

 
ُ
جهوا وإ� ا�وجه إ� بيت اهللا ا�رام فت القبلةونسخت  ةكذا فا�رفوا مباÊ الليلة اهللا عليه وسلم نزل S اýX ص�أ

Êاستداروا وهو واحد ،إ� بيت اهللا ا�رام ةمبا ، ُ وهو د�ل وهو د�ل وهو د�ل وهو د�ل هذا ا��ل األول ¥م ، $Ø الواحد السنةسخ ا�تواتر من إذن ن
 .وسيأ³ إن شاء اهللا مناقشته وال�م عنه قويقويقويقوي

Ýا  ،د الصحابة إ� أطراف دار اإلسالم فينقلون اXاسخ وا�نسوخا¤ن اýX ص� اهللا عليه وسلم يبعث آح :ا��ل ا:ا9 ¥م
، اýX ص� اهللا عليه وسلم السنة وأويمكن أن يكون ناسخاً للمتواتر من الكتاب  ،يدل S أن خØ الواحد حجة p نفسه

òيبعث رسله ود>ته كمعاذ و}ع  ّô
ُ
أبو موX  ،اFجò وغ±ه عبد اهللاجرير بن  ،وغ±هم إ� أطراف األرض مر� اهللا عنه وأ

فهذا  ة،وهو واحد ويكون øمه حج هو¹بالغ دين اهللا وÊع ¸ريرية،أو  شفوية¤ن يبعثهم إلبالغ رساالته  ،األشعري
ُ  نةالسيؤخذ منه أيضاً أنه يمكن أن يكون ناسخاً ا�تواتر من الكتاب أو  Ø به p ستأنف به أو kُ خØ الواحد مادام أنه ي

 .اXاسخ وا�نسوخ وال حرج p ذلكØ p به فكذلك Ê،  kُع جديد

 ))))PþPþPþPþ((((    ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 ،هل Èوز ذلك أو ال ،وZ نسخ القرآن وا�تواتر من السنة $Ø اآلحاد وقد سبق p ا�لقة ا�اضية ال�م عن مسألة

wناحية: وتكلمنا عن ناحيت òناحية الوقوع ال(«، وا�واز العق. 
 :وأشهر األقوال p ذلك قوالنوذكرنا أقوال العلماء p هذه ا�سألة  ،وقلنا هو األهم ،وقد ذكرنا اjالف p الوقوع ال(«

 .واختاره ابن قدامة رÒه اهللا ،أن ذلك غ± جائز Ê> وهو مذهب ©هور أهل العلم. /
واختاره الشيخ الشنقيطي رÒه اهللا  ،و كما قلت قول الظاهرية ومنهم داود وابن حزم الظاهريانوه ،أن ذلك جائز مطلقا. 1

س روضة و®ن الشيخ قد درّ  ،صاحب أضواء اFيان وصاحب ا�ذكرة p أصول الفقه S روضة اXاظر البن قدامة رÒه اهللا
س روضة اXاظر درّ  ،تدريسه p ا�امعة اإلسالمية هناك اXاظر أثناء مكوثه p مدينة رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم خالل

 و¸قيقه،ووضع تعليقات مليحة ورائعة S الروضة تدل S سعة علم الشيخ ودقته  ،وجنة ا�ناظر البن قدامة رÒه اهللا
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 .فرÒه اهللا رÒة واسعة وأ�قنا به p عليp w جنات ونهر p مقعد صدق عند مليك مقتدر
ثم p آخر  ،p ا�لقة ا�اضية تكلمنا عن أدلة القول األول وناقشناها ،األقوال p ا�سألة رهشال p ا�سألة وأهذه Z األقو

 .ا�لقة تكلمنا عن بعض أدلة القول ا:ا9
 :وقد استدلوا عليه بأربعة أدلة ،القول ا:ا9 يرون ا�واز

 .وقد أوضحت هذا بما ال مزيد عليه عندي ،خ القبلةقالوا إن أهل قباء قبلوا خØ الواحد p نس :ا��ل األول
قالوا ¤ن اýX ص� اهللا عليه وسلم يبعث آحاد الصحابة إ� أطراف دار اإلسالم فينقلون اXاسخ  :¥م ا��ل ا:ا9

 ،نآخ القرفإذن R أن ينس ،Ýا يدل S أن خØ الواحد حجة ،وهم واحد ،يقولون هذه اآلية ناسخة وهذا منسوخ ،وا�نسوخ
وال ينسخ بغ±  ،ن أو بسنةآن ال ينسخ إال بالقرآالقر ال، نآو¹ال ليس مع� �ø هذا أن قو¥م ينسخ القر ،طبعا هذا قياس

نة يمكن أن ينسخ $Ø ن أو ا�تواتر من السُ آÝا يدل S أن القر ،p نقلهم احتجاجا بقو¥م وهو واحد لكنّ  ،ذلك مطلقاً 
 .الواحد

عندي ، نة ا�تواترةن والسُ آÈوز أن kص $Ø الواحد عموم القر ،نه Èوز ا�خصيص $Ø الواحدأقالوا  :¥م لثا��ل ا:ا
 ،S ذلك Èوز النسخ $Ø الواحد إذن قياساً  ،باالتفاقهذا  ،Èوز أن يكون ا�خصص خØ واحد ،نة متواترةن أو سُ آ>م قر

 .د�لهم ا:الث وهو القياسد�لهم ا:الث وهو القياسد�لهم ا:الث وهو القياسد�لهم ا:الث وهو القياسهذا  ،النسخ بهيع� فكما جاز ا�خصيص $Ø الواحد Èوز 
قوR جل  :أمثلة ذلك كث±ة عندهم مثًال قالوا ،نةقالوا ثبت أن خØ الواحد ينسخ القرآن ومتواتر السُ  الوقوعالوقوعالوقوعالوقوع :ا��ل الرابع

ْْ يَُكوَن مَ  يَُكوَن مَ  يَُكوَن مَ  يَُكوَن مَ { وعال ْنْ
َ
نَعُمُه إال أ
َ
نَعُمُه إال أ
َ
نَعُمُه إال أ
َ
َعُمُه إال أ ْْ ْطْ  َطاِعٍم فففَفطَطَطَ

َ
Sَ َطاِعٍم ًما 
َ

Sَ َطاِعٍم ًما 
َ

Sَ َطاِعٍم ًما 
َ

Sَ ًما �� �� ُ�َر ُ�َر ُ�َر ُ�َر�� ��
ََ ََ
���� ِجُد pِ َما أوÍَِ إِ

َ
ِجُد pِ َما أوÍَِ إِ ال أ
َ
ِجُد pِ َما أوÍَِ إِ ال أ
َ
ِجُد pِ َما أوÍَِ إِ ال أ
َ
ْْ ال أ يرٍ قُلقُلقُلقُْلْ يرٍ ِ يرٍ ِ يرٍ ِ َْْْْم ِخَم ِخَم ِخَم ِخ�ْ�ْ�ْْ�ِ

َ
ُفوًحا أو �
َ
ُفوًحا أو �
َ
ُفوًحا أو �
َ
ُفوًحا أو � ْْ هذه آية قرآنية  }ييييْْْْتًَة أو َدًما َمستًَة أو َدًما َمستًَة أو َدًما َمستًَة أو َدًما َمْسْ

 ُ وقد نزلت اآلية p ) مر األهليةمر األهليةمر األهليةمر األهليةنننن6666 اýX ص اýX ص اýX ص اýX ص���� اهللا عليه وسلم عن أكل �م ا�ُ  اهللا عليه وسلم عن أكل �م ا�ُ  اهللا عليه وسلم عن أكل �م ا�ُ  اهللا عليه وسلم عن أكل �م ا�ُ (حيث  ،سخ بعض دال�ها بالسنة الصحيحةن
و®ن p >م  ،نة ووقع بعد ذلكمر األهلية جاء بالسُ و¸ريم �وم ا�ُ  ،من سورة األنعام وZ مكية بال خالف ألنهامكة 
Øإذن جاء ¸ريم �وم ا�ُ  ،خيØم خي< p مر األهلية، ýXالسنة السابعة للهجرة بإكفاء  �     ح� ا p Øم خي< p أمر

 افأمر بإكفاء القدور عليه الصالة والسالم من باب بيان أن هذا �رم ¸ريم ،مر األهلية ¤ن يطبخو�م ا�ُ  ،القدور باللحم
فثبت أن هذا ا�ديث ناسخ Fعض داللة اآلية �أخره  ،نة هنا نسخت بعض ما ورد p اآلية من أحÉمإذن فالسُ  ،جازماً 

هذا ا�ديث ¸ريم �وم  ،آلية ال¬ ذكرناها p سورة األنعام وZ مكية نزلت p مكة، فا�ن أثبتنا قضية ا�أخر ا،عنه
إذن فهذا ا�ديث ناسخ  ،فا�أخر واقع وثابت ،بسبع سنw �يع� بعد هجرة اýX  مر األهلية p السنة السابعة للهجرةا�ُ 

ألن بعض  ،ن بالسنة ا�تواترةآوهناك أمثلة كث±ة قد سبق ذكر بعضها فيما مp 3 مسألة نسخ القر ،¥ذه اآلية القرآنية
إذا  ألنهنا قد ارتضيت أن أمثل بها هناك فيمكن أن نمثل بها هناك وأ ،أخبار آحاد األمثلة كما تلحظون هناك Z أصالً 

  .لعل هذا ظاهر ،Ø اآلحاد فبا�تواتر أوÀ$ثبت 
 ::::ن نقولن نقولن نقولن نقولأأأأا�ناقشة يمكن أن نناقش هذه األدلة األربعة با�ناقشة يمكن أن نناقش هذه األدلة األربعة با�ناقشة يمكن أن نناقش هذه األدلة األربعة با�ناقشة يمكن أن نناقش هذه األدلة األربعة ب

ه قو¥م ¤ن اýX ص� اهللا علي: ا��ل ا:ا9}ذلك و ،وهو قو¥م أن أهل قباء قبلوا خØ الواحد p نسخ القبلة :ا��ل األول
 .وسلم يبعث آحاد الصحابة إ� أطراف دار اإلسالم فينقلون اXاسخ وا�نسوخ

ن اXاسخ أل ،بل éية ما فيهما قبول نقل خØ الواحد p النسخ ،نآليس فيهما أن خØ الواحد ناسخ للقر نقول هذان ا��الننقول هذان ا��الننقول هذان ا��الننقول هذان ا��الن
 .ن ال خØ الواحدآهنا القر

 فهذا مردود ،يجوز النسخ بهفص فكما جاز ا�خصيص $Ø الواحد وهو قياس النسخ S ا�خصي :أما ا��ل ا:الث
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فما دام ثبت  ،�ن فرقنا بw النسخ وا�خصيص من سبع أو ثمان وجوه ،بالفرق بw ا�خصيص والنسخ S ما سبق تفصيله
 .الفرق بينهما إذن ال قياس

��    {Fعض مدلول قوR تعا� ن ذلك ناسخ أمر األهلية وعن أكل �م ا�ُ  � وهو نهيه :ا��ل الرابع ��
ََ ََ
���� ِجُد pِ َما أوÍَِ إِ

َ
ِجُد pِ َما أوÍَِ إِ ال أ
َ
ِجُد pِ َما أوÍَِ إِ ال أ
َ
ِجُد pِ َما أوÍَِ إِ ال أ
َ
ْْ ال أ قُلقُلقُلقُْلْ

يرٍ  يرٍ ِ يرٍ ِ يرٍ ِ َْْْْم ِخَم ِخَم ِخَم ِخ�ْ�ْ�ْْ�ِ
َ
ُفوًحا أو �
َ
ُفوًحا أو �
َ
ُفوًحا أو �
َ
ُفوًحا أو � ْْ ْْ يَُكوَن َمي يَُكوَن َمي يَُكوَن َمي يَُكوَن َميْْْْتًَة أو َدًما َمستًَة أو َدًما َمستًَة أو َدًما َمستًَة أو َدًما َمْسْ ْنْ

َ
نَعُمُه إال أ
َ
نَعُمُه إال أ
َ
نَعُمُه إال أ
َ
َعُمُه إال أ ْْ ْطْ  َطاِعٍم فففَفطَطَطَ

َ
Sَ َطاِعٍم ًما 
َ

Sَ َطاِعٍم ًما 
َ

Sَ َطاِعٍم ًما 
َ

Sَ ًما �� بل  ،سلم وقوع النسخ p اآليةنأقول أن هذا ال  }ُ�َرُ�َرُ�َرُ�َر��
وليس ذلك بنسخ S ما  ،وال يمتنع وقوع الزيادة ،ويعطف عليها ن ما جاء من ا�حرمات بعد ذلك يضم إ� اآليةإيقال 

وهذا Ýا ال  ،زيادة جزء إ� أجزاء ،فنحن قلنا هذا زيادة S اXص ،أو ال سبق p مسألة الزيادة S اXص هل تعتØ نسخاً 
لماء ¤إلمام الشافú وغ±ه أن rا قال بعض الع ،لة الزيادة S اXص هل Z نسخ أو الأورجحنا ذلك p مس ،يعتØ نسخاً 

ْْ    {اآلية  ْْ
َ
ُفوًحا أو �
َ
ُفوًحا أو �
َ
ُفوًحا أو �
َ
ُفوًحا أو � ْْ ْْ يَُكوَن َمي يَُكوَن َمي يَُكوَن َمي يَُكوَن َميْْْْتًَة أو َدًما َمستًَة أو َدًما َمستًَة أو َدًما َمستًَة أو َدًما َمْسْ ْنْ

َ
نَعُمُه إال أ
َ
نَعُمُه إال أ
َ
نَعُمُه إال أ
َ
َعُمُه إال أ ْْ ْطْ  َطاِعٍم فففَفطَطَطَ

َ
Sَ َطاِعٍم ًما 
َ

Sَ َطاِعٍم ًما 
َ

Sَ َطاِعٍم ًما 
َ

Sَ ًما �� �� ُ�َر ُ�َر ُ�َر ُ�َر�� ��
ََ ََ
���� ِجُد pِ َما أوÍَِ إِ

َ
ِجُد pِ َما أوÍَِ إِ ال أ
َ
ِجُد pِ َما أوÍَِ إِ ال أ
َ
ِجُد pِ َما أوÍَِ إِ ال أ
َ
ْْ ال أ يرٍ قُلقُلقُلقُْلْ يرٍ ِ يرٍ ِ يرٍ ِ نزلت قالوا أنها  }َم ِخَم ِخَم ِخَم ِخ�ْ�ْ�ْْ�ِ

ية أي ال أجد فيما أوÍ إ� اآلن أي حال الوÍ فيكون مع� اآل ،فوقع ا�واب ×صوصاً  ،جوابا �ن سأل عن ·ء بعينه
Rبعد ذلك  ،ووقت نزو Íتحريم أشياء أخرى ال يمتنعبثم ال يمتنع حدوث و،  áو wوقت مع p نت القضية فتوىÉإذن ف
 .هذا قاR اإلمام الشافú وغ±ه ،حادثة معينة

ن إما عموم أو خصوص يدل آالقرآن إال ويوجد p القرنه نسخ إما من حديث قيل فيه  :و¥ذا يقول بعض األصو�w :أقول
من تواتر ا�نسخ القرآن و ال¬ Zاjالف p هذا يع� الوارد عندنا هنا p هذه ا�سألة حقيقًة لكن  ،S نسخ تلك اآلية

 .خالف معنوي ترتبت عليه ثمراتخالف معنوي ترتبت عليه ثمراتخالف معنوي ترتبت عليه ثمراتخالف معنوي ترتبت عليه ثمراتنه أنة $Ø اآلحاد نلحظ السُ 
طبعا  ،األحناف ماذا يقولون؟ يقولون الزيادة S اXص نسخ ؛اXص هل Z نسخ أو ال�ا نأ³ إ� مسألة الزيادة S  :مثالً 

أما قول األحناف ومن تبعهم يع� كإلزام من بعض الشافعية ¤لغزا� و�وه  ،ا�سألة هذه ال ثمرة فيها S قول غ± األحناف
إذن يعتØ  -انظروا الزيادة S اXص عندهم نسخ-ف لكن أقول إلزاما S قول األحنا ،ن ¤ن لم يتبعهم p هذه ا:مرات¹و

فإذا جاءنا زيادة S اXص كزيادة مثال اشbاط  ،ن وا�تواتر بالسنة $Ø اآلحادآنه ال Èوز نسخ القرأهم يرون هنا  ،نسخ
َعتِيِق َعتِيِق َعتِيِق َعتِيِق { الطهارة S قوR جل وعال

ْْ ْْ
َيََييَيِْْْْت الِت الِت الِت ال

ْْ ْْ
Fفُوا بِاFفُوا بِاFفُوا بِاFفُوا بِا �� وووو�� �� َطَطَطَط��

ْْ ْْ
�مر األهلية p ¸ريم مثال ا�ُ  ،أو �و ذلك ،أو اشbاط اXية p الطهارة }َو�َو�َو�َو
ْْ    {الزائد S اXص p قوR تعا�  ْْ

َ
ُفوًحا أو �
َ
ُفوًحا أو �
َ
ُفوًحا أو �
َ
ُفوًحا أو � ْْ ْْ يَُكوَن َمي يَُكوَن َمي يَُكوَن َمي يَُكوَن َميْْْْتًَة أو َدًما َمستًَة أو َدًما َمستًَة أو َدًما َمستًَة أو َدًما َمْسْ ْنْ

َ
نَعُمُه إال أ
َ
نَعُمُه إال أ
َ
نَعُمُه إال أ
َ
َعُمُه إال أ ْْ ْطْ  َطاِعٍم فففَفطَطَطَ

َ
Sَ َطاِعٍم ًما 
َ

Sَ َطاِعٍم ًما 
َ

Sَ َطاِعٍم ًما 
َ

Sَ ًما �� �� ُ�َر ُ�َر ُ�َر ُ�َر�� ��
ََ ََ
���� ِجُد pِ َما أوÍَِ إِ

َ
ِجُد pِ َما أوÍَِ إِ ال أ
َ
ِجُد pِ َما أوÍَِ إِ ال أ
َ
ِجُد pِ َما أوÍَِ إِ ال أ
َ
ْْ ال أ َم َم َم َم قُلقُلقُلقُْلْ

يرٍ  يرٍ ِ يرٍ ِ يرٍ ِ إذن ال يرون  ،نآوالنسخ هم ال يرون جواز نسخ اآلحاد للقر ،عندهمفهنا زيادة S اXص وZ نسخ  ،لو قالوا به }خِخِخِِخ�ْ�ْ�ْْ�ِ
 ،بينما هناك القائلw با�واز يرون أن هذا جائز وال حرج فيه ،نآالعمل بهذا ا�ديث ألنه خØ آحاد وال يقوى S نسخ القر

 .هم ليس R ثمرةدفاألمر عن ،لة هم ال يرون أن هذا من قبيل النسخ أصالً أا�مهور اrين وافقوا ا�نفية p هذه ا�س
نة $Ø اآلحاد يbتب عليه ثمرات فقهية خالف نسخ القرآن وا�تواتر من السُ  :أعود وأوضح هذه القضية ألنها دقيقة أقول

ن �اذا؟؟ أل ،ترتب عليه ثمرات فقهية مثال ثمرة جواز الطواف من غ± طهارة S قول من يقول به من األحناف ،معنوي
هذا خØ آحاد وهذا قد زيد فيه ) إن الطواف باFيت صالة إال أنكم تتحدثون فيهإن الطواف باFيت صالة إال أنكم تتحدثون فيهإن الطواف باFيت صالة إال أنكم تتحدثون فيهإن الطواف باFيت صالة إال أنكم تتحدثون فيه(حديث ابن عباس  ،وارد فيها�ديث ال

 Rقو p ص الواردXا S} َعتِيِق َعتِيِق َعتِيِق َعتِيِق
ْْ ْْ
َيََييَيِْْْْت الِت الِت الِت ال

ْْ ْْ
Fفُوا بِاFفُوا بِاFفُوا بِاFفُوا بِا �� وووو�� �� َطَطَطَط��

ْْ ْْ
�فُوا فُوا فُوا فُوا {فهنا  ،جد األمر بالطواف مع عدم اشbاط الطهارةفقد وُ  }َو�َو�َو�َو �� وووو�� �� َطَطَطَط��

ْْ ْْ
�َو�َو�َو�َو

َعتِيِق َعتِيِق َعتِيِق َعتِيِق 
ْْ ْْ
َيَيَيَيِْْْْت الِت الِت الِت ال

ْْ ْْ
FبِاFبِاFبِاFاط الطهارة }بِاbحديث ابن عباس للتنبه عليه ،أمر بالطواف من دون اش p حديث ابن  ،جاءت الطهارة

 نسخالنسخ خØ الواحد ال يقوى S أن وعندهم  ،الطهارة نسخ باشbاطهم يرون الزيادة هنا S اXص  ،عباس خØ واحد
 .مذ تظهر ا:مرة هنا وا�خالفة منهئفحين ،نآالقر

p األصل أنهم ال يعدون هذا نسخا أما ا�مهور،  S طÊ و¹نما يرونه زيادة جزء من األجزاء كما سبق معنا أو زيادة
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 ،لعل هذا ظاهر ،نه غ± ناسخ S فتواهم p الفرع الفق¶أفثا ال يؤثر قو¥م هنا  ،م(وط وهذا ليس من النسخ p ·ء
 .أصو�تw يؤثر فيهما فرع واحد �wأوهو كما قلت øم فيه نوع من ا�قة ويربط بw مس

 نسخ به؟نسخ به؟نسخ به؟نسخ به؟اإل©اع هل ينسخ ويُ اإل©اع هل ينسخ ويُ اإل©اع هل ينسخ ويُ اإل©اع هل ينسخ ويُ : : : : لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس
يع� هل يكون اإل©اع منسوخا ويأ³ د�ل أخر ينسخه؟ هذا �ل خالف بw أهل  ؟؟؟؟نسخنسخنسخنسخاإل©اع هل يُ اإل©اع هل يُ اإل©اع هل يُ اإل©اع هل يُ : : : : لة األوÀلة األوÀلة األوÀلة األوÀأأأأا�سا�سا�سا�س

wقول S العلم : 

من أهل  قول ا�مهوروهذا  ،نسخ هذا اإل©اعن يكون هناك إ©اع ثم يُ أأي ال يمكن  ،أن اإل©اع ال يُنسخ :القول األول
 .العلم

 .األصو�wوبه قال بعض  ،إن اإل©اع يُنسخ :القول ا:ا9
 ؟ �اذا ،،،،أي ال يكون اإل©اع منسوخاأي ال يكون اإل©اع منسوخاأي ال يكون اإل©اع منسوخاأي ال يكون اإل©اع منسوخا    ،،،،والراجح فيما يظهر أن اإل©اع ال يُنسخوالراجح فيما يظهر أن اإل©اع ال يُنسخوالراجح فيما يظهر أن اإل©اع ال يُنسخوالراجح فيما يظهر أن اإل©اع ال يُنسخ

 ستوى القادم ا�ستوى ا:الث أوأظن أنكم سوف تتناولونه p ا�-ألنه كما سيأ³ إن شاء اهللا تعا� p كتاب اإل©اع 
فال يكون اإل©اع إال بعد انقراض زمان  ،نه يشbط لإل©اع انقراض العõأ -p ا�ستوى ا:الث جزء منه تتناولون

 ýXص� اهللا عليه أومن ناحية ثانية  ،هذا من ناحية �النسخ بوفاة ا ýXزمن ا p ةØن اإل©اع نفسه ليس من األدلة ا�عت
كيف إ©اع والوÍ يت�ل  ،أما اإل©اع فغ± معتØ ،الكتاب وÎمه ص� اهللا عليه وسلم �األدلة ا�عتØة p زمنه  ،وسلم

 . �ولكن بعد موته  !!؟؟بw أيديهم �و�مد 
إذن ال بد  ،S حكم Ê« � بعد وفاتهبعد وفاتهبعد وفاتهبعد وفاتهp عõ من العصور  �مة �مد أهو اتفاق �تهدي : فثلك تعريف اإل©اع

إذن ال يمكن انعقاد اإل©اع p وقته ص� اهللا ف ،بل بعد موته عليه الصالة والسالم، �إل©اع ليس وقت اýX وقت ا
ألنه ال يكون اإل©اع إال بعد انقراض زمان الرسول ص� اهللا عليه  ،نه ال يُنسخأإذن الراجح  ،عليه وسلم وال p حياته

من أين نأ³ بنص ح�  ،ما يأ³ بعد وفاته نص ،والنسخ ال يكون إال بنص ،موسلم وبعد انتهائه بوفاته عليه الصالة والسال
  !!؟؟ينسخ اإل©اع اrي هو أصال ال ينعقد إال بعد وفاة اýX ص� اهللا عليه وسلم

د وبع ،اإل©اع ال ينعقد إال بعد وفاة اýX عليه الصالة والسالم ألن ،اإل©اع ال يمكن نسخه :×تõ ال�م إذن أقول
فإذن ال يمكن أن يكون اإل©اع  ،وفاة اýX عليه الصالة والسالم ال �ال ��ل الوÍ ال من كتاب وال من سنة

 .لة األوÀ ال¬ تتعلق باإل©اعأهذه ا�س، منسوخ
هذا أيضا �ل خالف  يع� هل يمكن أن يكون اإل©اع ناسخا Xص من اXصوص؟ ؟؟؟؟نسخنسخنسخنسخاإل©اع يَ اإل©اع يَ اإل©اع يَ اإل©اع يَ     هلهلهلهل: : : : ا�سألة ا:انيةا�سألة ا:انيةا�سألة ا:انيةا�سألة ا:انية

Swقول : 
 .قال ©هور أهل العلموبهذا  أن اإل©اع ال يكون ناسخاً  :القول األول
 .وعي` بن أبان من ا�نفية بعض ا�ع	لةوهو قول  ،أن اإل©اع قد يكون ناسخاً  :القول ا:ا9

©اع ال يمكن واإل ،ن النسخ إنما يكون Xصأل ،،،،ن اإل©اع ال يكون ناسخان اإل©اع ال يكون ناسخان اإل©اع ال يكون ناسخان اإل©اع ال يكون ناسخاأأأأواrي يbجح ويظهر واrي يbجح ويظهر واrي يbجح ويظهر واrي يbجح ويظهر ���� هو قول ا�مهور و هو قول ا�مهور و هو قول ا�مهور و هو قول ا�مهور و
فإذا انعقد S خالف اXص أف3 هذا إ� أن أهل اإل©اع  ،عن اjطأ اً لكون اإل©اع معصوم ،أن ينعقد S خالف اXص

ن أل ،إذن الراجح هو أن اإل©اع ال يكون ناسخا ،ن ذكرتأن اjطأ كما سبق وعواإل©اع معصوم  أ،©عوا S خطأقد 
ال äتمع أم¬ ال äتمع أم¬ ال äتمع أم¬ ال äتمع أم¬ (واإل©اع لعصمته وعصمة األمة كما p قوR ص� اهللا عليه وسلم  ،النسخ إنما يكون Xص من اXصوص

 S S S Sخط) ةةةةاللاللاللاللضضضض S األمة T مع األمةä ص لكون اإل©اع  ،اللضو أفمستحيل أنXخالف ا S فاإل©اع ال ينعقد
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 اً اً اً إذإذإذإذ، اXصوص وهذا يف� إ� إ©اع األمة S خطأ ألنه قد وقع S ×الفة نص من ،عن اjطأ امعصوم
فالراجح أن فالراجح أن فالراجح أن فالراجح أن     اً

 ....اإل©اع ال يكون ناسخا أو منسوخااإل©اع ال يكون ناسخا أو منسوخااإل©اع ال يكون ناسخا أو منسوخااإل©اع ال يكون ناسخا أو منسوخا
نه Èوز أن يكون أهل اإل©اع قد ظفروا بنص ¤ن خفيا أقوى أقالوا  :ومفاد هذا االعbاض ،األمر هناك اعbاض S هذاهناك اعbاض S هذاهناك اعbاض S هذاهناك اعbاض S هذا

R ص األول أو ناسخاXعوا عليهأف ،من ا©. 
ال أ ؟ونقول لم ،نه ال يمكن أن يكون اإل©اع ناسخاأتم تقولون نأفنقول  ،هو احتمال عbاضإذن هنا اعbاض وهذا اال

زعم °تمل أن يكون أهل اإل©اع قد ع^وا S نص من اXصوص ¤ن خË أقوى من اXص األول p ا�كم هذا اrي يُ 
R ؟ال يمكن ذلكأ ؟نسخه أو ناسخ 

نقول  ،نسخا فعال ع^وا S نص ناسخ Xص آخرو®ن  ،أن هذا النسخ يضاف إذا حصل االحتمالاالحتمالاالحتمالاالحتمالنقول p ا�واب عن هذا نقول p ا�واب عن هذا نقول p ا�واب عن هذا نقول p ا�واب عن هذا 
 . ©عوا عليه ال إ� اإل©اعأإذا حصل ذلك فيضاف النسخ إ� اXص اrي 

أن اإل©اع ال ينسخ وال أن اإل©اع ال ينسخ وال أن اإل©اع ال ينسخ وال أن اإل©اع ال ينسخ وال لة فيما يتعلق باإل©اع هل يكون ناسخا أو منسوخا أp هذه ا�س الراجحالراجحالراجحالراجحكما ذكرت أن فوS هذا 
    ....منسوخامنسوخامنسوخامنسوخا    يُنسخ يع� اإل©اع ال يكون ناسخا واليُنسخ يع� اإل©اع ال يكون ناسخا واليُنسخ يع� اإل©اع ال يكون ناسخا واليُنسخ يع� اإل©اع ال يكون ناسخا وال

    ؟؟؟؟الالالال    ممممنسخ وينسخ به أنسخ وينسخ به أنسخ وينسخ به أنسخ وينسخ به أما ثبت بالقياس هل يَ ما ثبت بالقياس هل يَ ما ثبت بالقياس هل يَ ما ثبت بالقياس هل يَ : : : : لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس
 ، فيما م3 تكلمنا S حاالت يكون فيها اXاسخ وا�نسوخ أنواع من األدلة

ً
وا�نسوخ  ،ن ناسخآتكلمنا S أن القر أوال

 .وقلنا أن ذلك جائز باالتفاق ،نآالقر
قلنا  ،نة ا�ساوية ¥ا p الرتبةنة وا�نسوخ السُ اXاسخ السُ  ،ومنسوخة ةنة قد تكون ناسخالسنة إ©اال ا�ساوية p الرتبة للسُ 

 .أن هذا جائز باالتفاق
 .قلنا هذا جائز من باب أوÀ باالتفاق ،نة اآلحادية منسوخةثم تكلمنا S أن إذا ¤ن اXاسخ هو السنة ا�تواترة والسُ 

 .اjالف فيها اة وبينسنة ا�تواترة واآلحاديللثم تكلمنا S قضية نسخ القرآن 
 .قلنا أن هذا �ل خالف ،لقرآنلنة ا�تواترة ونسخ السُ 
 .نة وقلنا أن هذا �ل خالفلقرآن ومتواتر السُ لنة اآلحادية ونسخ السُ 

 .وقلنا أن هذا ال Èوز ،ثم أتينا لنسخ اإل©اع أن يكون اإل©اع ناسخ Xص
 .قلنا أن هذا ال Èوز ،ثم أتينا إ� أن اإل©اع هل يمكن أن يكون منسوخا

 .ال مثم اآلن نت م عن قضية ما ثبت بالقياس هل ينسخ وينسخ به أ

 ))))����PPPP((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
    ؟؟؟؟أم الأم الأم الأم ال    نسخ بهنسخ بهنسخ بهنسخ بهنسخ ويُ نسخ ويُ نسخ ويُ نسخ ويُ مسألة ما ثبت بالقياس هل يَ مسألة ما ثبت بالقياس هل يَ مسألة ما ثبت بالقياس هل يَ مسألة ما ثبت بالقياس هل يَ 

يكون ناسخا Xص من اXصوص أو أن هل يمكن ؟ وهل يكون منسوخا ؟أي ما ثبت بد�ل القياس هل يكون ناسخا
فهل يكون p موضع اXاسخ وهل يكون p  ؟وهل يمكن أن يكون هو منسوخ بنص أو بد�ل ؟عية��ل من األدلة ال(

 ؟ال مموضع ا�نسوخ أ
 .ثم أعود لل�م عن هذه ا�سألة واjالف فيها ،ألمثل S ذلك بمثال ،ربما با�ثال تتضح ا�سألة أك^

فإذا قسنا عليه نبيذ  ،ألن فيه نص ،هذا أصل ،نه مسكرالو قال الشارع حرمت اjمر ا�تخذ من العنب لكو ::::مثال ا�سألةمثال ا�سألةمثال ا�سألةمثال ا�سألة
، سكرح� كأنه قال حرمت نبيذ ا�مر المُ  ،S علته فيكون ¸ريم هذا اXبيذ حكما منصوصاً  ،ا�مر ا�سكر p ا�حريم
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قسنا عليه وهذا  لو ،وهذا األصل ،سكرا إذن بwّ العلة ونص S العلةلو قال حرمت اjمر ا�تخذ من العنب لكونه مُ  إذاً 
 ،سكرنبيذ العنب المُ  :األصل ،سكرنبيذ ا�مر المُ  :الفرع ننا نلحقه با�كم،إسكر p ا�حريم فالفرع نبيذ ا�مر المُ 

 .ا�حريم T p منهما :اإلسÉر ا�كم :العلة
الشارع أÆت نبيذ  يع� حصل فbة من الزمن فاصلة فقال ،سكر بعد ذلكلو فرض أن ال(ع قال أÆت نبيذ اrرة المُ ف

rلك إذا ثبت تأخره عن إباحة  سكر ا�ستفاد من القياس ناسخاً هل Èوز أن يكون ¸ريم نبيذ ا�مر المُ  ،سكراrرة المُ 
 نبيذ اrرة؟

اآلن نبيذ ا�مر  ،خلونا نأخذه كمطلق ونفصل p من هو ا�تأخر ،ال ؟أنا قلت متأخر ،اآلن نبيذ اrرة منصوص عليه
هل Èوز أن يكون  ،اrي أنا جعلته فر> p القياس وجعلت الطريق اrي أوصل� إ� ا�كم فيه هو القياس سكر هذاالمُ 

سكر إذا ثبت تأخر هذا القياس سكر ا�ستفاد من القياس ناسخا للنص اrي فيه أÆت نبيذ اrرة المُ ¸ريم نبيذ ا�مر المُ 
باحة نبيذ اrرة p اXص ا�فيد إل ةباحإواXاسخ R  ،ن متقدما هوا ¤وهل Èوز أن يكون منسوخا إذ ؟عن إباحة نبيذ اrرة

 .هذا مثال للقياس ا�نصوص S علته ؟إذا ثبت تقدم ¸ريم نبيذ ا�مرما حالة 
 : أعيد هذا ا�ثال مرة أخرى أنا عندي ثالثة أمور

عندي نص يفيد ¸ريم اjمر  -ا�سألةنقول هذا *ه أمثلة فرضية ألجل ألن نصور هذه -عندي نص S ¸ريم  :أو¥ا
 .فرضنا أن الشارع نص S ¸ريم اjمر ا�تخذ من العنب ،إذن هذا منصوص عليه ،ا�تخذ من العنب

قال حرمت اjمر  اإلسÉر،هناك نص S علة  اإلسÉر،هو نبيذ ا�مر والحظت فيه  يrالو أتيت إ� اjمر ا�تخذ من ا�مر 
ُ  ،سكراه مُ لكونا�تخذ من العنب  فخرجت بتحريم نبيذ ا�مر  ،فقسته S هذا األصل ،سكرفأنا الحظت أن نبيذ ا�مر ي

 .هذا ا�كم خرجت به بالقياس ،سÉرسكر لعلة اإلالمُ 
هو نبيذ ا�مر اrي فهل القياس اrي ذكرته  ،نفرض أن هذا موجود ،نص آخر Æل نبيذ اrرة ا�سكر هو فرضنا أن فيل

و¹ذا ثبت تقدمه هذا  ؟سكريكون ناسخ إلباحة نبيذ اrرة المُ  ؟ن متأخرا S هذا اXص هل يكون ناسخا Rسكر إذا ¤المُ 
 ويكون ناسخه اXص ا�فيد �ل نبيذ اrرة؟ ؟سكر هل يكون منسوخالقياس S هذا اXص ا�بيح Xبيذ اrرة المُ 

ثم حصل  ،يع� عندي اXص وقست عليه ،عد اXصإذن عندي القياس قد يكون p حالة من ا�االت ناسخا إذا ¤ن ب
 ؟وجاء هذا القياس بعد نص آخر kالفه p ا�كم فهل يكون هذا القياس ناسخ للنص ،هذا القياس

 .هذه صورة ا�سألة ومثا¥ا ؟هل يكون هذا القياس منسوخ باXص ،ثم لو ¤ن العكس
  أذكروقد تعمدت أن 

ً
أ9 قلت p  ؛� T p اXصوص الواردة ا�فbضة طبعانظون أتلح ،للقياس ا�نصوص S علته مثاال

خر لو قال الشارع وá اXص اآل ،فنص S العلة ،اXص األول لو قال الشارع حرمت اjمر ا�تخذ من العنب لكونه مسكرا
ه ألن ا�ؤلف رÒه اهللا و¹نما ذكرت ،فهذا مثال للقياس ا�نصوص S علته اإلسÉر،فنص S علة  ،سكرأÆت نبيذ اrرة المُ 

  ،لو لم يكن منصوصا S علته �ذفنا ا�نصيصف ،قد أجاز النسخ به ونسخه
ً
 ،S غ± ا�نصوص S علته فيكون مثاال

 .هذا بالنسبة Fيان هذه ا�سألة وتصويرها تصويرا يع� بمثال افbا�
 ::::إذن عندنا مسأ�انإذن عندنا مسأ�انإذن عندنا مسأ�انإذن عندنا مسأ�ان

Àا�سألة األوÀا�سألة األوÀا�سألة األوÀخا؟ هذه مسألةخا؟ هذه مسألةخا؟ هذه مسألةخا؟ هذه مسألةما ثبت بالقياس هل يكون ناسما ثبت بالقياس هل يكون ناسما ثبت بالقياس هل يكون ناسما ثبت بالقياس هل يكون ناس    ::::ا�سألة األو.... 
 ....ما ثبت بالقياس هل يكون منسوخا؟ هذه مسألة أخرىما ثبت بالقياس هل يكون منسوخا؟ هذه مسألة أخرىما ثبت بالقياس هل يكون منسوخا؟ هذه مسألة أخرىما ثبت بالقياس هل يكون منسوخا؟ هذه مسألة أخرى    ::::ا�سألة ا:انيةا�سألة ا:انيةا�سألة ا:انيةا�سألة ا:انية



            ))))))))  ثا9ثا9ثا9ثا9ثا9ثا9ثا9ثا9مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                               أصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- ١٤٦ - 

 

Àا�سألة األوÀا�سألة األوÀا�سألة األوÀما ثبت بالقياس هل يكون ناسخا؟ يع� هل يمكن أن ينسخ شيئا من األدلة؟ما ثبت بالقياس هل يكون ناسخا؟ يع� هل يمكن أن ينسخ شيئا من األدلة؟ما ثبت بالقياس هل يكون ناسخا؟ يع� هل يمكن أن ينسخ شيئا من األدلة؟ما ثبت بالقياس هل يكون ناسخا؟ يع� هل يمكن أن ينسخ شيئا من األدلة؟: : : : ا�سألة األو 

 :أشهرها أربعةهذا اختلف فيه أهل العلم S أقوال 
فbض أن امثل ما مثلنا به p قوXا مثال لو  ،ص S علة القياسيع� ن ،ن ¤نت علة القياس منصوصةإ :القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
ا�نصوص S العلة يع� من أمثلته ال(عية  ،فنص S العلة ،حرمت اXبيذ ا�تخذ من العنب لكونه مسكرا :الشارع قال

 "ألنها"هنا معناها  "إنها" )إنها ليست بنجس إنها من الطوافw عليكم والطوافاتإنها ليست بنجس إنها من الطوافw عليكم والطوافاتإنها ليست بنجس إنها من الطوافw عليكم والطوافاتإنها ليست بنجس إنها من الطوافw عليكم والطوافات(قول اýX ص� اهللا عليه وسلم p ا¥رة 
بعض أهل العلم يقول T ما يطوف ويشق ا�حرز منه يكون R نفس حكم  ،إذن هذا علة عدم ا�نجيس هو الطواف

فيمكن إن يكون القياس فيمكن إن يكون القياس فيمكن إن يكون القياس فيمكن إن يكون القياس     منصوصةمنصوصةمنصوصةمنصوصةن ¤نت علة القياس ن ¤نت علة القياس ن ¤نت علة القياس ن ¤نت علة القياس إإإإ :القول األولإذن أعود إ� هذا القول يقولون هؤالء  ،ا¥رة
ختاره او ،ختاره اآلمدي p كتابه اإلحÉم p أصول األحÉماوهذا القول  ، يكون ناسخا يكون ناسخا يكون ناسخا يكون ناسخافالفالفالفال    منصوصةمنصوصةمنصوصةمنصوصةو¹ن ¤نت غ± و¹ن ¤نت غ± و¹ن ¤نت غ± و¹ن ¤نت غ±  ،ناسخاناسخاناسخاناسخا

 .ابن قدامة رÒه اهللا p كتابه روضة اXاظر وجنة ا�ناظر
يع� إن ¤ن منصوصا -ن القياس إن ¤ن منصوص العلة إ :مدي وابن قدامة رÒهم اهللا بقو¥مS ما ذهبوا إ�ه اآل استدلوااستدلوااستدلوااستدلوا

 . S علته وهذا $الف ما إذا لم يكن ا�كم ا:ابت بالقياس منصوصاً  ،¤ن ¤Xص ينسخ وينسخ به -S علته

وبw القياس ذو العلة ا�ستنبطة يع� ال¬ لم  ،فيه ذكرت العلة تنصيصاً ال¬ إذن فرقوا بw القياس ا�نصوص S علته 
بعضهم  ،مثال اختالف العلماء p العلة p الربويات ؟استنباطا مثل ماذا ا�ستنبطة ،يُنص عليها و¹نما استنبطت استنباطا

Z الربويات p منهما مطعوم ،الطعم :بعضهم يذكر ،ا:منية مع الوزن :بعضهم يذكر االدخار،الكيل مع  :يذكر العلة ø: 
 �اذا؟ ة،فهذه العلة مستنبط

الØ بالØ والشع± بالشع± وا�لح ( : عليه وسلم العلة قالألن ا�ديث الوارد p األصناف الستة لم يذكر فيه اýX ص� اهللا
فبعضهم ذهب إ� قضية  ،فالفقهاء اجتهدوا p اFحث عن علة ،فما ذكر علة ،اrهب باrهب والفضة بالفضة. الخ..)با�لح

 واالدخار،وا العلة فيها ا:منية وقال ،كالا:منية و الوزنية بعضها أثمان وبعضها يُ  ،أو بعضها أثمان ،ا:منية قال *ها أثمان
وبقية اrهب والفضة ثمنيات فقالوا العلة ا:منية  ،ألن T هذه األصناف تدخر الØ يدخر والشع± يدخر وا�لح يدخر

وذهب إ�  ،وهذا رأي اإلمام الشافú ،والطعم ،العلة ا:منية أنها أثمان اrهب والفضة ،وبعضهم قال ال واالدخار،والكيل 
إذن T هذه ، آخر ذكر فيه الطعام لفظة الطعام وقال هذه اللفظة يستنبط منها أن العلة Z الطعم p غ± األثمان حديث

 .أمور مستنبطة
ال Èوز R أن يق� وهو غضبان ) ال يقال يقال يقال يق���� القا القا القا القا���� حw يق حw يق حw يق حw يق���� وهو غضبان وهو غضبان وهو غضبان وهو غضبان( عندما يأ³ اýX ص� اهللا عليه وسلم يقول

فتكون من قبيل العلة  ،يع� علة مقتõة S �لها فقط وهو حال الغضب ؟ة واردةفتكون عل ،هل العلة p ذلك الغضب
جعل أفال  ،ستنبط هذه العلة فاجعل مثال T مشوش اrهن ال Èوز R أن يق�أن أأم علة متعدية يمكن  ؟القا&ة

اrهن ألن هذا تشويش اrهن فأنا استنبط العلة وZ تشويش  ،القا� يق� وهو جو>ن مثال أو هو عطشان أو هو مهموم
 ،فا�نصوص عليها Z أن تذكر بنصها ،العلة ا�ستنبطة والعلة ا�نصوص عليهابw فهنا فرق كما قلت  ،قد يوقعه p اjطأ

فيقاس عليه T ما ¤ن فيه طواف أو T ا�يوانات  ،مثل كما قلت لكم أنها من الطوافw عليكم فذكر العلة الطواف
 .إلنسان ويصعب ا�حرز منهاال¬ تطوف S ا
ألن هناك  ،من ا�فصيل ءن شاء اهللا p ا�ستوى السابع بÅإ مهذه ستأتيك-فرق بw العلة ا�نصوصة أنا ذكرت هذا أل

 .-هنا ال بد أن نوضحه الكن هنا اآلن مادام جاء معن ،ستدرسون القياس وأنواع القياس وما إ� ذلك
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 .T ما م3 هو �رد إيضاح ا�ع� واrي يهم� هو هذا القول فقط أن أبينه وأبw د�له أعود إ� قضية القول األول و أقول
ن إيقولون  ،القول األول كما قلت لكم أنهم يقولون فرقوا بw القياس ذو العلة ا�نصوصة والقياس ذو العلة ا�ستنبطة

 ، يصلح أن يكون ناسخاً فال ةو¹ذا ¤نت مستنبط ،فيمكن أن يكون ناسخا منصوصة¤نت علة القياس 
وهذا $الف إذا لم يكن ا�كم ا:ابت  ،نسخ بهنسخ ويُ ن ¤Xص يَ قالوا إن القياس إن ¤ن منصوص العلة ¤:  د�لهمد�لهمد�لهمد�لهم 

نما يكون باجتهاد ا�جتهد وهو عرضة إواستنباطها  ،ألن العلة حينئذ ستكون مستنبطة ،S علته بالقياس منصوصاً 
ن اjطأ فهو يقوى S عنه حكم الشارع ا�عصوم إ$الف اXص S العلة ف ،ا�كم ال(« فال يقوى S رفع ،للخطأ
 .النسخ

بم ا�فريق؟ قالوا العلة  ،ومفاد هذا ا��ل كما قلت هو ا�فرقة بw العلة ا�نصوصة والعلة ا�ستنبطة ،هذا د�لهم
ألنه إذا قال Xا حرمت �ر  ،ا القياس قد نص عليهفكأن هذ ،ا�نصوصة تفيد ا�زم بالعلة فثلك �ن #زم بالقياس

فعندما  ،سكراسكر فإنما أنا حرمت ال ألنه �ر عنب و¹نما حرمته لكونه مُ كأنه قال قيسوا عليه T مُ  ؛سÉرهالعنب إل
 .�اذا؟ ألن العلة منصوص عليها سكر نقول هذا حرام جزماً ينا أي نوع من أنواع اjمور مُ أتي

 ئ،أن� قد أخط ؟ما Z القضية باجتهادي،ستنبط علة أفأنا عندما آ³ و ،الشارع ما أê � بعلة ،ستنبطة$الف العلة ا�
لكن هنا العلة غ± منصوص عليها فأنا قد استنبطها بنوع اجتهاد ونسبة اjطأ  ،هناك نص S العلة فاjطأ غ± وارد

 ،عليه أك^ ظنية وأك^ احتما�ة وأك^ عرضة للخطأ خرج به من ا�كم ال(« ا�قيسأفاrي  ،واردة p اجتهادي
بينما هذا ا�نصوص S علته هو قوي  ،ومادام أنه أك^ عرضة للخطأ إذن هذا ضعيف ال يقوى S أن يكون ناسخا Xص

كنه وS ذلك فيم ،وبذلك يكون ¤�نصوص عليه ،ألن اXص S العلة كأنه قال � قس عليه T ما ¤ن فيه هذه العلة
 .هذه وجهة نظر من قال بهذا القول وهو القول األول p ا�سألة ،قوته أن يكون ناسخال

فيمكن أن يكون  يع� ظاهراً  فإن ¤ن القياس جلياً  ، قالواالفرق بw القياس ا�ò والقياس اËj ::::القول ا:اp 9 ا�سألةالقول ا:اp 9 ا�سألةالقول ا:اp 9 ا�سألةالقول ا:اp 9 ا�سألة
 .القاسم األنما� من الشافعيةوهذا قول أô  ،و¹ن ¤ن خفيا فال يكون ناسخا ،القياس ناسخا

أن  ،وهو قول بعض العلماء ولم يسمهم ابن قدامة وال غ±ه ،أن القياس يكون ناسخا مطلقاهو  ::::القول ا:الث p ا�سألةالقول ا:الث p ا�سألةالقول ا:الث p ا�سألةالقول ا:الث p ا�سألة
 أو خفياً  واضحاً  سواء ¤ن قياس جليا يع� ظاهراً  ،أو مستنبطة منصوصةسواء ¤ن علة  ،القياس يكون ناسخا مطلقا

 .ليس بظاهر
فال القياس  ،وهذا قول بعض أهل العلم أيضا ،مطلقاً  أن القياس ال يكون ناسخاً  ::::واألخ± p هذه ا�سألة ول الرابعول الرابعول الرابعول الرابعالقالقالقالق

ال القياس ا�ò يصلح أن يكون  ،وال ا�ستنبط يصلح أن يكون ناسخاً  ،ا�نصوص S علته يصلح أن يكون ناسخاً 
 .القياس بكل أنواعه ال يصلح أن يكون ناسخاً إذن  ،وال القياس اËj يصلح أن يكون ناسخا ناسخاً 

مكن يهل  ،كما مثلنا به p صدر هذه ا�سألة هل يمكن أن يكون منسوخا ؟القياس هل يكون منسوخاالقياس هل يكون منسوخاالقياس هل يكون منسوخاالقياس هل يكون منسوخا ::::ا�سألة ا:انيةا�سألة ا:انيةا�سألة ا:انيةا�سألة ا:انية
 :أيضا هذا خالف بw أهل العلم S أقوال أربعة ؟أن يرد S القياس نص فينسخه

 .وهذا نسب إ� القا� عبد ا�بار ا�ع	� ،طلقاالقياس ال يكون منسوخا م ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
 .وهذا قال به بعض األصو�w ،أن القياس منسوخا مطلقا ::::القول ا:ا9القول ا:ا9القول ا:ا9القول ا:ا9

ا�فريق بw القياس إن ¤ن منصوصا S علته فيمكن أن يكون مثل قول ا�ؤلف p ا�سألة السابقة وهو  ::::القول ا:الثالقول ا:الثالقول ا:الثالقول ا:الث
وال�م p هذا  ،هو القياس بعلة مستنبطة فهذا ال يمكن أن يكون منسوخاوما لم يكن منصوصا S علته و ،منسوخا
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S علته فيمكن أن  اً ن ¤ن منصوصإ ،أن يكون القياس منسوخا ،¤ل�م p قضية النسخ بالقياس و¹يضاحاً  Êحاً 
يكون ألنه أصال  ن ¤نت العلة مستنبطة فال¹و ،فينسخ فيكون بمثابة نسخ نص بنص ،ألنه يصبح ¤Xص يكون منسوخاً 

 .عليهما رÒة اهللا وابن قدامة اآلمديوهذا اختاره كذلك  ،كأنه p حكم ا�عدوم
فاألول  ،الفرق بw القياس ا�وجود p زمن اýX ص� اهللا عليه وسلم والقياس ا�وجود بعده ::::p ا�سألة وهو القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع

وهذا  ،وأما القياس بعده فال Èوز ،قالوا Èوز أن يكون منسوخا � القياس ا�وجود p زمن اÈ، ýXوز أن ينسخ دون ا:ا9
 أن خطإذا ¤ هألن ،يكون أقوى من غ±ه �و}أنه يش± إ� أن القياس ا�وجود p زمن اýX  ،ا�سw اõFي ôأقال به 
ئه إذن فهو صحيح ويكون p وما دام أنه لم ينبه S خط ،هئا�سw اõFي ا�فbض أنه ينبه الوS Í خط وبأفيقول 

 .س أن يكون منسوخاأrا ال ب ،حكم اXص
�ل من ا�و¹نما النسخ ال يكون إال ب ،،،،القياس ال يصلح أن يكون ال ناسخا وال منسوخاالقياس ال يصلح أن يكون ال ناسخا وال منسوخاالقياس ال يصلح أن يكون ال ناسخا وال منسوخاالقياس ال يصلح أن يكون ال ناسخا وال منسوخاأن  علمعلمعلمعلمأأأأواrي يظهر واهللا واrي يظهر واهللا واrي يظهر واهللا واrي يظهر واهللا 

 ،لنسخ مع اXصوصو¹نما نتعامل p ا ،سواء ¤ن القياس منصوصا S علته أو ليس بمنصوص S علته ،الكتاب أو السنة
وهو أيضا  ،بلغ ما يكون من األقيسة هو ا�نصوص S علتهأألنه  ،األقيسة معوال نتعامل  ،مع األدلة من الكتاب والسنة

ربما يكون هذا اXص S العلة  مألنه ،وح� ولو نص S علته ألن طائفة من أهل العلم ال يرون القياس أصالً  ،°تمل
لسواده فقد ال يفهم منه  فإذا قلت أعتقت سا�اً  ،S ا�حل هالعلة يوجد علة أخرى وZ اقتصار نما هو مع ا�نصيص Sإ

 T فال يصح  ،سوداأعتق سالم بذاته ولكونه أفأنا  ،ألنه احتمال أن تكون العلة مر}بة هنا وهو السواد وسالم ،سودأعتق
ن كما هو مشهور أو كما هو مذهب ©اه± أهل العلم أن و¹ن ¤ ،أقول هذا احتمال للمخالفp w القياس ،القياس حينئذ

وليس بأي قياس  ،نه د�ل من األدلة ال(عية وهو مزية ل(يعة اإلسالم ب(وطه طبعاإS علته ف اً القياس إذا ¤ن منصوص
 .األصول موجودة p القياس اءبدون Êوط وبدون أن يكون الضوابط ا�عروفة ا�وجودة ال¬ ذكرها علم

    ))))÷P÷P÷P÷P((((    لقةلقةلقةلقةا�ا�ا�ا�
    ا�نبيه هل ينسخ أو يُنسخ؟ا�نبيه هل ينسخ أو يُنسخ؟ا�نبيه هل ينسخ أو يُنسخ؟ا�نبيه هل ينسخ أو يُنسخ؟    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة

ألنه سيكون معنا p  ،بطبيعة ا�ال ال بد أن نبw مع� ا�نبيه ؛وقبل أن نت م عن خالف أهل العلم p هذه ا�سألة 
 .ا�ستوى السادس

 ثم بعد ذلك نبw هل يكون ،نبw مع� ا�نبيه ونمثل R بمثال ح� يتضحأن وبما أن ا�نبيه أê معنا هنا ¤ن لزاما علينا 
 . منسوخا أو ناسخا ا�نبيه

 . وهو اللفظ ا�ال S ثبوت حكم ا�نطوق به للمسكوت عنه نفيا أو إثباتا ،مفهوم ا�وافقة :هو باختصار ::::ا�نبيها�نبيها�نبيها�نبيه

ه S ا�كم ا�سكوت عنه به ألن اللفظ ا�نطوقو¹نما س� تنبيهاً  ب وفحوى يسÏ ا�نبيه أيضا مفهوم اjطاو ،نب�
p مباحث دالالت و�و ذلك من هذه التسميات وال¬ سيكون ال�م عنها مفصال p مبحث ا�فهوم وا�نطوق  ،اjطاب

 ،w� . هذا تعريفهاأللفاظ عند األصو

 َكِريماً {قول اهللا تعا�     ::::مثال ا�نبيهمثال ا�نبيهمثال ا�نبيهمثال ا�نبيه
ً
 َكِريماً ال
ً
 َكِريماً ال
ً
 َكِريماً ال
ً
ال ْْ ��ُهَما قَوُهَما قَوُهَما قَوُهَما قَْوْ �� ُهَما َوقُل لُهَما َوقُل لُهَما َوقُل لُهَما َوقُل ل ْْ  ييييَنََننَنَْْْْهرَهرَهرَهْرْ

َ
  َوال
َ
  َوال
َ
  َوال
َ
;; َوال ف;;

ُ
فُهَما أ
ُ
فُهَما أ
ُ
فُهَما أ
ُ
��ُهَما أ �� p هذه اآلية نبه S ¸ريم Dب الوا�ين  }}}}فََال فََال فََال فََال ييييَُقل لَُقل لَُقل لَُقل ل

Àنبيه ¤ن هو  ،بطريق األو�بهما ¤ن مباحا قبل هذا اD نبيه-فلو فرض أن�ب الوا�ين -أي اD هذا  ،ناسخا إلباحة
 .ا�فهوم

R نبيه ا�ذكور ¤نت ناسخة�عت بعد اÊ بهماD ولو فرض أن إباحة . 
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Àالصورة األو p نبيه ناسخ�الصورة ا:انية ،فا p منسوخ . 

  .هذا مثال للتنبيه مع تصوير مسألة هل يكون ناسخا أو منسوخا
  .خوض p هذه ا�سألة هل يكون ناسخا أو منسوخاأثم بعد ذلك  ،بw األمر األول وهو ا�ثال S ا�نبيهأ

ْْ    {ا�نبيه كما ذكرت p مثل قوR تعا�   ييييَنَنَنَنْْ
َ
  َوال
َ
  َوال
َ
  َوال
َ
;; َوال ف;;

ُ
فُهَما أ
ُ
فُهَما أ
ُ
فُهَما أ
ُ
��ُهَما أ ��  َكِريماً فََال فََال فََال فََال ييييَُقل لَُقل لَُقل لَُقل ل

ً
 َكِريماً ال
ً
 َكِريماً ال
ً
 َكِريماً ال
ً
ال ْْ ��ُهَما قَوُهَما قَوُهَما قَوُهَما قَْوْ �� ُهَما َوقُل لُهَما َوقُل لُهَما َوقُل لُهَما َوقُل ل ْْ طبعا ا�نبيه اrي هو مفهوم ، }َهرَهرَهرَهْرْ

Àوأحيانا يكون مفهوم موافقة مساوي ،ا�وافقة أحيانا يكون مفهوم موافقة أو . 

فال  ،نفمنطوق اآلية ¸ريم ا�أفف بالنسبة للوا�ي ،يع� مثال األوÀ أي مفهوم ا�وافقة من باب األوÀ مثاR اآلية السابقة
 .واX¶ يقت� ا�حريم ،Èوز للو� أن يتأفف من وا�يه مهما ¤نت األسباب �اللة هذه اآلية

ثلك دلت هذه اآلية S ¸ريم ف ،لكن الåب أشد ،و¹ظهار السأم ،ا�ضجر فقطهو ا�أفف  ،الåب أشد من ا�أفف
ا ¤ن الåب أشد لكن لمّ  ،فالåب حرام وا�أفف حرام ، موافقة ألن øهما ¸ريمالåب من باب أوÀ فهو مفهوم موافقة

Àب من باب أوåحريم لل�أفف ¤ن ا�من ا . 

ُكلُوا ُكلُوا ُكلُوا ُكلُوا { قال اهللا تعا�. كل مال ا�تيمأكما p قوR تعا� p اX¶ عن ) ا�نبيه ا�ساوي(مثال �فهوم ا�وافقة ا�ساوي 
ْْ ْْ
َوال تَأَوال تَأَوال تَأَوال تَأ

    �� ْْ إِن إِن إِن إِن�� َوالُِكمَوالُِكمَوالُِكمَوالُِكْمْ ْْ ْمْ
َ
 أ

َ
م إِ�

َ
 أ

َ
م إِ�

َ
 أ

َ
م إِ�

َ
 أ

َ
ْْ إِ� َوالَُهمَوالَُهمَوالَُهمَوالَُهْمْ ْْ ْمْ

َ
مأ
َ
مأ
َ
مأ
َ
طيب  ،فأكل مال ا�تيم حرام واX¶ عن أكل مال ا�تيم قد وردت فيه عدة آيات، }ُه َ¤ن ُحوبًا َكبًِ±اُه َ¤ن ُحوبًا َكبًِ±اُه َ¤ن ُحوبًا َكبًِ±اُه َ¤ن ُحوبًا َكبًِ±اأ

باألكل أو S ا�تيم تأكله أو ¸رقه، فالåر أن �اذا ؟ بالنسبة لليتيم يستوي ، إحراق مال ا�تيم؟؟؟ هو حرام كذلك
إذن اX¶ عن أكل ، ظلمأخذ �اR باFاطل وبالDر S ا�تيم وفيه  هألن øهما في ،واحد هنا فا�حريم واحد، باإلحراق

الåر S  الستواءفهو مفهوم مساوي  ،ألنه مثله ،هو اX¶ عن إحراق مال ا�تيم ا�فهوم، اآلية منطوق هذامال ا�تيم 
p تيم�هذا بالنسبة �فهوم ا�وافقة أو ما  ،رم� اوعدوان اكما األكل ظلم هذا �رمٌ فإذن  ،ماR أو ¸رقه سيان كلكونك تأ ا

 Ïنبيه معناه وأمثلتهبيس�ا. 
  ا�نبيه هل يكو ناسخا ومنسوخا أو ال ؟ا�نبيه هل يكو ناسخا ومنسوخا أو ال ؟ا�نبيه هل يكو ناسخا ومنسوخا أو ال ؟ا�نبيه هل يكو ناسخا ومنسوخا أو ال ؟ دناا�سألة عن

;;    {هل يمكن أن يكون قوR تعا�  ف;;
ُ
فُهَما أ
ُ
فُهَما أ
ُ
فُهَما أ
ُ
��ُهَما أ �� هل يمكن أن يكون هذا  ،ا�فهوم ا�وافق ¸ريم Dب الوا�ين }فََال فََال فََال فََال ييييَُقل لَُقل لَُقل لَُقل ل

 ا�فهوم ا�وافق ناسخا؟ 

!! يع� عندنا آية فيها م(وعية Dب الوا�ين هذا فرضا  ،لو فرض أن إباحة Dب الوا�ين Êعت قبل هذا ا�نبيه :ورتهص
هل يمكن أن يكون هذا ا�فهوم  ،وهو ا�فهوم ا�وافق اrي يفيد ¸ريم Dب الوا�ين ،ثم جاءنا بعد ذلك هذا ا�فهوم

  .الوا�ين؟؟ هذا صورة كون ا�نبيه ناسخا�كم اآلية ال¬ فيها إباحة Dب  ناسخاً 
 !صورة كون ا�نبيه يكون منسوخا 

;;    {لو ¤نت هذه اآلية  ف;;
ُ
فُهَما أ
ُ
فُهَما أ
ُ
فُهَما أ
ُ
��ُهَما أ �� جاءت  ،وبمفهومها ا�وافق وهو ¸ريم الåب ،بمنطوقها وهو اX¶ عن ا�أفف }فََال فََال فََال فََال ييييَُقل لَُقل لَُقل لَُقل ل

هل تكون هذه اآلية  ،)ل لو فرض هذانقو( ،ثم جاءت آية أخرى فيها ا�نصيص S م(وعية Dب الوا�ين ،متقدمة
هل يمكن أن يكون هذا؟ هذه صورة هذه ! فيكون منسوخا، rلك ا�فهوم ةهل تكون ناسخ) ال¬ افbضنا وجودها(

  ::::اختلف أهل العلم p هذه ا�سألة S قولwاختلف أهل العلم p هذه ا�سألة S قولwاختلف أهل العلم p هذه ا�سألة S قولwاختلف أهل العلم p هذه ا�سألة S قولw ؟ا�نبيه هل يكون ناسخا ومنسوخا ،ا�سألة
  .ابن قدامةواختاره  ا�مهور، هذا قول يكون ناسخا ومنسوخافقة قد وهو أن ا�نبيه أو مفهوم ا�وا: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول

إذن هم قاسوا ا�فهوم S ا�نطوق Þامع أن T منهما د�ل  ،قالوا أن ا�نبيه يفهم من اللفظ فهو ¤�نطوق: S ذلك د�لهمد�لهمد�لهمد�لهم
 . يمكن أن يستدل به S األحÉم ال(عية
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هذا هو قول ا�مهور وهذا هو د�لهم  ،ومنسوخاً  فيصح أن يكون ناسخاً  ،�نطوقهذا د�لهم أن ا�نبيه يفهم من اللفظ ¤
T منهما د�ل  ا يفهم من اللفظ S ما ينطق به اللفظ &احة Þامع أن�كما هو ظاهر قياس للمفهوم S ا�نطوق قياس 

 . ومنسوخا ناسخاً T منهما أن يكون  االستدالل به فصح يصح

، هذا قال به ال يصح أن يكون ا�نبيه أو مفهوم ا�وافقة ناسخا وال يصح أن يكون منسوخا�سألة أن p ا ::::القول ا:ا9القول ا:ا9القول ا:ا9القول ا:ا9
 . بعض الشافعية

ا�نبيه أو مفهوم اjطاب أو فحوى اjطاب *ها أسماء واحدة بأن مفهوم ا�وافقة أو ما يسS : Ï عدم جواز ذلك د�لهمد�لهمد�لهمد�لهم
 ، والقياس ال ينسخ وال يُنسخ به ،ا�نبيه قياس جò قالوا أن مفهوم ا�وافقة أو، �سÏ واحد

ً
كما مر معنا ال  والقياس إ©اال

، فأحد أنواعه اrي هو القياس ا�ò اrي هو عندهم قياسا جليا اrي يصح أن يكون ناسخا وال يصح أن يكون منسوخا
 .منسوخا ناسخا وال يكونهو مفهوم ا�وافقة كذلك ضمن القياس فال يصح أن 

بل هو  ،نمنع أن يكون مفهوم ا�وافقة أو ما يسÏ با�نبيه من باب القياس ا�ò :بأن نقول يناقش هذا ا��ليناقش هذا ا��ليناقش هذا ا��ليناقش هذا ا��لن أن يمك
 . هذا أقوى منه وليس هو ،ما يفهم من اjطاب ليس هو القياس اrي هو إ�اق فرع بأصل ،مفهوم اjطاب

نه أبل نقول  ،أو هو من باب القياس ا�ò ،هو القياس من أن مفهوم ا�وافقة إذن نمنع أن يكون ما ادعيتموه صحيحاً 
 
ً
 ،ألنه Èري �رى ا�نطوق p ا�اللة اً بأنه قياس عندكم فال يå تسميته قياس مفهوم اjطاب، وS فرض التسليم جدال

rلك ا�فهوم ال  ،الطبعا ا�نطوق أقوى من ا�فهوم بطبيعة ا� ،أو ال فحكمه حكم ا�نطوق p ا�اللة اً سواء سميتموه قياس
لكن  ،صول ألنه أقوىاألعلماء  هقرر ايع� إذا اجتمع مفهوم ومنطوق بدون تأريخ فإن ا�نطوق يقدم S ا�فهوم كم ،يقوى

ال مع� �نع ذلك، ألن العلماء يسوون p،  p حالة معرفة ا�اريخ فال مانع من رفع ا�نطوق با�فهوم وا�فهوم با�نطوق
 .p حالة عدم ا�عارضطبعا سيان عندهم  ،Éم ال(عية بw ا�نطوق وا�فهوماستنباط األح

حكم به هذا ال أفهم من ا�ديث فهما وأهذا جيد، كو\  نطوق ا�ديثستنبط حكما Êعيا بمنطوق اآلية أو بمأفكو\ 
بل ح�  ،م ا�خالفة عند أهل العلمبل إن مفهوم ا�وافقة أقوى من مفهو ا�وافقةمثال ا�فاهيم ليس فقط مفهوم  ،إشÉل فيه

 . ا�خالفw فيه إنما خالفوا S الصحيح p التسمية

نه نستدل با�فاهيم p ال(يعة كما نستدل بمنطوق اآليات أمن باب ا�نبيه S  االستطراد،من باب  مثال ا�مهور عندهم
د أن الغنم ال¬ تسوم أي ال¬ تر¾ أك^ ا�ول فيها ز®ة، يفي هذا يفيد ماذا؟ ،p سائمة الغنم الز®ة �قول اýX  ،واXصوص

 . ومفهوم ا�وافقة أقوى من مفهوم ا�خالفة كما أسلفنا ،أن الغنم ال¬ ال تسوم ال ز®ة فيها نفهم منه مفهوم ×الفة

وافقة فيكون موافق أما مفهوم ا� ،الفرق بw مفهوم ا�خالفة ومفهوم ا�وافقة أن مفهوم ا�خالفة عكس ا�كم ال(«
;;    {للحكم إما من باب أوÀ أو من باب السواء كما سبق معنا p قوR تعا�  ف;;

ُ
فُهَما أ
ُ
فُهَما أ
ُ
فُهَما أ
ُ
��ُهَما أ �� شد من أفهنا اX¶ عن الåب  }فََال فََال فََال فََال ييييَُقل لَُقل لَُقل لَُقل ل

ا�كم من باب ا�ساواة  ادقد يكون لزوم ا¸ ،إذن مفهوم ا�وافقة يكون ا�كم واحد øهما حرام ،اX¶ عن ا�أفف
أو من باب ا�كم أن هذا من باب أوÀ كما p قضية ¸ريم الåب للوا�ين بناء  ،ويw كأكل ما ا�تيم و¹حراقهبw ا�تسا

  .S ¸ريم ا�أفف منهما
 : إÈاز ال�م السابق

نا فه ،وذلك ألن ا�نبيه يفهم من اللفظ فهو ¤�نطوق ،الصحيحالصحيحالصحيحالصحيحالقول القول القول القول S S S S ا�نبيه قد يكون ناسخا ومنسوخا عند ا�مهور 
ø امع أنÞ ا�نطوق S االستداللمنها يصح  قياس للمفهوم »Ê به وُيؤخذ منه حكم . 
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والقياس *ه ال يصح أن  ،وهو قول بعض الشافعية أنه ال يكون ناسخا وال يكون منسوخا ألنه قياس جò :القول ا:ا9القول ا:ا9القول ا:ا9القول ا:ا9
 . يكون ناسخا وال منسوخا كما سبق معنا

حكمكم S مفهوم ا�وافقة أو ا�نبيه بأنه قياس جò ال  نقول أن د�ل الشافعية بأن للللنناقش هذا ا��نناقش هذا ا��نناقش هذا ا��نناقش هذا ا��يمكن أن فنحن 
فهذا ليس مثل  ،ال ذلك القياس اrي °تاج إ� فرع وأصل وعلة ،ويفهم من اللفظ ،�اذا؟ ألنه يفهم من اjطاب ،يصح
ح� من خالف p صحة القياس ¤لظاهرية مفهوم ا�وافقة لم kالف فيه  أقول rلك منه، ظهرأبل هو أقوى منه و ،هذا

 .و�وهم، ومن خالف فيه فإنما خالف p التسمية فحسب
األحÉم  منوما ثبت  ؟األحÉم بعلة ا�نطوق منوما ثبت     إذا نُسخ ا�كم p ا�نطوق هل يُنسخ ا�كم p ا�فهوم؟إذا نُسخ ا�كم p ا�نطوق هل يُنسخ ا�كم p ا�فهوم؟إذا نُسخ ا�كم p ا�نطوق هل يُنسخ ا�كم p ا�فهوم؟إذا نُسخ ا�كم p ا�نطوق هل يُنسخ ا�كم p ا�فهوم؟مسألة مسألة مسألة مسألة 

 . هذه ثالث مسائل؟ بمفهوم ا�خالفة منه

Àا�سألة األو : ُ   ؟ا�فهوم حكم سخ ا�كم p ا�نطوق هل يُنسخإذا ن
  ؟)األصل( ا�نطوقا�كم p هل يُنسخ بنسخ ) ا�قيس عليه( األحÉم بعلة ا�نطوق منما ثبت  :ا�سألة ا:انية
  ؟ما ثبت p األحÉم بمفهوم ا�خالفة منه هل يكون منسوخا إذا نُسخ ا�نطوق :ا�سألة ا:ا:ة

ا�فهوم وفيما ثبت p أنه إذا نُسخ ا�كم p ا�نطوق بطل ا�كم وهو  ها قول ا�مهورفيورجح  ذكرها ا�ؤلف رÒه اهللا
 . بعلته أو بمفهوم ا�خالفة منه

نه إذا نسخنا نصاً Êعيا فيه مفهوم موافقة وفيه أوهو  ،ا�سائل ا:الث جعلتها واحدة ألن ا�كم فيها عند ا�ؤلف واحد
 . ن هذه األمور ا:الثة *ها تكون منسوخةإمفهوم ×الفة وفيه قياس ف

 ا�نطوق ما تعريفه؟ ا�نطوق ما تعريفه؟ ا�نطوق ما تعريفه؟ ا�نطوق ما تعريفه؟     

 . هو ما دل عليه اللفظ p �ل اXطق كداللة اللفظ با�طابقة أو ا�ضمن أو �و ذلك: ا�نطوق

;;    {هذا منطوق اآلية  ،مثال ذلك ¸ريم ا�أفف من الوا�ين ف;;
ُ
فُهَما أ
ُ
فُهَما أ
ُ
فُهَما أ
ُ
��ُهَما أ �� ;;    فََال فََال فََال فََال {ه اآلية هذ تلو نُسخ ،}فََال فََال فََال فََال ييييَُقل لَُقل لَُقل لَُقل ل ف;;

ُ
فُهَما أ
ُ
فُهَما أ
ُ
فُهَما أ
ُ
��ُهَما أ �� بطل  }ييييَُقل لَُقل لَُقل لَُقل ل

إذا نسخنا األصل وهو حرمة ا�أفف فما يفهم منه ولو ¤ن مفهوم موافقة يُنسخ ، ألصله فهوم تبعاً ا�¸ريم الåب اrي هو 
 . لنسخ األصل أيضا تبعاً 

فعندنا يرتفع ) ننننال يقال يقال يقال يق���� القا القا القا القا���� وهو غضبا وهو غضبا وهو غضبا وهو غضبا(إذا نسخ حديث  ن،قضاء القا� وهو غضباعن ¶ اXلو نُسخ : ا�الة ا:انية
 ،إذا فهم منه أيضا قضاء القا� وهو جائع أو عطشان فهو مفهوم موافقة ،حكم ا�نطوق وهو قضاء القا� وهو غضبان

ألن هذا يؤدي إ� خطأ p ا�كم، فحw إذن إذا  هألن ا�ع� هنا أن القا� إذا ¤ن مشوش اrهن فإنه ال يصح قضاء
 .فننسخ حكم قضاء القا� وهو جائع تبعا ألصله ،ا�فهومنسخنا ا�كم ا�نطوق نسخنا حكم 

 ما ثبت من األحÉم بعلة ا�نطوق p إذا نُسخ ا�كم p ا�نطوق يُنسخ : مثال ا�الة ا:انية

فإذا نسخنا هذا ا�كم فإننا نبطل مفهوم هذه العلة وأن ما لم يسكر فليس ) سكر حرامسكر حرامسكر حرامسكر حرامT مُ T مُ T مُ T مُ : (قوR ص� اهللا عليه وسلم
طبعا هذه مسائل فرضية  ،سكرين فإننا نبطل هذا القياس ألننا أبطلنا أصلهفلو قسنا اXبيذ S اjمر p كونهما مُ  ،بمحرم

 .لكنها لإلفهام
 إذا نُسخ ا�كم p ا�نطوق هل يُنسخ مفهوم ا�خالفة منه؟ إذا نُسخ ا�كم p ا�نطوق هل يُنسخ مفهوم ا�خالفة منه؟ إذا نُسخ ا�كم p ا�نطوق هل يُنسخ مفهوم ا�خالفة منه؟ إذا نُسخ ا�كم p ا�نطوق هل يُنسخ مفهوم ا�خالفة منه؟ : : : : ا�سألة ا:ا:ةا�سألة ا:ا:ةا�سألة ا:ا:ةا�سألة ا:ا:ة

، تسوم فيها ز®ة تر¾ هذه منطوقها أن الغنم ال¬) غنم الز®ةغنم الز®ةغنم الز®ةغنم الز®ةp سائمة الp سائمة الp سائمة الp سائمة ال(مثاR ما ذكرته قبل ذلك p قوR ص� اهللا عليه وسلم 
؟؟  افهل إذا نُسخ حديث سائمة الغنم هل يُنسخ مفهوم ا�خالفة منه، مفهوم ×الفة أن ال¬ ال تسوم ال ز®ة فيهايؤخذ منه 
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 . قول ا�مهور وهذه أمثلته إذن هذا هو، هذا S قول ا�مهور نعم هذا يُنسخنعم هذا يُنسخنعم هذا يُنسخنعم هذا يُنسخنه ال ز®ة p الغنم الغ± سائمة؟ أوهو 

 ويُنسخ ما ثبت من األحÉم بعلة ا�نطوق ة،ا�وافقمفهوم ا�نطوق فإنه يُنسخ حكم p ا�مهور يقولون بأنه إذا نُسخ ا�كم 
 .ا�خالفة منهويُنسخ ما ثبت من األحÉم بمفهوم  p القياس،

 ))))OîOîOîOî((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
منطوق  ،وهو إذا نُسخ ا�كم p ا�نطوق، p ا�كم الشbاكهاا�ؤلف نظراً  قد تناوXا p ا�لقة السابقة مسائل ثالث د�ها

 هل يُنسخ حكم مفهومه ا�وافق؟، آية أو منطوق حديث

;;    {: مثل ما مثلنا به p اآلية ف;;
ُ
فُهَما أ
ُ
فُهَما أ
ُ
فُهَما أ
ُ
��ُهَما أ �� ، نُسخ حكم Dب الوا�ين اrي يُفهم منه من باب أوÀ! فيكون هذا إذا نُسخ }فََال فََال فََال فََال ييييَُقل لَُقل لَُقل لَُقل ل

  .األوÀا�سألة هذه 
 ؟هل يُنسخ ما ثبت من األحÉم بعلة ا�نطوق! إذا نُسخ ا�كم p ا�نطوق ا�سألة ا:انية

 هل يُنسخ T ما شار}ه p هذه العلة وأ�قناه به؟ ! إذا نص الشارع أن علة ¸ريم اjمر Z اإلسÉر ثم نُسخ هذا اXص: مثال

 خ مفهومه ا�خالف؟ هل يٌنس! إذا نُسخ ا�كم ا�نطوق ا�سألة ا:ا:ة

، َفيُفهم منه بمفهوم ا�خالفة أن الغنم ال¬ ال تسوم ال ز®ة فيها ،)ز®ةز®ةز®ةز®ةp الغنم السائمة p الغنم السائمة p الغنم السائمة p الغنم السائمة (مثل قول اýX ص� اهللا عليه وسلم 
 هل إذا نُسخ هذا اXص نُسخ ا�فهوم ا�خالف؟ 

 . . . . ا�مهور يقولون نعم يُنسخا�مهور يقولون نعم يُنسخا�مهور يقولون نعم يُنسخا�مهور يقولون نعم يُنسخ
أنه نسخ  ووجهة نظرهمووجهة نظرهمووجهة نظرهمووجهة نظرهم، ونسبه ا�ؤلف Fعض ا�نفية ن ذلك ال يعد نسخاً بعض الشافعية أ القول ا:ا9القول ا:ا9القول ا:ا9القول ا:ا9وخالف p ذلك وهو 

 . بالقياس والقياس ال يُنسخ به

 ،د�ل ألصحاب القول األولأيضا ��ل القول ا:ا9 وهو  نقاشوهذا  ،ألن هذه فروع تابعة ألصل وقو¥م هذا غ± صحيحوقو¥م هذا غ± صحيحوقو¥م هذا غ± صحيحوقو¥م هذا غ± صحيح
هذه فروع تابعة ألصل وهو هذا  ؛نصوص عليهاا�علة الواإل�اق ب ،ومفهوم ا�وافقة ،فهذه األمور ا:الثة مفهوم ا�خالفة

 . وهذا د�ل ا�مهور ،فإذا سقط حكم األصل سقط حكم هذه الفروع ،اXص

 ،*ها فروع ¥ذا اXصهذه أو مفهومه ا�خالف أو علته  ا�وافق خذ من مفهومهؤما ي ،نقول عندنا أصل وهو نص R منطوق
 . وبهذا نكون انتهينا من هذه ا�سألة ،لفروع بطبيعة ا�الفإذا نُسخ األصل ذهبت ا

     ؟ أو طرق معرفة النسخ؟ أو طرق معرفة النسخ؟ أو طرق معرفة النسخ؟ أو طرق معرفة النسخيعرف النسخيعرف النسخيعرف النسخيعرف النسخ    بمبمبمبم وهو مهم جدا مبحثب�تم هذا ا�نهج 
يعرف يعرف يعرف يعرف بل بل بل بل  بد�ل القياسبد�ل القياسبد�ل القياسبد�ل القياسوال وال وال وال  النسخ ال يعرف بد�ل العقلالنسخ ال يعرف بد�ل العقلالنسخ ال يعرف بد�ل العقلالنسخ ال يعرف بد�ل العقلنقول أن وقبل ذلك  ،نذكر منها �س طرق ،يعرف النسخ بطرق

، rا ال يقبل øم بعض ا�عا&ين اآلن، وهذا ذكر عن ال يقبل قوR إال بد�ل نقòفشخص يد« النسخ  أي ،باXقلباXقلباXقلباXقل
بعضهم، يقول أنه لو عندنا مسألة من ا�سائل أو قضية من القضايا ال(عية وZ ال تناسب العS õ زعمهم، فيمكن أن 

 .Èتمع العلماء ويقررون نسخ هذه القضية
*ه طريقه اXقل، وال نقبل النسخ إال بد�ل نقò معروف، والوقت أيضاً وأن هذا فنقول هذا ال يمكن وال Èوز فهذا 
    .اXاسخ متأخر عن ا�نسوخ ح� نعرف

 Z ما Z ما Z ما Z قليةماXاسخ وا�نسوخ اXقليةطرق معرفة اXاسخ وا�نسوخ اXقليةطرق معرفة اXاسخ وا�نسوخ اXقليةطرق معرفة اXاسخ وا�نسوخ اX؟؟؟؟طرق معرفة ا 
 )كنت نهيتكم عن زيارة القبور أال فزوروهاكنت نهيتكم عن زيارة القبور أال فزوروهاكنت نهيتكم عن زيارة القبور أال فزوروهاكنت نهيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها( �  مثال ذلك قول اýX ،ـ أن يكون النسخ مذكورا p لفظ اXص ال(«ـ أن يكون النسخ مذكورا p لفظ اXص ال(«ـ أن يكون النسخ مذكورا p لفظ اXص ال(«ـ أن يكون النسخ مذكورا p لفظ اXص ال(«////

ترخيص  )كنت رخصت لكم p جلود ا�يتة فال تنتفعوا بهاكنت رخصت لكم p جلود ا�يتة فال تنتفعوا بهاكنت رخصت لكم p جلود ا�يتة فال تنتفعوا بهاكنت رخصت لكم p جلود ا�يتة فال تنتفعوا بها( �وقوR  ،وا�نسوخ اX¶ عن زيارتها ،اXاسخ األمر بزيارتها
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 .ابه االنتفاعثم جاء p نص واحد عدم 
مثال ، فيكون هذا ا�اريخ متأخر عن القضية ا�نسوخة ،،،،ويكون ا�نسوخ معلوما تقدماويكون ا�نسوخ معلوما تقدماويكون ا�نسوخ معلوما تقدماويكون ا�نسوخ معلوما تقدما أن يذكر الراوي تاريخ سماعهأن يذكر الراوي تاريخ سماعهأن يذكر الراوي تاريخ سماعهأن يذكر الراوي تاريخ سماعه ــــ1111

 .سمعت >م الفتح كذا و}ذا :ك قول الراويذل
وá غزوة خيØ أمر اp،  ýX >م خيØ ¤ن أن ذلكبوقد &ح بعض العلماء  ،¸ريم �وم ا�ُُمر األهلية ¤ن >م خب±مثال 
و®ن قبل  ،Øعندنا نص °دد ا�اريخ أن ا�حريم ¤ن >م خي ، إذاً بإكفاء القدور ال¬ ُطبخت فيها �وم ا�ُُمر األهلية �

 . ذلك مباح

PPPP 
ُ
ä ـ أن 
ُ
ä ـ أن 
ُ
ä ـ أن 
ُ
ä اذا ¤ن اإل©اع حجة؟ تعليل ،ع األمة أن هذا ا�كم منسوخ وأن ناسخه متأخرع األمة أن هذا ا�كم منسوخ وأن ناسخه متأخرع األمة أن هذا ا�كم منسوخ وأن ناسخه متأخرع األمة أن هذا ا�كم منسوخ وأن ناسخه متأخرمِ مِ مِ مِ ـ أن� : 

ُ
ä ألن هذه األمة ال S مع

S أن هذا ا�كم ناسخ  قاطبة بال خالف العلماء فإذا أ©ع ،سواء أبدوه أو لم يبدوه ة، عندهم نقل عندهم نص،ضالل
ل R ابن السمعا9 صاحب مثّ  وخ وأن ناسخه متأخر إذاً فإنه يثبت هذا طريقاً �عرفة اXاسخ وا�نسوخ،وهذا ا�كم منس

فلما جاءت الز®ة  ،wلم¤ن هناك حقوق ما�ة موجودة S ا�س ،نسخ وجوب الز®ة لغ±ها من ا�قوق ا�ا�ةبقواطع األدلة 
 . فال واجب غ± الز®ة

أنه  �ب اjمر p الرابعة اrي رواه أبو داود والbمذي عن معاوية ر� اهللا عنه عن اýX ل بعضهم Æديث قتل شارومثّ 
قال ©اعة دل  ،هذا ا�ديث منسوخو"قال اXووي Ê pح مسلم  )فإن >د p الرابعة فاقتلوهفإن >د p الرابعة فاقتلوهفإن >د p الرابعة فاقتلوهفإن >د p الرابعة فاقتلوه    ،،،،من Êب اjمر فاجتوهمن Êب اjمر فاجتوهمن Êب اjمر فاجتوهمن Êب اjمر فاجتوه(قال 

 . "اإل©اع S نسخه

ال °ل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث اXفس باXفس وا:يب الزا9 ال °ل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث اXفس باXفس وا:يب الزا9 ال °ل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث اXفس باXفس وا:يب الزا9 ال °ل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث اXفس باXفس وا:يب الزا9 (حديث  هنسخوقال بعضهم " إكمال لقول اXووي
 .ه.ا) وا�ارك �ينه ا�فارق للجماعةوا�ارك �ينه ا�فارق للجماعةوا�ارك �ينه ا�فارق للجماعةوا�ارك �ينه ا�فارق للجماعة

ُ  ،و¹نما ¤ن هذا p أول األمر" :الbمذي بعد روايته ¥ذا ا�ديث يقول وهكذا روى �مد ابن إسحاق عن �مد  ،سخ بعدثم ن
 )فاقتلوهفاقتلوهفاقتلوهفاقتلوهمن Êب اjمر فاجتوه فإن >د p الرابعة من Êب اjمر فاجتوه فإن >د p الرابعة من Êب اjمر فاجتوه فإن >د p الرابعة من Êب اjمر فاجتوه فإن >د p الرابعة ( أنه قال �عن اýX ر� اهللا عنه  عبد اهللابن ا�نكدر عن جابر بن 

³ اýX ص� اهللا عليه وسلم بعد ذلك برجل قد Êب اjمر p الرابعة فåبه ولم يقتله
ُ
فهذا عمدة اإل©اع وفيه - قال ثم أ

�و  �يب عن اýX ؤن قبيصة عن ذو}ذلك روى الزهري ع -:نص هنا، وهو فعل اýX، ومازXا ø pم الbمذي، يقول
ال نعلم بينهم  والعمل S هذا ا�ديث عند >مة أهل العلم ،فرفع القتل و®ن رخصة -القول مازال للbمذي - قال، هذا

 . الرابعةا�رة أي أنه ال يقتل شارب اjمر p  .ه.ا "p ذلك p القديم وا�ديث ااختالف

يقتل شارب اjمر إن >د p  :فقال وخالف p ذلك ابن حزم، اض عن طائفة شاذةوقد نقل اjالف p ذلك القا� عي
ن القتل p الرابعة من أ" :فقال الواردة p هذا اFاب،األحاديث  هلشيخ اإلسالم ابن تيمية بw هذ لطيف ©ع هناكو ،الرابعة

p  هفيحمل األمر بقتل ،ولم يقتله هجت بدون قتله فإن رأى أن الفساد يندفع ،اrي يرجع p تقديره إ� اإلمام ،باب ا�عزير
من باب  أي إن شئتم أن تقتلوه اقتلوه،" S ا�خي± ال S اإللزام -اrي صححه ©اعه من أهل العلم-الرابعة p ا�ديث 

ل اrي يلقب Æمار كما p قصة الرج ،rلك �ا رأى اýX ص� اهللا عليه وسلم اندفاع الفساد بعدم القتل لم يقتل ،ا�عزير
³ به كث±اً فلعنه أحد الصحابة أظنه خا�اً فقال

ُ
ال تلعنه فإنه : لعنه اهللا ما أك^ ما يؤA به فيجت ألجل اjمر، فقال: عندما أ

 .°ب اهللا ورسوR وجته
اب ا�عزير إذا S ا�خي± من بوقد تكرر هذا من عمر p عهده فبعضهم جته سبع مرات، فع� هذا يكون هذا ا�ديث 

، وا�عزير قد يصار إ�ه إ� حد القتل إن رأى اإلمام أن ا�صلحة العليا لتين رأى اإلمام أن األمر ال ينصلح إال بهذا
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 .الردع إال بهذا نولإلسالم p هذا، وأنه ال يمك
خالف فيها ابن حزم، ونقل  إذاً مسألة قتل شارب اjمر p الرابعة ليس فيها إ©اع حقي½، الصحيح أن فيها خالف، وقد

ا�وسط p هذا وا�مع بw األحاديث الواردة p القا� عياض عن طائفة أنهم خالفوا، و}ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يرى 
 .هذا اFاب، وهو اrي يظهر �

OOOOاسخ وا�نسوخXاسخ وا�نسوخـ أن ينقل الراوي اXاسخ وا�نسوخـ أن ينقل الراوي اXاسخ وا�نسوخـ أن ينقل الراوي اXا رخ� " مثل قول الراوي ،،،،ـ أن ينقل الراوي اX ا�تعة فمكثنا     �    رسول اهللا ص pهنا ف" ثالثا ثم نهانا عنها
 .� وليس قول اýX ،¸ديد اXاسخ وا�نسوخ هذا قول الراوي

9ô بن كعب 
ُ
مر بالغُ (و}ذلك قول أ

ُ
¤ن p  ،رواه أبو داود والbمذي وصححه )سل¤ن ا�اء من ا�اء رخصة p أول اإلسالم ثم أ

فإذا  منك أو من زوجك، أي ال Èب الغسل ح� kرج ا��) ا�اءا�اءا�اءا�اءإنما ا�اء من إنما ا�اء من إنما ا�اء من إنما ا�اء من (أول اإلسالم قال اýX ص� اهللا عليه وسلم 
 ، اإليالج دون قذف ¤ن رخصة أي فإنه ال يغتسل وال Èب عليه حصل

ُ
إذا إذا إذا إذا (مر بالغسل كما p حديث >ئشة ثم نسخ وأ

فلو أولج  ،بمع� أن الغسل ¤ن بإخراج ا�� فقط أي بالقذف ،كما ورد p الصحيحw )مس اjتان اjتان وجب الغسلمس اjتان اjتان وجب الغسلمس اjتان اjتان وجب الغسلمس اjتان اjتان وجب الغسل
سواء قذف أو لم  ،ثم جاء األمر بالغسل عند اإليالج، ¤ن هذا p أول اإلسالم رخصة ،ولم يقذف فال غسل عليه واجب

 : فأصبح الغسل واجب p حا�w ،يقذف

 .p حالة القذف سواء أولج أو لم يولج-/
 . وá حالة اإليالج سواء قذف أو لم يقذف-1

¤ن آخر األمرين من رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم ترك الوضوء Ýا مست "ر� اهللا عنه  قول جابر: و}ذلك من األمثلة
ثم جاءت الرخصة  ،و®ن ذلك p أول اإلسالم ،أي طبخت باXار ،أمر بالوضوء من اللحوم إذا مستها اXارهناك  فÉن" اXار

 . منسوخاذكر فذكر ناسخا و"ب ولم يتوضأ ذهثم أكل اýX كتف شاة "p ذلك فأصبح ال Èب فيها الوضوء كحديث 

0000     ýXآخر حياة ا p ين أسلمØjـ أن يكون راوي أحد ا ýXآخر حياة ا p ين أسلمØjـ أن يكون راوي أحد ا ýXآخر حياة ا p ين أسلمØjـ أن يكون راوي أحد ا ýXآخر حياة ا p ين أسلمØjواآلواآلواآلواآل    �ـ أن يكون راوي أحد ا ýXخر لم يصحب ا ýXخر لم يصحب ا ýXخر لم يصحب ا ýXأول اإلسالم    �خر لم يصحب ا p أول اإلسالمإال p أول اإلسالمإال p أول اإلسالمإال p أن نتحرى  أي إال
األوÀ أو أسلم p السنة واحد وحديث رواه  ،p السنة السابعةإال أسلم  واحد مافحديث رواه  ،حال الراوي وحال ا�روي

ا رواه إذا ¤ن ×الف �مباÊة نفهم أن هذا اrي رواه من أسلم p السنة السابعة هو ناسخ ف ،ثم توá للهجرة مثالا:انية 
 .اrي توp á السنة ا:انية

 أخرج أÒد p مسنده وأصحاب السM األربعةوأô هريرة ر� اهللا عنهما، فقد  طلق رواية ذلك مثاليذكر أهل العلم ¥ذا 
Ø قال فهذا اj)هل هو إال بضعة منكهل هو إال بضعة منكهل هو إال بضعة منكهل هو إال بضعة منك(فقال  ،ئل عن الوضوء من مس اrكرسُ  �أن اýX : "بن عò ر� اهللا عنه طلقعن 

 .يفيد عدم وجوب الوضوء من مس اrكر أهل العلم
من من من من (قال  �أن اýX وعند اFيه½ p سننه وا�اكم p ا�ستدرك عن أô هريرة ر� اهللا عنه وá حديث p ا�سند أيضا 

 .هذا يفيد وجوب الوضوء من مس اrكر) أفأفأفأف3333 بيده إ� ذكره ليس دونه سb فقد وجب عليه الوضوء بيده إ� ذكره ليس دونه سb فقد وجب عليه الوضوء بيده إ� ذكره ليس دونه سb فقد وجب عليه الوضوء بيده إ� ذكره ليس دونه سb فقد وجب عليه الوضوء
 نظرنا إ�كيف عرفنا ذلك؟؟  ،حديث أô هريرة متأخر عن حديث طلقلو نظرنا نظرة إ� هذا ا�روي ومن رواه، نرى أن 

 wالكريم wآخر حياة ونظرنا إ� سنة وفاتهما وروايتهما عن احال الصحابي p ص� اهللا عليه وسلم، أبو هريرة أسلم ýX
 ýXوبعد وفاة طلق  �ا òاهللا عنه، فبن ع �اهللا عن ا�ميعر �هريرة ناسخ �ديث طلق ر ôبغض يكون حديث أ ،

نا اXظر عن أن حديث طلق قد ضعفه ©ع من أهل العلم، قال اXووي p ا�جموع أنه ضعيف باتفاق ا�فاظ، فنحن نظر
فيكون  إ� ا�ديثw من حيث ا�اريخ، فوجدنا أن أبا هريرة لم يسلم إال p السنة السابعة وطلق قد توá قبل هذه السنة،
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  .عما�حديث طلق متقدم S حديث أô هريرة ر� اهللا عن 
 : وá نهاية هذا ا�نهج نوجز ا�نهج p �اور ثالثة

ا�عرف p S فتساعد  ،حات ا�نطقية ال¬ تثار p كتب األصول والعقيدةـ ا�قدمة ا�نطقية وا�تعلقة با�صطل/
 .مصطلحات العلماء وفهم كتب أصول الفقه

  .ثم مبحث الكتاب، ـ مباحث الكتاب العزيز واألدلة ال(عية إ©اال1
Pال(يعة و p ـ ال�م عن النسخ áمباحثه. 
 . وصحبه وسلمص� اهللا S نبينا �مد وS آR اهللا أعلم وو
 

 وفضله ومّنه و}رمه هللاÆمد  تتم
 


