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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
                                  

 ( مف سكرة البقرة.106مف اآلية رقـ ) (1)
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 مقدمة

 كفػكا   لػو يكػف كلػـ يكلػد كلػـ يمػد لػـ الذي الصمد الفرد   األحد   الكاحد   هلل الحمد  
 الجامةػة كالقػدرة   الكاسػةة كالرحمػة   الكازعػة كاآلالء   السػابةة المػنف   صاحب   أحد

كأصػػػمن كأسػػػمـ عمػػػ  ال نحصػػػن ءنػػػاء  عميػػػؾ أنػػػت كمػػػا أءنيػػػت عمػػػ  نفسػػػؾ  
الحسػػنة   ةالمبةػػكث رحمػػة لمةػػالميف  الػػذي ةمػػه رسػػالة راػػو بالحكمػػة كالمكعظػػ
 فصل الميـ عميو كسمـ فن األكليف كاآلخريف  أفضل صبلة كتسميـ.

 كبةد  

لما كاف النسخ مف المباحث الميمة التن اختمف فييا الناس بصفة      
فيناؾ مف أنكر كقكعو فن  عامة كعمماء األصكؿ بصفة خاصة قديما  كحديءا  

القرآف الكريـ أك السنة المطيرة  كىناؾ مف أنكر كقكعو فن شريةة كاحدة 
ةينما جكازه ةيف الشرائع  حت  أف مف لـ ينكره منيـ مف أسرؼ فيو كمنيـ 
مقتصد. كما أف غير المسمميف اختمفكا فيما ةينيـ عميو أيضا  كأف المنكريف 

لؾ ليكى فن نفكسيـ أك لسكء فيـ منيـ أك لو عقبل  كسمةا  إنما فةمكا ذ
لمةن  يريدكنو كلكف ال ُيطمةكف عميو غيرىـ  ألنيـ فن الكاقع يقركف بو 
 كلكف يجحدكف مكاةرة كعنادا  كىؤالء ىـ الذيف يقكؿ هللا فييـ:"
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   "(1) 

شػػػريةتنا كلكػػػنيـ ينكػػركف أف تكػػػكف شػػريةتنا الةػػػراء ناسػػػخة  أك يقػػركف بػػػو فػػن
 لشريةتيـ. 

مػػػة التػػػن تتطمػػػب مػػػف البحػػػث فػػػن النسػػػخ مػػػف المكضػػػكعات الميليػػػذا كػػػاف   
الباحػػػث أف يتحسػػػػس مػػػكاطف الخطػػػػ  كأف يسػػػير عمػػػػ  ركيػػػة مػػػػف أمػػػره حتػػػػ  
يكشػػػف مػػػكاطف الخػػػبلؼ كيةػػػرؼ مكضػػػع قدمػػػو حتػػػ  ال يػػػزكؿ كيحيػػػد عػػػف 

ألف مكضكع النسخ فن بةض األحياف يتصل بالةقيدة  الطريق المستقيـ  ذلؾ
كىك إذا كاف يتصل فن نسػخ شػريةة بشػريةة أخػرى كىػل ىػذا جػائز ككاقػع أـ 

 كىل نسخ بةض آيات القرآف بالسنة النةكية الشريفة؟ ؟ال

لذا كءر الجدؿ فن النسخ ةيف المسمميف كغيرىـ؛ ألف النسخ متشةب الطرؽ  
اف سبلحا  فن يد أعداء اإلسبلـ مف مف ناحية كمف ناحية أخرى  فك

مستشرقيف الذيف طةنكا بو  فن صدر اإلسبلـ المبشريف ك الالممحديف ك 
الحنيف كأءاركا الشككؾ حكلو حت  ت ءر ةيـ فريق ممف ينتمكف إل  الةمـ فن 
اإلسبلـ فقد اغتر ةزخرؼ أقكاليـ كانخدع ب قكاليـ كتمةيساتيـ ف نكر كقكع 

لكريـ ةل إنيـ أنكركا أيضا  أخبار صحيحة مف النسخ فن أي مف القرآف ا
كىـ يريدكف ةذلؾ لكا ب قاكيل فن الفقو اإلسبلمن السنة النةكية الشريفة  كتقك  

طفاء نكر هللا ب فكاىيـ  كلكف ىييات ىييات؛ ألف المكل  عز كجل ي ة  إ

                                  
 ( مف سكرة النمل.14مف اآلية رقـ) (1)
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 إال أف يتـ نكره كلك كره الكافركف. فيقكؿ تةال :
  
  
  
  

  
  

 " (1) 

األحكاـ مف األسس األكل  الستنباط يضاؼ إل  ذلؾ أف النسخ يةد  
رضن هللا -و عم  ذلؾ عمن ةف أةن طالببنالشرعية مف مصادرىا كما 

لمسجد الجامع بالككفة فرأي فيو رجبل  ُيةرؼ عندما دخل يكما  ا -عنو
بةةدالرحمف ةف دأب ككاف صاحبا ألةن مكس  األشةري كقد تحمق الناس 
–عميو يس لكنو كىك يخمط األمر بالنين كاإلباحة بالحظر فقاؿ لو عمن 

أتةرؼ الناسخ كالمنسكخ؟ قاؿ: ال قاؿ: ىمكت كأىمكت كأخذ  -رضن هللا عنو
 لو ال تقض فن مسجدنا ىذا بةد "عم  أذنو ففتميا كقاؿ 

فن الناس إال ءبلءة أمير أك م مكر كرجل  نكقاؿ حذيفة ةف اليماف ال يقض
-عرؼ الناسخ كالمنسكخ كالرابع متكمف أحمق كقد ركي عف اةف عباس

 أنو فسر الحكمة فن قكلو تةال :"  -رضن هللا عنو
    

   
                                  

 ( مف سكرة آؿ عمراف.149مف اآلية رقـ) (1)
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فسرىا بمةرفة ناسخ القرآف كمنسكخو كمحكمو كمتشاةيو  (1)"

 كمقدمو كمؤخره كحبللو كحرامو كاآلءار فن ىذا كءيرة ال تحص .

إزالػػػة  المخمصػػػيف الصػػػادقيف فػػػنلػػػذا أردت أف أسػػػيـ مػػػع مػػػف أسػػػيمكا مػػػف    
ممف خفن عميو أمر النسخ كحقيقتو حت  يستةيف ليـ ما خفن عمييـ    المبس

 -عػػػز كجػػػل–فتطمػػئف نفكسػػػيـ  كتػػزكؿ شػػػةييـ  فػػػأذا عمػػـ ىػػػؤالء أف المػػكل  
ػأرسل الرسل جميةا  بشرائع مزكدة بالحكـ  كالنصح لؤلمػـ  ف   ػر  مُ  ف  م  ةنسػخ  ل  س 

ةتءةيت شريةة مف كاف  ل  س  ر  مُ  ف  ةت  كم  ت  ءبات أخرى قد كُ شريةة قد كانت  كا  
أنػو مؤقػت إلػ  كقػت يةينػو   -عػز كجػل–قةمو  كمف مرسل بػ مر قػد عمػـ هللا 

كأمد يحدده  ءـ ينسخو بما ىك خير لمةباد فن الةاجل  كأنفع ليـ فن اآلجػل  
حكمػة  فأذا عممكا ذلؾ  أدركػكا -اةكاأك بما ىك مءمو  أك أشد منو ليمتحنكا كيء

 النسخ.

لةممػػػػاء مػػػػف الصػػػػحابة كالتػػػػابةيف فػػػػن الناسػػػػخ كالمنسػػػػكخ ألف كقػػػػد تكمػػػػـ ا    
 مة لمفقيو.ميمةرفتيما مف األمكر ال

فػن  -رحمػو هللا تةػال -اإلمػاـ الشػافةن–كأكؿ مف حرر الكبلـ فػن النسػخ    
رسػالتو  ككتابػو أحكػاـ القػرآف  كلقػد اعتةػػره ال مػف قةيػل ةيػاف األحكػاـ  ال مػػف 

                                  
 مف سكرة البقرة. (269اآلية رقـ) (1)
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النسػخ إلةػاء لمػنص  كلكنػو يةتةػره إنيػاء قةيل إلةاء النصكص  فيك ال يةتةػر 
 لحكـ النص.

ءػػـ اختمػػف المتػػػ خركف فيػػو: فمػػػنيـ مػػف نيػػػو سػػنة المتقػػػدميف  كمػػنيـ مػػػف    
 خالف.

فمػػػػف المتػػػػ خريف مػػػػف قػػػػاؿ: لػػػػيس فػػػػن كتػػػػاب هللا سػػػػبحانو كتةػػػػال  ناسػػػػخ كال  
 كاتبع غير سةيل المؤمنيف.  منسكخ  ككاةر الةياف

 األخبار  كاألمر كالنين كىك قكؿ عظيـ. كمنيـ مف قاؿ: النسخ يككف فن  

ذا كمػنيـ مػػف قػاؿ: الناسػػخ كالمنسػكخ مرجةػػو إلػ  اإلمػػاـ ينسػخ مػػا شػاء  كىػػ  
إال بالكحن مػف هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-؛ ألف النسخ لـ يكف إل  النةنقكؿ أعظـ مف سابقو

 تةال   فكيف يككف لئلماـ.

عػػز -فػػن المتةةػػدات؛ ألف هللف النسػػخ إنمػػا يكػػكف كقػػاؿ جميػػكر الةممػػاء: إ  
 أي كقػػت شػػاء  ءػػـ يتةةػػدىـ بةيػػر ذلػػؾأف يتةةػػد خمقػػو بمػػا شػػاء  إلػػ   -كجػػل

فيكػػكف النسػػخ فػػن األمػػر كالنيػػن  كمػػا كػػاف فػػن مةنػػاه  أمػػا الخةػػر الػػذي لػػيس 
 بمةن  الطمب  فبل يدخمو النسخ. 

ليػػذا كتػػب فػػن النسػػخ المتقػػدمكف كالمتػػ خركف  ككانػػت مػػذاىةيـ ةػػيف تكافػػق    
نكػػار: فمػػنيـ مػػف أخػػكتخػػ قػػرار كا   ذ  بػػو  كمػػنيـ مػػف لػػـ ي خػػذ بػػو كردهالف  كا 

 كمنيـ مف أجازه عقبل كشرعا   كمنيـ مف أنكره عقبل  كمف أنكره شرعا .

لػػػذا أردت أف أبحػػػث عػػػف األمػػػكر المتةمقػػػة بالنسػػػخ كأءػػػره فػػػن الشػػػريةة        
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ز كجػل أف سػائبل  المػكل  عػ كمحمو  كشػرطواإلسبلمية مةينا  حقيقتو كأحكامو 
ييدينن إل  سػكاء السػةيل كأف يقينػن زلػة المسػاف كالقمػـ كأف يجةػل ىػذا الةمػل 
خالصػػا  لكجيػػو الكػػريـ كأف يتقةمػػو منػػن كأف ينفةنػػن بػػو فػػن الػػدنيا كاآلخػػرة أنػػو 

 سميع مجيب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطة البحث
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 كقد قسمت البحث إلن ءبلث مباحث كخاتمة   

 ة منو  كفيوالمبحث األكؿ: تةريف النسخ  كالحكم

ا.             المطمب األكؿ: تةريف النسخ لةة كاصطبلح 

 المطمب الءانن: الفرؽ ةيف النسخ كغيره.           

 المطمب الءالث: محل النسخ كزمنو  كشركطو.           

 المطمب الرابع: الحكمة مف النسخ.          

 المطمب الخامس: حكـ النسخ.          

ا أـ  المبحث الءانن:  ىل األمر بالفداء بةد األمر بالذبح يةتةر نسخ 

 استخبلف ا؟                  

 المبحث الءالث: الناسخ كالمنسكخ كفيو خمس مطالب:

 المطمب األكؿ: نسخ الكتاب بالسنة.           

 المطمب الءانن: نسخ السنة بالكتاب.         

 ناسخ أشق مف المنسكخ.المطمب الءالث: ىل يجكز أف يككف ال         

 المطمب الرابع: أنكاع المنسكخ.         

 المطمب الخامس: نسخ اإلجماع كالنسخ بو.        

فػػن الشػػريةة اإلسػػبلمية أف كأءػػره يجػػدر ةنػػا قةػػل أف نتنػػاكؿ مكضػػكع النسػػخ   
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نشػػػير إلػػػ  أف ىنػػػاؾ فرق ػػػا ةػػػيف النسػػػخ كايػػػاف التةػػػديل كاينػػػو كاػػػيف تخصػػػيص 
 فن الشريةة كالنسخ فن القكانيف الكضةية.النسخ اياف الةاـ  ك 

أمػػا الفػػرؽ ةػػيف النسػػخ كاػػيف ةيػػاف التةػػديل فيػػك أف الةيػػاف إظيػػار حكػػـ   
الحادءػػة عنػػد كجػػكده اةتػػداء  ةينمػػا النسػػخ ىػػك رفػػع الحكػػـ بةػػد ءةكتػػو  كمػػا أف 
الةيػػاف فيػػو تكضػػيح لخفػػاء مػػا  أمػػا النسػػخ فمػػيس فيػػو تكضػػيح ألي خفػػاء ألف 

ػػا بمػػدة الحكػػـ إذا ُنسػػخ فػػأف  الناسػػخ يكػػكف أخةػػر عػػف كجػػكد خفػػاء كػػاف متةمق 
 الحكـ كنحف ال نةممو كال يككف قد كضح أمر ا خفيًّا.

 كأما الفرؽ ةيف النسخ كايف تخصيص الةاـ فيظير مف ناحيتيف: 

ف حكػػـ الةػػاـ إذا مػػا دخمػػو التخصػػيص فأنػػو ال يتنػػاكؿ جميػػع أفػػراد أكالىمػػا: إ
 عمػػػ  بةػػػض أفػػػراده مػػػف أكؿ األمػػػر  ر االةػػػاـ مػػػف أكؿ األمػػػر  ةػػػل يكػػػكف قاصػػػ

الةاـ إذا دخمو النسخ فأف حكمو يتناكؿ جميع أفراده مف أكؿ  (1)كىذا ةخبلؼ 
األمر ءـ يجنء الناسخ فيرفػع الحكػـ بةػد ءةكتػو عػف بةػض أفػراد الةػاـ كيبقػ  
الحكـ قاصر ا عم  البةض اآلخر  كعم  ىذا فأف مػا خصػص الةػاـ يةػيف أف 

ا مػػف الةػػاـ اةتػػداء كلػػذا مػػا خػػرج مػػف أفػػراد الةػػاـ ب التخصػػيص لػػـ يكػػف مقصػػكد 
 .. (2)فقد اشترط الحنفية أف يككف المخصص مقارن ا لمةاـ ليس مت خر ا عنو

الشامل لجميع أفػراده مػف أكؿ األمػر  لناسخ لمةاـ فأنو يرفع حكـ الةاـكأما ا  

                                  
 .165  ص2جينظر: اإلحكاـ فن أصكؿ األحكاـ لآلمدي   (1)
 .20  ص2جالتمكيح عم  التكضيح لسةد الديف التفتازانن   ينظر:  (2)
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عػف بةػػض أفػػراد ىػػذا الةػاـ كمػػف ءػػـ اشػػترط الةممػاء أف يكػػكف الناسػػخ متراخي ػػا 
 (.1)النزكؿ عف المنسكخ فن

ال بةيػر الكػبلـ أمػا النسػخ فػبل يكػكف إف التخصيص يكػكف بػالكبلـ ك إءانييما: 
بػػالكبلـ. كىنػػاؾ فػػركؽ أخػػرى ةػػيف النسػػخ كتخصػػيص الةػػاـ منيػػا أف الشػػريةة 
السػػػابقة تنسػػػخ بالشػػػريةة البلحقػػػة ةينمػػػا ال يجػػػكز تخصػػػيص شػػػريةة بشػػػريةة 

حكػػاـ فػػن أصػػكؿ األحكػػاـ ب اإلكػػرت ىػػذه الفػػركؽ كميػػا فػػن كتػػاأخػػرى كقػػد ذُ 
 (.2)فارجع إلييا إف شئت

 كأما الفرؽ ةيف النسخ فن الشريةة اإلسبلمية كالنسخ فن القكانيف الكضةية    

فةنػػدما تضػػع إحػػدى الػػدكؿ قانكنػػا  لتنظػػيـ الةبلقػػة ةػػيف الحكػػاـ كالمحكػػكميف  
فييا  كايف بةض المحككميف كبةضػيـ اآلخػر  ءػـ تػرى بةػد تطةيقػو فتػرة مػف 

أنػػو ال يحقػػق مػػا كضػػع مػػف أجمػػو  كال يكفػػل مػػا  -طكيمػػة أك قصػػيرة–لزمػػاف ا
كجػػد مػػف مصػػالح لشػػةةيا  فتضػػع قانكنػػا  آخػػر ليحػػل محمػػو  كليكفػػل مػػا عجػػز 
القػػانكف األكؿ عػػف كفالتػػو مػػف الحقػػكؽ كالكاجبػػات كعميػػو يمكػػف أف يقػػاؿ: إف 

 دال  منو. ىذا القانكف المت خر قد نسخ القانكف المتقدـ  كأصبح ىذا القانكف ة

كعندما ترى ىذه الدكلة أف مادة مةينة فن قانكنيا لـ تةػد محققػة لممصػمحة   
التػػن نيطػػت ةيػػا مصػػمحة الشػػةب الػػذي كضػػع القػػانكف لحمايتػػو فتسػػتةدؿ ىػػذه 

                                  
 .333ينظر: سمـ الكصكؿ لةمـ األصكؿ لمةبلمة الشيخ عمر عةد هللا  ص (1)
 .165  ص2جينظر: اإلحكاـ فن أصكؿ األحكاـ  (2)
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المػػػادة بمػػػادة أخػػػرى تػػػرى أنيػػػا أقػػػدر عمػػػ  تحقيػػػق المصػػػمحة  ءػػػـ تنشػػػر عمػػػ  
ةيت  كحمت محميا مادة الشةب ةكسائميا أف تمؾ المادة فن ذلؾ القانكف قد أل

أخػػرى فػػيمكف أف يقػػاؿ: إف مػػادة قػػد نسػػخت مػػادة  أي حمػػت محميػػا  بةػػد أف 
ألةتيػػػا  دكف أف يكػػػكف لػػػذلؾ أءػػػر فػػػن صػػػبلح القػػػانكف  كفػػػن قيامػػػو ككجػػػكب 

 االحتكاـ   كمما دعت الحاجة. 

فيػػػذاف النكعػػػاف لمنسػػػخ ةػػػيف القػػػكانيف الكضػػػةية المختمفػػػة  كاػػػيف مػػػكاد مػػػف    
 يضا  ةيف الشرائع السماكية  كفن كل شريةة منيا عم  حدة.مكادىا  كقةا أ

فكمػػػا نتقةػػػل النسػػػخ فػػػن القػػػكانيف الكضػػػةية حػػػيف يقػػػع كال نسػػػتنكره  فيجػػػب    
عمينػػػػا أف نتقةمػػػػو كال نسػػػػتنكره عنػػػػدما ينقػػػػل إلينػػػػا ألنػػػػو قػػػػد كقػػػػع ةػػػػيف الشػػػػرائع 
السػػماكية  فيجػػب أف نتنبػػو أننػػا حػػيف نضػػع القػػكانيف الكضػػةية التػػن مصػػيرىا 

ل  النسػخ ال محالػة  ال نسػتطيع أف نةػرؼ مػدة الةمػل ةيػذه القػكانيف  كال مػا إ
سػػػػيحل محميػػػػػا حػػػػػيف ُتمةػػػػ   كال حقيقػػػػػة الفػػػػػرؽ ةػػػػيف المتقػػػػػدـ المنسػػػػػكخ منيػػػػػا 

لةباده فأنػو يةمػـ يقينػا  كىػك  -عز كجل -كالمت خر الناسخ  أما حيف ُيشرع هللا
ذي سػػيحل محػػل ُيشػػرع مػػا سػػيبق  مػػف األحكػػاـ  كمػػا سينسػػخ كيةمػػـ الحكػػـ الػػ

المنسػػكخ حػػيف ينسػػخ أك ُيرفػػع  فػػأذا كانػػت الشػػريةة المؤقتػػة عمػػـ كىػػك يشػػرعيا 
مت  تنسخ كميا بالشريةة البلحقة كعمـ حقيقة ىذه الشريةة الناسخة كأحكاميا 
الكميػػة كالجزئيػػة  كعمػػـ مػػا ةػػيف الشػػريةتيف مػػف اخػػتبلؼ فػػن األحكػػاـ الفرعيػػة 

ف اتفػاؽ كامػل أك يكػاد فػن الكميػات الةممية  التن تقةػل النسػخ دكف غيرىػا كمػ
 كاألصكؿ كاألخبلؽ كمبادئ الةقيدة كأحكاميا.

حػػيف ينسػػخ شػػريةة أك حكمػػا  فػػن شػػريةة   -عػػز كجػػل–فػػأف المػػكل      -1
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إنما يكشف لنا ةيذا النسخ عف شئ مػف عممػو السػاةق  كمػف ءػـ يةتةػر 
النسخ نكعػا  مػف أنػكاع الةيػاف  كال يةنػن بػ ي حػاؿ مػف األحػكاؿ كصػف 

 .(1)سبحانو كتةال  بالةداء هللا

بةد ىذه المقدمة المكجزة التن اتضح مف خبلليا مدى الفرؽ ةيف النسػخ  
كاػػيف كػػل مػػف ةيػػاف التةػػديل كتخصػػيص الةػػاـ نةػػكد إلػػ  مكضػػكع بحءنػػا كىػػك 
)النسػخ كأءػػره فػػن الشػػريةة اإلسػػبلمية(  فنتةػػرض أكال  لتةريػػف النسػػخ ءػػـ نءنػػن 

 كفيق..بكل ما يتةمق بو فنقكؿ كباهلل الت
                                  

لظيكر بةد الخفاء  كترؾ ما عـز عميو بةد أف ظير لو ما كاف خافيػا  عميػو  الةداء: ا (1)
نما يككف الشئ ظاىرا  لئلنساف إذا تجم  لو كصار مةو عم  كجػو يةممػو أك يظنػو   كا 
كىذا ال يجكز فن صفات هللا تةال  فأنو يةمـ ما يككف إل  يػـك القيامػة التخفػ  عميػو 

أف يػػػ مر السػػػيد عةػػػده بةمػػػل  فػػػأذا ةمػػػه منػػػو  خافيػػػة  كالنسػػػخ تحديػػػد مػػػدة لمحكػػػـ  مءػػػل
المقدار الذي أراد السيد رفع يده عنو كأمػر بةمػل آخػر  كقػاؿ اةػف الجػكزي: النسػخ ال 
تةير عبادة أمر ةيا المكمف  كقد عمـ اآلمر حيف األمر أف لمتكميف المكمف بو غاية 

مػا أمػر بػو كأراده ينتين اإليجاب إلييػا  ءػـ يرتفػع ةنسػخيا  كالةػداء: أف ينتقػل اآلمػر ع
دائما  ب مر حادث ال يةمـ سابقا   كقػاؿ اآلمػدي: كلمػا خفػن الفػرؽ ةػيف الةػداء كالنسػخ 
عم  الييكد كالرافضة  منةت الييكد مف النسخ فن حق هللا تةال   كجكزت الػركافض 
الةداء عميو العتقادىـ جكاز النسخ عم  هللا تةال  مع تةػذر الفػرؽ عمػييـ ةػيف النسػخ 

كشػػػػرح الكككػػػػب 2/338كالتمييػػػػد لمكمػػػػكزانن3/101ينظػػػػر: اإلحكػػػػاـ لآلمػػػػدي كالةػػػػداء.
كالناسػػػخ كالمنسػػػكخ ألةػػػن جةفػػػر النحاسػػػن 126كنقريػػػب الكصػػػكؿ ص3/573المنيػػػر 
رشاد الفحكؿ ص2/21كاالتقاف فن عمـك القرآف لمسيكطن16ص كأصػكؿ الفقػو 186كا 

  زيػػد   كالنسػػخ فػن القػرآف الكػػريـ لمدكتكر/مصػطف542د/دمحم مصػطف  شػمةن= =ص
1/19  20 . 
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 المبحث األول

 تعريف النسخ لغة:
 كيراد بو أحد مةنييف: (1)ُيطمق النسخ فن المةة 

األكؿ: اإلزالة تقكؿ "نسخت الريح آءار القدـ" أي إزالتو  كيقاؿ "نسخ الشيب 
بارؾ كتةال  تالشباب" أي أزالو. كعم  ىذا المةن  جاء قكؿ الحق 

"   
    
    
   

  
   

   
    

     "("2.) 

الءانن: النسخ كالتحكيل "تقكؿ" "نسخت المحضر" بمةن  نقمت ما فيو إل  
رة تحتفظ ةيا مةؾ كيقاؿ "نسخت النحمة الةسل" أي نقمتو مف خمية إل  مذك

خمية أخرى كعم  ىذا المةن  كرد قكؿ عمماء الميراث "تناسخ المكاريث" أي 

                                  
؛ المنجػػد 1161ينظػػر: الصػػحاح فػػن المةػػة كالةمػػـ )مةجػػـ كسػػيط(  طبةػػة ةيػػركت  ص(1)

 .609اإلعدادي  طبةة ةيركت  الطبةة األكل   ص
 ( مف سكرة الحو   .52اآلية رقـ ) (2)
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 ةػػػال انتقاليا مف قـك إل  قكـ. كمف ذلؾ قكؿ هللا سبحانو كت
"   

   
    

     
"(1). 

إال أف ىنػػاؾ خبلف ػػا ةػػيف األصػػكلييف حػػكؿ إطػػبلؽ النسػػخ عمػػ  كػػل مػػف  
اإلزالة كالنقل فقػد ذىػب فريػق مػنيـ إلػ  أف اسػـ النسػخ حقيقػة ةينيمػا )اإلزالػة 
كالنقل( ةينما ذىب فريق ءاف إل  أنو حقيقة فن اإلزالة مجػاز فػن النقػل ألنػؾ 

ذا مػػا عنػدما  تقػكؿ "نسػػخت المحضػر" فػأف مػػا فػن المحضػر لػػـ ينقػل حقيقػة كا 
كػػاف األمػػر كػػذلؾ فأنػػو الةػػد أف يكػػكف حقيقػػة فػػن اإلزالػػة. كىنػػاؾ فريػػق ءالػػث 
يرى أف اسـ النسخ حقيقة فن النقل. كعم  كل فأف ما جرى ةػيف الةممػاء مػف 

 خبلؼ ال يةدك أف يككف خبلف ا لفظي ا ال يترتب عميو أي أءر.

 

 

 يف النسخ في االصطالح:تعر  -

الكاقع أننا عندما نتةرض لتةريف النسخ فػن اصػطبلح األصػكلييف الةػد  

                                  
 ( مف سكرة الجاءية. 29اآلية) (1)
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ػػا لمػػا يػػراد بالنسػػخ عنػػدىـ فيػػـ قػػد يريػػدكف بػػو  أف نتةػػرض لتةريفػػات ءبلءػػة كفق 
 )صفة الدليل( كقد يريدكف بو )الناسخ( كقد يريدكف بو )فةل الشارع(.

دليػل شػرعن متػػراخ  (1)و "كركدفمػف أراد بالنسػخ )صػػفة الػدليل( عرفػو ب نػػ 
عف دليل شرعن مقتضي ا خبلؼ حكـ الدليل الشرعن المتقػدـ. كالمػراد بالػدليل 
فػػػن ىػػػذا التةريػػػف الكتػػػاب كالسػػػنة إذ النسػػػخ ال يجػػػري إال ةينيمػػػا كمػػػا سػػػي تن 
ا إلخػػػراج التخصػػػيص فأنػػػو ال  تكضػػػيح ذلػػػؾ. ككممػػػة )المتراخػػػن( جػػػاءت قيػػػد 

نػػد ةيػػاف الفػػرؽ ةػػيف النسػػخ كتخصػػيص يجػػنء متراخي ػػا كمػػا سػػةق أف عرفػػت ع
الةػػاـ كالتقييػػػد )ةخػػػبلؼ حكػػـ الػػػدليل الشػػػرعن( إلخػػراج الػػػدليل الشػػػرعن الػػػذي 
يجنء كيككف مقتضي ا خبلؼ حكـ الةقل. كليس المراد "ةخبلؼ الحكـ" مجرد 

نما المقصكد ىك ما يناقض الحكـ كينافيو.  المةايرة كا 

ب الداؿ عم  ارتفاع الحكـ كمف أراد بالنسخ )الناسخ( عرفو ب نو "الخطا 
 الءاةت بالخطاب المتقدـ".

أما مػف أطمػق النسػخ عمػ  )فةػل الشػارع( كػاةف الحاجػب فقػد عرفػو ب نػو  
"رفػػع حكػػـ شػػرعن ةػػدليل شػػرعن متػػ خر" كالمقصػػكد بػػالرفع ىنػػا زكاؿ مػػا يظػػف 
مف البقاء فن المستقةل. بمةن  أنو لكال الناسخ لكاف فن الةقل ظف البقاء فن 

 كبالناسخ زاؿ البقاء المظنكف. المستقةل

كالمقصػػكد بػػالحكـ: مػػا ءةػػت عمػػ  المكمػػف بةػػد أف لػػـ يكػػف ءاةتػػا  كمةنػػاه أف   
                                  

 .31  ص2جكتاب التكضيح عم  التنقيح لصدر الشريةة   (1)
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 المرفكع تةمق الحكـ بالمكمف ال ذات الحكـ. 

ألف  -كىػػػػك الةػػػػراءة األصػػػػمية -كخػػػػرج بػػػػالحكـ الشػػػػرعن: الحكػػػػـ الةقمػػػػن     
رمضػػػاف  رفػػػع رفةيػػػا باةتػػػداء إيجػػػاب الةبػػػادة فػػػن الشػػػرع  فػػػأف إيجػػػاب صػػػـك 

 التن ىن الةراءة األصمية-اإلباحة  كىن عدـ الصكـ

كخرج بقكلو"ةدليل شرعن" ما ارتفع مف األحكاـ الشػرعية بػالمكت  فػبل يكػكف  
نسخا   ةل ىك سقكط التكميف  كالمقصػكد بالػدليل الشػرعن: مػا يشػمل الكتػاب 

اإلنسػاء    كخػرج أيضػا  مػا يكػكف بطريػق -قػكال  كفةػبل-كالسنة النةكية الشػريفة
 كاإلذىاب عف القمكب ببل داللة دليل شرعن عم  المختار عند المت خريف.

كخرج بقكلو :"مت خر" عف رفع الحكـ الشرعن  ةدليل شرعن غير متػ خر     
كاالستءناء كالةاية ألنيا متصمة ال متػ خرة  كالتصػاليا كانػت رفةػا  لمحكػـ مػف 

 األصل  ال رفةا  بةد ءةكتو  فبل يسم  نسخا .

 كقد اعتةر اةف الحاجب النسخ رفةا   فادخل فن النسخ ما ليس منو.   

كجػػاء تةريػػف بةػػض أىػػل الحػػديث لمنسػػخ ب نػػو: الخطػػاب الػػداؿ عمػػ  الحكػػـ   
الءاةت بالخطاب المتقدـ عم  كجو لكاله لكاف ءاةتا  بػو مػع تراخيػو عنػو" خالي ػا 

نما عف الرفع أك ةياف االنتياء  فمـ يراعكا حق هللا كال حق ال بشر فن النسخ كا 
 أضافكا النسخ إل  الخطاب.

كالمت مل فن ىذه التةاريف  السابقة يجػد أف مػف راعػ  حػق هللا تةػال  فػن    
النسخ عرفو ب نو:" ةياف النتياء حكـ شرعن" فميس فيو مةن  الرفع ألنو كاف 
مةمكم ا لو تةال   أنو ينتين فن كقت كػذا بالناسػخ. فكػاف النسػخ بالنسػبة إلػ  
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ػػا لحكػػـ  ألف الرفػػع يقتضػػن الءةػػكت كالبقػػاء  عم مػػو تةػػال  مةين ػػا لمػػدة  ال رافة 
 محاؿ ألنو خبلؼ مةمكمو. -سبحانو كتةال -كالبقاء بالنسبة إل  عممو

أمػػا مػػف راعػػ  حػػق البشػػر فقػػد عرفػػو ب نػػو:" رفػػع الحكػػـ الشػػرعن" كلػػيس      
فػعالمراد بالرفع  رفع ذات الحكـ: ال فػن الماضػن؛ ألف الكاقػع ال  كال فػن  -ُير 

نما المراد زكاؿ رفع مػا يظػف مػف  -المستقةل ألنو لـ يءةت بةد فكيف يرفع؟ كا 
المتةمػػق فػػن المسػػتقةل؛ ألف األصػػل فػػن الحكػػـ أنػػو يتةمػػق ب فةػػاؿ المكمفػػيف  
كيسػػتمر ظػػف التةمػػق فػػن عقكلنػػا  فممػػا جػػاء النسػػخ رفػػع ىػػذا التةمػػق المظنػػكف 

 كأزالو.

كانت مراعاة حق هللا فن النسخ  -ز كجلع-كلما كاف الناسخ ىك المكل    
أكل   فتةريفو ةةياف انتياء حكـ شرعن أكل  مف تةريفو بالرفع كأنسب بمقاـ 

يؤيد ذلؾ إضافة فةل النسخ لذاتو الشريفة فن قكلو -عز كجل–المكل  
    تةال :" 

   "("1.) 

ك كػػاف دائمػػا  فػػن نفػػس األمػػر لةممػػو هللا ألنػػو لػػ -قػػاؿ القرافػػن:" كىػػك الحػػق  
 تةال  دائما  فكاف يستحيل نسخو  الستحالة انقبلب الةمـ".

كاعمػػػـ أف النسػػػخ فػػػن حػػػق هللا تةػػػال  ةيػػػاف محػػػض  النتيػػػاء الحكػػػـ األكؿ    
كليس فيو مةن  التةديل  ألنو كاف مةمكما  عند هللا تةال  أف ينتين فن كقػت 

                                  
 ( مف سكرة البقرة.106ف اآلية رقـ )م (1)
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سػػبة إلػػ  عممػػو تةػػال  مةينػػا  لمػػدة ال رافةػػا  ألف كػػذا بالنسػػخ  فكػػاف الناسػػخ بالن
الرفع يقتضن الءةكت كالبقاء  كىذا البقاء بالنسبة إل  عممو تةال  محاؿ ألنو 
خبلؼ مةمكمػو  فػأذا اءةػت هللا تةػال  حكمػا  عمػ  المكمفػيف فمةنػاه تةمػق قكلػو 
فخةػره  األزلن بالمكمفيف  فأذا عمـ هللا أنو سيرد عمييـ ما يسميو الةمماء نسخا  

األزلػػن يتةمػػق ةتقػػديره كتحقيقػػو  كيسػػتحيل أف يتةمػػق خةػػره ةءةكتػػو عمػػ  األةػػد  
فأف ذلؾ لك قدر لكاف تناقضا   فأذف الحكـ الذي يرد النسخ عميو فن عمـ هللا 
نمػا حسػب المتةةػدكف أمػرا   بػ ف خػبلؼ  غير مؤاػد كال لػبس عمػ  هللا تةػال  كا 

ا  عػػف المخػػاطةيف  فالنسػػخ فػػن مػػا حسػػةكه  فػػاظير النسػػخ ليػػـ مػػا كػػاف مسػػتكر 
كخمفػو -حق البشر تةديل؛ ألنو أزاؿ ما كػاف ظػاىر الءةػكت كىػك الحكػـ القػديـ

 (1) شئ آخر.

 محل النسخ وزمنو:
النسػػخ ال يتنػػاكؿ إال األحكػػاـ الشػػرعية التػػن تتةيػػر ةتةيػػر المصػػمحة فػػن  

ريع الزماف غير المسػتقر كذلػؾ عنػد ةػدء الرسػالة الدمحميػة كتتػابع عمميػات التشػ
 اإلسبلمن.

كالحكمة فن ذلؾ ىن أف األمر الذي ال جداؿ فيو أف نقل أي مجتمع  

                                  
كالكصػػػػػكؿ إلػػػػػ  األصػػػػػكؿ الةػػػػػف ةرىػػػػػاف 2/1294ينظػػػػػر:  الةرىػػػػػاف إلمػػػػػاـ الحػػػػػرميف  (1)

كالتكضػػػػيح لمػػػػتف التنقػػػػيح لصػػػػدر 251كالمةنػػػػن فػػػػن أصػػػػكؿ الفقػػػػو لمخبػػػػازي ص2/8
 130-129ك تسييل الكصكؿ لمشيخ المحبلكي ص 2/32الشريةة 
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مف دكر إل  دكر آخر يختمف عنو تمام ا يقتضن مف سرعة التطكر كالتةيير 
فن حياة ىذا المجتمع ما تتةدؿ مةو األحكاـ قةل تماـ الرسالة فأذا ما رحل 

مية كيظير تماميا ةتكامل إل  الرفيق األعم  تستقر الشريةة اإلسبل النةن 
  ةنيانيا 

  
  

   
   "(1). 

كانػػػاء عمػػػ  مػػػا تقػػػدـ نسػػػتطيع أف نقػػػكؿ : إف النسػػػخ ال يكػػػكف إال فػػػن حيػػػاة  
بةػد كفػاة الرسػكؿ فػبل نسػخ كلػف يكػكف إال عػف طريػق الػكحن  أمػا  الرسكؿ 

السػػتقرار األحكػػاـ كتماميػػا. كأف األحكػػاـ التػػن تقةػػل النسػػخ إنمػػا ىػػن األحكػػاـ 
الفرعيػػة المطمقػػة عػػف الت ييػػد كالتكقيػػت. أمػػا غيرىػػا مػػف األحكػػاـ فيمتنػػع كركد 

 النسخ عمييا كىذه األحكاـ ىن:

الػػة كذلػػؾ : األحكػػاـ التػػن تكجػػب الةقػػكؿ بقاءىػػا كتمنػػع قةكليػػا لممحػػك كاإلز أوالا 
كاإليمػػػاف بػػػػاهلل سػػػػبحانو كتةػػػػال  ككقػػػػبح الظمػػػػـ كحسػػػػف الةػػػػدؿ كحرمػػػػة الكفػػػػر 
كحرمػػة الكػػذب ككجػػكب الصػػدؽ فػػأف مءػػل ىػػذه األحكػػاـ يكجػػب الةقػػل بقاءىػػا 

 كبالتالن ال تحتمل نسخ الشارع ليا.

: األحكاـ التن كرد النص ةت ةيدىا كما فن قكؿ الحق تبارؾ كتةال  فن ثانياا

                                  
 ( مف سكرة المائدة.3مف اآلية رقـ ) (1)
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 القذؼ " ش ف المحدكديف فن
  

   
  

  
   

    
  

  "(1). 

لمحدكديف عم  سةيل فيذا النص الكريـ قد ةيف عدـ قةكؿ شيادة ا 
ا فن  ا" فمك قةل مءل ىذا الحكـ النسخ لكاف ذلؾ تناقض  الت ةيد بقكلو "أةد 
التشريع ألف النسخ يقطع ىذا الت ةيد كالشؾ أف المشرع الحكيـ منزه عف ذلؾ 

ا حرمة نكاح أزكاج النةن  .(2)كل التنزيو فأف ىذه الحرمة  كمءل ذلؾ أيض 
  سبحانو كتةال : " منصكص عم  ت ةيدىا فن قكؿ هللا

    
    

  
    
    
   "(3)  ا كمنيا أيض 

                                  
 ( مف سكرة النكر.4اآلية رقـ ) (1)
 .337ينظر: سمـ الكصكؿ لةمـ األصكؿ لمةبلمة الشيخ عمر عةد هللا  ص (2)
 ( مف سكرة األحزاب53مف اآلية رقـ )  (3)
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: "الجياد ماض إل  يـك حكـ الجياد فن سةيل هللا الكارد فن قكؿ الرسكؿ 
ا مف احتماؿ .(1)لقيامة"ا ا مانة    فأف ىذا الحديث النةكي الشريف يةتةر نص 

نسخ الجياد فن سةيل هللا إل  أف يرث هللا األرض كمف عمييا. كمءاؿ ما 
كجد الدليل عم  ت ةيده الحكـ ب ف الشريةة اإلسبلمية شريةة األةد كالخمكد 

كاذا يككف ىذا الدليل  ىك خاتـ النةييف. لكجكد الدليل الداؿ عم  أف النةن 
ا مف احتماؿ ظيكر الكحن عم  يد نةن آخر ينسخ شريةتو عميو  مانة 

 الصبلة كالسبلـ.

: األحكاـ الشرعية التن كقع فييا النص عم  ت قيتيا كمءاؿ ذلؾ قكؿ هللا ثالثاا
   سبحانو كتةال : "

  
    

   
    

   
  

   
   

 
   

    
  

   
                                  

 .241  ص7جنيل األكطار لمشككانن   ينظر:  (1)
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   "(1)  فأف ىذا النص الكريـ قد

نص عم  ت قيت الصكـ بقكلو عز كجل: "ءـ أتمكا الصياـ إل  الميل" فبل 
ا". (2)يككف انتياء الصكـ إل  الميل كرفع كجكبو  نسخ 

 الحكمة من النسخ:  
فػػن رسػػالتو :" أف حكمػػة النسػػخ  -رحمػػو هللا تةػػال -ذكػػر اإلمػػاـ الشػػافةن    
رحمة هللا لخمقو بالتخفيف عنيـ  كبالتكسةة عمييـ زيادة فيما اةتدأىـ بو  ىن:

مف نةمة  كأءاةيـ عم  االنتياء إل  ما أءةتو عمييـ جنتو  كالنجاة مف عذابو  

                                  
 ( مف سكرة البقرة.187اآلية ) (1)
 .161  ص2ج اإلحكاـ فن أصكؿ األحكاـ لآلمدي  ينظر: (2)
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 (1) فةمتيـ رحمتو فيما أءةت كنسخ".

كقيػػل الحكمػػة : إف ىػػذا الخمػػق ُطب ػػع عمػػ  المبللػػة مػػف الشػػئ  فكضػػع فػػن    
 ديدة لينشطكا فن آدائيا.كل عصر شريةة ج

فأنػو نسػخ بشػريةتو شػرائةيـ   كقيل أيضا : إف الحكمة: ةياف شرؼ النةن   
 كشريةتو ال نسخ ليا .

كقيل أيضا : ىػن حفػظ مصػالح الةبػاد فػن كقػت الرسػالة  النتقػاؿ المسػمميف   
مػػف فكضػػ  الجاىميػػة إلػػ  نظػػاـ اإلسػػبلـ  فاقتضػػت حكمػػة الشػػارع أال يػػنقميـ 

إل  ما يستقر عميو التشػريع آخػر األمػر؛ ألنيػـ ال يطيقػكف ذلػؾ  دفةة كاحدة 
ةػػػل سػػػمؾ ةيػػػـ طريػػػق تشػػػريع الحكػػػـ المبلئػػػـ لحػػػاليـ أكؿ األمػػػر  فػػػأذا ذاقػػػكا 
بشاشتو كالفكا الخركج عم  ما تةكده ةتركيض أنفسيـ لذلؾ  جاء حكػـ آخػر  
لػػذا نجػػد النسػػخ قػػد يكػػكف مػػف األخػػف إلػػ  األشػػد  كقػػد يكػػكف مػػف األشػػد إلػػ  

خػػػف كىػػػذا تمشػػػيا  مػػػع المصػػػمحة  فػػػأذا كانػػػت المصػػػمحة مػػػف تةػػػديل حكػػػـ األ
بحكػػػـ  كشػػػػريةة بشػػػريةة  كػػػػاف التةػػػديل لمراعػػػػاة ىػػػذه المصػػػػمحة  كقػػػد تكػػػػكف 
الحكمػػة مػػف النسػػخ اسػػتمالة القمػػكب إلػػ  ىػػذا الػػديف الجديػػد  كمػػا فػػن مسػػ لة 

بةػػػد أف ىػػػاجر إلػػػ  المدينػػػة بالتكجػػػو إلػػػ  ةيػػػت   القةمػػػة  فقػػػد أمػػػر هللا نةيػػػو
المقدس فن الصبلة ليسػتميل قمػكب الييػكد الػذيف يقيمػكف فػن المدينػة  كليةػيف 
ليػػـ أف كجيػػة الرسػػل كميػػا كاحػػدة  فتتييػػ  نفكسػػيـ لقةػػكؿ مػػا جػػاء بػػو  إذا مػػا 

                                  
 .30ينظر: الرسالة لئلماـ الشافةن ص (1)
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 تحكلت القةمة إل  الكةبة  كليظير ما فن عمـ هللا مما تكنو نفكسيـ.

حكمة هللا مف أف  -رضن هللا عنو-الشافةن ـكلةل ما ذىب إليو اإلما   
ىن رحمة هللا لخمقو بالتخفيف عنيـ  كالتكسةة عمييـ ىك األصكب كيؤيده 

  قكلو تةال :" 
    
   " (1)   فالتخفيف ألجل

   (2) الضةفاء ال شؾ أنو رحمة نزلت ةيـ.

 حكم النسخ:
قػع فػن أحكػاـ الشػريةة اإلسػبلمية. مما ال جداؿ فيػو أف النسػخ جػائز ككا 

فأنػو منػػع   (3)كلػـ ينكػر كقكعػو فػػن القػرآف الكػريـ سػكى أةػػن مسػمـ األصػفيانن
 أما عامة المسمميف فيـ عم  جكازه ككقكعو. (4)مف ذلؾ شرع ا كجكزه عقبل  

                                  
 ( مف سكرة األنفاؿ.66مف اآلية رقـ ) (1)
كأصػػكؿ الفقػػو  130كتسػػييل الكصػػكؿ 186  185ينظػػر: إرشػػاد الفحػػكؿ لمشػػككانن  (2)

كأصػػػػػػكؿ الفقػػػػػػػو اإلسػػػػػػبلمن لمشػػػػػػيخ زكػػػػػػن الػػػػػػديف شػػػػػػػةباف= 179لمشػػػػػػيخ أةػػػػػػن زىػػػػػػرة
 .19بلؿ الديف عةدالرحمفكالنسخ كحقيقتو ألستاذنا الدكتكر ج404=
دمحم ةف بحر األصفيانن المةتزلن  كاف مف متكممن أىل عصػره  متبحػرا  فػن الةمػـك   (3)

 .4/253ىػ. ينظر: األعبلـ لمزركمن 322لو مصنفات كءيرة تكف  سنة
؛ التكضػيح عمػ  التنقػيح 166  ص2جينظر: اإلحكاـ فػن أصػكؿ األحكػاـ لآلمػدي   (4)

 .877  ص3جكشف األسرار لمةزدكي   ؛32  ص2جلصدر الشريةة  
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كقد أنكره الييكد فذىب بةضيـ إل  أنو باطل بالنقل كما ذىب بةضيـ  
رأييـ ىذا مردكد فن جميع الحاالت التن يمكف  إال أف إل  أنو باطل بالفةل

أف يفرضكىا ألنيـ إف أنكركه بحجة أف الحكـ األكؿ كاف مؤقت ا ةكقت ءـ 
انتي  ىذا الحكـ بانتياء كقتو كمءل ىذا ال يقاؿ لو نسخ فيذا باطل. ألف 
ا فن قكلو جل كعبل  كبلميـ يككف مخالف ا لمنص القرآنن فقد سماه هللا نسخ 

"     
   

   
    

    
     (1).  ف كا 

احتجكا بةدـ تةدؿ األحكاـ فن الشريةة اإلسبلمية فأنيـ يحاجكف بما كقع مف 
التن كانت كاجبة بمقتض  قكلو  نسخ فييا كنسخ الكصية لمكالديف كاألقرايف

    تةال : "
  

   
  

 
 

   
   

                                  
 ( مف سكرة البقرة .106اآلية ) (1)
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 ي سبحانو كتةال  "فقد نسخ حكـ ىذه اآلية بآية المكاريث كىن قكؿ هللا (1)"
   

   
    
    

  
     
   

  
  

  
    

     
    

  
    

   
    
   
    

 
  

   
    
     
   

                                  
 ( مف سكرة البقرة.180اآلية رقـ ) (1)
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   "(1). 

ػػػا ةنسػػػخ التكجػػػو إلػػػ  ةيػػػت المقػػػدس الػػػذي كػػػاف كاجب ػػػا ءػػػـ   كيحػػػاجكف أيض 
 سمح بالتكجو إل  الكةبة كبما إل  ذلؾ مف األحكاـ التن كقع فييا النسخ.

ف أنكػػركا نسػػخ الشػػرائع السػػابقة بشػػريةة النةػػن   فيػػذا مػػا ال يتصػػكر  كا 
يةة مف عكاـ المسمميف فضبل  عف خكاصيـ لقياـ األدلة القاطةػة عمػ  أف شػر 

 ىن خاتمة الشرائع كأنيا ناسخة لكل ما سبقيا مف شرائع. سيدنا دمحم 

ف لجػػ كا إلػػػ  القػػكؿ بػػػ ف الشػػػريةة المتقدمػػة كانػػػت مؤقتػػة بمػػػدة انتيػػػت   كا 
بمجنء الشريةة المت خرة مستدليف عم  ىذا بما كرد فن القرآف الكريـ مف أف 

الرجػػكع إلييػػا  كأكجبػػا مكسػػ  كعيسػػ  عمييمػػا السػػبلـ قػػد بشػػرا بشػػريةة دمحم 
 عند ظيكره.

أف لج كا إل  ىذا القكؿ فأننا نرد عمييـ ب ف فن كبلميـ نظػر ا إذ البشػارة  
يجػاب الرجػكع إليػو ال يقتضػػياف تكقيػت أحكاميػا الحتمػاؿ أف يكػػكف  بػدمحم  كا 

لككنػو مقػرر ا أك مفسػر ا أك مةػدال  لمػبةض دكف اآلخػر فمػف أيػف  الرجكع إليػو 
ذلػػؾ فأنيػػا تكػػػكف مطمقػػة يفيػػـ منيػػا الت ةيػػد كبالتػػػالن يػػ تن الت قيػػت؟؟؟ كعمػػ  
ا.  يككف تةديميا نسخ 

ا عم  بةض المسمميف الذيف تجرأكا فقالكا ةأنكار النسخ.   ما تقدـ كاف رد 

                                  
 ( مف سكرة النساء.11اآلية رقـ ) (1)
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كسػػكؼ أعػػرض فيمػػا يمػػن رأي عامػػة المسػػمميف كأدلػػتيـ ءػػـ مػػا ذىػػب إليػػو أةػػك 
الييػػكد كالػػرد  مسػػمـ األصػػفيانن مػػع ذكػػر دليمػػو كالػػرد عميػػو كأخيػػر ا أةػػيف حجػػو

 عمييا.

 رأي عامة المسممين وأدلتيم:
عامػػة المسػػمميف مجمةػػكف عمػػ  أف النسػػخ ممكػػف عقػػبل  ككاقػػع فةػػبل  فػػن  

أحكػػاـ الشػػريةة اإلسػػبلمية كمػػا أنػػو منصػػكص عمػػ  جػػكاز كقكعػػو فييػػا. كقػػد 
 استدلكا عم  ذلؾ بما يمن:

عمػػ  فػػرض  : إف النسػػخ ممكػػف لذاتػػو فيكػػكف ممكن ػػا عقػػبل  ألنػػو ال يترتػػبأكال  
ػػا فػػاهلل سػػبحانو  كقكعػػو محػػاؿ. كعمػػ  ذلػػؾ يبطػػل القػػكؿ بامتناعػػو عقػػبل . كأيض 
مػػا أال يةتةرىػػا. فػػأذا لػػـ يةتةرىػػا فيػػك  كتةػػال  إمػػا أف يةتةػػر مصػػالح الةبػػاد كا 
ذا ما اعتةرىا فأنو  الفةاؿ لما يشاء الحاكـ بما يريد الذي ال يس ؿ عما يفةل كا 

صػػالح كاألغػػراض بػػاختبلؼ األزمػػاف ال مػػانع مػػف النسػػخ لجػػكاز اخػػتبلؼ الم
كاألكقات كاألشخاص كاألحكاؿ حت  أف مصمحة بةض األشخاص فن الةن  

كاسػػتةماؿ المػػريض لؤلدكيػػة فأنيػػا  (1)كالصػحة كمصػػمحة اآلخػػريف فػػن نقيضػػو
 تككف حسب األزمنة كاألمزجة كفن ذلؾ حكمة مف هللا بالةة.

خ مف ذلؾ قكؿ هللا : لقد نص القرآف الكريـ عم  جكاز كقكع النسثانياا
   " سبحانو كتةال :

                                  
 .197  ص2جينظر: اإلحكاـ فن أصكؿ األحكاـ لآلمدي   (1)
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  "(1)  فأف المراد مف التةديل الكارد فن اآلية الكريمة ىك
رفع الشنء ككضع غيره مكانو كالدليل عم  ذلؾ أف ىذا ىك ما يتبادر إل  

ـ  بالمةة الةراية.  ذىف كل مف ىك عم  عم

آليػة يؤيػد ىػذا المةنػ  فقػد ركي ىذا باإلضافة إل  أف سةب نػزكؿ ىػذه ا 
الصحاةن الجميل عةد هللا ةف عباس )رضن هللا عنو(: أنو كاف إذا نزلػت آيػة 

ُر (2)فييا شدة ءـ جاءت آية فييا لػيف قػاؿ كفػار قػريش ا ليسػخ  . كهللا إف محمػد 
ب صحابو ي مرىـ اليكـ ب مر ءػـ ينيػاىـ عنػو غػدا. فػ نزؿ الحػق تبػارؾ كتةػال  

  قكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو:" 
    
   

                                  
 ( مف سكرة النحل.102  101اآليتاف رقـ )  (1)
 .176  ص10جينظر: تفسير القرطةن   (2)
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."اآليتيف ... 

ا قكؿ هللا عز كجل: "     كمف ذلؾ أيض 
    

   
   

     
    
   "(1). 

ككجػػو االسػػتدالؿ ةيػػذه اآليػػة الكريمػػة ىػػك أف المػػراد مػػف كممػػة )آيػػة( فػػن  
ىػػػذا الػػػنص الكػػػريـ إنمػػػا ىػػػك اآليػػػة القرآنيػػػة ألف ىػػػذا ىػػػك أكؿ مػػػا يتبػػػادر إلػػػ  
الذىف كىك ما قرره جميع المفسػريف كيؤيػده سػةب النػزكؿ. فقػد ركي أف سػةب 

إلػػػػ  دمحم يػػػػ مر  (2)تػػػػركف نػػػزكؿ ىػػػػذه اآليػػػػة ىػػػك أف الييػػػػكد كػػػػانكا يقكلػػػكف: أال 
أصػػحابو بػػ مر ءػػـ ينيػػاىـ عنػػو كيػػ مرىـ ةخبلفػػو. كيقػػكؿ اليػػكـ قػػكال  ءػػـ يرجػػع 

فحام ا ليـ. ا عمييـ كا   عنو. ف نزؿ هللا سبحانو كتةال  ىذه اآلية رد 

كلما كػاف المةػركؼ أف المقصػكد بالنسػخ ىػك اإلزالػة كالتةػديل. فػأف ىػذه  
ا عم  جكاز ال  نسخ ككقكعو.اآلية تككف دليبل  قاطة 

ػا بمػا قػد ءةػت فػن   كقد اسػتدؿ عامػة المسػمميف عمػ  صػحة مػذىةيـ أيض 
التكراة مف أف هللا سػبحانو كتةػال  قػد أمػر آدـ عميػو السػبلـ ةتػزكيو ةناتػو مػف 

                                  
 ( مف سكرة البقرة.106اآلية رقـ )  (1)
 .61  ص2جينظر: تفسير القرطةن   (2)
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 (1)ةنيو. كقد ءةت استمتاع آدـ بحكاء كىن جزء منو ءػـ نسػخ ىػذا فػن الشػرائع
ا كاف الجمع ةيف األختيف جائز ا ف ن شريةة يةقكب ءػـ نسػخ كحػـر كميا. كأيض 

 فن الشرائع جميةيا.

ا لئلباحة   كليس لقائل أف يقكؿ: إف الرفع فن ىذه األمكر كاف رفة 
ا إذ الناس لـ  األصمية ال لمحكـ الشرعن ألف اإلباحة كانت بالشرع أيض 
 يترككا سدى فن أي مف األكقات حيث قاؿ تةال : "

   
     "(2)  ءـ إف سككت

 األنةياء عند مشاىدتيا يةتةر تقرير ا منيـ فكانت أحكام ا شرعية.

أما كقكع النسخ فن أحكاـ الشريةة اإلسبلمية فكءير فقد نسخت عدة  ثالثاا:
 الكفاة بالحكؿ الءاةتة بقكؿ هللا سبحانو كتةال : "

  
  

  
   
  
    

    
   

    
                                  

 .32  ص2جينظر: التكضيح عم  التنقيح لصدر الشريةة   (1)
 ( مف سكرة القيامة.36اآلية ) (2)
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 "(1) " : نسخت ب راةة أشير كعشرة أياـ ةدليل قكلو تةال 

  
  

  
  

   
  

   
   

  
   

   
 "(2)   ا نسخ قكلو سبحانو كتةال  "كأيض 

  
  
  
   
   

   
    
   

  "(3) أكجل: " و عزػػػػػػػبقكل 

                                  
 .240سكرة البقرة  اآلية  (1)
 .234سكرة البقرة  اآلية  (2)
 (.12سكرة المجادلة  اآلية ) (3)
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"(1). 

ا قكؿ هللا    سبحانو كتةال : "كنسخ أيض 
  

     
    

   
    
  

  
  "(2) " :بقكلو عز كجل    

   
   

  
  

                                  
 (.13سكرة المجادلة  اآلية ) (1)
 (.4  3  2  1سكرة المزمل  اآليات) (2)
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   "(1) فالحكـ المستفاد مف  

اآليات األكل  ىك إيجاب قياـ الميل عم  المصطف  عميو الصبلة كالسبلـ ءـ 
إف المسمميف قد اقتدكا بو فن ذلؾ حت  تكرمت أقداميـ فنزلت اآلية األخيرة 
ا لمحكـ األكؿ تيسير ا عم  جماعة المسمميف كفن مقدمتيـ رسكليـ  نسخ 

خ كءير فن الشريةة اإلسبلمية كفيما كىكذا نجد أف كقكع النس  األميف 
 ذكرناه مف األمءمة كاؼ فن الرد عم  مف يزعـ إنكاره.

 

 

                                  
 ( مف سكرة المزمل.20مف اآلية رقـ ) (1)
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 مذىب أبي مسمم األصفياني ودليمو والرد عميو:
لقد ذىب أةك مسمـ األصفيانن إل  القكؿ ةأنكار النسخ فن القرآف  

ا إل  أف هللا سبحانو كتةال  قد كصف كتابو الكريـ ب ن   و: "الكريـ مستند 
   

    
    

     ٍ"(1). 

ككجػػػو اسػػػتداللو ةيػػػذه اآليػػػة الكريمػػػة ىػػػك أف النسػػػخ لػػػك كقػػػع فػػػن القػػػرآف  
 الكريـ ألتاء الباطل فيككف مخالف ا لما كصفو هللا بو.

إف مةن  اآلية الكريمة التن استدؿ ةيػا ىػك  كلمرد عم  أةن مسمـ نقكؿ: 
أف القػرآف الكػريـ لػـ يتقدمػو مػف كتػب هللا مػا يبطمػو كسػكؼ ال يػ تن مػف بةػده 
ا ما يبطمو. كما أنيا تفيد أف القرآف الكريـ منزه عف كقكع الخط  فيػو مػف  أيض 
جميػع جكانبػػو فػن أحكامػػو كببلغتػػو كأخبػاره كلػػيس النسػػخ مػف قةيػػل الخطػػ  كال 

نمػا ىػك لئلعػبلـ بانتيػاء مػدة بةػض مف قةي ل اإلبطاؿ ألحكاـ القرآف الكػريـ كا 

                                  
 ( مف سكرة فصمت 42اآلية رقـ ) (1)
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كاػػذا  .(1)األحكػػاـ لتحػػل محميػػا أحكػػاـ أخػػرى حسػػبما تقتضػػيو مصػػالح الةبػػاد
 يصبح رأي أةن مسمـ غير مةتد  بو كال ُمة كؿ  عميو.

 استدؿ أةكمسمـ عم  عدـ كقكع النسخ:كما 

 -عمييمػػا السػػبلـ-مكسػػ  كعيسػػ أكال : ب نػػو قػػد ءةػػت فػػن القػػرآف الكػػريـ أف 
كأنو عند ظيكره يجب الرجػكع إلػ   بشرا فن التكراة كاإلنجيل بمبةث دمحم 

ذا كػػػاف األمػػػر كػػػذلؾ امتنػػػع تحقيػػػق النسػػػخ؛ ألف زكاؿ التكميػػػف  شػػػرعو. كا 
ال  ككقػػػكع التكميػػػف بشػػػرع دمحم -عمييمػػػا السػػػبلـ-بشػػػرع مكسػػػ  كعيسػػػ 

ايػػة  كأنيػػا انتيػػت بانتيػػاء يكػػكف نسػػخا   ففسػػر النسػػخ فػػن ىػػذه الصػػكرة بالة
 غايتيا  فبل خبلؼ فن المةن .

كرده: أكال : أنػػو ءةػػت أف النسػػخ لػػيس بمسػػتحيل مػػف جيػػة الةقػػل   فجػػاز   
 كجكده كال مانع مف كقكعو

   ءانيا : ب نو كرد فن القرآف الكريـ قكلو تةال :" "
   

    
    

    ٍ"(2). 

 فمك نسخ بةضو لكاف قد آتاه الباطل.  
                                  

 .197  ص2جينظر:اإلحكاـ فن أصكؿ األحكاـ لآلمدي   (1)
 ( مف سكرة فصمت 42اآلية رقـ ) (2)
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كأجيب عنو: ب ف الضمير لمجمكع القرآف الكػريـ  كىػك ال ينسػخ اتفاقػا  أك  
 (1)أف مةناه: أنو لـ يتقدمو مف الكتب ما يبطمو  كال ي تن بةده ما يبطمو.

كد كمػػف تػػبةيـ  ال يفيػػد فػػن عػػػدـ كالكاقػػع أف مػػا ردده أةػػك مسػػمـ  كالييػػػ   
جكاز النسخ لءةكتو بمػا تقػدـ مػف الكقػائع الدالػة عمػ  جػكازه  فالتشػكيؾ فيػو 

 سفسطة ال جدكى مف كرائيا. 

 حجج الييود والرد عمييا:
كنقػبل  كمػنيـ (2)لقد سةق أف قمنا: إف الييكد قد قالكا ةػبطبلف النسػخ عقػبل   
ليػػؾ دليمػػيف مػػف األدلػػة ..(1)الةنانيػػةفػػن جػػكازه عقػػبل كسػػمةا   ك    (3)الةيسػػكية كا 

                                  
كايػػػػػػاف المختصػػػػػػر 253التبصػػػػػػرة لمشػػػػػػيرازي ك 288كالمنخػػػػػػكؿ 2/302ينظر:الةرىػػػػػػاف  (1)

كشػػرح التكضػػيح لمػػتف 2/345كالتمييػػد لمكمػػكذانن 304كشػػرح تنقػػيح الفصػػكؿ 2/505
 . 2/32التنقيح

الكاقػػع أف الييػػكد افترقػػكا إلػػ  ءػػبلث فػػرؽ فػػذىةت فرقػػة مػػنيـ كىػػـ الةيسػػكية إلػػ  جػػكازه  (2)
ا كىؤالء ىـ الذيف يةترفكف ةرسالة دمحم  لةػرب خاصػة ال إلػ  لكػف إلػ  ا عقبل  كسمة 

األمـ كافة. كذىةت فرقة أخرى إل  امتناعو عقبل . كذىةت الفرقة الءالءػة إلػ  امتناعػو 
ا ال عقػػبل . راجػػع فػػن ذلػػؾ كشػػف األسػػرار   كاإلحكػػاـ فػػن أصػػكؿ  877  ص3جسػػمة 

 .166  ص2جاألحكاـ  
 األصػػفيانن كقيػػل أسػػمو كعكقيػػد الػػرىيـ أي بنسػػةكا إلػػ  عيسػػ  ةػػف إسػػحاؽ ةػػف يةقػػك  (3)

عاةد هللا كاف فن زماف المنصكر كاةتداء دعكتو فن زمف آخر ممكؾ ةنن أميو مػركاف 
ةف دمحم فاتبةو خمق كءير مف الييكد  كادع  النةكة كزعـ أف هللا كممو أف يخمػص ةنػن 

 إسرائيل مف أيدي األمـ. 
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 التن استدلكا ةيا:

: اجتمػػػع الييػػػكد عمػػػ  بطػػػبلف النسػػػخ عقػػػبل  بػػػ ف النسػػػخ يجةػػػل الددددليل األول
الشػػنء مػػ مكر ا بػػو كمنيي ػػا عنػػو. كعمػػ  ذلػػؾ يمػػـز حسػػنو كقبحػػو لذاتػػو كحسػػف 

 الشنء كقبحو لذاتو ممتنع كباطل فيبطل ما يؤدي إليو كىك النسخ.

الحجػة مػػردكدة عمػييـ إذ ال مػانع فػػن نظػر الةقػبلء الحكمػػاء إال أف ىػذه  
ا بحسب تةدؿ األزماف كاألشخاص كاألحكاؿ.  مف تةدؿ األفةاؿ حسن ا كقبح 

ػػا بػ ف النسػػخ إمػا أف يكػكف لمصػػمحة أك ةػدكف مصػػمحة   كمػا احتجػكا أيض 
كككنو ال لمصمحة غيػر جػائز إذ خمػكه مػف المصػمحة يةػد عةء ػا كالةةػث عمػ  

ف كػاف لمصػمحة كانػت خافيػة ءػـ ظيػرت بالنسػخ فػأف ىػػذا هللا تةػال   محػاؿ كا 
ػػا ألنػػو مػػؤد إلػػ  الةػػداء كالجيػػل كىػػذا محػػاؿ بالنسػػبة هلل سػػبحانو  (2)باطػػل أيض 

                                                                           
 .2/55كالفصل فن الممل كالنحل الةف حـز 1/215ينظر: الممل كالنحل لمشيرستانن    
ىػػـ جماعػػة نسػػةكا إلػػ  رجػػل يقػػاؿ لػػو عنػػاف ةػػف داكد كىػػـ يخػػالفكف سػػائر الييػػكد فػػن  (1)

رشػاداتو كيقكلػكف إنػو -عميو السػبلـ–السةت كاألعياد كيصدقكف عيس   فػن مكاعظػو كا 
لـ يخػالف التػكراة ةػل قررىػا كدعػا النػاس إلييػا كىػكمف ةنػن إسػرائيل المتةةػديف بػالتكراة 

إال أنيػػـ ال يقكلػػكف ةنةػػكة عيسػػ  كرسػػالتو.  -ـعميػػو السػػبل–كمػػف المسػػتجيةف لمكسػػ  
 .1/99كالفصل فن الممل كالنحل الةف حـز 1/215ينظر: الممل كالنحل 

الةػػػداء لةػػػة ىػػػك ظيػػػكر الشػػػنء بةػػػد أف كػػػاف خافي ػػػا تقػػػكؿ: "ةػػػدأ المػػػص بةػػػد أف كػػػاف  (2)
ا مختفي ا" أي ظير. كمف ذلؾ قكؿ الحق تبارؾ كتةال : "كادا ليـ مف هللا مػا لػـ يككنػك 
يحتسةكف" أي ظيػر ليػـ مػف عاقبػة أمػرىـ فػن الػدار اآلخػرة مػا كػاف خافي ػا عمػييـ فػن 

 الحياة الدنيا.
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 كتةال .

ا ب نو إلةداء كال جيل لجكاز اختبلؼ   كقد ردت عمييـ ىذه الحجة أيض 
فن مصالح الةباد باختبلؼ األزماف كاألكقات فيجكز أف تككف المصمحة 
مشركعية الحكـ المنسكخ فن كقت مف األكقات ءـ تككف المصمحة فن حكـ 
يخالفو بةد ىذا الكقت. كالمشرع ىك هللا سبحانو كتةال  الةميـ الخةير الذي 

 يةمـ ما كاف كما سيككف لك كاف كيف يككف "
    

  
 "(1) ف خفيت كىك الذي ال ية يب عنو المصمحة كالفائدة كا 

عمينا. كما مءل ىذا إال كمءل الطةيب الماىر الذي يصف الدكاء لممريض 
 مراعي ا المزاج كالزماف لميارتو كدقة عممو.

 الدليل الثاني:
قػاؿ الييػػكد ةػبطبلف النسػػخ عقػػبل  محتجػيف لصػػحة قػػكليـ بمػا تمسػػككا بػػو  

تو بػػبل إنكػػار منػػا كمػػنيـ كقػػد مػػف أف مكسػػ  "عميػػو السػػبلـ" مجمػػع عمػػ  رسػػال
أي  (1) (2)نقػػػل عنػػػو متػػػكاتر ا مػػػا جػػػاء فػػػن التػػػكراة مػػػف قكلػػػو: "تمسػػػككا بالسػػػةت

                                  
 ( مف سكرة الممؾ.14اآلية ) (1)
كالدليل عم  ذلؾ مػا جػاء فػن الةيػد القػديـ أف الةمػل يػـك السػةت كػاف مباحػا  إلػ  أف  (2)

ا الةشرة قاؿ: اذكر صةد مكس  الجةل ف مره هللا عز كجل ةتقديس السةت فن الكصاي
يـك السػةت لتقدسػو سػتة أيػاـ تةمػل كتصػنع جميػع عممػؾ أمػا اليػـك السػابع ففيػو سػةت 
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بالةبػػادة فيػػو مادامػػت السػػمكات كاألرض" كمػػا أنيػػـ ادعػػكا أنػػو نقػػل فػػن التػػكراة 
قػػػكؿ مكسػػػ  )عميػػػو السػػػبلـ(: "ىػػػذه الشػػػريةة مؤاػػػدة عمػػػيكـ مادامػػػت السػػػمكات 

ةنسػػػػخ شػػػػريةتو يكػػػػكف مكػػػػذب ا ليػػػػذه األخبػػػػار  كاألرض" كقػػػػالكا: إف مػػػػف يقػػػػكؿ
 المتكاترة كتكذيةيا ممتنع عقبل .

 كقد رد قكليـ ىذا مف عدة كجكه: 

: منػػػع التػػػػكاتر كعػػػدـ الءقػػػػة فػػػن كتػػػػاةيـ نظػػػر ا لمػػػػا كقػػػع فيػػػػو مػػػف تحريػػػػف أوالا 
 كتناقض فن األحكاـ.

ددا ة : أف ىػػذه الركايػػات التػػن نقمكىػػا كاحتجػػكا ةيػػا مػػا ىػػن إال أخبػػار مختمفػػثانيا
كالػػدليل  ليةػػارض بػػو دعػػكى الرسػػالة مػػف دمحم  (2)اختمقيػػا ليػػـ اةػػف الراكنػػدي

                                                                           
أنت كاةنؾ كاةنتؾ كعةػدؾ كأمتػؾ كاييمتػؾ =كتريػؾ -الرب إليؾ ال تصنع فيو عمبل ما

الػػذي داخػػل أةكابػػؾ ألنػػو فػػن سػػتة أيػػاـ صػػنع الػػرب السػػماء كاألرض كالبحػػر ككػػل مػػا 
ـك السػػابع. ينظػػػر: الكتػػػاب المقػػػدس الةيػػد القػػػديـ سػػػفر الخػػػركج فييػػا كاسػػػتراح فػػػن اليػػػ

اآليػػات 16(كاإلصػػحاح 2آيػػة رقػػـ)35ككػػذا اإلصػػحاح  11-8اآليػػات  20اإلصػػحاح
 .145  144  119  114ص30-22مف 
 .878  ص3جكشف األسرار لمةزدكي   (1)
: دراكن إل  نسبة كالراكندي.الركاندي اسحاؽ ةف يحي  ةف أحمد الحسيف  أةك ىك(2)
كشف  نيساةكر  بظاىر ناحية: راكند كقيل اصةياف  ةنكاحن قاساف قرى  مف قرية كىن

 الزنديق الراكندي  اةف: الةسقبلنن حجر اةف كقاؿكقيل عنو: فيمسكؼ مجاىر بااللحاد 
 فن غاية كاف كيقاؿ بااللحاد  كاشتير تزديق ءـ المةتزلة متكممن مف أكال كاف الشيير 
 .883  ص3ج  كاألسرار لمةزدكي  1/276مزركمن ينظر: االعبلـ ل.الذكاء
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ا مف أحبار الييػكد لػـ يحػتو ةيػا عمػ  رسػكؿ هللا  مػع  عم  بطبلنيا أف أحد 
ا عنػػػػدىـ لقضػػػػت الةػػػػادة  حرصػػػػيـ عمػػػػ  دفػػػػع قكلػػػػو. كلػػػػك كػػػػاف ذلػػػػؾ صػػػػحيح 

الباعػػث كلػػك فةمػػكا ذلػػؾ مػػع كجػػكد الػػدافع إليػػو ك  باالحتجػػاج بػػو عمػػ  النةػػن 
عميو ت كد لنا أف ىذه األخبار لـ تكف مةركفػة ليػـ لةػدـ كجكدىػا فػن كتػاةيـ  

 كبالتالن ءةت لنا أنيا مختمفة كال أساس ليا مف الصحة.

: كرد أف هللا عز كجل قاؿ لنكح عند خركجو مف الفمؾ: "إنػن جةمػت لػؾ ثالثاا
بل الدـ فػبل كل دابة م كبل  لؾ كلذريتؾ. كأطمقت ذلؾ لكـ كنبات الةشب ما خ

تػػ كمكه" كمػػع ىػػذا فقػػد حػػـر هللا كءيػػر ا مػػف الػػدكاب بةػػد نػػكح عميػػو السػػبلـ عمػػ  
 أصحاب الشرائع كما ىذا التحريـ إال نسخ لما سةق.
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 محل النسخ: 

محػػل النسػػخ: الحكػػـ  كىػػك إمػػا أف ال يحتمػػل النسػػخ فػػن نفسػػو كاألحكػػاـ   
مػا يجػرى مجراىػا  كػاألمكر الةقمية  ككحدانية المكل  عز كجل كأمءاليػا  ك 

 عف األمكر الماضية  أك الحاضرة  أك المستقةمية.   تالحسية  كاالخبارا

مػػػا أف يحتمػػػل: كاألحكػػػاـ الشػػػرعية  كىػػػك إمػػػا أف يمحقػػػو ت ةيػػػد نصػػػا      كا 
  كقكلػػػػػو تةػػػػػال :" 

  
  

  
  "(1)  كقكلػػػػػػو  الجيػػػػػػاد ":

 مػػاض إلػػ  يػػـك القيامػػة" أك داللػػة: كالشػػرائع التػػن قػػبض عمييػػا النةػػن  
 فأنيا مؤادة ةداللة أنو خاتـ النةييف. 

 أك تكقيتا : فأف لحقو التكقيت  فيك الذي يجري فيو النسخ.  

فيككف محل النسخ إذف: حكـ يككف فن نفسو محتمبل  لمكجكد كالةدـ  كلـ  
 بو ما ينافن النسخ مف تكقيت  أك ت ةيد  نصا .يمحق 

 

                                  
 ( مف سكرة آؿ عمراف .55مف اآلية رقـ) (1)
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 شرط النسخ:
 -اشترط األصكليكف لكقكع النسخ شركطا  ال يتحقق إال ةيا  كىن:     

فػػػػأف ارتفػػػػع  -أي ةخطػػػػاب شػػػػرعن-الشػػػػرط األكؿ: أف يكػػػػكف النسػػػػخ بشػػػػرع
الحكـ بػالمكت  ال يكػكف نسػخا   إذ لػيس المزيػل خطابػا  رافةػا  لحكػـ خطػاب 

 سقكط تكميف.ساةق  ةل ىك 

الشرط الءانن: أف يككف النسخ حكما  شرعيا   فالةراءة األصمية التن ارتفةت 
زالة حكـ الةقل ال يكصف بالنسخ.  ةأيجاب الةبادات  ال تةد نسخا  كا 

الشرط الءالث: أف يككف الناسخ منفصبل  عػف المنسػكخ متػ خرا  عنػو إمػا فػن 
ناسخ كالشرط  أك الصفة  الجممة  أك فن التفصيل  فأف اتصل المنسكخ بال
 كاالستءناء  ال يسم  نسخا  ةل تخصيصا .

الشرط الرابع: أف ال يككف المنسكخ مقيدا  ةكقت مةيف  فك قيد ةكقت مةيف  
 ال يككف انقضاء كقتو الذي قيد بو نسخا  لو كقكلو تةال :"

  
  

  "(1)  ف نسخا  فأف مجئ الميل ال يكك
ككذا ال يككف المنسكخ مقيدا  بما يدؿ عم  دكاـ الحكـ  ما   (2)لمصكـ

                                  
 ( مف سكرة البقرة .187مف اآلية رقـ) (1)
كالكصػػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػػ  3/106كاإلحكػػػػػػػػاـ لآلمػػػػػػػػدي 1/122ينظػػػػػػػر: المستصػػػػػػػػف  لمةزالػػػػػػػػن (2)
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 دامت دار التكميف  مءل قكلو تةال :" 
  
   

  
  "(1)   فأف كاف

 كذلؾ استمر حكـ المنسكخ كامتنع كقكع النسخ عميو.

ط الخامس: أف يككف المنسكخ مما يجكز نسخو  فبل يدخل النسخ الشر 
 كما عمـ بالنص أنو يت ةد  مءل قكلو تةال :"  -كاإليماف-أصل التكحيد
    

   
   

  
   "(2)  ألف
فأف صيةة الت ةيد تقتضن اإليجاب أةدا  كنسخو نسخو يكجب التناقض  

يقتضن عدـ اإليجاب فن بةض الكقت  فيمـز التناقض  كقد جكزه 
كأخبار األمـ السالفة  -عمييـ السبلـ-بةضيـ  ككذا أخبار األنةياء

كاألخبار عف الساعة كأماراتيا  ال يدخل فييا النسخ.كقاؿ البةض: يجكز 

                                                                           
كشػػرح التكضػػيح = 2/340كالتمييػػد لمكمػػكذانن2/519كايػػاف المختصػػر2/34األصػػكؿ
رشاد الفحكؿ ص97-95كنكاسخ القرآف ص2/33التنقيحلمتف   . 186كا 
 ( مف سكرة النكر .4مف اآلية رقـ) (1)
 ( مف سكرة األحزاب .53مف اآلية رقـ) (2)
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الكعيد كـر  ف ما فن الكعد فبل يجكز؛  النسخ فن الكعيد؛ ألف الخمف فن
 .(1)ألف الخمف فيو مف باب المؤـ

الشرط السادس: أف يككف الناسخ مءل المنسكخ فن القكة أك أقػكى منػو   -2
رضػػكاف -ال دكنػػو فػػن القػػكة  إذ إف الضػػةيف ال يزيػػل القػػكي كالصػػحابة

لػػـ ينسػػخكا نػػص القػػرآف ةخةػػر الكاحػػد  كالجميػػكر منػػع نسػػخ -هللا عمػػييـ
  فػػػأذا تسػػػاكيا ال يقػػػع النسػػػخ إذا  (2)كاتر باآلحػػػاد  كجػػػكزه بةضػػػيـالمتػػػ

أمكف الجمع ةيف الدليميف  ألنا إنمػا نحكػـ بػ ف األكؿ منيمػا منسػكخ إذا 
 تةذر عمينا الجمع  فأذا لـ يتةذر كجمةنا ةينيما فبل نسخ إذا .

الشػػػرط السػػػابع: أف يكػػػكف المقتضػػػ  لممنسػػػكخ غيػػػر المقتضػػػ  لمناسػػػخ  -3
 لةداءحت  ال يمـز ا

الشػػػرط الءػػػامف: أف يكػػػكف النسػػػخ إزالػػػة لحكػػػـ الفةػػػل  دكف نفػػػس الفةػػػل  -4
 (3) كصكرتو.

كذكػػػر اإلمػػػاـ اآلمػػػدي شػػػركطا  أخػػػرى مختمػػػف فييػػػا لكنػػػو عقػػػب      

                                  
-255كالتبصػػػرة لمشػػػيرازي ص3/543كشػػػرح الكككػػػب المنيػػػر1/399ينظػػػر: المةتمػػػد (1)

-3/193كتيسػػػػػػػػػير التحريػػػػػػػػػر 715-707كميػػػػػػػػزاف األصػػػػػػػػػكؿ لمسػػػػػػػػػمرقندي ص256
رشاد الفحكؿ ص137لمختصر الةف المحاـ صكا195  . 186كا 
كشػػػػػػػػػػػػػرح الكككػػػػػػػػػػػػػب 2/341كالتمييػػػػػػػػػػػػػد لمكمػػػػػػػػػػػػػكذانن1/122ينظػػػػػػػػػػػػػر: المستصػػػػػػػػػػػػػف   (2)

رشاد الفحكؿ ص3/259المنير  .186كا 
 . 1/400ينظر: المةتمد ألةن الحسف البصري  (3)
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 .(1)عمييا ب نيا أمكر غير مةتةرة

كعميػػو تجػػد كػػل القػػائميف ةجػػكاز النسػػخ ككقكعػػو متفقػػكف عمػػ  جػػكازه          
لمقصكد مػف الػتمكف مػف الفةػل أف تكػكف ىنػاؾ فتػرة بةد التمكف مف الفةل. كا

زمنية بةد كصكؿ األكامر إل  المكمفيف تسع القياـ بالفةل الم مكر بػو بمةنػ  
أف يكػػكف ىنػػاؾ كقػػت يػػتمكف فيػػو المكمػػف مػػف الفةػػل بالةػػدف. كانػػاء عمػػ  ىػػذا 
يرد تساؤؿ ىك ىل يجكز النسخ قةل التمكف مف الفةػل؟ ككيػف يتصػكر ىػذا؟ 

 ذا التساؤؿ أستطيع أف أقكؿ:كلمجكاب عف ى

 إف تصكر مجنء النسخ قةل التمكف مف الفةل يجئ فن حالتيف: 

: أف يجنء الناسخ بةد التمكف مف االعتقاد كقةل دخكؿ كقت الكاجب أوالىما
 تصكمكا". كذلؾ مءل ما إذا قيل: "صكمكا غدا" ءـ قةل الفجر قيل "ال

ب كقةل انقضاء زماف يسع : أف يجنء الناسخ بةد دخكؿ كقت الكاجيماتثاني
ا" ءػـ شػرع المكمػف فػن الصػكـ  ىذا الكاجب كمءػاؿ ذلػؾ مػا إذا قيػل: "صػـ غػد 
كقةػػػػل انقضػػػػاء اليػػػػـك الػػػػذي شػػػػرع فػػػػن صػػػػكمو قيػػػػل "ال تصػػػػـ". فياتػػػػاف ىمػػػػا 

 الحالتاف المتاف يمكف مجنء النسخ فييما قةل التمكف مف الفةل.

 إليؾ ةيان ا لو:إال أف ىناؾ خبلف ا ةيف الةمماء حكؿ ىذه المس لة  

                                  
 . 3/106ينظر: اإلحكاـ لآلمدي (1)
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 مذىب الجميور:
الجميػػػكر ال يشػػػترط فػػػن جػػػكاز النسػػػخ الػػػتمكف مػػػف الفةػػػل  ةػػػل يكتفػػػن  

 بالتمكف مف عقد القمب. كاستدؿ الجميكر عم  صحة ما ذىةكا إليو ةدليميف:

: أف أكامػػر الشػػارع كنكاىيػو ليػػا جانبػػاف جانػػب االعتقػػاد كجانػػب الةمػػل أوليمددا
األمػػػر كالنيػػػن إال أف جانػػػب االعتقػػػاد كال جػػػداؿ فػػػن أف كػػػبل منيمػػػا مقصػػػكد 

أقكى مف جانب الةمػل ةػدليل أنػو ال يقةػل السػقكط ةخػبلؼ جانػب الةمػل فأنػو 
يمكف أف يسػقط بةػذر كػاإلقرار باإليمػاف لمػف ال يقػدر عمػ  النطػق ككالصػـك 

يقةػل السػقكط  كالصبلة بالنسبة لمةاجز عف اإلتياف ةيما. كالشؾ فن أف ما ال
و. كمػػاداـ األمػػر كػػذلؾ فػأف االعتقػػاد يصػػمح أف يكػػكف أقػكى كأءةػػت ممػػا يحتممػ

ا ألف اإليماف أسم  الطاعات كميا  ا باالةتبلء كيككف االةتبلء صحيح  مقصكد 
 فيجكز أف يةتم  هللا عباده بقةكؿ ىذه الةبادة إيمان ا.

ءانييما: استدؿ الجميكر بما كرد فن قصة المةػراج. فػالمةمـك أف هللا سػبحانو 
مػػ  األمػػة الدمحميػػة خمسػػيف صػػبلة بػػادئ ذي ةػػدء فمػػـ يػػزؿ كتةػػال  قػػد فػػرض ع

يراجع راو سبحانو كتةال  ةأشػارة مكسػ  عميػو السػبلـ حتػ  صػارت  النةن 
 خمس صمكات فن اليـك كالميمة.

كجيػػة اسػػتدالليـ بمػػا جػػاء فػػن ىػػذه القصػػة ىػػن أنيػػـ قػػالكا: إف اسػػتقرار  
ا قةػل الػتمكف فرض الصبلة عم  خمس صمكات فػن اليػكـ كالميمػة يةتةػر نسػخ  

 مف الةمل مع االكتفاء باالعتقاد فقط.
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 مذىب الماتريدية وبعض أصحاب اإلمام الشافعي:
كىػػؤالء يػػركف أف شػػرط جػػكاز النسػػخ ىػػك الػػتمكف مػػف عقػػد القمػػب كالفةػػل  

مةا بمةن  أف يمضن بةػد كصػكؿ األمػر إلػ  المكمػف زمػاف يسػع الفةػل مػف 
سػػع لجػػزء منػػو فقػػط يةتةػػر غيػػر كقتػػو المقػػدر لػػو شػػرع ا. كمةنػػ  ىػػذا أف مػػا يت

كػػاؼ. كاسػػتدلكا عمػػ  ىػػذا بػػ ف األصػػل ىػػك عمػػل الةػػدف إذ الةمػػل بالةػػدف ىػػك 
المقصكد بكل األكامر كالنكاىن فأذا ما قمنا "افةمكا كذا" أك "ال تفةمكا كذا" فأف 
الةمل ىك المقصكد باألمر كالمنع ىك المقصكد بالنين. كالنسخ يجػنء لةيػاف 

جػػاء النسػػخ قةػػل الػػتمكف مػػف الةمػػل لكػػاف ىػػذا جيػػبل   انتيػػاء مػػدة الةمػػل فمػػك
 .(1)كغمط ا ىما محاالف بالنسبة لمحق تبارؾ كتةال 

 المبحث الثاني:

ا أم استخالفاا؟  ىل األمر بالفداء بعد األمر بالذبح يعتبر نسخا
ىناؾ خبلؼ ةيف الةمماء حكؿ ىذا التساؤؿ فقد ذىب بةضيـ إل  أف  

أمر ماعيل مف قةيل النسخ كذلؾ ألف إةراىيـ قد األمر ةذبح إةراىيـ لكلده إس
ةذبح كلده إسماعيل ءـ نسخ الذبح ةنزكؿ الفداء: 

"  
    
   

                                  
 .33  32  ص2جازانن  التمكيح عم  التكضيح لسةد الديف التفتينظر:  (1)
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   "(1)  

ىنا يدؿ عميو قكؿ هللا تةال : " يا أةت افةل ما تؤمر" فأف ىذا يدؿ  فاألمر
عم  أف الذبح كاف م مكر ا بو. كقكلو تةال : "كفديناه ةذبح عظيـ" يدؿ عم  
 أف الفداء ةدؿ الم مكر بو. كأما النسخ فؤلنو لك لـ ينسخ لكاف تركو مةصية.

                                  
 ( مف سكرة الصافات.107 -101اآليات رقـ ) (1)
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الػتمكف مػف الفةػل فقػػد كلةمػؾ تبلحػظ أف ىػذا لػيس مػف قةيػل النسػخ قةػل  
كػػاف سػػيدنا إةػػراىيـ متمكن ػػا مػػف ذبػػح كلػػده كمػػا أمػػره هللا لكػػف حػػاؿ دكف إتمػػاـ 

 الذبح إنزاؿ الفداء.

كذىػػػب الػػػبةض اآلخػػػر إلػػػ  أف نقػػػل الحكػػػـ مػػػف ذبػػػح إةػػػراىيـ كلػػػده إلػػػ   
نمػا  افتدائو ةذبح عظيـ ليس مف قةيل النسخ لخمكه مف الرفع كاياف االنتيػاء كا 

لفداء اسـ لما يقكـ مقاـ الشنء فن قةكؿ ما يتكجو إليو مف ىك استخبلؼ إذ ا
 مكركه تقكؿ لصديقؾ: "فديتؾ نفسن" بمةن  قةمت ما يتكجو إليؾ مف مكركه.

كالفرؽ ةيف االستخبلؼ كالنسخ أف النسػخ عبػارة عػف رفػع لحكػـ األصػل  
نفػاذه فػن  بحكـ غيره مناؼ لو  ةينما االستخبلؼ يةنػن تقريػر حكػـ األصػل كا 

إال أنػػػو قػػػد يقػػػاؿ: أف الخمػػػف )االفتػػػداء ةػػػذبح عظػػػيـ( قػػػاـ مقػػػاـ  .(1)نػػػوةػػػدؿ م
األصػػػل )ذبػػػح الكلػػػد( فاسػػػتمـز حرمػػػة األصػػػل. كالشػػػؾ أف تحػػػريـ الشػػػنء بةػػػد 
ا ال محالػػة. كعمػػ  ىػػذا فػػأف ىػػذه القصػػة تكػػكف مػػف قةيػػل  كجكبػػو يةتةػػر نسػػخ 

 النسخ ال االستخبلؼ.

كف لػػك كانػػت الحرمػػة كيمكننػػا الػػرد عمػػ  ىػػذا بقكلنػػا: إف النسػػخ إنمػػا يكػػ 
حكم ا شرعي ا كىن ليست كذلؾ فأف حرمػة ذبػح الكلػد ءاةتػة فػن األصػل فزالػت 
بالكجكب ءـ عادت بقياـ الشاه مقاـ الكلد فبل تككف الحرمة حكم ا شرعي ا حت  

ا لمكجكب.  يككف ءةكتيا نسخ 

                                  
 .34  ص2جينظر: التمكيح عم  التكضيح لسةد الديف التفتازانن   (1)
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لػػيس ىنػػاؾ خػػبلؼ ةػػيف القػػائميف ةجػػكاز النسػػخ فػػن أنػػو يجػػري ةػػيف  الناسددخ:
سػػنة فالكتػػاب ي نسػػخ بالكتػػاب كالسػػنة المتػػكاترة تنسػػخ بمءميػػا. كالسػػنة الكتػػاب كال

ا. كالةممػػػاء متفقػػػكف عمػػػ   المتػػػكاترة تنسػػػخ سػػػنة اآلحػػػاد كالةكػػػس لػػػيس صػػػحيح 
 نسخ الكتاب بالكتاب كالسنة بالسنة.

أمػػػا نسػػػخ الكتػػػاب بالسػػػنة أك السػػػنة بالكتػػػاب ففيػػػو خػػػبلؼ ةػػػيف جميػػػكر  
لكف بالجكاز. كالشػافةية ليػـ رأيػاف كسػكؼ فالجميكر يقك  .(1)الةمماء كالشافةية

 نتةرض ألدلة كل مذىب فيما يمن:

 نسخ الكتاب بالسنة:
المػػراد بالسػػنة الناسػػخة لمكتػػاب ىػػن السػػنة المتػػكاترة كالقػػائمكف ةيػػذا الػػرأي  

 ىـ الجميكر كقد استندكا فن صحة ما ذىةكا إليو إل  ما ي تن:

ا لقكؿ الحق تبارؾ كتةال  قد جاء ن (2): إف حديث "ال كصية لكارث"أوالا  اسخ 
"   

  
   

  
 
 

   
                                  

 .172  ص2جينظر:اإلحكاـ فن أصكؿ األحكاـ لآلمدي  المرجع الساةق   (1)
 .45  ص6جنيل األكطار لمشككانن   ينظر: (2)
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  "(1)  كقد نكقش دليميـ
حديث آحاد ال ترتفع  ىذا مف قةل المانةيف ب ف حديث "ال كصية لكارث"

نما الناسخ لآلية  ا لو. كا  مرتةتو إل  مرتبة القرآف الكريـ  فبل يصمح ناسخ 
 "الكريمة ىك قكؿ هللا سبحانو كتةال : 

    
   

    
   
     

   
   

  
  

    
     
    

  
    

   
    
   
    

 
  

   
                                  

 رة البقرة.( مف سك 180اآلية رقـ) (1)
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  (1) كالدليل عم  ذلؾ قكؿ النةن . أف هللا أعط  كل ذي" :

 .(2)حق حقو فبل كصية لكارث"

كقػػػد كضػػػػح اإلمػػػاـ الشػػػػافةن "رضػػػن هللا عنػػػػو" ىػػػذا المةنػػػػ  فػػػن كتابػػػػو  
الرسػػػالة  حيػػػث قػػػاؿ مػػػا ممخصػػػو: "إف اآليػػػة الكريمػػػة كردت بكتابػػػة الكصػػػية 

تمبل  ألف تكػكف لمكالديف كاألقػرايف. ءػـ كردت آيػة المكاريػث ف صػبح األمػر محػ
ػا في خػذ الكالػداف كاألقراػكف مػرة بحكػـ الكصػية كمػرة بحكػـ  اآليتاف عاممتيف مة 
الميػػراث. أك أف تكػػكف آيػػة المكاريػػث ناسػػخة آليػػة الكصػػية المكتكبػػة. كمػػاداـ 
ح كقػد التمسػناه فكجػدناه فػن  األمر محتمبل  ليذا كذاؾ فبل ةد مف التماس مػرج 

كعمػ  ىػذا يكػكف الحػديث مةين ػا لكػكف آيػة : "ال كصية لػكارث" قكؿ الرسكؿ 
 المكاريث ناسخة آلية الكصية.

ف كبل  مف القرآف الكريـ كالسنة النةكية المطيرة كحن مف قةل ءاني ا: قالكا: إ
  هللا سبحانو كتةال  لقكلو تبارؾ كتةال  "

   
      

                                  
 ( مف سكرة النساء.11اآلية رقـ)  (1)
 .45  ص6جينظر: نيل األكطار لمشككانن   (2)
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  "(1)  ما ىنالؾ أف القرآف الكريـ كحن كل
متمك أما السنة فكحن غير متمك. كالةقل ال يمنع أف ينسخ أحد الكحييف 
 باآلخر فبل مانع مف أف ينسخ القرآف بالسنة أك أف تنسخ السنة بالقرآف.

ػػػم ـ لمجميػػػكر فقػػػد نػػػكقش: بػػػ ف كػػػبل مػػػف القػػػرآف   إال أف ىػػػذا الػػػدليل لػػػـ ي س 
ف كػاف كبلىمػا كحي ػا مػف هللا سػبحانو كتةػال  الكريـ كالسنة النةكية المطيػر  ة كا 

إال أف القرآف الكريـ أقكى مف جية تةظميػو  حيػث ال يجػكز مسػو إال بطيػارة 
ذا كػػػاف القػػػرآف الكػػػريـ  كيحػػػـر مسػػػو عمػػػ  غيػػػر طػػػاىر كالجنػػػب كالحػػػائض. كا 

 أقكى فبل يجكز لمضةيف أف ينسخ األقكى.

ػػػا أف النةػػػن  كممػػػا يػػػدؿ عمػػػ  أف القػػػرآف الكػػػريـ أقػػػكى مػػػف السػػػنة   أيض 
عنػػدما أرسػػل مةػػاذ ا إلػػ  الػػيمف قػػاؿ لػػو: بػػـ تقضػػن إف عرضػػت لػػؾ قضػػية؟ 
 قاؿ: أقضن بكتاب هللا قاؿ لو: فأف لـ تجد؟ قػاؿ: أقضػن بسػنة رسػكؿ هللا 

عمػػ   فضػػرب النةػػن  .(2)فقػػاؿ لػػو: فػػأف لػػـ تجػػد؟ قػػاؿ: اجتيػػد رأيػػن كال ألػػك
  مػػا يرضػػ  هللا كرسػػكلو. صػػدره كقػػاؿ: الحمػػد هلل الػػذي كفػػق رسػػكؿ هللا إلػػ 

فقػد أقػر مةػاذ ا عمػ  تػ خير السػنة عػػف الكتػاب فػن الةمػل. ف نػت تػرى ىنػػا أف 
 قد أقر مةاذ ا عم  ت خير السنة عف الكتاب فن الةمل. النةن 

ػػػػا أف ألفاظػػػػو مةجػػػػزة كالسػػػػنة ليسػػػػت كػػػػذلؾ     كمػػػػف األدلػػػػة عمػػػػ  قكتػػػػو أيض 

                                  
 ( مف سكرة النجـ.4  3اآليتاف رقـ)  (1)
 ال ألك: ال أقصر. (2)
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  فاكتسب ةيذا اإلعجاز أصالة فن الكحن.

 منع نسخ القرآن الكريم بالسنة:أدلة من 
لقػػد اسػػػتدؿ القػػائمكف بمنػػػع نسػػخ القػػػرآف الكػػريـ بالسػػػنة ب دلػػة نػػػذكر منيػػػا  
 يمن: ما

    : "أكال : يقكؿ هللا سبحانو كتةال
    
   
    

    
   "(1) ككجو .

 :(2)االستدالؿ ةيذا النص الكريـ مف ءبلءة كجكه

: إف كػػػػبل مػػػػف النسػػػػخ كاإلتيػػػػاف بالةػػػػدؿ مسػػػػند إلػػػػ  هللا سػػػػبحانو الوجددددو األول
كتةػػػال . كالشػػػؾ أف مػػػا يػػػ تن بػػػو هللا يكػػػكف قرآن ػػػا ال سػػػنة فػػػدؿ ذلػػػؾ عمػػػ  أف 

 الةدؿ قرآف ال سنة.

 ارؾ كتةال : ": استدلكا بقكؿ الحق تبثانياا
  

   
    

                                  
 ( مف سكرة البقرة.106اآلية رقـ)  (1)
 .166  ص2جينظر: منياج الكصكؿ فن عمـ األصكؿ لمةيضاكي   (2)
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"(1). 

قػػد أخةػػر فػػن ىػػذه  ككجػػو االسػػتدالؿ ةيػػذه اآليػػة الكريمػػة ىػػك أف النةػػن  
اآليػػة ب نػػػو ال يممػػؾ التةػػػديل ألنػػو مػػػ مكر باتبػػاع مػػػا يػػكح  إليػػػو فقػػط. ككممػػػة 

المفػػظ كتةػػديل الحكػػـ. كعمػػ  التةػػديل ىنػػا جػػاءت مطمقػػة فتكػػكف شػػاممة لتةػػديل 
تةػديل  تةػديل المفػظ كال ذلؾ فأف األمػريف يككنػاف منفيػيف فػبل يممػؾ الرسػكؿ 
 الحكـ فيتةيف أف يككف الناسخ قرآن ا ال سنة.

ػػا بقػػكؿ الرسػػكؿ ثالثاددا  : "تكءػػر لكػػـ األحاديػػث مػػف بةػػدي فػػأذا : اسػػتدلكا أيض 
ف خالفو فردكه". ركي لكـ حديث فاعرضكه عم  كتاب هللا فأف كافقو فاق ةمكه كا 

ككجػػػو االسػػػتدالؿ ةيػػػذا الحػػػديث ىػػػك أننػػػا مػػػ مكركف ةػػػرد الحػػػديث إلػػػ  القػػػرآف 
الكػػريـ إذا مػػا ظيػػرت مخالفػػة ةينيمػػا كايػػذا يصػػبح القػػرآف الكػػريـ قاضػػي ا عمػػ  

                                  
 ( مف سكرة يكنس.15اآلية  رقـ) (1)
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م ا فييا فبل تصمح أف تككف ناسخة لو.  السنة كمحك 

الكػػريـ بالسػػنة يفػػتح  : اسػػتدلكا ةػػدليل عقمػػن مػػؤداه أف جػػكاز نسػػخ القػػرآفرابعاددا
ا يزعـ أف ما جاء بو مف عنػد راػو ءػـ  باب الطةف إذ المخالف يقكؿ إف محمد 

 يخالفو.

 ولقد رد الجميور عمى أدلة المانعين بما يمي: 

أكال : أجػػػاةكا عػػػف الػػػدليل األكؿ بقػػػكليـ: إف المقصػػػكد بالخيريػػػة كالمءميػػػة )كهللا 
السػنة فيػن مػف لػدف المػكل  أعمـ( ما يرجع إلػ  المكمفػيف كمصػالحيـ ككػذلؾ 

 سبحانو كتةال  ألنو ال ينطق إال عف كحن يكح  بو إليو.

ددا : أجػػاةكا عػػف الػػدليل الءػػانن بقػػكليـ: إف المػػراد بالتةػػديل الػػكارد فػػن اآليػػة ثانيا
الكريمة إنما ىك كضع لفظ لـ ينزؿ مكػاف لفػظ أنػزؿ. كلػك كػاف المػراد التةػديل 

و كتةػػال . كعمػػ  ذلػػؾ فػػبل يكػػكف فػػن المةنػػ  فالسػػنة كػػذلؾ مػػف عنػػده سػػبحان
 التةديل ةيا تةديبل  مف تمقاء نفسو عميو السبلـ.

يةػرؼ  : قالكا: إف المراد مف الحديث الذي اسػتدؿ بػو المػانةكف حػديث الثالثاا
تاريخػػػػو أك حػػػػديث غيػػػػر مقطػػػػكع بصػػػػحتو ةػػػػدليل سػػػػياؽ الحػػػػديث "يكءػػػػر لكػػػػـ 

رد لكػػـ حػػديث الحػػديث مػػف بةػػدي" كعمػػ  ذلػػؾ يكػػكف المةنػػ  المقصػػكد: إذا ك 
مشككؾ فن تاريخو أك حديث غير مقطكع بصحتو فاعرضػكه عمػ  كتػاب هللا 
تةػػال  فػػأف خالفػػو فػػردكه. كالػػدليل عمػػ  صػػحة ىػػذا الت كيػػل النصػػكص الدالػػة 

 عم  كجكب اتباع الحديث مطمق ا.

يةتػد  : أجاةكا عف الدليل الرابع بقكليـ: إف الطةف إذا كاف بػاطبل  فأنػو الرابعاا



-59- 

ؿ عميػػػو. ءػػػـ إف مءػػػل ىػػػذا الطةػػػف يػػػرد فػػػن نسػػػخ الكتػػػاب بالكتػػػاب بػػػو كال يةػػػك 
كالسػػػنة بالسػػػنة. فالمصػػػدؽ يةتقػػػد أف الكػػػل مػػػف قةػػػل هللا عػػػز كجػػػل كالمكػػػذب 

 يطةف فن الكل لجيمو.

 نسخ السنة بالكتاب:
سػػػةق أف ذكرنػػػا أف جميػػػكر الةممػػػاء يجػػػكزكف نسػػػخ السػػػنة بالكتػػػاب كأف  

 ريق:الشافةية يمنةكف ذلؾ كفيما يمن أدلة كل ف

 أدلة الجميور:
: اسػػػتدؿ جميػػػكر الةممػػػاء ةػػػدليل عقمػػػن مػػػؤداه أف الكتػػػاب كالسػػػنة كبلىمػػػا أوالا 

كحن مف قةل هللا سبحانو كتةال  إال أف الكتاب كحن متمك كالسنة كحن غير 
 متمك. كالةقل ال يمنع أف ينسخ أحدىما اآلخر.

ة اتفق مةيـ عندما صالح أىل مكة عاـ الحديةي : استدلكا ب ف النةن ثانياا
أبا جندؿ  عم  أف مف جاءه مسمم ا رده إل  الكفار كفةبل  قد رد الرسكؿ 

كجماعة آخريف مف الرجاؿ إل  أف جاءت إليو امرأة ف نزؿ هللا عز كجل: 
"  
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 "(1).  

محرمة : أف المباشرة )أي مباشرة الرجاؿ لمنساء( فن ليل رمضاف كانت ثالثاا

  : "عم  المسمميف ءـ نسخت بقكؿ الحق تبارؾ كتةال 
   

  
    

   
    

  
                                  

 ( مف سكرة الممتحنة10اآلية رقـ)  (1)
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   ٍ

(1). 

   أدلة الشافعية:
 استدؿ الشافةية عم  صحة ما ذىةكا إليو ةدليميف إليؾ ةيانيما: 

                                  
 ( مف سكرة البقرة.187اآلية رقـ)  (1)
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 : استدلكا بقكؿ هللا سبحانو كتةال : "الدليل األول
  

  
   

  
 "(1). 

ؿ ةيػػػذه اآليػػػة الكريمػػػة ىػػػك أنيػػػا أفػػػادت أف السػػػنة ةيػػػاف ككجػػػو االسػػػتدال 
 لمكتاب كليست رافةة لما جاء بو.

إال أف ىػػذا الػػدليل قػػد رده الجميػػكر بقػػكليـ: نحػػف ال نسػػمـ ةداللػػة اآليػػة  
الكريمػػة عمػػ  عػػدـ جػػكاز نسػػخ السػػنة بالكتػػاب الحتمػػاؿ أف يكػػكف المػػراد مػػف 

ا لمسػػنة. ءػػـ لػػك التةيػػيف فػػن اآليػػة التةميػػه كىػػك ينػػافن أف يكػػكف ا لكتػػاب ناسػػخ 
سػػممنا أف المقصػػكد بػػالتةييف ىػػك مةنػػاه الحقيقػػن فػػبل ينػػاف  أف يكػػكف الكتػػاب 

ا لمسنة ألف النسخ ةياف لمدة الحكـ.  ناسخ 

: استدلكا ةدليل عقمن مؤداه أف نسخ القػرآف الكػريـ لمسػنة النةكيػة الدليل الثاني
اؤه كخصػػكمو: "كذبػػو إذ يقػػكؿ أعػػد قػػد يتخػػذ ذريةػػة لمطةػػف عمػػ  رسػػكؿ هللا 

راو كلـ يرض ما سػنو فػبل نصػدقو" كفػن ىػذا تنفيػر مػف اتباعػو عميػو الصػبلة 
كمػف ءػـ امتنػع القػكؿ ةجػكاز نسػخ  كالسبلـ كىػك ضػد المقصػكد مػف رسػالتو 

 السنة بالقرآف.

                                  
 ( مف سكرة النحل44مف اآلية رقـ)  (1)
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إال أف ىػػػذا الػػػدليل قػػػد نػػػكقش مػػػف قةػػػل الجميػػػكر ب نػػػو ال مكضػػػع ليػػػذا  
بالسػنة  يككف لك كاف النةن ناطق ػا  ألف ىذا إنما الطةف فن حق الرسكؿ 

مف تمقاء نفسو لكنو ليس ناطق ا ةيا مف تمقاء نفسػو  ةػل ىػك نػاطق ةػكحن هللا 
  "سػػػػػػػػػػػػػبحانو كتةػػػػػػػػػػػػػال . كصػػػػػػػػػػػػػدؽ هللا الةظػػػػػػػػػػػػػيـ إذ يقػػػػػػػػػػػػػكؿ 

   
      

  "(1) 

بةػث مةين ػا فجػاز لػو ةيػاف  النةػن كالرأي الراجح فن ىذا المقاـ ىػك أف  
مػدة الحكػػـ الءاةػت بالكتػػاب ةػكحن غيػػر قػػرآف. كمػا يجػػكز أف يةػيف ةػػكحن ىػػك 

 قرآف مدة حكـ ءةت ةكحن غير قرآف.

 

 

 

   ىل يجوز نسخ الحديث المتواتر باآلحاد وبالمشيور؟
لقد قرر الةمماء أف الحديث المتكاتر ال ُينسخ ةخةر اآلحاد ألنو قطةػن.  
حاد ظنن كالظنن ال ينسخ القطةن ألنو أضةف منػو. إال أف بةػض كخةر اآل

                                  
 ( مف سكرة النجـ.4  3اآليتاف رقـ)  (1)
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ا إل  ما يمن: (1)الةمماء  قد جكز نسخ المتكاتر باآلحاد استناد 

: قػػػالكا: إف أىػػػل قبػػػاء كػػػانكا يصػػػمكف إلػػػ  ةيػػػت المقػػػدس ءػػػـ اسػػػتداركا فػػػن أوالا 
صبلتيـ ةخةر الكاحد مع أف التكجو إلػ  ةيػت المقػدس ءاةػت بالػدليل القػاطع. 

 ذلؾ. ينكر الرسكؿ كلـ 

دا كػاف يرسػػل آحػاد الصػحابة إلػ  األمصػار كاألقطػػار  : قػالكا: إف النةػن ثانيا
ليةمةػػكا األحكػػاـ مةتػػدأة كناسػػخة دكف فػػرؽ فمػػك لػػـ ينسػػخ المتػػكاتر باآلحػػاد لمػػا 

أف يرسػػل ىػػؤالء الصػػحابة دكف  كجػػب قةػػكؿ مػػا يةمةكنػػو كلمػػا جػػاز لمرسػػكؿ 
 أف يةيف ليـ ما ينسخ كما ال ينسخ.

كلمػػرد عمػػ  ىػػذيف الػػدليميف نقػػكؿ: أف القةػػكؿ فػػن ىػػاتيف الصػػكرتيف كمػػا  
شاكميما إنما كاف لكجكد القرائف المفيدة لمقطع حت  يمكننا الجمػع ةػيف األدلػة 

 المتةارضة.

أما السنة المشيكرة فأنيا تنسخ المتكاترة إذ النسخ ةياف كتةػديل مػف جيػة  
جيػػػة أنػػػو تةػػػديل ال يجػػػكز إال أنػػػو ةيػػػاف يجػػػكز باآلحػػػاد لةيػػػاف المجمػػػل. كمػػػف 

بػػػػالمتكاتر. كعمػػػػػ  ذلػػػػػؾ يمكننػػػػا أف نقػػػػػكؿ إف النسػػػػػخ يجػػػػكز بالمتكسػػػػػط كىػػػػػك 
ا.  المشيكر عمبل  بالشةييف مة 

 

                                  
 .182  ص2جينظر: اإلحكاـ فن أصكؿ األحكاـ لآلمدي   (1)
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 -المبحث الثالث:

 ىل يجوز أن يكون الناسخ أشق من المنسوخ؟
الحكـ المستفاد مف الدليل الناسخ قد يككف مساكي ا لمحكـ المنسكخ  

. كقد يككف أخف (1)ةيت القدس بالتكجو إل  الكةبة كنسخ كجكب التكجو إل 
ا  منو كنسخ تحريـ األكل بةد النكـ فن ليل رمضاف إل  حمو كمءالو أيض 
نسخ عدة الكفاة بالحكؿ الءاةتة بقكؿ هللا سبحانو كتةال : 

"  
  

  
   
  
    

    
   

    
   "(2)   إل

 أراةة أشير كعشرة أياـ بقكلو جل كعبل "
  
  

                                  
؛ منيػػاج الكصػػكؿ فػػػن 177  ص2جينظػػر: اإلحكػػاـ فػػن أصػػكؿ األحكػػػاـ لآلمػػدي   (1)

 .174  ص2جعمـ األصكؿ لمةيضاكي  
 ( مف سكرة البقرة 240اآلية رقـ)  (2)
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   ٍ"

 ككبل ىذيف النكعيف جائز. (1)

الػدليل الناسػخ أشػق مػف الحكػـ المنسػكخ أما إذا كاف الحكـ المستفاد مف  
ةينمػػػا ذىػػػب  (2)فقػػػد ذىػػػب جميػػػكر الفقيػػػاء ككءيػػػر مػػػف المتكممػػػيف إلػػػ  جػػػكازه

كمةيػػػػـ بةػػػػض  -رضػػػػن هللا عنػػػػو -الػػػػبةض مػػػػف أصػػػػحاب اإلمػػػػاـ الشػػػػافةن
 الظاىرية إل  منةو.

ليؾ أدلة كل فريق:  كا 

 أدلة الجميور: القائمين بالجواز
ل  إذا لـ يراع مصمحة الةباد فاألمر كاضح : قالكا: إف هللا سبحانو كتةاأوال

 كال جداؿ ألف هللا يفةل ما يشاء كيحكـ بما يريد كصدؽ هللا الةظيـ إذ يقكؿ "

                                  
 ( مف سكرة البقرة 234اآلية رقـ)  (1)
؛ كشػف األسػرار لمةػزدكي  177  ص2جينظر:اإلحكاـ فن أصكؿ األحكاـ لآلمػدي   (2)

 .907  ص2ج



-67- 

    
      ٍ"

(1) 
أما إذا اعتةر سبحانو كتةال  مصمحة عباده فأف نقل الحكـ مف األخف إل  

التنكيع فن التكميف ليتـ االةتبلء كيكءر الءكاب. األشق يككف بمءابة 
كالمصمحة قد تككف فن النقل مف األخف إل  الشاؽ. أال ترى أف الطةيب 
المةالو قد ينقل مريضو مف الدكاء الحمك المستساغ إل  الدكاء المر الذي ال 
ُيطاؽ كمف الطةاـ الشين إل  ترؾ الطةاـ كمية مراعي ا فن ذلؾ كمو مصمحة 

 .المريض

: قالكا: إف النسخ باألشق قد كقع. فقد كاف المكمفكف فن اةتداء اإلسبلـ ثانياا
 مخيريف ةيف الصـك كالفدية بمقتض  قكلو تةال : "

   
    
    
    

  
  

    
   
    

    

                                  
 ( مف سكرة األنةياء23اآلية القـ)   (1)
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     ٍ"
(1). 

  ءـ نسخ ىذا بالصكـ فن قكلو عز كجل " 
   

   
  

  
   

   
    

    
   
    
   
   

 
 

  
   

  "(2). 
 كالشؾ أف الصـك أشق مف التخيير. 

ا قد كقع نسخ     الةفك كالصفح عف الكفار الءاةتيف بقكلو سبحانو  (3)كأيض 

                                  
 .184ة البقرة  اآلية سكر  (1)
 ( مف سكرة البقرة 185اآلية رقـ)  (2)
 .107  ص3جينظر: كشف األسرار لميزدكي   (3)
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   كتةال  "
  

  
 "(1)بارؾ كتةال   كبقكلو ت:" 

  
"(2).  فقد نسخ ىذا بآيات القتاؿ. كقكلو

    تةال  "
  

    
  

  
   

    
 

  
   

  
   "(3)   كاألمءمة عم

ىذا النكع كءيرة كنسخ الحبس كاإليذاء بالمساف فن حد الزنا الءاةتيف بقكلو 
   تةال : "

  
                                  

 ( مف سكرة األعراؼ.199اآلية رقـ)   (1)
 ( مف سكرة الحجر.85مف اآلية رقـ)  (2)
 ( مف سكرة النساء.89اآلية رقـ)  (3)
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 "(1) فقد نسخا بالجمد كالرمن ةدليل قكؿ هللا سبحانو  
  كتةال : "

 
  

  
    

  
     
  
  

   
  

                                  
 ( مف سكرة النساء16  15اآليتاف رقـ)  (1)
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   "(1). 
قد رجـ مف أت  ةجريمة الزنا فن عصره. كالشؾ أف  كبما ءةت أف النةن 

 كل ىذا نسخ باألشق كاألءقل.

 دليل المانعين والرد عميو:
 دليميف إليؾ ةيانيما:استدؿ القائمكف بمنع النسخ باألشق ة 

: قػػالكا: إف نقػػل المكمفػػيف مػػف الحكػػـ األخػػف إلػػ  الحكػػـ األشػػق الدددليل األول
 فيو بةد عف المصمحة لما فن ذلؾ مف الحرج كالمشقة.

كقػػد رد الجميػػكر ىػػذا الػػدليل بةػػدـ تسػػميـ البةػػد عػػف المصػػمحة فػػن حالػػة  
شػق ال فػن نقل المكمفيف إل  الحكػـ األشػق لجػكاز أف تكػكف المصػمحة فػن األ

  "األخػػػػػػػف.كهللا سػػػػػػػبحانو كتةػػػػػػػال  عػػػػػػػالـ بمػػػػػػػا ال نةمػػػػػػػـ
   

 "(2)  ىػػذا مػػف جيػػة. كمػػف جيػػة أخػػرى فأنػػو ال
يخفػػػػػ  عميػػػػػؾ أف أصػػػػػل التكميػػػػػف المصػػػػػحكب بالمشػػػػػقة منقػػػػػكؿ مػػػػػف الةػػػػػراءة 

 األصمية الةارية عف المشقة كالةمماء متفقكف عم  جكازه.

 ي:الدليل الثان
 استدلكا: بآيات كريمة منيا قكؿ هللا سبحانو كتةال : " 

                                  
 ( مف سكرة النكر2ة رقـ) اآلي (1)
 ( مف سكرة آؿ عمراف66مف اآلية رقـ)  (2)
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  "(1)  كقكلو عز
    كجل: "

   
   ُر   ب ُكـ "ال ُةس 

كبقكلو  (2)
  تبارؾ كتةال  "
   

 "(3). 

ككجو االستدالؿ ةيذه اآليات ىك أف النقل إل  األشػق ال يكػكف خيػر ا أك  
 مءبل   كما أنو ليس فن النقل إل  األشق يسر كتخفيف.

كقد رد الجميكر ىذا الدليل بقكليـ: إف اآليتيف األكلييف ليس فييما ما  
يف كاليسر فن كل شنء  ةل يكفن أف يدؿ عم  الحصر إذ ال يمـز التخف

يككف فن بةض الصكر خاصة. كما أنو يمكف أف يككف المراد التخفيف فن 
المآؿ ةتخفيف الحساب كتكءير الءكاب. أما اآلية الءالءة فقد ردكا عمييا 
بقكليـ: إف المراد منيا الءكاب األخركي. كاألشق قد يككف خير ا مف األخف 

                                  
 ( مف سكرة النساء28اآلية رقـ)  (1)
 ( مف سكرة البقرة185مف اآلية رقـ)  (2)
 ( مف سكرة البقرة106مف اآلية رقـ)  (3)
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)أي .(1)يقكؿ: "أفضل األعماؿ أحمزىا" النةن باعتبار الءكاب األخركي ك 
: "أجرؾ عم  قدر -رضن هللا عنيا-أشقيا(. كتقكؿ أـ المؤمنيف عائشة 

أي بمقدار مشقتؾ. ككءرة الخطا إل  المساجد ترفع درجات  .(2)نصيبؾ"
 المصمن.

 أنواع المنسوخ:
 المنسكخ أراةة أنكاع: 

كذلؾ مءل نسخ الصحف السابقة : التبلكة كالحكـ المستفاد منيا النوع األول
   كصحف إةراىيـ كمكس : "

   
                                  

 عمػ  أجػرؾ إنما كلفظو عنيا هللا رضن عائشة عف صحيحو فن مسمـ بمةناه أخرجو (1)
 هللا رضػن عبػاس اةػف إلػ  منسػكب المفػظ ةيػذا األءيػر اةػف نيايػة فػن كىك نصبؾ قدر
 قػاؿ أفضػل األعمػاؿ أي كسػمـ عميػو هللا صػم  هللا رسػكؿ سئل ةمفظ عنو سةبو عنيما
. المػػػزي  الحجػػػاج أةػػػك إسػػػناده كأنكػػػر كأشػػػقيا أقكاىػػػا أي كالػػػزاي بالميممػػػة كىػػػك أحمزىػػػا

 101ص1ينظر الةياف كالتةريف ج
ي ى ذ ا (2) د  يح ثالح  ح  قد) ع نوُ  ص  ك اهُ  ك  ذ ل ؾ ر  ار ي   ك  ُمسمـ الُةخ  ي ي م ا» ف ن ك  يح  ح  ف ن «ص   ك 
ك اي ة م  » ر  اك ـ «كنصبؾ عنائؾ قدر ع  ركو» ف ن ك ال ح  ت د  ك ى  «ُمس  ا ر   - الن ة ن أ ف» ع ن ي 
م   م ي و   هللا ص  سمـ ع  ا ق اؿ   - ك  جر (مف)ل ؾ إ ف[ :  عمرتيا]  ف ن ل ي   نصبؾ قدر م  ع   األ 
يح: ق اؿ   ءـ   «كنفقتؾ ح  م   ص  رط ع  ي ف   ش  ي خ  لـ الش  اهُ  ك  لو:  ق اؿ  .  يخرج  اىد ك  يح ش  ح  ...  ص 
ه   ف ذكره ن اد  ا ة أ س  م ي و   أ نو" إ ل ي ي  ـ ع  بل  ا ق اؿ   الس  م   عمرتؾ ف ن أجرؾ إ ن م ا:  ل ي   ."ن ف ق تؾ قدر ع 

 9/507حاديث كاآلءار ينظر: الةدر المنير فن تخريو األ
\\\ 
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" (1)  فأنيا كانت تتم  كيةمل بما جاء فييا مف

ا أحكاـ ءـ نسخت ىذه الصحف تبلكة كحكم 
(2). 

 كىذا النكع محل اتفاؽ ةيف جميع الةمماء. 

: التبلكة فقط دكف الحكـ كذلؾ كنسخ قراءة عةد هللا ةف مسةكد يالنوع الثان
)رضن هللا عنو( فن آية كفارة اليميف ةأضافة لفظ )متتابةات( فن قكلو 

    تةال : "
  
  
  

   
  

   
   

  
  

    
   

    

                                  
 ( مف سكرة األعم 19  18اآليتاف رقـ)  (1)
  األحكػػاـ فػػن أصػػكؿ األحكػػاـ 36  ص2جالتكضػػيح عمػػ  التنقػػيح لصػػدر الشػػريةة   (2)

؛ منيػػاج الكصػػكؿ فػػن عمػػـ 908  ص3ج؛ كشػػف األسػػرار  179  ص2جلآلمػػدي  
 .175  ص2جاألصكؿ  
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  "(1)  فقد نسخت ىذه التبلكة

ا بما ركي عف أمير المؤمنيف  كبقن الحكـ كقد مءل الةمماء ليذا النكع أيض 
عمر ةف الخطاب )رضن هللا عنو( "الشيخ كالشيخة إذا زينا فارجمكىما الةتة 

ا فن المصحف الشريف رغـ أف  نكاال  مف هللا" فأف ىذا النص ليس مكجكد 
 حكمو مكجكد كقائـ بالنسبة لمزانيف المحصنيف كالزانيات المحصنات.

 : الحكـ فقط كذلؾ كما فن قكؿ الحق تبارؾ كتةال : ": "النوع الثالث
  

  
 

 
  

    
  
  

  
    

   

                                  
 .89سكرة المائدة  اآلية  (1)
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 "(1) فقد نسخ حكـ ىاتيف اآليتيف الكريمتيف كبقيت  

ا نسخ الكصية لمكالديف كاألقرايف الءاةتة بقكلو  تبلكتيما كمءاؿ ىذا النكع أيض 
  سبحانو كتةال : "

   
   

  
 
 

   
   

   فقد نسخ الحكـ مع بقاء التبلكة. (2)"

كمءالو كذلؾ نسخ حكـ الءبات لمةشرة فن الجياد بالءبات الءنيف فقط    
كبقيت التبلكة اقرأ قكؿ الحق تبارؾ كتةال  

"  
  

    
   

                                  
 ( مف سكرة النساء16  15قـ) اآليتاف ر  (1)
 .180سكرة البقرة  اآلية  (2)
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  "(1). 

كلػػـ يخػػالف فػػن النػػكعيف الءػػانن كالءالػػث سػػكى بةػػض المةتزلػػة فقػػد قػػالكا  
سخ الحكـ فقط مستدليف عم  ذلؾ ب ف الػتبلكة فػن بمنع نسخ التبلكة فقط أك ن

داللتيػػػػا عمػػػػ  الحكػػػػـ المػػػػ خكذ منيػػػػا كػػػػالمنطكؽ مػػػػع مفيكمػػػػو كالمةػػػػركؼ أف 
المنطكؽ كمفيكمو متبلزمػاف ال ينفكػاف فكػذلؾ الػتبلكة كالحكػـ الةػد كأف يككنػا 

ا  .(2)متبلزميف فبل ينفكاف أةد 

                                  
 ( مف سكرة األنفاؿ66  65اآليتاف رقـ)  (1)
 .179  ص2جينظر: اإلحكاـ فن أصكؿ األحكاـ لآلمدي   (2)
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ميكر بػ ف الػتبلـز كقد نكقش بةض المةتزلة فيما استدلكا بو مف قةل الج 
ةيف التبلكة كالحكـ المستفاد منيا يككف فن حالػة االةتػداء ال فػن حالػة البقػاء. 
فالحكـ يءةػت بػالتبلكة مػرة كاحػدة ءػـ بةػد ذلػؾ تتكػرر الػتبلكة إلػ  مػا شػاء هللا. 
كعمػػػ  ذلػػػؾ فػػػبل يمػػػـز مػػػف أف ينسػػػخ أحػػػدىما دكف أف ينسػػػخ اآلخػػػر االنفكػػػاؾ 

ا لدكامػو ةينيما اةتداء  ةل دكام ا كبقا ء. فأذا ما نسخت التبلكة يككف ذلؾ نسخ 
 ال ألصمو كيككف أصل الحكـ ىك مدلكؿ التبلكة.

أما التبلـز ةيف المنطػكؽ كالمفيػكـ فيػك فػن االةتػداء كالبقػاء. كعمػ  ذلػؾ  
 فأنو يمـز مف نسخ أحدىما دكف اآلخر انفكاؾ الدليل عف مدلكلو كىذا باطل.

ذيف النػكعيف فقػد اسػتندكا إلػ  كقػكع ذلػؾ أما القائمكف ةجكاز النسخ فن ى 
  فػػػػاهلل سػػػػبحانو كتةػػػػال  يقػػػػكؿ "

  
  

    
 "(1)  كمػػع بقػػاء ىػػذه اآليػػة فػػن المصػػحف إلػػ  كقتنػػا ىػػذا

ػػػػػػا يقػػػػػػكؿ هللا جػػػػػػل كعػػػػػػبل "  فػػػػػػأف حكميػػػػػػا قػػػػػػد نسػػػػػػخ. كأيض 
   

   
  

 
 

                                  
 ( مف سكرة النساء.15مف اآلية رقـ)  (1)
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  فقػػد بقيػػت تػػبلكة ىػػذه اآليػػة إلػػ  يكمنػػا ىػػذا كنسػػخ الحكػػـ المسػػتفاد منيػػا. (1)"

ػػػا بػػػ ف كػػػل نػػػص لػػػو  كاألمءمػػػة كءيػػػرة ال تقػػػع تحػػػت حصػػػر. كمػػػا اسػػػتدلكا أيض 
حكمػاف أحػػدىما متةمػػق بمةنػاه كاآلخػػر متةمػػق ةنظمػو ككػػبل الحكمػػيف مقصػػكد 

ا.  كال تبلـز ةينيما كعم  ذلؾ فأنو يجكز اقترافيما نسخ 

 النوع الرابع:
نسخ كصف الحكـ أك الزيػادة عمػ  الػنص. كمةنػ  ىػذا أف يكػكف ىنػاؾ  

كةبػػادة مػػءبل أك عقكبػػة. ءػػـ يةػػرض ليػػذا نػػص بحكػػـ مةػػيف فػػن محػػل مةػػيف 
 المحل زيادة ةنص آخر تةير كصفو مع بقاء أصمو.

كيمكننا أف نصكر لؾ ىذه المس لة ب ف ينص القرآف الكريـ عم  أف حػد  
الزانن غير المحصف مائة جمدة ءـ يرد حديث نةكي يفيػد بػ ف حػدة "جمػد مائػة 

الكػػػريـ كالحػػػديث النةػػػكي كتةريػػػب عػػػاـ" كتكػػػكف ىنػػػاؾ فتػػػرة زمنيػػػة ةػػػيف القػػػرآف 
الشػػريف يتحقػػػق فػػػن مءميػػػا النسػػػخ ةػػيف الحكمػػػيف المتةارضػػػيف. فأننػػػا لػػػك قمنػػػا 
ةأضػػافة التةريػػب إلػػ  الجمػػد مائػػة باعتبػػار أنػػو مػػف كمػػاؿ الحػػد كتمامػػو  فػػأف 

 كصف الةقكبة يككف قد تةير ةيذه اإلضافة.

ا فن مكضكع الشيادة فقد رسـ   كمف الممكف تصكر ىذه المس لة أيض 
                                  

 ( مف سكرة البقرة 180اآلية رقـ)  (1)
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ا القرآف الكريـ التخيير فن الشيادة عم  األمكاؿ ةيف االستشياد ةرجميف أك لن
  "رجل كامرأتيف

  
    

   
  

  
   
  
    "

ءـ جاء الحديث الشريف ةجكاز الشيادة ةيميف المدعن كشاىد كاحد. فيل  (1)
تضـ ما جاء بو الحديث إل  ما رسمو النص القرآنن الكريـ كعم  ذلؾ 

ا ةيف ءبلءة )االستشياد ةرجميف أك رجل كامرأتيف أك يميف  يصبح التخيير كاقة 
 اذا يككف كصف الحكـ قد تةير؟المدعن كشاىد كاحد( ك 

ا أـ  (2)كىذا النكع محل خبلؼ ةػيف الةممػاء  فيػل تةتةػر ىػذه الزيػادة نسػخ 
 ال؟

 كأستطيع أف أحصر محل الخبلؼ ةينيـ فن ءبلءة مكاضع: 

                                  
 قرة( مف سكرة الب282مف اآلية رقـ)  (1)
؛ كشػف األسػرار لمةػزدكي  193  ص2جينظر:اإلحكاـ فن أصكؿ األحكاـ لآلمػدي   (2)

 .912  911  ص3ج
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كما لك جاء حديث )فن الةمكفة زكػاة( بةػد  (1): زيادة ترفع مفيكـ المخالفةأوالا 
 أف جاء حديث )فن السائمة زكاة(.

: زيادة شرط كذلؾ كزيادة اإليماف فن إعتاؽ الرقبة فن الكفارة فقد كرد نيااثا
نص القرآف الكريـ ب ف كفارة اليميف تحرير رقبة مطمقة غير مقيدة بككنيا 

  مؤمنة أك كافرة كذلؾ فن قكلو تةال : "
  
  
  
  

   
  

   
   

  
  

    
   

    
  

   
 

   
   

  
                                  

 .16  ص2جينظر: التكضيح عم  التنقيح لصدر الشريةة   (1)
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 " (1)  ءـ جاء نص قرآنن آخر
بحكـ يةيف أف كفارة القتل الخط  تحرير رقبة مؤمنة كذلؾ حيث يقكؿ هللا 

    تةال :"
    

    
   
   

  
   
    

    
   
    

    
  

   
  

    
   

  
    
   
 (2). 

                                  
 ( مف سكرة المائدة.89اآلية رقـ)  (1)
 ( مف سكرة النساء.92اآلية رقـ)  (2)
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 زيادة جزء كذلؾ كزيادة ركةة عم  ركةتيف. ثالثاا:

ىػػػن المكاضػػػع الءبلءػػػة التػػػن دار حكليػػػا خػػػبلؼ الةممػػػاء كانحصػػػر ىػػػذه  
 خبلفيـ فن ستة آراء إليؾ ةيانيا:

 الرأي األول: مذىب الشافعية والحنابمة وبعض المعتزلة.

ا كذلػػؾ مءػػل    ىػػؤالء يقكلػػكف: إف كػػل زيػػادة عمػػ  األصػػل ال تةتةػػر نسػػخ 
دات حد كاحػد. زيادة صفة فن رقبة الكفارة كاإليماف  ككزيادة جمدات عم  جم

 ككزيادة التةريب عم  حد الزانن غير المحصف.

 الرأي الثاني: مذىب الحنفية.

ا مػا عػػدا زيػػادة ترفػع مفيػػكـ المخالفػػة   كقػد قػػالكا إف كػػل زيػادة تةتةػػر نسػػخ 
 ألنيـ ال يقكلكف ةيذا المفيكـ.

 الرأي الثالث: مذىب اإلمام الغزالي:

ػػػا ذىػػػب إلػػػ  أف الزيػػػادة إف كانػػػت متصػػػمة بالم    زيػػػد عميػػػو اتصػػػاال  رافة 
ا كذلؾ كزيادة ركةتيف عم  ركةتن الصبح.  لمتةدد كاالنفصاؿ فأنو تككف نسخ 
أما إذا لـ تكف الزيادة متصمة بالمزيد عميو عم  الييئة السابقة فأنيا ال تكػكف 
ا كذلػػػؾ كزيػػػادة التةريػػػب عمػػػ  الجمػػػد أك زيػػػادة عشػػػريف جمػػػدة عمػػػ  حػػػد  نسػػػخ 

 القذؼ )ءمانيف جمدة(.

 ي الرابع: مذىب أبي الحسن البصري.أالر 

ا إال إذا كانػت متػ خرة عػف المزيػد   كىك يػرى أف كػل زيػادة ال تةتةػر نسػخ 
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ا.  عميو كرافةة لحكـ شرعن. أما إذا لـ تكف كذلؾ فأنيا ال تةد نسخ 

 

 ي الخامس: مذىب أبي الحسن الكرفي:أالر 

ا إذا جػػاءت مةيػرة لحكػػـ  لمزيػد عميػػو ا (1)كىػك يقػػكؿ: إف الزيػادة تةػػد نسػخ 
ا بةد أف كاف ُكبل كذلؾ كما  فيما يستقةل مف الزماف ب ف يصبح األصل بةض 
فن زيادة التةريب عم  الجمد مائة فأف الجمد يصير فن المسػتقةل كبةػد زيػادة 
التةريػػب عميػػو بةػػض الحػػد الكمػػو مػػع أنػػو قةػػل الزيػػادة كػػاف كػػل الحػػد. كمءمػػو 

ػػا انقػػبلب الءمػػانيف جمػػدة المقػػررة لحػػد ال قػػذؼ إلػػ  بةػػض الحػػد بةػػد زيػػادة أيض 
الةشػػريف جمػػدة المفتػػرض زيادتيػػا. فػػأف مءػػل ىػػذه الزيػػادة فػػن ىػػذيف المءػػاليف 
ا ألنيػا أدت إلػ  تةييػر حكػـ المزيػد عميػو. أمػا إذا لػـ تةيػر الزيػادة  تةتةر نسخ 

ا.  حكـ المزيد عميو فأنيا ال تةد نسخ 

ا إذا مػػػا : ذىػػػب بةػػػض الةممػػػاء إلػػػ  أف الزيػػػادة تةتةػػػر نسػػػالدددرأي السدددادس خ 
ػػا خػػبلؼ مػػا أفػػاده مفيػػكـ المخالفػػة كالشػػرط كذلػػؾ كقػػكؿ النةػػن   أفػػادت حكم 
"فػػػن الةػػػنـ السػػػائمة زكػػػاة" فػػػأف الحكػػػـ المػػػ خكذ بمقتضػػػ  مفيػػػـك المخالفػػػة أف 

: "فػػن الةػػنـ الةػػنـ الةمكفػػة ال زكػػاة فييػػا فػػأذا مػػا جػػاء بةػػد ذلػػؾ قػػكؿ النةػػن 
لمفيػػـك المخالفػػة الػػذي دؿ عميػػو الةمكفػػة زكػػاة" فػػأف ىػػذه الزيػػادة تةتةػػر ناسػػخة 

ػػػا لمػػػا أفػػػاده مفيػػػكـ المخالفػػػة  ػػػا مخالف  ذا لػػػـ تفػػػد الزيػػػادة حكم  الحػػػديث األكؿ. كا 
                                  

 .194  ص2ج ينظر: اإلحكاـ فن أصكؿ األحكاـ لآلمدي  (1)
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ا.  فأنيا ال تككف نسخ 

 

ىػػذه ىػػن آراء الةممػػاء فػػن الزيػػادة عمػػ  الػػنص كسػػكؼ ال أتةػػرض ألدلػػة  
كػػل ىػػذه اآلراء  ةػػل سػػ كتفن ةػػذكر أدلػػة الحنفيػػة ذاكػػريف الػػرد عمػػييـ مػػف قةػػل 

ػػػا عمػػػ  األصػػػل الػػػذي قػػػرركه الم خػػػالفيف متبةػػػيف ذلػػػؾ كمػػػو بفػػػركع فقييػػػة تفرية 
 فنقكؿ:

ا مػػػا عػػػدا زيػػػادة ترفػػػع أوالا  : أدلػػػة الحنفيػػػة القػػػائميف بػػػ ف كػػػل زيػػػادة تةتةػػػر نسػػػخ 
 مفيـك المخالفة.

ػػا فأنػػو يجػػب الةمػػل ةأطبلقػػو فػػأذا مػػا قيػػد   قػػالكا: إف الػػنص إذا جػػاء مطمق 
ذا مػػا يصػػبح شػػيئ ا آخػػر إذ التقييػػد كاإلطػػبل ؽ ضػػداف ال يمكػػف اجتماعيمػػا. كا 

ذا  ػا عمينػا أف نقػكؿ بانتيػاء األكؿ كاةتػداء الءػانن كا  تقرر ذلؾ فأنػو يصػبح حتم 
ا لو.  ما حكمنا بانتياء األكؿ فأف الءانن يككف ناسخ 

لقػػػد نػػػاقش مخػػػالفك الحنفيػػػة الػػػدليل الءػػػانن بقػػػكليـ: إف النسػػػخ ال يكػػػكف  
ء األصل كذلؾ كزيادة اإليماف فن الرقبة تككف رافةة ألجزا -أي الزيادة-فأنيا

 "فتحرير رقبة مؤمنة" أما إذا كانت بالجزء فأنيا تككف بما ي تن:

ةأيجػػػػاب شػػػػنء زائػػػػد عمػػػػ  األصػػػػل كحينئػػػػذ تكػػػػكف الزيػػػػادة رافةػػػػة ألجػػػػزاء  –أ 
 األصل.

ا مػف أمػريف. كعمػ  ذلػؾ  -ب ا فيصػير الكاجػب كاحػد  يككف الكاجػب أمػر ا كاحػد 
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 حرمة ذلؾ الكاجب الكاحد.تككف الزيادة رافةة ل

ا مػػف ءبلءػػة أمػػكر كحينئػػذ  -ج ا مػػف أمػػريف فيصػػير كاحػػد  يكػػكف الكاجػػب كاحػػد 
 تككف الزيادة رافةة لحرمة ترؾ أحد األمريف.

ككجو استدالليـ ىذا ىك أف حرمة ترؾ الكاجب الكاحػد كحرمػة تػرؾ أحػد  
ػػػا أجػػػزاء األصػػػل كػػػل ىػػػذه أحكػػػاـ شػػػرعية اسػػػتفيدت مػػػف نػػػص  األمػػػريف كأيض 

ا كىذا ىك المطمكب إءباتوشر   .(1)عن فيككف رفةيا نسخ 

 الرد عمى الحنفية من قبل المخالفين:
لقػػػد نػػػاقش مخػػػالفك الحنفيػػػة الػػػدليل الءػػػانن بقػػػكليـ: إف النسػػػخ ال يكػػػكف  
ةرفع حكـ شرعن. كحرمة الترؾ التن يرفةيػا التخييػر ليسػت بحكػـ شػرعن  إال

كعدـ الخمف عدـ أصػمن ككػل  (2)إذ إف حرمة الترؾ ال تءةت إال بةدـ الخمف
ـ  شػرعي ا. كعمػ  ذلػؾ فػأف حرمػة  حكـ ُية نػن عمػ  الةػدـ األصػمن ال يكػكف حكػ

ا.  الترؾ ال تككف حكم ا شرعي ا. كبالتالن فأف رفةيا ال يةتةر نسخ 

كلقػػد أجػػاب الحنفيػػة عػػف ىػػذه المناقشػػة الػػكاردة عمػػ  دلػػيميـ بػػ ف حرمػػة  
نمػا ىػن ءاةتػة الترؾ ليست مةنية عم  الةدـ األصمن كما ي قػكؿ المخػالفكف. كا 

 بالنص عند عدـ الخمف فتككف حرمة الترؾ حكم ا شرعي ا.

                                  
 .38  ص2جينظر:التمكيح عم  التكضيح لسةد الديف التفتازانن   (1)
 .2/197ينظر: اإلحكاـ فن أصكؿ األحكاـ لآلمدي  (2)
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 التفريعات الفقيية لما قرره الحنفية:
ىنػػػاؾ تفريةػػػات فقييػػػة كءيػػػرة كردت ةنػػػاء عمػػػ  مػػػا قػػػرره أئمػػػة المػػػػذىب  

 الحنفن كسكؼ أكتفن ةأيراد بةضيا فيما يمن:

  : قاؿ هللا سبحانو كتةال :"أوالا 
 
 "(1)  فأف ىذه 

اآلية الكريمة قد دلت عم  األمر بالطكاؼ. كالشؾ أف الطكاؼ لفظ خاص 
كضع لمةن  مةمـك كىك الدكراف. كىذا المفظ ةأطبلقو يقتضن جكازه مف 

بطيكر"  "ال صبلة إال الطاىر كالمحدث. فأف جاء بةد ذلؾ قكؿ الرسكؿ 
: (2)عم  الطكاؼ اشتراط الكضكء كما قرر ذلؾ الشافةية قائميففأنو ال يزاد 

إف الطكاؼ بالةيت صبلة غاية ما ىنالؾ أف هللا سبحانو كتةال  قد أباح فيو 
نما ال يزاد اشتراط الكضكء عند الحنفية ألف ىذا الحديث خةر آحاد  الكبلـ. كا 

 ا.كىك زيادة عم  النص كالزيادة نسخ كخةر اآلحاد ال يككف ناسخ  

  : يقكؿ هللا عز كجل: "ثانياا
                                  

 ( مف سكرة الحو.29مف اآلية رقـ)  (1)
 .197  ص2جينظر: اإلحكاـ فن أصكؿ األحكاـ لآلمدي   (2)
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  (1)  فيذه اآلية
الكريمة تفيد أف حد الزنا لةير المحصف ىك الجمد مائة جمدة. فأذا ما كرد 

فأنو ال يزاد  (2)"البكر بالبكر جمد مائة كتةريب عاـ" حديث رسكؿ هللا 
التةريب عم  الجمد ألف ىذا الحديث خةر آحاد. كالزيادة نسخ كخةر اآلحاد 

ا.  ال يككف ناسخ 

   ءالء ا: قاؿ الحق تبارؾ كتةال  "
   

  
  

   
  

   

                                  
 ( مف سكرة النكر.2اآلية رقـ)  (1)
 .98  ص7جاألكطار لمشككانن  ينظر: نيل   (2)
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 "(1)  فيذه اآلية الكريمة قد دلت

قبة مطمق ا )مؤمنة أك كافرة( تجزيء فن كفارة اليميف. كعم  ذلؾ عم  أف الر 
فبل يزاد عمييا قيد اإليماف بالقياس عم  كفارة القتل الخط  الءاةتة بقكؿ هللا 

   سبحانو كتةال  "
   
    

   
   

  
  

   
    

    
                                  

 ( مف سكرة المائدة.89اآلية رقـ)  (1)
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 "(1)  ألف الزيادة نسخ كالقياس ال

ا. (2)يككف   ناسخ 

ا: يقكؿ هللا سبحانو كتةال : "   رابة 
  

   
 

  
  

 
 
 
  
   

                                  
 ( مف سكرة النساء.92اآلية رقـ)  (1)
 .191  ص2جينظر: اإلحكاـ فن أصكؿ األحكاـ لآلمدي   (2)
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  " (1). 

فيذه اآلية الكريمة قد نصت عم  أف المطمكب فن الكضكء ىك غسل الكجو 
كاليديف إل  المرافق كالمسح بالرءكس كاألرجل إل  الكةةيف. كعم  ذلؾ فبل 

كما أنو ال يزاد  (2)يات": "إنما األعماؿ بالنمحل لزيادة النية بقكؿ الرسكؿ 
الكالء فن الةسل بما ركي عنو عميو الصبلة كالسبلـ أنو كاف يكالن فن 
ا ال يزاد الترتيب لقكلو عميو الصبلة كالسبلـ: "اةدأكا بما ةدأ  أعضائو. كأيض 

                                  
 ( مف سكرة المائدة.6اآلية رقـ)  (1)
 .156  ص1جينظر: نيل األكطار لمشكككانن   (2)
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"ال يقةل هللا صبلة امرئ حت  يضع الطيكر مكاضةو  هللا بو" كال لقكلو 
نما منةت  (1)يمسح رأسو ءـ يةسل رجميو فيةسل كجيو ءـ يةسل يديو ءـ كا 

الزيادة ألف كل ىذه األحاديث أخبار آحاد كالزيادة عم  الكتاب نسخ كقد 
 سةق أف قررنا أف أخبار اآلحاد ال تككف ناسخة.

ا     : قاؿ هللا عز كجل: "خامسا
   
   

  
  

    
   

    
   

   
   

    
    

  
    

    
   

    
   

  
                                  

 .206  ص1جنن  ينظر: نيل األكطار لمشككا (1)
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فأف ىذه اآلية الكريمة قد دلت عم  أف الفرض فن الصبلة ىك قراءة ما  (1)"

تيسر مف القرآف سكاء كاف فاتحة أك غيرىا. كعم  ذلؾ فبل تزاد فرضية 
ألف ىذا الحديث  (2)صبلة إال بفاتحة الكتاب": "ال الفاتحة يقكؿ النةن 

ا.  خةر كاحد كالزيادة كما عرفت نسخ كخةر الكاحد ال يصمح أف يككف ناسخ 

ػػػا عمػػػ  مػػػا قػػػرره المػػػذىب الحنفػػػن كقػػػد   مػػػا تقػػػدـ مػػػف الفػػػركع كػػػاف تطةيق 
خالفيـ فن ذلؾ الشافةية كمف نحا نحػكىـ ألف الزيػادة ةخةػر الكاحػد كبالقيػاس 

عم  مذىةيـ القائل ب ف الزيػادة ةيػاف محػض كبالتػالن فيػن  جائزة عندىـ ةناء
ا لو تةتةر تقرير ا لؤلصل كليست نسخ 
(3). 

                                  
 ( مف سكرة المزمل20اآلية رقـ)   (1)
 .234  ص2جنيل األكطار لمشككانن   ينظر: (2)
 .191  ص2جينظر: اإلحكاـ فن أصكؿ األحكاـ لآلمدي   (3)
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 اعتراض عمى ما قرره أئمة المذىب الحنفي:
ػػا ةنػػاء عمػػ  مػػا قػػرركه كمػػؤدى   لقػػد كجػػو المخػػالفكف إلػػ  الحنفيػػة اعتراض 

كجةػػػكا ىػػذا االعتػػػراض ىػػػك أف الحنفيػػة قػػػد زادكا عمػػػ  الكتػػاب ةخةػػػر الكاحػػػد كأ
قػػراءة الفاتحػػة كىػػذا مخػػالف لمػػا قػػرركه مػػف منػػع الزيػػادة ةخةػػر الكاحػػد لككنيػػا 

ا.  نسخ 

كقػػد أجػػاب الحنفيػػة عػػف ىػػذا االعتػػراض بقػػكليـ: إننػػا ال نمنػػع كػػل زيػػادة  
نما نمنع الزيػادة التػن يمػـز منيػا النسػخ بحيػث يصػبح األصػل غيػر مجػزئ.  كا 

إذ ال ضير فييا. كزيادة الفاتحة  أما الزيادة التن ال يمـز منيا نسخ فبل نمنةيا
يجاةيا ال يمـز عمييا نسخ ألننا لـ نقل بةدـ إجراء األصل مف غير الفاتحة  كا 

نما قمنا ةكجكايا عم  مةن  أف تاركيا يككف آءم ا كا 
(1). 

 

 نسخ اإلجماع والنسخ بو

 نسخ اإلجماع بغيره: :أوالا    

 عم  مذىةيف: اختمف األصكليكف فن نسخ اإلجماع بةيره مف األدلة 

 المذىب األكؿ: جكاز نسخ اإلجماع بةيره.  

                                  
 .39  ص2جينظر: التمكيح عم  التكضيح لسةد الديف التفتازانن   (1)
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المػػػػػذىب الءػػػػػانن: عػػػػػدـ جػػػػػكاز نسػػػػػخ اإلجمػػػػػاع بةيػػػػػره. كىػػػػػك المختػػػػػار عنػػػػػد  
 الجميكر.

كقد استدؿ الجميكر عم  عدـ جكاز نسخ اإلجماع بةيره  ب ف النسخ ال      
ال   كاإلجمػاع لػيس بحجػة فػن حياتػو  كال ينةقػد إ يككف إال فن حياة النةن 

ذا كقع بةد كفاتو فبل يمكف أف ي تن بةػده نسػخ  كب نػو لػك نسػخ  بةد كفاتو كا 
مػػا قياسػػا   كالكػػل  لكػػاف الناسػػخ إمػػا نصػػا  مػػف كتػػاب أك سػػنة  إمػػا إجماعػػا   كا 
باطػػل  أمػػا بطػػبلف نسػػخو بػػالنص: فػػالنص متقػػدـ عمػػ  اإلجمػػاع؛ ألف جميػػع 

ألنػػػو إف لػػػـ  كاإلجمػػػاع ال ينةقػػد فػػػن زمنػػو النصػػكص مكجػػػكدة قةػػل كفاتػػػو
ف كافقيػػـ فقكلػػو حجػػة  السػػتقبللو ةأفػػادة الحكػػـ   يػػكافقيـ الرسػػكؿ لػػـ ينةقػػد كا 

ذا كػػاف الػػنص متقػػدما  عمػػ  اإلجمػػاع لػػـ يكػػف ناسػػخا ؛ ألف المتقػػدـ ال ينسػػخ  كا 
 المت خر  كألف شرط اإلجماع أال يخالف نصا  مف قرآف أك سنة.

إلجمػػاع عمػػ  خػػبلؼ أمػػا بطػػبلف نسػػخو ةأجمػػاع آخػػر: فبلسػػتحالة انةقػػاد ا   
إجمػػاع سػػاةق  حتػػ  يكػػكف ناسػػخا  لػػو  إذا لػػك انةقػػد عمػػ  خبلفػػو  لكػػاف أحػػد 
ف كػاف عػف  اإلجماعيف خط   ألف األكؿ: إف لـ يكف عػف دليػل فيػك خطػ   كا 
دليػػل كػػاف الءػػانن خطػػ   لكقكعػػو عمػػ  خػػبلؼ الػػدليل كيسػػتحيل انةقػػاد إجمػػاع 

 عم  خط .

يػػػاس لػػػو أصػػػل ءةػػػت بالكتػػػاب أك أمػػػا بطػػػبلف نسػػػخو بالقيػػػاس؛ فػػػؤلف الق     
بالسػػػنة  أك باإلجمػػػاع  كشػػػرط القيػػػاس أال يخػػػالف إجماعػػػا   كالناسػػػخ الةػػػد أف 

 يخالف المنسكخ.
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ذا قاـ القياس عم  خبلؼ اإلجماع لـ يكف مةتةرا  لزكاؿ شرطو.       كا 

 :ثانياا: النسخ باإلجماع    

 كقد اختمف األصكليكف فن النسخ باإلجماع عم  مذىةيف : 

المػػػذىب األكؿ: إف اإلجمػػػاع يكػػػكف ناسػػػخا . كبػػػػو قػػػاؿ عيسػػػ  ةػػػف أبػػػػاف     
 كبةض المةتزلة.

 المذىب الءانن: إف اإلجماع ال يككف ناسخا  كىك رأي الجميكر.    

 كقد استدؿ الجميكر عم  مذىةيـ القائل بمنع النسخ باإلجماع: 

مػا إجمػاع ب نو لك كاف ناسػخا   فالمنسػكخ بػو: إمػا نػص قرآنػن أك سػنة كا       
ما قياس  كنسخو لكاحد مف الءبلءة باطل.  كا 

أمػػػا بطػػػبلف نسػػػخو لمػػػنص: فبلسػػػتحالة انةقػػػاد اإلجمػػػاع عمػػػ  خبلفػػػو  حتػػػ   
 يككف ناسخا  لو؛ ألنو حينئذ يككف إجماعا  عم  خط   كىك غير جائز.

أمػػػا بطػػػبلف نسػػػخو إلجمػػػاع آخػػػر  فبلمتنػػػاع انةقػػػاده عمػػػ  خػػػبلؼ إجمػػػاع   
 مع عم  خط .آخر؛ ألف األمة ال تجت

أما بطبلف نسخو لمقياس: فػؤلف شػرط القيػاس أال يخػالف إجماعػا  فػأذا انةقػد  
 عم  خبلفو تةيف بطبلنو كزكالو لزكاؿ شرطو  كذلؾ ال يككف نسخا .

 كقد استدؿ مف جكز النسخ باإلجماع    

كالتػػابةكف عمػػ   أي اختمػػف أصػػحاب رسػػكؿ هللا   -أف األمػػة إذا اختمفػػت 
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 ع عم  أف المس لة اجتيادية  يجكز األخذ بكمييما.قكليف فيك إجما

فػػػأذا انقػػػرض أحػػػد أىػػػل المػػػذىةيف  كاتفػػػق أىػػػل الةصػػػر الءالػػػث عمػػػ  القػػػكؿ  
اآلخر  فقد أجمةكا عم  أحد القكليف  كاذلؾ يرتفع اإلجماع األكؿ  كىػذا ىػك 

 النسخ.

كقػػػػد رد عميػػػػو: بةػػػػدـ تسػػػػميـ ذلػػػػؾ؛ ألف الخػػػػبلؼ األكؿ ال يرتفػػػػع حكمػػػػو     
مػػاع البلحػػق  كلػػك سػػمـ فػػبل يكػػكف نسػػخا ؛ ألف اإلجمػػاع األكؿ مشػػركط باإلج

 بةدـ اإلجماع الءانن  فيك خبلؼ   كليس ةأجماع.

األـ عف الءمث  -رضن هللا عنو–كما استدلكا أيضا : ب نو لما حجب عءماف  
عند كجكد األخكيف  كردىا إل  السدس  قاؿ اةف عباس  كيف تحجب األـ 

   ال :"باألخكيف  كقد قاؿ تة
   

  "(1).  كاألخكاف ليسا باألخكة  قاؿ لو
: حجةيا قكمؾ يا غبلـ  كذلؾ دليل عم  أف -رضن هللا عنو–عءماف 

 اإلجماع ينسخ بو األحكاـ.

ا لمقرآف  -رضن هللا عنو-كاالستدالؿ بقكؿ عءماف    عف ككف اإلجماع ناسخ 
ادة اآليػػػة: عػػػدـ حجػػػب مػػػا لػػػيس إخػػػكة لػػػؤلـ مػػػف الءمػػػث إلػػػ  يتكقػػػف عمػػػ  إفػػػ

السدس  إذ لك لـ يفد  جاز أف يككف حجػةيـ لػدليل آخػر  كعمػ  أف األخػكيف 

                                  
 ( مف سكرة النساء.11مف اآلية رقـ)  (1)
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-ليسا أخكة قطةا   إذ لك جاز ككنيما فن المةة إخكة  كاف مةن  قكؿ عءمػاف
 : أف قكمؾ يجةمكنيما أخكة مف حيث المةة.-رضن هللا عنو

ـ حجػػػب مػػػا لػػػيس إخػػػكة: ءاةػػػت بمفيػػػـك المخالفػػػة فػػػن لكػػػف إفػػػادة اآليػػػة عػػػد   
كىػػك إف لػػـ يكػػف لػػو إخػػكة  ال يكػػكف ألمػػو السػػدس؛ ألف  -صػػحة ككنػػو حجػػة

 األخكيف ليسا أخكة قطةا .

كنقػػل عػػف الةػػزدكي أيضػػا  أنػػو قػػاؿ:" ال يجػػكز نسػػخ اإلجمػػاع باإلجمػػاع بػػ ف   
سػػخ يكػػكف اإلجمػػاع لمصػػمحة ءػػـ تتةػػدؿ تمػػؾ المصػػمحة فينةقػػد إجمػػاع آخػػر نا

 لؤلكؿ"

كىػػك قػػكؿ غيػػر مسػػمـ ؛ ألنػػو لػػك كقػػع إجمػػاع عمػػ  ىػػذا التصػػكر ال يكػػكف    
ال لكاف عصر النسخ ممتدا  إل  ما بةد عصر الكحن كلـ يقل ةػذلؾ  نسخا   كا 

 أحد.

كقػػػاؿ شػػػمس األئمػػػة:" كأمػػػا النسػػػخ باإلجمػػػاع فقػػػد جػػػكزه بةػػػض مشػػػايخنا    
يءةػت النسػخ بػو..  بطريق أف اإلجماع مكجب عمـ اليقيف كالنص  فيجػكز أف

كأكءرىـ عم  أنو ال يجكز ذلؾ؛ ألف اإلجماع عبػارة عػف اجتمػاع اآلراء عمػ  
شػػػئ كال مجػػػػاؿ لمػػػرأي فػػػػن مةرفػػػة نيايػػػػة الحسػػػف كالقػػػػبح فػػػن الشػػػػئ عنػػػػد هللا 

 .(1)تةال "

                                  
-3/145كاإلحكػػػػػػػاـ لآلمػػػػػػػػدي 1/3/356ذه المسػػػػػػػ لة: المحصػػػػػػػػكؿ ينظػػػػػػػر فػػػػػػػن ىػػػػػػػػ (1)
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كايذا نرى الحنفية قد انقسػمكا عمػ  أنفسػيـ فمػنيـ مػف جػكز نسػخ اإلجمػاع   
ـ مػػػف ذىػػػب مػػػذىب الجميػػػكر فمنػػػع نسػػػخ باإلجمػػػاع  كقػػػد ةينػػػا فسػػػاده  كمػػػني

 اإلجماع باإلجماع كىك الصحيح كالمساير لمكاقع  كالمطاةق لمحقيقة الةممية. 

 

 

 

 الخاتمة

كأخير ا كبةد أف انتيينا مف كل ما أءير حكؿ مكضكع النسخ فن الشريةة  
 اإلسبلمية نجد لزام ا عمينا أف نشير إل  األمكر اآلتية:

لنسػػػػخ قػػػػد كقػػػػع مةظمػػػػو بالمدينػػػػة نظػػػػر ا لمػػػػا اقتضػػػػتو : مػػػػف المبلحػػػػظ أف اأوالا 
الحكمػػة اإللييػػػة فػػن تمييػػػد األحكػػػاـ. ألننػػا إذا مػػػا ت ممنػػػا نجػػد أف الكءيػػػر مػػػف 

                                                                           
كالمةنػػػػػػػن لمخبػػػػػػػازي 3/570كشػػػػػػػرح الكككػػػػػػػب المنيػػػػػػػر 390-2/388كالتمييػػػػػػػد 147
كركضػة 54-2/51كالكصػكؿ إلػ  األصػكؿ555-2/553كاياف المختصر  255ص

-2/225كنيايػػػػػػة السػػػػػػكؿ 315-314كشػػػػػػرح تنقػػػػػػيح الفصػػػػػػكؿ ص 45النػػػػػػاظر ص
كشػػػػػرح الةضػػػػػد لمختصػػػػػر 2/136اج كاإلةيػػػػػ141-140كمةػػػػػراج الكصػػػػػكؿ ص226
-2/224كمنػػػاىو الةقػػػكؿ  139كالمختصػػػر الةػػػف المحػػػاـ ص199-2/198المنتيػػػ 
رشاد الفحكؿ 210-3/207كتيسير التحرير 225  .193كا 
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ا لقريةن الةيػد باإلسػبلـ كاسػتئبلف ا ليػـ النسخ كاف ت نيس 
ككػكف القةمػة كانػت  (1)

بالمدينػػة ةيػػت المقػػدس ءػػـ صػػارت الكةبػػة. ككحػػل نكػػاح المتةػػة ءػػـ تحريمػػو. 
كف الظيػػار كػاف طبلق ػػا ءػـ صػػار غيػػر طػبلؽ. كبػػالةكس كػاف النسػػخ فػػن كككػ

مكػػػة قمػػػيبل   ةػػػل كنػػػادر ا ألف المنػػػزؿ ةيػػػا كػػػاف فػػػن الةالػػػب الكءيػػػر أحكػػػاـ كميػػػة 
كقكاعػػػػد أصػػػػمية فػػػػن الػػػػديف كمػػػػف المةػػػػركؼ كمػػػػا سػػػػةق أف قررنػػػػا أف النسػػػػخ 

ف كػػػػاف ممكن ػػػػا عقػػػػبل . كالػػػػدليل عمػػػػ  ذلػػػػؾ  ال يكػػػػكف فػػػػن الكميػػػػات كقكعيػػػػا كا 
سػػػػػػتقراء التػػػػػػاـ كأف الشػػػػػػريةة اإلسػػػػػػبلمية مةنيػػػػػػة عمػػػػػػ  حفػػػػػػظ الضػػػػػػركريات اال

كالحاجيػػات كالتحسػػينات كجميػػع ذلػػؾ لػػـ ينسػػخ منػػو شػػنء. كمػػف اسػػتقرأ كتػػب 
 الناسخ كالمنسكخ تحقق ىذا المةن .

: النسخ فن الشريةة اإلسبلمية قميل كنادر. كالدليل عم  ذلؾ أف تحريـ ثانياا
كالخمر كالراا فأف  (2)خ عند األصكلييفما ىك مباح بحكـ األصل ليس ينس

ا لحكـ اإلباحة  تحريميما بةد ما كانا عم  حكـ األصل ال يةد نسخ 
األصمية. كمف ءـ  نرى الةمماء يقكلكف فن حد النسخ أي تةريفو "أنو رفع 
الحكـ الشرعن ةدليل شرعن مت خر" كقد كاف الةرب فن الجاىمية كقةل 

ا فن ا لصبلة إل  أف نزؿ قكؿ هللا سبحانو اإلسبلـ يكمـ بةضيـ بةض 
  كتةال : "

 

                                  
 .71  ص3جينظر: المكافقات فن أصكؿ األحكاـ لمشاطةن   (1)
 .74  ص3جالمكافقات فن أصكؿ األحكاـ لمشاطةن   (2)
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  "(1)  كركي أنيـ كانكا
 يمتفتكف فن الصبلة إل  أف نزؿ قكؿ الحق تبارؾ كتةال : "

  
    

   "(2) 
كأكءر القرآف عم  ذلؾ. كمةن  ىذا أنيـ كانكا يفةمكف ذلؾ بحكـ األصل مف 
ا. كىكذا كل ما أبطمو الشرع مف أحكاـ  اإلباحة فيك مما ال يةد نسخ 
الجاىمية فأذا ما اجتمةت ىذه األمكر كميا ءـ قمةت النظر فن األدلة الشرعية 

يتخمص فن يدؾ مف المنسكخ إال ما ىك قميل  مف كتاب أك سنة فأنو ال
 كنادر.

: النسخ عند المتقدميف كاف يطمق عم  ما ىك أىـ مف مةناه عند ثالثاا
األصكلييف إذ كانكا يطمقكف عم  تقييد المطمق أنو نسخ فقد ركي عف عةد 
هللا اةف عباس "رضن هللا عنو" أنو قاؿ فن قكؿ هللا سبحانو كتةال  

"   
  

    
   

                                  
 .238ية سكرة البقرة  اآل (1)
 .2  1سكرة المؤمنيف  اآليتاف  (2)
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 "(1)  :أنو ناسخ لقكلو جل ش نو

"    
    
    

   
   

    
  "(2)  نما ا كا  كىذا عم  التحقيق ليس نسخ 

ىك تقييد لمطمق ألف قكلو فن اآلية الءانية )نؤتو منيا( مطمق كمةناه مقيد 
 بالمشيئة كىك قكلو تةال  فن اآلية األكل : )لمف نريد(.

تخصيص الةاـ أنو نسخ فقط ركي أف عةد هللا كما كانكا يطمقكف عم   
اةف عباس كعةد هللا ةف مسةكد )رضن هللا عنيما( قاال فن قكلو سبحانو 

   كتةال  "
   

   
   
   

    
   

                                  
 ( مف سكرة اإلسراء.18اآلية رقـ)  (1)
 ( مف سكرة الشكرى.20اآلية رقـ)  (2)
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  "(1) " :أنو منسكخ بقكلو عز كعبل  

    
  "(2)  نما ىك مف ا كا  مع أف ىذا ليس نسخ 

باب تخصيص الةاـ ةدليل أف عةد هللا ةف عباس )رضن هللا عنو( قد فسر 
ف اآلية  بكتماف الشيادة إذ نقدـ قكلو تةال  )كال تكتمكا الشيادة( ءـ قاؿ: "كا 

تخفكه يحاسبكـ بو هللا" فحصل أف ذلؾ مف باب  تةدكا ما فن أنفسكـ أك
ا.  تخصيص الةمكـ كليس نسخ 

ككانكا يطمقكف عم  ةياف المةيـ أنو نسخ فقد ركي عف عةد هللا ةف  
  سبحانو كتةال : "عباس )رضن هللا عنو( أنو قاؿ أف قكؿ هللا

  
   
  

  
  

  
   

   

                                  
 ( مف سكرة البقرة.284اآلية رقـ) (1)
 .284سكرة البقرة  اآلية  (2)
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  "(1)  منسكخ بقكلو تبارؾ
   كتةال : "

   
    

  
 

 
 

   
   
   

  
  

   
    
   "(2)  مع أف الحقيقة خبلؼ ذلؾ ألف

 اآلية الءانية ةياف لممةيـ فن اآلية األكل  كىك قكؿ هللا تةال  ) هلل كالرسكؿ(. 

 كقد فيـ بةضيـ أف قكؿ هللا سبحانو كتةال :"    
    

   

                                  
 ( مف سكرة األنفاؿ. 1اآلية رقـ)  (1)
 ( مف سكرة األنفاؿ.41اآلية رقـ )  (2)
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 " (1)   

   عز كجل: "كقكلو 
   

  "(2)  كقكلو 

   تبارؾ كتةال : "
   "(3)  كل ىذا

  منسكخ بقكلو سبحانو كتةال : "
   

   
   "(4)  كالكاقع

ؼ ىذا ألف ىذه اآليات إنما جاءت فن مةرض التيديد كالكعيد كىك خبل
. إذ المراد أف إسناد المشيئة لمةباد ليس عم  ظاىرة  (5)يصح نسخو مةن  ال

 ةل ىك مقيد بمشيئة هللا سبحانو كتةال .

فكل ما تقدـ يػدؿ داللػة كاضػحة عمػ  أف النسػخ كػاف قمػيبل  فػن الشػريةة  
ضػػػركري ا اقتضػػػاه تػػػدرج الػػػديانات كالكفػػػاء بمصػػػالح اإلسػػػبلمية كأنػػػو كػػػاف أمػػػر ا 

                                  
 ( مف سكرة فصمت.40اآلية رقـ )مف   (1)
 ( مف سكرة الكيف.29مف اآلية رقـ)  (2)
 ( مف سكرة التككير.28اآلية رقـ)  (3)
 ( مف سكرة التككير29اآلية رقـ)  (4)
 .74  ص3جينظر: المكافقات فن أصكؿ األحكاـ لمشاطةن   (5)
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الةبػػػاد المتجػػػدد ةتجػػػدد األزمػػػاف. كأف النسػػػخ فائدتػػػو عظيمػػػة ال يسػػػتةنن عػػػف 
مةرفتو الةمماء. كال ينكره إال الجيمة األغةياء لما يترتب عميو مف النكازؿ فػن 

  .(1)األحكاـ كمةرفة الحبلؿ مف الحراـ

ف أةػػن طالػػب "كػػـر هللا كجيػػو" دخػػل كقػػد ركي أف أميػػر المػػؤمنيف عميًّػػا ةػػ 
المسػػجد ذات يػػكـ فػػرأى رجػػبل  يخػػكؼ النػػاس فقػػاؿ: مػػا ىػػذا؟ قػػالكا رجػػل يػػذكر 
النػػػػاس. فقػػػػاؿ لػػػػيس ةرجػػػػل يػػػػذكر النػػػػاس. لكنػػػػو يقػػػػكؿ: أنػػػػا فػػػػبلف اةػػػػف فػػػػبلف 
فػػاعرفكنن ف رسػػل إليػػو فقػػاؿ لػػو: أتةػػرؼ الناسػػخ مػػف المنسػػكخ فقػػاؿ: ال. فقػػاؿ 

 لو: ىمكت كأىمكت.

ـ نسػػػ ؿ أف يجةػػػل أعمالنػػػا خالصػػػة فػػػن كجيتيػػػا. ةريئػػػة مػػػف كهللا الكػػػري 
شكائب الةفمة كشةيتيا. كىك حسةنا كنةـ الككيل. كالحمد هلل الػذي ىػدانا ليػذا 

 كما كنا لنيتدي لكال أف ىدانا هللا.

 

 مراجع البحث
 كتب التفسير:القرآن الكريم وعمومو 

 القرآف الكريـ  -1

ديف دمحم ةػػػف ةيػػػادر ةػػػف الةرىػػػاف فػػػن عمػػػـك القػػػرآف  لمزركشػػػن)ةدر الػػػ -2
                                  

 .65  ص2جينظر: تفسير القرطةن   (1)
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  1ق(ةتحقيػػػق دمحم أةػػػك الفضػػػل إةػػػراىيـ  ط794عةػػػدهللا الشػػػافةن ت
 ـ.1957ق/1376عيس  الحمةن 

تفسػػير اةػػف كءيػػر لئلمػػاـ إسػػماعيل ةػػف كءيػػر القرشػػن طبةػػة مكتبػػة   -3
 ىػ.1400التراث اإلسبلمن سكريا 

جػػػامع الةيػػاف عػػػف ت كيػػل القػػرآف لئلمػػػاـ أةػػن جةفػػػر  -تفسػػير الطةػػري  -4
 ىػ.1329جرير الطةري طبةة ةكالؽ دمحم ةف 

الجامع ألحكاـ القرآف لئلماـ دمحم ةف أحمػد القرطةػن -تفسير القرطةن -5
 طبةة الشةب.

 اإلتقاف فن عمـك القرآف لمسيكطن -6

 إحياء عمـك الديف ألةن حامد دمحم ةف دمحم الةزالن طبةة الشةب -7

 :الحديث وعموم السنة

 رية.تمخيص الجيد الةف حجر مكتبة الكميات األزى -1

سنف أةن داكد لمحافظ أةن داكد سميماف ةف األشةث طبةة المكتبة  -2
 التجارية.

 ىػ1373سنف اةف ماجو دمحم ةف يزيد طبةة عيس  الحمةن  -3

سنف الدار قطنن لئلماـ عم  ةف عمر الدار قطنن طبةة المدينة  -4
 ىػ.1386المنكرة 
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سنف القسانن لئلماـ أةن عةدالرحمف أحمد ةف شةيب كمةو شرح  -5
الريةن لئلماـ جبلؿ الديف السيكطن طبةة المطبةة اليمنية زىر 
 بمصر

 صحيح مسمـ لئلممـ مسمـ ةف حجاج القشيري طبةة عيس  الحمةن. -6

 صحيح مسمـ بشرح النككي تحقيق عةدهللا أةن زينة طبةة الشةب. -7

صحيح الترمذي لؤلماـ عيس  دمحم ةف عيس  طبةة الصاكي  -8
 ىػ.1553

ري لمشيخ ةدر الديف الةينن طبةة عمدة القارئ شرح صحيح الةخا -9
 ةيركت.

فتح الباري بشرح صحيح الةخاري لئلماـ أحمد ةف عمن ةف حجر -10
 الةسقبلنن طبةة ةيركت.

متف الةخاري بحاشية السندي لئلماـ دمحم ةف إسماعيل الةخاري -11
 طبةة عيس  الحمةن.

مسند اإلماـ الشافةن ةيامش الجزء السادس مف كتاب األـ طبةة -12
 الشةب.

مسند اإلماـ أحمد ةف حنةل كايامشو منتخب كنز الةماؿ فن سنف -13
 األقكاؿ كاألفةاؿ طبةة المكتب اإلسبلمن ةةيركت.

 المكط  لئلماـ مالؾ ةف أنس طبةة الشةب.-14
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نصب الراية ألحاديث اليداية لمحافظ جماؿ الديف أةن دمحم عةدهللا -15
 ىػ .1393ةة الءانية ةف يكسف الحنفن المكتبة اإلسبلمية الطب

 المراجع األصولية:

اآليات الةينات شرح الكرقات  الةف قاسـ الةبادي )شياب الديف  -1
أحمد ةف قاسـ الصباغ الةبادي المصري األزىري الشافةن ت 

 ىػ.1289ىػ  ط ةكالؽ  994

أحكاـ النسخ فن الشريةة اإلسبلمية  لمدكتكر دمحم كفا  نشر المؤلف  -2
 ـ.1984ىػ/1404دمحمية مطبةة دار الطباعة ال

أصكؿ الفقو لشمس األئمة السرخسن)دمحم ةف أحمد الحنفن  -3
ىػ( تحقيق أةن الكفا األفةانن نشر مجمة إحياء المةارؼ 483ت

 ـ.1986ىػ/1406الةراية ةيركت  

 أصكؿ الفقو لمشيخ دمحم أةن زىرة دار الفكر الةران. -4

بكن اإلةياج آلؿ السبكن) تقن الديف عمن ةف عةدالكافن الس -5
ىػ  كاةنو تاج الديف عةدالكىاب ةف عمن 756الشافةن  ت 
ىػ( ةتحقيق الدكتكر شةباف إسماعيل  ط الكميات 771الشافةن  ت

 ـ.1981ىػ/1401األزىرية األكل   

إحكاـ الفصكؿ فن أحكاـ األصكؿ  لمباجن)سميماف ةف سةد الباجن  -6
ىػ( تحقيق د/عةدالمجيد تركن  دار الةرب 474المالكن  ت
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 ـ.1987ىػ/1407بلمن  ط ا  اإلس

اإلحكاـ فن أصكؿ األحكاـ  لآلمدي)سيف الديف أةن الحسف عمن  -7
ىػ( ةتةميق عةدالرزاؽ 631اةف أةن عمن ةف دمحم الشافةن  ت
 ىػ.1402  2عفيفن  المكتب اإلسبلمن  ةيركت  ط

اإلحكاـ فن أصكؿ األحكاـ  الةف حـز )عمن ةف أحمد ةف سةيد ةف  -8
ىػ  تحقيق أحمد شاكر مطبةة 456  تحـز الظاىري األندلسن
 اإلماـ ةيركت.

ىػ(ةتحقيق الدكتكر 1250إرشاد الفحكؿ  لمشككانن)دمحم ةف عمن ت  -9
ـ كطبةة 1992ىػ/1413  1شةباف إسماعيل  ط دار الكتةن  ط

 ـ.1937ىػ/1356مصطف  الحمةن  

إفاضة األنكار عم  متف أصكؿ المنار  لةبلء الديف  -10
مع حاشية نسمات األسحار الةف  ىػ( 1088الحصنن الحنفن ت 

ىػ(  ط 1252عاةديف)دمحم أميف ةف عمر ةف عاةديف الحنفن  ت 
 ـ.81979ىػ1399  2مصطف  الحمةن ط

البحر المحيط  لمزركشن )ةدر الديف دمحم ةف ةيادر ةف  -11
 ـ.1994ىػ/1414 1ىػ(  دار الكتةن  ط794عةدهللا الشافةن  ت

ةدهللا ةف يكسف الةرىاف  إلماـ الحرميف)عةدالممؾ ةف ع -12
ىػ(  تحقيق د/ عةدالةظيـ الديب  دار 487الجكينن الشافةن  ت

 ىػ.1400 2األنصار ط
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ةياف المختصر  لؤلصفيانن ) شمس الديف محمكد ةف  -13
ىػ( تحقيق د/دمحم مظير بقا  ط 749عةدالرحمف الشافةن  ت 

 ـ.1986ىػ/1406 1جامةة أـ القرى  مكة المكرمة  ط

إسحاؽ إةراىيـ ةف عمن الشافةن التبصرة  لمشيرازي)أةك  -14
ىػ( تحقيق دمحم حسف ىيتك  دار الفكر 476ت

 ـ.1980ىػ/1400دمشق 

التحرير فن أصكؿ الفقو الجامع ةيف اصطبلحن الحنفية  -15
كالشافةية  الةف اليماـ)كماؿ الديف دمحم ةف عةدالكاحد ةف عةدالحميد 

ىػ( ط مصطف  861ةف مسةكد السيكاسن اإلسكندري الحنفن  ت
 ىػ.1351مةن  سنة الح

تقريب الكصكؿ  الةف جزي)أةك القاسـ دمحم ةف أحمد  -16
 1ىػ(تحقيق دمحم عمن فرككس  دار األقص   ط741المالكن ت
 ـ.1990ىػ1410

التقرير كالتحةير شرح كتاب التحرير  الةف الحاج)دمحم ةف  -17
 ىػ1316ىػ( ط ةكالؽ األكل  879دمحم ةف أمير الحاج الحمةن  ت

لحرميف)عةدالممؾ ةف عةدهللا ةف يكسف التمخيص  إلماـ ا -18
ىػ(  تحقيق د/ عباهلل جكلـ النيبالن  487الجكينن الشافةن  ت

اإلسبلمية   ركشةير أحمد الةمري  ط دار البشائ
 ـ.1996ىػ/1417ط 
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ىػ( تحقيق 510التمييد  ألةن الخطاب الكمكذانن الحمةن ت -19
 1ط د.مفيد دمحم أةك عشمة  ط جامةة أـ القرى  مكة المكرمة 

 ـ.1985ىػ/1406

التمييد لئلسنكي)جماؿ الديف عةدالرحيـ ةف الحسف  -20
 1ىػ( ةتحقيق دمحم حسف ىيتك  مؤسسة الرسالة ط772الشافةن  ت
 ـ.1984ىػ/1404

التكضيح عم  التنقيح  لصدر الشريةة)عةيدهللا ةف مسةكد  -21
ىػ( كمةو شرح السةد)سةدالديف 747المحةكان الةخاري الحنفن  ت

ىػ( المسم  بالتمكيح 792الشافةن أك الحنفن ت مسةكد ةف عمر 
 ط صةيح.

تيسير التحرير  لبادشاه)دمحم أميف الحسينن الحنفن  -22
 ىػ.1350ىػ(  ط مصطف  الحمةن  972الخراسانن المكن ت 

جمع الجكامع الةف السبكن)تاج الديف عةدالكىاب ةف عمن  -23
ىػ(  مع شرحو لممحم )جبلؿ الديف دمحم ةف أحمد 771الشافةن ت
ىػ(  كحاشيتة لمةنانن)عةدالرحمف جاد هللا الةنانن  864الشافةن ت
 ـ.1937ىػ/1356  2ىػ( مصطفن الحمةن  ط1189ت

ىػ(  204الرسالة  لمشافةن)أةك عةدهللا دمحم ةف إدريس   ت  -24
 تحقيق الشيخ أحمد شاكر  مكتبة دار التراث.

ركضة الناظر  الةف قدامة المقدسن)مكفق الديف عةدهللا ةف  -25
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 ىػ.1392ىػ(  مطبةة السمفية 620ةف قدامة الحنةمن  ت أحمد

شرح التنقيح  لمقرافن)شياب الديف أحمد ةف إدريس  -26
ىػ(  تحقيق طو عةدالرؤكؼ سةد  الكميات 684المالكن  ت
 ـ.1993ىػ/1414  2األزىرية  ط

شرح الكككب المنير الةف النجار)تقن الديف دمحم ةف أحمد  -27
ىػ(  تحقيق د/ دمحم الزحيمن  972عةدالةزيز الفتكحن الحنةمن  ت
 ىػ.1400د.نزيو حماد  ط أـ القرى  

شرح الممع  لمشيرازي)أةك إسحاؽ إةراىيـ ةف عمن الشافةن   -28
ىػ(  تحقيق د.عةدالمجيد تركن  دار الةرب 476ت

 ىػ.1408اإلسبلمن 

شرح المنياج  لؤلصفيانن)شمس الديف محمكد ةف  -29
ةدالكريـ عم  النممة ىػ(  تحقيق د.ع749عةدالرحمف الشافةن  ت
 ىػ.1410  1مكتبة الرشد بالرياض ط

شرح جمع الجكامع  لممحم )جبلؿ الديف دمحم ةف أحمد  -30
مصطف  الحمةن  2ىػ(  مع حاشية الةنانن  ط864الشافةن ت
 ـ.1937ىػ/1356

شرح مختصر اةف الحاجب  لمةضد)عضدالديف عةدالرحمف  -31
ت األزىرية ىػ( مصكرة الكميا756ةف أحمد اإليجن الشافةن  ت

ق  1316ـ عم  ط األميرية ةةكالؽ األكل  1983ىػ/1413
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 ىػ.1319كالمطبةة الخيرية 

فتح الةفار بشرح المنار  المةركؼ بمشكاة األنكار فن  -32
أصكؿ المنار  الةف نجيـ المصري)زيف الديف ةف إةراىيـ المصري 

 ـ.1936ىػ/1355  1ىػ(  ط مصطف  الحمةن  ط970الحنفن  ت

فن أصكؿ الشرائع  لمفناري)دمحم شاه ةف  فصكؿ الةدائع -33
 ىػ(  ط استناةكؿ قديما .839حمزة الحنفن ت

الفقيو كالمتفقو  لمخطيب الةدادي)أةكبكر أحمد ةف عمن  -34
ىػ(تحقيق الشيخ إسماعيل األنصاري  تصكير 463الشافةن  ت

 ىػ.1414مكتبة أنس ةف مالؾ  

نصاري فكاتح الرحمكت  لةةد الةم  دمحم ةف نظاـ الديف األ -35
ىػ( كىك شرح عم  مسمـ الءةكت  لمحب الديف ةف 1180ت 

  1ىػ( طبع ةيامش المستصف  لمةزالن ط1119عةدالشككر ت
 ىػ.1322مطبةة األميرية ةةكالؽ 

كشف األسرار عف أصكؿ فخر اإلسبلـ الةزدكي  لةبلء  -36
ىػ(  كالةزدكي 730الديف الةخاري)عةدالةزيز ةف أحمد الحنفن ت 

ىػ( ط استناةكؿ  482عمن ةف دمحم الحنفن ت ىك: فخر اإلسبلـ 
ىػ  كالطبةة المحققة ةتحقيق دمحم المةتصـ البةدادي  دار 1308

 ـ.1991ق/1411  1الكتاب الةران  ةيركت ط

الممع  لمشيرازي)أةك إسحاؽ إةراىيـ ةف عمن الشافةن  -37
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 ق.1358ق( ط  مصطف  الحمةن  476ت

ىػ(  606المحصكؿ  لمرازي)فخر الديف دمحم ةف عمر ت -38
تحقيق د.طو جاةر الةمكانن  ط جامةة اإلماـ دمحم اةف سةكد 

 ـ.1979ق/1399  1اإلسبلمية  ط

مختصر اةف الحاجب)أةك عمر عءماف ةف عمر النحكي  -39
ىػ(  مع شرحو لمةضد)عضدالديف عةدالرحمف ةف 646المالكن ت

ىػ(  كحاشية التفتازانن)سةدالديف 756أحمد اإليجن الشافةن  ت
ىػ(مصكرة الكميات 792ر الشافةن أك الحنفن ت مسةكد ةف عم
ـ  عم  ط األميرية ةةكالؽ األكل   1983ىػ/1413األزىرية 
 ىػ.1319ىػ  كالمطبةة الخيرية 1316

مختصر ركضة الناظر  لمطكفن)نجـ الديف أةك الرايع  -40
ىػ(  مؤسسة النكر 716سميماف ةف عةدالقكي الحنةمن  ت 

 ق.1383بالرياض 

ن)أةك حامد دمحم ةف دمحم الشافةن المستصف   لمةزال -41
 ىػ.1322  1ق( مطبةة األميرية ةةكالؽ  ط505ت

السبلـ المسكدة  آلؿ تيمية)كىـ مجدالديف أةك الةركات عةد -42
ىػ  كشياب الديف أةك المحاسف 652اةف عةدهللا الحنةمن  ت
ىػ  كتقن الديف أةك المحاسف أحمد ةف 682عةدالحميـ الحنةمن  ت
ىػ(تحقيق الشيخ دمحم محين الديف 728  تعةدالحميـ الحنةمن
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 .ـ1983عةدالحميد  مطبةة المدنن  

المةتمد  ألةن الحسيف البصري)دمحم ةف عمن ةف الطيب  -43
ىػ(  ةتقديـ الشيخ خميل الميس  دار الكتب 436المةتزلن  ت
 الةممية ةيركت.

منتي  السكؿ  لآلمدي)سيف الديف أةك الحسف عمن ةف أةن  -44
ىػ(  ط الجمةية الةممية األزىرية 631ن  تعمن ةف دمحم الشافة

المصرية المبليكية  كدمحم عم  صةيح  بةناية كتصحيح الشيخ عيد 
 الكصيف دمحم مدير الجمةية.

أةك حامد دمحم ةف دمحم الشافةن  المنخكؿ  لمةزالن -45
 2ىػ(  تحقيق دمحم حسف ىيتك  دار الفكر ةدمشق ط505ت
 ـ.1982ىػ/1400

لديف عةدهللا ةف عمر الشافةن  المنياج لمةيضاكي)ناصرا -46
 ق(ةتحقيق محين الديف عةدالحميد  مطبةة السةادة.685ت

نفائس األصكؿ  لمقرافن)شياب الديف أحمد ةف إدريس  -47
ق(  مكتبة الباز  مكة  ةتحقيق عادؿ عةدالمكجكد 684المالكن ت

 ـ.1995ق/1416  1كعمن مةكض  ط

ديف نياية السكؿ شرح منياج الكصكؿ  لئلسنكي)جماؿ ال -48
 ق( ط صةيح772عةدالرحيـ ةف الحسف الشافةن ت 
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الكصكؿ إلن األصكؿ  الةف ةرىاف)شرؼ الديف أحمد ةف  -49
ق(  تحقيق د/عةدالحمػػيد أةكزنيد  518عمن البةدادي الشافةن  ت
 .1983ق/1403مكتبة المةارؼ  الرياض  
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