المحاضرة الخامسة :األفعال النبوية  -النسخ
المبحث األول :األفعال النبوية
قاؿ اظتصنف( :فصل يف األفعاؿ :فعل صاحب الشريعة ال متلو إما أف يكوف على وجو القربة
والطاعة أو ال يكوف ،فإف كاف على وجو القربة والطاعة ودؿ الدليل على االختصاص بو لتمل على
االختصاص ،وإف مل يدؿ مل ُمتخص بو؛ ألف اهلل تعاىل قاؿ" :لقد كاف لكم يف رسوؿ اهلل إسوة
حسنة" ،فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا ،ومن أصحابنا من قاؿ :لتمل على الندب،
ومنهم من قاؿ :يتوقف فيو .وإف كاف على غَت وجو القربة والطاعة فيحمل على اإلباحة).
ما تقدـ كاف كالما يف األقواؿ سواء كانت من كالـ اهلل أو كالـ رسولو صلى اهلل عليو وسلم،
وىنا خص ىذا الفصل بالكالـ على الشق الثاين من السنة النبوية وىو أفعالو صلى اهلل عليو وسلم،
ذلك أف السنة النبوية أقواؿ وأفعاؿ وتقريرات ،وقد تقدـ الكالـ يف السنة القولية ،وسيتكلم ىنا عن
السنة الفعلية ،وبعدىا السنة التقريرية.
وفعلو صلى اهلل عليو وسلم على نوعُت:
األوؿ :ما يكوف على وجو القربة والطاعة ،أي قصد بو التقرب والتعبد هلل.
الثاين :ال يكوف كذلك ،وىو شامل لألفعاؿ اصتبلية ،وىي اليت يفعلها اإلنساف دبقتضى جبلتو
البشرية ،كاألكل والشرب والنوـ والقياـ والقعود ،والعادية وىي ما كانت من عادة اصتماعة اليت يعيش
فيها كنوع اللباس وتوفَت الشعر وؿتو ذلك.
أما النوع األوؿ – وىو ما كاف على وجو القربة  -فال متلو من حالُت:

األوؿ :أف يدؿ دليل على أف ذلك الفعل خاص بو صلى اهلل عليو وسلم ،كتزوجو بأكثر من
أربع نسوة ،والنكاح بال مهر ،والوصاؿ يف الصوـ ،1وغَت ذلك ،وىذا ال يقتدى بو فيو.
فإف العلماء أرتعوا على أف الزيادة على أربع نسوة خاص بو صلى اهلل عليو وسلم ،وكذلك
جواز النكاح بال مهر دؿ على اختصاص النيب صلى اهلل عليو وسلم بو قولو تعاىل" :خالصة لك من
دوف اظتؤمنُت" ،2واظتواصلة يف الصوـ دؿ عليها قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ظتا هنى عن الوصاؿ
فقاؿ لو بعض الصحابة إنك تواصل :إين لست كهيئتكم ،إين أبيت يطعمٍت ريب ويسقُت.3
والثاين :أف ال يدؿ دليل على أنو خاص بو ،وىذا لتمل على العموـ يف حقو وحق أمتو.
وال متلو ىذا النوع من حالُت أيضا:
أوعتما :أف يكوف بيانا جململ أو ظتأمور بو ،وىذا لو حكم اظتبُت.
حكمو من كونو واجبا أو مندوبا،
ثانيهما :أف ال يكوف بيانا ،وىذا ال متلو أيضا من أف يُعلم ُ

أو ال يعلم ذلك.

فاألوؿ حكمو واضح.
والثاين – وىو الذي مل يعلم حكمو  -اختلفوا على أي شيء لتمل على أقواؿ:
-1

لتمل على الوجوب يف حقو وحقنا ،ألنو أحوط ،ولقولو تعاىل" :وما آتاكم الرسوؿ
فخذوه" ،4واألمر للوجوب ،وىذا مذىب مالك وكثَت من الشافعية واضتنابلة واضتنفية.

-2

لتمل على الندب؛ ألنو اظتتيخػقن ،5وترتب اإلمث على تركو أمر مشكوؾ فيو ،واليقُت ال
يزوؿ بالشك.

 1أي يواصل صوـ يومُت أو ثالثة من غَت أف يفصل بينها دبفطر.
 2سورة األحزاب ،اآلية ()50
 3أخرجو البخاري ( )1962ومسلم ()1102
 4سورة اضتشر ،اآلية ()7

قاؿ أبو شامة :وىو مذىب احملققُت من أىل اآلثار ،واختاره إماـ اضترمُت يف الربىاف ،وإليو
صار معظم أصحاب الشافعي ..وىو مذىب أىل الظاىر ،وعليو اعتمد أبو ػتمد بن حزـ
وأوضحو وأكثر أدلتو ..وىو اختيار أيب عمرو اظتالكي ،وأنا أختاره".
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قلت :وذىب إليو أيضا ابن اظتنتاب من اظتالكية ،ورجحو شيخ اإلسالـ ابن تيمية يف اجملموع
()409/10
-3

ىو على الوجوب إف كاف يف العبادات ،وإف كاف يف العادات فعلى الندب.

-4

ىو على اإلباحة يف حقو وحق أمتو.

-5

لترـ اتباعو فيو

-6

الوقف ،أي يف زتلو على الوجوب أو الندب ،أو اطتصوصية ،ال التوقف يف كونو مطلوبا
أو ال؛ ألف قصد القربة نقلو عن اإلباحة إىل الندب فما فوقو.
وأما النوع الثاين من األفعاؿ وىو ما كاف جبلة أو عادة فقد حكى اإلسفراييٍت جواز التأسي

بو فيو عن أكثر احملدثُت لعموـ قولو تعاىل" :لقد كاف لكم يف رسوؿ اهلل إسوة حسنة" ،7وىذا
بالصفرة اقتداء برسوؿ اهلل
يشمل ذاتو وأفعالو ،وقد كاف ابن عمر يلبس النعاؿ السبتية ويصبُغ ُ
صلى اهلل عليو وسلم 8،وقتا من األفعاؿ العادية ،وكاف أنس يتتبع الدباء تأسيا برسوؿ اهلل أيضا،9

 5ومعٌت ىذا أف أىل اظتذىب األوؿ والثاين متفقوف أف درجة الندب موجودة فيو ،لكن اظتذىب األوؿ قالوا يزيد على ذلك إىل درجة
الوجوب ،واظتذىب الثاين قالوا :اتفقنا ؿتن وأنتم على الندب واختلفا فيما زاد عليو وىو الوجوب ،فالندب إذف متفق عليو متيخقن ،والوجوب
مشكوؾ فيو ،فنحن على اليقُت وىو الندب ،وال ننتقل عنو إىل الوجوب اظتشكوؾ فيو إال بيقُت ،والقاعدة تقوؿ :اليقُت ال يزوؿ بالشك.
 6احملقق من علم األصوؿ فيما يتعلق بأفعاؿ الرسوؿ أليب شامة اظتقدسي ص ()67-66
 7سورة األحزاب ،اآلية ()21

 8جاء ىذا يف حديث عبيد بن جريج أنو قاؿ لعبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما :رأيتك تصنع أربعا مل أر أحدا من أصحابك يصنعها،
قاؿ :ما ىي يا ابن جريج؟ قاؿ :رأيتك ال دتس من األركاف إال اليمانيُت ،ورأيتك تلبس النعاؿ السبتية ،ورأيتك تصبغ بالصفرة ،ورأيتك إذا
كنت دبكة أىل الناس إذا رأوا اعتالؿ ،ومل ُتهل أنت حىت كاف يوـ الًتوية ،فقاؿ لو عبد اهلل بن عمر :أما األركاف فإين مل أر رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو وسلم نتس إال اليمانيُت ،وأما النعاؿ الس بتية فإين رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يلبس النعاؿ اليت ليس فيها شعر ،ويتوضأ
فيها ،فأنا أحب أف ألبسها ،وأما الصفرة فإين رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يصبُغ هبا فأنا أحب أف أصبغ هبا ،وأما اإلىالؿ فإين مل
أر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يُهل حىت تنبعث بو راحلتو .أخرجو البخاري ( )5851ومسلم ()2818

ولبهس الصحابة اطتامت ظتا لبسو النيب صلى اهلل عليو وسلم ومل ينكر عليهم ،فلما نزعو نزعوه،10
وكذلك خلعهم لنعاعتم يف الصالة اقتداء بو يف حديث أيب سعيد اطتدري.11
وقيل :التأسي بو فيو مباح فقط.
وقيل :ال حكم لو ألنو ال يتعلق بو خطاب التكليف ،وىو قولو رتهور األصوليُت.
وىاىنا نوع ثالث من األفعاؿ ،وىو ما تردد بُت التشريع واصتبلة ،وىو ما وقع يف أثناء عبادة
أو بعدىا كجلسة االسًتاحة وضجعة الفجر ،أو كاف وسيلة عبادة كالركوب يف اضتج ،وىذا
اختلفوا فيو بناء على تعارض األصل وىو عدـ التشريع مع الظاىر الذي ىو التشريع.
فائدة:
قد يكوف الفعل يف حق النيب صلى اهلل عليو وسلم واجبا ألنو من باب التبليغ وإف كاف اظتبلغ
مستحبا ،وذلك مثال كتخ خسوكو عند دخوؿ بيتو.
فائدة ثانية:
ما ذكرناه من أف أفعاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم اصتبلية والعادية ال تدخل يف السنة
اصطالحا ما مل تراع صفاتا اليت وقعت عليها ،أما مع مراعاة صفاتا اليت وقعت عليها فإهنا
تكوف من السنة ،كمراعاة صفة األكل من كونو بيمينو ويأكل ؽتا يليو ،ومراعاة صفة الشرب

والنعاؿ السبتية بكسر السُت :جلود البقر اظتدبوغة بالقرظ يتخذ منها النعاؿ ،شتيت بذلك ألف شعرىا قد ُسبهت عنها ،أيُ :حلق
وأزيل ،وقيل :ألهنا انسبتت بالدباغ ،أي النت .انظر النهاية البن األثَت.
 9أخرجو البخاري ( )5433ومسلم ()5325
 10أخرجو البخاري ( )6651ومسلم ()2091
 11أخرجو أبو داود ( )650بسند صحيح

ككونو يأخذ اإلناء بيمينو وال يتنفس يف اإلناء وأمثاؿ ذلك كلو من السنة وإف كاف أصل األكل
والشرب مثال ليسا منها اصطالحا.
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المبحث الثاني :التقريرات النبوية
قاؿ اظتصنف( :وإقرار صاحب الشريعة على القوؿ الصادر من أحد ىو قوؿ صاحب
وعلم بو ومل يُنكره فحكمو
الشريعة ،وإقراره على الفعل كفعلو ،وما فُعل يف وقتو يف غَت غتلسو خ
حكم ما فُعل يف غتلسو).
ىذا النوع الثالث من السنة وىو التقرير ،ومعناه سكوت الشارع عن قوؿ أو فعل كاف بُت
يديو أو بعيدا عنو لكن علم بو.
واإلقرار على ما ذكر اظتصنف لو حاالف :إما أف يُهقر على شيء وقع يف غتلسو ،أو خارج
غتلسو.
واألوؿ إما أف يكوف إقرارا على قوؿ فحكمو أنو كقوؿ صاحب الشريعة ،وذلك كإقرار النيب
صلى اهلل عليو وسلم حسانا على إنشاد الشعر يف اظتسجد.13
وإما أف يكوف إقرارا على فعل فهو أيضا كفعل صاحب الشريعة؛ ألنو صلى اهلل عليو وسلم
معصوـ أف يُهقر أحدا على منكر ،ومثل ىذا إقراره صلى اهلل عليو وسلم خالدا على أكل الضب
حبضرتو.14
وأما اضتالة الثانية وىو إقراره على شيء وقع يف غَت غتلسو فال متلو من حالُت أيضا :إما أف
يخعلم بو أو ال.
 12نثر الورد ص ()240
 13أخرجو البخاري ()6150
 14رواه البخاري ( )5537ومسلم ()1945

فإف علم بو ومل ينكره فحكمو حكم ما وقع يف غتلسو ،وذلك كصالة معاذ معو صلى اهلل
عليو وسلم مث صالتو بقومو بعد ذلك ،15وكأكل ضتم اطتيل.16
فإف مل يعلم بو فاطتالؼ فيو قوي ،والقوؿ حبجيتو أقوى ،ونص العراقي يف شرح األلفية أنو من
قبيل اظترفوع ،ومنو حديث جابر :كنا نعزؿ والقرآف ينزؿ ،قاؿ سفياف :ولو كاف شيء ينهى عنو
لنهى عن القرآف.17
فائدة:
من العلماء من يدخل اإلقرار يف الفعل ألنو نوع منو ،إذ ىو كف عن اإلنكار ،والكف فعل
كما تقدـ.
فائدة ثانية:
إقرار غَت النيب صلى اهلل عليو وسلم أحدا على فعل أو قوؿ ليس حبجة ،إذ ال يُنسب
لساكت قوؿ ،والنتفاء العصمة يف حقو.
فائدة ثالثة:
قاؿ أبو شامة :وبياف حصر أفعاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم أف نقوؿ :فعلو صلى اهلل عليو
وسلم ال متلو إما أف يكوف امتثاال ظتا ساوتو أمتو فيو أو ال ،فإف مل يكن فال متلو إما أف يكوف
من األفعاؿ اصتبلية أو ال ،فإف مل يكن فال متلو إما أف يكوف من خواصو أو ال ،فإف مل يكن فال
متلو إما أف يكوف بيانا أو ال ،فإف مل يكن فال متلو إما أف تُعلم صفتو أو ال ،فإف مل تُعلم فإما
أف يخظهر فيو قصد القربة أو ال ،فهذه سبعة أقساـ.
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 15أخرجو مسلم ()1040
 16وذلك يف حديث أشتاء بنت أيب بكر قالت :ؿترنا على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فرسا فأكلناه .رواه البخاري ()5519
 17أخرجو البخاري ( )5208ومسلم ()1440
 18احملقق من علم األصوؿ فيما يتعلق بأفعاؿ الرسوؿ ص()45

المبحث الثالث :النسخ
قاؿ اظتصنف( :وأما النسخ فمعناه لغة اإلزالة ،يقاؿ :نسخت الشمس الظل إذا أزالتو ورفعتو،
وقيل :معناه النقل من قوعتم  :نسخت ما يف ىذا الكتاب أي نقلتو ،وحده اطتطاب الداؿ على
رفع اضتكم الثابت باطتطاب اظتتقدـ على وجو لواله لكاف ثابتا مع تراخيو عنو)
النصوص الشرعية من أقواؿ أو أفعاؿ إما أف يستمر العمل هبا أو ال ،فإف مل يستمر العمل هبا
فمعناه أف الشارع أوقف مفعوعتا ،ونسخها ،وىذا اظتبحث معقود عتذا األمر ،والكالـ فيو يف
ستس مسائل:
المسألة األولى :في تعريفه
عرؼ اظتصنف النسخ لغة دبا تقدـ ،لكن ينتبو إىل أف النسخ دبعٌت النقل غتاز؛ إذ ىو إكتاد ما
كاف يف األصل إىل أصل آخر ،وقيل :ىو مشًتؾ بُت اإلزالة والنقل.
مث عرفو اصطالحا دبا ذكر ،فقولو( :اطتطاب الداؿ) يدؿ على أف النسخ ال يكوف إال
خبطاب ،أي بكتاب أو سنة ،وال يكوف بغَتقتا ال بإرتاع وال بقياس ،وما يعرب بو بعض األصوليُت
أو الفقهاء من أف اضتكم الفالين منسوخ باإلرتاع فمعناه أنو منسوخ دبستند اإلرتاع ،أي النص
الذي استند عليو اإلرتاع.
قاؿ يف اظتراقي:
فلم يكن بالعقل أو غترد

االرتاع بل يُنمى إىل اظتستند.

وخرج أيضا بقولو "خطاب" رفع اضتكم بارتفاع ػتلو كمكلف ُجن ،أو بانتهاء غايتو إذا كاف

ُمغيا كقولو تعاىل" :إذا نودي للصالة من يوـ اصتمعة فاسعوا إىل ذكر اهلل وذروا البيع" ،19فتحرمي
 19سورة اصتمعة ،اآلية ()9

البيع ُمغيا بانقضاء اصتمعة ،فال يقاؿ :إف قولو تعاىل" :فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض
وابتغوا من فضل اهلل" 20ناسخ لألوؿ ،بل بُت غاية التحرمي.
ومثلو "وحرـ عليكم صيد الرب ما دمتم حرما" ،21فال يقاؿ :إف قولو تعاىل" :وإذا حللتم
فاصطادوا" 22ناسخ عتذا ،وإفتا بُت غاية التحرمي وىي التحلل من اإلحراـ.
ولو قاؿ اظتصنف (الدليل الداؿ) بدؿ قولو (اطتطاب الداؿ) لكاف أوىل؛ ليدخل فيو فعل النيب
صلى اهلل عليو وسلم فإنو ناسخ أيضا كما يف قوؿ جابر :كاف آخر األمرين من رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو وسلم ترؾ الوضوء ؽتا مست النار.23
وقولو (على رفع اضتكم الثابت باطتطاب اظتتقدـ) خرج بو ما كاف ثابتا بالرباءة األصلية فإنو
حكم عقلي ال شرعي ،كإكتاب الصالة مثال فإنو رافع ضتكم الرباءة األصلية وىو عدـ وجوهبا،
فهذا ال يسمى رفعو نسخا ،وإفتا ىو ابتداء تشريع حكم جديد.
وقولو (مع تراخيو عنو) خرج بو ما يرفعو اظتخصص اظتتصل كاالستثناء من األفراد اظتشمولة
للحكم لوال االستثناء مثال ،فإف ذلك ختصيص ال نسخ ،وقد تقدـ أيضا أف التخصيص رفع
النسخ رفع للكل.
للبعض و خ
فائدة:
قاؿ ابن القيم :ومراد عامة السلف بالناسخ واظتنسوخ رفع اضتكم جبملتو تارة ،وىو اصطالح
اظتتأخرين ،ورفع داللة العاـ واظتطلق والظاىر وغَتىا تارة ،إما بتخصيص أو تقييد أو زتل مطلق
رفع
على مقيد ،وتفسَته وتبيينو ،حىت إهنم يسموف االستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك خ
 20سورة اصتمعة ،اآلية ()10
 21سورة اظتائدة ،اآلية ()96
 22سورة اظتائدة ،اآلية ()2
 23أخرجو أبو داود ( )192بسند صحيح

داللة الظاىر وبيا خف اظتراد ،فالنسخ عندىم ويف لساهنم بيا ُف اظتراد بغَت ذلك اللفظ ،بل بأمر خارج
عنو ،ومن تأمل كالمهم رأى من ذلك ما ال لتصى ،وزاؿ عنو إشكاالت أوجبها زتل كالمهم
على االصطالح اضتادث ا ظتتأخر.

24

قلت :ومثاؿ ذلك أف ابن عباس حكم على قولو تعاىل" :والشعراء يتبعهم الغاووف" 25بأنو
منسوخ بقولو" :إال الذين آمنوا وعملوا الصاضتات" ،26واآلية خرب ال يدخلو النسخ ،ومراده ىنا
مطلق الرفع الشامل للتخصيص.

27

ومثالو أيضا ما أسنده النحاس عن وىب بن منبو أف قولو تعاىل" :واظتالئكة يسبحوف حبمد
رهبم ويستغفروف ظتن يف األرض" 28منسوخ بقولو" :الذين لتملوف العرش ومن حولو يسبحوف
حبمد رهبم ويومنوف بو ويستغفروف للذين آمنوا" ،29قاؿ ابن اصتوزي :وىذا قبيح ألف اآليتُت خرب،
واطترب ال ينسخ.

30

قلت :ومراد وىب بن منبو مطلق الرفع الشامل للتخصيص ،ال النسخ على اصطالح
اظتتأخرين ،فال وجو النتقاد ابن اصتوزي ،واهلل أعلم.
وإف كاف اعتبار ىذا ختصيصا فيو نظر على ما صححناه فيما مضى أف ذكر بعض أفراد العاـ
حبكم العاـ ال متصص العاـ ،ألف اظتؤمنُت ىنا فرد من أفراد "من يف األرض" ،وقد ذكر بنفس
حكم العاـ ،فتنبو عتذا.

 24إعالـ اظتوقعُت ()35/1

 25سورة الشعراء ،اآلية ()224
 26سورة الشعراء ،اآلية ()227
27ا نظر اإليضاح لناسخ القرآف ومنسوخو ظتكي ص ()373
 28سورة الشورى ،اآلية ()5
 29سورة غافر ،اآلية ()7
 30نواسخ القرآف البن اصتوزي ()447

فائدة ثانية:
يفهم من التعريف أف النسخ ال يدخل األخبار ،وىو كذلك ،فهو خاص باألحكاـ ،إال إذا
كاف اطترب دبعٌت اضتكم أو اظتراد منو اإلنشاء ال اطترب ،كما يف قولو "واظتطلقات يًتبصن
بأنفسهن".31
المسألة الثانية :أنواع النسخ باعتبار متعلَّقه
قاؿ اظتصنف( :وكتوز نسخ الرسم وبقاء اضتكم ،ونسخ اضتكم وبقاء الرسم ،ونسخ األمرين
رتيعا)
النسخ ينقسم إىل أقساـ باعتبارات ؼتتلفة ،فينقسم باعتبار متعلقو -أي الرسم واضتكم  -إىل
ثالثة أنواع ،ىي اليت ذكرىا اظتصنف ىنا.
وينقسم باعتبار نوع الناسخ إىل أربعة أنواع.
وينقسم باعتبار البدلية إىل نوعُت.
أما االعتبار األوؿ فقد سبق أنو ينقسم إىل ثالثة أنواع:
األوؿ :نسخ الرسم وبقاء اضتكم ،أي نسخ اللفظ مع استمرار حكمو ،ومثالو :قولو تعاىل:
"الشيخ والشيخة إذا زنيا فاررتوقتا البتة نكاال من اهلل ،واهلل عزيز حكيم" ،فإف ىذه اآلية قد نسخ
لفظها من القرآف الكرمي ،قاؿ عمر :فإنا قد قرأناىا ،رواه الشافعي وغَته ،لكن اضتكم اظتستفاد
منها وىو رجم الزاين احملصن مل ينسخ.
الثاين :نسخ اضتكم وبقاء الرسم ،ومنو نسخ اعتداد اظترأة باضتوؿ الوارد يف قولو تعاىل" :والذين
يتوفوف منكم ويذروف أزواجا وصية ألزواجهم متاعا إىل اضتوؿ غَت إخراج" 32باالعتداد بأربعة
 31سورة البقرة ،اآلية ()228

أشهر يف قولو تعاىل" :والذين يتوفوف منكم ويذروف أزواجا يًتبصن بأنفسهن أربعة أشهر
وعشرا".33
ونسخ التخيَت بُت الفطر والصوـ يف رمضاف يف قولو "وعلى الذين يطيقونو فدية طعاـ
مسكُت" 34بوجوب الصوـ يف قولو " :فمن شهد منكم الشهر فليصمو".35
وىذا النوع ىو الغالب يف القرآف ،واضتكمة منو تذكَت العباد بنعمة اهلل عليهم برفع اظتشقة
عنهم ،وأبقى الرسم أيضا لتكثَت أجور األمة.
فائدة:
معٌت قولنا "نسخ اضتكم" اضتكم اطتاص ،وىو مدلوؿ اآلية ،ال كل أحكامها ،ألف من أحكاـ
ووجوب الطهارة لقراءتا عند من يقوؿ بذلك ،وجو خاز قراءتا يف الصالة،
ثبوت قرآنيتها
اآلية خ
خ
األجر على قراءتا أي األجر اظتخصوص ،وكل ىذه مل يلحقها نسخ.
و خ
الثالث :نسخ األمرين رتيعا ،ؿتو حديث عائشة يف صحيح اظتسلم قالت" :كاف فيما أنزؿ
من القرآف عشر رضعات معلومات لترمن ،فنسخن خبمس معلومات لترمن" ،36فإف التحرمي
بعشر رضعات نسخ حكمو ورشتو.
ىذا ومل يذكر القسم الثالث يف بعض النسخ ،وذكر يف بعضها.

 32سورة البقرة ،اآلية ()240
 33سورة البقرة ،اآلية ()234
 34سورة البقرة ،اآلية ()184
 35سورة البقرة ،اآلية ()185
 36أخرجو مسلم ()3597

المسألة الثالثة :أقسامه باعتبار البدل
أما التقسيم الثاين باعتبار البدلية فقد أشار إليو اظتصنف بقولو( :والنسخ إىل بدؿ وإىل غَت
بدؿ ،وإىل ما ىو أغلظ وإىل ما ىو أخف).
وحاصلو أنو نوعاف:
األوؿ :النسخ إىل بدؿ ،وىو غتمع عليو ،وىو ثالثة أقساـ:
أحدىا :النسخ إىل بدؿ أخف ،كنسخ وجوب مصابرة اظتؤمن عشرين من اظتشركُت إىل
مصابرة اثنُت فقط الوارد يف قولو تعاىل" :إف يكن منكم عشروف صابروف يغلبوا مائتُت ،وإف يكن
منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأهنم قوـ ال يفقهوف ،اآلف خفف اهلل عنكم وعلم أف
فيكم ضعفا ،فإف تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتُت ،وإف يكن منكم ألف يغلبوا ألفُت بإذف
اهلل واهلل مع الصابرين".37
واضتكم من ىذا القسم بياف رزتة اهلل بعباده وتيسَته عليهم.
ثانيها :إىل بدؿ أغلظ ،كنسخ التخيَت بُت صوـ رمضاف وإفطاره للقادر على الصوـ مع الفدية إىل
وجوب الصوـ ،وقد تقدمت.
واضتكمة من ىذا القسم تكثَت األجر.
تنبيه:
قولنا" :أغلظ" إفتا ىو باعتبار فعل اظتكلف ،وإال فاظتنسوخ مل تخػعُد فيو مصلحة ،والناسخ
أفضل منو للمكلف ،ومثلو يقاؿ يف البدؿ اظتساوي.

 37سورة األنفاؿ ،اآلية ()65

ثالثها :إىل بدؿ مساو ،كنسخ استقباؿ بيت اظتقدس باستقباؿ الكعبة ،واضتكمة منو االبتالء
واالختبار.
والنوع الثاين :النسخ إىل غَت بدؿ ،وىذا ؼتتلف فيو ،فجمهور األصوليُت على القوؿ بو،
ونتثلوف لو بقولو تعاىل" :إذا ناجيتم الرسوؿ فقدموا بُت يدي ؾتواكم صدقة" ،38قالوا :وقد نسخ
ىذا األمر إىل غَت بدؿ.39
قاؿ الشنقيطي :والذي يظهر أف ىذا القوؿ باطل؛ ألف اهلل نص على بطالنو بقولو" :ما
ننسخ من آية أو ننسها نات خبَت منها أو مثلها" ،40وما احتجوا بو من وقوعو باطل أيضا،
وذلك أهنم زعموا أف قولو تعاىل" :إذا ناجيتم الرسوؿ "..اآلية نسخ بال بدؿ ،والتحقيق أنو نسخ
ببدؿ وىو ندبية الصدقة.

41

المسألة الرابعة :أقسام النسخ باعتبار نوع الناسخ
وقد أشار إليو بقولو( :وكتوز نسخ الكتاب بالكتاب ،ونسخ السنة بالكتاب ،ونسخ السنة
بالسنة)
ش :مثاؿ األوؿ ،نسخ آية االعتداد حبوؿ بآية االعتداد بأربعة أشهر ،وىذا القسم ال خالؼ
فيو.
ومثاؿ الثاين :نسخ استقباؿ بيت اظتقدس الثابت بالسنة بقولو تعاىل" :ومن حيث خرجت
فوؿ وجهك شطر اظتسجد اضتراـ".42
 38سورة اجملادلة ،اآلية ()12
 39والذي يدؿ على النسخ قولو يف اآلية بعدىا" :آشفقتم أف تقدموا بُت يدي ؾتواكم صدقات ،فإذ مل تفعلوا وتاب اهلل عليكم فأقيموا
الصالة "..
 40سورة البقرة ،اآلية ()106
 41نثر الورود ص()230
 42سورة البقرة ،اآلية ()149

ونسخ فرض صوـ عاشوراء بصوـ رمضاف.
ونسخ حتليل اطتمر بقولو تعاىل" :إفتا اطتمر واظتيسر  43"..اآلية.
وكذلك نسخ صلحو صلى اهلل عليو وسلم لقريش على أف يرد إليهم النساء بقولو تعاىل" :فال
ترجعوىن إىل الكفار".44
ونسخ حترمي اظتباشرة يف ليل رمضاف بقولو تعاىل" :فاآلف باشروىن".45
وىذا القسم جائز عند اصتمهور.46
ومثاؿ الثالث :قولو صلى اهلل عليو وسلم" :كنت هنيتكم عن زيارة القبور أال فزوروىا ،وكنتم
هنيتكم عن ادخار ضتوـ األضاحي فادخروا منها ما شئتم.

47

ومثلو حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ :بعثنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يف بعث
فقاؿ :إف وجدمت فالنا وفالنا فأحرقوقتا بالنار ،مث قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم حُت أردنا
اطتروج :إين أمرتكم أف حترقوا فالنا وفالنا ،وإف النار ال يعذب هبا إال اهلل ،فإف وجددتوقتا
فاقتلوقتا".48
قاؿ اضتافظ يف الفتح" :وفيو نسخ السنة بالسنة ،وىو اتفاؽ".

49

وبقي قسم رابع أشار إليو بقولو( :وال كتوز نسخ الكتاب بالسنة).

 43سورة اظتائدة ،اآلية ()90

 44سورة اظتمتحنة ،اآلية ()10
 45سورة البقرة ،اآلية ()187
 46انظر غاية اظتراـ ()619-617/2
 47أخرجو مسلم ()1977
 48أخرجو البخاري ()3016
 49فتح الباري ()584/7

وما ذكره ىو مذىب الشافعي ،وحجتو قولو تعاىل" :قل ما يكوف يل أف أبدلو من تلقاء
نفسي ،"50والنسخ بالسنة من تلقاء نفسو.
وقاعدة الشافعي ورواية عن أزتد أف القرآف إفتا ينسخ بقرآف ،والسنة بالسنة ،وماؿ إليو شيخ
اإلسالـ ابن تيمية ،51والصواب ىو القوؿ باصتواز؛ ألف اصتميع وحي من اهلل ،والنيب صلى اهلل
عليو وسلم مل ينسخ من تلقاء نفسو وإفتا بأمر من اهلل.
المسألة الخامسة :أقسامه باعتبار القوة:
وأما التقسيم الرابع للنسخ فهو تقسيم لو باعتبار القوة ،وينقسم إىل نسخ اظتتواتر باظتتواتر
منهما ،ونسخ اظتتواتر باآلحاد ،ونسخ اآلحاد باظتتواتر.
وأشار اظتصنف إىل ىذا بقولو( :وكتوز نسخ اظتتواتر باظتتواتر ،ونسخ اآلحاد باآلحاد وباظتتواتر،
وال كتوز نسخ اظتتواتر باآلحاد؛ ألف الشيء يُنسخ دبثلو أو دبا ىو أقوى منو).
ش :خالصة ما ذكره ىنا أربعة أنواع.
األوؿ :نسخ اظتتواتر باظتتواتر ،ويدخل حتتو ثالث حاالت:
األوىل :نسخ القرآف بالقرآف ،وىذا واضح؛ ألف القرآف كلو متواتر.
والثانية :نسخ القرآف باظتتواتر من السنة ،ورتهور األصوليُت على جوازه ،ألف اصتميع وحي من
اهلل ،واهلل ىو الناسخ يف اضتقيقة لكنو أظهر النسخ على لساف رسولو صلى اهلل عليو وسلم ،ومنع
من ذلك الشافعي كما تقدـ ،وىو ظاىر اختيار شيخ اإلسالـ ابن تيمية يف غتموع الفتاوى.

 50سورة يونس ،اآلية ()15
 51انظر غتموع الفتاوى ()202/19
)202/19( 52

52

قلت :ما ذُكر من حجة اصتمهور يلزمهم أيضا يف نسخ القرآف بالسنة اآلحادية الذي سيأيت،
فتأمل.
الثالثة :نسخ اظتتواتر من السنة باظتتواتر منها ،ال إشكاؿ يف جوازه ،وال يوجد لو مثاؿ فيما
علمت.
وىذه األنواع الثالثة كلها داخلة يف قوؿ اظتصنف( :وكتوز نسخ اظتتواتر باظتتواتر)
الثاين :نسخ اآلحاد باآلحاد ،وىذا أيضا جائز باتفاؽ.
الثالث :نسخ اآلحاد باظتتواتر ،وىذا متفق على جوازه كذلك.
الرابع :نسخ اظتتواتر باآلحاد ،وقد وقع فيو خالؼ شديد ،قاؿ الشوكاين :أما اصتواز عقال
فقاؿ بو األكثروف ،وحكاه سليم الرازي عن األشعرية واظتعتزلة ،ونقل ابن برىاف يف األوسط
االتفاؽ عليو ..وأما الوقوع فذىب اصتمهور كما حكاه ابن برىاف وابن اضتاجب وغَتقتا إىل أنو
غَت واقع ،ونقل ابن السمعاين وسليم يف التقريب اإلرتاع على عدـ وقوعو ،وىكذا حكى اإلرتاع
القاضي أبو الطيب يف شرح الكفاية والشيخ أبو إسحاؽ الشَتازي يف اللمع ،وذىب رتاعة من
أىل الظاىر منهم ابن حزـ إىل وقوعو ،وىي رواية عن أزتد ،وذىب القاضي يف التقريب والغزايل
وأبو الوليد الباجي والقرطيب إىل التفصيل بُت زماف النيب صلى اهلل عليو وسلم وما بعده ،فقالوا
بوقوعو يف زمانو.

53

وقاؿ الشنقيطي" :التحقيق الذي ال شك فيو ىو جواز وقوع نسخ اظتتواتر باآلحاد الصحيحة
الثابت تأخرىا عنو ،والدليل الوقوع ،أما قوعتم :إف اظتتواتر أقوى من اآلحاد ،واألقوى ال يرفع دبا
ىو دونو؛ فإهنم غلطوا فيو غلطا عظيما مع كثرتم وعلمهم.

 53إرشاد الفحوؿ (.)323

وإيضاح ذلك :أنو ال تعارض البتة بُت خربين ؼتتلفي التاريخ إلمكاف صدؽ كل منهما يف
وقتو ،وقد أرتع النظار أنو ال يلزـ التناقض بُت القضيتُت إال إذا احتدا زمنهما ،أما إف اختلفا
فيجوز صدؽ كل منهما يف وقتها ،فلو قلت :النيب صلى اهلل عليو وسلم صلى إىل بيت اظتقدس،
وقلت أيضا :مل يصل إىل بيت اظتقدس ،وعنيت باألوىل ما قبل النسخ وبالثانية ما بعده؛ لكانت
54
كل منهما صادقة يف وقتها.
قلت :ويؤيده أيضا أف أىل قباء قبلوا خرب واحد يف نسخ استقباؿ القبلة إىل اظتسجد اضتراـ.
ومن أمثلتو نسخ آية الوصية للوالدين واألقربُت حبديث " :ال وصية لوارث".

55

وأيضا نسخ قولو تعاىل" :قل ال أجد فيما أوحي إيل ػترما على طاعم يطعمو  ..اآلية"56
بنهيو صلى اهلل عليو وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وؼتلب من الطَت" .وىو آحاد.
وأجيب بأف اظتعٌت  :ال أجد اآلف ،والتحرمي وقع يف اظتستقبل.
ومنو أيضا نسخ نكاح اظتتعة بالنهي الوارد يف السنة وىو آحاد.
قاؿ الشوكاين :وؽتا يرشدؾ إىل جواز النسخ دبا صح من اآلحاد ظتا ىو أقوى متنا أو داللة
منها أف الناسخ يف اضتقيقة إفتا جاء رافعا الستمرار حكم اظتنسوخ ودوامو ،وذلك ظٍت ،وإف كاف
57
دليلو قطعيا ،فاظتنسوخ إفتا ىو ىذا الظٍت ال ذلك القطعي ،فتأمل ىذا.
فائدة:
نتكن أف نزيد تقسيما آخر للنسخ باعتبار الكلية والبعضية ،وينقسم إىل ما نسخ كلو ،وما
نسخ بعضو ،ومن األوؿ نسخ فرض عاشوراء ،ومن الثاين آية اظتصابرة ،وعشر رضعات ،واالعتداد
باضتوؿ.
 54اظتذكرة ()103
 55أخرجو أبو داود ( )2862والًتمذي ( )2120وابن ماجو ( )2713وحسنو الًتمذي ،ولو طرؽ وشواىد ذكرىا ابن اظتلقن يف البدر
اظتنَت ( )269-263/7وذىب السيوطي وغَته إىل أنو متواتر .انظر اإلرواء ()96-87/6
 56سورة األنعاـ ،اآلية ()145
 57إرشاد الفحوؿ ()555/2

فإف فرض عاشوراء نسخ كلو ،وأما آية اظتصابرة فإفتا نسخ منها مصابرة ذتانية وبقي اثناف،
وعشر رضعات نسخ منها ستس وبقي ستس ،واالعتداد باضتوؿ نسخ منو ستسة أشهر وعشروف
يوما وبقي أربعة أشهر وعشرة أياـ.
فائدة ثانية:
يعرؼ النسخ بأمور:
األوؿ :اإلرتاع ،كإرتاع اظتسلمُت على نسخ سورة اطتلع 58واضتفد.59
الثاين :النص على النسخ ولو من غَت تصريح بالنسخ كقولو صلى اهلل عليو وسلم" :كنت
هنيتكم عن زيارة القبور أال فزوروىا".60
الثالث :معرفة اظتتأخر من النصُت مع عدـ إمكاف اصتمع ،ويعرؼ بقوؿ الراوي :ىذا سابق،
وىذا متأخر ،ومنها أف يقوؿ :ىذا مدين وىذا مكي للعلم بأف اظتدين متأخر عن اظتكي ،وأصح
التعريفات للمدين واظتكي أف اظتدين ما نزؿ بعد اعتجرة ولو نزؿ يف مكة أو عرفات ،واظتكي ما نزؿ
قبل اعتجرة ،والصحيح فيما نزؿ يف سفر اعتجرة بُت مكة واظتدينة كآية" :إف الذي فرض عليك
القرآف لرادؾ إىل معاد" 61اليت نزلت باصتحفة من طريق اعتجرة أنو مدين.
الرابع :قوؿ الراوي :ىذا النص ىو الناسخ ،بالتعريف ،ال إف قاؿ :ىذا ناسخ بالتنكَت ،فال
يثبت بو النسخ عند اصتمهور خالفا للحنابلة ،ووجو الفرؽ بينهما عند القائل بو أف قولو "ىذا ىو
الناسخ" بالتعريف يدؿ على أف النسخ ثابت عند غَته ،وىو إفتا عُت الناسخ ،وتعيُت الناسخ دليل

 58اظتقصود هبا دعاء :اللهم إنا نستعينك ونستغفرؾ ،ونثٍت عليك اطتَت كلو ،ونشكرؾ وال نكفرؾ ،وـتلع ونًتؾ من يفجرؾ.
 59اظتقصود هبا أيضا دعاء :اللهم إياؾ نعبد ،ولك نصلي ونسجد ،وإليك نسعى وؿتفد ،نرجو رزتتك ربنا وـتشى عذابك اصتد ،إف
عذالك بالكفار ملحق .وقد ذكر السيوطي يف الدر اظتنثور أهنما كانتا سورتُت من القرآف الكرمي ببسملة وفواصل فنُسختا.
 60تقدـ ختركتو
 61سورة القصص ،اآلية ()85

على معرفة خاصة ،خبالؼ ما لو قاؿ :ىذا ناسخ ،فال يدؿ على ثبوت النسخ عند غَته ،وقد يظهر
لو ذلك باجتهاد منو ال يتابعو عليو غَته.

 62نثر الورود ()237

62

