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

 أما �عد....
: -رحمــه هللا–فـال یـزال الحـدیث فـي النظـر الثـاني فــي عـوارض األدلـة، �قـول العالمـة الشـاطبي 

 .والنسخ اإلحكام في: الثاني الفصل"
 :مسائل على و�شتمل
 :األولى المسألة

 هللا ىصـل- النبـي علـى القـرآن بهـا نـزل التـي وهي ،أوالً  الموضوعة هي الكلیة القواعد أن علما
 �مكـة، أصـلها وضـع التـي القواعـد تلك بها لت�مُ  �المدینة، أشیاءٌ  تبعها ثم �مكة، -وسلم علیه
 ،الصـالة� العامـة؛ األصـول مـن هـو مـا تبعـه ثم اآلخر، والیوم ورسوله �اهلل اإل�مان أولها و�ان

 مـن فتروهاا التي �االفتراءات ،للكفر تا�عٌ  أو �فرٌ  هو ما �ل عن هىونُ  ذلك، وغیر المال و�نفاق
 حرمـوه مـا ئروسـا هللا، علـى افتـراءً  ادعـوهم الـذین وللشر�اء هلل علجُ  وما تعالى، هللا لغیر الذ�ح
 رم�مكـا كذلـ مـع مـروأُ  هللا، غیـر عبـادة أصـل �خـدم ممـا أصـلٍ  غیـر من أوجبوه أو أنفسهم على

 الـدفعو  الجاهـل، عـن واإلعـراض العفـو، وأخـذ �العهـد، والوفاء واإلحسان، �العدل، �لها األخالق
 .ونحوها والشكر والصبر، وحده، هللا من والخوف أحسن، هي �التي

 يفـ والتطفیـف علـم، �غیـر والقـول والبغـي، والمنكـر، الفحشـاء، مـن األخـالق مساوئ  عن هىونُ 
 دین في ائرً سا �ان مما ذلك وغیر والوأد، والقتل، والزنى، األرض، في فسادوال والمیزان، المكیال

 ولالنــز  فــي �انــت الكلیــة واألصــول قلیلــة، �مكــة المشــروعات الجزئیــات �انــت و�نمــا الجاهلیــة،
 ".أكثر والتشر�ع

الحمــــد هلل رب العــــالمین، وصــــلى هللا وســــلم و�ــــارك علــــى عبــــده ورســــوله نبینــــا محمــــد، وعلــــى آلــــه 
 أجمعین، أما �عد... وأصحا�ه

وعهـا، ُ�قرر في هذه المسألة أن القواعد الكلیة وِضـعت أوًال قبـل فر  -تعالى رحمه هللا–فإن المؤلف 
قاعــدة وضــعت قبــل فــروع، والمؤلفــون فــي القواعــد ســواًء �انــت أصــولیة أو فرعیــة تختلــف منــاهجهم 

مـن  مـن یـذ�ر النظـائر واألشـباه ومسالكهم، فمنهم من ُ�قرر القاعـدة أوًال، ثـم یـذ�ر فروعهـا، ومـنهم
ــألیف فــي  المســائل، ثــم یــذ�ر القاعــدة الُمســتنبطة الكلیــة مــن جمیــع هــذه الفــروع، و�ن �ــان ذلــك الت

 األصول أو في القواعد الفقهیة.
 والمؤلف في هذه المسألة ُ�قرر، بـل �حكـي واقـع التنز�ـل وأنـه فـي أول األمـر �مكـة جـاءت الشـر�عة

ذه �ــر الفــروع واألمثلــة علــى هــذه القواعــد، ثــم �ثــر التمثیــل والتنظیــر لهــفــي قواعــد عامــة �قــل فیهــا ذ
 القواعد �المدینة.
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ى وهــو ُیر�ــد أن ُ�قــرر أنــه مــادام األمــر �ــذلك، والمبحــث �لــه فــي اإلحكــام والنســخ ُیر�ــد أن �صــل إلــ
 فـيوهي أن النسخ في اآل�ات المكیة قلیل، والنسـخ فـي اآل�ـات المدنیـة أكثـر؛ ألن مـا جـاء  ،نتیجة

ت النصوص المكیة قواعد عامـة، والنَّسـخ فیهـا ال �كـاد یوجـد، نعـم قـد یوجـد �عـض الفـروع والتفر�عـا
وهــو الــذي �حصــل فیــه النســخ علــى ِقلتــه، بینمــا التفر�ــع  ،لكنــه قلیــل ،علــى هــذه القواعــد مــن مكــة

 أن ُ�قرره. -رحمه هللا–�المدینة أكثر فیكثر فیها النسخ، هذا ما ُیر�د المؤلف 
ا ٍه آخر إن أكثر ما نزل �مكة إنما هو في أصول الدین، وفروع الـدین �ثـر نزولهـا وتنز�لهـومن وج

ي هـو �المدینة، ومعلوٌم أن النسخ ال یدخل في العقائد وأصول الـدین؛ ألن األنبیـاء دیـنهم واحـد الـذ
 ل مـنأصوله، عقیدتهم واحدة، والنسخ ال یدخل العقائد �ما هو مقرر عند أهل العلـم، وأكثـر مـا نـز 

 العقائد إنما �ان �مكة، والفروع الفقهیة أكثرها �المدینة.
ن فالمؤلف وصل إلى النتیجة التي أرادها، وهو أن النسـخ قلیـل �مكـة، بـل نـادر، و�ثیـر �المدینـة مـ

خــالل مــا اتجــه إلیــه مــن أن مــا نــزل �مكــة إنمــا هــو قواعــد �لیــة، ومــا نــزل �المدینــة هــو فــي الغالــب 
لكـــن ال ُتنســـخ،  ،قـــد ُینســـخ �عـــض فروعهـــا ،عـــد، والقواعـــد الكلیـــة ال ُتنســـختفر�عـــات علـــى هـــذه القوا 

 والفروع والتفر�عات هي التي یدخلها النسخ.
لك والفـروع �المدینـة، وهـذا مسـ ،وأنهـا نزلـت �مكـة ،وتوصل إلى هذه النتیجة من �اب تقر�ر القواعـد

ًئ �القواعـد الكلیـة، ثـم مرضي، لكن یبقى النظـر فـي التصـنیف هـل األولـى أن �كـون التصـنیف �ـاد
ــذ�ر الفــروع واألشــباه والنظــائر، ثــم �عــد ذ لــك ِذ�ــر الفــروع واألمثلــة علــى هــذه القاعــدة أو العكــس ُت

 ُ�ستنط من مجموعها قواعد سواًء �انت �لیة أو أغلبیه؟
والمصنفون �ختلفون حتى في التصیف في األصول طر�قة المتكملین تختلف عـن طر�قـة الحنفیـة، 

 نإو قلنـا: أوالمدینـة الفـروع،  ،ن أكثر ما نزل �مكة تقر�ر القواعد الكلیةإحدة سواٌء قلنا: والنتیجة وا
احـدة و اكثر ما نـزل �مكـة تقر�ـر للعقائـد واألصـول، ومـا نـزل �المدینـة تقر�ـر للفـروع الفقهیـة النتیجـة 

 .         أكثر من النسخ في النصوص المكیة هو أن النسخ في النصوص المدنیة
 تلــ�مُ  اإلســالم خطــة واتســعت المدینــة، إلــى -وســلم علیــه هللا صــلى- هللا رســول خــرج المــ ثــم"

 ات،المســكر  وتحــر�م �ــالعقود، والوفــاء البــین، ذات �إصــالح ،تــدر�ج علــى الكلیــة األصــول هنالــك
 یفــات�التخف الحـرج ورفــع حسـنها،و�ُ  كملهــا�ُ  ومـا الضـرور�ة األمــور تحفـظ التــي الحـدود وتحدیـد

 ".الكلیة لألصول تكمیلٌ  �له ذلك و�نما، ذلك أشبه وما خص،والرُّ 
 اءوالوفــ البــین، ذات �إصــالح ،تــدر�ج علــى الكلیــة األصــول هنالــك لــتكمُ ممــا ذ�ــره هنــا، �قــول: "

 إلـى آخـره، هـل هـذه علـى االصـطالح المعـروف..." الحـدود وتحدیـد المسـكرات، وتحـر�م �العقود،
 ضوا�ط؟ أم هل هذه قواعد  ؟عند أهل العلم

 : أقرب للضوا�ط.طالب
 نعم هي إلى الضوا�ط أقرب منها إلى القواعد، نعم.
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 �یـف لتأمَّـو  األحكام، تمهید في اإللهیة الحكمة اقتضته مالِ  �المدینة؛ معظمه وقع إنما سخفالنّ "
 مثـل لهـم، فٌ واسـتئال �اإلسـالم العهـد للقر�ب أوالً  تأنیٌس  فیه �ان لما هو إنما سخالنَّ  معظم تجد
 ".اخمسً  صارت ثم صالتین �انت الصالة كون 

 �عنــي �كــون التشــر�ع فــي أول األمــر �التســهیل والتیســیر، ثــم ُیــزاد فیــه إذا ألــف النــاس هــذا الحكــم
ُیــزاد فیــه �مــا ذ�ــر فــي الصــالة، لمــا �انــت صــالتین فــي أول النهــار وفــي آخــره  ،ودانــت �ــه قلــو�هم

واإل�كـــار، ثـــم �عـــد ذلـــك  �عنـــي فـــي أول النهـــار وعنـــد الغـــروب، فـــي العشـــي ،عنـــد غـــروب الشـــمس
 صارت خمًسا مع أن أصل الفرض خمسین، فُخففت إلى خمس.

 فالنظر األول من حیث �ونها اثنتین، ثم ز�د فیها إلى خمس من جهة التألیف والتأنیس. 
والنظـــر الثـــاني فـــي �ونهـــا ُخففـــت مـــن خمســـین إلـــى خمـــس مـــن جهـــة القـــدرة والطاقـــة، �عنـــي هـــم 

ـا ألفوهـااثـم صـارت خمًسـ ،ماذا �انت صالتین، فلا�ستطیعون أن �صلوا خمسً   ؟ تـألیف وتـأنیس، لمَّ
ــ ــو �ــان األمــر خمًس ، ثــم نزلــت إلــى صــالتین �ــان اودانــوا بهــا، واطمأنــت قلــو�هم ِز�ــد فیهــا، لكــن ل

  أول األمر، ثم ُتخفف إلى صالتین.ي القلوب قد �شق علیها خمس صلوات ف
 ن، ثــم خففــت؛ ألنــه قــد �قــول: هــذا افتــراء، �یــفوأمــا �النســبة للتشــر�ع لیلــة اإلســراء، فكانــت خمســی

، معناه أنها ُنسخت من األخـف إلـى األشـد، ثـم �عـد ذلـك فـي لیلـة ا�قول: صالتین، ثم خمس تأنیسً 
ن مـن مـا فیـه؟ أوًال: أن هـذا نسـخ قبـل الـتمكأم اإلسراء ُ�شَرع األشد، ثـم ُینسـخ األخـف، فیـه تـأنیس 

تــأنیس، إنمــا هــو مــن �ــاب النظــر فــي القــدرة والطاقــة الفعــل، وهــو نســخ لــیس مــن �ــاب التــألیف وال
 والتحمل یتحملون خمسین صالة، نعم. 

 يفـ الخیـرة �حسـب امطلقً  المال إنفاق و�ون  ،اخمسً  صارت ثم صالتین �انت الصالة �ون  مثل"
 عبــة،الك صــارت ثــم المقــدس بیــت �المدینــة �انــت القبلــة وأن ا،قــدرً مُ  امحــدودً  صــار ثــم ،الجملــة

 ارصــ ثــم ،طائفــةٍ  قــول علــى نها�ــةٍ  غیــر إلـى �ــان الطــالق وأن تحر�مــه، ثــم المتعــة نكــاح لو�ِحـ
 ا�اقًیـ فیـه الحكـم أصـل �ـان ممـا ذلـك غیـر إلـى طـالق، غیـر صـار ثم اطالقً  �ان هاروالظِّ  ا،ثالثً 
 ".حكمأُ  ثم اخفیفً  اقر�بً  مشروعیته أصل �ان أو ز�ل،أُ  ثم ،اإلسالم قبل حاله على

 براءة، ثـم ُغیِّـر هـذا الحكـم �خطـاٍب شـرعي هـل هـذا یـدخل فـي النَّسـخ أو ال�عني ما ثبت حكمه �ـال
 ال؟أم  اخً على البراءة األصلیة التي هي اإل�احة، ثم حرِّم، ُ�سمى هذا نس یدخل؟ �اقٍ 
 طالب: ال.

علـه ف" هذا حكم شـرعي بـدلیٍل شـرعي وهـو المقدس بیت �المدینة �انت القبلة وأنألنه �قول هنا: "
 إشكال، وُنسخ إلى الكعبة. هإلى بیت المقدس هذا ما فی -ة والسالمعلیه الصال–
 على البراءة؟ هو فیه دلیل.أم ِحله ثبت بدلیل " تحر�مه ثم المتعة نكاح لو�حِ "

 طالب: إذا أراد الِحل الثاني.
 ؟نعم
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 طالب: إذا أراد الِحل الثاني إلى �ونها حرِّمت، ثم ُأِحلت، ثم حرِّمت.
علـى البـراءة، ثــم حرِّمـت، ثـم ُأبیحـت، عــام خیبـر فُأبیحـت فــي فـتح مكـة، ثــم �عنـي هـي فـي األصــل 

 حرِّمت التحر�م النهائي إلى قیام الساعة.
ألن  لكنـه ُشـدد فیـه، ُشـدد فیـه صـار أشـد مـن الطـالق؛" طـالق غیـر صـار ثـم اطالقً  �ان هاروالظِّ "

 فیه الكفارة.
ن �المـه مـُ�فهـم  قبـل اإلسـالم ثـم ُأز�ـل" "إلى غیر ذلك مما �ان أصل الحكم فیه �اقًیـا علـى حالـه

 أن رفع البراءة األصلیة نسخ أو �ان أصل مشروعیته قر�ًبا خفیًفا ثم ُأحِكم.
ٍب �عنــي ُرِفــع �خطــا "ثــم ُأز�ــل"مــا �ــان �اقًیــا علــى حالــه قبــل اإلســالم هــذا علــى البــراءة األصــلیة 
نسـخ مـا ثبـت �خطـاٍب شـرعي، شرعي، هذا في الحقیقة لیس بنسخ تأسیس لحكم؛ ولـذلك ُ�عرفـون ال

 أو رفع حكٍم شرعيٍّ ثابت بدلیٍل شرعي �حكٍم شرعيٍّ آخر متراٍخ عنه.
 .في المسألة الثانیة ما یوضح هذا لعل

 الكلیـة ماألحكـا مـن �ـان مـا هـو الشـر�عة أحكام من �مكة نزلالمُ  أن تقرر لما :الثانیة المسألة"
 ألن ر؛�ثیـ ال قلیـلٌ  فیهـا النسـخ أن ذلـك اقتضـى ،األمر غالب على الدین في األصولیة والقواعد
 .عقالً  أمكن و�ن ا،وقوعً  الكلیات في �كون  ال النسخ
ـــدل ـــى و� ـــك عل ـــام، االســـتقراء ذل ـــةٌ  الشـــر�عة وأن الت ـــى مبنی ـــظ عل ـــات الضـــرور�ات حف  والحاجی

 و�حكمهــا �قو�هــا مــا �المدینــة أتــى إنمــا بــل شــيء، منــه نســخیُ  لــم ذلــك وجمیــع والتحســینیات،
 تحقـق والمنسوخ الناسخ تب�ُ  استقرأ ومن لبتة،ا لكلي نسخ یثبت لم ؛�ذلك �ان و�ذا ،و�حصنها

 .قلیلة ةالمكی یاتئوالجز  منها، یاتئالجز  من النسخ �كون  فإنما ،المعنى هذا
 إلـى لنسبة�ا والمنسوخ الناسخ فیها وقع التي الفرعیة الجزئیات أن یبین االستقرار فإن هذ و�لى

 نمـ المنسـوخ وغیـر المتشـا�ه مـن المنسـوخ جعل من قول في هذا و�قوى  ة،قلیل امحكمً  �قي ما
 َوُأَخـرُ  اْلِكَتـاِب  مُّ أُ  ُهـنَّ  ْحَكَمـاتٌ مُ  آَ�ـاتٌ  ِمْنـهُ  اْلِكَتـابَ  َعَلْیـكَ  َأْنـَزلَ  الَّـِذي ُهـوَ {: تعـالى لقوله حكم؛المُ 

 ".]٧:عمران آل[ }ُمَتَشاِبَهاتٌ 
هــذا مــا فیــه  اكــون غیــر المنســوخ ُمحكًمــ" تشــا�هالم مــن المنســوخ جعــل مــن قــول فــي هــذا و�قــوى "

خ، وُ�قابلــه أ�ًضــا المنســو  ،إشــكال، لكــن �ــون المنســوخ مــن المتشــا�ه؛ ألن المحكــم ُ�قابلــه المتشــا�ه
 عندما �قول: اآل�ة ُمحكمة أو منسوخة؟ هذ من جهة �قاء الحكم ورفعـه، ونقـول: هـل اآل�ـة ُمحكمـة

م الوضوح، فالتقابل ال یتم هنا على قول من �قـول: أو متشابهة من حیث الوضوح في المعنى وعد
 من جعل المنسوخ من المتشا�ه، وغیر المنسوخ من الُمحكم.

 }ُمَتَشـاِبَهاتٌ  َوُأَخرُ  اْلِكَتاِب  ُأمُّ  ُهنَّ  ُمْحَكَماتٌ  آَ�اتٌ  ِمْنهُ  اْلِكَتابَ  َعَلْیكَ  َأْنَزلَ  الَِّذي ُهوَ { "لقوله تعالى:
فــي اإلحكــام والتشــا�ه، فهــل هنــاك تــالزم بــین التشــا�ه والنســخ، قــد " مضــى الكــالم ]٧:عمــران آل[
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�كون المتشا�ه ُمحكًما لم ُینسخ، فال تالزم بین التشا�ه و�ـین مـا ُ�قابـل النسـخ، وعلـى �ـل حـال هـذا 
 قول، لكن ما �ظهر وجهه.

إن �ــان  "و�قــوى هــذا فــي قــول مــن جعــل المنســوخ مــن المتشــا�ه، وغیــر المنســوخ مــن الُمحكــم"
د مــن جعــل المنســوخ مــن المتشــا�ه أنــه ال ُ�عمــل �ــه �شــأن المتشــا�ه الــذي ال ُ�عمــل �ــه حتــى القصــ

 یتضح أمره، من هذه الحیثیة ظاهر، أما جعلـه فـي مقابـل الناسـخ، فهـذا فیـه نـوع تشـا�ه بینهمـا مـن
ع نه ُرِفـأل منهما ال ُ�عمل �ه المتشا�ه ال ُ�عمل �ه، و�نما یؤمن �ه، والمنسوخ ال ُ�عمل؛ جهة أن �ال� 

نـه جـاء مـا یرفعـه، مـا إحكمه إن �ان القصد من هذه الحیثیة فال �أس، و�ن �ان القصد من حیـث 
 یرفع الحكم المتضمن الذي تضمنه النص في المتشا�ه، وما تضمنه النص المنسوخ ففیه ُ�عد.
رفــع المتشــا�ه إذا جــاء بیانــه و�حكامــه فــي نــّصٍ آخــر أو اســتطاع مــن اســتطاع مــن أهــل العلــم َمــن ی

فالن،  هذا التشا�ه وهذا االشتباه؛ ألن اإلحكام والتشا�ه أمور نسبیة قد �كون هذا من المتشا�ه عند
یٌِّن، َحـَراُم َبـاْلَحـالُل َبـیٌِّن، َوالْ «و�كون من الُمحكم عند فالن، و�ینهما أمور مشـتبهات أو متشـابهات 

ن الحــالل عنــد �عــض العلمــاء مــا �جعلــه مــهــذا االشــتباه نســبي، فقــد یتــرجح  »َوَ�ْیَنُهَمــا ُمَشــبََّهاتٌ 
 ،ا�هرتفـع التشـالبیِّن، فیرتفع حینئٍذ التشا�ه أو یتـرجح عنـده أو عنـد غیـره مـا ُیلحقـه �ـالحرام البـیِّن، فی

 و�بقى التشا�ه عند جمٍع من أهل العلم.
لـه  ضـحتوات افإذا ارتفع التشـا�ه �ـان مشـتبًها عنـد فـالن مـن أهـل العلـم ثـم ارتفـع، زاد المسـألة �حًثـ

ه أو أن نه بهذا البحـث و�مز�ـد العنا�ـة واالسـتقراء ِلمـا ورد فـي المسـألة أنـه ارتفـع التشـا�إهل نقول: 
 أقول: إنه ال تشا�ه أصًال؟

 هلمــا �انــت متشــابهة عنــد ز�ــد مــن النــاس مثــل المســائل التــي یتوقــف فیهــا �عــض أهــل العلــم مــا فیــ
هي من المتشا�ه، ثم �عـد ذلـك یتـرجح لـه أحـد مسائل توقف فیها �عض أهل العلم؟ إذا توقف فیها ف

یس نـه نسـخ؟ لـیس بنسـخ؛ ألنـه لـإالجانبین هذا الترجیح، وهذا التشا�ه الـذي ارتفـع عنـده هـل ُ�قـال: 
 .برفٍع للحكم الحكم �اقٍ 

ن اآل "حكـمالمُ  مـن المنسـوخ وغیـر المتشـا�ه مـن المنسـوخ جعـل من قول في هذا و�قوى فقولـه: "
 إن "من جعـل المنسـوخ مـن المتشـا�ه"و المتشا�ه من المنسوخ؟ هو �قـول: المنسوخ من المتشا�ه أ

م، مـن جهـة أن المنسـوخ ال ُ�عمـل �ــه �عـد النسـخ، و�ـذلك المتشـا�ه ال ُ�عمــل �ـه قبـل التبـین واإلحكــا
 .      المحكم المنسوخ على المتشا�ه فالفهذا مقبول، أما أن ُننزل الحد حد المتشا�ه وحد 

 اذً إ فهــو قلیــل، فــي قلیــلٌ  فیهــا فالنســخ ،قلیلــة وهــي قلیــل، المكیــة فــروعال فــي النســخ فــدخول"
 .نادر المكیة األحكام إلى �النسبة
 �ــأمرٍ  إال �كــون  ال فیهــا النســخ فادعــاء ،المكلــف علــى ثبتــت إذا األحكــام أن :وهــو آخــر ووجــهٌ 

ــى ثبوتهــا ألن ؛حقــقمُ  ــم �عــد فرفعهــا ،حقــقمُ  أوالً  المكلــف عل ــومٍ  إال �كــون  ال بثبوتهــا العل  �معل
 ألنـه المتـواتر؛ الخبـر وال القـرآن ینسـخ ال الواحـد خبـر أن علـى المحققـون  أجمـع ولذلك ؛محقق
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 ینبغـي ال نسـخه دعيُیـ المكیـة األحكام من �ان ما أن هذا فاقتضى، �المظنون  �ه للمقطوع رفعٌ 
 دعــوى  الو  الــدلیلین بــین الجمــع مكــن�ُ  ال �حیــث �النســخ، قــاطعٍ  مــع إال فیــه الــدعوى  تلــك قبــول

 ".فیهما اإلحكام
 إال كون � ال فیها النسخ فادعاء ،المكلف على ثبتت إذا األحكام أن :وهو آخر ووجهٌ "نعم �قـول: 

قـال: إن هـذا منسـوخ، طیـب النسـخ " �عض العلماء إذا ضاق علیه التوفیق بین نصین حققمُ  �أمرٍ 
 ي یثبت �احتمال، �مجرد احتمال یثبت النسخ؟ الذ

 طالب: ال یثبت.
 ال ُبــد مــن معرفــة التــأر�خ، وال ُبــد مــن ثبــوت وتحقــق التعــارض الــذي ال ُ�مكــن رفعــه، أمــا مــا أمكــن
 رفعه فإنه ال ُیلجأ إلى القول �النسخ، �عض العلماء إذا أشكل علیه نصـان متعارضـان فـي الظـاهر

میـــع األبـــواب، وجمیـــع المســـالك التـــي مـــن لجـــأ إلـــى النســـخ، والنســـخ ال ُیلجـــأ إلیـــه إال إذا انســـدت ج
، مقتضاها أن ُ�عمل �النصین؛ ألن النسخ إ�طال ألحد النصین، والعمل بهمـا مًعـا مـا أمكـن ُمتعـین

ــــین  فالنســــخ ال یثبــــت �االحتمــــال، وال ُیلجــــأ إلیــــه إال إذا انســــدت جمیــــع األبــــواب أبــــواب التوفیــــق ب
 متأخر.النصوص، وأ�ًضا ُعِرف التأر�خ ُعرف المتقدم من ال

احــتجم  -علیــه الصــالة والســالم–فمــثًال: أفطــر الحــاجم والمحجــوم مــع حــدیث ابــن عبــاس أن النبــي 
ر الصـائم، هـذا قـإمنهم من �قول:  ؛وهو صائم، العلماء �ختلفون في هذا الحكم ول ن الحجامة ُتفطِّ

مــون ابــن عبــاس فــي �ــون النبــي   -معلیــه الصــالة والســال–معــروف عنــد أهــل العلــم، و�ــأنهم یوهِّ
 احتجم وهو صائم، وأن الصواب احتجم وهو ُمحِرم.

ومن صحح حدیث ابن عباس وهو في الصحیح ومتأخر؛ ألنه في حجة الوداع، وحدیث شـداد بـن 
ــح علیــه حــدیث  ،أوس فــي عــام الفــتح ــنن، ورجَّ بــن عبــاس قــال: إن اوهــو خــارج الصــحیح فــي السُّ
 حدیث شداد منسوخ.

مــع أنهــم یتفقــون فــي الجملــة أنــه إذا  ،صــوص مختلفــة ومتباینــةفمســالك أهــل العلــم للتوفیــق بــین الن
 انســدت األبــواب وُعــرف المتقــدم مــن المتــأخر أنــه ُیلجــأ للنســخ، والنســخ مقــرر ومجمــٌع علیــه، النســخ

 }َهاْو ُننِس َما َننَسْخ ِمْن آَ�ٍة أَ {معروف ومجمٌع علیه عند جمیع من ُ�عتد �قوله من علماء اإلسالم 
هـود �النصـوص القطعیـة وال مجـال وال احتمـال للقـول �التشـكیك فیـه، خالًفـا للی ثابـت ]١٠٦[البقرة:

انع مـفـي الشـرع فـال  اومن �قول �قولهم من طوائف البدع �أنـه یلـزم علیـه البـدء، مـادام النسـخ ُمقـررً 
مــن الحكــم �ــه إذا لــم ُ�مكــن التوفیــق بــین النصــوص، هــل ُ�مكــن التوفیــق بــین هــذین النصــین دون 

؛ ألن النسخ �قتضي إ�طـال أحـد النصـین والعمـل �أحـدهما، إذا قلنـا: إن حـدیث شـداد القول �النسخ
 والمتأخر ینسخ المتقدم. ،متقدم، وحدیث ابن عباس متأخر

ومــن جهــٍة أخــرى هنــاك التــرجیح، وهــو أن حــدیث ابــن عبــاس أرجــح؛ ألنــه ُمخــرٌَّج فــي الصــحیح، 
 وحدیث شداد خارج الصحیح.



 
 

  
 

==i_||||||||||||||||||||||||k‘=}à||||||||||||||||||||||||èm_||||||||||||||||||||||||—Ã^Èª^=F۱۲E=
=

٨ 

نصـوص آخرهـا القـول �النسـخ؛ ولـذا ُ�شـدد أهـل العلـم و�حتـاطون لهـذا فهناك مسـالك للتوفیـق بـین ال
سـد لكـن عنـدما تن ،األمر، لكنهم عند التطبیق هم یتفقون على األصول العامة، وأن النسخ ُ�قال �ه

 جمیع األبواب.
هـــم عنـــد التطبیـــق یلحظـــون مالحـــظ علـــى القـــول �مـــا دون النســـخ مثـــل مـــا قلنـــا فـــي هـــذه المســـألة، 

علیـــه الصـــالة –وأن صـــوا�ه احـــتجم النبـــي  ،حـــدیث ابـــن عبـــاس �أنـــه فیـــه وهـــم �عضـــهم حكـــم علـــى
 وهو ُمحِرم، فلجئوا إلى القول �النسخ، على القول �إحكام تفطیر الصائم �الحجامة. -والسالم

 َلـمْ  َمـنْ «لمـا خطـب فـي حجـة الـوداع �المدینـة  -علیـه الصـالة والسـالم–مثاٌل آخر: وهو أن النبـي 
ـــْد  ـــیْ نَّ الَ�ِج ـــاْعَل ـــْیِن، َوْلَیْقَطْعُهَم ـــَبِس الُخفَّ ـــ »ِن َفْلَیْل ـــنص متق ـــههـــذا ال ـــى خطبت ـــه الصـــالة – دم عل علی

هـل  بدون قطع، »ْینِ ِس الُخفَّ ْعَلْیِن َفْلَیْلبَ نَّ الَلْم َ�ِجْد  َوَمنْ «�عرفة �الموقف الذي قال فیها:  -والسالم
هــذا مقتضــاه أنــه ُنســخ  ،-نصــان متعارضــان مــاألنه-نقــول: ُنســخ القطــع �المتــأخر؟ هــذا مقتضــاه 

 القول �القطع.
آخــر یتعلــق �البیــان فــي وقــت الحاجــة، �عنــي األنظــار فــي  الكــن مــن أهــل العلــم مــن لحــظ ملحًظــ

�ل عالم ینظر إلیها من جهٍة تهجم على قلبه قبل غیرها، فمنهم من ینظـر  ،النصوص المتعارضة
منســوخ؛ ألنــه متقــدم علــى الــنص  إلیهــا مــن حیــث التقــدم والتــأخر، فیقــول: الــنص الــذي فیــه القطــع

الــذي لــیس فیــه قطــع، ومــنهم مــن ینظــر إلیهــا مــن جهــٍة أخــرى، وهــي مــن جهــة اإلطــالق والتقییــد، 
ي فهــي مطلقــة، والمطلــق ُ�قیــد، �عنــ ،فخطبــة المدینــة فیهــا التقییــد، وخطبــة الموقــف لــیس فیهــا تقییــد

م المطلــق  حمــل والســبب واحــد، فیُ  ،الحكــم واحــدالمقیــد؟ المقیــد بــال شــك ال ســیما وأن أم أیهمــا المقــدَّ
مــا نقطــع؟ نقطــع، ومــن نظــر إلیهــا مــن جهــة التقــدم والتــأخر أم المطلــق علــى المقیــد، وحینئــٍذ نقطــع 

قال: القطـع منسـوخ، السـیما وأن عـدم ذ�ـر القطـع �ـالموقف وهـو ممـا یلـزم فیـه البیـان، وقـد حضـر 
یر د فـي الخطبـة الثانیـة یلـزم منـه تـأخالخطبة الثانیة من لم �حضر الخطبة األولى، وعدم ذ�ر القیـ

بـة البیان عن وقت الحاجة، فلو �ان القطع مراًدا لُبـیِّن وهـذا وقـت حاجـة؛ ألن الـذین حضـروا الخط
 الثانیة أضعاف من حضر في الخطبة األولى.

ن البیــان حصــل، و�ذا قامــت الحجــة بنقلــه مــن جهــة إ :ومــن جهــٍة أخــرى للطــرف الثــاني أن �قــول
وال یلــزم أن �كــون البیــان فــي �ــل  ،مــن یثبــت الخبــر بنقلــه �كفــي ،ولــو قــل عــددهم ،الثقــات العــدول

ي �ـل فـفـال یلـزم نقلـه  ،مناسبة، إذا حصل البیان في مناسبة �كفي وُ�حال علیها، والقیـد ُذِكـر وُنقـل
 مناسبة.

لكـــن فـــي  ،فــاآلن األنظـــار عنـــد أهـــل العلـــم فـــي تطبیـــق المســـائل، و�ن �ـــانوا یتفقـــون علـــى األصـــول
مـا عنـدهم  نیولذلك حینما یهجم �عض الطـالب الـذ مسائل في �ل مسألة ینظرون إلیها �مفردها؛ال

م  ،خـالص متقـدم ومتـأخر مثـل مـا �قولـون: خـاص وعـام ، فیقولـون:مثل هـذه األمـور والخـاص مقـدَّ
وهــي فــي  ،علــى العــام فــي �عــض القضــا�ا التــي هــي مــن ُعضــل المســائل، و�خرجــون منهــا �ســهولة
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بإمكانـه أن �قـول: فب المسائل، وال �قدرها قدرها إال من رسـخ قدمـه فـي العلـم، و�ال الواقع من أصع
ن المطلــق إوانتهــى اإلشــكال، لكــن ُ�قــابلهم مــن �قــول:  ،�هللا خطبــة عرفــة ناســخة لخطبــة المدینــة

لكـن األنظـار فـي  ،هذه قواعد مقررة عند الجمیع، ال هـذه وال هـذه ،ُ�قید، ُ�حمل المطلق على المقید
دات المســائل لكــل عــالٍم طر�قتــه ومنهجــه، ومــا یهجــم علــى قلبــه أثنــاء �حــث المســألة؛ ألنــه قــد مفــر 

 یهجم على قلبه القول �النسخ، و�خفى علیه أو �غیب عن �اله أو یرى ضعف المقابل.
فـي  و�قـوى إذا �ـان لـه نظـائر ،توهیم ابن عباس �كون له وجه -أحسن هللا إلیك-طالب: لذلك 

 من میمونة وهو ُمحرم؟ -لیه الصالة والسالمع–مثل زواج النبي 
ابــن عبــاس صــحابي، ومــن ُحفــاظ الصــحا�ة معــروف، لكنــه لــیس �المعصــوم، فــي �ــل مســألة ُتقــدر 
�قدرها، �عنى لمَّا �كون المعارض البن عباس صاحب الشـأن صـاحب القصـة مثـل میمونـة، ومثـل 

 ه أن �كـون قولـه أن �كـون قـد وِهـمأبي رافع السفیر بینهما، ال شك أن ابن عباس في مثل هذا یتجـ
 في نقله ولیس �المعصوم، ومن �عرى من الخطأ والنسیان؟ 

لكـــن إذا لـــم �كـــن لـــه معـــارض، وأمكـــن تصـــحیح مـــا نقلـــه الثقـــات، وأمكـــن حفـــظ هـــؤالء الثقـــات مـــن 
 التوهیم، ال شك أن هذا أولى.

ذ صــائم، �عنــي هــطالــب: لكــن حفــظ الصــوم �كــون إًذا مــن المقاصــد؛ ألنــه یترتــب علیــه إفطــار ال
 الملحظ اللي ألحظه في توهیم ابن عباس؟

م صام في حجة الوداع، وشرب اللبن وه -علیه الصالة والسالم–ال ال هم قالوا: ما ثبت أن النبي 
ینظرون في یوم عرفة هو من هذه الحیثیـة، علـى �ـل حـال المسـألة معروفـة والخـالف لـن ینحسـم، 

 نعم.
 ینســخ ال الواحــد خبــر أن علــى المحققــون  أجمــع" مســألة ذ�ــر -أحســن هللا إلیــك–طالــب: شــیخ 

 ".المتواتر الخبر وال القرآن
هـذا " رالمتـوات الخبـر وال القـرآن ینسـخ ال الواحـد خبـر أن على المحققون  أجمع ولذلك" نعم قـال:

معروف عند جماهیر أهل العلم، لكن من أهل التحقیق من یرى جواز ذلك �خبـر الواحـد إذا صـح، 
 إن األضعف ال ینسخ األقوى. هم �قولون:

 ْجَعــَل للاّاُ �َ ُت َأْو َحتَّــَى َیَتَوفَّــاُهنَّ اْلَمــوْ {یــذ�رون مــن األمثلــة: حــبس الزوانــي أو الزانیــات فــي البیــوت 
ــِبیال ــنَّ َس ــ ]١٥[النســاء: }َلُه ي هــذا �ــالنص القطعــي فــي ســورة النســاء، جــاء حــدیث ُعبــادة وهــو ف
ُ َلُهنَّ َسِبیالً  ،يُخُذوا َعنِّ  ،ُخُذوا َعنِّي«الصحیح:  ، َوَنْفُي َسـَنةٍ  ،ْلُد ِماَئةٍ ِ�اْلِبْكِر جَ  ْلِبْكرُ اَ  ،َقْد َجَعَل للاَاَّ
ـُب ِ�الثَّــ ْجمُ  ،َجْلــُد ِماَئــةٍ  انيَوالثَّیِّ �ــة یِّن اآل�ــة، واآلبـاآل�ــة أو  هــل نقـول: إن حــدیث ُعبـادة نســخ »َوالــرَّ

 ؟ الأم نه من �اب النسخ إدة، هل هذا ُ�قال: فیها أمد، وانتهى هذا األمد �البیان في حدیث ُعبا
 طالب:........
 نسخ؟ ومن المحققین من �ستدل بهذا على أن اآلحاد یرفع القطعي.أم هل هو بیان 
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 ي في األول ما هو؟ الحبس.لیه حد النَّسخ، الحكم الشرعي الذطالب: من وجه ینطبق ع
 ، لكن عندك یرد على هذا أمور.نعم

ص القطعـــي، إذا جـــاء المســـیح ألغـــى الجز�ـــة، نســـخ أو حكمهـــا إلـــى أمـــد وانتهـــى الجز�ـــة ثابتـــة �ـــالن
  األمر؟      

مـة طالب: لكن مـا ُ�مكـن �كـون نسـخ معلـق وأصـًال الشـارع نسـخه ابتـداًء، إذا ظهـرت هـذه العال
 ارتفع الحكم؟

 إًذا �كون بیان ما �كون نسخ؟
 طالب: لكن من حیث......

 .والجزئي ممكنخلنا فیه النَّسخ الكلي إذا توسعنا في معنى النَّسخ وأد
 ران،األخیـ الوجهـان ذلـك علـى و�ـدل ،مدنیة أو �انت مكیة األحكام سائر في �قال وهكذا "فصل:
 اوقر�ًبـ ،الً ومحـتم فیـه، امتنازعً  وجدته لمِّ ؤ تُ  إذا النسخ فیه ادعي ما غالب أن وهو ثالث، ووجهٌ 

 لعمـوم، اتخصیًصـ أو جمـل،لمُ  ابیانً  الثاني �ون  من وجه، على الدلیلین بین �الجمع التأو�ل من
 ألولا فـي اإلحكـام مـن األصل على البقاء مع الجمع وجوه من ذلك أشبه وما لمطلق، اتقییدً  أو

 ".والثاني
وُ�طلـق �ثیــٌر مـن الســلف علـى هــذه الوجـوه المــذ�ورة أنهـا نســخ، �طلقـون علــى بیـان الُمجمــل نســخ، 

 خ.وُ�طلقون على التخصیص والتقیید نس
هو صحیح أنه نسخ من جهة، ورفع جزئـي ولـیس �كلـي للحكـم ومـن هـذه الحیثیـة نسـخ، ووِجـد فـي 

لــي للحكــم ال تــدخل فیــه هــذه تعــابیر الســلف مثــل هــذا، لكــن النســخ �معنــاه األخــص وهــو الرفــع الك
 . األمور

 العلم لهأ أجمع: الطبري  وقال الطر�قة، بهذه ا�ثیرً  والمنسوخ الناسخ من العر�ي ابن أسقط وقد"
 .نسخها في اختلفوا ثم رضت،فُ  الفطر ز�اة أن على
 -سلمو  علیه هللا صلى- النبي عن الصحاح و�األحادیث ،�اإلجماع ثبتت فلما: النحاس ابن قال
 نتهـىا .شـيء ذلـك مـن �ـأت ولـم نسـخها، بـینو�ُ  یز�لهـا حـدیثٍ  أو �اإلجماع إال زالتُ  أن �جز لم

 .منه المقصود
 ".وندوره المنسوخ لةقِ  على یدل را�ع ووجهٌ 

 النَّسخ.
 لییناألصـو  عنـد بنسـخٍ  لـیس األصـل �حكـم مبـاح هـو مـا تحر�م أن وندوره النَّسخ لةقِ  على یدل"

 ؛األصـلیة ةاإل�اح لحكم انسخً  عد�ُ  ال األصل حكم على �انا ما �عد تحر�مهما فإن والر�ا؛ كالخمر
 الذمـة اءةبـر  رفع ومثله متأخر، شرعيٍّ  بدلیلٍ  الشرعي الحكم رفع إنه: النسخ حد في قالوا ولذلك
 ".بدلیل
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 الشــرعي الحكــم رفــع إنــه النســخ حــدوهــل المثــل یــدخل فــي الحــد أو ال یــدخل؟ ألنــه قــال: " "مثلــه"
كــم بــدلیل؟ وهــل إقــرار الح ا" وهــل یلــزم أن �كــون الحكــم الشــرعي األول ثابًتــمتــأخر شــرعيٍّ  بــدلیلٍ 

ر ؟ اإلقــرابــدلیل أو ال اثابًتــ اشــرعی�  اصــلیة هــل ُ�ســمى حكًمــالثابــت �ــالبراءة األصــلیة إقــرار البــراءة األ
 ُ�ستمر.

 طالب: هو أنه دلیل.
 نــه حكــم شــرعي؛ ألنــه ثبــت �ــاإلقرار فــإذا ُرِفــع نقــول:إ�عنــي مــا ثبــت �ــالبراءة األصــلیة هــل نقــول: 

ذا إ" متـأخر شـرعيٍّ  بـدلیلٍ  الشـرعي الحكـم رفـع إنـهنسـخ؟ إذا قررنـا أنـه حكـم شـرعي انظـر الحكـم "
�ذا قلنا: البراءة األصلیة �عني ثبت الحكم الذي تضمنته �ـاإلقرار قلنـا: حكـم شـرعي ورفعهـا نسـخ، و 

ن �قــاء األصــل، �قــاء مــا �ــان علــى مــا �ــان علــى البــراءة األصــلیة لــیس �حكــم؛ ألنــه قــال: إقلنــا: 
 .�عني ما أدخله في الحكم "ومثله"" قال: بدلیل الذمة براءة رفع ومثله"

 طالب:.......
 ال ُبد أن �كون بدلیٍل شرعي. اشرعی�  ا�ونه حكمً  هو

 طالب:.......
 ما فیه إال اإلقرار، ما تثبته...

 طالب:.......
 .إقرار ما �ان علیه الناس إلى أمد، ثم جاء دلیل شرعي یرفع هذا اإلقرار، یرفع ما �انوا علیه

نَّة المضافة إلـى افإذا قلنا: إ مـا �ـان  -معلیـه الصـالة والسـال–لنبـي ن اإلقرار دلیل، ومعلوٌم أن السُّ
 منها �قول أو فعل أو تقر�ر، فما نحتاج إلى دلیٍل شرعي، الحكم ثابـت شـرعي مـا نحتـاج إلـى دلیـلٍ 

 شرعي.
ال ُبـد  ن حـد النسـخو�ذا أردنا أن نرفع ما رفع البراءة األصلیة والبـراءة األصـلیة التـي ُرِفـع حكمهـا مـ

 .أن نقول بدلیل
 طالب:.......

 ة..معروفة.معروف
 طالب:.......

 �قوله: ورفعوا الحكم القطعي الذي �انوا علیه.
وفـي إفـادة خبـر الواحـد  ،المسألة في تقابل وتكافؤ اآلحاد مع القطعي مسألة خالفیٌة بـین أهـل العلـم

القطــع أو الظــن معلــوٌم الكــالم الكثیــر فیــه، والجمهــور علــى أنــه ُ�فیــد الظــن، فكیــف ُیرفــع القطعــي 
خبر تحو�ل القبلة؟ انفصل عن هذا االعتراض �اختیار شیخ اإلسـالم ابـن تیمیـة، وابـن �الظني في 

ــم: إن خبــر الواحــد إذا احتفــت �ــه قر�نــة أفــاد القطــع، وهــذا  القــیم، وابــن حجــر وجمــع مــن أهــل العل
الخبــر الــذي نقلــه الُمخبــر الواحــد ألولئــك المصــلین الــذي ُ�صــلون إلــى جهــٍة ثابتــٍة عنــدهم �ــالقطع، 
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علیـه الصـالة  –ر�نـة، والقر�نـة مـا عرفـوه مـن حالـهعنها �مجرد خبره؛ نقول: ألنه احتف �ق وتحولهم
ف لتحو�ل القبلـة؛ ولـذا قـال هللا  -والسالم َقـْد َنـَرى َتَقلُّـَب َوْجِهـَك ِفـي  {: -جـلَّ وعـال-أنه �ان یتشوَّ
ــَماء  -الصــالة والســالمعلیــه –�ســتجیب لرغبتــه  -جــلَّ وعــال-هــذه قر�نــة، �هللا ]١٤٤[البقــرة: }السَّ

 . الخبر؛ ِلما احتف �ه من القر�نة فما �ان عندهم تردد في قبول
 وروي  ]٢٣٨:البقرة[ }َقاِنِتین هللَِِّ  َوُقوُموا{: نزل أن إلى ا�عًض  �عضهم �كلم الصالة في �انوا وقد"

ـــون  �ـــانوا أنهـــم ـــى الصـــالة فـــي یلتفت ـــزل أن إل ـــه ن ـــِذینَ {: قول ـــم الَّ ـــي ُه ـــعُ َخا َصـــالِتِهمْ  ِف  }ونَ ِش
 أنهـم ذاهـ معنـى ذلـك، علـى القـرآن وأكثـر ،علیـه �انوا اأمرً  نسخ إنما وهذا: قالوا] ٢:المؤمنون [

 الشـرع هأ�طلـ مـا �ـل وهكـذا ا،نسـخً  عد�ُ  ال مما فهو ،اإل�احة من األصل �حكم ذلك �فعلون  كانوا
 .الجاهلیة أحكام من
ــ الكتــاب مــن األدلــة إلــى ونظــرت األمــور، هــذه اجتمعــت فــإذا  نمــ یــدك فــي یــتخلص لــم ة؛نَّ والسُّ

 فــي القــوم اصــطالح فهملــیُ  ؛لــه التنبــه �جــب معنــى هنــااه أن علــى نــادر، هــو مــا إال منســوخها
 ."الثالثة المسألة :وهي النسخ،

 قف علیها. 
لـى ل ُیلجـأ إهذا �قول: هل ُیلجأ إلى النَّسخ �مجرد معرفة المتقدم والمتأخر، و�ن أمكن الجمع فه

ون فقـط الجمع، مثل: مسألة الحجامة للصائم، فالجمع ممكـٌن �ـأن الفطـر �كـالنَّسخ مع إمكانیة 
ر ، دلة �لهـاوفي هذا إعمال األ ،إذا أدت الحجامة إلى الضعف والوهن، أما ما دون ذلك فال ُتفطِّ

 فهل �صح مثل هذا الجمع؟
ـر، عمـل الصـائأإذا أدت الحجامة إلى الضعف یلزم علیه  م فـي ن �ـل مـا یـؤدي إلـى الضـعف ُ�فطِّ

ر  ر؟أم األعمال الشاقة التي ُتتعبه مع طول النهار وشدة الحر ُ�فطِّ  ما ُ�فطِّ
 طالب:........

فطـر؛ هذا إذا احتاج، ومثله الحجامة، فال ُ�قال �مثـل هـذا، إن �ـان المـراد أن المحجـوم مآلـه إلـى ال
�النسـبة ألنه سوف �ضعف و�فطر، هل مقتضـى هـذا أن تكـون ُمفطـرة، و�ذا �ـان الضـعف والـوهن 

 .»َأْفَطَر اْلَحاِجُم َواْلَمْحُجومُ «للمحجوم، فماذا عن الحاجم؟ وفي الحدیث 
 طالب:........

 كلما أمكن حفظ النص من اإلهمال فإنه ال �جوز أن ُیتعدى إلى سواه أو إلى غیره.
 طالب:........

وفیــه رفــع  ،صالــبعض أســهل مــن الكــل؛ ولــذلك إذا أمكــن الجمــع �التقییــد أو �التخصــی ،مــا �خــالف
 للحكم من �عض الصور، من �عض األفراد، و�عض األوصاف ما ُیتردد فیه.    

 
  


