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مبحث النسخ
يف علم أصول الفقه

ويف علم الناسخ واملنسوخ
(دراسة حتليلية مقارنة)

إعداد
د. حممد بن سليامن العريني

األستاذ املساعد بقسم أصول الفقه
يف كلية الرشيعة يف الرياض
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املقدمة

األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هللا  احلمد 
واملرسلني، نبينا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني، أما بعد: 

فإن فضل علم أصول الفقه، ورشفه ومكانته يف علوم الرشيعة، مما 
الثناء  يف  أئمة  عبارات  أو  أدلة،  سوق  يف  إلطالة  حيتاج  وال  خيفى،  ال 

عليه، واحلث عىل االهتامم به. 
استفادته  العلم:  هذا  أرباب  يذكرها  التي  املستقرة  األمور  من  وإن 
من علوم عديدة؛ كعلم اللغة العربية، وعلم الكالم، وتصور األحكام 
االستفادة  تلك  ومثل  وغريها،  واحلديث،  القرآن  وعلوم  الرشعية، 
ال ينكرها األصوليون، إال أن استفادهتم من تلك العلوم ال تعني أن 
عملهم كان جمرد مجع لنبذ متفرقة من علوم شتى، وإخراج علم جديد 
حتت مسمى (علم أصول الفقه)، وهو ما يزعمه من حياول التقليل من 

أمهية علم أصول الفقه. 
مثل  عىل  يرد  -وهو  ٧٥٦هـ)  (ت  السبكي(١)  الدين  تقي  يقول 
إال  هو  وهل  الفقه،  أصول  مت  عظّ قد  قلت:  الدعاو-: «فإن  تلك 
(١) هو عيل بن عبدالكايف بن عيل السبكي، كنيته أبو احلسن، ولقبه تقي الدين، من كبار فقهاء 
الشافعية وأصولييهم، وبرع يف التفسري والنحو واجلدل وغريها. من مؤلفاته: التفسري، 

.واالبتهاج يف رشح املنهاج يف الفقه، وشفاء السقام يف زيارة خري األنام، والفتاو
وشذرات   ،(١٧٦/٢) الوعاة  وبغية   ،(٤١٢/١) املفرسين  طبقات  ترمجته:  يف  انظر 

الذهب (١٨٠/٦).
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معاين  يف  الكالم  وهي  النحو،  من  نبذةٌ  متفرقة:  علوم  من  عت  مجُ بذٌ  نُ
احلروف التي حيتاج إليها الفقيه، والكالم يف االستثناء، وما أشبه ذلك، 
يف  والكالم  والقبح،  سن  احلُ يف  الكالم  وهي  الكالم،  علم  من  ونبذةٌ 
ونحو  واألفعال،  النسخ  يف  الكالم  وبعض  وأقسامه،  الرشعي  احلكم 
وصيغ  والنهي،  األمر  معنى  يف  الكالم  وهي  اللغة،  من  ونبذةٌ  ذلك، 
يد، وما أشبه ذلك، ونبذةٌ من  العموم، واملجمل واملبني، واملطلق واملقّ

علم احلديث، وهي الكالم يف األخبار. 
والعارف هبذه العلوم ال حيتاج إىل أصول الفقه يف يشء من ذلك، وغري 
العارف هبا ال يغنيه أصول الفقه يف اإلحاطة هبا، فلم يبق من أصول الفقه 
الكالم  وبعض  واالجتهاد  والتعارض  والقياس  اإلمجاع  يف  الكالم  إال 
القياس  يف  الكالم  وبعض  أيضاً،  الدين  أصول  من  وهو  اإلمجاع،  يف 
والتعارض مما يستقلُّ به الفقيه، فصارت فائدة أصول الفقه بالذات قليلة 

 .(١)« د الذي ينفرد به ما كان إال شيئاً يسرياً رِّ جداً، بحيث لو جُ
م السبكي (ت ٧٥٦هـ) مشكوراً جوابه املشهور عن مثل   وقد قدّ
عنها،  اإلجابة  يف  دائامً  نرددها  التي  املشهورة  عبارته  يف   الدعو تلك 
قوا يف فهم أشياء  حيث يقول: «قلت: ليس كذلك، فإن األصوليني دقّ
من كالم العرب مل يصل إليه النحاة وال اللغويون، فإن كالم العرب 
متسعٌ جداً، والنظر فيه متشعب، فكتب اللغة تضبط األلفاظ، ومعانيها 
واستقراء  األصويل،  نظر  إىل  حتتاج  التي  الدقيقة  املعاين  دون  الظاهرة، 

زائد عن استقراء اللغوي»(٢).
ثم مثّل عىل ذلك التدقيق الذي امتاز به األصوليون بـ: داللة صيغة 
العموم،  وصيغ  التحريم،  عىل  تفعل)  و(ال  الوجوب،  عىل  (افعل) 

(١) اإلهباج يف رشح املنهاج (٤٥/١-٤٦).
(٢) املصدر السابق (٤٦/١). 
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ومعنى االستثناء، التي هي يف األصل من علم اللغة؛ إال أن األصوليني 
اللغة،  كتب  يف  جتدها  ال  وحتقيقات  وإضافات  مباحث  فيها  هلم  كان 
من  خاص  باستقراء  األصوليون  إليها  توصل  وقد  فيها،  فتّشت  مهام 

كالم العرب، وأدلة خاصة ال تقتضيها صناعة النحو(١).
هذه  مثل  ترديد  دائرة  يف  البقاء  عدم  األصوليني  وظيفة  من  إن 
بدراسات  القيام  واجبهم  من  بل  فلكها،  يف  والبقاء  العبارات، 
األصوليني  دراسة  بني  مقارنة  تقديم  حتاول  بحيث  مقارنة،  تطبيقية 
من  استفادها  الفقه  أصول  علم  إن  قيل:  التي  للمباحث  يف مؤلفاهتم 
دور  يتضح  بحيث  العلوم،  تلك  يف  بحثها  وبني   ،األخر العلوم 
عام  املباحث  لتلك  وتدقيقات  إضافات  من  موه  قدّ وما  األصوليني، 
هي عليه يف تلك العلوم، وتربز حينئذٍ أمهية أصول الفقه واستقالله، 
ق الرد عىل من قلّل من أمهيته من خالل دراسات واقعية بعيدة  ويتحقّ

عن جمرد التنظري. 
واحلقيقة أين مل أجد ما يمكن اعتباره دراسة واضحة ومتكاملة تقارن 
بني بحث األصوليني ملوضوع النسخ الذي هو أحد أهم مباحث علم 

أصول الفقه، وبني دراسة علامء الناسخ واملنسوخ هلذا املبحث. 
(مبحث  بعنوان:  هو  الذي  البحث  هذا  فكرة  جاءت  هنا  ومن 
-دراسة  واملنسوخ  الناسخ  علم  ويف  الفقه،  أصول  علم  يف  النسخ 

حتليلية مقارنة-). 
منذ  الدراسات  هذه  مثل  يف  الكتابة  من  البدّ  أنه   أر كنت  وقد 
زمن، إال أنني بعد تدرييس ملبحث النسخ، ضمن منهج أصول الفقه يف 
املستو الثاين يف كلية الرشيعة، أصبح لدي تصور أوضح للموضوع، 

ورأيت أن أكتب فيه وفق اخلطة اآلتية، وهي:
(١) انظر: املصدر السابق (٤٦/١).
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ية املوضوع، وسبب الكتابة فيه.  نت أمهّ املقدمة: وتضمّ
التمهيد: يف تعريف النسخ.

وبعلم  الفقه،  أصول  بعلم  النسخ  مبحث  عالقة  األول:  املبحث 
الناسخ واملنسوخ، وحتته مطلبان:

- املطلب األول: عالقة مبحث النسخ بعلم أصول الفقه. 
- املطلب الثاين: عالقة مبحث النسخ بعلم الناسخ واملنسوخ. 

املبحث الثاين: مسائل مبحث النسخ يف علم أصول الفقه، ويف علم 
الناسخ واملنسوخ، وحتته مطلبان: 

- املطلب األول: مسائل مبحث النسخ يف علم أصول الفقه. 
- املطلب الثاين: مسائل مبحث النسخ يف علم الناسخ واملنسوخ. 

املبحث الثالث: املقارنة بني دراسة األصوليني، وبني دراسة علامء 
الناسخ واملنسوخ ملبحث النسخ. 

ن أهم النتائج املستخلصة من البحث.  اخلامتة: وتتضمّ
واهللا تعاىل أسأل أن ينفع هبذا البحث، وصىل اهللا عىل نبينا حممد. 
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التمهيد يف تعريف النسخ

نسخ  يقال:  (نسخ)،  الثالثي  الفعل  من  مصدر  اللغة:  يف  النسخ 
ينسخ نسخاً، واسم الفاعل منه: ناسخ، واسم املفعول منه: منسوخ.

والنسخ يف اللغة يأيت عىل معنيني:
واإلعدام، سواء أكان ذلك الرفع إىل بدل،  واإلزالة  األول: الرفع 
الشمس  نسختْ  يقال:  كام  مقامه،  آخر  يشء  وإقامة  اليشء  رفع  أي 
دون  اليشء  رفع  أي  بدل،  غري  إىل  أم  الشباب.  الشيب  ونسخ  الظل، 

إقامة يشء آخر مقامه، ومن هذا املعنى قوهلم: نسختْ الريح األثر. 
الكتاب  نسختُ  قوهلم:  املعنى  هذا  ومن  والتحويل،  النقل  الثاين: 

إذا نقلتُ ما فيه. 
وقد أشارت املعاجم اللغوية هلذين املعنيني من معاين النسخ: 

أصلٌ  واخلاء  والسني  «النون  ٣٩٥هـ):  (ت  فارس(١)  ابن  يقول 
، إال أنه خمتلفٌ يف قياسه».  واحدٌ

قال قوم: قياسه رفع يشء وإثبات غريه مكانه، وقال آخرون: قياسه 
(١) هو أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد بن حبيب القزويني، املعروف بالرازي 
، وكان أكثر مقامه هبا وإليها يُنسب،  اللغوي، ولد بقزوين ونشأ هبمذان ثم انتقل إىل الريّ
شديد  كريامً  جواداً  ورعاً  تقياً  كان  الفارسية،  جييد  كان  إنه  وقيل:  بالعربية،  مولعاً  كان 
التواضع، من مؤلفاته: مقاييس اللغة، واملجمل يف اللغة، والصاحبي، واالتباع واملزاوجة.

الوعاة  وبغية   ،(٩٢/١) الرواة  وإنباه   ،(١٠٠/١) األعيان  وفيات  ترمجته:  يف  انظر 
(٣٥٢/١)، ومعجم األدباء (٨٠/٤).
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حتويل يشء إىل يشء، قالوا: النسخ: نسخ الكتاب، والنسخ: أمرٌ كان 
يُعمل به من قبل ثم يُنسخ بحادث غريه، كاآلية ينزل فيها أمرٌ ثم يُنسخ 
الشمسُ  وانتسخت  انتسخه،  فقد  شيئاً  خلف  يشء  وكل   ،أخر بآية 
، وتناسخ الورثة: أن يموت ورثة بعد ورثة،  ، والشيبُ الشبابَ الظلَّ

وأصل اإلرث قائم مل يُقسم، ومنه تناسخ األزمنة والقرون...»(١).
املعنى  هو  السابقني  املعنيني  أي  يف  العلامء  بني  خالف  وقع  وقد 

احلقيقي للنسخ؟ 
أنه  بمعنى  العكس؛  أو  النقل؟  يف  جمازٌ  الرفع  يف  حقيقةٌ  هو  فهل 
حقيقةٌ يف النقل جمازٌ يف الرفع؟ أو هو مشرتكٌ بينهام، بمعنى أن يكون 
ن لإلزالة،  موضوعاً للقدر املشرتك بينهام، أي أنه بمعنى الرفع املتضمّ

نة للرفع؟(٢) أو اإلزالة املتضمّ
وتلك  كثرية،  بتعريفات  النسخ  رِّف  عُ فقد  االصطالح:  يف  أما 
وأوضحها  أرجحها  أن  إال  ومعناها،  لفظها  يف  متفاوتةٌ  التعريفات 
-يف نظري- هو تعريف ابن قدامة(٣) (ت٦٢٠هـ) يف (روضة الناظر) 
بخطابٍ  مٍ  متقدّ بخطابٍ  الثابت  احلكم  رفع  بأنه:  النسخ  عرّف  حيث 

مرتاخٍ عنه(٤). 
- الصحاح (٤٣٣/١) ولسان العرب (٦١/٣)،  (١) مقاييس اللغة (٤٢٤/٥)، وانظر -أيضاً

مادة (نسخ).
(٢) انظر خالف العلامء يف هذه املسألة يف: أصول اجلصاص (١٩٧/٢)، واملعتمد (٣٦٤/١)، 
وأصول الرسخيس (٥٥/٢)، واملستصفى للغزايل (٢٠٧/١)، واملحصول (٢٨٠/٣)، 

واإلحكام لآلمدي (١٠٢/٣)، واإلهباج (١٠٨١/٢). 
عييلّ املقديس ثم الدمشقي،  (٣) هو أبو حممد، عبداهللا بن حممد بن قدامة العدوي القريش اجلامّ
ة املذهب احلنبيل يف زمانه، من مؤلفاته: روضة الناظر وجنة  امللقب بموفق الدين، من أئمّ

املناظر يف أصول الفقه، وألّف يف الفقه: املغني، والكايف، واملقنع.
انظر يف ترمجته: ذيل طبقات احلنابلة (١٣٣/٢)، وفوات الوفيات (١٥٨/٢)، وشذرات 

الذهب (٨٨/٥). 
(٤) انظر: روضة الناظر (٢٨٣/١)، وهو قريب من تعريف الغزايل يف املستصفى (٢٠٧/١)،= 
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رشح التعريف:
لواله  وجه  عىل  اليشء  إزالة  هو  الرفع  معنى  احلكم»  «رفع  قوله: 
احلكم  تعلّق  قطع  هو  النسخ  باب  يف  بالرفع  املراد  أن  أي  ثابتاً،  لبقي 
تعلّق  مدة  انتهاء  به  املراد  وليس  الناسخ،  بورود  باملكلَّف  الرشعي 
احلكم باملكلَّف(١)، ومثال ذلك يف األحكام الفقهية: رفع حكم اإلجارة 

بالفسخ، فإنه يفارق زوال حكمها بانقضاء مدهتا(٢).
م» بمعنى أن حقيقة النسخ هي رفعٌ  وقوله: «الثابت بخطاب متقدِّ
=وهذا التعريف وما قاربه يف العبارة قائمٌ عىل اعتبار النسخ رفع للحكم الثابت بخطاب 
- كأيب بكر  متقدم بخطاب مرتاخٍ عنه، وهذا ما ذهب إليه طائفةٌ من األصوليني -أيضاً

الصرييف، والباقالين، وأيب إسحاق الشريازي، واآلمدي، وابن احلاجب، وغريهم.
 ،(١٠٤/٣) لآلمدي  واإلحكام   ،(١٢٧) اللمع  ورشح   ،(٢٠٧/١) املستصفى  انظر: 

وخمترص ابن احلاجب (٦٤٨/٢) مع بيان املخترص.
إال أن هناك طائفة أخر من األصوليني ترفض اعتبار ما حيصل يف النسخ رفعاً للحكم 
، وإن اختلفت  السابق، بل هو بيانٌ النتهاء مدة العبادة الثابتة باخلطاب األول بخطاب ثانٍ
عباراهتم يف التعريف والداللة عىل هذا املعنى إال أن هذا التوجه قائمٌ عىل أساس أن ظاهر 
اخلطاب األول بقاء احلكم وتأبيده، ثم جاء الناسخ ليدل عىل انتهاء زمنه، فالنسخ ليس 
رفعاً للحكم السابق؛ ألن الرفع إما أن يكون رفعاً لثابت أو رفعاً ملا ال ثبات له، فالثابت 

ال يمكن رفعه، وما ال ثبات له ال حاجة إىل رفعه.
وقد نسب الغزايل التعريف الثاين للفقهاء دون أن يبنيّ مقصوده هبم، وهو منقولٌ عن أيب 
- إمام احلرمني  منصور املاتريدي، وأيب إسحاق اإلسفراييني، وممن تبنى هذا التوجه -أيضاً
يف الربهان، واختاره القرايف واصفاً إياه بأنه احلق، وقال به بعض احلنفية، واختار بعضهم 

. التوسط فقالوا: هو رفعٌ بالنسبة لعلم العباد لكنه بالنسبة لعلم الرشع بيانٌ حمضٌ
الرسخيس  وأصول   ،(٢٤٦/٢) الربهان  يف:  النسخ  لتعريف  التوجه  هذا  يف  انظر 
 ،(١٥٧/٣) للبخاري  األرسار  وكشف   ،(٣٠٢) الفصول  تنقيح  ورشح   ،(٥٥/٢)

والبحر املحيط (٦٥/٤). 
حصل  ما  اعتبار  قبول  وعدم  النسخ،  عملية  يف  الرفع  حصول  حقيقة  عىل  تأكيد  وهبذا   (١)
يراه  ما  وهو   ، ثانٍ بخطاب  األول  باخلطاب  الثابتة  العبادة  مدة  النتهاء  ؛  بيانٍ عملية  فيها 

أصحاب التوجه الثاين يف تعريف النسخ. 
(٢) انظر: روضة الناظر (٢٨٤/١).
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م سابق، ألن ابتداء العبادات يف الرشع مزيلٌ  حلكمٍ ثبت بخطابٍ متقدِّ
حلكم العقل من براءة الذمة، وليس ذلك بنسخ(١).

ال  النسخ  أن  بمعنى  الثاين،  اخلطاب  هو  وهذا  «بخطاب»  وقوله: 
ألن  األول؛  اخلطاب  حكم  برفع  ثانٍ  خطابٍ  ورود  حال  إال  ق  يتحقّ
ليس  ونحومها  واجلنون  باملوت  باملكلّف  الرشعي  احلكم  تعلِّق  زوال 

.(٢) بنسخ؛ ألن تعلّق احلكم األول باملكلّف مل يرتفع بخطابٍ ثانٍ
أي  الرتاخي،  من  فيه  البدّ  النسخ  أن  بمعنى  عنه»  «مرتاخٍ  وقوله: 
هو  بالرتاخي  واملقصود  األول،  اخلطاب  عن  الثاين  اخلطاب  تراخي 
وجود املدة الزمنية بني اخلطابني؛ إذ لو كان متصالً به لكان بياناً وإمتاماً 

.(٣) ، ولصار اخلطاب واحداً ملعنى الكالم، وتقديراً له بمدةٍ ورشطٍ

(١) انظر: املصدر السابق (٢٨٤/١).

(٢) انظر: املصدر السابق (٢٨٤/١).

(٣) انظر: املصدر السابق (٢٨٤/١).
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املبحث األول
عالقة مبحث النسخ

بعلم أصول الفقه، وبعلم الناسخ واملنسوخ

املطلب األول
عالقة مبحث النسخ بعلم أصول الفقه 

الفقه،  أصول  علم  يف  األصيلة  املباحث  أحد  هو  النسخ  مبحث 
بموضوع  النسخ  موضوع  الرتباط  أصويل؛  كتاب  منه  خيلو  يكاد  وال 
االستدالل بالدليل النقيل، ومن أهمِّ رشوط ذلك االستدالل أن يكون 

ذلك الدليل غري منسوخ. 
إال أن األصوليني يتفاوتون يف ترتيب وإيراد ذلك املبحث يف كتبهم، 
يف  وهم  فيه،  أورده  الذي  املوضع  يف  معنيّ  واعتبار  نظرٍ  وجه  ولكلٍ 
عالقة  إىل  ويلمحون  يشريون  املبحث  ذلك  إيراد  ملوضوع  اختيارهم 
عالقة  اإليراد  ذلك  من  يُفهم  وبالتايل  يليه،  أو  يسبقه  بام  املبحث  ذلك 
ح أحياناً  مبحث النسخ بعلم أصول الفقه عموماً؛ بل إن بعضهم يرصّ

بسبب اختياره لذلك املوضع يف اإليراد: 
يف  النسخ  عن  تكلّم  األصوليني  إمام  ٢٠٤هـ)  (ت  فالشافعي(١) 
(١) هو اإلمام حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شافع القريش املطلبي، ولد يف غزة 
مالك= وموطأ  القرآن  فحفظ  املكرمة،  مكه  يف  ونشأ  ١٥٠هـ،  عام  فلسطني  بالد  من 
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مواضع عدة، وكتابه (الرسالة) وإن مل يُؤلّف عىل طريقة األصوليني 
سبب  صنيعه  من  أو  كالمه  من  تعرف  أنك  إال  املعروفة؛  نَهم  نَ وسَ
يتحدث  موضع  ففي  املوضع،  ذلك  يف  النسخ  عن  وكالمه  إيراده 
كتاب  من  واملنسوخ  الناسخ  عىل  السنة  داللة  باعتبار  النسخ  عن 
وأنه  بالقرآن،  السنة  عالقة  عن  يتحدث  املوضوع  ذلك  يف  وهو  اهللا، 
موضع  ويف  القرآن(١)،  من  واملنسوخ  الناسخ  معرفة  عىل  هبا  يُستدل 
آخر يتحدث عن اشرتاك القرآن والسنة يف نسخ بعض األحكام(٢)، 
ويف موضع ثالث يتكلّم عن الناسخ واملنسوخ الذي تدل عليه السنة 
ره يف  له وقرّ واإلمجاع(٣)، ويف موضع رابع يعود لتأكيد ما سبق أن أصّ
عىل  تدل  ولكنها  القرآن،  تنسخ  ال  وأهنا  بالقرآن،  السنة  لعالقة  بيانه 

موضع الناسخ منه(٤).
الرتتيب  طابع  ذلك-  -بعد  األصولية  املؤلّفات  أخذت  ملا  ثم 
يف  وختتلف  تفصيالهتا  بعض  يف  تتفق  معينة  مناهج  وفق  والتأليف 
مع  النسخ،  مبحث  إيراد  مكان  يف  تفاوتاً   - –أيضاً وجدنا   ،أخر
الترصيح أو التلميح إىل سبب اختيار ذلك املوضوع يف اإليراد؛ لكن 
عىل كل األحوال ويف كل املواضع فإن عالقة النسخ بعلم أصول الفقه 

واضحة جليّة(٥). 
بغداد  إىل  انتقل  ثم  والزمه،  مالك  اإلمام  يد  عىل  ه  تفقّ وقد  سنني،  عرش  يتجاوز  وملا   =
وأخذ عنه علامؤها، ثم انتقل إىل مرص واستقر هبا إىل أن تويف. من مؤلفاته: الرسالة يف 

أصول الفقه، واألم يف الفقه، واختالف احلديث.
وطبقات   ،(٥/١٠) النبالء  أعالم  وسري   ،(٣٠٥/٣) األعيان  وفيات  ترمجته:  يف  انظر 

الشافعية لألسنوي (١١/١)، وشذرات الذهب (٩/٢). 
(١) انظر: الرسالة (١٠٨).

(٢) انظر: املصدر السابق (١٠٧).
(٣) انظر: الرسالة (١٢٣).

(٤) انظر: املصدر السابق (١٦٨).
ليس=  إذ  فحسب؛  التمثيل  قبيل  من  هو  إنام  األصوليني  بعض  صنيع  من  سأذكره  وما   (٥)
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النسخ  مبحث  بني  الوثيقة  العالقة  الحظ  من  األصوليني  فمن 
من  النقيل  الدليل  عىل  وراداً  النسخ  لكون  النقلية؛  األدلة  ومباحث 
إيراد  بعد  النسخ  مبحث  أورد  من  هؤالء  من  أن  إال  وسنة،  كتاب 
فاألجدر  واردٌ عليهام،  النسخ ما دام أنه  والسنة؛ ألن  مبحث الكتاب 
متأخر(١)،  أمرٍ  عىل  إحالة  إىل  حيتاج  ال  حتى  مجيعاً؛  بحثهام  بعد  بحثه 
ومنهم من بحث النسخ بعد مبحث الكتاب وقبل مبحث السنة، وقد 
ح الغزايل(٢) بسبب اختياره ملثل ذلك الصنيع؛ فقال: «وأما النسخ:  رصّ
إىل  ق  يتطرّ النسخ  ألن  األخبار؛  كتاب  بعد  بذكره  العادة  جرت  فقد 
الكتاب والسنة مجيعاً، لكنّا ذكرناه يف أحكام الكتاب ملعنيني: أحدمها: 
ه إىل كالم اهللا تعاىل مع استحالة  قُ أن إشكاله وغموضه من حيث تطرُّ
قه  تعلّ ألجل  طال  قد  األخبار  عىل  الكالم  أن  والثاين:  عليه،  اَء  البَدَ
أثر  عىل  ذكره  فرأينا  ذلك،  وغري  واآلحاد  التواتر  من  طرقها  بمعرفة 

أحكام الكتاب أوىل...»(٣).
من  فريق  عند  الرفع-  -وليس  البيان  من  نوعاً  النسخ  كان  وملا 
=املقصود تتبع مناهج األصوليني يف مكان إيراد مبحث النسخ، إنام املقصود هو وضوح 

عالقة مبحث النسخ ببقية املباحث األصولية أياً كان مكان إيراده. 
- عند اآلمدي يف اإلحكام (١٠١/٣). (١) ونجد هذا التوجه -مثالً

بحجة  واملعروف  الشافعي،  الطويس  أمحد  بن  حممد  بن  حممد  بن  حممد  حامد  أبو  هو   (٢)
نيسابور  ونزل  العلم،  لطلب  عنها  ارحتل  ثم  فارس،  أعامل  من  بطوس  ولد  اإلسالم، 
وأخذ عن علامئها، والزم إمام احلرمني اجلويني، ثم نُدب للتدريس يف املدرسة النظامية 
للتصوف.  ه  وتوجّ والعبادة  السياحة  عىل  أقبل  ثم  الناس،  عند  منزلته  وعظمت  ببغداد، 
وشفاء  األصول،  علم  من  واملستصفى  األصول،  تعليقات  من  املنخول  مؤلفاته:  من 
-: هتافت  الغليل، كام ألّف يف الفروع: الوجيز، والوسيط، والبسيط، ومن مؤلفاته -أيضاً

الفالسفة، ومعيار العلوم.
 ،(١٠١/٤)  الكرب الشافعية  وطبقات   ،(٣٥٣/٣) األعيان  وفيات  ترمجته:  يف  انظر 

والوايف بالوفيات (٢٧٧/١)، وشذرات الذهب (١٠/٤).
(٣) املستصفى (٢٠٤/١).
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مبحث  ضمن  النسخ  يبحثون  وجدناهم  -كاحلنفية-  األصوليني 
البيان(١).

مةً يف  واملالحظ يف مثل هذه املناهج أن النسخ كان يشغل مرتبةً متقدّ
كانت  التي  النقلية  باألدلة  قاً  متعلّ باعتباره  األصولية؛  املباحث  ترتيب 
أن  إال  الفقه،  أصول  مباحث  ضمن  م  املتقدّ ترتيبها  حيث  من  كذلك 
ر مبحث النسخ كثرياً،  من األصوليني من الحظ معنى آخر جعله يؤخِّ
وذلك املعنى هو أن النسخ أحد طرق دفع التعارض، وذلك برتجيح 
من  وكان  منسوخاً،  واآلخر  حمكامً  باعتباره  اآلخر  عىل  الدليلني  أحد 
مباحث  ضمن  والرتجيح  التعارض  مباحث  تأخري  األصوليني  عادة 

أصول الفقه(٢).
املطلب الثاين

عالقة مبحث النسخ بعلم الناسخ واملنسوخ 
 وهي عالقة واضحة من العنوان: (علم الناسخ واملنسوخ) الذي 
ى بـ: (علوم القرآن)(٣) أو أحد فروعه، وهو الفرع  هو أحد أنواع ما يُسمّ
(١) انظر: تقويم األدلة (٢٢٨)، وأصول اجلصاص (٢٢/٢)، وأصول الرسخيس (٥٥/٢)، 

وكشف األرسار للبخاري (١١٠/٣).
(٢) وهذا هو ظاهر صنيع إمام احلرمني يف الربهان (٢٤٦/٢)؛ حيث بحث النسخ يف آخر 

مسائل كتابه.
امً  لَ امً مستقالً -أي باعتباره عَ لْ (٣) للعلامء عبارات عديدة يف تعريف (علوم القرآن) باعتباره عِ
العرفان  مناهل  يف  الزرقاين  تعريف  هو  نظري-  -يف  أشهرها  أن  إال  -؛  معنيٍ مٍ  لْ عِ عىل 
وترتيبه،  نزوله،  ناحية  من  الكريم  بالقرآن  تتعلّق  مباحث  بأنه:  فه  عرّ حيث  (٢٠/١)؛ 
عنه،  به  الشُّ ورفع  ومنسوخه،  وناسخه  وإعجازه،  وتفسريه،  وقراءته،  وكتابته،  ومجعه، 
قة بالقرآن  ونحو ذلك، أي أن علوم القرآن هو العلم الذي يُعنى بالعلوم والدراسات املتعلّ
- إىل سبب  الكريم، سواء أكانت خادمة له أم معينة عىل فهمه، وقد أشار الزرقاين -أيضاً
تسمية هذا العلم بصيغة اجلمع (علوم القرآن) دون صيغة اإلفراد (علم القرآن)، وهي 

. أن علوم القرآن عبارة عن مجلة من العلوم، وليس علامً واحداً
انظر: مناهل العرفان (٨/١، ٢٥). 
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واملنسوخ  الناسخ  وعلم  منسوخه،  من  القرآن  ناسخ  بمعرفة  اخلاص 
واملنسوخ  بالناسخ  املعرفة  وتلك  النسخ،  مسألة  عىل  ودائرٌ  قائم  علمٌ 
نةٌ عىل فهم القرآن الكريم وتفسريه عىل الوجه الصحيح، ولذلك  يْ عِ مُ
قيل: إن من رشوط أهلية املفرسِّ هي معرفته بالناسخ واملنسوخ، وأن 
من ال يعرف ذلك ال جيوز له أن يفرس القرآن الكريم(١)، ومن هنا كان 
حيتمل  ال  مما  واملنسوخ  الناسخ  وعلم  النسخ  مبحث  بني  العالقة  بيان 

اإلطالة؛ لوضوحه(٢).
(١) انظر: اإلتقان يف علوم القرآن (١٤٣٥/٤).

وهو  ومنسوخه)،  احلديث  ناسخ  (علم  بـ:  ى  يسمّ ما  إىل   - -أيضاً اإلشارة:  من  والبدّ   (٢)
مى بـ: (علوم احلديث) أو أحد أنواعه، وقد أُلفت فيه مؤلفات مستقلة  أحد أفرع ما يُسّ

-، ومن تلك املؤلفات املستقلة فيه:  -أيضاً
ناسخ احلديث ومنسوخه، وهو كتاب منسوب لإلمام أمحد بن حنبل (ت ٢٤١هـ). 

املعروف  احلنبيل،  الطائي  هانئ  بن  حممد  بن  أمحد  بكر  أليب  ومنسوخه؛  احلديث  ناسخ 
باألثرم (ت ٢٦١هـ)، والكتاب مطبوع. 

الناسخ واملنسوخ من احلديث؛ أليب داود السجستاين، صاحب السنن (ت ٢٧٥هـ). 
ناسخ احلديث ومنسوخه؛ أليب بكر حممد بن عثامن بن اجلعد الشيباين (ت ٣٠١هـ). 

ناسخ احلديث ومنسوخه؛ أليب جعفر النحاس (ت ٣٣٨هـ)، والكتاب مطبوع. 
حازم  بن  عثامن  بن  موسى  بن  حممد  بكر  أليب  اآلثار؛  من  واملنسوخ  الناسخ  يف  االعتبار 

اهلمذاين (ت ٥٨٤هـ)، والكتاب مطبوع.
القرآن  علامء  وبحث  للنسخ  األصوليني  بحث  بني  املقارنة  هو  هذا  بحثي  يف  واملقصود 
وعلامء الناسخ واملنسوخ لذلك املبحث؛ ألن اإلطالق -من وجهة نظري- ينرصف إىل 
جهة  ومن  جهة،  من  هذا  النسخ،  بحث  يُذكر  عندما  القرآن  من  واملنسوخ  الناسخ  علم 
يف  النسخ  مبحث  بني  التأصيلية  النظرية  الناحية  من  فرقٍ  كبري  هناك  ليس  فإنه   أخر
فإن  وهلذا  أيضاً،  هنا  يقال  هناك  يقال  ما  وبالتايل  السنة،  يف  النسخ  مبحث  وبني  القرآن، 
واحد، وإنام خيتلفون يف  والسنة عىل وزن  احلديث عن نسخ القرآن  األصوليني جيعلون 
-كام  مجيعاً  بعدمها  أو  السنة،  وقبل  القرآن  دليل  بعد  يُذكر  هل  النسخ،  مبحث  ترتيب 
م-، ويمكن أن يقال: إن الفرق بني القرآن والسنة يف مبحث النسخ هو ما  ه فيام تقدّ ذكرتُ
أشار إليه مكي القييس عندما حتدث عن أقسام نسخ السنة بالسنة، وأنه عىل أربعة أوجه: 
رَ بأمر عن اجتهاده، ثم ظهر له رأي آخر بعد ذلك، فنسخ  األول: أن يكون النبي  قد أَمَ

أمره السابق، وهذا الوجه ال جيوز عىل اهللا تعاىل؛ ألنه يعلم ما يكون قبل كونه،=
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= بخالف البرش. الثاين: أن يكون النبي  نو عند أمره وهنيه أن يغريّ ذلك يف وقت 
م علمه بام انطوت عليه نيته من تغيري ما أمر به يف وقت آخر، وهذا مشابهٌ لنسخ  آخر، لتقدّ
؛ لصالح عبادة، ثم نسخه يف وقتٍ آخر لصالح  اهللا تعاىل ما أمر به؛ أو هنى عنه يف وقتٍ
. الثالث: أن يكون النبي  أمر وهنى عن أمر اهللا له بذلك، ثم نسخ ما هنى  عبادة أيضاً
. الرابع: أن يكون  عنه وما أمر به عن أمر اهللا له أيضاً، فيكون كنسخ القرآن بالقرآن أيضاً
به،  وأمر  عنه  هنى  ما  أباح  العلة  تلك  زالت  فلام  ذلك،  أوجبت  لعلةٍ  وهنى  أمر    النبي 
افة، ومثل هذا  خارها بعد أن هنى عن ذلك ألجل الدّ كإباحته أكل حلوم األضاحي وادّ

 . واقعٌ يف القرآن الكريم أيضاً
وللحافظ ابن كثري رأي يف علم ناسخ احلديث ومنسوخه، حيث ير أنه ليس من أنواع 
علوم احلديث، حيث يقول يف النوع الرابع والثالثني من علوم احلديث: «معرفة ناسخ 
الفقه  بأصول  هو  بل  الكتاب،  هذا  خصائص  من  ليس  الفن  وهذا  ومنسوخه،  احلديث 

أشبه» أ. هـ. من اختصار علوم احلديث (١٦١) مطبوع مع الباعث احلثيث. 
وقد ذكر النووي والسيوطي أن بعض أهل احلديث أدخلوا يف هذا النوع ما ليس منه، 
حيث جاء يف تدريب الراوي (٦٤٤/٢): «وأدخل فيه بعض أهل احلديث ممن صنف 

فيه ما ليس منه خلفاء معناه، أي: النسخ ورشطه».
وعىل كل حال فليس ملن ألّف يف علوم احلديث كثري كالم يف هذا النوع، سو التأكيد 
عىل أمهية العلم به، وتعداد طرق معرفته، وما جر من خالف يف بعضها، حيث ذكروا 
من طرقه أن يُنصّ عىل وقوع النسخ، أو أن يعرف ذلك بمعرفة تاريخ كال احلديثني، وقد 

اختلفوا يف حال ذكر الصحايب أن هذا احلديث منسوخ، هل يُقبل أو ال يُقبل؟ 
انظر: مقدمة ابن الصالح (١٣٩)، واختصار علوم احلديث مع الباعث احلثيث (١٦١)، 

وتدريب الراوي (٦٤٣/٢).
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املبحث الثاين
مسائل مبحث النسخ

يف علم أصول الفقه، ويف علم الناسخ واملنسوخ

املطلب األول
مسائل مبحث النسخ يف علم أصول الفقه

الفقه  أصول  علم  يف  النسخ  مبحث  مسائل  عن  احلديث  يمكن  ال 
حيث  من  عليها  متفق  ومفردات  مسائل  أهنا  أساس  عىل  ومفرداته 
مرت  ما  مع  والسيام  بعض،  مع  بعضها  ترتيب  حيث  ومن  إيرادها، 
وباعتبار  التارخيي،  املسار  بحسب  تغريّ  من  األصولية  املؤلفات  به 
: باعتبار اختالف النظرة األصولية  اختالف املناهج األصولية، وأيضاً
ملبحث النسخ من حيث مكان إيراده وما يُوردُ حتته من مفردات -وقد 
مثل  جتاوز  أردنا  وإذا  السابق-،  املبحث  يف  ذلك  من  يشء  إىل  أرشتُ 
يف  خالف  إىل  العائد  اجلزئيات  يف  واخلالف  الدقيقة  التفاصيل  تلك 
مسائل أخر، وحاولنا البحث عن مساراتٍ كرب أو مسائل مشرتكة 
تسعى  كانت  الدقيقة  والتفاصيل  اجلزئيات  تلك  بأن  القول  يمكن 
لتحقيقها وخدمتها، ولنقف عىل ما يمكن أن يقال: إن األصوليني قد 
اتفقوا عىل بحثه حتت مبحث النسخ، فيمكننا القول: بأن غالب كتب 
األصول كانت تدور حول تعريف النسخ، والنظر يف الناسخ، والنظر 

يف املنسوخ، ثم طرق معرفة النسخ:
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ففي تعريف النسخ: دار اخلالف املشهور بني األصوليني يف حقيقته، 
وهل هو رفعٌ للحكم الثابت بخطابٍ سابقٍ بخطاب ثانٍ مرتاخٍ عنه؟ 
(١)؟ ومن ثمَّ استلزم  أو أنه بيانٌ النتهاء مدة اخلطاب األول بخطاب ثانٍ
كالتفريق  عابرة؛  بإشاراتٍ  إنْ  التعريف،  حمرتزات  عن  احلديث  ذلك 
بني النسخ ورفع الرباءة األصلية بثبوت األحكام يف الذمة، وهل يكون 
(٢)؟ أو كان ذلك عىل وجه التفصيل كالتفريق بني النسخ  املوت نسخاً
اخلالف،  بنصب  ذلك  كان  أو  البيان(٤)،  أنواع  وبقية  والتخصيص(٣) 
وسوق أدلة املختلفني حول بعض القضايا التي ترجع يف حقيقتها إىل 
التمكن  قبل  األمر  نسخ  مسألة  يف  احلال  هو  كام  النسخ،  تعريف  ذات 
من االمتثال(٥)، أو مسألة الزيادة عىل النص(٦)، ونسخ جزء العبادة أو 

رشطها(٧).
(١) انظر: احلاشية رقم (١) يف (ص١٧) من هذا البحث. 

(٢) انظر: املستصفى (٢٣١/١)، وروضة الناظر (٢٨٤/١). 
الناظر (٢٨٩/١)،  وروضة  واملحصول (٨/٣)،  لآلمدي (١١٣/٣)،  اإلحكام  انظر:   (٣)

ورشح تنقيح الفصول (٢٣٠)، والبحر املحيط (٦٩/٤). 
األرسار  وكشف   ،(٢٢/٢) اجلصاص  وأصول   ،(٢٢١-٢٣١) األدلة  تقويم  انظر:   (٤)

للبخاري (١١٠/٣).
يف:  وأدلتها  فيها،  واألقوال  االمتثال،  من  التمكن  قبل  األمر  نسخ  بمسألة  املراد  يف  انظر   (٥)
 ،(١٢٦/٣) لآلمدي  واإلحكام   ،(٤٠٩) الفصول  وإحكام   ،(٤٨٥/١) اللمع  رشح 
 ،(٣٦١/٢) اخلطاب  أليب  والتمهيد   ،(٢١٥/١) واملستصفى   ،(٨٠٨/٣) والعدة 

وروضة الناظر (٢٩٧/١)، ورشح تنقيح الفصول (٢٠٧). 
يف:  وأدلتهم  قسم،  كل  يف  العلامء  وأقوال  وأقسامها،  النص،  عىل  الزيادة  مسألة  يف  انظر   (٦)
رشح اللمع (٥١٩/١)، وإحكام الفصول (٤٠٠)، واملستصفى (٢٢٢/١)، واملحصول 

(٣٦٣/٣)، واإلحكام لآلمدي (١٧٠/٣)، وروضة الناظر (٣٠٥/١). 
وعالقتها  فيها،  العلامء  وخالف  رشطها،  أو  العبادة  جزء  نسخ  بمسألة  املراد  يف  انظر   (٧)
 ،(٢٢١/١) واملستصفى   ،(٥٢٤/١) اللمع  رشح  يف:  النص  عىل  الزيادة  بمسألة 
 ،(٢٠٣/٢) العضد  رشح  مع  احلاجب  ابن  وخمترص   ،(٣١١/١) الناظر  وروضة 

واملسودة (٢١٢).
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وال  األصوليني،  بعض  عند  النسخ  حكم  عن  احلديث  نجد  وقد 
عندهم،  باهبا  وانحسام  املسألة  لوضوح  إما  أخر؛  طائفة  عند  نجده 

.(١) أو العتبار بعضهم للخالف احلاصل فيها خالفاً لفظياً
من  اعتباره  اشرتاط  عن  حتته  موا  تكلّ فقد  بالناسخ:  يتعلّق  ما  أما 
جنس املنسوخ، أو بمعنى آخر: هل جيري النسخ بني الكتاب والسنة 

(٢)؟ بحيث ينسخ القرآنُ السنةَ
والسنة-  الكتاب  -غري  األدلة  تكون  هل  العكس(٣):  وكذلك 
سمعاً  ووقوعه  عقالً  جوازه  حيث  من  النسخ؛  حكم  مسألة  األصوليني  أكثر  يورد   (١)
املسلمني،  وبعض  اليهود  من  طائفة  إىل  بإنكاره  القول  وينسبون  النسخ،  مباحث  ضمن 
أن  إىل  األصوليني  من  طائفة  ذهب  وقد  األصفهاين،  مسلم  أليب  اخلصوص  وجه  وعىل 
ه  خالف أيب مسلم األصفهاين خالفٌ لفظي، وأنه مل خيالف يف حقيقته ووقوعه وإنام سامّ
يف  املسألة  هذه  إيراد   - -أصالً املناسب  غري  من  أنه  إىل  الشوكاين  ذهب  بينام  ختصيصاً، 
كتب األصول، حيث يقول يف إرشاد الفحول (٣١٣): «النسخ جائز عقالً ورشعاً، واقع 
سمعاً بال خالف يف ذلك بني املسلمني؛ إال ما يرو عن أيب مسلم األصفهاين، فإنه قال: 
إنه جائزٌ غري واقع، وإذا صحّ هذا عنه فهو دليل عىل أنه جاهل هبذه الرشيعة املحمدية 
جهالً فظيعاً، وأعجب من جهله هبا حكاية من حكى عنه اخلالف يف كتب الرشيعة، فإنه 
عتدّ بخالف املجتهدين ال بخالف من بلغ يف اجلهل إىل هذه الغاية، وأما اجلواز فلم  إنام يُ
كَ اخلالف فيه إال عن اليهود، وليس بنا إىل نصب اخلالف بيننا وبينهم حاجة، وال هذه  حيُ
بأول مسألة خالفوا فيها أحكام اإلسالم حتى يذكر خالفهم يف هذه املسألة، ولكن هذا 

من غرائب أهل األصول».
املستصفى   ،(٢٥١) التبرصة  يف:   ( ووقوعاً جــوازاً  النسخ  (حكم  مسألة:  يف  انظر 
الناظر  وروضة   ،(١٧٢/٣) لآلمدي  واإلحكام   ،(٢٩٤/٣) واملحصول   ،(٢١٣/١)
(٢٩٢/١)، ورشح تنقيح الفصول (٣٠٣)، واإلهباج (١٠٨٤/٢)، ومجع اجلوامع مع 

رشح املحيل (٨٨/٢)، ورشح الكوكب املنري (٥٥٣/٣). 
(٢) انظر هذه املسألة وما جر فيها من كالم بني األصوليني يف: الرسالة (١٠٤)، وتقويم 
 ،(٢٣٦/١) واملستصفى   ،(٢٥٣/٢) والربهان   ،(٨٠٢/٣) والعدة   ،(٢٣٩) األدلة 

واملحصول (٣٤٧/٣)، وروضة الناظر (٢٣١/١)، والبحر املحيط (١٠٩/٤).
(٣) أي نسخ السنة للقرآن، انظر هذه املسألة يف: الرسالة (١٠٤)، واملستصفى (٢٣٦/١)،= 
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كاإلمجاع والقياس والتنبيه ناسخة(١)؟
التواتر  حيث  من  املنسوخ  قوة  يف  الناسخ  اعتبار  وأيضاً 

واآلحاد(٢).
- اخلالف يف جواز إثبات الناسخ حلكم  ومن مسائل الناسخ -أيضاً
نزل  وإذا  بدل(٤)،  غري  إىل  النسخ  وهكذا  املنسوخ(٣)،  احلكم  من  أثقل 

الناسخ فهل يكون نسخاً يف حق من مل يبلغه(٥)؟
مى بـ: (وجوه النسخ)  موا حتته عن ما يُسّ أما ما يتعلّق باملنسوخ: فتكلّ
العضد (١٩٥/٢)،  رشح  مع  احلاجب  ابن  وخمترص  لآلمدي (١٤٦/٣)،  =واإلحكام 

والبحر املحيط (١١٨/٤)، ورشح الكوكب املنري (٥٥٩/٣).
(١) انظر: املستصفى (٢٣٩/١)، واملحصول (٣٥٤/٣-٣٦١)، وروضة الناظر (٣٣٠/١-

٣٣٦)، والبحر املحيط (١٢٨/٤-١٤٢).
(٢) أي: هل يُنسخ القرآن ومتواتر السنة بأخبار اآلحاد؟ بعض األصوليني يذكر هذه املسألة 
أو  املنسوخ  من   أقو الناسخ  يكون  أن  رشوطه  من  إن  ويقول:  النسخ،  رشوط  كأحد 

مثله، فإن كان أضعف فال ينسخ؛ ألن الضعيف ال يزيل القوي وال يرفعه.
 ،(٢٦٤) والتبرصة   ،(٧٨٨/٣) والعدة   ،(٣٩٨/١) املعتمد  املسألة:  هذه  يف  انظر 
 ،(٣٢٧/١) الناظر  وروضة   ،(٢٠٩/٣) لآلمدي  واإلحكام   ،(٢٤٠/١) واملستصفى 

واملسودة (٢٠٢).
 ،(٧٨٥/٣) والعدة   ،(٣٨٥/١) املعتمد  يف:  وأمثلتها  املسألة  هذه  يف  اخلالف  انظر   (٣)
 ،(٣١٥/١) الناظر  وروضة   ،(١٣٧/٣) لآلمدي  واإلحكام   ،(٢٢٧/١) واملستصفى 

ورشح تنقيح الفصول (٣٠٨)، والبحر املحيط (٩٥/٤).
 ،(٢٥٧/٢) والربهان   ،(٤٩٣) اللمع  رشح  يف:  فيها  واخلالف  املسألة  هذه  انظر   (٤)
وروضة  لآلمدي (١٣٥/٣)،  واإلحكام  واملحصول (٣١٩/٣)،  والعدة (٧٨٣/٣)، 
املحيط  والبحر  واملسودة (١٩٨)،  الفصول (٣٠٨)،  تنقيح  ورشح  الناظر (٣١٣/١)، 

.(٩٣/٤)
الربهان  يف:  خالف  من  فيها  بينهم  وقع  وما  املسألة  هذه  يف  األصوليني  كالم  انظر   (٥)
واملستصفى   ،(٣٩٥/٢) اخلطاب  أليب  والتمهيد   ،(٨٢٣/٣) والعدة   ،(٢٥٦/٢)
واملسودة   ،(٣١٨/١) الناظر  وروضة   ،(١٦٨/٣) لآلمدي  واإلحكام   ،(٢٢٩/١)

(٢٢٣)، وتيسري التحرير (٢١٧/٣).



٢٩ 

وكان حديثهم يف هذا املوضع متوجهاً إىل نسخ القرآن الكريم؛ بحيث 
إنّ النسخ قد يكون نسخاً لتالوة اآلية دون حكمها، أو نسخاً حلكمها 

.(١) دون تالوهتا، أو نسخاً هلا معاً
الكتاب  بغري  الثابت  للحكم  النسخ  ه  توجّ عن  موا  تكلّ وكذلك 

والسنة، أي باإلمجاع أو القياس والتنبيه(٢).
وكذلك نسخ األخبار(٣)، ونسخ املقرون بكلمة التأبيد(٤).

موا حتته عن الطرق، واألوجه  أما ما يتعلّق بطرق معرفة النسخ فتكلّ
بـ: (دالئل  بعضهم  يه  يسمّ ما  أو  املنسوخ  من  الناسخ  هبا  يُعرف  التي 

النسخ)(٥).
وقبل االنتهاء من هذا املبحث جيدر العودة للتنبيه الذي ذكرته أول 
(١) انظر يف مسألة (وجوه النسخ) يف: املعتمد (٣٨٦/١)، والعدة (٧٨٠/٣)، واملستصفى 
الناظر  وروضة   ،(١٤١/٣) لآلمدي  واإلحكام   ،(٣٢٢/٣) واملحصول   ،(٢٣٤/١)
احلاجب  ابن  وخمترص   ،(١٩٨) واملسودة   ،(٣٠٩) الفصول  تنقيح  ورشح   ،(٢٩٤/١)

مع رشح العضد (١٩٤/٢)، والبحر املحيط (١٠٣/٤).
(٢) انظر: املستصفى (٢٣٩/١)، واملحصول (٣٥٤/٣-٣٦١)، وروضة الناظر (٣٣٠/١-

٣٣٦)، والبحر املحيط (١٢٨/٤-١٤٢).
(٣) انظر يف مسألة (نسخ األخبار) وتفصيالت األصوليني فيها وما جر بينهم من خالف 
يف بعض جزئياهتا يف: املعتمد (٣٨٧/١)، والعدة (٨٢٥/٣)، واملحصول (٣٢٥/٣)، 
واإلحكام لآلمدي (١٤٤/٣)، ومجع اجلوامع مع رشح املحيل وحاشية البناين (٨٥/٢)، 
 ،(٥٤١/٣) املنري  الكوكب  ورشح   ،(٩٨/٤) املحيط  والبحر   ،(١١١٤/٢) واإلهباج 

وتيسري التحرير (١٩٦/٣).
(٤) انظر يف مسألة (نسخ املقرون بكلمة التأبيد) يف: أصول اجلصاص (٢٠٨/٢)، واملعتمد 
املنري  الكوكب  ورشح   ،(٩٨/٤) املحيط  والبحر   ،(١١١٤/٢) والربهان   ،(٣٨٢/١)

(٥٤١/٣)، وتيسري التحرير (١٩٦/٣).
 ،(٨٢٩/٣) والعدة   ،(٤١٦/١) املعتمد  يف:  الطرق  تلك  عن  األصوليني  كالم  انظر   (٥)
 ،(١٨١/٣) لآلمدي  واإلحكام   ،(٣٧٧/٣) واملحصول   ،(٢٤٤/١) واملستصفى 
وروضة الناظر (٣٣٧/١)، ورشح تنقيح الفصول (٣٢١)، واملسودة (٢٣٠)، والبحر 

املحيط (١٥٢/٤)، ورشح الكوكب املنري (٥٦٣/٣).
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املؤلفات  مجيع  يف  وفاق  حمل  تكن  مل  املفردات  هذه  أن  وهو  املبحث، 
األصولية، ال من حيث ترتيبها، وال من حيث عناوينها، وهلذا نجد من 
ى بـ: (رشوط النسخ)، ويُدرج حتته كثرياً من  - ما يُسمّ يضيف -مثالً
املسائل التي بحثها غريه عىل وجه االستقالل والتفصيل، وهكذا نجد 
عنْون بعنوان يشمل أكثر من مسألة، كالعنونة بـ: (وقت النسخ)،  من يُ
ليدخل حتته: مسألة النسخ قبل التمكن من االمتثال، ومسألة: إذا نزل 

الناسخ فهل يكون نسخاً يف حق من مل يبلغه؟ 
املطلب الثاين

مسائل النسخ يف علم الناسخ واملنسوخ
م أن علم الناسخ واملنسوخ هو أحد العلوم املندرجة حتت ما   تقدّ
لآليات  تفسريهم  يف  املفرسون  كان  وقد  القرآن)،  (علوم  بـ:  مى  يُسّ
تلك  تفسري  عن  حديثهم  ثنايا  يف  النسخ  موضوع  يتناولون  القرآنية 
اآليات، انطالقاً من أنه ال يمكن تفسري اآلية عىل الوجه الصحيح إال 

مع اإلشارة لعروض النسخ هلا. 
 إال أن طائفة من املفرسين رأوا أنه البدّ من إفراد اآليات التي حصل 
عن  مستقلةٍ  خاصةٍ  مؤلفاتٍ  يف  منسوخة،  إهنا  عنها  قيل  أو   ، نسخٌ هلا 
كتب التفسري؛ ليتسنى هلم تصوير النسخ احلاصل يف تلك اآليات مع 
والتوسع  ثبوته،  عىل  املرتتبة  األحكام  بحث  يف  والتوسع  وجهه،  بيان 
- يف عرض األقوال املختلفة يف ثبوت النسخ من عدمه يف بعض  -أيضاً
التفسري  كتب  تتسع  ال  قد  أمورٌ  وهي  املختلفني،  أدلة  وطرح  اآليات، 
اخلاصة  املؤلفات  من  حصل  ما  غرار  عىل  فيها  والتوسع  لطرحها 
بالناسخ واملنسوخ، وهو أمرٌ سلكه املفرسون مع أفرع أخر من فروع 
(علوم القرآن)، وليس مع علم (الناسخ واملنسوخ) بخصوصه، مثل 
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ما أفردوا: (أسباب النزول)(١) و(معرفة إعراب القرآن)(٢) و(الوقف 
واالبتداء)(٣) و(تشبيه القرآن واستعارته)(٤) و(املد والقرص)(٥) وغريها 
من العلوم التي قد ال تكون من صميم تفسري القرآن الكريم إال أهنا 

معينةٌ عليه. 
واملنسوخ  الناسخ  موضوع  أفردت  التي  املؤلفات  يف  نظرنا  وإذا 
، عىل غرار: كتاب (الناسخ واملنسوخ يف القرآن العزيز وما فيه  استقالالً
أسباب  يف  النقول  و(لباب  للواحدي)،  النزول  (أسباب  العلم:  هذا  يف  املؤلفات  ومن   (١)
ومل  األسباب)  بيان  يف  باسم: (العجاب  كتاب  حجر  ابن  وللحافظ  للسيوطي،  النزول) 
حتقيق  من  أفدت  وقد  النساء،  سورة  من  والثامنني  السابعة  اآلية  إىل  وصل  بل  يكمله، 

كتاب اإلتقان بأن الكتاب مطبوع.
انظر: اإلتقان يف علوم القرآن (١٨٩/١)، وأبجد العلوم (٤٧/٢).

(٢) ومن املؤلفات يف هذا العلم: (كتاب مشكل إعراب القرآن) ملكي بن أيب طالب القييس 
مطبوع-،  -وهو  العكربي  البقاء  أليب  القرآن)  إعراب  يف  و(التبيان  مطبوع-  -وهو 
و(الدرّ املصون يف علوم الكتاب املكنون) لشهاب الدين أمحد بن يوسف احللبي املشهور 
بـ (السمني) -وهو مطبوع-، و(املجيد يف إعراب القرآن املجيد) أليب إسحاق السفاقيس 

بعت-. -وقد أفدت من حتقيق كتاب اإلتقان بأن قطعة من الكتاب قد طُ
انظر: اإلتقان يف علوم القرآن (١٢١٩/٤)، وأبجد العلوم (٧٠/٢).

وكتاب  النحاس،  جعفر  أليب  واالئتناف)  (القطع  كتاب  العلم:  هذا  يف  املؤلفات  ومن   (٣)
يف  وكتاب (املكتفى  األنباري،  البن  وجل)  عز  اهللا  كتاب  يف  واالبتداء  الوقف  (إيضاح 

الوقف واالبتداء) للداين.
انظر: اإلتقان يف علوم القرآن (٥٣٩/٢) وأبجد العلوم (٤٧١/٢) 

القاسم  أليب  القرآن)  تشبيهات  يف  (اجلامن  كتاب  الفن:  هذا  يف  املفردة  املؤلفات  ومن   (٤)
العلم:  هذا  عن  اإلتقان  يف  السيوطي  وقال  مطبوع-،  البغدادي -والكتاب  ندار  البُ ابن 
«التشبيه نوعٌ من أرشف أنواع البالغة وأعالها». اإلتقان (١٥٣٥/٤)، وقال يف أبجد 
وقال:  التفسري،  علم  فروع  من  اخلري  أبو  «ذكره  العلم-:  هذا  (١٢٧/٢) -عن  العلوم 
ال  كام  البيان  علم  مباحث  من  إذاً  فهو  انتهى،  البالغة».  أنواع  أرشف  من  نوعٌ  التشبيه 

خيفى. 
ران  هْ ران أمحد بن احلسني بن مِ هْ (٥) ومن املؤلفات املفردة يف هذا الفن: كتاب (املدات) البن مِ

النيسابوري. 
انظر: اإلتقان يف علوم القرآن (٦١٥/٢).
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من الفرائض والسنن) أليب عبيد القاسم بن سالم(١) (ت ٢٢٤هـ)(٢). 
٣٣٨هـ)،  (ت  النحاس(٣)  جعفر  أليب  واملنسوخ)  (الناسخ  وكتاب 
(ت  سالمة  البن  الكريم)  القرآن  يف  واملنسوخ  (الناسخ  وكتاب 
حصل  التي  لآليات  االستقرائي  بالتتبع  عنيت  أهنا  وجدنا  ٤٢٠هـ)، 
فيها النسخ، ودراستها تفسرياً، وكذلك عرض اخلالف والتوصل إىل 
الراجح يف حصول النسخ من عدمه، وإن كانت تلك املؤلفات تتاميز 
وتتفاوت يف اهتاممها ببعض القضايا األخر؛ كاهتامم بعضها بقضية 

األسانيد عند عزو اآلراء يف ثبوت النسخ أو عدمه لقائليها.
ومن هنا يمكن القول بأن املؤلفات اخلاصة بالناسخ واملنسوخ هي 
أشبه ما يكون بتفاسري خاصة باآليات التي عرض هلا النسخ، إال أن تلك 
املؤلفات اهتمت بجانب النسخ أكثر من اهتاممها باجلوانب التفسريية 
والنحو  اللغة  يف  بارع  إمام  عبيد،  بأيب  املشهور  البغدادي،  اهلرويّ  م  سالّ بن  القاسم  هو   (١)
والتفسري والقراءات واحلديث والفقه. من مؤلفاته: كتاب (األموال) و(غريب القرآن) 

و(غريب احلديث) و(فضائل القرآن). 
انظر يف ترمجته: هتذيب األسامء واللغات (٢٥٧/٢)، وبغية الوعاة (٢٥٣/٢)، وطبقات 
النبالء  أعالم  وسري   ،(٢٥٤/١٦) األدباء  ومعجم   ،(٣٢/٢) للداودي  املفرسين 

.(٤٤٩/١٣)
(٢) هبة اهللا بن سالمة بن نرص بن عيل، أبو القاسم الرضير، املقرئ املفرس النحوي، كان من 
أعلم الناس وأحفظهم للتفسري، وكان زاهداً تقياً ورعاً، كانت له حلقة علمية يف جامع 

املنصور. 
انظر يف ترمجته: تاريخ بغداد (٧٠/١٤)، وطبقات املفرسين للداودي (٣٤٨/٢)، وبغية 

الوعاة (٣٢٣/٢)، والبداية والنهاية (٣٤٥/١٢).
(٣) هو أمحد بن حممد بن إسامعيل بن يونس املرادي املرصي، املشهور بأيب جعفر النحاس، 
أحد أئمة النحو واللغة والتفسري، رو عن أيب عبدالرمحن النسائي، وأخذ النحو عن أيب 

احلسن عىل بن سليامن األخفش. 
من مؤلفاته: (الناسخ واملنسوخ) و(القطع االئتناف) وغريها. 

املفرسين  وطبقات   ،(٢٦٣/١) الوعاة  وبغية   ،(١٠١/١) الرواة  إنباه  ترمجته:  يف  انظر 
(٣٧/١)، وسري أعالم النبالء (٤٠١/١٥).
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األخر كبيان معنى املفردات القرآنية أو احلديث حول القراءات... 
عنَ باجلانب النظري من  ة يف غالبها مل تُ إلخ، كام أن تلك الكتب املستقلّ
جوانب النسخ كتحقيق معنى النسخ االصطالحي، والفرق بينه وبني 

التخصيص ورشوط النسخ ونحوها(١). 
بن  لقتادة  املنسوب  تعاىل)  اهللا  كتاب  يف  واملنسوخ  (الناسخ  فكتاب:  املثال  سبيل  وعىل   (١)
واملنسوخ،  الناسخ  يف  املؤلفة  الكتب  أوائل  من  وهو  ١١٧هـ)،  (ت  السدويس  دعامة 
النسخ  عن  حديثٍ  دون  ونواسخها،  املنسوخة  اآليات  عن  باحلديث  مبارشة  مؤلفه  بدأ 
(البقرة:   (l  k  j  i  h) تعاىل:  بقوله  بدأ  حيث  ومسائله،  ورشوطه  وتعريفه 
 ({ z y x w vu t s) تعاىل:  بقوله  منسوخة  وأهنا   ،(١١٥

(البقرة: ١٤٤).
م: (الناسخ واملنسوخ يف  وال خيتلف احلال كثرياً بالنسبة لكتاب أيب عبيد القاسم بن سالّ
أول كتابه من  استثنينا ما ذكره يف  إذا  إال  والسنن)؛  الفرائض  وما فيه من  القرآن العزيز 
والنسأ  للنسخ  معنى  من  ذكره  وما  ومنسوخه،  القرآن  ناسخ  علم  فضل  حول  حديث 
ذلك  بعد  رشع  ثم  والسنة،  الكتاب  يف  النسخ  أقسام  من   - -أيضاً ذكره  وما  والنيسء، 
، وهو ما يدل عليه عنوان  باحلديث عن النسخ سواء أكان نسخاً آليات أم لفرائض وسننٍ

كتابه. 
ويمكن القول بأن بداية االهتامم باجلوانب النظرية ملوضوع النسخ بدأ يظهر عىل يد أيب 
جعفر النحاس (ت٣٣٨هـ)؛ حيث ذكر يف مقدمة كتابه (الناسخ واملنسوخ) احلكمة من 
النسخ يف الرشيعة، وناقش منكري النسخ، وذكر خالف العلامء يف جريان النسخ يف األخبار 
ثم  املنسوخة،  اآليات  عن  احلديث  ثنايا  يف  وروده  موضع  عىل  حميالً  اإلمجال،  سبيل  عىل 
ذكر أمهية معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه والرتغيب فيه، ثم ذكر خالف العلامء يف جريان 
النسخ بني القرآن والسنة، وأعقب ذلك بتعريف النسخ، وأرضبه، وأنه قد يكون نسخاً 
حاً  ق بني النسخ والبداء، مرصّ للحكم والتالوة، أو للتالوة دون احلكم، أو العكس، ثم فرّ
بأن غالب كتب الناسخ واملنسوخ مل تذكر هذا الفرق بينهام، وأن عدم التفريق كان سبباً 

لوقوع الكثريين يف الغلط، ثم رشع بعد ذلك يف ذكر ناسخ القرآن ومنسوخه. 
٤١٠هـ)  (ت  سالمة  البن  الكريم)  القرآن  يف  واملنسوخ  (الناسخ  كتاب  يكون  وقد 
- غري بعيد عن كتاب أيب جعفر النحاس من حيث االهتامم بالنواحي  -وهو متأخرٌ أيضاً
النظرية والتأصيلية ملوضوع النسخ؛ حيث ذكر يف مقدمة كتابه أمهية معرفة الناسخ من 
علامء  عن  املعتادة  التقسيم  بعمليات  بدأ  ثم  لغوي،  بتعريفٍ  النسخ  عرّف  ثم  املنسوخ، 
م النسخ إىل نسخ تالوة  الناسخ واملنسوخ وكذلك من ألّف يف علوم القرآن، حيث قسّ
م السور من حيث=  وحكم، ونسخ تالوة دون حكم، ونسخ حكم دون تالوة، ثم قسّ
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ويمكن القول بأن مكي القييس(١) (ت ٤٣٧هـ) هو أول من مجع 
االستقرائي  واجلانب  النسخ،  ملوضوع  التأصييل  النظري  اجلانب  بني 
املشهور:  كتابه  يف  وذلك  ناضجة،  واضحة  منهجية  بصورة  التطبيقي 
(اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ومعرفة أصوله واختالف الناس 
ما  وهو  اجلانبني،  بني  اجلمع  ذلك  عن  معربٌ  الكتاب  فاسم  فيه)، 
هذا  يف  ما  يل  ظهر  قال: «وملا  حيث  كتابه،  مقدمة  يف  املؤلف  به  ح  رصّ
إليه  واحلديث  والقرآن  العلم  بطالب  وما  واملنفعة،  الفائدة  من  العلم 
مني يف علم الناسخ واملنسوخ، مما  من احلاجة، تتبعت أكثر كتب املتقدّ
كتبهم،  يف  ق  تفرّ ما  الكتاب  هذا  يف  فجمعت  إجازة،  أو  رواية  فيه  يل 
فيه  واختلفت  قوهلم،  فيه  تباين  وما  منهم،  واحدٍ  كتاب  عليه  حيتوِ  ومل 
منها  فيه  فجمعت  الفقه،  يف  األصول  أهل  كتب  تتبعت  ثم  روايتهم، 
مات يف الناسخ واملنسوخ، وقد أغفلها أو أكثرها كل من ألّف يف  مقدّ

الناسخ واملنسوخ، فهي أصول ال يُستغنى عنها»(٢).
=وجود الناسخ واملنسوخ فيها، وأن منها ما مل يدخله الناسخ واملنسوخ، ومنها ما يوجد 
فيه الناسخ دون املنسوخ، ومنها ما يوجد فيها املنسوخ دون الناسخ، ثم بعد ذلك حتدث 
عن دخول النسخ لألخبار وخالف العلامء يف ذلك، ثم رشع بعد هذه املقدمة اليسرية يف 

ذكر الناسخ واملنسوخ يف القرآن.
وابن  النحاس  عند  للنسخ  والتأصيلية  النظرية  بالنواحي  االهتامم  هذا  أن  يبقى  ولكن 
ما  عىل  (اإليضاح)  كتابه  يف  القييس  مكي  عند  املوجود  بذلك  مقارنته  يمكن  ال  سالمة 

سيأيت بيانه.
من  كان  املالكي،  القريواين  القييس  حممد  أبو  حممد،  بن  وش  محُّ طالب  أيب  بن  مكي  هو   (١)
القرآن  لناسخ  (اإليضاح  كتاب  مؤلفاته:  من  ومنسوخه.  القرآن  بناسخ  الناس  أعرف 
ومنسوخه ومعرفة أصوله، واختالف الناس فيه) و(الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ 

التالوة) و(رشح كال وبىل ونعم، والوقف عىل كل واحد منهنّ يف كتاب اهللا عز وجل).
األعيان (٣٦٣/٤)،  ووفيات  للداودي (٣٣٧/٢)،  املفرسين  طبقات  ترمجته:  يف  انظر 

وإنباه الرواة (٣١٣/٣).
(٢) اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، (٤٠).
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والنظر والقراءة يف مقدمات الناسخ واملنسوخ التي ذكرها يف أول 
ل عىل ذلك االهتامم ويشهد عىل النضج يف اجلمع بني اجلانبني  كتابه يدّ
النظري والتطبيقي ملوضوع النسخ، وإن كانت طريقته يف ذكره لكثري 
من القضايا األصولية يف تلك املقدمات مل تكن عىل طريقة األصوليني 
يف بحثهم هلا، من حيث عرض املسائل واالستدالل ومناقشة املخالفني، 
وإنام كان يذكرها عىل سبيل اإلجياز واالختصار؛ ألجل أن يبني عليها 
من  كثري  يف  عدمه  أو  النسخ  وقوع  يف  وترجيحاته  اختياراته  من  كثرياً 
اإلشارة  بعد  مواضع  عدة  يف  فيها  األصوليني  كالم  إىل  حميالً  اآليات، 

إليه بإجياز. 
ويكفي القول بأن تلك املقدمات التي ذكرها يف أول الكتاب، والتي 
حوت مجلة كبرية من القضايا التأصيلية استغرقت قرابة ستني صفحة، 

وهذا أمرٌ مل يسبقه إليه النحاس وال ابن سالمة وال غريمها. 
علامء  دراسة  بني  املقارنة  يف  اخلوض  -قبل  اإلشارة  من  والبدّ 
هلذا  واملنسوخ  الناسخ  علامء  دراسة  وبني  النسخ،  ملبحث  األصول 
للنسخ  القرآن  علامء  دراسة  أن  وهي:  أال  مهمة،  مسألة  إىل  املبحث- 

كانت يف ثالثة مواضع، هي: 
التي •  لآليات  تفسريهم  عند  والسيام  عموماً،  التفسري  كتب 

حتدثت عن النسخ. 
كتب علوم القرآن والدراسات القرآنية. • 
كتب الناسخ واملنسوخ. • 

عمل  ترشح  كانت  واملنسوخ  الناسخ  كتب  بأن  القول  ويمكن 
املفرسين، وتعاملهم مع آيات النسخ، أما كتب علوم القرآن والدراسات 
القرآنية فكانت تُعرّف وترشح -وإن عىل سبيل االختصار واإلجياز- 
الناسخ  أدرجت  بحيث  واملنسوخ؛  الناسخ  كتب  أصحاب  عمل 

واملنسوخ كأحد فنون أو أفرع علوم القرآن. 
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قة بموضوع النسخ -بالنسبة  ومن هنا كان غالب املادة العلميّة املتعلّ
وهذا  واملنسوخ،  الناسخ  كتب  يف  موجودة  القرآن-  علامء  لدراسة 
مؤلفاته  بني  مقارنة  لعقد  واملنسوخ  الناسخ  علم  اختياري  سبب  هو 
يف  أين  عىل  النسخ،  موضوع  بحث  حيث  من  الفقه  أصول  ومؤلفات 
التفسري  (كتب  اآلخرين  املوضعني  أغفل  لن  املقارنة  لتلك  عقدي 

عموماً وكتب علوم القرآن) متى ما اقتىض املقام ذلك. 



٣٧ 

املبحث الثالث
املقارنة بني دراسة األصوليني ملوضوع النسخ
وبني دراسة علامء الناسخ واملنسوخ له

ويمكن وضع هذه املقارنة يف النقاط اآلتية:
باالهتامم  النسخ  ملوضوع  بحثهم  يف  األصوليني  طريقة  متتاز   .١
والرتكيز عىل النواحي النظرية والتأصيلية هلذا املوضوع، من حيث كونه 
عارضاً من عوارض الدليل النقيل، ورشطاً من رشوط االستدالل به، 
والشك  الفقه،  أصول  ملوضوعات  بحثهم  يف  األصوليني  عادة  وهذه 
 إىل وجود بعض املسائل  أن مثل هذا الرتكيز عىل النواحي النظرية أدّ
التي قد يتوقف أمامها الناظر من حيث أثرها الكبري يف الفقه الذي هو 
- عن النسخ هل هو رفعٌ  املقصد من عملية التأصيل، كاحلديث -مثالً
يكون  أن  إما  الرفع  ألن  رفعاً؛  ليس  أنه  من  هناك:  قيل  وما  ؟  بيانٌ أو 
لثابت؛ فال يمكن رفعه، أو لغري ثابت؛ فال حاجة لرفعه(١)، وال شك 
- أن مثل هذا التوغل يف التنظري كان من أسبابه تأثر علم أصول  -أيضاً
الفقه بعلم الكالم وطريقة أهله، وهو أمرٌ معروفٌ ومستقرٌ مل يكن أثره 
يف بعض املسائل األصولية بل يف كثري منها؛ إن مل يكن يف أكثرها، بل 
يف طريقة التأليف يف أصول الفقه عموماً؛ والسيام عىل طريقة اجلمهور 

ى بـ (طريقة املتكلِّمني). أو ما تُسمّ
واملستصفى   ،(٥٥/٢) الرسخيس  وأصول   ،(٢٠٠/٢) اجلصاص  أصول  انظر:   (١)

(٢٠٨/١)، واإلحكام لآلمدي (١٠٤/٣).



 ٣٨

باجلوانب  اهتموا  واملنسوخ  الناسخ  علامء  أن  نجد  املقابل  يف  بينام 
القرآنية  لآليات  االستقرائية  الدراسة  أي  النسخ،  ملوضوع  التطبيقية 
ق  التحقّ حماولة  مع  نسخها،  يف  خالف  حصل  التي  أو  املنسوخة 
والتحقيق يف ذلك، مع عدم الرتكيز عىل اجلوانب النظرية التأصيلية، 
مة املؤلّفة يف علم الناسخ واملنسوخ، ولعل  والسيام تلك الكتب املتقدّ
من  كان  النسخ  ملوضوع  والتأصيلية  النظرية  باجلوانب  االهتامم  عدم 
اآليات  من  كثري  يف  النسخ  معنى  ق  حتقّ يف  اخلالف  حصول  أسباب 
ع يف دعو النسخ يف كثري من اآليات التي مل حيصل  القرآنية، أو التوسّ
عندما  ٤٣٧هـ)  (ت  القييس  مكي  إليه  أملح  ما  وهو  النسخ(١)،  فيها 
منها  فيه  فجمعت  الفقه،  يف  األصول  أهل  كتب  تتبعت  ثم  قال: «... 
(١) ومن هذا التوسع: اعتبار بعض علامء الناسخ واملنسوخ لآليات التي أبطلت ما كان عليه 
أهل اجلاهلية من أعامل باطلة من قبيل النسخ، فقد انتقد مكي القييس مثل هذا الترصف 
ع يف دعو النسخ، حيث يقول يف (اإليضاح) (٩٣): «اعلم أن  الذي ترتب عليه التوسّ
أكثر القرآن يف أحكامه وأوامره ونواهيه ناسخٌ ملا كان عليه من كان قبلنا من األمم؛ إال 
نا اهللا عليه مما كانوا عليه، فالواجب أن ال يُذكر يف الناسخ واملنسوخ آية نسخت ما  ما أقرّ
كانوا عليه من دينهم وفعلهم، ولو لزم ذكر ذلك لوجب إدخال أكثر القرآن يف الناسخ؛ 
ألنه ناسخ ملا كانوا عليه من رشكهم، وما أحدثوه من أحكامهم، ولكثري مما فُرض عليهم، 
، وقد أدخل أكثر املؤلّفني يف الناسخ  وإنام حق الناسخ واملنسوخ أن تكون آيةٌ نسخت آيةً

واملنسوخ آياتٍ كثرية... وكان حق هذا أن ال يُضاف إىل الناسخ واملنسوخ». 
وقريب من هذا االنتقاد ما ذكره السيوطي من اعتبار ما أُمر به لسبب ثم زال ذلك السبب 
به  أُمر  ما  «الثالث:  النسخ-:  أقسام  عن  يتكلم  -وهو  قال  حيث  النسخ،  قبيل  من  أنه 
لسبب ثم يزول السبب كاألمر حني الضعف والقلة بالصرب والصفح، ثم نُسخ بإجياب 
أ، كام قال تعاىل: (& ')  القتال، وهذا يف احلقيقة ليس نسخاً، بل هو من قسم املُنْسَ
(البقرة: ١٠٦)، فاملنسأُ هو األمر بالقتال إىل أن يقو املسلمون، ويف حال الضعف يكون 
احلكم وجوب الصرب عىل األذ، وهبذا يضعف ما هلج به كثريون من أن اآليات يف ذلك 
جيب  ورد  أمرٍ  كل  أن  بمعنى  املنسأ،  من  هي  بل  كذلك،  وليس  السيف،  بآية  منسوخة 
نتقل بانتقال تلك العلة إىل حكمٍ آخر،  امتثاله يف وقتٍ ما لعلةٍ تقتيض ذلك احلكم، ثم يُ
وليس بنسخ، إنام النسخ اإلزالة حتى ال جيوز امتثاله» أ. هـ من اإلتقان يف علوم القرآن 

 .(١٤٣٨/٤)



٣٩ 

مقدمات يف الناسخ واملنسوخ، وقد أغفلها أو أكثرها كل من ألّف يف 
كتب  يف  ووجدت  عنها،  يُستغنى  ال  أصولٌ  فهي  واملنسوخ،  الناسخ 
الناسخ واملنسوخ أشياء دخل فيها وهمٌ ونُقلت عىل حاهلا، وأشياء ال 
يلزم ذكرها يف الناسخ واملنسوخ، وأشياء ال جيوز فيها النسخ....»(١). 
والتطبيقي  النظري  اجلانبني  بني  اجلمع  أن  إىل  إشارة  كالمه  يف  فكأن 
حيقق اخلروج بتصور صحيح ملوضوع النسخ وحتقيق وقوعه يف آحاد 

الصور.
ومع أنه دعا ملثل هذا املزج واجلمع وطبّقه يف كتابه إال أنه -وهذا 
اصطالحياً  تعريفاً  م  يقدّ مل  النظرية-  النواحي  عىل  الرتكيز  عدم  شاهد 

للنسخ، بل اكتفى بتعريفه من الناحية اللغوية(٢). 
(١) اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (٤٠).

ق الكتاب الدكتور أمحد حسن فرحات (١٧):  (٢) انظر: املصدر السابق (٤١)، ويقول حمقّ
«ونالحظ عىل هذا الباب أن مكياً مل يعرّف فيه النسخ يف االصطالح تعريفاً عاماً، وإنام 
تق منها، وجعل النسخ يف القرآن يدور عىل املعنيني  فه بناء عىل املعاين اللغوية التي اشُ عرّ
م لنا تعريفني للنسخ ال تعريفاً واحداً يضم  اللغويني الثاين والثالث، وبذلك يكون قد قدّ
القسمني، ولعل الذي دعاه لذلك مراعاته للمعنى اللغوي للنسخ، وال نستطيع أن نعترب 
كل  يشمل  للنسخ  عاماً  تعريفاً  م  يقدّ أنه  بعد  فيام   سنر ألننا  منهجياً؛  خطأ  العمل  هذا 
حاالته، وذلك أثناء حديثه عن الفرق بني النسخ والتخصيص واالستثناء»، وعندما جاء 
املنسوخ  حكم  إزالة  قال: «والنسخ:  واالستثناء  والتخصيص  النسخ  بني  للتفريق  مكي 
كله بغري حرف متوسط، ببدل حكم آخر أو بغري بدل يف وقت معني، فهو بيان األزمان 
التي انتهى إليها العمل بالفرض األول، ومنها ابتدأ الفرض الثاين الناسخ لألول» أ. هـ 
اصطالحياً -باملعنى  تعريفاً  اعتبارها  يمكن  ال  العبارة  هذه  ومثل   ،(٧٤) اإليضاح  من 
الدقيق- للنسخ، والسيام أنه ذكرها يف سياق التفريق بني النسخ وغريه، ومل يذكرها يف 
الباب الذي عقده لبيان معنى النسخ (ص٤١ من اإليضاح)، ثم إهنا إىل الرشح والبيان 
أقرب منها إىل التعريف االصطالحي، ومن جهة ثالثة أننا لو اعتربنا هذه العبارة تعريفاً 
معرفة  توقف  جهة  من  التعريفات،  يف  املمنوع  الدور  عليه  لرتتب  للنسخ  اصطالحياً 
د  النسخ يف تعريفه عىل معرفة املنسوخ والناسخ الواردين يف هذه العبارة، وكل هذا يؤكّ

عدم تركيزه عىل اجلانب النظري لتعريف النسخ.



 ٤٠

ه ال يمكن اجلزم بتخطئته ولكنه عىل األقل يُعطي  ومثل هذا التوجّ
بالنواحي  واملنسوخ  الناسخ  علامء  اهتامم  عدم  عىل  واضحاً  تصوراً 
أن  كام  املقارنة،  عملية  من  املقصود  هو  وهذا  للموضوع،  النظرية 
والتطبيقي  النظري  اجلانب  بني  مجع  من  أوائل  من  وهو  العامل،  هذا 
ملوضوع النسخ -بحسب ترصحيه، وهو صاحب مكانةٍ علميةٍ رفيعةٍ 
إال  هو  ما  النسخ  ملوضوع  أصول  من  ذكره  ما  بأن  ح  يرصّ فنه-  يف 
أصول  من  أصل  كل  يف  أتينا  قد   ...» يقول:  حيث   ، يسريةٌ إشاراتٌ 
وتنّبه  العامل  ر  تذكّ بإشارة  واالستثناء  والتخصيص  واملنسوخ  الناسخ 
مع  ورشحناه  بيان،  مع  ذلك  كل  واخترصنا  اجلاهل،  وتفيد  الغافل 

إجياز...»(١).
من  النسخ  موضوع  بحثوا  األصوليني  بأن  القول  يمكن  هنا  ومن 
جانبه النظري التأصييل مستشهدين وممثلني بوقائع حصل فيها النسخ 
املوضوع  جلوانب  أقسام  من  يذكرونه  ما  عىل  التمثيل  قبيل  من  إما 
التأصيلية، أو من قبيل االستدالل هبا يف دائرة دليل الوقوع الذي يعدُّ 
هو  األهمّ  يبقى  حال  كل  وعىل  اخلالفية،  املسائل  يف  األدلة   أقو من 
للموضوع،  واالستقرائية  التطبيقية  اجلوانب  إىل  نظرهم  توجه  عدم 
األصوليني  بعض  استثنينا  إذا  إال  وتكرارها،  أمثلتهم  ة  قِلّ نجد  وهلذا 
يف  توسعه  تلحظ  الذي  ٢٠٤هـ)  (ت  الشافعي  اإلمام  رأسهم  وعىل 
رضب األمثلة والشواهد يف موضوع النسخ حتى خييل إليك يف بعض 
نسخها،  يف  خالف  حصل  التي  أو  املنسوخة  اآلية  يفرس  أنه  املواضع 
ويستنبط أحكامها، وحيكي خالف العلامء يف ذلك احلكم املستنبط(٢)، 
التي  األدلة  تتبع  يقصد  ال  أنه  عىل  التنبيه  عىل  ذلك  مع  حيرص  أنه  إال 
وقع فيها النسخ واحلديث حوهلا وإنام غرضه احلديث عن أصل املسألة 

(١) اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (١٠٢).
- املواضع التالية يف الرسالة (ص ١٠٨، ١١٠-١٢٨، ١٨١-١٩٣). (٢) انظر -مثالً



٤١ 

التي سيقت تلك اآلية أو الواقعة لالستدالل أو التمثيل عليها(١)، أي أن 
غرضه اجلانب التأصييل للمسألة ال اجلوانب االستقرائية التطبيقية. 

قٌ يف  ومن ذلك قوله: «... ويف القرآن ناسخٌ ومنسوخٌ غري هذا، مفرّ
مواضعه يف كتاب (أحكام القرآن) (٢)، وإنام وصفت منه مجالً يُستدل 
سكت  مما  األصل  يف  كافيةٌ  أهنا  ورأيت  معناها،  يف  كان  ما  عىل  هبا 

عنه...»(٣). 
ويف موضع آخر قال -بعد أن ساق مجلة من أوجه النسخ وأمثلته-: 
«... ويف هذا داللة عىل ما كان يف مثل معناها، إن شاء اهللا، وكذلك له 
قٌ يف  أشباهٌ يف كتاب اهللا، قد وصفنا بعضها يف كتابنا هذا، وما بقي مفرّ

أحكام القرآن والسنة يف مواضعه...»(٤).
ومفهوم  النسخ،  بمفهوم  اهتموا  األصوليني  أن  م  تقدّ ما  وخالصة 
املسائل املندرجة حتت هذا املبحث، أي أن اهتاممهم كان باملفاهيم، أما 
علامء الناسخ واملنسوخ فاهتموا باملصدقات، أي ما يصدق عليه ذلك 
باجلانب  واهتاممهم  النسخ،  ملوضوع  التطبيقي  اجلانب  وهو  املفهوم، 

التطبيقي أخذ أشكاالً وصوراً عديدة:
- فهم من جهة حاولوا االستفادة من اجلوانب النظرية، أي جانب 
كثرياً  ْرجون  خيُ نجدهم  وهلذا  النسخ،  مفهوم  مناط  حتقيق  يف  املفاهيم 
- ملسألة أن السنة ال تنسخ القرآن، وأن القرآن ال ينسخه إال قرآنٌ مثله،  (١) كتأصيله -مثالً
انظر: الرسالة (١٠٢)، وتأصيله ملسألة أن السنة ال ينسخها إال سنة وال تُنسخ بالقرآن، 
من  الناسخ  موضع  عىل  تدل  قد  السنة  أن  ملسألة  وكتأصيله   ،(١٠٤) الرسالة  انظر: 
القرآن، انظر: الرسالة (١٠٨)، وكتأصيله ملسألة الناسخ واملنسوخ الذي تدل عليه السنة 

واإلمجاع، انظر: الرسالة (١٣٣).
(٢) يقصد كتابه: (أحكام القرآن). 

(٣) الرسالة (١٢٧). 
(٤) الرسالة (١٨٩).



 ٤٢

حصول  باعتبار  النسخ  قبيل  من  مون  املتقدّ اعتربها  التي  الوقائع  من 
هو  كام  اآليات(١)،  تلك  يف  الرفع-  هو  اللغوي -الذي  باملعنى  النسخ 
؛ ألن ذلك  فع من أمور اجلاهلية بأنه نسخٌ هم العتبار ما رُ احلال يف ردّ
(٢)، وهو أمرٌ البد منه يف حقيقة  الرفع مل يرد عىل ما ثبت بخطابٍ سابقٍ
كثري  العتبار  هم  ردّ  - -أيضاً وهكذا  ة،  املستقرّ االصطالحية  النسخ 
أو  التخصيص  من  هلا  واعتبارهم  النسخ،  قبيل  من  بأهنا  الوقائع  من 
لكنه  الرفع،  حتقق  قضية  يف  النسخ  مع  اشرتكت  وإن  وهي  االستثناء، 
كالم  يف  منه  أعمّ  املتقدمني  عند  النسخ  أن  وهو  املعنى  هذا  إىل  الشاطبي  أشار  وقد   (١)
مون النسخ عىل تقييد املطلق، وعىل ختصيص العام، وعىل  األصوليني، فقد يطلق املتقدّ
- عىل رفع احلكم الرشعي بدليل رشعي متأخر،  بيان املبهم واملجمل، كام يطلقونه -أيضاً
وهذا املعنى األخري هو مقصود األصوليني بمصطلح النسخ، وقد بنيّ سبب استسهال 
مرادٍ  غري  أمرٍ  وجود  يف  تشرتك  مجيعاً  األمور  هذه  أن  وهو  اإلطالق،  هذا  ملثل  مني  املتقدّ
بالتكليف، وأمرٍ آخر اقتىض رفع ما جاء يف األمر األول، وهذا موجود يف تقييد املطلق، 

وختصيص العام، وبيان املجمل، وكذلك النسخ بمعناه الضيق عند األصوليني.
مني يف إطالق النسخ،  ع املتقدِّ وقد ساق الشاطبي عدداً كبرياً من األمثلة التي تبنيّ توسّ
 (ª © ¨) تعاىل:  قوله  يف  قال  أنه  عباس   ابن  عن  وي  رُ ما  ذلك  ومن 
 (Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼) تعاىل:  بقوله  منسوخ  أنه   (٢٢٤ (الشعراء: 
(الشعراء: ٢٢٧)، مع أن هذا من قبيل التخصيص وليس من النسخ يف االصطالح األصويل 

 ² ± °) تعاىل:  قوله  يف  الصامت   بن  وعبادة  الدرداء  أيب  عن  وي  ورُ املتأخر، 
μ  ́³) (املائدة: ٥) أنه ناسخ لقوله تعاىل: (W V U T S R Q P) (األنعام: 
وي عن عطاء  - من التخصيص وليس من النسخ، وكذلك ما رُ ١٢١) مع أن هذا -أيضاً
يف قوله تعاىل: (. / 0 1 2) (النساء: ٢٤) أنه منسوخ بالنهي عن نكاح املرأة 

عىل عمتها أو عىل خالتها، وهذا من باب التخصيص وليس من النسخ.
والذي يظهر أن املقصود باملتقدمني الذين نُقل عنهم مثل هذا التوسع يف إطالق النسخ 
ناسخه  عن  واحلديث  الكريم  القرآن  لتفسري  تصدوا  ممّن  مني  املتقدِّ التفسري  ة  أئمّ أهنم 
نقل  حيث  التوسع،  ذلك  عىل  تدل  أمثلة  الشاطبي  عنهم  نقل  فيمن  والنظر  ومنسوخه، 

ي ووهب بن منبه وغريهم.  عن ابن عباس وابن مسعود  وعن عطاء وقتادة والسدّ
يف  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  كالم   - -أيضاً وانظر   ،(٣٤٤/٣-٣٦٤) املوافقات  انظر: 

جمموع الفتاو (٢٩/١٣، ٢٧٢) حيث أشار إىل معنىً قريبٍ من هذا املعنى. 
(٢) انظر: اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (٩٣). 



٤٣ 

ذلك  ومثل  املتأخر(١)،  االصطالحي  النسخ  باب  يف  املراد  الرفع  ليس 
فع مما كان رشعاً ملن قبلنا، وكذلك رفع ما أُمر به لسبب  إخراجهم ملا رُ
ثم  والصفح،  بالصرب  والقلة  الضعف  حني  كاألمر  السبب،  يزول  ثم 
مفهوم  قون  حيقّ احلاالت  هذه  مثل  يف  وهم  القتال(٢)،  بإجياب  نُسخ 
ره األصوليون وإن كان بعض متقدمي املفرسين ومن  النسخ الذي قرّ
ألّف يف الناسخ واملنسوخ مل يتقيد هبذا املفهوم الذي هو يف حقيقته رفعٌ 

 . بمعنى خاصٍ وضيَّقٍ
هو  واملنسوخ  الناسخ  علامء  عمل  يكون  قد   أخر حاالت  ويف   -
املتعلّق  الرشط  وهو  أال  النسخ،  رشوط  أهم  أحد  حتقق  من  التأكد 
بعد  وذلك  املنسوخ،  م  املتقدّ والدليل  الناسخ،  املتأخر  الدليل  بمعرفة 
معرفة التاريخ واملرحلة الزمنية، إما من خالل معرفة املكي واملدين من 
السور، أو من خالل االستناد إىل حوادث وقصص وسياقات معينة، 
مٌ  متقدّ ام  وأهيّ ناسخاً،  فيكون  متأخرٌ  الدليلني  أيُّ  خالهلا  من  يُعرف 

 . فيكون منسوخاً
بحثهم  يف  واملنسوخ  الناسخ  علامء  طريقة  متتاز  املقابل  ويف   .٢
والتفريعات  التقسيامت  بموضوع  الكبري  باهتاممهم  النسخ  ملوضوع 
عىل موضوع النسخ، فال تكاد جتد جزئية من جزئيات هذا املبحث إال 
وهلم فيها تقسيامت وتفريعات، وهي أمورٌ ال يمكن أن جتدها ضمن 
مباحث األصوليني، ومثل تلك التقسيامت نجدها يف املؤلفات املستقلة 
يف  القرآن  بعلوم  اخلاصة  املؤلفات  يف  وكذلك  واملنسوخ،  الناسخ  يف 
مون  يقسّ  - -مثالً فنجدهم  واملنسوخ،  الناسخ  بعلم  اخلاصة  اجلزئية 
النسخ إىل نسخ املأمور به قبل امتثاله، ونسخٍ ملا كان من رشع من قبلنا، 

(١) انظر: املصدر السابق (٧٤). 
(٢) انظر: اإلتقان يف علوم القرآن (١٤٣٨/٤).



 ٤٤

مون الناسخ من  ونسخٍ ملا أُمر به لسبب ثم يزول ذلك السبب(١)، ويقسّ
القرآن إىل ثالثة أقسام:

األول: أن يكون الناسخ فرضاً نسخ ما كان فرضاً، وال جيوز فعل 
املنسوخ، نحو قوله تعاىل: (! " # $ %) (النساء: 
، ثم  ١٥)، فرض اهللا فيها حبس الزانية حتى متوت أو جيعل اهللا هلا سبيالً
املنسوخ  األول  فعل  جيوز  وال  النور،  سورة  يف  باحلدود  السبيل  جعل 

بعد نزول الناسخ.
الثاين: أن يكون الناسخ فرضاً نسخ فرضاً، ونحن خمريون يف فعل 

 X  W  V) تعاىل:  قوله  نحو  وذلك   ، متلوٌ وكالمها  وتركه،  األول 
 ،(٦٥ (األنفال:   (c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y

ثم ننسخ ذلك بقوله: (z y x w v u }| { ~ ے 
¡ ¢ £) (األنفال: ٦٦).

كان  الذي  باملنسوخ  العمل  برتك  أمراً  الناسخ  يكون  أن  والثالث: 
وفعله  وتركه،  املنسوخ  فعل  يف  خمريون  ونحن  بدل،  غري  من  فرضاً 
فنسخه  فرضاً،  كان  وقد  الليل،  قيام  تعاىل  اهللا  كنسخ  وذلك  أفضل، 
باألمر بالرتك ختفيفاً ورفقاً بعباده، ونحن خمريون يف قيام الليل وتركه، 

وفعله أفضل وأرشف وأعظم أجراً (٢).
مون ما جيوز أن يكون ناسخاً ومنسوخاً إىل:  ونجدهم كذلك يقسّ
بالسنة  القرآن  ونسخ  بالقرآن،  السنة  ونسخ  بالقرآن،  القرآن  نسخ 

املتواترة، ونسخ القرآن بالسنة اآلحادية(٣). 
الناسخ  عىل  اشتامهلا  حيث  من  القرآن  لسور  تقسيمهم  ذلك  ومن 

(١) انظر: املصدر السابق (١٤٣٨/٤). 
(٢) انظر: اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (٦٣-٦٥) 

(٣) انظر: املصدر السابق (٦٧).



٤٥ 

 ، مثالً الفاحتة  كسورة  ومنسوخ  ناسخ  فيها  ليس  سورٍ  إىل:  املنسوخ 
وسورٍ اشتملت عىل الناسخ واملنسوخ كالبقرة واألنفال والتوبة، وسورٍ 
اشتملت عىل الناسخ فقط كالفتح واحلرش والتغابن، وسورٍ فيها املنسوخ 

فقط كاألنعام واألعراف ويونس وهود والرعد واحلجر... إلخ(١). 
األصوليون  كان  التي  والتقسيامت  األقسام  من  ذلك  غري  إىل 
أو   ، ومتثيالً استشهاداً  األصولية  مباحثهم  ثنايا  يف  إليها  يرجعون 
واملنسوخ؛  الناسخ  وعلامء  األدلة،   أقو هو  الذي  بالوقوع  استدالالً 
وكذلك من ألّف يف علوم القرآن إنام كانوا هيتمون بجانب التقسيامت 
ذلك  أن  جهة  من  النسخ  ملوضوع  والتجلية  اإليضاح  حتقيق  أجل  من 
اعرتافهم  مع  وأشكاله،  ورضوبه  وصوره  أقسامه  معرفة  عند  يتمّ  إنام 
بأن ضمن تلك التقسيامت واألقسام مسائل فيها خالفٌ بني العلامء، 
سارع  واعرتاضات  ومناقشة  استدالل  إىل  حيتاج  ما  فيها  وكذلك 
وقضايا  مباحث  بأهنا  اإلقرار  إىل  واملنسوخ  الناسخ  علم  يف  ألّف  من 
 - -مثالً ذلك  ومن  األصول،  علامء  ره  قرّ ما  إىل  فيها  يُرجع  أصولية، 
نجد أن مكي (ت ٤٣٧هـ) عندما تناول التقسيم اخلاص بنسخ القرآن 
بالسنة املتواترة أشار يف ثنايا تقسيمه ملا جيوز أن يكون ناسخاً ومنسوخاً 
إىل منع بعض العلامء من ذلك، ومل يُطل يف سوق األدلة واالعرتاضات 
حيتاج  الباب  يقول: «وهذا  حيث  األصول،  كتب  إىل  باإلحالة  مكتفياً 
، واستجالب أدلةٍ من القولني مجيعاً، يطول ذكر ذلك،  إىل بسطِ عللٍ

وسنذكره يف غري هذا الكتاب -إن شاء اهللا تعاىل-»(٢).
(١) انظر: اإلتقان يف علوم القرآن (١٤٣٩/٤).

(٢) اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (٦٩)، وقال يف (ص٧٠): «... واملشهور عن مالك 
بالقياس،  والقياس  باإلمجاع،  اإلمجاع  نسخ  ومنع  باإلمجاع،  القرآن  نسخ  منع  وأصحابه 

هكذا ذكر البغداديون املالكيون يف أصوهلم». 



 ٤٦

- عند السيوطي(١) (ت ٩١١هـ)،  ومثل هذا الترصف نجده -أيضاً
نقل  أن  بعد  بالسنة  القرآن  نسخ  يف  العلامء  خالف  عن  يتحدث  وهو 
قال -بعد  حيث  املسألة  هذه  يف  ٢٠٤هـ)  الشافعي (ت  لإلمام  كالماً 
نقله لذلك الكالم-: «وقد بسطتُ فروع هذه املسألة يف رشح منظومة 
عىل  رشحه  إىل  اإلشارة  بذلك  ويريد  األصول)»(٢)،  يف  اجلوامع  (مجع 
منظومته يف أصول الفقه التي أسامها: (الكوكب الساطع يف نظم مجع 

اجلوامع). 
وإذا كان مكي القييس (ت ٤٣٧هـ) هو أول من مجع بني اجلانب 
م-، فإن ما ذكره بخصوص  النظري والتطبيقي ملوضوع النسخ -كام تقدّ
كتابه  مقدمة  يف  ذكرها  التي  األصول  يف  التأصييل  النظري  اجلانب 
ملوضوعات  وإجياز  اختصار  عن  عبارة  احلقيقة  يف  هي  (اإليضاح)، 
ح به، وأحال إليه يف عدة  ومسائل بحثها علامء أصول الفقه، وهذا ما رصّ
(١) هو عبدالرمحن بن أيب بكر بن حممد املرصي اخلضريي السيوطي الشافعي، ولد يف القاهرة 
والفقه  واحلديث  التفسري  منها:  كثرية  علوم  يف  برع  علامئها،  عن  علومه  وتلقى  ونشأ 

والنحو واللغة، اعتزل التدريس واإلفتاء وانرصف إىل التأليف. 
باملأثور)  التفسري  يف  املنثور  و(الدرّ  الشافعية)  فروع  يف  والنظائر  (األشباه  مؤلفاته:  من 
و(حسن  احلفاظ)  و(وطبقات  اللغة)  يف  و(املزهر  القرآن)  علوم  يف  و(اإلتقان 

املحارضة). 
املؤلفني  ومعجم   ،(٦٥/٣) املبني  والفتح   ،(٥١/٨) الذهب  شذرات  ترمجته:  يف  انظر 

 .(١٢٨/٥)
- وهم يفرسون  (٢) اإلتقان يف علوم القرآن (١٤٣٧/٤)، وهكذا نجد أن املفرسين -أيضاً
قة بالنسخ، حييلون إىل كالم أهل أصول الفقه وكتبهم، ومن ذلك عىل سبيل  اآليات املتعلّ

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  ") تعاىل:  لقوله  تفسريه  ثنايا  يف  كثري  ابن  أن  املثال 
ورشوطه،  أنواعه  وذكر  النسخ،  أحكام  تفاصيل  وأما   ...» قال:   (١٠٦ (البقرة:   (,
فمبسوطة يف أصول الفقه» أ. هـ، من تفسري ابن كثري (١٣٠/١)، وكذلك الشوكاين وهو 
مباحث  األصول  علامء  جعل  القدير (١٩٧/١): «وقد  فتح  يف  يقول  نفسها  اآلية  يفرس 
االستشفاء  أراد  من  نحيل  بل  بذكره،  ل  نطوّ فال  الفن،  ذلك  مقاصد  مجلة  من  النسخ 

عليه». 



٤٧ 

مواضع، حيث حاول املرور يف تلك املقدمة عىل غالب مسائل النسخ 
التي ذكرها األصوليون لتكون مقدمةً لكتابه، مع إغفاله للحديث عن 
إنكار  عن  كاحلديث  األصولية،  املؤلفات  يف  املذكورة  املسائل  بعض 
النسخ من بعض علامء املسلمني(١)، وهو أمرٌ اختلف يف ذكره وإيراده 

علامء األصول - أيضاً -، واختلفوا يف طريقة التعامل معه(٢).
النظري  اجلانب  يف  -أعني  العامل  هلذا  تسجيله  يمكن  ما  ولكن 
النسخ،  معنى  (بيان  بـ:  املتعلِّق  الباب  يف  ذكره  ما  هو  التأصييل- 
وكيفيته ومن أين جاز ذلك)(٣)، وهو يف هذا الباب يتكلّم عن احلكمة 
من مرشوعية النسخ، حيث أسهب وأطال يف رشح ذلك وبيانه، وقد 

ح بأنه مل يُسبق ملثل هذا البيان. رصّ
للحكمة  وبيانه  رشحه  طريقة  يف  يُسبق  مل  أنه  يل  يبدو  الذي  واألمر 
كالم  يف  موجودةٌ  فهي  الفكرة  هذه  أصل  أما  النسخ،  مرشوعية  من 
إليها  يشريون  كانوا  وإنام  فيها،  يطيلوا  مل  لكنهم  الفقه،  أصول  علامء 
بترشيع  عباده  صالح  لِمَ  عَ أنْ  تعاىل  اهللا  حكمة  من  بأن  حديثهم  عند 
األصوليني  كعادة  لكن  آخر،  زمان  يف  عنهم  ونسخه   ، زمانٍ يف  حكمٍ 
لكن  وضوحها،  يرون  التي  املواضع  بعض  يف  الكالم  خيترصون  أهنم 
يمكن القول بأن مكي القييس قد سلم من كثري من إشكاالت العقيدة 
عالقة  هلا  التي  املواضع  هذه  مثل  يف  األصوليني  بعض  فيها  وقع  التي 

بمسائل عقدية. 
م يظهر األثر الكبري لعلامء أصول الفقه يف مبحث  ومن خالل ما تقدّ
واملنسوخ،  الناسخ  علامء  متأخرو  به  أقرّ  الذي  األثر  وذلك  النسخ، 
اإليضاح  انظر:  الرشائع.  بني  للنسخ  وغريهم  اليهود  إلنكار  إشارةً  أشار  قد  كان  وإن   (١)

.(٥٥)
(٢) انظر: حاشية (٢)، (ص٢٢) يف هذا البحث.

(٣) انظر: اإليضاح (٤٨). 



 ٤٨

قوا عدم وجود النسخ يف كثريٍ  - يف مؤلفاهتم بحيث حقّ وظهر -أيضاً
ره علامء أصول الفقه. من اآليات استناداً إىل ما قرّ

ومن هنا ال يمكن بحال التقليل من دور علامء أصول الفقه يف هذا 
املبحث، أو القول بأن غاية عملهم فيه ما هو إال مجع نبذٍ متفرقةٍ أو ما 
كثريٍ  يف  األصوليني  دور علامء  ظم  عِ ال ترتيض   دعاو من  ذلك  شابه 

من املباحث. 
تلك  مثل  بأن  إقرارهم  األصول  علامء  صنيع  حماسن  من  وإن 
موا فيها  املباحث هي يف األصالة مستفادة من علوم أخر، ولكنهم قدّ
حتقيقات وتدقيقات ال توجد يف علومها األصلية، بل إن حمققي تلك 
العلوم األخر كانوا حييلون عىل كالم علامء األصول وهذا اعرتافٌ 

منهم بعظم دور األصوليني فيها. 
د  يؤكِّ تطبيقياً  بحثاً  اعتباره  يمكن  ما  مت  قدّ البحث  هذا  يف  ولعيل 
بالتحقيق  قيامهم  من  األصوليني  من  كثريٌ  ده  وردّ ده  أكّ ما  عىل  ويدلّل 

 .والتدقيق لكثري من مباحث العلوم األخر



٤٩ 

اخلامتة

من أبرز النتائج املستخلصة من هذا البحث ما يأيت:
وإن . ١ عديدة،  علوم  من  واستمدّ  استفاد  الفقه  أصول  علم  أن 

أمرٌ  وهذا  آلخر،  علم  من  وكثرةً  ةً  قِلّ االستفادة  تلك  اختلفت 
مستقرٌّ ومعروف. 

أن عمل علامء األصول حيال تلك املباحث املستمدة من العلوم . ٢
األخر مل يكن جمرد مجعها ووضعها يف مباحثهم األصولية بل 

موا حتقيقات وتدقيقات ال توجد يف علومها األصلية.  قدّ
من تلك املباحث مبحث النسخ، الذي هو يف األصل أحد أفرع . ٣

علوم القرآن، وقد استقل ذلك الفرع أو الفن بعلمٍ مستقل هو 
علم (الناسخ واملنسوخ) كانت له كتبه املستقلة، وعلامؤه الذين 

برزوا يف بحثه. 
املؤلفات يف علم الناسخ واملنسوخ كانت أشبه ما يكون بتفاسري . ٤

خمتصة باآليات التي وقع فيها نسخ، أو وقع خالف بني العلامء 
ز عىل حتقيق وقوع النسخ أو  يف نسخها أو إحكامها، وكانت تركّ

عدمه، مع سوق أدلة القائلني بكل قول. 
تصور . ٥ تقديم  هو  النسخ  مبحث  حيال  األصول  علامء  دور  كان 

نظري للمراد بالنسخ يف األدلة الرشعية، حيصل به التفريق بينه 
وبني ما يشرتك معه أو ما يتشابه معه يف وجود القدر املشرتك من 
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رفع لبعض مدلول الدليل الرشعي بواسطة دليل رشعي آخر، 
وبيان  والتقييد  والتخصيص  النسخ  بني  التاميز  حيصل  بحيث 

املجمل ونحوها. 
ملفهوم . ٦ األصول  علامء  مه  قدّ الذي  الصحيح  للتصور  كان 

بالقبول،  واملنسوخ  الناسخ  علامء  متأخرو  اه  تلقّ والذي  النسخ، 
األثر الكبري يف تغريّ التطبيق لدهيم، بحيث ضيّقوا ذلك املفهوم 
مي علامء الناسخ واملنسوخ، عىل وجه ظهر  م له عند متقدّ املتقدّ
- ردّ املتأخرين لكثري  أثره يف مؤلفاهتم وكان من جتلياته -أيضاً

مون من قبيل النسخ.  من الوقائع التي اعتربها املتقدّ
من هنا ال يمكن القول بأن عمل األصوليني يف هذا املبحث هو . ٧

جمرد نقل له من علم الناسخ واملنسوخ، وعلوم القرآن، ووضعه 
من  التقليل   - -أيضاً يمكن  وال  الفقه،  أصول  مباحث  ضمن 

دور وجهد األصوليني فيه.
دراسات . ٨ تقديم  الفقه  أصول  علم  يف  الباحثني  وظيفة  من  إن 

املباحث  مجيع  يف  مقارنةٍ  حتليليةٍ  بدراسةٍ  تقوم  عملية،  تطبيقية 
التي استفادها علم أصول الفقه من العلوم األخر لبيان جهد 
املباحث،  لتلك  وحتقيقات  إضافات  من  موه  قدّ وما  األصوليني 
أو  األصوليني،  دور  من  قلّل  من  عىل  الردّ  أبلغ  بذلك  ليحصل 

قلّل من أمهية علم أصول الفقه.
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فهرس املصادر واملراجع:

أبجد العلوم، صديق بن حسن خان القنوجي البخاري، ووضع حواشيه وفهارسه أمحد . ١
١٤٢٠هـ- األوىل،  الطبعة  لبنان،   - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  طبعة  الدين،  شمس 

١٩٩٩م.
الدين . ٢ تاج  ابنه  وأمتّه  السبكي،  الكايف  عبد  بن  عيل  الدين  تقي  املنهاج،  رشح  يف  اإلهباج 

عبدالوهاب، حتقيق: شعبان حممد إسامعيل، طبعة دار ابن حزم، بريوت - لبنان، الطبعة 
األوىل عام ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م.

مركز . ٣ حتقيق:  السيوطي،  بكر  أيب  بن  عبدالرمحن  الدين  جالل  القرآن،  علوم  يف  اإلتقان 
النبوية،  باملدينة  الرشيف  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  طبعة  القرآنية،  الدراسات 

طبعة عام ١٤٢٦هـ.
حتقيق: . ٤ الباجي،  خلف  بن  سليامن  الوليد  أبو  األصول،  أحكام  يف  الفصول  إحكام 

عام  األوىل  الطبعة  لبنان،   - بريوت  اإلسالمي،  الغرب  دار  نرش:  زكي،  عبداملجيد 
١٤٠٧هـ.

طبعة . ٥ عفيفي،  عبدالرزاق  تعليق:  اآلمدي،  حممد  بن  عيل  األحكام،  أصول  يف  اإلحكام 
املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية عام ١٤٠٢هـ.

اختصار علوم احلديث، أبو الفداء عامد الدين إسامعيل بن كثري القريش الشافعي، مطبوع . ٦
شاكر،  حممد  أمحد  تأليف:  احلديث)  علوم  اختصار  رشح  احلثيث  (الباعث  رشحه  مع 
اعتنى به بديع السيد اللحام/ مكتبة دار الفيحاء بدمشق ومكتبة دار السالم بالرياض/ 

الطبعة األوىل عام ١٤١٤هـ-١٩٩٤م.
حتقيق: . ٧ الشوكاين،  حممد  بن  عيل  بن  حممد  األصول،  علم  حتقيق  إىل  الفحول  إرشاد 

عام  الرابعة  الطبعة  بريوت-لبنان،  الثقافية،  الكتب  مؤسسة  نرش:  البدري،  سعيد  حممد 
١٤١٤هـ-١٩٩٣م.

أصول اجلصاص (الفصول يف األصول)، أبو بكر أمحد بن عيل الرازي احلنفي (املشهور . ٨
اإلسالمية  والشئون  األوقاف  وزارة  نرش:  النشمي،  د.عجيل  حتقيق:  باجلصاص)، 

بالكويت، الطبعة الثانية، عام ١٤١٤هـ-١٩٩٤م.
أصول الرسخيس، شمس األئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، حتقيق: د.رفيق . ٩

العجم، طبع ونرش: دار املعرفة، بريوت - لبنان، الطبعة األوىل عام ١٤١٨هـ-١٩٩٧م.
األعالم، خري الدين بن حممود الدمشقي الزركيل، نرش: دار العلم للماليني، بريوت - . ١٠

لبنان، الطبعة اخلامسة، عام ١٩٨٠م.
إنباه الرواة عىل أنباء النحاة، مجال الدين عيل بن يوسف القفطي، حتقيق: حممد أبو الفضل . ١١

إبراهيم، طبعة دار الكتب، القاهرة، طبعة عام ١٣٧٤هـ-١٩٥٥م.
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اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختالف الناس فيه، أبو حممد مكي . ١٢
بن أيب طالب القييس، حتقيق: د. أمحد حسن فرحات، طبعة جامعة اإلمام حممد بن سعود 

اإلسالمية، الطبعة الثانية، عام ١٤١١هـ-١٩٩٠م.
البحر املحيط يف أصول الفقه، بدر الدين حممد بن هبادر الزركيش الشافعي، قام بتحريره . ١٣

وعبدالستار  األشقر  وحممد  العاين  وعبدالقادر  األشقر  سليامن  بن  عمر  ومراجعته: 
عام  األوىل،  الطبعة  بالكويت،  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزراة  نرش:  غدة،  أبو 

١٤٠٩هـ-١٩٨٨م.
املعارف، . ١٤ مكتبة  الدمشقي،  القريش  كثري  بن  إسامعيل  الدين  عامد  والنهاية،  البداية 

بريوت-لبنان، الطبعة الرابعة عام ١٤٠١هـ.
اجلويني (املشهور . ١٥ يوسف  بن  عبداهللا  بن  عبدامللك  املعايل  أبو  الفقه،  أصول  يف  الربهان 

الطبعة  لبنان،   - بريوت  الكتاب،  دار  طبعة  عويضة/  صالح  تعليق:  احلرمني)،  بإمام 
األوىل عام ١٤١٨هـ-١٩٧٧م.

السيوطي، . ١٦ بكر  أبو  عبدالرمحن  الدين  جالل  والنحاة،  اللغويني  طبقات  يف  الوعاة  بغية 
حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى احللبي، القاهرة، طبعة عام ١٣٨٤هـ-

١٩٦٥م.
دار . ١٧ حممد،  عبدالرمحن األصفهاين، حتقيق: عيل مجعة  حممد  الدين  املخترص، شمس  بيان 

السالم للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل، عام ١٤٢٤هـ-٢٠٠٤م.
مطبعة . ١٨ البغدادي)،  باخلطيب  (املشهور  ثابت  بن  عيل  بن  أمحد  بكر  أبو  بغداد،  تاريخ 

السعادة، القاهرة، طبعة عام١٣٤٩هـ.
حسن . ١٩ حممد  حتقيق:  الشريازي،  عيل  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  الفقه،  أصول  يف  التبرصة 

هيتو، طبعة دار الفكر، دمشق، طبعة عام ١٤٠٠هـ.
تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء عامد الدين إسامعيل بن كثري القريش الدمشقي/ طبعة . ٢٠

دار املفيد، بريوت-لبنان/ الطبعة األوىل، عام ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م 
تقويم األدلة، أبو زيد عبداهللا بن عمر بن عيسى الدبويس احلنفي، حتقيق: خليل امليس، . ٢١

دار الكتب العلمية، بريوت-لبنان، الطبعة األوىل، عام ١٤٢١هـ-٢٠٠١م.
احلنبيل، . ٢٢ الكلوذاين  احلسن  بن  أمحد  بن  حمفوظ  اخلطاب  أبو  الفقه،  أصول  يف  التمهيد 

حتقيق: مفيد أبو عشمة وحممد إبراهيم عيل، نرش: كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية 
بجامعة أم القر، مكة املكرمة، طباعة: دار املدين، جدة، الطبعة األوىل عام ١٤٠٦هـ-

١٩٨٥م.
هتذيب األسامء واللغات، أبو زكريا حييى بن رشف النووي، إدارة الطباعة املنريية، يطلب . ٢٣

من دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، دون رقم طبعة أو تاريخ.
تيسري التحرير، حممد أمني احلسيني احلنفي اخلراساين البخاري (املعروف بأمري بادشاه)، . ٢٤

طبع بمطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده، مرص، طبعة سنة ١٣٥٠هـ.
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الطبعة . ٢٥ مرص،  الكتبي،  مطبعة  السبكي،  عيل  بن  عبدالوهاب  الدين  تاج  اجلوامع،  مجع 
األوىل عام ١٣٣١هـ-١٩١٣م مطبوع مع رشح املحيل عليه وحاشية البناين وتقريرات 

الرشبيني.
الفقي، . ٢٦ حامد  حممد  حتقيق:  احلنبيل،  رجب  بن  عبدالرمحن  احلنابلة،  طبقات  عىل  الذيل 

نرش: دار املعرفة، بريوت، دون رقم طبعة أو تاريخ.
الرسالة، اإلمام حممد بن إدريس الشافعي، حتقيق: خالد العلمي وزهري شفيق، نرش: دار . ٢٧

الكتاب العريب، بريوت-لبنان، الطبعة الثانية عام ١٤٢١هـ-٢٠٠١م.
احلنبيل، . ٢٨ املقديس  قدامة  بن  أمحد  بن  عبداهللا  الدين  موفق  املناظر،  وجنة  الناظر  روضة 

حتقيق: د.عبدالكريم النملة نرش: مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل عام ١٤١٣هـ-
١٩٩٣م.

سري أعالم النبالء، شمس الدين حممد بن أمحد عثامن الذهبي، حتقيق: شعيب األرنؤوط . ٢٩
وحممد نعيم العرقسويس، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة التاسعة عام ١٤١٣هـ.

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، أبو الفالح عبداحلي بن العامد احلنبيل، حتقيق: جلنة . ٣٠
إحياء الرتاث العريب، نرش: دار اآلفاق، بريوت-لبنان، دون رقم طبعة أو تاريخ.

رشح الكوكب املنري، حممد بن أمحد بن عبدالعزيز بن عيل الفتوحي (املشهور بابن النجار) . ٣١
حتقيق: حممد الزحييل ونزيه محاد، مكتبة العبيكان، طبعة عام ١٤١٨هـ-١٩٩٧م.

رشح اللمع، أبو إسحاق إبراهيم بن عيل الشريازي، حتقيق: عبداملجيد تركي، طبعة دار . ٣٢
الغرب اإلسالمي، بريوت-لبنان، الطبعة األوىل عام ١٤٠٨هـ.

رشح املحيل عىل مجع اجلوامع، جالل الدين حممد بن أمحد املحيل، مطبعة الكتبي، مرص، . ٣٣
الطبعة األوىل عام ١٣٣١هـ-١٩١٣م (مطبوع مع مجع اجلوامع).

رشح تنقيح الفصول يف اختصار املحصول يف األصول، شهاب الدين أمحد بن إدريس . ٣٤
الطبعة  األزهرية،  الكليات  مكتبة  ونرش:  طبع  سعد،  عبدالرؤوف  طه  حتقيق:  القرايف، 

الثانية، عام ١٤١٤هـ-١٩٩٣م.
الصحاح تاج اللغة وتاج العربية، إسامعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق: أمحد عبدالغفور . ٣٥

عطار، دار العلم للماليني، بريوت-لبنان/ الطبعة الثانية، عام ١٣٩٩هـ.
عبداهللا . ٣٦ د.  حتقيق:  اإلسنوي،  احلسن  بن  عبدالرحيم  الدين  مجال  الشافعية،  طبقات 

اجلبوري، نرش: دار العلوم للطباعة والنرش، الرياض، طبعة عام ١٤٠١هـ-١٩٨١م.
عبدالفتاح . ٣٧ حتقيق:  السبكي،  عيل  بن  عبدالوهاب  الدين  تاج   ،الكرب الشافعية  طبقات 

عام  األوىل،  الطبعة  القاهرة،  احللبي،  البايب  عيسى  طبعة  الطناحي،  وحممود  احللو 
١٩٦٤م.

حممد . ٣٨ عيل  حتقيق:  الداودي،  أمحد  بن  عيل  بن  حممد  الدين  شمس  املفرسين،  طبقات 
عام  األوىل،  الطبعة  وهبة،  مكتبة  نرش  القاهرة،   ،الكرب االستقالل  مطبعة  طبع  عمر، 

١٣٩٢هـ-١٩٧٢م.
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العدة يف أصول الفقه، أبو يعيل حممد بن احلسني الفراء احلنبيل، حتقيق: د. أمحد بن عيل . ٣٩
سري املباركي، مؤسسة الرسالة، بريوت - لبنان، الطبعة الثانية، عام ١٤١٠هـ.

دار . ٤٠ احلراين،  تيمية  بن  عبدالسالم  بن  عبداحلليم  بن  أمحد  الدين  تقي   ،الكرب  الفتاو
الكتب العلمية، بريوت – لبنان، الطبعة األوىل، عام ١٤٠٨هـ-١٩٨٧م.

حممد . ٤١ بن  عيل  بن  حممد  التفسري،  علم  من  والدراية  الرواية  فني  بني  اجلامع  القدير  فتح 
لبنان،  بريوت-  والنرش،  للطباعة  الفكر  دار  اللحام،  حممد  سعيد  حتقيق:  الشوكاين، 

الطبعة الثانية، عام ١٤١٤هـ -١٩٩٣م.
الفتح املبني يف طبقات األصوليني، عبداهللا بن مصطفى املراغي، نرش: حممد أمني دمج . ٤٢

ورشكاه، بريوت - لبنان، الطبعة الثانية عام ١٣٩٤هـ-١٩٧٤م.
صادر، . ٤٣ دار  طبعة  عباس،  إحسان  د.  حتقيق:  الكتبي،  شاكر  بن  حممد  الوفيات،  فوات 

بريوت - لبنان، طبعة عام ١٩٧٤م.
البخاري، . ٤٤ عبدالعزيز  الدين  عالء  البزدوي،  اإلسالم  فخر  أصول  عن  األرسار  كشف 

نرش: دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، دون رقم طبعة أو تاريخ.
لسان العرب، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي، إعداد . ٤٥

وتصنيف: يوسف خياط ونديم مرعشيل، دار لسان العرب، بريوت - لبنان، دون رقم 
طبعة أو تاريخ.

مجع . ٤٦ احلراين،  تيمية  بن  عبدالسالم  بن  عبداحلليم  بن  أمحد  الدين  تقي   ،الفتاو جمموع 
فهد  امللك  بمجمع  بع  طُ النجدي،  العاصمي  قاسم  بن  حممد  بن  عبدالرمحن  وترتيب: 

لطباعة املصحف الرشيف باملدينة النبوية، طبعة عام ١٤١٦هـ.
املحصول يف علم األصول، فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الرازي، حتقيق: د. طه . ٤٧

١٤١٢هـ- عام  الثانية،  الطبعة  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  طبعة  العلواين،  فياض  جابر 
١٩٩٢م.

(املشهور . ٤٨ الطويس  حممد  بن  حممد  بن  حممد  حامد  أبو  األصول،  علم  من  املستصفى 
بالغزايل)، حتقيق: د. حممد بن سليامن األشقر، مؤسسة الرسالة، بريوت - لبنان، الطبعة 

األوىل، عام ١٤١٧هـ-١٩٩٧م.
املسودة، تأليف ثالثة أئمة من آل تيمية، حتقيق: حممد حمي الدين عبداحلميد، نرش: دار . ٤٩

الكتاب العريب، بريوت - لبنان، دون رقم طبعة أو تاريخ.
خليل . ٥٠ حتقيق:  البرصي،  الطيب  بن  عيل  بن  حممد  احلسني  أبو  الفقه،  أصول  يف  املعتمد 

امليس، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، دون رقم طبقة أو تاريخ.
معجم األدباء (إرشاد األريب إىل معرفة األديب)، ياقوت بن عبداهللا احلموي الرومي، . ٥١

١٣٥٧هـ- عام  طبعة  القاهرة،  املأمون،  مطبعة  الرفاعي،  فريد  أمحد  د.  بإرشاف: 
١٩٣٨م.

معجم املؤلفني، عمر رضا كحالة، مطبعة الرتاقي، دمشق، طبعة عام ١٩٧٥م.. ٥٢



٥٥ 

مقاييس اللغة، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا الرازي، حتقيق: عبدالسالم هارون، . ٥٣
دار اجليل، بريوت - لبنان، طبعة عام ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م.

البايب . ٥٤ عيسى  مطبعة  الزرقاين،  عبدالعظيم  بن  حممد  القرآن،  علوم  يف  العرفان  مناهل 
احللبي، طبعة عام ١٣٧٢هـ.

املوافقات، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي، ضبط وتعليق: مشهور بن . ٥٥
حسن آل سلامن، دار ابن عفان، اخلرب، الطبعة األوىل، عام ١٤١٧هـ-١٩٩٧م.

بعناية: . ٥٦ األملانية،  املسترشقني  مجاعة  الصفدي، أصدرته:  الدين  صالح  الوايف بالوفيات، 
مجاعة من العرب واملسترشقني، بريوت، طبعة عام ١٩٦٢م-١٩٨٣م.

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أمحد بن حممد بن خلّكان، حتقيق: حممد حمي الدين . ٥٧
عبداحلميد، مطبعة السعادة، مرص، الطبعة األوىل، عام ١٣٦٧هـ-١٩٤٨م.



 ٥٦

حمتويات البحث:

١١ ............................................................................ املقدمة
١٥ .......................................................... التمهيد يف تعريف النسخ
١٩ .... املبحث األول: عالقة مبحث النسخ بعلم أصول الفقه، وبعلم الناسخ واملنسوخ
املطلب األول: عالقة مبحث النسخ بعلم أصول الفقه.......................... ١٩
٢٢ ..................... املطلب الثاين: عالقة مبحث النسخ بعلم الناسخ واملنسوخ
املبحث الثاين: مسائل مبحث النسخ يف علم أصول الفقه، ويف علم الناسخ واملنسوخ ٢٥
املطلب األول: مسائل مبحث النسخ يف علم أصول الفقه....................... ٢٥
املطلب الثاين: مسائل النسخ يف علم الناسخ واملنسوخ.......................... ٣٠

علامء دراسة  وبني  النسخ،  ملوضوع  األصوليني  دراسة  بني  املقارنة  الثالث:  املبحث 
٣٧ ............................................................... الناسخ واملنسوخ له
اخلامتة............................................................................. ٤٩
فهرس املصادر واملراجع........................................................... ٥١
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