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بينّ الباحث التايل:

- تعريف الن�شخ باأنه: رفع حكٍم �شرعي بطريٍق �شرعي مرتاٍخ عنه.

ف بع�ض القواعد الأ�ش��ولية املتعلقة بحقيقة الن�ش��خ، منها: »الن�ش��خ  - ع��رنّ

ل يج��وز اإل فيما يج��وز وقوعه على وجه��ي«، وبينّ الف��روع الفقهية على بع�ض 

القواعد، منها: »الن�شخ ل يقع يف الأخبار«، ومثل لكل القواعد مب�شائل.

- عّرف بع�ض القواعد الأ�سولية املتعلقة ب�سروط الن�سخ، منها: »تاأخر النا�سخ 

عن املن�سوخ �سرط من �سروط الن�سخ«، وبّي الفروع الفقهية على بع�ض القواعد، 

ل لبع�ض القواعد مب�شائل. ومثنّ

ف القواعد الأ�شولية املتعلقة بطرق اإثبات الن�شخ، منها: »الن�شخ ل يثبت  - عرنّ

بالحتم��ال، ول ي�س��ار اإلي��ه اإل باليقي، ول بد يف ثبوته من دلي��ل«، وبّي الفروع 

ل لبع�ض القواعد مب�شائل. الفقهية على بع�ض القواعد، ومثنّ

- القواع��د الأ�ش��ولية املتعلقة بالن�ش��خ –حم��ل البحث- اإم��ا اأن تكون قواعد 

اأ�شولية متفق عليها مثل: »رفع الرباءة الأ�شلية لي�شت ن�شخا«، اأو اأن تكون قواعد 

اأ�سولية خمتلفا فيها مثل: »الزيادة على الن�ض لي�ست ن�سخا«. 

ج على القواعد الأ�ش��ولية املتفق عليها ل يعود اإلى  - اأن اخلالف الفقهي املخرنّ

اختالف يف اأ�شل القاعدة، واإمنا اإلى تطبيق هذه القاعدة على الفروع الفقهية.

- راأى البح��ث اأن مذهب احلنفية من اأكرث املذاهب تو�ّس��عا يف القول بالن�س��خ، 

واأقّلهم جمعًا بي الن�سو�ض.

ملخ�ص البحث
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مقدمة
ب�سم �هلل، و�حلمد هلل، و�ل�سالة و�ل�سالم على ر�سول �هلل.. �أما بعد:

فاإن مو�سوع �لن�سخ من �ملو�سوع���ات ذ�ت �لأهمية يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية، 
وذلك لتعلق���ه بن�سو�ص �لكتاب و�ل�سنة، وهما �مل�سدر�ن �لأ�سا�سيان للت�رشيع، 
فالق���وُل بن�سِخ ن����صٍّ �أو عدِم ن�سخه يرتتب عليه بق���اء ت�رشيع ذلك �حلكم �لذي 
ي���دل عليه �لن�ص �أو رفعه، فاملقام مقام ت�رشيٌع لالأحكام، فاخلو�ُص فيه ينبغي �أن 
يكون على حذر، و�دعاوؤه يج���ب �أن يكون بدليل، ووقته �إمنا هو وقت �لر�سالة 

ل بعد متامها.
وم���ن ثَمَّ فقد �عتنى به �لأئمُة على �ختالف �هتماماتهم وتنوع م�ساربهم، فقد 
�سنف فيه �ملف�رشون و�ملحدثون و�لفقهاء و�لأ�سوليون كلٌّ بح�سب �عتنائه، وقد 
�أجمعو� على �أن �ملجته���د و�ملفتي وكلَّ من يت�سدُر لعلم �ل�رشيعة تعلًما وتعليًما 
يج���ب �أن يكون على در�يٍة بالنا�سخ و�ملن�سوخ حت���ى ينجَو من �لقول على �هلل 

ور�سوله �سلى �هلل عليه و�سلم بغري علم.
ون كما قال �ل�سيوطي يف  نَّف يف "�لنا�سخ و�ملن�سوخ" خالئُق ل ُيح�سَ وقد �سَ
»�لتقان«)1(، و�أغلبها �خت�ص بالن�سخ يف �لقر�آن �لكرمي، ول يعني هذ� �أن �ل�سنة 

))( االتقان يف علوم القراآن )3/2(.  



118119

القواعد الأ�سولية املتعلقة بالن�سخ

 العدد |67| حمرم 1436هـ

�لنبوية مل حتظ بن�سيب و�فر من ذلك، �إل �أنه كان �أقلَّ مما ناله �لقر�آن �لكرمي.
وم���ع تتبع كتِب �ملذ�هب و�لفروع �لفقهية و�رشوِح �لأحاديث يظهُر للباحث 
تعاُظُم دعاوى �لن�سخ يف ن�سو����ص �ل�سنة �لنبوية مقارنًة مبا يف ن�سو�ص �لقر�آن 
�لكرمي، وذل���ك يرجع لطبيعة ن�سو�ص �ل�سنة كرثًة و�ت�ساًع���ا و�إ�سناًد�. فكثرًي� ما 
يلج���اأ �لأئمُة �إلى �لن�س���خ يف دفع �لتعار�ص �لذي قد يظه���ر بني ن�سو�ص �ل�سنة 

باعتباره م�سلًكا من م�سالك �لرتجيح بينها.
وبالع���ودة مل�سنفات �لأ�سوليني جند �أنهم �أفا�سو� يف �لتنظري و�لتقعيد ملباحث 
�لن�س���خ من جه���ة تعريفه ووقوعه، ومناظ���رة �ليهود يف �إثبات���ه، وبيان وجوهه، 
و�أق�سامه مع قلة �لتخريج���ات �لفقهية �ملبنية على تلك �ملباحث، وهذ� و�إن كان 
جه���ًد� كبرًي� حمم���وًد�، وعمال تاأ�سيلًيا م�سكوًر�، �إل �أن���ه يجب على �لد�ر�سني 
لالأ�سول �أن ميزج���و� بني �لتاأ�سيل و�لتطبيق، و�لتقعيد و�لتخريج عليه، فيتحقق 
بذلك �ملاأموُل من علم �لأ�سول من �سبط م�سالك �ل�ستدلل، وت�سحيح وجوه 

اال�ستنباط. 
وم���ن هنا ج���اءت فكرُة �لبح���ث مبحاولة جم���ع دعاوى �لن�س���خ �لتي وقعت 
ه���ا على �لقو�عد  يف كت���ب �لفروع �لفقهية و����رشوح �حلديث �ل�رشيف وعر�سِ
�لأ�سولية �ملتعلقة بالن�سخ �لتي �أ�سلها �لأ�سوليون يف كتبهم و��ستدلو� عليها يف 
م�سنفاتهم، ومن ثَمَّ ت�سويُب ما و�فق ه���ذه �لقو�عد من �لتخريجات �لفقهية، 

ورد ما عار�سها اأو مل يتحقق حقيقُة و�رشُط الن�سخ فيها.
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واأما عن منهج البحث: 

ف���اأول: �عتنيت بالتحقق و�لتثبت من دع���اوى �لن�سخ عند �لقائلني بها؛ وذلك 
لأن �ملخال���َف ق���د يزعم �أنهم تركو� �لعم���ل بالن�ص لأنهم ي���رون ن�سخه، وعند 
�لتحقيق يظهر �أنه���م تركو� �لن�ص لدليل ر�جح عنده���م، �أو معار�ٍص �آخر ظهر 

عو� �لن�سخ على �حلقيقة يف �لن�ص �ملرتوك.  لهم، ومل َيدَّ
وم���ن �أمثلة ذلك: م���ا نُ�سب �إلى �ملالكية �أنهم ترك���و� �لعمل بحديث "�لبيعان 
باخلي���ار"؛ لأنه من�سوخ، وبعد �لبحث مل تثبت دعوى �لن�سخ عنهم، و�إمنا تركو� 
�لعمل به ملعار�ٍص ر�جٍح عنده���م، وقد �أفا�ص �لقر�يف يف »�لذخرية« يف �لذب 
ع���ن �لإمام مالك لرتكه �لعمل بهذ� �حلديث بع�رشة �أجوبة مل يذكر منها جو�َب 

�لن�سخ)2(.
وكذلك ما نُ�سب �إلى �حلنفية من ترك �لعمل بحديث "بيع �حلا�رش للباد" لأنه 
من�س���وخ، وعند �لتحقيق مل �أجد دعوى �لن�سخ عندهم، و�إمنا قالو� ب�سحة �لبيع 

لأدلة �أخرى)3(.
ثانًيا: ق���د يرتدد �لفرع �لفقهي ب���ني عدة قو�عد بحيث ي�س���ح تخريُجه عليها 

جميًعا، فاجتهدت يف �إحلاقه باأقرب قاعدة تربز م�سلكه وتبني خمرجه.
ثالًث���ا: مل �أطل �ل���كالم يف �جلانب �لتاأ�سيلي، و�كتفيت مب���ا ي�ساعد على فهم 

�لقاعدة، و�سبب �خلالف فيها، و�سبط �إحلاق �لفروع �لفقهية بها.
ر�بًع���ا: حققت ما ي�سح في���ه دعوى �لن�سخ من �لن�سو����ص ملو�فقتها للقو�عد 
�لأ�سولي���ة، وما ل ي�سح فيه دعوى �لن�سخ لتخل���ف �رشطه �أو لعدم حتقق ماهية 

)2( انظر : الذخرية )23-20/5(. 
)3( انظر: بدائع ال�صنائع )232/5(.  
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�لن�سخ فيه، �أو لغريه من �ملعاِر�سات.
خام�ًسا: عيَّنُت �لن�صَّ �لنا�سخ يف بع�ص �مل�سائل �لتي �دعي فيها �لن�سخ وح�سل 

�لرتدد يف تعيني �لنا�سخ.    
وقد حاول �لبحث بذلك �ملنهج �أن يحقق نزًر� ي�سرًي� مما متناه �لأ�ستاذ �لدكتور 
م�سطف���ى زيد رحمه �هلل يف كتابه �لقيم "�لن�س���خ يف �لقر�آن �لكرمي" حني عزم 
�أن ُيفرد كتابًا م�ستقاًل يف "�لن�سخ يف �ل�سنة �لنبوية " لكن مل ي�سنعه رحمه �هلل.

وقد �قت�س���ت طبيعة �ملو�س���وع �أن يق�سم �لبحث �إلى متهي���د وثالثة مباحث 
وخامتة. 

�أما �لتمهيد ففي تعري���ف �لن�سخ، و�خت�ص �ملبحث �لأول بالقو�عد �لأ�سولية 
املتعلق���ة بحقيقة الن�س���خ، واملبحث الثاين بالقواعد االأ�سولي���ة املتعلقة ب�رشوط 
�لن�س���خ، و�ملبحث �لثالث بالقو�عد �لأ�سولي���ة �ملتعلقة بطرق �إثبات �لن�سخ. ثم 

�خلامتة وقد ��ستملت على �أهم �لنتائج و�لتو�سيات �ملقرتحة.
���ا لوجهه �لكرمي، و�أن  وختاًم���ا �أ�ساأل �هلل تعال���ى �أن يجعل هذ� �لبحث خال�سً

ينفع به كاتبه، وقارئه، و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني.      
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متهيد
يف تعريف الن�سخ 

�ختلفت مذ�هُب �لعلماء يف تعريف �لن�س���خ ��سطالًحا على مذ�هب �ستى، 
ولي�ص �ملطلوُب هنا ه���و �رشد هذه �لتعريفات، و�إمنا �ملطلوب �لوقوُف على �أثر 
�ختالف هذه �لتعريفات يف ت�سور حقيقة �لن�سخ، بحيث ميكن �إثباته �أو نفيه عن 

عى ن�سُخه. �لن�ص �ملدَّ
ولعل م���ن �أطول �ملعا�رشين نف�ًس���ا يف �رشد تعريفات �لن�س���خ وبيان مذ�هب 
�لعلم���اء فيه هو �لأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى زيد رحم���ه �هلل يف كتابه »�لن�سخ يف 
�لقر�آن �لكرمي«)4(، وكذلك �سيخنا �لأ�ستاذ �لدكتور �أ�سامة عبد �لعظيم حفظه �هلل 
يف كتابه »مقدمات �لن�سخ« حيث �رشد �سبع مد�ر�ص يف تعريف �لن�سخ)5(، وميكن 
�لق���ول �أن من �أ�سهر �لتعريفات عند �لأ�سولي���ني و�أقلهم يف �إير�د �لعرت��سات 

عليها تعريفني �أو �جتاهني: 
�لأول: هو �لتعبري عن �لن�سخ: برفع �حلكم.

الثاين: التعبري عن الن�سخ باأنه: بيان انتهاء تعلق احلكم.
وكالهم���ا ي�سرتكان يف بقي���ة �لتعريف باأن هذ� �لرف���ع �أو �لبيان يكون بطريق 
�رشعي، ويك���ون مرت�خًيا عن �ملن�س���وخ، فمتى �كتملت ه���ذه �ل�سو�بط حتقق 

�لن�سخ.
وق���د ذهب جماعة من �لأ�سوليني �أن م���اآل �لتعريفني �إلى مق�سود و�حد، نّبه 

))( حيث كتب يف تعريف الن�صخ وبيان مذاهب العلماء فيه اأكرث من خم�صني �صفحة انظر ))/09-55)(.  
)5( انظر مقدمات الن�صخ �ص )32-3(.  
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على ذلك �أبو �ملعايل يف »�لربهان« فقال بعد مناق�سة �لتعريفني: »ول يكاد َيبقى 
خ���الٌف معنوي مع �لفقه���اء... فاإذ� رجع �إلى �أن �لثاب���ت يف علم �هلل تعالى ل 

ُين�سخ �لتفتت �ملذ�هُب �إلى �لوفاق«)6(.
وز�د �ملرد�وي هذ� �لكالم �إي�ساًح���ا فقال: »فقد �تفق �لقولن على �أن �حلكم 
االأول انعدم تعلقه ال ذاته، وعلى اأن اخلطاب الثاين هو الذي حقق زوال االأول، 
واإمنا اختلفا يف اأن الرافع هو الثاين، لو مل يجئ لبقي االأول، اأو يقال: اإن االأول 
له غاي���ة ل نعلمها، فلما جاء �لدليل بنيَّ �نتهاءه���ا، حتى لو مل يجئ كان �حلكم 
ل���الأول و�إن مل نعلم���ه. لكن �سبق �أن���ه ل يجوز تاأخري �لبي���ان عن وقت �حلاجة، 
فرج���ع القول الثاين اإل���ى االأول، وينحل الفرق بينهما اإلى اأن���ه زال به، اأو زال 

عنده ل به، لكن ملا مل نعلم �لزو�َل �إل به: ��ستوى �لقولن«)7(. 
و�إذ� كان لز�ًم���ا �أن نختار تعريًفا للن�سخ يف مقدمة هذ� �لبحث فيمكن تعريفه 

باأن �لن�سخ هو: رفُع حكٍم �رشعي بطريٍق �رشعي مرت�ٍخ عنه)8(.

�شرح التعريف: 
"رف���ع حكم �رشعي": �أي بيان �نته���اِء �لعمل باحلكم �لذي ثبت بدليٍل �رشعيٍّ 

من كتاٍب �أو �سنٍة.
وه���و قيد: �أخرج رفع �حلك���م �لثابت مبقت�سى �لرب�ءة �لأ�سلي���ة، فاإن رفعه ل 

ي�سمى ن�سًخا.

))( الربهان )298/2)(. 
)7( التحبري �صرح التحرير ))/2979(.

)8( وهذا التعريف ن�صبه اإمام احلرمني والبي�صاوي للقا�صي اأبي بكر الباقالين. انظر: الربهان )2/)29)(، نهاية ال�صول 
.)5(8/2(



122123

د. اأمين حمزة عبد احلميد اإبراهيم

العدد |67| حمرم 1436هـ   

يعن���ي �أن �لن�سَخ ل يكوُن �إّل بدليٍل �رشع���يٍّ من كتاٍب �أو  "بطري���ق �رشعي": 
�سّنٍة.

وه���و قيد: �أخرج رفع �حلكم بطريق غري �رشع���ي كالعقلي و�حل�سي، فالطريق 
�لعقل���ي كاملوت فرفُع �حلكم به لي�ص ن�سًخ���ا، و�لطريق �حل�سي كما لو ُقطع �أحُد 

�أع�ساء �لو�سوء، فرفُع حكِم �لغ�سل عنه ل ُي�سّمى ن�سًخا.
�أي �أن �لنا�سخ يجب �أن يكون متاأخًر� عن �ملن�سوِخ: يف نزوله  "م���رت�خ عنه": 
ِم �لنب���ي �سلى �هلل عليه و�سلم به �أو فعِله �أو �إقر�ِره  �إلين���ا �إن كان كتابًا، �أو يف تكلُّ

�إْن كان �سّنًة.
وهو قي���د: �أخرج رفع �حلكم بالبي���ان �ملت�سل به، �س���و�ء كان م�ستقاًل �أو غري 

م�ستقل كاال�ستثناء وال�رشط وال�سفة، فاإنه تخ�سي�س ولي�س ن�سًخا)9(.
  

املبحث الأول
القواعد الأ�سولية املتعلقة مباهية )حقيقة( الن�سخ

قاعدة : �لن�سخ ل يجوز �إل فيما يجوز وقوعه على وجهني.
ه���ذه �لقاع���دة تُعترب من �لقو�عد �لك���ربى يف �لن�سخ، وذل���ك لتعلقها مباهية 
�لن�س���خ وحقيقته، وين���درج حتتها قو�عد �أ�سولية �أخ���رى، ومعناها �أن �لن�سخ ل 
يج���ري �إل فيما يجوز �أن ُيرَفع حكمه �أو �أن ينتهي �لتكليف به، �سو�ء �أكان ذلك 

من جهة �ل�رشع �أم �لعقل.

وقد �أ�س���ار �إيل هذه �لقاعدة غرُي و�حد من �لأ�سولي���ني، لعل �أولَهم �خلطيُب 

)9( انظر : اأ�صول الفقه الذي ال ي�صع الفقيه جهله للدكتور عيا�ص ال�صلمي �ص)22)( ، ومقدمات الن�صخ �ص))3، 32(. 
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�لبغ���د�دي، حيث قال: »و�لن�سخ ل يجوز �إل فيم���ا ي�سح وقوُعه على وجهني، 

كال�سوم و�ل�سالة وغريهما من �لعباد�ت �ل�رشعية. فاأما ما ل يجوز �أن يكون �إل 

عل���ى وجه و�حد، مثل �لتوحيد و�سفات �هلل تعالى �لذ�تية، كعلمه وقدرته، وما 

عد� ذلك من �سفاته فال ي�سح فيه �لن�سخ«)10(.

ووج���ه هذه �لقاع���دة: �أن ما يج���وز وقوعه على وجهني خمتلف���ني، لو ورد 

�ل����رشع بخالف ما هو عليه �لآن جلاز كال�سوم و�ل�سالة، مثل �أن يكون �ل�سوم 

باللي���ل بدًل عن �لنهار، و�ل�سالة �إلى بيت �ملقد�ص بدًل عن �لكعبة، فهذ� ل مينع 

منه عقل ول �رشع)11(.

و�أما �لأم���ور �لتي ل ي�سح وجودها �إل على وج���ه و�حد كالتوحيد و�سفات 

�لذ�ت كالعلم و�لقدرة، فهذ� ل ي�سح فيها �لن�سخ ل�ستحالته عقاًل ومنعه �رشًعا.
هم عن هذا فقال:  وحكى ابن ال�سمعاين �سياغة اأخرى للقاعدة فقال: »عبرَّ بع�سُ

ز�ت �لعقول«)12(. �إن �لن�سخ ل يقع يف موجبات �لعقول، و�إمنا يقع يف جموِّ
و��ستدلو� على ذلك بحديث �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: "�إن مما �أدرك �لنا�ص 
من كالم �لنبوة �لأولى �إذ� مل ت�ستح فا�سنع ما �سئت")13(، ووجه �لدللة منه: �أن 
�حلياء غريزة يف �لإن�سان حممودة ح�سن���ة يف �لعقول، وهو قائم بعينه ونف�سه، 
� يف �ل�رش�ئع على  فل���م يجز �أن يتنا�سخه �لأديان و�ل�رش�ئع، ف���كان ذلك م�ستمرًّ

)0)( الفقيه واملتفقه ))/255( ، وانظر: "اللمع" لل�صريازي. �ص 22).
)))( ينظر : �صرح اللمع ))/89)(. 

)2)( قواطع االأدلة )3/)8(. 
)3)( رواه البخاري ، كتاب االأنبياء ، باب اإذا مل ت�صَتْحي فا�صنع ما �صئت ، برقم )20))(.
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وجه و�حد باقًيا ما بقى �لتكليف)14(.
فكل ما تو��سع عليه �لنا�ص يف كل �لع�سور و�لأجيال على �أنه خري مقبول �أو 
����رش مرذول، فاإن هذ� قد �تفق �لعلماء عل���ى �أنه ل ُين�سخ، و�إنه بال�ستقر�ء يثبت 

�أنه مل ين�سخ حكم على هذه �ل�ساكلة)15(.
وقد ذكر بع����صُ �لأ�سوليني كالزرك�سي)16(، و�مل���رد�وي)17( هذه �لقاعدة يف 
����رشوط الن�سخ، فقالوا: اإنه من ����رشوط املن�سوخ اأن يكون مم���ا يجوز اأن يكون 

م�رشوًعا، و�أن ل يكون م�رشوًعا.
ومعن���اه ر�جع للقاعدة ذ�تها، فاإن �ملن�سوخ �إذ� كان ل َيحتمل �إل وجًها و�حًد� 

فال ي�سح ن�سخه، �سو�ء قلنا �إن �لن�سخ رفع �حلكم �أو بيان �نتهاء �لعمل به. 
ومن �لقو�عد �لأ�سولية �ملندرجة حتت هذه �لقاعدة :

قاعدة فرعية: الن�صخ ال يقع يف االأخبار)18( :

و�لأخب���ار جمع خرب، و�خلرب هو ما يحتمل �ل�س���دق و�لكذب لذ�ته، �أي: �أن 
�حتمال���ه لهما من حيث كونه خ���رًب�؛ لأنه قد ُيقَطع ب�سدق �خل���رب �أو كذبه لأمر 
خارجي، فاالأول: كخب اهللهّ تعالى، وخب ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم، والثاين: 

)))( قواطع االأدلة )3/)8( ، وانظر يف تقرير هذه القاعدة : اللمع لل�صريازي )22)( ، والبحر املحيط للزرك�صي ))/79( 
، والتحبري �صرح التحرير للمرداوي ))/2995(.

)5)( اأ�صول الفقه البي زهرة �ص)9). 
)))( انظر : البحر املحيط ))/79(.

)7)( انظر : التحبري �صرح التحرير))/2995(.
)8)( انظ���ر : اللم���ع )22)( ، قواط���ع االأدل���ة البن ال�صمعاين )87/3( ، حكام الف�صول الأب���ي الوليد الباجي ))/05)( ، �صرح 
تنقي���ح الف�ص���ول )2)2( ، االإح���كام لالآم���دي )78/3)( ، نهاي���ة الو�ص���ول لل�صف���ي الهن���دي )7/7)23( ، البحر املحيط 

))/98( ، التحبري �صرح التحرير للمرداوي ))/0)30(.
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فال يخرج بذلك  كاخلرب ع���ن �ملحالت،  كقول �لقائل: "�ل�س���د�ن يجتمعان"، 
عن كونه خرًب�)19(. 

و�مل���ر�د بالأخبار يف �لقاعدة: هي �لأخبار �لتي ل تقع �إل على وجه و�حد، �أو 
�لأخبار �لتي ل تقبل �لتغيري، فهذ� ل يدخله �لن�سخ �إجماًعا )20(.

قال �خلطيب �لبغ���د�دي: »ما �أخرب �هلل تعالى عنه من �أخب���ار �لقرون �ملا�سية، 
و�لأم���م �ل�سالفة، فال يجوز فيها �لن�سخ، وهكذ� ما �أخرب عن وقوعه يف �مل�ستقبل 
كخ���روج �لدجال، وياأج���وج وماأجوج، وطلوع �ل�سم�ص م���ن مغربها، ونزول 

عي�سى �بن مرمي �إلى �لأر�ص ونحو ذلك، فاإن �لن�سخ فيه ل يجوز«)21(.
ووجه هذه �لقاعدة: �أن دخول �لن�سخ على �لأخبار ُيف�سي �إلى تكذيبها، وهذ� 

حمال يف �أخبار �هلل، و�أخبار ر�سوله �سلى �هلل عليه و�سلم )22(.
: كالإخبار عن �إميان زي���د، وكفره: فال  و�أم���ا �لأخبار �لت���ي لها مدلول يتغ���ريَّ
ا على قول جماه���ري �أهل �لعلم م���ن �لأ�سوليني، وهو قول  يجوز ن�سخ���ه �أي�سً

�ل�سافعية)23(، و�ملالكية)24(، و�حلنابلة)25(.
وخالف فيه �لقا�س���ي �أبو يعلى)26(، و�لفخر �ل���ر�زي)27(، حيث قالو�: يجوز 

ن�سخ ذلك.

)9)( �صرح اللمع )7/2)5(. 
)20( انظر : نهاية الو�صول للهندي )7/7)23(، والبحر املحيط للزرك�صي ))/98(، والتحبري للمرداوي ))/0)30(. 

))2( الفقيه واملتفقه ))/255-)25( ، وانظر : �صرح اللمع )89/2)(.
)22( قواطع االأدلة )87/3(.

)23( انظر : �صرح اللمع لل�صريازي ))/90)( ، والبحر املحيط للزرك�صي))/99-98(.
))2( انظر : اإحكام الف�صول للباجي ))/05)( ، �صرح تنقيح الف�صول )2)2(.

)25( انظر : �صرح الكوكب املنري )3/3)5( .
))2( انظر : العدة )825/3( .

)27( انظر : املح�صول )325/3( .
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و�حتج���و� بالقيا�ص على تخ�سي�ص �خلرب، قالو�: فكذلك ن�سخه، كما نُ�سخت 
ها.  �أخبار �لوعيد يف حق بع�ِص من ي�ستحقُّ

و�أجيب ع���ن ذلك: باأن �لتخ�سي����ص يخالف �لن�سخ، و�أن ج���و�ز �لعفو عن 
مرتكبي �لكبائر من باب �لتكرم و�لف�سل ل من باب �لن�سخ. 

قال ابن ال�سمعاين: »وال�سحيح اأنه ال يجوز الن�سخ يف االأخبار بوجه ما؛ الأنه 
ي���وؤدى �إلى دخول �لكذب يف �أخبار �هلل تعالى و�أخب���ار �لر�سول �سلى �هلل عليه 
و�سلم ، وذلك ل يجوز. فاإن قال قائل: ما قولكم يف �لأخبار �لو�ردة يف �لوعيد 

ملرتكبي �لكبائر ؟ قلنا: يجوز �لعفو عنها. 
م و�لعدوِل عن  قالو�: فهذ� ن�سخ. قلنا: هذ� لي�ص بن�سخ؛ �إمنا هو من باب �لتكرُّ
�ملتوعد بالف�سل. وقد يتكلم �ملتكلم بالوعيد وهو ل يريد �إم�ساءه، ول ُيعدُّ ذلك 

ُخلًفا، بل ُيعد عفًو� وكرًما... «)28(. 
و�أما �لق�سم �لأخري من �أق�سام �لأخبار فهو: �لأخبار �لتي ت�ستمل على �أحكام: 
كقوله تعالى: ڇ ڃ ڃ   چ چ چ ڇ �لبقرة: ٢٢٨ ، وقوله تعالى: 

ڇ ھ ھ ھ ھ ے ڇ �لبق����رة: ٢٣٣ ، وقوله تعالى:  ڇ پ ڀ ڀ      

ڀ ڀ ڇ �لو�قع����ة: ٧٩  فجماه���ري �أهل �لعلم على �أن���ه يدخلها �لن�سخ؛ لأنها 

كالأو�مر و�إن وردت ب�س���ورة �خلرب)29(. ونقل �لإ�سنوي عن �بن برهان �أنه جائز 
بال خالف)30(.

قال �ل�سفي �لهندي: »فهذ� يجوز ن�سخه، ول ُيعَرف فيه خالف، ول يتَّجُه فيه 

)28( قواع االأدلة )88/3( .
)29( ن�صبه ابن ال�صمعاين لالأكرثين . انظر : قواطع االأدلة )90/3(. 

)30( نهاية ال�صول )577/2( .
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�خلالف؛ لأنه مبعنى �لأمر و�لنهي «)31(.
وُحك���ي عن �أبي بكر �لدق���اق من �ل�سافعية �أنه منع دخ���ول �لن�سخ فيها تغليًبا 

حلكم �خلرب على معنى �لأمر)32(. 
قال �ل�سري�زي: »وهذ� غري �سحيح؛ لأن �ملر�د بهذ� �لأمر، ول يجوز �أن يكون 
�مل���ر�د بها �خلرب؛ لأنا نرى من مي�ص �مل�سحف على غ���ري طهارة، ور�أينا من يطلق 
ول يرتب�ص ثالثة قروء، ولو كان ذك خرًب� لأدى �إلى وقوعه بخالف خمربه، ول 

يجوز ذك يف خرب �هلل عز وجل«)33(.  
ومن فروع هذه �لقاعدة:

م�شاألة )1(: املحا�شبة مبا يف النفو�ض)34(: 
�ختلف �لعلم���اء يف قوله تعالى: ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ 
ڎ  ڈ ڇ �لبقرة: ٢٨٤  هل هو من�س���وخ بقوله تعالى: ڇ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ڇ 

�لبقرة: ٢٨٦  �أم ل ؟ على قولني: 

�لق���ول �لأول: �أن �لآية حمكمة، لي�ست من�سوخ���ة، وعلى هذ� �لقول فلالآية 
عدة تاأويالت: 

�أول: وقوع �ملحا�سبة وعدم وقوع �ملوؤ�خذة به، و�ختاره �لطربي.
قال �بن حجر: »بيَّنت –�لآية- �أنه و�إن وقعت �ملحا�سبة به، لكنها ل تقع �ملوؤ�خذة 

))3( نهاية الو�صول يف دراية االأ�صول لل�صفي الهندي )8/7)23(. 
)32( ممن حكى اخلالف عنه : ابن ال�صمعاين يف القواطع )90/3(، واأبو اإ�صحاق ال�صريازي يف �صرح اللمع ))/89)( . 

)33( �صرح اللمع  ))/90)( .
))3( انظ���ر : النا�ص���خ واملن�ص���وخ يف الق���راآن الب���ن الزه���ري )))(، النا�ص���خ واملن�ص���وخ الب���ن العرب���ي )35/2( ، البح���ر املحيط 

))/)0)( ، فتح الباري البن حجر )207/8( ، التحبري �صرح التحرير))/2)30(.
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به، �أ�سار �إلى ذلك �لطربي فر�ًر� من �إثبات دخول �لن�سخ يف �لأخبار«)35(.  
ثانًيا: �أن كل �أحد يحا�سب مبا �أبدى ومبا �أخفى، فيغفر للموؤمنني وُيعاَقب �لكفار 

و�ملنافقني.
ثالًثا: �أنها يف كتمان �ل�سهادة �لو�جبة، و�إظهار ما مل يكن منها.

ه عن �بن عبا�ص)36(. ُروي ذلك كلُّ
ر�بًعا: �أن �لآية حمكمة لكنها خم�سو�سة بالآية �لثانية.

قال �لبيهقي: »وهذ� �لن�ص مبعنى �لتخ�سي�ص، فاإن �لآية �لأولى وردت مورد 
�لعموم، فبينتها �لتي بعدها: �أن مما )َيخفى()37( ل يوؤ�خذ به، وهو حديث �لنف�ص 

�لذي ل ي�ستطيع �لعبد دفعه عن قلبه«)38(.
و�أ�سار �إلى ذلك �بن حجر يف "�لفتح")39(.

الق���ول الثاين: اأنه���ا من�سوخة. وهو مروي عن اب���ن عبا�س وابن عمر كما يف 
�سحيحي �لبخاري)40(، وم�سلم)41(.

ومعن���ى �لآيت���ني: �أن �هلل تعالى عفى عن هذه �لأمة ما حدث���ت بها نف�سها فال 
تكلي���ف فيه، ولي�ص يف هذ� �لقول �إثب���اٌت لدخول �لن�سخ يف �لأخبار؛ لأنه و�إن 
كان خرًب�، لكنه يت�سمن حكًما، وهو �ملحا�سبة، فن�سخ هذ� �حلكم. قال �لعلماء: 
ومهما كان من �لأخبار يت�سمن �لأحكام �أمكن دخول �لن�سخ فيه ك�سائر �لأحكام، 

)35( فتح الباري )207/8( .
))3( النا�صخ واملن�صوخ البن العربي )2/)3( 

)37( يف االأ�صل: ) ال يخفى ( ، ولعل ال�صواب ما اأثبت، واهلل اأعلم. 
)38( البحر املحيط ))/)0)( 

)39( فتح الباري )207/8( 
)0)( كتاب التف�صري ، باب : اآمن الر�صول مبا اأنزل اإليه من ربه ، برقم )))5)( 

برقم )200/)2)(  )))( كتاب االإميان ، باب : بيان قوله تعالى: "واإن تبدوا ما يف اأنف�صكم اأو تخفوه" ، 
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ا ل يت�سمن حكًما،  و�إمن���ا �لذي ل يدخله �لن�سخ من �لأخبار م���ا كان خرب� حم�سً
كالإخبار عما م�سى من �أحاديث �لأمم ونحو ذلك)42(.

نقل �لزرك�سي عن �أبي بكر �لإ�سماعيلي: »ويحتمل �أن يكون هذ� خرًب� م�سمًنا 
حلكٍم، وكاأنه حكٌم مبوؤ�خذة عباده بجميع ذلك وتعبَّدهم به، فلما قابلوه بالطاعة 

خفف عنهم، وو�سع عنهم حديَث �لنف�ص «)43(.
ولعل هذ� �لقول يف تف�سري �لآية باأنها من�سوخة هو �لأقرب لل�سو�ب، ولي�ص 

فيه �إثباٌت لدخول �لن�سخ يف �لأخبار، و�هلل �أعلم. 

م�شاألة )2(: الروؤيا ال�ساحلة جزء من النبوة
روى �لبخ���اري)44(، وم�سلم)45( عن �أن�ص بن مال���ك ر�سي �هلل عنه: �أن ر�سول 
�هلل �سل���ى �هلل عليه و�سلم قال: "�لروؤيا �حل�سنة من �لرجل �ل�سالح جزء من �ستة 
و�أربعني جزًء� من �لنبوة". ويف رو�ي���ة مل�سلم)46( عن �أبي هريرة: "روؤيا �مل�سلم 
ا عن �بن عمر:  ج���زء من خم�ص و�أربعني جزء� من �لنبوة"، ويف م�سلم)47( �أي�سً

"�لروؤيا �ل�ساحلة جزء من �سبعني جزًء� من �لنبوة".
فف���ي هذه �لأحاديث �إخبار من �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �أن �لروؤيا �ل�ساحلة 
من �مل�سلم جزٌء من �لنبوة، و�خُتلف يف عدد �لأجز�ء على ع�رشة �أوجه كما ذكر 

)2)( قاله ابن حجر يف الفتح )207/8( 
)3)( البحر املحيط ))/)0)( 

)))( كتب التعبري باب : روؤيا ال�صاحلني ، برقم )983)( 
)5)( كتاب الروؤيا )7/))22(. 
)))( كتاب الروؤيا ))/3)22(. 

)7)( كتاب الروؤيا برقم )5/9)22(.
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�حلافظ �بن حجر يف "�لفتح" بعد ما جمع رو�يات �حلديث)48(.
و�تفق ����رش�ُح �لأحاديث على م�سلك �جلمِع بني هذه �لرو�يات �لتي ظاهرها 
�لتعار�ص؛ لأن �أغلَبها �سحيح، وعدِم �لتطرق مل�سلك �لن�سخ للرتجيح بينها؛ لأن 

هذه �لرو�يات �أخبار، و�لأخبار ل يدخلها �لن�سخ.
قال �لطربي: »و�ل�سو�ب �أن ُيقال �إن عامة هذه �لأحاديث �أو �أكرثها �سحاح، 

ولكل حديث منها خمرج معقول«)49(.
و�ختلف���و� يف طرق �جلمع بينها على �أقو�ل كثرية ��ستوعبها �حلافظ �بن حجر 

يف "�لفتح")50(، ولعل من �أ�سهرها)51(: 

�لأول: �أن هذ� �لختالف ر�ج���ع �إلى �ختالف حال �لر�ئي، فاملوؤمن �ل�سالح 

تك���ون روؤياه جزء� من �ستة و�أربعني ج���زء�، و�لفا�سق جزء� من �سبعني جزء�، 

قاله �لطربي.

الث���اين: اأن اخلفي م���ن الروؤيا جزء م���ن �سبعني، واجللي منها ج���زء من �ستة 

و�أربعني. قاله �بن بطال، و�ملازري.

�لثالث: �أن �ختالف �لأعد�د وقع بح�سب �لوقت �لذي حدث فيه �لنبي �سلى 

)8)( ق���ال احلاف���ظ اب���ن حجر يف "الفتح" )2)/3)3( بعدما جمع روايات احلديث: » ح�صلنا من هذه الروايات على ع�صرة 
اأوج���ه : اأقله���ا ج���زء م���ن �صت���ة وع�صرين ، واأكرثها م���ن �صتة و�صبعني ، وبني ذل���ك : اأربعني ، واأربع���ة واأربعني ، وخم�صة 
واأربع���ني ، و�صت���ة واأربع���ني ، و�صبع���ة واأربع���ني،  وت�صع���ة واأربع���ني ، وخم�ص���ني ، و�صبع���ني ، اأ�صحها مطلق���ا االأول ، ويليه 

ال�صبعني«.  
)9)( نقله عنه ابن بطال يف �صرحه ل�صحيح البخاري )5/9)5(. 

)50( قال احلافظ يف الفتح )2)/8)3(: » فهذه عدة منا�صبات مل اأَر من جمعها يف مو�صع واحد ، فلله احلمد على ما األهم 
وعلم«.  

))5( انظ���ر ه���ذه االأق���وال يف: �صرح البخاري الب���ن بطال )5/9)5-7)5( ، �صرح م�صلم للن���ووي )5)/)3( ، فتح الباري البن 
حجر )2)/3)7-3)3(.
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�هلل عليه و�سلم بذلك. ذكره �بن حجر.
وهناك وجوه �أُخر �عتمدت على عمليات ح�سابية ل تخلو من �عرت��ص ونظر. 
قال �ل�سيوطي: »هذ� عندي من �لأحاديث �ملت�سابهة �لتي نوؤمن بها ونكل معناها 
�ملر�د �إلى قائله �سلى �هلل عليه و�سلم ، ول نخو�ص يف تعيني هذ� �جلزء من هذ� 
ا وقد �ختلفت �لرو�يات يف كمية �لعدد...«)52(.  �لعدد، ول يف حكمته خ�سو�سً

م�شاألة )3(: انتفاع الإن�شان بعمل غريه
�ختلف �لعلماء يف قوله تعالى: ڇ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ڇ �لنجم: ٣٩  هل 

هو من�سوخ �أم ل على قولني: 
�لق���ول �لأول: �أن �لآية من�سوخة بقوله تعالى: ڇ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڇ �لط����ور: ٢١، وهو قول �بن عبا�ص)53(. وعلي���ه فيكون �لولد يوم 

�لقيام���ة يف ميز�ن �أبي���ه، وي�سفِّع �هلل تعالى �لآباء يف �لأبن���اء و�لأبناء يف �لآباء، 
ويوؤيده قوله تعالى:  ڇ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ   ىئ ڇ �لن�ساء: ١١. 

الق���ول الثاين: اأنها حمكمة، وعليه اأكرث املف�رشين. وعليه فال ينفُع اأحًدا عمُل 
�أحٍد.

قال �بن جزي: »و�ل�سحيح �أنها حمكمة؛ لأنها خرب، و�لأخبار ل تُن�َسخ«)54(.
قال �بن كث���ري: »و�أما �حلديث �ل���ذي رو�ه م�سلم يف �سحيح���ه)55(، عن �أبي 
هريرة قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: "�إذ� مات �لإن�سان �نقطع عمله 

)52( �صرح ال�صيوطي على �صحيح م�صلم )5/)28(. 
)53( ن�صبه اإليه القرطبي يف تف�صريه )20/)5( ، وابن جزي يف الت�صهيل )320/2(. 

))5( الت�صهيل لعلوم التنزيل )320/2(. 
)55( كتاب الو�صية ، باب : ما يلحق االإن�صان من الثواب بعد وفاته ، برقم )))/)3))(. 
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�إل من ثالث: من ولد �سالح يدعو له، �أو �سدقة جارية من بعده، �أو علم ُينتفع 
فهذه �لثالثة يف �حلقيقة هي من �سعيه وكده وعمله، كما جاء يف �حلديث:  به"، 

"�إن �أطيب ما �أكل �لرجل من ك�سبه، و�إن ولده من ك�سبه")56(. 
و�ل�سدقة �جلارية كالوقف ونحوه هي من �آثار عمله ووقفه، وقد قال تعالى: ڇ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ەئ ڇ ي�����ص: ١٢. و�لعلم �لذي ن�رشه 

يف �لنا�ص فاقتدى به �لنا�ص بعده هو �أي�سا من �سعيه وعمه«)57(.
قاعدة فرعية: اأن الن�صخ ال يدخل يف الف�صائل 

وه���ذه �لقاعدة تندرج حتت �لقاعدة �لكربى يف �أن �لن�سخ ل يقع �إل فيما جاز 
وقوع���ه على وجهني؛ لأن �لف�سائل �لثابت���ة بال�رشع �أو �لعقل ل ي�سح �أن تنقلب 
�إل���ى رذ�ئ���ل، و�لف�سائل جمع ف�سيل���ة، وهي خالف �لنقي�س���ة، وهي: �لدرجة 

�لرفيعة يف �لف�سل)58(.
يًة على غريه �سو�ء  و�مل���ر�د بالف�سائل يف �لقاعدة: كل ما جعل له �ل����رشُع َمزِّ
مبزي���د �أجر، �أو بوجه من �لخت�سا�ص ب�رشف �أو منزلة �أو مكانة، كتف�سيل �سالة 
�جلماع���ة على �س���الة �لفذ بالأج���ر، وتف�سيل �ل�سالة يف �مل�سج���د �حلر�م على 
�مل�سجد �لنبوي وتف�سيلهما عل���ى �مل�سجد �لأق�سى وتف�سيل �لثالثة على غريها 
م���ن بقاع �لأر����ص، وتف�سيل �لنبي �سل���ى �هلل عليه و�سلم على �سائ���ر �لأنبياء. 

فجميع هذه �لف�سائل ل تقبل �لن�سخ و�لرفع باأخبار متاأخرة عنها. 
ووجه ذلك من جهتني: 

))5( رواه الرتم���ذي ، كت���اب االأح���كام ، ب���اب : ما ج���اء اأن الوالد ياأخذ من مال ولده ، برق���م )358)( ، وقال: »حديث ح�صن 
�صحيح« ، وراه اأبو داود ، كتاب البيوع ، باب : يف الرجل ياأكل من مال ولده ، برقم )3528( 

)57( تف�صري ابن كثري )5/7))(. 
)58( ينظر مادة )ف �ص ل ( يف املحكم البن �صيدة )8/)20( ، ول�صان العرب )29/5)3( ، وتاج العرو�ص )73/30)(.
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�لأول���ى: �أن �لف�سيلة متى ثبتت عقال �أو �رشًعا �متنعت �أن تنقلب رذ�ئَل، و�إل 
كان ذلك تكذيًبا لها �أو ُخلف يف �لوعد بها. 

�لثانية: �أن هذه �لف�سائل من �آثار �إح�سان �هلل وف�سله وكرمه وعطائه، و�هلل تعالى 
ل على عباده بالإح�سان فاإنه ل يقطعه ويرفعه، و�إمنا يزيده ويكرثه)59(. �إذ� تف�سّ

ومن فروع هذه �لقاعدة: 
م�شاألة: ف�شل �شالة اجلماعة)60(: 

�ختلف �لعلم���اء يف قوله �سلى �هلل عليه و�سلم: "�سالة �جلماعة تف�سل �سالة 
�لفذ بخم�سني وع�رشين درجة")61( هل هو من�سوخ �أم ل ؟ على قولني: 

�لق���ول �لأول: �أنه من�س���وخ بحديث م�ساعفة �سالة �جلماع���ة عن �سالة �لفرد 
ب�سبع���ني وع�رشين درجة)62( عل���ى معنى �أن �هلل �أخرب نبيَّه �سل���ى �هلل عليه و�سلم 
باخلم�ص، ثم �أعلمه �هلل �سبحانه بزيادة �لف�سل فاأخرب بال�سبع، ويلزم منه �لن�سخ)63(. 
قال ع���الء �لدين مغلطاي: »ورّد ه���ذ� �لقول باأن �لف�سائ���ل ل تُن�َسخ، وهذه 

ف�سيلة ملحمد �سلى �هلل عليه و�سلم فال يطر�أ عليها �لن�سخ «)64(.
القول الثاين: اأنه حمكم غري من�سوخ، وعليه جماهري اأهل العلم؛ الأن حديث 

ف�سل �سالة �جلماعة من �لف�سائل، و�لف�سائل ل تدخلها �لن�سخ. 

)59( املعت�صر من املخت�صر من م�صكل االآثار ))/98)(.
)0)( انظر : �صرح ابن ماجة لعالء الدين مغلطاي احلنفي ))/9)3)( ، في�ص القدير للمناوي ))/285، )28(. 

)))( رواه البخاري ، كتاب االأذان ، باب : ف�صل �صالة اجلماعة برقم ))))( ، وم�صلم كتاب امل�صاجد وموا�صع ال�صالة ، باب: 
ف�صل �صالة اجلماعة وبيان الت�صديد يف التخلف عنها ، برقم )9)).( 

)2)( رواه البخ���اري ، كت���اب االأذان ، ب���اب : ف�ص���ل �صالة اجلماعة برقم )5))( ، وم�صلم ، كت���اب امل�صاجد وموا�صع ال�صالة ، 
باب: ف�صل �صالة اجلماعة وبيان الت�صديد يف التخلف عنها ، برقم )50)(. 

)3)( انظر فتح الباري البن حجر )32/2)(. 
)))( �صرح ابن ماجة لعالء الدين مغلطاي احلنفي ))/9)3)(. 
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و�ختلفو� يف وجه �جلمع بني �لف�سلني �ملذكورين على عدة تاأويالت، منها)65(: 
�أوًل: �أنه ل منافاة بينها؛ فذكر �لقليل ل ينفي �لكثري، ومفهوم �لعدد باطل عند 

جمهور �لأ�سوليني.
ثانًيا: �أنه يختلف باختالف �أحو�ل �مل�سلني و�ل�سالة، فيكون لبع�سهم خم�ص 
وع����رشون، ولبع�سهم �سب���ع وع�رشون بح�سب كمال �ل�س���الة وحمافظته على 

هيئاتها وخ�سوعها وكرثة جماعتها وف�سلهم و�رشف �لبقعة ونحو ذلك.
ثالًثا: �أن �ل�سبع خا�سة بال�سالة �جلهرية، و�خلم�ص بال�سالة �ل�رشية. قال �حلافظ 

�بن حجر: »وهذ� �لوجه عندي �أوجهها«)66(. 
قاعدة فرعية: الن�شخ ل يدخل فيما �ُشرع على الدوام 

و�مل���ر�د بالقاع���دة �أن �لأحكام �لتي �رُشع���ت معللة بعلل باقي���ة مطلوبة على 
�لدو�م، ل تُن�َسخ ول تَبُطل، فال ي�سح �أن يلحقها �لن�سخ؛ لأن دو�م �لعلة يوجب 

دو�م �ملعلول، ومن ثمَّ يقت�سي دو�م �حلكم )67(.
ول يخفى وجُه دخول هذه �لقاعدة حتت �لقاعدة �لكربى �أن �لن�سخ ل يدخل 
�إل فيما جاز وقوعه على وجهني؛ لأن ما �رُشع على ق�سد �لدو�م ل يجوز وقوعه 

على وجهني؛ لأنه ينايف �ملق�سد من بقاء ودو�م ت�رشيعه.
ومن فروع هذه القاعدة: 

 م�شاألة )1(: �سالة املاأمومي جلو�ًسا خلف الإمام اجلال�ض.
ذه���ب �لإمام �أحمد)68( �إل���ى وجوب �سالة �ملاأمومني جلو�ًس���ا �إذ� �سلى بهم 

)5)( انظر: فتح الباري البن حجر )32/2)( ، و�صرح النووي مل�صلم ))/))2(.
)))( فتح الباري )32/2)(. 

)7)( انظر : حا�صية ال�صندي على �صنن ابن ماجه ))/)37(. 
املغنى )3/))(.  )8)( قال اخلرقي: " واإذا �صلى اإمام احلى جال�صاً، �صلى من وراءه جلو�ًصا". 
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�لإم���ام جال�ًسا، ��ستدلل بحديث حديث �أبى هريرة ع���ن �لنبي �سلى �هلل عليه 
و�سل���م قال: "�إمنا �لإمام لي���وؤمت به فال تختلفو� عليه فاإذ� ك���رب فكربو�، و�إذ� ركع 
فاركع���و�، و�إذ� قال �سمع �هلل ملن حمده فقولو� �للهم ربنا لك �حلمد، و�إذ� �سجد 

فا�سجدو�، و�إذ� �سلى جال�سا ف�سلو� جلو�ًسا �أجمعون)69(.
وذهب �أبو حنيفة)70( و�ل�سافعي)71( �إل���ى �أن حديث �أبي هريرة من�سوٌخ، و�أن 
�ملاأمومني ما د�مو� قادرين على �لقيام فاإنهم ي�سلون قياًما و�إن كان �لإمام جال�ًسا. 
�أم���ا �لنا�سخ عندهم فهو: حديث عائ�سة يف مر�ص �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 
�لأخ���ري، وفي���ه: "�أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �أر�سل �إل���ى �أبى بكر باأن ي�سلى 
بالنا����ص، ث���م �إن �لنبي �سلى �هلل علي���ه و�سلم وجد من نف�س���ه خفة، فخرج بني 
رجل���ني –�أحدهما �لعبا�ص– ل�سالة �لظهر، و�أب���و بكر ي�سلى بالنا�ص، فلما ر�آه 
�أبو بكر ذهب ليتاأخر، فاأوم���اأ �إليه �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم باأن ل يتاأخر، قال: 
"اأجل�س���اين اإل���ى جنب���ه"، فاأجل�ساه �إلى جن���ب �أبى بكر، قال: فجع���ل �أبو بكر 
ي�سل���ى، وهو ياأمت ب�سالة �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ، و�لنا�ص ب�سالة �أبي بكر، 

و�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قاعد)72(.

)9)( رواه م�صل���م، كت���اب ال�ص���الة، ب���اب: ائتم���ام املاأموم باالإم���ام، برق���م))))(. وروى البخاري عن اأن�ص ر�ص���ي اهلل عنه: اأن 
ر�ص���ول اهلل �صل���ى اهلل علي���ه و�صلم ركب فر�ًصا فجح�ص �صقه االأمي���ن ، قال اأن�ص ر�صي اهلل عنه: ف�صلى لنا يومئذ �صالة 
م���ن ال�صل���وات وه���و قاعد ف�صلين���ا وراءه قعودا ، ثم قال ملا �صلَّم: "اإمنا جعل االإمام ليوؤمت ب���ه ، فاإذا �صلى قائًما ف�صلوا 
قيام���ا ، واإذا رك���ع فاركع���وا ، واإذا رف���ع فارفع���وا ، واإذا �صج���د فا�صجدوا ، واإذا ق���ال �صمع اهلل ملن حم���ده فقولوا ربنا ولك 

احلمد".
)70( بدائع ال�صنائع ))/2))(.  

))7( االأم ))/)5)(.
)72( رواه البخ���اري، كت���اب االأذان، ب���اب: اإمن���ا جعل االإمام ليوؤمت ب���ه، برقم)87)(، وم�صلم، كتاب ال�ص���الة، باب: ا�صتخالف 

االإمام اإذا عر�ص له عذر من مر�ص و�صفر، برقم)8/90))(.
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وف���ى رو�ية مل�سل���م: "كان ر�سول �هلل �سل���ى �هلل عليه و�سل���م ي�سلي بالنا�ص 
جال�ًس���ا، و�أبو بكر قائًما، يقت���دي �أبو بكر ب�سالة �لنبي �سل���ى �هلل عليه و�سلم ، 

ويقتدي �لنا�ص ب�سالة �أبى بكر".
قال �ل�سافعي: »وهي �آخر �س���الة �سالها بالنا�ص، حتى لقي �هلل تعالى، وهذ� 

ل يكون �إل نا�سًخا«)73(.
و�أجاب �لقائلون بوجوب �جللو�ص خل���ف �لإمام �جلال�ص باأن دعوى �لن�سخ 
يف ه���ذ� �حلكم ل ت�ستقي���م؛ لأن جلو�ص �ملاأمومني خلف �لإم���ام �جلال�ص معلٌل 

باأو�ساف لزمة وعلل مطلوبة ل تقبل �لن�سخ.
قال �بن رجب: »ويدل َعَلى �أن �لأمر بالقعود خلف �لإمام �لقاعد غري من�سوخ: 
�أن �لنَِّبّي �سلى �هلل عليه و�سلم علله بعلل مَلْ تُن�َسخ ومل تبطل منذ �رُشعت«)74(. 

ومن هذه �لعلل �لتي �رشعت على �لدو�م: 
�أوًل: �أن �لنب���ي �سلى �هلل عليه و�سلم علل �لأم���ر بالقعود باأن �لإمام �إمنا ُجعل 
�إماًم���ا ليوؤمت ِبِه وُيقتدى ِبِه يِف �أفعاله، َوَقاَل: "�إذ� كربَّ فكربو�، و�إذ� ركع فاركعو�، 
و�إذ� �سل���ى جال�ساً ف�سلو� جلو�ًسا �أجمعون"، وما َقْبَل �ل�سالة جلو�ًسا مَلْ ُين�سخ 
ِمْن���ُه �سيء، فكذلك �لقعود؛ لأن �جلميع مرت���ب َعَلى �أن �لإمام يوؤمتُّ ِبِه ويقتدى 

ِبِه.
ثانًي���ا: �أَنَُّه �سلى �هلل عليه و�سلم جعل �لقع���ود خلف �لإمام من طاعة �لأمر�ء، 

)73( اختالف احلديث �ص)7)(. ونقل الن�صخ كذلك البخاري يف �صحيحه عن �صيخه احلميدي، وهو تلميذ ال�صافعي، قال 
البخ���اري: ق���ال احلمي���دي: قوله �صلى اهلل علي���ه و�صلم: "اإذا �صلى جال�ًصا ف�صلوا جلو�ًص���ا"، هو يف مر�صه القدمي، ثم 
�صلى بعد ذلك النبي �صلى اهلل عليه و�صلم جال�ًصا، والنا�ص خلفه قياًما، مل ياأمرهم بالقعود، واإمنا يوؤخذ باالآخر من 

فعل النبي �صلى اهلل عليه و�صلم. �صحيح البخاري مع الفتح )73/2)(.
))7( فتح الباري البن رجب احلنبلي ))/)5)(. 
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وطاع���ة �لأمر�ء من طاعة �لر�سول �سل���ى �هلل عليه و�سلم، وطاعته من طاعة �هلل، 
ومعلوم: �أَنَُّه مَلْ ين�سخ من هذه �سيء، بل كلها باقية حمكمة �إلى يوم �لقيامة.

ثالًث���ا: �أَنَّ���ُه جعل �لقيام خلف �لإم���ام �جلال�ص من جن�ص فع���ل فار�ص و�لروم 
بعظمائه���ا، حيث يقومون وملوكهم جلو����ص، و�رشيعتنا جاءت بخالف َذِلَك. 

وهذ� حكم م�ستقر يِف �ل�رشيعة، مَلْ ين�سخ ومل يبدل)75(.
وعلى ذلك ف���اإن من �أ�سعد �لنا�ص من حاول �جلمع بني �لن�سو�ص �لو�ردة يف 
�مل�ساأل���ة، وعدم �دعاء �لن�سخ �لذي مل ي�سلم من مق���ال، وقد جمع بينها �حلافظ 
�ب���ن رجب عل���ى ثالثة مع���ان)76(، �أقربها ما رجحه �حلافظ �ب���ن حجر باأن حُتمل 
�أحادي���ُث �لأمر بالقعود على �ل�ستحباب، وحديث �إمامته �سلى �هلل عليه و�سلم 
جال�ًسا يف مر�س���ه �لأخري من غري �أمٍر لهم باجللو�ص على �جلو�ز؛ لأن �لوجوَب 
ق���د ُرِفع بتقريره لهم، وت���رِك �أمرهم بالإعادة، هذ� مقت�س���ى �جلمع بني �لأدلة، 

وباهلل �لتوفيق)77(. 

م�شاألة )2(: خطبة الأخ على خطبة اأخيه 
نق���ل �لطربي عن بع����ص �لعلماء �أن حديث: "ل يخط���ب �لرجل على خطبة 
�أخي���ه")78( من�س���وخ بحديث فاطمة بن���ت قي�ص: �أنها �أتت �لنب���ي �سلى �هلل عليه 
و�سل���م فذكرت �أن معاوي���ة و�أبا جهم خطباها، فقال ر�س���ول �هلل �سلى �هلل عليه 

)75( فت���ح الب���اري الب���ن رجب ))/57)-58)( ، وانظ���ر : حا�صية ال�صندي على �صنن ابن ماج���ه ))/)37( ، ومراعاة املفاتيح 
�صرح م�صكاة امل�صابيح الأبي احل�صن عبيد اهلل املباركفوري ))/)92-9(.

))7( فتح الباري البن رجب ))/9))-70)( .
)77( فتح الباري البن حجر )77/2)( .

)78( رواه البخ���اري ، كت���اب الن���كاح ، ب���اب: ال يخطب الرجل عل���ى خطبة اأخيه حتى ينكح اأو يدع ، برق���م ))))5(، وم�صلم ، 
كتاب النكاح ، باب : حترمي اخلطبة على خطبة اأخيه حتى ياأذن اأو يرتك ، برقم )2)))(.
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و�سل���م : "�أما معاوية ف�سعل���وك ل مال له، و�أما �أبو جه���م فال ي�سع ع�ساه عن 
عاتقه، �نكحي �أ�سامة بن زيد")79(.  

ووجه منافاة حديث فاطمة حلديث �لنهي من جهتني: 
�لأولى: �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم مل ُينكر خطبَة �ل�سحابيني بع�سهم على 

بع�ص.
الث���اين: اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم خطبها الأ�سامة بعد اإخبارها اإياه بخطبة 

كل من معاوية و�أبي جهم. 
فدل ذلك �أن حديث �لنهي من�سوخ باإقر�ر �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم وفعله.

وقد �أجاب جمهور �لعلماء ع���ن دعوى �لن�سخ ببيان �أن �لأحاديث متفقة غري 
متعار�س���ة فال حاجة لدعاء �لن�سخ فيه���ا، وذلك لحتمال �أن يكون معاوية و�أبو 
اجلهم خطبا مًع���ا، اأو مل يعلم الثاين بخطبة االأول، والنبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
�أ�س���ار باأ�سامة ومل يخطب، وعل���ى تقدير �أن يكون خطب فكاأنه ملا ذكر لها ما يف 

معاوية و�أبي جهم ظهر منها �لرغبة عنهما فخطبها لأ�سامة)80(.
ومن �لأجوبة على دعوى �لن�سخ ما ذكره �حلافظ �بن حجر، وبه ُخرِّجت هذه 
�مل�ساألة عل���ى �لقاعدة �لأ�سولية �ملذكورة، وهي �أن دع���وى �لن�سخ يف مثل هذ� 
غل���ط؛ لأن �ل�سارع �أ�سار �إلى علة �لنه���ي بالأخوة كما يف حديث عقبة بن عامر 
�أن ر�س���ول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال: "�ملوؤمن �أخو �ملوؤمن فال يحل للموؤمن 
�أن يبت���اع على بيع �أخيه، ول يخط���ب على خطبة �أخيه حتى يذر")81(، و�لأخوة 

)79( رواه م�صلم ، كتاب الطالق ، باب : املطلقة ثالًثا ال نفقة لها ، برقم )80))(.  
)80( انظر : �صرح م�صلم للنووي )282/9( ، وفتح الباري البن حجر )200/2(.  

))8( رواه م�صلم ، كتاب النكاح ، باب : حترمي اخلطبة على خطبة اأخيه حتى ياأذن اأو يرتك ، برقم )))))(. 
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�سفة لزمة، وعلة مطلوبة للدو�م، فال ي�سح �أن يلحقها �لن�سخ و�هلل �أعلم)82(.

قاعدة: رفع الرباءة االأ�صلية لي�صت ن�صًخا.
�سبق���ت �لإ�سارة يف بيان حد �لن�سخ �أنه رفُع �حلك���م �لثابت بخطاب �رشعي، 
وعل���ى ذلك فاإن رفع ما مل يثبت بخطاب �رشعي ل ُيعد ن�سًخا، ومن ذلك: رفُع 
�أو �إز�ل���ُة �لرب�ءة �لأ�سلية، لأنها مل تثبت بخطاب �رشع���ي، و�إمنا هي ثابتة بدليل 
�لعق���ل، ولذلك ت�سمى �لرب�ءة �لعقلي���ة �أو �لإباحة �لعقلي���ة، وهي ��ست�سحاب 

�لعدم �لأ�سلي حتى يرد دليل ناقل عنه. 
ق���ال �لقر�يف: »�ل���رب�ءة �لأ�سلي���ة: ه���ي ��ست�سحاب حكم �لعق���ل يف عدم 

�لأحكام«)83(.
وقد ن����ص كلُّ من عّرف �لن�سخ م���ن �لأ�سوليني �أن رفع �ل���رب�ءة �لأ�سلية �أو 

ى ن�سًخا.  �لعقلية ل ُي�سمَّ
ق���ال �ل�سري�زي:  »ول يل���زم �رتفاع ما كانت عليه �لع���رب قبل �ل�رشع؛ لأن 
ى ن�سًخا، فاإن ما كانو� يفعلونه مل يكن ثابًتا بخطاب، ونحن قلنا ما  ذل���ك ل ي�سمَّ

كان ثابًتا باخلطاب �لأول«)84(.
ومما يح�سن �لتنبيه عليه هنا �أن �لباحة عند �أهل �لأ�سول ق�سمان:

�لأول���ى: �إباحة عقلية: وهى ما تُ�سم���ى يف �ل�سطالح �لرب�ءة �لأ�سلية، وهى 
�لتي �سبقت �لإ�سارة �إليها.

�لثانية: �إباحة �رشعية: وهي ما ُعرفت من ِقَبل �ل�رشع، كاإباحة �جلماع يف ليايل 

)82( فتح الباري البن حجر )200/2(. 
)83( �صرح تنقيح الف�صول )352(. 

))8( �صرح اللمع ))/)8)( ، وانظر : الفقيه واملتفقه ))/5)2(، قواطع االأدلة )9/3)( ، البحر املحيط ))/))(.
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رم�سان �ملن�سو�ص عليها بقوله تعالى:  ڇ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ ڇ 
ى هذه �لإباحة: �لإباحة �ل�رشعية. �لبقرة: ١٨٧ وتُ�سمَّ

ومن فو�ئ���د معرفة �لفرِق بني �لإباحتني �ملذكورتني: �أن رفع �لإباحة �ل�رشعية 
���ى ن�سًخا كرفع �إباحة �لفط���ر يف رم�سان، وجعل �لإطعام بدًل عن �ل�سوم  ُي�سمَّ
�ملن�سو�ص يف قوله تعال���ى: ڇ ڇ ڍ    ڍ ڌ ڌ ڎ ڇ �لبقرة: ١٨٤ 

فاإنه من�سوخ بقوله:  ڇۀ ہ ہ ہ ہ ڇ �لبقرة: ١٨٥. 
و�أم���ا �لإباحة �لعقلية فلي�ص رفُعها ن�سًخا؛ لأنها لي�ست حكًما �رشعيًّا بل عقليًّا، 
ول���ذ� مل يكن حترمي �لربا نا�سًخ���ا لإباحته يف �أول �لإ�سالم؛ لأنه���ا �إباحة عقلية، 

.)85(� و�أمثال ذلك كثرية جدًّ
ومن فروع هذه القاعدة: 

م�ساألة: الكالم يف ال�سالة :
�ختل���ف �لفقهاء يف ق���ول �ل�سحابي زيد ر�سي �هلل عن���ه: "�إِْن كنا لنتكلم يف 
�ل�س���الة على عهد �لنبي �سل���ى �هلل عليه و�سلم ، يكلم �أحدن���ا �ساحبه بحاجته 
حتى نزل���ت: ڇ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڇ �لبقرة: 
٢٣٨ فاأُِمْرنا بال�سكوت")86(. هل هو نا�سٌخ لإباحة �لكالم يف �ل�سالة �أم ل؟ على 

قولني: 
�لأول: �أنه لي�ص بنا�سخ؛ لأن �إباح���ة �لكالم يف �ل�سالة كان بالرب�ءة �لأ�سلية، 

و�حلكم �ملزيل لها لي�ص ن�سًخا.

)85( مذكرة يف اأ�صول الفقه لل�صنقيطي )22(. 
))8( رواه البخ���اري ، كت���اب العم���ل يف ال�ص���الة ، باب : م���ا ينهى عنه من الكالم يف ال�صالة ، برق���م )2)))( ، وم�صلم ، كتاب 

امل�صاجد وموا�صع ال�صالة ، باب : حترمي الكالم يف ال�صالة ، برقم )539(. 
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الثاين: اأنه نا�سخ الإباحة الكالم يف ال�سالة، وهو ما عليه جمهور العلماء؛ الأن 
م���ا يقع يف �ل�سالة ونحوها مما مينع �و يب���اح �إذ� قره �ل�سارع كان حكًما �رشعيًّا، 

فاإذ� ورد ما يخالف كان نا�سًخا كما يف �حلديث)87(.
ومما يرتتب على �لقول بالن�سخ هنا: بيان �إحدى �لطرق �لتي يثبت بها �لن�سخ، 
َم �أحد �حلكمني على �لآخر، فيكون ن�سًخا،  وهو ذكر �ل�سحاب���ي �أو �لر�وي تقدُّ
بخالف قوله: هذ� من�سوخ من غري بيان �لتاريخ، فاإنه ل يكون دلياًل على �لن�سخ 

لحتمال �أن يكون �حلكم بالن�سخ عن طريق �لجتهاد منه)88(. 
قاعدة: الزيادة على الن�ص لي�صت ن�صًخا. 

و�ملر�د بالزي���ادة على �لن�ص: �أن ياأتي ن�صٌّ يقرر حكًم���ا �رشعيًّا، ثم ياأتي ن�صٌّ 
�آخر يت�سمن زيادًة مل يت�سمنها �لن�ص �لأول، فهل هذه �لزيادة تعد ن�سًخا للن�ص 

�لأول �أم ل؟   
وبالنظ���ر يف طبيعة �لن�سني م���ن كتاب �أو �سنة، وك���ذ� يف طبيعة �لعالقة بني 
احُلكم���ني هل يتنافيان اأم ال: اختلفت اأنظ���اُر االأ�سوليني يف اعتبار الن�س الثاين 

�ملت�سمن للزيادة نا�سًخا لالأول. 
فمن راأى اأن���ه ب�سم الن�س االأول اإلى الن�س الثاين ق���د حتققت حقيقة الن�سخ 
وماهيت���ه؛ �عترب �لزي���ادة ن�سًخا، ومن ر�أى �أن حقيق���ة �لن�سخ مل تقع ومل تكتمل 
لبق���اء �لعم���ل بالن�ص �لأول، �أو �إم���كان �جلمع بني �لزي���ادة و�ملزيد عليه مل يقل 

بالن�سخ.
وبه���ذ� �لتف�سي���ل ُيفهم �سبُب �إدر�ِج ه���ذه �لقاعدة حتت �لقو�ع���د �لأ�سولية 

)87( فتح الباري البن حجر )73/3( .
)88( اإحكام االأحكام البن دقيق العيد )77/2)، 78)( .
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�ملتعلق���ة بحقيقة �لن�سخ، لأن مد�ر �لكالم يف ه���ذه �لقاعدة على وقوع حقيقة 
�لن�سخ.

ومم���ا يح�سن بيانه هن���ا �أن �أكرث �ل�سور �لتي مثل به���ا �لأ�سوليون على �لزيادة 
على الن�س تكم���ن يف اأن يكون الن�س االأول من القراآن الكرمي، والن�س الثاين 
�ملت�سم���ن للزيادة من �أخبار �لآح���اد. ولتو�سيح �ملقال فاإن���ه يح�سن ذكر �أق�سام 

�لزيادة على �لن�ص �لتي درج �لأ�سوليون على ذكرها)89(:
�لق�س���م �لأول: �أن تكون �لزي���ادة م�ستقلة من غري جن�ص �ملزي���د عليه كزيادة 
وجوب �لزكاة عل���ى وجوب �ل�سالة، وكذ� �ل�سوم و�حلج وغريها، فهذ� لي�ص 

ن�سًخا �إجماًعا.
الق�س���م الثاين: اأن تك���ون الزيادة م�ستقلة لكن من جن����س املزيد عليه كزيادة 
�س���الة على �ل�سلو�ت �خلم�ص كزيادة �سالة على �ل�سلو�ت �خلم�ص، فجماهري 

ا. �أهل �لعلم منهم �لأئمة �لأربعة على �أنه لي�ص بن�سخ �أي�سً
وذهب بع�ص �حلنفية �لعر�قيني �إلى �أنه ن�سخ)90(.

و��ستدلو�: باأن ل���و زيدت �سالة �ساد�سة لتغريت �ل�س���الة �لو�سطى، ويرتفع 
�لأمر باحلفاظ عليها، وهو ن�سخ.

و�أجيب باأجوبة، منها: 
١- �أن �ملدعى �أعم من �لدعوى �خلا�سة بال�سالة �ل�ساد�سة فقط، كما �أنه مثال 

َفْر�سي.
)89( انظر : اأ�صول ال�صرخ�صي )82/2( ، اللمع ))3)( ، قواطع االأدلة )3/3))( ، نهاية الو�صول ))/2389(، البحر املحيط 
))/3))( ، �ص���رح تنقي���ح الف�ص���ول )9)2( ، واإح���كام الف�ص���ول للباج���ي ))/)))( ، اأ�صول ابن مفل���ح )705/3(، التحبري 

�صرح التحرير ))/)309( .
)90(   ن�صبه اإليهم الزرك�صي يف "البحر املحيط" ))/3))( ، واملرداوي يف " التحبري" ))/3093(.
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٢- �أن ن�س���خ م�سمى �لو�سط من �لعدد �أم���ر �عتباري عقلي ل �أمر �رشعي فال 
يدخله �لن�سخ.

٣- �أن���ه لو �سلمنا به���ذ� �لقول لكان كل زيادة ن�سًخا �س���و�ء �أكانت من جن�ص 
�ملزيد �أم من غ���ري جن�سه؛ لأنه �سيجعل �لعبادة �لأخ���رية لي�ست باأخرية وهكذ�، 

وهو فا�سد.
�لق�س���م �لثالث: �أن تك���ون �لزيادة غري م�ستقلة، وتتعل���ق باملزيد عليه، �سو�ء 
اأكان ذل���ك التعلق تعلق اجلزء بالكل كزيادة التغريب على اجللد يف حد الزاين 
البكر، اأم كان التعلق تعلق ال����رشط كزيادة ا�سرتاط االإميان يف الرقبة يف كفارة 
الظهار واليمني، اأو ا�سرتاط الطهارة يف الطواف. فذهب جمهور اأهل العلم من 

�ل�سافعية)91(، و�ملالكية)92(، و�حلنابلة)93( 
�إلى �أن هذه �لزيادة لي�ست ن�سًخا بحال؛ لأن غاية ما يف �لزيادة �سمُّ حكم �إلى 

حكم، و�سمُّ �حلكِم �إلى �حلكم ل يوؤدي معنى �لن�سخ بحال)94(.
وذه���ب �حلنفية �إل���ى �أن �لزي���ادة على �لن�ص بع���د ��ستق���ر�ر حكمه يوجب 

�لن�سخ)95(.
و��ستدل���و�: باأن �لن�سخ ماأخوذ من �لإز�ل���ة، و�لزيادة قد ت�سمنت �لإز�لة؛ لأن 
�جللد قد كان جمزًيا وحده، وم���ن بعد �لتغريب �سار غري جمزي وحده، فقد 

))9( انظر : اللمع ))3)( ، ونهاية الو�صول ))/2389( ، والبحر املحيط ))/3))(.
)92( انظ���ر : �ص���رح تنقيح الف�ص���ول )9)2( ، واإحكام الف�صول للباجي ))/)))( ، ون�صر اأبو الوليد الباجي يف كتابه مذهب 
ت حكَم املزيد عليه فجعلته غري جمزئ بعد  التف�صيل يف امل�صاألة ، وقد نقله عن بع�ص املالكية ، وهو اأن الزيادة اإذا غريَّ

اأن كان جمزًئا فهو ن�صخ ، واإذا كانت ال تغريرّ حكَم املزيد وال تخرجه من االإجزاء اإلى �صده مل يكن ن�صًخا .
)93( انظر : اأ�صول ابن مفلح )705/3(، التحبري �صرح التحرير ))/)309( .

))9( قواطع االأدلة )2/3))( .
)95( انظر : اأ�صول ال�صرخ�صي )82/2( ، وك�صف االأ�صرار )3/)9)(.
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�أز�لت �لزيادة كون �جللد جمزيا وحده، فتحقق معنى �لن�سخ.
وقد ذكرو� وجوًها يف �ل�ستدلل ترجع يف جمملها �إلى هذ� �ملعنى. 

و�أجيب عن ذلك: باأن �لن�سخ تبديل وتغيري و�إبطال، ويف �لزيادة تقرير ملا كان 
ثابًتا، و�سم �سيء �إلى �سيء �آخر؛ نحو �آية �لزنا �أثبتت �جللَد مائًة، و�ل�سنة �أثبتت 
�لتغري���ب معه، وكذلك �آية �لظهار و�ليمني �أوجبت �لرقبة مطلقة، و�لآية �ملقيِّدة 
بالإمي���ان �أثبتت زيادة �لإميان علي���ه. فثبت �أن �لزيادة موجب���ة تقرير ما �سبق من 

�حلكم، و�سّم حكٍم �آخر �إليه، فلم يكن ن�سًخا بوجه ما)96(. 
ولع���ل �لر�جح �أن �لزيادة على �لن�ص ل تع���د ن�سًخا لعدم حتقق ماهية �لن�سخ 
فيه، لأن �لزيادة لو كانت ن�سًخا لكانت ن�سًخا من حيث �إنها تت�سمن تغيري �حلكم 

�لثابت من قبل، ول تغيري فال ن�سخ.
و�لدلي���ل على ذلك: �أن قول���ه تعال���ى:  ڇ ڀ ڀ ڀ ٺ     ٺ  ٺ ٺ  ٿ ڇ 
�لن����ور: ٢ ل يت�سم���ن �إل �إيجاب جلد �ملائة فح�س���ب. و�إيجاب �لتغريب ل يغريِّ 

حكَم �جللد؛ لأن حكم �جللد وج���وب �إقامته، و�لتغريب ل يزيل وجوب �إقامة 
�ملائة �إمنا يزيل نف���ي وجوب ما ز�د عن �ملائة، و�لآية مل تتعر�ص ملا ز�د على �ملائة 

ل بنفي ول �إيجاب. 
فظه���ر �أن نفى وج���وب ما ز�د على �ملائة مل يكن معلوًم���ا بدليل �رشعي حتى 
ى �إز�لته ن�سًخا، فاإن �نتفى فاإمنا ينتفي بالدليل �لعقلي، و�إذ� كان حكًما عقليا  تُ�سمَّ
جاز قبول خ���رب �لو�حد و�لقيا�ص يف �لنقل عنه كم���ا يجوز يف كل حكم عملي 

يجب بخرب �لو�حد و�لقيا�ص، و�لعقل ينفي وجوبه)97(.
))9( قواطع االأدلة )3/3))( .
)97( قواطع االأدلة )5/3))(. 
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ومن فروع هذه القاعدة: 
م�شاألة )1(: الطماأنينة يف ال�سالة: 

ذه���ب جمهور �لعلماء م���ن �ملالكي���ة)98( و�ل�سافعية)99( و�حلنابل���ة)100( �إلى �أن 
�لطماأنينة يف �ل�س���الة ركن ل ت�سح �ل�سالة بدون���ه؛ ��ستدلل بحديث �مل�سيء 
�سالته حيث علمه �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم كيفية �ل�سالة، وقال �سلى �هلل عليه 

و�سلم له: "  و�ركع حتى تطمئن ر�كعاً… و��سجد حتى تطمئن �ساجًد�")101(.
و�أم���ا �لإم���ام �أبو حنيفة و�ساحبه حمم���د بن �حل�سن فذهبا �إل���ى �أن �لطماأنينة 

لي�س���ت ركًنا، و��ستدل مبطلق �لأمر بالركوع و�ل�سجود يف قوله تعالى:  ڇ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڻ ڇ �حل����ج: ٧٧  قال الكا�س���اين: »حتى لو ترك 

�لطماأنينة جازت �سالته عند �أبي حنيفة وحممد«)102(
و�أجاب���و� عن حديث �مل�سيء �سالته باأنه زيادة على �لن�ص ي�ستلزم منه �لن�سخ 

على قاعدتهم، ول ي�سلح �أن يكون خرب �لآحاد نا�سًخا للكتاب.
ولعل �لر�جح ما ذهب �إليه جمهور �أهل �لعلم لأن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 
�أم���ره بالطمئنان حتى ت�سح �ل�سالة، و�ملق���ام مقام تعليم، فال يعدل عنه، و�هلل 

تعالى �أعلم.

)98( انظر : املدونة ))/73(. 
)99( انظر : مغنى املحتاج ))/227(.

)00)( انظر : املغني )77/3)(. 
))0)( رواه البخ���اري، كت���اب االأذان، ب���اب: وج���وب الق���راءة لالإم���ام واملاأموم يف ال�صل���وات كلها، برق���م)757(، وم�صلم، كتاب 

ال�صالة، باب: وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة، برقم )5)/797(. 
)02)( بدائع ال�صنائع ))/2))(. 
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م�شاألة )2(: ا�سرتط الطهارة يف الطواف 
ذهب �ملالكية)103(، و�ل�سافعية)104(، و�حلنابلة)105(، �إلى �أن �لطهارة من �حلدثني 
����رشٌط يف �سحة الطواف ا�ست���دالاًل بحديث ابن عبا�س  ر�سي اهلل عنهما  يرفعه 
�إل���ى �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال: " �إن �لطو�ف بالبيت مثل �ل�سالة �إل �أنكم 

تتكلمون، فمن تكلم فال يتكلم �إل بخري")106(.
بينم���ا ذهب �حلنفية)107( اإلى اأنه ال ي�سرتط الطهارة ل�سحة الطواف، وا�ستدلوا 
باإط���الق قول���ه تعال���ى: ڇ ۓ ڭ ڭ ڭ ڇ �حل����ج: ٢٩ م���ن غري قيد 

ا.  �لطهارة، فلم تكن فر�سً
و�أجابو� عن �حلديث على قاعدتهم باأنه زيادة على �لن�ص فيكون ن�سًخا، وخرب 

�لآحاد ل ين�سخ �لقر�آن.
ولعل الراجح  ما ذهب اإليه اجلمهور من ا�سرتاط الطهارة للطواف الأنه الثابت 
من فعل �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم، وقد قال �سلى �هلل عليه و�سلم: »خذو� عني 

منا�سككم«)108(.
)03)( املعونة ))/9)3( ، الكايف البن عبد الرب ))))(. 

))0)( البيان للِعمراين ))/273(. 
)05)( املغني )222/5(. 

))0)( رواه الرتمذي ، كتاب احلج ، باب : ما جاء يف الكالم يف الطواف ، برقم )0)9( ، واحلاكم يف »امل�صتدرك« )2/2))( ، وقال: 
» �صحيح االإ�صناد ومل يخرجاه ، وقد اأوقفه جماعة «. قال ابن حجر يف التلخي�ص ))/225(: » و�صححه ابن ال�صكن ، وابن 
خزمي���ة ، واب���ن حب���ان ، وق���ال الرتمذي : روي مرفوًعا وموقوًف���ا ، وال نعرفه مرفوًعا اإال من حديث عط���اء ، ومداره على 
عطاء بن ال�صائب، عن طاو�ص ، عن ابن عبا�ص، واختلف يف رفعه ووقفه. ورجح املوقوف الن�صائي، والبيهقي، وابن ال�صالح، 

واملنذري، والنووي«. 
)07)( بدائع ال�صنائع )29/2)(. 

)08)( انظ���ر : البي���ان للعم���راين ))/)27( واحلدي���ث رواه م�صل���م ، كتاب احلج ، ب���اب : باب ا�صتحباب رمي جم���رة العقبة يوم 
النحر راكبا وبيان قوله �صلى اهلل عليه و�صلم لتاأخذوا منا�صككم ، برقم )297)( ، ولفظه عن جابر قال راأيت النبي �صلى 
اهلل عليه و�صلم يرمي على راحلته يوم النحر ، ويقول : لتاأخذوا منا�صككم ؛ فاإين ال اأدري لعلي ال اأحج بعد حجتي هذه. 
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م�شاألة )3(: قبول ال�ساهد واليمي يف الأموال: 
ذهب جمهور �لعلماء من �ملالكية)109( و�ل�سافعية)110( و�حلنابلة)111( �إلى ثبوت 
�مل���ال ملدعيه ب�ساهد وميني؛ ��ستدلل عن �بن عبا�ص �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 

و�سلم ق�سى بيمني و�ساهد)112(.
ى ب�ساهد ومي���ني؛ لأن �هلل تعالى قال:  بينم���ا ذهب �حلنفي���ة)113( �إلى �أنه ل ُيق�سَ
 .٢٨٢ �لبق����رة:  ڇ  ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ  ڇ 

فمن ز�د يف ذلك، فقد ز�د على �لن�ص، و�لزيادة على �لن�ص ن�سخ.
ق���ال بدر �لدي���ن �لعيني: »ن�ص �لكت���اب �لعزيز يف ب���اب �ل�سهادة: رجالن، 
فاإذ� مل يكون���ا رجلني فرجل و�مر�أتان، و�حلكم ب�ساه���د وميني خمالف للن�ص، 
فال يج���وز، و�لأخبار �لتي وردت ب�ساهد وميني �أخب���ار �أحاد، فال يعمل بها عند 
خمالفتها �لن�ص؛ لأنه يكون ن�سخا ون�سخ �لكتاب بخرب �لو�حد ل يجوز«)114(. 
و�أجيب باأن �لن�سخ رفع �حلكم ول رفع هنا، و�أي�سا فالنا�سخ و�ملن�سوخ لبد �أن 

يتو�رد� على حمل و�حد، وهذ� غري متحقق يف �لزيادة على �لن�ص)115(.

)09)( انظر : املعونة للقا�صي عبد الوهاب)2/)))( ، والكايف البن عبد الرب))7)(. 
)0))( انظر : املهذب لل�صريازي )3/)5)( ، البيان للعمراين )3)/338(. 

))))( انظر :املغنى )))/30)(. 
)2))( رواه م�صلم ، كتاب االأق�صية ، باب : الق�صاء باليمني وال�صاهد ، برقم )2)7)(. 

)3))( انظر : بدائع ال�صنائع ))/225( .
))))( عمدة القاري �صرح �صحيح البخاري )3)/7)3(. 

)5))( فتح الباري البن حجر )5/)28( .
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املبحث الثاين  
القواعد الأ�سولية املتعلقة ب�سروط الن�سخ

قاعدة: تاأخر النا�سخ عن املن�سوخ �رشط من �رشوط الن�سخ.

وه���ذه القاعدة متثل �رشًط���ا من �رشوط الن�سخ املتفق عليه���ا عند االأ�سوليني، 

فم���ن �رشوط الن�سخ اأن يتاأخر النا�سخ عن املن�سوخ، وقد عبوا عنه بالرتاخي يف 

تعريف �لن�سخ.

قوا بني الن�سخ والتخ�سي�س بهذا ال�رشط، فاإن املخ�س�س قد ياأتي  كما اأنهم فررَّ

مت�سال ومنف�سال، �أما �لنا�سخ فال يكون �إل متاأخًر� عن �ملن�سوخ.

وم���ع �تفاق �لأ�سوليني على هذه �لقاعدة �إل �إنه عند �لتطبيق على �لن�سو�ص 

�ل�رشعي���ة �ختلفت �أنظار �لفقهاء يف �لن�ص �ملتاأخر �أو �إثبات تاأخر �أحد �لن�سني، 

فقد يطلق بع�ص �لأئمة دعوى �لن�س���خ عند توهم �لتعار�ص بني �لن�سني، ويريد 

�أن يدف���ع �لتعار�ص بادع���اء �لن�سخ بدون �لوقوف على م���ا يقوي به حجته من 

�إثبات تاأخر �لنا�سخ عن �ملن�سوخ كما �سيظهر عند �لتطبيق.

و�أحيانا ُيعلم �لن�ص �ملتاأخر، لكن لي����ص بال�رشورة �أن يكون من�سوًخا لإمكان 

�جلم���ع بني �لن�سني، فلي�ص كل متاأخر يك���ون من�سوًخا، ولي�ص كلُّ ما يتوهم منه 

�لتعار�ص ُيدَفع باإثبات �لن�سخ، و�هلل �أعلم.   
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ومن فروع هذه القاعدة: 
م�شاألة )1(: الو�شوء مما م�شت النار :

ذهب �لإم���ام �أحم���د)116( و�ل�سافعية يف قول)117( �إلى وج���وب �لو�سوء من 
�أكل حل���م �لإبل ��ست���دلل بحديث جابر بن �َسُمرة ر�س���ي �هلل عنه �أن رجاًل �ساأل 
�لنبي �سل���ى �هلل عليه و�سلم، فقال: يا ر�سول �هلل، �أتو�ساأ من حلوم �لغنم؟ قال: 
"�إن �سئ���ت فتو�ساأ، و�إن �سئت فال تتو�س���اأ". قال: �أتو�ساأ من حلوم �لإبل؟ قال: 
"نع���م")118(. وحديث �لرب�ء بن ع���ازب قال: جاء رجل �إل���ى ر�سول �هلل �سلى 
قال: �أتو�ساأ من  �هلل علي���ه و�سلم ، فق���ال: �أ�سلى يف مبارك �لإبل؟ ق���ال: "ل". 

حلومها؟ قال: "نعم")119(.
بينما ذهب جمهور �لعلماء من �حلنيفة)120(، و�ملالكية)121(، و�ل�سافعية)122( �إلى 
�أن �أكل حل���م �لإبل ل ينق����ص �لو�سوء. و��ستدلو� بحديث جابر، قال: "كان �آخر 
�لأمري���ن من ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم ت���رَك �لو�سوء مما م�ست �لنار")123(. 

))))( انظر : املغني ))/250( .
ا يف املذهب، فهو ق���وى يف الدليل، فاإن فيه حديثني  )7))( ق���ال الن���ووي يف الرو�ص���ة ))/08)(: » هذا الق���دمي واإن كان �صاذًّ

�صحيحني، لي�ص عنهما جواٌب �صاٍف، وقد اختاره جماعة من حمققي اأ�صحابنا املحدثني«.
)8))( رواه كذلك م�صلم، كتاب احلي�ص، باب: الو�صوء من حلوم االإبل، برقم )0)3(.

)9))( رواه اأب���و داود، كت���اب الطه���ارة، باب: الو�صوء من حلوم االإبل، برقم ))8)(، وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب: ما جاء 
يف الو�صوء من حلوم االإبل، برقم))9)(، والرتمذي، كتاب اأبواب الطهارة، باب: الو�صوء من حلوم االإبل، برقم ))8(. 

ونقل البيهقي عن االإمام اأحمد، واإ�صحاق بن راهويه ت�صحيح احلديث. "ال�صنن الكربى" ))/59)(. 
)20)( انظر :  بدائع ال�صنائع ))/9)(.

))2)( انظر :الكايف البن عبد الرب �ص )3)(. 
)22)( انظر : البيان للعمراين ))/)9)( ، ورو�صة الطالبني للنووي ))/08)( .

)23)( رواه اأب���و داود، كت���اب الطه���ارة، باب: يف ترك الو�صوء مما م�صت النار، برقم )92)(، والرتمذي، كتاب الطهارة، باب: 
يف ترك الو�صوء مما غريت النار، برقم)80(، وابن ماجه، كتاب الطهارة و�صننها، باب: الرخ�صة يف ترك الو�صوء مما 

غريت النار، برقم)89)(، وهو حديث ح�صن ب�صواهده. انظر: التلخي�ص احلبري))/329(.
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قال���و�: حديث جابر نا�سخ لأمر �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم بالو�سوء من �أكل حلم 
�لإبل.

ج  وحديث جابر ظاهر يف التاأخر عن املن�سوخ الذي هو �رشط الن�سخ، وبه ُخرِّ
ه���ذ �لفرع على �لقاعدة، �إل �أن �لقائلني بوجوب �لو�سوء من حلم �لإبل �أجابو� 

عن دعوى �لن�سخ باأمور)124(: 
�أولها: عدم �لت�سليم باأن حديث جابر متاأخر عن �لأمر بالو�سوء من حلم �لإبل، 
لأن �لنبي �سل���ى �هلل عليه و�سلم قرن �لأمر بالو�سوء من حلوم �لإبل بالنهي عن 
�لو�سوء من حلوم �لغنم، وهي مما م�ست �لنار، فاإما �أن يكون �لن�سخ ح�سل بهذ� 
�لنه���ي، و�إما �أن يكون ب�سيء قبله؛ فاإن كان به، فالأمر بالو�سوء من حلوم �لإبل 
مق���ارن لن�سخ الو�سوء مما غريت النار، فال ُين�َسخ به الأن من �رشوط الن�سخ تاأخر 

�لنا�سخ؛ و�إن كان �لن�سخ قبله، مل يجز �أن ين�سخ مبا قبله.
الث���اين: اإمكان العمل باحلديثني مًعا، بحمل حديث جابر على غري حلم االإبل، 

و�جلمع متى �أمكن ترجح �مل�سري �إليه. و�هلل �أعلم.

 م�شاألة )2(: ال�سالة عند طلوع ال�سم�ض 
ذهب جمهور �لعلماء من �ملالكية)125(، و�ل�سافعية)126(، �حلنابلة)127( �إلى �أن من 
�أدرك ركعة من �ل�سبح قبل طلوع �ل�سم�ص فقد �أدرك �ل�سبح ��ستدلل بحديث 
�أب���ي هريرة ر�س���ي �هلل عنه �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل علي���ه و�سلم قال: "من �أدرك 

))2)( انظر : املغني البن قدامة ))/252(.  
)25)( انظر :املعونة ))/)3)( ، والكايف البن عبد الرب )53(.

))2)( انظر : البيان للعمراين )7/2)( .
)27)( انظر : املغني )29/2( .
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من �ل�سبح ركعة قبل �أن تطلع �ل�سم�ص فقد �أدرك �ل�سبح، ومن �أدرك ركعة من 
�لع�رش قبل �أن تغرب �ل�سم�ص فقد �أدرك �لع�رش")128(.

وذه���ب �حلنفية �إلى �أن من طلعت عليه �ل�سم�ص وهو يف �سالة �ل�سبح بطلت 
�سالت���ه)129(، و�حتجو� لذل���ك بالأحاديث �لو�ردة يف �لنهي ع���ن �ل�سالة عند 
طلوع �ل�سم�ص كحديث �أبي �سعيد �خلدري ر�سي �هلل عنه يقول: �سمعت ر�سول 
�هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يقول: "ل �سالة بعد �ل�سبح حتى ترتفع �ل�سم�ص، ول 

�سالة بعد �لع�رش حتى تغيب �ل�سم�ص")130(. 
و�أجابو� ع���ن حديث �أبي هريرة باأنه من�سوخ؛ لأن حدي���ث �أبي �سعيد متاأخر 
م، ومتى  عن���ه، و�عتم���دو� يف دعوى �لتاأخر عل���ى �أن حديث �أبي �سعي���د حُمرِّ

ُم؛ لأنه �ملتاأخر.  م �ملحرِّ م وُمبيح ُقدِّ �جتمع حُمرِّ
ق���ال بدر �لدين �لعيني: »حقيقة �لن�سخ هنا �أنه �جتمع يف هذ� �ملو�سع حمرم 
ومبي���ح... وقد عرف م���ن �لقاعدة �أن �ملحرم و�ملبي���ح �إذ� �جتمعا يكون �لعمل 
م، ويكون �ملبيح من�سوًخا، وذلك لأن �لنا�س���خ هو �ملتاأخر، ول �سك �أن  للمح���رِّ
�حلرم���ة متاأخرة عن �لإباحة؛ لأن �لأ�سل يف �لأ�سياء �لإباحة، و�لتحرمي عار�ص، 

ول يجوز �لعك�ص؛ لأنه يلزم منه �لن�سخ مرتني«)131(.
ول يخف���ى �أن حماول���ة و�س���ع �حلديثني مو�س���ع �لتعار�ص بحي���ث ُيحتاج 
للرتجيح بينهما بادعاء �لن�سخ.. فيه بُعد، و�جلمع بينهما ممكن؛ باأن حتمل �أحاديث 

)28)( رواه البخ���اري ، كت���اب مواقي���ت ال�ص���الة ، ب���اب : م���ن اأدرك من الفجر ركع���ة ، برقم ))55( ، وم�صل���م ، كتاب امل�صاجد 
وموا�صع ال�صالة ، باب: متى يقوم النا�ص لل�صالة ، برقم )08)(.

)29)( البناية �صرح الهداية )58/2( .
)30)( رواه البخاري ، كتاب مواقيت ال�صالة ، باب : ال تتحرى ال�صالة قبل الغروب ، برقم )))5( .

))3)( عمدة القاري )9/5)(. 
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�لنه���ي على ما ل �سبب له من �لنو�فل. ول �سك �أن �لتخ�سي�ص �أولى من �دعاء 
�لن�سخ)132(.

ولذل���ك قال �ب���ن عبد �لرب: »ومعل���وم �أن �لن�س���خ ل يكون �إل فيم���ا يتد�فع 
ويتعار����ص، ولو قال: ل �س���الة بعد �ل�سبح، ول بعد �لع����رش، ول عند طلوع 
�ل�سم����ص، ول عن���د غروبها، ول ��ستو�ئه���ا �إل من ن�سي �سالة �أو ن���ام عنها فاإنه 
ي�سليه���ا يف كل وقت.. مل يكن يف ذلك تناق�ص ول تد�فع، فتدبَّر هذ� �لأ�سل، 

وِقْف عليه«)133(.
م�شاألة )3(: الكالم يف ال�سالة �سهًوا اأو جهاًل. 

ذه���ب جمهور �لعلماء من �ملالكية)134(، و�ل�سافعية)135(، و�أحمد يف رو�ية)136( 
�إل���ى �أن من تكلَّم يف �سالته جاهاًل �أو �ساهًيا �أو معتقًد� �أنه �أمت �سالته، �أن �سالته 

�سحيحة �إذ� كان �لكالم ي�سرًي�.
ومم���ا ��ستدل به �جلمهوُر على ذلك حديُث ذي �ليدي���ن �لذى رو�ه �أبو هريرة 
ر�س���ي �هلل عنه قال: �سلى بن���ا ر�سول �هلل �سلى �هلل علي���ه و�سلم �إحدى �سالتَي 
���ّى –�إما �لظهر و�إما �لع�رش- ركعتني.. وخرج �رَشَعان)137( �لنا�ص، فقالو�:  �لَع�سِ
ق�رشت �ل�سالة. وفى �لقوم �أبو بكر وعمر فهابا �أن يكلماه، ورجل ق�سري �ليدين 
�أو طويلهما يقال له ذو �ليدين، فقال: �أق�رشت �ل�سالة �أو ن�سيت؟ فقال �سلى �هلل 

)32)( فتح الباري )2/)5( .
)33)( اال�صتذكار ))/7)( .

))3)( املدونة ))/)0)( ، والقوانني الفقهية البن جزي )8)( .
)35)( االأم ))/08)(.

))3)( املغنى )2/)))( .
)37)( �َصَرعان النا�ص: هم الذين ينتفلون، يعني ين�صرفون ب�صرعة. معامل ال�صنن للخطابي ))/28)(.
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عليه و�سلم : »مل تُق�رش، ومل �أَن�َص«. فقال: بلى، قد ن�سيت.
فقال: »�أ�سدق ذو �ليدين؟« قال���و�: نعم. ف�سلى ركعتني، ثم �سلم، ثم كرب، 

و�سجد مثل �سجوده �أو �أطول، ثم رفع)138(.
وذهب �أبو حنيفة)139( و�أحمد يف �لرو�ية �لثانية)140( �إلى �أن �لكالم يف �ل�سالة 

يبطلها على كل حال.
و�أجابو� عن حديث ذي �ليدين باأن���ه حممول على �بتد�ء �لإ�سالم، من�سوخ 
باأحادي���ث �لنهي عن �لكالم يف �ل�سالة كحديث زيد بن �أرقم ر�سي �هلل عنه: " 
كن���ا نتكلم يف �ل�سالة... حتى نزلت   ڇ پ پ پ پ ڇ �لبقرة: ٢٣٨   فاأُِمْرنا 

بال�سكوت، ونُهينا عن �لكالم)141(.
و�أجاب �جلمهور عن دعوى �لن�سخ باأن حديث ذي �ليدين متاأخر عن حديث 
زيد بن اأرقم، فال ي�سح اأن يكون من�سوًخا به؛ الأن من �رشط الن�سخ تاأخر النا�سخ 

عن �ملن�سوخ.
وق���د ذكر ذلك �لإم���ام �ل�سافعي)142( رحم���ه �هلل، وتبعه �بن حج���ر)143( و�بن 

رجب)144( حيث قالو�: حديث ذي �ليدين متاأخر لوجوه:
�لأول: �أنه �سهده �أبو هريرة، و�أبو هريرة �إمنا �أ�سلم عام خيرب.

)38)( رواه كذلك البخاري، كتاب ال�صالة، باب: ت�صبيك االأ�صابع يف امل�صجد، وغريه، برقم)82)(.
)39)( قال الكا�صاين يف »البدائع« ))/))3(: "ومن مف�صدات ال�صالة الكالم عمداً اأو �صهواً".

)0))( قال ابن قدامة يف »املغنى« )7/2))(: "وفيه رواية ثانية: اأن ال�صالة تف�صد بكل حال ".
))))( رواه البخ���اري، كت���اب العم���ل يف ال�ص���الة، باب: ما ينه���ى من الكالم يف ال�صالة، برق���م )200)(، وم�صلم ، 

كتاب امل�صاجد وموا�صع ال�صالة، باب: حترمي الكالم يف ال�صالة، برقم )539/35(.
)2))( االأم ))/08)، 09)(.

)3))( فتح الباري )02/3)(.
))))( فتح الباري البن رجب احلنبلي ))/5))(.
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الثاين: �سهده عمران بن ح�سني واإمنا اأ�سلم بعد بدر.
�لثالث: �سهده معاوية بن حديج، وهو ممن تاأخر �إ�سالمه، حتى قيل: �أنه �أ�سلم 

قبل موت �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ب�سهرين.
وعلى ذل���ك يرتجح قول �جلمه���ور، وتبقى �أحاديُث �لنه���ى عن �لكالم يف 
ف يف حديث ذي �ليدين، و�هلل �أعلم)145(. �سة بحال من ُو�سِ �ل�سالة عاّمًة خم�سَّ

م�شاألة )4(: القيام للجنازة 
ذهب جمه���ور �لعلماء م���ن �حلنفي���ة)146(، و�ملالكي���ة)147(، و�ل�سافعي���ة)148(، 
و�حلنابلة)149( �إلى �أن���ه ل ي�ستحب �لقيام للجنازة عن���د مرورها، ��ستدلًل باآخر 
�لأمري���ن من حال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �أنه ق���ام ثم قعد، وهذ� فيما رو�ه  
واقد ب���ن عمرو اأنه قال: راآين نافع بن جبري ونح���ن يف جنازة قائًما، وقد جل�س 
ينتظر �أن تو�سع �جلنازة، فقال يل: ما يقيمك؟ فقلت: �أنتظُر �أن تو�سع �جلنازة ملا 
يحدث �أبو �سعي���د �خلدري. فقال نافع: فاإن م�سعود بن �حلكم حدثني عن علي 
ب���ن �أبي طالب ر�سي �هلل عنه �أنه قال: "قام ر�س���ول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم ثم 

قعد")150(.  
قال���و�: حديث علي ر�سي �هلل عنه هذ� نا�سخ لأمر �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 

)5))( ق���ال ال�صافع���ي يف االأم ))/08)(: "ولي����ص يخال���ف حدي���ُث اب���ن م�صعود حدي���َث ذي اليدين، وحديث اب���ِن م�صعود يف 
ال���كالم جمل���ة، ودلَّ حدي���ث ذي اليدي���ن اأن ر�ص���ول اهلل r فرق بني كالم العام���د، والنا�صي اأنه يف �ص���الة، اأو املتكلم وهو 

يرى اأنه قد اأكمل ال�صالة".
))))( انظر : بدائع ال�صنائع للكا�صاين ))/0)3( ، و�صرح فتح القدير )2/2))(.  

)7))( الكايف البن عبد الرب )87( .
)8))( املجموع �صرح املهذب )5/))2(  .

)9))( املغني )03/3)(  .
)50)( رواه م�صلم ، كتاب اجلنائز ، باب : ن�صخ القيام للجنازة ، برقم )2)9(. 
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بالقيام للجنازة)151(؛ لأنه �ملتاأخر من حال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم على فر�ص 
�لتعار�ص بني �لأمرين. 

وذهب بع�ص �ل�سافعية ورجحه �لنووي �إلى �أنه ي�ستحب �لقيام للجنازة، و�أن 
حدي���ث قع���ود �لنبي �سلى �هلل عليه و�سل���م و�إن كان متاأخ���ًر� �إل �أنه ل ي�سح به 

دعوى �لن�سخ لإمكان �جلمع بني �لن�سني.
قال �لنووي: »فق���د �سحت �لأحاديث بالأمر بالقي���ام، ومل يثبت يف �لقعود 
�سيء �إل حديث علي ر�سي �هلل عنه، وهو لي�ص �رشيًحا يف �لن�سخ، بل لي�ص فيه 

ن�سخ؛ لأنه حمتمل �لقعود لبيان �جلو�ز و�هلل �أعلم«)152(.
فتب���ني �أن �لتاأخر ل يكون موجًبا للن�سخ �إل �إذ� تعذر �جلمع بني �لن�سني، وهنا 

مل يتعذر، فال ت�ستقيم دعوى �لن�سخ، و�هلل �أعلم.
م�شاألة )5(: ال�سالة على اجلنازة يف امل�سجد: 

ذه���ب �ل�سافعية)153( و�حلنابلة)154( �إلى ج���و�ز �ل�سالة على �مليت يف �مل�سجد 
��ستدلل بحديث عائ�سة ر�س���ي �هلل عنها  �أنها �أمرت �أن مير بجنازة �سعد بن �أبي 
وقا�ص يف �مل�سجد فت�سل���ي عليه، فاأنكر �لنا�ُص ذلك عليها. فقالت: ما �أ�رشع ما 
ن�س���ي �لنا�ص! ما �سلى ر�سول �هلل �سل���ى �هلل عليه و�سلم على �سهيل بن �لبي�ساء 

�إل يف �مل�سجد)155(.

))5)( وحديث االأمر بالقيام للجنازة رواه البخاري ، كتاب اجلنائز ، باب : من قام جلنازة يهودي ، برقم )))3)(، وم�صلم، 
كتاب اجلنائز ، باب : القيام للجنازة ، برقم )0)9( وفيه " اإذا راأيتم اجلنازة فقوموا".

)52)( املجموع )5/))2( ، وانظر �صرح النووي مل�صلم )0/7)(.
)53)( انظر : رو�صة الطالبني ))/)))(. 

))5)( انظر : املغني )22/3)( .
)55)( رواه م�صلم كتاب اجلنائز ، باب : ال�صالة على اجلنازة يف امل�صجد ، برقم )973(.
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وذه���ب �حلنفية)156( و�ملالكية)157( �إلى كر�هة �ل�سالة على �جلنازة يف �مل�سجد، 
ومم���ا ��ستدلو� ب���ه حديث �أبي هريرة قال ر�سول �هلل �سل���ى �هلل عليه و�سلم: "من 

�سلى على جنازة يف �مل�سجد فال �سيء عليه")158(. 
وذكر علم���اء �حلنفية كالطحاوي)159(، وتبعه بدر �لدين �لعيني)160( �أن حديث 
عائ�س���ة يف جو�ز �ل�سالة على �جلنازة يف �مل�سج���د من�سوخ بحديث �أبي هريرة 
�لذي فيه �لنهي عن ذلك، لأن حديث �أبي هريرة متاأخر، و��ستدلو� على دعوى 
�لتاأخر باأن حديث عائ�سة على �لإباحة �لأ�سلية وحديث �أبي هريرة حاظر، فيعلم 
�أن �حلا�رش متاأخر ع���ن �لإباحة، فيكون نا�سًخا له، ويوؤي���د ذلك �إنكار �ل�سحابة 

على عائ�سة ر�سي �هلل عنها. 
ودع���وى �لن�سخ مردودة بفعل �ل�سحابة بعد وف���اة �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 
فقد ثب���ت �ن عمر �سلى على �أبي بكر يف �مل�سج���د و�أن �سهيًبا �سلى على عمر 
يف �مل�سجد، ومعلوم �أن عامة �ملهاجرين و�لأن�سار �سهدو� �ل�سالة عليهما، ويف 

تركهم �لإنكار دليل على �جلو�ز.
ويوؤي���د ذلك �أن عائ�س���ة ملا �أنكرت ذلك �لإن���كار �سلَّمو� لها، ف���دل على �أنها 

حفظت ما ن�سوه، وهذ� يقت�سي �لإجماع على جو�ز ذلك)161(.
فال�ستدلل على �لن�سخ باأن �حلظر متاأخر عن �لإباحة ل ُي�َسلَّم له، كما �أن وكل 

))5)( انظر : املب�سوط )8/2)(. 
)57)( انظر : القوانني الفقهية �ص)5)( . 

)58)( رواه اأبو داود ، كتاب اجلنائز ، باب : ال�صالة على اجلنازة يف امل�صجد ، برقم ))9)3( . 
)59)( �صرح معاين االآثار ))/93)( . 

)0))( عمدة القاري )70/8)( .
))))( انظر : معامل ال�صنن للخطابي ))/2)3( ، فتح الباري البن حجر )99/3)(. 
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ما �سب���ق على فر�ص �لت�سليم ب�سحة حديث �أبي هريرة، و�إل فجمهور �ملحدثني 
على �أنه حديث �سعيف، ق���ال �لنووي: »�إنه �سعيف باتفاق �حلفاظ، وممن ن�ص 
على �سعفه �لإماُم �أحمد بن حنبل، و�أبو بكر بن �ملنذر، و�لبيهقي و�آخرون«)162( 

و�هلل �أعلم. 
م�شاألة )6(: تعزير مانع الزكاة باأخذ ماله 

ذه���ب جمهور �لعلماء من �حلنفية)163(، و�ملالكي���ة)164(، و�ل�سافعية يف �جلديد 
�ملعتمد)165(، و�حلنابلة يف �مل�سهور)166( �إلى �أن مانع �لزكاة بخاًل ل جحوًد� توؤخذ 

ر، ول يوؤخذ منه زيادة عليها. منه قهًر� ويعزَّ
بينم���ا ذهب �ل�سافعي يف �لقدمي)167( و�أحمد يف رو�ي���ة)168( �إلى �أنه توؤخذ منه 
�ل���زكاة ومعه���ا ن�سف ماله عقوبًة له؛ وذلك حلديث به���ز بن حكيم عن �أبيه عن 
جده عن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال: " ومن منعها فاإنا �آخذوها و�سطَر 

ماِله َعْزمًة من َعَزمات ربنا")169(.
و�أجاب �جلمهور ع���ن حديث بهز بن حكيم باأنه من�س���وخ؛ لأنه متقدم حني 
كان���ت �لعقوبات يف �لأم���و�ل بادئ �لأمر، ثم ن�سخ���ت)170(. وهذ� �جلو�ب مل 

)2))( املجموع �صرح املهذب )5/)7)( .
)3))( انظر : البناية �صرح الهداية )3/))3( .

))))( انظر : املقدمات املمهدات البن ر�صد اجلد ))27( ، الذخرية للقرايف )7/3( .
)5))( انظر :املجموع �صرح املهذب )5/)30( . 

))))( انظر : املغني ))/7( .
)7))( املهذب )5/)30( وذكر النووي عن ال�صافعي اأنه قال : هذا احلديث ال يثبته اأهل العلم باحلديث ، ولو ثبت قلنا به.

)8))( االإن�صاف للمرداوي )3/)7)( . 
)9))( رواه اأبو داود ، كتاب الزكاة، باب : يف زكاة ال�صائمة ، برقم )575)( ، والن�صائي ، كتاب الزكاة ، باب: عقوبة مانه الزكاة 

برقم ))))2( ، ولفظه : " فاإنا اآخذها و�صطر اإبله" بدل ماله . 
)70)( املهذب مع املجموع )5/)30( ، والبناية �صرح الهداية )3/))3( ، واملغني ))/8( .
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ي�سل���م من مقال؛ لأن �لن�سخ ل يكون �إل بع���د معرفة �ملتاأخر من �لن�سني، وهذ� 
ل �سبيل له. 

ق���ال �لنووي: »وهذ� �جلو�ب �سعيف لوجهني: �أحدهما: �إمنا �دعوه من كون 
العقوب���ة كانت باالأم���وال يف اأول االإ�سالم لي�س بثاب���ت وال معروف. والثاين: 
�أن �لن�س���خ �إمنا ي�سار �إليه �إذ� علم �لتاريخ، ولي����ص هنا ِعلم بذلك«)171(. ثم ذكر 

�لنووي �أن �جلو�ب �ل�سحيح: هو ت�سعيف حديث بهز. 
وتعقب���ه �حلافظ �بن حجر باأن بهز ب���ن حكيم موثق عند �جلمهور، وقد �سحح 

�حلديث �بن خزمية و�حلاكم)172(.
وذك���ر �حلاف���ظ �بن حجر يف " �لفت���ح" �أن �إطباق فقه���اء �لأم�سار على ترك 

�لعمل به يدل على �أن له معار�سا ر�جًحا)173(.
بينما ذكر يف "�لتلخي�ص" »�أن �جلو�ب عن ذلك ما �أجاب به �إبر�هيم �حلربي، 
فاإن���ه قال يف �سياق هذ� �ملنت: لفظة وهم فيها �لر�وي، و�إمنا هو: فاإنا �آخذوها من 
�سطر مال���ه، �أي جتعل ماله �سطرين، فيتخري عليه �مل�س���دق، وياأخذ �ل�سدقة من 
خ���ري �ل�سطرين عقوبة ملنع���ه �لزكاة، فاأما ما ل يلزمه ف���ال، نقله �بن �جلوزي يف 

جامع �مل�سانيد عن �حلربي، و�هلل �ملوفق«)174(.
ونق���ل �ملرد�وي يف "�لإن�ساف" تعقب �ملج���د �بن تيمية لهذ� �جلو�ب بقوله: 

»وهذ� تكلف �سعيف«)175(.   

))7)( املجموع )308/5( .
)72)( فتح الباري )3)/355(  .

)73)( الفتح )3)/355( .
))7)( التلخي�ص احلبري )3/2)3(. 

)75)( االإن�صاف )72/3)(. 
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م�شاألة )7(: اإ�شعار الهدي)176( 
ذهب جمه���ور �لعلماء من �ملالكي���ة)177(، و�ل�سافعي���ة)178(، و�حلنابلة)179( �إلى 
��ستحباب �إ�سعار �لهدي، ��ستدلل بحديث عائ�سة ر�سي �هلل عنها، قالت: فتلت 

قالئد هدي �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ثم �أ�سعرها وقلدها)180(.
وذهب �لإمام �أبو حنيفة)181( �إلى �أن �لإ�سعار مكروه؛ لأنه مثلة، و�أنه منهي عن 
تعذي���ب �حليو�ن، و�أجاب  بع�سهم  عن حديث �لإ�سعار باأنه من�سوخ، لحتمال 

�أن يكون قبل �لنهي عن �ملثلة.
و�أجي���ب عن دعوى �لن�سخ باأنه مل يتحقق �رشطه م���ن لزوم تاأخر �لنا�سخ عن 
�ملن�س���وخ، لأنه حديث �إ�سعار �لهدي كان يف حجة �لود�ع. قال �بن حجر: »بل 

وقع �لإ�سعار يف حجة �لود�ع وذلك بعد �لنهي عن �ملثلة بزمان«)182(.
م�شاألة )8(: اأكل حلوم اخليل

ذهب �ل�سافعية)183( و�حلنابلة)184( �إلى جو�ز �أكل حلم �خليل؛ ��ستدلل بحديث 

))7)( اأ�ص���ل االإ�صع���ار وال�صع���ور: االإع���الم والعالم���ة ، واإ�صع���ار الهدي ب���اأن يجرحها يف �صفح���ة �صنامها بحرب���ة اأو �صكني اأو 
حدي���دة اأو نحوه���ا ث���م ي�صلت الدم عنه���ا ، وفائدته : االإعالم باأنها �صارت هديا ليتبعها م���ن يحتاج اإلى ذلك، وحتى لو 
اختلط���ت بغريه���ا متي���زت اأو �صلت عرفت اأو عطبت عرفها امل�صاكني بالعالمة فاأكلوها مع ما يف ذلك من تعظيم �صعار 

ال�صرع وحث الغري عليه انظر : �صرح م�صلم للنووي )2/8)3( ، فتح الباري البن حجر )3/ 3)5(
)77)( بداية املجتهد ))/377(. 

)78)( املجموع �صرح املهذب )8/)32(. 
)79)( املغني )55/5)(. 

)80)( رواه البخاري ، كتاب احلج ، باب: من اأ�صعر و قلَّد بذي احلليفة، برقم ))9))( ، م�صلم ، كتاب احلج ، باب : ا�صتحباب 
بعث الهدي اإلى احلرم ملن ال يريد الذهاب بنف�صه وا�صتحباب تقليده وفتل القالئد... ، برقم ))32)(.

))8)( الهداية �صرح البداية ))/)5)( ، وذهب ال�صاحبان اأبو يو�صف وحممد اإلى اأن االإ�صعار ح�صن. 
)82)( فتح الباري )3/3)5( .

)83)( انظر : البيان للعمراين ))/)50(  
))8)( انظر : املغني )3)/)32( 
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جاب���ر �بن عبد �هلل ر�سي �هلل عنهما، قال: نه���ى ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم 
يوم خيرب عن حلوم �حلمر �لأهلية ورخ�ص يف �خليل")185(.

بينما كرهه �لإمام مالك)186(، وكرهه �لإمام �أبو حنيفة كر�هة حترمي)187(.
و��ست���دل م���ن كرهه بحديث خالد ب���ن �لوليد ر�سي �هلل عن���ه: �أن ر�سول �هلل 

�سلى �هلل عليه و�سلم نهى عن �أكل حلوم �خليل و�لبغال و�حلمري)188(.
وق���د �أجاب من �أجاز �أكل حلم �خليل على حديث خالد t  باأنه من�سوخ، وهي 
طريق���ة �أب���ي د�ود، ونقله �حلازمي، قال���و�: �إن حديث جاب���ر متاأخر عن حديث 
خال���د، و�عتمدو� يف دعوى �لتاأخر على م���ا ورد يف حديث جابر باأنهr  "�أَِذن" 
����ص". و�لرخ�سة ت�ستدعي �سابقة منع، وكذلك لفظ "�لإذن". قالو�: و�إذ  و"رخَّ

ورد لفظ "�لإذن" تبني �أن �حلظر مقدم )189(.
وه���ذ� �جلو�ب عل���ى حديث خالد ر�سي �هلل عنه قد ُيحت���اج �إليه على فر�ص 
�لت�سلي���م ب�سحة �إ�سناده، لكن �أكرث �أئم���ة �حلديث على ت�سعيفه، وقد نقله عنهم 

�لنووي رحمه �هلل)190(، فال ُيحتاج لدفع �لتعار�ص بدعوى �لن�سخ و�هلل �أعلم.

)85)( راه البخاري ، كتاب الذبائح وال�صيد ، باب : حلوم اخليل ، برقم )9)55( ، وم�صلم ، كتاب ال�صيد والذبائح وما يوؤكل 
من احليوان ، باب : يف اأكل حلوم االإبل ، برقم )))9)(

))8)( انظر : الكايف البن عبد الرب ))8( ، واملعونة ))/3))( 
)87)( انظر : البناية �صرح الهداية )0)/0)7(

)88)( رواه اأب���و داود ، كت���اب االأطعم���ة ، ب���اب : يف اأكل حلوم اخليل ، برقم )3790( ، والن�صائي كتاب ال�صيد والذبائح ، باب : 
حت���رمي اأكل حل���وم اخلي���ل برق���م )332)( ، وقال اأبو داود : » ال باأ�ص بلحوم اخلي���ل ، ولي�ص العمل عليه . قال اأبو داود : 

 . r وهذا من�صوخ ؛ قد اأكل حلوم اخليل جماعة من اأ�صحاب النبي
)89)( االعتبار يف بيان النا�صخ واملن�صوخ من االآثار للحازمي )2))( 

)90)( �صرح م�صلم للنووي )3)/)))( 
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م�شاألة )9(: ا�شتقرا�ض الإبل
ذه���ب جمهور �لعلماء من �ملالكية)191( و�ل�سافعية)192( و�حلنابلة)193( �إلى جو�ز 
��ستقر��ص �لإبل وغريه من  �حليو�ن؛ حلديث �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه قال: كان 
لرج���ل على ر�سول �هلل �سل���ى �هلل عليه و�سلم حقُّ فاأغلظ ل���ه، فَهمَّ به �أ�سحابه، 
فق���ال: "دعوه فاإن ل�ساحب �حل���ق مقاًل". فقال لهم: "��س���رتو� له �سًنا فاأعطوه 
فقالو�: �إنا ل جند �إل �سًنا هو خري من �سنه. قال: " فا�سرتوه فاأعطوه �إياه،  �إياه". 

فاإن من خريكم �أو خريكم �أح�سنكم ق�ساء")194(.
وروى م�سلم عن �أبي ر�فع �أنه �سلى �هلل عليه و�سلم ��ست�سلف من رجل بَكًر�، 
فقدمت عليه �إبل م���ن �ل�سدقة، فاأمر �أبا ر�فع �أن يعطي �لرجل بَكَره، فرجع �إليه 

�أبو ر�فع فقال: مل �أجد فيها �إل خياًر� َربَاعيا فاأمره �أن يعطيه)195(.
و�أم���ا �أبو حنيف���ة فمنع ��ستقر��ص �حلي���و�ن، ��ستدلل بنه���ي �لنبي �سلى �هلل 
علي���ه و�سلم عن بيع �حليو�ن باحليو�ن ن�سيئة)196(، قالو�: فدخل بذلك ��ستقر��ص 

�حليو�ن)197(.
و�أجاب���و� عن حديث �أبي هريرة، و�أبي ر�ف���ع باأنهما من�سوخان باآية �لربا. قال 

))9)( املعونة )2/)3( 
)92)( البيان للِعمراين )5/)))( ، و�صرح م�صلم للنووي )))/52(.

)93)( املغني ))/)3)(. 
))9)( رواه البخ���اري ، كت���اب اال�صتقرا����ص ، ب���اب : ا�صتقرا����ص االإب���ل ، برق���م )2390( ، وم�صل���م ، كت���اب امل�صاق���اة، باب : من 

ا�صت�صلف �صيئا فق�صى خرًيا منه وخريكم اأح�صنكم ق�صاء برقم ))0))(. 
)95)( رواه م�صلم ، كتاب امل�صاقاة ، باب : من ا�صت�صلف �صيئا فق�صى خرًيا منه وخريكم اأح�صنكم ق�صاء برقم )00))( .

))9)( رواه اأبو داود ، كتاب البيوع ، باب : يف احليوان باحليوان ن�صيئة ، برقم ))335( ، ورواه ابن ماجه ، كتاب التجارات ، 
باب : احليوان باحليوان ن�صيئة ، برقم )2270( ، وقال احلافظ يف »الفتح« )57/5( بعد ذكر املقال فيه : » ويف اجلملة 

هو حديث �صالح للحجة «. 
)97)( �صرح معاين االآثار ))/))( .
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م �لربا بعد ذلك،  �لطح���اوي: »ُيحَتمل �أن يكون هذ� كان قبل حترمي �لربا، ثم ُحرِّ
وُحرم كلُّ قر�ٍص جرَّ منفع���ة، وُردَّت �لأ�سياُء �مل�ستقر�سة �إلى �أمثالها ، فلم َيُجز 

�لقر�ُص �إل فيما له مثل«)198(.
وبنيَّ بدر �لدين �لعيني ما �عتمدو� عليه يف دعوى �لن�سخ، فقال: »بيان ذلك: 
م كلَّ ف�سل خال عن �لعو�ص، ففي بيع �حليو�ن باحليو�ن ن�سيئة  �أن �آية �لربا حت���رِّ
يوج���د �ملعنى �لذي حرم به �لربا، فُن�سخ كما ن�سخ باآية �لربا ��ستقر��ص �حليو�ن؛ 
لأن �لن�ص �ملوجب للحظر يكون متاأخًر� عن �ملوجب لالإباحة، ومثل هذ� �لن�سخ 
يك���ون بدللة �لتاريخ، فينَدفع بهذ� قوَل �لنووي و�أمثاله: �إن �لن�سخ ل يكون �إل 

مبعرفة �لتاريخ«)199(.
وه���ذه �لقاعدة �لتي �سار عليها �حلنفي���ة يف معرفة �لن�ص �ملتقدم بدللته على 
�حلظر مل ت�سلم من مقال، ولو �سلِّم لها: يبقى �أن �لن�سخ ل ي�سار �إليه �إل مع تعذر 

�جلمع.
قال �بن حجر: »و�جلمع بني �حلديثني ممكن فقد جمع بينهما �ل�سافعي وجماعة 
بحمل �لنهي على م���ا �إذ� كان ن�سيئة من �جلانبني، ويتعني �مل�سري �إلى ذلك؛ لأن 

�جلمع بني �حلديثني �أولى من �إلغاء �أحدهما باتفاق«)200( و�هلل �أعلم.

قاعدة: التنايف بني النا�سخ واملن�سوخ �سرط من �سروط الن�سخ
م���ن القواع���د االأ�سولي���ة املتعلقة ب�رشوط الن�س���خ اأن يتحق���ق التعار�س بني 
�لن�س���ني �لنا�سخ و�ملن�سوخ، بحيث يت���و�رد� على حمل و�حد، ول ميكن �جلمع 

)98)( �صرح معاين االآثار ))/0)(.
)99)( عمدة القاري )2)/))(. 

)200( فتح الباري )57/5(. 
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بينهما بوجه من �لوجوه، و�ملق�سود بالتعار�ص هنا �أل ميكن �إعمال �لن�سني مًعا.
وقد ذكر االأ�سوليون هذه القاعدة �سمن �رشوط الن�سخ، وبع�سهم جعلها من 

طبيعة �لن�سخ.
ق���ال ابن اجلوزي: »ال�رشوط املعتبة يف ثبوت الن�سخ خم�سة: ال�رشط االأول: 
ا بحيث ل ميكن �لعمل بهما جميًعا،  �أن يكون �حلكم يف �لنا�سخ و�ملن�سوخ متناق�سً

فاإن كان ممكًنا مل يكن �أحدهما نا�سخا لالآخر..«)201(. 
وقال �ملجد يف »�مل�سودة«: »ل يتحقق �لن�سخ �إل مع �لتعار�ص، فاأما مع �إمكان 

�جلمع فال«)202(.
وقال املرداوي يف بيان �رشوط الن�سخ: »ومنها: اأن يكون بني النا�سخ واملن�سوخ 
تعار����س، وقد يقال: ال يحت���اج اإلى هذا ال�رشط؛ الأن ه���ذا من �رشورة ت�سور 

�لن�سخ؛ لأنه �إذ� �أمكن �جلمع فال تعار�ص«)203(.  
ولهذه �لقاعدة �سي���غ كثرية مت�سابهة تتو�رد يف كتب �لأ�سول وكتب �لفروع 
�لفقهي���ة، فمنها قولهم: ل ي�سار للن�سخ �إلى عن���د تعذر �جلمع. وقولهم: �إعمال 

�لأخبار �أولى من �دعاء �لن�سخ. وقولهم: ل ن�سخ مع �إمكان �جلمع.
وهذه �لقاعدة م���ن �لقو�عد �ملتفق عليها بني �لأ�سولي���ني �إل �أنه عند �لتطبيق 
ق���د تختلف �أنظار �لأئم���ة يف بيان وجه �جلمع بني �لن�س���ني، فبع�سهم قد يقف 
على وجٍه للجمع فيعمل بالن�سني، و�آخر ل يرى �سالحية ما ذكره �لفريق �لأول 
ِعَي فيها  للجمع، فيُثبت �لن�سخ، و�سيحاول �لبحث �لوقوف على �لفروع �لتي �دُّ

))20( نوا�صخ القراآن )95(. 
دة )229(. )202( امل�صوَّ

)203( التحبري �صرح التحرير ))/2995(. 
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�لن�س���خ بناء على �لتعار�ص بني �لنا�سخ و�ملن�س���وخ، ووجوه �جلمع بني �لن�سني 
�لتي ذكرها �لعلماء، ومن ثَمَّ �لتحقق من ثبوت �لن�سخ �أو عدمه. 

ومن فروع هذه القاعدة: 
م�شاألة )1(: قطع ال�سالة مبرور املراأة. 

ذهب جماعة م���ن �لتابعني ر�سي �هلل عنهم كعكرم���ة و�حل�سن)204(، وو�فقهم 
�أحم���د يف رو�ية)205(، وبع�ص �أهل �حلديث كاب���ن خزمية و�بن �ملنذر)206( �إلى �أن 
مرور �ملر�أة و�حلمار و�لكلب �أمام �مل�سلي يقطع �ل�سالة؛ ��ستدلًل بحديث �أبي 
ذر ر�س���ي �هلل عنه قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: "�إذ� قام �أحدكم ي�سلي 
ْحل، فاإذ� مل يكن بني يديه مثل �آخرة  فاإن���ه ي�سرته �إذ� كان بني يديه مثل �آِخ���َرِة �لرَّ

�لرحل فاإنه يقطع �سالته �حلمار و�ملر�أة و�لكلب �لأ�سود")207(.
بينما ذهب جمهور �لعلماء من �حلنفية)208(، و�ملالكية)209(، و�ل�سافعية)210( �إلى 

�أنه ل يقطع �ل�سالة مرور �سيء.
و�أجابو� عن حديث �أبي ذر مب�سلكني: 

�لأول: م�سلك �لن�سخ، وهو م�سلك �لطحاوي رحمه �هلل)211(. وم�ستند �لن�سخ 
حديثان: 

))20( نقله عنهم ابن قدامة يف املغني )97/3(. 
)205( انظر : املغني )97/3(. 

))20( انظر : االأو�صط البن املنذر )05/5)( ، وفتح الباري البن رجب احلنبلي )98/2)(. 
)207( رواه م�صلم ، كتاب ال�صالة، باب : قدر ما ي�صرت امل�صلي ، برقم )0)5(.

)208( انظر :  البدائع ))/357(.
)209( انظر: املدونة ))/09)(.

)0)2( انظر : رو�صة الطالبني ))/)30(.
)))2( �صرح معاين االآثار ))/58) – )))(.
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�لأول: حدي���ث عائ�سة �أنها كانت معرت�سة بني يدى ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 
و�سلم وهو ي�سلى)212(.

الث���اين: حديث اأبى �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه: ق���ال ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه و�سلم: "ل يقطع �ل�سالة �سيء و�درءو� ما ��ستطعتم")213(.

وقد ردت دعوى �لن�سخ لعدم قيام �رشطه، وهو معرفة �لتاريخ، وتعذر �جلمع.
ولذلك ق���ال �لنووي و�بن حجر �إنه ل ي�سار �إلى �لن�س���خ �إل �إذ� ُعلم �لتاريخ 

ر �جلمع، و�لتاريخ هنا مل يتحقق، و�جلمع مل يتعذر)214(. وتعذَّ
اأم���ا امل�سلك الثاين: فهو م�سلك اجلمع، وذلك بتاأويل معنى قطع ال�سالة على 
�أن���ه �لقطع ع���ن �إكمالها و�خل�سوع فيه���ا بال�ستغال عنها، وذل���ك ل�ُسغل �لقلب 
بهذه �لأ�سياء، وهو ج���و�ب �ل�سافعي، وتبعه عليه �خلطابي)215(، و�لبيهقي)216(، 

و�ملحققون من �ملحدثني، و�لفقهاء، كما قال �لنووي)217( رحمهم �هلل.
ولكن َيرُد عليه �أن �مل�سّلى قد يكون �أعمى، فال ين�سغل، وقد يكون ذلك لياًل، 
بحي���ث ل ي�سعر �مل���ار به، ول من مرَّ عليه، و�حلديث يع���مُّ هذه �لأحو�ل كلها، 
و�أي�ساً فق���د يكون غري هذه �لثالثة �أك���رث �إ�سغاًل للم�سل���ى كالفيل، و�لزر�فة، 

و�لوحو�ص، ول يقطع �ل�سالة مرور �سيء من ذلك)218(.

)2)2( رواه البخ���اري ، كت���اب ال�ص���الة ، ب���اب: م���ن قال ال يقطع ال�صالة �صيء ، برق���م )92)( ، وم�صلم، كتاب ال�صالة، باب : 
االعرتا�ص بني يدي امل�صلي ، برقم )2)5(.

)3)2( رواه اأب���و داود، كت���اب ال�ص���الة، ب���اب: م���ن قال: ال يقط���ع ال�صالة �صيء، برق���م )9)7(. وقد �صعفه الن���ووي يف "�صرح 
م�صلم" ))/303(، و�صرح املهذب )225/3(.

)))2( �صرح م�صلم للنووي ))/)5)(، و�صرح املهذب )230/3(، وفتح الباري البن حجر ))/589(،
)5)2( معامل ال�صنن بهام�ص �صنن اأبي داود ))/)32(.

)))2( �صنن البيهقي )2/)25(.
)7)2( �صرح املهذب )230/3(.

)8)2( فتح الباري البن رجب احلنبلي )3/2)7(.
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ولذل���ك يبقى حديث �أبى ذر ر�سي �هلل عن���ه �سحيًحا ل علة فيه، ومل تتحقق 
دعوى �لن�س���خ فيه، فالقول بظاهره يجب، ولي�ص ملا يثبت عن ر�سول �هلل �سلى 
�هلل عليه و�سلم �إل �لت�سليم وترك �أن ُيحَمل على قيا�ص �أو نظر كما قال �بن �ملنذر 

رحمه �هلل)219(.
م�شاألة )2(: اقتداء املفرت�ض باملتنفل.

ذه���ب �ل�سافعية)220( و�أحمد يف رو�ية)221( �إلى جو�ز �قتد�ء �ملفرت�ص باملتنقل؛ 
��ستدلًل بحديث معاذ ر�سي �هلل عنه حيث كان ي�سلى مع ر�سول �هلل �سلى �هلل 
علي���ه و�سلم، ثم يرجع، فيوؤم قومه، في�سلى بهم تلك  �ل�سالة)222(. ويف رو�ية: 

"هي له تطوع ولهم فري�سة")223(.
بينما ذه���ب �جلمهور من �حلنفية)224( و�ملالكي���ة)225( و�حلنابلة يف �مل�سهور)226( 
�إلى �أنه ل ي�س���ح �قتد�ء �ملفرت�ص باملتنفل ��ستدلل بحدي���ث: "�إمنا ُجعل �لإمام 

ليوؤمت به، فال تختلفو� عليه")227(.
قال���و�: �إن �ختالف نية �ملاأموم عن نية �لإمام م���ن �لختالف �ملنهّى عنه، فال 

)9)2( االأو�صط البن املنذر )05/5)(.
)220( انظر : الرو�صة ))/))3( .

))22( انظر : املغنى )7/3)(.
)222( رواه كذل���ك البخ���اري، كت���اب االأذان، باب: اإذا ط���ول االإمام، وكان للرجل حاجة فخرج ف�صل���ى، برقم)700(، وم�صلم، 

كتاب ال�صالة، باب: القراءة يف الع�صاء، برقم)80)(.
)223( قال ابن حجر يف »الفتح« )2/)9)(: »وهو حديث �صحيح، رجاله رجال ال�صحيح«.  

))22( انظر : الهداية �صرح البداية ))/58(.
)225( انظر : الكايف �ص)7)(.

وانظر : منار ال�صبيل ))/37)(.  ))22( قال املرداوي يف االإن�صاف )2/)27(: "وهى املذهب". 
)227( رواه البخاري، عن اأبي هريرة، كتاب ال�صالة، باب: اإقامة ال�صف من متام ال�صالة، برقم )822(.
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ي�سح �قتد�ُء مفرت�ٍص مبتنفل)228(.
و�أجابو� عن حديث معاذ باأنه كان �أول �لإ�سالم وقت ما كانت �لفري�سة ت�سلى 

مرتني، فهو من�سوخ بحديث �لنهي عن �لختالف على �لإمام.
ق���ال �لطحاوي: »ففع���ل معاذ يحتمل �أن يكون قبل �لنه���ي عن ذلك، ثم كان 

�لنهي فن�سخه«)229(.
و�أجي���ب عن دعوى �لن�سخ باأنه ل ي�سار �إلي���ه �إل مع تعذر �جلمع، وهو ممكن 
بحمل �لنهي ع���ن �لختالف على �لإمام باأنه �لخت���الف يف �لأفعال �لظاهرة، 
بدليل قوله �سلى �هلل عليه و�سل���م: "فاإذ� ركع فاركعو�، و�إذ� رفع فارفعو�، و�إذ� 
�سجد فا�سجدو�". ولهذ� ي�سح �ئتمام �ملتنفل باملفرت�ص مع �ختالف نيتهما)230(. 
وبهذ� �رتفع �لتنايف بني �لن�سني، و�أمكن �لعمل بهما وهو �أولى من �لن�سخ)231(. 

و�هلل �أعلم.
م�شاألة )3(: �شهادة الكافر

ذه���ب �لإمام �أحمد �إلى قبول �سه���ادة �لكافر من �أهل �لكتاب يف �لو�سية يف 
�ل�سف���ر �إذ� مل يوجد غريه)232(؛ ��ستدلًل بن����ص �لكتاب يف قوله تعالى: ڇ ڇ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
گ گ ڇ �ملائدة: ١٠٦ . ومنع �ملالكية)233(، و�ل�سافعية)234( من قبول �سهادة �لكافر 

)228( نيل االأوطار لل�صوكاين )05/2)(.
)229( �صرح معاين االآثار ))/0))( ، وانظر : �صرح �صنن اأبي داود لبد الدين العيني )07/3)(.

ح ابن قدامة رواية �صحة اقتداء املفرت�ص باملتنفل، خالًفا للمذهب. )230( املغنى البن قدامة )8/3)(. وقد رجَّ
))23( انظر : املغني البن قدامة )8/3)( ، وطرح الترثيب للعراقي )279/2(.

)232( املغني )))/70)(. 
)233( املعونة )30/2)( .

))23( البيان للِعمراين )3)/277(. 
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مطلًقا.
و�أجابو� باأن �لآية من�سوخة)235( بقول���ه تعالى:  ڇ گ گ ڳ ڳ ڇ �لبقرة: 

.٢٨٢

»و�أج���اب �لأولون ب���اأن �لن�سخ ل يثبت بالحتم���ال، و�أن �جلمع بني �لدليلني 
�أول���ى من �إلغاء �أحدهما، لأن �سورة �ملائدة من �آخر ما نزل من �لقر�آن حتى �سح 
عن �بن عبا����ص وعائ�سة وعمرو بن �رشحبيل وجمع من �ل�سلف �أن �سورة �ملائدة 

حمكمة. 
وعن �ب���ن عبا�ص �أن �لآية نزل���ت فيمن مات م�سافر�، ولي����ص عنده �أحد من 
�مل�سلمني، فاإن �تهما ��ستحلفا. �أخرجه �لطربي باإ�سناد رجاله ثقات. و�أنكر �أحمد 
على من قال �إن ه���ذه �لآية من�سوخة، و�سح عن �أبي مو�سى �لأ�سعري �أنه عمل 

بذلك بعد �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ...«)236(.
فتبق���ى �آية �لبقرة د�ل���ة على منع �سهادة �لكافر مطلًق���ا، و�آية �ملائدة خم�س�سة 
ذل���ك �لعموم بحال �لو�سية يف �ل�سفر �إذ� تع���ذر وجود �مل�سلم. فارتفع �لتنايف 

بني �لن�سني، و�أمكن �لعمل بهما، فرتجح �مل�سري �إليه.   

م�شاألة )4(: ال�سرب قائًما.
ذهب جمهور �لعلماء من �حلنفية)237(، و�ملالكية)238(، و�ل�سافعية يف قول)239(، 

)235( انظر : بداية املجتهد )2/ 3))(.  
))23( فتح الباري البن حجر )2/5))(. 

)237( انظر : �صرح معاين االآثار ))/)27( ، حا�صية ابن عابدين ))/29)( .
)238( انظر : الذخرية للقرايف )3)/258( ، والقوانني الفقهية )288(.

)239( انظر : رو�صة الطالبني )53/5)(.
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و�حلنابلة)240( �إلى عدم كر�هة �ل�رشب قائًما؛ ملا ورد من فعل �لنبي �سلى �هلل عليه 
و�سلم �أنه �رشب قائًما)241(. 

بينما ذهب �أهل �لظاهر �إلى حرمة �ل�رشب قائًما)242( ��ستدلًل باأحاديث �لنهي 
عن �ل�رشب قائًما كحديث �أن�ص يف �سحيح م�سلم �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 
زجر عن �ل�رشب قائًما)243(. و�دعو� �أن �لنهي نا�سخ لفعله �سلى �هلل عليه و�سلم؛ 

لأن �أحاديث �لنهي مقررة حلكم �ل�رشع.
وعك�س���ه �آخرون فقال���و�: �إن فعله �سلى �هلل علي���ه و�سلم ب�رشب���ه قائًما نا�سٌخ 
لنهيه لأنه فعله هو �ملتاأخ���ر)244(، ويوؤيده �أن فعله �سلى �هلل عليه و�سلم يف حجة 

�لود�ع)245(.   
وجم���ع بع�ُص �ملحققني بني �أحاديث �لنه���ي، وما ورد من فعل �لنبي �سلى �هلل 
عليه و�سلم على �أنه فعله حممول على بيان �جلو�ز، و�لنهي للتنزيه. قال �لنووي: 
»و�ل�س���و�ب فيها �أن �لنهي فيها حممول على كر�هة �لتنزيه و�أما �رشبه �سلى �هلل 
علي���ه و�سلم قائًما فبيان للجو�ز، فال �إ�س���كال ول تعار�ص«)246(. وقال �بن حجر: 
»وه���ذ� �أح�سن �مل�سالك و�أ�سلمها و�أبعدها من �لعرت��ص«)247(. وبهذ� يجمع بني 
�أحاديث �لباب فال حاجة لدعاء �لن�سخ، لأنه متى �أمكن �جلمع فال ي�سار للن�سخ.

)0)2( انظر : االإن�صاف )330/8(.
)))2(  روى البخاري عن علي ر�صي اهلل عنه اأنه �صرب قائًما ، فقال: اإن نا�صا يكره اأحُدهم اأن ي�صرب وهو قائم، واإين راأيت 

النبي �صلى اهلل عليه و�صلم فعل كما راأيتموين فعلت. كتاب االأ�صربة ن باب : ال�صرب قائًما ، برقم )5292(.
)2)2( انظر : املحلى البن حزم )520/7(.

)3)2( كتاب االأ�صربة ، باب : كراهية ال�صرب قائًما ، برقم ))202(. 
)))2( نقله ابن حجر يف »الفتح« )0)/)8( عن االأثرم وابن �صاهني .

)5)2( رواه البخاري ، كتاب احلج ، باب : الوقوف على الدابة بعرفة ، برقم )579)( . 
)))2( �صرح م�صلم للنووي )3)/)28(.

)7)2( فتح الباري البن حجر )0)/)8(. 
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م�شاألة )5(: احللف بغري اهلل.
ذه���ب جماهري �أهل �لعلم �إلى ع���دم جو�ز �حللف بغ���ري �هلل تعالى ��ستدلًل 

بحديث �بن عمر: "من كان حالًفا فليحف باهلل �أو لي�سمت")248(.  
قال �بن عبد �لرب: »ل يجوز �حللف بغري �هلل عز وجل يف �سيء من �لأ�سياء ول 

على حال من �لأحو�ل، وهذ� �أمر جمتمع عليه «)249(.
وقد عار�ص دليل �جلمهور ما رو�ه طلحة بن عبيد �هلل عن �لنبي �سلى �هلل عليه 

و�سلم �أنه قال: "�أفلح و�أبيه �إن �سدق")250(.
وقد �أجاب عنه بع�ص �أهل �لعل���م باأنه كان جائًز� �حللف بالآباء ثم ن�سخ، قال 
�ب���ن حجر: »قاله �ملاوردي، وحكاه �لبيهقي، وقال �ل�سبكي: �أكرث �ل�رش�ح عليه، 
حتى قال �بن �لعربي: وروي �أنه �سلى �هلل عليه و�سلم كان يحلف باأبيه حتى نهي 
ع���ن ذلك، قال وترجمة �أبي د�ود تدل على ذلك يعني قوله باب �حللف بالآباء، 

ثم �أورد �حلديث �ملرفوع �لذي فيه �أفلح و�أبيه �إن �سدق«)251(.  
و�أجي���ب عن دعوى �لن�سخ باأنه ل ي�س���ار �إليه �إل �إذ� تعذر �جلمع، و�جلمع هنا 
ممكن، وذل���ك باأن هذ� �للفظ كان يجري على �أل�سنته���م من غري �أن يق�سدو� به 
حقيقة �حللف، و�لنهي �إمنا ورد يف حق من ق�سد حقيقة �حللف. نقله �لبيهقي)252(. 

وقال �لنووي: »وهذ� هو �جلو�ب �ملر�سي«)253(.

)8)2( رواه البخاري ، كتاب االأميان والنذور ، باب : ال حتلفوا باآبائكم ، برقم )))))(. 
)9)2( التمهيد )))/))3(.  

)250( رواه م�صلم ، كتاب االإميان ، باب : بيان ال�صلوات التي اأحد ركان االإ�صالم ، برقم )))(. 
))25( فتح الباري )))/)53(. 

)252( ال�صنن الكربى للبيهقي )0)/52(. 
)253( �صرح م�صلم للنووي ))/)23( .
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فانتفت بذلك دعوى �لن�سخ لعدم حقق �رشطه، و�هلل �أعلم.
قاعدة فرعية: العام ال ين�صخ اخلا�ص 

وهذه القاعدة تندرج حتت القاعدة التي قبلها، وهي اأن من �رشوط الن�سخ اأن 
يتو�رد �لنا�سخ و�ملن�سوخ على حمل و�حد بحيث ل ميكن �لعمل بهما مًعا.

ووج���ه �إدر�ج هذه �لقاعدة حتت �سابقتها: �أن �لع���ام و�خلا�ص ل يتحقق بينهما 
�لتن���ايف �أو �لتعار�ص، لأنه مُيكن �إعم���ال �لن�سني بحمل �لعام على ما عد� �سورة 
�خلا����ص، فيعمل باخلا����ص و�لعام مًعا، ول يحت���اج �إلى دع���وى �لن�سخ. وهذه 
�لقاعدة ذهب �إلى �لعمل بها جمهور �لأ�سوليني من �ملالكية)254(، و�ل�سافعية)255(، 
و�حلنابل���ة)256(، حيث يقولون �إن �خلا�ص يق�سي على �لعام مطلًقا؛ لأن يف تقدمي 

�خلا�ص على �لعام عمال بكليهما، فكان �أولى)257(.
وخالف يف ذلك �أكرث �حلنفية فقال���و�: ُيعمل باملتاأخر من �لعام و�خلا�ص، فاإذ� 
كان �لع���ام هو �ملتاأخر فاإنه ين�سخ �خلا�ص �ملتق���دم)258(. و��ستدلو� على ذلك: مبا 
روى �بن عبا�ص �أنه ق���ال: كنا ناأخذ بالأحدث فالأحدث من �أمره �سلى �هلل عليه 

و�سلم )259(.  
�ص،  و�أجي���ب عنه بحمل كالم �ب���ن عبا�ص وفعل �ل�سحابة عل���ى غري �ملخ�سِّ

يعني على غري حمل �لنز�ع جمًعا بني �لأدلة)260(.

))25( انظر : اأ�صول االأحكام الأبي الوليد الباجي ))/))2( ، و�صرح تنقيح الف�صول )329(.
)255( انظر : قواطع االأدلة البن ال�صمعاين ))/07)( ، واللمع )87(. 

))25( انظر: الوا�صح البن عقيل )3/)3)(. 
)257( التحبري �صرح التحرير ))/)))2( .

)258( انظر : م�صلم الثبوت مع �صرحه فواحت الرحموت ))/359( .
)259( رواه م�صلم ، كتاب ال�صيام ، باب : جواز ال�صوم والفطر يف �صهر رم�صان مل�صافر...، برقم )3)))(. 

)0)2( التحبري �صرح التحرير ))/8)29(.  
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ق���ال �لغز�يل: »فاإنهم كان���و� ي�سارعون �إلى �حلكم باخلا����ص على �لعام، وما 
��ستغلو� بطلب �لتاريخ و�لتقدم �لتاأخر«)261(.

 ومن الفروع الفقهية املندرجة حتت هذه القاعدة: 
م�شاألة )1(: نكاح الكتابيات 

ذهب جماهري �أهل �لعلم �إلى جو�ز نكاح �لكتابيات، حتى نُقل �لإجماع على 
ذلك.

قال �بن عبد �لرب: »وقد �أجمعو� على جو�ز نكاح �لكتابيات «)262(.
ودليله���م قول���ه تعال���ى: ڇ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ڇ �ملائدة: ٥. 
قال �بن ر�سد: »و�تفقو� على �أنه يجوز �أن ينكح �لكتابية �حلرة، �إل ما روي يف 

ذلك عن �بن عمر«)263(. 
و�أما دليل �ب���ن عمر ر�سي �هلل عنهما يف منع نكاح �لكتابيات فقوله تعالى يف 
�سورة �لبق���رة: ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڇ �لبقرة: ٢٢١، فلفظ �مل�رشكات عام 

ي�سمل �لكتابيات وغريهن من �لوثنيات و�ملجو�سيات.
وروى �لبخاري �أن �بن عمر كان �إذ� �ُسئل عن نكاح �لن�رش�نية و�ليهودية قال: 
�إن �هلل ح���رم �مل�رشكات على �ملوؤمنني، ول �أعلم م���ن �لإ�رش�ك �سيًئا �أكرب من �أن 

تقول �ملر�أة ربها عي�سى، وهو عبٌد من عباد �هلل)264(.

)))2( امل�صت�صفى )3/)32(. 
)2)2( اال�صتذكار ))/299(. 

 )3)2(بداية املجتهد )2/))(.
)))2( �صحيح البخاري ، كتاب الطالق ، باب : قول اهلل تعالى: ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڇ �لبقرة: ٢٢١  برقم 

  . )5285(
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وذه���ب �بن عبا�ص ر�س���ي �هلل عنهما �إلى �أن �آية �لبق���رة �لتي فيها حترمي نكاح 
�مل����رشكات من�سوخ���ٌة باآية �ملائ���دة على �لإط���الق)265(، ف�سلك م�سل���ك �لن�سخ 

للرتجيح بني �لن�سني.
وال يخف���ى اأن دعوى الن�سخ هنا ال حمل لها؛ لعدم حتقق �رشط الن�سخ، وهو 
�أن يتو�رد �لن�سان على حم���ل و�حد، فاإن �آية �لبقرة يف حترمي �مل�رشكات، وهي 
عامة. و�آية �ملائدة يف حل نكاح �لكتابيات وهي خا�سة، فال حاجة لدعاء �لن�سخ 

لإمكان �جلمع بني �لن�سني)266(.
 ولذل���ك ذهب �جلمهور �إلى �أن عموم �آية �لبقرة خ�ص باآية �ملائدة، وبقي �سائر 

�مل�رشكات على �أ�سل �لتحرمي)267(. 
قال �ب���ن قد�مة: »ما �حتجو� به عام يف كل كاف���رة و�آيتنا خا�سة يف حل �أهل 

�لكتاب، و�خلا�ص يجب تقدميه«)268(. و�هلل �أعلم.
فرع اآخر: 

وميك���ن �أن ُيخرج على ه���ذه �لقاعدة م�ساأل���ة �لو�سوء من حل���م �لإبل، وقد 
ا يدل عل���ى �أن �آخر �لأمرين من ر�سول �هلل �سلى �هلل  ا عامًّ �سبق���ت، فاإن فيها ن�سًّ
ا بالأمر بالو�سوء من حلم �لإبل،  ا خا�سًّ عليه و�سلم �لو�سوء مما م�ست �لنار، ون�سًّ
فيق���دم �لعمل بالن����ص �خلا�ص، ول ت�ستقيم دعوى �لن�سخ ب���ني �لن�سني؛ لأنه ل 

يت�سور �لتعار�ص بني �لعام و�خلا�ص، و�هلل �أعلم.

)5)2( نقله عنه ابن حجر يف »الفتح« )7/9))(. 
)))2( قواطع االأدلة )22/3)(. 

)7)2( فتح الباري )7/9))(. 
)8)2( املغني )9/))5(.
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  املبحث الثالث  
القواعد الأ�سولية املتعلقة بطرق اإثبات الن�سخ

قاع���دة: �لن�سخ ل يثبت بالحتمال. ول ي�سار �إليه �إل باليقني. ول بد يف ثبوته 
من دليل 

ا،  هذه �جلمل �لثالث �لتي �سيغت بها �لقاعدة كلها متقاربة يوؤكد بع�سها بع�سً
ومفاده���ا �أن �لن�سخ ل يثبت بغري دليل يدل عليه، و�أن �لقول بالن�سخ على �سبيل 
�لحتم���ال ل يجوز، وذل���ك لأن يف �لن�سخ رفَع حكٍم �رشع���ي، و�لعمل بحكم 

�رشعي �آخر، و�إثبات �لأحكام �ل�رشعية ل بد له من دليل. 
ومن فروع هذه القاعدة: 

م�شاألة )1(: ا�ستقبال القبلة عند ق�ساء احلاجة يف اخلالء
ذهب عامة �أهل �لعلم)269( �إلى ع���دم جو�ز ��ستقبال �لقبلة لق�ساء �حلاجة يف 
�لف�س���اء، ��ستدلل باأحادي���ث �لنهي عن ذلك كحديث �أب���ي �أيوب �لأن�ساري 
ر�سي �هلل عنه قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: "�إذ� �أتى �أحدكم �لغائط 

بو�")270(. فال ي�ستقبل �لقبلة، ول يولِّها ظهَره، �رشِّقو� �أو غرِّ
وذهب فريق من �أهل �لعلم كعائ�سة ر�سي �هلل عنها، وعروة وربيعة ود�ود)271( 
�إلى جو�ز ��ستقبال �لقبل���ة �أو ��ستدبارها مطلًقا، ��ستدلل بحديث جابر بن عبد 
�هلل ر�س���ي �هلل عنهم���ا قال: نهى �لنب���ي �سلى �هلل عليه و�سل���م �أن ن�ستقبل �لقبلة 
)9)2( انظ���ر : البح���ر الرائ���ق )2/)3( ، واملدون���ة لالإم���ام مال���ك ))/7( ، والقوانني الفقهية ����ص ))3( ، والرو�صة للنووي 

))/03)(، واالإن�صاف للمرداوي ))/82( .
)270( رواه البخ���اري ، كت���اب الو�ص���وء، باب: ال ت�صتقبل القبلة بغائط اأو ب���ول اإال عند البناء: جدار اأو نحوه، برقم ))))( ، 

وم�صلم، كتاب الطهارة، باب: اال�صتطابة، برقم )59/))2(. 
))27( نقله عنهم ابن قدامة يف »املغني« ))/220( ، وابن حجر يف »الفتح« ))/))2(.  
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ببول، فر�أيته قبل �أن ُيقَب�ص بعام ي�ستقبلها)272(. 
قالو�: حديث جابر نا�سخ لأحاديث �لنهي، وهو متاأخر. 

و�أجاب �جلمهور عن دعوى �لن�سخ باأن �لن�سخ ل يثبت بالحتمال، و�أن حديث 
جابر ل يقوى �أن يكون دلياًل على �لن�سخ، بل هو حممول على �أنه ر�آه يف بناء �أو 
نحوه؛ لأن ذلك هو �ملعهود من حاله �سلى �هلل عليه و�سلم ملبالغته يف �لت�سرت)273(.

وي���دل على هذ� �لتاأويل ما رو�ه �بن عمر �أنه ق���ال: رقيت �ل�سطح مرة فر�أيت 
�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم جال�ًسا على لبنتني، م�ستقبال بيت �ملقد�ص)274(.

ويف �أب���ي د�ود من طري���ق مرو�ن �لأ�سفر، قال: ر�أيت �ب���ن عمر �أناخ ر�حلته 
م�ستقب���ل �لقبلة، ثم جل�ص يبول �إليها، فقلت: يا �أبا عبد �لرحمن، �ألي�ص قد نهي 
ع���ن هذ�؟ قال: �إمنا نهي عن ذلك يف �لف�س���اء، فاإذ� كان بينك وبني �لقبلة �سيء 

ي�سرتك فال باأ�ص)275(.
م�شاألة )2(: العمل الكثري يف ال�سالة 

ذه���ب جماهري �أهل �لعلم �إل���ى �أن �لعمل �لكثري �لذي م���ن غري جن�ص �أفعال 
�ل�سالة: �أنه يف�سد �ل�سالة )276(.

)272(  رواه الرتم���ذي، كت���اب اأب���واب الطه���ارة، ب���اب م���ا ج���اء يف الرخ�ص���ة يف ذلك، برق���م )9( وقال: "حدي���ث جابر حديث 
ح�ص���ن غري���ب". واأب���و داود، كت���اب الطه���ارة، ب���اب: الرخ�صة يف ذلك، برق���م )3)(، وابن ماجه، كتاب الطه���ارة، و�صننها، 
ب���اب: الرخ�ص���ة يف ذل���ك يف الكنيف، واإباحته دون ال�صحاري، برقم )325( ، ق���ال ابن حجر يف »التلخي�ص« ))/83)(: » 

و�صححه البخاري فيما نقله عنه الرتمذي ، وح�صنه هو والبزار ، و�صححه اأي�صا ابن ال�صكن«.
)273( فتح الباري ))/5)2(. 

))27( رواه البخاري ، كتاب الو�صوء ، باب: من تربز على لبنتني، برقم )5))( ، وم�صلم ، كتاب الطهارة ، باب: اال�صتطابة 
، برقم )))2(. 

)275( رواه اأبو داود ، كتاب الطهارة ، باب : كراهية ا�صتقبال القبلة عد ق�صاء احلاجة ، برقم )))( ، واحلاكم يف "امل�صتدرك" 
ووافقه الذهبي. ))/)25(، وقال: "�سحيح على �سرط البخاري"، 

))27( انظ���ر : بدائ���ع ال�صنائ���ع ))/)22( ، الهداية ))/3)( ، بداية املجتهد ))/8))-9))( ، املجموع �صرح املهذب ))/25( ، 
املغني البن قدامة )392/2(.
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قال �بن عبد �لرب: »و�أجمعو� �أن �لعمل �لكثري يف �ل�سالة يف�سدها«)277(.
وعار�ص ما ذهب �إليه فقه���اُء �لأم�سار ما ورى �أبو قتادة �لأن�ساري �أن ر�سول 
�هلل �سلى �هلل عليه و�سلم كان ي�سلي وهو حامل �أمامة بنت زينب بنت ر�سول �هلل 

�سلى �هلل عليه و�سلم ، فاإذ� �سجد و�سعها و�إذ� قام حملها)278(.   
ق���ال �لقرطبي: �ختلف �لعلماء يف تاأويل هذ� �حلديث، و�لذي �أحوجهم �إلى 

ذلك �أنه عمل كثري)279(.
وم���ن �أجوبة �جلمهور على هذ� �حلديث: �أنه من�س���وخ. قال �لقرطبي: وروى 
عبد �هلل بن يو�سف �لتَّنِّي�سي عن مالك �أن �حلديث من�سوخ. وقال �بن عبد �لرب: 

لعله نُ�سخ بتحرمي �لعمل يف �ل�سالة)280(.
و�أجيب عن دعوى �لن�سخ: باأنه ل دليل عليه، و�أن �لن�سخ ل يثبت بالحتمال.
ق���ال �لنووي: »و�دعى بع�ص �ملالكية �أن���ه من�سوخ، وبع�سهم �أنه خا�ص بالنبي 
�سل���ى �هلل عليه و�سل���م، وبع�سهم �أنه كان ل�رشورة، وكل ه���ذه �لدعاوي باطلة 
وم���ردودة، فاإنه ل دليل عليها ول �رشورة �إليه���ا، بل �حلديث �سحيح �رشيح يف 
ج���و�ز ذلك ... و�لأفعال يف �ل�سالة ل تبطلها �إذ� قلت �أو تفرقت، وَفَعَل �لنبيُّ 

�سلى �هلل عليه و�سلم هذ� بيانًا للجو�ز«)281(.

)277( التمهيد )95/20(. 
)278( رواه البخ���اري ، كت���اب ال�ص���الة ، ب���اب : اإذا حم���ل جارية �صغرية على عنقه يف ال�ص���الة ، برقم )))5( ، وم�صلم ، كتاب 

امل�صاجد وموا�صع ال�صالة ، باب : جواز حمل ال�صبيان يف ال�صالة ، برقم )3)5(. 
)279( نقله عنه ابن حجر يف الفتح ))/)59(. 

)280( نقل���ه عنهم���ا اب���ن حج���ر يف »الفتح« ))/)59( ، وعب���ارة ابن عبد الرب يف التمهي���د )20/ )9(: »اإين ال اأعلم خالًفا اأن مثل 
هذا العمل يف ال�صالة مكروه ، ويف هذا ما يو�صح اأن احلديث اإما اأن يكون كان يف النافلة كما روي عن مالك ، واإما اأن يكون 

من�صوًخا«.
))28( �صرح م�صلم للنووي )5/))( .
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م�شاألة )3(: امل�سراة)282( 
ذهب جمهور �لعلماء من �ملالكي���ة)283(، و�ل�سافعية)284(، و�حلنابلة)285( �إلى �أنه 
�ة وهو ل يعلم بالت�رشية فهو بخري �لنظرين  م���ن ��سرتى �ساة �أو بقرة �أو ناقة ُم�رَشَّ
بعد �أن يحلبها: �إن �ساء �أم�سكها و�إن �ساء ردها، وردَّ معها �ساًعا من متر، حلديث 
و� �لإبل  ُّ �أب���ي هريرة ر�س���ي �هلل عنه عن �لنبي �سل���ى �هلل عليه و�سلم: "ل تُ����رشَ
و�لغن���م، فمن �بتاعها بعُد فاإنه بخري �لنظرين بع���د �أن يحتلبها، �إن �ساء �أم�سك، 

و�إن �ساء ردها و�ساع متر")286(. 
وخال���ف �أبو حنيفة فقال: ل يرد بعي���ب �لت�رشية، ول يرد �ساًعا من متر، لكن 

يرجع على �لبائع بنق�سان �لعيب)287(. 
و�عت���ذر �حلنفية عن �لعمل بحديث �مل�رش�ة باأع���ذ�ر �ستى ذكرها �حلافظ �بن 
حجر يف »�لفتح«)288(؛ و�أحوجهم �إلى ذلك �أنهم ر�أو� �أن حديث �مل�رش�ة مفارق 
لالأ�سول م���ن وجوه، فمنها �أنه معار�ص لقوله �سل���ى �هلل عليه و�سلم: "�خلر�ج 
ومنها �أن فيه معار�سة منع بيع طعام بطعام ن�سيئة، ومنها �أن �لأ�سل  بال�سمان"، 
يف �ملتلف���ات �إما �لقي���م و�إما �ملثل و�إعط���اء �ساع من متر يف ل���ن لي�ص قيمة ول 

ي لبُنها وُحقن فيه وُجم���ع فلم ُيحلَب اأياًم���ا. واأ�صل الت�صرية :  ���رِّ اة التي �صُ )282( ق���ال البخ���اري يف »ال�صحي���ح« : » املُ�ص���رَّ
يُت املاَء اإذا َحب�صته«. ال�صحيح مع الفتح ))/))3(.     حب�ُص املاِء ُيقال منه �صرَّ

)283( انظر : الكايف البن عبد الرب �ص)))3( ، وبداية املجتهد )75/2)(. 
))28( انظر : البيان للعمراين )5/5)2(.

)285( انظر : املغني ))/))2(.
))28( رواه البخ���اري ، كت���اب البي���وع ، ب���اب : النه���ي للبائع اأن ال يحف���ل االإبل والبقر والغنم وكل حمفل���ة ، برقم )8))2( ، 

وم�صلم ، كتاب البيوع ، باب: حكم بيع امل�صراة ، برقم ))52)( .
)287( �صرح معاين االثار للطحاوي ))/9)( .

)288( �صرح معاين االآثار ))/9)( .
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مثال)289(.
وم���ن �لأعذ�ر �لتي ذكرها �حلنفية عن �لعمل بحدي���ث �مل�رش�ة: �أنه من�سوخ، 
�رشهّح بذلك الطحاوي يف �رشح معاين االآثار)290(. ثم �ختلفو� يف تعيني �لنا�سخ 

على �أقو�ل: 
�لأول: �أن �لنا�س���خ حديث: "�لبيعان باخليار" وه���و قول حممد بن �سجاع. 
ووجه���ه: �أن �لنبي �سلى �هلل علي���ه و�سلم قطع �خليار بالتف���رق، فال خيار لأحد 

بعده. 
وتعقب���ه �لطحاوي: باأن �خليار يف �مل����رش�ة �إمنا هو خيار �لعيب، وخيار �لعيب 

ل يقطعه �لفرقة)291(.
الث���اين: اأن نا�سخ���ه االأحاديث الواردة يف رف���ع العقوبة بامل���ال، وقد كانت 
م�رشوع���ة قبل ذلك كما يف حدي���ث بهز بن حكيم عن �أبيه ع���ن جده يف مانع 

�لزكاة فاإنا �آخذوها و�سطر ماله، وهو قول عي�سى بن �أبان.
ا باأن �لت�رشية �إمن���ا ُوجدت من �لبائ���ع، فلو كان من  وتعقب���ه �لطح���اوي �أي�سً
ذلك �لب���اب للزمه �لتغرمي، و�لفر�ص �أن حديث �مل�رش�ة يقت�سي تغرمي �مل�سرتي 

فافرتقا)292(.
�لثالث: �أن �لنا�سخ حديث �لنهي عن بي���ع �لدين بالدين)293(. ووجهه �أن لن 

)289( بداية املجتهد البن ر�صد )75/2)( .
)290( �صرح معاين االآثار ))/9)( .

))29( املرجع ال�صابق ))/9)(.
)292( املرجع ال�صابق ))/20(. 

)293( رواه احلاكم يف »امل�صتدرك« )57/2( والدارقطني )3/)7( ، وقال احلافظ يف »الفتح« ))/5)3(: وهو حديث �صعيف 
باتفاق املحدثني«. 
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�مل����رش�ة ي�سري ديًنا يف ذم���ة �مل�سرتي، فاإذ� �أُلِزم ب�ساع من مت���ر ن�سيئة �سار ديًنا 
بدين. وهو �ختيار �لطحاوي)294(.

وتعقبه �بن حجر:  باأن �حلديث �سعيف باتفاق �ملحدثني. وعلى �لتنزل فالتمر 
�إمنا �رُشع يف مقابل �حللب �سو�ء كان �للن موجوًد� �أو غري موجود فلم يتعني يف 

كونه من �لدين بالدين)295(.
ومم���ا �سبق يتبني �أنه ل دللة على �لن�سخ م���ع مدعيه، ل �سيما وقد �ختلفو� يف 
�لنا�سخ، و�لن�سخ ل يثب���ت بالحتمال، ول ي�سار �إليه �إل بيقني، ول يرتك �لن�ص 

بال دليل، و�هلل �أعلم.
م�شاألة )4(: اإحداد املراأة املتوفى عنها زوجها 

ذهب جماهري علماء �لأم�س���ار �إلى �أن �ملر�أَة �ملتوَفّى عنها زوجها يجب عليها 
�لإح���د�ُد �أربعة �أ�سهر وع�رًش�)296(، كما قول���ه تعالى: ڇ ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ پ پ پ پ  ڀ ڇ �لبقرة: ٢٣٤ . 

وعار�ص ما ذهب �إليه جماهرُي �أهل �لعلم ما ورد من �أ�سماء بنت عمي�ص ر�سي 
�هلل عنها، قالت: دخل علي ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �ليوَم �لثالث من قتل 

جعفر،  فقال: "ل حتدي بعد يومك هذ�")297(.
وقد �أج���اب �لطحاوي عن هذ� �حلديث باأنه من�س���وخ، قال �لطحاوي: »ففي 

))29( �صرح معاين االآثار ))/)2(. 
)295( فتح الباري ))/5)3( .

���ا )8/5)3( ، وقد حكى اخلالُف يف  ))29( انظ���ر: االإجم���اع الب���ن املنذر ����ص))2)( ، واالإ�صراف على مذاهب العلماء له اأي�صً
ا ، قال االإمام احمد: »ما كان بالعراق اأ�صد تبحًرا  ذلك عن احل�صن الب�صري ، وزاد ابن حجر يف الفتح عن ال�صعبي اأي�صً

من هذين؛ يعني: احل�صن وال�صعبي، قال: وخفي ذلك عليهما«. انظر: فتح الباري البن حجر )9/ )8)(.
)297( رواه اأحمد يف »امل�صند« ))/9)3( ، وقال البزار يف »جممع الزواد« )7/3)(: »ورجال اأحمد رجال ال�صحيح« وقال ابن 

حجر يف »الفتح« )85/9)(: » حديث قوي االإ�صناد خرجه اأحمد ، و�صححه ابن حبان«.
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هذ� �حلديث �أن �لإحد�د مل يكن على �ملعتدة يف كل عدتها، و�إمنا كان يف وقت 
منها خا�ص، ثم ن�سخ ذلك و�أمرت باأن حتد عليه �أربعة �أ�سهر وع�رش�«)298(.

وتعقبه �حلافظ �بن حجر باأنه ل دليل على ما �دعاه من �لن�سخ، و�أن �لطحاوي 
يف دعو�ه للن�سخ جرى على عادته من �دعاء �لن�سخ بالحتمال. 

فيبق���ى �أن �حلديَث حمكٌم غري من�س���وخ؛ لأن �لن�سخ ل يثبت بالحتمال، ول 
ب���د يف ثبوته من دليل، كما �أنه حديث �سحي���ح �لإ�سناد، لكن �أعله بع�ص �لأئمة 
باأن���ه �ساذ خمالف لالأحاديث �ل�سحيح���ة، و�أن �لإجماع وقع على خالفه، وهو 

مقت�سى قول �لإمام �أحمد، و�رشح به �لعر�قي يف �رشحه للرتمذي)299(.  
وقد ُذكرت �أجوبة �أخرى عن هذ� �حلديث)300(: 

�أحده���ا: �أن يك���ون �ملر�د بالإحد�د �ملقي���د بالثالث قدًر� ز�ئ���ًد� على �لإحد�د 
�ملعروف فعلته �أ�سماء مبالغة يف حزنها على جعفر فنهاها عن ذلك بعد �لثالث.
ثانيها: �أنها كانت حاماًل فو�سعت بعد ثالث فانق�ست �لعدة فنهاها بعدها عن 

�لإحد�د، و�هلل �أعلم.
م�شاألة )5(: النتفاع بالرهن: 

ذهب �أحمد �إلى جو�ز �نتفاع �ملرتهن بالرهن �إذ� كان �لرهن حملوبًا �أو مركوبًا 
بق���در نفقته عليه متحرًيا يف ذلك �لعدل ولو مل ياأذن �لر�هن؛ ��ستدلل بحديث 
�أب���ي هريرة ر�سي �هلل عنه ق���ال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل علي���ه و�سلم: "�لرهن 
رِّ ُي�رشب بنفقته �إذ� كان مرهونًا، وعلى  ُيرَكب بنفقت���ه �إذ� كان مرهونًا، ولُن �لدَّ

)298( �صرح معاين االآثار )75/3(. 
)299( نقله عنهما ابن حجر يف الفتح )87/9)(.

)300( ذكرها احلافظ يف الفتح )87/9)(  وذكر اأجوبة اأخرى عن البيهقي وابن حبان لكنها اأجوبة �صعيفة .
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�لذي يركب وي�رشب �لنفقة")301(.
وذهب جمهور �لعلماء من �حلنفية)302( و�ملالكية)303( و�ل�سافعية)304( �إلى �أن �ملرتهن 

ل ينتفع من �ملرهون ب�سيء.
و�أج���اب بع�سهم عن حديث �أبي هريرة باأنه من�س���وخ، منهم �حلافظ �بن عبد 
�لرب، و�لطحاوي، ولكن �ختلف���ا يف �لنا�سخ، فالنا�سخ عند �بن عبد �لرب حديث 
�ب���ن عمر �أنه �سمع ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يقول: "ل يحلن �أحد ما�سية 

�أحد �إل باإذنه")305(.
و�لنا�س���خ عن���د �لطحاوي ما ورد من حت���رمي �لربا وحترمي �لقر����ص �لذي يجر 

منفعة)306(. 
ومم���ا دع���ا �جلمهوَر �إلى ت���رك �لعمل باحلدي���ث �أنه ورد على خ���الف �لقيا�ص 
و�لأ�سول �لعامة من وجهني: �أحدهما: �لتجويز لغري �ملالك �أن يركب وي�رشب 

بغري اإذنه. والثاين: ت�سمينه ذلك بالنفقة ال بالقيمة.
قال �بن عبد �لرب: هذ� �حلديث عند جمهور �لفقهاء يرده �أ�سول جممع عليها 

و�آثار ثابتة ل يختلف يف �سحتها)307(.
و�أجيب عن دع���وى �لن�سخ بالقاعدة �لأ�سولية �إن �لن�سخ ل يثبت بالحتمال، 

))30( رواه البخاري ، كتاب الرهن ، باب : الرهن مركوب وحملوب ، برقم )2)25(. 
)302( انظر : الهداية �صرح البداية ))/5))(.

)303( انظر : املعونة للقا�صي عبد الوهاب )52/2)( ، والقوانني الفقهية )3)2(.
))30( انظر : البيان للِعمراين ))/)7( ، رو�صة الطالبني )338/3( .

)305( التمهيد البن عبد الرب )))/5)2( ، واحلديث رواه البخاري ، كتاب اللقطة ، باب : ال حتتلب ما�صية اأحد بغري اإذنه، 
برقم )35)2( ، وم�صلم ، كتاب اللقطة ، باب : حترمي حلب املا�صية بغري اإذن مالكها ، برقم ))72)(. 

))30( �صرح معاين االآثار ))/99(. 
)307( التمهيد )))/5)2( .
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ول بد يف ثبوته من دليل، ول دليل هنا، لختالفهم يف �لنا�سخ، ف�سال عن �إمكان 
�لعمل باحلدي���ث و�جلمع بني �لن�سو�ص كما ذهب �إلي���ه �أحمد، قال �بن قد�مة: 
ه �ل�رشع به، فاإن �لقيا�ص  »و�لعمل على �أنه ل ينتفع من �لرهن ب�سيء، �إل ما خ�سَّ
يقت�س���ي �أن ل ينتفع ب�س���يء منه، تركناه يف �ملركوب و�ملحل���وب لالأثر، ففيما 

عد�ه يبقي على مقت�سى �لقيا�ص«)308(.
وذه���ب �لأوز�عي و�لليث و�أبو ثور �إلى حمله على م���ا �إذ� �متنع �لر�هن من 
�لإنفاق على �ملرهون فيباح حينئ���ذ للمرتهن �لإنفاق على �حليو�ن حفًظا حلياته 
ولإبق���اء �ملالية فيه، وجعل له يف مقابلة نفقته �لنتفاع بالركوب �أو ب�رشب �للن 

ب�رشط اأن ال يزيد قدر ذلك اأو قيمته على قدر علفه)309(.
وبهذ� ُيعَمل بالأثر، ول حاجة لدعوى �لن�سخ ل �سيما وقد �نتفى �لدليل �ملثبت 

له، ول ن�سخ بالحتمال.
م�شاألة )6(: العقيقة 

ذهب جمهور �أهل �لعلم من �ملالكي���ة)310(، و�ل�سافعية)311(، و�حلنابلة)312( �إلى 
�أن �لعقيق���ة �سنة وم�ستحبة عن �لغالم ��ست���دلًل بحديث �سمرة بن جندب قال 
ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: "�لغالم مرتهن بعقيقته، ُيذبح عنه يوم �ل�سابع، 

وُي�َسمى ويحلق ر�أ�سه")313(.  
)308( املغني البن قدامة ))/2)5( .

)309( نقله عنهم ابن حجر يف »فتح الباري« )5/)))( .
)0)3( انظر: املعونة للقا�صي عبد الوهاب ))/3))( ، والقوانني الفقهية )28)(.

)))3( انظر: البيان للعمراين ))/3))(. 
)2)3( انظر: املغني )3)/393( . 

)3)3( رواه الرتمذي ، كتاب االأ�صاحي ، باب : العقيقة ب�صاة ، برقم )522)( وقال : »هذا حديث ح�صن �صحيح والعمل على 
هذا عند اأهل العلم ي�صتحبون اأن يذبح عن الغالم العقيقة«.  
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وخالف يف ذلك �أبو حنيفة فق���ال: لي�ست �لعقيقة �سنة)314(، ور�أو� �أن �لعقيقة 
كانت م�سنونة قبل ثم ن�سخت بالأ�سحية. 

قال الكا�ساين مبيًن���ا وجهة احلنفية يف القول بع���دم م�رشوعية العقيقة: »ولنا 
م���ا روي عن �سيدنا ر�سول �هلل �أنه قال: ن�سخ���ت �لأ�سحية كل دم كان قبلها... 
و�لعقيقة كانت قبل �لأ�سحية ف�سارت من�سوخة بها كالعترية، و�لعقيقة ما كانت 
ا بل كانت ف�ساًل، ولي�ص بعد ن�سخ �لف�سل �إل �لكر�هة بخالف �سوم  قبله���ا فر�سً
عا�س���ور�ء وبع�ص �ل�سدق���ات �ملن�سوخة حيث ل يكره �لتنف���ل بها بعد �لن�سخ؛ 
ا و�نت�ساخ �لفر�سي���ة ل يخرجه عن كونه قربة يف نف�سه و�هلل  لأن ذل���ك كان فر�سً

�سبحانه وتعالى �أعلم «)315(.
واأم���ا احلديث الذي ا�ستدل به الكا�ساين وغريه م���ن احلنفية على الن�سخ فهو 
حديث �سعيف ل يعمل به، قال �لزيلعي يف ن�سب �لر�ية: »�أخرجه �لد�ر قطني 
ث���م �لبيهقي يف �سننيهم���ا يف �لأ�سحية و�سعفاه، ق���ال �لد�رقطني: �مل�سيب بن 

�رشيك، وعتبة بن �ليقظان مرتوكان«)316(.
و�إذ� كان م�ستن���د �لن�سخ �سعي���ف فال ي�سح �إثبات �لن�سخ ب���ه، لأن �لن�سخ ل 

ي�سار �إليه �إل بدليل، و�هلل �أعلم.
قاعدة: الن�صخ ال يثبت برتك العمل بالن�ص.

ق���د �سبق �أن �لن�سخ ل بد يف �إثباته من دليل، لأنه تقريٌر حلكٍم �رشعي، و�حلكُم 
�ل�رشعي ل يثبت �إل بدليل ي���دل عليه، كما �أن يف �لن�سخ رفًعا للتكليف باحلكم 

)))3(  بدائع ال�صنائع )29/5)(.

)5)3( بدائع ال�صنائع )29/5)( .
)))3( ن�صب الراية يف تخريج اأحاديث الهداية ))/208(. 
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�ملن�س���وخ، ورف���ع �لتكليف كذلك يحت���اج لدليل، وجمرد دع���وى ترك �لعمل 
بالن�ص ل ت�سح �أن تكون دليال �رشعيًّا لإثبات حكم �رشعي �أو رفعه.

وترك �لعمل بالن�ص يكون على �سورتني: 
�لأولى: �أن جتتمع �لأمة على ترك �لعمل بالن�ص.

�لثانية: �أن يرتك �آحاد �ل�سحابة �لعمل بالن�ص.
وهنا تكلم �لأ�سوليون على م�ساألتني: 

�مل�ساأل���ة �لأولى: فيما لو �أجمعت �لأمة على ت���رك �لعمل بالن�ص، �أو �أجمعت 
على خالف ما دل عليه، هل يكون هذ� �لرتُك ن�سًخا للن�ص، �أم ل؟

ويف �مل�ساألة ثالثة �أقو�ل: 
�لقول �لأول: �أنه ن�سٌخ للن�ص، وهو �ختيار عي�سى بن �أبان من �حلنفية)317(.

القول الثاين: اأنه ال يكون ن�سًخا للن�س؛ الأن االإجماع ال ُين�َسخ به، ولكن يدل 
على ن�ص نا�سخ، و�إن مل نعلمه. وهو قول جماهري �لأ�سوليني من �لأئمة �لأربعة 

وغريهم)318(.

)7)3(  نقله عنه اجل�صا�ص يف اأ�صوله امل�صمى ب�»الف�صول يف االأ�صول« )290/2(، واالآمدي يف »االإحكام« )99/3)( ، و�صم�ص 
الدين االأ�صفهاين يف »بيان املخت�صر« )555/2(.

)8)3( ق���ال اأب���و بك���ر اجل�صا�ص يف »الف�صول«)290/2( : » ومعلوم اأن الن�صخ ال ي�صح اإال من طريق التوقيف، وال ي�صح بعد 
وف���اة الر�ص���ول علي���ه ال�صالة وال�صالم ، اإال اأن االإجماع اإذا ح�ص���ل على زوال حكم قد ثبت بالن�ص دلنا االإجماع على اأنه 

من�صوخ بتوقيف، واإن مل ينقل اإلينا اللفظ النا�صخ له«. 
وق���ال ال�ص���ريازي يف » اللم���ع « ����ص)0)( : »واأما الن�ص���خ باالإجماع فال يجوز ؛ الأن االإجماع ح���ادث بعد موت النبي �صلى اهلل 
علي���ه و�صل���م، ف���ال يج���وز اأن ين�ص���خ ما يتقرر يف �صرع���ه ، ولكن ي�صتدل باالإجم���اع على الن�صخ فاإن االأم���ة ال جتتمع على 

اخلطاأ، فاإذا راأيناهم قد اأجمعوا على خالف ما ورد به ال�صرع دلنا ذلك على اأنه من�صوخ«.
وق���ال اب���ن ال�صمع���اين يف »قواطع االأدلة« )92/3( : »اإمنا ا�صتدل من خمالفة االإجماع له على تقدم ن�صخه ، ف�صار من�صوخا 

بغري االإجماع ال باالإجماع ، ف�صار االإجماع يف هذا املو�صع دليال عن الن�صخ، ومل يقع به الن�صخ«. 
وقال اأبو الوليد الباجي يف »اإحكام الف�صول« ))/)3)( : »فاإذا اأجمعت االأمة على اإزالة حكم ثبت بالكتاب وال�صنة كان ذلك 
دلي���ال عل���ى ثب���وت دليل وقع الن�ص���خ به ، وال يجوز اأن ين�ص���خ باالإجماع ؛ الأن االإجماع لي�ص بدلي���ل واإمنا هو �صدار عن 

الدليل الذي ثبت به احلكم من الكتاب اأو ال�صنرّة«.
وانظر : البحر املحيط ))/29)( ، العدة الأبي يعلى )3/)82( ، التحبري �صرح التحرير ))/))30(. 
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�لق���ول �لثالث: �أنه ل يكون ن�سًخا للن�ص، كما �أنه ل يدل على نا�سخ جمهول 
مل يبلغن���ا، ب���ل ل بد مع �نعقاد �لإجم���اع على �لن�سخ �أن يك���ون �لن�صُّ �لنا�سخ 
معلوًما غ���رَي جمهول، فال حتفظ �لأمُة �لن�صَّ �ملن�س���وخ، وجتهل �لن�ص �لنا�سخ، 

وهو �ختيار �بن تيمية رحمه �هلل)319(.
و�لق���ول �لأول �ساذ خمالف ملا عليه علماء �لأم�س���ار، فالإجماع ل ي�سح �أن 
يك���ون نا�سًخا للن�سو����ص؛ لأن �لإجماع ل يكون �إل بعد وف���اة �لنبي �سلى �هلل 
علي���ه و�سلم، وقد ُعلم �أنه بوفاته �سلى �هلل عليه و�سلم ينقطع �لت�رشيع، و�لن�سخ 

ت�رشيع، فال يح�سل بعد وفاته �سلى �هلل عليه و�سلم ن�سٌخ �أ�سال)320(.
واأما القول الثاين والثالث فهما متفقان يف اأمرين: 

�لأول: �أن �لإجماع ل يكون نا�سًخا للن�ص.
الث���اين: اأنه لو كان هناك ن�سٌخ.. كان م�ستنُد االإجماع هو النا�سخ ال االإجماع 

نف�سه.
ويختلف القول الثالث عن الثاين يف اأمر، وهو: ا�سرتاط معرفة الن�س النا�سخ 
�لذي �عتمد عليه �لأ�سوليون يف دعوى �لن�سخ، بحيث ل يكون �لن�ص �ملن�سوخ 

باقًيا معلوًما، و�لنا�سخ غري معلوم.
عى فيها �لإجماع،  وحتت هذه �لقاعدة تندرج كثرٌي من �مل�سائل �لفقهية �لتي ُيدَّ
وُي���رتك لهذ� �لإجماع �لن�ص �لو�رد يف �مل�ساأل���ة، ل �سيما عندما يكون �لإجماُع 

من �إحدى �ل�سورتني :
�أوًل: �أن يك���ون م�ستن���ُد �لإجماع غرَي معل���وم، ويح�سُل م���ن �لأئمة �لرتدُد 

)9)3( انظر : جمموع الفتاوى )93/33، )9(. 
 )320(قواطع االأدلة )3/)9( ، ومذكرة ال�صنقيطي �ص))5)(.
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يف تعي���ني �لنا�س���خ، �أو عدُم تعيينه وُيعَتذر عن ذلك باأن���ه قد ظهر لل�سحابة من 
�لنو��سخ ما مل يظهر لنا.

ثانًيا: �أن يكون �لإجماع م�ستنًد� �إلى م�سلحة ر�جحة يف ع�رش �ل�سحابة، ثم 

تنتفي ه���ذه �مل�سلحة بعد ع�رش �ل�سحابة، فمع كون ه���ذ� �لإجماع ل ي�ستقيم 

من جهة �لتاأ�سيل بعد �نتفاء �مل�سلحة، لكن يبقى نقله مانًعا من خمالفته �أو �سبًبا 

للت�سنيع على خمالفه. 

�مل�ساأل���ة �لثانية: لو ترك �ل�سحابي �لعمل بالن����ص �أو �أفتى بخالفه، هل يكون 

ذلك ن�سًخا للن�ص؟
ويف �مل�ساألة قولن م�سهور�ن: 

�لقول �لأول: ل يكون ن�سًخا للن�ص، وهو قول جماهري �لأ�سوليني من �ملالكية 
و�ل�سافعية و�حلنابلة)321(.

لأن �لن�سخ ل يثبت مبجرد خمالفة �ل�سحابي للحديث. 
القول الثاين: اأن خمالف���ة ال�سحابي للن�س تدل على ن�سخه، وهو قول اأكرث 

�حلنفية؛ لأن �ل�سحابي ما خالفه �إل لعلمه بالن�سخ)322(.
وه���ذه �مل�ساألة متعلقة مب�ساألة خمالفة �لر�وي لرو�يت���ه، �إل �أن �لفروع �لفقهية 
ق بني �مل�ساألتني؛ لأن �لن�ص �لذي تَ���َرك �ل�سحابيُّ �لعمَل به �أو  �أوجبت �أن نف���رِّ
�أفت���ى بخالف���ه قد يكون من رو�يت���ه �أو من غري رو�يته، ف���اإذ� مل يكن من رو�يته 

))32( انظ���ر: اإح���كام الف�ص���ول للباج���ي ))/)5( ، و�ص���رح تنقيح الف�ص���ول)289( ، املح�ص���ول ))/39)( ، الربهان للجويني 
.)((2/((

اأ�صول ابن مفلح )25/2)( ، �صرح الكوكب املنري )0/2)5(. 
)322( انظر: اأ�صول ال�صرخ�صي )2/)(. 
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ج على �لقاعدة  ل���زم �أن يخرج حتت ه���ذه �لقاعدة، �أما �إذ� كان من رو�يت���ه ُخرِّ
�لأ�سولي���ة �لتالية وهي �أن �لن�سخ ل يثب���ت مبخالفة �لر�وي لرو�يته، ومن ثَّم فاإن 
�لفروع �لفقهية �ملخرجة هن���ا ينتظمها قاعدة ترك �لعمل بالن�ص �سو�ء كان ذلك 

�إجماًعا من �لأمة �أو قوًل لأحد �ل�سحابة، و�هلل �أعلم.

ومن الفروع الفقهية املخرجة على هذه القاعدة: 
م�شاألة )1(: اإعطاء املوؤلفة قلوبهم 

ذه���ب جمهور �لعلماء من �حلنفية)323(، و�ملالكية)324(، و�ل�سافعية)325( �إلى منع 
�إعطاء �لكافر من �لزكاة �لو�جبة؛ وللجمهور ماأخذ�ن)326(: 

�لأول: زو�ل �ل�سبب �لذي من �أجله �أعطى �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �ملوؤلفة 
قلوبهم.

الثاين: ترك ال�سحابة اإعطاء املوؤلفة قلوبهم فكان هذا اإجماًعا منهم.
وم���ا ذهب �إليه �جلمهور يل���زم منه ن�سُخ �سهِم �ملوؤلف���ة قلوبُهم، ودليل �لن�سخ 
عندهم ت���رُك �ل�سحابة بعد �لنبي �سلى �هلل عليه و�سل���م �إعطاء �ملوؤلفة قلوبهم، 

)323( قال الكا�صاين: )5/2)(: » قال عامة العلماء: اأنه انت�صخ �صهمهم، وذهب، ومل يعطوا �صيًئا بعد النبي �صلى اهلل عليه 
و�صلم، وال يعطى االآن ملثل حالهم … وال�صحيح قول العامة الإجماع ال�صحابة على ذلك«.

))32( قال ابن عبد الرب يف »اال�صتذكار« )3/)9(: » قال مالك : ال موؤلفة اليوم « .
وانظر: الكايف �ص))))( ، وبداية املجتهد ))/275(.

)325( ق���ال الن���ووي يف »الرو�ص���ة« )207/2(: »املوؤلف���ة وه���م �صرب���ان؛ كفار وم�صلم���ون، فالكفار ق�صمان، ق�ص���م مييلون اإلى 
االإ�ص���الم، ويرغب���ون في���ه باإعطاء م���ال، وق�صم يخاف �صرهم، فيتاألف���ون لدفع �صرهم، فال يعط���ى الق�صمان من الزكاة 

قطعاً، وال من غريها على االأظهر«. وانظر: االأم )2/))( .
���ا يف »�ص���رح م�صل���م« )5)/72( : » واأما موؤلفة الكف���ار فال يعطون من ال���زكاة ، ويف اإعطائهم من غريها   وق���ال الن���ووي اأي�صً
خالف، االأ�صح عندنا : ال يعطون؛ الأن اهلل تعالى قد اأعز االإ�صالم عن التاألف بخالف اأول االأمر، ووقت قلة امل�صلمني«. 

وانظر: املجموع ))/)8)(
 ))32(بدائع ال�صنائع )7/2)( ، املهذب مع �صرحه ))/)8)( .     
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وق���د �رشح بدعوى الن�سخ غ���رُي واحد من العلماء منه���م الكا�ساين حيث قال: 
»قال عامة �لعلماء: �إنه �نت�سخ �سهمهم«.

ودعوى �لن�سخ هنا مردودة بعدة �أمور: �أول: �أن فيه خمالفًة لكتاب �هلل تعالى، 
و�سّن���ة ر�سول���ه �سلى �هلل عليه و�سل���م ، و�طر�حهما بال حجة، ثانًي���ا: �أن �لن�سخ 
ل يثبت ب���رتك عمر وعثمان �إعطاَء �ملوؤلفة، ولعله���م مل يحتاجو� �إلى �إعطائهم، 

فرتكو� ذلك لعدم �حلاجة �إليه، ل ل�سقوطه)327(.
وه���ذ� وجه �إخ���ر�ج هذ� �لفرع على �لقاعدة، وهو �أن ت���رك �لعمل بالن�ص ل 

يثبت به �لن�سخ.
ولذلك �رشح فقهاء �ملالكية كالقا�سي عبد �لوهاب، و�بن عبد �لرب �أن �لإمام 
لو ��سطر يف وقت م���ن �لأوقات �أن يتاألف كافًر� ُيرَج���ى نفُعه وتُخ�َسى �سوكته 

جاز �أن يعطى من �أمو�ل �ل�سدقات)328(، و�هلل �أعلم.
م�شاألة )2(: ف�سخ الإحرام باحلج اإلى العمرة 

كره �لأئم���ة �لثالثة �أبو حنيف���ة)329(، ومالك)330(، و�ل�سافع���ي)331( ف�سَخ �حلج 
ا بال�سحابة ر�س���ي �هلل عنهم، قال  �إلى �لعم���رة ��ستدلًل باأن �لف�س���خ كان خا�سً
ا  �لقا�س���ي عيا�ص: »جمه���ور �لفقهاء على �أن ف�سخ �حلج �إل���ى �لعمرة كان خا�سًّ

لل�سحابة«)332(.

)327( املغني )9/))3(. 
)328( املعونة ))/9)2( ، والكايف ))))(.

)329( �نظر : �رشح  فتح �لقدير )٤٦٣/٢(.
)330( �لقو�نني �لفقهية لبن جزي )١١٩(.

))33( املجموع للنووي )2/7))( . 
)332( نقله عنه النووي يف املجموع )2/7))(.
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و�دع���ى بع����ص �حلنفية �أن ف�سخ �حل���ج �إلى �لعمرة من�سوٌخ مل���ا ُروَي عن عمر 
ر�سي �هلل عنه �أنه نهى ع���ن �ملتعة، وهذ� على �لقول باأن �ملر�د باملتعة ف�سُخ �حلج 

�إلى �لعمرة.
قال �أبو زيد �لدبو�س���ي: »�إن نهي عمر عن �لتمتع بالعمرة �إلى �حلج يدل على 

�أنه قد علم بانت�ساخه«)333(.
ودع���وى �لن�سخ بنه���ي عمر ل ي�سلَّم لها، لأن نهي عم���ر ل يدل على �لن�سخ، 
لك���ن قد ي�ستفاد �لن�سخ مبا رو�ه �حلارث بن بالل بن �حلارث عن �أبيه، قال: قلت 
ي���ا ر�سول �هلل، �أر�أيت ف�سخ �حلج �إلى �لعمرة، لن���ا خا�سة �أم للنا�ص عامة؟ فقال 

ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: "بل لكم خا�سة")334(.
وق���د تكلم �لعلماء يف �إ�سناد هذ� �حلديث حلال �حلارث بن بالل)335(، ل �سيما 
وق���د عور����ص  بحديث جابر، ق���ال: �أمَرنا ر�سول �هلل �سل���ى �هلل عليه و�سلم �أن 

نحل، وقال: "لول هديي حلللت". 
ق���ال جابر: ثم ق���ام �رش�قة بن مالك، فقال: يا ر�س���ول �هلل، �أر�أيت متعتنا هذه 

لعامنا هذ� �أم لالأبد؟ فقال: "بل هي لالأبد)336(.
قال �بن �لقيم: »وهو �رشيح يف �أن �لعمرة �لتي ف�سخو� حجهم �إليها، مل تكن 

)333( االأ�صرار يف االأ�صول والفروع )70)( ، وانظر : اأ�صول ال�صرخ�صي )2/)( ، واأ�صول اجل�صا�ص )205/3(.
))33( رواه اأب���و داود، كت���اب املنا�ص���ك، ب���اب: الرجل يه���ل باحلج ثم يجعلها عم���رة، برقم )808)(، والن�صائ���ى، كتاب منا�صك 
احل���ج، ب���اب: اإباح���ة ف�صخ احلج بعمرة ملن مل ي�صق الهدي، برق���م)2808(، وابن ماجه، كتاب املنا�صك، باب: من قال كان 

ف�صخ احلج لهم خا�صة، برقم ))298(.
)335( انظر : خمت�صر �صنن اأبي داود للمنذري مع تهذيبه البن القيم )2/))(. 

))33( رواه البخ���اري، كت���اب العم���رة، باب: عمرة التنعي���م، برقم )785)(. وم�صلم، كتاب احلج، ب���اب: بيان وجوه االإحرام.. 
برقم )))2)(.
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خمت�سة بهم، و�أنها م�رشوعة لالأمة �إلى يوم �لقيامة)337(. 
 وعل���ى ما �سبق فاإنه يرتج���ح �أن ف�سخ �حلج �إلى �لعمرة لي����ص من�سوًخا، لأمر 
�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ملن مل يكن معه هدي من �أ�سحابه، وهو حكم عام، 
و�أن نهي عمر ر�سي �هلل عنه ل ي�سلح �أن يكون مثبًتا للن�سخ كما ذهب �إليه بع�ص 

�حلنفية و�هلل �أعلم. 
م�شاألة )3(: الطالق ثالًثا  

ذه���ب جماهري �أهل �لعلم م���ن �لأئمة �لأربعة وغريهم �إل���ى �أن �لطالق ثالًثا 
جمموع���ة يقع به �لثالث، ومن �أدلتهم على ذلك �إجماع �ل�سحابة يف عهد عمر 
ر�س���ي �هلل عنه، وتابع هذ� �ل�ستدلَل �لقوُل باأن �إجماعهم دلَّ على وجود نا�سٍخ 
ملا كان يف عهد �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ، وعهد �أبي بكر، و�سنتني من خالفة 

عمر �أن �لطالق �لثالث يقع و�حدة)338(.
قال �حلافظ �بن حجر: »وقد دل �إجماُعهم على وجود نا�سخ و�إن كان خفي عن 
بع�سهم قبل ذلك حتى ظهر جلميعهم يف عهد عمر، فاملخالف بعد هذ� �لإجماع 
منابٌذ له، و�جلمهور عل���ى عدم �عتبار من �أحدث �لختالف بعد �لتفاق، و�هلل 

�أعلم«)339(.
ول يخفى �أن �لقول باأن م�ستند �لإجماع كان خافًيا بحيث يخرب �لر�وي ببقاء 
�حلك���م يف خالفة �أبي بكر وبع�ص خالف���ة عمر، ثم يظهر �لنا�سخ يف خالفة عمر 

)337( تهذيب �صنن اأبي دود )2/)2(.
)338( روى م�صلم عن ابن عبا�ص اأنه قال : كان الطالق على عهد ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، واأبي بكر، و�صنتني من 
خالف���ة عم���ر : ط���الق الث���الث واحدة. فق���ال عمر : اإن النا�ص قد ا�صتعجل���وا يف اأمر كانت لهم فيه اأن���اة ، فلو اأم�صيناه 

�صحيح م�صلم ، كتاب الطالق ، باب : طالق الثالث ، برقم )72))(. عليهم فاأم�صاه عليهم". 
)339( فتح الباري )5/9)3(. 
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ر�سي �هلل عنه.. فيه بُعد.
ا �رشيًحا ظهر يف خالفة عمر ر�سي  و�لظاهر �أن م�ستند هذ� �لإجماع لي�ص ن�سًّ
�هلل عن���ه، و�إمنا م�ستن���ده �لجتهاد �ملبني على �مل�سلح���ة يف زمن عمر ر�سي �هلل 
عنه، وهذ� �رشيح يف حديث �بن عبا�ص �ل�سابق حيث قال: »قال عمر: �إن �لنا�ص 
قد ��ستعجلو� يف �أمر كانت لهم فيه �أناة، فلو �أم�سيناه عليهم، فاأم�ساه عليهم«.

وق���ال �أبو �ل�سهب���اء لبن عبا����ص: �أمل يكن طالق �لثالث عل���ى عهد ر�سول 
�هلل �سل���ى �هلل علي���ه و�سلم و�حدة ؟ قال: قد كان ذل���ك، فلما كان يف عهد عمر 

تتايع)340( �لنا�ص يف �لطالق فاأجازه عليهم)341(.
ومث���ل هذ� �لإجم���اع �مل�ستند �إلى �مل�سلحة ل يكون �إجماًع���ا �أبدًيا كغريه من 
�لإجماعات، و�إمنا تكون حجيته ثابتًة ما د�م حم�ساًل للم�سلحة، فاإذ� �أ�سحى ل 

ها جازت خمالفته)342(. يح�سلُّ
ع���ى �لن�سخ مبثل ه���ذ� �لإجماع، ويرتك ب���ه �لن�ص مع عدم  ول ي�س���ح �أن ُيدَّ
�لعل���م بالنا�سخ.. هذ� مع �لت�سلي���م ب�سحة �لإجماع، و�إل فقد ثبت �خلالف يف 
�مل�ساأل���ة عن عطاء، وطاو�ص، و�سعيد بن جبري، و�أبي �ل�سعثاء، وعمرو بن دينار، 

و�حلجاج �بن �أرطاة، وحممد بن �إ�سحاق)343(، و�هلل �أعلم. 

)0)3( ق���ال الن���ووي يف »�ص���رح م�صل���م« )0)/))3( : » تتايع : بي���اء مثناة من حتت بني االألف والع���ني . هذه رواية اجلمهور 
و�صبط���ه بع�صه���م باملوح���دة . وهم���ا مبعن���ى ، ومعناه اأكرثوا من���ه واأ�صرعوا اإليه ، لك���ن باملثناة ، اإمن���ا ي�صتعمل يف ال�صر 

وباملوحدة ي�صتعمل يف اخلري وال�صر . فاملثناة هنا اأجود« . 
 )))3(رواه م�صلم ، كتاب الطالق ، برقم )0))3( .

)2)3( اأ�صول الفقه االإ�صالمي لف�صيلة الدكتور زكي الدين �صعبان �ص)09)(.
)3)3( نقله عنهم النووي يف �صرح م�صلم )0)/2)3( ، وابن قدامة يف املغني )9/)33(.
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م�شاألة )4(: قتل �سارب اخلمر يف الرابعة  
ذه���ب جماهري �أهل �لعلم �إلى �أن �سارب �خلمر ل ُيقتل و�إن تكرر منه �ل�رشب 

يف �لر�بع���ة �أو �خلام�سة، و�أن ما ورد يف قتل �س���ارب �خلمر يف �لر�بعة من�سوخ 

مرتوك �لعمل به، وهو ما رو�ه معاوية قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: 

"من �رشب �خلمر فاجلدوه، فاإن عاد يف �لر�بعة فاقتلوه")344(.  
ق���ال �لنووي: »و�أجمعو� على �أنه ل يقتل ب�رشبه���ا و�إن تكرر ذلك منه، هكذ� 
حكى �لإجماَع فيه �لرتم���ذيُّ وخالئق، وحكى �لقا�سي عيا�ص رحمه �هلل تعالى 
ع���ن طائفة �س���اذة �أنهم قالو� ُيقتل بع���د جلده �أربع م���ر�ت للحديث �لو�رد يف 
ذلك، وهذ� �لقول باطل خمالٌف لإجماع �ل�سحابة فَمن بعَدهم على �أنه ل ُيقتل 
و�إن تك���رر منه �أك���رث من �أربع مر�ت، وهذ� �حلديث من�س���وخ، قال جماعة: دل 
�لإجماع على ن�سخه، وقال بع�سهم: ن�سخه قوله �سلى �هلل عليه و�سلم : "ل يحل 
دم امرئ م�سل���م اإال باإحدى ثالث النف�س بالنف�س والثيب الزاين والتارك لدينه 

�ملفارق للجماعة«)345(.
وق���د ��ستدرك �حلافظ �بن حجر على �لنووي تردده يف م�ستند �لن�سخ، حيث 
ذكر �بن حجر �أن م�ستند �لن�سخ من�سو�ص عليه فيما رو�ه �أبو د�ود عن قبي�سة بن 
ذوؤيب �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال: "من �رشب �خلمر فاجلدوه، فاإن عاد 
فاجل���دوه، فاإن عاد يف �لثالثة �أو �لر�بعة فاقتلوه، فاأتي برجل قد �رشب فجلده، 
ث���م �أتي به فجلده، ثم �أتي ب���ه فجلده، ثم �أتي به فجل���ده، ورفع �لقتل وكانت 
)))3( رواه الرتم���ذي ، كت���اب احل���دود ع���ن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، باب : ما ج���اء من �صرب اخلمر فاجلدوه ومن 

عاد يف الرابعة فاقتلوه، برقم )))))( ، واأبو داود ، كتاب احلدود ، باب : اإذا تتابع يف �صرب اخلمر ، برقم )82))(.
)5)3( �صرح م�صلم للنووي )))/307(. 
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رخ�سة")346(. 
ومما يدل على �أن م�ستند �لن�س���خ من�سو�ص عليه ما رو�ه �لبخاري يف �لرجل 
�ل���ذي �أتي به �إلى �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يف �ل�رشب ليجلد، فقال �أحدهم: 

�للهم �لعنه، ما �أكرث ما يوؤتى به!!)347(.
قال �ب���ن حجر: »وفيه ما يدل على ن�سخ �لأمر �ل���و�رد بقتل �سارب �خلمر �إذ� 
تكرر منه �إلى �لر�بعة �أو �خلام�سة فقد ذكر �بن عبد �لرب �أنه �أتي به �أكرث من خم�سني 

مرة«)348(.  
فدلي���ل �لن�سخ هنا ثابت ومن�سو�ص علي���ه، وهذ� �مل�سلك �أولى من �لقول باأن 

مرتوك �لعمل فيلزم منه �لن�سخ، و�هلل �أعلم.
قاعدة: الن�سخ ل يثبت مبخالفة الراوي ملا روى. 

�إذ� خال���ف �لر�وي ما رو�ه فاإن ذلك ل يكون ن�سًخ���ا لرو�يته، وتكون �حلجة 
فيما رو�ه ل فيم���ا ر�آه، كما ذهب �إلى ذلك جمهور �لأ�سوليني من �ملالكية)349(، 
و�ل�سافعية)350(، و�حلنابلة)351(، وهو �ختيار �لكرخي من �حلنفية)352(؛ لأن �لأ�سل 
)))3( فتح الباري )2)/73( ، واحلديث رواه اأبو داود ، كتاب احلدود ، باب : اإذا تتابع يف �صرب اخلمر ، برقم )85))( ، قال 
اب���ن حج���ر يف »الفت���ح )2)/80(« : »وقبي�صة بن ذوؤيب من اأوالد ال�صحابة وولد يف عهد النبي rومل ي�صمع منه ورجال 
هذا احلديث ثقات مع اإر�ساله...« وبعد بحث ما ورد من �سواهده وطرقه قال احلافظ : » فيكون احلديث على �سرط 

ال�صحيح؛ الأن اإبهام ال�صحابي ال ي�صر«. 
)7)3( رواه البخاري ، كتاب احلدود ، باب : ما يكره من لعن �صارب اخلمر ، واأنه لي�ص بخارج عن امللة، برقم )780)( .

)8)3( فتح الباري )2)/78( .
)9)3( اإحكام الف�صول للباجي ))/)5( ، �صرح تنقيح الف�صول)289( ، تقريب الو�صول البن جزي )300(.

)350( وحك���ي ع���ن ال�صافع���ي يف ذل���ك قول���ه : » كيف اأت���رك احلديث لقول من ل���و عا�صرتهم حلاججته���م« ، وقوله : »كيف 
يتن���زل كالم املع�ص���وم اإل���ى م���ن لي����ص مبع�ص���وم« انظ���ر: »املح�ص���ول« ))/39)( ، الربه���ان للجوين���ي ))/2))( ، وبيان 

املخت�صر ))/750(.   
))35( اأ�صول ابن مفلح )25/2)( ، التحبري �صرح التحرير للمرداوي )25/5)2( .

)352( ن�صبه اإليه الرازي يف املح�صول ))/39)(، وتبعه القرايف يف »�صرح تنقيح الف�صول« �ص)289(.
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�لعم���ل بحديث �لنبي �سلى �هلل علي���ه و�سلم ، و�أما عمل �ل���ر�وي فيتطرق �إليه 
�لحتمال.

وذهب جمهور �حلنفية)353( �إلى �أن �لر�وي �إذ� خالف رو�يته دل ذلك على �أن 

م���ا رو�ه من�سوًخا، وتكون �حلجة يف فت���و�ه ل يف رو�يته؛ لأن �لر�وي ل يجوز 

�أن يتعمد ترَك �خلرب ويعمَل بخالفه �إل وقد علم ن�سخه.

وهنا تنبيهان: 

�لأول: �أن���ه يل���زم تقييد �ل���ر�وي هن���ا بال�سحابي دون غريه. نب���ه على ذلك 

�لق���ر�يف، فقال: »هذه �مل�ساألة عندي ينبغي �أن تخ�س�ص ببع�ص �لرو�ة، فتحمل 

عل���ى �لر�وي �ملبا�رش للنقل عن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم حتى يح�سن �أن 

يق���ال هو �أعلم مبر�د �ملتكلم. �أما مثل مال���ك وخمالفته �حلديث بيع �خليار �لذي 

رو�ه وغ���ريه م���ن �لأحاديث فال يندرج يف هذه �مل�ساأل���ة، لأنه مل يبا�رش �ملتكلم 

حت���ى يح�سن �أن يقال فيه لعل���ه �ساهد من �لقر�ئن �حلالي���ة �أو �ملقالية ما يقت�سي 

خمالفته، فال تكون �مل�ساألة على عمومها«)354(. 
الث���اين: اأن حمل الن���زاع يف القاعدة ال�سابقة اإذا مل َيخ���رج كالُم ال�سحابي 
خم���رَج �لتف�س���ري للحدي���ث، �أو حمله عل���ى �أح���د حممليه كما ق���رر �ل�سفي 

�لهندي)355(، وتبعه �بن �لنجار)356(.

)353( اأ�صول ال�صرخ�صي )2/)(.  
))35( �صرح تنقيح الف�صول )289(.

)355( نهاية الو�صول لل�صفي الهندي )2995/7( . 
))35( �صرح الكوكب املنري )0/2)5( .    
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ومن فروع هذه القاعدة: 
م�شاألة )1(: غ�سل الإناء �سبًعا من ولوغ الكلب

ذه���ب �ل�سافعية)357( و�حلنابلة)358( �إلى �أن طه���ارة �لإناء �إذ� ولغ فيه �لكلب �أن 
ُيغ�سل �سبع���اً �إحد�هن بالرت�ب؛ ��ستدلًل بحديث �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه قال 
ر�س���ول �هلل �سل���ى �هلل عليه و�سلم: "طه���ور �إناء �أحدكم �إذ� ول���غ �لكلب فيه �أن 

يغ�سله �سبع مر�ت")359(.
وذه���ب �حلنفية �إلى �أن طهارة �لإناء باأن يغ�س���ل من ذلك كما يغ�سل من �سائر 
�لنجا�س���ات، ول يقيد بعدد)360(. و�أن حدي���ث �أبي هريرة يف �لت�سبيع و�لترتيب 

من�سوخ، دل على ن�سخه فتوى �أبي هريرة بغ�سله ثالًثا. 
قال �لطحاوي: »فلم���ا كان �أبو هريرة قد ر�أى �أن �لثالثة يطهر �لإناء من ولوغ 
�لكلب فيه... ثبت بذلك ن�سُخ �ل�سبع؛ لأنا نح�سن �لظن به، فال نتوهم عليه �أنه 
ي���رتك ما �سمعه من �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �إل �إلى مثله، و�إل �سقطت عد�لته 

فلم يقبل قوله ول رو�يته«)361(.
وتعقبه �حلافظ بقوله: »باأنه ُيحَتمل �أن يكون �أفتى بذلك لعتقاده ندبية �ل�سبع 
ل وجوبها، �أو كان ن�سي ما رو�ه ومع �لحتمال ل يثبت �لن�سخ «)362( و�هلل �أعلم.

ا )238/3(. )357( انظر: املجموع للنووي )597/2( ، �صرح م�صلم للنووي  اأي�صً
)358( انظر: املغني البن قدامة ))/73(.

)359( رواه م�صلم ، كتاب الطهارة ، باب : حكم ولوغ الكلب ، برقم )279(. 
)0)3( انظر: بدائع ال�صنائع ))/87(. 

)))3( �صرح معاين االآثار))/23( .
)2)3( فتح الباري ))/277( .
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م�شاألة )2(: رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه 
ذه���ب �ل�سافعي���ة)363(، و�حلنابل���ة)364(، وو�فقه���م �ملالكية يف رو�ي���ة)365( �إلى 
��ستحب���اب رفع �ليدي���ن عند تكبرية �لإح���ر�م وعند �لركوع وعن���د �لرفع من 
�لركوع ��ستدلًل بحديث عب���د �هلل بن عمر ر�سي �هلل عنهما قال: ر�أيت ر�سول 
�هلل �سل���ى �هلل عليه و�سلم �إذ� قام يف �ل�سالة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، 
وكان يفع���ل ذلك حني يكرب للركوع، ويفعل ذل���ك �إذ� رفع ر�أ�سه من �لركوع، 

ويقول: �سمع �هلل ملن حمده )366(.
وذهب �حلنفية)367( ومالك يف �لرو�ية �مل�سهورة)368( �إلى ��ستحباب رفع �ليدين 

عند تكبرية �لإحر�م فقط، و�أما ما عد� ذلك فال ي�رشع فيه �لرفع. 
وم���ن �أدلتهم: م���ا رو�ه �أبو بكر ب���ن عيا�ص، عن ح�سني، ع���ن جماهد، قال: 
»�سلي���ت خلف �بن عمر ر�س���ي �هلل عنهما فلم يكن يرفع يدي���ه �إل يف �لتكبرية 

�لأولى من �ل�سالة«)369(. 
ق���ال �لطحاوي: »فهذ� �ب���ن عمر قد ر�أى �لنبي �سل���ى �هلل عليه و�سلم يرفع ، 
ث���م قد ترك هو �لرفع بع���د �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ف���ال يكون ذلك �إل وقد 
ثب���ت عنده ن�سخ ما قد ر�أى �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم فعله وقامت �حلجة عليه 

)3)3( رو�صة الطالبني ))/)25( .
)))3( املعني )2/)7)( .

)5)3( الذخرية للقرايف )220/2(.
)))3( رواه البخ���اري ، كت���اب االأذان ، ب���اب: رف���ع اليدي���ن اإذا ك���رب واإذا رك���ع واإذا رفع ، برقم ))73( ، وم�صل���م ، كتاب ال�صالة 

، باب: باب ا�صتحباب رفع اليدين حذو املنكبني مع تكبرية االإحرام والركوع ويف الرفع من الركوع ...برقم)390(.
)7)3( الهداية للمرغيناين ))/52( ، بدائع ال�صنائع ))/207(.

)8)3(  املعونة للقا�صي عبد الوهاب ))/92( ، الكايف البن عبد الرب )3)(.
)9)3( رواه الطح���اوي يف �ص���رح معاين االآث���ار ))/225( ونقل احلافظ ابن حجر يف الفتح )220/2( اأن يف اإ�صناده مقاال الأن 

اأبا بكر بن عيا�ص راويه �صاء حفظه باآخرة. 
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بذل���ك«)370(.   و�أجي���ب باأن ترك �بن عمر ر�سي �هلل عنهما للرفع – �إن �سح عنه 
– ف���ال يقوى �أن يكون مثبًتا للن�س���خ، ول ر�فًعا حلكم ��ستقر عليه فعل �ل�سحابة 
ر�سي �هلل عنهم بعد وفاة �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ، مع �أن �جلمع بني �لرو�يتني 

ممكن، وهو �أنه مل يكن ير�ه و�جًبا ففعله تارة وتركه �أخرى)371(. و�هلل �أعلم.
م�شاألة )3(: نكاح املراأة بغري ويل 

ذهب جمهور �لفقهاء من �ل�سافعية)372( و�ملالكية)373( و�حلنابلة)374( اإلى ا�سرتاط 
�ل���ويل يف عقد �لن���كاح؛ ��ستدلًل مبا روى عروة عن عائ�س���ة ر�سي �هلل عنها �أن 
ر�س���ول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال: "�أميا �مر�أة نكحت بغري �إذن وليها فنكاحها 

باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل")375(.
وذه���ب �حلنفية �إلى �أن للم���ر�أة �أن تزوج نف�سها، عل���ى �أن يكون لوليها حق 

�لعرت��ص �إذ� مل يكن كفًئا �أو كان �ملهر قا�رًش�)376(.
و�أجابو� عما ��ستدل به �جلمهور باأنه من�سوخ؛ لأنه قد روي عن عائ�سة ما يخالف 

ذلك، فقد ُرِوي �أنها زوجت حف�سَة بنت عبد �لرحمن �ملنذَر بن �لزبري)377(. 
قال �ل�رشخ�سي: »يف حديث عائ�سة ر�س���ي �هلل عنها: "�أميا �مر�أة نكحت بغري 

)370( �صرح معاين االآثار ))/225( ، وانظر : الف�صول يف االأ�صول للج�صا�ص)3/ )20(.
))37( فتح الباري )220/2( .

)372( انظر: املعونة للقا�صي عبد الوهاب ))/80)( ، والكايف البن عبد الرب �ص)230(.
)373( انظر : البيان للِعمراين )52/9)( ، مغني املحتاج )98/3)(.

))37( انظر : املغني )5/9)3(. 
)375( رواه الرتمذي ، كتاب النكاح ، باب : ما جاء ال نكاح اإال بويل برقم )02))( ، وقال : » حديث ح�صن«، واأبو داود ، كتاب 

النكاح، باب : يف الويل ، برقم )2083( ، ورواه ابن ماجه كتاب النكاح، باب : ال نكاح اإال بويل، برقم )879)( .
))37( انظر : بدائع ال�صنائع )7/2)2(. 

)377( رواه ماك يف املوطاأ، كتاب الطالق ، باب : ما ال يبني من التمليك ، برقم ))59)( ، والطحاوي يف �صرح معاين االآثار 
. )8/3(
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�إذن وليه���ا"، ث���م �سح �أنها زوجت �بنة �أخيها عبد �لرحمن بن �أبي بكر ر�سي �هلل 
عنهما، فبعملها بخالف �حلديث يتبني �لن�سخ«)378(.

وكم���ا تق���رر يف �لقاعدة �لأ�سولي���ة �أن خمالفة �ل�سحابي مل���ا روى، ل ت�سقط �لعمل 
برو�يت���ه، ف�سال على �أن يثبت بها �لن�سخ، كما �أنه مل يرد يف �خلرب �لت�رشيح باأنها با�رشت 
�لعق���د، فقد يحتم���ل �أن تكون �لبن���ت �ملذكورة ثيًب���ا ودعت �إلى ك���فء و�أبوها غائب 
فانتقل���ت �لولية �إلى �لويل �لأبعد �أو �إلى �ل�سلط���ان. وقد �سح عن عائ�سة �أنها �أنكحت 
رج���ال من بني �أخيها، ف�رشبت بينهم ب�سرت ثم تكلمت حت���ى �إذ� مل يبق �إل �لعقد �أمرت 

رجال فاأنكح. ثم قالت: "لي�ص �إلى �لن�ساء نكاح ")379(.  و�هلل �أعلم. 

اخلامتة

ويف ختام هذ� �لبحث يطيب �أن نثبت بع�ص ما تو�سل �إليه من فو�ئد ونتائج: 
�أوًل: ح���وى �لبحث �ثنتي ع�رشة قاع���دة �أ�سولية تدخل يف باب �لن�سخ، منها 
ج على جميعها  قو�ع���د كربى، ومنها قو�عد �أ�سولية فرعية تن���درج حتتها، وُخرِّ
�سبع���ٌة وثالثون فرًعا فقهًيا من �أب���و�ب متعددة، مل ت�ستقم فيها دعوى �لن�سخ �إل 
يف م�ساألت���ني فقط، وهي: م�ساألة: �ملحا�سبة مبا يف �لنفو�ص، وم�ساألة: قتل �سارب 

�خلمر يف �لر�بعة.
ثانًيا: ميكن تق�سيم �لقو�عد �لأ�سولية �ملتعلقة بالن�سخ �لتي تناولها �لبحث �إلى 
قو�عد �أ�سولية متف���ق عليها، وقو�عد �أ�سولية خمتلف فيه���ا، فمن �أمثلة �ملتفق 

)378( اأ�ص���ول ال�صرخ�ص���ي )2/)( وذه���ب بع����ص احلنفية اإلى اأن خمالف���ة عائ�صة ر�صي اهلل عنه���ا لروايتها يدل على �صعف 
الرواية ال على ن�صخها . انظر بيان يف »�صرح معاين االآثار« للطحاوي )9-7/3( . 

)379( فتح الباري البن حجر )9/)8)( ، واحلديث رواه عبد الرزاق يف »م�صنفه« ))/7)5( .
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عليه���ا: �أن رفع �لرب�ءة �لأ�سلية لي�ست ن�سًخ���ا، و�أن تاأخر �لنا�سخ عن �ملن�سوخ، 
وكذلك التنايف بني النا�سخ واملن�سوخ: �رشطان من �رشوط الن�سخ، واأن الن�سخ ال 

يثبت بالحتمال. ول ي�سار �إليه �إل باليقني. ول بد يف ثبوته من دليل.
وم���ن �أمثلة �لقو�عد �ملختلف فيها: �أن �لزيادة على �لن�ص لي�ست ن�سًخا، و�أن �لعام ل 
ين�سخ �خلا�ص، و�أن �لن�سخ ل يثبت برتك �لعمل بالن�ص، ول مبخالفة �لر�وي ملا روى.    

ج على �لقو�عد �لأ�سولي���ة �ملتفق عليها �إمنا   ثالًث���ا: �أن �خلالف �لفقه���ي �ملخرَّ
يرج���ع �إلى تطبيق هذه �لقاعدة على �لفروع �لفقهية، ولي�ص ر�جًعا �إلى �خلالف 

يف �أ�سل �لقاعدة.
ر�بًع���ا: ميكن �لقول باأن مذه���ب �حلنفية من �أكرث �ملذ�ه���ب تو�سًعا يف �لقول 

بالن�سخ، و�أقلهم جمًعا بني �لن�سو�ص.
خام�ًس���ا: من �لقو�عد �لأ�سولية �لتي بدت ظاهرة عند �حلنفية �أنهم يتو�سلون 
�إلى �إثبات تق���دم �لن�ص �أو تاأخره بدللته على �حلظ���ر �أو �لإباحة، فاإذ� تعار�ص 
ن�سان �أحدهم مبيح و�لآخر حا�رش، قدمو� �لعمل بالن�ص �حلا�رش على �أنه نا�سخ 

للن�ص �ملبيح.
�ساد�ًسا: �أن �لقول باأن لفظ "�أذن" و "رخ�ص" يدلن على �لن�سخ لي�ص �سحيًحا 

باإطالقه، و�إمنا يرجع فيه �إلى �سياق �لن�ص وزمانه.
و�أما عن �أهم �لتو�سيات �ملقرتحة: فهو �ملطلب �ملتكرر ب�رشورة �إحياء �لقو�عد 
�لأ�سولية وبيان �أثرها يف �ختالف �لفقهاء، و�رشورة �ملزج بني �لتقعيد و�لتطبيق، 

جلني ثمار هذ� �لعلم �ملبارك.
و�حلمد هلل، و�سلى �هلل على نبيِّنا حممد، وعلى �آله و�سحبه و�سلم.  


