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سورة البقرة ،اآلية 062 :

اإلهــــــــــــــداء
إلى الذي جاء رحمة للعالمين  ،وعلم الخلق كيف يعملون لدنياهم الفانية  ،وآخرتهم الباقية
((سيدنا محمد))-

 ،أشرف الخلق وسيدهم أجمعين .

*إلى من ألهمه اهلل الهيبة والوقار ...إلى من علمني القرآن والعطاء دون انتظار ...إلى من

وهب نفسه للعلم منذ نعومة أظافره ثم الوطن ،غاب ورحل وكان الحاضر ،نسأل اهلل العلي

القدير أن يغفر له ويرحمه ويوسع قبره عليه ويجعله روضة من رياض الجنة ،ويجزه

باإلحسان إحساناً ويسكنه في جنة النعيم مع النبيين الصديقين الشهداء والصالحين وحسن

((والدي العزيز رحمه

أولئك رفيقاً.

هللا))

إلى جوهرة حياتي وبهجتي وسر سعادتي إلى من وقفت معي وساندتني ،إلى من كان دعاؤها
سبباً من أسباب نجاحي.



((أمي الغالية أطال هللا بعمرها))

إلى من تكتمل فرحتي برؤيتهم ،وأعتز بانتمائي إليهم ،إلى من حبهم يجري في عروقي،

ويلهج بذكراهم فؤادي ،إلى من عاشوا الحياة بحلوها ومرها  ...إلى العشرة الطيبة والقلوب

الصافية والمعاملة الحسنة ....


((أخي وأخواتي ))

إلى من تضافرت جهودهم من أجل ٍ
غد مشرق ...إلى القلوب النابضة بالوفاء واألمل...

إلى من عشت معهم أجمل أيامي وسطرت معهم أجمل الذكريات وعاشوا معي هذه اللحظة

لحظة النجاح ...

((صديقاتي))

 إلى الذين لهم مكانة كبيرة في قلبي ..إلى حملة مشعل العلـم والمعرفـة  ..إلـى الـذين نحتـوا
ٍ
مرشـد
في صخور الظالم من عالم المعرفة ووهبهم اهلل من قدرة ومقدرة في التعلـيم وكـانوا خيـر
ٍ
((أساتذتي الكرام ))
ومعلم .
*إلى كل من أسهم معي في إتمـام بحثـي ،ومـد لـي يـد المسـاعدة والوقـوف بجـانبي ولـو بكلمـة

طيبة نهديهم ثمرة جهدنا العلمي .
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الباحثة

كلمـــــة شكـــــــــر
وتقدير
بسم هللا خير األسماء في األرض وفي السماء والصالة والسالم على أشرف األنبياء
والمرسلين سيدنا محمد  --وعلى آله وصحبه أجمعين .
نحمد هللا رب العالمين على ما أمدني به من عون وصبر وإصرار على تحمل
المشاق إلتمام دراستي وبحثي العلمي .
ويدعوني واجب الوفاء أن أسجل شكري العميق لكل من كان له الفضل في تقديم
العون والمساعدة إلنجاز هذا البحث برأي أو توجيه أو سند وأخص :
الدكتور  :محمد جماعة امحمد القويضي.
الذي قام باإلشراف على هذا البحث ومتابعته والذي كان وراء خروجه بهذه
الصورة جزاه هللا عني خير الجزاء .
كما أتقدم بالشكر الجزيلل إللى شليوخي األفاألل أعضلاء هيتلة التلدريس بقسلم اللغلة
العربية والدراسات اإلسالمية  ،وإلى العاملين بالمكتبة الجامعية لما قدمتموه لي ملن
مساعدة  ...ولكل من مد يد العون لي في طباعة هذا البحث والحصول على مصادره
ومراجعه ،جزاهم هللا عني كل خير .
وأرجو من هللا العلي القدير التوفيق السديد .

الباحثة  /عائشة جمعة علي

بسم هللا الرحمن الرحيم
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مقدمــــــــــــــ
ـة
الحمد هلل الملك الحق المبين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد

وعلى آله وأصحابه أجمعين ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  ...أما بعــد:

فإن خير الكالم كالم اهلل جل جالله ،وأفضل حديث حديثه عز وجل ،فتعلمه ومدارسته

أفضل وأشرف العلوم  ،فكيف ال ؟ وهو كالمه المنزل على رسوله المتعبد بتالوته ,الذي ال
يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه ,وعلوم القرآن تنقسم إلى عدة أقسام ومن أهم أقسامها

قسم الناسخ والمنسوخ ,

فيجب على طالب العلم تعلمه ليستطيع أن يستنبط األحكام ويحكم بين الناس ويفتيهم إذا

استفتوه.

وقد اختارت الباحثة أن تدخل إلى هذا العلم ((الناسخ والمنسوخ)) في الحديث النبوي

الشريف .

فاطلعت على ما جاء في الدراسات اإلسالمية حول األحاديث النبوية فرأت أن توسع

مداركها ومعارفها وتمعن النظر في كتب العلماء الذين ألفوا في فن "الناسخ والمنسوخ" وعلم

الناسخ والمنسوخ علم من علوم الشريعة اإلسالمية غاية في األهمية؛ ألنه علم جليل ذو ٍ
غور
وغموض دارت فيه الرؤوس وتاهت في الكشف عن مكنونه النفوس ،وال يتم ِعلم عالم دون
معرفة به ،فهو من تتمات االجتهاد؛ إذ الركن األعظم في باب االجتهاد معرفة النقل ،ومن

فوائد النقل معرفة الناسخ والمنسوخ ،إذ الخطب في ظواهر األخبار يسير ،وتجشم كلفها غير

عسير ،وانما اإلشكال في كيفية استنباط األحكام من خفايا النصوص ،ومن التحقيق فيها
معرفة أول األمرين وآخرهما.

وقد اطلعت الباحثة على ما جاء في الدراسات اإلسالمية قديمها وحديثها حول “الناسخ
والمنسوخ” ،فرأت أن توسع مداركها ومعارفها حول هذا العلم ،من خالل بحث علمي يكون
خاتمة دراستها في المرحلة الجامعية األولى  .كما أن الضرورة اقتضت أن طبيعة وهيكلة
البحث تتكون من مقدمة وثالثة فصول وخاتمة وفهارس عامة وذلك على النحو التالي :
ـ المقدمـــة
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ـ الفصل األول  :النسخ وأركانه ويتكون من أربعة مطالب :

المبحث األول  :تعريف النسخ لغة واصطالحاً

المبحث الثاني  :تعريف الناسخ والمنسوخ في الحديث النبوي الشريف
المبحث الثالث  :الحكمة من النسخ
المبحث الرابع  :أركان النسخ

ـ الفصل الثاني  :أنواع النسخ وشروطه وطرق معرفته ،ويتكون من ثالثة مطالب :

المبحث األول  :أنواع النسخ .
المبحث الثاني  :شروط النسخ

المبحث الثالث  :طرق معرفة النسخ

ـ الفصل الثالث  :أمثلة تطبيقية من السنة على النسخ

* الخاتمة :وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي خرجت بها الباحثة.
* الفهارس العامة وهي على النحو اآلتي :
 ))1فهرس اآليات القرآنية

 ))2فهرس األحاديث النبوية

 ))3فهرس المصادر والمراجع
 ))4فهرس الموضوعات

وأخيـــــ ارً  ...ال يفوتنا أن ننوه أنه ما من باحث إال وتعترضه صعوبات في بحثه ومن

أبرز هذه الصعوبات ما يلي:

 -1الوضع األمني للبالد  -0 .جائحة كورونا أثرت سلباً على حركة الباحثة.

 -3انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة أثر سلباً على الباحثة وحركتها في تقصي
ودراسة للبحث من خالل شبكة المعلومات الدولية (االنترنت) .

وفي األخير فقد اختارت الباحثة هذا الموضوع ألنه أشرف العلوم ,وال يفوتها أن

تسجل تقديرها لكل من وقف معها إلنجازه رغم العقبات الكثيرة ،وترجو من اهلل أن تكون

قد وفقت فيه ،وال تملك أمام تعاون الجميع إالَّ الدعاء لهم بكل خير ,فإن أخطأت فمن
نفسها والشيطان وان أصابت فتوفيق من الرحمن.

إنه سميع مجيب ونعم المولى ونعم النصير
الباحثة
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الفصــــــل اْلول

النسخ وأركانه
المبحث اْلول :
ً واصطالحا
النسخ لغة
ً

أوَّلً  :تعريف النسخ في اللغة :

النسخ لغة  :مصدر ( نسخ )  ،قال ابن فارس  ( :النون  ،والسين والخاء) أصل واحد إال أنه
مختلف في قياسه  ،قال قوم  :قياسه رفع الشيء واثبات غيره مكانه ،وقال آخرون  :قياسه

تحويل شيء إلى شيء ( ،)1وعلى هذا فالنسخ في اللغة يطلق على معنيين .

األول  :النسخ بمعنى اإل زالة  ،والثاني  :النسخ بمعنى النقل والتحويل .
أوَّلً  :النسخ بمعنى اإلزالة:
1

 -معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس القزويني الرازي ،أبو الحسن( ت  325 :هـ) ،تحق :عبدالسالم

محمد هارون ،دار النشر مكتبة الفكر دمشق ،طبعة 1322هـ1272 -م  ،مادة  ( :ن س خ ) .
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والمراد بها  :االنعدام  ،واإلبطال  ،والرفع (.)1
ً  :النسخ بمعنى النقل والتحويل:
ثانيا
ويراد به  :نقل الشيء من مكان إلى مكان أو إحالل شيء محل آخــر(. )2
ومنه قوله تعالى  :إِ َّنا ُك َّنا َنستَ ِ
ون ،)3( أي ننقله إلى الصحف ومن
نس ُخ َما ُكنتُ ْم تَ ْع َملُ َ
ْ
الصحف إلى غيرها .
يقول ابن جرير " :إنا كنا نستكتب حفظتنا أعمالكم فتثبتها في الكتب وتكتبهـا " (.)4

ً  :تعريف النسخ في اَّلصطالح:
ثانيا
أورد العلماء من المحدثين واألصوليين تعريفات كثيرة للنسخ نذكر بعض هذه التعريفات ثم
يظهر التعريف المختار منها .

التعريف اْلول  :النسخ هو " بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخي عنه "
اختار هذا التعريف البيضاوي

()5

.

التعريف الثاني  :النسخ هو أن يرد دليل شرعي متراخياً عن دليل شرعي مقتضياً

خالف حكم وهذا التعريف لعبيد اهلل بن مسعود(.)6

التعريف الثالث  :النسخ هو " الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب
المتقدم على وجه لواله لكان ثابتاً مع ترخيه عنه ".
()7

وهذا التعريف ألبي بكر الباقالني .

التعريف المختار :

1

 -لسان العرب :ابن منظور ،دار صادر ،بيروت  ،مادة  ( :ن س خ ) .

2

 -القاموس المحيط  ،مادة  ( :ن س خ ) .

3

 -سورة الجاثية  ،اآلية. 02 :

4

 -جامع البيان عن تأويل أي القرآن ،محمد بن جرير الطبري (ت312 :هـ) ،ت  :أحمد شاكر  ،دار النشر

5

 -اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت

6

 -التوضيح على التنقيح  ،عبيد اهلل بن مسعود ( الملقب بصدر الشريعة ) المطبعة الخيرية  ،مصر،

7

 -ينظر :المستصفى من علم األصول . 317/1 ،رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب . 06/4 ،

مؤسسة الرسالة بيروت – لبنان  ،ط1422 ، 1هـ  0221 -م .24/05 ،

– لبنان  ،تحقيق وتعليق  :شعبان محمد إسماعيل ،ط1416 ، 1هـ1225 -م . 1280 :0،
1300هـ ،ج  ، 0ص . 325
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النسخ هو عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار( العمل ) بما ثبت من حكم خطاب

شرعي سابق(.)1

المطلب الثاني  :تعريف الناسخ والمنسوخ في
الحديث النبوي الشريف
عرفه قتادة أنه " :رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر".
ّ
فالحكم المرفوع يسمى (المنسوخ) ،والدليل الرافع يسمى(الناسخ) ويسمى الرفع(النسخ).

فعملية النسخ على هذا تقتضى منسوخاً وهو الحكم الذي كان مقر ارً سابقاً ،وتقتضى

ناسخاً ،وهو الدليل الالحق

()2

.

وبهذا فإن النسخ في السنة النبوية هو " :نسخ السنة بالسنة" في عدة أحاديث وردت

عن نبي اإلسالم محمد بن عبد اهلل  ،--وتتضمن نسخ األحكام التي كان قد أقرها فيما قبل؛

1

 -ينظر :اإلحكام في أصول اإلحكام  ،لآلمدي . 134/3 ،

2

 -مقاييس اللغة  ، 404 / 5مفردات الراغب . 511

2

مثل السماح بزيارة القبور بعد منع زيارتها .ومثل تحريم زواج المتعة بعد إباحته عند

المسلمين ،خالفاً لبعض علماء الشيعة القائلين بعدم النسخ(.)1

وقد حكى اإلمام النووي :اإلجماع على تحريم زواج المتعة .حيث قال :والصواب المختار أن

التحريم واإلباحة كانا مرتين ،وكانت حالالً قبل خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة ،وهو يوم أوطاس
التصالهما ،ثم حرمت يومئذ بعد ثالثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة واستمر التحريم (.)2

وقال الزهري " :أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول اهلل  --من منسوخه"

(.)3

قال " خاتمة – النسخ يعرف بالتاريخ  .فلو قال الراوي هذا سابق قبل بخالف ما لو قال:

هذا منسوخ؛ لجواز أن يقوله عنه اجتهاد وال نراه " ( .)4أقول :

مقصود المصنف من هذا

بيان الطرق التي يعرف بها كون الشيء ناسخاً ومنسوخاً .ولما كان ذلك متعلقا بجميع أنواع

النسخ ذكره آخر وسماه خاتمة.

وحاصله أن النسخ قد يعرف بتنصيص الشارع عليه ،ولم يتعرض له المصنف لوضوحه،

وقد يعرف بالتاريخ .فإذا علمنا بطريق ما أن أحد الدليلين المتنافيين متأخر عن اآلخر كان

ناسخاً له ،فلو قال الراوي :هذه اآلية نزلت قبل تلك أو هذا الحديث سابق على ذلك قبلناه ،وان

كان قبوله يقتضي نسخ المتواتر باآلحاد ،وسببه أن النسخ حصل بطريق التبع ،أما لـو

قال :هذا منســوخ ,فإنه ال يقبل الحتمال أن يقوله عن اجتهــاد ,ونحن ال نــرى ما يراه ،وفي

(المحصول) عن الكرخي أن الراوي إذا لم يعين الناسخ وجب األخذ بقوله()5؛ ألنه لوال ظهور

النسخ فيه لم يطلقه " فروع" حكاها ابن الحاجب:

أحدها  :إذا قال  :افعلوا هذا أبداً جاز نسخه عند الجمهور .
الثاني  :نقصان جزء العبادة كالركعة أو شرطها كالوضوء ,ونسخ لذلك الجزء أو الشرط اتفاقاً،
وليس بنسخ للعبادة ألن وجوبها با ٍ
ق باإلجماع ،وقيل :نسخ لها؛ ألنه ثبت تحريمها بغير

1

 -شرح الورقات في أصول الفقه ،للعالمة عبداهلل بن صالح الفوزان ،ص .184 - 183

2

 -شرح مسلم  ،للنووي .553/3 ،

3
4
5

 -علوم الحديث في مقدمة ابن الصالح  ،الموصلي المعروف بابن الصالح  ،ص . 077

 -نهاية السول شرح منهاج الوصول  ،محمد بن الحسن البدخشي 1223،م  ،ص. 048

 -نهاية السول شرح منهاج الوصول  ،لإلمام جمال الدين عبد الرحيم اإلسنوي ،دار الكتب العلمية -

بيروت-لبنان ،ط1402 ،1هـ1222 -م  ،ص. 026
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طهارة وبغير ركعة ,ثم ثبت جوازها أو وجوبها بغيرهما ،وقيل :إن كان جزءاً نسخها ,وان كان
شرطاً فال (.)1
الثالث  :إذا نسخ حكم المقيس عليه كان ذلك نسخاً لحكم المقيس على المختار .
الرابع  :اتفقوا على أن الناسخ ال يثبت حكمه قبل أن يبلغه جبريل للنبي  ، --واختلفوا في
ثبوت حكمه بعد وصوله إلى النبي  --وقبل تبليغه إلينا ،والمختار أنه ال يثبت .
الخامس :المختار جواز نسخ وجوب معرفة اهلل تعالى وتحريم الكفر وغيره خالفا للمعتزلة،
والمختار أيضاً جواز نسخ جميع التكاليف خالفا للغزالي قال :ألن المنسوخ ال ينفك عن وجوب
معرفة النسخ ومعرفة الناسخ ،وهو اهلل تعالى .وجوابه أن نقول على تقدير تسليم اللزوم,
فيجوز أن نعلمهما ،وينقطع التكليف بعد معرفتهما بهما وبغيرهما ،والفرعان األوالن مذكوران
()2

في المحصول أيضاً

.

المطلب الثالث  :الحكمة من النسخ
وذلك يتمثل في حكم كثيرة :
وجود النسخ في األحكام الشرعية له ِح َك ٌم عديدة ،منها :مراعاة مصالح العباد ،وال شك فإن
بعض مصالح الدعوة اإلسالمية في بداية أمرها ،تختلف عنها بعد تكوينها واستقرارها ،فاقتضى
ذلك الحال تغيُّر بعض األحكام؛ مراعاة لتلك المصالح ،وهذا واضح في بعض أحكام المرحلة
المكية والمرحلة المدنية وكذلك عند بداية العهد المدني وعند وفاة الرسول .--

1
2

 -شرح مختصر ابن الحاجب ،لقطب الدين الشيرازي ،ص . 052

 -لباب المحصول في علم األصول ،لإلمام العالمة األصولي المالكي« الحسين بن رشيق المالكـــي (تـ

630هـ) »  ,هو مختصر لكتاب " المستصفى" الذي يعتبر من أمهات الكتب المشهورة في علم األصول اإلمام
العالمة "الغزالي"  ،دار النوادر للنشر والتوزيع سوريا ،ج ،1ص. 188
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ومن ِح َكم النسخ أيضاً :ابتالء المكلفين واختبارهم باالمتثال وعدمه ،ومنها كذلك :إرادة
الخير لهذا األمة والتيسير عليها؛ ألن النسخ إن كان إلى أشق ففيه زيادة ثواب ،وان كان إلى
أخف ففيه سهولة ويسر.
الحكمة في التشريعات اإلسالمية :
قد تكون ظاهرة وقد تكون غير ظاهرة لنا ،ومعرفتنا لحكمة اهلل في بعض التشريعات
ليست وسيلة لإليمان بها إنما لالستئناس بها  ،فنحن نؤمن بما جاءنا ولو لم نعلم علماً ظاه ارً
بالحكمة في تشريعه لنا ,وكما قال الصديق أبو بكر رضي اهلل تعالى عنه " و ِ
اهلل إنه ُليخ ِب ُرني

ٍ
ِ
الخبر لَيأتيه من ِ
ساعة من ٍ
ِ
ليل أو ٍ
ب
نهار
األرض في
السماء إلى
اهلل من
ِّ
أعج ُ
فأصدقُه ،فهذا َ
َ
بون منه " فنحن نؤمن بما جاءنا به الصادق المصدوق وحتى لو تتمثل لنا حكمة
تعج َ
مما َ

ظاهرة نقول سمعنا وأطعنا.

ٍ
ٍ
لحكمة يعلمها ،ثم ينسخها
أحكاما
شرع
لحكمة أيضاً
اقتضت حكمة اهلل جل وعال أن ُي ِّ
ً

استقرت أحكام الشريعة أخي ارً ،وأتم اهلل تعالى دينه ،كما أخبر في
تستدعي ذلك النسخ ،إلى أن
ّ
ِ
ِ ِ
يت لَ ُكم ِ
سالَ َم
ت لَ ُك ْم ِدي َن ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُ
كتابه العزيز بقوله...  :ا ْل َي ْوَم أَ ْك َم ْل ُ
اإل ْ
ت َعلَ ْي ُك ْم ن ْع َمتي َو َرض ُ ُ
ِديناً ، )1( ...وقد اهتم العلماء قديماً وحديثاً بـ"الناسخ والمنسوخ" -وبحثوه ضمن مباحث علوم
القرآن الكريم وعلوم الحديث الشريف ،وأفرده بعضهم بالتصنيف-؛ إذ بمعرفته تُعرف األحكام،
ويعرف ما بقي حكمه وما ُنسخ .ويتبين لنا أمور كثيرة في الحكمة من النسخ في كتاب اهلل,
وذلك ألمور عدة منها االختبار واالبتالء ومنها التدرج ومنها تربية النفوس لالنقياد لما أمرنا
اهلل بـــه.
تلك الحكمة على هذا الوجه تتجلى فيما إذا كان الحكم الناسخ أصعب من المنسوخ كموقف
اإلسالم في سموه ونبله من مشكلة الخمر في عرب الجاهلية باألمس وقد كانت مشكلة معقدة
كل التعقيد يحتسونها بصورة تكاد تكون جماعية ويأتونها ال على أنها عادة مجردة بل على
أنها أمارة القوة ومظهر الفتوة وعنوان الشهامة ،فهل كان معقوالً أن ينجح اإلسالم في فطامهم
عنها؟ ولو لم يتألفهم ويتلطف بهم إلى درجة أن يمتن عليهم بها أول األمر؛ كأنه يشاركهم في
شعورهم والى حد أنه أبى أن يحرمها عليهم في وقت استعدت فيه بعض األفكار لتسمع كل
1

 -سورة المائدة  ،اآلية . 3 :
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ِ
ِ
ِ
ِ
ير َو َم َنافعُ
أمة تحريمه حين سألوه َ  --ي ْ
سأَلُوَن َك َع ِن ا ْل َخ ْم ِر َوا ْل َم ْيس ِر قُ ْل في ِه َما إثْ ٌم َك ِب ٌ
لِ َّلن ِ
اس َوِاثْ ُم ُه َما أَ ْك َب ُر ِمن َّن ْف ِع ِه َما . )1(
ال شك أن للنسخ في كتاب اهلل حكم كثيرة فـ" النسخ مما خص اهلل به هذه األمة لحكم

منها التيسير"( ،)2فقد يكون النسخ " لسبب ثم يزول السبب كاألمر حين الضعف والقلة بالصبر
نسها َنأ ِ
ِ
وبالمغفرة للذين يرجون لقاء اهلل ونحوه" كما قال تعالـى ما َن ْنس ْخ ِم ْن ٍ
ْت ِب َخ ْي ٍر
َ
آية أ َْو ُن َ
َ
َ
َن اللَّ َه علَى ُك ِّل َ ٍ ِ
ير  ،)3(فالمنسأ هو األمر بالقتال  ،إلى أن
ِّم ْن َها أ َْو ِم ْثلِ َها ألَ ْم تَ ْعلَ ْم أ َّ
َ
ش ْيء قَد ٌ
يقوى المسلمون  ،وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على األذى ،وما ننتقل من

حكم آية إلى غيره ،فنبدله ونغيره ،وذلك أن نحول الحالل حراماً ،والحرام حالالً ،والمباح
محظو ارً والمحظور مباحاً ،وال يكون ذلك إال في األمر والنهى… إلخ (.)4
قال الشوكانى  -رحمه اهلل تعالى " :-وقد اتفق أهل اإلسالم على ثبوته سلفاً وخلفاً ،ولم
يخالف في ذلك أحد إال من ال يعتد بخالفه وال يؤبه لقوله" (. )5
وأما السنة :ففي الصحيح عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال ( :قال عمر رضي اهلل عنه:
أبيا يقول :ال أدع شيئا سمعته من
أبي ،وذلك أن ّ
علي ،وانا لندع من قول ّ
أبي وأقضانا ّ
اقرؤنا ّ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقد قال اهلل تعالى( :ما ننسخ من آية أو ننسأها) (. )6
ُّها
وقد يكون حتى يتغير الحال من عدم التمكين إلى التمكين والقوة لقوله تعالى َ يا أَي َ
اهتَ َد ْيتُ ْم إِلَى اللّ ِه َم ْر ِج ُع ُك ْم َج ِميعاً )7( اآلية
ض َّل إِ َذا ْ
الَِّذ َ
ض ُّرُكم َّمن َ
س ُك ْم الَ َي ُ
آم ُنواْ َعلَ ْي ُك ْم أَنفُ َ
ين َ
كان ذلك في ابتداء األمر فلما قوي الحال وجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمقاتلة

عليه ثم لو فرض وقوع الضعف كما أخبر النبي  --في قوله بدأ اإلسالم غريباً وسيعود

1
2

 سورة البقرة  ،اآلية  ، 012 :الجامع ألحكام القرآن  ،للقرطبي  ،ج ، 5ص . 022 -الجامع ألحكام القرآن  ،للقرطبي  ،ج ، 5ص .086

3

 -سورة البقرة  ،اآلية  ، 126 :الجامع ألحكام القرآن  ،للقرطبي  ،ج ، 5ص . 022

4

 -جامع البيان  ،البن جرير الطبرى عند تفسير قوله تعالى( :ما ننسخ من آية أو ننسها…) ،ج ، 1ص

5

 -فتح القدير  ،للشوكانى عند تفسير نفس اآلية.122/1 :

. 475
6

 -البخاري في صحيحه ،كتاب التفسير ،بقوله تعالى( :ما ننسخ من آية أو ننسأها) حديث رقم (.)4481

7

 -سورة المائدة  ،اآلية .125 :
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غريباً كما بدأ عاد الحكم وقال  ((--فإذا رأيت هوى متبعاً وشحاً مطاعاً واعجـاب كل ذي رأي
برأيه فعليك بخاصة نفسـك)) (.)1
قول الزرقاني  " :معرفة الحكمة-من النسخ -تريح النفس وتزيل اللبس وتعصم من الوسوسة
والدس خصوصاً"

()2

 ،بين الزرقاني الحكمة بقوله " أما الحكمة في نسخ الحكم األصعب بما

هو أسهل منه فالتخفيف على الناس ترفيهاً عنهم واظها ارً لفضل اهلل عليهم ورحمته بهم ،وفي
ذلك إغراء لهـم على المبالغة في شكره وتمجيده وتحبيب لهم فيه وفي دينـه .
وأما الحكمة في نسخ الحكم بمساويه في صعوبته أو سهولته فاالبتالء واالختبار ليظهر
المؤمن فيفوز والمنافق فيهلك ليميز الخبيث من الطيب"  .وأيضاً " مراعاة مصالح العباد
وتطور التشريع إلى مرتبة الكمال حسب تطور الدعوة وتطور حال الناس ,وابتالء المكلَّف
َّ
أشق
واختباره باالمتثال وعدمه ,وارادة الخير لألمة والتيسير عليها؛ ألن النسخ إن كان إلى
ويسر " (.)3
ففيه زيادة الثواب ،وان كان إلى أخف ففيه سهولة ُ

حُكم النســــــــــــخ :

يلفت ابن عباس رضي اهلل عنه النظر إلى أهمية معرفة الناسخ من المنسوخ ,ويجعله
ت ِ
جزءاً من تفسير «الحكمة» في قول اهلل تعالى:ي ْؤِتي ِ
الح ْك َم َة فَقَ ْد
الح ْك َم َة َمن َي َ
اء َو َمن ُي ْؤ َ
ُ
ش ُ
()4
أُوِت َي َخ ْي ارً َك ِثي ارً
فقد أورد عنه ابن جرير -رحمه اهلل تعالى -في ذلك قوله :يعني المعرفة بالقرآن :ناسخه
ومنسوخه ,ومحكمه ومتشابهه ,ومقدمه ومؤخره ,وحالله وحرامه ,وأمثاله(.)5
قال األئمة ( اإلمام الزركشي واإلمام السيوطي ) " :إنه ال يجوز ألحد أن يفسر كتاب اهلل

إال بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ"

()1

الفن
 ،وأدنى تأمل يكفي في أن معرفة هذا ّ

1

 -الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ،أبو بكر محمد بن عبد اهلل المالكي بن العربي ،دار الكتب العلمية

2

 -مناهل العرفان في علوم القرآن -حكمة اهلل في النسخ ،محمد عبد العظيم الزرقاني  ،المكتبة الشاملة

مصر ،ج  ،1ص .002
الحديثة  ،ص .124
3

 -مناهل العرفان في علوم القرآن -حكمة اهلل في النسخ ،محمد عبد العظيم الزرقاني  ،المكتبة الشاملة

4

 -سورة البقرة  ،اآلية . 62

5

 -جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،للطبري  ،تفسير القرآن .

الحديثة  ،ص .126 - 124
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للفقهاء األصوليين والمفسرين واجبة واال اختلطت األحكام ,وقد يقف أحدهم عند المنسوخ
فيتخذه حجة ,وعند ذلك يقع في الضالل واإلضالل وال يميز الحالل والحرام ,وهذا ما أفادته

مر على
مقولة علي رضي اهلل عنه للقاص -فمن المشهور في ذلك أن عليا ً رضي اهلل عنه ّ
ٍ
قاض ,فقال :أتعرف الناسخ من المنسوخ .قال :ال ,فقال :هلكت وأهلكت ,وفي واقعة أخرى أنه

يخوف الناس -أي يعظهم بالقرآن -فقال :ما هذا؟ قالوا :رجل يذكر
دخل المسجد فإذا رجل ّ
الناس ,فقال :ليس برجل يذكر الناس ,ولكنه يقول :أنا فالن بن فالن فاعرفوني ,فأرسل إليه:
أتعرف الناسخ من المنسوخ ,قال :ال ,قال :فاخرج من مسجدنا وال تذكر فيه؛ فالناسخ
والمنسوخ من الفنون المهمة ,ولذا عني به العلماء والمجتهدون من األئمة(.)2

إذاً فقد اتفق األصوليون على العمل بحكم الناسخ وترك العمل بحكم المنسوخ ،كما اتفقوا
كذلك على أن حكم النســخ ال يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه جبريل  --للنبي .)3(--

1

 -ينظر البرهان في علوم القرآن ،للزركشي دار الكتب العلمية بيروت ،ط ، 1ج1428 ،0ه – 1288م،

2

 -منهج الفرقان في علوم القرآن ,محمد على سالمة ،مطبعة شب ار القاهرة سنة 1238 -1237م،

3

 -اإلحكام لآلمدي .182/3 ،

ص . 34واإلتقان  ،للزركشي  ،ج ، 0ص. 55
.122/0
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المطلب الرابع  :أركان النسخ:
أركان النسخ:
النسخ له أربعة أركان ،وهي :الناسخ ،وأداة النسخ ،والمنسوخ ،والمنسوخ عنه.
 -2النسخ  :وهى الرواية والمعنى الحاصل بالمصدر" االرتفاع "أي ارتفاع الحكم.
وقد اختلف فيه عند األصوليين على أقوال :فقيل" :إزالة مثل الحكم الثابت بقول منقول عن
ٍ
الحكم بعد
اهلل تعالى أو عن رسوله ،مع تراخيه عنه على وجه لواله لكان ثابتًا ،وقيل :هو إزالة ُ
استقراره ،وقيل :هو نقل الحكم إلى خالفه .وقد أبطل اإلمام اآلمدي هذه األقوال بوجوه ،وأما

التعريف الذي ارتضاه كثير من األصوليين  -كاآلمدي والقاضي أبي بكر الباقالني والصيرفي
ُ
وأبي إسحاق الشيرازي وأبي حامد الغزالي وغيرهم  -أن َّ
النسخ هو " :الخطاب الدال على
ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على ٍ
وجه لواله لكان ثابتًا ،مع تراخيه عنه" (.)1
ُ
وقد بين اإلمام الشوكاني أهمية هذه القيود التي ذكرها العلماء في هذا التعريف ،فقال :وانما
آثَروا الخطاب على النص ،ليكون شامالً للفظ ،والفحوى ،والمفهوم ،فإنه يجوز نسخ جميع

ذلك.

الحكم.
وقالوا :الدال على ارتفاع الحكم ،ليتناول األمر ،والنهي ،والخبر ،وجميع أنواع ُ

ابتداء ،فإنه يزيل ُحكم العقل ببراءة الذمة،
وقالوا بالخطاب المتقدم ،ليخرج إيجاب العبادات
ً
يز ْل ُحكم خطاب.
وال يسمى نسخاً؛ ألنه لم َ
وقالوا" لواله لكان ثابتاً "؛ ألن حقيقة النسخ الرفع ،وهو إنما يكون رافعاً ،إذا كان المتقدم
بحيث لوال طريانه لبقى(.)2
وقالوا :مع ت ارخيه عنه؛ ألنه لو اتصل لكان بياناً لمدة العبادة ال نسخاً"(.)3

1

 -اإلحكام  ،لآلمدي .115/3 ،

2

 -كتاب نفائس األصول في شرح المحصول المسألة الثانية ،للرازي (في حد النسخ في اصطالح العلماء) ،

3

 -إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول  ،محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني

المكتبة الشاملة  ،ص . 0321

اليمني (1173هـ ـ 1052هـ1834-1752 ،م) ،المحقق :الشيخ أحمد عزو ،دار مكتبة الجيل الجديد،
صنعاء  ،ج  ، 0ص. 51

16

وقد رد اإلمام الشوكاني  -رحمه اهلل تعالى  -على هذا التعريف من عدة وجوه ،ثم ذكر
خر ،وختـم بقولـه  " :فاألولى أن يقال :هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه "
تعريف آ َ

(.)1

 -1الناسخ  :هو اللَّه تعالى حقيقة؛ ألنه صاحب الحق والشأن المطلق في رفع الحكم
ِ
آي ٍة أ َْو
س ْخ م ْن َ
الشرعي وفق مشيئته وارادته ،وهو الناسخ حقيقة ،قال تعالىَ  :ما َن ْن َ
مجازً على الحكم الشرعي ،فيقال :إن
ا
ُن ْن ِس َها ،)2(فاللَّه هو الناسخ ،وقد يطلق لفظ الناسخ

وجوب صوم رمضان نسخ وجوب صوم عاشوراء ،ويقال :هذا الحكم ناسخ لذلك ،فهذا ناسخ

مجازً ،والناسخ الحقيقي هو اللَّه تعالى .ويطلق لفظ الناسخ مجا ازً على نفس النص الناسخ،
ا
فيقال :هذه اآلية نسخت تلك ،وآية السيف نسخت آيات السلم والدعوة بالحكمة والموعظة
توسع؛ ألن النسخ يقع بالخطاب الدال على النسخ ،وقد
ا
الحسنة ،فهي ناسخة
مجازً ،فهو ُّ
مجازً على المعتقد لنسخ الحكم ،فيقال :فالن ينسخ القرآن بالسنة ،أي:
ا
يطلق لفظ الناسخ
يعتقد ذلك ،والشافعي يقول :السنة.
ومنها :بيان شرف النبي  - -وشرف شريعته التي نسخت ما قبلها ،ولن ينسخها شيء
بعدها .ومنها :البشارة للمؤمنين برفع التكليف عنهم في الجنة بدليل رفع مؤنتها وتخفيفها في
الدنيا .ومنها :أن النسخ بحد ذاته رحمة من اللَّه بعباده ،وتخفيف عنهم ،ولو كان الناسخ
يسير على المؤمن لما يتصور من كثرة الثواب
ًا
أثقل؛ لما يستلزم ذلك من كثرة الثواب ،فيكون

عليه (.)3

 -3المنسوخ  :وهو الحكم المرفوع.
المنسوخ  :اسم مفعول من الفعل الثالثي نسخُ ،نسخ  -بالبناء على المجهول  -نسخاً ،فهو
منسوخ.
فالمنسوخ  :هو الحكم الذي انقطع تعلقه بأفعال المكلفين فيما يستقبل من الزمن.

1
2

 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ،المرجع نفسه ،ص .50 -سورة البقرة  ،اآلية .126 :

 - 3انظر :البحر المحيط ( )77 /4وما بعدها ،إرشاد الفحول ص  538 /0( 185ط محققة)
الفصول (.)7 /3
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اخ عنه؛ كمصابرة الواحد للعشرة ،فهذا حكم
الحكم الشرعي الذي ُرفع بدليل شرعي متر ٍ
والمرادُ :
ُّها َّ
الن ِب ُّي َحِّر ِ
ين
ض ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
منسوخ بمصابرته الثنين ،كما في سورة األنفال في قوله تعالىَ :يا أَي َ
َعلَى ا ْل ِقتَ ِ
ون َي ْغلِ ُبواْ ِم َئتَ ْي ِن َوِان َي ُكن ِّمن ُكم ِّم َئ ٌة َي ْغلِ ُبواْ أَْلفاً ِّم َن
ال إِن َي ُكن ِّمن ُك ْم ِع ْ
صا ِب ُر َ
ش ُر َ
ون َ

ون .)1(عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :أقبل رسول اهلل --
ين َكفَُرواْ ِبأ ََّن ُه ْم قَ ْوٌم الَّ َي ْفقَ ُه َ
الَِّذ َ
ِ
الم ْج َنبتين  -وهما الميمنة والميسرة ،-وبعث خالد
حين قدم مكة فبعث ابن الزبير على إحدى َ
سر -أي الرجالة أو الذين ال دروع
الم ْج َنبة األخرى ،وبعث أبا عبيدة على ُ
الح ّ
بن الوليد على َ

لهم -فأخذوا بطن الوادي ،ورسول اهلل  --في كتيبته ،فقال عليه السالم  ((:أترون أوباش

قريش وأتباعهم -ثم قال بيديه إحداهما على األخرى  -احصدوهم حصداً حتى توافوني بالصفا))،
أحد منا أن يقتل منهم من شاء إال قتله))
قال أبو هريرة رضي اهلل عنه (( :فانطلقنا فما يشاء ٌ

(.)2

 -4المنسوخ عنه :
هو المكلف الذي رفع عنه التكليف بالحكم المنسوخ ،ووقع عليه بالحكم الناسخ (.)3
وأكثر أهل الفقه واألصول من بعض الظاهرية والشافعية على جواز النسخ عقالً ووقوعه
شرعاً ،إال ما نقل عن أبي مسلم األصفهاني فقد منع وقوعه وان قال بجوازه عقالً .وذهب كثير
()4

من المحدثيـن إلى عدم وقوعه في القرآن الكريم وان وقع في السنة المشرفة

.

ون
ين ُيتََوفَّ ْو َن ِمن ُك ْم َوَي َذ ُر َ
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه اآلية ناسخة لقوله عز وجل َ والَِّذ َ
أ َْزواجاً و ِ
صيَّ ًة ِّأل َْزَو ِ
اج ِهم َّمتَاعاً إِلَى ا ْل َح ْو ِل َغ ْي َر إِ ْخ َار ٍج  ،)5( فقد كانت المرأة قبل اإلسالم إذا
َ َ
توفى زوجها تعتد حوالً كامالً ،ثم ُنسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر ،وهذه اآلية وان كانت متقدمة

في (التالوة) على آية االعتداد بـ (الحول) إال أنها متأخرة في (النزول)؛ فإن ترتيب المصحف
الذي بين أيدي الناس ليس على ترتيب النزول ،بل هو توقيفي ،فتكون ناسخة.
روى البخاري في "صحيحه" عن عبد اهلل بن الزبير ،قال :قلت لعثمان :هذه اآلية في قوله تعالى
1

 -سورة األنفال  ،اآلية .65 :

2

 -صحيح مسلم  ،حديث رقم (. )1782
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 -أحكام النسخ في الشريعة اإلسالمية ،د.علي جمعة ،دار النشار؛ د .محمد وفا ،دار الطباعة المحمدية ،
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 -كتاب موسوعة المفاهيم اإلسالمية العامة  ،لألصفهاني  ،المكتبة الشاملة الحديثة  ،ص . 647
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َّ
ون أ َْزواجاً و ِ
ِ
صيَّ ًة ِّأل َْزَو ِ
اج ِهم ، قد نسختها اآلية األخرى قوله
َ  :والَِّذ َ
َ
ين ُيتََوف ْو َن من ُك ْم َوَي َذ ُر َ َ
ش ارً - ،)1( 
ش ُه ٍر َو َع ْ
َّص َن ِبأَنفُ ِس ِه َّن أ َْرَب َع َة أَ ْ
ين ُيتََوفَّ ْو َن ِمن ُك ْم َوَي َذ ُر َ
تعالى َ :والَِّذ َ
ون أ َْزَواجاً َيتََرب ْ

فلِ َم تكتبها ،قال :ال أغير شيئاً منه عن مكانه يا ابن أخي ،فاقتضى أن هذا هو موضع هذه
اآلية ،وأن اآلية التي قبلها ناسخة لها ،وعليه فيكون وضعها هنا بتوقيف من النبي صلى اهلل
عليه وسلم؛ لقول عثمان رضي اهلل عنه( :ال أغير شيئاً منه عن مكانه) .قال القاضي عياض
 ":واإلجماع منعقد على أن الحول منسوخ ،وأن عدتها أربعة أشهر وعشر" .

1

 -سورة البقرة  ،اآلية .034 :
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الفصل الثاني
أنواع النسخ وشروطه
وطرق معرفته
المبحث اْلول
أنواع النسخ

المبحث اْلول  :أنواع النسخ
النوع األول :نسخ الكتاب بالكتاب .
()1

يجوز نسخ الكتاب بالكتاب باالتفاق

 ،مثلما ذكر في آيتي العدة وآيتي العدد في

َّ
ون أ َْزواجاً و ِ
ِ
ص َّي ًة
الغزو ،فآية العدة جاء فيها قول اهلل تعالىَ  :والَِّذ َ
َ
ين ُيتََوف ْو َن من ُك ْم َوَي َذ ُر َ َ

 - 1ناسخ الحديث ومنسوخه ،ابن شاهين  ،ت :سمير بن أمين الزهيري  ،مكتبة المنار  ،األردن الزرقاء ،
ج ،1ط 1428 ، 1هـ 1288-م
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()1
ِّأل َْزَو ِ
اجا
ين ُيتََوفَّ ْو َن ِم ْن ُك ْم َوَي َذ ُر َ
اج ِهم َمتَاعاً  ، ونسخ ذلك بقوله تعالى َ  :والَِّذ َ
ون أ َْزَو ً
ش ارً . )2( 
ش ُه ٍر َو َع ْ
َّص َن ِبأَنفُ ِس ِه َّن أ َْرَب َع َة أَ ْ
َيتََرب ْ

النوع الثاني :نسخ الكتاب بالسنة.
ويجوز كذلك نسخ الكتاب بالسنة على الراجح

()3

عند أحمد والبخاري وشرحبيل بن

ت إِ ْن تَر َك َخ ْي ار ا ْلو ِ
ِ
ص َّي ُة
َح َد ُك ُم ا ْل َم ْو ُ
ب َعلَ ْي ُك ْم إِ َذا َح َ
ض َر أ َ
مسلم والترمذي ،مثل قول اهلل تعالىُ :كت َ
ً َ
َ
ين ِبا ْلمعر ِ
ِ ِ
وف  ،)4( فقد نسخ ذلك بقول النبي صلى اهلل عليه وسلم (( :إن اهلل
ل ْل َوال َد ْي ِن َواألَق َْرِب َ َ ْ ُ
تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه ،فال وصية لوارث))

()5

.

النوع الثالث :نسخ السنة بالكتاب.
وكذلك نسخ السنة بالكتاب ،ومثاله :نسخ استقبال الشام في الصالة ( ، )6بقول اهلل تعالى
وه ُك ْم
س ِج ِد ا ْل َح َرِام َو َح ْي ُ
اها فَ َو ِّل َو ْج َه َك َ
ث َما ُكنتُ ْم فَ َولُّوا ُو ُج َ
ض َ
َ فلَ ُن َولِّ َي َّن َك ِق ْبلَ ًة تَْر َ
ش ْط َر ا ْل َم ْ

ش ْط َرهُ  ،)7(فهذا الكتاب ناسخ للسنة .
َ

النوع الرابع :نسخ السنة بالسنة.
جائزً أوالً،
ا
س ُخ السنة بالسنة ،ومنه نسخ جواز نكاح المتعة ،الذي كان
ومن أنواع النسخ َ :ن ْ
ثم ُنسخ فيما بعد؛ فعن إياس بن سلمة عن أبيه ،قال" :رخص رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
()8
بوب اإلمام البخاري لهذا بقوله" :باب نهي رسول
عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها"  ،وقد َّ

 - 1سورة البقرة042:
 - 2سورة البقرة034:

 - 3الرسالة  ،للشافعي  ،ص. 126
 - 4سورة البقرة182:

 - 5فتح الباري  ،شرح صحيح بخاري  ،أخرجه أبو داود والترمذي  ،باب ال وصية لوارث  ،ص . 438
 - 6إرشاد الفحول ،الشوكاني  ،ج  ،0ص .68
 - 7سورة البقرة144:
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سول اللَّ ِه َ " :--ن َهى عن ُمتْ َع ِة
اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن نكاح المتعة آخ ارً " .وأ َّن َر َ
وم الحم ِر اإل ْن ِسي ِ
الن ِ
وع ْن أ ْك ِل لُ ُح ِ
َّة " ( )1الراوي  :علي بن أبي طالب.
وم َخ ْي َب َرَ ،
ِّ َ
ُُ
ساء َي َ
س ُخ السنة بالسنة) سنتناول أمثلته المتفق عليها بالشرح واإليضاح
وهذا النوع األخير ( َن ْ

والبيان في هذا المحور ،ليكون ذلك نبراساً لمن يريد أن يقف على جملة من " ناسخ الحديث
ومنسوخه " .

ما يدخله النسخ وما َّل يدخله:
النسخ ال يكون إال في األحكام الشرعية ،سواء في ذلك األحكام التي ثبتت بالقرآن الكريم
أو بالسنة النبوية المطهرة ،أما العقائد واألخالق وأصول العبادات والمعامالت ومدلوالت األخبار
المحضة فال نسخ فيها.
المتعلِّقة باالعتقادات وأصول
تناو ُل النس ُخ
األحكام الشرعية العملية التكليفية؛ فال َي َ
األحكام ُ
َ
ُ
ِ
ِ
سله
التبديل والتغيير :كاإليمان
لعدم قَبولها
ِّ
َ
الدين َ
ور ُ
الخاص ( اإليمان باهلل ومالئكته و ُكتُِبه ُ
والقَ َد ِر ِ
وشره).
خيره ِّ

ناف ِ
ألن النسخ ي ِ
يه،
وال يدخل النس ُخ على األحكام التي ثََبتَ ْت على وجه التأبيد :كالجهاد مثالً ؛ َّ
ُ
رفعها:
ًا
صالحها ثبوتًا
األحكام
وكذلك ال يدخل النس ُخ
َّ
العام َة التي ثََبتَ ْت َم ُ
سعُ ُ
ظاهر فال َي َ
َ
وبطالن العمل المخالِ ِ
ِّ ِ
ِّ ِ
ِ
ف
الم ْن َكر،
ُ
كالقواعد ال ُكلية المتمثلة في األمر بالمعروف والنهي عن ُ
ِ
المتعلِّقة باألخالق والفضائل :ك ِبِّر
للشرع،
ِ
ونفي الضرر و ِّ
الض َرار ،كما ال يمكن َرفْعُ األحكام ُ
الد ْين و ِ
ِ
أيضا ـ ال يدخل
لكون ِج ْن ِسها ال يقبل التغيير،
العدل والوفاء بالعهد؛
الو َ
وبالمقا ِبل ـ ً
ُ
النس ُخ على األخالق الذميمة والرذائل :كالظلم والكذب والخيانة و ِ
لعدِم
الكفر وعقوق الوالدين؛ َ
قَ ِ
بين ٌة ،وكذلك ال يدخل
سدتُها ِّ
بول ِج ْن ِسها للتغيير ً
أيضا؛ فاألُولَى مصلحتُها ظاهرةٌ ،وهذه َم ْف َ
ٍ
ِ
غاية،
انتهاء
محدود أَثَُره إلى
ألن التأقيت
المؤقَّتة :كالصيام إلى الغروب؛ َّ
ٌ
النس ُخ على األحكام ُ
ٍ
ألن النسخ
النبوي؛ فال يدخلها النس ُخ؛ َّ
منسوخة بعد الزمن
غير
ِّ
وكذلك األحكام الواردةُ ُم ْح َكم ًة َ
بوحي ،وقد انقطع بعد موته صلَّى اهلل عليه وسلَّم (. )2
ت َّإال
ٍ
ال َيثْ ُب ُ

زمن النسخ:
مؤيدة بانقطاع
النسخ ال يكون إال في حياة النبي  ،--ألن هذه األحكام بعد وفاته تصير ّ

الوحي ،فال تكون محالً للنسخ ،فال نسخ إذن بعد وفاة النبي  --؛ ألن النسخ ال يكون إال
1

 -صحيح البخاري ،رقم الحديث (.)4016

2

 -الكفاية  ،للخطيب ،ص  . 627-626البرهان ،ج . 1183 ،0الموافقات ،الشاطبي ،ج ،4ص . 024
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بالوحي (كتاب أو سنة) ،وبوفاة النبي --ينتهي الوحي وتستقر األحكام ،وحين ذاك ال يكون
النصين موافقًا للبراءة األصلية دون اآلخر ،فربما
نسخ وال تغيير وال تبديل  ،أن يكون أحد
َّ
يتوهم أن الموافق لها هو السابق ،والمتأخر عنها هو الالحق ،مع أن ذلك غير ٍ
الزم؛ ألنه ال
مانع من تقدم ما خالف البراءةَ األصلية على ما وافقها ،مثال ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم:
وضوء مما مست النار)) فإنه ال يلزم أن يكون سابقًا على الخبر الوارد بإيجاب الوضوء
((ال
َ
مما مست النار ،وال يخلو وقوع هذا من حكمة عظيمة ،هي تخفيف اهلل عن عباده بعد أن

ابتالهم بالتشديد(.)1

المبحث الثاني  :شروط النسخ
وضع العلماء شروطاً للنسخ بحيث ال يصار إلى النسخ إال بعد تحققها وأهمها :
ً :
ً شرعيا
الشرط اْلول  :أن يكون الناسخ خطابا
ولهذا ال يكون ارتفاع الحكم بغير ذلك نسخاً  ،كارتفاع الحكم بموت المكلف ؛ ألن موت
المكلف ليس نسخاً للحكم وانما هو سقوط التكليف  ،وهذا االرتفاع دل عليه العقل ال الشرع؛

1

 -مناهل العرفان.012/0 ،

03

ألن العقل قاض بإسقاط التكليف عن الميت  ،وقد قيل  :الحكم عليك ما دمت حياً  ،فوضع
الحكم قاصر على الحياة فال يحتاج إلى الرفع(.)1
وترتب على هذا الشرط أيضاً أن ال نسخ إال في عصر الرسالة ؛ ألنه العصر الذي كان
ينزل فيه الوحي ،وتتلقى فيه عن رســول اهلل  --السنة وهما كل ما يصدق عليه خطاب
الشارع ،فال سلطة إلنسان في نسخ حكم مهما بلغ علمه ،إال الرسول  --الذي يجب طاعته
فهو المتلقي ألحكام اهلل والمبلغ لها (.)2
وعلى هذا ال يكون اإلجماع ناسخاً ؛ ألنه لم يحتج إليه ولم يكن دليالً شرعياً إال بعد عصر
الرسالة  ،وكذلك ال يصلح القياس للنسخ ؛ ألنه إذا كان في المسألة نص ،فذلك يدل على أن
القياس على خالفه يكون خطأ ألنه ال قياس مع النص القطعي (.)3
ً :
ً شرعيا
الشرط الثاني  :أن يكون المنسوخ حكما
ويترتب على هذا إن كانت األحكام عقلية فال يطلق عليها نسخاً ؛ ألن إزالة الحكم العقلي
ابتداء ال يعتبر
بالحكم الشرعي ال يسمى نسخاً  ،وذلك كرفع البراءة األصلية بشرعية العبادات
ً

نسخاً ؛ ألنه ليس فيه رفع حكم شرعي وهذا رأي الجمهور من العلماء كابن حزم،

والطوفي ،ومن المعاصرين الشنقيطي و ابن عثيمين رحمهم اهلل جميعاً (.)4

الشرط الثالث
المنسوخ :

:

أن

يكون

الناسخ

متراخيا
ً

عن

والمراد أنه ال بد أن يكون الخطاب الناسخ متأخر عن المنسوخ وليس مقترناً به في زمن

واحد  ،وعلى هذا ال ينسخ حكم شرعي بخطاب أنزل قبله وهذا أمر بديهي  ،وال ينسخ حكم
شرعي بخطاب اقترن معه في زمن واحد؛ فإذا أنزل حكم ونزل معه ما يقصره على بعض

1

 -االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار ،أبي بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمذاني (ت :

2

 -أدلة التشريع المتعارضة ووجوه الترجيح بينها  ،ص . 38-37

 584هـ) . 104/1 ،
3

 -اإلحكام في أصول األحكام .122/3 ،

4

 -المستصفي من علم األصول ،مرجع سابق 360/1 ،؛ .

04

مدلوله فال يسمى ذلك نسخاً انعدام التراخي فيه  ،مثل أن يرد في أحد الحديثين شرطاً أو صفة

أو استثناء فإن ورد هذا الشرط أو الصفة أو االستثناء  ،ال يعد نسخاً وانما هو تخصيص (.)1
أن
ْم ُرَنا ْ
مثال ذلك  :عن عبد اهلل قال  :قام رجل فقال  :يا رسول اهلل ما َذا تَأ ُ
ِ
الس َر ِ
اويال ِت،
قال
يص ،وَال َّ
اإلح َرِام ؟ فَ َ
ُّ
في ْ
سوا القَم َ
النبي  (( :--ال تَ ْل َب ُ
ِ
ليس ْت له َن ْع َال ِنَ ،ف ْل َي ْل َب ِ
أس َف َل
س ال ُخفَّ ْي ِن ،وْل َي ْق َ
سَّ ،إال ْ
أن َي َ
كون َ
َ
ط ْع ْ
أح ٌد َ
الب َران َ

س ِم َن الثَِّي ِ
اب
َن ْل َب َ
الع َم ِائ َم ،وال
وال َ
ِم َن ال َك ْع َب ْي ِن ،وال

ِِ
الم ْح ِرَمـ ُة ،وال تَ ْل َب ِ
س القُفَّ َازْيـ ِن )) (.)2
شيئا َم َّ
سـوا ً
سـ ُه َز ْعفَ َر ٌ
الو ْر ُ
ان ،وَال َ
تَ ْل َب ُ
الم ْأرَةُ ُ
س ،وَال تَ ْنتَقب َ

قال الحازمي  " :وان كان صدر الحديث يدل على منع لبس الخفاف وعجزه على جوازه وهما

حكمان متنافيان غير أنه ال يسمى نسخاً النعدام التراخي فيه ولكن هذا النوع يسمى بياناً "
( .)3وعليه فإن النسخ يقتضي أن يثبت على المكلفين أوالً ثم يأتي بعد ذلك الدليل الدال على
ارتفاع هذا الحكم  ،ويرى أكثر العلماء بأنه يكفي في مدة التراخي فترة بحيث تكفي من تمكين
المكلف بها من عقد القلب وان لم يتمكن من الفعل (.)4

الشرط الرابع  :أن يكون المنسوخ مما يجوز فيه
النسخ :
إنـه ال بد أن يكون المنسوخ مما يجوز فيه النسخ كاألحكام العملية الجزئية بخالف األحكام

االعتقاديـة واألخالقية ،وكذلك القواعد الكليـة واألخبار المحضة فكل ذلك ال يجوز
فيـه النسـخ (.)5

وعلى هذا فليس كل نص ورد في الكتاب أو السنة يقبل النسخ ؛ ألن من النصوص ما هو
محكم ال يقبل النسخ بحال ومن ذلك :
 النصوص التي تضمنت أحكام العقيدة  ،كوجوب اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله
واليوم اآلخر ال يجوز النسخ فيها ألنها ثابتة في جميع الشرائع .

1

 -كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي  ، 158/3 ،اإلبهاج .1283/0 ،

2

 -صحيح بخاري  ،حديث رقم (  ، )1838كتاب اللباس  ،باب  :السراويل .

3

 -االعتبار . 105/1 ،

4

 -اإلحكام في أصول األحكام  ،أبي محمد علي بن أحمد بن حزم األندلسي  ،تحقيق  :محمد تامر  ،دار

5

 -اإلبهاج  1114/0 ،؛ إرشاد الفحول :ص.186

الكتب العلمية  ،بيروت  ،ط 0224 ، 1م  ،ج ، 3ص. 521

05

 النصوص المتضمنة لألحكام األخالقية من عدل ووفاء بالعهد وأداء األمانات ال يقع
فيها النسخ ؛ ألنها أحكام ال يجري عليها التغيير .
 أخبار اهلل تعالى عن أحوال القرون السابقة أو التي أخبرت عن حوادث تحققت كقوله-
ت ِب ُّ ِ ِ
ُ (( -ن ِ
ش ْه ٍر))
يرةَ َ
ص ْر ُ
الر ْعب َمس َ

()1

فكلها ال يجوز النسخ فيها .

 النصوص التي تضمنت األحكام الكلية ال يقع فيها النسخ ؛ ألن الكليات ثابتة عادة
وانما تنسخ الفروع  ،قال الشاطبي  " :النسخ ال يكون في الكليات وقوعاً وان أمكن
عقالً  ..... ،واذا كان كذلك لم يثبت نسخ كلي البتة  ،ومن استق أر كتب الناسخ
والمنسوخ تحقق عنده هذا المعنى ،فإنما يكون النسخ في الجزئيات " (. )2

ً بوقت
الشرط الخامس  :أن َّل يكون المنسوخ مقيدا
معين :
أن ال يكون الخطاب المرفوع حكمه ،المنسوخ ،مقيداً بوقت محدد يقتضي دخوله زوال
الحكم؛ ألن التأقيت يمنع النسخ .
ام إِلَى الَّ ْلي ِل ،)3( فدخول الليل غاية تنتهي
ومثال ذلك في قول اهلل تعالى  ثُ َّم أ َِت ُّمواْ ِّ
الص َي َ
عندها صفة وجوب الصيام .
بعد
بعد الفجر حتى تطلُ َع
الشمس ،وال َ
ومثال قوله عليه الصالة والسالم ((ال صالةَ َ
ُ
ِ
الشمس))()4؛ فهنا التأقيت يمنع النسخ (.)5
ب
تغر َ
ُ
العصر حتى ُ

ً :
ً مؤبدا
الشرط السادس  :أن َّل يكون المنسوخ حكما
إن النصوص التي تضمنت أحكاماً شرعية دلت بصيغتها على التأبيد ال تقبل النسخ كقوله

ادة  ،)6( وكقول رسول اهلل ِ (( --
ماض إلى َي ِ
ٍ
القيام ِة
وم
هاد
تعالى َ والَ تَ ْق َبلُوا لَ ُه ْم َ
الج َ
ش َه َ
َ
1

 -صحيح البخاري ،كتاب الجاد والسير ،باب :قول النبي نصرت بالرعب مسيرة شهر.)08/5(،

2

 -اإلتقان في علوم القرآن . 41/0 ،

3

 -سورة القيامة ،اآلية .36 :

4

 -سنن ابن ماجه  ،كتاب إقامة الصالة والسنة فيها  ،باب النهي عن الصالة بعد الفجر وبعد العصر ،رقم

5

 -االعتبار. 104/1 ،

6

 -سورة النور ،اآلية .4 :

الحديث (. )1052

06

))( ،)1فهذه النصوص تأييدها يمنع نسخها ؛ ألنها تدل على أن الحكم دائم ال يزول فال يجوز
القول بنسخه .
الشرط السابع  :تحقق التعارض بين الناسخ والمنسوخ :
يوجد تعارض بين الناسخ والمنسوخ بحيث ال يمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع
الصحيحة  ،أما إذا أمكن الجمع بين الحديثين والعمل بهما معاً فهو أولى من النسخ الذي لم
يثبته النص؛ وألن في الجمع يتحقق العمل بالدليلين معاً  ،أما النسخ فيعمل بالناسخ ويترك
المنسوخ  ،واعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما بالكلية (.)2
قال الشاطبي " :ال ينبغي قبول تلك الدعوى فيه ؛ أي النسخ إال مع قاطع بالنسخ بحيث ال
يمكن الجمع بين الدليلين وال دعوى اإلحكام فيهما"(.)3
وقال ابن حزم  " :إن وجدنا األمرين ال يمكن استعمالها معاً أو وجدنا أحدهما كان بعد اآلخر
بال شك  ...فقد أيقنا النسخ " (.)4
الشرط الثامن  :أن يكون الناسخ مساوياً للمنسوخ أو أقوى منه :
والمراد أن يكون الخطاب الناسخ مساوياً للمنسوخ في قوة ثبوته وداللته أو أقوى منه ،
ويترتب على هذا الشرط إذا كان الخطاب متوات ارً فال ينسخ إال بخطاب متواتر مثله ؛
لتساويهما في القوة ،واذا كان الخطاب قطعي الداللة فال يجوز نسخه إال بخطاب قطعي الداللة
مثله(.)5
وال ينسخ الحديث المتواتر أو المشهور بخبر اآلحاد؛ ألنه أدنى منهما في القوة  ،واألدنى ال
ينسخ األقوى  ،فالحديث المتواتر والمشهور كالهما قطعي الثبوت وخبر اآلحاد ظني الثبوت ،
وقد أجمع العلماء على أن الثابت قطعاً ال ينسخه الظني (.)6
1

 -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  ،162/1 ،أخرجه أحمد ( ،) 14833والطحاوي في ((شرح مشكل اآلثار))

2

 -شرح اللمع . 517/1 ،

( ،) 303والطبراني في (( المعجم األوسط)) (. ( 8280
3
4

 الموافقات في أصول الشريعة . 126/3 ، -اإلحكام البن حزم . 575/ 4 ،

5

 -رفع الحاجب  ، 82/4 ،شرح اللمع . 428/1 ،

6

 -اإلبهاج في شرح المنهاج. 1107/0 ،

07

أما إذا كان الحديث من أخبار اآلحاد فيجوز نسخه بمثله إذا تساويان في الدال لة ألنهما
متساويان في القوة حيث أن كالهما ظني الثبوت (.)1
أما إذا كان الناسخ دون المنسوخ في القوة فال ينسخه حينئذ؛ ألن الضعيف ال يمحو القوي
حيث قال الشوكاني ":الضعيف ال يزيل القــوي " (. )2

1

 -إرشاد الفحول  ،ص. 122

2

 -إرشاد الفحول ،الشوكاني  ،ص.186

08

المبحث الثالث  :طرق معرفة النسخ
أوَّلً  :تصريح الرسول–  -بالنسخ :
يراد به أن النبي –  -يبين بنفسه ما ينسخه من سنته بسنته وهو أن يكون في لفظ
الحديث ما يدل على التقدم والتأخر(.)1
قال الحازمي  " :منها أي أمارات النسخ  ،أن يكون لفظ النبي مصرحاً به " (.)2
نت نهيتُكم عن
ومن األمثلة على ذلك عن ابن بريدة عن أبيه قال رسول اهلل (( --ك ُ

ِ
القبور فزوروها))
زيارِة

()3

.

إن لفظ الحديث يفيد أن النهي عن الزيارة متقدم على األمر بها فيكون األمر بها ناسخاً
للنهي المتقدم .
قال ابن شاهين " :والنهي عن زيارة القبور فصحيح  ،والحديث في اإلباحة لزيارة القبور
فصحيح وهو ناسخ لألول " (.)4

ً  :تصريح الصحابي بالنسخ :
ثانيا
يراد بتصريح الصحابي بالنسخ أن يكون لفظه ؛ أي الصحابي  ،ناطقاً بالنسخ وعبارة

ان ِ
ِ
األمر ِ
رسول اللَّ ِه )...--أو يقول ( :
ين ِمن
آخ ُر
صريحة غير محتملة ؛ كأن يقول ( :ك َ
َ

هذا متأخر ) أو ( رخص في ذلك ثم نهى عنه ) ؛ ومعنى ذلك ان يصرح الراوي بالنسخ
والدليل الناسخ(.)5
ان
ومثالــه  :عن محمد بن المنكدر قال  :سمعت جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه قال ((:ك َ
ِ
ِ
مس ِت َّ
األمر ِ
الن ُار)) (.)6
ين ِمن
رسول اللَّ ِه ،--تَْر َك الوضو ِءِ ،م َّما َّ
آخ ُر َ

1

 -إرشاد الفحول  ،ص ، 127تدريب الراوي . 424/0 ،

2

 -االعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث . 108/1 ،

3

 -صحيح مسلم  ،كتاب الجنائز  ،باب  :استئذان النبي ره عز وجل في يارة قبر أمه ( . ) 277

4

 -ناسخ الحديث ومنسوخه ،أبو حفص عمر بن أحمد ( ابن شاهين ) ،تحقيق :الصادق الغرياني ،دار

5

 -اإلحكام  ، 004/3 ،االعتبار. 108/1 ،

6

 -سنن النسائي ،كتاب الطهارة ،باب  :ترك الوضوء مما غيرت النار ( . ) 185

الحكمة طرابلس  ،ط1226 ، 0م  ،ص . 178

02

يعد هذا الحديث ناسخا ( )1لما راوه أ ََبو ُه َرْي َرةَ -رضي اهلل عنه -وعائشة  -رضي اهلل عنها-
س ِت َّ
الن ُار)) (.)2
ول اللّ ِه صلّى اهلل عليه وسلّم قَال (( :تََوضَّؤوا ِم َّما َم َّ
س َ
أن َر ُ

ً  :معرفة تاريخ الحديثين ( الزمن الذي
ثالثا
قيل فيه ) :
يقصد بمعرفة زمن الحديثين بحث المجتهد في زمن ورود الحديثين المتعارضين فيعرف
المتأخر منها من المتقدم  ،وبهذا يكون المتأخر ناسخاً للمتقدم وذلك إذا لم يمكن الجمع
بينهما(.)3
ومثالــه :
رسول اللَّ ِه  --علَى ٍ
ِ
بالبقيع
يحتجم
رجل
 -1عن شداد بن أوس أنه مر مع
ِ
لثمان عشرةَ
َ
ُ
المحجوم)) (.)4
الحاجم و
أفطر
خلَت ِمن
هو آخ ٌذ بيدي َ
َ
رمضان َو َ
فقال َ (( :
ُ
ُ
 -2عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال  (( :احتجم النبي  --وهو صائم )) (.)5
بالتأمل في الحديثين يتبين أن حديث شداد بن أوس منسوخ وناسخه حديث ابن عباس  ،وأن
هذا النسخ عرف بالتاريخ (.)6

ً  :اإلجماع على النســــــخ :
رابعا
يدل اإلجماع على وجود ناسخ ؛ ألن اإلجماع ال يكون ناسخاً بذاته

ولكن تجتمع األمة

على أن ذلك الحكم نسخ بدليل من الكتاب أو السنة ألن اإلجماع هو الذي نسخه فالناسخ هو
ذلك النص الذي استند إليه اإلجماع (.)7

1
2

 ناسخ الحديث ومنسوخه ،المرجع السابق ،ص66؛ االعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث.037/1، -صحيح مسلم  ،كتاب الحيض ،باب الوضوء مما مست النار ( . ) 350

3

 -اإلحكام  ، 004/3 ،االعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث 108/1 ،

4

 -المسند  :أحمد بن حنبل الشيباني  ،المكتب اإلسالمي  ،بيروت  ،ط1278 ، 0م  ،ج ، 4ص -100

5

 -صحيح البخاري ،كتاب الصوم  ،باب الحجامة والقيء للصائم  ،رقم الحديث ( . ) 1837

.103
6

 -ناسخ الحديث ومنسوخه ،المرجع السابق  ،ص .144

7

 -اإلحكام  ، 022/3 ،المستصفي من علم األصول  ،381/1 ،االبهاج . 1131/0 ،

32

ومثالـــه :
الر ِ
 .1عن معاوية قال  :قال رسول اهلل (( --من ِ
ابعة
شرب
الخمر فاجلِدوه فإن عاد في َّ
َ

فاقتُلوه(( (.)1

إن من ِ
الخمر فاجلِدوه فإن
شرب
 .2عن جابر بن عبد اهلل عن النبي  --قال َّ (( :
َ
الر ِ
الر ِ
بي  --بعد ذلك ٍ
ثم أ ُِتي َّ
برجل قد ِ
ابعة فضربه ولم
شرب في َّ
عاد في َّ
ابعة فاقتُلوه)) قالَّ :
الن ُّ
يقتُ ْله(.)2

ويشهد لحديث جابر ما رواه الزهري عن قبيصة بن ئؤيب عن النبي  --نحو هــذا قال:
فرفع القتل وكانت رخصة (.)3
وقد أجمع العلماء على أن حديث معاوية منسوخ بحديث جابر رضي اهلل عنه  ،وعليه
ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين واألئمة األربعة إلى أن شارب الخمر ال يقتل
بعد الرابعة وأن القتل منسوخ(.)4

1

 -سنن الترمذي  ،كتاب الحدود عن رسول اهلل  ،باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة

فاقتلوه،رقم الحديث (. )1444
2

 -س نن الترمذي  ،كتاب الحدود عن رسول اهلل  ،باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة

3

 -سنن أبي داود  ،كتاب الحدود  ،باب إذا تتابع شرب الخمر  ،رقم الحديث (. )4485

4

 -االعتبار  ، 721/0 :نيل األوطار ،184/7 ،سبل السالم . 1305/4 ،

فاقتلوه .
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الفصل الثالث
أمثلة تطبيقية من السنة
على النسخ

30

قال صلى اهلل عليه وسلم (( :من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في اآلخرة)) (.)1
بل أن نذكر بعض األحاديث المنسوخة في اللباس واألشربة واألحاديث الناسخة لها ،يجدر
بنا أن نشير إلى طرق معرفة الناسخ من المنسوخ ،حيث تنحصر في ثالثة أمور:
 -1التصريح من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بذلك :كحديث بريدة رضي اهلل عنه في
وفيه (( :كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر اآلخرة)) (.)2
 -2النص على ذلك من أحد الصحابة رضوان اهلل عليهم :كقول جابر بن عبد اهلل  -رضي
كان ِ
ِ
األمر ِ
رسول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم  ،تَْر َك الوضو ِء ِ ،م َّما
ين ِمن
آخ ُر
اهلل عنهماَ (( :-
َ
مس ِت َّ
الن ُار)) (.)3
َّ
وقال الزهري (( :كانوا يرون أن آخر األمرين من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هو الناسخ
لألول)) .
 -3معرفة التاريخ :كحديث شداد بن أوس رضي اهلل عنه في سنن أبي داود (( :أفطر الحاجم
والمحجوم))  ،فقد جاء في بعض الطرق أن الحديث كان في زمن الفتح ،ف ُنسخ بحديث ابن
عباس رضي اهلل عنهما (( :أن النبي صلى اهلل عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم في حجة
الوداع)) (.)4
نسخ إباحة لبس الحرير والذهب للرجال المنسوخ :عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه أن
ٍ
سندس  -وذاك قبل أن
أكيدر دومة الجندل أهدى إلى نبي اهلل صلى اهلل عليه وسلم ُج ّبة من

ينهي عن الحرير -فلبسها ،فعجب الناس منها ،فقال النبي  (( : --والذي نفسي بيده -

()5
ِ
سور بن مخرمة رضي
ثال ثًا ،-لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذه))  ،وعن الم ْ

اهلل عنهما قال (( :قسم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أقبي ًة ،ولم يعط مخرم َة شيئاً ،فقال

1
2

َّ
سلِم  ،رقم الحديث
البخار ُّ
أخر َجه ُ
وم ْ
 َي ،رقم الحديث ( )5832واللفظُ لهُ ،
سلِم  ،رقم الحديث (.)1433
 -صحيح ُم ْ

(.)0262

3

 -سنن النسائي ،كتاب الطهارة ،باب  :ترك الوضوء مما غيرت النار (  ، ) 185أخرجه أبو داود حديث رقم

4

 -رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح حسن

5

 -رواه البخاري

( ،)192والنسائي حديث رقم ( )181واللفظ

له.

.

.
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مخرمة :يابني ،انطلق بنا إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فانطلقت معه ،فقال :ادخل
وادعه لي ،فدعوته له وعليه قباء من ديباج مزرر بذهب))..

()1

.

واألقبية جمع قَباء بفتح القاف وهو نوع من الثياب ضيق من لباس العجم .في الحديثين
داللة على أن لبس الحرير والذهب كانا مباحين للنساء والرجال في أول األمر.
الناسخ  :عن عمر رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال (( :من لبس الحرير في
الدنيا لم يلبسه في اآلخرة)) ( .)2وعن أبي موسى األشعري رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم قالُ (( :حِّرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل إلناثهم)) (.)3
وهذا يدل على نسخ إباحة الحرير والذهب للرجال ،حيث صار ذلك محرماً على الرجال
واستمرت إباحته للنساء؛ ألن هذين الحديثين متأخرين.
نسخ النهي عن الشرب في األوعية والظروف كان من عادة الجاهلية وضع النبيذ في
مسكرً ،وربما شربه ولم يعلم باستحالته
ا
خمرً؛ ألن لها قوة تسرع باستحالته
ا
أوعية لتتحول
(الدباء:
مسكرً ،فنهى النبي صلى اهلل عليه وسلم عن الشرب بها ،واألوعية كانت تتخذ من:
ا
ّ

الجرة
ويتخذ منه
ٌ
القرع اليابس) ،أو من( :النقير :أصل النخلة ُينقر ُ
ظرف) ،أو من( :الحنتمّ :
المقير :اإلناء المطلي بالقار).
الخضراء) ،أو من( :المزفّت و ّ

المنسوخ :عن أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال لوفد عبد
القيس (( :ال تشربوا في ٍ
دباء ،وال حنتم))
مقي ٍر ،وال ّ
نقير ،وال ّ

()4

.

نت َن َه ْيتُ ُك ْم َع ِن
الناسخ :عن ُبريدة رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قالُ ..(( :ك ُ
ش ْي ًئا وَال يحِّرم ُه ،و ُك ُّل م ِ
ِ
الظُّر ِ
ام)) ( . )5وفي هذا
وف أ َْو َ
وفَ ،وِا َّن الظُُّر َ
ظ ْرفاً َال ُيح ُّل َ َ ُ َ ُ َ ُ ْ
ُ
سك ٍر َح َر ٌ
الحديث داللة على جواز االنتباذ في كل األوعية ومنها :الحنتم والنقير والدباء والمزفّت،
شريطة أن ال يكون قد بلغ التخمر واإلسكار ،وهو ناسخ للحديث األول ألنه متأخر عنه.
1
2
3

 رواه الترمذي  ،حديث صحيح حسن -رواه البخاري  ،حديث صحيح حسن

 -رواه الترمذي  ،حديث صحيح حسن

4

 -رواه

مسلم.

5

 -رواه

مسلم.

.
.
.
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الخاتمة
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه وسلم ومن سار على
نهجه واتبع سننه إلى يوم الدين  ،أما بعد ...
تبين للباحثة مما سبق أن علم "الناسخ والمنسوخ" من العلوم الشرعية األساسية

التي ال يجوز لطالب علم أو عالم يقضي بين الناس أو يفتيهم أن يقدم على ذلك إال بعد
أن يكون ملم بعلم الناسخ والمنسوخ ويعرف الناسخ والمنسوخ في كتاب اهلل ،وكما ثبت
جواز النسخ في كتاب اهلل من السنة ونقل الصحابة واجماع األمة .
وأن النسخ كما هو واقع في القرآن الكريم كذلك يوجد بالسنة النبوية ناسخ ومنسوخ،
وأن القرآن ينسخ القرآن كما ينسخ السنة ،وأنه كما تبين لنا صحة نسخ السنة بالسنة
فهي تنسخ القرآن الكريم.

وأن النسخ ال يقع إال في األحكام العملية بخالف االعتقاد واألخبار المجردة.
كما أن النسخ ال يعرف بدليل عقلي  ،وال قياسي  ،وذلك ألن النسخ إما رفع الحكم

الشرعي  ،أو بيان مدة انتهائه  ،وكالهما ال طريق للعقل إلى معرفته  .ولو كان للعقل
طريق إلى معرفة النسخ بدون النقل ; لكان له طريق إلى معرفة ثبوت األحكام بدون
النقل  ،وليس كذلك.

كما أنه اتضح أن اهلل انتهج النسخ في اإلسالم إما تخفيفاً علينا أو زيادة التفضل

واألجر وامتحاناً لنا ولقبولنا وأيضاً تدرج في ترك المحرمات كالخمر ،وكذلك وليس
شرطاً ًً أن يتبين الحكمة من النسخ دائماً .

ومن هنا تتضح أهمية "الناسخ والمنسوخ" في العلم الشرعي ،وأنه علم أساسي لمعرفة

األحكام الشرعية التي قد تخفى علينا وقد تبين ما يكون ظاهـره التعارض .
ند َغ ْي ِـر اللّ ِـه لَوج ُـدواْ ِف ِ
ان ِم ْن ِع ِ
اخ ِتالَفـاً َك ِثيـ ارً 
يـه ْ
فإننــي ال أملك إال أن أقولَ  :ولَ ْو َك َ
ََ

(. )1

 -1سورة النساء  ،اآلية . 80 :
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وقد توصلت الباحثة من خالل بحثها إلى النتائج والتوصيات التالية:
ً  :أهم نتائج البحث :
أوَّلًً
ال بد للدارس والباحث فـي العلـوم الشـرعية ووجوبـه مـع خطـورة التهـاون فـي طلبـه،
كما ظهر في المعنى اللغـوي واالصـطالحي للناسـخ والمنسـوخ مـن خـالل البحـث  ،وكـذلك
أنواع النسخ في األحاديث النبوية ،ومحله وزمانه.
ومن هنـا ظهـرت األدلـة النقليـة والعقليـة علـى جـواز النسـخ عقـالً ووقوعـه شـرعاً  ،مـع
بيــان بعــض ِ
الح َكـم التــي أرادهــا اهلل مــن وقــوع النســخ أال لــه الخلــق واألمــر تبــارك اهلل رب

العالمين .

وظهر أن القائلين بالنسخ مـنهم المسـرفون ،ومـنهم المعتـدلون ،فالمسـرفون هـم الـذين
تجــاوزوا المعقــول والمقبــول ،وجمع ـوا بــين النســخ وغيــره ،وقــد تمــايزت عــن بعضــها فــي
زمانهم ،حتى جاء اإلمام الشافعي ليحدد معالم هذه العلوم.
وأما المعتدلون فهم الذين يقولون بالنسخ في حدوده ،فلم ينفوه كالمنكرين ،ولـم يتوسـعوا
فيه كالمسرفين ،وقد سـار المعتـدلون علـى طريقـة الشـافعي فـي الجانـب التطبيقـي آليـات
الناسخ والمنسوخ.

ً  :أهم التوصيـــــات :
ثانيا
توصي الباحثة بالتوصيات اآلتيـة والتـي تضـعها لدارسـي العلـوم الشـرعية كـي تكـون
اء أكان ذلك فـي القـرآن الكـريم أو
نبراساً لهم و
اهتداء عند دارستهم للناسخ والمنسوخ سو ٌ
ً
األحاديث الشريفة .
 -1ال يجوز إحداث نسخ بعد موت رسول اهلل  --وانقطاع وحي السماء.
 -0ال يجــوز النســخ فــي األخبــار الماضــية أو الحاضــرة أو المســتقبلة  ،باســتثناء األخبــار
التي بمعنى األمر والنهي.
 -3ال يجوز النسخ في العقائد وأصول الشرائع وأمهات األخالق  ،فآياتهـا محكمـة ليسـت
محالً للنسخ.
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 -4ال يجوز النسخ فيما يتعلق بصفات اهلل تعالى التي ال يعتريها تغيير وال تبديل.
 -5األحكــام المؤقتــة بوقــت ال تكــون مح ـالً للنســخ ،ألن حكمهــا ينتهــي بانتهــاء وقتهــا
المحدد .

 -6األحكام المؤبدة ليست محالً للنسخ  ،ألن ذلك يؤدي إلـى البـداء  ،وهـي الظهـور بعـد
الخفاء  ،وهو محال على اهلل تعالى .

 -7النسخ فيه تيسير على األمة  ،ورحمة من اهلل بخلقه  ،ومراعاة ألحوالهم وواقعهم
 -8قد تكون المصلحة في مشروعية الحكم المنسوخ في زمان دون زمـان  ،وهـو تعـالى
العليم الخبير البصير بمصلحة العباد.
وفـي الختام ال أدعي الكمال ،فما أصبت فمن اهلل وتوفيقه ،وما أخطـأت فمـن نفسـي
ومن الشيطان ،وأسأل اهلل السداد والرشاد وحسن القبول ،إنـه علـى مـا يشـاء قـدير ،وانـه
لنعم المولى ولنعم النصير .
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فهرسة اآليـــــات
ر.م

اآليــــــــــــــة

رقم
اآلية

موضع
اآلية

سورة البقرة
)1

ت ِ
ي ْؤِتي ِ
الح ْك َم َة فَقَ ْد أُوِت َي َخ ْي ارً
الح ْك َم َة َمن َي َ
اء َو َمن ُي ْؤ َ
ُ
ش ُ
َك ِثي ارً

62

)2

نسها َنأ ِ
ِ
ما َن ْنس ْخ ِم ْن ٍ
ْت ِب َخ ْي ٍر ِّم ْن َها أ َْو ِم ْثِل َها ألَ ْم
َ
آية أ َْو ُن َ
َ
َ
َن اللَّ َه علَى ُك ِّل َ ٍ ِ
ير
تَ ْعلَ ْم أ َّ
َ
ش ْيء قَد ٌ

126

)3

َفلَ ُن َولِّ َي َّن َك ِق ْبلَ ًة

س ِج ِد ا ْل َح َرِام
شْ
اها فَ َو ِّل َو ْج َه َك َ
ض َ
تَْر َ
ط َر ا ْل َم ْ
وه ُك ْم َ
فَ َولُّوا ُو ُج َ
ش ْط َرهُ

144

)4

ت إِ ْن تَر َك َخ ْي ار ا ْلو ِ
ِ
ص َّي ُة
َح َد ُك ُم ا ْل َم ْو ُ
ب َعلَ ْي ُك ْم إِ َذا َح َ
ض َر أ َ
ُكت َ
ً َ
َ
ين ِبا ْلمعر ِ
ِ ِ
وف
ل ْل َوال َد ْي ِن َواألَق َْرِب َ َ ْ ُ

182

)5

ِ
ِ
ِ
ِ
ير َو َم َنافعُ
َي ْ
سأَلُوَن َك َع ِن ا ْل َخ ْم ِر َوا ْل َم ْيس ِر ُق ْل في ِه َما إثْ ٌم َك ِب ٌ
لِ َّلن ِ
اس َوِاثْ ُم ُه َما أَ ْك َب ُر ِمن َّن ْف ِع ِه َما

012

)6

َّص َن ِبأَنفُ ِس ِه َّن
ين ُيتََوفَّ ْو َن ِمن ُك ْم َوَي َذ ُر َ
َوالَِّذ َ
ون أ َْزَواجاً َيتََرب ْ
ش ارً
ش ُه ٍر َو َع ْ
أ َْرَب َع َة أَ ْ

034

)7

ون أ َْزواجاً و ِ
َّ ِ
ص َّي ًة ِّأل َْزَو ِ
اج ِهم َّمتَاعاً
َوالَِّذ َ
ين ُيتََوف ْو َن من ُك ْم َوَي َذ ُر َ َ َ
إِلَى ا ْل َح ْو ِل َغ ْي َر إِ ْخ َار ٍج

042

ث َما ُكنتُ ْم
َو َح ْي ُ

15

17-13

02

02

13

02 -18

02 -18

النساء
)1

ند َغ ْي ِر اللّ ِه لَوج ُدواْ ِف ِ
ان ِم ْن ِع ِ
اخ ِتالَفاً َك ِثي ارً
يه ْ
َولَ ْو َك َ
ََ
38

80
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المائدة
)2

ت علَ ْي ُكم ِنعم ِتي ور ِ
ِ
يت لَ ُك ُم
ض ُ
ا ْل َي ْوَم أَ ْك َم ْل ُ
ت لَ ُك ْم دي َن ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُ َ ْ ْ َ َ َ
ِ
سالَ َم ِديناً...
اإل ْ

)3

ُّها
َيا أَي َ

ض َّل إِ َذا
الَِّذ َ
ض ُّرُكم َّمن َ
س ُك ْم الَ َي ُ
آم ُنواْ َعلَ ْي ُك ْم أَنفُ َ
ين َ
إِلَى اللّ ِه َم ْر ِج ُع ُك ْم َج ِميعاً

)4

ين َعلَى ا ْل ِقتَ ِ
ُّها َّ
الن ِب ُّي َحِّر ِ
ال إِن َي ُكن ِّمن ُك ْم
ض ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
َيا أَي َ
ون َي ْغلِ ُبواْ ِم َئتَ ْي ِن َوِان َي ُكن ِّمن ُكم ِّم َئ ٌة َي ْغلِ ُبواْ
ِع ْ
صا ِب ُر َ
ش ُر َ
ون َ
ون
ين َكفَُرواْ ِبأ ََّن ُه ْم قَ ْوٌم الَّ َي ْفقَ ُه َ
أَْلفاً ِّم َن الَِّذ َ

اهتَ َد ْيتُ ْم
ْ

3
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األنفــــــــــــال
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النـــــــــور
)5

ول ت ْقبلُوا لهُ ْم شهادة

)6

إِ َّنا ُك َّنا َنستَ ِ
ون
نس ُخ َما ُكنتُ ْم تَ ْع َملُ َ
ْ

)7

ام إِلَى الَّ ْلي ِل
ثُ َّم أ َِت ُّمواْ ِّ
الص َي َ

4
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القيامة
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فهرسة األحاديث
الحديث

ت
-1

احتجم النبي  --وهو صائم

-2

أن النبي صلى اهلل عليه وسلم احتجم وهو محرم صـائم
في حجة الوداع

-3

الرابعـ ِ
إن مـــن شـ ِ
ــة
َّ
ــرب الخمـ َــر فاجلِـــدوه فـــإن عـــاد فـــي َّ
فاقتُلوه
بــاب نهــي رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم عــن نكــاح
سول اللَّ ِه َ " :--ن َهـى عـن ُمتْ َع ِـة
المتعة آخ ارً " .وأ َّن َر َ
وم الحم ِر اإل ْن ِسي ِ
الن ِ
ِ
َّة
وم َخ ْي َب َرَ ،
ِّ َ
وع ْن أ ْكل لُ ُح ِ ُ ُ
ساء َي َ
س ِت َّ
الن ُار
تََو َّ
ضؤوا ِم َّما َم َّ
ُحـ ِّــرم لبـــاس الحريـــر والـــذهب علـــى ذكـــور أمتـــي وأحـــل

-7

رخــص رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم عــام أوطــاس

-4

-5
-6

إلناثهم

في المتعة ثم نهى عنها
-8

فرفع القتل وكانت رخصة

-9

ـي،
ـي وأقضــانا علـ ّ
قــال عمــر رضــي اهلل عنــه :اقرؤنــا أبـ ّ
أبيــا يقــول :ال أدع
ـي ،وذلــك أن ّ
وانــا لنــدع مــن قــول أبـ ّ
شيئا سمعته مـن رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم وقـد

مصدره

موأعه

صحيح البخاري

08

رواه أبو داود والترمذي

31

سنن الترمذي

02

صحيح بخاري

01

صحيح مسلم

08

رواه الترمذي

30

صحيح مسلم

02

سنن أبي داود

02

رواه البخاري

14

قال اهلل تعالى( :ما ننسخ من آية أو ننسأها
-11

قسـم رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وسـلم أقبيـةً ،ولــم يعــط
مخرمـــ َة شـــيئاً ،فقـــال مخرمـــة :يـــابني ،انطلـــق بنـــا إلـــى

-11
-12

-13

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فانطلقت معه... ،
ان ِ
ِ
األمـر ِ
رسـول اللَّ ِـه ،--تَ ْـر َك الوضـو ِء،
ين ِمـن
آخ ُر
ك َ
َ
مس ِت َّ
الن ُار
ِم َّما َّ
ــن الظُّـــر ِ
ــت َن َه ْيـــتُ ُك ْم َعـ ِ
وف أ َْو ظَ ْرفـــاً َال
وفَ ،وِا َّن الظُّـ ُــر َ
ُكنـ ُ
ُ
ش ْي ًئا وَال يحِّرم ُه ،و ُك ُّل م ِ
ِ
ام
ُيح ُّل َ َ ُ َ ُ َ ُ ْ
سك ٍر َح َر ٌ
كنـــت نهيـــتكم عـــن زيـــارة القبـــور فزوروهـــا فإنهـــا تـــذكر
اآلخرة.
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رواه الترمذي
سنن النسائي – والبخار
ومسلم

30

31-07

رواه مسلم

30

صحيح مسلم

31-07

-14
-15
-16
-17
-18
-19
-21

ال تشربوا في ٍ
دباء ،وال حنتم
مقي ٍر ،وال ّ
نقير ،وال ّ
اويال ِت ،وال العمـ ِ
ِ
ـــر ِ
ـــائ َم ،وال
ـــيص ،وَال َّ
ســــوا القَمـ َ
ال تَ ْل َب ُ
السـ َ
ََ
ِ
س..... ،
َ
الب َران َ
ـــد
ـــمس ،وال بعـ َ
ال صــــالةَ بعـ َ
ـــد الفجــــر حتــــى تطلُـ َ
ـــع الشـ ُ
ِ
الشمس
ب
تغر َ
ُ
العصر حتى ُ
من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في اآلخرة

الر ِ
من ِ
ابعة فاقتُلوه
شرب
الخمر فاجلِدوه فإن عاد في َّ
َ
ت ِب ُّ ِ ِ
ُن ِ
ش ْه ٍر
يرةَ َ
ص ْر ُ
الر ْعب َمس َ

والذي نفسي بيده -ثال ثًا ،-لمناديـل سـعد بـن معـاذ فـي

الجنة أحسن من هذه

رواه مسلم
صحيح بخاري
ابن ماجه
رواه البخاري

30 -31

سنن الترمذي

02

صحيح بخاري

04

رواه البخاري

31

القرآن الكريم  :برواية اإلمام قالون عن نافع المدني .
 -1القاموس المحيط  ،مادة ( ن س خ )

41

03
04

فهرسة المصادر والمراجع

أوَّلً  :المعاجم اللغوية .

30

 -2لسان العرب ،ابن منظور ،دار صادر ،بيروت  ،مادة ( ن س خ ) .
 -3مختار الصحاح  ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي  ،دار الحديث  ،القاهرة
 -4المصباح المنير ،للرفاعي ،دار القلم  ،بيروت  ( ،ح.ل.م ) .
 -5المعجم الوسيط  ،إبراهيم مصطفى  ،أحمد الزيان  ،حامد عبد القادر  ،محمد النجار.
 -6معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس القزويني الرازي ،أبو الحسن( ت  325 :هــ) ،تحـق عبدالسـالم
محمد هارون ،دار النشر مكتبة الفكر دمشق ،طبعة 1322هـ1272 -م  ،مادة ( ن س خ ) .
 -7الجامع ألحكام القرآن  ،للقرطبي  ،ج.5

ً  :الكتب الفقهية .
ثالثا
-1

اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي  ،دار الكتب العلمية ،
بيروت – لبنان  ،تحقيق وتعليق  :شعبان محمد إسماعيل ،ط1416 ، 1هـ1225 -م  ،ج0

-2

أحكام النسخ في الشريعة اإلسالمية ،د.علي جمعة ،دار النشار؛ د .محمد وفا ،دار الطباعة
المحمدية 1284 ،م.

-3

اإلحكام في أصول األحكام  ،أبي محمد علي بن أحمد بن حزم األندلسي  ،تحقيق  :محمد تامر ،
دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،ط 0224 ، 1م  ،ج.3

-4

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول  ،محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني
اليمني (1173هـ ـ 1052هـ1834-1752 ،م) ،المحقق :الشيخ أحمد عزو ،دار مكتبة الجيل
الجديد ،صنعاء  ،ج 0

-5

االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار ،أبي بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمذاني
(ت  584 :هـ)  ،ج .1

-6

البرهان في علوم القرآن ،للزركشي دار الكتب العلمية بيروت ،ط ، 1ج1428 ،0ه 1288-م.

-7

التوضيح على التنقيح  ،عبيد اهلل بن مسعود ( الملقب بصدر الشريعة ) المطبعة الخيرية  ،مصر،
1300هـ ،ج .0

-8

جامع البيان  ،البن جرير الطبرى عند تفسير قوله تعالى( :ما ننسخ من آية أو ننسها…) ،ج1

-9

جامع البيان عن تأويل أي القرآن ،محمد بن جرير الطبري (ت312 :هـ) ،ت  :أحمد شاكر ،دار
النشر مؤسسة الرسالة بيروت – لبنان  ،ط1422 ، 1هـ 0221 -م ،ج .05

 -11شرح مختصر ابن الحاجب ،لقطب الدين الشيرازي
 -11شرح مسلم  ،للنووي  ،ج . 3
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 -12كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم ،البزدوي ،ج .3
 -13لباب المحصول في علم األصول  ،لإلمام العالمة األصولي المالكي  ،الحسين بن رشيق المالكي
(ت  630هـ)  ,هو مختصر لكتاب " المستصفى" الذي يعتبر من أمهات الكتب المشهورة في علم
األصول اإلمام العالمة "الغزالي"  ،دار النوادر للنشر والتوزيع ،سوريا ج. 1
 -14المسند  :أحمد بن حنبل الشيباني  ،المكتب اإلسالمي  ،بيروت  ،ط1278 ، 0م  ،ج.4
 -15مناهل العرفان في علوم القرآن ،حكمة اهلل في النسخ ،محمد عبد العظيم الزرقاني  ،المكتبة
الشاملة الحديثة
 -16منهج الفرقان في علوم القرآن ,محمد على سالمة ،مطبعة شب ار القاهرة سنة 1238 -1237م،ج
.0
 -17ناسخ الحديث ومنسوخه ،أبو حفص عمر بن أحمد ( ابن شاهين ) ،تحقيق :الصادق الغرياني،
دار الحكمة طرابلس  ،ط1226 ، 0م
 -18الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ،أبو بكر محمد بن عبد اهلل المالكي بن العربي ،دار الكتب
العلمية مصر ،ج .1
 -19نهاية السول شرح منهاج الوصول  ،لإلمام جمال الدين عبد الرحيم اإلسنوي ،دار الكتب العلمية -
بيروت -لبنان ،ط1402 ،1هـ1222 -م .
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