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  حقيقة النسخ بين الرفع والبيان دراسة أصولية مقارنة

  عمر بن علي حممد أبو طالب

  . السعودية- جامعة امللك خالد  –كلية الشريعة  -  قسم أصول الفقه 
  oaalslami@kku.edu.sa : البريد االلكتروني

  :الملخص 

 ائل النسخ، وهذه املسألة تتعلق حبقيقةهذا البحث يكشف عن مسألة مهمة من مس
حقيقة النسخ بني الرفع "بيان؟ وهلذا جاء عنوان البحث  هل هو رفع أو :النسخ

اجلانب  :وهلذه املسألة أمهيتها عند األصوليني من جانبني .دراسة أصولية مقارنة" لبيانوا

 اخلالف بينهما ترتب عليه خالف األصوليني يف تعريف مصطلح َّأن: األول
وقد  . اخلالف فيها مبين على مسألة كالمية وأخرى عقديةَّأن: واجلانب الثاين.النسخ

ًواصطالحا، مث عقدت مبحثا حررت فيه حمل مهدت للمسألة بتعريف النسخ لغة   ِّالنزاعً

والرتجيح، مث عقدت  كل قول مع املناقشة  يف أدلة آخرًاوبينت أقوال أهل العلم، ومبحث
ًمبحثا ثالثا لبيان منشأ اخلالف، ورابعا ً مث ختمت البحث بنتائج  .وع اخلالف لبيان لنً

، وهو ما رآه بعض معنويخالف  اخلالف بني األصوليني يف حقيقة النسخ َّأن: منها

األصوليني، وهو الذي ترجح عندي، حيث إنه ترتب على اخلالف مسائل أصولية، 
  ".نسخ الفعل قبل التمكن من الفعل"، ومسألة "نسخ األخبار"مثل مسألة 

  .صولية أ- راسة د–  بيان-  رفع-  نسخ: الكلمات المفتاحية
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The reality of transcription between upload and 

statement is a comparative fundamentalist study 

Omar bin Ali Muhammad Abu Talib 

Department of Fundamentals of Jurisprudence - College 
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abstract: 
This research reveals an important issue of transcription 

issues, and this issue relates to the fact of transcription: is 

it a lift or a statement? Hence the title of the paper, "The 

Reality of Transcription between Lifting and 

Displaying," a comparative fundamentalist study. This 

issue has its importance in the fundamentalists from two 

aspects: The first side: that the dispute between them 

resulted in the difference of the fundamentalists in 

defining the term transcription. And the second aspect: 

that the dispute in it is based on a verbal and other 

contractual issue. She paved the issue by defining 

transcription in language and idiom, then she held a 

paper in which she edited the subject of the dispute and 

clarified the sayings of the scholars, and another topic in 

the evidence for every saying with discussion and 

weighting, then held A third topic to explain the origin 

of the dispute, and a fourth to indicate the type of 

dispute. Then the research concluded with results 

including: that the dispute between the fundamentalists 

in the reality of transcription is a moral difference, which 

some fundamentalists saw, and it is the one that favors 
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me, since it resulted in the dispute fundamentalist issues, 

such as the issue of "copying news", and the issue of 

"copying the verb before being able to act ". 

Keywords: copy - upload - statement - study - 

fundamentalism. 
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النسخ من مباحث علم أصول الفقه املهمة، ويكفي من أمهيته، أ�م عدوا 

ًمعرفة الناسخ واملنسوخ من شروط االجتهاد، وقد نال من حيث التأصيل حظا وافر  منا ً
من التحرير به عناية األئمة األعالم، فبسطوا يف مصنفا�م مسائلة بالقدر الالئق 

  ".حقيقة النسخ بني الرفع والبيان"والتقرير واحلجاج، ومن تلك املسائل مسألة 

� �
������������� �

مما ال شك فيه أن ملسألة حقيقة النسخ بني الرفع والبيان، أمهية كربى تظهر من 

  .خالل عدة أمور
ل الفقه، وهو أن املوضوع يتعلق مببحث مهم من مباحث علم أصو: ًأوال

  .ي بعناية كبرية من األصوليني وغريهم من أهل العلممبحث النسخ الذي حظ

ن هذه املسألة هي اليت أدت إىل اختالف وتنوع تعريفات األصوليني أ: ًثانيا
واعلم أن «: قال حيث ؛ رمحه هللا)١(ملصطلح النسخ، كما ذكر ذلك ابن السبكي

وحاصل اخلالف : مث قال...  القول يف تعريف النسخة قد أكثرواأئمتنا وأئمة املعتزل

  .)٢ (»....يرجع إىل أن النسخ رفع أو إثبات؟ وفيه قوالن مشهوران 
بقاء « على مسألة كالمية، وهي مسألة  اخلالف يف هذه املسألة مبينَّأن: ًثالثا

وللخالف يف أنه رفع أو «: ، فقالسبكي ، وقد ذكر ذلك ابن ال»األعراض

                                           
عبــــدالوهاب بــــن علــــي بــــن متــــام الــــسبكي، تــــاج الــــدين، شــــافعي املــــذهب مــــن : ابــــن الــــسبكي )١(

انظـر . هــ٧٧١ والده، مات سـنة  بدأ تصنيفهوكذلك أمت مجع اجلوامع الذي" اإل�اج: "نفاتهمص

 ).٢/٤٢٥(، والدرر الكامنة )٣/١٠٤(طبقات الشافعية، البن قاضي شهبة : ترمجته يف

 ).٤/٣٨( رفع احلاجب )٢(
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 زوال األعراض بالذات أو َّبيان أصل أصيل، وهو اختالف املتكلمني يف أن
  .)١(»بالضد؟

 وهي مسألة  مسألة عقدية،َّأن اخلالف يف هذه املسألة مبين على: ًرابعا

  . رمحه اهللا )٢(يفالطوليني، كما ذكر التحسني والتقبيح العق
��������������������� �

  . ما سبق من األمهية– ١

  . مل أجد دراسة مستقلة تتعلق مبوضوع البحث يف حدود علمي القاصر– ٢
 يف بيان نوع اخلالف يف املسألة ،فمنهم من قطع بأن  كالم األصولينيتنوع– ٣

ومنهم من ذكر أنه حيتمل أن يكون لفظيا ،ومنهم من قطع بأنه لفظي اخلالف معنوي ،

  . معنويا كما حيتمل أن يكون
������������� �

  .عند األصوليني  بيان حقيقة النسخ – ١

  .حتقيق القول يف بيان نوع اخلالف – ٢
  .بيان املسائل األصولية املرتتبة على نوع اخلالف -٣

������������������ �

 سواء كان عند مع كثرة الدراسات اليت كتبت عن النسخ بشكل عام،
  .جد دراسة تتعلق حبقيقة النسخ هل هو رفع أو بيان؟، إال أنين مل أاألصوليني أم غريهم

������������ �

  .»مقدمة، ومتهيد، وأربعة مباحث، وخامتة«قسمت البحث، إىل 
  .»أمهية البحث، وأسباب اختياره، وخطة البحث، واملنهج«: وفيها: المقدمة

  .ًتعريف النسخ لغة: ًأوال: تمهيد

  .ًتعريف النسخ اصطالحا: ًثانيا        

                                           
 ).٤/٣٨( رفع احلاجب )١(

وشــرحه يف " البلبــل" مــن مــصنفاته ســليمان بــن عبــد القــوي الطــويف، حنبلــي املــذهب،: الطــوفي )٢(

 ).٢/٣٦٦(الذيل يف طبقات احلنابلة : انظر ترمجته يف. هـ٧١٦أصول الفقه، مات سنة 



        

 

 
 

  
 

٣٥٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بني الرفع والبيان درا

  .حقيقة النسخ بني الرفع والبيان، وفيه مطلبان: حث األولالمب
  .ِّالنزاعحترير حمل : املطلب األول

  .بيان مذاهب أهل العلم: املطلب الثاين

  .فيه ثالثة مطالبو. أدلة أهل العلم يف املسألة ومناقشتها: المبحث الثاني
  .  بأن النسخ رفع ومناقشتها القائلني أدلة: املطلب األول

  .بأن النسخ بيان ومناقشتها القائلني ةلأد:  الثايناملطلب

 يف حق املكلف ،بيان يف حق اهللا دليل القائلني بأن النسخ رفع: املطلب الثالث
  .ومناقشته 

  .الرتجيح :املطلب الرابع 

  .منشأ اخلالف: املبحث الثالث
  .نوع اخلالف: املبحث الرابع

  . أهم النتائج والتوصياتوفيها: الخاتمة

  .المصادر والمراجعفهرس 
������������� �

  :اتبعت في كتابة هذا البحث

، وذلك بتتبع آراء األصوليني الذين تناولوا املوضوع  المنهج االستقرائي– ١
  .ًبالبحث والتحرير، موضحا كل رأي ودليله

  : الوصفيي المنهج التحليل– ٢

  .هوذلك بتحليل اآلراء ونقدها والرتجيح، وبيان األسس اليت قامت علي
�������������� �

 مجع اآلراء واألدلة، مث حتليلها ونقدها، وبيان الراجح.  

 األصلية ق املعلومات من مصادرها توثي.  
 ترمجة األعالم الوارد ذكرها يف البحث. 

  تاريخ الوفاة األقدم من حيث ترتيب املصادر واملراجع باعتبار.  
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:  ������������������������� �

  :ٍأن النسخ جييء يف لغة العرب ملعان، وأمههاذكر أئمة اللغة 

  .رفعته وأزالته: أي.  الشمس الظلت، نسخومنه قوهلم: اإلزالة: ًأوال

 غري�ا، ومنه : أي»نسخت الريح آثار الديار«:  قوهلهمومنه: لتغيريا: ًثانيا
  .لةه من حالة اإلنسانية إىل هذه احلاّنسخه وغري: أي» اًد اهللا قرنسخه«: ًأيضا قوهلم

  .»إذا حولته إىل غريهاما يف اخللية  نسخت «:  قوهلمومنه: النقل: ًثالثا

فيه  كتبت ما اإذ» نسخت الكتاب«:  قوهلممنهو: الكتابة عن معارضة: ًرابعا
ًي مقابلة للمكتوب كلمة بكلمة وحرفا حبرفمعارضة، أ

)١(.  

شبيه «أو » لما يشبه النق«: وعرب مجاعة من األصوليني عن املعىن الرابع بقوله

 إذ املكتوب مل ينقل بل هو ًسخ الكتاب ليس نقال على احلقيقة؛ ألن ن:قالوا» النقل
ًما يف األصل صار مثله موجودا يف َّأن ٍباق بعد النسخ، وإمنا هو مشبه للنقل من جهة  

ًالفرع حرفا ومعىن
)٢(.  

 أو ًوذكر األصوليون خالفا يف أن النسخ هل هو حقيقة يف الرفع واإلزالة،
حقيقة يف النقل؟ أربعة مذاهب هلم، فمن قائل باألول، ومن قائل بالثاين، وقائل 

  .)٤( )٣(باالشرتاك اللفظي، وقائل باالشرتاك املعنوي املعرب عنه بالتواطؤ

                                           
، ولـــسان العـــرب )٥/٤٢٤(، ومقـــايس اللغـــة )١/٤٣٣(، والـــصحاح )٤/٢١٥( العـــني : انظـــر)١(

 .، مادة نسخ)٣/٦١(
، وروضــــة ٣٠٧ النظــــر ص وبــــذل) ٤/٥(، والوصــــول إىل األصــــول )١/٣٩٤( املعتمــــد : انظــــر)٢(

، )٢/٢٥١(، شرح خمتصر الروضة )٢١٣ص (، وشرح الورقات البن الفركاح )١/٢٨٣(الناظر 
، ورفــــع النقــــاب عــــن تنقــــيح )٥/١٩٥(، والبحــــر احملــــيط )٣/٢٣٢(وكــــشف األســــرار للبخــــاري 

، وثبـــوت النـــسخ قبـــل علـــم املكلـــف لـــشيخي األســـتاذ الـــدكتور عبـــدالرمحن )٣/١٨٤(الـــشهاب 
 ).٢١٤ص (القرين 

، فـــواتح الرمحـــوت )٣/٤٠(، التقريـــر والتحبـــري )٣/١٧٨(تيـــسري التحريـــر : انظـــر هـــذا القـــول يف )٣(
)٢/٥٣.( 

  �ايـةو،)٣/٢٨٠(احملـصول للـرازي و، )٢/٥٣(، وأصـول السرخـسي )١/٤١٨(املعتمد :  انظر)٤(

  ).٣/١٨٥(، رفع النقاب )٣/١١١١(، أصول الفقه البن مفلح )٦/٢٢١٣(الوصول 
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  .مث ذكر بعضهم أن اخلالف يف هذا لفظي
 ْنَمَف عليه جواز النسخ بال بدل،  ينبيناخلالف معنوي«: )١(رهانَوقال ابن ب

ْيف النقل جوز النسخ بال بدل، ومنقال بأن النسخ حقيقة يف اإلزالة جماز   قال بأنه َ

  .)٢(»حقيقة فيهما منع النسخ بال بدل
  

ًى احلقائق العرفية، وأيضا  بعضهم بأن هذا البناء ضعيف؛ ألن املدار علوتعقبه
 كما نقلت ين على أن النسخ االصطالحي نقل من احلقيقة اللغوية إىل الشرعية،فهو ينب

ن الظاهر أنه كنقل الصالة من الدعاء إىل الصالة الشرعية املعروفة، وهو ضعيف؛ أل

  .)٣( إىل ذوات األربع، فنقل من األعم إىل األخصالدابة مما يدب

� �
������������������������������� �

لقد اختلف األصوليون يف تعريف النسخ وتعددت عبارا�م يف ذلك، حىت قال 

  .)٥(»� اإلدراك جداريًهرة فيه أفرادا، وهو أمر عساملوقد تقطعت «: )٤(ريبابن الع

                                           
الوصول إىل :  شافعي أصويل، من مصنفاتهد بن علي بن برهان البغدادي، فقيهأمح:  برهانابن )١(

 طبقـات الـشافعية البـن قاضـي شـهبة :هـ، انظـر ترمجتـه يف٥١٨صول الفقه، مات األصول، يف أ

)١/٢٧٩.( 

، وهذا النقل غري موجود يف كتابه الوصول )٦/٢٩٧٤(والتحبري ) ٥/١٩٦( انظر البحر احمليط )٢(

 .ىل األصول البن برهانإ

النــــسخ قبــــل علــــم املكلــــف، لــــشيخي األســــتاذ الــــدكتور ثبــــوت ، و)٦/٢٩٧٤(التحبــــري :  انظــــر)٣(

 ).٢١٦ -٢١٥ص (عبدالرمحن القرين،

ا للخـالف واألصـول، ًأبو بكر، مالكي املذهب، متقنـ: يحممد بن عبد اهللا املعافر: ابن العربي )٤(

 الـديباج املـذهب : هـ، انظـر ترمجتـه يف٥٤٣مات سنة يف أصول الفقه، " احملصول"من مصنفاته 

 ).٢٨١ص(

 ).١٤٤ص ( احملصول )٥(
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 السبب يف اختالفهم يف تلك َّوقبل الشروع يف تلك التعريفات أريد أن اذكر أن
، واخلالف يف التعريفات مرتتب )١( بيان؟فات هو حقيقة النسخ، هل هي رفع أوالتعري

  .ًبياناأوًا رفعا على اخلالف يف حقيقة النسخ من حيث كو�

  
واعلم أن أئمتنا وأئمة املعتزلة قد أكثروا القول يف تعريف «: )٢(قال ابن السبكي

  . )٣("وحاصل اخلالف يرجع إىل أن النسخ رفع أو إثبات. النسخ

  
 ً موجز، حىت أعطي فكرة وتصورا عنلكن سأذكر هنا بعض التعريفات بشكل

  .مصطلح النسخ عند األصوليني

  
 الدال على ارتفاع احلكم الثابت طاباخل«:  بأنه)٤(م الباقالين اإلمافعرفه

  .)٥(»ً ثابتا، مع تراخيه عنهلكانباخلطاب املتقدم، على وجه لواله 

  

                                           
اختلــف يف «) ٢٠٣، ٥/٢٠٢(يط  قــال العبــادي يف زيادتــه، كمــا نقلــه عنــه صــاحب البحــر احملــ)١(

استقصاء : بيان استقصاء مدة العبادة، وقيل:  العمل يف املستقبل، وقيلإزالة فرض: النسخ فقيل

لعمـوم، وقيـل  لوجـب اسرتسـاله علـى عـدم ا علـى ضـرب مـن الرتاخـي بـدليل لـوالهيـف مـدة التكل

 .طع حكم توهم دوامهق:

ًعبدالرمحن بن علي السبكي، تاج الدين، شافعي املذهب، كان فقهيـا، أصـوليا، : ابن السبكي )٢( ً
، هـ٧٧١مات سنة » رفع احلاجب«، و»مجع اجلوامع«: ًماهرا يف احلديث والعربية، من مصنفاته

، والـــــــدرر الكامنـــــــة )٣/١٠٤( طبقـــــــات الـــــــشافعية البـــــــن حـــــــاجي شخـــــــصية :انظـــــــر ترمجتـــــــه يف

)٢/٤٢٥.( 

 ).٤/٣٨( رفع احلاجب )٣(

ًي، كـان بارعـا يف علـم ري بالقاضـبـاقالين املـالكي، والـشهأبو بكر حممد بن الطيـب ال: الباقالني )٤(
يف أصـول الفقـه، تـويف سـنة » التقريـب واإلرشـاد«الكالم واألصول والفقه واجلدل، من مـصنفاته 

 ).٢٦٧ص(، والديباج املذهب، )٢/٢٠٣(ترتيب املدارك : هـ، انظر ترمجته يف٤٠٣

   ).٥٥ص(، وشرح اللمع )٣/١٠٤(، واإلحكام لآلمدي )١/٣١٨(املستصفى :  انظر)٥(
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  .)٣( واآلمدي)٢( والغزايل)١(سحاق الشريازيواختاره أبو إ
، ليس هذا حمل )٤(وهذا التعريف عليه اعرتاضات كثرية، ذكرها اإلمام الرازي

والقاضي «: فقال"للقاضي الباقالين » حمصوله«قد اعتذر ابن العريب يف و. لبسطها

٥(» عميقهً مقدارا من هذا احلد، وحبرّ أجل(.  
  .)٧(»رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي متأخر«: )٦(وعرفه ابن احلاجب

س يف التعريف زوال ما يظن من التعلق يف املستقبل، وهو جن) بالرفع(فاملراد 

  . أم معنويةت كانسيةيشمل كل إزالة ح
ًيكن ثابتا، ورفع احلكم هو زوال ما ثبت على املكلف بعد أن مل ) الحكم(

حلكم باملكلف، علق اخلطاب املستفاد تأبيده من إطالق لفظ اخلطاب، فاملرفوع تعلق ات

  .احلكمال ذات 

                                           
، »التبـــصرة«إبــراهيم بـــن علــي بـــن يوســف الــشريازي، فقيـــه شــافعي، مـــن مــصنفاته : الــشيرازي )١(

، )٤/٢١٥(طبقــات الــشافعية، البــن الــسبكي : هـــ، انظــر ترمجتــه يف٤٧٦تــويف ســنة » اللمــع«و

 ).٥٥ص(اللمع : وانظر). ١/٢٣٨(طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 

» املنخــول«ب، مــن مــصنفاته الغــزايل، حجــة اإلســالم، شــافعي املــذهحممــد حممــد بــن : الغزالــي )٢(

، )٢/١١١(طبقــات الــشافعية، لإلســنوي : هـــ، انظــر ترمجتــه يف٥٠٥، تــويف ســنة »املستــصفى«و

 ).١/٣١٨(املستصفى : ، وانظر)١/٢٩٣(وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة 

ًعلي بن حممد بن أيب علي بن حممد التغليب، اآلمدي، شافعي املـذهب، كـان متبحـرا : اآلمدي )٣(
هــ، ٦٣١سـنة ، تـويف »حكام يف أصول األحكاماإل«واألصول واملنطق، من مصنفاته يف الكالم 

ــــن الــــسبكي : انظــــر ترمجتــــه يف ــــات األعيــــان )٨/٣٠٦(طبقــــات الــــشافعية الب ، )٣/٢٩٣(، وفي

 ).٣/١٠٥(اإلحكام : وانظر

، )٢١٢ – ٥/٢٠٩(، الكاشــــف عــــن احملــــصول )٢٩٣ – ٣/٢٧٨(احملــــصول للــــرازي :  انظــــر)٤(

 ).٢٢٢٧ –٦/٢٢٢١(�اية الوصول 

 ).١٤٤ص( احملصول البن العريب )٥(

ي، املعروف بابن احلاجب، مالكي املذهب، عثمان بن عمر بن أيب بكر الكرد: جبابن الحا )٦(

، شـــــجرة النــــــور الذكيــــــة )١٨٩ص(الـــــديباج املــــــذهب، : هــــــ، انظــــــر ترمجتــــــه يف٦٤٦تـــــويف ســــــنة 

 ).١٦٧ص(

 ).٤/٣٨(، رفع احلاجب من خمتصر ابن احلاجب )٢/١٨٥( خمتصر املنتهى مع شرح العضد )٧(
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واحلكم قيد يف التعريف خرج به رفع غري احلكم، وجعل الرفع للحكم ليتناول 
  .األمر، وما ثبت بالنهيما ثبت ب

 َّ األصل، وهو الرباءة األصلية، فإند احلكم بالشرعي، إلخراج املباح حبكمّيُوقـ

  . )١(رفع الرباءة األصلية بدليل شرعي ليس بنسخ
فإجياب صوم رمضان رفع اإلباحة، وهي عدم الصوم، اليت هي الرباءة األصلية، 

ً مل يرفع حكما شرعيا، بل رفع مباحا أصلفهو ً ًيا، ومثل ذلك ال يعد نسخاً ً.  

ثان إلخراج رفع احلكم الشرعي باملوت، فال  ، قيد»بدليل شرعي«: وقوله
  .ًيكون نسخا، بل سقوط تكليف

ا رفع احلكم الشرعي بالنوم، والغفلة، واجلنون، والنسيان، فإن ًوخرج به أيض

خص أدلة شرعية، بل هي أعراض قائمة بالشذلك ليس بنسخ؛ ألن األعراض ليست 
  .قد تزول، مثل النوم، والنسيان، وقد تطول مثل اجلنون والعته

، وملا صدر عن الرسول شامل لكالم اهللا ) الدليل الشرعي(

من قول أو فعل أو تقرير .  

                                           
 الــرباءة األصــلية حكــم؛ ألن اهللا تعــاىل مل َّإن: نفيــة الــذين يقولــون بعــض احل وهــذا علــى خــالف)١(

 صـاحب كـشف األسـرار ذكـر أن رفـع األحكـام العقليـة ًتـشريع أبـدا، لكـنًيرتك عبـاده مهـال دون 

ًكم األصل بدليل شرعي تأخر ال يسمى نسخا  باملباح حبالثابتة قبل ورود الشرع، اليت يعرب عنها
  .باإلمجاع

ملـا تقـررت تلـك «: قرير والتحبري، فنقل عن بعـض األصـوليني أنـه ميكـن أن يقـالأما صاحب الت

ًصارت حبكم تقرير أنبيائها من حكم شرائعهم، فيكون رفعا حلكم شرعي اإلباحات يف الشرائع 
  .ًفيكون نسخا

ا؛ ألن اخللـق ًنـسخلتزمـوا كـون رفـع اإلباحـة األصـلية إن بعض احلنفيـة ا: ن اهلماموقال الكمال ب

 إباحـــة وال حتـــرمي إال بـــشرع، فاملـــسألة خالفيـــة بـــني مجاعـــة مـــن األصـــوليني يرتكـــوا ســـدى، فـــالمل 

  .احلنفية

، تيـــــسري التحريـــــر )٣/٤٦١(، التقريـــــر والتحبـــــري )٣/٢٣٤(كـــــشف األســـــرار للبخـــــاري : انظـــــر

)٣/٣٨١.( 
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 ء قيد خيرج به رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي غري متأخر، كاالستثنا)خرأمت(
ًنت رفعا للحكم من األصل، ال رفعا بعد تصاهلا كا؛ أل�ا مستقلة ال متأخرة، والوالغاية ً

  .ًثبوته، فال يسمى نسخا

طريق شرعي يدل على أن مثل احلكم الذي كان « بأنه )١(وعرفه اإلمام الرازي
ًثابتا بطريق شرعي ال يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه، على وجه لواله لكان ثابتا ً«)٢( .  

  .والفعل واإلقرارأعم من اخلطاب؛ ألنه يندرج فيه اخلطاب، ) طريق(

  .)٤(»طاب وغريهفالطريق يشمل سائر املدارك، اخل«: )٣(قال القرايف
  

وهذا قيد حيرتز به مما يبني انتهاء احلكم من غري طريق شرعي، ): شرعي( 

  . )٥(كاملوت أو اجلنون، أو النسيان، وحنوها
دل ي«، ومل يقل »مثل احلكم«: وإمنا قال«: )٦(يقال الشوشاو)  الحكممثل(

بناء على أن احلكم األول ال يرتفع؛ وإمنا الذي يرتفع بالنسخ » على أن احلكم الثابت

هو مثله ال نفسه؛ ألنه لو مل يرد النسخ لتجدد مثل احلكم األول، فورود النسخ مينع 

                                           
ًمــا ِحممـد بــن عمــر بــن احلــسني التيمــي، املعـروف بــالفخر الــرازي، شــافعي املــذهب، عال: الــرازي )١(

هـ، انظر ترمجتـه ٦٠٦يف أصول الفقه، مات سنة » املعامل«، و»احملصول«ًمشاركا، من مصنفاته 

 ).٥٠ – ٢/٤٨(، الفتح املبني )٥/٣٣(طبقات الشافعية البن السبكي : يف

 ).٣/٢٧٨( احملصول )٢(

ه ًأمحـد بـن إدريــس الـصنهاجي، مـالكي املـذهب، مــشاركا يف علـوم شـىت، مـن مــصنفات: القرافـي )٣(

: انظـر ترمجتـه يف. هــ٦٨٤، مـات سـنة  الفقـه، يف أصـول»نفـائس األصـول« و»تنقيح الفـصول«

 ).١/٢٧٠(، شجرة النور الزكية )١/٢٣٩(الديباج املذهب 

 ).٣/١٨٨(رفع النقاب عن تنقيح الشهاب : ، وانظر)٢٣٦ص( شرح تنقيح الفصول )٤(

، �ايـــة )٣/٥٢٧(كـــب املنـــري ، وشـــرح الكو)٣/٥٢٧(، والتحـــصيل )٢/٤٣٧(احلاصـــل :  انظـــر)٥(

 ).٢/٣٩٨(، والردود والنقود )٦/٢٢١٩(الوصول للهندي 

احلـــسني بـــن علـــي بـــن طلحـــة الرجراجـــي الـــشوشاري، مـــالكي املـــذهب، أصـــويل، : الـــشوشاوي )٦(

هــ، ٨٩٩يف أصـول الفقـه، مـات سـنة » النقاب عن تنقيح الـشهابرفع «: مفسر، من مصنفاته

 ).٢/٢٤٧ (، األعالم)١٦٣ص (نيل االبتهاج،: انظر ترمجته يف
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القائلني بأن احلكم الشرعي قول، . )١(جتدد مثل احلكم األول وهذا على طريقة املعتزلة
  .)٢(»بقى زمانني فال بد من جتددهاواألقوال عندهم ال ت

وهذا احرتاز من احلكم الثابت قبل النسخ بالعقل، وهي الرباءة ) بطريق شرعي(

ًاألصلية، بان رفعها بدليل شرعي ليس نسخا
)٣( .  

ال يوجد بعد النسخ، وهذا بناء على أن النسخ ليس : أي) ال يوجد بعد ذلك(

  .تهاء مدة احلكم املتقدمفيه رفع احلكم املتقدم، وإمنا هو بيان ان

أي تأخري الطريق الثاين، الذي هو الناسخ، عن الطريق ) مع تراخيه عنه(
األول، الذي هو املنسوخ، وهذا قيد خيرج به اخلطاب املتصل، كاالستثناء، والشرط، 

 ألن احلكم يتقرر ويثبت بعد متام ً والغاية، فإنه ختصيص وليس نسخا؛،والصفة

  .)٤(الكالم
على وجه لوال الناسخ لكان مثل احلكم : أي) ً لكان ثابتاعلى وجه(

ًمستمرا
)٥( .  

ات حنو اخلطاب املغيً، احرتازا من »ًلواله لكان ثابتا«: وقوله«: قال القرايف
  .)٦(»ًخا لوجوب الصومس الشمس، فإنه ليس نباإلفطار بعد غروب

ية بدليل آخر إزالة مثل احلكم الثابت بداللة شرع«: وعرف املعتزلة النسخ بأنه

 عليه وهذا التعريف نص .)٧(» عنهشرعي، على وجه لواله لثبت ومل يزل، مع تراخيه

                                           
 ).٣/١٨٩( رفع النقاب )١(

، و�ايــــــة الــــــسول )٣/١٨٩(، ورفــــــع النقــــــاب )٢/٨(والتحــــــصيل ) ٢/٤٣٧(احلاصــــــل :  انظــــــر)٢(

)١/٥٨٤.( 

 ).٣/١٨٩(رفع النقاب :  انظر)٣(

ورفـــــع النقـــــاب ) ٢/٣٩٨(، والـــــردود والنقـــــود )٢/٨(، والتحـــــصيل )٢/٤٣٧(احلاصـــــل :  انظـــــر)٤(

)٣/١٩٠.( 

 ).٣/١٩٠(رفع النقاب : نظر ا)٥(

 ).٢٣٦ص( شرح تنقيح الفصول )٦(

 ).٢١٣ – ١/٢١٢(الواضح البن عقيل :  انظر)٧(



        

 

 
 

  
 

٣٦٠

 ذكر حنو هذا التعريف يف )٢(، وكذلك أبو احلسني البصري)١(ي عبد اجلباراضالق
  .)٣(املعتمد

ًفعا للحكم، بل جعله رفعافنلحظ يف التعريف السابق أنه مل جيعل النسخ ر ً 

 أن اهللا يرد عليه إشكاالت على أصوهلم، منهارفع احلكم  وذلك ألن ملثله؛
 عنه يؤدي إىل أن ينقلب  احلكم حلسنه الذايت، فرفعه بالنهيإمنا أثبت 

قليني، وأن  مذهبهم يف التحسني والتقبيح العًاحلسن قبيحا، وهذا يف احلقيقة راجع إىل

  .والقبح يرجع إىل ذوات األعيان واألفعالاحلسن 
: ،  فقال )٤(الصلة مجع من العلماء منهم ابن عقيلوقد قرر هذه 

وإمنا عدلت القدرية إىل حتديد النسخ �ذه العبارات العتقادهم أن اهللا ال يصح أن «

 عني -  واليهودما زعموا همعلى -  به؛ ألن ذلك هرْ به بعد أمَرَينهى عن شيء أم
ًصيانا، واملراد مكروها، ً، أو يوجب البداء، أو يكون احلسن قبيحا والطاعة ع)٥(البداء ً

  .)١ (»...وأن ذلك ال يقع إال من سفيه ال من حكيم 

                                           
ــــداجلبار بــــن أمحــــد ضــــ، القا)٥٨٤ص(شــــرح األصــــول اخلمــــسة :  انظــــر)١( ــــار، هــــو عب ــــد اجلب ي عب

 هـ، انظر ترمجته ٤١٥مات سنة » شرح األصول اخلمسة«اهلمذاين، شيخ املعتزلة، من مصنفاته 

 ).١١/١١٥(تاريخ بغداد : يف

ًحممـد بـن علـي بـن الطيـب البـصري املعتـزيل، كـان عالمـا أصـوليا ذكيـا، : أبو الحـسين البـصري )٢( ً ً
ِ

» طبقـات املعتزلــة«: انظــر ترمجتـه يف)  هــ٤٣٦(يف أصــول الفقـه، مـات » املعتمـد«مـن مـصنفاته 

 .)١١٨ص(

 ).٢/٤٢٤( املعتمد )٣(

ع يف علـــم  ي، أبـــو الوفـــاء، حنبلـــي املـــذهب، بـــرل البغـــدادعلـــي بـــن حممـــد بـــن عقيـــ: ابـــن عقيـــل )٤(

انظــر . هـــ٥١٣يف أصــول الفقــه، تــويف ســنة » الواضــح«الكــالم واألصــول والفــروع، مــن مــصنفاته 

 ).١/١٤٢(الذيل على طبقات احلنابلة ) ٢/٢٥٩(طبقات احلنابلة : ترمجته يف

 أن مل يكـن، والبـداء ينـاىف كمـال ً الشيء بعد أن كان خفيا، أو ظهور الرأي بعدظهور: البداء )٥(

، وذكـــــر العلــــم، بدونــــه يـــــستلزم اجلهــــل احملـــــض، فــــال حيــــل نـــــسبته إىل اهللا العلــــيم 

  :الشهرستاين أنه أنواع ثالثة حسب القائلني به

  . خالف ما علمالبداء يف العلم، وهو أن يظهر له : أولها

  .ما أراد وحكمالبداء يف اإلرادة، وهو أنه يظهر له صواب يف خالف : ثانيها

= 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بني الرفع والبيان درا
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 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بني الرفع والبيان درا

، هو أدق تعريف ابن احلاجب فلعل  هذه التعريفاتذكر وبعد 
 حيث إنه سلم من االعرتاضات الواردة اليت يذكرها األصوليون على ؛التعريفات السابقة

  .التعريقات السابقة، واهللا أعلم

                                           
  .البداء يف األمر، وهو أن يأمر بالشيء، مث يأمر بشيء أخر بعده خبالف ذلك: ًثالثا= 

، شـــــرح خمتـــــصر )٣/١٠٩(، اإلحكــــام لآلمـــــدي )٦٤ص(امللـــــل والنحـــــل الـــــشهرستاين، : انظــــر

 ).٢/٢٦٤(الروضة 

 ).٢١٢ – ١/٢١١( الواضح )١(
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  ا اول
نوا ا  ا    

  و ن 

� �
���������������������������� �

  

 حترير  بنا  حيسن؟بيانو أهل هو رفع : النسخقبل ذكر اختالف األصوليني يف 
إ�م اتفقوا على أن للحكم السابق : ، يف كاشفه)١(، وهو كما قال األصفهاينِّالنزاعحمل 

متعلقه، ال النعدام ذات احلكم، فإن احلكم على ما م ، وحتقيق انعدامه النعدااانعدام

  .سبق
ًعلى أن احلكم الالحق ال بد أن يكون منافيا لألول، وعند وجود ذلك واتفقوا 

  .احلكم الالحق يتحقق عدم األول

أن عدم األول هل هو مضاف إىل وجود احلكم املتأخر، : مث  اختلفوا بعد ذلك
 احلكم :يقالبل ملتأخر الالحق، أو ال يضاف إليه، إمنا ارتفع األول، لوجود ا: فيقال

ا إىل غاية معلومة هللا تعاىل، وتلك الغاية � مغي يف نفس األمراألول انتهى؛ ألنه كان

  .)٢(علمناها باحلكم الالحق املتأخر
  .فهذا هو الذي وقع فيه النزاع 

                                           
ًس الدين، الـشافعي املـذهب، كـان عالمـا حممد بن حممود العجلي األصفهاين، مش: األصفهاني )١(

ِ

ًأصوليا، متكلما، من مصنفاته : هــ، انظـر ترمجتـه يف٦٨٨مـات سـنة » الكاشف عن احملصول«: ً

 ).٢/١٩٩(طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 

ً، وأيـــضا حـــرر الربمـــاوي )٥/٢٠٠(البحـــر احملـــيط : ، وانظـــر)٥/٢٢١( الكاشـــف عـــن احملـــصول )٢(
األول انعـــدم اتفـــق القـــائلون بـــالرفع والقـــائلون بالبيـــان، علـــى أن احلكـــم «  فقـــالّالنـــزاع يف املـــسألة

  . حقق زوال األول أن اخلطاب الثاين هو الذيتعلقه ال ذاته، وعلى

إن األول له غاية ال : وإمنا اختلفنا يف أن الرافع هو الثاين، حىت لو مل جيئ لبقي األول، أو يقال

. تهاءهــا، حــىت لــو مل جيــئ، كــان احلكــم لــألول، وإن مل نعلمــه؟نعلمهــا، فلمــا جــاء الــدليل بــني ان

 ).٥/١٧٨١(الفوائد السنية 
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������������������������������������� �
  :بيان؟ على ثالثة أقوالوقة النسخ، هل هو رفع أاختلف األصوليون يف حقي

  .)١(أن النسخ رفع: القول األول

ومعىن ذلك، أن خطاب اهللا تعاىل تعلق بالفعل، حبيث لوال طريان الناسخ لبقي 
  .)٢(احلكم، إال أنه زال لطريان الناسخ

، )٦(، والشريازي)٥(، والباقالين)٤(، كالصرييف)٣(وهو مذهب كثري من احملققني

  . )١٠(الطويف، و)٩(، وابن احلاجب)٨(، وابن قدامة)٧(الغزايلو

                                           
، )٢١٣ – ١/٢١٢(، الواضـــــح )٢/٤٥٢(، التلخـــــيص )١/٣٩٦(إحكـــــام الفـــــصول :  انظـــــر)١(

، اإلحكـــام )٣١٠ص(، بـــذل النظـــر )٦٩٨ص(، ميـــزان األصـــول )٢/٧(الوصـــول إىل األصـــول 

، )٦/٢٢٢٨(، �اية الوصول للهندي )٣/٢٨٧(زي ، احملصول للرا)١٠٥ –٣/١٠٤(لآلمدي 

اجلوامــع بــشرح احمللــى وحاشــية ، مجــع )٢/١٨٥(، شــرح العــضد )٢/٢٥٦(شــرح خمتــصر الروضــة 

 ).٢/٧٥(البناين 

 ).١/٥٨٤(، �اية السول )٦/٢٢٢٨(�اية الوصول ) ٢/٨٥٨(سامع تشنيف امل:  انظر)٢(

 ).٦/٢٢٢٨( نسب إليهم يف �اية الوصول )٣(

حممـد بـن عبـد اهللا البغـدادي الـصرييف، :  هـووالصيرفي، )٥/١٩٨(سب إليه يف البحر احمليط ُ ن)٤(

شــافعي املــذهب، عــامل يف الفقــه واألصــول، مــن مــصنفاته، شــرح رســالة الــشافعي، لكنــه مفقــود، 

 ).١/١١٦(طبقات الشافعية البن قاضي شهبة : هـ، انظر ترمجته يف٣٣٠مات سنة 

، ومنتهــى الوصـول واألمــل )٣/٢٨٧(، احملــصول للـرازي )١/٤٨١(مـع يف شــرح الل: ُ نـسب إليـه)٥(

�ايـة الوصــول و، )٢٣٧ص(، شـرح تنقـيح الفـصول )٣/١٠٥(، واإلحكـام لآلمـدي )١٥٤ص(

 ).٥/١٩٨(البحر احمليط و، )٦/٢٢٢٨(

 ).١/٤٨١(شرح اللمع :  انظر)٦(

 ).١/٣١٨(املستصفى :  انظر)٧(

 املقدســي، حنبلــي حممــدعبــد اهللا بــن أمحــد بــن : دامــةوابــن ق، )١/٢٨٣(روضــة النــاظر :  انظــر)٨(

:  هــ، انظـر ترمجتـه يف٦٢٠يف أصول الفقه، مات سـنة » روضة الناظر«: املذهب، من مصنفاته

 ).٢/٣٣(» الذيل على طبقات احلنابلة«

 ).١/١٨٥( خمتصر املنتهى على شرح العضد )٩(

 ).٢/٢٥٦( شرح خمتصر الروضة )١٠(
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 يف علم  غاية ذلك أن اخلطاب األول له، ومعىنأن النسخ بيان:  الثانيولالق
ًعندها لذاته، مث حصل بعده حكم آخر، والذي يرد مثبتا للحكم فانتهى اهللا تعاىل، 

  .)١(اجلديد يعرف ذلك

ء وغريهم إىل أن هب مجهور الفقهاوذ«: )٢( الشنقيطي سيدي عبد اهللاقال
 احلكم السابق باخلطاب الثاين، ال رافع حلكم اخلطاب، بل النسخ بيان النتهاء زمان

 ألن اهللا تعاىل شرع احلكم إىل  بذاته، وخلف بدله اخلطاب الثاين؛اخلطاب األول انتهى

خ تبني وقت ورود الناسخ، فاخلطاب األول يدل بظهوره على الدوام، فلما ورد الناس
اّ لوجود احلكم الثاين؛ ألنه كان مغيًعدم الدوام، فعدم احلكم األول ليس مضافا

 إىل )٣(

 بورود احلكم املتأخر املضاد حننعلمها ة عندنا، وإمنا تغاية معلومة هللا تعاىل غري معلوم

  .)٤(»ذهب إىل التخصيص يف األزمانملا هذا للحكم األول، فريجع النسخ يف
، )٦(، واملاتريدي)٥(ليه بعض احلنفية، كاجلصاصهذا القول ذهب إو

  ، )٧(والسمرقندي

                                           
 ).٥/٢٩٩(، والبحر احمليط )٦/٢٢٢٨(، و�اية الوصول )٣/٢٨٧(احملصول :  انظر)١(

، من فقيه مالكي ،  وهو ا لعالمة األصويلعبد اهللا بن إبراهيم العلوي الشنقيطي ، :الشنقيطي )٢(

هــ انظـر ترمجتـه ١٢٣٥ يف أصول الفقه، مـات سـنة ›نشر البنود شرح مراقي السعود «: مصنفاته

 ).٥٦٣ص(أصول الفقه تارخيه ورجاله : يف

 ).١/٢٣٣(نشر البنود : انظر) ًمغيبا( الذي يف املطبوع )٣(

 ).٥/١٩٩(، وانظر البحر احمليط )١/٢٣٣( نشر البنود )٤(

أمحـــد بـــن علـــي الـــرازي اجلـــصاص، حنفـــي املـــذهب، مـــن كبـــار أئمـــة احلنفيـــة، مـــن : الجـــصاص )٥(

تــاج : تــه يفانظـر ترمج. هـــ٣٧٠تــويف سـنة » أحكــام القـرآن»، و»الفــصول يف األصـول«مـصنفاته 

 ).٩٧ – ٩٦ص(الرتاجم 

حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور املاتريدي السمرقندي احلنفي، من أئمة علم : الماتريدي )٦(

مآخــذ الـشرائع يف الفقـه واجلــدل، تـويف ســنة : الكـالم وإليـه نــسب الفرقـة املاتريديـة، مــن مـصنفاته

 ).١٩٥ص(الفوائد البهية :  يفانظر ترمجته.  هـ٣٣٣

ًامللقــب بعــالء الــدين، كــان شــيخا : أبــو بكــر حممــد بــن أمحــد الــسمرقندي احلنفــي: الــسمرقندي )٧(
ًكبريا، فاضال، من مـصنفاته هــ، ٥٣٩ميـزان األصـول يف نتـائج النقـول، يف أصـول الفقـه، مـات : ً

 ).١٥٨ص(، الفوائد البهية )٢٥٧ص(تاج الرتاجم : انظر ترمجته يف
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  .)١(وابن الساعايت
، والرازي، والقرايف، )٣(، واجلويين)٢(وإليه ذهب أبو إسحاق اإلسفراييين

  .)٦(وهو قول املعتزلة)٥(ر الفقهاءكث، ونسب أل)٤(والبيضاوي

  
  :ختلفت عبارا�م يف حتديد البيان وقد ا

بيان انتهاء مدة احلكم، وهو ما اختاره الرازي يف املعامل، هو : فقال بعضهم

  .)٧(وحكاه عنه أكثر العلماء
  

  

                                           
بـديع : ن تغلب احلنفي، املعروف بـابن الـساعايت، مـن مـصنفاتهأمحد بن علي ب: ابن الساعاتي )١(

تـاج : هــ، انظـر ترمجتـه يف٦٩٤النظام اجلامع بني كتـايب البـزدوي واإلحكـام لآلمـدي، مـات سـنة 

 ).٢/٥٢٨(�اية الوصول : ، وانظر)٢٦ص(، الفوائد البهية )٩٥ص(الرتاجم 

يم اإلســفراييين، شــافعي املــذهب، أحــد إبــراهيم بــن حممــد بــن إبــراه: أبــو إســحاق اإلســفراييني )٢(

ًأئمــة الــدين، أصــوال وفروعــا، مــات ســنة  طبقــات الــشافعية لإلســنوي : هـــ، انظــر ترمجتــه يف٤١٨ً

 ).١/١٧٠(، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )١/٤(

عبـدامللك بـن عبـداهللا بـن يوسـف اجلـويين، واملـشهور بإمـام :  هـووالجـويني، )٢/٨٤٢( الربهان )٣(

انظـــر . هـــ٤٧٨الربهـــان، يف أصــول الفقــه مــات ســنة : مــن مــصنفاته، شــافعي املــذهب، احلــرمني

 ).١/٢٥٥(طبقات الشافعية لإلسنوي : ترمجته يف

أبو عبداهللا، شافعي املذهب، من كبار : عبداهللا بن عمر البيضاوي، أبو اخلري وقيل: البيضاوي )٤(

: انظـــر ترمجتـــه يف. هــــ٦٨٤يف ســـنة املنهـــاج يف علـــم األصـــول، تـــو: أئمـــة الـــشافعية، مـــن مـــصنفاته

 ).١/١٣٦(طبقات الشافعية لإلسنوي 

، )٥/١٩٩(، والبحـــــر احملـــــيط )٢٣٧ص(، شـــــرح تنقـــــيح الفـــــصول )٢/٨٤٢(الربهـــــان :  انظـــــر)٥(

 ).٦/٢٩٧٩(والتحبري 

، وقــد ذكــر ابــن الــسبكي وجــه موافقــة الفقهــاء )٢/٨٤٢(، والربهــان )٢/٤٢٢(املعتمــد :  انظــر)٦(

 ).٤/٣٩(رفع احلاجب . ً بيانا فتأملهلنسخللمعتزلة يف كون ا

 ).٢٣٧ص(، شرح تنقيح الفصول )٢/٣٩( شرح املعامل )٧(



        

 

 
 

  
 

٣٦٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بني الرفع والبيان درا

، كما نقله عنه )١(بيان انتهاء مدة العبادة، وهو ما ذهب إليه ابن فورك: وقيل
  .)٣)(٢(الباجي

  .)٤(اء شرط دوام احلكم، وقال به إمام احلرمنيهو بيان انتف: وقيل

 في حق اهللا تعالى، ورفع وتبديل في حق أنه بيان: القول الثالث
  .)٥(المكلف

، )١(، والتفتازاين)٨(، والنسفي)٧( والسرخسي،)٦(اختار هذا التفصيل البزودي

  . )٢(وابن جنيم

                                           
أبــو بكــر حممــد بــن احلــسن بــن فــورك األصــفهاين، شــافعي املــذهب، مــن مــصنفاته : ُابــن فــورك )١(

طبقــــات الــــشافعية لإلســــنوي : هـــــ، انظــــر ترمجتــــه يف٤٠٦احلــــدود، يف أصــــول الفقــــه مــــات ســــنة 

)٢/١٢٦.( 

إحكـام العقـول، واملنهـاج : سليمان بن خلـف البـاجي، الفقيـه، املـالكي، مـن مـصنفاته: الباجي )٢(

، وفيــات )١٢٠ص(الــديباج املــذهب : هـــ، انظــر ترمجتــه يف٤٧٤يف ترتيــب احلجــاج، تــويف ســنة 

 ).١٠/٢٥١(األعيان 

 ).٣٨٤(، فقرة )١/٣٩٦( إحكام الفصول )٣(

 ).٢/٨٤٥( الربهان )٤(

، كـشف األسـرار للنـسفي )٢/٥٦(، أصـول السرخـسي )٢٣٥، ٣/٢٣٤(وصـول ْكنز ال:  انظر)٥(

، والتلـــويح علـــى التوضـــيح )٣/٤٩٢(، الكـــايف للـــسغناقي )٢/٣٣٥(الغفـــار ، وفـــتح )٢/١٣٩(

 ).٢٠٤ص(، ونسمات األسحار )٢/٦٧(

م، أصـــويل، فقيـــه، مـــن علـــي بـــن حممـــد بـــن احلـــسني البـــزودي، احلنفـــي، فخـــر اإلســـال: البـــزودي )٦(

 ).١٢٥ص(الفوائد البهية : انظر ترمجته يف). هـ٤٨٢(تويف سنة » صولكنز الو«مصنفاته 

حممد بن أمحد بن سهل السرخسي مشس األئمة، متكلم، فقيه، أصويل، من كبار : السرخسي )٧(

انظـــر ). هــــ٤٩٠(تـــويف ســـنة » املبـــسوط«، و»السرخـــسي«أصـــول : أئمـــة احلنفيـــة، مـــن مـــصنفاته

  تاج الرتاجم ص:ترمجته يف

عبـــد اهللا بـــن أمحـــد بـــن حممـــود النـــسفي، احلنفـــي، أبـــو الربكـــات، فقيـــه، أصـــويل، مـــن : لنـــسفيا )٨(

تــــاج الــــرتاجم : انظــــر ترمجتــــه يف) هـــــ٧١٠(تــــويف ســــنة » كــــشف األســــرار«و» املنــــار«مــــصنفاته 

 ).٢٧٤ص(



        

 

 
 

  
 

٣٦٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بني الرفع والبيان درا

الشرع بيان حمض ملدة احلكم وهو يف حق صاحب «: قال الفخر البزودي
اهره البقاء يف حق ً الذي كان معلوما عند اهللا تعاىل، إال أنه أطلقه، فصار ظاملطلق

ًيال يف حقنا، بيانا حمضا يف حق صاحب البدالبشر، فكان ت ً شرع، وهو كالقتل، بيان ً

  الشرع، ويف حق القاتل تغيريبح يف حق صاشبهة ألنه ميت بأجله بال حمض لألجل؛
  .)٣(»وتبديل

 القتل ، إذا قتل إنسان وهذا مبنزلة«:  يف توضيح مثال القتل)٤(مال جيونقال 

فإنه بيان ملدته املقدرة يف علم اهللا تعاىل، وتبديل يف حق الناس، أل�م يظنون ، ًنا إنسا
أنه لو مل يقتل لعاش إىل مدة أخرى، فقد قطع القاتل عليه أجله، وهلذا جيب عليه 

  .)٥( »القصاص والدية يف الدنيا والعقاب يف اآلخرة

  أول اإلسالم،ًأباح اخلمر مثال يفإن اهللا «: ً مثاال آخر، فقالوذكر 
 أبيح اخلمر إىل مدة عد مدة البتة، ولكن مل يقل لنا إين بحيرمهاوكان يف علمه أن 

هذه اإلباحة إىل يوم القيامة، مث ملا تبقى معينة، بل أطلق اإلباحة، فكان يف زعمنا أن 

ا ً ألنه بدل اإلباحة باحلرمة، وبيانًلك مفاجأة، فكان تبديال يف حقنا؛جاء التحرمي بعد ذ
  .)٦(»ًحمضا يف حق الشرع، مليعاد اإلباحة الذي كان يف علمه

                                           
ًمسعود بن عمر بن عبد اهللا التفتازاين، شافعي املذهب، كـان إمامـا، بـرع يف العلـوم : التفتازاني )١(

هــ، ٧٩٢مـات سـنة » شرح التلويح يف كشف حقـائق التنقـيح«: العقلية واألصول، من مصنفاته

 ).٤/٣٠٥(الدرر الكامنة : انظر ترمجته يف

زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن جنيم احلنفي املصري، فقيـه، أصـول، : ابن نجيم )٢(

: انظــر ترمجتــه يف. هـــ٩٧٠ تــويف ســنة .يف أصــول الفقــه» الغفــار شــرح املنــارفــتح «مــن مــصنفاته 

 ).١٣٥ –١٣٤ص(الفوائد البهية 

 ).٢٣٥ – ٣/٢٣٤(ْ كنز الوصول )٣(

ي احلنفــي، املــدعو بــشيخ جيــون، أو مالجيــون، فقيــه، أمحــد بــن أيب ســعيد اللكنــو: مــال جيــون )٤(

ه انظر ترمجت) هـ١١٣٠(مات سنة » التفسريات األمحدية«و» األنوارنور «أصويل، من مصنفاته 

 ).٣/١٢٤ (الفتح املبني يف طبقات األصوليني: يف

 ).٢/١٤٠(نور األنوار  )٥(

 ).١٤١ – ٢/١٤٠( نور األنوار )٦(



        

 

 
 

  
 

٣٦٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بني الرفع والبيان درا

ما ا :أدو ا  ا أ   

�������������������������������������������������� �

  : الدليل األول

 إذ األصل إلزالة، فوجب أن يكون الشرع كذلك؛إن النسخ يف اللغة عبارة عن ا
  .)١(يريعدم التغ

بأن التمسك باألصل ال يفيد إال الظن، والدالئل العقلية : واعرتض على هذا

  .)٢(تفيد القطع، والظين ال يعارض القطعي
 أن الدالئل العقلية ضعيفة، فال تقوى على معارضة األصل :وأجيب عن هذا

  .الظين

وال يدفع بأن التمسك باألصل ال يفيد إال الظن، «:  اهلنديالصفيقال 
  .)٣(»ضعفهالدالئل العقلية اليت يذكرها اخلصم تفيد اليقني، فال يعارضها، وذلك وال

  :الدليل الثاني

ًإن النسخ كان متعلقا بالفعل، فذلك التعلق ميتنع أن يكون عدمه لذاته، وإال 
،وال مزيل إال الناسخ، وهو   لذاته، فال بد من مزيللزم أن ال يوجد، وإن مل يكن

  )٤(الرفع

  : هذاواعترض على
ً كان متعلقا به مقتضيا للحكم إىل ذلك الزمان فقط، فعند انتهاء الزمان، إنأنه  ً

  . )٥(»قاطع آخرلانقطع احلكم، النتفاء شرطه، ال 

                                           
، �اية )٢/١٠(، التحصيل )٣/٢٨٢(، احملصول )٣/٧٦٨(، العدة )١/٤١٨(املعتمد :  انظر )١(

 ).٣/١٩٢(، رفع النقاب )٣/١٢٠(، الفائق )٢٢٣٠ – ٦/٢٢٢٩(الوصول 

، التحـصيل مـن احملـصول )٣٥٢ص(، املنتخـب مـن احملـصول )٦/٢٢٣٠(اية الوصـول �:  انظر)٢(

)٢/١٠.( 

 ).٦/٢٢٣٠(�اية الوصول :  انظر)٣(

 ).٢/١٠(، التحصيل )٢/٤٣٩(، احلاصل )٣/٢٨٢(احملصول :  انظر)٤(

 ).٢/١٠(والتحصيل ) ٢/٤٣٩(اصل احل:  انظر)٥(



        

 

 
 

  
 

٣٦٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بني الرفع والبيان درا

املالزمة مسلمة : فإن قلت«:  هذا االعرتاض فقالالصفي اهلنديوقد صاغ 
 فاملالزمة  يكون كذلكًفيما يكون بقاؤه مطلقا غري مقيد إىل وقت معني، فأما ما

جاز أن يوجد ويبقى إىل ذلك ً وهذا ألنه إذا كان بقاؤه مشروطا إىل وقت ممنوعة فيه؛

  .)١(»الوقت، فإذا جاء ذلك الوقت ينعدم لفقد شرطه، فال حيتاج إىل مزيل
  

  : وأجيب عن هذا االعتراض

ًبأن ما ذكره اخلصم وإن كان حمتمال، لكنه خالف ما دل عليه ظاهر اللفظ، 
  .)٢(ر إليه إال عند قيام دليل عليه، واألصل عدمهفال يصا

  :الدليل الثالث

 كان عبارة على انتهاء احلكم، فال فرق بني اخلطاب الوارد باحلكم إن النسخ لو
سخ، إال يف اخلطاب الذي يرد على الدوام، مث يرد عليه النوبني املغيا إىل غاية معينة، 

ون الثاين، لكن ليس األمر كذلك، ألنا جند ة مذكورة يف األول داللفظ، وهو كون الغاي

ًتفرقة معنوية بني قول القائل، صل الظهر يف كل يوم، مث ينسخه بعد شهر مثال، وبني 
  . )٣(صل الظهر يف كل يوم إىل شهر: قوله

  :الدليل الرابع

 مينع من أن يكون ، وذلك)٤( الشيء قبل حضور وقت العمل بهإنه جيوز نسخ
  اء مدة العبادة، إمنا يكون بعد حصول املدة، فقبل حصوله  انتهالنسخ عبارة عن

                                           
 ).٦/٢٢٣٠( �اية الوصول )١(

 ).٣/١٢١(، الفائق )٦/٢٢٣٠( �اية الوصول )٢(

 ).٦/٢٢٣٠(�اية الوصول :  انظر)٣(

نـسخ الـشيء قبـل مـضي مقـدار مـا يـسع ب هذه املسألة ذكر الصفي اهلندي األوىل أن يرتجم هلـا )٤(

ِّ جلميــــع الــــصور الــــيت وقــــع النــــزاع فيهــــا، وقــــد وقــــع فيهــــا خــــالف بــــني ًمــــن وقتــــه، فيكــــون متنــــاوال

ًوأكثــر الفقهــاء اجلــواز، خالفــا للمعتزلــة، فعية واحلنابلــة، األصــوليني، فمــذهب اجلمهــور مــن الــشا
 اجلمهـــور هـــو وبعــض فقهـــاء الــشافعية كالـــصرييف، واجلــصاص، والدبوســـي مــن احلنفيـــة، ومــذهب

، والوصــــــول إىل األصــــــول )٣/٨٠٧(، العــــــدة )١/٤٠٧(املعتمــــــد : انظــــــر. الــــــراجح يف املــــــسألة

 ).٦/٢٢٧٢(ندي و�اية الوصول لله) ٣/١٢٦(اإلحكام لآلمدي ، )٢/٣٦(



        

 

 
 

  
 

٣٧٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بني الرفع والبيان درا

  .)١(يستحيل بيان انتهائها
  :واعترض على هذا الدليل

  .)٢( القدمي غري معقولفإن رفع! قل رفعه؟بأن احلكم الشرعي قدمي، فكيف يع

  ..وأجيب عن هذا
بل ن احلكم هو اخلطاب األزيل املتعلق باألفعال، وهو غري مرفوع عند النسخ، بأ

 إذ اخلطاب كان ؛وهو حادث وليس رفعه يستلزم رفع اخلطاب املرفوع إمنا هو تعلقه،

ًحاصال يف األزل، وتعلقه بالفعل غري حاصل، فال يكون رفعه مستلزما لرفعه ً
)٣( .  

  ..يل الخامسلالد

 استقل أفاد إن اخلطاب األول إذا«:  فقالهذا الدليل ذكره التربيزي يف تنقيحه

 نزوله، تبني ام، فلوال اخلطاب الثاين لبقي احلكم ودام، فإذا انقطع عندالقطع على الدو
اللة اخلطاب األول، وهذا إسناد االنقطاع إليه، ال إىل عدم صالحية البقاء مد وقصور د

ع، كنسبة املكسور من الكسر، واملفسوخ من الرفهو الذي نعين بالرفع، فنسبة املرفوع 

ة بني بطالن اآلنية، لتفرق أجزائها باالختالل، سخ، وال شك أنا ندرك تفرقفمن ال
وتناهي قوة البقاء، وبني بطال�ا بإبطال تأليفا�ا بالكسر، وكذلك الفرق بني زوال ملك 

  . )٤(»سخ على البيع لورود الفوالهاملبيع هلالكه، وبني ز

  .وقد تعقب هذا الدليل كل من القرايف واألصفهاين
أفاد الدوام على القطع، فلوال «: ي يف قولهفقد تعقب التربيز: أما القرايف

ال النسخ، وإال مل لو حصل القطع بالدوام، الستح:  فقال»اخلطاب الثاين لدام احلكم

زمانه  كان الدوام غري قطعي، ففي  بل إمنا جيوز النسخ، إذاًيكن القطع قطعا،
نزول الوحي، وإمنا حصل القطع نكام ال حيصل القطع بالدوام إل 

، ال جرم، استحال النسخ، فاجلمع بني القطع بالدوام، بعد وفاته  بالدوام

                                           
 ).٦/٢٢٣١(�اية الوصول :  انظر)١(

 ).٦/٢٢٣١(، �اية الوصول )٣/٣٨٨(، احملصول للرازي )١/٣٢١(املستصفى :  انظر)٢(

، �ايــــــة املوصــــــول )٢/٩(، والتحــــــصيل )٣/٣٨٨(، واحملــــــصول )٢/٣٢٤(املستــــــصفى :  انظــــــر)٣(

)٦/٢٢٣١.( 

 ).٣٢٨ - ٢/٣٢٧( تنقيح احملصول )٤(



        

 

 
 

  
 

٣٧١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بني الرفع والبيان درا

 باعتبار االعتقاد طع بالدوام، لوال الناسخ، سلمناهنا نقأوورود النسخ متعذر، فإن أراد 
ألن عندنا جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة، فيجوز عندنا «مر؛ ال باعتبار نفس األ

، وكذلك نقول يف »حلكم، وال يثبتها اهللا تعاىلتكليف ما ال يطاق، وأن تنتهي مده ا

إنه إمنا يشبه النسخ؛ باعتبار االعتقاد، ال باعتبار نفس : الكسر مع االنكسار يف اآلنية
  .)١(»األمر

أن اخلطاب إذا : وأما كالم التربيزي ففاسد، وبيانه«: وأما األصفهاين فقال

كم األول دليل قاطع على دوامه استقل بإفادة دوام احلكم على القطع فظاهر يف أن احل
ُِفاحلاصل أنه إذا فرض نص . من النصوص؛ إذ ال قاطع غريه، ومع هذا يستحيل النسخ
ًأصال، وإن فرض ظاهر يدل قاطع على دوام احلكم، ال ميكن نسخ مثل هذا احلكم 

 ورد اخلطاب الثاين يضاف عدم األول  إذاًعلى دوام احلكم األول ظاهرا، فال نسلم أنه
يف هذا املوضع " القطع"ىل الثاين بطريق الرفع، بل بطريق البيان، واستعماله لفظ إ

أنه مل يوجد به مغالطة لفظية، فإنه ليس عندنا انقطاع، بل هو االنتهاء، فإن أراد 

ًأنه كان دائما، وانقطع به األول، يضاف عدم وجوده إىل الثاين فممنوع، وإن أراد 
  .)٢(»ً، فال وجه لدليله، وال يتقرر أصالّبقاطع طارئ، فهو عني النزاع

� �

����������������������������������������������������� �
  :الدليل األول

ليس زوال الباقي لطريان الطارئ أوىل من اندفاع الطارئ لبقاء الباقي، فال 

ًحيصل أحدمها باآلخر، وعند ذلك، إما أن يوجدا معا، وهو حمال الستحالة اجتماع 
ًدين، أو يعدما معا، وهو أيضا حمال؛ ألن علة عدم كل واحالض هو وجود ود منهما ً

ً معا لوجدا معا، وذلك حمال لبقاء الباقياآلخر، فلو عدما ً
)٣(.  

                                           
 . بتصرف يسري)٢٤١٦-٢٤١٥/ ٦(ل يف شرح احملصول نفائس األصو )١(

 .)٢٣١-٢٣٠/ ٥( احملصول  الكاشف عن)٢(

 ).٣/٣٨٧(احملصول :  انظر)٣(



        

 

 
 

  
 

٣٧٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بني الرفع والبيان درا

:  أن قول اإلمام الرازي ذكر اإلمام النقشواين :والجواب عن هذا
قي ال دليل عليه، زوال الباقي لطريان الطارئ ليس بأوىل من اندفاع الطارئ لبقاء البا«

، حىت يستغين عن احلجة، بل هذا يتعلق بقوة )١(وليست هذه املقدمات من األوليات

ًهذه املقدمات وقوة أسبا�ا، فإن سبب الطارئ إن كان قويا ترجح وأزال الباقي وسببه، 
ن والوجود، الكوالباقي أقوى، دفع الطارئ وسببه، ومل ميكنه من  وإن كان سبب

 فأزال ًبه هو املسخن، إن كان قويا استوىلًم اإلنسان مثال، فإن سبكالتسخني يف جس

،ومل ميكن الربودة عن اجلسم ودفع سببها، وإن كان سبب الربودة أقوى دفع التسخني 
 كان كذلك من أين حيصل اجلزم بأن أحدمها ليس أوىل من وإذا .السخونة من الكون 

أن العلة التامة لوجود الشيء  «: لفقاوقد وافقه على ذلك االصفهاين  .)٢(»اآلخر؟

 وجود املعلول، ومها يف املنافاة ذلك العلة التامة لعدم الشيء تنايف املعلول، وكتنايف
ًطعا، والالزم امة؛ لوجود الشيء أو لعدمه ق األولوية المتنع حدوث العلة التسواء، ولوال

  .)٣(» هذا الوجهباطل، فقد تبني ضعف

 أجاب عن دليل اإلمام »حاصله« األرموي يف ًوأيضا اإلمام سراج الدين
 وجوده يف إذ العلة التامة لعدم الشيء تناال نسلم أنه ال أولوية؛«: الرازي، فقال

  .)٤(»وبالعكس، ولوال األولوية المتنع حدوث العلة التامة لعدم، وال لوجود

                                           
حبس وختيل اإلنسان، �ا من غري استعانة العقليات احملضة اليت قضى العقل مبجرده : األوليات )١(

 من الضروريات، ي أخصالقدمي ليس حبادث، واستحالة اجتماع الضدين، وهن بوجود نفسه وأ

 ).١/٢٨(املستصفى : انظر

، نفــــائس األصــــول )٥/٢٢٥(، الكاشــــف مــــن احملــــصول )٦٠٥ص(تلخــــيص احملــــصول :  انظــــر)٢(

)٦/٢٤١٢.( 

 ).٥/٢٢٦( الكاشف عن احملصول )٣(

وجوابـه إن : "، وقريب من جواب السراج جواب الصفي اهلندي حيث قـال)٢/١٠( التحصيل )٤(

امـة لعـدم الـشيء، د وجود العلة التادث أوىل من العكس، بدليل أنه عن احلزوال الباقي، حلدوث

افيــة لوجــوده، وعلــة وجــود  أو لعدمــه ضــرورة أن علــة عــدم الــشيء من،ه املنافيــة لوجــودهأو لوجــود

�ايـــة ". ً، حيـــصل عدمـــه، أو وجـــوده قطعـــا، ولـــوال األولويـــة المتنـــع حـــصولهه لعدمـــالــشيء منافيـــة

 ).٦/٢٢٣٢(الوصول 



        

 

 
 

  
 

٣٧٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بني الرفع والبيان درا

يع اء مجيريد أن من مجلة متامها انته«: م السراجً معقبا على كالقال القرايف
  . )١(»املوانع، وحصول مجيع الشروط

  .ً السابق ذكره، أورد سؤاال، وأجاب عنه جبوابني األول هدليل بعد إيراد اإلمام الرازيو

َ مل ال جيوز أن يقال:فإن قلت«: وحاصل السؤال
احلادث أقوى من الباقي : ِ

  .)٢(؟حلدوثه

  : رمحه اهللا يقول: واجلواب عن هذا السؤال

  :هذا باطل لوجهنيو
ًأن الباقي إما أن حيصل له أمر زائد على ما كان حاصال له حال : أحدمها

ًكان ذلك الزائد حادثا، فذلك الزائد حلدوثه :  أو ال حيصل، فإن كان األول، حدوثه
ع رجحان أحدمها على ن استويا يف القوة، امتوإذاًيكون مساويا للضد الطارئ يف القوة، 

  .اقي، امتنع عدم ذلك الباقي ال حمالةاآلخر، وإذا امنتع عدم كيفية الب

ًوهو أال حيصل للباقي أمر زائد على ما كان حاصال له حال : وإن كان الثاين
  .مساوية لقوة احلادث ،وحينئذ يبطل الرجحان كون قوة الباقي ت، لزم أن احلدوث

 أن الشيء حال حدوثه، كما ميتنع عدمه، فالباقي حال بقائه ال بد: وثانيهما

عليهما، تنع عدمه، فإذا امتنع العدم ميً لكونه ممكنا، وهو مع السبب ؛ببله من س

  .)٣(»اناستويا يف القوة، فيمتنع الرجح
 بأن :وبالنسبة لسؤال الرازي الذي سبق ذكره، فقد أجاب عنه النقشواين

احلادث حال حدوثه يكون أقوى من حال بقائه؛ ألن احلادث حال حدوثه يكون مع 

مفتقر إىل سبب، وأما الباقي فقد استغىن عن السبب، مث إن السبب، فكل حادث 
  .)٤(الشيء مع سببه أقوى من الشيء املفارق لسببه، وإذا كان أقوى ترجح

  .وأما جواب اإلمام الرازي على سؤاله، فقد ضعفه عدد من األصوليني، وأجابوا عنه

                                           
 ).٦/٢٤١٣(س األصول  نفائ)١(

 ).٢٨٨/  ٣( احملصول )٢(

  ).٢٨٩/  ٣( احملصول )٣(

 ).٦٠٥ص( تلخيص احملصول )٤(



        

 

 
 

  
 

٣٧٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بني الرفع والبيان درا

  .فالجواب عن الوجه األول
 حيصل له أن زائد إما أن«: قوله يف فقد تعقب اإلمام القرايف الرازي 

هذه العبارة غري متجهة، بل ينبغي أن «: فقال «ًعلى ما كان حاصال له حال حدوثه

زائد، وهو   له أمر بعد حدوثه، أما قبل حدوثه، فقد حصليقال إما أن حيصل أمر زائد
  .)١(» بعد احلدوث: يقالً ألنه مل يكن حاصال قبل احلدوث، واملتجه أن؛احلدوث

ًثل كالم القرايف أجاب أيضا األصفهاين يف كاشفهمبو
)٢(.  

 للضد ًيايكون احلادث الزائد مساو«: ًوأيضا أجاب القرايف عن قول الرازي
 الوجود ة؛ ألن احلادث يف الباقي هو مقارنةال نسلم املساوا«:  بقوله»الطارئ يف القوة

 مقارنة الوجود لألزمنة، احلاصل عند احلدوث لألزمنة املستقبلة؛ إذ ال يعين للبقاء إال

أقوى فهو واملقارنة، نسبة وإضافة عدمية، والضد احلادث حدوثه حدوث وجود الوجود 
  .)٣(›من األمر العدمي، وأمكن دفعه للعدمي، فهذا فرق مينع املساواة

فقد » لزم أن تكون قوة الباقي مساوية لقوة احلادث... «: وأما قول الرازي

هذا غري الزم، جلواز أن ال حيصل له أمر زائد، لكن يزول «: ه بقولالنقشواينأجاب عنه 
فإنه كان عند حدوثه مع سببه، مث بعد ذلك فارقه سببه، فحصل عنه شيء كان له، 

  . )٤(»فيه ضعف

ًوأيضا اإلمام األصفهاين يف كاشفه منع من هذه املالزمة، جلواز أن حيدث له ما 
  .)٦(، فمنع املساواةالصفي اهلندي، وقد وافقهما )٥(»يوجب ضعفه

ال نسلم حصول املساواة، «: وكذلك أجاب القرايف مبنع املساواة حيث قال

ًأل�م قد يريدون بعدم حصول الزائد زائدا وجوديا، وهو ظاهر كالمكم، ألنكم  ً
يد احلادث، وحينذ يصدق أنه ما حصل زائد وجودي، ما حصل ًجعلتموه مساويا للق

                                           
  ).٦/٢٤٠٩( نفائس األصول )١(

 ).٥/٢٣٢( الكاشف عن احملصول )٢(

 ).٦/٢٤٠٩( نفائس األصول )٣(

 ).٦٠٦ص( تلخيص احملصول )٤(

 ).٥/٢٢٥( الكاشف عن احملصول )٥(

 ).٦/٢٢٣٢( �اية الوصول )٦(



        

 

 
 

  
 

٣٧٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بني الرفع والبيان درا

ه موجب للضعف، فيكون الالزم على تقدير عدم إن«: زائد عدمي، وأمكن أن يقال
  .)١(»حدوث أمر زائد وجودي حصول الضعف ال حصول املساواة

  

  :وأما الجواب عن الوجه الثاني
ولنسلم أن الباقي حال بقائه ال بد له من «: ، فقالالنقشواينفقد أجاب عنه 

  .)٢(» إىل السبب، بل عند حدوثهحيوجسبب؛ ألن اإلمكان مبجرده ال 

الرازي، وعلل ذلك، بأن به قال الذي  األصفهاين هذا الوجه وقد ضعف
ر، لكن ال نسلم حاصله افتقار احلادث والباقي إىل سبب، فهما متساويان يف االفتقا

ًمنه استواؤمها مطلقا مها يف أمر من األمور يلزمأن استواء
)٣( .  

قي حيتاج السبب؛ ال نسلم أن البا«:  أجاب القرايف بعدم التسليم، فقالًوأيضا
 كان يف حيز العدم، أما بعد الوجود، فلو أثر فيه، ا إذ؛ألن احملتاج للسبب هو املمكن

لزم حتصيل احلاصل، أو اجلمع بني املثلني، سلمنا أنه ال بد من حصول السبب معه، 

نشأ تعلق السبب به من يلكن ال نسلم أنه امتنع العدم عليه حينئذ؛ ألن االمتناع إمنا 
التأثري، األثر زمن التأثري فيه من السبب التام واجب الوقوع، ممتنع العدم، لكن تعلق 

يكون السبب معه أعم، وال يلزم من تسليم كون السبب معه كونه يف زمن التأثري، أو 

  .)٤(»هو مؤثر فيه حينئذ
  :الدليل الثاني

طريان ًأن طريان الطارئ مشروط بزوال املتقدم، فلو كان زوال املتقدم معلال ب

:  هذا الدور فقالوقد بني األصفهاين يف كاشفه، وجه .)٥(الطارئ لزم الدور وهو حمال
شرط حلول الطارئ يف احملل زوال املتقدم عن احملل؛ ألن وجود املتقدم يف :  نقولاإن«

                                           
 ).٦/٢٤٠٩( نفائس األصول )١(

 ).٦/٢٢٣(�اية الوصول : ، وانظر)٦٠٦ص( تلخيص احملصول )٢(

 ).٥/٢٢٥( الكاشف عن احملصول )٣(

 ).٢٤١٠ – ٦/٢٤٠٩( نفائس األصول )٤(

، �ايـــــــــة الوصـــــــــول )٥/٢٢٦(، الكاشـــــــــف )٢/٩(، وانظـــــــــر التحـــــــــصيل )٣/٣٨٨( احملـــــــــصول )٥(

 ).٣/١٢٣(الفائق ). ٦/٢٢٣٤(



        

 

 
 

  
 

٣٧٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بني الرفع والبيان درا

ً مانعا من وجود غريه، كان عدمه هاحملل مانع من وجود الطارئ املتأخر، وما كان وجود
زوال املتقدم فيتوقف طريان ًه قطعا، فثبت أن شرط طريان الطارئ هو ًشرطا لوجود غري

 زوال املتقدم، ضرورة توقف املشروط على الشرط، فلو عللنا زوال املتقدم  علىىالطار

 ريان الطارئ، ويتوقف طريان الطاري علىقدم على طتبطريان الطارئ لتقدم زوال امل
  . )١(»زوال املتقدم، وال معىن للدور إال ذلك

  

  :والجواب عن هذا
 مث )٢(»ضعيف«وهو : ن اإلمام األصفهاين بعد أن بني وجه هذا الدور، قالأ

، مث )٣("وبيانه، أنا ال نسلم أن وجود  الطارئ مشروط بزوال املتقدم«: بني ذلك فقال

ًمشروطا بزواله، وال يلزم من منافاة الشيء لغريه أن يكون وجوده «: قال 
ًدم املعلول قطعا، مع أنه ليس مشروطا بزواله، وإال لكان وجود  عفوجود العلة تنايف ً

  .)٤(»ًاملعلول متقدما على وجود العلة؛ ألن الشرط متقدم على املشروط

ً أنه ال بد وأن يزول املتقدم أوال، مث يطرأ الطارئ إن ادعيت«: مث قال 
 –ُ فهو مسلم–تقدم  أن الطارئ ال يثبت يف احملل إال بزوال املإن ادعيتفهذا ممتنع، و

 ما هو بسبب الطارئ يوجد للطارئ، ويزيد الباقي وال احملال، فإنلكن ال يلزم الدور 

بواسطة احلادثة ويقعان يف زمن واحد، وإن كان ههنا ترتيب عقلي، فإن احتاد الطارئ 
ما الزمان فواحد، وال استحالة يف ذلك أ العكس،ط يف إزالة الباقي دون سيتو

  .)٥(»ًأصال

ك الدور، بأن ف كن مي«: د أجاب عن هذا الدليل اإلمام القرايف، فقالوق
 املنعدم، وال يلزم من ذلك أن املنعدم يعدم بذاته، كما قدرمتوه الطارئ ليس علة لعدم

                                           
 ).٥/٢٢٦(اشف عن احملصول  الك)١(

 ).٥/٢٢٦( الكاشف عن احملصول )٢(

 ).٦/٢٢٣٤(، �اية الوصول )٢/١٠(التحصيل :  املرجع السابق، وانظر)٣(

 ).٥/٢٢٧( الكاشف عن احملصول )٤(

، وهــو الــذي ذكــره األصــفهاين، قــد ســبقه إليــه النقــشواين يف )٥/٢٢٧( الكاشــف عــن احملــصول )٥(

 ).٩٠٦ص(تلخيص احملصول 



        

 

 
 

  
 

٣٧٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بني الرفع والبيان درا

ًيف األعراض، فإن هذه املسألة مثل تلك، جلواز أن يكون باقيا بذاته، واهللا تعاىل يعدمه 
جسام، واألعراض باقية بذا�ا، واهللا تتعلق قدرته بإعدام بذاته، كما يقوله القاضي يف األ

  .)١(»أي شيء منها، فال يلزم من عدم التعليل العدم الذايت

 املقصود إلزام الدور القائل الرفع، ك الدور فاسد؛ ألنوف«: وقال األصفهاين
ً، فقد حصل املقصود، فال يكون رفعا، فيكون بثابتفإذا اعرتف بأن الرفع ليس 

  .)٢(»ًعاإمجا

                                           
 ).٦/٢٤١٠( نفائس األصول )١(

 ).٥/٢٣٣( الكاشف عن احملصول )٢(



        

 

 
 

  
 

٣٧٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بني الرفع والبيان درا

  :الدليل الثالث
ًن الطارئ إما أن يطرأ حال كون احلكم األول معدوما أو موجودا، فإن كان أ ً

عداد املعدوم حمال، وإن كان الثاين فقد وجد ول استحال أن يؤثر يف عدمه، ألن إاأل

ًمع وجود األول، وإذا وجدا معا مل يكن بينهما منافاة، وإذا مل يكن بينهما منافاة مل 
ً أحدمها رافعا لآلخريكن

)١(.  

  .)٢(»مل ال جيوز أن يكون ذلك كالكسر مع االنكسار؟ «:فإن قلت

أليفات احلاصلة ألجزاء املنكسر، التعبارة عن زوال : االنكسار«: قلت
  .)٣(»والتأليفات أعراض غري باقية، فال يكون للكسر أثر يف إزالتها، بل يف دفع املثل

  :والجواب عن هذا

َِمل ال جيوز أن يطرأ «:  على هذا الدليل، فقالالنقشواينمام فقد اعرتض اإل
ًالطارئ حال كون احلكم األول معدوما زمانا؟ لكن ذلك العدم إمنا حصل بإعدام ذلك  ً

عدم احلكم األول ال بالزمان، فوقوع الطارئ والتوسط، الطارئ له، وتقدم عليه بالعلية 

 حىت ميتنع تأثري الطارئ يف ذلك آخر،ال لشيء و إمنا كان بطريان الطارئ ال لذاته
  .)٤(»العدم، وهو ظاهر

                                           
ــــــصفى :  انظــــــر)١( ، الكاشــــــف عــــــن )٢/١٠(، التحــــــصيل )٣/٣٨٨(، احملــــــصول )١/٣١٩(املست

 ).٣/١٢٠(، الفائق )٦/٢٢٣٣(، �اية الوصول )٥/٢٣١(احملصول 

 ، وذكـــــــر)٦/٢٢٣٤(، �ايـــــــة الوصـــــــول )٣/٣٨٨(، احملـــــــصول )١/٣١٩(املستـــــــصفى :  انظـــــــر)٢(

بيــــان أدلـــــة مــــن قـــــال بــــأن النـــــسخ بيــــان، ولـــــيس كالكــــسر مـــــع صــــاحب التحــــصيل يف معـــــرض 

  ).٢/٩(التحصيل . »االنكسار

ًلفظا غري صحيح : لتحصيللوقد وجدت يف نسخة «: ًمعقبا على هذا الدليل: قال األصفهاين
ار، ولـيس كالكـسر مـع االنكـس: المتناع إعدام املتقـدم«: يف هذا املوضع، فإنه قال عقيب قوله

ر مــع االنكــسار، علــى مــا هــو هــو كالكــس: الــذي هــو زوال تأليفــات أعــراض، وصــوابه أن يقــول

 ).٥/٢٣٤(يف الكاشف  فظ احملصولظاهر ل

، �ايـــة )٢٢٦/ ٥(، الكاشـــف عـــن احملـــصول )٢/٩(التحـــصيل : ، وانظـــر)٣/٣٨٨( احملـــصول )٣(

 ).٣/١٢٢(، الفائق )٦/٢٢٣٤(الوصول 

 ).٦٠٦ص( تلخيص احملصول )٤(



        

 

 
 

  
 

٣٧٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بني الرفع والبيان درا

  .)١( يف هذا االعرتاض اإلمام األصفهاينالنقشواينوقد وافق اإلمام 
 بشيء من  اإلمام القرايف – الدليل الثالث –ّوقد رد هذا الدليل 

ًقوله الطارئ، إما أن يطرأ حال كونه األول معدوما، أو موجودا«: التفصيل، فقال ً« ،

ألن الضد يطرأ يف أول أزمنة العدم الذي يلي آخر أزمنة الوجود، فيمنع : سلمال ن: قلنا
ًاستمرار الوجود يف ذلك الزمن، فيكون مؤثرا يف العدم، مع أنه ما طرأ إال يف زمن 

زمان قبل املعدوم، أن لو تقرر العدم يف العدم، وال يلزم إعدام املعدوم، وإمنا يلزم إعدام 

 العدم فال، ررّ، فيحصل الضد عدمه بعد ذلك، أما على ما ذكرناه من تقطروء الضد
ً أن حتصيل احلاصل أبدا ال يلزم إال مع تعدد الزمان، أما مع إجياده، فال، والقاعدة

وكذلك نقول يف طرف املوجود املؤثر، يؤثر يف كل حادث أول أزمنة وجود احلادث، 

  .»قرر وجود قبل ذلكومع ذلك ال يلزم حتصيل احلاصل؛ ألنه مل ي
  

  .»...التأليفات أعراض غري باقية«: م من قوهلهمث أجاب 

 ادعيتم التسوية جه؛ ألنكم أول املسألةذكر الفرق يف هذا املقام غري مت«: وقال
ً، حىت جعلتموها مثال هلا، فذكر الفرق بعد ذلك غري املسألة هذه  وبنيبني األعراض،

  . )٢(»مسموع

  
إن متام الضد الطارئ انعدام «: ندي عن هذا الدليل فقالوقد أجاب الصفي اهل

دم كإثبات الوجود ليس عس إعدام املعدوم، بل هو إثبات الالضد الباقي، وذلك لي

  .)٣(»إجياد املوجود
  

                                           
 ).٥/٢٢٦( الكاشف عن احملصول )١(

 ).٦/٢٤١٤( نفائص األصول )٢(

، وقــــد ســــبقه يف هــــذا اجلــــواب ســــراج الــــدين األرمــــوي يف حتــــصيله )٦/٢٢٣٤( �ايــــة الوصــــول )٣(

 ).٣/١٢٣ (، الفائق)٢/١٠(



        

 

 
 

  
 

٣٨٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بني الرفع والبيان درا

  :الدليل الرابع
  .)١(إن كالم اهللا تعالى قديم، والقديم ال يجوز رفعه

  .)٢(علق اخلطابتاملرفوع : فإن قلت

ًإما أن يكون أمرا ثبوتيا، أو ال يكون، فإن مل يكن أمرا ثبوتيا، اخلطاب : قلت ًً ً
ًاستحال رفعه وإزالته، وإن كان أمرا ثبوتيا فهو ًإما أن يكون حادثا أو قدميا، فإن كان : ً ً

ًحادثا، لزم كونه تعاىل حمال للحوادث، أن كان قدميا، لزم عدم القدمي، وهو حمال ً ً
)٣(.  

  
  :والجواب عن هذا

ً معرتضا على هذا الدليل الذي أورده الرازي، ال تغيري يف احلكم نقشواينالقال 
القدمي، وال يف اخلطاب القدمي، بل التغيري يف اخلطاب الذي هو ختاطب باأللفاظ، 

  .)٤( الذي هو حادثدمي، ومشعر بالتعلقودال على ذلك احلكم الق

ًرا ثبوتيافإن مل يكن أم«ًوأورد اإلمام القرايف ردا على قول الرازي  ، بأن هذا »...ً

وهي  النسب واإلضافات كلها ليست ثبوتية يف اخلارج، فإن«ُكالم غري مسلم به 
 والتعلق هو ...ع القبلية، والبعدية ترفع املعية املعية ترفًمتضادة، ويرفع بعضها بعضا، ك

  .)٥(» املكلفوفعل نسبة بني الكالم القدمي، ؛ ألنهعندنا من باب النسب

ًفما كان حادثا، لزم كونه تعاىل حمال « على قول الرازي النقشوايناب ًوأيضا أج ً
ضافية  الوجوه، فإن هذه التعلقات أمور إهذا غري الزم بوجه من«: فقال .»للحوادث

نسبية، ليست من موجودات األعيان حىت يلزم من تغيريها تغيري يف املضافني، وصفات 

                                           
 ).٣/١٢٣(، الفائق )١/٣١٨(املستصفى : ، وانظر)٣/٣٨٨( احملصول )١(

فــع؛ حيــث إن معــىن النــسخ يــراد بــه قطــع تعلــق اخلطــاب  هــذا جــواب مــن القــائلني بــأن النــسخ ر)٢(

قـــال . بـــاملكلف، وكـــالم اهللا تعـــاىل قـــدمي ال يرفـــع، إمنـــا الـــذي يرفـــع هـــو احلكـــم ال اخلطـــاب نفـــسه

شرح خمتصر الروضة . » اخلطاب القدمينفساملرتفع بالنسخ مقتضى اخلطاب القدمي، ال : الطويف

 ).٢/٣٢٨ (صول، تنقيح احمل)١/٣١٩(املستصفى : ، وانظر)٢/٢٦١(

 ).٣/١٢٣(، الفائق )٦/٢٢٣٥(�اية الوصول : ، وانظر)٣/٣٨٨( احملصول )٣(

 ).٦٠٧ص( تلخيص احملصول )٤(

 ).٦/٢٤١١(نفائس األصول :  انظر)٥(



        

 

 
 

  
 

٣٨١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بني الرفع والبيان درا

لها تعرض هلا اإلضافات إىل املتغريات، ومع اهللا تعاىل من العلم والقدرة واإلرادة، ك
  .)١(»ًذلك ال يلزم تغيري يف تلك الصفات أصال، فثبت أن هذا االحتجاج  ضعيف

ًإن حدوث التعلق ال يوجب كون الباري حمال «: قال السراج األرموي
  .)٢(»للحوادث

ًإن كان وجوديا حادثا، لزم كو«: قال القرايف يف معرض رده على قول الرازي ن ً

 نسلم؛ ألن هذا التعلق ليس صفة هللا تعاىل، بل بني ال«: ًاهللا تعاىل حمال للحودث

الكالم القدمي وفعل املكلف نسبة خمصوصة، فأمكن أن يقال هو صفة للفعل، فتكون 
  .)٣( »...العبد صفته فعل صفة العبد؛ ألن 

،  الوجوهوهذه«: ألدلة السابقة، قالإن اإلمام الرازي بعد أن ذكر هذه ا: تنبيه

نه هو الذي عول عليها يف ًكما أ�ا قوية يف نفسها، فهي أقوى لزوما على القاضي؛ أل
  .)٤(» إعدام الضد بالضدامتناع

وهذا ال يتجه؛ ألن «:  على اإلمام الرازي يف ذلك وقالالنقشواينوقد اعرتض 

ذه الوجوه شا�ة بني املسألتني ال تكون همالقاضي إذا حتقق معىن النسخ، وعلم أنه ال 
  .الزمة عليه يف هذه املسألة

 على اإلمام الرازي، حيث إن وجه النقشواينالظاهر صحة اعرتاض : قلت

اخلالف يف هذه املسألة راجع إىل رأي القاضي الباقالين يف مسألة العرض، فإنه يرى يف 
إن العرض ال ينعدم للعرض املضاد له، بل ذلك العرض الواحد ينتهي : مسألة العرض

فسه، مث حيدث العرض الثاين، وعول يف امتناع إعدام أحد العرضني املتضادين على بن

  .اآلخر على هذه الوجوه، فاختار أن العرض ينتهي بنفسه
 واختار أن املتأخر يرفع –ً أيضا –وعول يف مسألة النسخ على هذه الوجوه 

كن اجلمع بني املتقدم، فهذا متناقض؛ ما دام أنه عول على نفس الوجوه، فإنه ال مي

ًكون النسخ رافعا، وعدم كون الضد رافعا ً.  
                                           

 ).٦٠٨ص( تلخيص احملصول )١(

 ).٢/١٠( التحصيل )٢(

 ).٦/٢٤١١( نفائص األصول )٣(

 ).٣/٣٨٨( احملصول )٤(



        

 

 
 

  
 

٣٨٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بني الرفع والبيان درا

فإن صحة هذه الوجوه، صح مذهبه يف مسألة العرض، وبطل مذهبه يف النسخ 
 إبطال مذهبه يل علىم الدلإن فسدت بطل مذهبه يف مسألة العرض، ومل يقًجزما، و

ًههنا، فإذن ال ميكنه اجلمع بني كون النسخ رفعا، وعدم كون الضد رفع   .اً

فاحلاصل؛ إن هذه الوجوه إللزام القاضي، وال جواب له، «: قال األصفهاين
وإال لبطل كالمه يف مسألة أن النسخ رفع، وال تصلح إلفادة العلم، فهي إلزامات 

  .)١(»جدلية حسنة، وليست براهني

  
  :الدليل الخامس

ًإن الحكم المرفوع إن كان ثابتا استحال رفعه؛ ألن رفع الثابت محال، 
ًإن كان منفيا استحال أيضا رفعه، الستحالة تحصيل الحاصلو ً

)٢(.  
  :والجواب عن هذا

ً إن احلكم الزائل إن كان ثابتا، استحال : بالزوال إذا أمكن أن يقاله منقوصأن
زوال الثابت، وإن مل يكن كذلك استحال زواله، الستحالة أن يزول الزائل، مث اجلواب 

ًملرفوع كان ثابتا، فعندما حصل الرفع بتمامه ارتفع الكاشف عن حمل اإلشكال هو أن ا
  . )٣(به وال استحالة فيه

  
  .)٤(»والتحقيق أنه ال استحالة يف ارتفاعه بتمامه«: في اهلنديالصقال 

  :الدليل السادس

ن إن علم اهللا أ وهو ما استدل به إمام احلرمني على فساد القول بالرفع، وهو
م اهللا تعاىل ًدا استحال نسخه، وإال لزم انقالب علتعلق باستمرار احلكم املنسوخ أب

ن تعلق باستمراره إىل ذلك الوقت الذي نسخ فيه لزم أن ال يبقى ًجهال، وهو حمال، وإ

                                           
 ).٥/٢٢٨ ( الكاشف عن احملصول)١(

 ).٦/٢٢٣٦(، �اية الوصول )٣/١٢٢(، الفائق )١/٣٢٠(املستصفى :  انظر)٢(

 ).٦/٢٢٣٦(، �اية الوصول )٣/١٢٣(، الفائق )٣٢٣ – ١/٣٢٢(املستصفى :  انظر)٣(

 ).٣/١٢٣( الفائق )٤(



        

 

 
 

  
 

٣٨٣
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ًبعده، وإال لزم انقالب علم اهللا تعاىل جهال، وهو حمال، وحينئذ ميتنع أن يكون زواله 
  .)١(»ًمبزيل؛ ألن الواجب لذاته ال يصري واجبا لغريه

إن :  وأن لقائل أن يقول:ًوأورد اإلمام الرازي على هذا االستدالل إيرادا ذكر فيه

ىل ذلك الوقت، وذلك لطريان  ذلك احلكم ال يبقى إعلم أن اهللا 
  .الناسخ عليه ال لذاته

ن ذلك احلكم يزول يف ذلك الوقت لطريان ًما أِ عالوإذا كان اهللا 

  .يف تعليل زواله بالنسخًذلك الناسخ عليه، مل يكن ذلك قادحا 
 كان يعلم أن العامل ًوميكن أن يقال يف تقريره أيضا، هو أن اهللا 

ًسوف يوجد يف ذلك الوقت الفالين، فيكون وجوده يف ذلك الوقت واجبا، ومل يكن 
 ألنه ملا علم اهللا تعاىل أنه يوجد يف ذلك املؤثر؛ افتقاره إىل ًذلك الواجب قادحا يف

  ً قادحا يف افتقاره املؤثر، فكذا  مل يكن الوجوب على هذا الوجهالوقت بذلك املؤثر

وأما «:  النقشواين فقال- الذي أورده الرازي- وأجاب على هذا االعرتاض 

 عن احتجاج إمام احلرمني، فجواب حسن يف نفسه، لكن غري – أي الرازي –جوابه 
يكون هذا القسم الذي ، ويقولمقبول منه، ويسهل رده بالنسبة إليه؛ ألن إمام احلرمني 

علم  يف وقت كذا باطل، ألن علم اهللا قدمي، فكيف ميكن أن نًعلم اهللا متعلقا بأنه يزول

نع نسخه، فال تذا بطل هذا القسم يتعني القسم األول، وميزواله مبزيل أو بغري مزيل، وإ
ين احلكم الفال: حكم اهللا يف بعض الوقائع أحد أمرين: يبقى عليه هذا، إال أن يقال

إىل وقت كذا وبعده احلكم الفالين إىل قيام الساعة، وهذا احلكم مستمر، وهو عامل 

  .)٢(آلخراابتداء وباستمراره، فيكون النسخ انتهاء أحد أمرين 
يعلمه اهللا «: تنقيحه فقاليف وأجاب التربيزي عن استدالل إمام احلرمني 

 ستحالته يف نفسه، ا به، ال الًإىل وقت ورود النص الرافع ومرتفعً مستمرا

كان ذلك كذلك ملا كان العلم وال يوجب ذلك استحالة البقاء وتعذر الرفع، إذ لو 
                                           

تنقــــيح احملــــصول ) ٢٨٨/ ٣(، احملــــصول )١/٣٢٢(املستــــصفى : ، وانظــــر)٢/١٢٩٦( الربهــــان )١(

، البحــــــــــــر احملــــــــــــيط )٣/١٢٢(، الفــــــــــــائق )٦/٢٢٣٥(، �ايــــــــــــة الوصــــــــــــول )٣٢٧ – ٢/٣٢٦(

 ).٢/٩(، التحصيل )٥/٢٠٠(

 .)٦٠٨ص( تلخيص احملصول )٢(
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ا به على ما هو عليه، وهو حمال، وهذا كما يعلم أن احلادث واقع يف وقت تعلق ًمعلق
ب ذلك وجوب الوقوع وسلب بتاثري القدرة واإلرادة، وال يوجالقدرة واإلرادة به 

ًاال، وذلك ألن العلم تعلق به على هذا ْأثريمها، وإن كان خالف علمه حماد إىل تاالستن
  .)١(»الوجه

  

  :الدليل السابع

 بأن النسخ بيان ومستندهم يف ذلك أن يقولونوهو متعلق باملعتزلة، فاملعتزلة 
ًالرفع يؤدي إىل أن يكون الشيء الواحد يف الزمن الواحد حسنا قبيحا، مصلحة  ً

  .)٢(ًيا، ويلزم منه البداء، والكل حمالًمفسدة، مأمورا منه

  :والجواب عن هذا
ًكون الشيء حسنا قبيحا« :أما قوهلم ؛ ألنه مبين على مسألة )٣( فهذا باطل»ً

، وأما مذهب أهل السنة واجلماعة أن احلسن ما )٤(التحسني والتقبيح العقليني عندهم

دراك العقل للحسن والقبح إحسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، وإن كانوا ال ينفون 

                                           
، والفـــائق )٦/٢٢٣٦(�ايـــة الوصـــول ) ٢/٩(التحـــصيل : ، وانظـــر)٢/٣٢٩( تنقـــيح احملـــصول )١(

 ).٥/٢٠٠(، البحر احمليط )٣/١٢٣(

، شــــرح )١/٢١٢(، والواضــــح البــــن عقيــــل )١/٣٢٦(، املستــــصفى )٢/٤٢٣(املعتمــــد :  انظـــر)٢(

 ).٢/٢٦٤(، شرح خمتصر الروضة )٢/٣٢٩(، وتنقيح احملصول )٣٨ – ٢/٣٧(املعامل 

، شـــــرح خمتـــــصر الروضـــــة )٦/٢٤١٥(، ونفـــــائس األصـــــول )٢/٣٢٩(تنقـــــيح احملـــــصول :  انظـــــر)٣(

)٢/٦٤.( 

اطـل، و�ـذا يظهـر وجـه ارتبـاط وقول املعتزلة مبين على التحـسني والتقبـيح، وهـو ب: " قال القرايف)٤(

: اخلالف يف حقيقة النسخ بالتحسني والتقبيح العقليني، وقد أشار الطويف إىل هـذا البنـاء، فقـال

النسخ بيان انتهاء مدة : وأما اخلالف يف كيفية النسخ، فألن من قال بالتحسني والتقبيح، قال«

النـسخ رفـع :  قـالن مل يقـل بـذلك، القبيح أقبح، ومـوابتداء شرعاحلكم؛ ألن رفع احلسن قبيح، 

شـــرح خمتـــصر الروضـــة  . اهــــ. »ح فيمـــا أمـــر الـــشرع بـــه وال حـــسن فيمـــا �ـــى عنـــهاحلكـــم، وال قـــب

)١٨١ – ٣/١٨٠.( 
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عل احلسن والقبيح، فال مدخل ًأيضا، لكن من حيث ترتب اجلزاء والعقاب على الف
  .)١( فيهللعقل

ًمأمورا منهيا«: وأما قوهلم ، فإن أرادوا لزوم اجتماعهما فليس كذلك، فإن عند »ً

ًري منهيا عنه ً ما كان مأمورا به بعينه يص يبق متعلق النهي، وإن أرادوا بهتعلق األمر مل
ََيف ذلك الزمان، فمسلم، لكن مل ّ  ادعوا استحالته، وهو نفس مذهبنا، وإمنا استبعاده ُ

  . )٢(كل عندنا باطلًمر حسنا أو مصلحة أو إرادة، والمن حيث تضمن األ

فهو غري الزم للقطع؛ ألنا نقطع بكمال علم اهللا » يلزم منه البداء«وأما قوهلم 
ال العلم، ألنه يستلزم اجلهل احملض؛ ألنه ظهور الشيء بعد أن تعاىل، والبداء ينايف كم

ًكان خفيا
)٣(.  
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ًإذا ما قتل إنسان إنسانا فإنه بيان ملدته املقدرة يف علم اهللا تعاىل، وتبديل : قالوا
ون أنه لو مل يقتل لعاش إىل مدة أخرى، فقد قطع القاتل عليه يف حق الناس؛ أل�م يظن

  .)٤(أجله، وهلذا جيب عليه القصاص والدية يف الدنيا، والعقاب يف اآلخرة

وهذا غري مستقيم؛ ألنه : "وقد اعرتض السمرقندي يف ميزانه على ذلك، وقال
ًيعا عند اهللا يؤدي إىل القول بتعدد احلقوق، واحلق واحد يف الشرعيات والعقليات مج

  .)٥("تعاىل

ًإن كال من املتنافيني ميتنع أن يكون حقا يف الواقع: ويف الواقع ً.  

                                           
 ). ٦٣ – ١/٦١(، اإل�اج )٤٧٧ – ٤٧٣ص(، املسودة )١/١٦٧(العدة أليب يعلى :  انظر)١(

 ).٦/٢٤١٥(، ونفائس األصول )٢/٣٢٩(تنقيح احملصول :  انظر)٢(

 ).٤/٢٦٤(وشرح خمتصر الروضة ) ١/٣٤٦(املستصفى :  انظر)٣(

 ).٢/١٨٧(نور األنوار :  انظر)٤(

إن : قــول عامـة الــسلف والفقهــاء: "وقـال شــيخ اإلسـالم ابــن تيميـة). ٧٠٢ص( ميـزان األصــول )٥(

جممـــــوع الفتـــــاوى " حكـــــم اهللا واحـــــد، وأن مـــــن خالفـــــه باجتهـــــاد ســـــائغ خمطـــــئ معـــــذور مـــــأجور

 ).٦٩٥ص(بذل النظر : نظر، وا)٢٠/٢٦٨(
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 فهو متعدد بالنسبة إىل -ً وإن كان واحدا بالنسبة إىل اهللا–بأن احلق : وأجيب
العباد يف حق العمل، حىت وجب على كل جمتهد أن يعمل باجتهاده، وال يقلد 

  .)١(غريه

ًالعمل باجتهاده ال يوجب كونه حقا؛ جلواز أن يكون بأن وجوب : ُّورد
ً وإن كان خطئا حقيقة –االجتهاد  ً معفوا حمبوبا عند اهللا تعاىل- ً ً.  

ًبأنه إن أريد احلق احلقيقي فمسلم، وإن أريد كونه حقا يف حق العمل : وأجيب َّ ُ
  .)٢(فممنوع

  

��������������������� �

  
كان و – هذه االحتجاجات ثبت ضعف بعد مناقشة أدلة القائلني بالبيان،

ولعل من أبرز أدلة  ، لقوة ما استدلوا به هو مذهب القائلني بأن النسخ رفع؛الصواب

ون عدمه فذلك التعلق ميتنع أن يك ،ً  هو أن النسخ كان متعلقا بالفعلالقائلني بالرفع
  .فع ، وهو الراال الناسخوال مزيل  فالبد من مزيل، ،لذاته، وإن مل يكن لذاته

ومما يرجح بأن النسخ رفع مشوله للنسخ قبل التمكن من الفعل ،الذي هو جائز 

  .على الصحيح 

  

                                           
 ).٣/١٢٨٢(حاشية الرهاوي :  انظر)١(

 ).٣/١٢٨٢(حاشية الرهاوي :  انظر)٢(
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ا ا  

   اف

أ اخلالف يف مسألة حقيقة النسخ هل هي رفع  أن منش)١(ذكر بعض األصوليني

  :بيان يعود إىل سببنيو أ
  .)٢(بقاء األعراض: السبب األول

بيان مبنية على مسألة بقاء و ي ان مسألة حقيقة النسخ رفع أذكر اإلمام الراز

 أن من قال ببقاء األعراض، ثال الكاشف عن حقيقة هذه املسألةامل«: األعراض، قال
ًالضد الباقي يبقى لوال طريان الطارئ، مث أن الطارئ يكون مزيال لذلك الباقي، : قال

اته، وحيصل ضده بعد ذلك من غري الضد األول ينتهي بذ: ومن قال أ�ا ال تبقى، قال

أن يكون للضد الطارئ أثر يف إزالة ما قبله؛ ألن الزائل ذاته ال حيتاج إىل مزيل، وإذا 
ًظهر هذا التمثيل، عادة الرسائل املذكورة يف تلك املسألة إىل هذه املسألة نفيا 

  .)٣(»ًوإثباتا

                                           
، �ايـــــة الوصـــــول )٣/٢٨٧(احملـــــصول :  الـــــرازي، واهلنـــــدي، وابـــــن الـــــسبكي، والزركـــــشي، انظـــــر)١(

 ).٢/٨٥٩(سامع ، تشنيف امل)٤/٣٨(، رفع احلاجب )٦/٢٢٢٩(

وجد لقام ما له : ، وعند املعتزلةبحيزتألشاعرة، موجود قائم مب بأنه عند اعرفه اإلجيي: العرض )٢(

م، وانظـر  اخلـارج كانـت يف موضـوع أي حمـل مقـوماهيـة إذا وجـدت يف: ، وعند احلكماءباملتحيز

  ).٥/٣٨(شرح املواقف ) ٩٧ – ٩٦(، املواقف يف تعريفه

  :وقد اختلف يف بقاء األعراض على قولني

  .وهو قول األشعري وأتباعه: أن العرض ال يبقى زمانني: األول

أن العــرض يبقــى، وبــه قــال مجهــور املعتزلــة، واختــاره الــرازي، ونــسبه ابــن تيميــة جلمهــور : الثــاين

، شرح )٦/١٨٥(، درء تعارض العقل والنقل )١٤٤ص(حمصل أفكار املتقدمني : انظر. العقالء

النبــوات :وملزيــد بيــان انظــر  .وقــد نقــد ابــن تيميــة رمحــه اهللا هــذه املــسألة كثــريا).٥/٣٨(املواقــف 

 .)١٢/٣١٨(و)٩/٣٠٠(وجمموع الفتاوى )١/٣٠٢(ودرء تعارض العقل والنقل )١/٢٦٧(

  ).٣/٢٨٧( احملصول للرازي )٣(
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بني الرفع والبيان درا

املنسوخ فهما ًقال األصفهاين موضحا ذلك، ووجه هذا املثال، أن الناسخ و
بالضدين من هذا الوجه، واملنسوخ املأمور به ينتهي بنفسه على رأي، والضد السابق 

ًينتهي بنفسه أيضا على رأي، والضد السابق رفعه الضد اآلخر على رأي، وكذا احلكم 
السابق رفعه احلكم الالحق على رأي، فاملنسوخ السابق، والضد السابق يف انتهائها 

لوجود الطارئ، سواء : ًانتهائهما بنفسيهما يلزمهما مجيعا، يرتفعانبنفسيهما، وعدم 

ًكان نفيا أو إثباتا ً.  

وانتهاء السابق الضد السابق، والضد الالحق، : ًأن هنا أمورا ستة: فاحلاصل
، على اختالف يف ذلك، يف هذه ثالثة أمور، رفعهافع ير، بل ببنفسه، أو ال بنفسه

انتهاء السابق بنفسه أو وكم السابق، واحلكم الالحق، ومثلها يف احلكم الشرعي، احل

  .)١(»التمسك باملثاله هذا وجف، ال بنفسهفع يرفعه، ابر
ً، ووافقه أيضا تاج الدين مثالهوعليه فيكون األصفهاين قد وافق اإلمام الرازي يف 

  .)٢(» املسألةنفسرت املسألة مبثال، وهو ووص«: األرموي حيث قال

وهو يشبه اخلالف يف بقاء «: األرموي، فقالوكذلك سراج الدين 
  .)٣(»األعراض

ال نسلم صحة هذا «: د اعرتض على هذا املثال بقولهأما اإلمام القرايف، فق

ُالتمثيل، وال نسلم أن األعراض مساوية للمسألة؛ ألن كالم اهللا تعاىل قدمي واجب 
هذا املثال بعيد الوجود، ال يوصف مبا توصف به األعراض من عدم بقائها زمنني، و

  .، وهذا رده على اإلمام الرازي)٤(»�جدا عن املسألة

رت املسألة مبثال، وهو نفس وص: ًوأيضا ناقش القرايف تاج الدين يف قوله
 عليه، ّحوموهو نفس املسألة، مل يقله اإلمام، بل «: قوله: املسألة، فقال 

املثال الكاشف «، »حملصولا«فيكون ورود اإلشكال يف تاج الدين أمت، وإمنا قال يف 

ًوقد يكشف عنها، وال يكون عينها، وال مساويا هلا، فإن األدلة » عن حقيقة املسألة
                                           

 ).٥/٢٢٣( الكاشف عن احملصول )١(

 ).٢/٤٣٨( احلاصل )٢(

 ).٢/٨( التحصيل )٣(

 ).٦/٢٤٠٨( نفائس األصول )٤(



        

 

 
 

  
 

٣٨٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بني الرفع والبيان درا

مع املدلوالت، والصنعة مع صانعها، كذلك مع عدم املساواة، فهذا التصريح أوجه يف 
  .)١(»حتقيق الغلط، وأبعد عن الغلط

، )٢(ألة أن كالم اهللا قدميويؤيده أن الرازي مل يفته وهو يتحدث عن هذه املس

  .فهو مل يغب عن ذهنه تعلق هذه املسألة بصفة الكالم
لكن قد يشكل على ما سبق ما ختم به الرازي كالمه حني جعل هذه املسألة 

 القول بإعدام الضد نيًوالقول بكون النسخ رفعا ع«: هي عني تلك املسألة، وقال

  .)٣(»بالضد
مها مسألتان متماثلتان من الوجه الذي بل «: وقد تعقبه األصفهاين بقوله

  .)٥(»،  وليستا مسألة واحدة)٤(ذكرناه

ولعل ما ذكره الرازي هو الذي جعل بعض األصوليني يصرح بأن هذه املسألة 
  .)٦(ن اخلالف يف األعراض عفرع

زم  الرازي أن هذه املسألة هي كاخلالف يف مسألة بقاء األعراض انتقد توملا ال

 يرى أن العرض ال ينعدم بالعرض املضاد له، بل ذلك العرض ينتهي الباقالين لكونه
  .)٧(بنفسه، مث حيدث العرض الثاين، ومع ذلك فهو يرى أن النسخ رفع

                                           
 ).٦/٢٤١٧( نفائس األصول )١(

 ).٣/٢٩٠(ظر احملصول  ان)٢(

 ).٣/٢٩٠( احملصول )٣(

الكاشـــف عـــن احملــــصول : انظـــر.  مـــن أن املنـــسوخ والـــضد الـــسابق ينتفيـــان بنفـــسيهما أو برافـــع)٤(

)٥/٢٢٣.( 

 ).٣/٢٢٨( الكاشف عن احملصول )٥(

وهــــذا اخلــــالف هــــو فــــرع اخــــتالفهم يف أن زوال «، )١/٢٣٣( قــــال الــــشنقيطي يف نــــشر البنــــود )٦(

إمنــا ينعــدم الــضد املتقــدم بطريــان الطــارئ، : ت أو بالــضد، فمــن قــال ببقائهــا قــالاألعــراض بالــذا

ه إىل وقـد سـبق. »نفـسه مث حيـدث الـضد الطـاريب ينعـدم : بقي، ومن مل يقل بالبقاء قالولواله ل

 ).٣٩ – ٤/٣٨(ذلك ابن السبكي يف رفع احلاجب 

، وملزيــد بيــان عــن رأي )٣/٢٢٨(، الكاشــف عــن احملــصول )٣/٢٩٠(احملــصول للــرازي :  انظــر)٧(

 ).٢٧ص (اإلنصاف فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به : ينظرض، عرالباقالين يف ال



        

 

 
 

  
 

٣٩٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بني الرفع والبيان درا

نه رجح بقاء العرض الباقالين قد وقع هو نفسه فيه، فإوما ذكره الرازي عن 
 يرى أن النسخ زمانني، وعليه فإن الضد األول يزول بتأثري الضد الثاين، ومع ذلك فهو

  .)١(بيان

وجه على تمث ما ذكره من عدم التزام الباقالين بالزم ما ذهب إليه، ميكن أن ي
كثري من القائلني بالرفع وال سيما من األشاعرة، والذين نقل اتفاقهم أن العرض ال 

  .)٢(يبقى زمانني

انني، زموا القول بأن العرض ال يبقى زمتكما أن القائلني بأن النسخ بيان مل يل
  .)٣( النسخ بيان وانتهاء، قالوا بأن العرض يبقى زمانني املعتزلة مع قوهلم بأنّنإبل 

وهذا كله يشري إىل عدم التالزم بني املسألتني عند كثري من األصوليني، وهذا ما 

 احلكم عند األصوليني هو خطاب اهللا، ًوجيها، فإنجيعل اعرتاض القرايف على الرازي 
ى ال تسمًرضا، وهلذا التزم األشاعرة ومن وافقهم أن الصفات ويستحيل أن يكون ع

ًأعراضا
)٥)(٤(.  

  :السبب الثاني
َّ أن اخلالف يف حقيقة النسخ هل هو رفع أو بيان، مرتبط ذكر بعض األصوليني

:  تعاىل إىل ذلك فقال يفشار الطوأمبسألة التحسني والتقبيح العقليني، وقد 

النسخ بيان : فألن من قال بالتحسني والتقبيح، قالوأما اخلالف يف كيفية النسخ، «
: انتهاء مدة احلكم، ألن رفع احلسن قبيح، وابتداء القبيح أقبح، ومن مل يقل بذلك قال

  .)٦(»النسخ رفع احلكم، وال قبح فيما أمر الشرع به، وال حسن فيما �ى عنه

                                           
 ).٣٧ص(، معامل أصول الدين، )١١٤ص(حمصل أفكار املتقدمني :  انظر)١(

 ).١١٤ص(حمصل أفكار املتقدمني :  انظر)٢(

 ).١٠١ص( املواقف لإلجيي )٣(

ًدث شـــيئا بعـــد شـــيء، وإمنـــا قـــالوا ذلـــك حـــىت يـــصلوا إىل حـــدوث  وعلـــة ذلـــك أن األعـــراض حتـــ)٤(
ًاألجـسام، وبنـاء علـى ذلـك يكـون العـامل حادثـا، وهلـذا فمـسألة بقـاء األعـراض هلـا أثـر يف مــسألة  ً

 ).٣/٤٣٤، ١/٣٠٢(درء تعارض العقل والنقل : انظر. قدم العامل

 ).٢٥٣، ١/٢٣٤(بناء األصول على األصول :  انظر)٥(

 ).١٨١ – ٣/١٨٠(ر الروضة  شرح خمتص)٦(



        

 

 
 

  
 

٣٩١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بني الرفع والبيان درا

  :السبب الثالث
هل هو رفع : قة النسخذكر بعض األصوليني أن منشأ اخلالف يف مسألة حقي

  .)١("كالم اهللا قدمي"أو بيان؟ يعود إىل مسألة 

ًوقد صرح بذلك الزركشي قائال عن التعبري بالرفع ًوقد أنكره أكثر الفقهاء بناء : "ّ
  .)٢("على أن احلكم راجع إىل كالم اهللا، وهو قدمي، والقدمي ال يرفع وال يزال

 الدامغة ضمن أدلة القائلني بأن وقد أشار إىل ذلك الرازي حيث قال يف احلجة

  .)٣("إن كالم اهللا تعاىل قدمي، والقدمي ال جيوز رفعه: "النسخ بيان
َوقد أشار غري واحد من األصوليني إىل أن من قال بأن النسخ بيان إمنا فر من 

ًكون خطاب اهللا قدميا، والقدمي ال يصح رفعه
)٤(.  

ك معىن النسخ لكانت حقيقة أن الرفع إزالة وتغيري، فلو كان ذل: ووجه هذا
وهذا ما ال جيوز؛ . )٥(النسخ أنه إزالة وتغيري خلطاب اهللا تعاىل الذي هو كالمه النفسي

ألن كالم اهللا قدمي، وهو واحد، ال يقبل التجزئة أو التقسيم، إذا كان كذلك مل جيز 

ًجعل النسخ رفعا، وال يلزم ذلك إن قيل بأنه بيان
)٦(.  

                                           
 ).٢/٨٥٩(، تشنيف املسامع )٥/١٩٨(البحر احمليط : انظر )١(

 ).٥/١٩٨( البحر احمليط )٢(

 ).٢/٣٧(شرح املعامل : ، وانظر)٣/٢٩٠( احملصول )٣(

، التحبــــــــــري )٢/١٨٧(، شــــــــــرح العــــــــــضد )٢٦٢-٢/٢٦١(شــــــــــرح خمتــــــــــصر الروضــــــــــة :  انظــــــــــر)٤(

)٦/٢٨٧٩.( 

ــــاقالين  اختلــــف األصــــوليون يف وصــــف)٥( ــــل جبــــوازه، ومنعــــه الب  كــــالم اهللا يف األزل باخلطــــاب، فقي

ِوالغـــزايل؛ ألنـــه ال يعقـــل إال مـــن خماطـــب وخماطـــب، وكالمـــه قـــدمي، فـــال يـــصح وصـــفه باحلـــادث،  َ
والصواب هو القول األول؛ ألن اخلطاب يف األزل توجه إىل من توجهت إليه اإلرادة؛ ألنه شيء 

و قد تعلقت به القدرة، مث صيغة املخاطبة ال تقتضي مفاعلـة باعتبار وجوده العلمي الكتايب، فه

  . بني اثنني

، املسائل املشرتكة بني أصول الفقه وأصول )١/٢٩٨(، البحر احمليط )١/٨٠(املستصفى : انظر  

 ).٢٢٥ص(الدين للعروسي 

 ).٥/١٩٨(، البحر احمليط )٢/٣٧(شرح املعامل :  انظر)٦(



        

 

 
 

  
 

٣٩٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بني الرفع والبيان درا

 - وهو اخلطاب نفسه–ائلني بالرفع ال يرون أن احلكم وقد نوقش هذا بأن الق
هو املرفوع، وإمنا املرفوع هو مقتضى اخلطاب، أو تعلق اخلطاب باملكلف، ال اخلطاب 

نفسه، كما يزول تعلقه به بطريان العجز واجلنون، ويعود بعود القدرة والعقل، واخلطاب 

  .)١(يف نفسه ال يتغري
د هو الرفع ملقتضى اخلطاب دون ذات اخلطاب، أن الرفع املرا: وخالصة الكالم

ذكر وحينئذ فال يلزم القائلني بأن كالم اهللا قدمي أن يقولوا بأن النسخ بيان، وهلذا 

قدم الكالم إال أنه يرى تعلق الكالم القدمي مبتعلقات بعضهم أن الباقالين مع قوله ب
  .)٢(نئذخمتلفة مع أنه متحد يف نفسه، فاالختالف راجع إىل التعلق حي

  

                                           
 ).١/٢٢٧( بناء األصول على األصول ،)٥/١٩٨(البحر احمليط :  انظر)١(

 ).١/٢٢٧(، بناء األصول على األصول )٥/١٩٨(البحر احمليط :  انظر)٢(



        

 

 
 

  
 

٣٩٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بني الرفع والبيان درا

اا ا  
  ن مع اف

  

، وهذا ءأربعة آراعلى هذه املسألة يف اختلف األصوليون يف نوع اخلالف 
  .بالتحديد بني القولني األول والثاين

  

  :الرأي األول
ن اخلالف بينهما معنوي، وذهب إليه األصفهاين والزركشي وابن عبد أ

، عن بعض شراح خمتصر ابن احلاجب من غري )٣(دي ونقله العبا)٢(، والبناين)١(الشكور

، وهو ظاهر ما نقل عن الباقالين، ألنه مبين عليه فائدة سيأيت )٤(أن يصرح بامسه
  .ذكرها

  

  :ومقتضى كالم هؤالء أن اخلالف بني القولني األول والثاين معنوي ألمرين
يقني، وهذا ما  بني الفرِّالنزاع عند حترير حمل أنه وقع خالف يف املعىن: أوهلما

رير هذا اخلالف، أي اخلالف يف النسخ، هل وحت" :بقوهلمابينه األصفهاين والزركشي 

                                           
حمــب اهللا بــن عبــد :  هــووابــن عبــد الــشكور، )٢/٩٨( فــواتح الرمحــوت بــشرح مــسلم الثبــوت )١(

الــشكور البهــاري اهلنــدي، حنفــي املــذهب، مــن أبــرز علمــاء املــسلمني يف عــصره، مــن مــصنفاته 

» األعــــــالم«: هـــــــ، انظــــــر ترمجتــــــه يف١١١٩يف أصــــــول الفقــــــه، مــــــات ســــــنة » مــــــسلم الثبــــــوت«

)٥/٢٨٣.( 

 هــو، عبــد الــرمحن بــن جــاد اهللا البنــاين املغــريب املــالكي، فقيــه والبنــاني) ٢/٧٤( حاشــية البنــاين )٢(

هــ، انظـر ١١٩٨مـات سـنة » حاشـية علـى شـرح احمللـى«أصويل، مهر يف املعقول، مـن مـصنفاته 

 ).٥٥٧ص(» أصول الفقه تارخيه ورجاله«: ترمجته يف

اآليـــات «: أمحـــد بـــن قاســـم الـــصباغ العبـــادي، فقيـــه شـــافعي، أصـــويل، مـــن مـــصنفاته: العبـــادي )٣(

). ٣/١٢٤(الكواكــب الــسائرة : هـــ، انظــر ترمجتــه يف٩٩٤وشــرح الورقــات، مــات ســنة » البينــات

 ).٣/١٧٤(اآليات البينات : وانظر

 ).٣/١٧٤(اآليات البينات :  انظر)٤(
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قق انعدامه النعدام حتهو رفع أو بيان؛ أ�م اتفقوا على أن احلكم السابق له انعدام، و
 على أن احلكم املتأخر الالحق ال بد وأن قه، ال النعدام ذات احلكم، واتفقوامتعل

ًيا لألول، وأن عنده يتحقق عدم  األول، مث اختلفوا يف عدم األول هل هو يكون مناف

ارتفع األول لوجود املتأخر الالحق، أو ال : مضاف إىل وجود احلكم املتأخر؟ فيقال
ًاحلكم األول انتهى، ألنه كان يف نفس األمر مغيا إىل غاية : يضاف إليه، بل يقال

 يف إسناد عدم السابق إىل ِّالنزاعق املتأخر، فإذن معلومة هللا، وقد علمناها باحلكم الالح

األمر مل يكن له صالحية الدوام،  نفس احلكم يف: وجود الالحق، فاألستاذ يقول
ً الناسخ، فيكون النسخ بيانا، ورود إال بعد ا إىل غاية معلومة معينة، ال تعرفهاًلكونه مغي

  ، )١(» لفظيِّالنزاعإن «: و�ذا يندفع وهم من قال

  
محل ابن عبد الشكور على اعتبار  الذي ن هو اوهذا الذي ذكره هذان العامل

واحلق أنه خالف معنوي، «: فقد خلص كالمهما بقولهًاخلالف يف املسألة معنويا، 

كأنه : ًوحتقيقه أن اخلطاب املطلق، هل كان يف علمه تعاىل متناوال لكل األزمان، أي
حلكم املقيد بالدوام؟ وال يلزم على هذا ًمقيد بالدوام، فكان النسخ رفعا هلذا ا

التكاذب؛ ألن اإلنشاء ال حيتمل الكذب، وإمنا يرفع الثاين األول أو كان اخلطاب يف 

ًعلمه تعاىل خمصصا ببعض األزمنة، وهو الزمان الذي ورد فيه النسخ، لكن مل ينزل 
عند اهللا، احلكم ًالتقييد عند نزول املنسوخ، فكان النسخ بيانا هلذا األمد املقيد به 

  .)٢(» ذهب إىل الثاين إىل األول، واملعرف ببيان األمدفاملعرف بالرفع ذهب

  
ّأن هذا اخلالف أثر: ثانيهما   : يف مسألتني أخريني ومهاّ

ن من الفعل، ألصوليني يف نسخ احلكم قبل التمكأنه وقع خالف بني ا: ًأوال

ن النسخ بيان، ال جيوز نسخ فعلى القول بأن النسخ رفع جيوز ذلك، وعلى القول بأ

                                           
 ).٢٠١ – ٥/٢٠٠(، البحر احمليط )٥/٢٢١( انظر الكاشف )١(

 ).١١٣ - ٢/١١٢(حاشية البناين على احمللي بتقرير الشربيين :  انظر)٢(
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، فإمنا يكون بعد ًاحلكم قبل التمكن منه؛ ألن النسخ لو كان بيانا النتهاء أمد العبادة
  .)٢( يستحيل بيان انتهائهاحصوهلال حصول املدة، فقب

ويف هذا الكالم نظر؛ ألن :  هذا بقولهالبناين كالم وتعقب الشربيين 

ّقبل التمكن من الفعل خالفا للمعتزلة إمنا فروا من التعريفني للفقهاء، ا�وزين للنسخ  ً
ًنعم يكون خالفا يف «: ًالرفع إىل االنتهاء لكون احلكم قدميا ال يرفع، مث قال 

رفع األول، والقائل بأنه بيان االنتهاء،  القائل بأنه الرفع يقول الثاين ياملعىن إن كان

يف بيان أن اخللف  )٣( العضدع بنفسه، لكن هذا خالف كالمإن األول يرتف«: يقول
  ٤(»لفظي

 ألنه ادعى فيه أن مجيع الذين ؛ األول نظريف كالم الشربيين «: قلت

 العبادة، ذهبوا إىل جواز النسخ قبل التمكن، كما ذهب ألمدعرفوا النسخ بأنه بيان 
بأنه رفع للحكم، وهذه دعوى حتتاج إىل استقراء تام جلميع أقوال عرفوه إليه الذين 

الذين عرفوا النسخ بأنه بيان يف مسألة النسخ قبل التمكن، وملا ألقيت نظرة يف ذلك، 

ُوجدت األمر خبالف هذه الدعوى؛ ألن املاتريدي من الذين نقل عنه أنه عرف النسخ 
 نقل عنه أنه ذهب إىل عدم جواز )٢(ريً، ووجدت أيضا عبد العلي األنصا)١(بأنه بيان

  .يف هذا نقض ملا ادعاه الشربيين رحم اهللا اجلميع، و)٣(النسخ قبل التمكن

  
 والذي قرر فيه أن اخلالف معنوي إن صح ما ذكره، وهذا –وأما كالم الشربيين 

الذي ذكره هو الذي سبقه إىل تقريره كل من األصفهاين والزركشي، وابن عبد الشكور 

                                           
وذكــر الــشيخ أبــو منــصور املاتريــدي يف كتابــه «: ، فقــال)٦٩٩ص( نقــل الــسمرقندي يف ميزانــه )١(

 .»ا أراد اهللا تعاىل باحلكم األول من الوقتأن النسخ يف احلقيقة بيان منتهى م) مآخذ الشرائع(

هو عبـد العلـي بـن نظـام الـدين بـن قطـب الـدين، األنـصاري الـسهالوي : عبد العلي األنصاري )٢(

فـواتح الرمحـوت : ِّاللكنوي، لقب ببحر العلوم وملك العلماء، فقيـه أصـويل مـتكلم، مـن تـصانيفه

. هــ١١٨٠ة علـوم ، تـويف سـنح سـلم الشرح مسلم الثبوت، ، وحواشي علـى شـرح املواقـف، وشـر

 )٣/١٣٢(الفتح املبني يف طبقت األصوليني :  ترمجته يفانظر

 ).٢/١١٠( فواتح الرمحوت )٣(
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تقدمت اإلشارة إليه، فال يرد على مثل كالمهم بأن العضد قرر كون اخلالف كما 
  .ًلفظيا، فإنه منازع يف ذلك

تفسري النسخ، هل هو رفع أو إن اخلالف يف نسخ األخبار مبين على : ًثانيا

  .بيان؟
  

ذهب كل من قال بأن النسخ بيان، : كما صرح به القاضي الباقالين، فقال

وأما حنن إذا صرنا إىل إنه رفع «: جواز النسخ يف األخبار، قالوليس بنسخ حقيقي إىل 
  . )١(»ً حقيقي، وأن املبني ليس بنسخ أصال، فال يقول على هذا بنسخ األخبارلثابت

  

ْومن هذا يعلم أن من وافق القاضي يف تفسريه بالرفع، وقال «: قال الزركشي
  . )٢(»بتجويز النسخ يف األخبار مل يتحقق

  

 هًقله الزركشي عن الباقالين صرح به أيضا إمام احلرمني يف تلخيصوهذا الذي ن
  .)٣(لكتاب الباقالين

وسبب اخلالف يف جواز نسخ اخلرب مبين على اخلالف يف : "قال الشوشاوي

ً العبادة، قال جبواز النسخ مطلقا، مدأحقيقة النسخ، فمن قال النسخ عبارة عن بيان 
النسخ عبارة عن رفع احلكم الثابت، :  ومن قالإذ ال فرق يف ذلك بني اخلرب وغريه،

-التغيري يف اخلرب و البداء -ًمينع النسخ مطلقا، ألن رفع اخلرب يؤدي إىل اخللف : قال

وهو ظهور رأي حمدث مل يظهر من قبل أي أنه يأمر بأمر مث يبدو له أن املصلحة يف 
 القولني وذلك يف حق اهللا تعاىل حمال، وهذا هو سبب اخلالف بني - خالفه

  .)٤(»املتقابلني

  
                                           

 ).٣/٧٥(، التقرير والتحبري )٥/٢٤٧(البحر احمليط :  انظر)١(

 ).٥/٢٤٧( البحر احمليط )٢(

 ).٢/٤٧٥( التلخيص )٣(

 ).٣/٢١١( رفع النقاب )٤(
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  :الرأي الثاني
اخلالف يف املسألة بني القولني األول والثاين لفظي، ذهب إىل ذلك ابن أن 

، ونقل عن ابن )٤(، وابن أمري احلاج)٣(، وابن اهلمام)٢(، والقرايف)١(التلمساين الشافعي

ري أن يعرتض عليه ، ونقله عبد العلي األنصاري من مطلع األسرار اإلهلية من غ)٥(املنري
  . رحم  اهللا اجلميع)٧(النملة، وهذا الذي اختاره الدكتور )٦(بشيء

  .ًاختلف هؤالء يف تعليل كون اخلالف لفظيا

ًفابن املنري علل كونه لفظيا بأن الفقهاء يثبتون رفعا مع البيان، واألصولي  نيً
م املنسوخ كان قبل  وذلك ألن الفقهاء ال ينازعون يف أن احلك؛ًيثبتون بيانا مع الرفع

 ،ًوإمنا أنكروا رفعا يناقض اإلثبات وجيامعه«النسخ غري ثابت، بعد ًالنسخ ثابتا، وهو 

ًكم ال ينسخ، بناء على  ال ينازعون يف أن املكلفني كانوا على ظن بأن احلواألصوليني
 من  يف األحكام القرار وعدم النسخ، مث بالنسخ تبني هلم أن اهللا تعاىل أراد أن الغالب

                                           
عبـد اهللا بـن حممـد بـن علـي الفهـري املـصري، شـافعي : وابن التلمساني، )٢/٤٠(  شرح املعـامل)١(

:  يف هــــ، انظـــر ترمجتـــه٦٤٤شـــرح املعـــامل يف أصـــول الفقـــه، مـــات ســـنة : املـــذهب، مـــن مـــصنفاته

 ).٤/١١٧(طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 

 )٦/٢٤١٨(نفائس األصول  )٢(

ـــن الهمـــام )٣( سي اإلســـكندري، املعـــروف بـــابن اهلمـــام، حنفـــي حممـــد بـــن عبـــد الواحـــد الـــسيوا: اب

يف الفقـــه، تـــويف ســـنة » فـــتح القـــدير«يف أصـــول الفقـــه، و » التحريـــر «:املـــذهب، مـــن مـــصنفاته

 ).٣/١٨٤(تيسري التحرير : ، وانظر)٢/٣٩(الفتح املبني : هـ انظر ترمجته يف٨٦١

ن أمري حاج احلليب، حنفي هو حممد بن احلسن ب: وابن أمير الحاج، )٣/٨٥( التقرير والتحبري )٤(

شـــرح يف كتـــاب التحريـــر البـــن احلمـــام، تـــويف ســـنة » التقريـــر والتحبـــري«: املـــذهب، مـــن مـــصنفاته

 ).٣/٩٧٩(األعالم للزركلي : وانظر ترمجته يف. هـ٨٧٩

ّأمحـد بـن حممـد بـن منـصور وشـهرته ابـن املنـري : ّوابـن المنيـر) ٥/٢٠١(» البحر احملـيط«:  انظر)٥(
هــــ، ٦٨٣مـــات ســـنة » االنتـــصاف مـــن الكـــشاف« املـــذهب، مـــن مـــصنفاته الـــسكندري شـــافعي

 ).١/٢٢٠(األعالم : وانظر ترمجته يف

 ).٢/٩٩( فواتح الرمحوت )٦(

: عبد الكرمي بن علي النملة، حنبلي املذهب، من مصنفاته: والنملة) ٢/٨٠( اخلالف اللفظي )٧(

 .هـ١٤٣٥مات سنة »  يف علم أصول الفقهاملهذبا«
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 يبقىًاألول نسخه يف الزمان املخصوص؛ ألن اإلرادة قدمية ال بد منها اتفاقا، فال 
  .)١(»حمطللخالف 

ًوأما ابن التلمساين، فعلل كونه لفظيا بأن احلكم األزيل راجع إىل كالم اهللا 
تعاىل، وتعلقه بنفسه، فتارة يتعلق بصفة الدوام، وتارة يتعلق بغاية معلومة هللا تعاىل، غري 
معلومة لنا عند ورود اخلطاب األول، وال رفع بالنسبة إليه ألبتة، واخلطاب الدال على 

احلكم، إمنا يدل على ثبوته يف األذهان، ويتبعه اعتقاده واحلكم به، والرفع راجع إليه ال 

إىل رفع احلكم يف نفس األمر، وذلك ال يعلم إال خبطاب، فاستلزم النسخ البيان ملدة 
 االشرتاط كما ذكره َّمنا باألول مشروط بعدم الثاين، فصحوام حكدوام حكمنا، ود

  . )٢(ة، وغفل عن غريها يتم إال مبجموع ذلك، فكل الحظ جهاإلمام، والنسخ ال

ًوعلل ابن اهلمام كون اخلالف لفظيا بأن اختيار بعضهم أن النسخ بيان 
كم القدمي، مل يفدهم لالنتهاء دون الرفع، إن كان لظهور فساد الرفع، إذ ال يرتفع احل

ذلك؛ ألن الرفع الزم االنتهاء، من حيث إنه إذا انتهى احلكم ارتفع، وإذا كان القدمي 

ًال يرتفع، فكذا ال ينتهي أيضا، وحيث كان املراد بانتهاء تعلقه، فكذا املراد برفعه رفع 
رفع �رد تعلقه فال حمذور يف ذلك، وإن كان عدول هؤالء األصوليني إىل االنتهاء دون ال

  .)٣(، إذ ال حجر يف ذلكبأساختيار عبارة أخرى تفيد الرفع، فال 

وقد يقال ال خفاء يف «: ًوأما ابن أمري احلاج، فعلل كون اخلالف لفظيا بقوله
اتفاق القولني على أن احلكم األول انعدم تعلقه، ال ذاته، وأن اخلطاب الثاين هو الذي 

 لبقي الرافع هو الثاين، حىت لو مل جيئ يف أن يقال، حقق زوال تعلق األول، وإمنا اختلفا

ء ياألول، أو أن لألول غاية ال نعلمها، فلما جاء الدليل بني انتهاءها، حىت لو مل جي
  .كان احلكم لألول

                                           
 ).٥/٢٠١(البحر احمليط :  انظر)١(

 ).٢/٤٠( شرح املعامل يف أصول الفقه )٢(

 ).٣/١٨١(، التحرير مع شرحه التيسري )٣/٥٨( التحرير مع شرحه التقرير والتحبري )٣(
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فيخلص الفرق بينهما إىل أنه زال به، أو عنده ال به، ولكن مل نعلم الزوال إال 
ة له يف األحكام التكليفية، فال يوجب كونه به، وغري خاف أن هذا االختالف ال مثر

  .)١(»ًمعنويا

وأما صاحب مطلع األسرار اإلهلية، فنقل عنه أنه قال عقب كالم ابن عبد 
ً معنويا على هذا الوجه ِّالنزاعليس جعل «: الشكور الذي قرر فيه أن اخلالف معنوي

ًصحيحا، وال ضرورة ملجئة إليه أيضا، فإنه ليس بني الفريقني ن ًزاع أصال، وكيف يصح ً
د إليه الدليل، وال ههذا؟ فإنه يلزم على كل أن حيكموا على اهللا تعاىل بأمر مل ي

  .ًحكمت به البديهة أيضا

ًوليس كل األحكام مؤقتا يف علم اهللا تعاىل عند أحد، وال الكل مؤبدا عند  ً
  .ًأحد، فال يتمكن أحد من إحدى الدعويني مطلقا

مد جوزوا نسخ  املؤقت قبل جميء وقته، وال ميكن هذا إال قائلوا بيان األ: ًوأيضا

ًان مقيدا بقيد التأبيد، أم مطلقبل احلق أن احلكم سواء ك .ًإذا كان النسخ رفعا ا عنه، ً

ْأم مقيدا بوقت مل ين  له عمر عند اهللا تعاىل إىل أجل معني مقدر ؟زل التقييد به، أو نزلً
ًجاء ذلك األجل أنزل حكما آخر،  يعلم هذا األجل، فإذا البته، واهللا 

 ليس إال ةاتاإلمة اهللا، وظهور بإمات بأجله ميتوارتفع احلكم األول من البني، فاحلكم 

 بانتهاء أمد احلكم املقدر عند اهللا تعاىل، ومن نظر هّ�ذا الرفع، فمن نظر إىل األول عرف
 حمض يف حق اهللا  وقول فخر اإلسالم البزدوي، والنسخ بيان. عرفه برفعهالثاينإىل 

وإذا كان يف النسخ «:  على ما ذكرنا، وقال يف البديعيناديتعاىل، وتبديل يف حقنا، 

  .)٣(»ً، صح التعريف بكل واحد منهما، فهذا أيضا يرشدك إىل ما قلنا)٢(جهتان
هذه هي تعليالت الذين ذهبوا إىل أمر اخلالف يف هذه املسألة بني املذهب 

 بني ِّالنزاعها تدور على أنه كان كذلك لعدم احتاد حمل األول والثاين لفظي، وكل

ًالفريقني، باستثناء كالم ابن أمري احلاج، فإنه علل كون اخلالف لفظيا بنفس التعليل 

                                           
 ).٣/٥٨( التقرير والتحبري )١(

 ).٢/٥٣٠(بديع النظام : البيان بالنسبة إىل الشارع، والتبديل بالنسبة إلينا، وانظر:  اجلهتان مها)٢(

 ).٢/٩٩( فواتح الرمحوت )٣(
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 أن ًفهاين والزركشي كون اخلالف معنويا، غري أنه ملا ظنالذي علل به كل من األص
  .هذا اخلالف ال مثرة له، رجح أن اخلالف لفظي

يف كالمه نظر؛ ألنه ليس كل خالف ال مثرة له فهو لفظي، بل قد تكون : قلت

ن قبل تعليله لكوالف معنوي، مث إن ابن أمري احلاج نفسه ال مثرة له، ومع ذلك فهو خ
ين على  أن اخلالف يف مسألة نسخ اخلرب مبا عن الباقالين أنه اعتربًاخلالف لفظي

فكيف يدعي بعد هذا أنه ال مثرة للخالف اخلالف يف تفسري النسخ بأنه رفع أو بيان، 

  ؟.يف هذه املسألة األصولية
  :الرأي الثالث

ن اخلالف يف هذه املسألة بني القولني األول والثاين معنوي، غري أنه عند النظر أ

 ه إىل مقصد واحد، وهذا خالصة ما قررنجندمها يستويان، ويعودايف واقع األمر 
  .)١(الربماوي

 َّ ذاته، وعلى أنوالن يف أن احلكم األول انعدم تعلقه الاتفق الق«: حيث قال

 أن الرافع هو الثاين لو مل اخلطاب الثاين هو الذي حقق زوال األول، وإمنا اختلفا يف
 لألول غاية ال نعلمها، فلما جاء الدليل بني انتهاءها األول، أو يقال إن لبقي جيئ

  .ن مل نعلمهىت لو مل جييء كان احلكم لألول وإح

لكن سبق أنه ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة، فرجع القول الثاين إىل 
الفرق بينهما إىل أنه زال به، أو زال عنده ال به، لكن ملا مل نعلم الزوال وينحل األول، 

وقد ظهر : "بضعة أسطر بعد – أي الربماوي - : ، مث قال)٢(»إال به، فاستوى القوالن

ًيس لفظيا من كل وجه، بل معنوي، لكن يعود  القوالن إىل  لِّالنزاع�ذا التقرر أن 
  .)٣(مقصد واحد باالعتبار الذي سبق

                                           
ًحممــد بــن عبــد الـــدامي بــن موســى الربمــاوي، شـــافعي املــذهب، كــان إمامــا يف الفقـــه : البرمــاوي )١(

، يف أصــول الفقــه، مــات ســنة »الفوائــد النفــسية يف شــرح األلفيــة«وأصــول العربيــة، مــن مــصنفاته 

 ).٤/١٠١(طبقات الشافعية البن قاضي شهبة :  هـ، انظر ترمجته يف٨٣١

 ).١٧٨١ – ٥/١٧٨٠( الفوائد السنية )٢(

 ).٦/٢٩٧٩(هذا الكالم بنصه يف التحبري املرادوي وقد نقل ) ٥/١٧٨١( الفوائد السنية )٣(
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 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بني الرفع والبيان درا

عن  »نقله أن الربماوي ذكر نفس الكالم الذي سبق التقريرفنالحظ من هذا 
ابن أمري احلاج، غري أ�ما اختلفا بعض الشيء يف النتيجة اليت توصال إليها، فابن أمري 

ح بذلك، رإىل أن اخلالف غري معنوي، وأما الربماوي فلم يصاحلاج خلص يف النهاية 

ًبل انتهى إىل أن اخلالف ليس لفظيا من كل وجه، بل معنوي، غري أن القولني يف واقع 
  .األمر يعودان إىل مقصد واحد ويستويان

نهما خالف يف ع نتجوكالم الربماوي األخري فيه نظر؛ أل�ما لو استويا، ملا 

  .رى، كما سبق نقله عن أصحاب الرأي األولبعض املسائل األخ
 اخلالف يف هذه املسألة بني القول األول والثاين، حيتمل أن َّأن: الراي الرابع

ًيكون لفظيا، كما حيتمل أن يكون معنويا، وهذا مقتضى كالم ابن احلاجب؛ ألنه أورد  ً
الرتفاع، لكون إن فروا من ا«: على تعريف النسخ بأنه بيان انتهاء أمد احلكم ما يلي

ًاحلكم قدميا، والتعلق قدميا، فانتهاء أمد الوجوب على املكلف يناىف بقاءه عليه، وهو  ً
معىن الرفع، وإن فروا؛ ألنه ال يرتفع تعلق بفعل مستقبل، لزمهم منع النسخ قبل الفعل 

تقبل املظنون استمراره، فال خالف يف  وإن كان ألنه بيان أمد التعلق باملسكاملعتزلة،
  .)١(»املعىن، ألنه يستلزم زواله

 كالم ابن احلاجب هذا أنه اعبرت تعرف النسخ بأنه بيان حيتمل فتالحظ من

ثالثة معان، اثنان منهما جيعالن اخلالف بني أصحاب هذا التعريف، وبني املعرفني له 
ن للنسخ ًبأنه رفع لفظيا، الحتاد كالمهما يف املعىن، وإما املعىن الثالث، فلو أراده املعرفو

بأنه بيان، لزمهم أن خيالفوا يف مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل، وعليه يكون 

ًخالفهم للمعرفني للنسخ بأنه رفع خالفا معنويا؛ ألنه نتج عنه خالف يف هذه املسألة ً.  
 إىل ابن احلاجب من أنه يرى أن )٢(بعد هذا، فما نسبه بعض األصوليني: قلت

ً بعض الدقة؛ ألنه اعتربه لفظيا بناء على بعض هتنقصاخلالف يف املسألة لفظي 
وال «: حه لكالمه، حيث قالاالحتماالت، ويؤكد هذا مقتضى كالم العضد عند شر

                                           
، شـــرح العـــضد علـــى خمتـــصر ابـــن احلاجـــب حباشـــية )١٥٤ص(منتهـــى الوصـــول واألمـــل :  انظـــر)١(

 ).٢/١٨٦(التفتازاين 

/ بكي، ووافقهمــا علــى نــسبة هــذا الــرأي البــن احلاجــب د ومــنهم  ابــن عبــد الــشكور وابــن الــس)٢(

 ).٨١ – ٢/٨٠(اخلالف اللفظي : النملة رحم اهللا اجلميع، انظر
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ً ألن ذلك حيتمل أمورا ثالثة، اثنان فاسدان، ؛رارهم من الرفع إىل االنتهاءمعىن لف
  .)١(»وواحد لفظي

 أنك اعتربت اخلالف هذا خيالف فهمك لكالم ابن احلاجب يف: فإن قيل

  .ًلفظيا بناء على احتمالني، وليس على احتمال واحد كما صرح به العضد
هذا صحيح بناء على ظاهر كالمه، غري أن العضد ملا بدأ يف تفسري : قلت

االحتمال األول الذي اعتربت أن اخلالف فيه لفظي مع القول اآلخر، واعتربه هو 

ًاحتماال فاسدا، اقتضى كالمه أن خال   : ًفه للقول اآلخر لفظي أيضا، ألنه قالً
ًأ�م فروا من الرفع لكون احلكم قدميا، والتعلق قدميا، فال يتصور رفع : أحدها ً ّ

 ال يتصور مع دوام الوجوب، وعدم مد الوجوبشيء منهما، وهذا فاسد، فإن انتهاء أ

  . )٢(»ًهو رفعه،  فقد قال بالرفع معىن، وأنكره لفظا، فناقضدوامه 
 العبارة األخرية تقتضي أن اخلالف على هذا االحتمال لفظي؛ ألن اإلقرار فهذه

ًمبعىن الرفع، وإنكاره لفظا يقتضي أن اخلالف يف ذلك يصري لفظيا   .واهللا أعلم. ً

  :الترجيح
الذي يظهر يل أن ما ذهب إليه أصحاب الرأي األول من أن اخلالف يف هذه 

ني فيها خالف يف املعىن، كما قرره كل من  بني املختلفّالنزاع ألن ؛املسألة معنوي

ًاألصفهاين والزركشي، وابن عبد الشكور، ويزيد ذلك تأكيدا املسألتان اللتان ذكر 
أصحاب الرأي األول أن اخلالف فيهما مبين على اخلالف يف هذه املسألة األصولية، 

  .فهذا جيعلنا جنزم بأن اخلالف معنوي، والعلم عند اهللا جل يف عاله

  

                                           
 ).٢/١٨٦( شرح العضد على املختصر )١(

 ).٢/١٨٦( شرح العضد )٢(
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ا  

  
 احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على رسوله حممد 

  .وصحبه 

  ...أما بعد 
  -:ث يف األمور التاليةفيمكن إجياز ما جاء يف البح

ن املقصود بالرفع هو أن خطاب اهللا تعاىل تعلق بالفعل، حبيث لوال أ: ًأوال

  .طريان الناسخ لبقي احلكم، إال أنه زال لطريان الناسخ
 تعاىل فانتهى ن املقصود بالبيان، أن اخلطاب األول له غاية يف علم اهللاأ: اًثاني

  .ً بعده حكم آخر، والذي يرد مثبتا للحكم اجلديد يعرف ذلكعندها لذاته، مث حصل

ن هذه املسألة، حقيقة النسخ بني الرفع والبيان، ترتب عليها اختالف أ: ًثالثا
  .األصوليني يف تعريف النسخ

بقاء «اخلالف يف هذه املسألة مبين على مسألة كالمية وهي مسألة ن أ: ًرابعا

التحسني والتقبيح «، وكذلك مبين على مسألة عقدية وهي مسألة »األعراض
  .»العقليني

ن األصوليني اختلفوا يف نوع اخلالف يف املسألة على أربعة آراء، أ: اًخامس

يف مسأليت ليه اخلالف والذي يرتجح عندي أن اخلالف معنوي، بدليل أنه ترتب ع
  .ل التمكن من الفعلنسخ األخبار، والنسخ قب

اهتمام الباحثني مبسائل النسخ تأصيال  وتطبيقا ،فهي جديرة :التوصيات 

  .بالبحث والتأمل 

رب ا  وا  
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 ادر واا  

  .القرآن الكرمي .١

بنه تاج الدين، طبعة دار الكتب اإل�اج يف شرح املنهاج، لتقي الدين السبكي، وا .٢
  .بريوت، لبنان) ت.د(العلمية، 

عبد ا�يد : إحكام الفصول يف أحكام األصول، أليب الوليد الباجي، حتقيق .٣

  .هـ١٤١٥، ٢تركي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت ط
عبد الرازق عفيفي، : اإلحكام يف أصول األحكام، لآلمدي، تعليق الشيخ .٤

  .هـ١٤٠٢، ٢ت، ط املكتب اإلسالمي، بريو

أصول السرخسي، لشمس األئمة حممد أمحد السرخسي، راجعه رفيق العجم،  .٥
  .دار املعرفة

اإلنصاف فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به، للباقالين، حتقيق عماد الدين  .٦

  .هـ١٤٠٧ ١ بريوت ط – دار عامل الكتب –حيدر 
اته زكريا عمريات، دار اآليات البينات، بشرح احمللي، للبباوي، ضبطه وخرج آي .٧

  .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧، ١الكتب العلمية، بريوت، لبنان ط 

  جلنة من علماء األزهر، دار الكتب بالقاهرة، : البحر احمليط، للزركشي، حتقيق .٨
  .هـ١٤١٤، ١ط 

سعد / بديع النظام اجلامع بني كتاب البزدوي اإلحكام، البن الساعايت حتقيق د .٩

  . ك٤١٨أم القرى بن غرير السلمي، طبعة جامعة 
حممد زكي عبد الرب، مكتبة دار / بذل النظر يف األصول، لألمسندي، حتقيق د .١٠

  .هـ١٤١٢، ١الرتاث، القاهرة، ط 

عبد العظيم الدين، / الربهان يف أصول الفقه، إلمام احلرمني اجلويين، حتقيق د .١١
  .هـ١٤١٨، ٤دار الوفاء، مصر، ط 

هـ ١٤٣٨، ١، دار كنوز إشبيليا ط وليد الودعان/ بناء األصول على األصول د .١٢

  .م، الرياض٢٠١٧ - 
تاج الرتاجم، للقاسم بن قطلوبغا، حققه وقدم له، حممد خري رمضان يوسف،  .١٣

  .هـ١٤١٣، ١دار القلم، بريوت، ط 
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 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بني الرفع والبيان درا

عبد الرمحن اجلربين، / التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه، للمرادوي، حتقيق د .١٤
  .هـ١٤٢١، ١، الرياض، ط السراح، مكتبة الرشد. القرين، ود/د.وأ

عبد احلميد أبو زنيد، / التحصيل من احملصول، سراج الدين األرموي، حتقيق د .١٥

  .هـ١٤٠٨، ١مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 
  سيد عبد العزيز، / تشنيف املسامع شرح مجع اجلوامع، للزركشي، حتقيق د .١٦

  .هـ١٤١٨، ١عبد اهللا ربيع، مؤسسة قرطبة، مصر، ط . ود

حبري يف علم األصول البن أمري احلاج، طبعة دار الفكر، بإشراف التقرير والت .١٧
  .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧، ١مكتبة البحوث والدراسات، بريوت، لبنان ط 

عبد اهللا النيبايل،، رشيد العمري، / ص يف أصول الفقه للجويين، حتقيق ديالتلخ .١٨

  .هـ١٤١٧، ١ بريوت ط –دار البساط اإلسالمية 
صاحل الغنام، رسالة دكتوراه باجلامعة .  حتقيق دتلخيص احملصول، للنفشوين، .١٩

  .اإلسالمية، غري مطبوعة

  ).ت. د(التلويح على التوضيح، للتفتازاين، دار الكتب العلمية، بريوت،  .٢٠
ة أم عمحزة زهري حافظ، رسالة دكتوراه جبام/ تنقيح احملصول، للتربيزي، حتقيق د .٢١

  .القرى، غري مطبوعة

  ).ت. د(د شاه، دار الفكرن تيسري التحرير، البن أمري با .٢٢
عبد الرمحن حممد القرين، / املكلف، لألستاذ الدكتورقبل علم ثبوت النسخ  .٢٣

  .هـ١٤٣١ حمرم – العدد الثالث –حبث منشور يف جملة األصول والنوازل 

، ١حاشية البناين على شرح احمللى وتقرير الشربيين، دار الكتب العلمية ط  .٢٤
  . ضبطه حممد شاهني–ن  لبنا– بريوت –م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٨

  اج الدين األرنديل، حتقيق احلاصل من احملصول يف أصول الفقه، لت .٢٥

  .م٢٠٠٦، ٢السالم أبو ناجي، دار املدار اإلسالمي، ليبيا، ط عبد/ د
   الرياض –اخلالف اللفظي عند األصوليني، لعبد الكرمي النملة، مكتبة الرشد  .٢٦

  .هـ١٤١٧، ١ط 

عبد الرمحن العثيمني، مكتبة / ب احلنبلي حتقيق دذيل طبقات احلنابلة، البن رج .٢٧
  .هـ١٤١٧، ١العبيكان، ط 



        

 

 
 

  
 

٤٠٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بني الرفع والبيان درا

، ١الردود والنقود شرح خمتصر ابن احلاجب، للبابري، مكتبة الرشيد، ط  .٢٨
  .ترحيب الدوسري/هـ حتقيق د١٤٢٦

رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، لتاج الدين ابن السبكي، حتقيق علي  .٢٩

  .هـ١٤١٩، ١ الكتب، بريوت، طمعوض وعادل عبداملوجود، عامل
ناجي السويد، دار / رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، للشوشاوي، حتقيق د .٣٠

  .م٢٠١٥ - هـ ١٤٣٦، ١الكتب العلمية، بريوت، ط 

د عبد الكرمي . روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه، البن قدامة، حتقيق أ .٣١
  .هـ١٤٠٤، ٢النملة، مكتبة الرشد، الرياض، ط 

هـ ١٤٢٣، ٢الذهب، للزركشي، حتقيق حممد املختار الشنقيطي، ط سالسل  .٣٢

  .م٢٠٠٢ - 
حممود : شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، البن العماد احلنبلي حتقيق .٣٣

  .هـ١٤٠٦، ١ بريوت ط –األرناؤوط دار ابن كثري 

شرح األصول اخلمسة، للقاضي عبد اجلبار املعتزيل، تعليق أمحد بن احلسني،  .٣٤
 -هـ ١٣٨٤، ١كرمي عثمان، مكتبة وهبة بالقاهرة ط عبدال/ وحتقيق د

  .م١٩٦٥

عامل يف أصول الفقه، أليب حممد الضريب املعروف بابن التلمساين، شرح امل .٣٥
، ١عادل عبداملوجود وعلي معوض، عامل الكتب، بريوت ط : حتقيق

  .هـ١٤١٩

الزحيلي، مكتبة / نزيه محاد ود/ شرح الكوكب املنري، البن النجار، حتقيق د .٣٦
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨:العبيكان، ط

عبد احلميد تركي، دار الغرب : شرح اللمع، أليب إسحاق الشريازي، حتقيق .٣٧

  .هـ١٤٠٨، ١اإلسالمي، بريوت، ط 
شرح تنقيح الفصول، للقرايف، دار الفكر، املثىن مكتب البحوث والدراسات  .٣٨

  ).ت. د(

رتكي، مؤسسة عبد اهللا ال/ شرح خمتصر الروضة، لنجم الدين الطويف، حتقيق د .٣٩
  .م١٩٩٠- هـ١٤١٠، ١الرسالة، بريوت، ط 



        

 

 
 

  
 

٤٠٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بني الرفع والبيان درا

أمحد عبد الغفور : الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، حتقيق .٤٠
  .هـ١٣٩٩، ٢عطاء، دار العلم للماليني، بريوت، ط 

  ).ت. د(، ٢طبقات الشافعية الكربى، البن السبكي، دار املعرفة، بريوت ط  .٤١

. هـ١٤٠٧ ١كمال يوسف احلوت، ط: لإلسنوي، حتقيق: طبقات الشافعية .٤٢
  .دار الكتب العلمية بريوت

عبد العليم خان، دار عامل . د: طبقات الشافعية، البن قاضي شهبة، حتقيق .٤٣

  .هـ١٤٠٧، ١الكتب، بريوت ط 
، ٣أمحد املبارك، ط / العدة يف أصول الفقه، للقاضي أيب يعلى، حققه د .٤٤

  .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤

، ١علي العمريين، ط /  اهلندي، حتقيق دالفائق يف أصول الفقه، للصفي .٤٥
  .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥

حممد حممد تامر، دار الكتب / الفصول يف األصول، للجصاص، حتقيق د .٤٦

  .م، بريوت، لبنان٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠، ١العلمية، ط 
فواتح الرمحوت، شرح مسلم الثبوت، البن العلي األنصاري، مطبوع يف  .٤٧

 لبنان – إبراهيم رمضان، بريوت املستصفى، طبعة دار األرقم، ضبط الشيخ

  ).ت. د(
الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، اللكنوي، عين بتصحيحه، حممد النعساين،  .٤٨

  .هـ١٣٢٤نشر دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، 

عبد اهللا رمضان / الفوائد السنية يف شرح األلفية، للربماوي، حتقيق الشيخ .٤٩
  .م٢٠١٥ - هـ ١٤٣٦، ١ورة، ط موسى، مكتبة دار النصيحة، املدينة املن

عادل عبد املوجود، وعلي معوض، : الكاشف عن احملصول، لألصفهاين، حتقيق .٥٠

  .هـ١٤١٩، ١دار الكتب العلمية، بريوت ط 
  ).ت. د(كشف األسرار شرح املنار للنسفي، دار الكتب العلمية،  .٥١

عبد اهللا حممود : ْكشف األسرار شرح كنز الوصول للبخاري، وضع حواشيه .٥٢

  .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨، ١ دار الكتب العلمية، بريوت طعمر،
  .لسان العرب، البن منظور األنصاري، دار صادر، بريوت .٥٣



        

 

 
 

  
 

٤٠٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بني الرفع والبيان درا

 للرازي، –حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين من العلماء واحلكماء واملتكلمني  .٥٤
  . القاهرة–طه عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية / راجعه

العريب املالكي، اعتىن به حسني البدري، وسعيد احملصول يف أصول الفقه، البن  .٥٥

  .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠، ١ األردن، ط –فودة، دار البيارق
  .العلواين، مؤسسة الرسالة/ احملصول يف أصول الفقه، للرازي، حتقيق د .٥٦

الشيخ سفيان : خمتصر ابن احلاجب بشرح العضد وحاشية التفتازاين، حتقيق .٥٧

  .هـ١٣٩٣إمساعيل، طبعة الكليات األزهرية 
املستصفى من علم األصول، للغزايل، حتقيق وضبط إبراهيم حممد رمضان، دار  .٥٨

  ).ت. د( لبنان – بريوت –األرقم 

 – دار الفضيلة –أمحد الذروي / املسودة يف أصول الفقه، آلل تيمية حتقيق د .٥٩
  .هـ١٤٢٢، ١ط الرياض ج

امليس، دار يل خلاملعتمد يف أصول الفقه، أليب احلسني البصري، تقدمي الشيخ  .٦٠

  ).ت. د(الكتب العلمية، بريوت 
املنتخب من احملصول يف أصول الفقه، للرازي حتقيق عدنان العبيات، دار  .٦١

  .م٢٠١٩ - هـ ١٤٤٠ ١أسفار الكويت، ط 

منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل، البن احلاجب، دار الكتب  .٦٢
  .هـ١٤٠٥، ١العلمية، بريوت، ط

  القاهرة  –املتنيب  لإلجيي، مكتبة املواقف يف علم الكالم، .٦٣

حممد زكي / ميزان األصول يف نتائج العقول، أليب بكر السمرقندي، حتقيق د .٦٤
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ٢عبد الرب، دار الرتاث ط 

نشر البنود على مراقي السعود، لعبد اهللا بن إبراهيم الشنقيطي، وضع حواشيه  .٦٥

 -هـ ١٤٢١، ١ بريوت ط فادي نصيف، وطارق حيىي، دار الكتب العلمية،
  .م٢٠٠٠

عادل عبد املوجود، وعلي : نفائس األصول يف شرح احملصول، للقرايف، حتقيق .٦٦

  .هـ١٤٣٦، ١معوض، مكتبة نزار الباز، مكة املكرمة، ط 
شعبان إمساعيل، دار / �اية السول شرح منهاج البيضاوي، لإلسنوي، حتقيق د .٦٧

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ١ابن حزم، بريوت ط



        

 

 
 

  
 

٤٠٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بني الرفع والبيان درا

صاحل يوسف، / د: الوصول يف دراية األصول، للصيفي اهلندي، حتقيق�اية  .٦٨
، ٢سعد السويح، الناشر مكتبة نزار مصطفى البازر، مكة املكرمة ط / ود

  .م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩

نور األنوار، ملالجيون، مطبوع مع كشف األسرار للنسفي، دار الكتب العلمية،  .٦٩
  ).ت.د(بريوت 

عبد اهللا الرتكي، مؤسسة الرسالة /  حتقيق دالواضح يف أصول الفقه البن عقيل، .٧٠

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ١ بريوت، ط–
عبد احلميد أبو زنيد، مكتبة / الوصول إىل األصول، البن برهان، حتقيق د .٧١

  .هـ١٤٠٣املعراف، الرياض، 

� �
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