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�أبحاث ودرا�سات

وتطوره بني احلنف ّية واإلمام ّية
األصويل
مصطلح النسخ
ّ
ّ
أماين حممود عبد الصمد إبراهيم

(((

خالصة املقالة:
وأهم املهماّ ت يف دراسة علم
تُعدّ دراسة املصطلحات األصول ّية من أوائل الصناعات
ّ
مفتاحا ّ
لكل بناء جديد فيه.
أصول الفقه؛ بوصفها
ً
مه ّية املذاهب موضع الدراسة؛ فمذهب احلنف ّية
مه ّيته من أ ّ
ويستمدّ موضوع الدراسة أ ّ
أوسع املذاهب اإلسالمية ،ويم ّثل مدرسة الرأي ،وصاحب منهج الفقهاء يف التأليف

وفقهي
ُقرأ وفتاوى تتّبع وتراث أصو ّيل
األصو ّيل ،ومذهب اإلمام ّية لديه ّ
ّ
مدونات ت َ
متطور جدير بالدراسة.
ّ
ويوجد بني املدرسة األصول ّية السنّ ّية واملدرسة األصول ّية اإلمام ّية أوجه التقاء،

مل تقترص عىل اجلوانب الشكل ّية فحسب؛ ولكنّها جتاوزت ذلك إىل التفاعل والتكامل
تستحق الدراسة بني املدرستني
يف البحث األصو ّيل .ومن املصطلحات األصول ّية التي
ّ
بنحو مقارن ،مصطلح النسخ؛ حيث يالحظ الباحث فيه ّ
أن اتجّ اهات تعريف مصطلح
اإلسالمي ،من مرص.
((( باحثة يف الفكر
ّ
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النسخ األصو ّيل واحدة عند اإلمام ّية واحلنف ّية ،ولكنّها خمتلفة يف بداية ظهور ّ
كل اجتاه؛ كام
يالحظ وجود تأ ّثر متبادل بني املدرستني يف اتجّ اهات ذلك التعريف.

كلامت مفتاح ّية:
م�صطلح الن�سخ الأ�صو ّ
يل وتط ّوره بني احلنف ّية والإمام ّية

احلقيقي ،النسخ املمتنع ،النسخ
املولوي ،النسخ
البداء ،البيان ،اجلعل ،احلكم
ّ
ّ
الترشيعي...
املجازي ،النسخ املستحيل ،النسخ
املعقول ،النسخ
ّ
ّ

اً
أول :مفهوم النسخ:

ورد ِذكْر النسخ يف القرآن الكريم يف قوله تعاىل} :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ{((( ،وكذلك يف السنّة النبو ّية يف مواضع عدّ ة؛ منها :ما روي َع ْن
ُأبيَ ِّ ْب ِن َك ْع ٍ
«صلىَّ بِنَا النَّبِ ُّي َصلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ا ْل َف ْج َر َوت ََر َك آ َي ًةَ ،ف َجا َء ُأبيَ ٌّ َو َقدْ
ب ،أنّه َق َالَ :
ف َق َالَ :يا َر ُس َ
ول اهللِ ،ن ُِس َخ ْت َه ِذ ِه الآْ َي ُة َأ ْو ُأن ِْسيت ََها؟ َق َال:
الصلاَ ِةَ ،ف َلماَّ ا ْنصرَ َ َ
َفا َت ُه َب ْع ُض َّ
لاَ َ ،ب ْل ُأن ِْسيت َُها»(((.
والنسخ عند اللغويينّ له حتديدات عدّ ة ترجع إىل معاين اإلزالة واإلبطال ،والنقل
والتبديل((( ،وهو عند البعض حقيقة يف اإلزالة؛ أي :اإلعدام واإلبطال ،وجماز يف النقل؛

أي :التحويل لليشء من مكان إىل مكان أو من حالة إىل حالة مع بقائه يف نفسه؛ كنسخت
جمازا
النحل العسل إذا نقلته من َخل ِّية إىل َخل َّية ،ومنهم من قال عكس ذلك؛ َف َعدَّ النسخ ً
يف اإلزالة ،حقيقة يف النقل ،والرفع قدر مشرتك بني اإلزالة والنقل(((.
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((( سورة البقرة ،اآلية .106
((( ابن حنبل ،أمحد :مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط؛ وآخرون ،إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي،
مؤسسة الرسالة1421 ،هـ.ق2001 /م ،حديث عبد الرمحن بن أبزى ،رقم  .)77 /35( 21140وال يقبل اإلمام ّية نسخ
ّ
تالوة اآلية وال إنساءها.
((( انظر :ابن فارس ،أمحد :معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،دار الفكر1979 ،م ،ج ،5كتاب النون،
باب النون والسني ،ص424؛ ابن منظور ،حممد بن مكرم :لسان العرب ،ط ،3بريوت ،دار صادر 1414 ،هـ.ق ،ج ،3باب
حممد :تاج العروس ،حتقيق :جمموعة من املح ّققني ،دار اهلداية ،باب اخلاء ،فصل
اخلاء ،فصل النون ،ص61؛ الزبيديّ ،
النون مع اخلاء ،ج ،7ص.355
((( انظر :الزخمرشي ،حممود بن عمرو :أساس البالغة ،حتقيق :حممد باسل عيون السود ،بريوت ،دار الكتب العلمية،
1419هـ.ق1998 /م ،ج ،2كتاب النون ،ص.266
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والنسخ مصطلح قديم ،ظهر منذ عهد النبي  ،وورد يف مرو ّيات الصحابة ومن

الرشعي الظاهر من آيات القرآن
تبعهم ويف كلامهتم ،وقد كان للنسخ عندهم مدلوله
ّ
عنهم ،كام تل ّقوه من رسول اهلل  ،ووفق اجتهادهم.

س ْب َحا َن ُهُ -مل َح َّمد -صىلكرم اهلل وجهه -يف خطبة لهُ « :ث َّم ْاخت ََار ُ
عن س ّيدنا عيل ّ
ِ
ِ
ضيِ
ِ
ب بِ َه َع ْن ُم َق َارن َِة ال َب ْل َوى،
اء ُهَ ،و َر َ َل ُه َما عنْدَ ُهَ ،ف َأك َْر َم ُه َع ْن َد ِار الدُّ ْن َياَ ،و َرغ َ
اهلل عليه -ل َق َ
ِ
ِ
َف َقب َضه إِ َلي ِه ك َِريم ،و َخ َّل َ ِ
اً َ
اء يف ُأممَ ها ،إ ْذ لمَ َيترْ ُ ك ُ
َ ُ ْ
ه اًل ،بِ َغيرْ
ُوه ْم مَ َ
ف فيك ُْم َما َخ َّل َفت االَنْب َي ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َاب َر ِّبك ُْم فيك ُْمُ :م َب ِّينًا َح َ
رام ُهَ ،و َف َرائ َض ُه
َطريق واض��ح ،والَ َع َلم َقائم .كت َ
ال َل ُه َو َح َ
ِ
و َف َضائِ َله ،ون ِ
اص ُه َو َع َّام ُهَ ،و ِعبرَ َ ُه َو َأ ْم َثا َل ُه،
َاسخَ ُه َو َمن ُْس َ
وخ ُهَ ،و ُر َخ َص ُه َو َعزَائ َم ُهَ ،و َخ َّ
ُ َ
َ
ج َل ُهَ ،و ُم َب ِّينًا غ ََو ِام َض ُهَ .بينْ َ َم ْأ ُخوذ ِمي َث ُ
اق
سا مُ َ
َو ُم ْر َس َل ُه َومحَ ْدُ و َد ُهَ ،ومحُ ْك ََم ُه َو ُمت ََشابهِ َ ُهُ ،م َف رًِّ
العب ِ
ِع ْل ِم ِه ،وموسع علىَ ِ
اد يف َج ْهلِ ِهَ ،و َبينْ َ ُم ْث َبت يف الكِ ِ
السن َِّه
َ
َ ُ َ َّ َ
تاب َف ْر ُض ُهَ ،و َم ْع ُلوم يف ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تاب ت َْر ُك ُهَ ،و َبينْ َ َو ِ
السنَّة َأ ْخ ُذ ُهَ ،و ُم َر َّخص يف الك ِ
اجب بِ َو ْقتهَ ،وزَائل يف
ن َْسخُ ُهَ ،و َواجب يف ُّ
ِ
ِ ِ
مس َت ْقبلِ ِه ،ومباين ب محَ َ ِ ِ ِ ِ
ارمه ،م ْن كَبري َأ ْو َعدَ َع َل ْيه ن َريا َن ُهَ ،أ ْو َصغري َأ ْر َصدَ َل ُه ُغ ْف َرا َن ُهَ ،و َبينْ َ
ُ ْ َ َ ُ َ َ ٌ َ ينْ َ
وم َو َّسع يف َأ ْق َصا ُه»(((.
َم ْق ُبول يف َأ ْدنَا ُهُ ،

وع��ن ابن عباس فيام روي عنه« :فيِ َق ْولِ ِه (تعاىل)} :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ{ {البق��رةَ }106 :و َق َ
��ال[ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ] {النح��ل }101 :الآْ َي َةَ ،و َق َ
��ال[ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ] {الرعدَ }39 :ف َأو ُل ما ن ُِس َخ ِمن ا ْل ُقر ِ
آن ا ْل ِق ْب َل ُةَ ،و َق َال:
َ ْ
َّ َ
[ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ] {البقرةَ }228 :و َق َال[ :ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ] {الط�لاقَ }4 :فن ُِس َ
��خ
��كَ ،ق َ
ِم ْن َذلِ َ
��ال َ -ت َع��الىَ [ :-ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ] {البقرة}237 :
العلوي :هنج البالغة (اجلامع خلطب موالنا أمري املؤمنني عيل بن أيب
الريض ،حممد بن احلسني بن موسى
((( الرشيف ّ
ّ
احلسون ،قم ،إيران ،إعداد :مركز األبحاث العقائد ّية ،ال ط ،ص36-35؛
طالب ورسائله وحكمه) ،حتقيق :فارس ّ
وانظر :رشح :حممد عبده ،بريوت ،دار املعرفة ،ال ت ،ج ،1ص.26-25
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صحت رواياهتا
الكريم ،وبيان الرسول هلا ،ويظهر ذلك من خالل قضايا النسخ التي ّ
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[ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ] {األحزاب.(((»}49 :
وعىل الرغم من ّ
كرم اهلل وجهه -يظهر منه إرادةأن ّ
عيل ّ
النص الوارد عن س ّيدنا ّ

�اص ،ولك ّن النسخ بنحو عا ّم عند
النسخ
االصطالحي؛ بقرينة مقابلته بالعام واخل� ّ
ّ
أعم من ذلك؛ فالنسخ عندالفريقني هو مطلق
الصحابة والتابعني كان يستعمل يف ما هو ّ

م�صطلح الن�سخ الأ�صو ّ
يل وتط ّوره بني احلنف ّية والإمام ّية

فيخصص ما فيها من عموم ،أو يق ّيد ما فيها من
التغيري الذي يطرأ عىل بعض األحكام،
ّ
إطالق ،أو يرفعها بإنزال أحكام أخرى حم ّلها(((.

لذا ،كان مدلول النسخ واس ًعا عندهم؛ بحيث يشمل التخصيص واالستثناء والتقييد

أيضا -النسخ األص��و ّيل ،ولكنّه ِ(أي النسخ
والتفسري والوعد والوعيد ،ويشمل
ً
الطبيعي أن ال نجد تعري ًفا له يف ذلك العهد،
نادرا يف ذلك العرص ،ومن
ّ
األصو ّيل) كان ً

العلمي قد بدأ يف عهدهم(((.
حيث مل يكن التأليف
ّ

وجتدر اإلشارة إىل رضورة التمييز بني النسخ وال َبدَ اء؛ فال َبدَ اء لغة :أصله (بدو)؛ وهو

ظهور اليشء ،وتقول :بدا يل يف هذا األمر بداء ،أي :تغيرّ رأيي عام كان عليه(((.

ثم يرفعه؛ لظهور املصلحة بعد خفائها ،وهو
وأ ّما
ً
اصطالحا؛ فهو :أن حيكم اهلل بيشء ّ

أيضا -ظهور الرأي بعد ْجوزوا ال َبدَ اء عىل اهلل تعاىل(((.
ً
أن مل يكن .وال َبدَ ائ ّية :هم الذين ّ
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النسائي ،أمحد :سنن النسائي ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،ط ،2حلب ،مكتب املطبوعات اإلسالمية1406 ،هـ.ق/
(((
ّ
1986م ،كتاب الطالق ،باب ما استثني من عدة املطلقات ،رقم  ،3499ج ،6ص.187
((( انظر :زيد ،مصطفى :النسخ يف القرآن الكريم ،تعليق :حممد يرسي ،ط ،5دار اليرس1435 ،هـ.ق2014 /م ،ج ،1ص.80
((( )) انظر :الگلپايگاين ،حممد رضا :إفاضة العوائد (تعليق عىل درر الفوائد للحاج الشيخ عبد الكريم احلائري اليزدي) ،قم،
احلوزة العلمية ،دار القرآن الكريم1410 ،هـ.ق ،ج ،1ص360؛ زيد ،النسخ ،م.س ،ج ،1ص.116-115
((( ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،م.س ،ج ،1كتاب الباء ،باب الباء والدال وما يثلثهام ،مادة (بدو) ،ص212؛ وانظر:
الزبيدي ،تاج العروس ،م.س ،باب الواو والياء ،فصل الباء مع الواو والياء ،مادة (بدو) ،ج ،37ص.146
اجلصاص ،أمحد بن عيل :الفصول يف األصول ،ط ،2وزارة األوقاف الكويتية1414 ،هـ.ق1994 /م ،ج،1
(((انظر:
ّ
البخاري :تيسري التحرير ،مرص ،مصطفى البايب احل َلبِي1351 ،هـ.ق/
حممود
بن
أمني
حممد
شاه،
باد
أمري
ص171؛
ّ
وصورته :بريوت ،دار الكتب العلمية1403 ،هـ.ق1983 /م؛ دار الفكر1417 ،هـ.ق1996 /م ،ج،1
1932م،
ّ
وصححه :مجاعة من العلامء ،بريوت ،دار
ص275؛ اجلرجاين ،الرشيف عيل بن حممد بن عيل :كتاب التعريفات ،ضبطه
ّ
الكتب العلمية1403 ،هـ.ق1983 /م ،ص.43
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عز ّوجل-؛
وعليه ،يفرتق النسخ األصو ّيل عن ال َبدَ اء؛ فالنسخ ال يكون إال من اهلل ّ

اإلهلي األز ّيل بوقت االبتداء واالنتهاء؛ فال نسخ بعد النبي ؛ ألنّه
وهو مسبوق بالعلم
ّ

ألنّه يتّفق مع علمهم املحدود؛ وهو مسبوق باجلهل؛ فال يعلم صاحبه متى ينتهي العمل

به(((.
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ال يكون إال بوحي عىل لسان نبي ،وال نبي بعده((( ،وأ ّما ال َبدَ اء؛ فهو سلوك املخلوقني؛

وتطوره يف املدرسة احلنف ّية:
األصويل
ثان ًيا :ظهور مصطلح النسخ
ّ
ّ

ظهر مصطلح النسخ األصو ّيل بنحو مرادف ملصطلح بيان التبديل عند أيب حنيفة

(ت150:هـ) -وهو من الذين حرضوا يف درس اإلمام الصادق

 -وتابع أبا حنيفة

تالمذتُه من بعده((( ،وتناولوه عىل أنّه ظاهرة من الظواهر التي تطرأ عىل بعض املصادر

أي تعريف .قال حممد بن احلسن الشيباين (ت189 :
الترشيع ّية ،ولكنّهم مل يذكروا له ّ
ِ
ِ
ورة،
الصح َ
هـ)« :يفرتض َب َيان ما فيه َمنْ َف َعة للنَّاس؛ َو ُه َو النَّاسخ من الآْ َيات َّ
يحة المَْ ْش ُه َ
َف َأما المَْنْسوخ ال جيب ِروايته ،وك ََذا َّ ِ
يعم بِ ِه ا ْلبلوىَ ،فإِنّه َل ْي َس فيِ ِر َوا َيته َمنْ َف َعة
َ َ َ
الش ْأن فيماَ ّ
ُ
ِ
ِ
والتحرز َعن ا ْلف ْتنَة أوىل»(((.
للنَّاسَ ،و ُربماَ ُي َؤ ِّدي إِلىَ ا ْلف ْتنَة؛
ّ
((( انظر :ابن اهلامم ،كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس :فتح القدير ،دار الفكر ،ج ،10ص395؛ شيخي زاده ،عبد
الرمحن بن حممد بن سليامن (داماد أفندي) :جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر ،دار إحياء الرتاث العريب ،ج ،2ص.688
((( وهذا املعنى من البداء هو غري ما تقول به اإلمام ّية من ال َبدَ اء يف التكوين؛ بام يتناسب مع كامل علمه وقدرته -تعاىل-؛ عرب

ربط البداء بألواح املحو واإلثبات[ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ] (سورة الرعد ،اآلية  ،)39فظهور
التغيري هو للناس ،وليس التغيري يف علم اهلل األز ّيل الثابت .وهذا البداء يقع ملصالح؛ منهاّ :
حث الناس عىل الصدقة أو
الدعاء أو الصالح عسى أن يساهم يف حمو مصائرهم املقدّ رة يف هذه األلواح وتبديلها ،ويكون هذا من تزاحم األسباب
األحدي وما أودعه -تعاىل -يف اللوح املحفوظ
ربم وعلمه
ّ
التي أجراها اهلل من الكون ويف مقام القدر .بينام يبقى قضاء اهلل ا ُمل َ
حمفو ًظا من التغيري وال َبدَ اء .فال َبدَ اء يف التكوين -يف هذا املعنى -يشبه النسخ يف الترشيع بمعناه اجلائز ،وليس فيه نسبة اجلهل
أو العجز إىل اهلل تعاىل.
((( البيان :هو اإلظهار قولاً أو فعلاً ،وهو عىل مخسة أوجه :تقرير ،وتفسري ،وتغيري ،ورضورة ،وتبديل .انظر :اخلبازي ،جالل
الدين :املغني يف أصول الفقه ،حتقيق :حممد مظهر بقا ،السعود ّية ،جامعة أم القرى ،مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث
اإلسالمي ،الكتاب التاسع عرش1403 ،هـ.ق ،ص237؛ الشايش ،نظام الدين :أصول الشايش ،بريوت ،دار الكتاب
ّ
العريب ،ص.268
(((الشيباين ،أبو عبد اهلل حممد بن احلسن بن فرقد :الكسب ،حتقيق :سهيل زكّار ،دمشق ،نرش :عبد اهلادي حرصوين1400 ،هـ،
ّ
ص.250

171

ّ
جمرد ظاهرة إىل ْ
أن جاء اإلمام الطحاوي (ت:
وظل مصطلح النسخ يف أذهان احلنف ّية ّ

321هـ) ،فكان ّأول من و َّظف مصطلح النسخ أصول ًّيا؛ حيث استخدمه يف الرتجيح بني
األحكام عند حدوث التعارض الظاهر يف األحاديث الواردة يف كتبه ،وكذلك يف مناقشة

دعوى نسخ بعض األحاديث((( ،وتابعه يف ذلك ابن فورك (ت406 :هـ) يف تفسريه(((،
م�صطلح الن�سخ الأ�صو ّ
يل وتط ّوره بني احلنف ّية والإمام ّية

وتوسع يف توظيف مصطلح النسخ األصو ّيل؛ ّ
الزخمرشي (ت538 :هـ) يف
كل من:
ّ
ّ

ّ
والزيلعي (ت762 :هـ) يف نصب الراية(((.
الكشاف(((،
ّ

يقف مصطلح النسخ األصو ّيل عند توظيفه فقط ،ولك ْن ّ
تطور إىل
ومل ْ
ظل مفهومه يف ّ

ْ
أن ظهرت له حتديدات عدّ ة؛ كان للحنفية منها اتجّ اهات ثالثة؛ بياهنا يف اآليت:

 .1جّ
األول :تعريف النسخ بأنّه بيان النتهاء أمد احلكم:
االتاه ّ
املاتريدي (ت333 :هـ) ّأول تعريف للنسخ األصو ّيل؛ وهو أنّه :بيان منتهى
وضع
ّ

احلكم إىل وقت ليس فيه بداء وال نقض ملا مىض ،بل جتديد حكم يف وقت بعد انقضاء

األول لوقت كونه(((.
حكم عىل بقاء ّ

وهذا التعريف ال يكشف عن احلقيقة الرشع ّية للنسخ ،وال حيدّ د سامهتا وخصائصها؛

فالنسخ يعترب نو ًعا من البيان ،ولك ْن ليس ّ
حق
كل بيان نو ًعا من النسخ .والنسخ بيان يف ّ
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الطحاوي ،أبو جعفر :أحكام القرآن الكريم ،حتقيق :سعد الدين أونال ،ط ،1استانبول ،مركز البحوث اإلسالمية
((( انظر:
ّ
التابع لوقف الديانة الرتكي1416 ،هـ.ق1995 /م ،ج ،1ص)428 ،113 ،61؛ 1418هـ.ق1998 /م،ج ،2ص.)342
((( انظر :ابن فورك ،أبو بكر حممد بن احلسن :تفسري ابن فورك (من أول سورة األحزاب إىل آخر سورة غافر) ،دراسة وحتقيق:
عاطف بن كامل بن صالح بخاري (ماجستري) ،ط ،1اململكة العربية السعودية ،جامعة أم القرى1430 ،هـ.ق2009 /م،
ج ،1ص318 ،118؛ ج ،3ص.208 ،70
الزخمرشي ،أبو القاسم :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ط ،3بريوت ،دار الكتاب العريب1407 ،هـ ،ج،1
((( انظر:
ّ
ص490 ،154؛ ج ،2ص.634
الزيلعي ،مجال الدين :نصب الراية ألحاديث اهلداية مع حاشيته بغية األملعي يف ختريج الزيلعي ،حتقيق :حممد عوامة،
((( انظر:
ّ
مؤسسة الريان للطباعة والنرش ،جدة ،دار القبلة للثقافة اإلسالمية1418 ،هـ.ق1997 /م ،ج ،1ص،81
بريوت،
ط،1
ّ
.409 ،359، 132
مؤسسة الرسالة،
((( انظر :املاتريدي ،أبو منصور :تأويالت أهل السنّة ،حتقيق :فاطمة يوسف اخليمي ،ط ،1بريوتّ ،
1425هـ.ق2004 /م ،ج ،1ص.79-78

الشارع وتبديل باإلضافة لنا؛ وهو بذلك يدخل ما ليس من النسخ فيه.
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وعىل الرغم ممّا يعرتي هذا التعريف من قصور؛ ولكنّه ُيعدّ نواة للعديد من التعريفات

وجهوا إليه من نقض وتنقيح؛ وبذلك ،يعترب
يد من تابعوا
املاتريدي من األصول ّيني؛ بام ّ
ّ

�أبحاث ودرا�سات

وتطور هذا التعريف عىل
اهلجري،
التي تلته طوال مخسة قرون ،حتى هناية القرن التاسع
ّ
ّ
املاتريدي يعترب واضع مدرسة أصول ّية يف تعريف النسخ؛ عىل خالف ما ذكره بعض

الباحثني من ّ
أن اجلصاص هو صاحب ّأول تعريف له(((.

اجلصاص (ت370 :ه��ـ)((( ،والبزدوي (ت 482 :هـ)(((،
وممّن تبع املاتريدي:
ّ

والنسفي (ت:
�ازي (ت691 :ه����ـ)(((،
واإلخسيكتي (ت644 :ه����ـ)((( ،واخل � ّب� ّ
ّ

والكرماتيس (ت906 :هـ)((( ،وابن نجيم
والسغناقي (ت 714 :هـ)(((،
710هـ)(((،
ّ
ّ

الساعايت (ت694 :هـ) (،((1
والسمرقندي (ت 539 :هـ)( ،((1وابن
(ت970 :هـ)(((،
ّ
ّ
((( انظر :زيد ،النسخ ،م.س ،ج ،1ص.105 ،89

اجلصاص ،أمحد بن عيل :الفصول يف األصول ،ط ،2وزارة األوقاف
اجلصاص ،أحكام القرآن ،م.س ،ج ،1ص72؛ ّ
(((انظر ّ
الكويتية1414 ،هـ.ق1994 /م ،ج ،2ص.345
البخاري ،عبد العزيز :كشف األرسار رشح أصول البزدوي ،دار الكتاب اإلسالمي ،ج ،3ص.156
((( انظر:
ّ
اإلخسيكتي ،حسام الدين :املذهب يف أصول املذهب عىل املنتخب ،حتقيق :ويل الدين حممد صالح ،دمشق ،مكتبة
((( انظر:
ّ
دار الفرفور1417هـ.ق ،ج ،1ص.588
اخلبازي ،املغني /م.س ،ص.251
((( انظر:
ّ
احلنفي ،زين الدين :فتح الغفار برشح املنار (املعروف بمشكاة األنوار يف أصول املنار) ،بريوت ،دار الكتب
نجيم
ابن
((( انظر:
ّ
العلمية1422 ،هـ.ق2001 /م ،ص.335
السغناقي ،حسام الدين :الكايف رشح البزدوي ،حتقيق :فخر الدين سيد حممد قانت ،الرياض ،مكتبة الرشد ،سلسلة
((( انظر:
ّ
الرسائل العلمية ،78ج ،3ص.1492
الكراماتيس ،يوسف بن حسني :الوجيز يف أصول الفقه ،حتقيق :عبد اللطيف كساب ،القاهرة ،دار اهلدى،
((( انظر:
ّ
1404هـ.ق1984 /م ،ص.63
احلنفي ،م.س ،فتح الغفار برشح املنار ،م.س ،ص.335
((( انظر :ابن نجيم
ّ
السمرقندي ،عالء الدين :ميزان األصول يف نتائج العقول ،حتقيق :حممد زكي عبد الرب ،قطر ،مطابع الدوحة
( ((1انظر:
ّ
احلديثة1404 ،هـ.ق1984 /م ،ج ،1ص.699
الساعايت ،مظفر الدين أمحد بن عيل :هناية الوصول إىل علم األصول  ،حتقيق :سعد بن غرير بن مهدي السلمي ،رسالة
( ((1ابن
ّ
دكتوراة (جامعة أم القرى) بإرشاف د .حممد عبد الدايم عيل1405 ،هـ.ق1985 /م ،ج ،2ص.515
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البخاري (ت 730 :هـ)((( ،وابن امللك (ت 854 :هـ)((( .ووافقهم ابن
وعبد العزيز
ّ

أمري حاج (ت879 :هـ)(((.

 .2جّ
االتاه الثاين :تعريف النسخ بأنّه إزالة وإبطال:
م�صطلح الن�سخ الأ�صو ّ
يل وتط ّوره بني احلنف ّية والإمام ّية

عرف أصحاب هذا االتجّ اه النسخ األصو ّيل بأنّه عبارة عن اإلزالة واإلبطال ،وواضع
ّ
فعرف النسخ بأنّه« :إزالة مثل
هذا االتجّ اه هو :أبو احلسني
ّ
البرصي (ت436 :هـ)؛ ّ
احلكم الثابت بقول منقول عن اهلل أو رسوله ،أو فعل منقول عن رسوله ،وتكون اإلزالة

بقول منقول عن اهلل أو عن رسوله ،أو بفعل منقول عن رسوله ،مع تراخيه عنه ،عىل وجه

األسمندي (ت 552 :هـ)(((.
لواله لكان ثابتًا»((( ،وتابعه
ّ

 .3جّ
االتاه الثالث :تعريف النسخ بأنّه رفع:
املاتريدي؛ حيث عبرّ عن النسخ بأنّه رفع يف
واضع نواة هذا التعريف هو أبو منصور
ّ
قوله« :وقيل} :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ{؛ أي نرفع ٍ
بآية ُأخرى أو نرتكها يف األخرى .وقيل:
َ
والعمل هبا} ،ﭖ ﭗ{؛ َأي :نرتك قراءهتا
}ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ{ فنرفع حكمها،
وتالوهتا .فيجوز رفع عينها ،وجيوز رفع حكمها ِوإبقاء عينها»((( ،ولكنّه مل يستخدم لفظ
الرفع يف صياغة تعريف للنسخ؛ كي ال خيالف مذهبه.

املالكي (ت:
الباقالين
عرف النسخ األصو ّيل بالرفع عند أهل السنّة هو
ّ
ولك ْن من َّ
ّ
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البخاري ،كشف األرسار ،م.س ،ج ،3ص.156
((( انظر:
ّ
َ
مصور عن نسخة
َرماين ،حممد بن عبد اللطيف :رشح منار األنوار يف أصول الفقه ،بريوت ،خمطوط
((( انظر :ابن َملك الك ّ
ّ
املطبعة النفيسة العثامنية1308 ،هـ.ق ،ص.242
احلنفي ،أبو عبد اهلل ،التقرير والتحبري عىل حترير الكامل البن اهلامم ،ط ،2دار الكتب العلمية،
((( انظر :ابن أمري حاج
ّ
1403هـ.ق1983 /م ،ج.243 ،1
البرصي ،حممد بن عيل الطيب أبو احلسني املعتزيل :املعتمد يف أصول الفقه ،حتقيق :خليل امليس ،ط ،1بريوت ،دار
((( انظر:
ّ
الكتب العلمية1403 ،هـ.ق ،ج ،1ص.367
األسمندي ،أبو الفتح :بذل النظر يف األصول ،حتقيق :حممد زكي عبد الرب ،القاهرة ،مكتبة دار الرتاث1412 ،هـ.ق/
((( انظر:
ّ
1992م ،ص.310
املاتريدي ،تأويالت أهل السنّة ،م.س ،ج ،1ص.78
(((
ّ
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األول من القرن السابع
403هـ)((( ،وتابعه بعض احلنف ّية؛ بعد نقده وتنقيحه ،إىل الثلث ّ
اهلجري.
ّ

�أبحاث ودرا�سات

وقد أشار بعض احلنف ّية إىل ّ
الدبويس
أن النسخ ال ينبغي تعريفه بأنّه بيان؛ حيث قال
ّ
(ت430 :هـ)« :والنسخ رفع ،وليس ببيان عىل ما ذكر» (((.
الباقالين يف تعريفه للنسخ؛ وكان فيها :إ ّما
ثم جاءت تعريفات احلنف ّية الذين تابعوا
ّ
ّ

الباقالين« :وقد حدّ قوم
البرصي؛ ناقدً ا تعريف
نقد وتنقيح ،وإ ّما اتّباع دون نقد ،فقال
ّ
ّ

يصح؛ ّ
ألن استقرار احلكم هو كونه مرا ًدا؛
النسخ بأنّه إزالة حكم بعد استقراره؛ وهذا ال ّ
فإزالته بعينه بداء»(((.

الباقالين؛ كام هو دون تغيري(((.
الرسخيس (ت483 :هـ) تعريف
واتّبع
ّ
ّ

رشعي مرتاخ ًيا
فعرفه يف قوله« :هو أن َي ِر َد دليل
ّ
ثم جاء صدر الرشيعة (ت747 :هـ)؛ ّ
ّ

رشعي؛ مقتضيا خالف حكمه»(((.
عن دليل
ّ

التفتازاين (ت793 :هـ) ووافقه عليه،
يت (ت786 :هـ)((( ،ورشحه
ّ
ووافقه البابر ّ

ْ
رشعي
وإن أضاف يف رشحه بعض احلقائق ،ومل يو َّفق صدر الرشيعة يف التعبري بدليل
ّ
ثم عن املنسوخ؛ ّ
ألن الدليل
النبي واإلمجاع؛ وهذا
الرشعي يشمل فعل ّ
ّ
عن الناسخّ ،
تعريف للنسخ بدليله ،وليس بحقيقته(((.

الباقالين ،أبو بكر :التقريب واإلرشاد (الصغري) ،حتقيق :عبد احلميد بن عيل أبو زنيد ،ط ،2مؤسسة الرسالة،
((( انظر:
ّ
1418هـ.ق1998 /م ،ج ،3ص.76
الدبويس ،أبو زيد :تقويم األد ّلة يف أصول الفقه ،حتقيق :خليل امليس ،دار الكتب العلمية1421 ،هـ.ق2001 /م ص.222
(((
ّ
البرصي ،املعتمد ،م.س ،ج ،1ص.367
(((
ّ
الرسخيس ،حممد بن أمحد :أصول الرسخيس ،بريوت ،دار املعرفة ،ج ،2ص.35
((( انظر:
ّ
التفتازاين ،سعد الدين :رشح التلويح عىل التوضيح ،ال ط ،مرص ،مكتبة صبيح ،ج ،2ص.62
(((
ّ
البابريت ،حممد بن حممود بن أمحد :الردود والنقود رشح خمترص ابن احلاجب ،حتقيق :ضيف اهلل بن صالح ابن عون
((( انظر:
ّ
العمري (ج)1؛ ترحيب بن ربيعان الدورسي (ج ،)2السعودية ،مكتبة الرشد1426 ،هـ.ق2005 /م ،ج ،2ص.396
التفتازاين ،رشح التلويح عىل التوضيح ،م.س ،ج ،2ص.62
((( انظر:
ّ
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األول مق ّيد بالغاية حتّى يف
وتابعهم
الفناري (ت834 :ه��ـ)(((؛ لقوله« :احلكم ّ
ّ
الرشائع املتقدّ مة إىل ظهور خاتم األنبياء عليه السالم»(((.
وعرف النسخ بأنّه« :رفع تع ّلق مطلق بحكم
وجاء الكامل بن اهلامم (ت861 :هـ) ّ

رشعي ابتدا ًء»(((.
ّ
م�صطلح الن�سخ الأ�صو ّ
يل وتط ّوره بني احلنف ّية والإمام ّية

واستخدم كلمة الرفع ،وأوقع الرفع عىل التع ّلق ،ال عىل احلكم ،وق ّيد التع ّلق باملطلق
حني أضافه إليه ،فأخرج املؤ ّقت واملغ َّيى من دائرة األحكام التي تقبل النسخ ،كام أخرج

رشعي ال غري ،فأخرج املرفوع بحكم العقل؛ بعارض من
املؤ ّبد ،وجعل الرفع بحكم
ّ

جنون أو موت.

املخصص املنفصل إذا ّ
تأخر نزوله عن العا ّم؛ وهو ختصيص ،وليس
ولكنّه مل خيرج
ِّ
نسخا عند مجهور األصول ّينيْ ،
وإن اعتربه احلنف ّية ً
ً
وخصوه باسم النسخ
نسخا،
اجلزئي(((.
ّ
ّ
وتابعه ابن أمري حاج (ت879 :هـ) يف رشحه ،واستحسن وصف احلكم باملرتاخي،
ّ
املتأخر؛ حيث إنّه نوع من النسخ عند احلنف ّية.
املخصص املنفصل
ثم ّقرر أنّه ال خيرج
ِّ
ّ
واستخدم كلمة الرفع ،وأوقع الرفع عىل التع ّلق ال عىل احلكم ،وق ّيد التع ّلق باملطلق،
رشعي،
فأخرج بذلك املؤ َّقت من دائرة األحكام التي تقبل النسخ ،وجعل الرفع بحكم
ّ

أيضا -إذا ّفأخرج املرفوع بحكم العقل ،ومل يخُ رج
تأخر نزوله عن العا ّم(((.
املخصص ً
ِّ

وتطوره يف املدرسة اإلمام ّية:
األصويل
ثال ًثا :ظهور مصطلح النسخ
ّ
ّ
أئمة املدرسة اإلمام ّية
كان النسخ عند ّ

؛ كام كان عند الصحابة والتابعني (رضوان

اهلل عليهم) ،يشمل التخصيص واالستثناء والتقييد والنسخ األصو ّيل؛ قال اإلمام أبو
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الفناري ،شمس الدين :فصول البدائع يف أصول الرشائع  ،حتقيق :حممد حسني حممد حسن إسامعيل ،ط ،1بريوت،
((( انظر:
ّ
دار الكتب العلمية2006 ،م1427 ،هـ.ق ،ج ،2ص.148
((( () م.ن ،ص.149
((( ابن أمري حاج ،التقرير والتحبري ،م.س ،ج ،3ص.41
((( زيد ،النسخ ،م.س ،ج ،1ص.112
((( انظر :ابن أمري حاج ،التقرير والتحبري ،م.س ،ج ،3ص.41
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وقال اإلمام أيب عبد اهلل جعفر الصادق

�أبحاث ودرا�سات

جعفر حممد الباقر (ت114هـ)(((؛ فيام رواه عنه اإلمام مالك يف مو ّطئه ،عن ربيعة
َت فيِ الجَْ ِ
اهلِ َّي ِةَ ،و َقدْ
ابن أيب عبد الرمحن ،عنه َ « :ق َال محُ َ َّمدٌ َ :أ َّما ا ْل َع ِقي َق ُة َف َب َل َغنَا َأ هَّنَا كَان ْ
ت فيِ َأ َّو ِل ا ِ
ان
ُف ِع َل ْ
َان َق ْب َل ُهَ ،ون ََس َخ َص ْو ُم َش ْه ِر َر َم َض َ
إل ْسال ِم ُث َّم ن ََس َخ األَ ْض َحى ك َُّل َذ ْبحٍ ك َ
َان َقب َله ،ونَسخَ ِ
ِ
ت ال َّزكَا ُة ك َُّل َصدَ َق ٍة
ك َُّل َص ْو ٍم ك َ
َان َق ْب َل ُهَ ،ون ََس َخ غ ُْس ُل الجَْ نَا َبة ك َُّل غ ُْس ٍل ك َ ْ ُ َ َ
َت َق ْب َل َها ،ك ََذلِ َ
ك َب َل َغنَا»(((.
كَان ْ
الكليني:
(ت148 :ه��ـ)(((؛ فيام رواه
ّ

حيب الرفق؛ فمن رفقه بعباده تسليله أضغاهنم ومضادهتم
ّ
«إن اهلل -تبارك وتعاىل -رفيق ّ
هلواهم وقلوهبم ،ومن رفقه هبم أنّه يدعهم عىل األمر يريد إزالتهم عنه رف ًقا هبم؛ لكيال
يلقي عليهم عرى اإليامن ومثاقلته مجلة واحدة؛ فيضعفوا ،فإذا أراد ذلك نسخ األمر

منسوخا»(((.
باآلخر؛ فصار
ً

بلفظ البيان(((،

وظهر النسخ األصو ّيل عند اإلمام الباقر وابنه اإلمام الصادق
نادراّ ،
وظل عند اإلمام ّية ظاهرة نادرة من الظواهر التي تطرأ عىل بعض املصادر
وكان ً
الترشيع ّية إىل ْ
أن جاء الصدوق الثاين (ت381ه��ـ) ،وقام بتوظيف مصطلح النسخ
األصو ّيل يف التعليل للتعارض الظاهر بني بعض األحاديث يف كتابه (من ال حيرضه

الفقيه) ،ومثال ذلك قوله« :وقد روى جابر ،عن أيب جعفر

«أن عل ًيا
ّ :

كان يعطي

((( حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب .
((( ابن أنس ،مالك :مو ّطأ مالك ،رواية حممد بن احلسن الشيباين ،حتقيق :عبد الوهاب عبد اللطيف ،ط ،2املكتبة العلمية،
كتاب الضحايا وما جيزئ منها ،باب العقيقة ،رقم  ،662ص.226
ِ
ً
منسوخا بوجوب اهلَدْ ي عىل
مستمرا عند اإلمام ّية؛ وهم ال يعدّ ون حكم استحباهبا
تبرصة :ما زال حكم استحباب العقيقة
ًّ
احلاج مت ّت ًعا أو ِق َرانًاّ .
االصطالحي؛ لبقاء حكم الصدقة بعد
ولعل مصطلح النسخ الوارد يف الرواية ليس بمعنى نسخ احلكم
ّ
ورود حكم الزكاة املفروضة ،ووجود أغسال أخرى غري اجلنابة؛ ومنها واجب ومندوب ومباح.
الطويس ،حممد بن احلسن :رجال
((( أبو عبد اللهّ جعفر الصادق بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ( .انظر:
ّ
املدرسني1415 ،هـ.ق ،ج،1
مؤسسة النرش
اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
ّ
الطويس ،حتقيق :جواد القيومي األصفهاين ،قمّ ،
ّ
ص.)392
الكليني ،حممد بن يعقوب :األصول من الكايف ،طهران ،دار الكتب اإلسالمية1365 ،هـ.ق ،ج ،2كتاب اإليامن والكفر،
(((
ّ
باب الرفق ،رقم ،3ص.118
مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني ،ط ،1مطبعة
((( انظر:
اخلميني ،مصطفى :حتريرات يف األصول ،حتقيق ونرشّ :
ّ
مؤسسة العروج1418 ،هـ.ق ،ج ،5ص.475
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أن موىل حلمزة توفيّ ّ ،
أويل األرحام دون املوايل» .فأ ّما احلديث الذي رواه املخالفون ّ
وأن
النبي

وآله أعطى ابنة محزة النصف ،وأعطى املوايل النصف .فهو حديث منقطع إنّام

هو عن عبد اهلل بن شداد عن النبي

ّ
ولعل ذلك كان شي ًئا قبل نزول
وهو مرسل،

ّ
وجل -للحلفاء يف كتابه ،فقال[ :ﯨ
عزالفرائض فنسخ ،فقد فرض اهلل
ّ

م�صطلح الن�سخ الأ�صو ّ
يل وتط ّوره بني احلنف ّية والإمام ّية

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ] {النساء ،}33 :ولكنّه نسخ ذلك بقوله
عز ّوجل[ :-ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ] {األنفال.(((»}75 :
ّ

وظهرت يف املدرسة اإلمامية بعد ذلك تعريفات متعدّ دة للنسخ األصو ّيل(((؛ ك ّلها

اللغوي ،وفيام ييل تفصيل ذلك:
تدور حول معناه
ّ

 .1جّ
األول :تعريف النسخ بأنّه الرفع:
االتاه ّ
ظهر ّأول تعريف للمصطلح األصو ّيل عند اإلمام ّية لدى الشيخ املفيد (ت413 :هـ)

يف قوله« :والنسخ إنّام هو رفع موجود لو ترك ألوجب حكماً يف املستقبل»(((.

وعرفه يف قوله« :رفع احلكم الثابت باخلطاب
ثم جاء العلاّ مة احلليّ ّ (ت726 :هـ) ّ
ّ
(((
ثم تابعه العديد من علامء
املتقدّ م بخطاب مرتاخٍ عنه ،عىل وجه لواله لكان ثابتًا» ّ ،
البهائي (ت1030 :هـ)((( ،
اإلمام ّية يف هذا التعريف بالنقد والتنقيح؛ ومنهم :الشيخ
ّ

واألنصاري (ت1281 :هـ)(((.
ّ
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حممد بن عيل بن احلسني :من ال حيرضه الفقيه ،ال ط ،ج ،4ص ،305-304رقم.5654
((( ابن بابويه القميّ ،
مؤسسة آل البيت ،
((( انظر :املح ّقق احل ّليّ  ،جعفر بن احلسن :معارج األصول ،حتقيق :حممد حسني
ّ
الرضوي ،قمّ ،
1403هـ.ق ،ص.161
مؤسسة
((( املفيد ،حممد بن حممد بن النعامن :التذكرة بأصول الفقه ،حتقيق :مهدي نجف ،املؤمتر العاملي أللف ّية الشيخ املفيدّ ،
آل البيت 1413هـ.ق ،ص.37
ّ
((( احليل ،مجال الدين أبو منصور :مبادئ الوصول إىل علم األصول ،حتقيق :عبد املحسن حممد عيل البقال ،طهران ،مكتب
اإلسالمي 1404هـ.ق ،ص.174
اإلعالم
ّ
((( انظر :العاميل اجلبعي ،هباء الدين :زبدة األصول ،حتقيق :فارس حسون كريم ،ال ط ،ص.154
اإلسالمي،
((( انظر :األنصاري ،مرتىض :فرائد األصول ،حتقيق :جلنة حتقيق تراث الشيخ األعظم ،قم ،جممع الفكر
ّ
1377هـ.ش ،ج ،3ص.147
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وجاء النائيني (ت1355 :هـ) وأوضح ّ
أن رفع احلكم -هنا -يعني دفعه((( ،وتابعه:
احلجتي الربوجردي (ت1380 :ه��ـ)((( ،واآلخوند اخلراساين (ت1355 :ه��ـ)(((،
ّ
الطباطبائي
«إرادة الرفع منه ال الدفع؛ كام هو الظاهر منه»((( ،ووافقه السيد حممد سعيد
ّ
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واحلائري (ت1255 :هـ)((( ،وخالفه آقا ضياء العراقي (ت1361 :هـ)؛ حيث رأى ّ
أن

الطباطبائي
احلكيم (ت1402 :هـ)((( ،وحممد رضا املظ ّفر (ت1383 :هـ)((( ،وحمسن
ّ
احلكيم (ت1390 :هـ)(((.

وبدأ مصطلح النسخ عند بعض املعارصين؛ مثل :السيد مصطفى اخلميني (ت:

1398هـ1977 /م) ،والس ّيد حممد باقر الصدر (ت1980 :م) ،بالتبلور واالنقسام؛

تب ًعا ملفهومه إىل نوعني؛ مها:

احلقيقي»،
األول :املعنى احلقيقي( :الرفع)؛ وهو يفيد البداء ،وأطلق عليه« :النسخ
ّ

و«النسخ املمتنع»((( ،و«النسخ املستحيل»(((1؛ وهو مستحيل بالنسبة إىل مبادئ احلكم.

الكاظمي اخلراساين ،حممد عيل :فوائد األصول من إفادات النائيني ،ج ،3ص.341
(((
ّ
((( انظر :الربوجردي ،هباء الدين :احلاشية عىل كفاية األصول (تقرير بحث احلاج آقا حسني الطباطبائي) ،ال ط ،ج،1
ص.566
مؤسسة آل البيت (عله) إلحياء الرتاث ،ال ت ،ص.238
((( انظر :اخلراساين ،حممد كاظم :كفاية األصول ،حتقيق ونرشّ :
((( انظر :احلائري ،حممد حسني :الفصول الغروية يف األصول الفقه ّية ،قم ،دار إحياء العلوم اإلسالم ّية1404 ،هـ.ق ،ص.107
((( الطباطبائي ،حممد رضا :تنقيح األصول (خالصة ما استفاد من أبحاث الشيخ ضياء الدين العراقي) ،النجف ،املطبعة
احليدرية1371 ،هـ.ق ،ص .218وانظر :العراقي ،ضياء الدين :مقاالت األصول ،حتقيق :حمسن العراقي؛ منذر احلكيم،
قم ،جممع الفكر اإلسالمي1414 ،هـ.ق ،ج ،1ص483؛ الربوجردي ،حممد تقي :هناية األفكار (تقرير بحث آقا ضياء
الدين العراقي) ،قم ،مؤسسة النرش اإلسالمي ،ال ت ،ج ،2ص.551
مؤسسة املنار1414 ،هـ.ق1994 /م ،ج ،5ص.272 ،268
((( انظر :الطباطبائي احلكيم ،حممد سعيد :املحكم يف أصول الفقه ،قمّ ،
اإلسالمي1370 ،هـ.ق ،ج ، 3ص.55
((( انظر :املظفر ،حممد رضا :أصول الفقه ،قم ،مركز النرش
ّ
((( انظر :الطباطبائي احلكيم ،حمسن :حقائق األصول (وهي تعليقة عىل “كفاية” األستاذ املح ّقق اخلراساين) ،قم ،مكتبة
بصرييت1372 ،هـ.ق ،ج ،2ص.89
((( انظر :اخلميني ،روح اهلل :حتريرات يف األصول ،ج ،5ص219؛ ج ،8ص287؛ الصدر ،حممد باقر :دروس يف علم
األصول ،ط ،2بريوت ،دار الكتاب اللبناين؛ مكتبة املدرسة1406 ،هـ.ق1986 /م ،ج ،3ص.182
( ((1انظر :اخلميني ،حتريرات يف األصول ،م.س ،ج ،3ص458؛ الصدر ،دروس يف علم األصول ،م.س ،ج ،3ص.191
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الثاين :املعنى املجازي( :الدفع)؛ وهو النسخ املستند إىل اجلعل((( ،وأطلق عليه:

املجازي»((( ،و«النسخ املعقول»(((؛ وهو معقول بالنسبة إىل احلكم يف عامل
«النسخ
ّ
اجلعل .ووافقهم عيل
املشكيني((( ،وحممد املؤمن القمي(((.
ّ

 .2جّ
االتاه الثاين :تعريف النسخ األصويل بأنّه ما ّ
دل عىل إزالة وإبطال مثل احلكم:
م�صطلح الن�سخ الأ�صو ّ
يل وتط ّوره بني احلنف ّية والإمام ّية

عرفه الس ّيد املرتىض (ت436 :هـ) بأنّه« :ما ّ
دل عىل ّ
أن مثل احلكم الثابت باخلطاب
ّ

زائل يف املستقبل ،عىل وجه لواله لكان ثابتًا ،مع تراخيه عنه»((( .ويف هذا التعريف خيرج

العقيل ،ووافقه الطويس (ت460 :هـ)((( ،واملح ّقق احل ّليّ (ت676 :هـ)((( ،وابن
الدليل
ّ
الشهيد الثاين (ت1011 :هـ)((( ،وحممد تقي الرازي (ت1248 :هـ)(.((1

((( اجلعل؛ لغ ًة :الصنع والوضع( .ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،م.س ،ج ،1كتاب اجليم ،ص .)460وعند اإلمام ّية:
متأصلة يف اجلعل أو منتزعة عن
االعتبار والوضع ،وهو حالة من حاالت األحكام الوضعية؛ فاألحكام الوضع ّية إ ّما تكون ّ
التكليف وغري ذلك( .انظر :احلسيني ،حممد صادق :زبدة األصول ،م.س ،ج ،1ص5؛ ج ،4ص58؛ اخلميني ،حتريرات
يف األصول ،م.س ،ج ،1ص.)61
((( اخلميني ،حتريرات يف األصول ،م.س ،ج ،8ص.544
((( الصدر ،دروس يف علم األصول ،م.س ،ج ،3ص.191
((( انظر :املشكيني ،عيل :اصطالحات األصول ومعظم أبحاثها ،ط ،5مطبعة اهلادي1413 ،هـ.ق ،ص.268
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املدرسني1419 ،هـ.ق ،ج ،2ص.500
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
((( انظر :القمي ،حممد املؤمن :تسديد األصول ،قمّ ،
العلوي :الذريعة إىل أصول الرشيعة ،حتقيق :أبو القاسم كرجى ،طهران،
((( الرشيف املرتىض ،أبو القاسم عيل بن احلسني
ّ
انتشارات دانشكاه1346 ،هـ.ق ،ج ،1ص.114
األنصاري ،قم ،مطبعة ستاره1417 ،هـ.ق،
((( انظر :الطويس ،حممد بن احلسن :العدّ ة يف أصول الفقه ،حتقيق :حممد رضا
ّ
ج ،2ص.486
((( انظر :احل ّليّ  ،معارج األصول ،م.س ،ص.161
بمؤسسة النرش اإلسالمي التابعة
((( انظر :العاميل ،مجال الدين احلسن :معامل الدين ومالذ املجتهدين ،حتقيق :جلنة التحقيق
ّ
املدرسني ،قم ،ال ت ،ص.221
جلامعة ّ
اإلسالمي
مؤسسة النرش
( ((1انظر :األصفهاين ،حممد تقي :هداية املسرتشدين ،تقديم :مهدي جمد اإلسالم
ّ
النجفي ،قمّ ،
ّ
املدرسني ،ال ت ،ج ،1ص.307
التابعة جلامعة ّ

 .3جّ
األصويل بأنّه بيان انتهاء احلكم:
االتاه الثالث :تعريف النسخ
ّ

السنة  2العدد  3شتاء  -ربيع 2017

قال النائيني (ت1355 :هـ)« :النسخ هو ارتفاع احلكم
املولوي((( بانتهاء أمده»(((،
ّ
الترشيعي؛ وهو« :عبارة عن صدور النسخ منهم ابتداء -من
وظهر مصطلح النسخ
ّ
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ووافقه أبو القاسم اخلوئي (ت1413 :هـ)(((،
وامليالين(((.
ّ

؛ كام كان ثابتًا للرسول »(((.

حق الترشيع هلم
قبل آل البيت -وهذا يبتني عىل ثبوت ّ
احلق هلم مسألة خالفية ،وهم مل ي ِ
عملوه بعد رسول اهلل عىل فرض كونه
وثبوت هذا ّ
ُ
ّ
هلم.
ومن اإلمام ّية َم ْن مل يذكره :فلم يذكر الفاضل التوين (ت1071 :هـ) يف كتابه الوافية

تعري ًفا للنسخ ،وع ّلل حم ّقق الكتاب لذلك بقوله« :لق ّلة فائدته»(((.

راب ًعا :مقاربة تقويم ّية للنسخ األصويل عند أتباع املدرستني:

أئمة
مل خيتلف مفهوم النسخ األصو ّيل بني املدرسة احلنف ّية واملدرسة اإلمام ّية عند ّ

املذهبني ،حيث ّ
إن مالمح املدرسة اإلمام ّية الفقه ّية يف عرص
األئمة كانت ّأول ّية إىل حدّ
ّ

ما؛ فلم تتبلور املسائل اخلالف ّية يف الفقه بني (اإلمام ّية واحلنف ّية)؛ كام تبلورت بعد ذلك

حب احلاكم وميله بعمل؛ بحيث يكون بعثه وحتريكه نحوه مصدا ًقا؛ إلظهار هذا
((( احلكم
املولوي :هو حكم مبدؤه تع ّلق ّ
ّ
احلب .وهو األمر الصادر عن الشارع بداعي البعث والتحريك( .انظر :القمي ،تسديد األصول ،م.س ،ج ،1ص309؛
ّ
صنقور ،حممد عيل :املعجم األصويل ،ال ط ،ج ،1ص.337
اخلوئي ،أبو القاسم :أجود التقريرات يف األصول (تقرير بحث املريزا حممد حسني الغروي النائيني) ،حتقيق :حسن
(((
ّ
املصطفوي التربيزي ،صيدا ،مطبعة العرفان1352 ،هـ.ق1933 /م ،ج ،1ص.507
((( انظر :الف ّياض ،حممد إسحاق :حمارضات يف أصول الفقه (تقرير أبحاث آية اهلل العظمى السيد أبو القاسم اخلوئي) ،قم،
املدرسني1419 ،هـ.ق ،ج ،2ص266؛ ج ،4ص23؛ البهبودي ،حممد رسور:
مؤسسة النرش
اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
ّ
ّ
مصباح األصول (تقرير بحث آية اهلل السيد أبو القاسم اخلوئي) ،ط ،5قم ،مكتبة الداوري1417 ،هـ.ق ،ج ،3ص.28
امليالين ،عيل :حتقيق األصول ،قم ،مطبعة صداقت١٤٢٣ ،هـ.ق ،ج ،3ص.163
احلسيني
(((
ّ
ّ
القطيفي ،منري السيد عدنان :الرافد يف علم األصول (حمارضات السيد عيل احلسيني السيستاين) ،قم ،مطبعة مهر،
(((
ّ
1414هـ.ق ،ص.26
الرضوي ،جممع
اخلراساين ،عبد اهلل بن حممد (الفاضل التوين) :الوافية يف علم أصول الفقه ،حتقيق :حممد حسني
البرشوي
(((
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي1412 ،هـ.ق ،ج ،1ص.56
الفكر
ّ
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عىل يد تالمذة اإلمام الصادق

((( ،ومنهم اإلمام أبو حنيفة.

ويالحظ ّ
أن اتجّ اهات تعريف مصطلح النسخ األصو ّيل واحدة عند اإلمام ّية واحلنف ّية،
ولكنّها خمتلفة يف بداية ظهور ّ
كل اجتاه؛ كام يالحظ وجود تأ ّثر متبادل بني املدرستني يف

اتجّ اهات ذلك التعريف.
م�صطلح الن�سخ الأ�صو ّ
يل وتط ّوره بني احلنف ّية والإمام ّية

ففي تعريف النسخ األصو ّيل بأنّه بيان احلكم؛ ُيالحظ ظهوره أولاً عند احلنف ّية يف

اهلجري ،وقد
ثم انتقل إىل اإلمام ّية يف بداية القرن الرابع عرش
القرن الرابع
ّ
ّ
اهلجريّ ،
حرص أصحاب هذا االتجّ اه من املدرستني عىل تعريفه بأنّه بيان مدّ ة ،ويالحظ ّ
أن الذين

اجلصاص يف هذا التعريف ،مل يلتفتوا إىل البيئة التي نشأ فيها التعريف
ثم ّ
تابعوا املاتريديّ ،
املاتريدي
والبواعث التي دفعت إليه ،فاعتنوا بتنقيحه ومل ينقضوه من أساسه(((؛ فقد نشأ
ّ
اجلصاص بني األهواز ونيسابور وبغداد ،وقد تأ ّثر ّ
كل
يف «ماتريد» يف سمرقند ،وتن ّقل ّ

منهام يف تعريفه بالبيئة التي نشأ فيها ،والتي يكثر فيها اليهود(((؛ فقد كان اليهود يقولون إن
املاتريدي إمام أهل السنّة واجلامعة يف عرصه ،وكان ير ّد عىل افرتاءات
النسخ َبدَ اء ،وكان
ّ

اليهود ومزاعمهم ،والشاهد عىل ذلك؛ قول املاتريدي« :النسخ بيان احلكم إىل وقت،
ليس عىل الب ِ
دء ،كام قالت اليهود»(((.
َ
إضافة إىل ّ
احلنفي الذين يعتربون النسخ نو ًعا من بيان
املاتريدي من فقهاء املذهب
أن
ّ
ّ
ليقرر من ّأول األمر أنّه
التبديل؛ فمن أجل ذلك ك ّله كان تعريفه للنسخ بأنّه بيان مدّ ة؛ ّ
بيان ،وليس بدا ًء؛ كام يقول اليهود ،وليو ّفق بينه وبني تفسريه ملا ّدته يف قوله -تعاىل:-

[ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ](((،
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ّ
العاميل ،زين الدين (الشهيد الثاين) :الروضة البه ّية يف رشح اللمعة الدمشق ّية ،حتقيق :حممد كالنرت ،النجف،
اجلبعي
((( انظر:
ّ
جامعة النجف الدين ّية ،ال ت ،ص.30
((( انظر :زيد ،النسخ ،م.س ،ج ،1ص.106
البغدادي :أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت (اخلطيب البغدادي) :تاريخ بغداد ،حتقيق :بشار عواد معروف ،بريوت ،دار
((( انظر:
ّ
اإلسالمي1422 ،هـ.ق2002 /م ،ج ،5ص527؛ متز ،آدم :احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري أو عرص
الغرب
ّ
النهضة يف اإلسالم ،تعريب :حممد عبد اهلادي أبو ريده ،ط ،5بريوت ،دار الكتاب العريب ،ج ،1ص.75
املاتريدي ،تاويالت أهل السنّة ،م.س ،ج ،1ص.78
(((
ّ
((( سورة البقرة ،اآلية .106
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احلنفي يف تصويرهم النسخ عىل أنّه بيانْ ،
وإن
وليكون عىل وفاق مع مشايخ مذهبه
ّ

اجلصاص.
خصوه باسم التبديل -كام سبقت اإلشارة إىل ذلك ،-واتّبعه يف ذلك ّ
ّ

البرصي من احلنفية ،والراجح ّ
أن السابق هو الرشيف
املرتىض من اإلمام ّية ،وأيب احلسني
ّ

املرتىض؛ ألنّه أحد أقطاب علامء الكالم والفقه يف العراق ،وأطلق عليه يف كتب التاريخ

�أبحاث ودرا�سات

وظهر تعريف النسخ بأنّه« :إزالة وإبطال» عند املدرستني يف الفرتة نفسها عند الرشيف

أئمة العراق وصاحب مدارسها وإليه كان يفزع علامؤها(((.
أنّه إمام ّ

يصح؛ ّ
ألن استقرار احلكم هو
وتعريف النسخ بأنّه« :إزالة حكم بعد استقراره» ال
ّ
كونه مرا ًدا فإزالته بعينه بداء(((.

وأ ّما تعريف النسخ بأنّه« :رفع احلكم»؛ فقد ظهر عند احلنفية يف قول املاتريدي (ت:
ثم ظهر ثانية عند احلنف ّية
333هـ) ،وظهر عند اإلمامية لدى الشيخ املفيد (ت413 :هـ)ّ ،
يف قول الدبويس (ت430 :هـ) الذي لفت االنتباه إىل ّ
أن النسخ رفع وليس بيانًا.
أن البيئة التي نشأ فيها هذا التعريف هي السبب؛ فال عجب ّ
ويالحظ ّ
مؤسس هذا
بأن ّ
االتجّ اه من املتك ّلمني؛ فالباقالين (ت403 :هـ) –وهو ّأول من قال هبذا التعريف -يقصد
بتعريفه الر ّد عىل املعتزلة من املسلمني ورؤساء الكنيسة املسيح ّية يف زمانه((( ،وأغلب من
احلنفي.
اإلمامي أو املذهب
تبعه يف تعريفه من املتك ّلمني؛ سواء يف املذهب
ّ
ّ

ّ
التارخيي للمصطلح وعدم عزله عن بيئته جيعلنا عىل فهم صحيح
بالتطور
إن الوعي
ّ
ّ
ملدلوالته ،كام ّ
إن توظيف املصطلح يساعد بشكل كبري يف حتديد مفهوم املصطلح
واستقراره.
ويتبينّ من العرض السابق لتعريفات األصول ّيني ملصطلح النسخ ومناقشتها ّ
أن أد ّقها
عند احلنف ّية تعريف الكامل بن اهلامم ،وعند اإلمام ّية تعريف عيل املشكيني.
ّ
اإلربيل ،أمحد بن حممد (ابن َخ ِّلكَان) ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،حتقيق :إحسان عباس ،بريوت،
الربمكي
((( انظر:
ّ
دار صادر ،ج ،3ص.313
البرصي ،املعتمد ،م.س ،ج ،1ص.367
((( انظر:
ّ
((( انظر :زيد ،النسخ ،م.س ،ج ،1ص.110
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بنص مرتاخٍ
ويمكن -يف اخلتام -حتديد مفهوم النسخ بأنّه« :رفع متع ّلق احلكم املطلق ّ

عنه النقضاء أمده أو انتفاء ع ّلة حكمه».

خامتة:

ويف اخلتام يمكن اإلشارة بإجياز إىل النتائج اآلتية؛ وهي:

م�صطلح الن�سخ الأ�صو ّ
يل وتط ّوره بني احلنف ّية والإمام ّية

 -مدلول النسخ كان واس ًعا عند الصحابة والتابعني؛ فقد كان يشمل التخصيصأيضا -النسخ األصو ّيل ،ولكنّه كانواالستثناء والتقييد والتفسري ،ويشمل
ً
نادرا ،ومل يوجد له تعريف.
ً
 -ظهر مصطلح النسخ األصو ّيل وحتدّ د علم ًّيا مراد ًفا ملصطلح بيان التبديل عند أيبحنيفة (ت150 :هـ)؛ الذي تتلمذ عىل يد اإلمام الصادق .

أئمة
 -مل خيتلف مفهوم النسخ األصو ّيل بني املدرسة احلنف ّية واملدرسة اإلمام ّية عند ّاملذهبني ،حيث مل تتبلور املسائل اخلالف ّية بني املدرستني؛ إال يف عرص تالمذة
اإلمام الصادق .
الطحاوي (ت321 :هـ) من املدرسة احلنف ّية؛ هو ّأول من و ّظف مصطلح
 -اإلمامّ
ثم الصدوق الثاين (ت381 :هـ) من املدرسة اإلمام ّية.
النسخ أصول ًّياّ ،
احلنفي ّأول تعريف للنسخ األصو ّيل ،يف حني ظهر
املاتريدي (ت333 :هـ)
 -وضعّ
ّ
ّأول تعريف للمصطلح األصو ّيل عند اإلمامية لدى الشيخ املفيد (ت413 :هـ)،
وتابعهام بعد ذلك علامء املدرستني احلنف ّية واإلمام ّية باالتّباع أو النقد أو التنقيح.
- -اتجّ اهات تعريف مصطلح النسخ األصو ّيل واحدة عند اإلمام ّية واحلنف ّية ،ولكنّها
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خمتلفة يف بداية ظهور ّ
كل اتجّ اه ،كام يوجد تأ ّثر متبادل بني املدرستني يف اتجّ اهات

ذلك التعريف.

تطور مصطلح النسخ األص��و ّيل عند العلامء املعارصين يف املدرسة اإلمام ّية،
ّ -احلقيقي» ،و«النسخ املمتنع»،
فظهرت مصطلحات جديدة؛ منها« :النسخ
ّ

الترشيعي» .
املجازي» ،و«النسخ املعقول» ،و«النسخ
و«النسخ
ّ
ّ
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 -يمكن استخالص مفهوم النسخ األصو ّيل من تعريفات القدماء له؛ وهو« :رفع�أبحاث ودرا�سات

بنص مرتاخٍ عنه؛ النقضاء أمده ،أو انتفاء ع ّلة حكمه».
متع ّلق احلكم املطلق ّ
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