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وال ختفـــى عليـــه ، وال حتجبـــه األســـتار، وال تبلغـــه األفكـــار، ال تدركـــه األبصـــاراحلمـــد هللا الـــذي 

  .وعلى مجيع أهل بيته وأصحابه األخيار، والصالة والسالم على خليله وصفيه حممد املختار، األسرار
  :بعدما مث أ

وتناولــه ، علــوم الشــريعة قــدميا وحــديثافــإن علــم الناســخ واملنســوخ قــد شــغل مســاحة واســعة يف 

  .العلماء على اختالف مشارم من فقهاء وأصوليني وحمدثني ومفسرين

فــإذا  . لــيت جيــب علــى العــامل اإلحاطــة ــااالعلــم بالناســخ واملنســوخ مــن أهــم املوضــوعات  عــدّ ويُ 

فيه مـن الكتـب مـا وقد صنف العلماء ، فهو جدير مبزيد من البحث والعناية، كان النسخ ذه املكانة

  .ال حيصى عدده

فكــان ، وتتبعــت منهجــه يف الناســخ واملنســوخ، مــا مــن أعــالم األمــةصــت علَ صّ خ وهــذه املــذكرة

   ."الموافقات :الناسخ والمنسوخ عند اإلمام الشاطبي من خالل كتابه": موضوعها موسوما

  :منها ملوضوع فكانت له عدة أسبابهلذا اأما اختياري 

  :سبب ذايت: أوال

بلـة يف املوضـوع مق وهـو مـا جعلـين راغبـة، علـم ناسـخ القـرآن ومنسـوخهب ياهتمـامو شـغفي   -1

  .وكان هلذا السبب بالغ األثر يف تذليل الصعوبات وإزالة العوائق، له حمبة، عليه

  :األسباب العلمية: ثانيا

إذا دققنـا النظـر وجـدنا أن أهـم مـا عـين أهـل العلـم والقـرآن بفهمـه وحفظـه والنظـر فيـه مــن  -1

  .ناسخ القرآن ومنسوخه علم خاصةعلوم القرآن 

 االسـتعدادو ، إمكانيـة الكتابـة يف املوضـوع املقـرتح :وهـي، توفر أهم شروط الدراسة العلميـة -2

  .التجاوب مع املوضوعللكتابة و 
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يل الكثـري مـن وعلـى تـذل، لى املضي يف دراسة املوضوع من أوله إىل أخرهع ساعد األولفاألمر 

  الدراسةستحق البحث و ميدانا خصبا يهذه الدراسة من  جعل: واألمر الثاين. الصعوبات العلمية

بـالرغم مـن  ، دراسـة منهجيـة شـاملة حـىت اليـوم -فيما أعلـم–ن املوضوع مل يدرس من قبلإ -3

  .ه من قبل علماء األصول واملقاصدبكثرة التحقيقات لكتاب املوافقات وبالغ العناية واالهتمام 

عنــد الشــاطيب يف  ــذا البحــث املتواضــع يف ناســخ القــرآن ومنســوخهقمــت مــن أجــل ذلــك كلــه 

  .هذا العلم الشريفليكون لبنة يف صرح  اإلسالميةالعلوم ضعه بني أيدي طالب أل، املوافقات

  :مث إنين حاولت يف هذه املذكرة اإلجابة على السؤال اآليت

  كيف درس اإلمام الشاطيب موضوع النسخ؟ وما هي مسائله؟  -

  :فيمكن تلخيصها فيما يلي ذه املذكرةأما األهداف العلمية هل

  .ختصيص وإفراد املوضوع بدراسة مستقلة -1

والفــــرق ، بــــني املتقــــدمني واملتــــأخرين هالتعريــــف بالنســــخ والتنبيــــه إىل االخــــتالف الــــوارد فيــــ -2

  .يبنهما

االطـــالع علــــى اجلهـــود العظيمــــة الـــيت بــــذهلا اإلمـــام الشــــاطيب رمحـــه اهللا يف ربــــط الكليــــات   -3

  .حتديد جمالهمث بالنسخ ووضع قواعده 

وكــذا ، وإبــراز مــراده بالنســخ .النســخ عنــد الشــاطيب ودرســها وحتليلهــا مســائلالتعــرف علــى  -4   

  .املسائل اليت تناولت النسخ يف املوافقات

مــنهج : بعنــوانأطروحــة دكتــوراه : األول :ــذا املوضــوع مهــا علــى كتــابني هلمــا صــلة توقــد وقفــ

راف األستاذ الدكتور خـري وبإش، بوسيف خمتارية: الدكتورةلراعية هذا العمل اإلمام الشاطيب يف التفسري 

  .الدين سيب
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   .ملصطفى زيد دراسة تشريعية تارخيية نقدية: النسخ يف القرآن الكرمي: كتابفالثاين أما 

وكانت ُعديت يف إجناز هـذا البحـث جمموعـة مـن املصـادر واملراجـع القدميـة واحلديثـة الـيت تنوعـت 

احملـرر الـوجيز يف تفسـري و ، طربيلل تأويل القرآنجامع البيان يف ك :التفسري فمنها كتب. بتنوع مباحثها

  .عطيةالبن كتاب العزيز ال

، للســــيوطي اإلتقــــان يف علــــوم القــــرآنو ، بــــاقالينلل االنتصــــار للقــــرآن: ومــــن كتــــب علــــوم القــــرآن

  .للزرقاين مناهل العرفان يف علوم القرآنو 

املستصــفى يف و ، للجــويين الربهــان يف أصــول الفقــهو ، شــافعيلل الرســالةف: كتــب أصــول الفقــهأمــا  

  .للزركشي البحر احمليط يف أصول الفقه، للرازي احملصول يف علم أصول الفقهو ، للغزايل علم األصول

أليب بكـر  الناسـخ واملنسـوخ يف القـرآن الكـرميو ، حـزمالبـن  الناسـخ واملنسـوخ: ومن كتب النسـخ

   .لشعبان حممد إمساعيلنظرية النسخ يف الشرائع السماوية و ، وزيالبن اجل نواسخ القرآنو ، عريبابن ال

بــن  صــحيح مســلمو ، الــك بــن أنــسملروايــة حممــد بــن احلســن مــن وطــأ امل: كتــب احلــديث  أمــاو 

  .النيسابوريحاكم لل املستدرك على الصحيحنيو ، احلجاج

، فــارسالبــن  معجــم مقــاييس اللغــةو ، فراهيــديال خليــل بــن أمحــدلل العــني :ومــن كتــب املعــاجم

  .منظورالبن  لسان العربو ، رازياليب بكر ألخمتار الصحاح و 

 :ني مشهورينقيقتحب املوافقاتو ، االعتصامو ، اإلفادات واإلنشادات: أما كتب الشاطيب فمنها

    . أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: الثاينو ، عبد اهللا دراز: األول

  :بالذكر منهاأما الصعوبات اليت اعرتضتين يف هذا البحث فأخص 

  .هي مصادر تشريعية؛ ألن مادته هي آيات القرآن الكرمي اليت وخصوبتهدقة املوضوع  -1
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خاصـة تلـك الـيت ، عدم التمكن من االطالع على كل الدراسات اليت هلا عالقـة باملوضـوع -2

  .رغم كل اجلهود املبذولة للحصول عليها. أفردت النسخ بالدرس واالهتمام

 . صعوبة موضوع النسخ وكثرة اختالف العلماء فيه قدميا وحديثا -3

اقش مسـائل ل وأنـممـا جعلـين أحلّـ، األخـري منهـا عدم توفر املـادة العلميـة خاصـة يف الفصـل -4

لكـــن ، أنـــه رغـــم العنايـــة باملوافقـــات واالحتفـــاء بـــه: وأشـــري هنـــا إىل. ثنايـــا الكتـــاب وصـــفحاتهيف  النســـخ

ومل أعثــر يف الدراســات احلديثــة علــى حبــث علمــي ينفــرد ، آراء الشــاطيب يف النســخيقفــوا علــى العلمــاء مل 

  . بدرس النسخ عند الشاطيب

غـري أنـين  ، وضـخامة أعبائـه، أوىل خطوايت يف هذا البحث مدى وعورة مسـلكهمنذ أدركت  لقد

املغــامرة ومــن مث آثـرت ، مبــدى حاجـة املكتبـة العربيــة إىل حبـث مــن هـذا النـوع -وال أزال -كنـت أحـس 

  .العون والتأييد -سبحانه-من احلق  مستمدة، رة النفس على حتمل أعبائهومصاب، مبتابعة السري فيه

 معتمـدة، حـل البحـث العلمـيمن خالهلا بتنفيذ كـل مرا قمت، اإلشكالية املقرتحةانطالقا من و 

يف هـذه الدراسـة  تالتزمـ وقـد، مـع احـرتام القواعـد اخلاصـة بتحريـر تقريـر البحـث، على منهجيـة مالئمـة

  :املنهج التايل

على املنهج الوصـفي التحليلـي الـذي يصـف الظـاهرة مـن خـالل  اعتمدت يف هذه املذكرة -1 

الناســخ لرجــوع إىل كتــب وا، االطــالع علــى أقــوال العلمــاء يف مضــامينهاو ، ســياقها راء النصــوص يفاســتق

مبثابـــة مســـح شـــامل لكافـــة املؤلفـــات ذات مث املطالعـــة النظريـــة الـــيت تعتــرب ، والبحـــوث العلميـــة ،واملنســوخ

 .مث التنسيق والتصنيف بعد االستنباط واملقارنة، باملوضوع العالقة

 .  لإلطناب املخل باملوضوع حتاشياأول مرة؛  بذكر سنة الوفاة للعَلم حني يذكراكتفيت  -2

 اإلحالـة تكـون متتاليـة، عناصـر شـكل يف مسـجًلة أو أفكـار جمموعـة قواعـد أقتـبس عنـدما -3

  .منها عنصر آخر ذكر على عند اإلتيان
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 يبأل: والثـاين، عبـد اهللا درازل: األول. اعتمدت على نسختني خمتلفتني يف حتقيـق املوافقـات -4

    . وحينئذ أضطر يف كل مرة إىل ذكر احملقق للتمييز بني النسختني، عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

  . وفهارس عامةخامتة  مث، وفصلني، فصل متهيديأن يُقسم إىل وقد اقتضت طبيعة البحث 

يهــتم هــذا الفصــل حيــث ، للتعريــف باإلمــام الشــاطيب وكتابــه املوافقــات جعلتــهالفصــل التمهيــدي ف

فيـه  ترمجـت: األول: بتقدمي دراسة وصفية حلياة اإلمام الشاطيب وكتابه املوافقات عـرب مسـلكني رئيسـيني

  .يتفرع كل منهما إىل مطالب جزئية. تضمن التعريف بكتاب املوافقات: والثاين، اإلمام الشاطيب

ُخصــص : األول، إىل مبحثــني تهموقّســ، للنســخ يف القــرآن والســنة قــد جعلتــهأمــا الفصــل األول ف

 تهفردما أكل منه، لشروط النسخ وأقسامه تهصصّ خ: والثاين، وكذا أمهيته ،صطالحاملعىن النسخ لغة وا

  .مبطلب خاص

، تضـّمن مبحثـا حلقيقـة النسـخ، املوافقـات ودرس النسـخ عنـد الشـاطيب: يف الفصل الثـاين وذكرت

  .قدمني واملتأخرينبني املتمفهومه : هيو مث املسألة الثالثة يف املوافقات 

تنزيــــل : األول. يتفـــرّع إىل مطلبـــني .عالقـــة النســـخ بالكليـــات: تـــه بـــــمسد و أمـــا املبحـــث الثـــاين فقـــ

  .لنسخ  والكلياتا: الثاينو  .الكليات مبكة

   .يف اخلامتة أهم النتائج اليت توصلت إليها يف هذه املذكرة توذكر 

النبويــة  وفهرســا لألحاديــث، وآيهــا ومكاــا يف البحــث، وقــد أحلقــت فهرســا لســور القــرآن الكــرمي

وفهرسـا ملصـادر البحـث ، وفهرسـا للمصـطلحات العلميـة ذات الصـلة باملـذكرة، وفهرسـا للشـعر، واآلثار

  . ليتيسر الرجوع إليها، مث فهرسا مفصال ملوضوعات البحث وحمتوياته، ومراجعه

     

وامتنـاين عرفـاين قـدم أل، ذا العمل اأنا مدينة هل من أشكروال أحب أن أرفع القلم قبل أن   

بوسـيف خمتاريـة : ةدكتور لـا .ومجيـل تقـديرها، قتين جبليـل عفوهـا وتشـجيعهاسـتاذيت الـيت طـو أل نيتواضعامل
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، ســائالً املــوىل أن  تصــنيف ومجــع هــذا البحـث املتواضــعيل األســتاذ واملرجـع يف تكانــ  فقــد ،اهللا احفظهـ

   .ذخراً لطالب العلم الشرعي احيفظه

الـــذين كـــانوا لنـــا حماضـــرين و مناقشـــني كمـــا أتوجـــه بالشـــكر العمـــيم إىل األســـاتذة األفاضـــل مـــن 

  .و رجاؤنا وغايتنا عند اهللا تعاىلالنرباس الواضح لنيل شرف العلم الذي ه

وأن ينفـع بـه مـن ، بريئا من السمعة والرياء، واَهللا أسأل أن جيعل هذا العمل خالص لوجهه الكرمي

  .وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه. وسهر على تدوينه وحتقيقه، قرأه وصّوبه
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  .ترجمة اإلمام الشاطبي: المبحث األول

  .مولده ونشأته العلمية: المطلب األول   

، القرن الثامن اهلجري من القرون اليت عاش فيها كبار العلماء يف األندلس وغريها عدّ يُ 

عتـــرب اإلمـــام أبـــو إســـحاق الشـــاطيب مـــن أهـــم الشخصـــيات العلميـــة الـــيت تركـــت موروثـــا خامـــا ويُ 

ولعل ترمجة اإلمام والكشف عن البيئـة الـيت نشـأ فيهـا يسـاعد علـى ، رس واالهتماميستحق الدّ 

  .وف على منهجه العلميوالوق، فهم شخصيته

  : مولده :أوال

  .1هو إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي كنيته أبو إسحاق الشهري بالشاطيب

إال أن بعض املتأخرين حاول تقدير الفرتة اليت ولد ، د كتب الرتاجم سنة والدتهمل حتدّ 

 ،كــان أســبق شــيوخه وفــاة  الــذيفيهــا اســتنتاجا مــن تــاريخ وفــاة شــيخه أيب جعفــر أمحــد الزيــات 

  .2هـ 720وُرّجح أن تكون والدته سنة ، وهي اليت كان فيها الشاطيب يافعا، هـ 728: سنة

  :نشأته العلمية: ثانيا

وقــــد حتــــدث مرتمجــــوه عــــن شــــيوخه مــــن ، بغرناطــــة وفيهــــا ترعــــرعاإلمــــام الشــــاطيب نشــــأ 

ممـا ، مكانـا آخـر سـافر إليـهومل يـذكروا ، وعن نشاطه العلمـي ـا، ليهاعومن الوافدين ، غرناطة

  .3على أنه مل خيرج منها يدلّ 

  

                                                           

 -م2002 -15: ط -دار العلـم للماليـني -بـريوت -لبنـان -األعـالم -الزركلي خري الدين بن حممـود: ينظر 1
  . 75: ص، 1: ج
  .32: ص -ت: د -ط: د -مطبعة طيباوي -اجلزائر -فتاوى اإلمام الشاطيب -حممد أبو األجفان: ينظر 2
  .32: ص -املرجع نفسه -حممد أبو األجفان: ينظر 3
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  .مؤلفاتهو ، العلميةمكانته ، عصره: المطلب الثاني   

  :عصره ومكانته العلمية: أوال

آخــــر املعاقــــل  وكانــــت تلــــك، هالســــقوطمّهــــدت اضــــطرابات وفتنــــا  ةغرناطــــشــــهدت 

   .األندلسية أواخر القرن التاسع

يف عصـــر الشـــاطيب مـــوئال لكثـــري مـــن املســـلمني الـــذين تســـقط مـــدم  غرناطـــةوكانـــت 

ممــا جعــل الرقعــة األندلســية ؛ يهــاجرون إليهــا حمافظــة علــى ديــنهم وعقيــدم: بأيــدي النصــارى

حـــذق لصـــناعة  وتـــرث مـــا ُعـــرف لـــدى أهـــل األنـــدلس مـــن، تســـتقطب العلمـــاء وأهـــل اخلـــربة

وتـــربط صـــالت اقتصـــادية ، مصـــنوعات وتصـــدر، األســـلحة واألقمشـــة واألواين والـــورق واجللـــود

  .وجتارية مع دول أخرى

حيـث أقبـل ، ه غرناطة يف حياة الشاطيب فهو مزدهر نسـبياتأما املناخ الثقايف الذي عرف

وروايـــة كتـــب ، وروايـــة احلـــديث باإلســـناد، العلمـــاء علـــى إثـــراء رصـــيد املعرفـــة مبؤلفـــام وأحبـــاثهم

  .العلم وتدوينها

ز يّ متَ ، أ مكانة علمية ساميةتبوّ وقد ، الشاطيب من أملع أعالم عصره باألندلس يعدّ لذا؛ 

ل لـه اسـتكناه أسـرارها وإبـراز مقاصـدها وضـبط مما خـوّ ، قه يف علوم العربية وعلوم الشريعةبتعمّ 

  .1قواعدها وربط فروعها بأصوهلا

  

  

                                                           

 -1: ط -شــركة مســامهة -مصــر -ايــة األنــدلس وتــاريخ العــرب املنتصــرين -لعنــان حممــد بــن عبــد اهللا: ينظــر 1
  .326: ص -م1949
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يســـتحق مـــن وه مبــا حلّـــهـــوا جبهــوده و قــد شـــهد كثــري مـــن العلمــاء بفضـــل الشــاطيب ونوّ ل

 1ملكانته رةالصفات املصو.  

املكانــة العلميــة الــيت حظــي ــا الشــاطيب ظهــرت أوال يف عصــره؛ فقــد ذاع صــيته  إنّ   

مث ذاع صـيته بـني العلمـاء يف العصـور املواليـة ، بني طلبته وكثري من معاصـريه الـذين تـأثروا بآرائـه

  . بعد وفاته

الــة جبانــب أئمــة وقتــه ركته الفعّ ومشــا، حضــوره القــوي بــني علمــاء عصــره وواضــح أنّ   

وصـــفة ، ج اإلفتـــاءهوقـــد ضـــّمن كتـــاب املوافقـــات آراء تتعلـــق مبـــن، ة اإلفتـــاءهّمـــر مُ أّهلـــه لتصـــدّ 

  .وآداب املستفيت، املفيت

  .مؤلفاته: ثانيا

منهــــا مــــا هــــو  اشــــتملت علــــى فوائــــد وفرائــــد مجــــة، لإلمــــام الشــــاطيب مصــــنفات نفيســــة

  .طبعيومنها ما مل ، مطبوع

  : غير المطبوع -أ

  .شرح جليل على خالصة يف النحو -1

  .كتاب االس شرح فيه اإلمام كتاب البيوع من صحيح البخاري  -2

  .2شرح رجز ابن مالك يف النحو -3

                                                           

مؤسســة  -بــريوت -لبنــان -حممــد أبــو األجفــان: تــح -اإلفــادات واإلنشــادات -الشــاطيب أبــو إســحاق: ينظــر 1
 .وما بعدها 17: ص -م1983 -1: ط -الرسالة

: ج -م1982/ هـــ1402 -دار الفكــر -بــريوت -لبنــان -إيضــاح املكنــون -البغــدادي إســاعيل باشــا: ينظــر 2
 -1: ط -دار قتيبــــــة -دمشــــــق -ســـــورية -الشـــــاطيب ومقاصــــــد الشــــــريعة -ومحـــــادي العبيــــــدي. 127: ص، 2

 . 99: ص -م2010
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  .عنوان االتفاق يف علم االشتقاق -4

  . 1أصول النحو -5

  :المطبوع -ب

ملــا ، علــم أصــول الفقــهيعتــرب كتــاب املوافقــات مــن أجــل مــا كتــب يف : "املوافقــات" -1

  .حواه من مباحث نفيسة قلما توجد يف كتب األصول

: ومســـاه أوال بــــ، فقـــد أودع فيـــه مـــا اهتـــدى إليـــه مـــن أســـرار التكليـــف املتعلقـــة بالشـــريعة

  ."املوافقات"مث ، "عنوان التعريف بأسرار التكليف"

الشـــارع يف س اإلمـــام رمحـــه اهللا يف هـــذا الكتـــاب لكليـــات كـــربى متضـــمنة ملقاصـــد أّســـ

ل مباحــث الكتــاب مســتخرجا دررا متصــلة بــروح الشــريعة وبعلــم أصــول وفّصــ، وضــع الشــريعة

  . الفقه

وحـرر الكـالم يف ، حتدث فيه عن البدع واحملدثات، مطبوع يف جزئني "االعتصام" -2

  .حيث حبثها حبثا علميا، مسائلها

لـه يف بابـه فهـو  دّ  نِـال: "رمحـه اهللا هوقال عن، بتحقيق الشيخ حممد رضانشر ألول مرة 

دي إليــه مــن دي إىل مــا ُهــمــا رأينــا أحــدا مــنهم ُهــ... ه رمحــه اهللا تعــاىلتّمــوإن مل يُ ، ممتــع مشــبع

البحـــث العلمـــي األصـــويل يف هـــذا املوضـــوع وتقســـيمه إىل أبـــواب يـــدخل يف كـــل واحـــد منهـــا 

  .2..."فصول كثرية

                                                           

 . 99: ص - -الشاطيب ومقاصد الشريعة -محادي العبيدي: ينظر 1
. 4: ص -)ت. د –ط . د( -دار شريفة -اجلزائر -حممد رشيد رضا: تح -االعتصام -الشاطيب أبو القاسم 2

 .48: ص -فتاوى اإلمام الشاطيب –وحممد أبو االجفان 
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اشـتمل علـى علـوم ، ةذكـر فيـه اإلمـام موضـوعات خمتلفـ: "اإلفادات واإلنشادات" -3

  .1والعلوم العقلية من منطق وحساب وتغذية، وعلوم الشريعة، العربية واللغة

ضــــه للمحــــن رمحــــه اهللا عــــن اإلســــالم دفاعــــا عظيمــــا عرّ اإلمــــام الشــــاطيب لقــــد دافــــع   

  .املوافقات واالعتصاميف وما أودعه يف مؤلفاته خصوصا ، ى ذلك يف خطبهواالبتالء جتلّ 

فالبيئــة الــيت ، ى بعلمــه ومنهجــه الــزمن الــذي عــاش فيــهأن يتخطّــ واســتطاع رمحــه اهللا  

  .نشأ فيها مل تثن عزمه يف املضي قدما حملاربة الفساد بكل أنواعه

ممــا ، حياتــه بغرناطــة ونشــاطه العلمــي ــا نعــحتــدثت جم ارت الــ الـــُمالحظ أن كتــبو    

املوافـق لشـهر أوت ، ه 790ه عاش ا إىل أن تـويف يف شـعبان سـنة وأنّ ، على نشأته ا يدلّ 

 .2للميالد رمحه اهللا رمحة واسعة 1388: سنة

   .شيوخه وتالميذه :المطلب الثالث

  :شيوخه :أوال

اســتفاد أبــو إســحاق الشــاطيب مــن أعــالم كــانوا مــن خــرية املراكــز العلميــة بــبالد املغــرب 

هلـم بـالغ األثـر و ، اإلسـالمية هرة ذائعة ودور هام يف خدمة العلوموكان هلم ش، العريب يف عصره

  .يف تكوين شخصيته وتزويده بفيض من املعارف العقلية والنقلية

وميكــن تقســيم ، يهــاعلتتلمــذ الشــاطيب علــى يــد علمــاء مــن غرناطــة ومــن الوافــدين وقــد 

  : 3شيوخه إىل قسمني

                                                           

 -2: ط -دار املغـــرب اإلســـالمي -بـــريوت -لبنـــان -فهـــرس الفهـــارس واألثبـــات -الكتـــاين عبـــد احلـــي: ينظـــر 1
 . 135: ص -م1982

  .17: ص -اإلفادات واإلنشادات -شاطيب أبو إسحاقال: ينظر 2
  .22 -20: ص -املصدر نفسه: ينظر 3
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  :املعروف منهم: شيوخه الغرناطيون -أ

اء كــــان مــــن أحســــن قــــرّ ): هـــــ750ت(أبــــو عبــــد اهللا حممــــد بــــن الفخــــار البــــريي  -1

وعلم العربية والزمه ، قرأ عليه الشاطيب القراءات السبع يف سبع ختمات. األندلس تالوة وأداءً 

  .حىت وفاته

كان يـدرس بغرناطـة كتـاب سـيبويه وألفيـة ابـن : أبو جعفر أمحد بن آدم الشقوري -2

  .الكربىمالك واملدونة 

مفــيت غرناطــة ) هـــ782ت (أبــو ســعيد فــرج بــن قاســم بــن أمحــد بــن لــب التغلــيب  -3

  .وخطيب جامعها واملدرس مبدرستها النصرية

ـــ) هــــ782ت (أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن علـــي البلنســـي األوســـي  -4 ف يف التفســـري أّل

  .ومبهمات القرآن

ُعـرف ، مـد اليحصـيبأبو عبد اهللا حممد بن أيب احلجاج يوسف بن عبد اهللا بن حم -5

  . 1وسعة علمه، بأدبه اجليد

  :شيوخه الوافدون على غرناطة -ب

ت (املعـروف بـاملقري الكبـري ) اجلـد(حممد بن حممد بـن أمحـد املقـري أبو عبد اهللا  -1

ه 757: كــان الشــاطيب حيضــر دروســه باجلــامع األعظــم عنــدما قــدم غرناطــة ســنة). هـــ 759

  .2كتب أخرى يف احلديث والفقه والقراءات والعربيةوبعض  ، ومسع عليه مجلة من كتبه

                                                           

  .67 -65: ص -الشاطيب ومقاصد الشريعة -محادي العبيدي 1
 -2: ط -دار الكتـاب العـريب -بريوت -لبنان -شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية -خملوف حممد: ينظر  2

  .234: ص -هـ1349
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اضي اجلماعة املتوىف بغرناطـة ريف احلسين السبيت قأبو القاسم حممد بن أمحد الش -2

  .ه 760  :نةس

  .أبو عبد اهللا حممد بن أمحد الشريف التلمساين أعلم أهل وقته -3

أجــازه إجــازة عامــة ، فقيــه نظــار، أبــو علــي منصــور بــن علــي بــن عبــد اهللا الــزواوي -4

  .بشروطها

مشــس الــدين أبــو عبــد اهللا حممــد بــن أمحــد بــن مــرزوق اخلطيــب التلمســاين املتــوىف  -5

مســع عليــه الشــاطيب يف اــالس العلميــة باملدرســة النصــرية وباجلــامع . هـــ 781: بالقــاهرة ســنة

بـن أنـس بروايـة حيـىي بـن  وموطأ اإلمام مالك، ع الصحيح لإلمام البخارياجلام: األعظم كتايب

  .حيىي

  .هـ 728علي بن الزيات الكالعي ت أبو جعفر أمحد بن احلسن بن  -6

  .القاضي أبو بكر حممد بن عمر القرشي اهلامشي من أدباء األندلس -7

ابــن علــي الكحيلــي الفقيــه املتفــنن الــذي درس عليــه الشــاطيب أرجــوزة أبــو احلســن  -8

  .1اليامسني يف اجلرب واملقابلة

  

  

  

  

                                                           

  .22 -26: ص -اإلفادات واإلنشادات -الشاطيب أبو إسحاق: ينظر 1
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  : ذهيتالم :ثانيا

  :أخذ عن أيب إسحاق الشاطيب مجاعة من أعالم غرناطة منهم

كانــا مــن أســرة علميــة ، أبــو حيــىي بــن حممــد بــن عاصــم وأخــوه أبــو بكــر القاضــي -1

: مـات شـهيدا سـنة، من أبطـال اجلهـاد، وكان أبو حيىي عاملا خطيبا كاتبا أديبا، شهرية بغرناطة

وله أراجيز يف ، وليا حمدثا يُرجع إليه يف الفتوىأما القاضي أبو بكر فكان فقيها أص، هـ 813

  .هـ 829و والفرائض والقراءات تويف سنة أصول الفقه والنح

  .أبو عبد اهللا حممد البياين الفقيه الغرناطي -2

أبو جعفر أمحد القصار األندلسـي الغرنـاطي كـان الشـاطيب يطالعـه بعـض املسـائل  -3

  .1عند تصنيفه كتاب املوافقات

ت ( أبــو عبــد اهللا حممــد بــن حممــد بــن علــي بــن عبــد الواحــد اــاري األندلســي  -4

وموطــأ ، وخمتصــر ابــن احلاجــب، وكتــاب ســيبويه أخــذ عــن الشــاطيب ألفيــة بــن مالــك) هـــ 862

  .2اإلمام مالك

  

  

  

                                                           

: ص - هـ1329 -مكتبة السعادة -القاهرة –مصر  - نيل االبتهاج بتطريز الديباج - التنبكيت أمحد بابا: ينظر 1
  .وما بعدها 290

فتـاوى اإلمـام  -وحممـد أبـو األجفـان. 27و، 26: ص -اإلفادات واإلنشـادات -الشاطيب أبو إسحاق: ينظر 2
  .38و، 37: ص -الشاطيب
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  ".الموافقات"التعريف بكتاب : المبحث الثاني

  

  :تحقيق اسم الكتاب: المطلب األول

  

س اإلمــــام الشــــاطيب رمحــــه اهللا يف هــــذا الكتــــاب لكليــــات كــــربى متضــــمنة ملقاصــــد أّســــ

عنـــوان التعريـــف بأســـرار التكليـــف املتعلقـــة "ى كتابـــه هـــذا أوال ومسّـــ، الشـــريعةالشـــارع يف وضـــع 

، وقد أوردهـا يف مقدمتـه؛ "املوافقات"، مث حدثت حادثة أُعطي بسببها اسم "بالشريعة احلنيفة

  :فقال

لقيت يوما بعض الشيوخ الذين أحللتهم مين حمل اإلفادة، وجعلت جمالسهم العلميـة "

لوفــادة، وقــد شــرعت يف ترتيــب الكتــاب وتصــنيفه، ونابــذت الشــواغل ومناخــا ل، ا للرحــلحمطّــ

ويف يـدك كتـاب ألفتـه، فسـألتك عنـه، ، رأيتـك البارحـة يف النـوم: دون ذيبـه وتأليفـه، فقـال يل

فكنــــت أســــألك عــــن معــــىن هــــذه التســــمية الظريفــــة، : ، قــــال"املوافقــــات"فــــأخربتين أنــــه كتــــاب 

لقــد أصــبتم الغــرض : فقلــت لــه. ســم وأيب حنيفــةفتخــربين أنــك وفقــت بــه بــني مــذهيب ابــن القا

بســهم مــن الرؤيــا الصــاحلة مصــيب، وأخــذمت مــن املبشــرات النبويــة جبــزء صــاحل ونصــيب؛ فــإين 

شــرعت يف تــأليف هــذه املعــاين، عازمــا علــى تأســيس تلــك املبــاين؛ فإــا األصــول املعتــربة عنــد 

ن غرابـــة هـــذا االتفـــاق؛ كمـــا العلمـــاء، والقواعـــد املبـــين عليهـــا عنـــد القـــدماء؛ فعجـــب الشـــيخ مـــ

  .1"عجبت أنا من ركوب هذه املفازة وصحبة هذه الرفاق

                                                           

ط . د(-دار املعرفــة -بـريوت -لبنــان-تـح عبـد اهللا دراز -يف أصـول الشــريعة املوافقـات -الشـاطيب أبـو إســحاق 1
   .24: ص، 1: ج  -)ت. د –
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ـــة لكـــن   كتابـــا مســـتقال عـــن " عنـــوان التعريـــف بأســـرار التكليـــف"؛ فـــاعترب أخطـــأكحال

  .1"املوافقات"

فــــزادوا يف امســــه؛ فهــــو يف طبعــــة دراز حيمــــل اســــم  أمــــا املعاصــــرون ممــــن طبــــع الكتــــاب

، ويف طبعـــة كـــل مـــن الشـــيخني حممـــد اخلضـــر وحممـــد حســـني "املوافقـــات يف أصـــول الشـــريعة"

، وهـذا العنـوان هـو الـذي أثبتـه أيضـا حممـد "املوافقـات يف أصـول األحكـام"خملوف حيمل اسـم 

ف وال يف األصــول اخلطيــة حميــي الــدين عبــد احلميــد، مــع أن هــذه الزيــادة مل تــذكر عنــد املصــن

  .2"املوافقات"للكتاب، وال يف املصادر واملراجع إال باسم 

  

  .طبعات الكتاب: المطلب الثاني

  :عدة طبعات، هي" املوافقات"طبع كتاب 

ــــــة التونســــــية، " م1884 -هـــــــ 1302"طبــــــع بتــــــونس ســــــنة : األوىل - مبطبعــــــة الدول

الشـــيخ علـــي الشـــنويف، : الوقـــت، هـــموبتصـــحيح ثالثـــة مـــن علمـــاء جامعـــة الزيتونـــة يف ذلـــك 

  .والشيخ أمحد الورتاين، والشيخ صاحل قاجيي، وظهر يف أربعة أجزاء

 189"اجلــزء األول منــه، ويقــع يف " م1909 -هـــ 1327"طبــع يف ســنة : الثانيــة -

  .عاصمة مجهورية التتار بروسيا" قازان"مبدينة " صفحة

املطبعـــة الســـلفية، وأنفـــق  يف" م1922 -هــــ 1341"طبـــع يف مصـــر ســـنة : الثالثـــة -

علــى الطبــع عبــد اهلــادي بــن حممــد منــري الدمشــقي، وعلــق الشــيخ حممــد اخلضــر حســني علــى 

  .اجلزء األول والثاين، وعلق الشيخ حممد حسني خملوف على اجلزء الثالث والرابع

  .3طبع يف مصر بتعليق وحتقيق الشيخ عبد اهللا دراز، وظهر يف أربعة أجزاء: الرابعة -
                                                           

 .30: ص -واإلنشادات اإلفادات -الشاطيب أبو إسحاق: ينظر 1
 -اخلـرب -السـعودية  -أبو عبيدة مشهور بـن حسـن آل سـلمان: تح -املوافقات -الشاطيب أبو إسحاق: ينظر 2

  .75: ص، 1: ج -)م1997/ هـ1417( -1: ط -دار ابن عفان
  .66: ص، 1: ج -املصدر نفسه: ينظر  3
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وأغناهــا مــن حيــث اإلحــاالت الدقيقــة واجلهــد ، األخــرية أجــود الطبعــات الطبعــة تعتــرب

  . املبذول يف التحقيق

طبــع يف مصــر بتحقيــق حممــد حميــي الــدين عبــد احلميــد عــن مطبعــة حممــد : اخلامســة -

  .علي صبيح، وظهر يف أربعة أجزاء أيضا

بتحقيــــق أبــــو عبيــــدة طبعــــة دار ابــــن عفــــان يف مدينــــة اخلُــــرب بالســــعودية : السادســــة -

  . 1م1997: وكانت هذه الطبعة سنة، مشهور بن حسن آل سلمان

  

  .موضوعات الكتاب ومحتواه: المطلب الثالث

  :مخسة أقسامأبوابا احنصرت يف تيه بعد خطبته بني دفّ املوافقات حوى كتاب 

  .وفيه ثالث عشرة مقدمة: القسم األول -1

، املســــتحب، الواجــــب: أحكــــام التكليــــف اخلمســـة: يف األحكـــام: القســـم الثــــاين -2

، الصــحة والفســاد، املــانع، الشــرط، الســبب: وأحكــام الوضــع اخلمســة، املبــاح، املكــروه، احملــرم

  .والعزمية والرخصة

  .يف مقاصد الشريعة: القسم الثالث -3

  .والسنةوقصر حبثه فيها على الكتاب ، يف األدلة: القسم الرابع -4

  .2يف أحكام االجتهاد والتقليد: القسم اخلامس -5

  

                                                           

  .66: ص، 1: ج -أبو عبيدة: تح -املوافقات -الشاطيب أبو إسحاق : ينظر  1
  .ز: ص، 1: ج -نفسهاملصدر : ينظر 2
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نيـل : "ومسّـى نظمـه، قد عمـد أحـد تالميـذ اإلمـام الشـاطيب إىل نظـم كتـاب املوافقـاتل

  : ومن تصديره هلذا النظم قوله، "املىن من املوافقات

  حكمته رّ يف املشروع سِ  بث  أنْ   ***مد هللا الذي من نعمته احلَ 

  1ليفــطاب والتكــــــــضى اخلــــــمبقت  ***صريف ـــالعقول للت أَ ــــــــــوهيّ 

  :ومن اجلدير بالذكر يف خامتة الفصل التمهيدي أمران

تضــمن التجديــد، " املوافقــات"كتابــه   الشــاطيب  كــان جمــددا ومصــلحا، وإنّ  إنّ : األول

   .تضمن اإلصالح" االعتصام"وكتاب 

ميكـن اعتبـار كتـاب ، الشـاطيب والظـروف الـيت حّفـت بـهبالنظر إىل حياة اإلمام : الثاين

وكـان هدفـه أن يكشـف فيـه عـن مقاصـد ، ف باألنـدلس يف القـرن الثـامناملوافقات أعظم ما أُلّ 

  إال أن مؤلفـــات تعـــاجل موضـــوع مقاصـــد الشـــريعة اإلســـالمية وعلـــى الـــرغم مـــن ظهـــور ، الشـــريعة

   . ه املؤلفاتكتاب املوافقات يظل املنبع األصلي الذي لت منه هذ

 

 

 

   

 

                                                           

الشـــاطيب ومقاصــــد  -ومحـــادي العبيـــدي. 31: ص -واإلنشـــادات اإلفــــادات-الشـــاطيب أبـــو إســـحاق: ينظـــر  1
  .108: ص -الشريعة
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  .وأهميته معنى النسخ: المبحث األول

  :النسخ لغة: المطلب األول

. واإلزالــة علـى مطلـق التغيـري والتحويـل يـدلّ يف اللغــة تكـاد تتفـق كتـب املعـاجم علـى أن النسـخ 
 .1''إزالتـــك أمـــرا كـــان يعمـــل مث تنســـخه حبـــادث غـــريه: "عرّفـــه بقولـــه) ه170: ت( بـــن أمحـــداخلليـــل ف

ـــــديار، غريّ : يقـــــال ـــــار ال ـــــريح أث ـــــه ونســـــخت ال ـــــا ونســـــخ الكتـــــاب نســـــخت الشـــــمس وانتســـــخته أزالت
  .2وانتسخته

وأعطــى مفهومــا ، وحّلــل جــذر الكلمــة، إىل أبعــد مــن ذلــك) ه395: ت(وذهــب ابــن فــارس 
 وإثبـات غـريه مكانـه أوالسني واحلاء أصل واحد وهو يـدل علـى رفـع شـيء النون و '': أعم للنسخ فقال

  . 3''حتويل شيء إىل شيء وكل شيء خلف شيء فقد انتسخه ومنه تناسخ األزمنة والقرون

: النسـخ"  :فإنـه ذكـر حـّد النسـخ باملثـال فقـال يف لسـان العـرب) ه711: ت(ابن منظور أما 
   .4''التبديل والرفع واإلزالة والنقل

النســخ ": حيــث قـال )ه816: ت( رجـايناجلويتطـابق هـذا التعريــف إىل حـّد كبــري مـع تعريــف 
  .5"نسخت الشمس الظل أزالته: يقال ،عبارة عن التبديل والرفع واإلزالة: يف اللغة

  

                                                           

دار مكتبــة  –بـريوت -لبنـان -بـراهيم الســامرائيوإ، مهـدي املخزومـي: تــح –كتـاب العـني  -الفراهيـدي اخلليـل بــن أمحـد  1
  .201:ص، 4:ج -اهلالل

 -1: ط -دار الكتـب العلميـة -بـريوت -لبنـان -أمحـد مشـس الـدين: تـح -خمتـار الصـحاح -الـرازي حممـد بـن أيب بكـر  2
  .135: ص، 2: ج -م1994/ هـ1415

دار  -دمشـق -سـوريا –السـالم حممـد هـارون  عبـد: تح –معجم مقاييس اللغة –ابن فارس أبو احلسني أمحد بن زكرياء  3
  .424: ص، 05: ج –م 1979 -هـ1399 -الفكر

  .61:ص ،3:ج -1:ط -دار صابر –بريوت  –لبنان  -لسان العرب –ابن منظور حممد بن مكرم  4
: ص –دار الفضـيلة –القـاهرة –مصـر –حممد صديق: تح -معجم التعريفات –اجلرجاين علي بن حممد السيد الشريف  5

202.  
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  الحيطصالتعريف اال: لمطلب الثانيا

   : عند العلماء المتقدمين: أوال

ذكـــر أن  )338(النحـــاس تفـــأبو جعفـــر . لنســـخدت التعريفـــات حـــول املعـــىن اإلصـــالحي لتعـــدّ 
يف القــرآن علــى وجهــني : النســخ" :يقــول ،ورفــع حكــم، نقــل الكتابــة: مهــا النســخ يف القــرآن يــرد ملعنيــني

¼��½����������¾���¿���������������À}�: موضــع وذلــك يف قــول اهللا تعــاىلنقــل الكتابــة مــن موضــع إىل : أحــدمها

��Â��Áz1.   

  .2"ثابت خبطاب ثابت لواله لكان حمكما ثابتا خلطاب األولوثانيهما هو رفع حكم 

قــول صــادر عــن اهللا عــز : "تعريفــا دقيقــا فقــال) ه436: ت(وأورد أبــو احلســني البصــري 
منقــول عــن رســول اهللا أو فعــل منقــول عــن رســوله يفيــد إزالــة مثــل احلكــم الثابــت بــنص  جــل أوو 

راخيـــه عنـــه علـــى وجـــه لـــواله لكـــان صـــادر عـــن اهللا أو بـــنص أو فعـــل منقـــولني عـــن رســـوله مـــع ت

  .3"اثابت

ادة بـء العادة وقيل انقضـاببيان انتهاء هذه الع" :هوف): ه 456 :ت(النسخ عند ابن حزم وأما 
   .4"ثبوتهبعد  احلكم اليت ظاهرها الدوام وقال بعضهم أنه رفع

  

                                                           

  .29: من اآليةاثية سورة اجل  1
  .262ص -)م1936 /هـ1357( -املكتبة العالمية –القاهرة –مصر –كتاب الناسخ واملنسوخ -النحاس أبو جعفر  2
، 1: ج - ه1403 -1: ط -لبنان -خليل امليس: تح - املعتمد يف أصول الفقه - البصري أبو احلسني حممد بن علي3  
  .367و، 366: ص
: ط -دار الكتـب العلميـة -بـريوت -لبنـان -عبد الغفـار سـليمان البنـداري -الناسخ واملنسوخ -علي بن أمحد ابن حزم  4
  .7: ص -هـ1406 -1
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خري عـن الشـرعي مـع تـأ احلكـمهو اللفظ الـدال علـى انتهـاء أمـر ''): ه 478 :ت(ويين قال اجل
  .1"مورده

احلكـــم  النســـخ أنـــه اخلطـــاب الـــدال علـــى ارتفـــاع فحـــدّ " :بقولـــه  )ه 505 :ت( فـــه الغـــزايلوعرّ 
  .2"عنه مع تراخيهاله لكان ثابتا ثابت باخلطاب املتقدم على وجه لو ال

وهــــو  .3 "احملــــرر الــــوجيز" :بــــهيف كتاالغــــزاَيل علــــى هــــذا احلــــّد ) ه542: ت(ابــــن عطيــــة ويوافــــق 
 مسـتمدّ  )ه646: ت(ابـن احلاجـب وتعريف ،)ه643: ت(ابن الصالح الذي اختاره التعريف ذاته 

   .4"النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر: "لكنه اختصره فقال، منه

  عند العلماء المعاصرين : ثانيا

للنســـخ عنـــد املعاصـــرين ويبـــدو هـــذا االخـــتالف جليـــا فيمـــا يلـــي مـــن اإلصـــالحي  خيتلـــف احلـــدّ 
  :التعريفات

القـدر و .. .حقيقة يف اإلزالـة، جمـاز يف النقـل: "النسخ بأنه) ه1250: ت(ف الشوكاين فقد عرّ 
  .5"ا هو التغيرياملشرتك بينهم

ومعــىن رفــع ... حكــم الشــرعي بــدليل شــرعي رفــع: "فالنســخ عنــده )ه1367: ت( الزرقــاين أمــا
واحلكـــم . ع ال يرتفـــعالواقــو احلكــم الشـــرعي قطــع تعلقـــه بأفعــال املكلفـــني ال رفعـــه هــو، فإنـــه أمــر واقـــع، 

                                                           

 –4: ط -دار الوفاء –املنصورة -مصر –عبد العظيم حممود الديب: تح –الربهان يف أصول الفقه –أبو املعايلاجلويين   1
  .848: ص –2: ج -هـ1418

دار الكتـب  –بـريوت -لبنـان –حممـد عبـد السـالم عبـد الشـايف: تـح –املستصـفى يف علـم األصـول –حامـد أبـوالغـزايل   2
  .86ص -هـ 1413 –1: ط –العلمية

 –بـريوت –لبنـان –عبـد السـالم عبـد الشـايف حممـد: تـح –كتـاب العزيـزالاحملـرر الـوجيز يف تفسـري  –أبـو حممـدابن عطية   3
  .190: ص، 1: ج –دار الكتب العلمية

 -بـريوت -لبنـان -حممـد حسـن مقيـويل: تـح -رسـوخ األحبـار يف منسـوخ األخبـار -برهـان الـدين أبـو إسـحاق اجلعـربي  4
  .82: ص -م1977/ ه1409 -1: ط -مؤسسة الكتب الثقافية

 -بـريوت -لبنـان -أمحـد عـزو عنايـة: تـح -إرشـاد الفحـول إىل حتقيـق احلـق مـن علـم األصـول -الشوكاين حممـد بـن علـي  5
  .50و، 49: ص، 2: ج -م1999/ ه1419 -1: ط -كتاب العريبدار ال
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ا ّمـإالكـف أو التكبـري، و  أو ،ا علـى سـبيل الطلـبّمـإ ،الشرعي هـو خطـاب اهللا املتعلـق بأفعـال املكلفـني
والــدليل الشــرعي هــو وحــي ... علــى ســبيل كــون الشــيء ســببا أو شــرطا أو مانعــا أو صــحيحا أو فاســدا

  .1"فيشمل الكتاب والسنة ،أو غري متلوٍ  ااهللا مطلقا متلوً 

حتديـد   للنسـخ ووصـفه بأنـه أدقّ بر حسن حممد أبو سليمان تعريف الزرقـاينفق الشيخ صاوقد وا
  .2إصالحي هلذه اللفظة حبيث يتنافس بآن واحد مع لسان العرب

خطــاب الشــارع الرافــع حلكــم ثابــت خبطــاب شــرعي " :فــه بأنــهفيعرّ  تهحاشــكتور عبــد اهللا أمــا الــدّ 
  .3"ا عن اخلطاب األوليخفاخلطاب الرافع البد أن يكون مرتا ،سابق

، النقــل: فإننــا جنــد النســخ يــدور معنــاه علــى ثالثــة أوجــه، وحــني منعــن النظــر يف التعــاريف اللغويــة
  .واإلبطال، اإلزالة

نســخت الشــمس : "فقــد ورد يف لســان العــرب، وهــذه األوجــه الثالثــة مــأخوذة مــن كــالم العــرب
  .4"سخت الريح آثار الديار غرياواملعىن ذهب الظل وحل حمله ون، أزالته: الظل واستنسخته

ويكاد يقرتب املعىن اللغوي للنسخ من معناه االصطالحي عند األصوليني عند من رجـح معـىن 
فهــو مبعــىن الرفــع واإلزالــة ال ، فأمــا النســخ يف الشــرع: ")682: ت( قــال ابــن قدامــة. اإلزالــة واإلبطــال

  . 5"غري

                                                           

دار  -بـريوت -لبنـان -مكتـب البحـوث والدراسـات: تـح –مناهـل العرفـان يف علـوم القـرآن –حممـد عبـد العظـيمالزرقاين   1
  .127: ص – 2:ج -م1996 -1: ط -الفكر

 -1: ط –ســلفيةدار الالــ -بومبــائي -داهلنــ –مــورد الظمــآن يف علــوم القــرآن –صــابر حســن حممــد أبــو ســليمان: ينظــر  2
  .74: ص -م1984/ ه1404

   .355ص -م2002 -ط: د –دار غريب –القاهرة -مصر –علوم القرآن –عبد اهللا شحاته  3
  .61: ص، 3: ج -لسان العرب -ابن منظور  4
 -السـعودية -محن السـعيدعبـد العزيـز عبـد الـر : تـح -روضـة النـاظر وجنـة املنـاظر -ابن قدامة املقدسي عبـد اهللا بـن أمحـد  5

  .283: ص -1: ج -هـ1399 -2: ط -جامعة اإلمام حممد بن سعود -الرياض
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علـى النحـاس عنـدما جعـل رّد  "اإليضـاح": يف كتابـه )ه437: ت(القيسـي  ااإلمام مكي لكن
وقــد ، مٌ وهــو وْهــ، وقــد غلــط يف هــذا مجاعــة: "قــالف ،أكثــر النســخ يف القــرآن مــأخوذا مــن املعــىن اللغــوي

نســــخت : وأكثــــر النســــخ يف كتــــاب اهللا عــــز وجــــل مشــــتق مــــن قولــــه: انتحلــــه النحــــاس وقــــال يف كتابــــه
  .1"الكتاب

تتقاطع عنده هو احملور األساس الذي عىن هذا امل نأل ؛اإلزالة :ولعل األوىل من هذه املعاين هو
ــــة  مــــن وابــــن قدمــــة وهــــو الــــذي ذكــــره أبــــو احلســــني البصــــري ، واالصــــطالحيةأغلــــب التعريفــــات اللغوي

حكــم شــرعي ســابق ن النســخ هــو إزالــة إ: وعليــه ميكــن أن يُقــال، والشــوكاين مــن املتــأخرين، املتقــدمني
  :2وذلك ألمور؛ حبكم شرعي الحق

ســبحانه وتعــاىل عنــدما أراد أن يبــني لعبــاده أن النســخ جــائز وواقــع بقــدرة اهللا تعــاىل  أن اهللا -1

A��K��J��I��H��G��F��E��D��C��B} :خاطبهم مبا يفهمون مـن لغـتهم العربيـة فقـال

LM���z3
  .وننسخ يف اآلية مبعىن نرفع ونزيل  

�}�: أنه سبحانه عرب عن النسخ بالتبديل يف قوله تعاىل -2 �¯���®��¬��°

±²����¶��µ���´��³z4.  

أنــه ال جيمــع بــني البــدل حيــث والتبــديل إمنــا يكــون بإزالــة احلكــم املنســوخ وإحــالل غــريه مكانــه 
لفـظ النسـخ، وأن املـراد بـه لواملبدل منه، فمخاطبة اهللا تعـاىل لعبـاده ـذه اآليـات توضـح كامـل احلقيقـة 

ألن الكــل جممــع  ؛ادة يف غــري معناهــا احلقيقــياإلزالــة، وال يــؤثر يف هــذا اســتعمال القــرآن الكــرمي هــذه املــ

                                                           

دار  -جـدة -السـعودية -أمحـد حسـن فرحـات: تـح -اإليضـاح لناسـخ القـرآن ومنسـوخه -القيسي مكـي بـن أيب طالـب  1
  .50: ص -م1986/ هـ1406 -1: ط -املنارة

 -بــريوت -لبنــان -طــه جــابر الفيــاض: تــح -احملصــول يف علــم أصــول الفقــه -الــرازي فخــر الــدين حممــد بــن عمــر: ينظــر 2
    .680: ص، 1: ج  -م1992/ هـ1412 -2: ط -مؤسسة الرسالة

  .106: سورة البقرة من اآلية  3
  .101: سورة النحل من اآلية  4
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علــى أن القــرآن جــاء علــى مــا تعرفــه العــرب مــن لغــتهم وأتــى بــأعلى املراتــب يف فنــون القــول، وتنقــل بــني 
جــاء القــرآن يف حيــث ا بــرع فيــه العــرب وأجــادوا، ممــاحلقيقــة واــاز، واإلطنــاب واإلجيــاز إىل غــري ذلــك 

يف حقيقتهــا كمــا اســتعملها يف جمازهــا لوجــود قرينــة تصــرفها عــن  الدرجــة العليــا فاســتعمل مــادة النســخ
  .املعىن احلقيقي إىل املعىن اازي

  :ليع لكل أفراد احملدود فيشمل ما يجامأن هذا التعريف  -3

  .النسخ ببدل وبال بدل -أ

  .النسخ قبل التمكن من الفعل وبعده -ب

  .السنة قولية أم فعلية أم تقريريةاملنسوخ يف الكتاب ويف السنة مجيعاً سواء أكانت  -ج

أنه مانع من دخول غري احملدود يف احلد فيخرج عـن هـذا احلـد مـا ال يكـون مـن النسـخ يف  -4
  :مثلشيء 

  .رفع حكم شرعي بدليل عقلي -أ

  .التخصيص بكل أنواعه -ب

  .احلكم املقيد بوقت إذا انتهى وقته -ج

  .احلكم املقيد باملرة إذا فعل -د

  الحكمة منهأهمية النسخ و 

وأفــردت فيــه ، لقــد كــان علــم الناســخ واملنســوخ مــن أهــم العلــوم واألحبــاث حــول القــرآن الكــرمي
وقد أحصى الدكتور شعبان حممد إمساعيل واحدا وأربعني مصنفا يف الناسخ واملنسـوخ ، التآليف الكثرية
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ابن عطية الربهاين  وانتهاء باألجهوري) ه118: ت(بداية من ابن قتادة السدوسي ، يف القرآن الكرمي
  .1فضال عن الدراسات املعاصرة احلديثة، ورتبها حسب التسلسل الزمين، )ه1190: ت(

يعترب علم الناسخ واملنسوخ من العلوم اليت اعتىن ـا العلمـاء حفظـا ونظـرا وفهمـا وتأصـيال؛ لذا 
  .2ألنه علم ال يسع كل من تعلق بأدىن علم من علوم الديانة جهله

ن أهـــم العلـــوم الـــيت خـــدمت التفســـري وكـــان حبـــق أداة طّيعـــة يف أيـــدي الفقهـــاء فعلـــم الّنســـخ مـــ
  .واألصوليني صونا لألحكام وحفظا لألدلة الشرعية

وقــد وردت آثــار عــن الســلف تــدّل علــى عظــم هــذا العلــم وأنــه ال جيــوز ألحــد أن يفــيت يف أمــور 
  .الدين فضال على أن يفّسر القرآن قبل أن يعرف الناسخ واملنسوخ

وتأمـل كيـف جتـد :  "يقـول، د ذكر اإلمام الشاطيب يف املوافقات مـا يـدل علـى أمهيـة النسـخوق 
كــون   :مثــل ،واســتئالف هلــم ،معظــم النســخ إمنــا هــو ملــا كــان فيــه تــأنيس أوال للقريــب العهــد باإلســالم

إىل غري ذلك مما كان أصل احلكم فيه باقيا على حالـه قبـل  ...الصالة كانت صالتني مث صارت مخسا
  .3"اإلسالم مث أزيل أو كان أصل مشروعيته قريبا خفيفا مث أحكم

  : للنسخ حكم متعددة منهاو 

  .مراعاة مصاحل العباد بتشريع ما هو أنفع هلم يف دينهم ودنياهم -1

  .التطور يف التشريع حىت يبلغ الكمال -2

  .4اختبار املكلفني باستعدادهم لقبول التحول من حكم إىل آخر ورضاهم بذلك -3

                                                           

/ ه1408 -1: ط -المدار السـ -القـاهرة -مصـر -نظرية النسخ يف الشرائع السـماوية -شعبان حممد إمساعيل: ينظر  1
  .174 -162: ص -م1988

  .46: ص -اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه -القيسي مكي بن أيب طالب  2
  .337و، 336: ص، 3: ج -أبو عبيدة: تح -املوافقات -الشاطيب أبو إسحاق 3

: ص -ه1426 -دار ابـن اجلـوزي -الـدمام -السـعودية -األصـول مـن علـم األصـول -العثيمني حممد بن صاحل: ينظر  4
56.  
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ففيـه إظهـار ، يظهر جليا مقصد التخفيف على الناس يف نسخ احلكم األثقل إىل األخـف -4
وحتبيــب هلــم فيــه ، ويف ذلــك إغــراء هلــم علــى املبالغــة يف شــكره ومتجيــده، ورمحتــه ــم، لفضــل اهللا علــيهم

  .ويف دينه

 احلكمـة أنـه بـني" روائع البيان: "من لطائف تفسري آيات األحكام عند الصابوين يف كتابه -5
، حكمــة اهللا يف ذلــك هــو اإلتيــان مبــا هــو خــري للعبــاد: "مــن النســخ بأســلوب تفــّرد بــه عــن غــريه فقــال

ما هو أصلح للناس من : الثاين. ما هو أخف على البشر من األحكام: األول: واخلريية حتتمل وجهني
  .1"أمور الدنيا والدين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 -3: ط -مؤسســة مناهــل العرفــان -بــريوت -لبنــان -روائــع البيــان يف تفســري آيــات األحكــام -الصــابوين حممــد علــي  1
  .97: ص، 1: ج -م1980/ ه1400
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  .شروط النسخ وأقسامه: المبحث الثاني

  .شروط النسخ: لب األولالمط

  :واختلفوا يف البعض اآلخر هاشروطا للنسخ فاتفقوا على بعضالعلماء  وضع

  :فيما وافقت قواعدهم األصوليةشروط اتفق عليها األصوليون  :أوال

الـيت ترتفـع بـالتكليف فـال  1أن يكون املنسوخ حكما شرعيا ال عقليا أصليا كالرباءة األصلية -1
  .يكون رفعه نسخا

أن يكـــون الـــدليل الـــدال علــــى ارتفـــاع احلكـــم شـــرعيا فارتفــــاع احلكـــم مبـــوت املكلـــف لــــيس  -2
  .وكذلك رفعه لذهاب حمّله كسقوط غسل العضو املقطوع فليس نسخا أيضا، نسخا

اء بــالرتاخي بـني الناســخ واملقصـود بــه هـو مـا عــّرب عنـه العلمـ، أن يكـون منفصـال غــري متصـل -3
  .ما نزل يف فور واحد حبيث ال يكون نسخ بني، واملنسوخ

وال ، وذلك بأن يكون الناسـخ واملنسـوخ متضـادين، أن يكون اجلمع بني الدليلني غري ممكن -4
  .2ميكن اجلمع بينهما بوجه من الوجوه

  

  

                                                           

ومعناهـا البقـاء علـى عـدم احلكـم حـىت يـدل الـدليل عليـه؛ ألن األصـل بـراءة ، ضـرب مـن االستحسـان": الـرباءة األصـلية  1
هـي : وقيـل، هي عدم احلكم على الشيء بنفي أو إثبـات فهـو دليـل علـى احلكـم بـالنفي: وقيل... زوم األحكاملالذمة من 

 -السـعودية -القـاموس املبـني الصـطالحات األصـوليني -حممـود حامـد عثمـان. استصحاب حكم العقل يف عدم األحكام
  . 86و، 85: ص -م2002/ ه1423 -1: ط -دار زاحم -الرياض

 -املغـرب -عبـد الكبـري العلـوي املـدغري: تـح -الناسـخ واملنسـوخ يف القـرآن الكـرمي -العـريب أبـو بكـر املعـافريابـن : ينظر  2
  .203و، 202: ص، 1: ج -م1988/ ه1408 -دار الفضالة -احملمدية
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كقولــه   ،أن يكــون اخلطــاب املرفــوع حكمــه مقيــدا بوقــت معــني يقتضــي دخولــه زوال احلكــم -5

  .2د لهوب الصيام يرتفع بدخول الليل ألنه مقيّ فإن وج t��s���r��q�����pu��z1}�: تعاىل

  :الشروط املختلف فيها بني األصوليني وأمهها :ثانيا

: ت(أن يكـــون النســـخ ببـــدل مســـاو أو بـــأخف منـــه وهـــو رأي بعـــض أصـــحاب الشـــافعي  -1
وأمــا اجلمهــور فــإم يــرون أن النســخ يكــون ببــدل مســاو أو بــأخف منــه أو بأثقــل ، والظاهريـة )ه204

الـــذين يـــرون أن النســـخ ال يكـــون إال ك النســـخ بغـــري بـــدل خبـــالف الظاهريـــة وبعـــض املعتزلـــة منـــه وكـــذل
  .ببدل

أن يكون الناسـخ متـأخرا عـن املنسـوخ بـزمن ميكـن معـه االمتثـال للعمـل املنسـوخ وهـو رأي  -2
: ت(والكرخــي ، )ه332: ت(واملاتريــدي  ،)ه330: ت(والصــرييف ، وبعــض احلنابلــةمجهــور املعتزلــة 

بل يقولون جبـواز نسـخ  ،وأما مجهور الفقهاء فإم ال يرون ذلك ،)ه370: ت(واجلصاص، )ه340
  .الفعل قبل التمكني من االمتثال للعمل باملنسوخ

منـه يف أن يكون الناسـخ أقـوى أو  ،نسوخ يف الثبوت والداللةأن يكون الناسخ معادال للم -3
  .ذلك

  .والنهي واملضيق واملوسعأن يكون الناسخ مقابال للمنسوخ مقابلة األمر  -4

ولكـن مجهـور . فال جيوز نسخ اآلحـاد باآلحـاد، أن يكون الناسخ واملنسوخ نصني قطعيني -5
  .3الفقهاء على خالف ذلك حني يرون جواز نسخ اآلحاد باآلحاد

  
                                                           

  .187: سورة البقرة من اآلية  1
 -مجــال الــدين العلــوي: تــح -ل الفقــهالضــروري يف أصــو : خمتصــر املستصــفى -ابــن رشــد احلفيــد حممــد أبــو الوليــد: ينظــر  2

  . 58و، 57: ص -م1994 -1: ط -دار الغرب اإلسالمي -بريوت -لبنان
 -جامعــة امللــك ســعود -الريــاض -الســعودية -النســخ يف القــرآن العظــيم - عبــد الــرمحن بــن إبــراهيم املطــرودي :ينظــر  3

  .17: ص -هـ1414
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   .أقسام النسخ:  المطلب الثاني

  .باعتبار الدليل من القرآن والسنة: أوال

  :صل منها بالقرآن الكرمي بشكل خاصهذه األنواع ما ات كثرية فمن أهم  للنسخ أنواع

وهذا النوع متفق على جـوازه ووقوعـه عنـد مجهـور العلمـاء القـائلني  :نسخ القرآن بالقرآن -1

]��\��[��^��_��`�����a}�: ومثالــــــــه قولــــــــه تعــــــــاىل ،بالنســــــــخ

f��e��d��c��bg��z1 ، ّوجها متكث ت هذه اآلية الكرمية على أن املرأة املتوىف عنها ز دل

��F��E��D��C��B��A}�: مث نســــخت بقولــــه تعــــاىل، يف العــــدة حــــوال كــــامال

J����I��H���GK��z2.  

فــــال خــــالف يف جــــواز نســــخ الكتــــاب يف كتابــــه الربهــــان  )ه794: ت(الزركشــــي  هذكــــر وقــــد 

: وقــــال ،AL��K��J��I��H��G��F��E��D��C��BM���z3}: قــــال تعــــاىل، بالكتــــاب

{±��°��¯���®��¬²�����´��³¶��µz4 ، ولـــــــــذلك تنســـــــــخ الســـــــــنة

  .5بالكتاب

  

  
                                                           

  .240: سورة البقرة من اآلية  1
  .234: اآلية سورة البقرة من  2
  .106: سورة البقرة من اآلية  3
  .101: سورة النحل من اآلية  4
دار  -القـاهرة -مصـر -حممـد أبـو الفضـل إبـراهيم: تح -الربهان يف علوم القرآن -الزركشي بدر الدين حممد بن عبد اهللا  5

  .32: ص، 2: ج -الرتاث
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  : السنة يف هذا الباب تنقسم إىل قسمنيذكر العلماء أن  :نسخ القرآن بالسنة -2

وهـــذا النـــوع ال جيـــوز  ،مـــا رواه واحـــد عـــن واحـــد مـــن أول الســـند إىل منتهـــاه: آحـــاد أي: األول
اآلحاديـة ظنيـة وال يُنسـخ اليقـني ألن القـرآن متـواتر قطعـي والسـنة  ؛نسخ القرآن به عند مجهـور العلمـاء

  .بالظن

وهــي مــا رواه مجــع عــن مجــع مــن أول الســند إىل منتهــاه حبيــث ال ميكــن : الســنة املتــواترة: الثــاين
  .1تواطؤهم على الكذب

ال : "إن قــول النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم :وذكــروايف جــوازه  أصــحاب مالــكوقــد اختلــف 

يف  )ه179: ت(قــــال مالــــك و  ،z2¸��¹}�: ناســــخ لقولــــه تعــــاىل" وصــــية لــــوارث

   .3"إن آية املواريث نسخت فرض الوصية للوالدين: "املوطأ

��q��p}: وبقولــه ،O��N��M���L��Kz4}: واحــتج مــن أجــاز ذلــك بقولــه تعــاىل

w��v����u���t��s��rx��z5 6فوجب علينا قبول قوله.  

  

  
                                                           

  .150: ص -دار عمار -عمان -األردن -لكرميحبوث منهجية يف علوم القرآن ا -موسى بن إبراهيم: ينظر  1
  .180: سورة البقرة من اآلية  2
/ هـ1406 -دار إحياء الرتاث العريب -بريوت -لبنان -حممد فؤاد عبد الباقي: تح -املوطأ -مالك بن أنس  3

  .327: ص، 3: ج -م1985

  .3: اآلية، سورة النجم  4
  .7: سورة احلشر من اآلية  5

 -األردن -عبــد اهلــاديحلمــي كامــل : تــح -الناســخ واملنســوخ -أبــو منصــور عبــد القــاهر بــن طــاهر البغــدادي: ينظــر  6
  .48: ص -دار اهلدى -عمان
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روايتان أشـهرمها  )ه241: ت(ونُقل عن اإلمام أمحد ، 1منعوا ذلك مجاعة من املتكلمني لكن

��r��q��p} :معـــىن: وقـــالوا، 2والشـــافعي )ه161: ت(وهـــو مـــذهب الثـــوري ، أنـــه ال جيـــوز

s�z3 ومعىن قوله بعـد ذلـك،  فخذوه واقبلوه وصدقوا بهأعطاكم مما ينزل عليه من كتاب اهللا: 

�{��U��T���S����R��Q��Pz4 خا لهالسنة تبّني القرآن وال يكون املبني للشيء ناس: وقالوا.  

وأن ، أنــه إمنــا تنســخ مــا نســخ مــن الكتــاب بالكتــاب :وأبــان اهللا هلــم" :يقــول الشــافعي رمحــه اهللا
  .5"السنة ال ناسخة للكتاب وإمنا هي تبع للكتاب

ال ينســخ القــرآن إال : نســخ الســنة شــيئا مــن القــرآن؟ قــالأت": رمحــه اهللا وســئل أمحــد بــن حنبــل
  .6شيء من القرآن إال بقرآن مثله فهذا يدل على أنه ال جيوز نسخ ".القرآن

  : نسخ السنة بالقرآن -3

ومثاله التوجه إىل بيـت املقـدس يف الصـالة كـان ثابتـا : العلماء نسخ السنة بالقرآن مجهورأجاز 

  .���z��y��x��w|��z7}}�: ونسخه قوله تعاىل، بالسنة

  

                                                           

   .79: ص -ح لناسخ القرآن ومنسوخهاإليضا  -مكي بن أيب طالب  1
دار إحيـاء  -ملنـورةاملدينـة ا -السـعودية -حممـد أشـرف علـي امللبـاري: تـح -نواسـخ القـرآن -ابن اجلوزي أبو الفـرج: ينظر  2

  .98: ص -م1984/ هـ1404 -1: ط -الرتاث اإلسالمي
  .7: سورة احلشر من اآلية  3
  .4: اآلية، سورة النجم  4

 -1: ط -مكتبـــة احللـــيب -القـــاهرة -مصـــر -كرأمحـــد شـــا : تـــح -الرســـالة -عبـــد اهللالشـــافعي حممـــد بـــن إدريـــس أبـــو   5
  .106: ص -م1940/ هـ1358

دار ابــن  -الـدمام -السـعودية -أبـو األشـبال الـزهريي: تـح -جــامع بيـان العلـم وفضـله -أبـو عمـرو ابـن عبـد الـرب: ينظـر  6
 -لبنــان -املقــدمات األساســية يف علــوم القــرآن -عبــد اهللا بــن يوســف اجلــديع و . 194: ص، 2: ج -م1996 -اجلــوزي
  .248: ص -م2001/ هـ 1422 -1: ط -مؤسسة الريان -بريوت

  .150و، 149و، 144: تسورة البقرة من اآليا  7
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ـــــــــــت بالســـــــــــنة ـــــــــــه تعـــــــــــاىل ،1وصـــــــــــيام عاشـــــــــــوراء ثب ���x��w��v��u}�: ونســـــــــــخه قول

yzz2.3.  

الناســخ يف احلقيقــة هــو اهللا إذ أّن  نســخ الســنة بالكتــاب؛ كثــر املتــأخرين إىل جــوازذهــب أوقــد 
تــأثري العتبــار التجــانس يف ذلــك مــع أن العقــل ال حييلــه تعــاىل والكــل مــن عنــده فمــا املــانع منــه؟ وأي 

   .4على وقوعه والسمع دلّ 

وقــع نســخ القــرآن بالســنة فمعهــا  حيــث: "فقــالاملنــع  رمحــه اهللا تعــاىلُفهــم مــن كــالم الشــافعي و 
  .5"ليتبني توافق القرآن والسنة، وحيث وقع نسخ السنة بالقرآن فمعه سنة عاضدة له، قرآن عاضد هلا

  .5"والسنة
وإمنـا مـراد الشـافعي أن الكتـاب : "رّد هذا الفهم وعّلق على كالم الشافعي بقولهالزركشي لكّن 

وهذا تعظـيم لقـدر وجهـني وإبانـة تعاضـدمها ، له والسنة ال يوجدان خمتلفني إال ومع أحدمها مثله ناسخ
  .6"وكل من تكلم عن هذه املسألة مل يفهم مراده، وتوافقهما

  :وحتته أربعة أنواع :نسخ السنة بالسنة -4

  .نسخ املتواتر باملتواتر 4-1

  .1نسخ اآلحاد باآلحاد -4-2
                                                           

مكتبــة امللــك فهــد  -الريــاض -الســعودية -دراســات يف علــوم القــرآن -الرومــي فهــد بــن عبــد الــرمحن بــن ســليمان :ينظــر  1
  .412: ص -هـ1424 -14: ط -الوطنية

  .185: سورة البقرة من اآلية  2
مطبعـة دائـرة  -حيـدر آبـاد -اهلنـد -آلثاراالعتبار يف بيان الناسخ واملنسوخ من ا -حممد بن موسى بن عثمانبن حازم ا  3

  .28و، 27: ص -ه1359 -2: ط -املعارف العثمانية
 -السـعودية -مركـز الدراسـات القرآنيـة: تـح -اإلتقـان يف علـوم القـرآن -السيوطي جالل الدين عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر  4

  .427: ص، 4: ج -ه1426 -عة املصحف الشريفجممع امللك فهد لطبا -املدينة املنورة
  .1437: ص، 4 :ج -املصدر السابق  5
6
  .32: ص، 2: ج -الربهان يف علوم القرآن -أبو عبد اهللا الزركشي  
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  .نسخ اآلحاد باملتواتر -4-3

  .روهذه األنواع الثالثة جائزة عند اجلمهو 

العلمـاء علـى مجهـور يف نسخ القرآن بالسـنة اآلحاديـة و نسخ املتواتر باآلحاد وفيه اخلالف الوارد  4-4
  .2منع هذا النوع من النسخ وعدم جوازه

  

   .األثقلو األخف باعتبار أقسام النسخ : ثانيا

  : يتنوع النسخ بالنظر إىل األخف واألثقل إىل ثالثة أنواع

  .ملنسوخالنسخ إىل بدل أخف من ا -1

  .النسخ إىل بدل مساو للمنسوخ -2

  .نسوخالنسخ إىل حكم أثقل من احلكم امل -3

إذ ، نســخ حتــرمي األكــل والشــرب واجلمــاع بعــد النــوم يف ليــل رمضــان بإباحــة ذلــك: مثــال األول

��G����F��E��D��C��B��AH��N��M��L��K���J��IO}: قــــال اهللا ســــبحانه

W��V��U���T�������������S��R��Q��P��Y��XZ����]����\��[

a��`��_��^b��n��m�����l��k��j��i��h���g��f��e��d��coz3.  

                                                                                                                                                                                     

.413، 412: ص - دراسات يف علوم القرآن -الرومي فهد بن عبد الرمحن: ينظر  1  
  .413، 412: ص -دراسات يف علوم القرآن -الرومي فهد بن عبد الرمحن: ينظر  2
  .187: رة من اآليةسورة البق  3



والسنة النسخ في القرآن : صل األولالف  

 

30 

: نســخ وجــوب اســتقبال بيــت املقــدس بوجــوب اســتقبال الكعبــة يف قولــه ســبحانه: مثــال الثــاين

{q��p��o��n��m��lr���u��t��sv�����z��y��x��w

{|��£��¢��¡���������������~��}¤z1.  

  . 2ووقوعهما مسعا عند العلماء، جوازمها عقال وهذا النوعان ال خالف يف

النسـخ : يف النـوع الثالـث أينسـخ اليف جـواز  الباحثون يف علـوم القـرآن وأصـول الفقـهاختلف و 
  :األخف إىل األثقل على قولنيمن 

حنـو نسـخ  ،قال اجلمهوروبه ، خف إىل األثقل جائز وواقع يف القرآنإن نسخ األ: القول األول
  .اء أو صيام ثالثة أيام كل شهر بصوم شهر رمضانصيام يوم عاشور 

 مـا بـل يشـرتط يف ثبـوت النسـخ أن يكـون إىل ،أن ميتنع نسخ األخف إىل األثقـل: القول الثاين
  .3قال به بعض الشافعية وبعض الظاهرية، هو أخف منه أو مثله

   :ائلين بالجوازأدلة الق

وقد يكون ملصلحة تـارة ، النسخ لالبتالءألن  اجلواز؛: والصحيح: "كشي رمحه اهللاقال الزر  -1
  .4"وتارة أشق، يف النقل إىل ما هو أخف

  

                                                           

  .144: سورة البقرة من اآلية  1
  .115و، 114 :ص -ظرية النسخ يف الشرائع السماويةن -شعبان حممد إمساعيل: ينظر  2

 -دار كنـوز إشـبيلية -الريـاض -السـعودية -ترجيحـات الزركشـي يف علـوم القـرآن -غـامن بـن عبـد اهللا بـن سـليمان: ينظـر  3
   .443: ص -م2009/ ه1430 -1: ط
: ط -دار الكتـب العلميـة -بـريوت -لبنان -حممد حممد تامر: تح -البحر احمليط يف أصول الفقه -الزركشي بدر الدين  4
  .174: ص، 3: ج -م2000/ هـ1421 -1



والسنة النسخ في القرآن : صل األولالف  

 

31 

وال يكـــون أحـــد احلكمـــني ... ال يثبـــت النســـخ بالرتتيـــب يف املصـــحف: "أيضـــاالزركشـــي قـــال 
   .1"فا للقائلني بأنه ال ينسخ الشيء إال مبا هو أخف منهأخف من اآلخر خال

  .وهو ما عليه مجهور العلماء، ول األولوذا يكون ترجيح الزركشي موافقا للق

  : أن النسخ إىل األثقل واقع يف كتاب اهللا عز وجل ومن األمثلة على ذلك -2

��J}: تأخري صالة اخلوف حال القتال إىل وجوا على حسب اإلمكان لقوله تعاىل 2-1

N���M��L��Kz2 . ـــا يف وقتـــهوكـــان هلـــم قبـــل ذلـــك تأخريهـــا حـــىت ينقضـــي القتـــال ووجو

  .أثقل

ر األهليــة ومتعــة النكــاح كانــت كلهــا مباحــة فنســخت إباحتهــا إىل التحــرمي ُمــاخلمــر واحلُ   2-2
  .3وهو أثقل

  .4نسخ صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان 2-3

  : استدل الذين منعوا النسخ من األخف إىل األثقل بأدلة منها :أدلة القائلين بالمنع

  .ملا فيه من التنفريأن العقل منع من نسخ األخف إىل األثقل  -1

A��L��K��J��I��H��G��F��E��D��C��BM�����N}�����:تعــــــــــــاىل قــــــــــــول اهللا -2

V��U��T�����S��R��Q��P��Oz5.   

                                                           

  .232: ص، 3: ج -البحر احمليط يف أصول الفقه -الزركشي بدر الدين  1
  .239: سورة البقرة من اآلية  2
 -عبـد اهللا بـن عبـد احملسـن الرتكـي: تـح -شـرح خمتصـر روضـة النـاظر وجنـة املنـاظر -ربيـع جنـم الـدينالطـويف أبـو ال: ينظـر  3

  .305 -303: ص ،2: ج -م1987/ هـ1407 -1: ط -سالةمؤسسة الر  -بريوت -لبنان
  .324: ص، 3: ج -احملصول يف علم أصول الفقه -الرازي فخر الدين حممد بن عمر: ينظر  4
  .106: ةاآلي ،البقرةسورة   5
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وعليــه جــاء الــنص يف موضــع ، 1أن الناســخ خــري مــن حيــث إنــه أخــف مــن املنســوخ: قــالوا املــراد

   .o��n���m��lz2}: آخر وهو قوله تعاىل

ــــــــــ -3 §��¨��©�����ª»��¬��®���}: ة الكرميــــــــــةكمــــــــــا أــــــــــم اســــــــــتدلوا باآلي

¯z3. 4.  

  : مناقشة المخالفين

ولـيس يف ، إذ لـو مل جيـز عقـال ملـا وقـع، ألثقل ال ميتنـع لذاتـه ألنـه قـد وقـعإىل االنسخ لعل  -1
  تدريج املكلف من األخف إىل األثقـل: بل فيه مصاحل عظيمة ومنها، كما قيل  وقوعه مفسدة أو تنفري

  .5خلمريف حترمي ا كالتدرج

، ���ª��©��¨��§z6»��¬��®���¯}: االســـــتدالل بقـــــول اهللا تعـــــاىل -2

  :ُجياب عنه بعدة أمور منها

  .ملراد باليسر يف اآلخرةأن ا 2-1

، واألغلظية يف الناسـخ إمنـا هـي بالنسـبة إىل املنسـوخ، إن الناسخ واملنسوخ مها من اليسر 2-2
  .7والناسخ بالنسبة إىل غريه ختفيف ويسر

  
                                                           

دار الكتـب  -بـريوت -لبنـان -أبـو الوفـاء األفغـاين: تـح -أصـول السرخسـي -السرخسي أبو بكر حممد بن أمحـد: ينظر  1
  .115: ص، 3: ج -م1993/ هـ1414 -1: ط -العلمية

  .66: سورة األنفال من اآلية  2
  .185: ةسورة البقرة من اآلي  3
  .61: ص -إىل حتقيق احلق من علم األصول إرشاد الفحول -ينظر الشوكاين حممد بن علي  4
  .203: ص، 2: ج -شرح خمتصر روضة الناظر وجنة املناظر -الطويف أبو الربيع جنم الدين  5
  .185: ةسورة البقرة من اآلي  6
  .61: ص، 2: ج -إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول -الشوكاين حممد بن علي  7



والسنة النسخ في القرآن : صل األولالف  

 

33 

  

يف اليســر والعســر فــالالم ، اليســر أتــى يف ســياق ختفيــف الصــوم عــن املــريض واملســافر نإ 2-3
ــــة علــــى املعهــــود وهــــو اليســــر احلاصــــل باإلفطــــار للمــــريض ، وان احتمــــل أــــا لالســــتغراق لكنهــــا حممول

  .والعسر احلاصل هلما بالصوم حال املرض والسفر، واملسافر

 L��K��J��I��Hz1}: يف بـــأن اخلـــري هـــو األخـــف: بآيـــة النســـخ االســـتدالل -3

ويف ، مــا جيعلــه اهللا ناســخا ففيــه اخلــري ســواء أكــان أخــف أم أثقــل: بــل يقــال ،غــري مســلم علــى العمــوم
والشـواهد كثـرية علـى وقـوع ، ويف األثقـل كثـرة الثـواب وعظـم األجـر، األخف تيسري للعباد وتسـهيل هلـم

  .2النسخ إىل األثقل يف القرآن

  

   :الترجيح

ومناقشــتها يظهــر أن ايــزين واملــانعني للنســخ مــن األخــف إىل األثقــل  أدلــةعــرض مــن خــالل 
جــائز وواقــع يف  مــن األخــف إىل األثقــلأن النســخ : أي هــو القــول األول -واهللا أعلــم -القــول الــراجح 

  .3حه الزركشيوهو ما رجّ ، القرآن

  

  

  

  

                                                           

  .106: اآلية من البقرةسورة   1
  .64: ص -2: ج -أصول السرخسي -السرخسي أبو بكر حممد بن أمحد  2
  .448: ص -ترجيحات الزركشي يف علوم القرآن -غامن بن عبد اهللا بن سليمان: ينظر  3
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  باعتبار الحكم والتالوةالنسخ  :ثالثا

  :وة إىل ثالثة أقسامينقسم النسخ باعتبار احلكم والتال

علــى وقــوع هــذا النــوع مــن النســخ آيــات كثــرية  وقــد دلّ  :نســخ الحكــم مــع بقــاء الــتالوة -1

��B��A}: يف قولـــه تعـــاىل، آيـــة تقـــدمي الصـــدقة عنـــد مناجـــاة الرســـول صـــلى اهللا عليـــه وســـلم: منهــا

K���J���I��H��G��F��E��D��CLz1 .منســـــــوخة بقولـــــــه تعــــــــاىل :�{��[��Z

`���_��^��]��\a����l��k��j��i��h��g��f��e���������d��c��b

n���moz2 ،وهــو ، متلــوة القرآنيــة اآليــات وبقيــتفــاحلكم منســوخ . وآيــة العــدة ،وكــذا آيــة الوصــية

فـال يصـح إبقـاء امللـزوم مـع حمتجني بأن الـنظم ملـزوم للمعـىن  3وقد اعرتض بعض املعتزلة. رأي اجلمهور
  .إبقاء الالزم

، هــذا الــتالزم ابتــداء ال بقــاءواجلــواز أن نســّلم : "هــذا االعــرتاضيقــول حممــد اخلضــري مناقشــا 
وأيضـا فائـدة ، فيوقـع املكلـف يف اجلهـل، بقاء التالوة دون احلكـم يـوهم بقـاء احلكـموبأن  ،والكالم فيه

، إنــــزال القــــرآن وإفادتــــه للحكــــم الشــــرعي وتنتفــــي هــــذه الفائــــدة ببقــــاء اللفــــظ جمــــردا عــــن إفــــادة احلكــــم
وحصـر ، أمـا إن أقـيم الـدليل فـال، ا يلزم اإليقاع يف اجلهل إذا مل يقم دليـل علـى النسـخأنه إمن :واجلواب

ولإلعجــاز بــنظم ، فــإن الفائــدة بقــاء الــتالوة ملعرفــة تــاريخ التشــريع، بقــاء ممنــوعالفائــدة يف إفــادة احلكــم 
  .4"املنسوخ كغريه من آيات القرآن

  

  

                                                           

  .12: سورة اادلة من اآلية  1
  .13: سورة اادلة من اآلية  2
  .وما بعدها 108: ص -السماويةظرية النسخ يف الشرائع ن -شعبان حممد إمساعيل: ينظر  3
  .263: ص -م1969/ ه1389 -6: ط -دار احلديث -القاهرة -مصر -أصول الفقه -حممد اخلضري   4
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والــدليل ،  نســخ الــتالوة دون احلكــماختلــف العلمــاء يف :نســخ الــتالوة مــع بقــاء الحكــم -2
إذا زنيـا فارمجومهـا الشـيخ والشـيخة : "رضي اهللا عنه قالعلى وقوعه ثبوت الرواية عن عمر بن اخلطاب 

وال علـى ألسـنة مع العلم أن هذه اآلية مل بعـد هلـا وجـود بـني دفـيت املصـحف  ،1"فإنا قد قرأناها  .لبتةأ
  .2 ينسخمع أن حكمها باق على إحكامه مل، القراء

اس قـال النّحـ، ويبدو أن هذا األثر قد أثار جـدال بـني العلمـاء الـذين ألفـوا يف الناسـخ واملنسـوخ
آن الـذي نقلـه اجلماعـة إال أنـه لـيس حكمـه حكـم القـر ، إن إسـناد احلـديث صـحيح: "أبو جعفر معلقـا

ال زاد عمـر يف القـرآن ولـوال أين أكـره أن يقـ: والدليل على هذا أنه قال، ولكنه سنة ثابتة، عن اجلماعة
  .3"لزدته

وقـال ، نزلـت مث رفعـت: قـال أبـو موسـى األشـعري: "يف اإلتقان )ه 911: ت(السيوطي قال 
  .4"وال أعلم له نظريا، والناسخ أيضا غري متلو، هذا املثال فيه املنسوخ غري متلو: مكي

عـن  ه أيضا ما صـحّ ويدل على وقوع: "ويؤكد الزرقاين ثبوت نسخ التالوة مع بقاء احلكم بقوله
بن كعب أنه قال كانت سورة األحزاب توازي سورة البقرة أو أكثر مع أن هـذا القـدر الكبـري الـذي  أيبّ 

  .5"نسخت تالوته ال خيلو يف الغالب من أحكام اعتقادية ال تقبل النسخ

  
                                                           

مـا يسـتدل علـى أن جلـد املائـة : بـاب: والبيهقـي يف السـنن الكـربى. 691: بـرقم بـاب الـرجم :أخرجـه مالـك يف املوطـأ  1
: تـح -رواية حممد بن احلسـن: موطأ  اإلمام مالك -عبد اهللا األصبحيمالك بن أنس أبو : ينظر. 16697: برقم، ثابت

البيهقــي : مث ينظـر .56: ص، 3: ج -م1991/ ه1413 -1: ط -دار القلـم -دمشـق -ســورية -تقـي الـدين النـدوي
/ ه1414 -مكتبـة دار البـاز -مكـة املكرمـة -السـعودية -حممد عبد القادر عطـا: تح -السنن الكربى -أمحد بن احلسني

  .212: ص، 8: ج -م1994
  .204: ص -الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي -ابن العريب أبو بكر: ينظر  2
  .8: ص -كتاب الناسخ واملنسوخ  -أبو جعفرالنحاس   3
  .1441: ص، 4: ج -اإلتقان يف علوم القرآن - السيوطي جالل الدين  4
  .155: ص، 2: ج -رآنمناهل العرفان يف علوم الق -الزرقاين حممد عبد العظيم  5
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ين وإذا ثبت وقـوع هـذ: "معلقا على النوع األول والثاين من النسخ يقول شعبان حممد إمساعيل
وإذن بطــل مــا ، ع أعظــم دليــل علــى اجلــواز كمــا هــو مقــررت جوازمهــا؛ ألن الوقــو ثبــ، النــوعني كمــا تــرى

وهـم ، ويبطل كذلك مـا ذهـب إليـه املـانعون يف ناحيـة العقـل... ذهب إليه املانعون له من ناحية الشرع
  .1"فزعم هذين النوعني األخريين مستحيالن عقال، فريق من املعتزلة شّذ عن اجلماعة

منهـا مـا ذكـره الـدكتور أمحـد نوفـل ، وقد ناقش املانعون أدلة جواز نسخ التالوة مع بقـاء احلكـم
م لنــا علــى أنــه قــرآن ولكــن مقــدّ  إن هــذا الــنصّ : "فقــال، ."..الشــيخ والشــيخة إذا زنيــا: "عــن حــديث

ال فـريد؟ ا أنـه قـرآن فيقبـل أو فكيف يتحول بعد هذا كما يرى حمقق النحـاس إىل سـنة ثابتـة؟ إّمـ، نسخ
إن قرآنية القـرآن ال تثبـت : ثانيا. أما مسألة الرجم فقضية أخرى وحكم خمتلف. وهو ليس بقرآن قطعا

وهــو القرآنيــة النعــدام التــواتر مل ، فــإذا مل يثبــت األصــل، وأن القــول بالنســخ فــرع عــن أصــل، إال بــالتواتر
دان بســن معينــة ومــا هــي؟ وإذا هــل مهــا حمــدّ مــن هــو الشــيخ والشــيخة؟ : ثالثــا. يثبــت الفــرع وهــو النســخ

أراد إمــــام مســــلم أن يــــرجم وقــــد أويت بــــزانيني كيــــف يضــــبط هــــذا األمــــر؟ أولــــيس مبــــىن األحكــــام علــــى 
وضـــوح أقـــوى شـــبهة متنـــع تنفيـــذ وعـــدم ال ؟التحديـــد ومنتهـــى البيـــان؟ أوليســـت تـــدرأ احلـــدود بالشـــبهات

ا خ؟ وكم استمر؟ كل هذه قضايأين كان هذا النص؟ يف أي سورة؟ ومىت نزل؟ ومىت نس: رابعا. احلكم
   .2"حيول حول هذا النص جتعل ألف شكّ 

وال تصلح نصـوص ـذا االضـطراب ، هذه إىل أن هذه النصوص مشوشة ص بعد مناقشتهوخيلُ 
فهــــي ضــــعيفة ســــندا ، نيــــةأن تثبــــت قرآنيــــة نصــــوص مث ترفــــع عنهــــا القرآ، والتشــــويش والنقــــل األحــــادي

  .3مضطربة متنا

  

                                                           

  .110و، 109: ص -نظرية النسخ يف الشرائع السماوية -شعبان حممد إمساعيل  1
، 50: ص -1: ط -ة ودار القطــوفدار الفضــيل -عمــان -األردن -نســخ الــتالوة بــني النفــي واإلثبــات -أمحــد نوفــل  2

  .51و

  .51: ص -املرجع نفسه  3
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بــأن الولــوع باكتشــاف النســخ يف آيــات الكتــاب ، مهــمصــبحي الصــاحل مــا زاده الــدكتور لكــن 
أوقع القوم يف أخطاء منهجية كان خليقا م أن يتجنبوهـا لـئال حيملهـا اجلـاهلون محـال علـى كتـاب اهللا 

مث ، وأن أخبــار اآلحــاد ظنيــة ال قطعيــة ،مل يكــن خيفــى علــى أحــد مــنهم أن القــرآن ال يثبــت إال بــالتواتر
  .1آلية مل تنسخ تالوا بل رفع حكمها ألسرار تشريعية تربوية ال يعلمها إال اهللاتوّصل إىل أن ا

وقد أشري إىل بعـض منهـا؛ إذ أن األصـل  ،والذي يبدو أن القائلني بعدم اجلواز هلم حجج قوية
  .والنسخ يثبت بدليل وال يثبت باالحتمال، يف آيات القرآن كلها اإلحكام ال النسخ

  
وغـريه عـن عائشـة رضـي  )ه261: ت(مثاله مـا رواه مسـلم  :وة معانسخ الحكم والتال -3

فتــويف ، فنسـخن خبمـس معلومـات، عشـر رضــعات معلومـات حيـرمن: كـان فيمـا أنـزل: "اهللا عنهـا قالـت
: ظـاهره" وهن مما يقـرأ مـن القـرآن: "قوهلاف. 2"وهن مما يقرأ من القرآن، وسلمرسول اهللا صلى اهللا عليه 

. 3قـارب الوفـاة: وأجيب بـأن املـراد، يف املصحف العثماينفإنه غري موجود ، ذلكوليس ك، بقاء التالوة
  .4وذكر بعض املؤلفني أن العشر مرفوعة التالوة واحلكم معا واخلمس مرفوعة التالوة وباقية احلكم

وحبـديث عائشـة رضـي اهللا عنهـا  ،فحّرمـوا برضـعة، وبظاهر نص القرآن أخذت احلنفية واملالكية  
  .5ية واحلنابلة فحّرموا خبمس رضعاتعأخذت الشاف

  
  

                                                           

  .266: ص -5: ط -دار العلم للماليني -بريوت -لبنان -نمباحث يف علوم القرآ -صبحي الصاحل: ينظر  1
 -مســلم بــن احلجــاج النيســابوري: ينظــر. 1452: بــرقم، بــاب التحــرمي خبمــس رضــعات: أخرجــه مســلم يف الصــحيح  2

  .1075: ص، 2: ج  -دار إحياء الرتاث العريب -بريوت -لبنان -حممد فؤاد عبد الباقي: تح -صحيح مسلم
  .230: ص -م2000 -11: ط -مكتبة الوهبة -القاهرة -مصر -مباحث يف علوم القرآن -نمناع القطا: ينظر  3
 -م1983/ ه1403 -2: ط -دار الشـروق -القـاهرة -مصـر -حبث جديد عن القـرآن الكـرمي -حممد صبيح: ينظر  4
  .183: ص
وحممد علي ، مد الرحيل غرايبةحم: تح -قالئد املرجان يف الناسخ واملنسوخ من القرآن -مرعي بن يوسف الكرمي: ينظر  5

  .49: ص -م2000/ ه1421 -1: ط -دار الفرقان -عمان -األردن -الزغلول
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والصــحيح يف هــذا أنــه لــيس شــيء مــن : "يف االنتصــار )ه403: ت(ذكــر القاضــي أبــو بكــر   
  . 1"فال جيب اإلحفال به، هذه الروايات مستقرا متيقنا معلوما صحته

نسـخ الرسـم والـتالوة : "أنـه قـال )ه666: ت(ونقل الزركشـي يف الربهـان عـن أيب بكـر الـرازي 
بأن ينسيهم اهللا إيـاه ويرفعـه مـن أذهـام ويـأمرهم بـاإلعراض عـن تالوتـه وكتبـه يف املصـاحف منا يكون إ

��M��L��K���J}: يف قولـهالـيت ذكرهـا يف كتابـه القدميـة فيندرس على األيـام كسـائر كتـب اهللا 

�S��R������Q��P��O��Nz2 مث ال خيلو ذلك من أن يكون . وال يعرف اليوم شيء منها

يف  أو ميــوت وهــو متلــو موجــود، النــيب صــلى اهللا وســلم حــىت إذا تــويف ال يكــون متلــوا يف القــرآنن يف زمــ
وغـري جـائز نســخ شـيء مـن القـرآن بعـد وفـاة النـيب صــلى اهللا ، مث ينسـيه اهللا ويرفعـه مـن أذهـام، الرسـم
   .3"وسلم

  
  
  
  
  
  

  

                                                           

 -1: ط -دار ابـن حـزم -بـريوت -لبنـان -حممد عصام القضاة: تح -االنتصار للقرآن  -الباقالين أبو بكر بن الطيب  1
  .430: ص، 2: ج -م2001/ ه1422

  .19و، 18: اآليتان، سورة األعلى  2
  .40: ص، 2: ج -الربهان يف علوم القرآن -الزركشي أبو عبد اهللا  3
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، امللفت لالنتباه أن دراسة اإلمـام الشـاطيب لظـاهرة النسـخ مل تكـن كغـريه مـن العلمـاء السـابقني

إن النسـخ عنـد : وميكـن القـول، اليت أسس هلـا، إذ ربط الشاطيب رمحه اهللا درس النسخ باملقاصد الكلية

  . ختتلف عن الرتابة املعهودة عند العلماء يف دراسة النسخ، الشاطيب ذو صبغة مقاصدية

أن ، وأول مـــا ُيالحـــظ يف هـــذه الدراســـة، "املوافقـــات"ويبـــدو هـــذا األمـــر بوضـــوح يف صـــفحات 

  .بل عرض النسخ يف أربع مسائل، الشاطيب مل يتعرض لتعريف النسخ لغة واصطالحا

حيــــث ، وقــــد حاولــــت ترتيــــب هــــذه املســــائل ترتيبــــا موضــــوعيا يــــتالءم وطبيعــــة البحــــث وحمتــــواه

ــــة يف امل ــــاين الشــــرتاكها يف ، بحــــث األولأدرجــــت املســــألة الثالث ــــاقي املســــائل ذكــــرت يف املبحــــث الث وب

  .الكليات

وموقــف اإلمــام الشــاطيب مــن ، حتــاول هــذه الدراســة مناقشــة هــذا العــرض مــع الشــرح والتحليــل

  .وكذا قوانني النسخ وقواعده اليت يبىن عليها، النسخ وضروبه
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   المتقدمين والمتأخرين عند الشاطبيحقيقته ومفهومه بين : النسخ: المبحث األول

  :حقيقة النسخ عند الشاطبي: المطلب األول

ال يقـــف علـــى تصـــريح واضـــح مـــن الشـــاطيب يف تعريـــف ، املتأمـــل يف بـــاب النســـخ يف املوافقـــات

رفــع حكــم شــرعي خبطــاب ": وُوجــد يف ثنايــا الصــفحات مــا يشــري إىل تعريــف النســخ مبــا يلــي، النســخ

، د عـن غـريه مـن العلمـاء يف النسـخ مـن حيـث الـدرسوكما أشري إىل أن الشـاطيب تفـرّ  .1"شرعي متأخر

مث ، تدالالت علــى ذلــكويف عرضــه لالســ، ففــي بدايــة حبثــه شــرح وقــوع النســخ يف القــرآن املكــي واملــدين

  .أشار إىل حّد النسخ يف االصطالح

فمــنهم مــن رجــح  2نفــاالنســخ واملــذكور آ بــني اللغــويني واألصــوليني يف حــدّ ظــاهر االخــتالف و 

    .النقل ومنهم من رجح اإلزالة

أيب حامــد وهــو اختيــار الغــزايل ، وقــد اصــطفى اإلمــام الشــاطيب منهــا مــا اختصــره ابــن احلاجــب

  .3وابن عطية وابن الصالح، قبلهما

  : ُيالحظ التايلالسابق للشاطيب التعريف وعند حتليل حمرتزات 

     . أو وجود مانع، لفوات شرطختلف احلكم " رفع حكم: "خرج بقوله -1

مل  ،إذا اجتمعت هذه األمور ونظرت إىل األدلة مـن الكتـاب والسـنةف: "... الشاطيبقال  -2

فهم اصــطالح علــى أن ههنــا معــىن جيــب التنبــه لــه لــيُ  ،إال مــا هــو نــادريــتخلص يف يــدك مــن منســوخها 

  . 4"القوم يف النسخ

                                                           

  .343: ص، 3: ج -أبو عبيدة: تح -املوافقات -الشاطيب أبو إسحاق 1
  . ن هذه الدراسةوما بعدها م 16:  تراجع ص 2
  .من هذه الدراسة 17: راجع صت 3
  .343: ص، 3: ج -تح أبو عبيدة -املوافقات -الشاطيب أبو أسحاق 4
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علـى أن هـذا ، عدامها من األدلـة كاإلمجـاع والقيـاس ما" من الكتاب والسنة... : "فخرج بقوله

  .لكنه ُفهم من هذه العبارة، ذكر يف التعريف االصطالحياالحرتاز وإن مل يُ 

وبـذلك يتبـني ، ما إذا كان الـدليل الثـاين مقرتنـا بـاألول" بدليل شرعي متأخر: "خرج بقوله -3

، الناســـخ واملنســـوخ غـــري مقرتنـــني زمانـــا :فالنســـخ يكـــون فيـــه النصـــان. نســـخ والتخصـــيصالفـــرق بـــني ال

  .1فيشرتط التأخر يف الناسخ عن املنسوخ

  وقد اعتمدت الطالبة تقسيما موضوعيا للمسائل

  .النسخ بين المتقدين والمتأخرين: المطلب الثاني

الصــــطالح النســــخ ومفهومــــه عنــــد املتقــــدمني واملتــــأخرين يف اهللا تعــــّرض اإلمــــام الشــــاطيب رمحــــه   

  .الثالثة من مسائل النسخ يف املوافقاتاملسألة 

مطلـق التغيـري الـذي يطـرأ : كان الصحابة رضي اهللا عنهم والتابعون من بعدهم يرون أن النسخ

وسواء ، أو يقيد مطلقا، أو خيّصص ما فيها من عموم، على بعض األحكام فريفعها ليحّل غريها حملها

  .أم كان منفصال متأخرا يف النزول، تثناءأكان النص الناسخ عندهم متصال بالنص كما يف االس

هــــذه وحيللــــه يف  هوأراد أن يفســــر ، د اإلمــــام الشــــاطيبويبــــدو أن هــــذا املفهــــوم كــــان واضــــحا عنــــ  

  .للنسخ -الذين عاصروه: أي-مبينا الفرق بني املتقدمني واملتأخرين ، املسألة

 أن النسخ عندهم يف اإلطـالق أعـمّ  :ن الذي يظهر من كالم املتقدمنيإ: "قال اإلمام الشاطيب

وعلـى ختصـيص العمـوم بـدليل متصـل  ،فقد يطلقـون علـى تقييـد املطلـق نسـخا ،منه يف كالم األصوليني

كمــا يطلقــون علــى رفــع احلكــم الشــرعي بــدليل   ،وعلــى بيــان املــبهم وامــل نســخا ،أو منفصــل نســخا

 :أن النسـخ يف االصـطالح املتـأخر :ألن مجيع ذلـك مشـرتك يف معـىن واحـد وهـو ؛شرعي متأخر نسخا

 ،غـري معمـول بـه :فـاألول ،به آخرا يءما ج :وإمنا املراد ،اقتضى أن األمر املتقدم غري مراد يف التكليف

                                                           

أصــول الفقــه  -ووهبــة الزحيلـي. 185: ص -دار الفكـر العــريب -القــاهرة -مصــر -أصــول الفقـه -حممــد أبـو زهــرة: ينظـر 1
  .934: ص، 1: ج -م1986/ ه1406 -1: ط -دار الفكر -دمشق -سورية -اإلسالمي
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واملبـني مـع  ...كـذلك العـام مـع اخلـاصو ... وهـذا املعـىن جـار يف تقييـد املطلـق .هـو املعمـول بـه :والثاين

  .1"املبهم كاملقيد مع املطلق

أن اخلــط الفاصـل بــني املتقــدمني واملتــأخرين عنــد الشــاطيب : وممـا يالحــظ بعــد البحــث والتحليــل

أول حتريــر ، لــذا يُعتــرب مــا توصــل إليــه الشــافعي، )ه204: ت(يف مفهــوم النســخ هــو اإلمــام الشــافعي 

اقها وكـالم الشـافعي واألمثلـة الـيت سـ، وضـيق حـدوده، وميزه من تلك اإلطالقات الواسعة، ملعىن النسخ

  .  2على النسخ شاهدة على هذا التحرير

كمـا نسـخت   ،فرض أبدا إال أثبت مكانه فرض ليس ينسخو : "قال اإلمام الشافعي يف الرسالة

تــرك : ومعــىن نســخ ...وكــل منســوخ يف كتــاب وســنة هكــذا. قبلــة بيــت املقــدس فأثبــت مكاــا الكعبــة

  .3"،فرضه

: )تــرك فرضــه(: فمــراد بقولــه: "شــارحا قــول الشــافعي )ه224: ت(يقــول القاســم بــن ســالم 

أن النســخ : )إال أثبــت مكانــه فــرضولــيس ينســخ فــرض أبــدا (: ومــراد بقولــه. إبطــال العمــل باملنســوخ

  .4"وإثبات حلكم آخر حيل حمله، وترك العمل به، إبطال حلكم منسوخ

فهــو ، اإلمــام الشــافعيمــن ســبقوا : فتعــني بعــد هــذه النصــوص أن مــراد الشــاطيب باملتقــدمني أي

والنسـخ مـن ، وأول من فّرق بني ختصيص العام وتقييد املطلق من جهـة، أول من ألف يف علم األصول

أمــا النســخ فرفـع حكــم الــنص ، جهـة أخــرى؛ إذ جعــل التقييـد والتخصــيص مــن بـاب بيــان املــراد بـالنص

  .وساق من األدلة واألمثلة ما يؤكد هذا املفهوم. بعد أن كان ثابتا

وقـد ، بدو أن من جاء بعد الشافعي قـد حنـى حنـوه يف ضـبط النسـخ مـن حيـث احلـد واملفهـوموي

  .ذكر شيخ املفسرين الطربي يف تفسريه ما يدّل على النسخ عند املتأخرين يف نظر الشاطيب

                                                           

  .344: ص، 3: ج -أبو عبيدة: تح -املوافقات -الشاطيب أبو إسحاق 1
 -3: ط -دار الوفـاء -املنصـورة -مصـر -دراسـة تشـريعية تارخييـة نقديـة: القـرآن الكـرمي النسـخ يف -مصـطفى زيـد: ينظـر 2

  .75: ص، 1: ج -م1978/ ه1408
 .122و، 109و، 108: ص -الرسالة -الشافعي أبو عبد اهللا 3
حممــد بــن  :تــح -الناســخ واملنســوخ يف القــرآن العزيــز ومــا فيــه مــن الفــرائض والســنن -القاســم بــن ســالم اهلــروي أبــو عبيــد  4
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علـى أن ال ناسـخ مـن  )كتاب البيان عـن أصـول األحكـام(: وقد دللنا يف كتابنا: "قال الطربي

غـري ، وألـزم العبـاد فرضـه، بـار الرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم إال مـا نفـى حكمـا ثابتـاآي القرآن وأخ

أو ، فأمـــا إذا مـــا احتمـــل غـــري ذلـــك مـــن أن يكـــون مبعـــىن االســـتثناء. حمتمـــل بظـــاهره وباطنـــه غـــري ذلـــك

  .   1"أو امل أو املفّسر فمن الناسخ واملنسوخ مبعزل، اخلصوص والعموم

إىل النسـخ مبفهومـه األعـم ، يف كـربى فتاويـه)ه728: ت(م ابـن تيميـة وقد أشـار شـيخ اإلسـال  

كــل ظــاهر تــرك ظــاهره : واملنســوخ يــدخل يف اصــطالح الســلف العــام: "يقــول، عنــد متقــدمي الســلف

ــــد املطلــــق فــــإن هــــذا متشــــابه حيتمــــل معنيــــني، ملعــــارض راجــــح يــــدخل فيــــه و ، كتخصــــيص العــــام وتقيي

  . 2..."امل

مدى التداخل يف املفهوم بني النسخ والتخصـيص والتقييـد عنـد ويستخلص من هذه النصوص 

فالتعـارض بـني ، وُفهم من كالم شيخ اإلسالم أن سبب هذا التداخل هـو إمكانيـة التعـارض، املتقدمني

  .النصني يف موضوع واحد أساس ال بد منه لقيام دعوى النسخ

فــأورد بضــعا وعشــرين ، املســألة وقــد أفــاض اإلمــام الشــاطيب رمحــه اهللا يف ذكــر األمثلــة تبعــا هلــذه

رويــت عــن الصــحابة والتــابعني مســتدال ــا علــى أن مفهــوم املتقــدمني أوســع منــه عنــد ، قضــية للنســخ

  .املتأخرين

أنه ذكر يف املثال الثاين احلّد الفاصـل ، ومما يلفت االنتباه يف األمثلة اليت ساقها اإلمام الشاطيب

¨��©����������ª»��¬��}�: عند قـول اهللا تعـاىلوذلك ، للنسخ بني املتقدمني واملتأخرين

                                                           

مؤسسـة  -بـريوت -لبنـان -حممـود حممـد شـاكر: تـح -جـامع البيـان يف تأويـل القـرآن -الطربي حممد بن جرير أبـو جعفـر 1
  .535: ص، 2: ج -م2000/ ه1420 -1: ط -الرسالة

 -دار املعرفـة -بـريوت -لبنـان -حسني حممـد خملـوف: تح -الكربى الفتاوى -ابن تيمية أبو العباس أمحد بن عبد احلليم 2
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��»��º��¹��¸��¶��µ��´��³����²��±��°��¯��®z1 ، ــــــــــــه حيــــــــــــث ذكــــــــــــر أن

  . Ã��Â��Á��À��¿��¾������½��¼z2}: منسوخ عند املتقدمني بقوله تعاىل

مث ذكــر بعــدها قــول مكــي الــذي يبــني موقــف املتقــدمني حيــث يعتــربون أن االســتثناء يف القــرآن 

  . وأن كل مستثىن ناسخ واملستثىن منه منسوخ كما يف اآلية السابقة، يتضمن معىن النسخ

كـــر عـــن ابـــن عبـــاس يف أشـــياء كثـــرية يف القـــرآن فيهـــا حـــرف قـــال مكـــي وقـــد ُذ : "قـــال الشـــاطيب

  .   3"منسوخاالستثناء أنه قال 

أنــه منســوخ  ��H��G��F��E��D��C��B��Az4}�: وقــال يف قولــه تعــاىل    

¸����Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹}�: عنـــــــــــد الســـــــــــلف بقولـــــــــــه تعـــــــــــاىل

Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç���Æ��Å����ÄÎ��Ñ��Ð��ÏÒ�z5 ؛ إذ آية األنعام خـرب

  .واألخبار ال تَنسخ وال تُنسخ، من األخبار

أنــــــه منســــــوخ عنــــــد  m��l��k����j��i�������h��gn��z6}�: وذكــــــر يف قولــــــه تعــــــاىل

ــــــــه تعــــــــاىل ��a��`��_��^��]���\����[�����Z��Y��X��W}�: املتقــــــــدمني بقول

f��e��d����c��bg��z7 ،بل ختصيص ملا تقـدم مـن ، وعّلق أال نسخ يف اآلية

ــــــــــــه   .العمــــــــــــوم ��Z��Y��X��W��V]���\��}�: تعــــــــــــاىلوقــــــــــــال يف قول

                                                           

 .226، 225، 224: اآليات، سورة الشعراء 1
 .227: سورة الشعراء من اآلية 2
  .346: ص، 3: ج -أبو عبيدة: تح -املوافقات -الشاطيب أبو إسحاق 3
 .69: سورة األنعام من اآلية 4
 .140: سورة النساء من اآلية 5
 .31: سورة النور من اآلية 6
 .60: سورة النور من اآلية 7
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^��]z1  ت( وعكرمـــة، )ه105: ت(الضـــحاك  :املواريـــث وقـــال مثلـــهإنـــه منســـوخ بآيـــة :

وقـــال  ،منســـوخ بالزكـــاة :)ه110: ت(البصـــري  احلســـن لوقـــا .)ه127: ت( يوالســـدّ ، )ه 105

  .نسخه املرياث والوصية )ه91: ت(ابن املسيب 

الحتمـال محـل اجلمـع بـني اآليتـني ممكـن وذكـر أن   لكن اإلمام الشاطيب عّلق على هذا النسـخ

فهــو مـــن بيـــان  W��Vz}: بــدليل قولـــه ؛مــن ال يـــرث :واملـــراد بــأوىل القـــرىب ،اآليــة علـــى النــدب

  .امل واملبهم

إنـــه منســـوخ  Z��Y��X��W��V��U��Tz2}�: ونقـــل قـــول قتـــادة يف قولـــه تعـــاىل

  .z��y��x��wz3}: بقوله تعاىل

ألن اآليتــني مــدنيتان ومل تنــزال إال بعــد تقريــر  ؛وهــذا مــن الطــراز املــذكور: "قــال اإلمــام الشــاطيب 

اتقـوا اهللا حـق تقاتـه فيمـا  :فصار معىن قوله ،وأن التكليف مبا ال يستطاع مرفوع ،الدين ال حرج فيه أنّ 

فإمنا أرادوا بالنسخ أن إطالق سورة آل عمران  ،z��y��x��wz} :وهو معىن قوله ،استطعتم

     .4"مقيد بسورة التغابن

���u��t��s��r}�: منســـوخ بقولـــه ��z5¦¡��¢��£�����¤�������¥}�: وقـــال يف قولـــه تعـــاىل

~��}��|���{��z��y����x��w��v�z6 ،وبقولــه تعــاىل :{��f���e��d��c

j��i��h��gz7 ،مث ذكر أن هذا من باب ختصيص العموم ال من باب النسخ.  

  

                                                           

 .8: سورة النساء من اآلية 1
  .102: من اآلية، سورة آل عمران 2
 16: سورة التغابن من اآلية 3
 .114: ص، 3: ج -عبد اهللا دراز: تح -املوافقات -الشاطيب أبو إسحاق 4
  .53: سورة الزمر من اآلية 5
  .116، 48: سورة النساء من اآليتني 6
  .93: سورة النساء من اآلية 7
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  .عالقة النسخ بالكليات: المبحث الثاني

  .بمكةالكليات تنزيل : المطلب األول

ومـن خـالل  .مبكـةالكليـات تنزيـل : هـي أول مسألة تعّرض هلا اإلمـام الشـاطيب يف بـاب النسـخ

، وهــي نــزول الكليــات مبكــة، جنــد أن الشــاطيب رمحــه اهللا تكلــم عــن أول خاصــية، للــنصالقــراءة األوليــة 

، الــدين والـــنفس والعقــل والنســل واملـــال: إن األصــول الكليــة الـــيت جــاءت الشــريعة حبفظهـــا مخســة: أي

  .مث تبعتها أشياء باملدينة من باب التكميل والتوضيح، 1وهذه الكليات أول ما نزلت مبكة

اعلــم أن القواعــد الكليــة هــي املوضــوعة أوال وهــي الــيت نــزل ــا القــرآن : "قــال اإلمــام الشــاطيب

كملــت ــا تلــك القواعــد الــيت ُوضــع أصــلها   ،مث تبعهــا أشــياء باملدينــة، علــى النــيب صــلى اهللا وســلم مبكــة

    .2"مبكة

، إن معظـم النسـخ وقـع باملدينـة: الشـاطيب إىل نتيجـة مهمـة يف هـذا البـاب وهـيوخيلص اإلمـام 

وتأمـل كيـف  ،ملـا اقتضـته احلكمـة اإلهليـة يف متهيـد األحكـام ؛فالنسخ إمنـا وقـع معظمـه باملدينـة: "فيقول

كـون   :مثـل ،واسـتئالف هلـم ،جتد معظم النسخ إمنا هو ملا كان فيه تأنيس أوال للقريب العهـد باإلسـالم

إىل غري ذلك مما كان أصل احلكم فيه باقيا على حالـه قبـل  ...الصالة كانت صالتني مث صارت مخسا

  .3"اإلسالم مث أزيل أو كان أصل مشروعيته قريبا خفيفا مث أحكم

بعــد أن توصــل إىل أن معظــم  ن اإلمــام الشــاطيبإ: يف املســألة مــن خــالل هــذا الــنصواملالحــظ 

كانــت ضــمن  ةمهّمــ أســئلةوأجــاب عــن ، النســخ وقــع باملدينــة قــّدم تعلــيال للنســخ يف شــريعة اإلســالم

لغايـة ملاذا شـرع النسـخ؟ وملـاذا وقـع أغلبـه باملدينـة؟ ومـا هـي ا: امفادهاإلشكالية اليت قام عليها البحث 

   املرجوة منه يف األحكام الشرعية؟  

                                                           

: تــح -املوافقــات -الشــاطيب أبوإســحاق: ينظـر. كتــاب األدلــة الشــرعية: هـذه املســألة موضــحة باألمثلــة يف املسـألة الثامنــة 1
  .وما بعدها 236: ص، 3: ج -أبو عبيدة

  .335: ص، 3: ج -أبو عبيدة: تح -املوافقات -الشاطيب أبوإسحاق 2
  .337و، 336: ص، 3: ج -املصدرنفسه 3
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وأول القواعـــد النازلـــة مبكـــة ، ؛ وذلـــك لنـــزول القواعـــد الكليـــة اجلامعـــة ـــافالنســـخ يف مكـــة قليـــل

كالصــالة ، ومــا كــان مــن األصــول الــيت هــي دعــائم اإلســالم، ترســيخ اإلميــان بــاهللا تعــاىل وصــدق رســوله

  .وغريها، وإنفاق املال

نـت وكا، كة قليلة؛ ألن القوم مل يدخلوا يف اإلسـالم فهـم لألصـول أحـوجاجلزئيات املشروعة مبو 

منا وقع معظمه باملدينة  ملا اقتضته حكمة السميع العليم يف تشريع وإ ،تلك األصول ال يدخلها النسخ

  .1اقتضى ذلك قلة النسخ فيها، وذا يظهر أن املنزل مبكة قواعد كلية وأحكام عامة .األحكام

، من مسائل الكليات أن اإلمام الشـاطيب رمحـه اهللا علّـق النسـخ باملقاصـد الكليـةويبدو واضحا 

  .اليت أسس هلا

: يدل علـى ذلـكو ، يف الكليات وقوعا وإن أمكن عقال النسخ ال يكون: "قال اإلمام الشاطيب

 ومجيــع ذلــك مل ،وأن الشــريعة مبنيــة علــى حفــظ الضــروريات واحلاجيــات والتحســينيات ،االســتقراء التــام

وإذا كــان كــذلك مل يثبــت نســخ  ،بــل إمنــا أتــى باملدينــة مــا يقويهــا وحيكمهــا وحيصــنها ،شــيءينســخ منــه 

يــات فإمنــا يكــون النســخ يف اجلزئ ،ومــن اســتقرى كتــب الناســخ واملنســوخ حتقــق هــذا املعــىن ،لكلــي ألبتــة

  .2"منها واجلزئيات املكية قليلة

، وإمنــا أخـذ يبينهــا بتفصــيل أنواعهــا، شــار إليــه أن الشـاطيب مل يضــع تعريفــا حمـددا للمقاصــدوممـا يُ 

هـــو الـــذي حـــاول أن يضـــع هلـــا تعريفـــا يســـتوعب ) ه1393: ت(والشـــيخ حممـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور 

  .3أقسامها كلها

                                                           

: ص - مكتبة ابن تيمية -مصر القاهرة -اآليات املنسوخة يف القرآن الكرمي - الشنقيطي عبد اهللا بن حممد األمني: ينظر 1
  12و، 11

 .339و، 338: ص، 3: ج -أبو عبيدة: تح -املوافقات -الشاطيب أبو إسحاق 2
مقاصــد التشــريع العامــة هــي املعــاين واحلكــم امللحوظــة للشــارع يف مجيــع أحــوال : "يقــول ابــن عاشــور يف تعريــف املقاصــد 3

 -ور حممـد الطـاهرابـن عاشـ ".حبيث ال ختتص مالحظتها بالكون يف نـوع خـاص مـن أحكـام الشـريعة، التشريع أو معظمها
/ ه1421 -2: ط -دار النفــــــائس -عمــــــان -األردن -حممــــــد الطــــــاهر امليســــــاوي: تــــــح -مقاصــــــد الشــــــريعة اإلســــــالمية

  .51: ص -م2001
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 ومـــن هنـــا، 1وإبطـــال املفاســـد، واملقاصـــد كلهـــا ـــدف إىل حفـــظ نظـــام العـــامل بتحقيـــق املصـــاحل

  : هي، جهود الباحثني يف هذا العلم إىل استقراء املصاحل فصنفوها أصنافا ثالثة هتاجت

حفـــظ : وهـــي، وهـــي الـــيت اصـــطلحوا علـــى تســـميتها بالكليـــات اخلمـــس: املصـــاحل الضـــرورية -1

  .2الدين والنفس والعقل والنسل واملال

ولـذلك كـان ، الكليـات إال باحملافظـة علـى بقـاء هـذهقيمتهـا نسانية هلا إوال ميكن أن توجد حياة 

  .3ودوامها وكان القرآن الكرمي أصلها والشاهد هلا، املقصد األول للشريعة إقامتها

كتشــريع أحكــام البيــع واإلجــارة ، وهــي الــيت ال بــد منهــا لقضــاء احلاجــات: املصــاحل احلاجيــة -2

  . 4والنكاح وسائر ضروب املعامالت

 .ألـا تابعـة هلـا وحمققـة ألغراضـها ؛املصـاحل الضـرورية وتأيت املصاحل احلاجيـة يف املرتبـة الثانيـة بعـد

وأحكـــام التجـــارة واإلجـــارة ومـــا إليهمـــا هادفـــة إىل  .اح هادفـــة إىل احملافظـــة علـــى النســـلفأحكـــام النكـــ

  .5احلصول على املال واحلفاظ عليه أو تنميته

واملظهـــر ، وهـــي كـــل مـــا يعـــود إىل العـــادات احلســـنة واألخـــالق الفاضـــلة: املصـــاحل التحســـينية -3

  .6مما جيعل األمة اإلسالمية أمة مرغوبا يف االنتماء إليها والعيش يف أحضاا، والذوق السليم، الكرمي

الضـــــروريات : أي -وهـــــذه األمـــــور: "يقـــــول الـــــدكتور عبـــــد اهللا بـــــن حممـــــد األمـــــني الشـــــنقيطي

وعلــى هــذا مل ، ويف املدينــة جــاء مــا يقويهــا ويثبتهــا، مل ينســخ منهــا شــيء -اجيــات والتحســينياتواحل

وممـا يعضـد هـذا قلـة النسـخ مبكـة؛ ، ومن تتبع كتب الناسخ واملنسوخ علـم ذلـك، يثبت نسخ كلي ألبتة
                                                           

  .6: ص، 1: ج -مقدمة كتاب املوافقات -عبد اهللا دراز: ينظر 1
: ط -مؤسســة الرســالة -بــريوت -لبنــان -يف الشــريعة اإلســالمية ضــوابط املصــلحة -حممــد ســعيد رمضــان البــوطي: ينظــر 2
  .119: ص -م1982 -4
  .13: ص، 1: ج -عبد اهللا دراز: تح -املوافقات -الشاطيب أبو إسحاق: ينظر 3
  .122و، 121: ص -الشاطيب ومقاصد الشريعة -محادي العبيدي 4
  .29: ص، 4: ج -املصدر السابق: ينظر 5
 .83: ص -مقاصد الشريعة اإلسالمية -الطاهر  بن عاشور حممدا: ينظر 6
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مر حمقـق؛ فادعـاء النسـخ فيهـا ال يكـون إال بـأ، كما أن األحكام ثابتة على املكلف، لقلة اجلزئيات ا

  .1"لكون ثبوا على املكلف حمققا

ويزيد الشاطيب هـذا ، ن مقاصد الشريعة مل تثبت بدليل معني أو نص بّني أ: لكن امللفت للنظر

علــــى دليــــل  2هــــذه القواعــــد يف يعتمــــد النــــاس يف إثبــــات قصــــد الشــــارعفلــــم : "املعــــىن وضــــوحا فيقــــول

واملطلقــــات  ،بــــل حصــــل هلــــم ذلــــك مــــن الظــــواهر والعمومــــات ،وال علــــى وجــــه خمصــــوص ،خمصــــوص

وكـل نـوع  ،يف كل باب من أبواب الفقه ،ووقائع خمتلفة ،واجلزئيات اخلاصة يف أعيان خمتلفة ،واملقيدات

  .3"من أنواعه حىت ألفوا أدلة الشريعة كلها دائرة على احلفظ على تلك القواعد

وإـا ، وباقيـة إىل قيـام السـاعة، تـةبة ثاكليـات عامـويتضح مـن هـذا الـنص أن املقاصـد الشـرعية       

فمـا الـذكر إال   ،���n��m���l��k������j��i��h��gz4}�: الذكر الـذي عنـاه اهللا تعـاىل بقولـه

     .5كتاب اهللا مبا اشتمل عليه من أحكام ومقاصد

عامــة وكــان هــذا الــنص مــن أوضــح التعلــيالت الــيت أوردهــا الشــاطيب يف نفــي النســخ علــى األصــول ال  

والكليــات ثابتــة ال تنســخ وال يلحقهــا ، والقواعــد الكليــة للشــريعة؛ إذ إن الشــريعة انبنــت علــى الكليــات

  .  6التغيري أو التبديل

  

  

  

  

                                                           

  13: ص -اآليات املنسوخة يف القرآن الكرمي -الشنقيطي عبد اهللا بن حممد األمني 1
 .الضروريات واحلاجيات والتحسينيات اليت سبق بياا: يعين ا 2
  .51: ص، 2: ج -عبد اهللا دراز: تح -املوافقات -الشاطيب أبو إسحاق 3
 .9: سورة احلجر اآلية 4
 77و ، 32: ص، 1: ج -عبد اهللا دراز: تح -املوافقات -الشاطيب أبو إسحاق: ينظر 5
6 وما بعدها، 57: تراجع ص، الرابعةاملسألة يف  اسيأيت بيا .  
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   .الكلياتو النسخ : المطلب الثاني

  :عند اإلمام الشاطبي المسألة الثانية: أوال

، إذا ُعلم أن القرآن املكي يف عمومه قد حوى األحكـام والكليـات الكـربى للشـريعة اإلسـالمية

وهو أن النسخ وإن وقع فيما ، يؤكد ما قرره يف املسألة األوىلفإن اإلمام الشاطيب يف بداية هذه املسألة 

  . نزل مبكة فهو قليل نادر

لشـريعة هـو مـا كـان مـن األحكـام الكليـة ملـا تقـرر أن املنـزل مبكـة مـن أحكـام ا: "يقول الشاطيب

ألن النسخ  ؛اقتضى ذلك أن النسخ فيها قليل ال كثري ،على غالب األمر ،والقواعد األصولية يف الدين

   .1"ال يكون يف الكليات وقوعا وإن أمكن عقال

ميكـــن اســـتنباط ، وبـــالنظر والتأمـــل يف كـــالم الشـــاطيب علـــى النســـخ يف هـــذه املســـألة ويف غريهـــا  

  :ودّلل على هذا النفي بعدة أدلة منها، أن ال نسخ يف الكليات: الشاطيب موقف

 :يــــدل علــــى ذلــــكو : "يقــــول، اعتمــــد اإلمــــام الشــــاطيب يف أول دليــــل لــــه علــــى االســــتقراء :أوال

ومجيـع ذلـك مل  ،وأن الشـريعة مبنيـة علـى حفـظ الضـروريات واحلاجيـات والتحسـينيات ،2االستقراء التام

وإذا كــان كــذلك مل يثبــت نســخ  ،بــل إمنــا أتــى باملدينــة مــا يقويهــا وحيكمهــا وحيصــنها ،شــيءينســخ منــه 

يــات فإمنــا يكــون النســخ يف اجلزئ ،ومــن اســتقرى كتــب الناســخ واملنســوخ حتقــق هــذا املعــىن ،لكلــي ألبتــة

  .3"منها واجلزئيات املكية قليلة

-علـى أن أصـول الفقـه ينص الشـاطيب " املوافقات: "ويف أوىل املقدمات الثالث عشرة لكتاب

علـى والـدليل . وال يقبـل غيهـا الظـن، ال بـد أن تكـون قطعيـة -األسس والكليات اليت ينبين عليهـا: أي

                                                           

  .337و، 336: ص، 3: ج -أبو عبيدة: تح -املوافقات -الشاطيب أبو إسحاق  1
إثبـات : فالتـام. تـام، ونـاقص: وينقسـم إىل. تتبع أمور جزئية ليحكم حبكمها على أمر يشمل تلـك اجلزئيـات: االستقراء  2

إثبـات احلكـم يف  : والنـاقص. وهـو حجـة بـال خـالف؛ ألنـه يفيـد القطـع. احلكم يف جزئـي لثبوتـه يف الكلـي علـى االسـتغراق
وهـذا النـوع . األعـم األغلـب: وهو املسـمى يف اصـطالح الفقهـاء بــ. معكلي لثبوته يف أكثر جزئياته من غري احتياج إىل جا

القـرايف : ينظـر. اختلف فيه، واألصح أنه يفيد الظن الغالـب، وال يفيـد القطـع؛ الحتمـال ختلـف بعـض اجلزئيـات عـن احلكـم
. 151: ص، 1: ج -م1994 -دار الغـــــرب -بـــــريوت -لبنـــــان -حممـــــد حجـــــي: تـــــح -الـــــذخرية -أمحـــــد بـــــن إدريـــــس

 .321: ص، 4: ج  -البحر احمليط يف أصول الفقه -ركشيوالز 
 .339و، 338: ص، 3: ج -أبو عبيدة: تح -املوافقات -الشاطيب أبو إسحاق 3
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بـل إىل جمموعـة أدلـة ، ال تسـتند إىل دليـل واحـد؛ ألن كليات الشريعة 1"االستقراء املفيد للقطع: "ذلك

ئيـات عـن مقتضـى الكلـي ال خيرجـه وختلـف بعـض اجلز . فأعطتـه صـفة القطـع، تواردت على معىن واحد

  .عن كونه كليا

أبـرز مسـات   بـل كانـت إحـدى، إن الشاطيب كان حريصا علـى األدلـة االسـتقرائية: وميكن القول

  . 2كتابه؛ لذا فإن االستقراء عند الشاطيب هو أهم وأقوى طريق ملعرفة وإثبات مقاصد الشريعة

منـــاط  وأنّ ، للكليـــات أنـــه مل يقـــع نســـخ فيهـــامـــن خـــالل اســـتقرائه فهـــم مـــن كـــالم الشـــاطيب ويُ 

هـــذه القاعـــدة علـــى االســـتقراء التـــام الـــذي يفيـــد القطـــع وبـــىن ، النســـخ ومـــداره حمصـــور علـــى اجلزئيـــات

  .واليقني

 باعتبـاروقد استأنس الشاطيب رمحه اهللا حـني أّصـل هـذه القاعـدة بالتقسـيم الثنـائي آلي القـرآن 

����h���g}: ومنـه قولـه تعـاىل، من احملكـموغري املنسوخ ، ملتشابهن املنسوخ من اأ احملكم واملتشابه؛ إذ

s��r���q��p��o��n��m��l��k��j��itz3.  

، أن مـا ثبـت بيقـني يـزول بيقـني آخـر :الوجه اآلخر الذي استدل بـه اإلمـام الشـاطيب هـو :ثانيا

  .وذكر أن اّدعاء النسخ يف املكي حيتاج إىل دليل

وقـــد ، وال اخلــرب املتــواترال تنســخ القــرآن اآلحــاد أخبــار مث خلُــص بعــد هــذا االســتدالل إىل أن 

وبينــت رأي ، الــدليل مــن القــرآن أو الســنةألنــواع النســخ باعتبــار ، المت هــذه الدراســة عرضــا مفّصــقــدّ 

يُنســـخ اليقـــني مجهـــور العلمـــاء وهـــو عـــدم اجلـــواز؛ ألن القـــرآن متـــواتر قطعـــي والســـنة اآلحاديـــة ظنيـــة وال 

  .4بالظن

  

                                                           

 .29: ص، 1: ج -عبد اهللا دراز: تح -املوافقات -الشاطيب أبو إسحاق 1
  .308: ص -نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب -الريسوين أمحد: ينظر 2
  .7: سورة آل عمران من اآلية  3
  .وما بعدها  23: تراجع هذه املسألة بالتفصيل يف ص 4
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عــاء النســخ وهــو أن األحكــام إذا ثبتــت علــى املكلــف فادّ  :ووجــه آخــر: "قــال اإلمــام الشــاطيب

فرفعها بعد العلم بثبوا ال يكـون إال  ،ألن ثبوا على املكلف أوال حمقق ؛فيها ال يكون إال بأمر حمقق

ألنــه رفــع  ؛ولــذلك أمجــع احملققــون علــى أن خــرب الواحــد ال ينســخ القــرآن وال اخلــرب املتــواتر ،مبعلــوم حمقــق

عي نسخه ال ينبغي قبـول تلـك أن ما كان من األحكام املكية يدّ  :فاقتضى هذا ،للمقطوع به باملظنون

   .1"هماحبيث ال ميكن اجلمع بني الدليلني وال دعوى اإلحكام في ،إال مع قاطع بالنسخ ،الدعوى فيه

وذكـــر ، ويبـــدو واضـــحا أن اإلمـــام الشـــاطيب قـــد تعـــرض إىل شـــروط النســـخ يف هـــذا االســـتدالل  

  : منها

  .التعارض واستحالة اجلمع بني الدليلني -1

  .أن يكون الناسخ متأخرا -2

  .أن يكون الناسخ واملنسوخ نصني قطعيني -3

التـــأويالت احملتملـــة أدخلـــت يف كثـــريا مـــن أن  ، لشـــاطيب يف هـــذا االســـتداللذكـــر اإلمــام ا :ثالثـــا

ذكرهــا العلمــاء مــن قبيــل وتقييــد املطلــق ، وختصــيص العــام، فبيــان امــل :النســخ مــا لــيس منــه؛ وعليــه

  .يف شيء؛ إلمكانية اجلمع الدليلني فيها النسخ وليست منه

  

عـــى فيـــه النســـخ إذا تأمـــل وجدتـــه أن غالـــب مـــا ادّ  :ووجـــه ثالـــث وهـــو: "قـــال اإلمـــام الشـــاطيب

 ،2علــى وجــه مــن كــون الثــاين بيانــا مــل ،متنازعــا فيــه وحمــتمال وقريبــا مــن التأويــل بــاجلمع بــني الــدليلني

                                                           

  .340و، 339: ص، 3: ج -أبو عبيدة: تح -املوافقات -الشاطيب أبو إسحاق 1
 اللفظ الدال بالوضـع: أما املبني فهو. اللفظ الذي يتناول مسميات كل واحد منها جيوز أن يكون مرادا للمتكلم: امل 2

. 672: ص، 2: ج -خمتصـر الروضـة الطويف أبو الربيع جنـم الـدين شـرح: ينظر. إما باألصالة، وإما بعد البيان، على معىن
مؤسســة  -بــريوت -لبنــان -حممــد أديــب صــاحل: تــح -ختــريج الفــروع علــى األصــول -والزجنــاين أبــو املناقــب حممــود بــن أمحــد

  .118: ص -ه1398 -2: ط -الرسالة
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صــل مــن مــع البقــاء علــى األ ،ومــا أشــبه ذلــك مــن وجــوه اجلمــع ،2أو تقييــدا ملطلــق ،1لعمــوما أوختصيصــ

  .3"اإلحكام يف األول والثاين

وسـاق ، )ه543: ت( كثريا منـه ابـن العـريبوذكر الشاطيب أن النسخ مبعناه احملدود قد أسقط  

  .عن زكاة الفطر )ه310: ت( قول الطربي

فلمـا  :قال النحاس .مث اختلفوا يف نسخها، أمجع أهل العلم على أن زكاة الفطر فرضت: "قال

 مل جيـز أن تـزال إال باإلمجـاع أو ،سلمالصحاح عن النيب صلى اهللا عليه و وباألحاديث  ،ثبتت باإلمجاع

    .4"ومل يأت من ذلك شيء ،يزيلها ويبني نسخهاحديث 

علـى  يـدلّ : "يقـول. هـو قلـة النسـخ ونـدورهوالدليل األخري الـذي يقدمـه اإلمـام الشـاطيب  :رابعا

 ؛كــاخلمر والربــا  ،لــيس بنســخ عنــد األصــوليني ،أن حتــرمي مــا هــو مبــاح حبكــم األصــل :قلـة النســخ ونــدوره

يف  :ولـذلك قـالوا ،نسـخا حلكـم اإلباحـة األصـلية فإن حترميهما بعد ما كانـا علـى حكـم األصـل ال يعـدّ 

 5م بعضـهم بعضـاوقد كانوا يف الصالة يكلّـ ...النسخ إنه رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي متأخر حدّ 

  .I��H���G��Fz6} :إىل أن نزل

  

                                                           

السـمعاين : ينظـر. إفـراد بعـض مـا يصـلح لـه اللفـظ عـن الـبعض: والتخصـيص. مسـتغرق جلميـع مـا يصـلح لـهكالم : العام 1
  .266و، 204: ص، 1: ج -دار الكتب العلمية -بريوت -لبنان -قواطع األدلة يف األصول -عبد اجلبار أبو املظفر

 -خالف عبد الوهاب: ينظر. معني لفظاً بأي قيد ما دّل على فرد: أما املقّيد فهو. ما دّل على احلقيقة بال قيد: املطلق 2
األصـــول مـــن علـــم  -والعثيمـــني حممـــد بـــن صـــاحل. 192: ص -8: ط -دار القلـــم -القـــاهرة -مصـــر -علـــم أصـــول الفقـــه

  .44: ص -األصول
  . 340: ص، 3: ج -أبو عبيدة: تح -املوافقات -الشاطيب أبو إسحاق 3
  .341: ص، 3: ج -عبيدةأبو : تح -املوافقات -الشاطيب أبو إسحاق 4
: تـــح -صـــحيح البخـــاري -البخـــاري أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن إمساعيـــل: ينظـــر. أخرجـــه البخـــاري ومســـلم يف صـــحيحيهما 5

 198: ص، 8: ج -م1987/ هـــ1407 -3: ط -دار ابــن كثــري، دار اليمامــة -بــريوت -لبنــان -مصــطفى ديــب البغــا
دار إحيـاء  -بـريوت -لبنـان -حممد فؤاد عبد الباقي: تح -سلمصحيح م -ومسلم بن احلجاج النيسابوري. 4534: برقم

  .539: برقم 383: ص، 3: ج -الرتاث العريب
 .238: سورة البقرة من اآلية 6
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ـــــــــزل 1أـــــــــم كـــــــــانوا يلتفتـــــــــون يف الصـــــــــالة :يو ورُ  ��I��H��G��F��E} :إىل أن ن

Jz2"3.  

تــوفرت فيــه مــا إن : وبعــد التأمــل يف االســتدالالت الــيت ســاقها اإلمــام الشــاطيب ميكــن أن يقــال  

فـــإذا : "وهـــو مـــا قـــرره بنفســه حـــني قـــال، شــروط النســـخ وقواعـــده عنــد الشـــاطيب قليـــل نـــادر يف الشــريعة

يف يـدك مـن منسـوخها إال مـا  يـتخلص مل،اجتمعت هذه األمور ونظرت إىل األدلة من الكتـاب والسـنة

  .4"ليفهم اصطالح القوم يف النسخ ،على أن ههنا معىن جيب التنبه له ،هو نادر

  

  .في الموافقات المسألة الرابعة: ثانيا

إذ إن ، هنـاأن ما قرره الشاطيب يف املسألة الثانية أكـده ، لعل أهم ما ُيشار إليه يف هذه املسألة

  .الضروريات واحلاجيات والتحسينيات مل يقع فيها نسخمن  -يف نظره–القواعد الكلية 

، ن األدلــة الــيت ســاقها يف املســألة الثانيــة غــري الــيت ذكــرت يف هــذه املســألةإ: لكــن امللفــت للنظــر

بـل زعـم األصـوليون أن الضـروريات مراعـاة يف كـل ملـة وإن اختلفـت : "يقول، فقد نقل رأي األصوليني

   .5"تضي األمر يف احلاجيات والتحسينياتأوجه احلفظ حبسب كل ملة وهكذا يق

i����l��k��j}�: منهـا قولـه تعـاىل، مث ساق من األدلة القرآنيـة مـا يعضـد قـول األصـوليني

z��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m{�����~��}��|

a��`��_bz6 .  
                                                           

 -بـريوت -مصـطفى عبـد القـادر عطـا لبنـان: تـح -املسـتدرك علـى الصـحيحني -احلاكم أبو عبـد اهللا النيسـابوري : ينظر 1
: ص، 2: ج -السـنن الكـربى -والبيهقي أبو بكر. 393: ص، 2 -م1990/ ه1411 -1: ط -دار الكتب العلمية

283. 
 .2: اآلية، سورة املؤمنون 2
 .341: ص، 3: ج -أبو عبيدة: تح -املوافقات -الشاطيب أبو إسحاق 3
  .343: ص، 3: ج -املصدر نفسه 4
  .365: ص، 3: ج -أبو عبيدة: تح -املوافقات -الشاطيب أبو إسحاق 5
 .13: سورة الشورى من اآلية 6
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  .Á��À��¿��¾Â��Ä��ÃÅ��z1}�: وقال تعاىل

  .��f��e��d��c���b��a��`z2}�: وقال تعاىل

نفى اإلمام الشـاطيب رمحـه اهللا  دفق. n��m��l��k��jo���z3}�: أما قوله تعاىل

وبـه جتتمـع معـاين  ،فإنه يصدق على الفروع اجلزئية: "بقوله فّسرهاو ، أن تكون يف الضروريات واألصول

 ،وثبتـت ومل تنسـخ ،فيهـا فقـت يف األصـول مـع وقـوع النسـختاآليات واألخبار فإذا كانـت الشـرائع قـد ا

   .4"واهللا تعاىل أعلم .فهي يف امللة الواحدة اجلامعة حملاسن امللل أوىل

إن الكليات الكربى يف الشرع ال يلحقهـا نسـخ وال : وميكن أن ُتستخلص أشياء مهمة مفادها

يقـع  فـال، وقـد جـاء الـدين حلفـظ األصـول، تبديل؛ إذ لوال ثبات الكليات وأصالتها يف الدين لنسـخت

  .منه ما يغري األصل أو يبدله

ـــــــيت أثبتهـــــــا يف املســـــــألة  ، واحلاجيـــــــات، الضـــــــروريات: أي األوىلوالكليـــــــات واألصـــــــول هـــــــي ال

  .هي اليت كانت حمل اتفاق الشرائع الربانيةو ، والتحسينيات

وصـــل إليـــه الشـــاطيب يف هـــذه فإنـــه يســـّلم مبـــا ت، يف مظاـــاواألصـــول هـــذه القواعـــد  ومـــن تتبـــع 

  .وأن النسخ ال يقع إال على فروع الشرع وجزئياته، املسألة

وأن الشــــريعة مبنيــــة علــــى حفــــظ  ،االســــتقراء التــــام: يــــدل علــــى ذلــــكو ": قــــال اإلمــــام الشــــاطيب

بـل إمنـا أتـى باملدينـة مـا يقويهـا  ،شيءومجيع ذلك مل ينسخ منه  ،الضروريات واحلاجيات والتحسينيات

ومـن اسـتقرى كتـب الناسـخ واملنسـوخ  ،خ لكلـي ألبتـةوإذا كان كذلك مل يثبـت نسـ ،وحيكمها وحيصنها

  .5"يات منها واجلزئيات املكية قليلةفإمنا يكون النسخ يف اجلزئ ،حتقق هذا املعىن

    

                                                           

 .90: سورة األنعام من اآلية 1
 .43: سورة املائدة من اآلية 2
  .48: سورة املائدة من اآلية 3
  .367: ص، 3: ج -أبو عبيدة: تح -املوافقات -الشاطيب أبو إسحاق 4
 .339و، 338: ص، 3: ج -أبو عبيدة: تح -املوافقات -الشاطيب أبو إسحاق 5
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العالقــــة بــــني النســــخ ونظريــــة املقاصــــد الكليــــة عنــــد الشــــاطيب يف  هــــذه املســــألة أشــــارت إىللكــــن   

ال يـدخل ن النسـخ إ: استقراء األدلة وكالم اإلمام الشاطيب يف النسـخ ميكـن اسـتنتاج إذ بعد، املوافقات

  . القواعد الكليةو يف األخبار 
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�����  

هر معـه الليـايل بقـي اآلن بَـذُل زكـاة هـذا البحـث الـذي ُسـ، عـامنصـف بعد رحلة علميـة دامـت 

، منـه متـهرجـو نيـل مـا ر أل ينوإنّـ، جهودا شاقة يف جماوزا تذلوبُ ، فيه عقبات مجةلوقي و ، ذوات العدد

  . حىت تأوي اإلنسانية يف ظالله، لبنات تتعاقب األجيال يف إرساء صرحه الشامخ، وهذا شأن العلم

  :إليها هذا البحث ألهم النتائج العلمية اليت قادين وفيما يلي عرض جممل

يأخـــذ مصـــطلح النســـخ معـــان شـــىت ويلتـــبس مبفـــاهيم ومصـــطلحات أخـــرى أصـــولية عنـــد  -1

  .التخصيص والتقييد واالستثناءفقد يشرتك مع ، املتقدمني

ففيـه إظهـار ، يظهر جليا مقصد التخفيف على الناس يف نسخ احلكم األثقل إىل األخف -2

وحتبيــب هلــم فيــه ، ويف ذلــك إغــراء هلــم علــى املبالغــة يف شــكره ومتجيــده، ورمحتــه ــم، لفضــل اهللا علــيهم

  .ويف دينه

بل كانت إحدى أبرز مسات كتابه؛ لذا  ،إن الشاطيب كان حريصا على األدلة االستقرائية -3

  .جماالت النسخ وحقوله فإن االستقراء عند الشاطيب هو أهم وأقوى طريق ملعرفة

إذ ربـــط ، إن دراســة اإلمــام الشــاطيب لظــاهرة النســخ مل تكــن كغــريه مــن العلمــاء الســابقني -4

إن النسخ عند الشاطيب : القولوميكن ، اليت أسس هلا، الشاطيب رمحه اهللا درس النسخ باملقاصد الكلية

ويبــدو واضــحا مــن . ختتلــف عــن الرتابــة املعهــودة عنــد العلمــاء يف دراســة النســخ، ذو صــبغة مقاصــدية

  .اليت أسس هلا، مسائل الكليات أن اإلمام الشاطيب رمحه اهللا عّلق النسخ باملقاصد الكلية

مني واملتــــأخرين عنــــد أن اخلــــط الفاصــــل بــــني املتقــــد: ممــــا يالحــــظ بعــــد البحــــث والتحليــــل -5
أول حتريـر ملعـىن ، لذا يُعترب مـا توصـل إليـه الشـافعي، الشاطيب يف حّد النسخ هو مفهوم اإلمام الشافعي

أن الشـاطيب : ميكـن أن ُيسـتخلص، وعليـه. وضيق حدوده، وميزه من تلك اإلطالقات الواسعة، النسخ
  .العلماء املتقدمنيالناسخ واملنسوخ مما كان معلوما عند  صور قد أسقط كثريا من
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يســـــتخلص مـــــن حـــــّد النســـــخ عنـــــد املتقـــــدمني مـــــدى التـــــداخل يف املفهـــــوم بـــــني النســـــخ  -6

فالتعـارض بـني النصـني يف موضــوع ، وُفهـم أن سـبب هـذا التــداخل هـو التعـارض، والتخصـيص والتقييـد

  . واحد أساس ال بد منه لقيام دعوى النسخ

بعد استقراء األدلة وكالم اإلمام الشاطيب يف املوافقات يف النسخ ميكن استنتاج أن النسـخ  -7

  .ال يدخل يف األخبار أو القواعد الكلية

  
ذ لـــــوال ثبـــــات الكليـــــات إن الكليـــــات الكـــــربى يف الشـــــرع ال يلحقهـــــا نســـــخ وال تبـــــديل؛ إ -8

فـال يقـع منـه مـا يغـري األصـل ، األصـولوقد جاء الدين حلفـظ ، ما بقي هذا الدين وما رسخ، وأصالتها

فإنــه يســّلم مبــا توصــل إليــه الشــاطيب يف هــذه ، ومــن تتبــع هــذه القواعــد واألصــول يف مظاــا .أو يبدلــه

  .وأن النسخ ال يقع إال على فروع الشرع وجزئياته، املسألة

اإلهليـة يف ملا اقتضـته احلكمـة توصل إىل أن معظم النسخ وقع باملدينة؛  إن اإلمام الشاطيب -9

وألن القواعد الكلية هـي املوضـوعة أوال وهـي الـيت نـزل ـا القـرآن علـى النـيب صـلى اهللا  ؛متهيد األحكام

  . كملت ا تلك القواعد اليت ُوضع أصلها مبكة، مث تبعها أشياء باملدينة، وسلم مبكة

، ىل احلـــرمويف آخــر حمطــة مــن هــذا البحــث أجلــأ إىل حــرم التضــرع كمــا يــأوي الصــيد املــذعور إ

إنـه مسيـع ، وأن يتقبـل منـا، أن يعّمنا باخلري والفضل واملـّن واإلنعـام، فأسأل اهللا بكماله وجالله وسلطانه

  .جميب

وأربعمائة وألف من  مخس وثالثنيسنة  رجبكملت هذه الرسالة بعون اهللا وتوفيقه يف شهر 

 ه وأصحابه وكل من فازعلى آلو ، على صاحبها أفضل الصالة وأزكى التحية، اهلجرة النبوية

  ...بالتبعية

                                                                                       

  

  ����	�� :����� ���  
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.�/ : �������� �	��� ����  

  الصفحة        رقم اآلية                  السور مث آيها   

 سورة البقرة .1

{A��G��F��E��D��C��B� �� �� �� �  106       31,25,19  

{L��K��J��I��Hz          106      33  

{q��p��o��n��m��lr���...        144      30  

�{{���z��y��x��w|��z        149 ،150         27  

�{¹��¸z              180      26  

�{y���x��w��v��uz��z��        185      28  

{¯���®��¬��«���ª��©��¨��§z     185        32  

{G����F��E��D��C��B��AH��...      187      29  

�{t��s���r��q�����pu��z            187      24  

�{��F��E��D��C��B��A...      234      25  

{��H���G��Fz            238      54  

{N���M��L��K��Jz          239      31  
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  الصفحة        رقم اآلية                  السور مث آيها   

�{��_��^��]��\��[...      240      25  

 سورة آل عمران .2

{n��m��l��k��j��i����h���g...      7      52  

�{Z��Y��X��W��V��U��Tz        102      46  

 سورة النساء .3

�{��Z��Y��X��W��V...        8       46  

�{��{��z��y����x��w��v���u��t��s��r�~��}��|�z    48 ،116    46  

{�g��f���e��d��c� �� �� �93      46  

�{¼���»��º��¹��¸...            140      45  

 سورة املائدة .4

�{��f��e��d��c���b��a��`z      43      56  

�{n��m��l��k��jo���z         48      56  

 سورة األنعام .5

�{��H��G��F��E��D��C��B��Az    69      45  

�{Á��À��¿��¾Â��Ä��ÃÅ��z      90      56  
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  الصفحة        رقم اآلية                  السور مث آيها   

 سورة األنفال .6

{o��n���m��lz             66      32  

 سورة احلجر .7

�{�����m���l��k������j��i��h��gz� �      9      50  

 سورة النحل .8

�{��°��¯���®��¬±²��...� �� �� �  101      19 ،25  

 سورة املؤمنون .9

{��I��H��G��F��Ez          2      55  

 النورسورة  .10

�{m��l��k����j��i�������h��gn��z  � �    31       45  

�{��]���\����[�����Z��Y��X��W ...      60      45  

 سورة الزمر .11

�{¥�������¤�����£��¢��¡¦��z          53      46  

 سورة الشورى .12

�{i����q��p��o��n��m��l��k��j...      13      55  
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  الصفحة        رقم اآلية                  السور مث آيها   

 سورة اجلاثية .13

�{����Á�������������À��¿���¾����������½��¼z������29    16  

 سورة النجم .14

{��N��M���L��Kz            3      26  

�{����T���S����R��Q��Pz            4      27  

 سورة اادلة .15

{F��E��D��C��B��A...        12      34  

�{`���_��^��]��\��[��Za...        13      34  

 سورة احلشر .16

{q��p��w��v����u���t��s��rx��z    7      26 ،27  

 سورة التغابن .17

{z��y��x��wz            16      46  

 سورة األعلى .18

{��N��M��L��K���J� �� �� �� �  18 ،19    38  
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دار الفضــــــيلة ودار  -عمـــــان -األردن -نســــــخ الـــــتالوة بــــــني النفـــــي واإلثبــــــات -أمحـــــد نوفـــــل .1

 .1: ط -القطوف

 -لبنــــان -حممـــد عصــــام القضــــاة: تــــح -االنتصــــار للقــــرآن  -بـــاقالين أبــــو بكــــر بــــن الطيـــبال .2

 .م2001/ ه1422 -1: ط -دار ابن حزم -بريوت

 -مصـــطفى ديــب البغـــا: تــح -صــحيح البخـــاري -إمساعيـــلبخــاري أبـــو عبــد اهللا حممـــد بــن ال .3

 .م1987/ هـ1407 -3: ط -ر ابن كثريدا، دار اليمامة -بريوت -لبنان

 -لبنــان -سخليـل املـي: تـح -املعتمــد  يف أصـول الفقـه -بصـري أبـو احلسـني حممـد بـن علـيال .4

 .ه1403 -1: ط -بريوت

حلمـــي كامـــل عبـــد : تـــح -وخالناســـخ واملنســـ -بغـــدادي أبـــو منصـــور عبـــد القـــاهر بـــن طـــاهرال .5

 .دار اهلدى -عمان -األردن -اهلادي

/ هــــــ1402 -دار الفكـــــر -وتبـــــري  -لبنـــــان -إيضـــــاح املكنـــــون -بغـــــدادي إســـــاعيل باشـــــاال .6

 .م1982

 -وتبـــري  -لبنـــان -ضـــوابط املصـــلحة يف الشـــريعة اإلســـالمية -بـــوطي حممـــد ســـعيد رمضـــانال .7

 .م1982 -4: ط -مؤسسة الرسالة

) أطروحــة دكتــوراه -املوافقــات أمنوذجــا: اإلمــام الشــاطيب يف التفســريمــنهج  -بوســيف خمتاريــة .8

كليــــة العلــــوم اإلنســــانية واحلضــــارة   -جامعــــة وهـــران -خــــري الــــدين ســــيب: إشـــراف

 .م2010 -اإلسالمية

مكـة  -السـعودية -حممـد عبـد القـادر عطـا: تـح -السـنن الكـربى -بيهقي أمحـد بـن احلسـنيال .9

 .م1994/ ه1414 -مكتبة دار الباز -املكرمة
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 -مكتبـــة الســـعادة -القـــاهرة –مصـــر  -نيـــل االبتهـــاج بتطريـــز الـــديباج -تنبكـــيت أمحـــد بابـــاال .10

 .هـ1329

 -حسـني حممـد خملـوف: تـح -الفتـاوى الكـربى -تيمية أبو العباس أمحد بن عبد احلليمابن  .11

 .  ه1386 -1: ط -دار املعرفة -بريوت -لبنان

 -بــــريوت -لبنــــان -األساســــية يف علــــوم القــــرآناملقــــدمات  -ديع عبــــد اهللا بــــن يوســــف اجلــــ .12

 .م2001/ هـ 1422 -1: ط -سة الريانمؤس

 –مصـر –صـديقحممـد : تـح -معجـم التعريفـات –رجاين علـي بـن حممـد السـيد الشـريفاجل .13

  .دار الفضيلة –القاهرة

املدينة  -السعودية -حممد أشرف علي امللباري: تح -نواسخ القرآن -وزي أبو الفرجابن اجل .14

 .م1984/ هـ1404 -1: ط -ث اإلسالميدار إحياء الرتا -املنورة

 -مصــر –عبــد العظــيم حممــود الــديب: تــح –الربهــان يف أصــول الفقــه –أبــو املعــايلويين اجلــ .15

 .هـ1418 –4: ط -دار الوفاء –املنصورة

 -االعتبـــار يف بيـــان الناســـخ واملنســـوخ مـــن اآلثـــار -حـــازم حممـــد بـــن موســـى بـــن عثمـــانابـــن  .16

 .ه1359 -2: ط -املعارف العثمانية مطبعة دائرة -ر آبادحيد -اهلند

مصـطفى عبـد القـادر : تـح -املسـتدرك علـى الصـحيحني -اكم أبو عبـد اهللا النيسـابوري احل .17

 .م1990/ ه1411 -1: ط -دار الكتب العلمية -بريوت -عطا لبنان

 -لبنــــان -عبــــد الغفــــار ســــليمان البنــــداري -الناســــخ واملنســــوخ -حــــزم علــــي بــــن أمحــــدابــــن  .18

  .هـ1406 -1: ط -دار الكتب العلمية -بريوت

 -1: ط -دار قتيبــــة -دمشــــق -ةســــوري -الشــــاطيب ومقاصــــد الشــــريعة -محــــادي العبيــــدي .19

 .م2010

/ ه1389 -6: ط -دار احلـــــديث -القـــــاهرة -مصـــــر -أصـــــول الفقـــــه -ضـــــري حممـــــداخل .20

 .م1969

  .8: ط -دار القلم -القاهرة -مصر -علم أصوال الفقه -خالف عبد الوهاب .21
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 -طه جابر الفيـاض: تح -احملصول يف علم أصول الفقه -رازي فخر الدين حممد بن عمرال .22

 . م1992/ هـ1412 -2: ط -مؤسسة الرسالة -بريوت -لبنان

دار  -بــريوت -لبنــان -أمحــد مشــس الــدين: تــح -خمتــار الصــحاح -رازي حممــد بــن أيب بكــرالــ .23

 .م1994/ هـ1415 -1: ط -الكتب العلمية

مجـال : تـح -الضروري يف أصـول الفقـه: خمتصر املستصفى -رشد احلفيد حممد أبو الوليدابن  .24

 . م1994 -1: ط -دار الغرب اإلسالمي -بريوت -لبنان -الدين العلوي

 -الريــاض -الســعودية -دراســات يف علــوم القــرآن -مــي فهــد بــن عبــد الــرمحن بــن ســليمانرو ال .25

 .هـ1424 -14: ط -مللك فهد الوطنيةمكتبة ا

 -فرجينيـا -الواليات املتحـدة األمريكيـة -نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب -ريسوين أمحدال .26

 .م1995/ ه1415 -4: ط -كر اإلسالمياملعهد العاملي للف

مكتـــــب البحـــــوث : تـــــح –مناهـــــل العرفـــــان يف علـــــوم القـــــرآن –حممـــــد عبـــــد العظـــــيمزرقـــــاين ال .27

 .م1996 -1: ط -دار الفكر -بريوت -لبنان -والدراسات

 -بنـــانل -حممــد أبـــو الفضــل إبــراهيم: تــح -الربهــان يف علــوم القـــرآن -زركشــي أبــو عبـــد اهللال .28

 .ه1391 -دار املعرفة -بريوت

 -بريوت -لبنان -حممد حممد تامر: تح -احمليط يف أصول الفقهالبحر  -زركشي بدر الدينال .29

 .م2000/ هـ1421 -1: ط -تب العلميةدار الك

 -15: ط -ار العلــم للماليــنيد -بــريوت -لبنــان -األعــالم -زركلــي خــري الــدين بــن حممــودال .30

 .م2002

 -صـاحلحممـد أديـب : تـح -ختريج الفروع على األصول -زجناين أبو املناقب حممود بن أمحدال .31

 .ه1398 -2: ط -مؤسسة الرسالة -وتبري  -لبنان

 -لبنــان -أبــو الوفــاء األفغــاين: تــح -أصــول السرخســي -سرخســي أبــو بكــر حممــد بــن أمحــدال .32

 .م1993/ هـ1414 -1: ط -تب العلميةدار الك -بريوت
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دار الكتــب  -بــريوت -لبنــان -قواطــع األدلــة يف األصــول -ســمعاين عبــد اجلبــار أبــو املظفــرال .33

 .يةالعلم

مركــــز : تــــح -اإلتقــــان يف علــــوم القــــرآن -ســــيوطي جــــالل الــــدين عبــــد الــــرمحن بــــن أيب بكــــرال .34

جممع امللك فهد لطباعة املصحف  -املدينة املنورة -السعودية -الدراسات القرآنية

 .ه1426 -الشريف

 –ط . د( -دار شـريفة -زائـراجل -حممـد رشـيد رضـا: تـح -االعتصـام -شاطيب أبو إسحاقال .35

 .)ت. د

 -وتبــري  -لبنــان -حممــد أبــو األجفــان: تــح -اإلفــادات واإلنشــادات -طيب أبــو إســحاقشــاال .36

 .م1983 -1: ط -مؤسسة الرسالة

 –ط . د(-دار املعرفـة -بـريوت -لبنـان-تح عبد اهللا دراز -املوافقات -شاطيب أبو إسحاقال .37

 .)ت. د

  -أبـــــو عبيـــــدة مشـــــهور بـــــن حســـــن آل ســـــلمان: تـــــح -املوافقـــــات -شـــــاطيب أبـــــو إســـــحاقال .38

 .)م1997/ هـ1417( -1: ط -دار ابن عفان -اخلرب -السعودية

تبـة مك -القـاهرة -مصر -أمحد شاكر: تح -الرسالة -شافعي حممد بن إدريس أبو عبد اهللال .39

 .م1940/ هـ1358 -1: ط -احلليب

 -السـالمدار  -القـاهرة -مصـر  -نظرية النسـخ يف الشـرائع السـماوية -شعبان حممد إمساعيل .40

 .م1988/ ه1408 -1: ط

 -مصــر القــاهرة -اآليــات املنســوخة يف القــرآن الكــرمي -الشــنقيطي عبــد اهللا بــن حممــد األمــني .41

 .مكتبة ابن تيمية

أمحـد عـزو : تـح -إرشاد الفحول إىل حتقيق احلـق مـن علـم األصـول -شوكاين حممد بن عليال .42

 .م1999/ ه1419 -1: ط -كتاب العريبدار ال -بريوت -لبنان -عناية

الــدار  -بومبــائي -اهلنــد –مــورد الظمــآن يف علــوم القــرآن –أبــو ســليمان صــابر حســن حممــد .43

 .م1984/ ه1404 -1: ط –السلفية
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مؤسســـة  -بـــريوت -لبنـــان -روائـــع البيـــان يف تفســـري آيـــات األحكـــام -صـــابوين حممـــد علـــيال .44

 .م1980/ ه1400 -3: ط -اهل العرفانمن

 .5: ط -العلم للمالينيدار  -بريوت -لبنان -مباحث يف علوم القرآن -صبحي الصاحل .45

 -2: ط -دار الشــــــروق -القــــــاهرة -مصــــــر -حبــــــث جديــــــد عــــــن القــــــرآن الكــــــرمي -صــــــبيح .46

 .م1983/ ه1403

 -حممود حممـد شـاكر: تح -جامع البيان يف تأويل القرآن -طربي حممد بن جرير أبو جعفرال .47

 .م2000/ ه1420 -1: ط -سسة الرسالةمؤ  -بريوت -لبنان

عبد اهللا بـن عبـد : تح -شرح خمتصر روضة الناظر وجنة املناظر -الدينطويف أبو الربيع جنم ال .48

/ هــــــــ1407 -1: ط -ســـــــة الرســـــــالةمؤس -بـــــــريوت -لبنـــــــان -احملســـــــن الرتكـــــــي

 .م1987

 -حممــــد الطــــاهر امليســــاوي: تـــح -مقاصــــد الشــــريعة اإلســــالمية -عاشــــور حممــــد الطـــاهرابـــن  .49

  .م2001/ ه1421 -2: ط -دار النفائس -عمان -األردن

 -السـعودية -أبـو األشـبال الـزهريي: تـح -جـامع بيـان العلـم وفضـله -د الرب أبو عمـروعبابن  .50

 . م1996 -ابن اجلوزي دار -الدمام

 .م2002 -دار غريب –القاهرة -مصر –علوم القرآن –عبد اهللا شحاته   .51

 -دار ابن اجلوزي -الدمام -السعودية -األصول من علم األصول -عثيمني حممد بن صاحلال .52

 .ه1426

عبــد الكبــري العلــوي : تــح -الناســخ واملنســوخ يف القــرآن الكــرمي -عــريب أبــو بكــر املعــافريابــن ال .53

 .م1988/ ه1408 -دار الفضالة -مديةاحمل -املغرب -املدغري

عبـد السـالم عبـد الشـايف : تـح –العزيـزكتـاب الاحملرر الوجيز يف تفسـري  –أبو حممدعطية ابن  .54

 . العلميةدار الكتب  –بريوت –لبنان –حممد

 -الريــاض -الســعودية -ترجيحــات الزركشــي يف علــوم القــرآن -غــامن بــن عبــد اهللا بــن ســليمان .55

 .م2009/ ه1430 -1: ط -دار كنوز إشبيلية
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 –حممـــد عبـــد الســـالم عبـــد الشـــايف: تـــح –املستصـــفى يف علـــم األصـــول –أبـــو حامـــدغـــزايل ال .56

 .هـ 1413 –1: ط –دار الكتب العلمية –بريوت -لبنان

عبـــد الســـالم حممـــد : تـــح –معجـــم مقـــاييس اللغـــة –أبـــو احلســـني أمحـــد بـــن زكريـــاء فـــارسابـــن  .57

 .م 1979 -هـ1399 -ردار الفك -دمشق -سوريا –هارون 

 -وإبـــراهيم الســـامرائي، مهـــدي املخزومـــي: تـــح –كتـــاب العـــني  -فراهيـــدي اخلليـــل بـــن أمحـــدال .58

 .دار مكتبة اهلالل –وتبري  -لبنان

الناسـخ واملنسـوخ يف القـرآن العزيـز ومـا فيـه مـن الفـرائض  -روي أبو عبيد اهلقاسم بن سالم ال .59

 .شركة الرياض -الرياض -السعودية -حممد بن صاحل املديفر: تح -والسنن

عبــد العزيــز عبــد : تــح -روضــة النــاظر وجنــة املنــاظر -قدامــة املقدســي عبــد اهللا بــن أمحــدابــن  .60

 -2: ط -دجامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعو  -الرياض -السعودية -الرمحن السعيد

 .هـ1399

 -دار الغــــرب -بــــريوت -لبنــــان -حممــــد حجــــي: تــــح -الــــذخرية -قــــرايف أمحــــد بــــن إدريــــسال .61

 .م1994

أمحـــــد حســـــن : تـــــح -اإليضـــــاح لناســـــخ القـــــرآن ومنســـــوخه -قيســـــي مكـــــي بـــــن أيب طالـــــبال .62

 .م1986/ هـ1406 -1: ط -ار املنارةد -جدة -السعودية -فرحات

: ط -ار املغـرب اإلسـالميد -بريوت -لبنان -تفهرس الفهارس واألثبا -كتاين عبد احليال .63

 .م1982 -2

 -مســامهةشــركة  -مصــر -ايــة األنــدلس وتـاريخ العــرب املنتصــرين -لعنـان حممــد بــن عبــد اهللا .64

 .م1949 -1: ط

: تـح -روايـة حممـد بـن احلسـن: موطـأ  اإلمـام مالـك -مالك بن أنـس أبـو عبـد اهللا األصـبحي .65

ـــــــدوي ـــــــدين الن ـــــــم دار -دمشـــــــق -ســـــــورية -تقـــــــي ال / ه1413 -1: ط -القل

 .م1991
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اء الــرتاث دار إحيــ -بــريوت -لبنــان -حممــد فــؤاد عبــد البــاقي: تــح -املوطــأ -مالــك بــن أنــس .66

 .م1985/ هـ1406 -العريب

 .ت: د -ط: د -مطبعة طيباوي -زائراجل -فتاوى اإلمام الشاطيب -حممد أبو األجفان .67

 . لعريبدار الفكر ا -القاهرة -مصر -أصول الفقه -حممد أبو زهرة .68

دار  -ضالريــا -الســعودية -القــاموس املبــني الصــطالحات األصــوليني -حممــود حامــد عثمــان .69

 .م2002/ ه1423 -1: ط -زاحم

 -دار الكتاب العـريب -بريوت -لبنان -شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية -خملوف حممد .70

 .هـ1349 -2: ط

حممد الرحيل : تح -سوخ من القرآنقالئد املرجان يف الناسخ واملن -مرعي بن يوسف الكرمي .71

ــــــــول، غرايبــــــــة  -1: ط -دار الفرقــــــــان -عمــــــــان -األردن -وحممــــــــد علــــــــي الزغل

 .م2000/ ه1421

 -لبنــــان -حممـــد فــــؤاد عبـــد البــــاقي: تــــح -صـــحيح مســــلم -مســـلم بــــن احلجـــاج النيســــابوري .72

 .دار إحياء الرتاث العريب -بريوت

 -املنصــورة -مصــر -تارخييــة نقديــة دراســة تشــريعية: النســخ يف القــرآن الكــرمي -مصــطفى زيــد .73

 .م1978/ ه1408 -3: ط -دار الوفاء

جامعـة  -لريـاضا -السـعودية -النسـخ يف القـرآن العظـيم -طرودي عبد الـرمحن بـن إبـراهيم امل .74

 .هـ1414 -امللك سعود

 -11: ط -مكتبـــــة الوهبـــــة -هرةالقـــــا -مصـــــر -مباحـــــث يف علـــــوم القـــــرآن -منـــــاع القطـــــان .75

 .م2000

  .1:ط -دار صابر –بريوت  –لبنان  -لسان العرب –منظور حممد بن مكرمابن  .76

 .دار عمار -عمان -األردن -الكرمي حبوث منهجية يف علوم القرآن -موسى بن إبراهيم .77
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 -املكتبــــــة العالميــــــة –القــــــاهرة –مصــــــر –كتــــــاب الناســــــخ واملنســــــوخ  -نحــــــاس أبــــــو جعفــــــرال .78

 .م1936/ هـ1357

/ ه1406 -1: ط -دار الفكـر -دمشـق -سـورية -ميأصول الفقه اإلسال -وهبة الزحيلي .79

 .م1986
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  الصفحة                      املوضوع
  

  اإلهداء 

  أ                      مقدمة

  13 -1      التعريف باإلمام الشاطبي وكتابه الموافقات: الفصل التمهيدي

   2            ترمجة اإلمام الشاطيب: المبحث األول

  2            مولده ونشأته: املطلب األول

  3        مؤلفاتهو ، مكانته العلمية ،عصره: لب الثايناملط

  6          شيوخه وتالميذه: املطلب الثالث

  10          "املوافقات"التعريف بكتاب : المبحث الثاني

  10          حتقيق اسم الكتاب: املطلب األول

  11            طبعات الكتاب: املطلب الثاين

  12        موضوعات الكتاب وحمتواه: الثالثاملطلب 

  38 -14             والسنةالنسخ في القرآن : الفصل األول

  15            وأمهيته معىن النسخ :المبحث األول

  15            النسخ لغة: املطلب األول

  16          الحيطصالالتعريف ا: ملطلب الثاينا



 الفهارس العامة للمذكرة

 
77 

  

  الصفحة                      املوضوع

  16            املتقدمنيعند العلماء : أوال

  17          عند العلماء املعاصرين : ثانيا

  20          أمهية النسخ واحلكمة منه

  23            شروط النسخ وأقسامه: المبحث الثاني

  23            لنسخشروط ا: املطلب األول

  25            أقسام النسخ:  املطلب الثاين

  25        باعتبار الدليل من القرآن والسنة: أوال

  25        بالقرآننسخ القرآن  -1

  26          نسخ القرآن بالسنة -2

  27          نسخ السنة بالقرآن -3

  28          نسخ السنة بالسنة -4

  29      األثقلأقسام النسخ باعتبار األخف و : ثانيا

  29      النسخ إىل بدل أخف من املنسوخ -1

  29      النسخ إىل بدل مساو للمنسوخ -2

  29    النسخ إىل حكم أثقل من احلكم املنسوخ -3

  34        النسخ باعتبار احلكم والتالوة: ثالثا
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  الصفحة                      املوضوع

  

  34      نسخ احلكم مع بقاء التالوة -1

  35      نسخ التالوة مع بقاء احلكم -2

  37        نسخ احلكم والتالوة معا -3

  57 -39         الموافقات ودرس النسخ عند الشاطبي: الفصل التطبيقي

  41     حقيقته ومفهومه بني املتقدمني واملتأخرين : النسخ: المبحث األول

   41         حقيقة النسخ عند الشاطيب: املطلب األول

      النسخ بني املتقدين : املسألة الثالثة يف املوافقات: املطلب الثاين

  42                 واملتأخرين

  47           عالقة النسخ بالكليات: المبحث الثاني

  47           مبكةالكليات تنزيل : املطلب األول

  51               الكلياتو النسخ : املطلب الثاين

  51             املسألة الثانية: أوال  

  55           يف املوافقات املسألة الرابعة: ثانيا

59 -58                    خاتمة المذكرة
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  الصفحة                      املوضوع

    79 -60                الفهارس البحثية

  61                  القرآنيةفهرس اآليات 

  65              فهرس األحاديث النبوية واآلثار  

  66                  فهرس الشعر  

  67              فهرس املصطلحات العلمية  

  68                فهرس املصادر واملراجع  

  76              فهرس التفصيلي للموضوعاتال  


