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 ه الكرمي، وعلى آله وصحبه والتابعني.وصلى هللا وسلم وابرك على نبي ،احلمد هلل رب العاملني
ُسبحانك ال علم لنا إال ما علّمتنا إنك أنت العليم احلكيم، وال سهل لنا إال ما سهَّلته لنا، إنك أنت اي ربنا اجلّواد الكرمي، 

 وبعُد:
ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر ( 1)َواْلَعْصِر ﴿ ِإَّلَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِِلَاِت َوتَ َواَصْوا ِِبِْلَقِ  َوتَ َواَصْوا ِِبلصَّْْبِ ( 2)ِإنَّ اْلِْ

 .[3-1ر:]العص﴾(3)
 

 األفعال

 :-رمحه هللا-قال اْلمام اجلويين 
لِيلُ  َدلَّ  ِإنْ فَ  َيُكوَن، َّل َأوْ  َوالطَّاَعِة، اْلُقْربَةِ  َوْجهِ  َعَلى َيُكونَ  َأنْ  ِإمَّا َّل خيلو الشَّرِيَعةِ  َصاِحبِ  ِفْعلُ   بِهِ  اَّلْخِتَصاصِ  َعَلى الدَّ

لَ   ﴾..  َرُووِل اللَِّ ُأْوَو ح َحَسَنةح َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف ﴿ :َقالَ  تَ َعاَل  الل َ  ألنَّ  ِبِه، خُيَص   َّل َدِليل َيُدلَّ  لَْ  َوإنْ  اَّلْخِتَصاِص، َعَلى محُِ
ُهمْ  َأْصَحابَِنا، بَ ْعضِ  ِعْندَ  اْلُوُجوبِ  َعَلى فَ ُيْحَملُ  [21]األحزاب: ُهمْ  الندب، على مليُ : َقالَ  َمنْ  َوِمن ْ  ِفيِه، يُ ت ََوقَّفُ : َقالَ  َمنْ  َوِمن ْ

 .حبقه وحقنا اِْلَِبَحةِ  َعَلى فَ ُيْحَملُ  َوالطَّاَعةِ  اْلُقْربَةِ  َوْجهِ  َغْيِ  َعَلى َكانَ   َفِإنْ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

 أقسام فعل النبي 

 - عليه وسلمصلى هللا-هي قسٌم من أقسام الُسنة، فالُسنة: هي كل ما ورد عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم-أفعال الرسول 
صنف من أقوا

ُ
نف األفعال والتقارير، وَأخَّر األقوال إىل )ابب األخبار(، األصل أن املص -رمحه هللا-ٍل، وأفعاٍل، وتقارير، فهنا ذكر امل

 وهذا فيه تسهيل على طلبة العلم والقراء كان مجعها مجيعها يف ابٍب واحد.  -رمحه هللا-
 

 وهذا متفق عليه هنا من أدلة األحكام الشرعية.؛ أل-صلى هللا عليه وسلم-اعتىن األصوليون بـأفعال النيب 
 (:الشَّرِيَعةِ  َصاِحبِ  ِفْعلُ قوله: )

 .-صلى هللا عليه وسلم-أراد به النيب 
 (:َيُكونَ  َّل َأوْ  َوالطَّاَعِة، اْلُقْربَةِ  َوْجهِ  َعَلى َيُكونَ  َأنْ  ِإمَّا) -

صنف 
ُ
 على حالتني:  -صلى هللا عليه وسلم-يُبنيّن أن أفعال النيب  أن -رمحه هللا-أراد امل
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 فعلها على وجه الُقربة والطاعة. -صلى هللا عليه وسلم-أن يكون النيب اِلالة األول:  -
 أن يكون فعل الفعل ال على وجه الُقربة والطاعة.  اِلالة الثانية: -

 :أمرينفإذا كان على وجه الُقربة والطاعة؛ فال خيلو من 
 والسالم الصالة عليه ابلنيب خاص فهذا به، خمتصا   كونه  على دليل يدل أن: األول األمر 
 التأسي ذلك يف فاألصل والسالم الصالة عليه ابلنيب خاص أنه على دليل يدل مل إذا: الثاين األمر. 

 (:ِبهِ  خُيَص   َّل َدِليل َيُدلَّ  لَْ  َوإنْ  اَّلْخِتَصاِص، َعَلى محُِلَ  بِهِ  اَّلْخِتَصاصِ  َعَلى الدَِّليلُ  َدلَّ  َفِإنْ قوله: )
ا يعين هذا الفعل الذي فعله النيب صلى هللا عليه وسلم هو خاص به ، لدليل كذا وكذأي: ُُيكم ابخلصوصية؛ لوجود الدليل، 

ال ال ختتص به أن األفع لى االختصاص؛ فيبقى على األصل وهوومن ََثَّ ليس ألحد أن يفعل هذا الفعل، لكن إذا مل يدل دليٌل ع، 
 ، بل هي املراد به التشريع له وللفعل.-صلى هللا عليه وسلم-

 : -صلى هللا عليه وسلم-من األفعال الخاصة بالنبي 

 عدد نسائه على أربع، األصل أن املسلمني ال جيوز هلم أن يتزوجوا فوق أربعة، لكن النيب -صلى هللا عليه وسلم-زايدة النيب   -
 .[50]األحزاب:..﴾ ََي َأي  َها النَِّب  ِإَّنَّ َأْحَلْلَنا َلَك َأْزَواَجكَ : ﴿-عزَّ وجلَّ -تزوج فوق أربعة، قال هللا  -يه وسلمصلى هللا عل-

 ما يطلب فيفهم من هذه اآلية أن هللا عز وجل أحلَّ له مجيع 
 .-صلى هللا عليه وسلم-الوصال يف الصوم، فجاء الدليل على أنه خاٌص ابلنيب  -
 .-صلى هللا عليه وسلم-وجوب قيام الليل، جاء الدليل على أنه خاص ابلنيب  -

 
دليٌل أبنه خاص؛ فهو خاص، وإذا مل يدل دليل على شيء من هذا القبيل؛  -صلى هللا عليه وسلم-إذا دلَّ على فعل الرسول 

َةَ فيقال: إن  ُُصوصن  اَل  اللَّفرظن  بنُعُمومن  العنْبر  .السََّببن  ِبن
 (:بِهِ  خُيَص   َّل َدِليل َيُدلَّ  لَْ  نْ َوإقوله: )

وصية؛ ، فيبقى على األصل وهو عدم اخلص-صلى هللا عليه وسلم-إن مل يدل الدليل على أن هذا الفعل خاٌص ابلنيب أي: 
  َرُووِل اللَِّ ُأْوَو ح َحَسَنةح َكاَن َلُكْم ِف   َلَقدْ ﴿: -عزَّ وجلَّ -، قال هللا -صلى هللا عليه وسلم-ألننا حنن املسلمون أُمران ابلتأسي ابلنيب 

يعين هذا الفعل الذي يقوم به النيب صلى هللا عليه وسلم حنن نقوم به ألنه أسوتنا ، وعلينا بنص آخر يدل على  .[21]األحزاب: ﴾..
 اخلصوصية .
 :التخصيص على دليل يدل لم إذا أقوال ثالثة -هللا رحمه- المؤلف ذكر

 (:َأْصَحابَِنا بَ ْعضِ  ِعْندَ  اْلُوُجوبِ  َعَلى فَ ُيْحَملُ )قوله: 
 : يقصد الشافعية.(َأْصَحابَِنا بَ ْعضِ  ِعْندَ على الوجوب، ) ُُيمل -صلى هللا عليه وسلم-ل النيب هذا القول األول، وهو أن فع
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ُهمْ قوله: )  (:الندب على مليُ : َقالَ  َمنْ  َوِمن ْ
 حممول أنهافعية، قول لبعض الش -أيض ا-، وهذا -صلى هللا عليه وسلم-لألمة اتباع النيب هذا القول الثاين، وهو أنه يستحب 

 .الرتك على الفعل لرجحان الندب؛ على
ُهمْ قوله: )  (:ِفيهِ  يُ ت ََوقَّفُ : َقالَ  َمنْ  َوِمن ْ

 لعدم معرفة املراد، ولتعارض األدلة.يعين يتوقف هذا هو القول الثالث؛ 
 الندب، على ُيمل فإنه الوجوب على يدل مل إذا القرائن عن اجملرد الفعل وأن الندب، على ُيمل أنه ذلك يف األقوال وأرجح

 األقوال أقرب وهذا
 11الدقيقة 
 (:اِْلَِبَحةِ  َعَلى فَ ُيْحَملُ  َوالطَّاَعةِ  اْلُقْربَةِ  َوْجهِ  َغْيِ  َعَلى َكانَ   َفِإنْ قوله: )

شرع وهو 
ُ
 ، ويف حقنا حنن املسلمني.-صلى هللا عليه وسلم-النيب ُُيمل على اإلابحة يف حق امل

: هي اليت فعلها مبقتضى اجلبلة البشرية أو العادات؛ مثل: النوم، واألكل، والشرب، والقيام، والقعود، ألفعال النِب النوع األول
عله وتركه، فليس املقصود فيما جيب فواملشي ولبس لباس معني؛ فهذا كله ال حكم له يف ذاته؛ ألنه ليس من ابب التكليف؛ فالتكليف 

 من هذه األفعال التأسي، فكل إنسان يفعل هذه األشياء.
بياان  جململ، فهذا  -سلمصلى هللا عليه و -هي األفعال اليت فعلها النيب  :-صلى هللا عليه وولم-النوع الثاين ألفعال النِب 

طلق؛ يكون حكمه حكم الوجوبجممل أو خ -صلى هللا عليه وسلم-العمل الذي وضح فيه النيب 
ُ
، صص فيه العام أو قيد فيه امل

 ه أبنه واجٌب عليهم.البالغ ألمت -صلى هللا عليه وسلم-ُمطلق ا، حىت ُيصل منه  -صلى هللا عليه وسلم-لكنه واجٌب على الرسول 
 مثاله: مسح الرأس 

 َسحَ مَ  -صلى هللا عليه وولم-أنه »وورد يف صحيح البخاري ، [6]املائدة:..﴾َواْمَسُحوا ِبُرُءوِوُكْم : ﴿-عزَّ وجلَّ -قال هللا 
َبلَ  ِبَرْأِوهِ   .الرأس الوجوب عديث الوجوب، فيكون ُحكم مسح مجيبنيَّ هذا احل« ِِبَِما َوَأْدبَ رَ  بَِيَديْهِ  َفَأق ْ

 ني؟كتإىل احلج، فبعد طواف القدوم صلى ركعتني، ما حكم هاتني الر  -صلى هللا عليه وسلم-ملا ذهب النيب 
ُذوا ِمْن َمَقاِم ﴿ :-تبارك وتعاىل-بياان  للمجمل الوارد يف قوله  -صلى هللا عليه وسلم-حكمهما الندب، وفعلهما النيب  َواَّتَِّ

 .[125]البقرة:..﴾ِإبْ َراِهيَم ُمَصلًّى 
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 اإلقرار

َرارُ  َرارُهُ  الشرِيَعِة، َصاِحبِ  قَ ْولُ  ُهوَ  اْلَقْولِ  َعَلى الشَّرِيَعةِ  َصاِحبِ  َوِإق ْ  ِسهِ ََمْلِ  َغْيِ  ِف  َوْقِتهِ  ِف  فُِعلَ  َوَما ِفْعِلِه،كَ   اْلِفْعلِ  َعَلى َوِإق ْ
 .ََمِْلِسهِ  ِف  فُِعلَ  َما ُحْكمُ  فحْكُمهُ  يُ ْنِكْرهُ  َولَْ  ِبهِ  َوَعِلمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

 وتقرير ،- عليه وسلمصلى هللا- النيب إقرارات بيان يف شرع -صلى هللا عليه وسلم- النيب أفعال -هللا رمحه- املؤلف ذكر امل
 .السنة أقسام من قسم أنه تقدم كما  -صلى هللا عليه وسلم- النيب

صلى هللا عليه - النيب كقول  فهو قوال   كان  فإن فاعله، على ينكر ومل -وسلم عليه هللا صلى- الرسول أقره أمر فكلاْلقرار: 
 اخلطأ من معصوم -صلى هللا عليه وسلم- النيب أن ذلك يف والعلة ؛-صلى هللا عليه وسلم- النيب كفعل  فهو فعال   كان  وإن ،-وسلم

ا يقر فال والتشريع، ابلتبليغ يتعلق مبا  .الشرع عليه خيالف مبا فعل أو بقول أحد 
  :الفعل على -صلى هللا عليه وولم- النِب إقرار مثال

 .حبراهبم املسجد يف اللعب على احلبشة -صلى هللا عليه وسلم- النيب إقرار -
 :فَـَقالَ  اَّللَّن؟ َرُسولَ  ايَ  ُهوَ  َأَحَرامٌ  الصحايب اجلليل الذي أكل الضب يف حضرته، فقال له: -صلى هللا عليه وسلم-إقرار النيب  -

 «. َأَعافُهُ  َفَأِجُدين  قَ ْوِمي، ِبَِْرضِ  َيُكنْ  لَْ  َوَلِكنْ  ََّل،»
 (:ََمِْلِسهِ  ِف  ِعلَ فُ  َما ُحْكمُ  فحْكُمهُ  يُ ْنِكْرهُ  َولَْ  ِبهِ  َوَعِلمَ  ََمِْلِسهِ  َغْيِ  ِف  َوْقِتهِ  ِف  فُِعلَ  َوَماقوله: )

 جملسه، لكنه وكان يف غري -صلى هللا عليه وسلم-ما فعله أو قاله املكلفون يف ذلك الوقت الذي هو وقت حياة النيب أي: 
، وهذا يشمله ما كفعله  وفه فعال   كان  وإن كقوله،  فهو قوال   كان  فإنيف عصره وعلم به، ومل يُنكره، فحكمه كما لو فُعل يف حضرته، 

َرارُ تقدم يف قوله: )  (؛ لكنه صرح به هنا لإليضاح.الشَّرِيَعةِ  َصاِحبِ  َوِإق ْ
  :ينكره ول -صلى هللا عليه وولم- النِب زمن ف فعل ما مثال
 ومع فريضة، وهلم طوع،ت له فهي هبم فيصلي قومه إىل خيرج َث -صلى هللا عليه وسلم- النيب مع يصلي كان  فقد معاذ فعل

 . معاذ على -صلى هللا عليه وسلم- النيب ينكر مل ذلك
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 النسخ
َسْخُت َما ِف نَ  َفَمْعَناُه اِْلزَاَلُة، يُ َقاُل: َنَسَخِت الشَّْمُس الظِ ل، ِإَذا َأزَاَلْتُه، َوِقيَل: َمْعَناُه الن َّْقُل ِمْن قَ ْوِِلِْم:: َوَأمَّا النَّْسخُ 

 اْلِكَتاِب، ِإَذا نَ َقْلَتُه ِبَِْشَكاِل ِكَتابَِتِه.
ِم َعَلى َوْجٍه َلْوَّلهُ َلَكاَن ََثبِتًا، َمَع ت َ َوَحد ُه: اْلِْطَاُب ا َراِخيِه َعْنُه. َوََيُوُز َنْسُخ لدَّال  َعَلى رَْفِع اِْلُْكِم الثَّابِت ِِبْلِْطَاِب اْلُمت ََقدِ 

.َغْيِ َبَدٍل، َوِإَل َما هُ َوِإَل ، َبَدلٍ  والَنْسُخ إلالرَّْوِم َوبَ َقاُء اِْلُْكِم، َوَنْسُخ اِْلُْكِم َوبَ َقاُء الرَّْوِم،  ُُ، َوِإَل َما ُهَو َأَخف   َو َأْغَل
ُمت ََواِتِر، َوَنْسُخ اََآَحاِد ِِبَآَحاِد َوََيُوْز َنْسُخ اْلُمت ََواِتِر ِِبلْ  وِبلس نة، َوََيُوُز َنْسُخ اْلِكَتاِب ِِبْلِكَتاِب، َوَنْسُخ الس نَِّة ِِبْلِكَتابِ 

 .اْلُمت ََواِتِر ِبَآحادِ َوَّل  الكتاب ِبلس نة، َّل ََيُوُز َنْسخُ َوِِبْلُمت ََواِتِر، وَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

 تعريف النسخ

  :-هللا رمحه املؤلف ذكر كما- معنيني على يطلق :اللغة ف النسخ
 اللَُّ  فَ ي َْنَسخُ ﴿ :-عزَّ وجلَّ -، وقوله وأزالته رفعته: أي الظل، الشمس نسخت: قوهلم ذلك ومن واإلزالة؛ الرفع: األول املعىن

 .[52:احلج]..﴾ الشَّْيطَانُ  يُ ْلِقي َما
 .( اْلِكَتاِب، ِإَذا نَ َقْلَتهُ َنَسْخُت َما ِف  قَ ْوِِلِْم:َوِقيَل: َمْعَناهُ الن َّْقُل ِمْن ) -نقل الشيء من مكان إىل مكان-النقل : الثاين املعىن

 (.عنه تراخيه عم اثبت ا لكان لواله وجه على املتقدم ابخلطاب الثابت احلكم رفع على الدال اخلطاب هو): اَّلصطالح ف
شرع أو َمنر ينوب عنه املُراد ِبْلطاب: 

ُ
 تبارك وتعاىل أو هللا-هو الكتاب والُسنة؛ ألنه الشرع. ال بُدَّ أن يكون الناسخ هو امل

 يء املعني.ال وجود للنسخ ولو أمجعت األمة على نفس الش -صلى هللا عليه وسلم-فبعد وفاة النيب  -النيب صلى هللا عليه وسلم
 (:مِ الدَّال  َعَلى َرْفِع اِْلُكْ قوله: )

: نسخ مثل ذلك؛ حنوو  ندب إىل إجياب من أو إحالل، إىل حترمي من أو حترمي، إىل إابحة من وتبديله تغيريه: اِلكم برفع املراد
 َأَأْشَفْقُتمْ ﴿ :-وجلَّ  زَّ ع- هللا قول -رضي هللا عنه-، وقيل: مل يعمل هبا إال علّي -صلى هللا عليه وسلم-الصدقة عند مناجاة الرسول 

ُموا َأنْ   .[13:اجملادلة]..﴾َصَدَقاٍت  ََنَْواُكمْ  َيَديْ  َبْيَ  تُ َقدِ 
 اخلمر. :اْلِبحة إل التحرمي مثل

مِ : )قوله َقدِ   ( ِِبْلِْطَاِب اْلُمت َ
 ، وأن يكون متأخر عن املتقدم.ِبطاب ثبت حلكم يكون أن دبُ  ال النسخ أن أي

 (:َلْوَّلُه َلَكاَن ََثبِتاً قوله: )
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 .يتبدل ومل يتغري ملو  ،ابقي ا األول ابخلطاب الثابت احلكم لكان الثاين اخلطاب لوال أي الثاين؛ اخلطاب على يعود هنا الضمري
 (:َمَع تَ َراِخيِه َعْنهُ قوله: )

 الرتاخي: التأخر يف الوقت، وهذا الوقت قد يطول وقد يقصر.
  صنف

ُ
 بقوله: هو رفع ُحكم دليل شرعي بدليل من الكتاب والُسنة. لكان أوضح. النسخ -رمحه هللا-لو عرَّف امل

 
ُُ، َبَدلٍ  والَنْسُخ إلَوََيُوُز َنْسُخ الرَّْوِم َوبَ َقاُء اِْلُْكِم، َوَنْسُخ اِْلُْكِم َوبَ َقاءُ الرَّْوِم، قوله: ) ، َوِإَل َغْيِ َبَدٍل، َوِإَل َما ُهَو َأْغَل

 (:َوِإَل َما ُهَو َأَخف  
 :النسخ أقسام

 واللفُ اِلكم بقاء ِبعتبار النسخ 
 (:َنْسُخ الرَّْوِم َوبَ َقاُء اِْلُْكمِ ) 

احلُكم الذي انتهى العمل به بدليٍل متأخر يُسمى )انسخ(، فالدليل األول يُسمى دم، و : هو احلُكم الشرعي املتقاملنسوخ
ذا النوع يُنسخ اللفظ ( ذكر النوع األول، ويف هََيُوُز َنْسُخ الرَّْوِم َوبَ َقاُء اِْلُْكمِ )منسوخ ا(، والدليل الثاين يُسمى )انسخ( فلما قال: )

 ويبقى احلُكم، والعلماء متفقون على جواز نسخ الرسم دون احلُكم، خالف لبعض الطوائف مثل: املعتزلة وما شابه ذلك.
 الرَّْجِم، آيَةُ  اللَُّ  َأنْ َزلَ  ِمَّا َفَكانَ : )-رضي هللا تعاىل عنه-أوضح مثال على هذه املسألة: آية الرجم، مما ورد فيها قول ُعمر 

َناَها، َوَعَقْلَناَها، فَ َقَرْأََّنَها، ( فهذه اآلية هي نُسخت يف الكتابة، وبقي َدُه..بَ عْ  َوَرََجَْنا -َوَولَّمَ  َعَلْيهِ  اللَُّ  َصلَّى- اللَِّ  َرُوولُ  رََجمَ  َوَوَعي ْ
 احلُكم.

 ؟اِلكمة ف نسخ الروم وبقاء اِلُكمما 
عزَّ -احلكمة يف نسخ الرسم وبقاء احلُكم: ظهور مقدار طاعة األمة، فهكذا تظهر طاعة الناس ومدى خضوعهم ألمر هللا 

 .-وجلَّ 
 (:َوَنْسُخ اِْلُْكِم َوبَ َقاُء الرَّْومِ )

 نعمل هبا، وهذا أكثر أنواع النسخ.هذا النوع هو الغالب، أن احلُكم منسوخ ونقرأه يف اآلية، لكننا ال 
 عدة املتوىف عنها زوجها يف سورة البقرة، اآليتني يف سورة البقرة، الناسخة قبل املنسوخة يف القراءة، فنحن نقرأ كال اآليتني مثال:

 هبما، لكن احلُكم لواحدة منهما. -ُسبحانه وتعاىل-ونتعبد إىل هللا 
 يَ ْغِلُبوا ِمائَةح  ِمْنُكمْ  َيُكنْ  َوِإنْ  ِمائَ َتْيِ  يَ ْغِلُبوا َصاِبُرونَ  ِعْشُرونَ  ِمْنُكمْ  َيُكنْ  ِإنْ ﴿: املصابرة آية يف -عزَّ وجلَّ - هللا قول يف كما

 َفِإنْ  َضْعًفا يُكمْ فِ  َأنَّ  َوَعِلمَ  َعنُكمْ  اللَُّ  َخفَّفَ  اَآنَ ﴿: -عزَّ وجلَّ - هللا قول يف ذلك نسخ ا،[65:لااألنف]..﴾ َكَفُروا  الَِّذينَ  ِمنَ  َأْلًفا
  .[66:األنفال]..﴾ ِمائَ َتْيِ  يَ ْغِلُبوا َصاِبَر ح  ِمائَةح  ِمْنُكمْ  َيُكنْ 
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  املنسوخ ِبعتبارالنسخ 
 (: َبَدٍل، َوِإَل َغْيِ َبَدلٍ والَنْسُخ إل )قوله: 

 نسخ إىل بدل:
 .الكعبة استقبال إىل ذلك نسخ َث املقدس، بيت يستقبل أن عليه جيب أوال   كان  القبلة؛ استقبالمثال النسخ إل بدل: 

صنف 
ُ
 أن يبني لنا أن النسخ قد يزول وال أييت شيء بدال  عنه. -رمحه هللا-أراد امل

 :نسخ إىل غري بدل
ُتمُ  ِإَذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي  َها َيَ ﴿ مثال النسخ إل غي بدل: ُموا الرَُّوولَ  ََّنَجي ْ  إىل [12:اجملادلة]..﴾َصَدَقًة  َواُكمْ َنَْ  َيَديْ  َبْيَ  فَ َقدِ 

ُموا َأنْ  َأَأْشَفْقُتمْ ﴿: -عزَّ وجلَّ - هللا قال أن  َوآتُوا الصَّال َ  فََأِقيُموا َعَلْيُكمْ  اللَُّ  اََتبَ وَ  تَ ْفَعُلوا لَْ  َفِإذْ  َصَدَقاتٍ  ََنَْواُكمْ  َيَديْ  َبْيَ  تُ َقدِ 
 بدال  منه.. فهنا ال يوجد ُحكم [13:اجملادلة]..﴾ الزََّكا َ 
 والتخفيف التغليُ ِبعتبار النسخ 

ُُ قوله: )  (: َوِإَل َما ُهَو َأَخف   َوِإَل َما ُهَو َأْغَل
فقد يُنسخ احلكم حبكٍم أشد وأغلظ؛ لرُيى مدى صْب األمة وحتملها، وقد يُنسخ إىل ما هو أخف؛ للتسهيل إىل األمة، وقد 

 يُنسخ إىل مساٍو له.
 َخْيح  فَ ُهوَ  َخْيًا َتَطوَّعَ  َفَمنْ  ِمْسِكيٍ  طََعامُ  ِفْديَةح  يُِطيُقونَهُ  الَِّذينَ  َوَعَلى﴿: -تعاىل- هللا قال الصيام، أغلُ: إل مثال النسخ

 ..﴾ هُ فَ ْلَيُصمْ  الشَّْهرَ  ِمْنُكمُ  َشِهدَ  َفَمنْ ﴿: -وجلَّ  عزَّ - هللا بقول ذلك نسخ َث[ 184:البقرة]..﴾ َلُكمْ  َخْيح  َتُصوُموا َوَأنْ  َلهُ 
 فالصيام ُهنا أثقل من التخيري بينه وبني اإلطعام. .[185:البقرة]

 آية املصابرة، وآية العدة.مثال النسخ إل ما هو أخف: 
ِِبْلُمت ََواِتِر، َوَنْسُخ اََآَحاِد ْلُمت ََواِتِر َوََيُوْز َنْسُخ ا وِبلس نة، َوََيُوُز َنْسُخ اْلِكَتاِب ِِبْلِكَتاِب، َوَنْسُخ الس نَِّة ِِبْلِكَتابِ قوله: )

 (:اْلُمت ََواِتِر ِبَآحادِ َوَّل  الكتاب ِبلس نة، ِِبَآَحاِد َوِِبْلُمت ََواِتِر، َوَّل ََيُوُز َنْسخُ 
 -ُسبحانه-، وهو ينسخ ما يشاء ويُثبت ما يشاء -عزَّ وجلَّ -الناسخ هو هللا 

ُ
صنف ؛ حلكمه قد نعلمها وقد ال نعلمها، فامل

 مسائل يف النسخ:هنا ذكر 
 النسخ ِبعتبار الناوخ 
 .األصوليني بني ابالتفاق وهذا: ابلقرآن القرآن نسخالنوع األول:  -
 هذا نُسخ َث ام،ص من على رمضان ليل يف حمرم ا كان  واملباَشرة والشرب األكل ابلقرآن. مثاله: أن السنة نسخ النوع الثاين: -

َ  ّتَّ حَ  َواْشَربُوا وَُكُلوا َلُكمْ  اللَُّ  َكَتبَ   َما َوابْ ت َغُوا َِبِشُروُهنَّ  َفاَْآنَ : ﴿-تعاىل- بقوله التحرمي  ِمنَ  اأْلَبْ َيضُ  اْْلَْيطُ  َلُكمُ  يَ ت ََبيَّ
 .فهذه اآلية نسخت السُّنة [187: البقرة]﴾.. اْلَفْجرِ  ِمنَ  اأْلَْوَودِ  اْْلَْيطِ 
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ُتُكمْ  ُكْنتُ »نسخ السُّنة ابلسُّنة. النوع الثالث:  -  كنت»: -وسلم عليه هللا صلى- ولهق« فَ ُزوُروَها َأَّل اْلُقُبوِر، ِزََيرَ ِ  َعنْ  ََنَي ْ
-صلى هللا عليه وسلم-النيب هو الناهي يف املرة األوىل، وهو اآلمر يف املرة الثانية، فكالمها ُسنة قولية منه  أن على يدل« َنيتكم

. 
 سواء كان قرآن بقرآن، أو حديث حبديث، أو ُسنة بقرآن.نسخ املتواتر ابملتواتر؛ النوع الرابع:  -
 نسخ اآلحاد ابآلحاد. النوع اْلامس: -
 نسخ اآلحاد ابملتواتر وهذا متفق عليه. النوع السادس: -

صنف ال يرى اجلواز (: الكتاب ِبلس نة َوَّل ََيُوُز َنْسخُ )
ُ
ي أضعف، لكن السُّنة ؛ فهواملقصود ابلُسنة هنا: السُّنة اآلحادية-امل

 مع أن هناك بعض األقوال عند بعض األئمة ابجلواز. -املتواترة قوية ويعتْبوهنا كالقرآن
 (: ألنه دونه يف القوة والرُتبة، والشيء يُنسخ مبثله ومبا هو أقوى منه.اْلُمت ََواِتِر ِبَآحادِ َوَّل )
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