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ِإعمال حكم النسخ يف احلديث النبوي يف َ    العصر الراهنِ

  الدكتور عبد القادر عثمان إمساعيل
  كلية التعليم املستمر، قسم اآلداب والعلوم اإلنسانية
يرو، كانو     نيجري- جامعة 

   

﷽  

إلسالم، وجعلنا أمة خري نيب أرسل للخلق، وفضلنا بشرعه الغراء الذي به صالح  ّاحلمد  الذي من علينا 
علم الناسخ واملنسوخ يف احلديث له أمهية قصوى يف فهم األحاديث، وعدم ضرب .  وفالح يف اآلخرةالدين

ا اجليل  ا العلوم، ويريب  لبعض اآلخر، وليس هذا فحسب فإن النسخ يف احلديث مدرسة يستقى  بعضها 
تقدمي، فتصلح األمور كما على حنو ما ريب املريب األول الصحابة، فيؤخر ما حقه التأخري، ويقدم ما حقه ال

  . ُصلحت ألول هذه األمة
لقد كثرت التواليف يف النسخ إما يف بيان املتقدم من املتأخر، وإما ببيان عدم ثبوت النسخ يف احلديث 

كل ذلك . املتعارضني وبيان وجه اجلمع بينهما أو الرتجيح، بل ويف بيان عدم ثبوت النسخ يف احلديث أصال
غري أنه يف هذه .  املبحث، وجعله مما جيب االعتناء به لدى الباحثني يف علم احلديثدليل على أمهية هذا

إلمكان توظيف بعض  املقالة أحنى منحى النظر إىل حكمة النسخ يف احلديث النبوي، واستبطان ما إذا كان 
  . معامله فيه هذا العصر الراهن

مة أراده الشارع، يراعي فيه مصاحل العباد ال شك أن الناسخ يلغي حكم املنسوخ، وهو بذلك يرفعه حلك
م واستعداداهم كبشر فهل ميكن أن يكون هذا التعطيل واإللغاء أبد إذا تكرر . وظروفهم وأحواهلم وقابليا

مثل الوضع الذي وجد األولون أنفسهم فيه؟ وهل العودة من الغربة ليس من مستلزماته املرور مبثل ما مر به 
عتبار الظروف الداعية إىل ذلك؟ وهل الصدر األول، حىت يع ب املتغريات  ميكن إعادة ترب النسخ من 

ملنسوخ حمرم ومعصية؟ هذه أسئلة يريد هذا البحث اإلجابة  توظيف املنسوخ يف وضع مشابه أم أن العمل 
  . عنها من منظور التدرج الذي هو مسة من مسات هذا الدين

  :وهذه عناصر هذا البحث
   واصطالحا  النسخ لغة١.٠
  النسخ يف الشرائع السماوية من حيث الوقوع وعدمه ٢.٠
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  النسخ يف احلديث النبوي من حيث الثبوت والنفي٣.٠
   علل النسخ يف الشريعة٤.٠
عتبار النسخ يف احلديث النبوي٥.٠    أنواع التدرج 

   التدرج الطردي٥.١
  التدرج العكسي ٥.٢

   كيفية توظيف ذلك يف الوقت الراهن٦.٠
  خلامتة والنتائج والتوصياتا

  املراجع
 

  النسخ لغة واصطالحا ١.٠
ُانـتسخه(كل شيء خلف شيئا فقد : النسخ لغة َ َ ْانـتسخت الشمس الظل ، والشيب الشباب، : ، فيقال)َْ َ َ َْ

ٌمنسوخ"وكتاب . أزاله: أي ُ ٌمنـتسخ"و" َْ َِ ُالنسخة"منقول ، و" ُْ َ ْ ٌنسخ"الكتاب املنقول، واجلمع " ُّ َ مثل غرفة " ُ
ِنسختـني"وغرف ، وكتب القاضي  ْ َ َ ْ َتـناسخ"و. حبكمه ، أي كتابني" ُ َ األزمنة والقرون تتابعها وتداوهلا، ألن " ََ

ُيـنسخ"كل واحد  َ يت بعده " َْ ُيـنسخ"حكم ما قبله ويثبت احلكم لنفسه ، فالذي  َ حكم ذلك الثبوت، " َْ
ة ؛ ألن املرياث ال يقسم على حكم امليت األول، بل على ويغريه إىل حكم خيتص به ، ومنه تناسخ الورث

  ) ٢٩٠العسكري، . (حكم الثاين، وكذا ما بعده

  g  h  i  j]: هذان املعنيان مها الواردان يف القرآن الكرمي؛ أحدمها اإلزالة ومنه قوله تعاىل

kZ)ومنه قوله تعاىل: واملعىن اآلخر هو النقل.  أي يزيله ويبطله).٥٢: احلج :[ µ  ¶        ¸   
¹  º»  ¼  ½          ¾   ¿  À             Á  Â  Z)أي ننقله من الصحف ومن ).٢٩: اجلاثية 

 )٢٧١، والسوسوة،٦ابن حزم، . (الصحف إىل غريها

  : النسخ يف االصطالح: ١.١

حكام الشريعة، مما جعل مفهوم النسخ خمتلفا اخت الفا كبريا بني للعلماء إطالقات متعددة للنسخ املتعلق 
  :  العلماء، كل حسب إطالقه، وهذه اإلطالقات هي كما يلي
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ويل ظاهر، - كما عرب عنه الكشمريي-نسخ املتقدمني؛ : األول  وهو تقييد املطلق، وختصيص العام، أو 
كمله   )١/٣٥، وابن القيم،١٤/٦٩، وابن تيمية، ٢٢٥الكشمريي، . (أو رفع احلكم 

رة وهو اصطالح : "- رمحه هللا–قال ابن القيم  لناسخ واملنسوخ رفع احلكم جبملته  مراد عامة السلف 
رة، إما بتخصيص أو تقييد، أو محل مطلق على  املتأخرين ، ورفع داللة العام واملطلق، والظاهر وغريها 

م هو. مقيد، وتفسريه، وتنبيه مر خارج : فالنسخ عندهم ويف لسا عنه ، ومن بيان املراد بغري ذلك اللفظ 
مل كالمهم رأى من ذلك فيه ما ال حيصى ، وزال عنه إشكاالت أوجبها محل كالمهم على االصطالح 

  ) ٣/١٠٨ابن القيم، ". (احلادث املتأخر

قيني حكما: الثاين : قال الشيخ الكشمريي. وهذا عند الطحاوي. ًظهور أمر خالف ما كنا نعلمه وإن كا 
  )٢٢٥الكشمريي، ".(ًإن الطحاوي يطلق النسخ كثريا:  منسوخ، ولذا قيلإن رفع اليدين: ولذلك قال"

اخلطاب الدال على ارتفاع : " هو-  رمحه هللا–قال اإلمام الغزايل : عند املتأخرين من علماء األصول:  الثالث
بتا به مع تراخيه عنه خلطاب املتقدم على وجه لواله لكان  هو تعريف و)  ١/٨٦الغزايل، ". (احلكم الثابت 

  .للقاضي أيب بكر الباقالين، اختاره الغزايل يف املستصفى، وارتضاه اآلمدي

م  وعلى هذا األخري ملعىن النسخ وقع اخلالف بني العلماء وتشكيك املعاصرين وعليه بنوا احتماال
م  . واعرتاضا

  النسخ يف الشرائع السماوية من حيث الوقوع وعدمه ٢.٠
 على وقوع النسخ يف الكتاب والسنة نقال وعقال إال ما نقل عن أيب مسلم أمجع العلماء يف القدمي

ب  ت يؤول ما يراه اجلمهور نسخا على أنه من  األصفهاين، غري أن الرواية عنه مضطربة ففي إحدى الروا
نتهاء زمنه  فقد قال ومل يشذ عن هذا االمجاع املعتزلة). ٢٣إمساعيل، . (وهذا ال يعترب نسخا، انتهاء احلكم 

ا مصاحل، وما كان :  تبديل اآلية مكان اآلية ": الزخمشري لشرائع أل هو النسخ، وهللا تعاىل ينسخ الشرائع 
ملصاحل واملفاسد، فيثبت ما  .مصلحة أمس جيوز أن يكون مفسدة اليوم، وخالفه مصلحة وهللا تعالىعامل 

  ). ٢/٥٩٢:الزخمشري( ".يشاء وينسخ ما يشاء حبكمته
لشروط املعتمدة لدى اجلمهور، يقول اإلمام ابن . يشذ عن هذا املسلك الظاهريةومل  بت  فالنسخ عندهم 

لظنون، وال جيوز أن تسقط طاعة أمر أمر به هللا تعاىل ": حزم رمحه هللا ُوكل ما ثبت بيقني فال يبطل 
ا يصح نسخ اآلية أو ورسوله إال بيقني نسخ ال شك فيه، فإذا قد صح ذلك وثبت، فلنقل يف الوج وه اليت 
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ت أو  احلديث، فإذا عدم شئ من تلك الوجوه، فقد بطلت دعوى من ادعى النسخ يف شئ من اآل
 . ووقوعه أو عدم الوقوع إمنا ظهر القول به مؤخرا بني العلماء املعاصرين )٨٤- ٨٣/ابن حزم، " (.االحاديث

أحاديث ميكن اجلمع بينها وبني ما عارضها،أو الرتجيح وال شك أن العلماء من وسعوا دائرة النسخ فأدرجوا 
ويف مثل هذا يقول شيخ . بني احلديثني أحيا فيلجئون إىل النسخ من غري استكمال للشروط املطلوبة للنسخ

لنسخ، ال من كتاب وال سنة: "اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا وهذا شأن . واملدعون للنسخ ليس معهم حجة 
لناسخ، .  النصوص الصحيحة والسنة الثابتة بال حجةكثري ممن خيالف إال جمرد دعوى النسخ، وإذا طولب 

ا إمجاع، واإلمجاع . مل يكن معه حجة لبعض النصوص تومهه ترك العمل إال أن مذهب طائفته ترك العمل 
 ال جتتمع على ًوال ريب أنه إذا ثبت اإلمجاع كان ذلك دليال على أنه منسوخ، فإن األمة. دليل على النسخ

َولكن ال يعرف إمجاع على ترك نص، إال وقد عرف النص الناسخ له. ضاللة ِ ُ وهلذا كان أكثر من يدعي . ُ
بل غايته . ًنسخ النصوص مبا يدعيه من اإلمجاع، إذا حقق األمر عليه، مل يكن اإلمجاع الذي ادعاه صحيحا

علم على خالف قول أصحابه، ولكن هو نفسه مل مث من ذلك ما يكون أكثر أهل ال. ًأنه مل يعرف فيه نزاعا
  )٢٨/١١٢ابن تيمية، . (»يعرف أقوال العلماء

  النسخ يف احلديث النبوي من حيث الثبوت والنفي٣.٠
مل خيتلف العلماء حديثا كثريا يف إثبات النسخ، وإمنا كان اخلالف يف الندرة والكثرة، ال يف الوجود والعدم 

لنسخ، كما هو احلال يف أكثر الكتب اليت  الوكان بعض العلماء. قدميا  يتوانون يف وسم بعض األحاديث 
ألفت يف الناسخ واملنسوخ من األحاديث؛ ككتاب احلافظ األثرم وابن شاهني، واحلازمي وغريهم، جند هناك 
مجاعة أخرى تنكر وجود األحاديث املنسوخة بكثرة، بل جترأ بعضهم فحددوا عدد األحاديث املنسوخة، 

 . عدوا كل ما خرج عن ذلك دعاوى واهية ال أساس هلا من الصحةو

وأول من وقفت على قوله يف ذلك هو اإلمام احلافظ أبو الفرج ابن اجلوزي الذي صنف كتابه على غرار 
ن مجيع  كتاب ابن شاهني شكك يف إدراج كثري من األحاديث يف الناسخ واملنسوخ، وخلص إىل القول 

ابن ". (وقد تدبرته فإذا فيه أحد وعشرون حديثا: "قال.  جتاوز أحدا وعشرين حديثااألحاديث املنسوخة ال
  )١٦ اجلوزي،

فقلصها إىل " إفادة الشيوخ مبقدار الناسخ من املنسوخ"وتاله يف ذلك اإلمام صديق حسن خان يف كتابه 
وقد استحسن ". لبدليل الطالب على أرجح املطا"عشرة أحاديث مث استدرك حديثا آخر يف كتابه اآلخر 

ر ابن اجلوزي  م مل يقفوا آ هذا االجتاه بعض املعاصرين كالشيخ رشيد رضا والشيخ يوسف القرضاوي، غري أ
  . وصديق حسن خان يف حتديد العدد



3rd INHAD INTERNATIONAL MUZAKARAH & MU‘TAMAR ON HADITH (IMAM 2018) - 27 Disember 2018  
________________________________________________________________________________________________ 

 

e-Proceeding of 3rd  INHAD Interna onal Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2018). 27 December 2018. KUIS, Kajang, 
Selangor. Organized by Hadith Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA. eISBN 978-
967-44741-6-4 

٧٢٩ 

ال نسخ يف السنة يف ": أما الشيخ عبد املتعايل جربي فقد نفى وجود النسخ يف احلديث أصال، فألف كتابه
فأنكر وجود النسخ يف احلديث مجلة ". أحكام العبادات واملعامالت واجلهاد والقضاءأحاديث العقائد و

ومما يؤاخذ . وتفصيال يف بدعة من القول، وهو رأي مل أر من وافقه عليه من العلماء القدامي وال املعاصرين
ميكن إنكار عليه يف مناقشته ملوضوع النسخ يف كتابه االعراض عن عمد بعض األحاديث اليت بذكرها ال 

النسخ يف احلديث كحديث املتعة والنهي عن األسقية، ومل ينب إنكاره على قواعد أصولية معروفة وال ضوابط 
متبعة، بل غاية ما يفعله هو نقل اخلالف يف ثبوت النسخ يف احلديث ذاته من قبل أحد العلماء أو بعض 

هذا من املنهج العلمي املوضوعي يف منهم، فيبين على ذلك عدم ثبوت النسخ يف ذلك احلديث، وليس 
  . التطرق إىل املوضوعات  مثل النسخ يف احلديث

وسلك احلداثيون مسلكا آخر، فرأوا أن النسخ إمنا جيب أن يفسر على أساس التاريخ ومالبساته، وال ميكن 
بت من أصول التشريع الذي يؤخذ به يف احلكم ال السيد وهذا ما ذهب إليه أمث. أن يؤخذ على أنه أصل 

ن ) م٢٠١٠: القمين(القمين ودمحم شحرور  ت؛ وهو ويرى دمحم شحرور  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إمنا أمر بتبليغ الضرور
ما اشتمل عليه الوحي يف مكة، أما ما ينتمي إىل النسخ فتشريعات مرحلية تبعا للظروف والطوارئ وال ينبغي 

بتة وال أن تكون أصال يرجع إ   ). ٢٠٩: السنةشحرور؛ . (ليه عند التحاكم يف املسائل الدينيةأن تكون 
نية املصادر  وهناك اجتاه آخر صادر من قبل املستشرقني حيث يرون أن يف النسخ دليال على حتقق عدم ر

لنسخ  ْرتون؛".(طريقة مبدعة لإلجابة عن االرتباكات املثرية"اإلسالمية، واعتربوا القول  ُ ْ فالنسخ يف ، )٨:َ
 بعض العلماء من وضع -  كما زعموا-نظرهم حماولة لتغطية التناقضات املوجودة يف األحاديث، فحاول

  )٤٠- ٣٠رتون ص .(حديث لذلك عن ابن عمر، لكن اإلسناد مل يسعفهم
عتبار قواعد الشرع، وواقع عقال، فإذا ساغ نسخ الشرائع فال يبعد نسخ األحكام اليت وردت  بت  والنسخ 

وقد وضع العلماء ضوابط وقواعد ملعرفة النسخ وإثباته حبيث ال يثبت . الواحد حلكمة أرادها الشارعيف الشرع 
ريخ بتأخر أحد : النسخ إال عن الطرق اليت رمسها العلماء بعد التتبع، وهي كالتايل إما إمجاع متيقن فيه، أو 

حد . بنسخ األولاألمرين عن اآلخر مع عدم القوة على استعمال األمرين، أو ورود نص  فإذا ثبت النسخ 
ملنسوخ لناسخ وترك العمل    )٤/٤٦١ابن حزم، .(الطرق السابقة عمل 

   علل النسخ يف الشريعة٤.٠
النسخ نقل واستبدال حلكم من أحكام الشارع حلكمة يعرفه الشارع، واحلكم يف النسخ كثرية، منها التمحيص 

حديث آخر فتنة عند البعض، فيحدث هلم بذلك شك حيث يكون نسخ آية مكان آية، أو حديث مكان 
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َوإذا{يف مصداقية رسالة النيب ملسو هيلع هللا ىلص  َْبدلنا َِ َمكان ًََآية ََّ َ َُّوا ٍََآية َ ُأعلم َ َْ ُِّيـنـزل َِمبا َ ُقالوا َُ َأنت ََِّإمنا َ ٍَمفرت َْ ْ ْبل ُ ْأكثـرهم َ َُُ ْ  َال َ
َيـعلمون ُ َْ   ). ١٠١: النحل(}َ

والتدرج مسة من مسات الرسالة اخلامتة، فقد . كم يف النسخ يف احلديث إحداث تغيري مع تدرجومن أوضح احل
أنزل القرآن على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص منجما وذلك ليثبت هللا فؤاد رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وليتعود الناس على تقبل ما يف 

لتدريج َيوسف بن ماهك قاليقول . الرسالة  َ ٍ َ َ ُ ُُ ْ َ إين عند عائشة أم المؤمنني ، رضي ا عنـها ، إذ جاءها ُ َ َ َُ ْ ِ َِ ْ َ َْ َ َُّّ َ
ِ َ ِِ ِ ِْ َْ ُِّ َ ِ

ِعراقي فـقال أي الكفن خيـر قالت وحيك وما يضرك قال  أم المؤمنني أريين مصحفك قالت مل قال لعلي  ِّ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َُِّ ْ ُ ِْ َ ُّ َ ََ ُ َ َ َْ َِ َِِ ُ ََ ِ ِ ِْ َُ َ َ ٌْ َّْ َ َ ْْ َ َ ٌّ َ
ُأولف الق ْ ُ ِّ َرآن عليه فإنه يـقرأ غيـر مؤلف قالت وما يضرك أيه قـرأت قـبل إمنا نـزل أول ما نـزل منه سورة من َُ َ َ ِْ ِ ٌِ ُ َ َ َ ُ ُُ َ َ ْ ُ ْ ُ ْْ َ َ َُّ َ َ ََّ َ َ َ َْ َ َُ ََِّّ ُِ َ َْ َ ََ َُ ْ ٍ ََّ ََ َّ َ َ

ب النَّاس إىل اإلسالم نـزل َالمفصل فيها ذكر اجلنَّة والنَّار حىت إذا  َ َْ ََِ ِ َ َِّ ُِ َ ََ َ َ َِ َ ُِ ْ ُ ْ ِ ِ ِ َّ َ احلالل واحلرام ولو نـزل أول شيء ال ْ ٍَّ
ْ َ َ َ َ َُ ََ ْ َ َُ ََ َْ َْ

ًتشربوا اخلمر لقالوا ال ندع اخلمر أبدا ولو نـزل ال تـزنوا لقالوا ال ندع الز أبدا َ َ َ ً َ ْ ََ َ ْ ْ َُ َِّ ُ َُ َ ُ َ َ ََ َ َُ َ َ َ ُ َْ َ ْ َ َ َ ََ َْ   )٦/٢٢٨: البخاري..." (ْ
لتدرج حىت أكمل هللا الدين وأمت النعمة وهكذا استمرت األحكام والشرائع تنزل على دمحم بن عبد هللا  ملسو هيلع هللا ىلص 

ذا الدين لتدرج والتؤدة عند التبليغ، وإزالة . ورضي لنا  وعلى هذا املنوال يكون تبليغ الرسالة إىل الناس، 
ل صلى املنكرات تكون على منط ما كان عليه السلف األول من الصحابة والتابعني متبعني هم يف ذلك الرسو

  : ويف ذلك يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا. هللا عليه وسلم
ملمكن" إما جلهله وإما لظلمه، وال ميكن إزالة جهله وظلمه، فرمبا كان : فأما إذا كان املأمور واملنهي ال يتقيد 

يه، فالعامل يف البيان والبالغ كذلك؛ قد يؤخر البي ان والبالغ ألشياء إىل األصلح الكف واإلمساك عن أمره و
لدين من العلماء أو األمراء أو جمموعهما؛ كان بيانه ملا جاء به الرسول  وقت التمكن، فإذا حصل من يقوم 
شيئا فشيئا مبنزلة بيان الرسول ملا بعث به شيئا فشيئا، ومعلوم أن الرسول ال يبلغ إال ما أمكن علمه والعمل 

ت الشريعة مجلة، فكذلك ا وال ... دد لدينه ، واحمليي لسنته ال يبلغ إال ما أمكن علمه والعمل بهبه، ومل 
مكان العلم  لواجبات، ألن الوجوب والتحرمي مشروط  ب إقرار احملرمات وترك األمر  يكون ذلك من 

فع   )٢٠/٥٩ابن تيمية، ". (والعمل، وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط، فتدبر هذا األصل فإنه 

لتدرج يف احلديث النبوي أنواع ن٥.٠   : سخ األحكام 
ومسلكه ملسو هيلع هللا ىلص . إن النيب ملسو هيلع هللا ىلص سلك منهجا حكيما ووسطا يف نسخ األحكام، وتبديلها بغريها يف السنة النبوية

 : حسب االستقراء يف التدرج يف نسخ األحكام والشرائع على منهجني
ألخف مث األخف حىت ينتهي األمر إىل الطريقة الط: التدرج الطردي: ٥.١ ردية حبيث يتبع مسلك البدء 

ائيا ألمر برتك مزاولة بعض األفعال على . حسمه  ا وردت  فنجد يف األحاديث اليت اعترب فيها النسخ أ
مث التدرج حيث مينع فعل جزء من املنهي عنه، أو منع فعله يف أوقات معلومة، أو مدة معينة، أو حالة معينة، 
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ولذلك . ُإذا تعود الفاعل على ذلك انتقل به إىل الدرجة األعلى من املشقة حىت يتم النهي النهائي للشيء
لشرب  لتدرج، من ذكر أن له منافع لكن الضرر احلاصل  أمثلة كثرية، منها حترمي اخلمر، فقد وقع التحرمي 

لتنفري عن .  التحرمي النهائي مثالطاغ على النفع، مث حترمي الشرب عند اقرتاب أوقات الصالة، مث وذلك الز 
واملتعة غري بعيدة عن هذا املنهج عند مجع من . فعله، مث إيذاء الزاين مث احلبس مث اجللد أو الرجم للمحصن

  . العلماء الذين يرون أن حترمي املتعة وقع مرتني، يف خيرب مث يف مكة حيث وقع التحرمي األبدي
نوع من التدرج الطردي هو قطع اإللف مع مراعاة أثر اإلدمان والتعود، فلو صدر واحلكمة من مثل هذا ال

لنهي يف البداية لصعب وصار من التكليف مبا ال يطاق، لذلك أشارت أم املؤمنني عائشة  إىل أنه  األمر 
ي الز واخلمر ولوال ذلك لتمانعوا وأبوا عن الرتك واإلق م الشرع يف  لكن . الع عن مقارفة املنكرتدرج 

ملطاق قبل املستصعب لسهل قبل الصعب، و   . الشرع احلكيم سلك مسلك البدء 
يت مرحلة أخرى كذلك : التدرج العكسي: ٥.٢ دئ األمر مث خيفف مث  ُحبيث مينع األمر كليا يف 

سخة ألخرى، فتصدر األحكامفتجد بعض . لتخفيف مث يرفع احلظر  آمرة برتك الفعل كلية األحاديث ترد 
لسماح املطلق أو  دئ األمر، وعدم مزاولته أو اقتناء الشيء املنهي عنه، مث يرد التخفيف يف ذلك؛ إما  يف 

والنهي عن استعمال األسقية يصلح مثاال لذلك وكذلك قتل . املقيد بفعل ما ورد النهي عن فعله سابقا
 الشيء وإمنا هو سد لذريعة أو قطع إللف أو حتفيز إىل الكالب، ففي مثل هذا النوع ليس املقصود منع

  .األهم، وهللا أعلم
َّعن أىب هريـرة أن النَّىب ومن أمثلة ذلك النهي عن االنتباذ يف األسقية؛  َِ َّ َِ َََ َْ ُ ْ قال لوفد عبد القيس ِ ْ َْْ ِ ِ َِ ْ َ َ ِأنـهاكم عن «َ َ ْ ُ َْ َ

ء و َالد ِ َّ ِاحلنـتم والنَّقري والمقري ُّ ََِّ ُْ َ َْ ِ َِ ُ واحلنـتم المزادة المجبوبة - َْ َْ ُ َْ ََ َ َْ ُْ َ ُ َ ِِ ولكن اشرب ىف سقائك وأوكه- ْ ِ ِ ِْ َ ََ َ َ ِْ ْ َ ِ مسلم، . (»َ
٦/٩٢(  

ذهب مجاهري العلماء من السلف واخللف إىل أن هذا النهي إمنا كان يف أول اإلسالم : "قال اإلمام العراقي
إن هذا النهى كان ىف أول االمر مث نسخ  : "-  رمحه هللا- وقال اإلمام النووي، )٨/٤٣، العراقي(".مث نسخ

  )١٨٥/ ١النووي،  ". (حبديث بريدة رضى هللا عنه
كان عبدهللا بن عمر يرى : "- رمحه هللا- قال ابن عبد الرب  . وذهب آخرون إىل بقاء النهي، وأنه غري منسوخ

بعه طائفة أن النهي عن االنتباذ يف الظروف حن ء واملزفت غري منسوخ، وكان مالك يذهب إىل هذا، و و الد
  )١٥/٣٣١ابن عبد الرب، ". (من أهل العلم

النتباذ يف األسقية كما يف حديث عن  ِوقد وردت أحاديث تشري إشارة واضحة إىل رفع احلظر، والسماح  َ
ِابن بـريدة عن أبيه  َِ ْ َُ َ َ ْ َْ َ قال- بريدة بن احلصيب–ِ َقال: َ َِّرسول ا : َ ُ ُ َ: » ِكنت نـهيـتكم عن اَألشربة ىف ظروف ُُ ِ َِِ ْ َ ِْ َ ْ ُ ُ َْ ُ ُ
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ًاألَدم، فاشربوا ىف كل وعاء غيـر أن ال تشربوا مسكرا  َ َ َِ ْ ُ ُ ُْ َ َ ُْ ََ ْ ٍ َ َِ ِّ ِ ْ َ ِنـهيـتكم عن الظروف «: ويف لفظ) ٩٨/ ٦مسلم، . (»ِ ُُّ ِ َ ْ ُ ُ َْ َ
ُّوإن الظ َّ َروف َِ ً أو ظرفا -ُ َْ ٌ ال حيل شيـئا وال حيرمه، وكل مسكر حرام-َْ َ ََ ُ ٍُ ِِ ِْ َُّ َ ُُّ ُ َ ُ َُ َ ّْ   )٦/٩٨مسلم ؛.(»ً

َ عبد ا بن المغفلقالفقد روى. واملثال اآلخر هو حديث نسخ قتل الكالب َِ ََِّ ُ ْ ِ ْ َّْ ُ َِّأمر رسول ا : َ ُ ُ ََ َ َبقتل ِ ْ َِ 
َالكالب، مث قال َُ َّ ِ َ ِ ل الكالب«: ْ هلم و ِما  َ ِ ْ ُ َ َ ََ ََِمث رخص ىف كلب الصيد وكلب الغنم. »ُُْ ْ ِ ِْ ْ ََّ ََ ِ َّْ ِ َ َّ   )١/١٦٢مسلم ،. (َُ

حلديث ىف قتل الكالب ، إال ما استثىن من كلب : "قال القاضي عياض َذهب كثري من العلماء إىل األخذ 
ذا ، هل حكم كلب الصيد وما .لك وأصحابهالصيد وما ذكره معه، وهو مذهب ما مث اختلف القائلون 

َذكر معه منسوخ من العموم األول، وان القتل كان عاما ىف اجلميع؟ أم كان خمصوصا على ما جاء ىف بعض  ْ
َاألحاديث ؟ وذهب اخرون إىل جواز اختاذ مجيعها ونسخ األمر بقتلها والنهى عن اقتنائها، إال ما خصه آخرا 

  )٩/٤٥٢ وابن عبد الرب، ٥/٢٤٢القرطيب، ( ".سود البهيممن األ
واحلكمة يف مثل هذا التدرج هو قطع التعود، وإشعار الفاعل أو املقتين للشيء املنهي عن اقتنائه أن ذلك 

  . ممكنا، وأن هناك بدائل متاحة غري ما تعود عليه ذلك
   كيفية توظيف ذلك يف الوقت الراهن٦.٠

فاإلسالم يراعي أحوال املدعو . سر والتيسري ورفع احلرج، ومن معامل رفع احلرج التدرجاإلسالم مبين على الي
ليفا وحتبيبا له إىل اإلسالم، وإبعاده عن أسباب النفرة والنكسة َُوعاداته رمحة به، فيـتدرج معه  فقد جيد . ً

إلسالم ثقال يف بعض األحكام الشرعية، فاحتيج إىل أخذه مرحلة بع د مرحلة لتستقر حالوة حديث العهد 
ٌومما يوضح هذا حديث رواه  . الدين يف قلبه ويتعود عليه، مث يبني له احلكم اآلخر بعد رسوخ اإلميان يف قلبه

َوهب قال يـعت: َ ْسألت جابرا عن شأن ثقيف إذ  َ َ َ ْ َ َْ ِ ٍ َِ ِ ْ َ َ ًِ ُ َقال. َْ ِِّاشتـرطت على النَّىب : َ َ ََ ْ ََ ْ أن ال صدقة عليـها وال َ َ ََ َ َََْ َ َ ْ َ
َجهاد َ َّوأنه مسع النَّىب . ِ ِ ََّ َِ ُ َ َ ُبـعد ذلك يـقول َُ ََ َِ َ ُسيـتصدقون وجياهدون إذا أسلموا«: ْ ََ ْ ََ ََّ ِ َ َُ ِ ُ ُ َ َ رواه ) ٣/١٢٥أبو داود، . (»ََ

عيل يعين ابن عبد الكرمي حدثين إبراهيم يعين ابن عقيل بن منبه احلسن بن الصباح ثنا إمساأبو داود من طريق 
َِ قبل فهذا الشرط الذي اشرتطوه فاسد، لكنه . وهذا إسناد صحيح. سألت جابرا: عن أبيه عن وهب قال

ث جمد الدين ابن تيمية يف لذلك بوب على هذا احلدي. منهم ذلك، فلما صح إسالمهم صلوا وأدوا الزكاة
  .، وهذا من دقيق فقهه"ب صحة اإلسالم مع الشرط الفاسد: "كتابه املنتقى بقوله

واألحاديث يف هذا الباب كثرية جدا، وجند تطبيقا لبعض التدرج اإلسالمي عند بعض احلكومات، وكان 
ألة التدخني، متنعه بعض فمثال يف مس. النسخ معلما من معامل هذا التدرج بنوعيه الطردي والعكسي

املؤسسات داخل بناء املؤسسة، مث يتطور النهي إىل األماكن العامة، مث يعقبه التحذير اإلعالمي املكثف 
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تمعات . وبيان أضراره وهذا نوع من التدرج املستقى من حترمي اخلمر مثال، وهو صاحل للتطبيق يف بعض ا
  . اإلسالمية، ويف وسط أقلية مسلمة كذلك

 بعض األحايني جيد املسلم اجلديد يف بعض البلدان الغربية صعوبة عن اإلقالع عما تعود عليه من ويف
. املنكرات املوبقات، فإذا اشرتط عليه ترك فعل تلك األشياء قبل صحة إسالمه، صعب عليه قبول اإلسالم

لشهادة السماح هلم بشرب ويف نيجري مثال حينما يعتنق بعض الوثنيني اإلسالم يشرتطون على من يلقنهم ا
م   . اخلمر، مث سرعان م يقلعون عن ذلك بعد رسوخ اإلسالم يف قلو

ّوما أصيب به املسلمون من حتامل أثر يف البناء القانوين واالقتصادي واألخالقي : "يقول نور الدين اخلادمي
ًوالزما، يراه غريها جديرا ًوما تراه فئة إسالمية ضرور ... وغريه، ال ميكن أن يتغري بني عشية وضحاها ً

لتأخري والرتيث حىت تتوفر ظروفه وأرضيته، وحىت يطبق على أحسن وجه، وحىت حيقق ما أراده هللا تعاىل من 
ت  ًوما يراه بعض العلماء يف زمن ما خملصا شرعيا، يراه غريهم يف زمن آخر مأزقا دينيا .. مقاصد وغا ًً ً

  )١٥٣اخلادمي، ." (س أقضية بقدر ما أحدثوا من أنزعةًخطريا جيب تركه، وهكذا حتدث للنا
  اخلامتة

من خالل هذا البحث يتبني أن النسخ معلم من معامل هذا الدين احلنيف الذي يربز مرونته وصالحيته لكل 
زمان ومكان، وحكمه مجة، ومن أبرزها التدرج يف التشريع، وكون هذا التدرج مأخوذ به معمول، وليس 

 اتباعه كما أشار إليه ابن تيمية رمحه هللا، بل اعتبار التدرج بتأخري بعض األحكام الثابتة معطال أو منسوخا
دي األمر مث يتم التخفيف . من اتباع سنن األنبياء حلسم الكلي يف  وهذا التدرج يكون على منهجني؛ إما 

.  لنبوية أمثلة عدة يف ذلكويف النسخ يف األحاديث ا. أو العكس حسبما يراه احلاكم أو من تعلق به األمر
  : واستنتج من خالل هذا البحث

 أن النسخ مل ينته صالحيته، وإن كان الشارع هو من تفرد بنسخ األحكام وإبداهلا  - 
أن يف النسخ دروسا ينبغي اعتبارها كما كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص اعتربها حسب أحوال الناس وقابليتهم  - 

 هلذا الدين
ألخف مث التدرج يف النسخ  -  لبدء  دئ األمر مث السماح، أو  ملنع الكلي يف  على نوعني إما 

 . األثقل مث النهي الكلي
 . أن أمثلة تطبيقات التدرج يف النسخ مما ينبغي ابتاعه حىت ال ينفر الناس عن هذا الدين احلنيف - 
  : التوصيات

مور منها   :يوصي هذا البحث 
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ة النبوية بدراسات ترمي إىل تبصري احلكام كيفية االستفادة أن يقوم العلماء الباحثون يف السن - 
 لنسخ يف إعادة حتكيم الشرع وإزالة املنكرات

م املصريية -  م وقرارا  تبصري الناس حبكم وعلل النسخ يف احلديث النبوي حىت يوظفوه يف حيا
نه إشعار املتشككني يف مصداقية رسالة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ألجل النسخ يف -   احملافل والندوات واملؤمترات 

ْمعلم من معامل النبوة، وأنه من أبرز معامل مرونة هذا الدين وموافقته للواقع َ . 
 . وآخر دعوا أن احلمد  رب العاملني

  

  املراجع 

إخبار أهل الرسوخ يف الفقه والتحديث ، )م١٩٨٤ - ه١٤٠٥(ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي بن دمحم 
   املنصورة- دار الوفا: ، طبع١دمحم إبراهيم احلفناوي، ط. د: ، حتقيق املنسوخ من احلديثمبقدار

طه عبد : ، حتقيقإعالم املوقعني عن رب العاملني) م١٩٦٨ - ه١٣٨٨(ابن القيم، دمحم بن أيب بكر 
  .القاهرة -  مكتبة الكليات األزهرية- الرؤوف سعد
 عامر اجلزار، دار الوفاء، - أنور الباز : حتقيقموع الفتاوى، جم ،)هـ١٤٢٦(أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية، 

  .٣ط
دار : طبع. أمحد دمحم شاكر: ، تاإلحكام يف أصول األحكام، )بدون(ابن حزم، على بن أمحد بن دمحم 

   بريوت- اآلفاق اجلديدة
فار سليمان عبد الغ:  ت الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي،)هـ١٤٠٦(ابن حزم، علي بن أمحد بن سعيد 

  ،١ط.  بريوت- دار الكتب العلمية، البنداري
عبد الغفار :  تالناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي،) ه١٤٠٦(ابن حزم، علي بن أمحد بن سعيند 

  .ط، األوىل.  بريوت- دار الكتب العلمية، سليمان البنداري
: حتقيق. وطأ من املعاين واألسانيدالتمهيد ملا يف امل، )ه١٣٨٧(ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا 

   املغرب–وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية . دمحم عبد الكبري البكري مصطفى بن أمحد العلوي و
اإلستذكار يف شرح مذاهب علماء ) م٢٠٠٠ - ه١٤٢١(ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا 

   بريوت-دار الكتب العلمية: ، طبع١ طسامل دمحم عطا، ودمحم علي معوض،: ، حتقيقاألمصار
  . ، دار الكتاب العريب ـ بريوتسنن أيب داود، )بدون(أبو داود، سليمان بن األشعث 
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  .١دار السالم، ط: ط. نظرية النسخ يف الشرائع السماوية) م١٩٨٨(إمساعيل، شعبان دمحم 
 املختصر من أمور رسول هللا اجلامع املسند الصحيح) ه١٤٠٠(البخاري، دمحم بن إمساعيل بن إبراهيم 

مه     القاهرة- املطبعة السلفية: ، طبع١فؤاد عبد الباقي، ط: حمب الدين اخلطيب، ترقيم: تملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأ
وزارة : إصداراالجتهاد املقاصدي حجيته ضوابطه وجماالته، ، )م١٩٩٨(اخلادمي، نور الدين بن خمتار

  ١٥٣لدوحة،  ص  ا- األوقاف والشئون اإلسالمية
يد دمحم إمساعيل  منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث وأثره يف الفقه ) بدون(السوسوة، عبد ا

  .١دار النفائس ، طاإلسالمي، 
دار إحياء : طبعطرح التثريب يف شرح التقريب، ، )بدون(العراقي،  زين الدين أيب الفضل عبد الرحيم 

   بريوت- الرتاث العريب
  .   القاهرة–، حتقيق دمحم إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة الفروق اللغوية) بدون(، أبو هالل العسكري

املفهم ملا أشكل من ختليص كتاب مسلم، ، )م١٩٩٦ - ه١٤١٧(القرطيب، أمحد بن عمر بن إبراهيم 
   دمشق- دار ابن كثري: ، طبع١حمي الدين مستو وآخرون، ط: حتقيق

حممود أمحد :  حتقيقالعرف الشذي شرح سنن الرتمذي، ،)بدون( ابن معظم شاه الكشمريي، دمحم أنور شاه
  شاكر، مؤسسة ضحى،

ط . دمحم عبد السالم الشايف: ت. املستصفى يف علم األصول، )ه١٤١٣(لغزايل، دمحم بن دمحم أبو حامد 
  .دار الكتب العلمية

     - دار الساقي: ، طبعةرؤية جديد: السنة الرسولية والسنة النبوية) م٢٠١٢(دمحم شحرور 
علي دمحم البجاوي، ودمحم أبو الفضل إبراهيم، : ، حتقيقالفائق يف غريب احلديث ، )بدون(حممود بن عمر 

   لبنان- دار املعرفة: ، طبع٢ط
،  ١، د معروف، ط ذيب الكمال، ) م١٩٨٠- ه١٤٠٠(يوسف بن الزكي عبدالرمحن أبو احلجاج املزي، 

  .تبريو- مؤسسة الرسالة: طبع
: ترقيم. اجلامع الصحيح املسمى بصحيح مسلم، )بدون(مسلم، أبو احلسني مسلم بن  احلجاج القشريي 

  .   بريوت-دار اآلفاق اجلديدة+  بريوت-دار اجليل: دمحم فواد عبد الباقي، طبع
، دار ٢ط. املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، )هـ١٣٩٢(النووي ، أبو زكر حيىي بن شرف بن مري 

   بريوت–حياء الرتاث العريب إ
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