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ذهب اإلمام الشافيع إىل القول بأن السنَّة ال تنسخ القرآن حبال، ال فرق يف ذلك بني 
السنَّة املتواترة وأخبار اآلحاد. كما أنه ال حُيَْكُم بكون القرآن ناسخا للسّنة اليت تبدو 
 إذا وردت ُسنٌَّة أخرى تفيد ذلك النسخ وتبيِّنُه. وخالفه يف ذلك مجهور من 

ّ
خمالفة هل إال

جاء بعده من األصويلني حىت من أتباع مذهبه. وقد اكن موقف الشافيع من نسخ السنَّة 
للقرآن واضحاً دلى َمْن جاء بعده من األصويلني. أما موقفه من نسخ السنَّة بالقرآن فقد 
َخِفيَْت حقيقتُه ىلع بعض العلماء، وهو األمر اذلي أدى إىل اختالف األصويلني من بعده 
وتضارُِب أقواهلم يف مراده بذلك. ويهدف هذا ابلحث إىل بيان األسس اليت بىن عليها 
بالقرآن.  السنَّة  نسخ  موقفه من  والسنَّة، وحترير  القرآن  بني  النسخ  إىل  نظرته  الشافيع 
ويقوم منهج ابلحث ىلع استقراء أقوال الشافيع نفسه يف كتاب »الرسالة« مع اتلحليل 
واملناقشة واملقارنة بما نُسب إيله. وخلص ابلحث إىل أن لإلمام الشافيع رأياً واحداً يف 
نسخ السنَّة بالقرآن الكريم، وأن ما ظنه بعضهم داللة ىلع وجود قولني هو جمرد تفصيل 
لقوهل الواحد يف املسألة، وهو أنه يُقرُّ بوقوع نسخ السنَّة بالقرآن يف زمن انلبّوة، ولكن ال 
نن بآية من القرآن الكريم إال إذا وُِجدت سنَّة تدّل  يُقبل من أحد اداعء نسِخ سّنة من السُّ
ىلع ذلك النسخ وترشد إيله، فإن لم يوجد من السنَّة ما يدلُّ ىلع ذلك االداعء بالنسخ، ال 

يُقبل ذلك االداعء، وجيب ابلحث عن طريق للجمع بني اآلية واحلديث. 

أستاذ مشارك بكلية الرشيعة والقانون، جامعة السلطان الرشيف يلع اإلسالمية - بروناي.  )*(
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مقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم ىلع خاتم األنبياء واملرسلني.
ذهب اإلمام الشافيع إىل القول بأن السنَّة ال تنسخ القرآن حبال، ال فرق يف ذلك بني 
السنَّة املتواترة وأخبار اآلحاد. كما أنه ال حُيَْكُم بكون القرآن ناسخا للسّنة اليت تبدو 
 إذا وردت ُسنٌَّة أخرى تفيد ذلك النسخ وتبيِّنُه. وخالفه يف ذلك مجهور من 

ّ
خمالفة هل، إال

جاء بعده من األصويلني حىت من أتباع مذهبه. وقد اكن موقف الشافيع من نسخ السنَّة 
للقرآن واضحاً دلى من جاء بعده من األصويلني، أما موقفه من نسخ السنَّة بالقرآن فقد 
خفيت حقيقته ىلع بعض العلماء، وهو األمر اذلي أدى إىل اختالف األصويلني من بعده 
وتضارب أقواهلم يف مراده بذلك. وىلع الرغم من أنه قد يُقال إن املوضوع صار جزءاً من 
اتلاريخ، إال أنه مازال يستحق ابلحث ملا يف ذلك من اتلنبيه ىلع قضايا منهجية، مثل نسبة 
األقوال إىل علماء القرون األوىل دون الرجوع إىل مصادرهم واتلدقيق فيها، واالكتفاء 
وتفريعاتهم  املتأخرين  اصطالحات  إسقاط  قضية  وكذلك  حترير،  دون  شاع  ما  بنقل 
انلظرية ىلع أقوال املتقدمني، مما قد يوقع يف اتلعميم والنسبة اخلاطئة. هذا فضال عن أن 
موقف الشافيع من نسخ السنَّة بالقرآن ما زال يُنَقل بصورة غري دقيقة يف بعض ما كتبه 
املعارصون يف أصول الفقه، إذ يكتيف بعضهم بنقل ما شاع من تصوير غري دقيق ملوقف 

الشافيع من هذه املسألة)1(. وهذه يه األسباب اليت دفعتين للكتابة يف هذا املوضوع.

من ذلك مثال ما جاء يف كتاب أصول الفقه لوهبة الزحييل فقد أطلق القول: »اختلف األصويلون يف نسخ السنة   )1(
بالقرآن، فأجازه مجهور العلماء منهم الظاهرية، ومنعه الشافيع ... وقال الشافيع: ال جيوز نسخ السنة بالقرآن.« 
وهبة الزحييل، أصول الفقه، 2/ 969-970 )1986(. وجاء يف كتاب أصول الفقه ملحمد زكريا الربدييس: »أما 
وذهب  بالقرآن،  السنة  نسخ  أنه ال جيوز  قولني  أحد   يف  الشافيع  فاملنقول عن  بالقرآن  السنة  نسخ 
اجلمهور من األشاعرة واملعزتلة والفقهاء إىل اجلواز عقال والوقوع رشاع.« حممد زكريا الربدييس، أصول الفقه، 
ص432. وجاء يف كتاب النسخ يف دراسات األصويلني: »إن هذا انلوع من النسخ )أي نسخ السنة بالقرآن( 
أجازه لك من أجاز نسخ الكتاب بالسنة، وقد أشار إيله اإلمام الشافيع، ويؤخذ من رصيح كالمه املنع.« نادية 
رشيف العمري، النسخ يف دراسات األصويلني، ص441 )1405ه/ 1985م(. وجاء يف كتاب أصول الفقه        =
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ويهدف هذا ابلحث إىل بيان األسس اليت بىن عليها الشافيع نظرته إىل النسخ بني 
القرآن والسنَّة، وحترير موقفه من نسخ السنَّة بالقرآن. ويقوم منهج ابلحث ىلع استقراء 
إيله.  نُسب  بما  واملقارنة  واملناقشة  اتلحليل  مع  الرسالة  كتاب  نفسه يف  الشافيع  أقوال 
القرآن  النسخ بني  الشافيع من  وملا اكن هدف ابلحث هو االقتصار ىلع حترير موقف 
مبارشة  صلة  هلا  ليس  اليت  النسخ  موضوع  تفاصيل  إىل  ابلاحث  يتطرق  فلن  والسنَّة، 
بهدف ابلحث، كما أنه لن خيوض يف تفاصيل االستدالالت واملناقشات حول النسخ بني 
القرآن والسنَّة، ألنها موجودة باستفاضة يف كتب األصول. وسيكون الرتكزي ىلع انلقاط 
ها  اليت يراها ابلاحث حمّل خفاء واتلباس، ويه يف حاجة إىل حترير، وتلك اليت لم َتنَْل حظَّ

من اتلدقيق. 
كتب  يف  مبثوث  النسخ  يف  الشافيع  اإلمام  رأي  فإن  السابقة،  ادلراسات  عن  أما 
موضوع  بابلحث  أفردت  اليت  املعارصة  الكتب  يف  وكذلك  وحديثها،  قديمها  األصول، 
نسخ  الشافيع يف مسألة  اإلمام  رأي  أكادييم حيّرر  لع ىلع حبث  أطَّ لم  ولكين  النسخ)1(. 

السّنة بالقرآن الكريم، ويبنّي ما وقع يف نقل رأيه من خطأ أو عدم دقة قديماً وحديثاً.
وقد قسمت ابلحث إىل مقدمة، حتدثت فيها عن موضوع ابلحث، وأهدافه، ومنهجه. 
وتمهيد، حتدثت فيه عن أساس النسخ بني اإلمام الشافيع ومن خالفه من األصويلني. 
ومبحثني؛ املبحث األول عن رأي اإلمام الشافيع يف نسخ القرآن الكريم بالسنة انلبوية، 
واملبحث اثلاين عن موقف اإلمام الشافيع من نسخ السنة بالقرآن الكريم. وخاتمة بيّنت 

فيها نتائج ابلحث.

للخرضي: »جواز نسخ السنة بالقرآن قال به اجلمهور، ومنعه الشافيع.« حممد اخلرضي، أصول الفقه،ص261   =
)1389ه/ 1969م(.

مثل كتاب:النسخ يف القرآن الكريم لدلكتور مصطىف زيد؛ وكتاب:النسخ يف دراسات األصويلني لدلكتوره نادية   )1(
رشيف العمري؛ وكتاب:النسخ عند األصويلني لدلكتور يلع مجعة.



66

تمهيد
أساس النسخ بني اإلمام الشافيع ومن خالفه من األصويلني

لقد اكنت نظرة اإلمام الشافيع إىل مسألة النسخ بني القرآن والسنَّة قائمة يف 
للقرآن  بياناً  السنَّة  لكون  نظرا  ابليان؛  عالقة  حيكم  اذلي  األساس  ىلع  جوهرها 
الرسول  وهو  املبنيِّ  يأيت  وال   ، املبنيَّ األصل  يليغ  ما  ابليان  يف  يكون  فال  الكريم، 
اذلي  ابليان  رِسل بليانه. ومن 

ُ
أ اذلي  فيه خالٌف لألصل  بما يكون   

السنَّة  قيام  وليس  الكريم،  القرآن  يف  واملنسوخ  انلاسخ  بياُن  انلبوية  بالسنَّة  نيط 
ُ
أ

اإلمام  فإن  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا  الكريم.  القرآن  يف  ما  بنسخ  نفسها 
الشافيع »درس النسخ من ناحية وقوعه يف الرشع اإلساليم، فهو قد استقرأ املسائل 
يف  أصوهل  فأّصل  وضوابطه،  النسخ  أحاكم  منها  واستنبط  نَْسخاً،  فيها  أن  رأى  اليت 
هذا ابلاب ىلع ضوء ذلك االستقراء. وإنك لتستبني ذلك يف أكرث ما كتب، وذللك 
لم خيض يف مسائل نظرية اكليت خاض فيها األشاعرة واملعزتلة من علماء األصول 
اإلمام  منهج  بني  الفرق  تبنيِّ  مهمة  منهجية  نقطة  وهذه  بعده.«)1(  من  جاؤوا  اذلين 
وبني  خصوصا،  والنسخ  عموما،  الفقه  أصول  علم  موضواعت  دراسة  يف  الشافيع 
عوا مباحث هذا العلم، وأدخلوا فيه الكثري من  منهج األصويلني املتلكمني اذلين وسَّ
املباحث انلظرية القائمة ىلع االفرتاض واإلماكن العقيل. يف حني جند اإلمام الشافيع 
ال خيوض يف االفرتاضات انلظرية واإلماكن العقيل، بل يركز حبثه ىلع ما وقع فعال يف 

نصوص الرشع.

وإذا اكن اإلمام الشافيع قد بىن حبثه للناسخ واملنسوخ ىلع استقراء ما وقع فِْعاًل، 
فإن الغالب ىلع األصويلني أنهم بنوا اتلنظري للنسخ بني القرآن الكريم والسنَّة انلبوية 

حممد أبو زهرة، الشافيع: حياته وعرصه – آراؤه وفقهه، 266 )1978م( .  )1(
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ىلع أساسني: أحدهما: اإلماكن العقيل، إذ إن القرآن والسنَّة لكيهما من عند اهلل تبارك 
قوة  يف  اتلاكفؤ  اثلاين:  واألساس  باآلخر؛  الوحيني  أحد  نسخ  عقال  يمتنع  وال  وتعاىل، 
اثلبوت؛ فاملتواتُر يَنْسُخ املتواتَر واآلحاد، أما اآلحاد فال يَنْسُخ املتواتَر. وتأسيساً ىلع ذلك 
للقرآن، وأجازوا نسخ  املتواترة ألنها ماكفئة يف اثلبوت  بالسنَّة  القرآن  قالوا جبواز نسخ 
السنَّة بالقرآن ألنه أقوى منها من حيث اثلبوت واحلجية، ومنع مجهورهم نسخ املتواتر 

باآلحاد. 

لقد اكن األساس اذلي بىن عليه األصويلون نظرتهم إىل النسخ خيالف األساس 
اذلي بىن عليه الشافيع؛ فهو ال ينظر يف النسخ إىل قوة اثلبوت، وإنما يبين موضوع 
ألن  بالنسخ؛  يكون  ال  وابلياُن  للقرآن،  مبيِّنة  فالسنَّة  ابليان،  عالقة  ىلع  النسخ 
ملا  أنه  كما  ابليان.  وظيفة  ِ عن 

باملبنيِّ وذاك خروج  هل،  بياٌن  ال  إنهاٌء لألصل  النسخ 
حىت  الكريم(  )القرآن  األصل  خيالف  بما  تأيت  ال  فيه  ابليان،  السنَّة  وظيفة  اكنت 
تُصبَح حملَّ نسٍخ من قِبَِلِه. ويف ذلك يقول الشافيع: »فإن قال: ما ادليلل ىلع ما تقول؟ 
فما وصفُت من َموِْضِعِه من اإلبانة عن اهلل معىَن ما أراد بفرائضه خاّصاً واعّماً، مما 
 حبُْكم 

ّ
وصفُت يف كتايب هذا، وأنه ال يقوُل ]أي الرسول [ أبداً ليشء إال

اهلل.«)1( ويقول: »وكتاُب اهلل ابلياُن اذلي يُْشىَف به ِمْن الَعىَم، وفيه ادلاللُة ىلع موضع 
قد  اهلل.«)2( ولكن  بتبييِنه عن  وقياُمه  هل  واتّباعه  ودينه،  اهلل  كتاب  من  اهلل  رسول 
بنسخه،  ذلك  بعد  الكريم  القرآن  ويأيت  ابتداء،  فعل    انليب  يصدر من 
فيصري انليب  إىل ما جاء به القرآن، ويكون فعلُه اثلاين ديلال ىلع نسخ 

فعله األول بالقرآن الكريم.

يف  انّلظر  عليه  قام  اذلي  األساس  يف  املنهيج  االختالف  تبنيِّ  إمجايلة  نظرة  هذه 
موضوع النسخ بني اإلمام الشافيع ومجهور َمن جاء بعده من األصويلني، وهو اذلي انبىن 

حممد بن إدريس الشافيع، الرسالة، 111 )د. ت(.  )1(
املرجع نفسه، ص 113.  )2(
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عليه اخلالف يف انّلظر إىل النسخ بني القرآن الكريم والسنَّة انلبوية. وبعد هذا ابليان 
اإلمجايل ذللك األساس املنهيج، يأيت احلديث عن تفاصيل موقف اإلمام الشافيع من نسخ 
السنَّة انلبوية بالقرآن الكريم؛ ألنه العنرص اذلي وقع فيه االتلباس يف الفهم وانلقل عن 
الشافيع، ثم يُتبع ذلك ببيان موقفه من نسخ القرآن الكريم بالسنَّة انلبوية إتماماً لعنارص 

املوضوع.
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املبحث األول

رأي اإلمام الشافيع يف نسخ السنَّة بالقرآن

املطلب األول: حترير رأي الشافيع يف نسخ السنَّة بالقرآن
شاع انلقل عن الشافيع أنه يقول بعدم نسخ السّنة بالقرآن الكريم. والواقع أنه ال 
 ، يُنكر أن يَرَِد القرآُن بتغيري )نسخ( ُحكم من األحاكم اليت سّنها رسول اهلل
أي أنه ال يُنكر حصول نسخ السنَّة بالقرآن، ولكنه يرى أننا ال نعلم أّن القرآن قد نسخ 
تلك السنَّة إال بورود سنَّة أخرى للنيب  يتبنيَّ بها أن سنَّتَُه األوىل قد نُِسَخْت؛ 
احلكم  بذلك    الرسول  ويعمل  إال  القرآن  ينسخها  سّنة  من  ما  أنه  وذلك 
اجلديد )انلاسخ(، أو يأمر بالعمل به، وبذلك تنشأ سّنٌة تبنيِّ ذلك النسخ. فاإلمام الشافيع 
يرى أن السنَّة انلبوية يه اليت تبنّي نلا وقوع النسخ وترشدنا إىل مواضعه يف احلاالت اليت 

ال يكون فيها ترصيح بالنسخ يف القرآن الكريم. 
وبناء ىلع ما سبق فإن اتلعبري ادلقيق عن موقف الشافيع من نسخ السنَّة بالقرآن 
 

ّ
ينبيغ أن يكون: »ال ينبيغ لشخص أن حيكم بكون ُسنٍَّة منسوخًة بالقرآن الكريم إال

إذا وردت ُسنٌَّة أخرى تفيد ذلك النسخ«. 
وما ورد من عبارات لإلمام الشافيع بأن السنَّة ال تُنسخ إال بسّنة مثلها، معناه أننا 
ال حنكم بنسخ سّنٍة بما ظاهُره املخالفة هلا من القرآن الكريم إال بوجود ُسنَّة أخرى تفيد 

ذلك النسخ، وليس املراد منه عدم حصول نسخ السنَّة بالقرآن.
وادليلل ىلع أن الشافيع ال يقول: إن القرآن ال ينسخ السنَّة يف الواقع، واضٌح من 
تتبُّع عباراته يف الرسالة، وأوضحها قوهل: »فنسَخ اهلُل تأخري الصالة عن وقتها يف اخلوف 
 - يف وقتها، ونسَخ رسوُل اهلل سنَّتَُه يف تأخريها 

ُ
إىل أن يصلوها - كما أنزل اهلل وسّن رسوهل

بفرض اهلل يف كتابه ثم بسنَِّته، صالها رسول اهلل يف وقتها كما وَصْفُت«)1(. وقد جاء هذا 

حممد بن إدريس الشافيع، الرسالة، 184 )د. ت(.  )1(
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الكالم يف معرض حديثه عن تأخري انليب  الظهر والعرص يوم اخلندق إىل 
أن صالهما مع املغرب والعشاء يف مقام واحد، فقد َعدَّ الشافيُع تأخري الصالة عن وقتها 
عند رضورة القتال ُسنًَّة من انليّب ، وقد نزل القرآن الكريم بعد ذلك ببيان 
كيفية صالة اخلوف، فاكنت تلك اآليات ناسخة لُسنَِّة تأخري الصالة، ثم جاءت بعد ذلك 
أن  يف تطبيق صالة اخلوف كما وردت يف القرآن تلكون بياناً    ُسنَُّة انليّب 

سنَّتَُه األوىل منسوخة. 

ويقول: »فال جيوز أن يَُسنَّ رسوُل اهلل  سنَّة الزمة فتُنَْسَخ فال يَُسنَّ ما 
نسخها، وإنما يُعَرُف انلاسخ باآلخر من األمرين، وأكرث انلاسخ يف كتاب اهلل إنما ُعرف 
ُق  وُتَفرِّ القرآن  ناسخ  ىلع  تدّل  السنَّة  اكنت  فإذا   . اهلل  رسول  ُسنَنِ  بداللة 
  بينه وبني منسوخة لم يكن أن تُنَْسَخ السنَّة بقرآن إال أحدث رسول اهلل
أقام اهلل عليه احلجة من  بهة عن من  الشُّ األوىل، تلذهب  ُسنَّتَُه  تنسخ  القرآن سنَّة  مع 
خلقه.«)1( ويف الكالم ترصيح بأن القرآن ينسخ السنَّة يف الواقع، وأننا نعرف وقوع ذلك 

النسخ بالسنَّة اجلديدة اليت توافق ذلك النسخ فتبنيِّ وقوَعه.

 ، وقال: »ولو أحدَث اهلُل لرسوهل يف أمٍر َسنَّ فيه غرَي ما َسنَّ رسوُل اهلل
لَسنَّ فيما أحدث اهلُل إيله، حىت يُبنيِّ للناس أّن هل ُسنًَّة ناسخًة لليت قبلها مما خيالفها. وهذا 
مذكور يف سنَّته .«)2( وواضح أن معىن »أحدث اهلل لرسوهل...« يعين غريَّ اهلُل 

ما سّنه الرسول ، أي نسخه.

وقال: »وهذا - مع إبانته لك انلاسخ واملنسوخ من الكتاب والسنَّة - ديلٌل لك ىلع أن 
 اهلُل عنها إىل غريها، َسنَّ أخرى يصري إيلها انلاس 

َ
هل انليب  إذا َسنَّ ُسنَّة حوَّ

َل عنها، ئلال يذهب ىلع اعمتهم انلاسخ فيَثْبُتُون ىلع املنسوخ. وئلال يُشبََّه  بعد اليت ُحوِّ
ىلع أحد بأن رسول اهلل  يَُسنُّ فيكون يف الكتاب يشٌء يََرى من َجِهَل اللساَن 

املرجع نفسه، ص 222-221.  )1(
املرجع نفسه، ص 108.  )2(
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َم بموقع السنَّة مع الكتاب أو إبانتها معانيه: أّن الكتاَب ينسُخ السنَّة.()1( وواضح 
ْ
أو الِعل

 اهلُل عنها إىل غريها« يعين نسخها اهلل تعاىل بكتابه.
َ

هل أن عبارة: »إذا َسنَّ ُسنَّة حوَّ

وهذه عبارات واضحة يف تفريق الشافيع بني حصول النسخ يف الواقع، وبني حكم 
العلماء بعد زمن الترشيع بكون نٍّص َما منسوخاً.

وبهذه انلصوص يتَّضح رأي الشافيع يف نسخ السنَّة انلبوّية بالقرآن الكريم. ولزيداد 
القول بمنع اداعء نسخ  الشافيع إىل  األمر وضوحا نعرض بليان ادلافع اذلي دفع اإلمام 
السنَّة بالقرآن دون وجود سّنة تدل ىلع ذلك النسخ. ويظهر من تتبُّع عباراته أن سبب 

ذلك أمران: 

أحدهما: ألن األصل يف السنَّة تبيان ما يف القرآن، فإذا جاء يف القرآن ما خيالف 
َصٌة أو مقيِّدة ملا يف القرآن، ال  ما ثبت يف السنَّة، فما يتبادر إىل اذلهن هو أن السنَّة خمصِّ
وليك  والسنَّة.  القرآن  بني  العالقة  يف  األصل  هو  ذلك  ألن  للسّنة؛  ناسخا  القرآن  كون 
يتبنيَّ أن تلك السنَّة منسوخٌة البد أن يُثِْبَت الرسوُل  ُسنًَّة جديدًة تُبنيِّ نَْسَخ 
السنَّة السابقة. وهذا املقصود بقول الشافيع: »فما وصفُت من موضعه من اإلبانة عن اهلل 
معىن ما أراد بفرائضه خاّصاً واعّماً، مما وصفُت يف كتايب هذا، وأنه ال يقول أبدا ليشء 
إال حبكم اهلل. ولو نسَخ اهلُل مما قال ]أي الرسول [ ُحْكًما لََسنَّ رسول اهلل 

 فيما نََسَخُه ]أي اهلل تعاىل[ ُسنًَّة.«)2(.

أنه لـّما اكن النسخ ال يكون يف اغلب األحوال منصوصا عليه،  والسبب اثلاين: 
وإنما يُْذَهُب إيله بناء ىلع ما يراه العالم من تعارض بني نصني ال يمكن اجلمع أو الرتجيح 
بينهما، فإنه لو قيل إن القرآن ينسخ السنَّة بإطالق، لاكن ذلك ذريعة لـ »َمْن َجِهَل اللسان 
نَنِ حبُّجة أنها  َم بموقع السنَّة مع الكتاب أو إبانتها معانيه« إىل رفض كثري من السُّ

ْ
أو الِعل

منسوخة بالقرآن، ويف ذلك هدم للرشيعة وعبث بها.

املرجع نفسه، ص221-220.  )1(
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ويف بيان هذا املحذور يقول: »ولو جاز أن يقال: قد َسّن رسوُل اهلل  ثم 
نََسَخ ُسنَّتَُه بالقرآن وال يُؤثَُر عن رسول اهلل  السنَّة انلاسخة-: جاز أن ُيَقال 
َمها قبل أن  م رسوُل اهلل  من ابليوع لكِّها: قد حَيتمُل أن يكون حرَّ فيما حرَّ
ناة: قد حَيْتمُل أن  الزُّ ]ابلقرة: 275[، وفيمن رََجَم من   ﴾ يزُنَل عليه ﴿
ويف   ،]2 ]انلور:   ﴾ تعاىل: ﴿ لقوهل  منسوخا  الرَّْجم  يكون 
املسح ىلع اخلفني: نََسَخت آيُة الوضوء املسح ... وجلاز رَدُّ لّك حديٍث عن رسول اهلل، بأن 
َكت لكُّ سنَّة  نَن بهذين الوجهني، فرُتِ ْدُه مثَل اتلزنيل، وجاز رَدُّ السُّ ُه، إذا لم جَيِ

ْ
يُقال لم َيُقل

معها كتاٌب مُجلًة حتتَِمُل سنَّتُه أن توافَِقه)1(، ويه ال تكون أبدا إال موافقًة هل، إذا احتمَل 
اللفُظ فيما ُروَي عنه خالَف اللفِظ يف اتلزنيل بوجٍه، أو احتمل أن يكون يف اللفظ عنه 
أكرُث مّما يف اللفظ يف اتلزنيل، وإن اكن حُمتِماًل أن خُيالَفُه من وجٍه. وكتاُب اهلل وسنَُّة رسوهل 

تدّل ىلع خالف هذا القول، وموافَقِة ما قُلنا«)2(.
القرآن  السنَّة اليت حيتمل لفُظها خالف ما يف  والشافيع يشري هنا إىل من قد يردُّ 
بوجٍه، أو السنَّة اليت حيتمل أن يكون يف لفظها زيادة ىلع ما يف لفظ اتلزنيل، وإن اكنت 
تلك الزيادة حتتمل من وجٍه أن تكون خُماِلَفًة ملا يف نّص اتلزنيل، أي حتتمل أن تكون 
تلك السنَّة يف حكٍم غري احلكم املنصوص عليه يف القرآن، فال تكون تلك الزيادة يف 
نن إما حبجة  احلقيقة زيادة يف احلكم اذلي يف نّص اتلزنيل. فريّد هذا الشخص تلك السُّ
نَن(، أو ُينْكر  أنها منسوخة بالقرآن الكريم )أي باآليات اليت يرى أنها خمالفة تللك السُّ

صدورَها من انليب  ألنها تبدو هل خُمالفًة ملا يف القرآن.
ويعرّب الشافيع عن ذلك املحذور يف موضع آخر بقوهل: »أفرأيت لو قال قائٌل: حيُث 
وجدُت القرآَن ظاهراً اعّماً، ووجدُت سنًَّة حتتمُل أن تُبنيِّ عن القرآن وحتتمُل أن تكون 

فيأيت هذا  توافقه،  أن  الكتاب، وحتتمل  املجمل مما جاء يف  تبني  اليت  السنَّة  ما ورد من  أي »اكن سببا لرتك لك   )1(
الكتاب  بعام  السنَّة  بيان  ويرد  ببعض،  ذلك  بعض  ويرضب  الكتاب،  وبني  السنَّة  بني  خالفا  ويعقد  املشكك 

وجممله، ويزعم أنها خمالفة هل.« تعليق أمحد شاكر ىلع الرسالة، هامش رقم: 8، ص112.
حممد بن إدريس الشافيع، الرسالة، 112-113 )د. ت(.  )2(
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قال:  يقول هذا اعلم.  فقلُت هل: ال  بالقرآن؟  السنَّة منسوخٌة  أن  خبالف ظاهره: علمُت 
وفرَض  باهلدى،  هل  وشِهَد  إيله،  أنزل  ما  اتباَع  نبيِّه  ىلع  فرَض  اهلل  اكن  إذا  قلت:  ولَِم؟ 
ىلع انلاس طاعتَُه، واكن اللساُن - كما وصفُت قبل هذا - حُمتماًل للمعاين، وأن يكون 
ُل اعّماً يُراُد به اخلاّص، وخاّصاً يُراُد به العاّم، وفرضاً مُجلًة بيَّنَُه رسول اهلل  كتاُب اهلل َيزْنِ
، فقامت السنَُّة مع كتاب اهلل هذا املقام لم تكن السنَُّة تِلَُخاِلَف كتاَب اهلل، 
وال تكون السنَُّة إال َتبَعاً لكتاب اهلل، بمثِل تزنيِله، أو ُمبيِّنًَة معىن ما أراد اهلل، فيه بكّل 
حال متَّبعٌة كتاَب اهلل.«)1( ومثَّل ذللك بآية السقة، وأن الرسول َبنيَّ أن املقصود بها رسقٌة 

معيَّنة برشوط معّينة، ولوال السنَّة لوجب قطُع لّك من وقع عليه اسُم السقة.

أما عبارة الشافيع بأن »اليشء يُنَسخ بمثله« اليت قد توهم أنه يقول بعدم نسخ السنَّة 
نُِسَخْت  لو  قيل:  بالقرآن؟  السنَُّة  تُنسُخ  هل  قائل:  قال  »فإن  يقول:  إذ  بإطالق،  بالقرآن 
ُ أن سنَّتَُه األوىل منسوخٌة بسنَِّتِه  السنَُّة بالقرآن اكنت للنيّب  فيه ُسنٌَّة تُبنيِّ
السنَّة  أن  بها  فاملراد  بمثله.«)2(  يُنَسُخ  اليشء  بأن  انلاس  احلجة ىلع  تقوم  اآلخرة، حىت 
اكنت  بالقرآن  السنَّة  نُسَخْت  »لو  يقول:  ألنه  نَسَخها،  تبنيِّ  بُسنٍَّة  منسوخٌة  أنها  يُعَرُف 
للنيّب  ...« وهو كالٌم رصيٌح يف إماكن نسِخ السنَّة بالقرآن، ولكن انلاس ال 

يمكنهم احلكم بذلك إال بوجود ُسنٍَّة أخرى تُبيِّنُه. 

أقوال  يف  نظرنا  وإذا  الكريم.  بالقرآن  السنة  نسخ  من  الشافيع  موقف  هو  هذا 
األصويلني اذلين ذكروا أن مذهب الشافيع عدم نسخ السنة بالقرآن الكريم، جندهم قد 
احتجوا عليه بأدلة تقوم ىلع أساسني، أحدهما: اإلماكن العقيل لنسخ السّنُة بالقرآن؛ ألن 
اللّك من عند اهلل تعاىل، وألن القرآن أقوى من السّنة، واألقوى ينسخ األضعف. وهذا ال 
ُحّجة فيه ىلع الشافيع؛ ألنه هو نفسه يقول بوقوع نسخ السنَّة بالقرآن؛ فهو ال يمنع من 

، كما سبق بيانه.
ً
الوقوع ال عقاًل وال رشاع

املرجع نفسه، ص223-222.  )1(
املرجع نفسه، ص110.  )2(
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األساس اثلاين: الوقوع الرشيع. ومما ذكروه يف ذلك: نسخ اتلوّجه يف الصالة إىل بيت 
املقدس باتلوّجه إىل الكعبة)1(؛ ونسخ صوم اعشوراء بصوم رمضان؛)2( ونسخ منع مبارشة 
بصالة  القتال)4(  يف  الصالة  تأخري  ونسخ  ذلك؛)3(  جبواز  رمضان  شهر  يلل  يف  الزوجات 

اخلوف؛ وغريها مما ذكروه.)5( 

فيه مع  تعارض  فإنه ال  نسخاً،  التسليم بكون مجيع ذلك  أنه حىت مع  واجلواب: 
َمَر بالعمل بتلك انلواسخ، 

َ
أ  قد عمل أو  ما ذهب إيله الشافيع؛ ألن انليب 

النسخ. فرأيه -كما سبق تفصيله- هو وقوع نسخ  ُسنَنٌ تبنيِّ وقوع ذلك  فنشأت بذلك 
نن اليت أحدثها انليّب  بعد ذلك  نن بالقرآن الكريم، وجاءت السُّ بعض السُّ

النسخ عماًل به تُلبنيِّ وقوع ذلك النسخ.

﴾، حديث رقم: 4492. ومسلم  أخرج ابلخاري يف صحيحه، كتاب تفسري القرآن، باب ﴿  )1(
يف صحيحه، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب حتويل القبلة من القدس إىل الكعبة، حديث رقم: 525. من 
حديث الرباء بن اعزب  قال: »صلينا مع انليب  حنو بيت املقدس ستة عرش، أو سبعة عرش 

شهرا، ثم رصفه حنو القبلة«.
اعئشة  حديث  من   .2001 رقم:  حديث  اعشوراء،  يوم  صيام  باب  الصوم،  كتاب  صحيحه،  يف  ابلخاري  أخرج   )2(
، قالت: »اكن رسول اهلل  أمر بصيام يوم اعشوراء، فلما فرض رمضان اكن من شاء صام 

ومن شاء أفطر«. وبنحوه أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الصيام، باب صوم يوم اعشوراء، حديث رقم: 1125.
﴾، حديث  أخرج ابلخاري يف صحيحه، كتاب تفسري القرآن، باب ﴿  )3(
رقم: 4508. من حديث الرباء بن اعزب ، قال: ملا نزل صوم رمضان اكنوا ال يقربون النساء رمضان لكه، واكن 

﴾ ]ابلقرة: 187[. رجال خيونون أنفسهم. فأنزل اهلل ﴿
أخرج أمحد يف املسند ج18، ص45، حديث 11465، طبعة الرسالة، من حديث أيب سعيد اخلدري  قال: ُحِبْسنَا   )4(

﴿ :
َ

َمْغرِِب بَِهوِيٍّ ِمَن اللَّيِْل، َحىتَّ ُكِفينَا، وََذلَِك قَْوُل اهلِل َتَعاىل
ْ
اَلِة، َحىتَّ اَكَن َبْعَد ال َنَْدِق َعِن الصَّ

ْ
يَْوَم اخل

َها، 
َّ

ْهِر فََصال قَاَم َصاَلَة الظُّ
َ
، فَأ

ً
﴾ ]األحزاب: 25[ قَاَل: »فََداَع رَُسوُل اهلِل  باَِلال

ْحَسَن َصاَلَتَها، َكَما اَكَن يَُصلِّيَها يِف 
َ
َها َوأ

َّ
، فََصال َعرْصَ

ْ
قَاَم ال

َ
َمَرُه فَأ

َ
ْحَسَن َصاَلَتَها، َكَما اَكَن يَُصلِّيَها يِف َوقِْتَها، ُثمَّ أ

َ
َوأ

﴾ َوِْف ﴿
ْ
َل اهلُل يِف َصاَلِة اخل ْن ُيزْنِ

َ
َها َكَذلَِك« ، قَاَل: وََذِلُكْم َقبَْل أ

َّ
َمْغرَِب، فََصال

ْ
قَاَم ال

َ
َمَرُه فَأ

َ
 َوقِْتَها، ُثمَّ أ

]ابلقرة: 239[. وإسناده صحيح. وأصل قصة تأخري الصالة يوم اخلندق أخرجها ابلخاري ومسلم من حديث يلع بن 
أيب طالب وفيها تأخري صالة العرص فقط.

انظر تفصيل ذلك يف: أبو حامد الغزايل، املستصىف، ج1، ص123؛ يلع بن حممد اآلمدي، اإلحاكم يف أصول األحاكم،   )5(
185/3-187 )2003م(.
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وال دايع للتفصيل يف مناقشة ما استدل به الُمنِْكُرون ىلع الشافيع؛ ألنها استدالالت 
قائمة ىلع افرتاض قول الشافيع بعدم جواز نسخ السّنة بالقرآن الكريم من حيث الوقوع، 

وهو خطأ يف الفهم عن الشافيع، كما سبق بيانه.

املطلب اثلاين: فهم علماء املذهب لرأي اإلمام الشافيع يف نسخ السنة بالقرآن
اختلف قول علماء الشافعية يف موقف إمام مذهبهم من نسخ السّنة بالقرآن؛ فذهب 
الزركيش:  قال  املنع،  واآلخر:  اجلواز،  أحدهما:  قولني:  ذلك  يف  للشافيع  أن  إىل  بعضهم 
وإمام  وسليم  إسحاق  أبو  والشيخ  الطيب،  أبو  القايض  حاكهما  قوالن:  فيها  »وللشافيع 
احلرمني، وصححوا اجلواز«)1(. وقال ابن السمعاين: »وذكر الشافيع - رضوان اهلل عليه - 
يف كتاب »الرسالة« القديمة واجلديدة ما يدل ىلع أن نسخ السنَّة بالقرآن ال جيوز. ولعله 
رّصح بذلك، ولوَّح يف موضع آخر بما يدلُّ ىلع جوازه. فخرَّجه أكرُث أصحابنا ىلع قولني: 
أحدهما: أنه ال جيوز، وهو األظهر من مذهبه. واآلخر: جيوز. وهو األوىل باحلق.«)2( وقال 
 يف أحد قويله أنه ال جيوز نسخ السنَّة بالقرآن،  اآلمدي: »املنقول عن الشافيع 

.)3(»
ً
ومذهب اجلمهور من األشاعرة واملعزتلة والفقهاء جوازه عقاًل، ووقوعه رشاع

»نص  قوهل:  املروزي  إسحاق  أيب  عن  الزركيش  نقل  فقد  املنع،  أطلق  من  ومنهم 
السنَّة، وأن الكتاب  السنَّة ال تنسخ إال  القديمة واجلديدة ىلع أن  الشافيع يف »الرسالة« 
ال ينسخ السنَّة، وال العكس.«)4( وكذلك الغزايل، إذ يقول: »قال الشافيع  ال جيوز 

نسخ السنَّة بالقرآن، كما ال جيوز نسخ القرآن بالسنَّة.«)5(.
الشافيع  السبيك يف »مجع اجلوامع« إىل عكس ما سبق، فقد نسب إىل  ابن  وذهب 
للقرآن  نسٌخ  وُجد  إذا  أنه  برشط  ولكن  بالسنَّة،  والقرآن  بالقرآن  السنَّة  بنسخ  القوَل 

بدر ادلين الزركيش، ابلحر املحيط، 118/4 )1992م(.  )1(
منصور بن حممد السمعاين، قواطع األدلة، 176/3-177 )1998م(.  )2(

يلع بن حممد اآلمدي، اإلحاكم يف أصول األحاكم، 185/3 )2003م(.  )3(
بدر ادلين الزركيش، ابلحر املحيط، 118/4 )1992م(.  )4(

أبو حامد الغزايل، املستصىف، 123/1 )د. ت(.  )5(
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وُِجَد  بالقرآن  للسّنة  نسٌخ  وُِجد  النسخ، وحيث  ذلك  يعّضد  قرآن  ذلك  وُِجَد مع  بالسنَّة 
للمحيل:  ورشحه  اجلوامع«  »مجع  منت  يف  جاء  النسخ.  ذلك  تعّضد  أخرى  سّنة  ذلك  مع 
»)قال الشافيع(  )وحيث وقع( نسخ القرآن )بالسنَّة فمعها قرآن( اعضٌد هلا يبنّي 
توافق الكتاب والسنَّة )أو( نسخ السنَّة بالقرآن )فمعه سّنة اعضدة هل تبنّي توافق الكتاب 
والسنَّة(. هذا فهمه املصنِّف من قول الشافيع  يف الرسالة ال ينسخ كتاب اهلل إال 

كتابُه ثم قال وهكذا سّنة رسول اهلل  ال ينسخها إال سنّته ...إلخ.«)1(. 

يف  هل  فالشافيع  وادلقة؛  اتلحقيق  ينقصها  اثلالثة  االتاهات  هذه  لك  أن  والواقع 
املسألة قول واحد ال قوالن، وما ظنوه إشارة إىل القولني هو يف الواقع تفصيل يف املسألة 
كما سيأيت بيانه، كما أن الشافيع لم يمنع وقوع نسخ السنَّة بالقرآن كما ظنَّه من جزم 
بذلك. أما ما ذهب إيله ابن السبيك فهو ظاهر املخالفة ملذهب الشافيع، والسيما فيما 

يتعلق بنسخ القرآن بالسنَّة.

املطلب اثلالث: موقف علماء املذهب من رأي الشافيع
كما اختلف علماء املذهب يف حتديد حقيقة رأي الشافيع يف نسخ السنَّة بالقرآن، 
خمالفته،  إىل  املذهب  علماء  من  الكثري  ذهب  فقد  ذلك.  يف  رأيه  من  موقفهم  اختلف 
ونرصوا القول جبواز نسخ السنَّة بالقرآن. قال ابن السمعاين بعد مناقشٍة ألدلة املعرتضني 
ىلع مذهب الشافيع: »واعلم أن املسألة مشلكة جداً، وقد ذهب كثري من أصحابنا إىل 

اختيار مذهبهم ]أي مذهب املخالفني للشافيع[ يف املسألة«)2(.

وقد جزم بعضهم بتخطئة الشافيع يف هذا القول مثل إلكيا اهلرايس، فقد نقل عنه 
الزركيش قوهل: »وُعدَّ ذلك من هفواته، وهفوات الكبار ىلع أقدارهم ... واملتغالون يف حمّبة 
ْن جزم أيضاً بتخطئة  الشافيع ملا رأوا أن هذا القول ال يليق به طلبوا هل حمامل...«)3(، وممَّ

جالل ادلين املحيل، رشح املحيل ىلع مجع اجلوامع، 112/2-113 )د. ت(.  )1(
منصور بن حممد السمعاين، قواطع األدلة، 172/3-173 )1998م(.  )2(

بدر ادلين الزركيش، ابلحر املحيط، 118/4-119 )1992م(.  )3(
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الشافيع: اجلويين، إذ يقول: »ال حَمَْمل لقول القائل: ال تُنَْسُخ السّنُة بالقرآن.«)1( ومن خالل 
ما سبق بيانه عن حقيقة موقف الشافيع من نسخ السّنة بالقرآن، يّتضح أن هذه اتلخطئة 

يف غري حملِّها؛ ألنها قامت ىلع اخلطأ يف إدراك حقيقة موقف الشافيع.
اخلطأ  إىل  وأشاروا  دافعوا عن مذهبه،  للشافيع، جند آخرين  ئني  املخطِّ ويف مقابل 
يف فهم كالمه، ومن ذلك قول الزركيش بعد أن نقل فقرتني من كالم الشافيع عن نسخ 
تُنسخ  السنَّة ال  أن  الشافيع  قال عن  الكالم أخذ من  َصْدِر هذا  »وِمْن  بالقرآن:  السنَّة 
َل عقب كالمه باَن هل غلط هذا الفهم. وإنما مراد الشافيع أن الرسول  بالكتاب، ولو تأمَّ
 إذا سنَّ سّنة ثم أنزل اهلل يف كتابه ما ينسخ ذلك احلكم، فال بد أن يسّن 
ىلع  احلجة  تلقوم  األوىل،  ُسنَّتَه  تنسخ  للكتاب  موافقة  أخرى  ُسنَّة    انليب 
الكتاب،  ُسنَّة منفردة ختالف  والسنَّة مجيعاً، وال تكون  بالكتاب  انلاس يف لك حكم 
وقوهل: ولو أحدث إىل آخره رصيح يف ذلك، وكذلك ما بعده. واحلاصل أن الشافيع يشرتط 
لوقوع نسخ السنَّة بالقرآن ُسنَّة معاضدة للكتاب ناسخة، فكأنه يقول: ال تنسخ السنَّة إال 
بالكتاب والسنَّة معا، تلقوم احلجة ىلع انلاس باألمرين معاً، وئلال يتوهم متوهم انفراد 
أحدهما عن اآلخر، فإن اللك من اهلل. واألصويلون لم يقفوا ىلع مراد الشافيع يف ذلك.«)2(.

وقد عرض الزركيش أقوال األصويلني من الشافعية اذلين نّبهوا ىلع حقيقة موقف 
بالقرآن، واألساس اذلي بىن عليه ذلك، ولم يقعوا يف اتلعميم  السنَّة  الشافيع من نسخ 
اذلي وقع فيه غريهم. ومنهم أبو إسحاق املروزي اذلي يقول: »نّص الشافيع يف موضع آخر 
ىلع أن اهلل ينسخ ُسنَّة رسوهل، غري أن قوهل لم خيتلف يف أن اهلل إذا نسخ ذلك لم يكن بّد 
من أن يكون لرسول اهلل  ُسنَّة تبنيِّ أن ُسنَّتَه األوىل منسوخة، إما بالسنَّة أو 
بكتاب اهلل، ألن املنع من إجازة نسخ اهلل ُسنَّة نبيِّه ئلال خيتلط ابليان بالنسخ، فتخرج 
السنن من أيدينا، فإذا انضم إىل السنَّة األوىل وإىل القرآن اذلي أىت برفعه ُسنَّة أخرى تبنيِّ 
أن السنَّة األوىل منسوخة، فقد زال ما خُيوِّف من اختالط ابليان بالنسخ، وال يباىل بعد 

عبد امللك بن عبد اهلل اجلويين، الربهان يف أصول الفقه، 254/2 )1997م(.  )1(
بدر ادلين الزركيش، ابلحر املحيط، 120/4 )1992م(.   )2(
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ذلك أيهما انلاسخ للحكم األول: الكتاب للسّنة، أو السنَّة للسّنة، وليس يف أيدينا ديلل 
واضح ىلع أنه ال ينسخ الكتاب السنَّة، كما أن السنَّة ال تنسخ القرآن ... وهذا اذلي احتج 
﴾ ]انلحل: 44[ فإذا  ٌ ملن تدبره، وذلك أن اهلل قال نلبيه: ﴿ به الشافيع بنيِّ
اكنت هذه اآلية حمتملة للخصوص، ثم جاء عنه  ما يدل ىلع ذلك، فهو بيان 
منه هلا، فإذا جعلت ناسخة هل فقد أدى ذلك إىل إبطال الوضع اذلي وضع اهلل هل نبيَّه من 

اإلبانة عن معىن الكتاب«)1(. 
وقد اكن أبو بكر الصرييف أفضل َمْن بنيَّ موقف اإلمام الشافيع من نسخ السنَّة 
بالقرآن، فقال: »...أحال أن تكون السنَّة تأيت برفع القرآن اثلابت ىلع ما بيَّنا من قيام 
األدلة، وأجاز أن يأيت القرآن برفع السنَّة، بل قد وجده، ثم قرنه بأنه البد من ُسّنة معه 
بيّنه من ُسنن انليب  ملا  القرآن مزياًل  أزال احلكم، ئلال جيوز أن جيعل عموم  أنه  تبنيِّ 
، لوهم أن يتوهم أن قوهل فاغسلوا أرجلكم مزيل حلكم مسح اخلفني...« 
رفع احلكم    اهلل  أن  يعين   ...« اخلوف:  الشافيع يف صالة  تعليقا ىلع كالم  وقال 
الرافع هو القرآن والسنَّة يه  [ هذه السنَّة، ألن  باآلية، ففَعَل ]أي الرسول 
املثبتة أن القرآن قد رفع ُحْكَم َما َسنَّه، وبيانا لألمة. أال ترى انليب  قد 
علم أن احلكم قد زال بما أمر، وصار هو الفرض يفعله امتثااًل للمفروض عليه وىلع 
أمته، وبياناً لألمة أنه قد أزيل ما سنَّه، فيعلم بُسنّته اثلانية أن اهلل قد أزال ُسنَّته األوىل 
ملا وصفت من احتمال ترتيب اآلية ىلع السنَّة، ئلال يشلك ذلك يف الرتتيب والفرض«)2(. 

املطلب الرابع: سبب االضطراب يف فهم رأي الشافيع
إىل  املتأخرين،  الشافيع، والسيما دلى  اإلمام  رأي  فهم  االضطراب يف  يعود سبب 
قون اعدة عند احلديث عن النسخ بني مسأتلني: إحداهما: ُحُصوُل  أن األصويلني ال يفرِّ
النسخ يف الواقع، أي: تغيري ُحكٍم من األحاكم يف زمن الترشيع، وهو زمن انلبّوة. واثلانية: 
الكريم،  القرآن  من  بنّص  منسوخة  أنها  نَن  السُّ من  سنَّة  ىلع  بعُد  فيما  العلماء  ُحكُم 

املرجع نفسه، 124-123/4.  )1(
املرجع نفسه، 122/4.  )2(
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نن، وهذه  السُّ بسّنة من  أو  بآية أخرى  الكريم منسوخة  القرآن  آية من  بأن  أو حكُمهم 
األحاكم يف كثري من األحيان تكون اجتهادية، ويه تقوم ىلع افرتاض اتلعارض وعدم 
إماكن اجلمع أو الرتجيح. وعدم اتلفريق بني املسأتلني هو اذلي أوقع يف االتلباس يف فهم 
النسخ  مسألة  يف  خلطا  أوقع  أنه  كما  بالقرآن،  السنَّة  نسخ  من  الشافيع  اإلمام  موقف 
يُنكر اداعء  الكريم، لكنه  بالقرآن  السّنة  يُنكر وقوع نسخ  بأخبار اآلحاد. فالشافيع ال 

وقوع ذلك النسخ دون وجود ديلل من السّنة انلبوية يثبته.
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املبحث اثلاين

نسخ القرآن بالسنَّة

يُنسخ  وإنما  القرآن،  تنسخ  السنَّة ال  بأن  للشك  يدع جمااًل  بما ال  الشافيع  رصح 
املنع  أذلك  أنهم اختلفوا بعد ذلك:  انلاقلون عنه ىلع ذلك، إال  بالقرآن، واتفق  القرآن 
بالعقل أم بالرشع؟ فنسب بعضهم إىل الشافيع أنه منع منه العقل والرشع، ونسب إيله 
بعضهم أنه إنما منع منه الرشع)1(. وقد وافق اإلمام أمحد يف رواية عنه الشافيع يف القول 

بأن السّنة ال تنسخ القرآن، ويه الرواية اليت نرصها أبو يعل الفراء يف كتاب »الُعّدة«)2(.
القرآن  العالقة بني  الشافيع ملذهبه ىلع أساسني: أحدهما: أصل  استدالل  ويقوم 

والسنَّة، واثلاين: آيات من القرآن الكريم.
األساس األول: كون السنَّة تابعة للقرآن الكريم ومبيِّنَة هل. وما دامت السنَّة َتبَعاً 
ا عند تبليغ انليّب  ملا جاء به  للكتاب فيه تأيت بمثل ما ورد يف القرآن نصًّ
القرآن، أو عند عمله به، وتأيت بما يُفسِّ ما ورد يف القرآن جمَمال عند بيان املجَمل. 
فالسنَّة يف مضمونها تابعٌة للقرآن الكريم، وما يكون تبعاً للكتاب وبياناً هل ال يمكن 
أن يقوم بنسخه. كما أن السنَّة بيان للقرآن الكريم، وابليان ال يكون باتلبديل والرفع، 
ابليان. هذا فضاًل  للقرآن تصري كأنها خرجت عن وظيفة  ناسخة  السنَّة  فإذا صارت 
عن أن القول بالنسخ - كما هو معلوم - ال يكون إال يف حال وجود اتلعارض احلقييق 
وعدم إماكن اجلمع، والقول بنسخ السنَّة للقرآن يعين ضمناً أن بينهما تعارضاً، وهو ما 

انظر: بدر ادلين الزركيش، ابلحر املحيط، 110/4-114 )1992م(؛ منصور بن حممد السمعاين، قواطع األدلة، 161/3-  )1(
162 )1998م(.

جاء يف كتاب العدة: »ال جيوز نسخ القرآن بالسنة رشاع، ولم يوجد ذلك. نص عليه  يف رواية الفضل بن   )2(
القرآن قرآن ييجء بعده، والسنة تفسِّ  القرآن؟ فقال: ال ينسخ  السنة  زياد وأيب احلارث. وقد سئل: هل تنسخ 

القرآن.« أبو يعل الفراء، العدة يف أصول الفقه، ج2، ص789-788.
وقد نسب اآلمدي القول بعدم جواز نسخ القرآن بالسنة املتواترة إىل أكرث أصحاب الشافيع، وأكرث أهل الظاهر.   

انظر: اآلمدي، اإلحاكم، ج3، ص189.
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ينفيه الشافيع يف مواضع متعددة، منها قوهل: »وأوىل أن ال يشك اعلم يف لزومها ]السنَّة 
مثال  ىلع  تري  وأنها  ختتلف،  ال  رسوهل  أحاكم  ثم  اهلل  أحاكم  أن  يعلم  وأن  انلبوية[، 

واحد«)1(.
وقد ناقش املخالفون للشافيع مذهبه بأدلة تدور حول ثالثة أمور، أحدها: اإلماكن 

العقيل، واثلاين: اتلناسب يف طريق اثلبوت، واثلالث: الوقوع. 
أما اإلماكن العقيل فخالصته أن السّنة ويٌح غري متلّو، وال يمتنع أن يكون الويح 
الغزايل: »جيوز نسخ  اللّك من عند اهلل تعاىل. يقول  املتلّو؛ ألن  املتلّو ناسخا للويح  غرُي 
القرآن بالسنَّة والسنَّة بالقرآن؛ ألن اللك من عند اهلل ، فما املانع منه؟ ولم يعترب 

اتلجانس، مع أن العقل ال حييله«)2(.
ه ىلع رأي الشافيع؛ ألنه من املعلوم أن االحتمال  والواقع أن هذا االستدالل ال يتوجَّ
. هذا فضاًل 

ً
العقيل ال يقتيض الوقوع الرشيع، فليس لك ما هو ممكن عقال واقٌع رشاع

عن أن الشافيع لم يتطرق ملسألة اجلواز واملنع عقال.
وأما اتلناسب يف طريق اثلبوت فخالصته أن السنَّة املتواترة يف مرتبة القرآن من 

حيث اثلبوت فال يمتنع كونها ناسخة هل. 
والواقع أن مسألة اتلاكفؤ يف اثلبوت، من حيث اتلواتر، خارجة عن حمّل االستدالل؛ 
الكريم،  القرآن  نسخ  ُسلطة  أصال    للنيّب  ليس  إنه  يقول:  الشافيع  ألن 
ويكون من باب أوىل عدم صّحة دعوى العلماء بعد زمن انلبّوة نسخ آية من القرآن 
نن. وبناًء ىلع ذلك يكون اتلفريق بني اتلواتر واآلحاد، وما يفيده  الكريم بسّنة من السُّ
األول من قطع واثلاين من ظّن، ال فائدة هل يف زمن انليب ، ألننا إذا قلنا إنه 
ال ُسلطة للنيب  يف نسخ أحاكم القرآن ارتفعت مسألة اتلواتر واآلحاد من 
أصلها. وحىت إذا قلنا: إن هل ُسلطة نسخ أحاكم القرآن فال عربة يف زمنه ملسألة اتلواتر 

حممد بن إدريس الشافيع، الرسالة، 173 )د. ت(.  )1(
الغزايل، املستصىف، 123/1 )د. ت(؛ وانظر تقرير اآلمدي هلذا االستدالل يف: يلع بن حممد اآلمدي،  أبو حامد   )2(

اإلحاكم يف أصول األحاكم، 185/3 )2003م(.
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واآلحاد؛ ألن الصحابة اكنوا إما يسمعون من انليب  مبارشة وهذا يفيد قطعية 
اثلبوت دليهم، أو يتناقل الصحابة كالَمه  بينهم، وهم لكهم عدول لم يكن 
ه إىل بيت  أحُدهم يشكُّ فيما ينقله غريه، وذللك حتّول الصحابة يف مسجد قباء من اتلوجُّ
وا ذلك قاطعا، ولم يرُِثْ أحٌد منهم  ه إىل الكعبة بناء ىلع خرب آحاد، وَعدُّ املقدس إىل اتلوجُّ
مسألة اآلحاد واتلواتر. وحىت القرآن الكريم اكن يُتَنَاقل بينهم باآلحاد، فقد اكن الرسول 
 يُرسل رُُسله تلعليم انلاس أمور دينهم، ومنها القرآن الكريم، واكنوا أفراداً، 
ولم يقل أحٌد إن هذا القرآن نقُل آحاٍد فال يفيد عندي القطع. فوقوع النسخ يف عرص 
انلبوة ال دخل فيه ملسألة اتلواتر واآلحاد، وإنما تدخل مسألة اآلحاد واتلواتر يف احلكم 
ملسألة اثلبوت يف صحة ما  بالنسخ فيما بعد عرص انليب ، حيث يكوُن حمل ٌّ

ىع أنه منسوخ أو ال؟ ىع أنه ناسٌخ، وهل يكافُئ يف قوة اثلبوت ما يُدَّ يُدَّ
أما مسألة الوقوع، فقد اعرتضوا ىلع رأي الشافيع بأنه قد وقع فعال نسخ القرآن 

بالسنَّة. وأهم ما استدلوا به ىلع وقوع نسخ القرآن بالسنَّة آية الوصية: ﴿
﴾ ]ابلقرة: 180[، اليت 
ابن  نقل  وقد  لوارث«)1(.  وصية  »ال   : قوهل  وهو  بالسنَّة،  نُِسَخْت  أنها  يرون 
فورك عن أيب احلسن األشعري قوهل: »ال جيوز أن يُقال إنّها نُِسَخت بآية املواريث، ألنه 
ذلك  يرى يف  الشافيع ألنه ال  اإلمام  ليس حجة ىلع  وهذا  بينهما«)2(  جُيَمع  أن  يمكن 
من انليب  بياناً  إنما جاء  املواريث وأّن احلديث  آيُة  بأن انلاسخ هو  نسخا، بل قد رّصح 

 ذللك النسخ)3(.

ِة الوََداِع: »إِنَّ  اِهيلِّ قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اهلِل  َيُقوُل يف ُخْطبَِتِه اَعَم َحجَّ
َ

َماَمَة ابل
ُ
يب أ

َ
أخرج الرتمذي عن أ  )1(

ُه، فَاَل وَِصيََّة لَِوارٍِث.« سنن الرتمذي، أبواب الوصايا، باب ما جاء ال  ْعَطى ِللُكِّ ِذي َحقٍّ َحقَّ
َ
 قَْد أ

َ
اهلَل َتبَارََك َوَتَعاىل

ُوُز لَِوارٍِث وَِصيٌَّة.« سنن ابن 
َ

ِمرَياِث، فَاَل ت
ْ
وصية لوارث. ويف سنن ابن ماجه: »إِنَّ اهلَل قََسَم ِللُكِّ َوارٍِث نَِصيبَُه ِمَن ال

ماجه، كتاب الوصايا، باب ال وصية لوارث.
بدر ادلين الزركيش، ابلحر املحيط، 109/4-110 )1992م(.  )2(

ابِْن  ، فقد أخرج ابلخاري يف صحيحه َعن  ومما يؤيد مذهب الشافيع أن هذا هو مذهب ابن عباس   )3(
َكِر ِمثْل   = ، فََجَعَل لذِلَّ َحبَّ

َ
يِْن، فَنََسَخ اهلُل ِمْن َذلَِك َما أ َوادِلَ

ْ
، َواَكنَِت الوَِصيَُّة لِل ِ

َ
َودل

ْ
َعبَّاٍس ، قَاَل: »اَكَن املاُل لِل
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األساس اثلاين: أما األساس اثلاين اذلي استند إيله الشافيع فهو آيات من القرآن 
الكريم يرى أنها تدل ىلع نيف نسخ الرسول  للقرآن الكريم، ويه:

1ـ قوهل تعاىل: ﴿
﴾ ]يونس: 15[، فقال معلِّقاً 
ىلع اآلية: »فأخرب اهلل أنه فََرَض ىلع نبيِّه اتِّباَع ما يُوَح إيله، ولم جيعل هل تبديله من تلقاء 
﴾ بياُن ما وصفُت، من أنه ال يَنَْسُخ  نفسه. ويف قوهل: ﴿
كتاَب اهلل إال كتابُه. كما اكن املبتدئ لفرضه، فهو املزيل املثبت ملا شاء منه، جل ثناؤه، 

وال يكون ذلك ألحد من خلقه«)1(.
وقد ناقش الغزايل هذا ادليلل بأنه يف غري حملِّ االستدالل، فقال: »... ىلع أنهم طابلوه 
تلقاء نفيس، وما طابلوه حبكم غري  أقدر عليه من  القرآن، فقال: ال  بقرآن مثل هذا 

ذلك، فأين هذا من نسخ القرآن بالسنَّة وامتناعه«)2(.
وهو اعرتاض وجيه؛ ألن اآلية ال تتحدث رصاحة عن النسخ، فالنسخ هو استبدال 
بقرآن آخر غري اذلي  باإلتيان  إنما طابلوه  بأحاكم أخرى، وهم  الرشعية  بعض األحاكم 
أنزل عليه من اهلل تعاىل، أو تبديله، فردَّ انليب  أنه جمرد متبع ملا يوح إيله. 

وىلع الرغم من أن اتلبديل يشرتك يف املعىن مع النسخ إال أنه ال يستلزمه.

2ـ قوهل تعاىل: ﴿
﴾ ]ابلقرة: 106[، فقال معلِّقا ىلع اآلية: »فأخرب اهلل أن نسخ القرآن وتأخري إنزاهل ال 

 بقرآن مثله«)3(. وقال تعاىل: ﴿
َّ

يكون إال
﴾ ]انلحل: 101[.

ُبَع«.  َوالرُّ ْطَر  الشَّ ْوِج  َولِلزَّ ُبَع،  َوالرُّ اثلُُّمَن  ِة 
َ
َمْرأ

ْ
لِل وََجَعَل  ُدَس،  السُّ ِمنُْهَما  َواِحٍد  ِللُكِّ  بََويِْن 

َ ْ
ِلأل وََجَعَل   ، نْثَيَنْيِ

ُ
األ َحظِّ   =

صحيح ابلخاري، كتاب الوصايا، باب ال وصية لوارث.
حممد بن إدريس الشافيع، الرسالة، 107 )د. ت(.  )1(

أبو حامد الغزايل، املستصىف، 124/1 )د. ت(.  )2(
حممد بن إدريس الشافيع، الرسالة، 108 )د. ت(.  )3(



84

وقد ناقش الغزايل هذا ادليلل بقوهل: »قد حققنا أن انلاسخ هو اهلل تعاىل، وأنه املظهر 
هل ىلع لسان رسوهل ، املفهم إيانا بواسطته نسخ كتابه، وال يقدر عليه غريه«)1(.
﴾ ]الرعد: 39[. فقال: »وقيل يف  3ـ قوهل تعاىل: ﴿
﴾: يمحو فرض ما يشاء، ويثبت فرض ما يشاء. وهذا يُْشِبُه ما قيل.  قوهل ﴿

واهلل أعلم«)2(. 
واخلالصة أن ما استدلَّ به اإلمام الشافيع من اآليات ىلع منع نسخ القرآن بالسنَّة ال 
ْخٍذ ورّد، وبناء 

َ
تنهض أن تكون نصوصاً رصحية يف االستدالل ىلع ذلك املنع، فيه حملُّ أ

عليه ال يُسلَّم هل االستدالل بتلك انلصوص. ولكن األساس اذلي استند إيله الشافيع يف 
العالقة بني القرآن والسّنة وطبيعة ابليان يف اغية الوجاهة، فالسنَّة بياٌن للقرآن الكريم 

من جهة تفصيل أحاكمه وبيان كيفية تطبيقها، وَيبُْعد أن تأيت بنسخه.
ونكتة مسألة اداعء وقوع نسخ القرآن بالسنَّة أو منعه، أن اإلمام الشافيع أعطى 
القرآن  من  واملنسوخ  انلاسخ  بيان  يه  أخرى،  وظيفًة  النسخ  وظيفة  من  بداًل  للسّنة 
السنَّة من أجلها. فالطريق إىل معرفة  الكريم، ويه جزء من وظيفة ابليان اليت جاءت 
النسخ يف القرآن - عند الشافيع - قد يُستفاد بشلك مبارش من القرآن، وقد يُستعان ىلع 
معرفته بالسنَّة انلبوية. ومثال ذلك ما ورد يف صالة الليل. قال الشافيع: »مما نقل بعض 
 من سمعت منه من أهل العلم أن اهلل أنزل يف الصالة قبل فرض الصلوات اخلمس، فقال:
﴾ ]املزمل: 1-4[، ثم  ﴿

نسخ هذا يف السورة معه، فقال: ﴿

]املزمل: 20[«.  ﴾
﴾ ناسخاً لآليات السابقة اليت أمرت بقيام نصف الليل  فاكن قوهل تعاىل: ﴿
أن  أحدهما:  معنيني:   ﴾ تعاىل: ﴿ قوهل  احتمل  ذلك  بعد  ثم  منه.  قريب  أو 

أبو حامد الغزايل، املستصىف، 124/1 )د. ت(.  )1(
حممد بن إدريس الشافيع، الرسالة، 107 )د. ت(.  )2(
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يكون فرضا ثابتا ألنه أزيل به فرض غريه. واآلخر: أن يكون فرضا نُِسَخ فيما بعد بقوهل 
ولكن   .]79 ]اإلرساء:   ﴾ ﴿ تعاىل: 
د بيشء زائد ىلع الفرض اذلي من  هذه اآلية حتتمل أن يكون معناها أن يكون اتلهجُّ
بالسنَّة ىلع  الواجُب طلُب االستدالل  ﴾. فاكن  تعاىل: ﴿ الليل يف قوهل  قيام 
 واجب من الصالة 

ّ
الراجح من املعنيني. فوجدنا سنَّة رسول اهلل  تدل ىلع أال

إال الصلوات اخلمس، فدّل ذلك ىلع أن ما غري اخلمس من الصلوات الواجبة منسوخ، 
وأن آية ]اإلرساء: 79[ ناسخة آلية ]املزمل: 20[)1(. 

املواريث  بآيات  نسخت  إنها  حيث   ،]180 ابلقرة:  ]سورة  الوصية  آية  أيضا  ومثاهل 
اليت حددت للك وارث نصيبه، وبذلك اتلحديد لم تعد هناك حاجة إىل أن يويص امليت 
فاكن  اإلرث،  من  أنصبتهم  قبل حتديد  إنما اكنت مرشوعة  للورثة  الوصية  للورثة، ألن 
أما احلديث فجاء  باملعروف.  يوزعها بني وادليه واألقربني  الرثوة   لصاحب 

ً
األمر مرتواك

بيانا لوقوع ذلك النسخ، وهو خالف ما ذهب إيله بعض العلماء من املسارعة إىل اداعء 
نسخ احلديث تللك اآلية.

حممد بن إدريس الشافيع، الرسالة، 113-116 )د. ت(.  )1(
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اخلاتمة

الكريم، وهو أن  بالقرآن  السّنة  الشافيع هل رأٌي واحٌد يف نسخ  تبنيَّ نلا أن اإلمام 
القرآن قد يرد بنسخ سّنة من ُسنن الرسول ، وعند ورود القرآن بنسخ تلك 
سنَّة  بذلك  فتنشأ  به،  بالعمل  يأمر  أو  انلاسخ  بذلك    الرسول  يعمُل  السنَّة 
بالقرآن يف زمن انلبوة،  السنَّة  النسخ وترشد إيله. فالشافيع يقرُّ بوقوع نسخ  تبنيِّ ذلك 
القرآن  من  بآية  نن  السُّ من  سّنة  نسخ  اداعء  أحد  من  يقبل  ال  انلبوة  زمن  بعد  ولكن 
السنَّة  من  يوجد  لم  فإن  إيله،  وترشد  النسخ  ذلك  تدّل ىلع  سنَّة  وُِجدت  إذا  إال  الكريم 
ما يدّل ىلع ذلك االداعء بالنسخ، ال يقبل ذلك االداعء، وُيبحث عن طريق للجمع بني 
وجه  يف  السليم  املسلك  وهو  الواقع،  يؤيُِّده  اذلي  هو  الشافيع  ومذهب  واحلديث.  اآلية 
بالسنَّة  القرآن  نسخ  بموقفه من  يتعلق  فيما  أما  النسخ.  املحمود يف داعوى  ع غري  اتلوسُّ
فرأيُه خمالٌف جلمهور من جاء بعده من األصويلني ألنه بىن موضوع النسخ ىلع أساس 
أساسا ملوضوع  ابليان  املنطق اذلي حيكم  بنوا عليه، فقد اختذ  خمالف لألساس اذلي 
النسخ، يف حني اكن اعتمادهم ىلع اإلماكن العقيل واتلاكفؤ يف قوة اثلبوت. والفرق بني 
موقف الشافيع وموقف من خالفه من األصويلني هو الواقع فرق بني املنهجني املّتبعني يف 
دراسة أصول الفقه، فالشافيع يتحدث عن النسخ كما وقع يف عرص الترشيع، وال يتعرض 
ع  اتلوسُّ فإنهم حبكم  األصويلني  من  هل  املخالفون  أما  النسخ،  يف  انلظرية  لالحتماالت 
الكبري اذلي أحدثوه يف ادلراسات األصويلة، تد جزءاً كبرياً من حديثهم يف النسخ قائماً 

ىلع االحتماالت انلظرية اليت قد ال يكون هلا وجود يف الواقع. 
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