بسم هللا الرحمن الرحيم
(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
)"على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي
جواب سؤال
الناسخ والمنسوخ
আল মাওযারিরি إلى
:السؤال
Question is,
We have discussed about our method to re-establishing the Khilafah with a
brother. I was answered by a brother that to do political non-violent actions and
seeking Nusrah in Mecca before Hijrah was abrogated by the Quranic ayah which is,

َّ ص َال َة َوآ ُتوا
ٌ ِب َعلَ ْي ِه ُم ا ْلقِ َتال ُ إِ َذا َف ِر
يق ِّم ْن ُه ْم
َ الز َكا َة َفلَ َّما ُكت
َّ ﴿أَلَ ْم َت َر إِ َلى الَّذِينَ قِيل َ َل ُه ْم ُك ُّفوا أَ ْي ِد َي ُك ْم َوأَقِي ُموا ال
َّ ش َي ِة
ْ ش َّد َخ
َ ََّللاِ أَ ْو أ
ْ اس َك َخ
َ َي ْخ
ب قُ ْل
ٍ ش َي ًة َو َقالُوا َر َّب َنا لِ َم َك َت ْب َت َعلَ ْي َنا ا ْلقِ َتالَ لَ ْو ََل أَ َّخ ْر َت َنا إِلَ ٰى أَ َج ٍل َق ِري
َ ش ْونَ ال َّن
﴾“ َم َتا ُع ال ُّد ْن َيا َقلِيل ٌ َو ْاْلخ َِرةُ َخ ْي ٌر لِّ َم ِن ا َّت َق ٰى َو ََل ُت ْظلَ ُمونَ َفت ًِيالHast thou not turned Thy vision
to those who were told to hold back their hands (from fight) but establish
regular prayers and spend in regular charity? When (at length) the order for
fighting was issued to them, behold! a section of them feared men as - or even
more than - they should have feared Allah: They said: "Our Lord! Why hast
Thou ordered us to fight? Wouldst Thou not Grant us respite to our (natural)
term, near (enough)?" Say: "Short is the enjoyment of this world: the Hereafter
is the best for those who do right: Never will ye be dealt with unjustly in the
very least!” [Nisa: 77]
In this ayah Allah ordered to do Jihad which abrogated previous Hukm (holding
back their hands). So what will be the answer to those brother I give. Jazakallahu
Khair my brother.
From Your Brother,
Asif Sulaiman

:الجواب
,وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته
 ولهذا ظن أن فرض الجهاد في المدينة هو, يبدو أن الذي سألك عنده التباس في موضوع النسخ:ًأوَل
 وذلك ألن النسخ, وحقيقة األمر أن ال نسخ,نسخ لعدم إذن الرسول صلى هللا عليه وسلم بالجهاد في مكة
 ثم يأتي بعد ذلك خطاب عام من الشارع يمنع,يكون عندما يرد خطاب عام من الشارع يكلفنا فيه بعمل
 ودون إمكانية, ويكون التعارض من كل وجه,استمرار ما ثبت من حكم الخطاب الشرعي العام السابق
 غير مختلفة, وتكون ظروف الخطاب السابق أو الحالة التي عالجها الخطاب السابق,الجمع بين الخطابين
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عن ظروف وحالة الخطاب الالحق ,وإال كان كل خطاب خاصا ً بظروفه وحالته ...ولتوضيح ذلك فإني
أذكر لك أمثلة:
 -1أمثلة على النسخ:
اء َفلَ ُن َولِّ َي َّن َك قِ ْب َل ًة
س َم ِ
أ -نسخ وجوب التوجه إلى القدس بالتوجه إلى الكعبةَ ﴿ :قدْ َن َرى َت َقلُّ َب َو ْج ِه َك فِي ال َّ
ش ْط َر ا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح َر ِام َو َح ْي ُ
ث َما ُك ْن ُت ْم َف َولُّوا ُو ُجو َه ُك ْم َ
ضاهَا َف َول ِّ َو ْج َه َك َ
ش ْط َرهُ﴾ فظروف وحالة التوجه
َت ْر َ
إلى القبلة األولى والقبلة الثانية هي واحدة بالنسبة للمصلي...
ب -نسخ النهي عن زيارة القبور والسماح بهاُ « :ك ْن ُ
ور أََل َف ُزو ُروهَا» وكذلك
ت َن َه ْي ُت ُك ْم َعنْ ِز َي َ
ار ِة ا ْلقُ ُب ِ
هنا فظروف وحالة زيارة القبور وعدم زيارتها هي واحدة...

فكل هذه األمثلة يقع النسخ فيها ألنها خطاب عام موجه للمسلمين ,وظروف الخطاب السابق والالحق
واحدة ,والتعارض بينهما من كل وجه ,أي ال يمكن الجمع بينهما ,ومن ثم يكون الخطاب الالحق ناسخا ً
للخطاب السابق.
 -2أمثلة على عدم النسخ:
 الصيام فرض على القادر:ت﴾
ص َيا ُم َك َما ُكت َِب َعلَى الَّذِينَ مِنْ َق ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم َت َّتقُونَ أَ َّيا ًما َم ْعدُودَا ٍ
﴿ َيا أَ ُّي َها الَّذِينَ آ َم ُنوا ُكت َِب َعلَ ْي ُك ُم ال ِّ
 وللمريض أو من هو على سفر فيجوز له الفطر:ين.﴾...
س َف ٍر َف ِع َّدةٌ مِنْ أَ َّي ٍام أ ُ َخ َر َو َعلَى الَّذِينَ ُيطِ يقُو َن ُه فِدْ َي ٌة َط َعا ُم م ْ
ضا أَ ْو َعلَى َ
﴿ َف َمنْ َكانَ ِم ْن ُك ْم َم ِري ً
ِس ِك ٍ
فهنا ال يقال إن اآلية الثانية نسخت األولى ,وإنما يقال كل حكم يطبق على ظرفه وحالته ,فالصيام
فرض على صحيح الجسم المقيم ,ولكن الفطر جائز للمريض أو الذي هو على سفر ,أو يقال خطاب اآلية
األولى عام للمسلمين وخطاب اآلية الثانية خاص بالمريض أو المسافر...
ثانيا ً :بالنسبة لآلية الكريمة موضوع السؤال ,فليس فيها نسخ ,فظروف المسلمين في مكة أنهم كانوا
مستضعفين ...يعذبون ويعيشون تحت سلطان الكفار ,فلحكمة يعلمها هللا لم يفرض عليهم الجهاد ...ولذلك
لم يأذن الرسول صلى هللا عليه وسلم لذلك النفر من المسلمين بالقتال عندما استعجلوه في مكة ...أخرج
الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط البخاري :عن عكرمة ,عن ابن عباس رضي هللا
عنهما ,أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له ,أتوا النبي صلى هللا عليه وسلم فقالوا :يا نبي هللا كنا في عز
ونحن مشركون ,فلما آمنا صرنا أذلة .فقال« :إِ ِّني أُم ِْر ُ
ت ِبا ْل َع ْف ِو َفال ُت َقاتِلُوا ا ْل َق ْو َم» فلما حوله إلى المدينة,
ص َال َة َوآ ُتوا
أمره بالقتال ,فكفوا ,فأنزل هللا تبارك وتعالى ﴿أَلَ ْم َت َر إِلَى الَّذِينَ قِيل َ لَ ُه ْم ُك ُّفوا أَ ْي ِد َي ُك ْم َوأَقِي ُموا ال َّ
يق ِم ْن ُه ْم َي ْخ َ
َّ
الز َكا َة َف َل َّما ُكت َِب َع َل ْي ِه ُم ا ْلقِ َتال ُ إِ َذا َف ِر ٌ
اس ﴾...ومفهوم اآلية أن ال نفعل فعلهم أي ال
ش ْونَ ال َّن َ
نستعجل فرض أمر ثم إذا فُرض نتباطأ في تنفيذه فنكون من الملومين...
وهكذا فألنَّ الظروف مختلفة قلنا َل نسخ ،وإنما حكم مكة حالة خاصة لم يفرض َّللا فيها قتال الكفار
تلك األيام لحكمة يعلمها العليم الحكيم ...أما في المدينة فقد فرض َّللا فيها الجهاد ومنذ ذلك التاريخ
ماض إلى يوم القيامة واألدلة على ذلك:
فالجهاد ٍ

اض َم َع ْال َبرِّ َو ْال َفا ِج ِر لِ َق ْو ِل ال َّن ِبيِّ صلى هللا عليه
 أفرد البخاري بابا ً في صحيحه سمّاهَ ( :باب ْال ِج َها ُد َم ٍوسلم ْال َخ ْي ُل َمعْ قُو ٌد فِي َن َواصِ ي َها ْال َخ ْي ُر إِلَى َي ْو ِم ْال ِق َيا َمةِ).
َ
ارقِيُّ أَنَّ
 وأخرج البخاري في صحيحه قال َح َّد َث َنا أبُو ُن َعي ٍْم َح َّد َث َنا َز َك ِريَّا ُء َعنْ َعام ٍِر َح َّد َث َنا عُرْ َوةُ ْال َب ِال َّن ِبيَّ صلى هللا عليه وسلم َقا َل «ا ْل َخ ْيل ُ َم ْعقُو ٌد فِي َن َواصِ ي َها ا ْل َخ ْي ُر إِ َلى َي ْو ِم ا ْلقِ َيا َم ِة ْاألَ ْج ُر َوا ْل َم ْن َن ُم» وأخرجه
مسلم كذلك.
وكلمة (الخيل معقود في نواصيها) هو كناية عن الجهاد.
 وأخرج البيهقي في السنن الكبرى عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللاَّ
عليه وسلم « َث ٌ
الم
ان ،ا ْل َك ُّ
الث مِنْ أَ ْ
ص ِل اإلِي َم ِ
ف َع َّمنْ َقال َ َل إِلَ َه إَِل َّللاَُ ،ل ُي َك ِّف ُرهُ بِ َذ ْنبٍَ ،وَل ُي ْخ ِر ُج ُه ِمنَ اإلِ ْس ِ
اض ُم ْن ُذ َب َع َثنِي َّ
ِب َع َم ٍلَ ،وا ْل ِج َها ُد َم ٍ
َّللا ُ َع َّز َو َجل َّ إِلَى أَنْ ُي َقاتِل َ آ ِخ ُر أ ُ َّمتِي الد ََّّجالَ َل ُي ْبطِ ل ُ ُه َج ْو ُر َجائ ٍِر َوَل َعدْ ل ُ
َار».
َعاد ٍِلَ ،واإلِي َمانُ ِباألَ ْقد ِ
ماض إلى يوم القيامة َل ُينسخ وَل ُيع َّطل ،فكل حاكم مسلم ،سواء أكان خليفة أم لم
وهكذا فالجهاد
ٍ
يكن ،إذا أعلن جهاد الكفار فإ َّنه ُيجاهَد معه لقتال الكفار ،و ُيجزى المجاهدون عند َّللا وفق نياتهم...
ثالثا ً :ويبدو أن الذي سألك أو ناقشك في اآلية أراد أن يقول لك( :لماذا ال يستعمل حزب التحرير
الجهاد في عمله إلقامة الخالفة علما ً بأن عدم القتال في مكة قد ُنسخ في المدينة؟) وكأنه اختلط عليه الجهاد
والعمل إلقامة الخالفة فظنهما مسألة واحدة ,وهذا ظن خاطئ ,وقد سبق أن أجبنا في  2013/9/22على
سؤال وصلنا حول هذا الموضوع ,وأنقل لك بعض ما جاء في الجواب ,ففيه زيادة توضيح للذي ناقشك
في المسألة فلعله يهتدي إلى أرشد األمر بإذن َّللا:
(الجواب :إن في هذا السؤال أموراً عدة تحتاج إلى بيان:
 -1إن األدلة الواردة ,سواء أكانت من الكتاب أم من السنة ,هي واجبة االتباع على وجهها ,وال فرق
بين األدلة الواردة في مكة المكرمة وبين األدلة الواردة في المدينة المنورة.
 -2إن األدلة المطلوبة هي األدلة على المسألة وليس األدلة على غير المسألة:
أ -مثالً إذا أردت معرفة كيف أتوضأ ,فإني أبحث عن أدلة الوضوء حيث كانت ,سواء أنزلت في مكة
أم في المدينة ,ويُستنبط الحكم الشرعي منها وفق األصول المتبعة ...ولكني ال أبحث عن أدلة الصيام آلخذ
منها حكم الوضوء وكيفيته!
ب -ومثالً إذا أردت معرفة أحكام الحج ,فكذلك أبحث عن أدلة الحج حيث كانت ,سواء أنزلت في مكة
أم في المدينة ,ويُستنبط الحكم الشرعي منها وفق األصول المتبعة ,ولكني ال أبحث عن أدلة الصالة آلخذ
منها حكم الحج وكيفيته!
ج -ومثالً إذا أردت معرفة أحكام الجهاد :على العين أو على الكفاية ,في الدفاع أو ابتداء ,وما يترتب
على الجهاد من أحكام الفتح ونشر اإلسالم ,الفتح عنو ًة أو صلحاً ...فإني أبحث عن أدلة الجهاد حيث كانت,
سواء أنزلت في مكة أم في المدينة ,ويُستنبط الحكم الشرعي منها وفق األصول المتبعة ,ولكني ال أبحث
عن أدلة الزكاة آلخذ منها حكم الجهاد وتفاصيله!
د -وهكذا في كل مسألة ,فإنه يُبحث عن أدلتها حيث وردت في مكة أو في المدينة ,ويؤخذ الحكم
الشرعي للمسألة من هذه األدلة وفق األصول المتبعة.

 -3وا آلن نأتي إلى مسألة إقامة الدولة اإلسالمية ,ونبحث عن أدلتها ,سواء أنزلت في مكة أم في
المدينة ,ونستنبط الحكم الشرعي منها وفق األصول المتبعة.
إننا ال نجد أي أدلة إلقامة الدولة اإلسالمية إال التي بينها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في سيرته في
مكة المكرمة ,فقد دعا إلى اإلسالم سراً ,فأوجد كتلة مؤمنة صابرة ...ثم أعلنها بين الناس في مكة وفي
المواسم ...ثم طلب نصرة أهل القوة والمنعة ,فأكرمه هللا سبحانه باألنصار ,فهاجر إليهم وأقام الدولة.
هذه هي أدلة إقامة الدولة ,وال توجد أدلة غيرها ,فالرسول صلى هللا عليه وسلم بيَّنها لنا في سيرته
بيانا ً شافياً ,وعلينا التزامها ,فالموضوع ليس دوراً مكيا ً قبل فرض الجهاد ,ودوراً مدنيا ً بعد فرض الجهاد,
بل هو البحث عن أدلة إقامة الدولة ,وهي ليست إال في مكة إلى أن هاجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
إلى المدينة وأقام الدولة.
وهي شيء والجهاد شيء آخر ,وكما قلنا فإن أدلة إقامة الدولة تؤخذ من مظانها ,وأدلة الجهاد تؤخذ
من مظانها ,وهذه غير تلك وال تتوقف الواحدة على األخرى ,ولهذا ال يتعطل الجهاد بعدم وجود دولة
الخالفة...
وكذلك ال ي َّ
ُعطل العمل إلقامة الخالفة بسبب تعطيل الحكام للجهاد...
وعليه فالجهاد ماض ,والعمل للخالفة ماض إلى أن تقام ,وال يتوقف أحدهما على اآلخر ,فهما
مسألتان ,ويبحث لكل مسألة عن أدلتها الشرعية ,ويستنبط منها الحكم الشرعي الخاص بالمسألة وفق
األصول المتبعة .)...انتهى
وإني آلمل أن يكون في ذلك ما يكفي إلقناع الذي ناقشك فيهتدي إلى أرشد األمر إن شاء هللا.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
 18ربيع األول 1440هـ
الموافق 2018/11/26م
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