
  

 

 

  :تعريف النسخ

﴿َ ما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ وال نبِي إِالَّ إِذَا : احلج مبعىن اإلزالة واإلبطال واإلعدام، ومنه قوله تعاىل يف سورو  :النسخ يف اللغة
و هاتآي اللَّه مكحي طَانُ ثُميي الشلْقا يم اللَّه خنسفَي هتنِيي أُمطَانُ فيى أَلْقَى الشنممبعىن يزيل ما يلقي الشيطان ت ،﴾يمكح يملع بدحضه اللَّه

 مبعىنالنسخ للشبهات اليت يلقيها على املشركني، ومنه نسخت الشمس الظل، أي أزالته وأعدمته، ونسخت الريح أثر املشي مبعىن أبطلته، و
لَيكُم بِالْحق ﴿هذَا كتابنا ينطق ع :يف سورة اجلاثية ومنه قوله تعاىل ،حتويله مع بقائه يف نفسه من مكان إىل آخر، أي نقل الشيء والنقل أخر

أي نقلت ما فيه إىل  ،منه نسخت الكتابل إىل الصحف ومن الصحف إىل غريها، وأي نقل األعماإِنا كُنا نستنِسخ ما كُنتم تعملُونَ﴾، 
وهذا التعريف هو (شرعي بدليل شرعي آخر متأخر عنه رفع حكم  :عرف بتعاريف كثرية منها :يف اصطالح األصوليني النسخ، وكتاب آخر

إظهار دليل الحق نسخ العمل ، كما هو هو إبطال العمل باحلكم الشرعي بدليل متراخ عنه، يدل على إبطاله صراحة أو ضمناً، و)األقرب
  .بدليل سابق

  :أركان النسخ

  :ن التعريف أن أركان النسخ ما يلييتبني م  
  .هو احلكم املتأخر الذي حل حمل احلكم املرفوعو: الناسخ �
  .هو احلكم املرفوع الذي بطل العمل بهو: املنسوخ �
  .خطاب الشارع الذي دل على رفع حكم شرعي بدليل حكم شرعي أخر متأخر عنه :أداة النسخ �
  .هو املكلف الذي تعلق احلكم الناسخ بفعلهو: املنسوخ له �
  :حكمته

، )مسألة ادخار اللحوم(فال مصلحة يف بقاء احلكم سباب يف وقت الرسالة اقتضتها أسباب فإذا زالت هذه األ مراعاة مصاحل الناس �
 ولُ اللَّهسقُوا«: ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصَقَالَ ردصتوا ورخادفَكُلُوا و ،فَّتي دالَّت افَّةلِ الدأَج نم كُمتيها نمإِن«.  

شق علي فعله أو تركه، وهذا التدرج أم مبا يعدم مفاجالح ما فسد من حال من يشرع هلم واقتضاء عدالة التشريع التدرج يف إص �
  .)نظام التوريثمسألة حكم اخلمر و(يقتضي التعديل والتبديل 

  .)سخ احلكم األصعب مبا هو أسهل منهن( ،إظهار فضل اهللا عليهم حىت يشكروه على نعمهالتخفيف على األمة والتيسري عليهم و �

احلكم مبساويه يف صعوبته وسهولته من ذلك نسخ فيفوز، واملنافق فيهلك وفيظهر املؤمن  عدمهالء املكلف واختباره باالمتثال وابت �
  .)مسألة تغيري القبلة(

  .بقيت لفظاد تالوة اآليات اليت نسخت حكما وإذا كان النسخ إىل أشد أو عن األجرالزيادة يف الثواب و �

  :أمثلة تشريعية على حكمة النسخ

املسلمني وفدوا على املدينة يف أيام عيد األضحى، فأراد الرسول أن يقيموا بني أخوام يف ورد أن وفوداً من : مسألة ادخار اللحوم �
سعة، فنهى املسلمني عن ادخار حلوم األضاحي حىت جتد الوفود فيها توسعة عليهم، فلما رحلوا أباح للمسلمني االدخار، وقال عليه 

  .»ة الَّتي دفَّت، فَكُلُوا وادخروا وتصدقُواإِنما نهيتكُم من أَجلِ الدافَّ«: ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصالسالم
عدالة التشريع تقتضي التدرج وعدم مفاجأة من يشرع هلم مبا يشق عليهم فعله، أو ما يشق عليهم تركه، : التدرج يف حترمي اخلمر �

كما وقع يف حكم اخلمر، فإن اهللا سبحانه وتعاىل مل يشرع حترميها يف ابتداء التشريع، ولكن  ،وهذا التدرج يقتضي التعديل والتبديل
رب بني سبحانه أن فيها إمثاً كبرياً، ومنافع للناس، وأن أمثها أكرب من نفعها، وكان هذا يئة ومتهيداً إىل حترميها، ألن الذي ضرره أك

لمني أن ال يقربوا الصالة وهم سكارى، فكان هذا متهيداً ثانياً لتحرميها واجتناا، ألن ر بالعقل أن جيتنبه، مث أمر املسذمن نفعه جي

 النسخالنسخالنسخالنسخ
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مث بعد ذلك جاء  ،أوقات الصالة متعددة ومتفرقة، فال يأمن املسلمون إذا شربوها أن يدخل عليهم وقت الصالة وهم سكارى
  .النص الصريح على أا رجس من عمل الشيطان، واألمر باجتناا

بقي فترة يف بدء اإلسالم على ما كان عليه عند العرب يف جاهليتهم، مث أخذ اإلسالم يف تعديله بالتدريج، فنسخ  :توريثال نظام �
أوالً اإلرث بالتبين، مث نسخ اإلرث بالتحالف والتآخي، مث شرعت للتوريث أحكام مفصلة، هدمت األسس اجلائزة اليت كان عليها 

  .أهل اجلاهلية يف نظام توريثهم

  :شروطهحمل النسخ و

لحتها يف زمن أن تتغري مصوحتتمل أن اليت ميكن و ،الشرعية التكليفية اجلزئية األحكامالنواهي من وحمل النسخ يكون يف األوامر 
  :ا يليهوعليه نسخ في ،النبوة بني الشدة والتيسري

  .)أصول اإلميان( األحكام االعتقادية �

  .املعامالتو املتعلقة بالعباداتاملبادئ العامة األحكام الكلية و �

  ....)بر الوالدين  -الوفاء بالعهد  - العدل  -  الصدق( أمهات الفضائل �

  ....)عقوق الوالدين  - اخليانة  - الظلم  -الكذب (حترمي أصول الرذائل  �

  .)اجلهاد ماض إىل يوم القيامة(وص احملكمة الدالة على التأبيد النص �

  .الكذب حمال على الشارعتكذيب ملن أخرب به والنص اخلربي ألن نسخه  �

  :شروط النسخ

ألنه بعد وفاة  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص القرآن أو السنة بعد وفاة الرسولفال نسخ حلكم شرعي يف  ،ن يكون احلكم املنسوخ شرعيا زمن الرسالةأ �
  .الرسول انقطع ورود النصوص واستقراء األحكام

واحلكم الثابت بالقياس ال ينسخ مبثله، ألن اتهد إذا استنبط حكماً يف واقعة  ،أن يكون دليل رفع احلكم املنسوخ خطابا شرعيا �
بطريق القياس مث استنبط بالقياس هو أو جمتهد آخر يف مثل هذه الواقعة حكماً خيالف األول، فإن هذا ليس نسخاً للحكم األول، 

  .أي خلطأ القياس السابق ،وإمنا هو إظهار لبطالن الدليل األول

  .ون دليل الناسخ متأخرا عن املنسوخ زمنياأن يك �

  .ال يعترب هذا نسخاوإال فاحلكم ينتهي بانتهاء وقته و ،أال يكون احلكم مقيدا بوقت معني �

  .الالحق تعارض حقيقي احلكميني أو الدليلني السابق وأن يكون بني �
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