
 
 :ىنا حصل الخالف بين العلماء

 .فمنهم من قال بالمشروعية,ومنهم َمن قال بالندب, وما إلى ذلك
ح والعلم عند اهلل: أن ىذا الفعل ُيشرع لنا أن نقتدي بو فيو -عليو الصالة والسالم- عمالا بالنصوص العامة اآلمرة باالقتداء, كقول اهلل  والذي يترجَّ

 {َوَما آتَا ُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُو فَانْ تَ ُهوا} :-سبحانو وتعالى
ىذه المسألة ألف بعض العلماء فيها مؤلفات خاصة بها كتاب "المحقق في علم األصول فيما يتعلق بأفعال الرسول" -صلى اهلل عليو وسلم- ألبي 

 .شامة المقدسي, وغيره من المؤلفات
 .مسألة النسخ

ا وىي النسخ,لماذا قلنا إن النسخ يتعلق بالكتاب والسنة فقط وال يتعلق بغيرىما؟  إذن عندنا مسألة مهمة جدًّ
قلنا ىذا ألن النسخ إنما ىو رفع لحكم, ورفع الحكم إنما يكون وقت الوحي, فإذا توفي النبي -عليو الصالة والسالم- انتهى النسخ, انتهى رفع 

 .الحكم, ولذلك النسخ ال يتعلق إال بالكتاب والسنة, أما اإلجماع والقياس وما إلى ذلك فهذه أمور كلها ال تنَسخ وال تُنَسخ
 .أما في اللغة فالموضوع واضح وال إشكال فيو, النسخ في اللغة ىو: الرفع واإلزالة. وىذا أمر واضح:تعريف النسخ

 فقد تعددت عبارات األصوليين في تعريف النسخ, لكن من أجملها وأوضحها وأدقها أما في االصطالح
 .وىو: رفع الحكم الشرعي الثابت في خطاب متقدم بخطاٍب آخر متراٍخ عنو

ا  .نكتب ىذا التعريف حتى يكون األمر واضحا
 .ىو: رفع حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراٍخ عنو

ا آخر ا معيناا,ثم يأتينا خطاٌب آخر متأخر عنو -نزل بعده أو ورد بعده- يثبت حكما  .لدينا في النسخ خطابان:خطاب متقدم يثبت حكما
 .إذن ىذا ىو النسخ

 .النسخ ىو عبارة عن: رفع لحكم شرعي ثبت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراٍخ عنو
 .إذا تأملنا ىذا التعريف ممكن أن ننطلق من خاللو إلى شروط النسخ, ممكن أن ننطلق من خاللو إلى بيان شروط النسخ

 .النقطة الثانية بعد التعريف: شروط النسخ
بمعنى آخر: متى يجوز لنا أن نحكم بالنسخ ىل يجوز أن نحكم بالنسخ ىكذا أو البد من شروط معينة إذا تحققنا منها وتأكدنا منها حكمنا 

 بالنسخ؟
 .البد من شروط

العقلية والعادية وما إلى ذلك فال حاجة لنا بها في ىذا الموضع :أوالا  ا شرعياا.ألن حديثنا في األحكام الشرعية, أما األحكام   .أن يكون حكما
ا لما قلنا بخطاب إذن أن يكون ماذا؟أن يكون بنصٍّ من الكتاب أو السنة  .من شروطو أيضا

ا من الشروط؛ الشرط الثاني قال: متقدم.معرفة التاريخ, بمعنى أنو إذا كان  :إذن شرط النسخ أن يثبت لدينا نص من الكتاب والسنة.طيب, أيضا
ان يظهر لنا أننا متعارضان, وال نعرف تاريخهما؛ ىل نحكم بنسخ أحدىما لآلخر ال نحكم, إذن أىم شرط من شروط النسخ: معرفة  لدينا نصَّ

 .التاريخ.مشعرة بأن ىناك أمر متقدم وىناك أمر متأخر
 من الشروط المهمة: عدم إمكان الجمع.اآلن النسخ بين اآليتين أو بين الحديثين فيو عمل بأحدىما وإبطال اآلخر أو ال؟

ا من الشروط وىو الشرط الرابع-فالشروط كثيرة لكن نذكر أىمها, الشرط الرابع: أال يكون في  طيب, ىل ىذا ىو األصل في األدلة الشرعية, أيضا
 .األخبار,أنتم تعلمون - أن الكالم إما خبر أو إنشاء.,بناء على ىذا الشرط: النسخ ال يكون في األخبار

 لماذا النسخ ال يكون في األخبار؟
ألنو يلزم من ذلك الكذب, حينما أخبرك بخبر فأقول: حصل في اليوم الفالني كذا وكذا, ومات بسبب ىذا الحريق أو الحادث  :قال العلماء

 .عشرة. آتيك بعد فترة أقول: ال, لم يحصل حريق, وإنما حصل ىواء شديد ومات ثالثة
 :ىذا اختصار لشر وط النسخ

 .أن يكون الجمع غير ممكن.الرابع: أال يكون في األخبار :الثالث,أن يكون التاريخ معلوماا :الثاني,أن يكون بنصٍّ من الكتاب والسنة :األول
 


