بسمه تعالى
المحاضرة األولى  /أصول األحكام
المرحلة الرابعة  /بنات  /بغداد
الموضوع (النسخ)  /مدرسة المادة  :د .زينب حامد أمين السامرائي

مفهوم النسخ  :رفع الحكم الشرعي المتقدم بدليل شرعي متأخر .
س /هل النسخ واقع في نصوص الشريعة االسالمية
ج /أتفق جمهور العلماء على جواز النسخ ووقوعه  ،عدا ما نقل عن أبي مسلم
االصفهاني إذ اعتبره من باب التخصيص  .وقد استدل جمهور العلماء على وقوع
النسخ بأدلة كثيرة منها  :نسخ التوجه الى بيت المقدس في الصالة  ،وجعلها الى
الكعبة حيث بقي رسول هللا وأصحابه  11شهرا بعد هجرتهم الى المدينة المنورة
ب
يتوجهون في صالتهم الى بيت المقدس  ،حتى نزل قوله تعالى َ { :قد َن َرى َت َقلُّ َ
ك َشط َر ال َمس ِج ِد ال َح َرام َو َحي ُ
ث َما
ضا َها َف َو ِّل َوج َه َ
ك قِبلَة َتر َ
ك فِي ال َّس َما ِء َفلَ ُن َولِّ َي َّن َ
َوج ِه َ
ِ
ُون أَ َّن ُه ال َح ُّق مِن َرب ِِّهم َو َما
اب لَ َيعلَم َ
ِين أُو ُتوا ال ِك َت َ
ُكن ُتم َف َولُّوا وُ جُو َه ُكم َشط َرهُ َوإِنَّ الَّذ َ
َّ
ون} [البقرة  ، ]111 :ومن األمثلة كذلك عقوبة الزنى التي
هللا ُ ِب َغافِل َعمَّا َيع َمل ُ َ
تضمنها قوله تعالى َ { :و َّ
ِين ال َفا ِح َش َة مِن ِن َسا ِئ ُكم َفاس َتش ِه ُدوا َعلَي ِهنَّ أَر َب َعة
الالتِي َيأت َ
ت أَو َيج َع َل َّ
ت َح َّتى َي َت َو َّفاهُنَّ ال َمو ُ
هللا ُ لَهُنَّ َس ِبيال}
مِن ُكم َفإِن َش ِه ُدوا َفأَمسِ ُكوهُنَّ فِي ال ُبيُو ِ
[النساء  ]11 :فنسخ هذا الحكم الشرعي بحكم شرعي متأخر وهو الجلد لغير
الزا ِن َي ُة َو َّ
المحصن الوارد في قوله تعالى َّ { :
الزانِي َفاجلِ ُدوا ُك َّل َواحِد مِن ُه َما مِا َئ َة َجل َدة
اّلل َوال َيو ِم اْلخ ِِر َول َيش َهد َع َذا َب ُه َما
ون ِب َّ ِ
ِين َّ ِ
هللا إِن ُكن ُتم ُتؤ ِم ُن َ
َو َال َتأ ُخذ ُكم ِب ِه َما َرأ َفة فِي د ِ
ِين} [النور . ]2 :
َطا ِئ َفة م َِن المُؤ ِمن َ
س /ماالحكمة من النسخ ؟
ج /الجواب موجود نصا من ص 124الى . 134
س /ما شروط النسخ ؟
جُ /تحفظ النقاط السبعة من ص 134الى ص. 132
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أنواع النسخ :
أوال  :نسخ الكتاب بالكتاب
ال خالف في جواز نسخ الكتاب بالكتاب ووقوعه عند جمهور العلماء
أمثلته :
ِب َعلَي ُكم إِ َذا
 ان الوصية كانت للوالدين واألقربين واجبة بقوله تعالى ُ { :كت َ
ض َر أَ َحدَ ُك ُم ال َمو ُ
ين ِبال َمعرُوفِ
ت إِن َت َر َك َخيرا ال َوصِ َّي ُة لِل َوالِدَي ِن َواألَق َر ِب َ
َح َ
ِين} [البقرة  ]184 :وقد نسخ هذا النص بآيات المواريث
َحقا َعلَى ال ُم َّتق َ
الواردة في سورة المائدة .
الزانِي َال َين ِك ُح إِ َّال َزا ِن َية أَو مُش ِر َكة َو َّ
 قوله تعالى َّ { :
الزا ِن َي ُة َال َين ِك ُح َها إِ َّال َزان
ِين} [النور  ]3 :وهذا نص صريح في
ك َعلَى المُؤ ِمن َ
أَو مُش ِرك َوحُرِّ َم َذلِ َ
تحريم نكاح الزانية لغير الزاني فيتعارض مع قوله تعالى َ { :وأَن ِكحُوا األَ َيا َمى
ِين مِن عِ َبا ِد ُكم َوإِ َما ِئ ُكم إِن َي ُكو ُنوا فُ َق َرا َء يُغن ِِه ُم َّ
هللاُ مِن َفضلِ ِه
مِن ُكم َوالصَّالِح َ
َو َّ
هللا ُ َواسِ ع َعلِيم} [النور  ]32 :الظاهر في حل زواج األيم ولو كانت زانية
وقد دفع هذا التعارض بينهما بالحكم بأن النص الثاني ناسخ لألول إذ العمل
بالنص األول كان لفترة ثم عدل عنه الى مقتضى النص الثاني .

ثانيا /نسخ السنة بالسنة
ال خالف بين العلماء على وقوع نسخ السنة بالسنة المثل بالمثل كأن يكونان
متواترين أو مشهورين او آحاديين  ،والمثل باألعلى كأن يكون المنسوخ آحاديا
والناسخ متوترا أو مشهورا .
األمثلة :
 نهي النبي عن زيارة القبور ألن العرب كانوا أهل وثنية وعبادة أصنام
فكان من الحكمة ان يباعد بينهم وبين أي عمل يمكن ان يوصلهم الى
الوثنية فلما استقرت دعائم التوحيد أباح لهم النبي الزيارة لما في من
العظة والتذكير .
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 وضوء النبي وأمره به من أكل ما مسته النار وترك الوضوء منه فإنهما
يتعارضان وقد دفع التعارض بالحكم بأن ترك الوضوء من أكل ما مسته
النار يعتبر ناسخا لألمر بالوضوء .
ثالثا ً  /نسخ السنة بالكتاب
أختلف األصوليون في وقوع نسخ السنة بالكتاب على قولين
أوال  /قول الجمهور  /قالوا يقع وهو جائز ومن األمثلة عليه
 نسخ أستقبال القبلة من بيت المقدس بالسنة الثابتة .
 ما ورد في وثيقة صلح الحديبية الذي تم في السنة السادسة للهجرة بين قريش
والنبي وصحابته من أنه أذا أتى محمدا واح ُد منهم بغير إذن وليه رده محمد
اليه ومن أتى قريشا م أصحاب محمد لم يرده فعارض هذا ما ورد في قوله
ات ُم َها ِج َرات َفام َت ِح ُنوهُنَّ َّ
ِين آ َم ُنوا إِ َذا َجا َء ُك ُم المُؤ ِم َن ُ
هللا ُ أَعلَ ُم
تعالى { َيا أَ ُّي َها الَّذ َ
ار َال هُنَّ حِل لَهُم َو َال
ِبإِي َمان ِِهنَّ َفإِن َعلِم ُتمُوهُنَّ مُؤ ِم َنات َف َال َتر ِجعُوهُنَّ إِلَى ال ُك َّف ِ
ون لَهُنَّ َوآ ُتوهُم} [الممتحنة  ]14 :فدفع التعارض بينهما بالحكم بأن
هُم َي ِحلُّ َ
اْلية ناسخة لما ثبت بالسنة .
ثانيا  /ذهب بعض األصوليون الى عدم وقوعه وجوازه ومنهم اإلمام الشافعي
وذلك ألنه خشي أن تترك السنن للهوى وأختالف أحتماالت النسخ بالقرآن لذلك
رأى أنه ال بد أن تكون سنة تبين ما وقع من نسخ شئ من السنة بالقرآن بأن
يعلن النبي عمله بالحكم الجديد فيكون ذلك مثبتا للنسخ .

رابعا ً  /نسخ الكتاب بالسنة
أختلف فيها األصوليون على قولين :
األول  :ذهب الجمهور الى جواز ان ينسخ القرآن بالسنة المتواترة  ،وتوسع
الحنفية فأجازوا نسخ القرآن بالسنة المشهورة وتوسه ابن حزم فأجاز النسخ بخبر
اْلحاد ومن األمثلة :
 آية الوصية لوالدين واألقربين فإنها نسخت بحديث " ال وصية لوارث "
 قوله تعالى { :قُل َال أَ ِج ُد فِي َما أُوح َِي إِلَيَّ م َُحرَّ ما َعلَى َطاعِ م َيط َع ُم ُه}
[األنعام  ]111 :تفيد إباحة أكل ما عدا ما ذكر في اْلية فنسخ بعض هذا
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بأحاديث نهي النبي عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من
الطيور .
الثاني  :ذهب بعض الفقهاء الى منع نسخ الكتاب بالسنة مطلقا مستندين بقوله
تعالى { :قُل َما َي ُكونُ لِي أَن أ ُ َب ِّدلَ ُه مِن تِل َقا ِء َنفسِ ي} [يونس  ]11 :وقوله تعالى َ { :ما
هللا َعلَى ُك ِّل َشيء َقدِير}
َنن َسخ مِن آ َية أَو ُننسِ َها َنأ ِ
ت ِب َخير مِن َها أَو مِثلِ َها أَلَم َتعلَم أَنَّ َّ َ
[البقرة  ]141 :وقد أجاب الجمهور عن اْلية األولى بأن النبي ال يبدل من تلقاء
نفسه وانما يكون ذلك بما يكون للنبي من منزلة البيان واْلية أيضا ظاهرة في أن
المراد بالتبديل الرسم والتالوة وهو غير مراد هنا بل المراد نسخ الحكم الذي ورد
في اْلية بحكم ترد به السنة  .أما اْلية الثانية في ال تؤدي من المعاني اال ان الناسخ
خير من المنسوخ أو مثله بالنسبة للعبادة تفضال من هللا الذي يعلم بحكمته ما يصلح
امرهم فهي اذن ال تنهض ان تكون سندا للقائل بعد م الجواز .

خامسا  :نسخ االجماع والنسخ به ( مطلوب الكل )
سادسا  /نسخ القياس والنسخ به ( مطلوب الكل ) .
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االجتهاد :
هو بذل الفقيه وسعه في استنباط االحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية .
شروط االجتهاد :
تعداد الشروط الخمسة مع شرح واحدة منها فقط .
س /هل يصح االجتهاد في كل عصر ؟
ج /نعم يصح اذا توفرت شروط االجتهاد في شخص ما كان أهال لالجتهاد بصرف
النظر عن العصر الذي وجد فيه فإن االجتهاد ال يختص بأناس دون آخرين وال يتقيد
بزمان دون زمان إذ باب االجتهاد مفتوح وسيبقى ما دامت هناك حياة وما دام في
المعمورة مكلفون وهذا هو الذي يحكم به العقل ويقتضيه تطور الحياة وبه يتحقق
عموم الشريعة وخلودها .
س /ما هي األمور التي ال يجوز فيها االجتهاد ؟
ج/
 األحكام التي ورد فيها نص قطعي الثبوت والداللة أو سنة متواترة مثل الحكم
بجلد الزاني والزانية مئة جلدة والقاذف ثمانين وتحديد أنصبة الورثة وغير
ذلك من العقوبات والكفارات المقدرة في الكتاب ومثل صفة االصالة
ومواقيتها ومناسك الحج .
 االحكام التي قام إجماع من الفقهاء عليها كبطالن عقد زواج المسلمة من
غير المسلم .
س /ما هي االمور التي يجوز فيها االجتهاد ؟
ج/
 االحكام التي ورد فيها نص ظني الثبوت والداللة معا كأن يكون مصدر
الحكم حديثا روي بطريق اْلحاد ولم يكن قطعي الداللة .
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 األحكام التي ورد فيها نص قطعي الثبوت ظني الداللة من كل نص يحتمل
لفظه أكثر من معنى واحد أو التي ورد فيها نص ظني الثبوت قطعي لداللة .
 أحكام الوقائع مما لم يتناوله نص أو اجماع فيبحث عن حكمها بطريق القياس
او المصالح المرسلة او العرف او االستصحاب او غيرها من ادلة االحكام .
س /ما هو حكم االجتهاد ؟
ج /اذا وقعت الحادثة وسئل عنها المجتهد كان فرضا عليه عينا ان يجتهد للوصول
الى حكم الواقعة المسؤول عنها ان خاف فواتها على غير الوجه السليم فإن لم يخف
فواتها على غير الوجه السليم وكان يوجد غيره من المجتهدين كان االجتهاد فرض
كفاية عليه وعلى غيره فإن قام به واحد سقط التكليف عنهم لحصول المقصود بفتوى
واحد منهم .
أ ما اذا لم تقع الحادثة ولكن سئل عنها على سبيل افتراض وقوعها فإن االجتهاد فيها
غير واجب لكنه مندوب استعدادا للنوازل .
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