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 مبحث نسخ 
 نيب در ما و شد گفته بحث اساس اما شود مطرح گريد مباحث آن ليذ در شديم گرچه عيطبا به اوامر تعلق بحث در

 در مخصوصاً امام حضرت با هم ياديز يهابخش يول بود متفاوت مقدار كي كه ميشد ليتفص به قائل قسم سه آن
 .بود هماهنگ رياخ يهاقسمت

 مقدمه. 1
 دايپ اختصاص بحث نيا به هم جلسه چند قاعدتاً و است شده مطرح هم هيكفا در كه ميشويم يگريد بحث وارد
 يزيچ وجوب مدآ يليدل اگر كه است نيا است مطرح ديجد بحث نيا در كه يسؤال. است نسخ بحث آن و كرد خواهد

 يباق عام يمعنا به جواز ،اول ليدل وجوب نسخ از بعد ايآ ،كرد نسخ را وجوب آن آمد يگريد ليدل بعد كرد افاده را
 .رفت حكم نييتع يبرا يگريد ليدل سراغ به ديبا و كرد استفاده شودينم را يزيچ ليدل از يكل طور به نكهيا اي مانديم

 .كنم عرض را نكته دو ميبپرداز مطلب نيا رهابدر بحث هب نكهيا از قبل

 نكته اول
 بحث در نظر دو و است بحث محل ،نه اي است شده واقع اي است درست نسخ ايآ نكهيا اصل كه است نيا نكته كي
 يآقا قاعدتاً .است ييخو يآقا انيالب ريتفس است شده يبررس مسئله نيا خوب كه ييجاها از ديشا .دارد وجود نسخ

 است نيا بحث كي ،دارد وجود بحث دو نسخ بحث در ديگرعبارتبه. اندكرده بحث را هانيا يقرآن علوم در هم معرفت
 دو هم سؤال دو هر در. است نشده واقع اي است شده واقع كه است نيا دوم بحث. ستين زيجا اي است زيجا نسخ كه
 و دارد امكان نسخ نديگويم يبعض .هست نظر دو ،است جواز و امكان از الؤس كه اول سؤال در .دارد وجود هينظر
 طيشرا و اوضاع و احوال به معالِ كه است ييجا در نسخ نديگويم كه است نيا هم نآ علت .ندارد نديگويم هم يبعض

 ايآ است ممكن نسخ كه ميشد نيا به قائل اگر كه است نيا دوم سؤال .ستين نيچن خداوند و ميحك يموال و نباشد
 .اندكرده بحث يليخ ييخو يآقا جا نيا در .ندارد اي دارد وجود نسخ يبرا ييهامثال ادله و اتيروا متن در واقعاً

 ،موارد آن كه اندداده جواب ينحو به را نسخ يهامثال همه ييخو يآقا مثل هم يكسان اما ميدار نسخ ديگويم مشهور
  .است نشده واقع نسخ اندگفته دوم سؤال به پاسخ در است زيجا نسخ نكهيا ولو نيبنابرا .ستين نسخ مثال

 فقها و نيمفسر مشهور .است مثبت پاسخ سؤال دو هر در مشهور دگاهيد .است مشهور دگاهيد آن بر بنا نجايا بحث
 نيا .است نسخ مقوله به مثبت پاسخ بر يمبتن بحث نيا .است شده واقع هم و است ممكن نسخ هم نكهيا به هستند قائل
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 ارزش او يبرا بحث نيا ،است نشده واقع يول است زيجا ديبگو اي ستين زيجا ديبگو يكس اگر. بود مقدمه در نكته كي
 .دارد مصداق واقعاً مشهور هينظر بر بنا اما ،شوديم يفرض و ندارد يعمل و ينيع

  نكته دوم
 وجوب بر دال منسوخ كه است يينجاآ . بحثميكنيم بحث نسخ از يخاص قسم درباره نجايا كه است نيا دوم مطلب

 در نسخ موارد از قسم نيا .كنديم چه رفع كه ميكن بحث ميخواهيم حاال كه كنديم حكم آن رفع ديآيم ناسخ و است
 ناسخ و است حرمت منسوخ كه است نيا هم گريد نوع كي .دارد هم گريد موارد نسخ اال و است بحث محل نجايا

 نسبت نيبنابرا .دارديم بر را جواز ناسخ و است جواز منسوخ كه دارد وجود يسوم نوع نكهيا اي دارديم بر را حرمت
 بحث را قسم كي ،اقسام و انواع آن نيب از كه دارد ياقسام و انواع ناسخ و منسوخ داللت نوع و منسوخ و ناسخ نيب
 را امر آن ناسخ و است آمده يالزام و يوجوب امر كي يعني ،است وجوب بر دال منسوخ كه است نيا قسم آن و ميكنيم

 اقسام ،دارد يمهم مباحث قسم نيا كه طور همان كه گفت ميخواه مسئله فروعات در البته .دارديم بر و كنديم نسخ
 بود نيا مقدمات اول نكته پس .اندنشده متعرض آن به اصول در كه دارد يمهم مباحث هم هاآن كه دارد وجود هم گريد
 نسخ اقسام مجموعه از يقسم در بحث نيا كه است نيا هم دوم مقدمه .است نسخ وقوع و امكان بر يمبتن بحث نيا كه

 .دارديم بر را آن ناسخ و است وجوب بر دال منسوخ كه است

  نكته سوم
 يبرا ييهامثال يبعض يول ،است امدهين نآ مانند و هيكفا در چون .است مسئله نيا يبرا مثال چند هم سوم مقدمه

 آمده االصول انوار در مثالً و دارند بزرگان يبعض كه مثال كي. ميكنيم عرض را هامثال از تا چند كه اندكرده ذكر بحث
 اكرم غمبريپ با نجوا در صدقه بحث ،هادگاهيد يبعض بر بنا .است رسول با ينجوا در صدقه .است نجوا بحث همان است
 بِالِْإْثمِ  تَتَناجَوْا فَال تَناجَْيتُمْ إِذا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا« هيآ در كه است قرار نيا از هم قصه. است شده نسخ كه است يحكم

 نجوا امبريپ با اگر )،9مجادله/( »تُحْشَرُونَ إَِليْهِ الَّذي اللَّهَ اتَُّقوا وَ التَّقْوى وَ بِالْبِرِّ تَناجَوْا وَ الرَّسُولِ َمعِْصيَةِ وَ الْعُدْوانِ وَ
 فيُكمْ  أَنَّ  َعلِمَ  وَ عَنُْكمْ اللَّهُ  خَفَّفَ الĤْنَ« است مدهآ يگريد هيآ در بعد ،است وجوب هيآ نيا ظاهر .ديبده صدقه ديكرد
 »الصَّاِبرينَ مَعَ اللَّهُ وَ  اللَّهِ بِإِذْنِ أَلَْفْينِ يَغِْلبُوا أَلْفٌ مِنُْكمْ َيكُنْ إِنْ وَ مِائََتيْنِ يَغْلِبُوا صابِرَةٌ مِائَةٌ مِنُْكمْ يَُكنْ َفإِنْ ضَعْفاً

 .شد برداشته صدقه وجوب حكم و برداشت را نيا خداوند بعد )،66انفال/(
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 دنديد يوقت هايليخ و است ودهب امبريپ عظمت و تيشخص حفظ يبرا كه است شده گفته طوراين هم هيآ نزول شأن
 بعد .داديم صدقه و كرديم نجوا اميرالمؤمنين يول كردند ترك ،كننديم غمبريپ با كه يينجوا يبرا بدهند صدقه ديبا كه
 بود مطلق هم جعل و شد جعل الرسول مع ينجولا عند صدقه وجوب حكم كه است مثال كي نيا. شد نسخ هيآ نيا
 . شد برداشته بعد يول

 نيا. نيالد يف اكراه ال به است شده نسخ هانيا اطالق است شده گفته كه است نيالمشرك قاتل اتيآ در گريد مثال
 اعْلَُموا وَ غِلْظَةً فيُكمْ لْيَجِدُوا وَ الْكُفَّارِ  مِنَ يَلُونَكُمْ الَّذينَ قاتِلُوا آَمنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا« كه شد گفته هادگاهيد يبعض بر بنا هم
 مؤمن كه يكس هر كشتن و قتال وجوب. نيالد يف اكراه ال هيآ به است شده نسخ )،123توبه/( »الُْمتَّقينَ مَعَ اللَّهَ أَنَّ
 كه است ياتيآ است شده مدهآ كلمات از يبعض در كه يگريد مثال. نيالد يف اكراه ال آيه به است شده برداشته ستين

 بعد .ديبجنگ باز ،بود كفار با هم ستيب به كي اي ده به كي نسبتتان شما اگر كه مدآ ياتيآ ابتدا .است عمران آل سوره در
 ولو يشكل هر به جهاد وجوب .ميخواهينم شما از آن از شيب بود دو به كي نسبتتان اگر كه ديفرمايم گريد اتيآ در
 . ديكن جهاد ديبود دو به كي اگر ديفرمايم كه ييآنجا با است شده نسخ دارفاصله اريبس نسبت كي با

 . محل بحث2
 كه است طوراين مسئله .شود ترروشن مسئله طرح ابعاد تا ميكنيم طرح را سؤال گريد بار كي مقدمات نيا از بعد

 كه نچهآ كرد نسخ كه حال ،كنديم نسخ را حكم ديآيم يگريد ليدل .است كرده افاده را يوجوب است همدآ ليدل كي
 مستحب اي است حرام كه است نيا اي ؛دارد وجود احتمال چهار نجايا .شد برداشته وجوب كه است نيا است مسلم
 چه نكهيا و دارديم بر را حكم كل ناسخ ليدل كه است نيا لسؤا .است خاص يمعنا به زيجا اي است مكروه اي است
 منسوخ و ناسخ از را اعم يعنام به جواز نكهيا اي ،هستند ساكت نآ به نسبت منسوخ و ناسخ ليدل دو نيا دارد يوضع

 مستحب است ممكن جواز .ماند يباق جواز ينحو به و شد برداشته وجوب ديگويم ناسخ يعني ،كرد استفاده توانيم
 كه طور همان ستين حرام ديگويم ينحو به ،باشد خاص يمعنا به زيجا است ممكن ،باشد مكروه است ممكن ،باشد
 و برداشت را وجوب فقط ديبگو برود جلوتر نيا از مرحله كي يكس تاس ممكن يحت اي ستين هم حرام ،ستين واجب

 .است يباق استحباب اال
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 . احتماالت در محل بحث3
 يباق چيزهيچ و است شده اشتهدبر وجوب شود گفته كه است نيا احتمال كي ،دارد وجود احتمال چهار نجايا 
 دايپ گريد ليدل ديبا و ستين آن در ياثبات و دارد لاحتما چهار ،است چه ناآل هنكيا اما است يسلب فقط ،است نمانده
 .كنديم ينف را حرمت و ستين حرام يعني ،شوديم استفاده عام يمعنا به جواز ليدل از كه تاس نيا دوم احتمال .كرد

 هر يبرا و ماندينم يباق چيزهيچ كه بود نيا اول احتمال .مانديم يباق عام يمعنا به جواز اما دارديم بر هم وجوب
 كه است يباق عام يمعنا به جواز يول روديم كنار حرمت كه است نيا دوم احتمال ،باشد ليدل ديبا حكم چهار از كي
 نيا سوم احتمال. كرد دايپ آن يبرا ليدل ديبا را احتمال سه نيا از يكي خصوص اما ،است سازگار گريد كمح سه با

 رجحان و استحباب اما است برداشته را طلب شدت و وجوب فقط ناسخ ليدل ،مانديم يباق استحباب نجايا كه است
 چهار نيا .كنديم خاص يمعنا به جواز بر داللت ،كنديم اباحه بر داللت كه است نيا هم چهارم احتمال .است يباق

  .است امدهين مباحث طرح در شكل نيا به كه است احتمال
 را حكم نكهيا از بعد مييبگو نكهيا كي. دارد وجود احتمال چهار نجايا كه است نيا هم جواب شد معلوم سؤال پس
 كه است نيا دوم احتمال .دارد احتمال چهار لذا و ستين نجايا يداللت چيه ماندهباقي حكم چهار به نسبت ،برداشت
 تا چهار آنجا است سازگار حكم سه با كه عام يمعنا به جواز اما كنديم اثبات را جواز ،روديم كنار نجايا از حرمت

 اثبات را استحباب بلكه كنديم اثبات را عام يمعنا به جواز تنها نه كه است نيا سوم احتمال .شوديم تا سه نجايا بود
 قطعاً شود استفاده كراهت اي حرمت نكهيا .كنديم اثبات را خاص يمعنا به هاباح كه است نيا هم چهارم لاحتما .كنديم
 نكهيا اما. مانديم يباق احتمال چهار و تسين متصور قطعاً آن دوتاي كه دارد وجود احتمال شش واقع در يعني ،ستين

 . ستين طوراين قطعاً كند اثبات را كراهت اي حرمت بخواهد

 . اقوال در مسئله4
 . ميكنيم عرض كه است شكل نيا به ما ميتنظ كه دارد وجود يالواق نجايا در
 

 قول اول
 فقط نيا .است ماندهباقي حكم چهار نيب مردد و كندينم يحكم چيه بر داللت كه است نيا نجايا در هينظر نياول

 كي نيا .رفت گريد ادله سراغ ديبا است يباق چه نكهيا اما شد يمنتف وجوب ديگويم ،است كرده سلب را كمح كي
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 ليدل .دارند را نظر نيا بزرگان ريسا و ييخو يآقا و امام و صدر ديشه مرحوم و هيكفا صاحب مرحوم مثل كه است نظر
 يعمل اصل نكهيا هم دوم و ميندار يلفظ ليدل نكهيا يكي ،شوديم استدالل مقام دو در كه است نيا نظر نيا استدالل و
 فرض نكهيا يبرا ،كندينم يحكم چيه يبقا و حكم چيه بر داللت نيا ديفرمايم هيكفا صاحب مرحوم. ستين نجايا در
 است طيبس واحد حكم كي است آمده نجايا در كه هم يوجوب حكم و است برداشته را منسوخ ناسخ ليدل كه است نيا
  .بماند يباق يزيچ تواندينم گريد و است برداشته را طيبس ناسخ ليدل و

 بود زيچ دو از مركب يحكم است وجوب كه منسوخ حكم كه شديم قائل يكس اگر ديفرمايم هيكفا صاحب مرحوم
 دارديم بر را ترك از منع الزام ناسخ كه مييبگو است ممكن بود يمركب امر كي اگر ،الترك من المنع مع الفعل طلب مثالً
 من منع مع فعل طلب از بود يمركب حكم است وجوب كه منسوخ حكم اگر .مانديم يباق آن گريد عنصر و جنس اما

 باشد استحباب همان كه فعل طلب اما ،است برداشته را ترك از منع فقط ناسخ ليدل شود گفته بود ممكن نجايا ،الترك
 طلب و شديم جنس عام يمعنا به جواز و عام يمعنا به جواز يعني وجوب كه بود طوراين بيترك اگر اي .مانديم يباق
 و شوديم برداشته ترك از منع فقط كه شود گفته بود ممكن وقت آن ،شديم فصل ترك از منع و يبعد جنس شديم

 آن ،مانديم يباق است ديبع جنس كه جواز اما دارديم بر هم را طلب يحت شود گفته بود ممكن .مانديم يباق استحباب
 ،بود مركب امر اگر. كنديم عام يمعنا به جواز اي كنديم بااستحب بر داللت كه شود گفته نجايا در بود ممكن وقت

 .كنديم رفع را امر از يبخش كنديم رفع كه ليدل ميشو قائل نجايا شديم
 را نآ بشود كه ستين طوراين و است طيبس اعتبار كي كدام هر خمسه احكام نكهيا يبرا ستين درست نيا ليو
 بر را حكم كل ناسخ ليدل ديفرمايم شانيا. برداشتم را حكم من ديگويم ناسخ ،كرد جعل شارع را حكم .كرد قطعهقطعه

 نيبنابرا .ماند يباق قطعه كي و شد برداشته قطعه كي شود گفته تا ماندينم يباق يزيچ رفت كنار هك ليدل كل و دارديم
 كل يعني دارديم بر را حكم هم ناسخ و است طيبس امر حكم نكهيا به توجه با كه تاس نيا هيكفا صاحب مرحوم نظر
 ندارد وجود ياستصحاب ديفرمايم شانيا هم استصحاب لحاظ به .بود يلفظ ليدل ظهارتاس لحاظ به نيا .شد برداشته آن
 و شد برداشته ليدل ديگويم ليدل ظاهر نكهيا يبرا ،ميكن استصحاب را حكم آن از يبخش و رفت حكم آن مييبگو تا

 شانيا شيفرما در كه ينكات از كي هر لذا و ميكن استصحاب شود گفته تا ندارد ياسابقه حالت شد برداشته كه يحكم
  .است گرفته قرار نقد محل گرانيد توسط مبسوطاً است آمده

 و دارديم بر را نآ ناسخ كه است نيا هستند شانيا تابع هم بزرگان از يريكث كه هيكفا صاحب مرحوم نظر نيبنابرا
 نيا ميدانيم كه يزيچ فقط. بود اول نظر نيا .ستين يباق هم استصحاب يجا و ماندينم يباق يزيچ برداشت يوقت
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 يزيچ منسوخ و ناسخ از هست چه نجايا نكهيا اما ،ستين نجايا يوجوب برداشت را وجوب چون ناسخ ليدل كه است
 .شودينم استفاده

  قول دوم
 با كه عام يمعنا به جواز اما دارديم بر را وجوب ناسخ فقط ،است يباق عام يمعنا به جوار كه است نيا دوم نظر

 است مدهآ اءيض آقا و ينينائ مرحوم شاتيفرما در كه دارد ياهادل و وجوه قول نيا و است يباق است سازگار حكم سه
 انشا فردا كه است شده ذكر دوم قول يبرا ليدل چهار سه شانيا كتاب در .است آورده ار هاآن هم صدر ديشه مرحوم و
 .شوديم انيب اهللا

 .نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و


