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تعريف النسخ -أ  

اإلزالة. يقال: نسخت الشمس الّظل، أي أزالته. ويأيت مبعىن التبديل  لغة: 1-
ْلَنا آيًَة َمَكاَن آيٍَة{ والتحويل، يشهد له قوله تعاىل: } [. 101]النحل: َوِإَذا َبدَّ  

رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. فاحلكم املرفوع يسمى:   :اصطالحاً  2-
 املنسوخ، والدليل الرافع يسمى: الناسخ، ويسمى الرفع: النسخ. 
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فعملية النسخ على هذا تقضي منسوخا  وهو احلكم الذي كان مقررا  سابقا ، وتقتضي  

 ناسخا ، وهو الدليل الالحق. 
 

شروط النسخ.  -ب  

 أن يكون احلكم املنسوخ شرعيا .  1-
أن يكون الدليل على ارتفاع احلكم دليال  شرعيا  مرتاخيا  عن اخلطاب املنسوخ  2-

 حكمه. 

 أال يكون اخلطاب املرفوع حكمه مقيدا  بوقت معني مثل قوله تعاىل: 3-
{ [ فالعفو والصفح مقيد مبجيء  109]البقرة:اللَُّه بَِأْمرِِه{ فَاْعُفوا َواْصَفُحوا َحتَّى يَْأِتَي 

 أمر اهلل. 
 

  حكمه وقوع النسخ: -جـ

، حيث أن النسخ هو السبيل لنقل يحتل النسخ مكانة هامة في تاريخ األديان 1-
بالتدرج يف التشريع، وقد كان اخلامت لكل اإلنسان إىل احلالة األكمل عرب ما يعرف 

الشرائع السابقة واملتمم له ما جاء به سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم وهبذا التشريع 
 بلغت اإلنسانية الغاية يف كمال التشريع.

وتفصيل هذا: أن النوع اإلنساين تقلب كما يتقلب الطفل يف أدوار خمتلفة، ولكل دور 
ناسبه غري احلال اليت تناسب دورا  غريه، فالبشر أول عهدهم من هذه األدوار حال ت

بالوجود كانوا كالوليد أول عهده بالوجود سذاجة، وبساطة، وضعفا ، وجهالة، مث اخذوا 
يتحولون من هذا العهد رويدا  رويدا ، ومروا يف هذا التحول أو مرت عليهم أعراض 
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باب، وغشم القوة على التفاوت متبانية، من ضآلة العقل، وعماية اجلهل، وطيش الش 
 يف هذا بينهم، اقتضى وجود شرائع خمتلفة هلم تبعا  هلذا التفاوت.

حىت إذا بلغ العامل أوان نضجه واستوائه، وربطت مدنيته بني أقطاره وشعوبه، جاء هذا 
الدين احلنيف ختاما  لألديان ومتمما  للشرائع، وجامعا  لعناصر احليوية ومصاحل اإلنسانية 

مرونة القواعد، مجعا  وفََّق بني مطالب الروح واجلسد، وآخى بني العلم والدين، ونظم و 
عالقة اإلنسان باهلل وبالعامل كله من أفراد، وأسر، ومجاعات، وأمم، وشعوب، وحيوان، 

 ونبات، ومجاد، مما جعله حبق دينا  عاما  إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها. 

يف والتيسري: مثاله: إن اهلل تعاىل أمر بثبات الواحد من ومن احلكم أيضا  التخف 2-
]  ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يـَْغِلُبوا ِمائـَتَـْيِن{ الَصحابَة للعشرة يف قوله تعاىل: }

اآلَن َخفََّف اللَُّه َعنُكْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكْم  [ مث نسخ بعد ذلك بقوله تعاىل :}65األنفال:
[ فهذا املثال يدل 66{ ]األنفال:فَِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمائٌَة َصاِبَرٌة يـَْغِلُبوا ِمائـَتَـْينِ  َضْعًفا

 داللة واضحة على التخفيف والتسري ورفع املشقة، حىت يتذكر املسلم نعمة اهلل عليه. 

  مراعات مصاحل العباد. 3-

 ابتالء املكلف واختباره حسب تطور الدعوة وحال الناس. 4-
 

أقسام النسخ في القرآن الكريم  -د  

 

 نسخ التالوة والحكم معاً. 1-
رضي اهلل عنها أهنا قالت: كان فيما نزل من القرآن:"عشر  عائشةُروي عن السيدة 

ت حيّرمن " فنسخن مخس رضعات معلومات، فتويف رسول اهلل صلى رضعات معلوما
اهلل عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن". وال جيوز قراءة منسوخ التالوة واحلكم يف 
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الصالة وال العمل به، ألنه قد نسخ بالكلية. إال أن اخلمس رضعات منسوخ التالوة 

 باقي احلكم عند الشافعية. 
 

 نسخ التالوة مع بقاء الحكم. 2-
يُعمل هبذا القسم إذا تلقته األمة بالقبول، ملا روي أنه كان يف سورة النور: "الشيخ 

: لوال أن عمروالشيخة إذا زنيا فارمجومها نكاال  من اهلل واهلل عزيز حكيم "، وهلذا قال 
اهلل لكتبتها بيدي.  يقول الناس زاد عمر يف كتاب  

نسخ التالوة مع بقاء احلكم(  -2نسخ احلكم والتالوة( و ) -1وهذان القسمان: )
قليل يف القرآن الكرمي، ونادر أن يوجد فيه مثل هذان القسمان، ألن اهلل سبحانه أنزل  

 كتابه اجمليد ليتعبد الناس بتالوته، وبتطبيق أحكامه.  

 

 نسخ الحكم وبقاء التالوة. 3-

 فهذا القسم كثري يف القرآن الكرمي، وهو يف ثالث وستني سورة. 
 

 مثاله:  
 قيام الليل:   1-

 ِإال قَِليال * ِنْصَفُه َأْو انـُْقْص ِمْنُه  يَا أَيُـَّها اْلُمزَّمُِّل * ُقْم اللَّْيلَ املنسوخ: قوله تعاىل: }
[. 3 -1{]املزمل: قَِليال  
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ِإنَّ رَبََّك يـَْعَلُم أَنََّك تـَُقوُم َأْدَنى ِمْن ثـُلَُثي اللَّْيِل َوِنْصَفُه َوثـُلُثَُه  الناسخ: قوله تعاىل: } 
ُر اللَّْيَل َوالنـَّهَ  اَر َعِلَم َأْن َلْن ُتْحُصوُه فـََتاَب َعَلْيُكْم  َوطَائَِفٌة ِمْن الَِّذيَن َمَعَك َواللَُّه يـَُقدِّ

[. 20]املزمل:فَاقْـَرُءوا َما تـََيسََّر ِمْن اْلُقْرآِن{   

 النسخ: وجه النسخ أن وجوب قيام الليل ارتفع مبا تيسر، أي مل يَ ُعْد واجبا . 
  محاسبة النفس. 2-

  َأْو ُتْخُفوُه ُيَحاِسْبُكْم بِِه اللَُّه{ َوِإْن تـُْبُدوا َما ِفي أَنُفِسُكمْ املنسوخ: قوله تعاىل: }

[ [. 284البقرة:   

[.   286] البقرة:ال يَُكلُِّف اللَُّه نـَْفًسا ِإال ُوْسَعَها{ الناسخ: قوله تعاىل: }   

 النسخ: وجهه أن احملاسبة على خطرات األنفس باآلية األوىل رُفعت باآلية التالية.  
 حق التقوى.   3-

]آل عمران: يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِِه{ : }املنسوخ: قوله تعاىل
102 .]  

[. 16]التغابن: فَاتَـُّقوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتْم{ الناسخ: قوله تعاىل: }   

 النسخ: رفع حق التقوى بالتقوى املستطاعة. 
 

 ما الحكمة من نسخ الحكم وبقاء التالوة؟  -
إن القرآن كما يتلى ليعرف احلكم منه، والعمل به، فإنه كذلك يُتلى لكونه كالم اهلل   1-

 تعاىل، فيثاب عليه، فرتكت التالوة هلذه احلكمة. 
إن النسخ غالبا  يكون للتخفيف، فأبقيت التالوة تذكريا  بالنعمة ورفع املشقة، حىت  2-

العبد نعمة اهلل عليه.  يتذكر  
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النسخ إلى بدل وإلى غير بدل  -هـ  

َقْد نـََرى  النسخ إىل بدل مماثل، كنسخ التوجه من بيت املقدس إىل بيت احلرام: } 1-
َلًة تـَرْ  [.  144]البقرة :َضاَها{ تـََقلَُّب َوْجِهَك ِفي السََّماِء فـََلنـَُولِّيَـنََّك ِقبـْ  

، كحبس الزناة يف البيوت إىل الرجم للمحصن، واجللد لغري النسخ إلى بدل أثقل 2-
 احملصن. ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان.  

، كنسخ الصدقة بني يدي جنوى الرسول صلى اهلل عليه وسلم.  النسخ إلى غير بدل 3-  

ابقة ) قيام الليل (.  : مر معنا يف األمثلة الس النسخ إلى بدل أخف 4-  

 

   أنواع النسخ -و

 

، وهو متفق على جوازه ووقوعه. النوع األول: نسخ القرآن بالقرآن  

 

. نسخ القرآن بالسنة وهو قسمان: النوع الثاني  

، واجلمهور على عدم جوازه. اآلحادية نسخ القرآن بالنسبة 1-  

. المتواترة نسخ القرآن بالسنة 2-  

ُكِتَب  ، واستدلوا بقوله تعاىل: }أحمدورواية عن  مالكو اإلمام أبو حنيفة أجازه -أ
ًرا اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواأَلقْـَربِيَن{ َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكمْ  ]البقرة:   اْلَمْوُت ِإْن تـََرَك َخيـْ
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، وهو قوله صلى اهلل عليه وسلم: المستفيض[ فقد نسخت هذه اآلية باحلديث 180
 " أال ال وصية لوارث " وال ناسخ إال السنة . وغريه من األدلة . 

َما نَنَسْخ ِمْن  محد، واستدلوا بقوله تعاىل: }ورواية أخرى أل اإلمام الشافعيمنعه  -ب
َها َأْو ِمْثِلَها{  [ قالوا: السنة ليست خريا  من 106]البقرة: آيٍَة َأْو نُنِسَها نَْأِت ِبَخْيٍر ِمنـْ

 القرآن وال مثله.  
: أجازه اجلمهور، ومثلوا له بنسخ التوجه إىل بيت نسخ السنة بالقرآن: النوع الثالث

ان ثابتا  بالسنة بالتوجه إىل املسجد احلرام. ونسخ صوم عاشوراء بصوم املقدس الذي ك
 رمضان.  
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