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 وجوه النسخ

  
بمعنى إما أن يكون النسخ إلى بدل أو غير ,  الحكم المنسوخ إما أن يحل محمو حكم آخر أو ال

و فيما يمي تفصيل . بدل  و النسخ إلى بدل إما أن يكون مساويا لو في الدرجة أو أخف منو أو أشد
 :ذلك

 النسخ إلى غير بدل. 1

َيا }: مثالو نسخ  تقديم الصدقة بين يدي نجوى رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم في قولو تعالى 
َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َناَجْيُتُم الرَُّسوَل َفَقدُِّموا َبْيَن َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقًة َذِلَك َخْيٌر لَُّكْم َوَأْطَيُر َفِإن لَّْم َتِجُدوا 

َأَأْشَفْقُتْم َأن تَُقدُِّموا َبْيَن َيَدْي َنْجَواُكْم }: " المنسوخ حكما بقولو تعالى (12المجادلة{َفِإنَّ المََّو َغُفوٌر رَِّحيٌم 
َكاَة َوَأِطيُعوا المََّو َوَرُسوَلُو َوالمَُّو َخِبيٌر ِبَما  ََلَة َوآُتوا الزَّ َصَدَقاٍت َفِإْذ َلْم َتْفَعُموا َوَتاَب المَُّو َعَمْيُكْم َفَأِقيُموا الصَّ

أردتم مناجاتو  (يا أييا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول): و في تفسير الجَللين .13المجادلة{َتْعَمُموَن 
ما تتصدقون بو  (فإن لم تجدوا)لذنوبكم  (صدقة ذلك خير لكم وأطير)قبميا  (فقدموا بين يدي نجواكم)
 بكم يعني فَل عميكم في المناجاة من غير صدقة ثم نسخ ذلك (رحيم)لمناجاتكم  (فإن اهلل غفور)
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مثالو حمية الرفث ليمة الصيام إلى الزوجات و حمية األكل و الشراب و الجماع بعد النوم ليالي رمضان  
َفُث ِإَلى ِنَسآِئُكْم ُىنَّ ِلَباٌس لَُّكْم َوَأنُتْم : " و كان ذلك منييا فعمو فأحل بقولو تعالى,  َياِم الرَّ ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَمَة الصِّ

ِلَباٌس لَُّينَّ َعِمَم الّمُو َأنَُّكْم ُكنُتْم َتْختاُنوَن َأنُفَسُكْم َفَتاَب َعَمْيُكْم َوَعَفا َعنُكْم َفاآلَن َباِشُروُىنَّ َواْبَتُغوْا َما َكَتَب الّمُو 
َياَم ِإَلى الَّمْيِل  َلُكْم َوُكُموْا َواْشَرُبوْا َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْيُط اأَلْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثمَّ َأِتمُّوْا الصِّ

َواَل تَُباِشُروُىنَّ َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد ِتْمَك ُحُدوُد الّمِو َفََل َتْقَرُبوَىا َكَذِلَك ُيَبيُِّن الّمُو آَياِتِو ِلمنَّاِس َلَعمَُّيْم 
 187البقرة {َيتَُّقوَن 

بالجماع ، نزل  (إلى نسائكم)بمعنى اإلفضاء  (أحل لكم ليمة الصيام الرفث): و في تفسير الجَللين
ىن لباس لكم وأنتم )نسخا لما كان في صدر اإلسَلم عمى تحريمو وتحريم األكل والشرب بعد العشاء 

تخونون ( عمم اهلل أنكم كنتم تختانون)كناية عن تعانقيما أو احتياج كل منيما إلى صاحبو  (لباس لين
فتاب )بالجماع ليمة الصيام ، وقع ذلك لعمر وغيره واعتذروا إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم  (أنفسكم)

ما كتب اهلل )اطمبوا ( وابتغوا. )جامعوىن( باشروىن)إذ أحل لكم ( وعفا عنكم فاآلن)قبل توبتكم  (عميكم
لكم الخيط )يظير ( حتى يتبين)الميل كمو ( وكموا واشربوا)أي أباحو من الجماع أو قدَّره من الولد  (لكم

أي الصادق بيان لمخيط األبيض وبيان األسود محذوف أي من  (األبيض من الخيط األسود من الفجر
ثم أتموا )الميل شبو ما يبدو من البياض وما يمتد معو من الغبش بخيطين أبيض وأسود في االمتداد 

 أي إلى دخولو بغروب الشمس( إلى الميل)من الفجر  (الصيام
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َقْد َنَرى : مثالو نسخ التوجو إلى بيت المقدس في الصَلة بوجوب استقبال الكعبة في قولو تعالى  
َتَقمَُّب َوْجِيَك ِفي السََّماء َفَمُنَولَِّينََّك ِقْبَمًة َتْرَضاَىا َفَولِّ َوْجَيَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُكنُتْم َفَولُّوْا 

بِِّيْم َوَما الّمُو ِبَغاِفٍل َعمَّا َيْعَمُموَن  نَّ الَِّذيَن ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب َلَيْعَمُموَن َأنَُّو اْلَحقُّ ِمن رَّ ُوُجِوَىُكْم َشْطَرُه َواِ 
, في جية السماء- أييا الرسول- نرى تحوُّل وجيك قد:  و المعنى كما في التفسير الميسر144البقرة{

إلى قبمة تحبيا " بيت المقدس"فمنصرفنك عن , انتظاًرا لنزول الوحي إليك في شأن القبمة; مرة بعد مرة
أييا -وفي أي مكان كنتم . فولِّ وجيك إلييا, "مكة"وىي وجية المسجد الحرام بـ , وترضاىا
ن الذين أعطاىم اهلل عمم الكتاب من الييود . وأردتم الصَلة فتوجيوا نحو المسجد الحرام- المسممون وا 

وما اهلل بغافل عما يعمل ىؤالء . والنصارى َليعممون أن تحويمك إلى الكعبة ىو الحق الثابت في كتبيم
 وسيجازييم عمى ذلك, المعترضون المشككون
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نسخ حبس مرتكب فاحشة الزنا في البيوت بالجمد أو الرجم حسب الحاالت في قولو تعالى  مثالو 
فإن شيدوا فأمسكوىن في البيوت حتى , والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشيدوا عميين أربعة منكم

الزانية و :" بالجمد مائة في قولو تعالى  ( 15:سورة النساء )"يتوفاىن الموت أو يجعل اهلل لين سبيَل
أو الرجم إن كان الزاني و الزانية محصنين كما  ( 2:النور )" الزاني فاجمدوا كل واحد منيما مائة جمدة 

دل عمى ذلك السنة الفعمية و القولية و إجماع الصحابة عمى ذلك فقد خطب عمر بن الخطاب رضي 
إن اهلل بعث محمدا بالحق و أنزل عميو الكتاب فكان مما أنزل اهلل عميو آية الرجم :" اهلل الناس قائَل

يشير إلى اآلية المنسوخة " فقرأناىا و وعيناىا فرجم رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم و رجمنا بعده 
والمراد " و الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموىما البتة نكاال من اهلل :" تَلوة الباقية حكما 

 .بالشيخ  المحصن و بالشيخة المرأة المحصنة
ُكِتَب َعَمْيُكُم اْلِقَتاُل َوُىَو }و مثالو أيضا نسخ المين لمكفار و مسالمتيم بقتاليم و محاربتيم في قولو تعالى 

 214البقرة (ُكْرٌه لَُّكْم 

 


