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 من  حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملٱُّٱ

َّجي يه ىه مه جه ين ىن  
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إن احلمد هلل حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا،      

شريك له، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال 
 ، أما بعد: وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

فإن هللا سبحانه وتعاىل حبكمته وإرادته قد شرع للعباد كل ما فيه جناهتم، وصالح أحواهلم، وأنزل      
لتيسر للناس اتباعهم هلذا الشرع املبارك، وحبكمته سبحانه نسخ بعض  ؛أحكامه على لسان نبيه 

، ومنها ما كان نسخه إىل بدٍل أخف، أو أثقل أو نها مامل جيعل له بدالً األدلة، فمنها مااستبدله، وم
    ملصاحل العباد.مبا فيه من مراعاٍة مساٍو للدليل املنسوخ 

 وفق التقسيمات اآلتية:مللة عليها، وبعض األبيان أبقسام الناسخ واملنسوخ  ثا البحويف هذ     

  , وفيه:والتالوة احلكم بقاء ابعتبار النسخ أقسام: األول املطلب
  ًواحلكم التالوة نسخ:  أوال.  
  ًاحلكم وبقاء التالوة نسخ:  اثنيا.  
  ًالتالوة وبقاء احلكم نسخ:  اثللا.  

   , وفيه:الدليل ابعتبار النسخ أقسام: الثاين املطلب
  ًابلقرآن القرآن نسخ: أوال.  
  ًاملتواترة ابلسنة القرآن نسخ: اثنيا.  
  ًابلقرآن السنة نسخ: اثللا.  
  ًابلسنة السنة نسخ: رابعا.  

  , وفيه:املنسوخ ابعتبار النسخ أقسام: الثالث املطلب
  ًبدل إىل النسخ:  أوال.  
  ًبدل غري إىل النسخ: اثنيا.  

   , وفيه:والتخفيف التغليظ ابعتبار النسخ أقسام: الرابع املطلب
  ًأخف بدل إىل النسخ: أوال.  
  ًأثقل بدل إىل النسخ: اثنيا.  
  ًمماثل بدل إىل النسخ: اثللا.  
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 املطلب األول
 والتالوة احلكم بقاء ابعتبار النسخ أقسام

ولو  يقع النسخ يف األمر والنهيو  .والسنة القرآن يف النسخ ثبوت على السنة أهل علماء أمجع     
 ه النسخ، ومنه الوعد والوعيد. أما اخلرب الذي ليس مبعىن الطلب فال يدخل .بلفظ اخلرب

      على ثالثة أنواع: النسخو      

  واحلكم: نسخ التالوة أواًل:
ب نا  َأن   َلو  )): يَ ق ول    اَللَِّ  َرس ولَ  َسَِْعت  :  قال َعبَّاسٍ  اْبن عن      ءَ  آَدمَ  الا  َأن   ألََحب   َماال  َواد   مال 

ُلهُ  إاَلي ها  َيُكونَ  ث   سَ  ََي َلُ  َواَل  ما  َفاَل : َعبَّاسٍ  اْبن   َقالَ  ((ََتبَ  َمن   َعَلى يَ ُتوبُ  َواَلل ُ  الت َُّرابُ  إاال   آَدمَ  اب نا  نَ ف 
 (1)ال؟ َأمْ  ه وَ  اْلق ْرآنِ  أَِمنْ  َأْدرِي
 أيب عن( 1050)برقم  مسلم ما رواه عليه ويدل تالوته، نسخت مث القرآن من كان مما فهذا     

ةِ  الط ولِ  يف  ن َشبِِّه َها ك نَّا س وَرةً  نَ ْقَرأ   ك نَّا ِإَنَّ : " َ قال اأْلَْشَعرِي   م وَسى َها بِب َرَاَءةَ  َوالشِّدَّ رَ  َفأ ْنِسيت    َقدْ  َأِنِّ  َغي ْ
َها َحِفْظت   ب نا  َكانَ  َلو  )): ِمن ْ َغى َمال   مان   َواداََينا  آَدمَ  الا فَ  َي َلُ  َوال  ََثلاًثا َواداَيً  اَلب  ت َ  إاال   آَدمَ  اب نا  َجو 
رَ  َفأ ْنِسيت  َها اْلم َسبَِِّحاتِ  ِبِِْحَدى ن َشبِِّه َها ك نَّا س وَرةً  نَ ْقَرأ   وَك نَّا .((الت َُّرابُ  َها َحِفْظت   َأِنِّ  َغي ْ  َيَ ) :ِمن ْ

َعُلونَ  اَل  َما تَ ُقوُلونَ  لاَ  آَمُنوا ال ذاينَ  َأي َُّها َتبُ  تَ ف  َأُلونَ  َأع َناقاُكم   يفا  َشَهاَدةً  فَ ُتك  َها فَ ُتس  مَ  َعن    يَ و 
 .(2)(ال قاَياَمةا 

 كان": قالت عنها هللا رضي عائشة حديث من والنسائي داود وأبو مسلم أخرجه ماومنه أيضًا      
 هللا رسول فتويف معلومات، خبمس نسخن مث حيرمن، معلومات رضعات عشر القرآن من نزل فيما

 .(3)"القرآن من يقرأ فيما وهن وسلم عليه هللا صلى

 احلكم: نسخ التالوة وبقاء  َثنياً:
 يز  زا عَ  للاُ وَ  للا اَ  نَ  ما اَلً اَ كَ نا  ةَ ت  ا الب َ وهَُ مجُُ ار  يا فَ نَ ا زَ ذَ إا  ةُ يخَ الش  وَ  يخُ الش  ): والزانية الزان رجم آية كنسخ

 (.م  يا كَ حَ 
                                                             

 (1049(. ومسلم، رقم احلديث )6437البخاري، رقم احلديث )رواه   (1)
وهذا هو (: "هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. 6/408قال الشيخ األلبان رمحه هللا يف السلسلة الصحيحة )  (2)

، مث ر فع". انظر موقع اإلسالم سؤال ان البن آدم .. ( كان قرآَن يتلى: ) لو كاحلديث اللان الدال على أن قوله 
   https://islamqa.info/ar/176972: خ حممد صاحل املنجد، على الرابطوجواب، إشراف الشي

 (.2634، رقم احلديث )رواه مسلم  (3)

 

https://islamqa.info/ar/176972
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  :تالوةنسخ احلكم وبقاء الَثلثاً: 
  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٹٱٹٱُّٱ ،ملاله ما جاء يف عدة املتوىف عنها زوجها

ة يف قوله تعاىل: بقيت تالوهتا ونسخ حكمها ابآلي .(240البقرة: ) َّ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
وملله أيضاً يف نسخ اجتاه  .(234البقرة: ) َّ يمجن ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 .(4)-كما سيأيت الحقاً -القبلة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                             
-8انظر: الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي، ابن حزم األندلسي، حتقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري، ص )  (4)

وانظر: كتاب الناسخ واملنسوخ يف كتاب هللا تعاىل عن قتادة بن دعامة السدوسي، حتقيق: د. حامت صاحل الضامن،  .(9
 .(32( وص )6ص )
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 املطلب الثاين
 أقسام النسخ ابعتبار الدليل

 ابلقرآننسخ القرآن : أوالً 
أول ما نسخ هللا عز وجل من القرآن القبلة؛ وذلك أنه ملا  امجع العلماء على أن يف استقبال القبلة:/ 1

إىل املدينة، وكان أكلر أهلها اليهود؛ أمره تعاىل أن يستقبل بيت املقدس؛ ففرحت اليهود  هاجر 
بضعة عشر شهراً، وكان عليه الصالة والسالم حيب قبلة إبراهيم عليه  بذلك، فاستقبلها رسول هللا 

 ىييي ني مي  ريزي ٰى ين ىن نن من ُّٱالسالم، فكان يدعوا وينظر إىل السماء؛ فأنزل هللا تعاىل:

  .    (5)يعين حنوه ،(144البقرة: ) َّ  حتخت جت هب مب خب حب هئجب  مئ خئ حئ جئ

 مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ ٹٱٹٱُّٱ :للوالدين يف الوصية/ 2

  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱنسختها اآلية يف قوله تعاىل:  ،(180البقرة: ) َّ  حطمظ

كان املال للولد وكانت الوصية    ،(7النساء: ) َّ  يه  ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم
للوالدين واألقربني، فنسخ هللا عز وجل من ذلك ما أحب، فجعل للولد للذكر ملل حظ األنليني، وجعل 

 .  (6)لألبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد، وللزوجة اللمن أو الربع، وللزوج الشطر أو الربع

 . يف نسخ احلكم وبقاء التالوة بقاً وقد مت إيراده سا / يف عدة املتوىف عنها زوجها:3

 َثنياً: نسخ القرآن ابلسنة املتواترة
 هو  والرسول به، اآلمر هو هللا فيكون ابلنسخ،  لرسوله سبحانه وتعاىل هللا من أمراً  يكونو      

 : وملاله.املتواترة ابلسنة القرآن نسخ زفيجو  .(7)الناسخ
  .-سبق ذكرهاوقد  – املتواترة ابلسنةاحملرمات  رضعاتالعشر  آية نسخ/ 1
 .املتواترة ابلسنة احلفد وسورة ،اخللع سورة نسخ/ 2

                                                             
لناسخ واملنسوخ، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن حممد البغدادي، حتقيق: د. حلمي كامل أسعد عبد انظر: ا  (5)

انظر: الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي مما اجتمع عليه واختلف فيه عن العلماء، أبو جعفر (. و 67اهلادي، ص )
 (. 14النحاس، ص )

ا فيه من الفرائض والسنن، أيب عبيد القاسم بن سالم اهلروي، حتقيق: انظر: الناسخ واملنسوخ يف القرآن العزيز وم  (6)
وانظر: جامع البيان للطربي، حتقيق: حممود وأمحد حممد شاكر،  (.231-230حممد بن صاحل املديفر، ص )

(3/2658-2659  .) 
 (.281انظر: البحر احمليط، بدر الدين بن حممد هبادر الزركشي، ص )  (7)
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 وال ونشكرك كله اخلري عليك ونثين ونستغفرك نستعينك إان )اللهم: دعاء اخللع بسورة املقصود   
 نصلي ولك نعبد إَيك )اللهم: دعاء احلفد بسورة واملقصود .يفجرك( من ونرتك وخنلع نكفرك

 وهذا .ملحق( ابلكفار عذابك إن عذابك وخنشى رمحتك نرجو وحنفد نسعى وإليك ونسجد
 اليت السور مجلة من كانتا أهنما املنلورالدر  يف السيوطي اإلمام ذكر وقد .القنوت أدعية من دعاءان

 .(8)مصحفه يف  كعب بن أيب وكتبهما نسختا، وقد ، النيب على هللا أنزهلا

 خن حن جن ىميم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: يف قوله تعاىل/ 3

كانت املرأة إذا زنت وهي حمصنة  .(15النساء: ) َّ خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن  من
 ,يالبا سَ  ن  لَُ  للاُ  لَ عَ جَ  د   قَ ينّا وا عَ ذُ ))خُ : حبست يف بيت فال خترج منه حىت متوت، قال رسول هللا 

را جَ  ُر ابلباك  ُي َسَنة ,الباك  فهذه اآلية منسوخة  .(9)((مُ ج  الر  َجل ُد ماَئة  و  با يّ لث   ابا  بُ يّ الث   و  ل ُد َماَئة  ونَ ف 
وبعضها ابلسنة، وكىن فيها بذكر النساء عن ، َّخي حي جي يه ىهُّ: بعضها ابلكتاب بقوله تعاىل

 .(10)ذكر النساء والرجال

 َثلثاً: نسخ السنة ابلقرآن
 : ضربني إىل  النيب به حكم ما برفع القرآن من أييت مارمحه هللا  الصرييف قسم     

 حواىل دامت واليت املقدس بيت إىل ابلصالة التوجهك رفعه، يعلم فباخلطاب :املوافقة حيتمل ال ما/ 1
 خئ حئ جئ ىييي ني مي  ريزي ٰى ين ىن نن من ٱُّٱ :تعاىل بقوله نسخت شهًرا عشر ستة

 يرد أن على لقريش الرسول وكصلح .(144البقرة: ) َّحتخت جت هب مب خب حب هئجب  مئ
 أن اخلطاب ظاهر من يعلم فهذا .(10املمتحنة: ) َّ محجخ جح مج حج ٱُّٱ :تعاىل هللا فأنزل إليهم، النساء
 . هللا ألمر امتلاال  النيب فعل ويكون أزيل، قد احلكم

                                                             
ه. وانظر: 1425صفر  15(، اللالاثء 46669انظر: جواز نسخ القرآن ابلسنة املتواترة ووقوعه، رقم الفتوى: )  (8)

ه، موقع اإلسالم ويب، على الرابط:  1425شوال  8(، األحد 55864سورة احلفد وسورة اخللع، رقم الفتوى )
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=69   

 (.1690رواه مسلم يف صحيحه، كتاب احلدود، ابب حد الزَن، رقم احليث )  (9)
 (.32انظر: الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي، ابن حزم األندلسي، ص )  (10)

 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=69
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=69
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 واألقربني، للوالدين واملرياث الوصية جيمع أن حيتمل فإنه املرياث، مع الوصااي كآية :املوافقة حيتمل/ 2
 قّ  حَ  يذا  لّا كُ  ىطَ ع  أَ  د  قَ  للاَ  ن  إَ )):  كقوله رافعة اآلية أن تبني سنة أتيت أن إال النسخ يلبت فال
 . (11)((ث  ارا وَ لا  يةُ صّا وَ  اَل فَ  ,هُ ق  حَ 

:ابلقرآن السنة نسخ أمثلة ومن 

 كان الذي حارثة بن زيد يف نزلت فإهنا. (5األحزاب: ) َّ  مننن زن رن مم  ام يل ُّٱ :تعاىل قوله / 1
 السنة نسخ من وهو التبين من عليه كانوا ملا َنسخة اآلية هذه: النحاس قال حممد، بن زيد يدعى

 .(12)ابلقرآن

 حرم العشاء صلوا إذا رمضان شهر يف املسلمون كان :رمضان شهر يف ابلليل النساء مباشرة حترمي/ 2 
 :تعاىل هللا فأنزل ،(13) الرسول إىل ذلك فشكوا العشاء، بعد رمضان شهر يف والطعام النساء عليهم
  يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن  يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

  .(187البقرة: ) َّ  ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي

 رابعاً: نسخ السنة ابلسنة
 : أنواع أربعة وهو     

جواز وقوعه شرعًا وعقاًل، وامللال عليها ال يكاد  على العلماء أمجع فقد: ابملتواتر املتواتر نسخ /1
 . يوجد؛ ألن كلها آحاد إما يف أوهلا، إما يف آخرها، وإما من أول إسنادها إىل آخره

 املتواتر نسخ جاز فإذا ،وعقال شرًعا وقوعه صحة على العلماء أمجع :ابملتواتر اآلحاد نسخ/ 2
؛ ولكنه مل املتواتر وهو ابألقوى اآلحاد وهو األضعف ينسخ أن أوىل ابب فمن متساواين ومها ابملتواتر

 يقع.

 . شرًعا وقوعه جواز يف اختلفوا ولكنهم عقال جوازه على العلماء أمجع :ابآلحاد املتواتر نسخ/ 3

                                                             
(. وانظر: البحر احمليط، بدر الدين بن 2596البخاري، كتاب الوصااي، ابب ال وصية لوارث، رقم احلديث ) رواه (11)

 (.280حممد هبادر الزركشي، ص )
، على 2007-11-3 - 1428شوال  22(، السبت 100703انظر: النسخ يف السنة املطهرة، رقم الفتوى )  (12)

 موقع إسالم ويب.  
                               نظر: اجلامع للحديث النبوي، علم الناسخ واملنسوخ، على الرابط: ا (13)
 http://www.sonnaonline.com/DisplayData.aspx?ID=78&PID=77&Pages=4.3&index=0 

 

http://www.sonnaonline.com/DisplayData.aspx?ID=78&PID=77&Pages=4.3&index=0
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 تُ ن  )) كُ : كما يف قوله   .وشرًعا عقال وقوعه صحة على العلماء أمجعو : ابآلحاد اآلحاد نسخ/ 4
(( ))ُكن تُ  :قال ، ووجه الداللة من احلديث: انه ا((وهَ ورُ زُ ف َ  ورا بُ القُ  ةا رَ َيَ زا  ن  عَ  م  كُ يتُ هَ ن َ   نَ َهيُتُكم 

 .  (14)السنة من النهي أبن فصرح

َتاعا  يفا  َلُكم   َأذان تُ  ُكن تُ  َقد   إايّنا  الن اُس, أَي َُّها َيَ )):  النيب قولو       تام  س  نَ  االا , ما  اَلل َ  َوإان   النّاَساءا
ما  إاَل  َذلاكَ  َحر مَ  َقد   ُهن   َعن َدهُ  َكانَ  َفَمن   ال قاَياَمةا, يَ و  ن   ء   ما  ِما ا َتَ ُخُذوا َوال  َسبايَله, فَ ل ُيَخلّا  َشي 

ُتُموُهن   ًئا(( آتَ ي    واإلابحة التحرمي أن املختار والصواب: األحاديث هلذه شرحه يف النووي قال ,(15)َشي  
 فتح يوم أبيحت مث خيرب، يوم حرمت مث خيرب، غزوة قبل حالال املتعة فكانت مرتني، كاَن للمتعة
 .حترميها واستقر القيامة يوم إىل مؤبداً  حترميا أايم ثالثة بعد يومئذ حرمت مث مكة،

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                             
 .انظر: شرح الكوكب املنري، تقي الدين أبو البقاء الفتوحي، نسخة إلكرتونية مل تذكر ابقي البياَنت  (14)
رواه مسلم يف صحيحه، كتاب النكاح، ابب نكاح املتعة وبيان أنه ابيح مث نسخ مث أبيح مث نسخ واستقر حترميه إىل   (15)

 (.1406يوم القيامة، رقم احلديث )
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 املطلب الثالث
 املنسوخ ابعتبار النسخ أقسام

 : قسمني إىل ينقسمو 

  بدل: إلالنسخ  أواًل: 
  زت رت يبٱُّٱقوله تعاىل:، يف العشرة مقابل يف الواحد مصابرة فيها اليتآية املصابرة  يفملاله و      
 ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث  ىث نث مث زث رث ىتيت نت مت
 من ُّٱ: تعاىل قولهاآلية اليت فيها مصابرة الواحد مقابل األثنني يف و (. 65األنفال: ) َّرن مم ام يل
  حت جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ  حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن  نن
 اآلية يف للعشرة الواحد مقابلةوجوب سبحانه  هللا فنسخ(؛  66األنفال: ) َّمج حج مث متهت خت
 .اللانية اآلية يف كما الثننيل الواحد مقابلة إىل وخفف ،األوىل
 إىل ذلك نسخ مث املقدس، بيت يستقبل أن عليه جيب أوالً  كان البيت؛ استقبال أيضاً وملاله      

  .الكعبة استقبال

 النسخ إل غري بدل:  َثنياً:
نسخت بقوله تعاىل:  (،12اجملادلة: ) َّ جنحن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٹٱٹٱُّٱ
 (.13اجملادلة: ) َّنت مت زت رت ىبيب

 الصدقة تقدمي يف وجل عز هللا قول يف تقدم مبا ذلك على واستدلوا جائز، أنه األصوليني فجمهور     
 ابن مذهب وهو ،أنه غري جائز األصوليني بعضو  .بدل غري إىل نسخ أبنه: قالواف ، النيب يدي بني

"إن هللا مل خيلق شيئًا ومل أيمر : هللا رمحه القيم ابنيقول ف .تعاىل هللا مارمحه الشنقيطي اختيارو  القيم،
بشيء مث أبطله وأعدمه ابلكلية، بل ال بد أن يلبته بوجه ما؛ ألنه إمنا خلقه حلكمة له يف خلقه، 

 ابنه يذبح أن إبراهيم أمر وجل عز هللا نأب واستدل. (16)وشرعه إايه هو ملا فيه املصلحة"وكذلك أمره به 
 ذبحشريعة  بقي الفداء فهذا(، 107الصافات: ) َّٰذ يي ىي ٹٱٹٱُّٱ، ابلفداء ذلك نسخ مث

 أبن: الرسول مناجاة يدي بني التصدق آلية حصل الذي النسخ عن القيم ابن وأجاب .األضاحي
 أن أراد إذا اإلنسان أن فيستحب ابقياً، يزال ال فاالستحباب مستحبة، وهي ابقية تزال ال الصدقة

                                                             
 (، دار الكتب العلمية، بريوت.3/385ومنشور والية العلم واإلرادة، ابن قيم اجلوزية، ) مفتاح دار السعادة (16)
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 وكذلك .بدل غري إىل أبنه: نقول ال لكن نسخ، الوجوب كان وإن صدقةً  يقدم أن  الرسول يناجي
 . (17)ابقياً  يزال ال فالبدل مخس، إىل نسخت مث مخسني أوالً  كانت الصلوات أبن: قال أيضاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 (، للشيخ : خالد بن علي املشيقح، نسخة إلكرتونية.17انظر: شرح منت الورقات )  (17)
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 املطلب الرابع
 والتخفيف التغليظ ابعتبار النسخ أقسام

 :أقسام ثالثة إىل ينقسمو 

 النسخ إل بدل أخف أواًل: 
 ، وهو كلري، ومن أمللته: َسًعا ووقوعه ،عقالً  جوازه يف خالف ال وهذا     

 ابلسنة، اثبًتا كان التحرمي هذا ولعل رمضان، ليايل يف النوم بعد واجلماع والشرب األكل حترمي نسخ /1
 إىل ذلك نسخ مث واجبة كانت حيث الرسول مناجاة يدي بني الصدقة وتقدمي ابلقرآن. نسخ ه فتم

 .االستحباب إىل: القيم رمحه هللا ابن قال كما أو اإلابحة،

 أخف األخري احلكم أن شك والوملاله ايضًا يف آية املصابرة يف سورة األنفال اليت سبق إيرادها،      
 .فقط اثنني يصابر أن عليه الكفار من عشرة املسلم يصابر أن من فبدالً  األول؛ من بكلري

مراحل حىت استقرت على ما فيه اليسر والقدرة  ثالث علىالصالة  ف رضت: عبادة الصالة فرض يف/ 2
 :على أداءها دون مشقة، وهي

 مل خل ُّٱ: تعاىل قوله القرآن من نزل ما أوائل منف :نسخه مث الليل قيام فرض: األول املرحلة     

 كامالً، عاًما املسلمني على الليل قيام فرض تعاىل هللا أن املفسرون ذكر ،(2 – 1املزمل: ) َّخم حم جم يل ىل
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى  ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱ: تعاىل قوله يف كامل عام بعد السورة آخر يف التخفيف نزل مث

 . (18) النيب على فرًضا األمر وظل للمسلمني، الليل قيام فنسخ(، 20املزمل: ) َّ ِّّٰ

 فَ َرضَ ): قالت رضي هللا عنها، عن عائشة :ابلعشي وركعتني ابلغداة ركعتني صالة: الثانية املرحلة     
نيَ  الص اَلةَ  للاُ  ا  فَ َرَضَها حا َعَتنيا ا  رَك  َعَتنيا َضرا  يفا  رَك  َفرا, احلَ   َصاَلَةا  يفا  َوزايدَ  الس َفرا, َصاَلَةُ  َفأُقار ت   َوالس 

 األمر وقع كان ما إال مفروضة صالة اإلسراء قبل يكن مل "إنه :-هللا رمحه- حجر ابن قال .(19)(احَلَضرا 
 وركعتني ابلغداة ركعتني مفروضة كانت الصالة أن إىل احلريب وذهب حتديد، غري من الليل صالة من به

                                                             
 (. 167-164/ 14انظر: تفسري القرآن العظيم، ابن كلري الدمشقي، حتقيق: مصطفى السيد أمحد وآخرون، ص ) (18)
رواه البخاري يف اجلامع الصحيح، أول كتاب الصالة، ابب كيف ف رضت الصالة يف اإلسراء؟، رقم احلديث  (19)
(346 .) 
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 مث الليل، بعض قيام الفرض فصار ن سخت مث مفروضة، كانت الليل صالة أن الشافعي وذكر ابلعشي،
  .(20)اخلمس ابلصلوات نسخ
 ليلة يف اخلمس الصلوات فرض كاناإلسراء:  ليلة اخلمس الصلوات فرض الثالثة: املرحلة     

 يئ ىئ  نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى  ُّٱٱ:تعاىل قوله يف ذلك ورد كما اإلسراء،

 إىل إشارة املفسرين من ِبمجاع اآلية "وهذه: -هللا رمحه- القرطيب يقول (،78اإلسراء: ) َّزب رب
 .(21)املفروضة" الصلوات

من أجل ختفيف عدد الصلوات اشفاقاً على  ؛ربه جاء يف حديث قصة املعراج بيان مراجعة النيب      
َق اَلما ) : ، َقالَ ورمحًة هبا أمته تَ َوى َأْس َُع فايها َصرايَف األ  َقاَل اْبن  َحْزٍم  .(()مثُ  ُعراَج ِبا َحَّت  َظَهر ُت لاُمس 

نَي )): َوأََنس  ْبن  َماِلٍك قَاَل النَّيب   َصاَلًة فَ َرَجع ُت باَذلاَك َحَّت  َمَرر ُت َعَلى فَ َفَرَض اَلل ُ َعَلى ُأم ِتا ََخ سا
نَي َصاَلةً  :قُ ل تُ  ؟َما فَ َرَض اَلل ُ َلَك َعَلى ُأم تاكَ  :ُموَسى فَ َقالَ  ع  إاَل رَبّاكَ  :َقالَ  .فَ َرَض ََخ سا َفإان   ,َفار جا

ُل  ,هاَي ََخ س  َوهاَي ََخ ُسونَ  :فَ َراَجع ُتُه فَ َقالَ )): إىل قوله  ((ُأم َتَك اَل ُتطايُق َذلاكَ  ُل ال َقو  اَل يُ َبد 
  .(22)((...َلَدي  

 النسخ إل بدل أثقل:َثنياً: 
 وملاله: وَسًعا. عقالً  جوازه على العلماء ومجهور فيه، اختلف النَّسخ من النوع وهذا

 ابلرجم ذلك فن سخ البكر، وتعنيف الليب حبس اإلسالم بداية يف احلكم كان فقد: الزان حديف / 1
 ىميم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: تعاىل قال للبكر؛ ابلنسبة واجللد للليب

  (.15النساء: ) َّخي حي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن حن جن
 مت كَّن فال بيت، يف ح بست العادلة، ابلبينة زَنها فلَبت زنت، إذا املرأة أن اإلسالم ابتداء يف احلكم كان"

 كان:  عباس ابن قال .لذلك الناسخ هو هللا جعله الذي فالسبيل، متوت أن إىل منه اخلروج من
 .(23)الرجم أو ابجللد، فنسخها النور، سورة هللا أنزل حىت كذلك احلكم

  تفسريه ثالث مراحل متدرجة للصيام،  وهي: يف -هللا رمحه-كلري ابن ذكرالصيام:  فرض / يف2

                                                             
(. وانظر: الناسخ واملنسوخ يف القرآن العزيز وما فيه من 1/554فتح الباري، حتقيق: عبدالقادر شيبة احلمد، ) (20)

 (. 24يق: حممد بن صاحل املديفر، ص )الفرائض والسنن، أيب عبيد القاسم بن سالم اهلروي، حتق
 (.13/178اجلامع ألحكام القرآن واملبنيِّ ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان، القرطيب، حتقيق: د. عبدهللا الرتكي، ) (21)
رواه البخاري يف اجلامع الصحيح، أول كتاب الصالة، ابب كيف ف رضت الصالة يف اإلسراء؟، رقم احلديث  (22)
(346 .) 
 (.496/ 3) ، صانظر: جامع البيان يف أتويل آي القرآن  (23)
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 فجعل املدنية قِدم  هللا رسول فإنعاشوراء:  وصيام شهر كل من أَيم ثالثة صيام: األول املرحلة
 خي  حي جي يه ىه ُّٱٱٱ:تعاىل قوله أنزل مث عاشوراء. وصام أايٍم، ثالثةَ  شهر كل من يصوم

 (.183البقرة: ) ََّّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

أطعم مسكينًا فأجزأ عنه،  شاء ومن صام شاء من فكانالتخيري:  على الصيام فرض: الثانية املرحلة
  فقال تعاىل: ،مع الرتغيب يف أفضلية الصيام ,َّ رثزث يت ىت نت  مت زت ٹٱٹٱُّٱ

 (.184البقرة: ) َّمل يك ىك مك لك اك يقُّ
  جئ يي ىي نيُّٱ:هللا تعاىل أنزلالصيام على َمن َشهاَد شهر رمضان: : الثالثة املرحلة
فأثبت هللا  .َّرثزث يت ىت نت  مت زت ُّٱفنسخت اآلية:  (،185البقرة: ) َّ حئخئ

وأمجع العلماء على أن املشايخ  واملسافر، للمريض فيه ورخَّص الصحيح، املقيم على عز وجل صياَمه
 .(24)والعجائز الذين ال يطيقون الصيام هلم اإلفطار واإلطعام

 النسخ إل بدل ِماثل:َثلثاً: 
 يف تقدم كما وهذا .كافة ابلنَّسخ القائلني عند َسًعا ووقوعه عقالً  جوازه يف خالف ال النوع وهذا     
 . احلرام البيت إىل املقدس بيت من القبلة نسخ

 ختاماً:

هذا ما تيسر مجعه وإعداده أسأل هللا التوفيق والسداد، ما كان من صواب فبتوفيق من هللا سبحانه،      
 وما كان من خطأ فمن نفسي وأستغفر هللا على ذلك.

 يوم الدين.وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، ومن تبعهم إىل 

 
 
 

                                                             
(. و انظر: الناسخ 1/503انظر: تفسري القرآن العظيم، ابن كلري الدمشقي، حتقيق: سامي بن حممد السالمة، ) (24)

(. انظر:  الناسخ 23ص )، واملنسوخ يف القرآن الكرمي مما اجتمع عليه واختلف فيه عن العلماء، أبو جعفر النحاس
(. 43املنسوخ يف القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن، القاسم بن سالم، حتقيق: حممد بن صاحل املديفر، ص )و 

وانظر: كتاب الناسخ واملنسوخ يف كتاب هللا تعاىل عن قتادة بن دعامة السدوسي، حتقيق: د. حامت صاحل الضامن، ص 
(37). 
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 املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي. .1
-ه1414البحر احمليط، بدر الدين بن حممد هبادر الزركشي، دار الكتيب، الطبعة األوىل، ) .2

 م(.1994
حتقيق: عبدالقادر شيبة احلمد، البخاري،  أبو عبد هللا حممد بن إَساعيل ،صحيحاجلامع ال .3

 م(.2008-ه1429)الطبعة األوىل، 
مصطفى السيد القرآن العظيم، أيب الفداء إَساعيل بن عمر بن كلري الدمشقي، حتقيق:  تفسري .4

 م(.1999-ه1420، دار طيبة، الرايض، الطبعة اللانية، )أمحد وآخرون
حتقيق: حممود وأمحد  حممد بن جرير الطربي أبو جعفر، عن أتويل آي القرآن، جامع البيان .5

 مكتبة ابن تيمية، الطبعة اللانية. حممد شاكر، 
 اجلامع ألحكام القرآن واملبنيِّ ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان، أيب عبدهللا حممد بن أيب بكر .6

-ه1427، حتقيق: د. عبدهللا الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، )القرطيب
 م(.2006

                               ى الرابط: اجلامع للحديث النبوي، علم الناسخ واملنسوخ، عل .7
http://www.sonnaonline.com/DisplayData.aspx?ID=78&PID=77&Pages=4.3&in

dex=0 
صفر  15(، اللالاثء 46669جواز نسخ القرآن ابلسنة املتواترة ووقوعه، رقم الفتوى: ) .8

 ه. 1425
ه، موقع اإلسالم 1425شوال  8(، األحد 55864سورة احلفد وسورة اخللع، رقم الفتوى ) .9

  موقع اإلسالم ويب، على الرابط:ويب، على 
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&

Id=69  
شرح الكوكب املنري، تقي الدين أبو البقاء الفتوحي، مطبعة السنة احملمدية، نسخة  .10

 إلكرتونية مل تذكر ابقي البياَنت، على موقع إسالم ويب. 
 املشيقح، نسخة إلكرتونية. علي بن خالد:  للشيخ (،17) الورقات منت شرح .11
شرح صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر العسقالن، حتقيق:  فتح الباري .12

  عبدالقادر شيبة احلمد، نسخة إلكرتونية.
أيب احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري، دار طيبة، الرايض، الطبعة ، مسلم صحيح .13

   م(.2006-ه1427األوىل، )

 

http://www.sonnaonline.com/DisplayData.aspx?ID=78&PID=77&Pages=4.3&index=0
http://www.sonnaonline.com/DisplayData.aspx?ID=78&PID=77&Pages=4.3&index=0
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=69
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=69
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(، دار 3/385مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، ابن قيم اجلوزية، ) .14
 الكتب العلمية، بريوت.

موقع اإلسالم سؤال وجواب، إشراف الشيخ حممد صاحل املنجد، على الرابط:  .15
https://islamqa.info/ar/176972  

الناسخ واملنسوخ، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن حممد البغدادي، حتقيق: د.  .16
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