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فَػيَػْنَسُخ اللَُّو َما يُػْلِقي الشَّْيطَاُف ُُثَّ ُُيِْكُم اللَُّو آيَاتِِو َواللَُّو َعِليٌم ومنو قولو تعاىل : ﴿  اإلزالة:: .ٔ
 نسخت الشمس الظلَّ.ومنو قولنا :احلج[ ٕ٘]﴾َحِكيمٌ 

نسخت »ومنو قولنا  :اجلاثية[ٜٕ]﴾ ِإنَّا ُكنَّا َنْستَػْنِسُخ َما ُكْنُتْم تَػْعَمُلوفَ  ومنو قولو تعاىل : ﴿ النقل:: .ٕ
 إذا نقلتو.« الكتاب

 .« تناسخ ادلواريث بانتقاذلا من واحد إىل واحد  »ومنو  التحويل:: .ٖ
 أي بدلو « نسخ القاضي احلكم»ومنو  التبديل:: .ٗ
 

  
 خبطاب شرعي متأخر منفصل عنو منافياً لو. رفع حكم شرعي متقدـ ىو:

 .رفع حكم دليل شرعي أو لفظو بدليل من كتاب ا أوسنة رسولو وىو:
 يعىن رفع حكم الدليل والدليل باؽ دبعىن إيقاؼ العمل بالدليل كلياً. «رفع حكم»وادلراد بقولنا 
ِت يَْأِتنَي اْلَفاِحَشَة ِمْن قاؿ تعاىل : ﴿ :مثال ذلك: ِنَساِئُكْم فَاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ َأْربَػَعًة ِمْنُكْم فَِإْف الَّلَّ

  :النساء[٘ٔ]﴾ َشِهُدوا فََأْمِسُكوُىنَّ ِف اْلبُػُيوِت َحَّتَّ يَػتَػَوفَّاُىنَّ اْلَمْوُت َأْو ََيَْعَل اللَُّو ذَلُنَّ َسِبيًَّل 
 ويتعبد بتَّلوتو .رفع احلكم ادلرتتب على ىذا الدليل مع بقاء الدليل كما ىو يقرأ 

 أي ينسخ اللفظ واحلكم باؽ . «أو لفظة» قولنا 
َكاَف ِفيَما أُْنزَِؿ ِمَن اْلُقْرآِف: َعْشُر » ما رواه مسلم من حديث َعاِئَشَة، أَنػََّها قَاَلْت:  :مثال ذلك:

َرُسوُؿ اِ َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم، َوُىنَّ  َرَضَعاٍت َمْعُلوَماٍت ُُيَرّْْمَن، ُُثَّ ُنِسْخَن، خبَْمٍس َمْعُلوَماٍت، فَػتُػُوِفَّْ 
 (ٔ)«ِفيَما يُػْقَرأُ ِمَن اْلُقْرآِف 

                                                           
 (ٕ٘ٗٔ) أخرجو مسلم -ٔ



أي أف النسخ تأخر جدًا ومل يعلم بو بعض األعراب فكانوا  «َوُىنَّ ِفيَما يُ ْقَرُأ ِمَن اْلُقْرآنِ » وادلراد بقوذلا
 يقرؤهنا على أهنا من القرآف.

ىو اإلنشاء )األوامر والنواىي( أما األخبار فَّل يتطرؽ إليها النسخ  :محلُّ النسخ في النصوص:
 مطلقاًً .

ادلراد بو ىو الذى ثبت بنص من الكتاب أو السنة أما األحكاـ  «الحكم الشرعي»قولنا ِف التعريف 
 الشرعية الثابتة بالرباءة األصلية فإذا تغريت فهذا التغيري ال يعد نسخاً .

 إَياب الصَّلة فإنو رافع حلكم الرباءة األصلية وىو عدـ وجؤّا وال يعد نسخاً . :مثال ذلك:
 أي ِف التاريخ . «متقدم»وادلراد بقولنا 
 أي ِف التاريخ عن اخلطاب ادلتقدـ. «متأخر»وادلراد بقولنا 

الشرعي ، أما إذا زبلف احلكم والناسخ ال بد أف يكوف نصِّا شرعيِّا من كتاب ا أو سنة رسولو 
 لفوات شرط أو لعدـ ربقق سبب أو وجود مانع فكل ىذا ال يعد نسخاً.

الزكاة واجبة وقد يتخلف ىذا احلكم لنقص النصاب أو عدـ مرور احلوؿ اذلجري فكل  :مثال ذلك:
 ىذا ال يعد نسخاً  ، وكذلك الصَّلة واجبة وقد يتخلف احلكم لوجود احليض أو النفاس .

شرعي دبوت أو جنوف فهذا ال يعد نسخًا بل ال بد أف يرفع احلكم الشرعي وكذلك: إذا رفع احلكم ال
 بدليل شرعي من كتاب أو سنة .

 

 
 
َها َأْو ِمْثِلَها َأملَْ تَػْعَلْم َأفَّ اللََّو َعَلى ُكلّْ َشْيءٍ قاؿ تعاىل :﴿ .ٔ  َما نَػْنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُػْنِسَها نَْأِت خِبَرْيٍ ِمنػْ

 فهذه اآلية صرُية ِف وقوع النسخ  :البقرة[ٙٓٔ]﴾ َقِديرٌ 
َا أَْنَت ُمْفرَتٍ َبْل َأْكثَػُرُىْم قاؿ تعاىل:﴿  .ٕ ْلَنا آيًَة َمَكاَف آيٍَة َواللَُّو أَْعَلُم دبَا يُػنَػزُّْؿ قَاُلوا ِإَّنَّ اَل َوِإَذا َبدَّ

  :النحل[ٔٓٔ]﴾ يَػْعَلُموفَ 
  ِيالف ِف ذلك إال من ال يعتد خبَّلفو.اإلمجاع منعقد بني ادلسلمني على وقوع النسخ ومل .ٖ



َوِإنَّا ُأََبّّ، َوأَْقَضانَا َعِليّّ، " أَقْػَرُؤنَاروى البخاري من حديث اْبِن َعبَّاٍس، قَاَؿ: قَاَؿ ُعَمُر َرِضَي اللَُّو َعْنُو:  .ٗ
 ُتُو ِمْن َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم ".لََندَُع ِمْن قَػْوِؿ ُأََبٍّ، َوَذاَؾ َأفَّ أُبَػيِّا يَػُقوُؿ: اَل أَدَُع َشْيًئا َسَِعْ 

 (ٕ)[ٙٓٔ]البقرة: }َما نَػْنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُػْنِسَها{  َوَقْد قَاَؿ اللَُّو تَػَعاىَل:
 َوُمِشريًا «أَُبيٍّ َوِإنَّا لََندَُع ِمْن قَ ْوِل أَُبيٍّ ِفي ِرَوايَِة َصَدَقَة ِمْن َلْحِن » قَػْولُوُ  ::قال الحافظ ابن حجر

ُلْغُو النَّْسُخ َواْحَتجَّ ُعَمُر جلََِواِز ُوُقو  َا قَػَرأَ َما ُنِسَخْت ِتََّلَوتُُو ِلَكْونِِو ملَْ يَػبػْ ِع َذِلَك َِِّٔذِه اآْليَِة أي ِإىَل أَنَُّو ُردبَّ
 (ٖ)آية البقرة

 
يدٍ اَل يَْأتِيِو اْلَباِطُل ِمْن بَػنْيِ قاؿ تعاىل :﴿  :األولى :   :فصلت[ٕٗ]﴾ يََدْيِو َواَل ِمْن َخْلِفِو تَػْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم َحَِ

 «.قد أتاه الباطل »فلو جاز النسخ لكاف 
 : أف القرآف مل يتقدمو ما يبطلو من الكتب وال يأِت بعده ما يبطلو الجواب عن الشبهة

 وال يكوف فيو تناقض أو اختَّلؼ . وادلعىن ادلراد من األية: أف القرآف ال يدخل إليو التحريف وال التبديل
 وقالت ّٔا اليهود: إفَّ النسخ يستلـز الَبداَء وىو الظهور بعد اخلفاء. الشبهة الثانية: 

أف النسخ إما أف يكوف لغري حكمة فهذا عبث وىو ِف حق ا زلاؿ ، وإما أف يكوف  :والمراد بذلك:
 حلكمة ظهرت ومل تكن ظاىرة من قبل وىذا نقص ِف حق ا ألهنا بدت لو ومل يكن يعلمها.

كًَّل من حكمة الناسخ وادلنسوخ معلـو  من قبل فلم يتجدد علمو ّٔا وىو سبحانو   الرد على الشبهة:
ينقل العباد من حكم إىل حكم دلصلحة معلومة لو من قبل دبقتضى حكمتو وتصريفو ادلطلق ِف  وتعاىل

ملكو ومصاحل العباد زبتلف حبسب األحواؿ واألزماف فقد يكوف احلكم ِف وقت أو حاؿ أصلح للعباد 
 ويكوف ِف غريه غري ذلك.

ف بو فهم يقولوف أف شريعة نيب ا موسى وأيضًا : إف اليهود القائلني ّٔذه الشبهة َيوُّْزوف النسخ ويقولو 
عليو السَّلـ ناسخة دلا قبلها. وقد ثبت ِف التوراة أف آدـ كاف يزوج األخ ألختو وقد حـر ذلك ِف التوراة 

. 
 

                                                           
 (ٔٛٗٗ) أخرجو البخاري -ٕ
 (ٚٙٔ/ٛ) فتح الباري -ٖ



ىل يمكن أن يتم النسخ باإلجماع؟ بمعنى ىل من الممكن أن يكون اإلجماع ناسخاً  :مسألة:
 لبعض األحكام؟

والنسخ ال  ال ّيكن أبداً ، ووجو ذلك: أف اإلمجاع ال ُيدث وال يقع إال بعد موت النيب ::الجواب

 .يكوف إال ِف حياة النيب
 : اإلمجاع ليس من خطاب الشارع بل دليل اإلمجاع ىو خطاب الشارع . وأيضا

استند إليو أن النص الذى » وإذا وجد ِف كَّلـ أىل العلم أف اإلمجاع نسخ نصًا فمرادىم من تلك 
 «.اإلجماع ىو الذى نسخ ال نفس اإلجماع

وكذلك النسخ ال َيوز بالقياس ألف القياس إَّنا يعترب فيما ال نص فيو وحيث وجد النص بطل القياس 
 ادلخالف لو.

 وال َيوز باإلمجاع أف يقع النسخ بأدلة العقل بل ال بد من أدلة الكتاب والسنة .
 

                  
  :ن:للنسخ ركنا

 الناسخ .   1
                      المنسوخ.2

 اخلطاب الشرعي ادلتأخر ادلناىف للمتقدـ وادلنفصل عنو وَيب العمل بو . ::أوالً : الناسخ ىو
 اخلطاب الشرعي ادلتقدـ وادلناىف للمتأخر وال َيوز العمل بو . :ثانياً : المنسوخ ىو:

 النسخ؟متى يكون النسخ = في أي زمن يقع  مسألة :

وذلك ألف النسخ تشريع جديد وال تشريع البتة إال  : ال يكوف النسخ إال ِف حياة النيب:لجواب ا

 بعد وفاة النيب
ىل يشترط أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو في مرتبتو من ناحية وصول خطاب  ::مسألة 

 الشارع إلينا؟



ال يشرتط ىذا األمر بل يكفي أف يكوف الناسخ وحيًا صحيح الثبوت ، ووجو ذلك: أنو ال  :الجواب:
تعارض أبدًا بني أي خربين سلتلفي التاريخ )أي زمن وقوعهما سلتلف( إلمكاف صدؽ كل منهما ِف 

 وقتو.
ذا اختلفا فيجوز صدؽ  وقد أمجع مجيع النُّظَّار أنو ال يلـز التناقض بني القضيتني إال إذا تعذر زماهنما أما إ

 كل منهما ِف وقتها.

عليو وسلم صلَّى إىل بيت ادلقدس وقاؿ أخر أف النيب مل يصل  لو قاؿ قائل أف النيب  :مثال ذلك:
أف كًَّل من  ووجو ذلك:إىل بيت ادلقدس، لكاف كَّل من القائلني صادقا ِف قولو مع أهنما متناقضاف 

 القولني يصدؽ ِف زمن غري زمن األخر.
 محل النسخ بمعنى ما الذى يقع فيو النسخ؟

باإلمجاع ال يقع النسخ ِف األخبار ؛ ألف نسخ أحد اخلربين يستلـز أف يكوف أحدمها كذباً  :الجواب:

 .والكذب مستحيل ِف أخبار ا وأخبار رسولو 
نَػهُ مثاؿ ذلك: قاؿ تعاىل :﴿  َما ِف ِستَِّة أَيَّاـٍ َوَما َمسََّنا ِمْن لُُغوبٍ َوَلَقْد َخَلْقَنا السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَػيػْ

فهذا خرب وىو صدؽ باعتبار ادلخرب فيستحيل أف ينسخ وَيوز أف ينسخ احلكم إف أتى بصورة  :ؽ[ٖٛ]﴾ 
خرب وذلك ألف النسخ ورد على احلكم الذى جاء ِف صورة اخلرب ألف احلكم كاف على صورة اخلرب لفظاً 

 وصيغًة.
ِإْف َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَف َصاِبُروَف يَػْغِلُبوا ِمائَػتَػنْيِ َوِإْف َيُكْن ِمْنُكْم ِمائٌَة يَػْغِلُبوا أَْلًفا قاؿ تعاىل:﴿  :مثال ذلك:

فهذا جاء ِف صورة اخلرب ومعناه األمر ومعناه:   :األنفاؿ[٘ٙ]﴾ ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا بِأَنػَُّهْم قَػْوـٌ اَل يَػْفَقُهوفَ 
اآْلَف َخفََّف اللَُّو َعْنُكْم صرب منكم عشروف أماـ مائتني فهذا شلكن أف يأتيو النسخ قاؿ تعاىل﴿أصربوا ولي

يَػْغِلُبوا أَْلَفنْيِ بِِإْذِف َوَعِلَم َأفَّ ِفيُكْم َضْعًفا فَِإْف َيُكْن ِمْنُكْم ِمائٌَة َصاِبرٌَة يَػْغِلُبوا ِمائَػتَػنْيِ َوِإْف َيُكْن ِمْنُكْم أَْلٌف 
  :األنفاؿ[ٙٙ]﴾ َواللَُّو َمَع الصَّاِبرِينَ  اللَّوِ 

 وال يقع النسخ أيضاً ِف أصوؿ األحكاـ كأصوؿ االعتقاد من التوحيد وربرمي الشرؾ.
 
 
 
 



 ::الفرق بين النسخ والتخصيص
 التخصيص النسخ

ُيشترط فيو التراخي أي تأخر الناسخ عن المنسوخ 
 فال يسبقو وال يُفارقو.

التراخي بل يُمكن فيو االقتران أي يكون المخصص ال يشترط فيو 
 مقترناً بالعام .

يدخل في الشيء الواحد بمعنى أن المنسوخ شيء 
 واحد

ال يكون إال في عام لو أفراد متعددة يخرج بعضها بالُمخِصص ويبقى 
 بعضها.

 قد يقع بغير خطاب كالقياس وغيره ال يكون إال بخطاب جديد
 يدخل في األخبار واإلنشاء ال يدخل في األخبار

إيقاف العمل بالحكم الشرعيالمتقدم كليِّا والعمل 
 بالخطاب المتأخر .

 إخراج بعض ما يتناولو اللفظ العام

 يجب العمل بما بقي من العام بعد التخصيص ال يجوز العمل بالمنسوخ أو بجزء منو
 ال يستغرق العام الناسخ يستغرق المنسوخ

 
 

 الحكم قبل العمل بو؟ىل يجوز نسخ 
نعم َيوز ومثاؿ ذلك : نسخ الصلوات من مخسني إىل مخس قبل أف يعمل باخلمسني أو  ::الجواب

األربعني أو بالثَّلثني أو بالعشرين أو بالعشر، وكذلك قصة نيب ا إبراىيم مع ابنو إَساعيل فنسخ الذبح 
 قبل العمل بو بالفداء .

ىو االبتَّلء ألف ا تعاىل كلَّف العباد لريى  من العمل بو والحكمة من نسخ الحكم قبل التمكن
 منهماالمتثاؿ ألمره فتهيئة ادلكلف لعمل الفعل دليل على أنو سيقـو بو.

 ىو رؤية االمتثاؿ بالقياـ بالفعل ذاتو . والحكمة من النسخ بعد التمكن من العمل

 
 باخلطاب ادلتقدـ . َيب العمل بالناسخ فوراً مَّت علم ولو أثناء تأدية الفرض

َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم »الدليل على ذلك: روى البخاري من حديث البَػرَاِء َرِضَي اللَُّو َعْنُو: 
َعَة َعَشَر َشْهرًا، وََكاَف يُػْعِجُبُو َأْف َتكُ  ْقِدِس ِستََّة َعَشَر َشْهرًا، أَْو َسبػْ

َ
َلُتُو ِقَبَل البَػْيِت،َصلَّى ِإىَل بَػْيِت ادل  وَف ِقبػْ



َىا، َصََّلَة الَعْصِر َوَصلَّى َمَعُو قَػْوـٌ  َفَخرََج َرُجٌل شلَّْن َكاَف َصلَّى َمَعُو َفَمرَّ َعَلى َأْىِل « َوأَنَُّو َصلَّى، أَْو َصَّلَّ
ْسِجِد َوُىْم رَاِكُعوَف، قَاَؿ: َأْشَهُد بِاللَِّو، َلَقْد َصلَّْيُت َمَع النَّ 

َ
َة، َفَداُروا َكَما ادل يبّْ َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم ِقَبَل َمكَّ

 (ٗ)ُىْم ِقَبَل البَػْيتِ 
وال يؤمر ادلكلف بإعادة ما مت قبل العلم بالنسخ وال يستحب ذلك ألف العمل باحلكم قبل النسخ 

 صحيح ولو مت جزء منو عليو إسباـ الباقي وعدـ إعادة اجلزء ادلخالف للناسخ.
 

 
أف يوجد نص شرعي ويفيد حكمًا ُث يأِت نص أخر فيزيد على النص  :والمراد بالزيادة على النص:    

األوؿ زيادة مل يتضمنها والغالب أف يكوف النص من القرآف والزيادة من أخبار اآلحاد بشرط أف تكوف 
 الزيادة متعلقة بنفس موضوع النص األوؿ.

 

 
 إما بياناً دلا ِف القرآف مثاؿ ذلك: بياف كيفية الصَّلة وكيفية احلج وضلوىا. :النوع األول: 
ُمْنِشَئة حلكم مل يتعرض القرآف لو مثاؿ ذلك : ربرمي اجلمع بني ادلرأة وخالتها وبني ادلرأة  :النوع الثاني: 

 وعمتها.
 مغرية حلكم القراف. :النوع الثالث: 

 األوليني بني أىل العلم فإهنا حجة باالتفاؽ.وليس َُثَّ نزاع يذكر ِف القسميني 
  وعليو فمسألة الزيادة على النص المعنى بها أن يكون النص الوارد في السنة مغيرًا لحكم

 ثابت في القرآن 
 تنقسم الزيادة على النص باعتبار المنافاة إلى ::  
 نفاه .الزيادة على النص تنافي النص إما بنفي ما أثبتو وإما إثبات ما    1

ـَ َوحلََْم اخْلِْنزِيِر َوَما أُِىلَّ ِلَغرْيِ اللَِّو ِبِو َفَمِن اْضطُرَّ قاؿ تعاىل :﴿   ::مثال ذلك َا َحرَّـَ َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَّ ِإَّنَّ
َر بَاٍغ َواَل َعاٍد فَِإفَّ اللََّو َغُفوٌر َرِحيمٌ  واآلية نص ِف أف اـر األشياء ادلذكورة فقط  :النحل[٘ٔٔ]﴾ َغيػْ

 « بإَّنا»وحصرت ىذه األشياء 
                                                           

 (ٙٛٗٗأخرجو البخاري ) -ٔ



  وعليو فمفهـو ادلخالفة وىو )ما يسمى بدليل اخلطاب( أف عدا ما حرمو ا ِف ىذه األية ىو
 احلَّلؿ ومنو احلمر األىلية.

ُهَما، قَاَؿ:  الزيادة على النص: نَػَهى »ما رواه الشيخاف من حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّو َرِضَي اللَُّو َعنػْ
فالزيادة ىنا (٘)«َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم يَػْوـَ َخْيبَػَر َعْن حلُُوـِ احُلُمِر اأَلْىِليَِّة، َوَرخََّص ِف اخلَْيلِ 

 نفت ما أثبتتو اآلية.
  ال وعليو تكوف ىذه الزيادة ناسخة دلفهـو ادلخالفة من اآلية ولكي تكوف الزيادة على النص ناسخة

 :بد من تحقق شرطين مجتمعين:
 أف تنفي ما أثبتو النص أو تثبت ما نفاه النص. - أ

 أف تكوف الزيادة متأخرة على النص. - ب
 الزيادة على النص ال تنافى النص ومن جنسو.   2

َها، قَاَلْت:  :مثال ذلك: فُرَِضِت الصََّّلَُة رَْكَعتَػنْيِ، ُُثَّ »روى الشيخاف من حديث عاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ
 (ٙ)«َىاَجَر النَّيبُّ َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم فَػُفِرَضْت أَْربَػًعا، َوتُرَِكْت َصََّلُة السََّفِر َعَلى اأُلوىَل 

 ِف بداية األمر ركعتني. ﴿وأقيموا الصَّلة﴾ وجاء البياف من النيب فالنص
فهذه الزيادة مل تنف « ُُثَّ َىاَجَر النَّيبُّ َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم فَػُفرَِضْت أَْربَػًعا: »  والزيادة على النص ىي

 ما أثبتو النص بل ىي رلرد زيادة ومن جنسو فهذا ليس بنسخ.
 ى النص ال تنافي النص وليست من جنسو وليست متعلقة بو.الزيادة عل   3

فرضية الصـو بعد فرضية الصَّلة فإف الصـو ليس من جنس الصَّلة وال متعلق ّٔا وال يعد  :مثال ذلك:
 ذلك نسخاً باإلمجاع.

 الزيادة على النص ال تنافي النص وليست من جنسو ولكنها متعلقة بو تعلق الشرط.   4

 فرض ا تعاىل الصَّلة وىى النص وجاءت السنة ادلطهرة وزادة النية قاؿ رسوؿ ا  :مثال ذلك:
َا اأَلْعَماُؿ بِالنػّْيَّاتِ » فهذه الزيادة ال تناىف النص فَّل أثبتت ما نفاه النص وال نفت ما أثبتو النص (ٚ)«ِإَّنَّ

                                                           
 (ٜٔٗٔ) ومسلم  (ٜٕٔٗ) أخرجو البخاري-٘
 (٘ٛٙ) ومسلم  (ٖٜٖ٘) أخرجو البخاري -ٙ
 (ٔ) أخرجو البخاري-ٚ



فَّل يقاؿ أف النية ناسخة ولكنها تعلقت بالنص تعلق الشرط فالنية شرط ِف صحة الصَّلة ، وعليو 
 للصَّلة.

 الزيادة على النص ال تنافيو وليست من جنسو ولكنها متعلقة بو تعلق الجزء.   5
ُهَما ِماَئَة َجْلَدةٍ : قاؿ تعاىل:﴿ : مثال ذلك   :النور[ٕ]﴾ الزَّانَِيُة َوالزَّاِن فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنػْ

الزيادة على النص ىي: روى مسلم من حديث ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ َصلَّى اُ َعَلْيِو 
، َقْد َجَعَل اُ ذَلُنَّ َسِبيًَّل، اْلِبْكُر بِاْلِبْكِر َجْلُد ِماَئٍة َونَػْفُي َسَنٍة، َوالثػَّ »َوَسلََّم:  ، ُخُذوا َعِّنّْ ُب يّْ ُخُذوا َعِّنّْ

 (ٛ)«بِالثػَّيِّْب َجْلُد ِمائٍَة، َوالرَّْجمُ 
: أف ىذه الزيادة ىنا رافعة للرباءة األصلية  ووجو ذلكفليست ِف ىذه األية ما نفاه النص )آية النور( 

 والذى يرفع الرباءة األصلية ال يعد نسخاً.
  مبينة للقرآف أو مستقلة وعليو فالسنة الزائدة على القرآف َيب العمل ّٔا على كل حاؿ سواء أكانت

 عنو أو ناسخة لو وال َيوز ألبتو التوقف بالعمل بالزيادة وَردَّْىا
 

 متى يصار إلى النسخ؟

 
التعارض وادلخالفة بني الدليلني دبعىن أف أحدمها يأمر واألخر ينهى عن نفس الشيء الذي أمر بو  .1

 األوؿ أو العكس.
ووجو عدـ إمكاف اجلمع بني الدليلني ادلتعارضني فإف أمكن اجلمع والعمل ّٔما فَّل يصار إىل النسخ  .2

 : أف األصل ِف األدلة اإلعماؿ.:ذلك 
 ثبوت النص الناسخ وادلنسوخ إىل القائل . .3

 كيف يعرف النسخ؟
 يعرف وقوقع النسخ بثالثة شروط منفردة: ::لجوابا

 ووجو ذلك أف ادلتأخر يرفع حكم ادلتقدـ. العلم بتأخر الناسخ عن ادلنسوخ .1
 أف يدؿ النص الشرعي على وقوع النسخ. .2

                                                           
 (ٜٓٙٔ) أخرجو مسلم -ٛ



ما رواه مسلم من حديث بُػَرْيَدَة بن احلصني قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم:  ::مثال ذلك 
 (ٜ)«نَػَهْيُتُكْم َعْن زِيَارَِة اْلُقُبوِر فَػُزوُروَىا، ...احلديث»
 أف ِيرب الصحاَب أف ىذا احلكم منسوخ . .3

َكاَف ِفيَما أُْنزَِؿ ِمَن اْلُقْرآِف: َعْشُر » : ما رواه مسلم من حديث َعاِئَشَة، أَنػََّها قَاَلْت: :مثال ذلك
 َعَلْيِو َوَسلََّم، َوُىنَّ َرَضَعاٍت َمْعُلوَماٍت ُُيَرّْْمَن، ُُثَّ ُنِسْخَن، خبَْمٍس َمْعُلوَماٍت، فَػتُػُوِفَّْ َرُسوُؿ اِ َصلَّى اُ 

 (ٓٔ)«ِفيَما يُػْقَرأُ ِمَن اْلُقْرآِف 
 اإلمجاع أف َيمع العلماء على أف ىذا احلكم منسوخ  .4

﴾ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَْأُكُلوا الرّْبَا َأْضَعافًا ُمَضاَعَفةً اإلمجاع منعقد على أف قولو تعاىل﴿ :مثال ذلك:
 أف مفهـو اآلية منسوخ. :آؿ عمراف[ٖٓٔ]
 :ترتيب اآليات ِف ادلصحف وكذلك السور ال يدؿ على التأخري وال التقدمي. :ملحوظة ىامة 

َر قولو تعاىل﴿  :مثال ذلك: َوالَِّذيَن يُػتَػَوفػَّْوَف ِمْنُكْم َويََذُروَف أَْزَواًجا َوِصيًَّة أِلَْزَواِجِهْم َمَتاًعا ِإىَل احلَْْوِؿ َغيػْ
َوالَِّذيَن يُػتَػَوفػَّْوَف ِمْنُكْم َويََذُروَف أَْزَواًجا يَػتَػَربَّْصَن  ﴿، ىذه اآلية منسوخة بقولو تعاىل :البقرة[ٕٓٗ]﴾ ِإْخرَاجٍ 

 :البقرة[ٖٕٗ]﴾ بِأَنْػُفِسِهنَّ أَْربَػَعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًا
 ِذيَن يُػتَػَوفػَّْوَف ِمْنُكْم َويََذُروَف أَْزَواًجا{لُِعْثَماَف ْبِن َعفَّاَف }َوالَّ روى البخاري من حديث اْبُن الزُّبَػرْيِ قُػْلُت: 

َها اآليَُة اأُلْخَرى، َفِلَم َتْكُتبُػَها؟ َأْو َتَدُعَها؟ قَاَؿ:  [ٖٕٗ]البقرة:  يَا اْبَن َأِخي اَل أَُغيػُّْر َشْيًئا »قَاَؿ: َقْد َنَسَختػْ
 (ٔٔ)«ِمْنُو ِمْن َمَكانِوِ 

  رُُكَها َمْكُتوبًَة.. َوِف قَاَؿ مِلَ َتْكُتبُػَها  ::قال الحافظ َوَقْد َعَرْفَت أَنػََّها َمْنُسوَخٌة َأْو قَاَؿ مِلَ َتَدُعَها َأْي تَػتػْ
 الَِّذي يُػْنَسُخ َجَواِب ُعْثَماَف َىَذا َدلِيٌل َعَلى َأفَّ تَػْرتِيَب اآْلِي تَػْوِقيِفيّّ وََكَأفَّ َعْبَد اللَِّو ْبَن الزُّبَػرْيِ َظنَّ َأفَّ 

...َوَىَذا اْلَمْوِضُع شلَّا َوَقَع ِفيِو النَّاِسُخ ُمَقدَّ ُحْكُمُو اَل  ًما ِف  يُْكَتُب فََأَجابَُو ُعْثَماُف بَِأفَّ َذِلَك لَْيَس ِبََّلزِـٍ
 (ٕٔ)تَػْرتِيِب التََّّْلَوِة َعَلى اْلَمْنُسوخِ 

 
 

                                                           
 (ٜٚٚ) أخرجو مسلم -ٜ

 (ٕ٘ٗٔ) أخرجو مسلم -ٓٔ
 (ٖٓ٘ٗ) أخرجو البخاري -ٔٔ
 (ٜٗٔ/ٛ) فتح الباري -ٕٔ



 
 
 : ينقسم النسخ باعتبارات معينة: 

 :باعتبار الناسخأواًل: 
َوِإْف تُػْبُدوا َما ِف أَنْػُفِسُكْم َأْو زُبُْفوُه ُُيَاِسْبُكْم بِِو اللَُّو مثاؿ ذلك: قولو تعاىل﴿  نسخ القرآن بالقرآن: .1

ُب َمْن َيَشاُء َواللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ  اَل نسخت بقولو تعاىل ﴿:البقرة[ ٕٗٛ]﴾ فَػيَػْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويُػَعذّْ
  :البقرة[ٕٙٛ]﴾  ُوْسَعَهايَُكلُّْف اللَُّو نَػْفًسا ِإالَّ 

ربويل القبلة من بيت ادلقدس وىى ثابتة بالسنة إىل الكعبة بقولو  :مثال ذلك:نسخ السنة بالقرآن: .2
َلًة تَػْرَضاَىا فَػَوؿّْ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احلَْ تعاىل رَاـِ ﴿ َقْد نَػَرى تَػَقلَُّب َوْجِهَك ِف السََّماِء فَػَلنُػَولّْيَػنََّك ِقبػْ

ْم َوَما اللَُّو  َوَحْيُث َما ُكْنُتْم فَػَولُّوا ُوُجوَىُكْم َشْطرَُه َوِإفَّ الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب لَيَػْعَلُموَف أَنَُّو احلَْقُّ ِمنْ  َرِّّْٔ
  :البقرة[ٗٗٔ]﴾ بَِغاِفٍل َعمَّا يَػْعَمُلوفَ 

َفَمْن صـو يـو عاشوراء ثابت بالسنة ونسخ من الوجوب إىل االستحباب بقولو تعاىل﴿  :مثال أخر:
 :البقرة[٘ٛٔ]﴾  َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فَػْلَيُصْموُ 

رََة، أَنَُّو قَاَؿ:  :مثال ذلك: نسخ السنة بالسنة: .3 رََة اجلَُْهِِّنّْ، َعْن أَبِيِو َسبػْ ما رواه مسلم من حديث َسبػْ
َعِة، فَاْنطََلْقُت أَنَا َوَرُجٌل ِإىَل اْمَرأٍَة ِمْن َبِِّن َعاِمٍر،أَِذَف لََنا  َكأَنػََّها   َرُسوُؿ اِ َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم بِاْلُمتػْ

َها أَنْػُفَسَنا، فَػَقاَلْت: َما تُػْعِطي؟ فَػُقْلُت: رَِداِئي، َوقَاَؿ َصاِحيب: رِ  َداِئي، وََكاَف َبْكرٌَة َعْيطَاُء، فَػَعَرْضَنا َعَليػْ
ا َنَظَرْت رَِداُء َصاِحيب َأْجَوَد ِمْن رَِداِئي، وَُكْنُت َأَشبَّ ِمْنُو، فَِإَذا َنَظَرْت ِإىَل رَِداِء َصاِحيب َأْعَجبَػَها، َوِإذَ 

ِإفَّ َرُسوَؿ اِ َصلَّى اُ َعَلْيِو ِإََلَّ َأْعَجْبتُػَها، ُُثَّ قَاَلْت: أَْنَت َورَِداُؤَؾ َيْكِفيِِّن، َفَمَكْثُت َمَعَها َثََّلثًا، ُُثَّ 
 (ٖٔ)«َمْن َكاَف ِعْنَدُه َشْيٌء ِمْن َىِذِه النَّْساِء الَِِّت يَػَتَمتَُّع، فَػْلُيَخلّْ َسِبيَلَها»َوَسلََّم قَاَؿ: 

ِو َوَسلََّم: ما رواه مسلم من حديث بُػَرْيَدَة بن احلصني قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ َصلَّى اُ َعَليْ  :مثال أخر:
 (ٗٔ)«نَػَهْيُتُكْم َعْن زِيَارَِة اْلُقُبوِر فَػُزوُروَىا ...احلديث»
ذىب مجهور األصوليني إىل جواز نسخ القرآف بالسنة وذىب الشافعي إىل أنو  نسخ القرآن بالسنة: .4

 ال َيوز نسخ القرآف بالسنة واستدؿ دبا يلى : 

                                                           
 (ٙٓٗٔ) أخرجو مسلم -ٖٔ
 (ٜٚٚ) أخرجو مسلم -ٗٔ



ْلَنا آيًَة قولو تعاىل:﴿  - أ َا أَْنَت ُمْفرَتٍ َبْل َأْكثَػُرُىْم اَل َوِإَذا بَدَّ َمَكاَف آيٍَة َواللَُّو أَْعَلُم دبَا يُػنَػزُّْؿ قَاُلوا ِإَّنَّ
 [ٔٓٔ]النحل: ﴾يَػْعَلُموفَ 

ْلُو ُقْل َما َيُكوُف َل أَْف أُ وقولو تعاىل  - ب َلُو :﴿ قَاَؿ الَِّذيَن اَل يَػْرُجوَف لَِقاَءنَا اْئِت بُِقْرآٍف َغرْيِ َىَذا أَْو بَدّْ بَدّْ
  :يونس[٘ٔ]﴾ ِمْن تِْلَقاِء نَػْفِسي ِإْف أَتَِّبُع ِإالَّ َما يُوَحى ِإََلَّ ِإِنّْ َأَخاُؼ ِإْف َعَصْيُت َرَبّْ َعَذاَب يَػْوـٍ َعِظيمٍ 

َها َأْو ِمْثِلَها َأملَْ تَػْعَلْم أَ وقولو تعاىل: ﴿ - ت فَّ اللََّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َما نَػْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُػْنِسَها نَْأِت خبَرْيٍ ِمنػْ
 ﴾َقِديرٌ 

 أف الناسخ ال يكوف خرياً إال إذا كاف من القرآف. :ووجو االستدالل من األية األخيرة:
 :أدلة القائلين بجواز نسخ القران بالسنة: 

ُهَما ِمائََة َجْلَدةٍ قولو تعاىل﴿  - أ ، فاآلية تعم كل من زىن  :النور[ٕ]﴾ الزَّانَِيُة َوالزَّاِن فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنػْ
زلصنًا كاف أو غري زلصن فجاء النسخ للجلد عن الزاِن اصن بالرجم بالسنة العملية خلري الربية 

 
رًا اْلَوِصيَّةُ نسخ آية الوصية وىى قولو تعاىل﴿   - ب ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْف تَػَرَؾ َخيػْ

 . :البقرة[ٓٛٔ]﴾ لِْلَواِلَدْيِن َواأْلَقْػَرِبنَي بِاْلَمْعُروِؼ َحقِّا َعَلى اْلُمتَِّقنيَ 
ْعُت َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو  نسخت دبا رواه أىب داود والرتمذي من حديث َأَب أمامو الَباِىِليّْ قَاَؿ: َسَِ

ـَ َحجَّ  ِإفَّ اللََّو تَػَباَرَؾ َوتَػَعاىَل َقْد أَْعَطى ِلُكلّْ ِذي َحقٍّ َحقَُّو، َفََّل »ِة الَوَداِع: َوَسلََّم يَػُقوُؿ ِف ُخْطَبِتِو َعا
 (٘ٔ)«َوِصيََّة ِلَواِرثٍ 

يعىن أف الشيء الذى وصى بو ادلورّْث ال يكوف ألحد من الورثة وىذا  «َفََّل َوِصيََّة ِلَواِرثٍ »  قولو 
عند تنفيذ الوصية ال عند كتابة الوصية ، مثاؿ ذلك: وصى رجل دباؿ المرأة أجنبية عنو ِف حياتو وبعد 
فرتة من الزمن تزوجها ُث مات عنها فأصبحت ذات فرض الربع أو الثمن ففي ىذه احلالة ال تنفذ الوصية 

فالعربة بالوصية عند التنفيذ ال عند  » نو عند كتابة الوصية إذا مات ومل يتزوج منها أخذت الوصية رغم أ
 « كتابة الوصية

 والتحقيق جواز نسخ القرآف بالسنة ادلتواترة ووقوعو ... واجلواب عن  ::قال اإلمام الشنقيطي
َلُو ِمْن تِْلَقاِء نَػْفِسي ُقْل َما َيُكوُف َل ﴿  استدالؿ الشافعي"االستدالؿ باآلية الكرّية ىو أف  "﴾َأْف أَُبدّْ

                                                           
 (ٖٖٚٓ) وصححو األلباِن ِف ادلشكاة (ٕٕٓٔ) والرتمذي  (ٖ٘ٙ٘) أخرجو أبو داود -٘ٔ



كَّل من الناسخ وادلنسوخ من عند ا تعاىل، فهو الناسخ للحقيقة وال يقدر على ذلك غريه.. 

 (ٙٔ)-   - ولكنو يظهر النسخ على لساف رسولو
 واخلريية إما أف تكوف بني األحكاـ فيكوف احلكم الناسخ خرياً ِف الغالب من احلكم ادلنسوخ 

 :فإهنا تنسخ القرآف ويعمل ّٔا ِف  والصواب أف السنة إذا صحت عن النيب  :ملحوظة
 العقيدة وغريىا .

.. وال يفرؽ ِف ذلك فالكتاب والسنة وحى من عند ا وأهنما متفقاف ال ِيتلفاف ومتَّلزماف ال يفرتقاف 
 بني السنة ادلتواترة واآلحادية .

 :ثانياً : ينقسم النسخ باعتبار المنسوخ إلى:
ما رواه مسلم من حديث  ::مثال ذلكنسخ التالوة والحكم معًا )نسخ الخط والحكم(  .1

َمْعُلوَماٍت ُُيَرّْْمَن، ُُثَّ ُنِسْخَن، َكاَف ِفيَما أُْنزَِؿ ِمَن اْلُقْرآِف: َعْشُر َرَضَعاٍت » َعاِئَشَة، أَنػََّها قَاَلْت: 
 (ٚٔ)«خِبَْمٍس َمْعُلوَماٍت، فَػتُػُوِفَّْ َرُسوُؿ اِ َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم، َوُىنَّ ِفيَما يُػْقَرأُ ِمَن اْلُقْرآِف 

 «َعْشُر َرَضَعاٍت َمْعُلوَماٍت ُُيَرّْْمَن، ُُثَّ ُنِسْخنَ :» الشاىد من الحديث
روى الشيخاف من حديث َعْبَد اِ ْبَن َعبَّاٍس، يَػُقوُؿ:  :مثال ذلك:وة وبقاء الحكم:نسخ التال .2

ِإفَّ اَ َقْد بَػَعَث » قَاَؿ ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب َوُىَو َجاِلٌس َعَلى ِمْنرَبِ َرُسوِؿ اِ َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم: 
، َوأَنْػَزَؿ َعَلْيِو اْلِكَتاَب، َفَكاَف شلَّا أُْنزَِؿ َعَلْيِو آيَُة الرَّْجِم، قَػرَأْنَاَىا زُلَمًَّدا َصلَّى اُ َعَلْيِو  َوَسلََّم بِاحلَْقّْ

َناَىا َوَعَقْلَناَىا، فَػَرَجَم َرُسوُؿ اِ َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم، َوَرمَجَْنا بَػْعَدُه، فََأْخَشى ِإْف طَ   اَؿ بِالنَّاسِ َوَوَعيػْ
 الرَّْجَم ِف ِكَتاِب َزَماٌف َأْف يَػُقوَؿ قَاِئٌل: َما صلَُِد الرَّْجَم ِف ِكَتاِب اِ فَػَيِضلُّوا بِتَػْرِؾ َفرِيَضٍة أَنْػَزذَلَا اُ، َوِإفَّ 

َكاَف احْلََبُل، َأِو ااِلْعرتَاُؼ   اِ َحقّّ َعَلى َمْن َزىَن ِإَذا َأْحَصَن ِمَن الرَّْجاِؿ َوالنَّْساِء، ِإَذا قَاَمِت اْلبَػيػَّْنُة، أَوْ 
»(ٔٛ) 

  ﴿ فَاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ أَْربَػَعًة ِمْنُكْم﴾أربع شهود من الرجاؿ لقولو تعاىل :والمراد بالبينة:
 أنََّث العدد فدؿ على أف ادلعدود مذكر. :وجو االستدالل:

 يقولوف انو سيد األدلة :االعتراف :

                                                           
 بتصيف يسري. (ٔٓٔ/ٔ) مذكرة ِف أصوؿ الفقو -ٙٔ
 (ٕ٘ٗٔ) أخرجو مسلم -ٚٔ
 (ٜٔٙٔ) ومسلم  (ٖٓٛٙ) أخرجو البخاري -ٛٔ



 وىذا سلتلف فيو بني أىل العلم ::الَحَبل 
الشَّْيُخ َوالشَّْيَخُة فَاْرمُجُومُهَا »روى النسائي ِف الكربى من حديث َزْيُد ْبُن ثَاِبٍت، فَػَقاَؿ َزْيٌد: ُكنَّا نَػْقرَأُ: 

قَاَؿ: « َكأَيّْْن تَػْقَرُأ ُسورََة اأْلَْحزَاِب؟ أَْو َكأَيّْْن تَػُعدَُّىا؟»وىف رواية أَحد قَاَؿ َل ُأََبُّ ْبُن َكْعٍب:   (ٜٔ)«أَْلَبتَّةَ 
، َلَقْد رَأَيْػتُػَها َوِإنػََّها لَتُػَعاِدُؿ ُسورََة اْلبَػَقرَِة، َولَ  قَػرَأْنَا ِفيَها: الشَّْيُخ َقْد قُػْلُت َلُو: َثََّلثًا َوَسْبِعنَي آيًَة، فَػَقاَؿ: " َقطُّ

 (ٕٓ)َوالشَّْيَخُة ِإَذا َزنَػَيا فَاْرمُجُومُهَا اْلَبتََّة َنَكااًل ِمَن اللَِّو َواللَُّو َعزِيٌز َحِكيٌم "
﴿ َوالَِّذيَن قاؿ تعاىل :مثال ذلك:وىو غالب ما ِف القرآف ادلنسوخ. نسخ الحكم مع بقاء التالوة: .3

َر ِإْخرَاجٍ يُػتَػَوفػَّْوَف ِمْنُكْم   :البقرة[ٕٓٗ]﴾ َويََذُروَف أَْزَواًجا َوِصيًَّة أِلَْزَواِجِهْم َمَتاًعا ِإىَل احلَْْوِؿ َغيػْ
ِت يَْأِتنَي اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم فَاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ أَْربَػَعًة ِمْنُكْم مثاؿ أخر:مثاؿ أخر: قاؿ تعاىل ﴿ َوالَّلَّ

 :النساء[٘ٔ]﴾ َفَأْمِسُكوُىنَّ ِف اْلبُػُيوِت َحَّتَّ يَػتَػَوفَّاُىنَّ اْلَمْوُت َأْو ََيَْعَل اللَُّو ذَلُنَّ َسِبيًَّل فَِإْف َشِهُدوا 
  :ثالثاً: ينقسم النسخ باعتبار البدل إلى أربعة أقسام:

 عدة ادلرأة ادلتوىف عنها زوجها من سنة إىل أربعة أشهر وعشرا  :مثال ذلك:نسخ إلى بدل أخف:  .1
ُب قولو تعاىلمثاؿ أخر:  ﴿ َوِإْف تُػْبُدوا َما ِف أَنْػُفِسُكْم َأْو زُبُْفوُه ُُيَاِسْبُكْم بِِو اللَُّو فَػيَػْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويُػَعذّْ

﴾  ُوْسَعَهااَل يَُكلُّْف اللَُّو نَػْفًسا ِإالَّ نسخت بقولو تعاىل ﴿ :البقرة[ٕٗٛ]﴾ َمْن َيَشاُء َواللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ 
  :البقرة[ٕٙٛ]

ِإفَّ اللََّو ذَبَاَوَز »روى الشيخاف من حديث َأَب ُىَريْػرََة َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َعِن النَّيبّْ َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ: 
َثْت ِبِو أَنْػُفَسَها، َما ملَْ تَػْعَمْل َأْو تَػَتَكلَّمْ  ِإَذا طَلََّق ِف نَػْفِسِو فَػَلْيَس »قَػَتاَدُة: قَاَؿ « َعْن أُمَِِّت َما َحدَّ

 (ٕٔ)«ِبَشْيءٍ 
 ربويل القبلة من بيت ادلقدس إىل الكعبة  :مثال ذلك:نسخ إلى بدل مماثل: .2
نسخ صياـ يـو عاشوراء من الفرضية إىل صـو رمضاف وبقيهو  ::مثال ذلكسخ إلى بدل أثقل: ف .3

 مستحب.
أََمَر النَّيبُّ َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم َرُجًَّل روى الشيخاف من حديث َسَلَمَة ْبِن اأَلْكوَِع َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: 

فَػْلَيُصْم، فَِإفَّ اليَػْوـَ  ِمْن َأْسَلَم: " َأْف أَذّْْف ِف النَّاِس: َأفَّ َمْن َكاَف َأَكَل فَػْلَيُصْم بَِقيََّة يَػْوِمِو، َوَمْن ملَْ َيُكْن َأَكلَ 
يَػْوـُ َعاُشورَاَء "

 ُث نسخ بصـو رمضاف.(ٕٕ)

                                                           
 (ٖٜٕٔ) وصححو األلباِن ِف الصحيحة  (ٓٔٔٚ) أخرجو النسائي ِف الكربى -ٜٔ
 بسند صحيح (ٕٕٚٓٔ) أخرجو أَحد -ٕٓ
 (ٕٚٔ) ومسلم (ٜٕٙ٘) أخرجو البخاري-ٕٔ



ُموا بَػنْيَ قولو تعاىل﴿ ::مثال ذلكنسخ إلى غير بدل: .4 يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نَاَجْيُتُم الرَُّسوَؿ فَػَقدّْ
ٌر َلُكْم َوَأْطَهُر فَِإفْ  نسخت  :آّادلة[ٕٔ]﴾ ملَْ ذبَُِدوا فَِإفَّ اللََّو َغُفوٌر َرِحيمٌ  يََدْي صَلَْواُكْم َصَدَقًة َذِلَك َخيػْ

ُموا بَػنْيَ يََدْي صَلَْواُكْم َصَدقَاٍت فَِإْذ ملَْ تَػْفَعُلوا َوتَاَب اللَُّو َعَلْيُكْم بقولو تعاىل بعدىا ﴿ َأْشَفْقُتْم َأْف تُػَقدّْ
  :آّادلة[ٖٔ]﴾ اللََّو َوَرُسوَلُو َواللَُّو َخِبرٌي دبَا تَػْعَمُلوفَ فَأَِقيُموا الصَََّّلَة َوآتُوا الزََّكاَة َوأَِطيُعوا 

 
 :: فإّف الرّب تعاىل ما أمر بشيء ُث أبطلو رأًسا، بل البّد أف يبقى بعضو أو  قال اإلمام ابن القيم

 بَدلُو، كما أبقى شرعية الفداء، وكما أبقى استحباب الصدقة بني يدي ادلناجاة، وكما أبقى اخلمسَ 
ال يبدَّؿ  القوُؿ لديَّ، ىي مخس، وىي مخسوف ِف : » صلواٍت بعد رفع اخلمسني وأبقى ثوأّاوقاؿ

 (ٖٕ)«األجر
 

                                                                                                                                                                      
 (ٖ٘ٔٔ ) ومسلم (ٕٚٓٓ) أخرجو البخاري-ٕٕ
 (ٖٙٔ) ومسلم  (ٕٖٖٗ) واحلديث أخرجو البخاري   (ٙٗٗ/ٔ) الداء والدواء -ٖٕ


