
  

 

 

  :متهيد
والنسخ إىل بدل إما أن يكون   ،مبعىن إما أن يكون النسخ إىل بدل أو غري بدل احلكم املنسوخ إما أن حيل حمله حكم آخر أو ال،

  :وفيما يلي تفصيل ذلك ،مساويا له يف الدرجة أو أخف منه أو أشد
  :النسخ إىل غري بدل
يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا ناجيتم الرسولَ ﴿: يف سورة اادلة يف قوله تعاىل ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصتقدمي الصدقة بني يدي جنوى رسول اهللا    مثاله نسخ

: يف سورة اادلة املنسوخ حكما بقوله تعاىلو ﴾،ه غَفُور رحيمفَقَدموا بين يدي نجواكُم صدقَةً ذَلك خير لَّكُم وأَطْهر فَإِن لَّم تجِدوا فَإِنَّ اللَّ
﴿يمفَأَق كُملَيع اللَّه ابتلُوا وفْعت فَإِذْ لَم قَاتدص اكُموجن يدي نيوا بمقَدأَن ت مفَقْتأَأَش وا اللَّهيعأَطكَاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الص اللَّهو ولَهسرو

صدقة ذلك (قبلها ) فقدموا بني يدي جنواكم(أردمت مناجاته ) يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول: (ويف تفسري اجلاللني﴾، خبِري بِما تعملُونَ
ين فال عليكم يف املناجاة من غري صدقة يع ،بكم) رحيم(ملناجاتكم ) فإن اهللا غفور(ما تتصدقون به ) فإن مل جتدوا(لذنوبكم ) خري لكم وأطهر

  .مث نسخ ذلك
  :النسخ إىل بدل أخف

مثاله حلية الرفث ليلة الصيام إىل الزوجات وحلية األكل والشراب واجلماع بعد النوم ليايل رمضان، وكان ذلك منهيا فعله فأحل 
أَنكُم كُنتم تختانونَ  أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسآئكُم هن لباس لَّكُم وأَنتم لباس لَّهن علم اللّه﴿: يف سورة البقرة بقوله تعاىل

 اللّه با كَتواْ مغتابو نوهراشفَاآلنَ ب نكُمفَا ععو كُملَيع ابفَت كُمأَنفُس طيالْخ نم ضيطُ اَألبيالْخ لَكُم نيبتى يتواْ حبراشكُلُواْ وو لَكُم
بوها كَذَلك يبين اللّه آياته جِد تلْك حدود اللّه فَالَ تقْراَألسود من الْفَجرِ ثُم أَتمواْ الصيام إِلَى الَّليلِ والَ تباشروهن وأَنتم عاكفُونَ في الْمسا

قُونَلتي ملَّهاسِ لَعنزل نسخا ملا كان يف صدر باجلماع) إىل نسائكم(ىن اإلفضاء مبع) أحل لكم ليلة الصيام الرفث: (يف تفسري اجلاللنيو﴾، لن ،
كناية عن تعانقهما أو احتياج كل منهما إىل صاحبه  ،)اس هلنهن لباس لكم وأنتم لب(اإلسالم على حترميه وحترمي األكل والشرب بعد العشاء 

قبل ) فتاب عليكم( ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص، وقع ذلك لعمر وغريه واعتذروا إىل النيب باجلماع ليلة الصيام) أنفسكم(ون ختون) علم اهللا أنكم كنتم ختتانون(
أي أباحه من اجلماع أو قدره من الولد  ،)ما كتب اهللا لكم(اطلبوا ) وابتغوا( ،جامعوهن) باشروهن(إذ أحل لكم ) نوعفا عنكم فاآل(توبتكم 

أي الصادق بيان للخيط األبيض وبيان  ،)لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر(يظهر ) حىت يتبني(الليل كله ) وكلوا واشربوا(
من الفجر ) مث أمتوا الصيام(من الغبش خبيطني أبيض وأسود يف االمتداد  األسود حمذوف أي من الليل شبه ما يبدو من البياض وما ميتد معه

  .أي إىل دخوله بغروب الشمس) إىل الليل(
  :النسخ إىل بدل مساو

قَد نرى تقَلُّب وجهِك في ﴿: يف سورة البقرةمثاله نسخ التوجه إىل بيت املقدس يف الصالة بوجوب استقبال الكعبة يف قوله تعاىل 
السلُّواْ وفَو ما كُنتثُ ميحامِ ورالْح جِدسالْم طْرش كهجلِّ وا فَواهضرلَةً تبق كنلِّيواء فَلَنونَ ملَمعلَي ابتواْ الْكتأُو ينإِنَّ الَّذو هطْرش كُموِهج

يف جهة السماء، مرة  )أيها الرسول(نرى حتول وجهك   قد  :املعىن كما يف التفسري امليسرو﴾، ما يعملُونَفلٍ عأَنه الْحق من ربهِم وما اللّه بِغا
إىل قبلة حتبها وترضاها، وهي وجهة املسجد احلرام بـ " بيت املقدس"انتظارا لرتول الوحي إليك يف شأن القبلة، فلنصرفنك عن ; بعد مرة

وإن الذين أعطاهم اهللا علم  ،لصالة فتوجهوا حنو املسجد احلراموأردمت ا )أيها املسلمون(ويف أي مكان كنتم  ،فولِّ وجهك إليها ،"مكة"
وما اهللا بغافل عما يعمل هؤالء املعترضون  ،الكعبة هو احلق الثابت يف كتبهم الكتاب من اليهود والنصارى لَيعلمون أن حتويلك إىل

  .املشككون، وسيجازيهم على ذلك
  :إىل بدل أشد النسخ

 النسخالنسخالنسخالنسخ    وجوهوجوهوجوهوجوه
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 يأْتني ﴿والَّالتي :يف سورة النساء نسخ حبس مرتكب فاحشة الزنا يف البيوت باجللد أو الرجم حسب احلاالت يف قوله تعاىل  مثاله
 سبِيالً﴾، لَهن اللَّه يجعلَ أَو الْموت يتوفَّاهن حتى الْبيوت في فَأَمِسكُوهن شهِدواْ فَإِن منكُم أَربعةً علَيهِن فَاستشهِدواْ نسائكُم من الْفَاحشةَ

 إِن اللَّه دينِ في رأْفَةٌ بِهِما تأْخذْكُم وال جلْدة مائَةَ منهما واحد كُلَّ فَاجلدوا والزانِي ﴿الزانِيةُ :يف سورة النوريف قوله تعاىل جلدة باجللد مائة و
مونَ كُنتنمؤت مِ بِاللَّهوالْيرِ واآلخ دهشلْيا ومهذَابفَةٌ عطَائ نم ،﴾نِنيمؤكما دل على ذلك السنة  الزانية حمصننيإن كان الزاين وأو الرجم  الْم

أنزل عليه إن اهللا بعث حممدا باحلق و« :ناس قائالفقد خطب عمر بن اخلطاب رضي اهللا ال ،إمجاع الصحابة على ذلكالفعلية والقولية و
ية املنسوخة تالوة الباقية يشري إىل اآل ،»ورمجنا بعده ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصوعيناها فرجم رسول اهللا اهللا عليه آية الرجم فقرأناها و الكتاب فكان مما أنزل

ومثاله أيضا نسخ اللني ، صن و بالشيخة املرأة احملصنةاحمل   واملراد بالشيخ ،"ا فارمجومها البتة نكاال من اهللالشيخة إذا زنيوالشيخ و" :حكما
  .﴾لْقتالُ وهو كُره لَّكُمكُتب علَيكُم ا﴿ :يف سورة البقرة حماربتهم يف قوله تعاىلللكفار ومساملتهم بقتاهلم و
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