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 مقدمة
 

  أ
 

 :التعريف بالموضوع

      إن اٟتمد  ٨تمده و نستعينو و نستغفره و نستهديو و نعوذ بو من شرور أنفسنا و من سيئات 
أعمالنا اللهم صلي على سيدنا ٤تمد و على آل سيدنا ٤تمد كما صليت على إبراىيم و على آل 

إبراىيم و بارك على سيدنا ٤تمد وعلى آل سيدنا ٤تمد كما باركت على إبراىيم و على آل إبراىيم 
 يف العا١تُت إنك ٛتيد ٣تيد

     أما بعد فإن النهضة العلمية ا١تعاصرة يف ٣تال العلوم اإلسبلمية مكنت العلماء و الباحثُت من 
إعادة النظر يف عدة مسائل ظهر من خبل٢تا أن أراء ا١تتقدمُت فيها دل تكن صوابا إذل حد كبَت ومن 

 فقلما تقرأ لو كتابا إال و ٕتده ٯتحص الًتاث وينتقده - رٛتو ا- بُت ىؤالء األعبلم الشيخ الغزارل

و من بُت ا١تسائل الًتاثية اليت أعيد فيها النظر مسألة وقوع النسخ يف القرءان الكرًن فبعد ما كان 
الناس شبو ٣تمعُت على وقوع النسخ ذىب ٚتاعة من العلماء ا١تعاصرين إذل إنكار وقوع النسخ يف 

القرءان الكرًن ٘تاما و حصره آخرون يف آيات معدودة فأصبح الباحثون ٥تتلفُت يف القرءان فبعضهم 
يقول ىذه كانت آية من كتاب ا مث نسخت و آخرون يقول بل دل تكن آية أصبل وبعضهم يقول 

ىذه اآلية كان عليها العمل مث نسخت و يقول آخرون ال بل كان هبا العمل وسيبقى إذل يوم القيامة 
و ال ٮتفى أثر ىذا ا٠تبلف على قداسة القرءان إضافة إذل تقويضو للوحدة الفكرية اليت يسعى 

 .ا١تسلمون لتوطيد دعائمها ما أمكن ذالك

 : عنواف البحث

 إنكار النسخ في القرءان الكريم عند المعاصرين" 

 " وأرر في اللتسسر  

 :إشكاؿ البحث



 مقدمة
 

  ب
 

      القرءان كبلم ا ا١تعجز الذي ٚتع تشريع الدين السماوي الكامل و ا٠تامت و ىو تشريع خالد 
يصلح عليو أمر الناس مهما اختلفت عصورىم و بيئاهتم ؛فأحكامو تسامت يف اٞتملة عن اٞتزئية و 

 .بينت للناس القواعد األساسية

أفليس حريا بكتاب ىذا وصفو أن ينزه عن التبديل و التغيَت؟ أم أن ىذا الكتاب نفسو دل على  أنو 
وقع لبعضو الرفع و التغيَت؟ و ىل استطاع ا١تعاصرون من منكري النسخ يف القرءان رد ىذه الدعوى؟ 

 أليست أدلة النسخ  من القرءان ومن األحاديث و اآلثار كما يسطرىا القائلون بو أقوى من يردوىا ؟

 :أسباب اختيار الموضوع

 األسباب الموضوعية

         إن البلدنيُت و العلمانيُت اليوم يقولون إنو ال ٯتكن أن ٨تكم ألىل القرن العشرين بقوانُت و 
تشريعات عاش عليها الناس منذ مئات السنُت فبل بد من تغيَتىا أصوال و فروعا لتواكب العصر و 

تبلئم تطور حياة الناس فإذا كانت ىذه األحكام تغَتت يف ذالك العصر ٔترور الشهر و الشهرين  و 
السنة و السنتُت أفليس من األحرى أن تتغَت بعد مرور السنُت مادامت طبيعتها تقبل ذالك ؟وليس 

 -أسال ا العافية-ىذا افتتان بأقوال ا١تشككُت

كما أنو من ا١تفيد علميا و ال شك أن تدرس أقوال العلماء و تناقش بأقوال غَتىم؛ألنو يبعد 
 .فيها بغض النظر عن نتائجها أن تكون خطأ كلها أو صوابا كلها

و زيادة على ىذا فإنو بالرغم من الدراسات اٟتديثة يف ا١توضوع فبل تزال تسمع يف بعض جامعتنا و 
مدارسنا من يبالغ يف النسخ و ينتصر لذالك فلعلو بعد ىذه الدراسة يظهر جليا فساد رأي ا١تبالغُت 

 .يف النسخ

 األسباب الذاتية



 مقدمة
 

  ج
 

        لقد شغلٍت ىذا ا١توضوع خبلل سنوات التدرج و منذ ذالك الوقت أقرأ ما تيسر رل حولو و 
قد حاولت أن أعد مذكرة التخرج حولو و لكن دل يتسن رل ذالك وبعد ٧تاح يف مسابقة  ا١تاجستَت 

يف ٗتصص الدراسات القرآنية زادت رغبيت يف ْتث ا١توضوع خاصة و أنو من مباحث علم األصول و 
ىذا ٣تال ٗتصصي يف مرحلة التدرج كما أن لو عبلقة مباشرة ٔتشروع  ماجستَت الدراسات القرآنية 

 .وهبذا تيسر رل طرق ىذا ا١توضوع 

 الدراسات السابقة 

دل يتناول من الزاوية اليت أود التطرق إليو منها ،وىي ٚتع أدلة _ حسب اطبلعي_      ا١توضوع 
 . ا١تنكرين ا١تعاصرين مث ٖتليلها و مناقشتها لسربىا موظفا يف ذالك أدلة ا١تثبتُت

أما الدراسات يف النسخ عموما فهي كثَتة،و لعل أشهرىا رسالة دكتوراه لؤلستاذ مصطفى زيد 
و ىي أطول دراسة أكادٯتية تناول النسخ يف القرآن  و ىي بعنوان النسخ يف القرءان الكرًن و قد 

 .حصر فيها اآليات ا١تنسوخة يف ٜتس آيات كما سيأيت 

 كما كتب عبد ا١تتعارل اٞتربي رسالة دكتوراه يف النسخ دل أقف عليها و وقفت لو على كتاب صغَت 
 . ٚتع فيو بُت اآليات اليت ادعي تناسخها"ال نسخ يف القرءان"بعنوان 

و من الدراسات كتاب بعنوان مذىب النسخ يف التفسَت و أبعاده االجتماعية من تأليف ا٢تامشي 
التجاين ،و ىي دراسة طويلة طرح ا١تؤلف فيها أفكارا عديدة، يف إطار إنكاره للنسخ و ٚتع فيو أدلة 

 .إنكار النسخ ولكنو دل يناقشها و دل يورد االعًتاضات عليها

تأليف طو جابر العلواين ،و قد أورد فيو "٨تو موقف قرءاين من النسخ"و حصلت على كتاب بعنوان 
رده ألدلة النسخ مع بيان آثار القول بو ،و لكن ال يسلم ما قال من االعًتاض مع تسليمو بأحد أدلة 

و يظهر من ا١تقال .النسخ ،و لو مقال يف ٣تلة إسبلمية ا١تعرفة ضمنو شيئا ٦تا يف ىذا الكتاب و زيادة 
 ".النسخ ليس ٖتريفا للقرآن"أنو رد على اٞتابري وىو بعنوان 



 مقدمة
 

  د
 

    و الذي أوده بعون ا عز و جل ىو دراسة أقوال ا١تنكرين يف ا١تسألة ،و مناقشتها من خبلل أدلة 
 .ا١تثبتُت مث تبُت آثار ىذه ا١تسألة من خبلل بعض النماذج

 :أىداؼ الدراسة

 :ينتظر من ىذه الدراسة ٖتديد موقف من النقاط التالية

 .تفسَتات ا١تنكرين للنسخ لآليات اليت يفيد ظاىرىا وقوع النسخ يف القرآن الكرًن-1

التفسَتات اليت أوردىا ا١تنكرون لدفع التعارض بُت اآليات الناسخة و ا١تنسوخة عند القائلُت -2
 .بالنسخ

 .رد ا١تنكرين لؤلحاديث و اآلثار اليت تثبت وقوع النسخ يف القرآن-3

 .دواعي إثبات النسخ يف القرآن-4

 :منهج  الدراسة 

إن طبيعة الدراسة النقدية تلزمٍت بإتباع ا١تنهج التحليلي و ذالك بعرض أدلة منكري النسخ مث     
دراستها و ٖتليلها للوقوف على مكامن القوة و الضعف فيها استنادا طبعا يف ىذا على أدلة ا١تثبتُت 

 .للنسخ

و قد اخًتت يف التهميش أن أكتفي بعنوان الكتاب و مؤلفو ، و تركت باقي معلومات الطبع 
و يف ىذه األخَتة صنفت الكتب حسب الفنون .لتذكر كاملة ما أمكن يف قائمة ا١تصادر و ا١تراجع 

كما أين رتبت اآليات يف فهرسها ترتيبا ىجائيا و قد .(كتب أخرى)و ٚتعت ما قل يف عنوان واحد 
حرست أن أكتبها بالرسم العثماين إال مواضع قصَتة سيقت للتفسَت،وأما األحاديث فرتبتها ترتيبا 

 .ىجائيا حسب ما تيسر

 :خطة البحث



 مقدمة
 

  ه
 

 .  قسمت ا١توضوع إذل مقدمة و ثبلث فصول و خا٘تة

فأما الفصل األول فكان حول مفهوم النسخ عند الصحابة ومن بعدىم مث شروطو بإ٬تاز للوقوف 
 .على أصل ىذا إلشكال 

 : وأما الفصل الثاين فيضم أدلة إنكار النسخ يف القران الكرًن وىذه األدلة ٯتكن تقسيمها كالتارل

ما ننسخ :"أدلة شرعية نظرية وىي اليت تبُت وقوع النسخ يف القرءان بصفة عامة كقولو تعاذل-1
 .."منءاية

أدلة شرعية تطبيقية و ىي اآليات القرآنية اليت طبق فيها ا١تثبتون نظرية النسخ لدفع التعارض الذي -2
 .ظهر ٢تم بينها

 .أدلة عقلية و ىي أدلة عامة ال تنطلق من نصوص شرعية معينة-3

وقدمت النوع األول من األدلة ألهنا من القرءان كما أهنا من أقوى أدلة ا١تسألة حىت عند ا١تنكرين 
 .أنفسهم

أما الفصل الثالث فيضم الدراسة التطبيقية حيث درست بعض اآليات اليت ىي ٤تل نزاع بُت 
.ا١تختلفُت للوقوف على آثار إنكار النسخ يف التفسَت 
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. شركطوالنسخ في القرآف مفهومو ك: الفصل األكؿ

يف ىذا الفصل سأقف على تعريف النسخ لغة و اصطبلحا و على الفرق بُت معنييو عند 
   .السلف و ا٠تلف مث شروطو عند ا١تثبتُت و ا١تنكرين مع ا١تقارنة و ا١تناقشة

تعريف النسخ :المبحث األكؿ 

 النسخ لغة:المطلب األكؿ

 .النقلو  أو اإلزالة  التغيَتلغة ىو

النسخ إزالتك أمرا كان يعمل مث تنسخو ْتادث غَته كاآلية تنزل يف أمر مث :"قال ا٠تليل 
  "ٮتفف فتنسخ بأخرى فاألوذل منسوخة و الثانية ناسخة

النون والسُت و ا٠تاء أصل واحد إال أنو ٥تتلف يف قياسو قال قوم قياسو :"قال ابن فارس 
رفع شيء و إثبات غَته مكانو و قال آخرون قياسو ٖتويل شيء إذل شيء قالوا النسخ نسخ 

الكتاب، و النسخ أمر كان يعمل بو من قبل مث ينسخ ْتادث غَته كاآلية ينزل فيها أمر مث 
 و انتسخت الشمس الظل و الشيب انتسخوتنسخ بآية أخرى و كل شيء خلف شيئا فقد 

  "الشباب 

٩تس النون و ا٠تاء و السُت كلمة تدل على بزل شيء بشيء حاد و ٩تسو بعود أو :"وقال 
 "حديدة ٩تسا و منو النخاس 

وسنخ الدىن و الطعام و غَت٫تا سنخا تغَت لغة يف زنخ يزنخ إذا فسد :"قال صاحب اللسان 
و تغَتت ر٭تو و يف حديث النيب صلى ا عليو و سلم أن خياطا دعاه إذل طعام فقدم إليو 

                                                           
 .201_199ص كتاب العين ،،الخليل

 .424ص/5ج، أحمد بن فارس معجم مقاييس اللغة 
 .المصدر السابق 
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 وا١تعٌت يف ا١تادتُت "كان و السنخة ا١تتغَتة إىالة سنخة و خبز شعَت اإلىالة الدسم ما
السابقتُت خاصة األخَتة يدل على رجحان مطلق التغَت على اإلزالة و٫تا تشًتكان مع مادة 

 .نسخ يف اٟتروف نفسها 

نسخ الشيء نسخا أزالو يقال نسخت الشمس الظل و الشيب :"قال يف معجم النفائس 
الشباب أي أزالو تقول نسخت حكمو ْتكم فبلن أي أزلتو بو و الريح آثار الديار غَتهتا و 

فبلن الشيء أبطلو و أقام شيئا آخر مقامو و الكتاب نقلو و كتبو حرفا ْترف وما يف ا٠تلية 
 "حولو إذل غَتىا

إذن النسخ لغة ىو التغيَت و اإلزالة و النقل و التحويل و ىذه ا١تعاين الثبلثة تشًتك مع 
 .التغيَت و تزيد عليو

و أما قول الشنقيطي بأن النسخ لغة ىو إبطال الشيء مع إحبلل غَته مكانو و استداللو 
 فهو إخضاع أللفاظ القرآن لبلصطبلحات ا١تتأخرة و بأن ذالك يتماشى مع واقع النسخ

ا١تطلوب أن تفهم ألفاظو وفق معاين األلفاظ كما ىي يف ا١تعاجم ما دل يثبت ٢تا تفسَت 
 .شرعي

و قد نقل األصوليون ىذه ا١تعاين اللغوية و اختلفوا أيها اٟتقيقة و أيها اجملاز أم أهنا من 
 :ا١تشًتك و قد انقسموا يف ذالك إذل ثبلث فرق

 .فرقة ترى النسخ من ا١تشًتك بُت النقل و اإلزالة ٯتثلها القاضي الباقبلين و الغزارل
 من الشافعية و أخرى ىو عندىا حقيقة يف النقل و التحويل ٣تاز يف اإلزالة ٯتثلها القفال

                                                           
 .2/430لساف العرب ج 

 .1236 معجم النفائس،ص
 .20-19ينظر اآليات المنسوخة،ص 
 35ص/2الغزالي،المستصفى،ج 
اإلماـ، العالمة، الفقيو، األصولي، اللغوم، عالم خراساف، أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل   قاؿ الذىبي(ق365_291) الكبير الشاشيالقفاؿ 

كاف أعلم أىل ما كراء النهر باألصوؿ، كأكثرىم رحلة في طلب :قاؿ الحاكم.الشاشي الشافعي القفاؿ الكبير، إماـ كقتو، بما كراء النهر، كصاحب التصانيف
 .283ص/16سير أعالـ النبالءج.الحديث
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. و ثالثة ذىبت إذل أنو حقيقة يف اإلزالة ٣تاز يف النقل من ىوالء أبو اٟتسُت البصري 

و إذا تعذر ترجيح  أحد األمرين مع صحة اإلطبلق فيهما كان القول :"يقول اآلمدي 
باالشًتاك أشبو اللهم إال أن يوجد يف حقيقة النقل خصوص تبدل الصفة الوجودية بصفة 

 "وجودية فيكون النقل أخص و مع ىذا كلو فالنزاع يف ىذا لفظي ال معنوي

 أن ا١تعٌت اٟتقيقي للنسخ ىو اإلزالة و استأنس لذالك بثبلث وقد رجح مصطفى زيد
 :ظواىر

 حيث ذكر أن ىذه ا١تادة وردت يف اللغة العربية ٔتعٌت اإلزالة و دلل ا١تقارنة السميائية:أوال
 .على ذالك بنصوص من التوراة

األصل األم ١تادة النسخ يف اللغة العربية و٨تن نعٍت بو ىنا تلك الكلمات :"..كما قال:ثانيا
اليت تشًتك مع أصل النسخ يف اٟترفُت األول و الثاين منو فقد ترجح لدينا أنو وضع للداللة 

." على اإلزالة كما يف خسأ و خسر و خسف

استعمال القرءان ٢تذا اللفظ للداللة على جواز النسخ مث استعمالو للفظي او و :ثالثا
 .فهذا يرجح أن معٌت النسخ ىو اإلزالة-ىذا غَت مسلم –التبديل للداللة على نفس ا١تعٌت 

و لكن ىذه الظواىر على مبلحتها ال تقضي على ىذا ا٠تبلف اللغوي حيث استعمل 
النسخ يف الداللة على ا١تعنيُت و ا١تعلوم أن الداللة اللغوية للفظ تتطور و ٗتتلف من جيل 
آلخر فقد يكون اللفظ حقيقة يف معٌت ٣تازا يف آخر و بعد أجيال يصَت حقيقة فيما كان 

                                                           
 2390ص/6نظر نفائس األصوؿ شرح المحصوؿ جم 

. 165ص/2اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ ج اآلمدم ،
زىرة ك الشيخ علي حسب اهلل لو باع في كل العلـو الشرعية مع م بكفر الشيخ مصر درس على الشيخ محمد أب 1917الدكتور مصطفى زيد ك لد سنة  

شغل منصب رئيس .تخصصو في علم أصوؿ الفقو لو عدة مؤلفات منها كتاب المصلحة في التشريع اإلسالمي ك دراسات في التفسير ك تفسير سورة األنفاؿ
 .ق1398 ك بها توفي سنة ثم أستاذا ك رئيس الدراسات العليا بجامعة المدينة المنورة1976ك1960قسم الشريعة اإلسالمية جامعة القاىرة بين 

 . كالمقارنة بين العربية ك العبرية المقارنة بين اللغات السامية 
 .66_65ص/1ينظر النسخ في القرآف الكريم،مصطفى زيد،ج 
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 و لذا فاجملدي ىنا دراسة ا١تعٌت الوظيفي للكلمة يف االستعمال  بعد أن يتناسى اجملاز٣تازا فيو
الشرعي و يؤكد ىذا أن الصحابة الذين نزل القرءان ٮتاطبهم دل يكن معٌت النسخ عندىم 

الصواب أن نقول إن  مقصورا على اإلزالة بل استعملوه للداللة على التغيَت و لعلو ليس من
بل وليس  يف كبلمهم . بل األحرى أن اللفظ عندىم مستعمل يف ذالكذالك توسع منهم

     .ما ٬تعلنا ٧تزم بأهنم استعملوا لفظ النسخ للداللة على اإلزالة

: المطلب الثاني اصطالحا 

سأثبت ىنا تعريفات بعض العلماء يف ،و اختلفت تعريفات علماء األصول ١تصطلح النسخ 
و قد درسها مصطفى زيد دراسة وافية و صنفها و انتقدىا مث ،إشارة ١تذاىبهم يف تعريفو 

 و الشك أن ىذا التباين يف ٖتديد ا١تراد .و أقلها تعقيدا،اختار منها تعريفا ىو أوضحها 
لو :" يقول ابن حزم ،با١تصطلح كان سببا يف ا٠تبلف يف مسائل الناسخ و ا١تنسوخ يف القرءان

 ".اتفقت مصطلحات الناس النتهت ثبلثة أرباع خبلف أىل األرض

 األصوليُت للنسخ بعد الشافعي ناول تو إذا قارنا بُت الشافعي و من بعده ٧تد أن        
فيها جنوح للتقعيد و التنظَت و بالتارل توسيع ١تباحث ا١توضوع بيد أن الشافعي كما يقول أبو 

درس النسخ من ناحية وقوعو يف الشرع اإلسبلمي فهو قد استقرى ا١تسائل اليت رأى :" زىرة 
أن فيها نسخا و استنبط منها أحكام النسخ و ضوابطو فأصل أصولو يف ىذا الباب على 

ضوء ذالك االستقراء و إنك لتتبُت ذالك يف أكثر ما كتب و لذالك دل ٮتض يف مسائل 
نظرية كاليت خاض فيها األشاعرة و ا١تعتزلة من علماء األصول الذين جاءوا من بعده فلقد 

درسوا إمكان نسخ ما حكم العقل ْتسنو أو قبحو و خاضوا يف ذالك خوضا و درسوا 
و ىو علم ال ينبٍت عليو عمل ... إمكان النسخ قبل العمل باٟتكم ا١تنسوخ و عدم إمكانو 

                                                           
. 96ص/1 كما قاؿ مصطفى زيد،ج

 40المصطلح األصولي، ،ص، ةعلي جمع 
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و ليس لو أثر و لذالك دل ٮتض الشافعي يف شيء منو ألنو كان يضع قواعد ١تا استقراه و 
  "تتبعو ال ٦تا يتخيلو و يتصوره و لذالك جاء كبلمو واضحا بينا مستقيما

كما _و قد صنف مصطفى زيد األصوليُت حسب إتاىاهتم يف تعريف النسخ إذل مدارس
٧تد من األصوليُت من يعرفو بأنو بيان انتهاء مدة التعبد مع :" وأشار إليهم إٚتاال بقولو_قال

الًتاخي، ومن يعرفو بأنو اللفظ الدال على ظهور انتفاء شروط دوام اٟتكم األول، ومن يعرفو 
فيقول ىو أن يرد دليل شرعي مقتضيا خبلف حكمو و من يذىب يف تعريفو إذل أنو رفع 

تعلق مطلق ْتكم شرعي ابتداء و من يضرب فيحاول اٞتمع بُت عدة إتاىات يف تعريفو و 
منهم من يستوحي القرءان و السنة و كبلم ا١تتقدمُت فيعرفو بأنو رفع حكم شرعي بدليل 

   "شرعي متأخر

 األول عرفوه بأنو بيان انتهاء مدة التعبد مع الًتاخي كما يقول االٕتاه
 ومن (بيان مدة  اٟتكم  الذي كان يف تو٫تنا و تقديرنا جواز بقائو:(ه370ت)اٞتصاص

.  و القرايف  والبيضاوي  إمام اٟترمُت اٞتويٍتاالٕتاهأصحاب ىذا 

 الثاين فعرفوه بأنو اللفظ الدال على ظهور انتفاء شروط دوام اٟتكم االٕتاهأما أصحاب 
ا٠تطاب الدال على ارتفاع اٟتكم الثابت  ىو:) ( ه403ت )األول كما قال الباقبلين 

  (.با٠تطاب ا١تتقدم على وجو لواله لكان مع تراخيو عنو

رفع حكم شرعي سابق :)بقولو (310ت) الثالث كما يقول الطربي االٕتاهو أما أصحاب 
  (ْتكم شرعي متأخر

                                                           
 .226لشافعي، ،ص،ا أبو زىرة 

 .97ص/1النسخ في القرآف الكريم، ،ج، زيد 
 .199ص/2ج الفصوؿ في األصوؿ ، ،،الجصاص

. 1297ص"ىو اللفظ الداؿ على ظهور انتفاء شرط دكاـ الحكم األكؿ" ك عبارتو1419البرىاف،الفقرة 
 .150ص/2تهذيب شرح األسنوم على منهاج الوصوؿ ، ،ج ،شعباف محمد

 .237 ،صم ،شرح تنقيح الفصوؿالقراؼ
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و ما يرى من اختبلف بُت تعريف كل إتاه و ا١تثال الذي سقتو ىو نتيجة للتنقيحات اليت 
. أجريت على ىذه التعريفات 

فاٞتصاص و من معو إ٪تا عرفوا البيان حيث كان ينبغي أن يعرف ا١تبُت و ىو النسخ فالنسخ 
 و سبب جنوح الزموىو انتهاء أو رفع اٟتكم أما بيان ذالك فشيء آخر حىت و إن كان من 

اٞتصاص إذل تعريف النسخ بالبيان يف رأي مصطفى زيد أنو عاش يف بيئة كثر فيها اليهود 
فاحًتازا من اعًتاضهم بأن تعريفو يقتضي جواز البداء على ا فلم يعرفو بالرفع و ال ٔتا 

 ألئمة اٟتنفية الذين ٬تعلون النسخ بيانا و يسمونو بيان ةيقاربو كما أن يف تعريفو موافق
 .التبديل 

أما الذين تابعوا اٞتصاص يف ىذا التعريف بعد تنقيحو فلم يلتفتوا فيما نعتقد إذل البيئة اليت "
نشأ فيها التعريف و البواعث اليت أملتو و لعلهم من ىنا عنوا بتنقيحو و دل ينقضوه من 

  "أساسو 

أما تعريف االٕتاه الثاين فهو كبلمي النشأة فأول من قال بو الباقبلين و ىو رأس متكلمي 
أىل السنة يف زمانو و قد اشتهر ٔتناظراتو للمعتزلة و تعريفو ىذا فيو رد على ا١تعتزلة الذي 

قالوا إن ا٠تطاب ىو الناسخ و الباقبلين يرى أن الناسخ ىو ا و لذا يرد عليو ما ورد على 
. سابقو مع أن خبلفو ىنا مع ا١تعتزلة ليس بذي بال 

أصحاب االٕتاه األخَت قالوا إن النسخ ىو رفع اٟتكم الشرعي بدليل شرعي متأخر قال 
أنو واضح بسيط ال غموض فيو و ال تعقيد و انو يعود بالنسخ إذل مدلولو :"مصطفى زيد

األول فَتبط بينو وبُت معناه اللغوي برباط وثيق و يستمد القرءان الكرًن و السنة ا١تطهرة و 
  "لغة الصحابة و التابعُت و حقيقتو الشرعية

                                                           
 .97ص/1مصطفى زيد،النسخ في القرآف،ج 

 . 153ص/1المرجع السابق،ج 
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 و لكن ينبغي و قد رجح ىذا التعريف و يؤكد سداد اختياره ما نقل سابقا عن أيب زىرة
التنبو إذل أن ىذا التعريف ليس مطابقا ١تعٌت النسخ عند الصحابة كما يفهم من كبلمو بل 

ىو عندىم أعم فأقرب تعريف للنسخ عندىم ىو أنو تغيَت حكم شرعي بدليل شرعي و مع 
ىذا فالذي يفيدنا يف موضوعنا ىو النسخ ٔتعناه ا٠تاص إذ ىو ٤تل النزاع و التنبيو إذل ما مر 

كما سيأيت يدل على أنو ال يصح الستدالل بعموم ما روي عن الصحابة من مسائل النسخ 
. على ثبوتو ٔتعناه ا٠تاص إذ ال يثبت ا٠تاص ٔتجرد ثبوت العام

 .النسخ بين السلف ك الخلف: المبحث الثاني  

االختبلف بُت السلف و ا٠تلف يف ا١تراد من النسخ ٦تا ال خبلف فيو بُت العلماء فقد نقل 
عدد من األعبلم آثارا عن الصحابة تدل على أن تقييد ا١تطلق و ٗتصيص العام و تفسَت 

. اجململ و غَتىا من أوجو البيان كانت متضمنة يف النسخ عندىم

فقد  امتاز السلف بعدم االىتمام باٟتدود و التعريفات و دل تكن عندىم ضرورية و لعل أىم 
أما ا٠تلف فقد .،حيث دل يعن باٟتدود و التعريفاتما يؤكد ذالك فعل الشافعي يف الرسالة

أعطوىا عناية بالغة نظرا التساع  العلوم و تدوينها و استفادة من الثقافات األخرى و ليس 
فأما ا٠تلف فقد تقدمت .ا١تهم ىنا أي السبيلُت أصح إ٪تا ا١تهم ىنا مقصود الفريقُت بالنسخ 

٣تموعة من التعاريف تعرب عن مقصودىم و أما السلف فقد كانوا يطلقون النسخ ويريدون بو 
مراد عامة السلف بالناسخ وا١تنسوخ   ):ما ىو أعم من اصطبلح ا١تتأخرين يقول ابن القيم

ورفع داللة العام وا١تطلق  والظاىر وغَته - وىو اصطبلح ا١تتأخرين- رفع اٟتكم ّتملتو تارة
تارة إما بتخصيص أو تقيد مطلق  أو ٛتلو على ا١تقيد  وتفسَته و تبيينو حىت إهنم يسمون 

فالنسخ . االستثناء و الشرط و الصفة نسخا لتضمن ذالك رفع داللة الظاىر و بيان ا١تراد 
ومن تأمل كبلمهم . عندىم و يف لساهنم ىو بيان ا١تراد بغَت ذالك اللفظ بل بأمر خارج عنو

                                                           
 632ص.نظر الموسوعة القرآنية المتخصصة كزارة األكقاؼ المصرية  م 
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 و زال بو إشكاالت أوجبها ٛتل كبلمهم على اصطبلح ،رأى ذالك فيو ما ال ٭تصى
1(راٟتادث ا١تتأخ  

الذي يظهر من كبلم ا١تتقدمُت أن النسخ عندىم يف ):ويؤكد الشاطيب ىذا أيضا حيث يقول
اإلطبلق أعم منو يف كبلم األصوليُت،فقد يطلقون على تقييد ا١تطلق نسخا،و على ٗتصيص 

بدليل متصل أو منفصل نسخا،وعلى بيان اجململ و ا١تبهم نسخا،كما يطلقون على  العموم
نسخا؛ألن ٚتيع ذالك مشًتك يف معٌت واحد،وىو أن  رفع اٟتكم الشرعي بدليل متأخر

النسخ يف االصطبلح ا١تتأخر اقتضى أن األمر ا١تتقدم غَت مراد يف التكليف و إ٪تا ا١تراد ما 
 (جيء بو آخرا فاألول غَت معمول بو و الثاين ىو ا١تعمول بو

يف قولو –يعٍت ابن عباس -قال):مث أورد الشاطيب أمثلة عن السلف تبُت ذالك منها قولو 
إال "ىو منسوخ بقولو"و أهنم يقولون ما ال يفعلون"إذل قولو " و الشعراء يتبعهم الغاوون:"تعاذل

وقد ذكر عن ابن عباس يف : قال مكي" الذين ءامنوا و عملوا الصاٟتات و ذكروا ا كثَتا
وىو ٣تاز ال -يعٍت مكي-أشياء كثَتة يف القرءان فيها حرف االستثناء أنو قال منسوخ قال

حقيقة ؛ألن ا١تستثٌت مرتبط با١تستثٌت منو،بينو حرف االستثناء أنو يف بعض األعيان الذين 
 و تعليق (وىو بغَت حرف .عمهم اللفظ األول،والناسخ منفصل عن ا١تنسوخ رافع ٟتكمو

. لو ١تا تقدم مكي على كبلم ابن عباس أنو ٣تاز ال مربر

ميز النسخ عن ىذه األوجو من البيان يف رسالتو  - و قد كان الشافعي يف ما يبدوا أول من

معٌت النسخ فيما ساق من أدلة و أمثلة فميزه عن -يعٍت الشافعي-قد حرر:"قال أبو زىرة 
و أما النسخ فهو رفع حكم ...تقييد ا١تطلق و ٗتصيص العام و جعلهما من نوع البيان 

                                                           
 35ص/1أعالـ الموقعين ج ابن القيم،

 99ص/3الشاطبي، الموافقات ،ج 
 3/99المصدر نفسو،ج 
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النص بعد أن يكون ثابتا و الشك أن ذالك سبق للشافعي يذكر لو و ىو يتفق مع عقلو 
 " العلمي و نظرتو للمسائل نظرة علمية دقيقة تتجو إذل ٘تييز الكليات و ٗتصيصها

و الشك أن الفرق بُت النسخ و أوجو البيان ىذه واضح فآثرت اإلعراض عنو طلبا 
كما أن ا١توضوع ا١تدروس ىو  ؛ ١تن يطلبولبلختصار وىو مبُت يف مظانو من كتب األصول

يف ٖتديد ا١تراد من النسخ و ىل ىو ثابت يف القرآن أم ال و ذالك ال شك سابق للكبلم عن 
 .الفرق بُت النسخ و ما يشبهو بو من أوجو البيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .225أبو زىرة، الشافعي، ص
 . فما بعدىا179 ينظر مثال القرافي ،شرح تنقيح الفصوؿ، ،ص
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 شركط النسخ:المبحث الثالث

.  عند المثبتينشركط النسخ :ب األكؿالمطل

و إذ قد عرفنا اختبلف مفهوم النسخ عند ا٠تلف عما قصده بو السلف فإين أعقد ىذا 
ا١تبحث لبيان شروط النسخ و قواعده اليت ٘تيزه عن غَته ٦تا قد يشتبو بو من التقييد و 

 يقول ابن العريب و إ٪تا ذكرهتا ١تا يف التزامها من تقليص لدعاوى النسخ.و غَت٫تا  التخصيص
 : ةأمهاهتا ستو إذا انتهيت إذل ىذا ا١تقام فللنسخ شرائط :"

و ا١توافق للمثال أن .أن يكون شرعيا غَت عقلي فإن ا١توت ال ينسخ التكليف مثبل:األول
  .يقول غَت طبيعي أو غَت عادي 

دل يكن " أن يكون منفصبل غَت متصل و ٨تن نعلم أنو ١تا قال مث أ٘توا الصيام إذل اليل :الثاين
نسخا فبل خبلف فيو إذا كانت الغاية معلومة كما قدمنا فإن كانت ٣تهولة كقولو تعاذل 

فاختلف الناس فيو ىل ىو نسخ أو ال؟و الصحيح أنو "سبيبل ...حىت يتوفاىن ا١توت "
ن معاين النسخ فيو موجودة . نسخ ٌ

أن يكون ا١تقتضى با١تنسوخ غَت ا١تقتضى بالناسخ حىت ال يكون منو البدل و لذالك :الثالث
م دقال كثَت من علمائنا إن النسخ ىو النص الدال على أن مثل اٟتكم الثابت بالنص ا١تتق

النسخ ظهور ما ينايف :"على وجو   لواله لثبت و قال أبو ا١تعارل_يف االستقبال–زائل 
... استمرار اٟتكم 

. أن يكون اٞتمع بُت الدليلُت غَت ٦تكن :الرابع 
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أن يكون الناسخ يف العلم و العمل مثل ا١تنسوخ و ذالك ٦تا اختلف األوائل فيو :ا٠تامس
       "معرفة ا١تتقدم من ا١تتأخر :السادس 

: و قد قسم اآلمدي ىذه الشروط إذل قسمُت األول متفق عليو و يشمل ثبلثة شروط 

. أن يكون اٟتكم ا١تنسوخ شرعيا _ 1

. أن يكون الدليل الرافع مًتاخيا عن ا١ترفوع - 2

. أال يكون اٟتكم ا١تنسوخ مؤجبل بوقت معُت _ 3

 :القسم الثاين شروط ٥تتلف فيها بُت القائلُت بالنسخ و ىي كما ذكرىا اآلمدي

أن يكون قد ورد ا٠تطاب الدال على ارتفاع اٟتكم بعد دخول وقت التمكن من _1
  .االمتثال

. أن يكون ا٠تطاب ا١تنسوخ حكمو ٦تا ال يدخلو االستثناء و التخصيص_2

. أن يكون نسخ القرآن بالقرآن و السنة بالسنة _3

. أن يكون الناسخ و ا١تنسوخ نصُت قاطعُت_4

. أن يكون الناسخ و ا١تنسوخ مقاببل للمنسوخ مقابلة األمر بالنهي و ا١تضيق با١توسع_5

  أن يكون النسخ ببدل _6

عل التعارض من كل وجو شرطا من الشروط ا١تتفق عليو يج دلو البلفت يف كبلم اآلمدي أنو 
و ذالك عائد إذل االختبلف بُت اٞتمهور و اٟتنفية يف ترتيب طرق رفع التعارض بُت األدلة 

                                                           
 .  فما بعدىا147ص/1 ك ينظر مذىب النسخ في القرآف،ج21ص/2الناسخ ك المنسوخ ،ابن العربي،ج 

 2/174جحكاـ األحكاـ ،إ آلمدما 
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و النسخ قبل غَته من طرق رفع التعارض عند معرفة التاريخالقول بحيث يلجأ اٟتنفيون إذل 
 .ىذا مسلك غَت صائب و فيو إغفال ألصل التأسيس يف النصوص كما ىو رأي اٞتمهور

و ىذا الشرط ىو أول الشروط و أ٫تها إذ ىو أول ما يبحث فمىت توصلنا إذل اٞتمع بُت 
الدليلُت بأي وجو من أوجو اٞتمع أعرضنا عن القول بالنسخ ألن إعمال الدليل أوذل من 

. إ٫تالو و األصل يف األدلة التأسيس  و التعارض بينها إ٪تا ىو فيما يظهر للمجتهد

 "ال يتحقق النسخ إال مع التعارض فأما مع إمكان اٞتمع فبل:"قال يف ا١تسودة 

أما الشروط ا١تختلف فيها اليت أوردىا اآلمدي فهي راجعة إذل ا٠تبلف يف تنظَتات األصوليُت 
: و ذالك كخبلفهم

ىل ٬توز النسخ إذل غَت بدل ؟ 

ىل ينسخ اٟتكم ا١تؤجل بوقت غَت معُت؟ 

ىل ٬توز النسخ قبل التمكن من الفعل ؟ 

اإلمام الشافعي يف النسخ وىو  و قد سبق أن أشرنا إذل ما ذكره أبو زىرة و فهمو من منهج
أن الصواب ىو أن تستنبط قواعد النسخ بناء على استقراء ما صح من حوادث النسخ و ال 

. يطلق فيها اٟتبل للتنظَت العقلي ألن األصل ىو اإلحكام 

فا١تعتمد ىو الواقع التشريعي ا١تمتد عرب تاريخ البشرية ال ٣ترد االفًتاضات العقلية النظرية ألن "
النسخ قضية شرعية و ال بد لتحديد ٣تا٢تا من استقراء نصوص الشارع لنتبُت حدود النسخ 

                                                                 "أرض الواقع التشريعي على

                                                           
 .13ص/2السرخسيأصوؿ ،171ص/1ينظر التعارض ك الترجيح بين األدلة الشرعية ،عبد اللطيف البرزنجي، ،ج 

 . 3/153البحر المحيط في أصوؿ الفقو،جك ينظر 206المسودة،آؿ تيمية،ص 
 . 514ص/2 االجتهاد عند اإلباضية،باجو،ج
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 وىو عدم جواز نسخ القرآن و الراجح عندي ىو ما قالو الشافعي و اختاره مصطفى زيد
كما فهمها "ما ننسخ من آية "بالسنة متواترة كانت أم آحادا و ذالك لظاىر قولو تعاذل 

ا١تثبتون و أيضا ألنو باالستقراء ٧تد أنو ليس ىناك آية نسخت بالسنة على الصحيح و قد 
. يف مسائل النسخسبقت اإلشارة إذل أ٫تية االستقراء 

و :"يقول بن بيو بعد أن ساق ما يستدل بو القائلون أن السنة تنسخ القرآن من أمثلة قال
اٟتق أن ىذه األمثلة ليست حاٝتة كثَتا ألن األحاديث اليت استدل هبا ٖتتمل أال تكون 

 "ناسخة ٔتفردىا بل ىي ناسخة بضميمة ما فهم من آيات أخرى إليها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

. 246 ك ىو قوؿ الشيرازم في التبصرة ك حكاه محققها حسن ىيتو عن جماعة تنظر التبصرة ص
. 187أمالي الدالالت ك مجالي االختالفات صعبد اهلل بن بيو ،
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 شركط النسخ عند المنكرين:المطلب الثاني

أما ا١تنكرون فنظرا إلنكارىم لوقوع النسخ يف القرآن خاصة فإن بعضهم دل يهتم هبذه 
:  وىيالشروط و قد وضع الز١تي أربعة شروط للنسخ يف القرآن الكرًن

القطع بأن كبل من اآلية الناسخة و ا١تنسوخة قرآن متواتر فكل ما ليس ٔتتواتر ال يوصف _1
.  بكونو قرآنا سواء قلنا أنو ناسخ أو منسوخ

ثبوت تأخر الناسخ عن ا١تنسوخ يف التنزيل و التشريع بالتواتر إذ ال يكفي ٣ترد الظن و _2
. روايات اآلحاد فما ثبت بالتواتر ال يرفع إال بو

. قابلية اٟتكم لئللغاء بأن يكون عمبل جزئيا و ليس من أمهات الشريعة_3

.  قيام التعارض بُت اآليتُت_4

فالشرط األول يؤسس إلنكار نسخ التبلوة فَتد كل الروايات اليت تفيد رفع بعض القرآن 
  ْتجة عدم تواترىا فالقرآن من خصائصو التواتر

أما الثاين فيؤكد على اشًتاط تواتر معرفة ا١تتقدم من ا١تتأخر إلثبات النسخ والشرط يف أصلو 
متفق عليو بُت الفريقُت ولكن ا١تثبتُت دل يشًتطوا تواتر ذالك و ىذا ما فتح الباب لكثرة 

الدعاوى ولعل التوسط بُت الفريقُت أوذل بالصواب ،و ذالك باشًتاط ثبوت تأخر الناسخ 
وىذا الشرط ينبغي أن يكون آخر ما ينظر .عن ا١تنسوخ ٓترب صحيح صريح عن فًتة النبوة

 .إليو بعد توفر كل الشروط خاصة استحالة اٞتمع بُت النصُت 

                                                           
 .24/336_20التبياف لرفع غموض النسخ في القرآف تنظر الصفحاتالزلمي ، 
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و ما روى مسلم عن ابن شهاب من أن الصحابة كانوا يتبعون األحدث فاألحدث من أمره 
 فهذه الرواية و إن كان الظاىر أهنا خاصة صلى ا عليو و سلم و يرونو الناسخ اكم

بالسنة إال أهنا تؤكد ىذا الشرط ولكن دون إغفال شرط التعارض التام فبل يكفي التأخر 
 .فقط للداللة على النسخ

وكذالك الشرط الرابع، فهو يؤكد على ضرورة قيام التعارض اٟتقيقي بُت النصُت و إال فبل 
 .٣تال للنسخ حىت عند ا١تثبتُت كما مر معك قريبا

ىذه الشروط رغم االختبلف الواقع فيها إال أهنا تقارب وجهات النظر ا١تختلفة إذل حد ما و 
إذا قارنا بُت منهجي ا١تثبتُت و ا١تنكرين يتبُت أن األولُت اعتمدوا على ما ثبت عندىم من 

 أما اآلخرون فوضعوا شروطا متفقة مع  على ما عند أغلبهم من مبالغة فيها وقائع النسخ
 .و ال ٮتفى عليك التقارب بينهم و بُت ا١تعتدلُت من دعاة النسخ .رأيهم

 و ٚتاع القول يف ىذا الفصل أن النسخ لغة ىو التغيَت و كذالك ىو معناه عند من عايشوا 
وإذا فسرنا اآليات اليت ورد فيها لفظ النسخ أو ما ىو يف معناه  هبذا ا١تعٌت ،و دل . التنزيل 

نفسرىا ٔتقتضى االصطبلحات اٟتادثة بعد العصر األول زال اإلشكال من أصلو؛ألنو بعد 
.ذالك ال يستقيم االعتماد على آييت النسخ و التبديل للقول بوجود النسخ يف القرآن

                                                           
 .1113 الحديث رقم .. ،كتاب الصياـ باب جواز الفطر في شهر رمضاف للمسافرصحيح مسلم 
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  . في القرآفأدلة إنكار النسخ:الفصل الثاني

 .المبحث األكؿ األدلة الشرعية النظرية

ىذا ا١تبحث سيتناول بالدراسة اآليتُت اللتُت جعلهما اٞتمهور القائلون بالنسخ دليبل 
ن بوقوع النسخ فيو ولكن منكري النسخ خاصموىم يف داللة اآليتُت على آ القرإقرارعلى 

و قبل دراسة ىذه اآليات أرى أن أمهد .ذالك كما يتناول اآلية اليت بٍت عليها إنكار النسخ 
٢تا بكبلم حول السياق مكتفيا باإلشارة إذل أ٫تيتو فأقول سياق اآلية ىو ما تتناولو اآليات 

. السابقة و كذا البلحقة لآلية ا١تدروسة وال ٬توز ا٠تروج باآلية عن سياقها إال بدليل

غَت جائز صرف الكبلم عما ىو يف سياقو إذل غَته إال ْتجة ٬تب التسليم :"قال ابن جرير
٢تا من داللة ظاىر التنزيل أو خرب عن الرسول صلى ا عليو وسلم تقوم بو حجة فأما 

 "الدعاوى فبل تتعذر على أحد

يرشد إذل " ..ىوففالسياق يعترب أىم القرائن اليت من خبل٢تا يرجح بعض األقوال على بعض 
تبيُت اجململ و تعيُت اتمل و القطع بعدم احتمال غَت ا١تراد و ٗتصيص العام وتقييد ا١تطلق 

و تنوع الداللة و ىذا من أعظم القرائن الدالة على مراد ا١تتكلم فمن أ٫تلو غلط يف نظره و 
  "غالط يف مناظرتو 

و يشاء ا ... ".و تتجلى قوة داللة السياق يف القرآن من كونو من عند ا ترتيبو
سبحانو وتعاذل كذالك أن ٬تعل أداة الرد على الطاعنُت ا١تارقُت و طريق االستدالل على 

معاين الكتاب العزيز القرآن نفسو فكان سوق ا١تعاين يف ألفاظها دليبل علميا عقليا على بيان 
ا١تعاين القرآنية فالدليل و ا١تدلول ووجو االستدالل ٤تفوظ بُت دفيت ا١تصحف و ىذا ما ال 

                                                           
 .389ص/9ابن جرير ،تفسير الطبرم ج 

 .815ص/4جبدائع الفوائد ، ابن القيم 
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تيو الباطل من بُت يديو و ال من أنظَت لو يف عادل التأليف و الفكر و إ٪تا ىو كتاب ال ي
  "خلفو تنزيل من حكيم ٛتيد

و لذا فإن الروايات التفسَتية ال تقبل إذا عارضت سياق اآليات اليت تفسر بل إذا عدلت "
 فشرط تفسَت اآليات بالرواية ؛الرواية عن سياق اآليات يف التفسَت فهذا سبب وجيو لردىا

 و ا١تدقق قي الروايات الضعيفة اليت ترد من .صحتها و كوهنا متناسبة و متناغمة مع السياق
  "جهيت ا١تنت و السند ٬تد أهنا تتعارض دائما مع سياق اآليات اليت تفسرىا 

و ٩تلص من ىذا إذل أن كل تفسَت اجتهادي يقطع اآلية أو اآليات عن سياقها ال 
 و ال يقوم معارضا لتفسَت آخر يبُت معٌت اآلية مع االنسجام مع سباقها و ،يلتفت إليو

   .    ٟتاقها

       

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 6ظرية السياؽ القرآني، صف ، المثنى عبد الفتاح
 295 المرجع نفسو ص
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آية النسخ  :المطلب األكؿ 

  :قال ا تعاذل                         

             (106:البقرة)   

نازع منكرو النسخ يف القرءان يف داللة ىذه اآلية عليو قدٯتا و حديثا  

ٮتفى أن ىذه  فاآلية لغة ىي العبلمة و ىي ا١تعجزة و العربة و الربىان و الدليل و ال
األلفاظ األخَتة كلها مشًتكة يف تضمنها ١تعٌت العبلمة إذ ا١تعجزة عبلمة على صدق ا١تؤيد هبا 

و كذا الربىان و الدليل أما العربة فهي كذالك عبلمة من حيث كوهنا ترشد ا١تعترب هبا إذل 
. أقوم سلوك 

أما كون اآلية ٔتعٌت الشريعة فذاك ما دل أقف عليو و إن دافع التجاين عنو ٤تتجا بأن 
أبا مسلم و ٣تاىد فسرا اآلية بالشريعة و ٫تا كغَت٫تا فكان ينبغي على من تأخروا عنهما من 

صناع ا١تعاجم أن يثبتوا ىذا ا١تعٌت من معاين اآلية كما نقلوا عن الشافعي كون القرآن علم 
 مرٕتل غَت مهموز رغم انفراده ؟

: و ىذا اليستقيم ألمور

قالو بلو أن ينقلو على أنو معٌت لغوي حىت  ألن أبا مسلم صاحب الرأي أصالة ما:أوال 
 .يوضع ذالك يف ا١تعاجم و إ٪تا ذكره ضمن تفسَت اجتهادي آلية النزاع

و . اللغة ليست اجتهادية و إ٪تا ىي نقل و توافق عام أو خاص على دالالت األلفاظ :ثانيا 
القرءان استعمل اآلية ٔتعٌت ا١تعجزة و ٔتعٌت اآلية القرآنية و دل يرد فيو استعما٢تا ٔتعٌت الشريعة 

. خبل ما ادعي يف موضع النزاع و ىو غَت مسلم فبل حجة فيو
                                                           

. فما بعدىا520ص2 /  ج،مذىب النسخ في التفسير ،لهاشمياا أنظر  
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 تفرد و ٙتةما قيل عن الشافعي ليس كما فهم فهو نقل لغوي و ىي قراءة متواترة فليس :ثالثا
 .ال شذوذ فبل تصح ا١تقارنة بُت االثنُت 

 أما من جهة التفسَت فقد سلك منكرو النسخ يف تفسَت ىذه اآلية .ىذا من الناحية اللغوية
. منحيُت حسب ا١تراد عندىم من اآلية 

فمنهم من يرى كأيب مسلم  و التجاين أن اآلية ىنا ٔتعٌت الشريعة و معٌت اآلية عندىم ما 
نرفع من شريعة سالفة أو ننسها أىلها فإنا نأيت بشريعة خَت منها أو مثلها و يقرر التيجاين 

ابتدأ القرءان ٤تاجة بٍت إسرائيل على فور الكبلم على أيب :" ىذا ٤تتجا بالسياق العام فيقول

 :"البشر آدم عليو السبلم                 

                         

                   (41-40:البقرة) 

 هبا أمة نالت من فضل ا ما نالت و طلع يف أفقها ما طلع من األنبياء و ا١تلوك  ال ٬تمل

 "أن تكفر بكتاب نزل من عند من حباىا ٔتا فضلها بو على عا١تي زماهنا      

                       

   (47:البقرة)

"             "(89:البقرة) 

 كان أىل الكتاب اليهود و النصارى على السواء على علم بالبشارة ببعثة النيب عليو السبلم 
عندنا البشارة بقرب بعثة نيب فسنسبقكم :لذالك كانوا يقولون ١تن حو٢تم من مشركي العرب 

                                                           
 15_14نطر الرسالة للشافعي تحقيق أحمد شاكر ىامش صت  
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" إذل تصديقو و نقتلكم إذل جانبو تقتيبل            

                          

                                 

 (90-89:البقرة)"

"                           

                       

 (101:البقرة)"

"                            

                        

                             

                           "(73-72:آل عمران)  

من أتاكم ما أتاكم و جعل فيكم النبوة أي مانع ٯتنع من أن يعطيها إذل غَتكم إنكم دل 
تتخذوا عند ا عهدا بأهنا تبقى موقوفة لكم ال تنتقل إذل غَتكم بالفعل قد تبادلتها أمم 

  "قبلكم              (24:فاطر) 

"          "(44:ا١تؤمنون) 
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كتبكم أخربتكم عن بعثة نوح و ىود وصاحل و شعيب و لوط عليهم ٚتيعا الصبلة والسبلم 
إذا كانت القضية قضية سنة مطردة يف البشر فكما أعطاكم إياىا من اٞتائز أن يعطيها إذل .

 :"غَتكم أمام ما تعادى عليو اليهود من اإلصرار على عتوىم و كربيائهم نزل قولو تعاذل  

                            

     (105:البقرة)  بعد أن .و فات القوم أن لو ٮتتص برٛتتو من يشاء

أيأس سبحانو العرب ٦تا عسى أن يرجوه من ا٠تَت من اليهود أتبعو كاعذار خَت لليهود فقال 

  "سبحانو                           

           (106:البقرة) 

معناه أنكم معشر اليهود إن أدخل ىذا النيب اٞتديد تغيَتا يف الوضعية اٟتالية أو يف أحكام 
كتابكم التوراة فإنكم ال ترجعون بصفقة ا١تغبون ما ننسخ من ءاية ٦تا عندكم فنأتكم ٓتَت 

منها و ما تنوسي من الكتب السالفة كصحف إبراىيم و غَته ٨تن قادرون على اآلتيان ٔتثلها 
فإن الذي أوحى إذل إبراىيم و موسى يف القدًن ىو نفسو الذي ٮتاطبكم اآلن ٔتا ينزل على 

. نبيو ٤تمد

و ختام الكبلم أن ا١تعٍت بآية ما ننسخ ىم اليهود إلزاحة ما عسى أن يعتذروا بو ...
أو يتخوفوا منو فطمنهم الكتاب العزيز بأن ما يقع من نسخ يف بعض أحكام كتاهبم يكون 

تكم ٓتَت منها و اآلمر هبذا ىو القادر حىت على نأيف صاٟتهم ما ننسخ من آية ٦تا عندكم 
بعث ما تنوسي من الكتب السالفة اليت طواىا الزمان فيما طوى كصحف إبراىيم على أن 

 "النسخ من سنن الشرائع كما قال سبحانو حكاية عن سيدنا عيسى       
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"(50:آل عمران)  

يعٍت أن الكتاب الذي جاء بو و ىو اإل٧تيل ٭تل ٢تم ما حرمو عليهم كتاهبم التوراة و إذل 
 و٘تام اٟتديث " ما وقعت نبوة قط إال تناسخت "ىذا جاءت اإلشارة يف صحيح مسلم

 ".حىت تكون عاقبتها ملكا"

أىم ما يعًتض بو على ىذا التفسَت كما سبق ىو أن اآلية دل ترد يف القرءان ٔتعٌت 
الشريعة و لكن ٯتكن ٛتل اآلية على ا١تقطع من أحد الكتب السماوية السالفة كالتوراة و 

اإل٧تيل و ال خبلف بُت ا١تسلمُت أن القرءان نسخ ما فيها فأبطل بعض ما جاء فيها و أقر 
بعضا آخر       

وذىب آخرون ٦تن فسروا ىذه اآلية وىم يرون عدم داللتها على النسخ مثل رشيد 
رضا و أيب زىرة و ٤تمد الغزارل إذل أن ا١تراد باآلية ىنا ا١تعجزة فتفسَت اآلية عندىم أن ا عز 

و جل يقول ما نرفع من معجزة كانت لنيب من األنبياء أو نؤخرىا فإننا نأيت ٔتعجزة خَت منها 
.  أو مثلها

أن تأتيهم با١تعجزات اليت جاء هبا موسى و أنبياء بٍت إسرائيل - يا ٤تمد- ولقد طلبوا منك "
ن و أننا إذا تركنا تأييد نيب متأخر ٔتعجزة كانت لنيب سابق أو آو حسبنا أنا أيدناك بالقر

أنسينا الناس أثر ىذه ا١تعجزة فإننا نأيت على يديو ٓتَت منها أو مثلها يف الداللة على صدقو 
 " ،فا على كل شيء قدير

                                                           
. 2967 صحيح مسلم حديث رقم 

  فما بعدىا309ص/1الهاشمي،مذىب النسخ في التفسير ،ج  
 24المنتخب في تفسير القرآف الكريم ص 
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أي ما ننزل آية لنيب أو رسول أو نؤجلها إال أتينا ٓتَت منها أو مثلها و يف :"قال أبو زىرة
ذالك إشارة إذل أن معجزة القرءان خَت من ا١تعجزات اليت سبقت كمعجزة موسى و عيسى 

 معجزاهتم حوادث تنقضي و تنتهي بانتهاء وقتها و ال تؤثر إال يف نفوس من عاينوا أو ألن
  "شاىدوا أما معجزة القرءان فإهنا باقية خالدة تتحدى األجيال كلها إذل يوم القيامة

أما " و يقرر ىؤالء مذىبهم معتمدين على سياق اآليات و الفاصلة اليت ختمت هبا فقالوا
فبل يناسب موضوع نسخ األحكام - يعٍت ىذه اآلية-ذكر القدرة و التقرير هبا يف اآلية األوذل

ادل تعلم أن ا عليم حكيم :و نسخها و إ٪تا يناسب ىذا ذكر العلم و اٟتكمة فلو قال
لكان لنا أن نقول إنو أراد نسخ آيات األحكام ١تا اقتضتو اٟتكمة من انتهاء الزمن أو اٟتال 

 "اليت كانت فيها تلك األحكام موافقة للمصلحة

﴿ بل إن آية"...      ﴾   اتصل هبا قولو تعاذل :﴿      

               ﴾  

 و ىو تساؤل ٬تعلنا نقطع بأن النسخ ليس آيات تكليفية أو أحكام شرعية و إ٪تا ىو يف 
 يحقيقة ا١تعجزة اليت تصحب رساالت ا١ترسلُت و تشد أزرىم أمام أعدائهم و قد كان مشرك

يريدون –صلى ا عليو و سلم –العرب ضائقُت با١تعجزة اإلنسانية اليت ميز ا هبا ٤تمدا 
 " معجزة تسَّت اٞتبال ال معجزة تصنع الرجال

فالنسخ ىنا ليس تبديبل جزئيا يف أحكام شريعة واحدة بل تغيَت للدالئل اليت ٖتتف بدين ما "
 فمعجزة النيب ا٠تامت ليست كباقي ا١تعجزات اٟتسية اليت سلفت و "؛كي تركزه يف النفوس

                                                           
 .355زىرة التفاسيرص، محمد أبو زىرة 

 416ص/1محمد رشيد رضا ،تفسير المنار، ،ج 

  .150-149مائة سؤاؿ عن اإلسالـ،ص’ محمد الغزالي  
 .239نظرات في القرآف،صالغزالي ،  
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و ..." وآتينا ٙتود الناقة ...و ما منعنا أن نرسل اآليات :"قد ُكفرت على عظمتها قال تعاذل 
قد مضت سنة ا يف من سبق أهنم إذا كذبوا اآليات عجل ٢تم العذاب و سبقت الرٛتة 

 .٢تذه األمة 

و الناظر يف داللة ىذه اآلية على وقوع النسخ أمامو عقبة أخرى ىي اإلنساء ما١تراد 
و قرأ باقي العشرة " ننسئها"بو أىو التأخَت أم أنو من النسيان فقد قرأ ابن كثَت و أبو عمرو 

 فعلى القول إهنا تثبت النسخ يلزم أن يكون إنساء من غَت نسخ كما يفيده ظاىر "ننسها"
العطف فإن كان ىذا يف األحكام فباطل ؛ألنو يؤول إذل النسخ وىل يقبل أن ينزل حكم من 

ا مث ينساه اٞتميع ؟ أىن لنا أن نعلم أن ذالك كان دون ذكر و مىت وقع الذكر وجب العمل 
ووقوع مثل ىذا يف القرءان مستبعد و كذا يف غَت األحكام فبل تظهر اٟتكمة و القاعدة عند 

. ا١تثبتُت أن ال نسخ إال يف األوامر و النواىي

إن معٌت اآلية ما ننسخ :"يف تفسَتىا ٨تى منحا آخر حيث قال حسب ا ف أما
من كتب سابق نلغيها،أو خوارق نًتك االستدالل هبا على صدق الرسول : من آية ،أي آية 

 أو ...و ال يدخل يف رفع ىذا رفع اآلية من القرآن ،ألنو دل يدل دليل صحيح على وقوعو 
ننسها الناس ،كما نسوا بعض ما أنزل إليهم من الكتب السابقة ،و نسوا ما وعظهم ا بو 

أي شيء يقع من ىذا نأت ٔتا ىو خَت منو :من بأساء و ضراء حلت هبم أو وقعت لغَتىم 
آية ٤تمد العظمى ،و معجزتو الكربى ،فهو خَت من كل  أو ىو مثلو ،و ىو القرآن الكرًن

ذالك ،و ىو مثل كل ذالك ،ىو خَت من الكتب السابقة ،و من ا٠توارق الكونية من جهة 
مبلئمتو ١ترتبة اإلنسان األخَتة يف تطوره العقلي ،وىو مثلها باعتباره معجزة كافية للداللة على 
صدق الرسول ، و لو كان ا١تراد أن البدل يأيت أحيانا خَتا ٦تا نسخ ،و أحيانا أخرى ٦تاثبل لو 

بإعادة باء اٞتر و لكان النسخ يف اٟتال الثانية ترجيحا من غَت مرجح و " أو ٔتثلها :"لقال 

                                                           
 ك ننسخ بو ضم ك كسر كفى   ك ننسها مثلو من غير ىمز ذكت إلى:قاؿ الشاطبي 
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لعدم .منافيا ٟتكمة اٟتكيم سبحانو ،فتكون اآلية شاملة لنسخ الشرائع و ا٠توارق السابقة 
. الدليل على ا٠تصوص ،و البدل ىو القرآن الكرًن دون سواه 

من أنسى غَته إنساء إذا ٛتلو على النسيان أو ىيأ لو أسبابو " ننسها "ىذا على قراءة 

 :"،كقولو تعاذل                      

     "(19:اٟتشر) 

من نسأه نسأ إذا أخره فإنو يتعلق باآلية الكونية اليت تصيبهم " ننسأىا"فأما على قراءة 
بعذاب ،و الشك أن إنزال آيات القرآن الكرًن متتابعة عليهم و فتح ٣تال التفكَت فيها و 

. العودة إذل ا أمامهم خَت من تعجيل العقوبة للمكذبُت منهم 

فالقرآن الكرًن باعتباره معجزة مد صلى ا عليو وسلم خَت من أية معجزة أخرى قولية أو 
و ىو ال يقل عن شيء منها يف داللتو على ،كونية ،و خَت من تعجيل العقوبة للمكذبُت 

ما من األنبياء من :" عن أيب ىريرة أن رسول ا صلى ا عليو و سلم قال.صدق الرسول 
نيب إال و قد أعطي من اآليات ما مثلو آمن عليو البشر ،و إ٪تا كان الذي أوتيتو وحيا أوحاه 

  "ا إرل فأرجوا أن أكون أكثرىم تابعا يوم القيامة 

و هبذا تنسجم اآلية مع سابقها و الحقها كل االنسجام ،فإن الكبلم قبلها يف القرآن ا١تعجز 
، و ٤تاولة الكافرين ٚتيعهم صرف ا١تسلمُت عنو إذل ا١تطالبة ٔتعجزات كونية حسدا من عند 

أي نأت بالقرآن  "مثلها.......و لقد أنزلنا:"أنفسهم،و بعدىا يف ا١تعجزات األخرى اقرأ قولو
الكرًن ،فإذا دل ترضوا بو دليبل على صدق ٤تمد فاعلموا أن ا دل يقتصر عليو لعجزه عن 

سواه بل ىو قادر على أن ينزل عليكم حجة من نوع آخر ،بأن يعجل للمكذبُت منكم ما 

                                                           
. 152صحيح مسلم حديث رقم .4696 صحيح البخارم حديث رقم 
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     :"أجلو من عذاب ال ٯتنعهم منو سواه              

                       

                          

      "(107-106البقرة) 

 معجزات كونية ال ٘تت إذل العقل البشري و الفكر اإلنساين بصلة ؟ و ىل ينتظرون 

"حينئذ                         

                          

                            

  (158األنعام)

وىو  ....   أرأيت كيف فهمت اآلية يف بيئتها القرآنية من غَت تكلف يف تقدير أو تأويل؟  
الذي نبتعد بو عما ال أصل لو من األقاويل و الروايات الضعيفة ،اليت ال تثَت يف النفوس إال 

الشبو و الشكوك ،و إذا كان سلفنا الصاحل قد ٧تا من آثارىا السيئة بقوة إٯتانو و شدة 
٘تسكو بدينو فما الذي يعصم أبناء ىذا اٞتيل من ذالك و قد صرفتهم عن الدين صوارف 

و يؤكد ىذا ٔتا فعلو ا١تستشرقون "جارفات و مكن للشك من نفوسهم دعايات و مغريات
   .   الذين وظفوا بعض الكتب اليت كان حظها من التدقيق العلمي زىيدا لضرب قدسية القرآن

                                                           
 .231-229 أصوؿ التشريع اإلسالمي صحسب اهلل، 
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خاصة باآليات –آية النحل –يتبُت لك من كل ما قدمنا أن اآلية األوذل :" قال حسب ا 

 :"ا١تتلوة ،لقول ا تعاذل فيها         " وقولو:"       

  " عامة يف ا١تعجزات قولية أو فعلية ،١تا ساقها و ما –آية البقرة –،و اآلية الثانية

عامة يف كل ما ٬توز العقل تعلق القدرة - آية الرعد–ٟتقها من الدالئل على ذالك ،و الثالثة 
و ال داللة يف .و اإلرادة ٔتحوه أو إثباتو يف الكون ،١تا فيها من عموم ال دليل على ٗتصيصو 

. واحدة منها على نسخ شيء من آيات الكتاب الكرًن

و ليس معٌت ىذا إبطال النسخ عامة ،فقد دل العقل على جوازه ،و النقل على وقوعو ،و 
حسبك دليبل على الشيء علمك بوجوده ،غَت أنو ال يصح ْتال أن يصرفنا حب اٞتدل و 

ا١تراء و الرغبة يف االنتصار للرأي عن ا١تعاين األصلية العالية لآليات ،فننز٢تا من عليائها،و 
نفسرىا ٔتا يوافق ا٢توى و إن كذبو اٟتس وأباه السياق ،مث نتورط يف رمي العلماء األجبلء ٔتا 

      "ىم منو براء و ا ورل التوفيق

ما قالو حسب ا عن آية النحل ال أراه صوابا فا١تراد استبدال ا١تعجزات اٟتسية 
ٔتعجزة القرآن العقلية و سيأيت قريبا تقرير ىذا و بالنظر ١تا مر فالذي يعنيو ىنا إ٪تا ىو ثبوت 

 .النسخ يف الشريعة عموما و ليس يف القرآن خصوصا

وحاصل القول يف ىذه اآلية أهنا ال تقوم دليبل ظاىرا ٞتواز النسخ ا١تبحوث بلو أن 
 األكثر كما أنتدل على وقوعو ؛ألن السياق يرشد إذل أن ا١تراد باآلية ىو غَت القرآنية 

أما ما جاء يف الصحيح من قول عمر رضي ا .ورودىا يف القرءان ٔتعٌت ا١تعجزة و العبلمة
أقرؤونا أيب و إنا لندع من قول أيب ألن أبيا يقول ال أدع شيئا ٝتعتو من رسول ا و ا "عنو 

 فبل يصح التمسك بو ىنا إذ ال " ٓتَت منها أو مثلها نأتيقول ما ننسخ من ءاية أو ننسها 
                                                           

 .232 ص المرجع السابق،
. 4481 صحيح البخارم حديث رقم 
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يقبل أن تنسخ آية مث  يعمل هبا أيب رضي ا عنو و ىذا يقود إذل أن الرسول دل يكن ٮترب 
الصحابة بوقوع النسخ و ال يصح ىذا يف النسخ ٔتعناه ا٠تاص و إال صح أن يقال أن أبيا 

  .كان مع إنكار النسخ 

على جوازه "و إذا بدلنا آية :"و قولو" ما ننسخ من :"و ال داللة لقولو تعاذل :"قال يف الفائق
   "وال على وقوعو إذ ا١تبلزمة قد تكون بُت ا١تمتنعُت

و ىذا الكبلم مع تفسَت اآليات وفق رأي القائلُت بالنسخ و ىو يقرر أن اآليات على ذالك 
التفسَت ليست دالة على جوازه فكيف تدل على وجوب القول بو؟ أم كيف سيكون اٟتال 

         .إذا علمنا أن التاريخ و سياق اآليات كما مر يضعف ىذا التفسَت من أساسو؟

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 58ص/2الفائق في أصوؿ الفقو،محمد األرموم، ج 
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آية التبديل  :المطلب الثاني

 ﴿ : تعاذلقال ا                     

              ﴾(101:النحل)   

اٞتمهور ٛتلوا اآلية على اٞتزء من القرآن فاستدلوا هبذه اآلية على ثبوت النسخ يف 
.  القرآن حىت قال الرازي إهنا ا١تعتمد

فعن ابن عباس كان عليو السبلم إذا أنزلت عليو آية فيها شدة أخذ الناس هبا وعملوا ما شاء 
ا أن يعملوا فيشق ذالك عليهم فينسخ ا ىذه الشدة  و يأتيهم ٔتا ىو ألُت منها و أىون 

و ا ما ٤تمد إال يسخر بأصحابو يأمرىم اليوم :عليهم رٛتة من ا ٢تم فيقول كفار قريش 
بأمر و يأتيهم ٔتا ىو أىون عليهم منو و إنو ليتكذب  بو ويأتيهم بو من عند نفسو و ما 

يعلمو إال عائش غبلم حويطب بن عبد العزى و يسار أبو فكيهة موذل بن اٟتضرمي و كانا 
أسلما وكان عليو السبلم يأتيهما و ٭تدثهما و يعلمهما و كانا يقرآن كتاهبما يالعربانية فأنزل 

  "إ٪تا يعلمو بشر"

 هبذه اآلية مبٍت على سبب النزول و كذا معٌت اآلية فهذا األخَت سبق أن  فاستدالل اٞتمهور
و أما .األكثر استعما٢تا ٔتعٌت اآلية الكونية و أقل ما يقال أن معناىا متوقف على السياق

 كما أن السورة مكية و  حيث روي ببل إسنادسبب النزول  فليس صحيحا من حيث السند
. اعًتاضهم على النسخ و إ٪تا اشتهر عنهم طلب ا١تعجزات اٟتسية دل يعرف عن العرب

 سابق لنبييو إذا جعلنا معجزة لك بدل معجزة مساوية "أما ا١تنكرون فا١تعٌت عندىم
فجئناك بالقرآن معجزة رموك باالفًتاء و الكذب على ا و ا وحده ىو العليم علما ليس 

                                                           
 195-194 ص2درج الدررجالجرجاني ، 
 .37ينظر أسباب نزكؿ القرآف للواحدم تحقيق كماؿ بسيوني زغلوؿ  
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فوقو علم ٔتا ينزل على األنبياء من معجزات و لكن أكثرىم ليسوا من أىل العلم و ا١تعرفة 
الصادقة قل ٢تم مبينا معجزتك أيها النيب إن القرآن قد نزل علي من ريب مع جربيل الروح 

الطاىر مقًتنا باٟتق مشتمبل عليو ليثبت بو قلوب ا١تؤمنُت و ليكون ىاديا للناس إذل الصواب 
و مبشرا بالنعيم كل ا١تسلمُت إننا لنعلم ما يقول كفار مكة إنو ال يعلم ٤تمدا ىذا القرآن إال 

رجل من البشر نعرفو ىو شاب رومي و ما ينزلو عليو ملك من عند ا كما يقول قو٢تم ىذا 
باطل ألن  الشاب الذي يقولون عنو أنو يعلمك ىذا التعليم أعجمي ال ٭تسن العربية و 

ن الكرًن لغة عربية واضحة الفصاحة ،إذل حد أنكم عجزمت أيها ا١تكابرون عن ٤تاكاهتا آالقر
 "،كيف يصح بعد ذالك اهتامكم

أي إذا جئنا بآية على صدق الرسول مكان آية حسية رفضناىا و جئنا هبذه :"يقول أبو زىرة 
و علم ا ...اآلية ا١تعنوية مكاهنا و ا صاحب اآليات و الرساالت أعلم بالصاحل منها 

تعاذل ٔتا ينزل البالغ أقصى كمال العلم اقتضى أن تكون معجزتو قرآنا يقرأ باق يتحدى 
األجيال جيبل بعد جيل إذل يوم القيامة و ىو القادر على كل شيء ألن ا١تعجزات اٟتسية 

إعجاز وقيت ينقضي بعد وقتو و ال يعجز إال من رآه أو تواتر خربه من بعده و إن القرآن 
 ..."ا١تعجزة الكربى ا٠تالدة الباقية إذل يوم القيامة 

فآية البقرة ٗتاطب اليهود و أما آية النحل فتخاطب ا١تشركُت و كون آية النحل مكية يدل 
على أهنا ال تتحدث عن تبديل اآليات القرآنية حيث دل يقع نسخ قبل ا٢تجرة كما صح عن 

. ابن عباس 

و الظاىر من سياق اآلية أهنا رد على منكري رسالة النيب صلى ا عليو و سلم و أن ما 

 ﴿ : وحي من عند ا فقولو تعاذليأتيو       أي كاذب يف دعوى﴾

                                                           
 . 366المنتخب صعلي السيد ك غيره ، 

. 4270زىرة التفاسيرص أبو زىرة،
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فا١تشركون يزعمون عدم كفاية معجزة القرآن للداللة على صدق الرسول صلى ا ،الرسالة 

﴿ :عليو و سلم ألنو إ٪تا يتقولو أو يتعلمو من بشر غَته و لذا جاء بعد ذالك قولو تعاذل  

                    

      ﴾(102:النحل) 

فعدد ا عز و جل حكم إنزال القرآن و جعلو معجزة النيب ا٠تامت فهو أفضل من غَته من 
ا١تعجزات فزيادة على كونو دليبل على صدق الرسول يف دعوى الرسالة حيث وقع العجز عن 

 .من بوآمعارضتو ىو كذالك تثبيت و ىدى و بشرى ١تن 

 ﴿:و يؤكد ىذا أيضا قولو              

                       

  ﴾(103:النحل) 

فسورة النحل مكية و ليس يف ما نزل قبلها من الوحي اإل٢تي حكم نسخ بأشق :"قال الغزارل
منو أو بأىون حىت يكون ذالك مثار لغط من ا١تشركُت أو اعًتاض على القرآن ٔتا يقع فيو 

من تناقض أين اٟتبلل الذي حرم أو اٟترام الذي أحل قبل سورة النحل إن شيئا من ذالك دل 
٭تدث فضبل عن أن يستفيض فضبل عن أن يتندر بو ا١تشركون و ينسبوا بو ٤تمدا إذل االفًتاء 

بل ٨تن ٧تزم بأن مشركي مكة دل يدر ٓتلدىم شيء من ىذا الذي جعلو بعض ا١تفسرين سببا 
يف نزول اآلية و إ٪تا ىو تنزيل اآليات على أراء الفقهاء و ا١تتكلمُت و ٖتميل القرآن ما ال 

   "تتحملو آياتو و ال ألفاظو من معان و مذاىب 

                                                           
 . 237ص ،نظرات في القرآف،، الغزالي 



 إنكار�النسخ�في�القرآن���������������������������������������������������������أدلة�إنكار�النسخ
 

39 
 

ن النسخ ال يتأتى يف ما نزل من القرآن ٔتكة قبل ا٢تجرة كما أن ا١تعروف و أو يقرر ىذا ب
أن ا١تشركُت كانوا يطلبون ا١تعجزات اٟتسية كما ىو أيضا مسجل ا١تشهور يف السَت و التاريخ 

 .يف القرآن

فأما اآلية فهي يف اللغة العبلمة أو الدليل أو اٟتجة و تطلق يف عرف "يقول علي حسب ا
القرآن الكرًن على كل ما يدل على صدق الرسول من كتب ٝتاوية و مظاىر كونية ،وخوارق 

٬تريها ا على أيدي رسلو و عذاب يصبو على ا١تكذبُت هبم فالتوراة و اإل٧تيل و الزبور و 
ٚتلة و تفصيبل آيات و عصا موسى و إبراء عيسى األكمو و األبرص و إحياؤه _الفرقان 

ا١توتى آيات بينات و إغراق ا١تكذبُت بنوح و إىبلك عاد بالريح و ٙتود بالصيحة و قوم لوط 
باٟتاصب آيات بينات و إرسال الطوفان و اٞتراد و القمل و الضفادع و الدم على ا١تكذبُت 

 :"ٔتوسى آيات مفصبلت                    

   " (59:اإلسراء) 

قد ينسى الناس آيات ا يف كتبو فيهملون العمل هبا فقد نسي اليهود حظا ٦تا ذكروا بو من 
التوراة و نسى النصارى حظا ٦تا ذكروا بو من اإل٧تيل و اتبع ا١تسلمون سنن من كان قبلهم 

. فنسوا حظا ٦تا أنزل ا إليهم يف القرآن 

 ما وعظهم ا بو من البأساء و الضراء و ما أٟتق بسلفهم من ا٢تبلك  و قد ينسى الناس

 :"فيذىب أثر ذالك من نفوسهم و يعودون إذل ضبل٢تم         

                           

        (44:األنعام.)    و قد يستحق القوم العذاب أو

                                                           
 .297 ينظر بلقاسم حديد، موارد التكليف ك مصادره ، ص 
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 و يفسح ٢تم ٣تال الرجوع إليو فيؤجل إنزالو هبم ،يستعجلون بو ،فيعاملهم ا بلطفو و رٛتتو

":                    

                      (58:الكهف.) 

 "                        

       (53:العنكبوت)   

"                       

                             

                     

 (33-32:األنفال)

 و الكذب و قد اهتم بو الرسول صلى ا عليو وسلم من أول قو أما االفًتاء فمعناه االختبل
يوم جهر فيو بدعوتو وورد االفًتاء يف أربعة و أربعُت موضعا من اآليات ا١تكية نسب إذل 

  :"الرسول يف تسعة منها كقولو تعاذل            

                            

                            

                 "(38-37:يونس.) 
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وورد يف عشرة مواضع من اآليات ا١تدنية دل ينسب إذل الرسول إال يف موضع واحد منها و 

 :"ىو قولو تعاذل                          

                                قالوا

–و قد نسب االفًتاء إذل الرسول .إن ىذه اآلية مدنية مع ورودىا يف سورة الشورى ا١تكية 

 ﴿:يف آيات مكية أخرى كقولو تعاذل – بغَت مادة االفًتاء          

                       ﴾    

 (25_23ا١تدثر )

﴿: و قولو تعاذل                 ﴾                                                       

 ( 15ا١تطففُت)

 ﴿ :و قولو تعاذل                 ﴾ 

 (23الصافات)

يدل على أن – سواء أكان ٔتادة االفًتاء أم بغَتىا –و كل ما ورد من ىذه اآليات ا١تكية 
دعواه أن ا تعاذل يوحي إليو قرآنا ينسخ بو ما تقدم من كتب –سبب اهتام الرسول باالفًتاء 

ٝتاوية و ليس ىناك نص قرآين مكي أو مدين يدل على أن الرسول اهتم باالفًتاء ألنو رفع 
وضع مكاهنا أخرى بل دلت النصوص على أنو ال تبديل آليات ا كقولو  من القرآن آية و
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"تعاذل                      

              ( 27الكهف) . 

 :"و قولو سبحانو                      

       (115 )األنعام "

و على ضوء ىذه ا١تقدمات ينبغي أن نفهم ما استدلوا بو على النسخ من اآليات فأما قولو 
فلنضعها أوال يف موضعها ٦تا سبقها و ما ٟتقها من اآليات قال ..."و إذا بدلنا:"تعاذل 

 :"تعاذل                        

                      

                     

                             

                          

                   

                     

           (103-98 النحل ) 
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 وضعنا" بدلنا آية مكان آية:"إن ا١تراد باآلية ىنا ا١تتلوة و معٌت قولو تعاذل :و بعد ىذا نقول 
القرآن ٤تل ما سبقو من الكتب ،أي نسخناىا بو فهي يف نسخ كتاب بكتاب ،أو شريعة 

: بشريعة ،و دليلنا على ىذا 

ثبت أن سورة النحل مكية ٔتا أخرج أبو الشيخ عن الشعيب و "أن اآلية مكية قطعا -1
البيهقي عن عكرمة و اٟتسُت بن أيب اٟتسن و أبو عبيد عن علي بن أيب طلحة ، و أبو بكر 

البيهقي و ابن الضريس عن ابن عباس و  ٤تمد بن اٟتارث بن أبيض عن جابر بن زيد ، و
أبو جعفر النحاس عنو مستثنيا ثبلث آيات من آخرىا نزلن با١تدينة منصرف النيب صلى ا 

. عليو و سلم من أحد

و شذ عن ىؤالء قتادة فقد أخرج أبو بكر األنباري عنو أنو عدىا يف ا١تدنيات ، و أخرج أبو 
الشيخ عنو أن أربعُت آية من أو٢تا مكية و سائرىا مدين و روى ىذا عن جابر بن زيد ٥تالفا 

لقولو األول و ىو قول باالجتهاد مردود ألنو بٍت على خطأ يف تفسَت ا٢تجرة يف قولو تعاذل 

":                          

             "( 41النحل ) فقد فسرىا با٢تجرة إذل

ا١تدينة ،و ىي ا٢تجرة إذل اٟتبشة و ما وحد بو ا١تهاجرون من حسنة يف الدنيا ىو ا٢تجرة إذل 
.  ا١تدينة و ما تبلىا من نصر و علو شأن 

    "ٔتكة ..."إن ا يامر :"و قد ورد أيضا ٔتا ثبت من نزول قولو تعاذل 

و تدل آيتنا من بينها على تبديل وقع فعبل و ترتب عليو اهتام باالفًتاء ،و دل يقع يف مكة ٦تا 
ترتب عليو ىذا االهتام إال ما ذكرنا من إحبلل القرآن ٤تل ما سبقو من الكتب ، و الٯتكن 

باعًتاف القائلُت –ٛتل اآلية على نسخ آية من القرآن بآية أخرى منو ألن أول حادثة نسخ 
                                                           

 .227ىامش صاإلسالمي ،أصوؿ التشريع حسب اهلل ، 
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ىي نسخ القبلة كما روي عن ابن عباس ،و قد وقعت با١تدينة ،و مع ىذا دل يكن –بو 
النسخ فيها نسخا آلية قرآنية ،و هبذا تبطل دعوى أن ا١تتبادر من اآلية ىنا اآلية القرآنية 

. ،فهو وىم دعا إليو عدم التنبو إذل تاريخ نزول اآلية ،و تقدم الفكرة يف الذىن على دليلها 

التبديل يف آيتنا متعلق بآية ال ْتكم آية ،و دل يثبت قط أن ا تعاذل رفع آية من القرآن -2
و تقدير كلمة حكم ٞتأ إليو .عبث يتنزه ا عنو - يف اعتقادنا-ووضع مكاهنا أخرى فذالك 

 اآلية على نصرة مذىبهم ،و معلوم أن ليقصرواالقائلون بالنسخ يف القرآن من غَت حاجة 
و " و اسأل القرية"ا١تقتضى ما وجب تقديره لصدق الكبلم أو صحتو عقبل ،كقولو تعاذل

و ليس يف آيتنا ما يقتضي ىذا التقدير ،بل " ال عمل إال بنية "قولو صلى ا عليو و سلم 
.  ىي مفهومة بدونو

األوذل بو ينتظم بو الكبلم ،و "آية "الكبلم قبل اآلية و بعدىا يف القرآن ،و تفسَت -3
..." قل نزلو روح:"يستقيم مع رد ا على القائلُت باالفًتاء بقولو 

و قد اتفقت آيتنا مع آية أخرى يف حكاية اهتام الرسول باالفًتاء و بيان سببو ،و -4 
 :"يهرفون ٔتا ال يعرفون و تلك ىي قولو تعاذل–حُت يتهمون -التشنيع على القائلُت بو بأهنم

                               

                           

                             

                 ( 44-43سبأ)  

غَت ..." و إذا بدلنا:"ىي قولو يف آيتنا "إذا تتلى عليهم آياتنا :" فقولو تعاذل يف ىذه اآلية 
أنو أراد يف آيتنا أن يشَت إذل أن ٤تمدا ليس بدعا من الرسل ،و أن الكتاب الذي أنزل عليو 
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كتاب بدل كتاب ،فبل وجو و شر ،فما ىو إال آية مكان آية ،أبل على الزليس أول كتاب أن
ىو قولو تعاذل ..."و ما آتيناىم من :"وقولو تعاذل يف ىذه اآلية . إذن الهتام الرسول باالفًتاء 

أن –و ليس عندىم علم من الكتاب –فما كان أجدرىم " بل أكثرىم ال يعلمون:"يف آيتنا 
.  عن مثل ىذا االهتام ايبتعدو

كما اتفقت مع آية أخرى يف الرد على ا١تشركُت بأن القرآن نزل باٟتق من عند العليم -5

:"ا٠تبَت،الذي أحاط بكل شيء علما و تلك ىي قولو تعاذل         

                          

                         

                          

      "( 6-4الفرقان)  

و لقد :"ىو قولو يف آيتنا"بكرة وأصيبل...و أعانو عليو:"وقولو تعاذل يف ىذه اآلية
 ".باٟتق....قل نزلو:"ىو قولو يف آيتنا" األرض....قل أنزلو الذي:"و قولو ".بشر...نعلم

أرأيت كيف أصبحت اآلية مفهومة يف بيئتها القرآنية ،و يف بيئتها الزمنية ،و مبلئمة ١تا 
 "شاركها يف ا١تقصد من اآليات من غَت تقدير متكلف و ال توجيو متعسف

إال أن األقرب ىو تبديل معجزة ٔتعجزة سقت ىذا الكبلم بطولو و أنت تراه واضحا 
أي تبديل القرآن مكان ا١تعجزات اٟتسية اليت أيد هبا األنبياء السابقون؛ ألن حال العرب يف 

مكة أدىن من أن ٮتاطب بتناسخ الشرائع ،كما أن اعًتاضهم إ٪تا كان على القرآن ألنو 

                                                           
 .229-224أصوؿ التشريع اإلسالمي،ص ،حسب اهلل
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عندىم ليس كمعجزات األنبياء السابقُت فكان دأهبم ا١تطالبة با١تعجزات اٟتسية و دل يرضوا 
 . ىذا النوع من ا١تعجزات

ىذا ا١تنطق دل يكن ليلقى القبول الواجب لو عند أعراب اٞتزيرة و بقايا القرون األوذل،و "... 
صرعى األوىام و ا٠تياالت؛إذ كان أقصى ما يفكر فيو ىؤالء أن يشاىدوا خارقا يقلب الرب 

 "ْترا أو ا٠تصب جدبا

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .195الغزالي ،عقيدة المسلم،ص 
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 .آية العزة:المطلب الثالث

                            

                           

 (  42-41فصلت )

٬توز للمنكرين أن يستمسكوا هبذه اآلية يف إنكارىم للنسخ يف القرآن الكرًن  

 أن ٭تتج هبذه اآلية على أنو دل يوجد النسخ و اعلم أن أليب مسلم األصفهاين:"قال الرازي
فيو ألن النسخ إبطال فلو دخل النسخ فيو لكان قد أتاه الباطل من خلفو و إنو على خبلف 

" اآلية 

و يشكل على ىذا أن نسخ ا تعاذل لبعض أحكامو ليس من الباطل يف شيء؛فهو ليس 
 .داخبل يف ا١تقصود باآلية أصبل

..." ال ياتيو الباطل من "و قد ذكر الرازي عدة تفسَتات لقولو تعاذل 

ال تكذبو الكتب ا١تتقدمة كالتوراة و اإل٧تيل و الزبور و ال ٬تيء كتاب من :"و صدرىا بقولو
 .و التصدير دليل الًتجيح و التقدًن "بعده يكذبو 

ىو :  ؟ قلت " ِإنَّ الذين َكَفُرواْ بالذكر ": مب اتصل قولو : إن قلت :"         قال الز٥تشري
القرآن ، ألهنم :  والذكر ( 40:  فصلت ) " إّن الذين يُ ْلِحُدوَن ِِف ءاياتنا ": بدل من قولو 

 " أي منيع ٤تمى ْتماية ا تعاذل " َوِإنَُّو لكتاب َعزِيٌز "لكفرىم بو طعنوا فيو وحرّفوا تأويلو 
                                                           

الشيخ، العالمة، النحوم، المفسر، المعتزلي، أبو مسلم محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن مهربزد األصبهاني،  (ق459-366)أبو مسلم 
كاف عارفا بالنحو، :قاؿ الحافظ يحيى بن مندة.كاف آخر من حدث بأصبهاف عن أبي بكر بن المقرئ.الذم ىو في عشرين سفرا(التفسير الكبير)صاحب

غاليا في مذىب االعتزاؿ  
 147_146ص/18سير أعالـ النبالء ج 

 .133ص/14التفسير الكبيرجالرازم ، 
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 مثل كأن الباطل ال يتطّرق إليو وال ٬تد إليو "الَّ يَْأتِيِو الباطل ِمن بَ ُْتِ َيَدْيِو َوالَ ِمْن َخْلِفِو 
.  سبيبلً من جهة من اٞتهات حىت يصل إليو ويتعلق بو 

بلى ، ولكن ا قد تقّدم يف : أما طعن فيو الطاعنون ، وتأّولو ا١تبطلون؟ قلت : فإن قلت 
بأن قيض قوماً عارضوىم بإبطال تأويلهم وإفساد أقاويلهم ، فلم : ٛتايتو عن تعلق الباطل بو

 :و٨توه قولو تعاذل . ٮتلوا طعن طاعن إال ٦تحوقاً ، وال قول مبطل إال مضمحبلً      

             ( 9: اٟتجر )  

إن الذين جحدوا ىذا القرآن وكّذبوا بو ١تا جاءىم، وعٌت : يقول تعاذل ذكره:" قال الطربي
ِإنَّ الَِّذيَن  ):ثنا سعيد، عن قتادة، قولو: ثنا يزيد، قال: كما حدثنا بشر، قال.بالذكر القرآن

ا َجاَءُىْم  . كفروا بالقرآن (َكَفُروا بِالذِّْكِر َلمَّ
وإن ىذا الذكر لكتاب عزيز بإعزاز ا إياه، : يقول تعاذل ذكره (َوِإنَُّو َلِكَتاٌب َعزِيٌز  ):وقولو

وبنحو .وحفظو من كل من أراد لو تبديبل أو ٖتريفا، أو تغيَتا، من إنسي وجٍت وشيطان مارد
." الذي قلنا يف ذلك قال أىل التأويل

ال يستطيع ذو باطل بكيده تغيَته : معناه: وأوذل األقوال يف ذلك عندنا بالصواب أن يقال
بكيده، وتبديل شيء من معانيو عما ىو بو، وذلك ىو اإلتيان من بُت يديو، وال إٟتاق ما 

. ليس منو فيو، وذلك إتيانو من خلفو
يٍد  ):وقولو ىو تنزيل من عند ذي حكمة بتدبَت : يقول تعاذل ذكره (تَنزيٌل ِمْن َحِكيٍم ٛتَِ

يٌد  )عباده، وصرفهم فيما فيو مصاٟتهم، ٤تمود على نعمو عليهم بأياديو : يقول (ٛتَِ
 ."عندىم

 ىذا التفسَت و إن كان ال يدل على نفي النسخ كما ىو مذىب الطربي إال أن ا عز وجل 
١تا نفى عنو التغيَت و ىو أقرب معاين النسخ كان األقرب أال يغَته بل ا١تناسب أن يكون 

 .الثبات و ا٠تلود ٫تا وصفو ا١تبلزم
                                                           

 .455ص/3الزمخشرم،الكشاؼ،ج 
 .79ص/24 القرآف ج آم جامع البياف عن تأكيلالطبرم،
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يُّ   قال قتادة و﴾ الَّ يَْأتِيِو الباطل ؤ﴿: وقولو تعاذل ": يف تفسَت اآليةل الثعاليبوقو ي دِّ : السُّ
. يُ ْبطل منو َشْيئاً  الشيطان ، وظاىر اللفظ يَ ُعمُّ الشيطان ، وأْن ٬تيء أْمر: يريد 

. ليس فيما تقدم من الكتب ما يُ ْبِطُل َشْيئاً منو :  معناه ﴾ ِمن بَ ُْتِ َيَدْيِو ﴿: وقولو 
ليس يأيت بعده من َنظَِر ناظر وِفْكَرِة عاقل ما يبطل شيئاً منو : أي ﴾ َوالَ ِمْن َخْلِفوِ ﴿: وقولو 

  "ال يأتيو الباطل من جهة من اٞتهات: ، وا١تراد باللفظة عل اٞتملة 
 

و ىذا يؤكد ما سبق و يزيد أن أي جزء من القرآن ال يأيت بعده ما يبطلو ؛فا١تعٌت 
ليس مقصورا على القرآن ٚتلة فقط بل ىو متعلق بكل جزء منو و أنت ترى أن ىذا يقوي 

 .مذىب ا١تنكرين و إن دل يكن الثعاليب منهم
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  .143ص/5 تفسير الثعالبي ،ج
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األدلة الشرعية التطبيقية  :المبحث الثاني

يأيت ىذا النوع من األدلة رٔتا يف الدرجة األوذل لبلستدالل على وقوع النسخ عند 
القائلُت بو فأقوى األدلة على الشيء وقوعو بالفعل أما الطريقة اليت اخًتت لتناول ىذا 

الفصل كما بُت سابقا فسأورد تفسَتات ا١تنكرين للنسخ على أهنا أدلة لدعواىم مع مناقشة 
. ا١تثبتُت 

مكثرين و مقلُت و التوسع يف دعاوى النسخ راجع   و ا١تعلوم أن دعاوى النسخ تتفاوت بُت
وا  أنو ال يلجأ إذل النسخ إال إذا اشًتطلعدم االلتزام بشروط النسخ كما قررىا ا١تثبتون فقد 

تعارضت اآليتان من كل وجو و تعذر اٞتمع بينهما كما اتفقوا على ضرورة معرفة ا١تتقدم و 
و النسخ ال :"قال بن بيو  ا١تتأخر و قد قصروا النسخ على األوامر و النواىي دون األخبار

 " يكون إال يف ٣تال واحد ىو ٣تال األحكام األوامر و النواىي

 فلو التزمت ىذه الشروط لقلت ىذه الدعاوى ولكن كثَتا من ا١تثبتُت خلطوا النسخ بغَته 
 .من ا١تصطلحات و ما التزموا هبذه الشروط فتجاسروا يف دعاوى النسخ

و السر ىو تلك الدعاوى اليت أسرف فيها ا١تتأخرون حىت أثقلوا على أنفسهم و على "...
قرائهم و على الباحثُت عن حقيقة ا١تنسوخ فيما زٛتوا بو كتبهم فستتبُت عند درس مؤلفاهتم 

و تصنيف دعاوى النسخ فيها أن معظم ما اعتربوه منسوخا ال يعدوا ما فيو أن يكون 
  "ٗتصيصا أو تقييدا أو بيانا ١تبهم أو تفصيبل جململ

يف ىذا أن األصل ىو اإلحكام و الناسخ ىو ا عز و جل وحده و ال  و القاعدة 
٬توز أن نقول عن ا عز و جل يف مثل ىذا إال ما ثبت عنو يقينا أما التقول على ا ٔتجرد 

. االحتماالت فبل يقبل يف ىذا الباب

                                                           
 187أمالي الدالالت ك مجالي االختالفات صعبد اهلل بن بيو ، 
 160ص/1النسخ في القرآف ، ج،مصطفى زيد  
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على أنو ال ناسخ من آي "و قد دللنا يف كتاب البيان على أصول األحكام :"يقول ابن جرير
القرآن وأخبار الرسول صلى ا عليو و سلم إال ما نفى حكما ثابتا و ألزم العباد فرضو غَت 

٤تتمل بظاىره و باطنو غَت ذالك فأما إذا احتمل غَت ذالك من أن يكون ٔتعٌت االستثناء أو 
و ال منسوخ إال ...ا٠تصوص و العموم أو اجململ أو ا١تفسر فمن الناسخ و ا١تنسوخ ٔتعزل 

  "ا١تنفي الذي قد كان ثبت حكمو و فرضو

و إ٪تا قدم هبذا ىنا لنجزم ٚتيعا بقلة اآليات اليت ٯتكن أن تكون نسخت و ىذا 
حىت ال نلزم بدراسة كل دعاوى النسخ و اليت ردىا القائلون بالنسخ كمصطفى زيد و 

: الشنقيطي و غَت٫تا فمصطفى زيد دل يثبت النسخ يف القرآن إال يف ٜتس مواضع 

نسخ و جوب التهجد يف سورة ا١تزمل _1

فرض الصدقة بُت يدي ٧توى الرسول  نسخ _2

فرض ثبات الواحد أمام العشرة نسخ _3

. نسخ السجن و اإليذاء يف الزناة باٞتلد_4

 و تابعو يف ىذه باألمر باجتناب ا٠تمر مطلقا..." التقربوا:" نسخ مفهوم قولو تعاذل_5
  ا١تواضع علي حسن العريض

ألن القصد تأصيل منهج و بيان معلم ٬تب أن يسَت عليو :"...أما الشنقيطي فقد قال
 طبلب العلم و ىو أن النسخ ال يثبت باالحتمال و أن ا١تتفق عليو من اآليات ا١تنسوخة

                                                           
 .6/427ج ،بيافاؿجامع  ،الطبرم 

 .336ص/2النسخ في القرآف ج
 .341_340فتح المناف في نسخ القرآف ص ينظر علي العريض ، 
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و أنت ترى ىنا كيف عرب الشنقيطي باالتفاق و ىو يتحدث عن آية واحدة  "واحدة فقط
 . دون لفظ اإلٚتاع فأين ىذا من دعوى اإلٚتاع على وقوع النسخ

بيان زيف االستكثار من دعاوى النسخ و لذا فإين يف ىذا أوال و الغرض ىنا 
 .ا١تبحث سأتناول ىتو اآلية الوحيدة اليت ذكرىا و آيتُت أخريُت معها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 88اآليات المنسوخة ص الشنقيطي،
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. آية مناجاة الرسوؿ صلى اهلل عليو ك سلم:المطلب األكؿ

 :"قولو تعاذل                   

                           

                            

                            

     "(13-12:اجملادلة) 

 الذين صدقوا با و رسولو إذا أردمت مناجاة رسول ا فقدموا يأيها" عند ا١تنكرين  اآليةمعٌت
قبل مناجاتكم صدقة ذالك خَت لكم و أطهر لقلوبكم فان دل ٕتدوا ما تتصدقون بو فإن ا 

أخشيتم أن تلتزموا تقدًن صدقات أمام مناجاتكم رسول ا ،فإذا .واسع ا١تغفرة شامل الرٛتة 
دل تقدموا و عفا ا عنكم ،فحافظوا على إقامة الصبلة و إيتاء الزكاة و أطيعوا ا و رسولو 

 "و ا خبَت بعملكم فيجازيكم عليو

  ىي فاألمر ىنا إ٪تا يفيد الندب و ليس يف اآليتُت ما يدل على رفعو و القرائن الصارفة لو
. ﴿فإذ دل تفعلوا﴾:قولو﴿فإن دل ٕتدو﴾ و قولو

عن ٣تاىد قال هنوا عن مناجاة النيب صلى ا عليو وسلم حىت :" قال ابن جريرالطربي
قدم دينارا فتصدق بو مث أنزلت - رضي ا عنو–يتصدقوا فلم يناجيو إال علي بن أيب طالب 

 "الرخصة يف ذالك

                                                           
  .978 في تفسير القرآف الكريم، المنتخب

 .15-14ص/28 ،جامع البياف عن تأكيل آم القرآف جالطبرم 
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قال رل : ١تا نزلت "و روى الًتمذي عن علي بن علقمة األ٪تاري عن علي بن طالب قال 
النيب صلى ا عليو و سلم ما ترى دينارا ؟ قلت ال يطيقونو قال فنصف دينار ؟قلت ال 

" يطيقونو قال فكم قلت شعرة

" صدقات...قال الًتمذي أي وزن شعرة من ذىب قال إنك لزىيد فنزلت آشفقتم

قال فيب خفف ا عن ىذه األمة قال الًتمذي ىذا حديث حسن غريب إ٪تا نعرفو من ىذا 
.  .الوجو

لكن الظاىر من اآليتُت أهنما تدالن على حكم واحد و تعاٞتان قضية واحدة و 
ذالك أنو ١تا سبق أن ا١تناجاة إذا كانت يف الرب و التقوى فهي جائزة و ليس ٙتت ما ىو 

أغلى على الصحابة من مناجاة النيب صلى ا عليو وسلم فأراد ا أن يشرع ٢تم ما ٬تعلوىم 
يقتصدون يف ىذه ا١تناجاة فهم مرغبون يف مناجاة الرسول صلى ا عليو و سلم لسؤالو و 

 للمهام الكثَتة اليت يتحملها النيب القتصاد فيهااالتعلم منو فندبوا للصدقة إلشعارىم بضرورة 
  .صلى ا عليو وسلم

: و قد رد عبد الكرًن ا٠تطيب دعوى النسخ يف ىذه اآلية من وجوه

أن الصدقة ا١تطلوبة ليست ٤تددة ْتد و لذا فالذمة تربأ بأقل ما يسمى صدقة كالتمرة أو :أوال
. شقها

ليس األمر يف اآلية على سبيل الوجوب بل ىو للندب و االستحباب و لذالك علل :ثانيا

"مث اجملاوزة عنو عند عدم وجود الصدقة " ذالكم خَت لكم"بقولو            

  " 

                                                           
. ضعيف اإلسناد:  كقاؿ652كذكره الشيخ األلباني في ضعيف سنن الترمذم رقم. 379ص/5سنن الترمذم،كتاب التفسير،باب ك من سورة المجادلة،ج 
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و إ٪تا ىو ا٠توف "كلمة اإلشفاق يف اآلية اليت قالوا أهنا ناسخة ليس معناه الضن با١تال :ثالثا
من أال ٬تد ا١تؤمنون ما يتصدقون بو يف كل وقت يلقون فيو رسول ا صلوات ا وسبلمو 

يشق عليهم أن ٭تجبهم عن الرسول حجاب يف  هنار أو ليل و كثَتا ما تكون ...عليو 
" الصدقة غَت ٦تكنة ٢تم يف كل حال 

فإما أن ال يلقوا النيب صلى ا عليو وسلم و إما أن يلقوه دون اعطاء الصدقة و يف الثانية 
آشفقتم أن "٭ترجهم ذالك حىت و إن أذن ٢تم فيو و لذا جاءت اآلية لتنفي ىذا اٟترج  

" تقدموا

صلى ا عليو و ة النيب مناجا من أجل ليس الضن با١تال ،كما أن الصحابة عليهم الرضوان 
و يناقش ىذا بأن ا١تعٌت كما قال ابن جرير أشق عليكم و .سلم ٦تا يصح أن يوصفوا بو

خشيتم ألن أصل اإلشفاق يف اللغة ا٠توف و اٟتذر،و ا١تعٌت ىنا أخشيتم بتقدًن الصدقة 
 . الفاقة و الفقر و ليس ا١تراد البخل با١تال

 :"قولو تعاذل :رابعا           .. 

-ال ضنا هبا و لكن عجزا عنها-يشَت إذل أن الذين دل يفعلوا أي دل يستطيعوا تقدًن الصدقة 
ىؤالء قد تاب ا عليهم أي رٛتهم و رفع عنهم اٟترج و أفسح ٢تم الطريق إذل مناجاة النيب 

  من غَت تقدًن الصدقة اليت عجزوا عنها فالتوبة ىي الرٛتة و القبول و الرضا 

صلى ا عليو و - فإن قد رٛتكم ا و عاد بفضلو عليكم و رفع عنكم اٟترج يف لقاء النيب
من غَت تقدًن صدقة فأقيموا الصبلة و آتوا الزكاة و أطيعوا ا و رسولو فذالك ىو – سلم 

"  شكركم   سبحانو و تعاذل على ما فضل بو عليكم

                                                           
 .839_836ص/28التفسير القرآني للقرآف ج عبد الكريم الخطيب،
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كما أن ا١تراد من سبب النزول أعم ٦تا يتبادر إليو الفهم و منو قول قتادة ىنا :"قال القاٝتي
فأنزل ا الرخصة بعد ذالك فإن مراده إبانة أن األمر ليس بعزٯتة يف اآلية الثانية ال أن نزو٢تا 

كان مًتاخيا عن األوذل ،فإن ذالك مستحيل على رونق نظمها الكرًن و األصل اآلي ا١تقررة 
ٟتكم ما ىو اتصال ٚتلها و انتظام عقدىا إذ بو يكمل سحر ببلغتها ، و بديع بياهنا و ٘تام 

   "فقهها 

ليس ٙتة دليل على الًتاخي بُت اآليتُت و ىو شرط لقبول القول بالنسخ و اٟتديث ضعيف 
ال يعتمد عليو يف إثبات ذالك؛لذا كان األصح عدم القول بالنسخ خاصة مع إمكان ٛتل 

فبذل الصدقة عند مناجاة الرسول صلى ا عليو وسلم .اآليتُت على معٌت الرخصة و العزٯتة
 . عزٯتة و ترك ذالك رخصة ال حرج على فاعلها

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 175ص/9محاسن التأكيل ، ،ج، جماؿ الدين القاسمي 
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آية القياـ  :المطلب الثاني

                           

                     

كنت أجعل لرسول ا صلى ا عليو وسلم حصَتا : روى ابن جرير عن عائشة أهنا قالت
يصلي عليو من الليل، فتسامع بو الناس، فاجتمعوا، فخرج كا١تغَضب، وكان هبم رحيما، 

يا أيُّها النَّاُس اْكلُفوا ِمَن األْعماِل ما ُتِطيُقوَن، : "فخشي أن ُيكتب عليهم قيام الليل، فقال
ُر األْعمال ما ُدْمُتْم َعَلْيو  ):ونزل القرآن" فإّن ا ال ٯَتَلُّ ِمَن الث ََّواِب َحىتَّ َ٘تَلُّوا ِمَن الَعَمِل وَخي ْ

ُل ُقِم اللَّْيَل ِإال قَِليبل ِنْصَفُو َأِو انْ ُقْص ِمْنُو قَِليبل َأْو زِْد َعَلْيِو  حىت كان الرجل  (يَا أَي َُّها اْلُمزَّمِّ
يربط اٟتبل ويتعلق، فمكثوا بذلك ٙتانية أشهر، فرأى ا ما يبتغون من رضوانو فرٛتهم فرّدىم 

 .إذل الفريضة وترك قيام الليل

و ىذا السياق قد .و اٟتديث يف الصحيح بدون زيادة نزول ىذه السورة :" ابن كثَت قال
  "يوىم أن نزول ىذه السورة با١تدينة ، وليس كذالك ،و إ٪تا ىي مكية 

فالسيدة عائشة ىنا أخربت أن فرض القيام كان بأول السورة مث خفف ذالك بآخرىا  
٦تا نقل بعض من ٝتعت منو من أىل العلم أن ا أنزل فرضا يف الصبلة :"و يقول الشافعي 

 :"قبل فرض الصلوات ا٠تمس فقال                   

                       " مث

و ١تا ذكر ا بعد أمره بقيام .." و ءاتوا...إن ربك يعلم:"نسخ ىذا يف السورة معو فقال 

                                                           
 .79ص/29ابن جرير،جامع البياف ،ج 
 .73ص/7تفسير ابن كثير،ج 
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    :لفخفف فقا" معك..أدىن من ثلثي :"الليل نصفو إال قليبل أو الزيادة عليو فقال

                      

                         " 

فكان بينا يف كتاب ا نسخ قيام الليل و نصفو و النقصان من النصف و :"قال الشافعي
" فاقرءوا ما تيسر منو:" الزيادة عليو بقول ا

ىل ا١تراد حقيقة القراءة أم ا١تراد صبلة الليل و أنت " فاقرءوا"و قد اختلف يف ا١تراد من قولو 
أمر و ىو يدل على الوجوب فإذا ٛتلنا القراءة على الصبلة دل على " فاقرءوا"ترى أن قولو 

أن قيام الليل ا١تذكور يف بداية السورة دل ينسخ و إ٪تا خفف حيث أمر بقيام ما تيسر بعد ما 
كان ٤تددا بقدر من الليل معُت و لذا ذكر الشافعي احتمالُت يف مدلول ىذا األمر إما أنو 
فرض ثابت رفع أمرا آخرا غَته أو أنو أمر مرفوع بغَته كما أزال ىو أمرا آخر و رجح الثاين 

أن يتهجد بغَت الذي "فاحتمل قولو ىذا ..."و من الليل فتهجد بو نافلة لك:"بقولو تعاذل
أي احتملت اآلية أن تكون دالة على معٌت قولو تعاذل " الذي فرض عليو ٦تا تيسر منو

أي دالة على وجوب قيام ما تيسر من الليل أما االحتمال الثاين فهو " فاقرءوا ما تيسر منو:"
أهنا ناسخة لوجوب قيام ما تيسر دالة على استحباب مث راح الشافعي يرجح احد االحتمالُت 

وجد أحاديث تدل على أنو ال واجب من الصلوات إال ا٠تمس كحديث طلحة بن عبيد  مث
جاء َرجل ِإذَل َرُسوِل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِمْن أَْىِل ٧َتٍْد ثَائَِر الرَّْأِس ُيْسَمُع َدِويُّ " ا 

ْسبَلِم فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو  َصْوتِِو َواَل يُ ْفَقُو َما يَ ُقوُل َحىتَّ َدنَا فَِإَذا ُىَو َيْسَأُل َعْن اإْلِ
رَُىا قَاَل اَل ِإالَّ َأْن َتَطوََّع قَاَل َرُسوُل  َلِة فَ َقاَل َىْل َعَليَّ َغي ْ َوَسلََّم َٜتُْس َصَلَواٍت يف اْليَ ْوِم َواللَّي ْ

رُُه قَاَل اَل ِإالَّ َأْن َتَطوََّع قَاَل َوذََكَر  اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َوِصَياُم َرَمَضاَن قَاَل َىْل َعَليَّ َغي ْ
رَُىا قَاَل اَل ِإالَّ َأْن َتَطوََّع قَاَل َفَأْدبَ َر  َلُو َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم الزََّكاَة قَاَل َىْل َعَليَّ َغي ْ

الرَُّجُل َوُىَو يَ ُقوُل َواللَِّو اَل أَزِيُد َعَلى َىَذا َواَل أَنْ ُقُص قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم 
َلَح ِإْن َصَدقَ   "أَف ْ

                                                           
 .32ص/1ج45ـ صحيح البخارم،كتاب اإليماف،باب الزكاة من اإليماف ،رؽ 
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ٍد يَ ُقوُل ِإنَّ اْلوِتْ َر " اِم يُْدَعى أَبَا ٤ُتَمَّ َع َرُجبًل بِالشَّ َأنَّ َرُجبًل ِمْن َبٍِت ِكَنانََة يُْدَعى اْلَمْخَدِجيَّ ٝتَِ
ٍد  اِمِت َفَأْخبَ ْرتُُو فَ َقاَل ُعَباَدُة َكَذَب أَبُو ٤ُتَمَّ َواِجٌب قَاَل اْلَمْخَدِجيُّ فَ ُرْحُت ِإذَل ُعَباَدَة ْبِن الصَّ

ْعُت َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يَ ُقوُل   َعَلى اْلِعَباِد َفَمْن َجاَء َٜتُْس َصَلَواٍت َكَتبَ ُهنَّ اللَّوُ ٝتَِ
ِهنَّ َكاَن َلُو ِعْنَد اللَِّو َعْهٌد َأْن يُْدِخَلُو اْٞتَنََّة َوَمْن دلَْ يَْأِت  ُهنَّ َشْيًئا اْسِتْخَفافًا ِْتَقِّ هِبِنَّ دلَْ ُيَضيِّْع ِمن ْ

بَُو َوِإْن َشاَء أَْدَخَلُو اْٞتَنَّةَ   "هِبِنَّ فَ َلْيَس َلُو ِعْنَد اللَِّو َعْهٌد ِإْن َشاَء َعذَّ
فوجدنا سنة رسول ا تدذل على أن ال :"فقرر الشافعي نسخ وجوب قيام الليل ٚتلة قائبل

واجب من الصبلة إال ا٠تمس فصرنا إذل أن الواجب ا٠تمس و أن ما سواىا من واجب من 
و أهنا ناسخة لقيام الليل و " فتهجد بو نافلة لك "صبلة قبلها منسوخ هبا استدالال بقولو ا

إذن الشافعي رٛتو ا يرى أن آية التهجد ناسخة لوجوب قيام ما "نصفو و ثلثو و ما تيسر
. تيسر و دالة على أن التهجد مستحب و قد دلت األحاديث السابقة على النسخ

و ىنا نرى أنو ٯتكن ٛتل التعارض بُت اآليات و كذا األحاديث على أن التهجد إ٪تا ىو 
واجب على الرسول صلى ا عليو و سلم و أن القراءة ا١تراد هبا حقيقة القراءة و أن على 
ا١تسلم أن يقرأ ما تيسر لو من القرآن و ىذا ما يؤكده ما رواه ابن جرير عن ابن عباس أنو 

يعٍت خاصة للنيب صلى ا عليو و سلم أمر بقيام الليل "نافلة لك "قال يف تفسَت قولو تعاذل 
  "و كتب عليو 

ليست ناسخة إذن لفرض قيام الليل كما يقول " و من الليل فتهجد بو :"يقول مصطفى زيد 
ٔتعٌت زيادة لك ليس ٔتعٌت التطوع فقيام الليل ما زال "نافلة لك"الشافعي ألن قولو تعاذل فيها 

فريضة على رسول ا صلى ا عليو و سلم خاصة و إن دل اٟتديث على أنو نسخ قد 
نسخ عن سائر ا١تؤمنُت فصار تطوعا بعد أن كان فريضة ومن ىنا كان ما روي عن الضحاك 

        "نسخ قيام الليل إال عن النيب صلى ا عليو وسلم :"و أخرجو بن أيب حامت أنو قال 

 :قولو : التهجد ما كان واجباً قط ، والدليل عليو وجوه أو٢تا : وقال بعض العلماء   

                      

                                                           
 .1150ك صححو األلباني في صحيح ابن ماجو رقم 1401سنن ابن ماجو رقم .106،ص1ج باب في من لم يوتر، كتاب الصالة،سنن أبي داككد 
 .342_339 فقرة،الرسالة، الشافعي 
 .96ص/8، جبيافاؿجامع ، الطبرم 
 .302ص/2 ج في القرآفلنسخا ، زيدمصطفى 
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 فبُت أن التهجد نافلة لو ال فرض ، وأجاب ابن عباس عنو بأن ا١تعٌت زيادة (79:اإلسراء 
 }: أن التهجد لو كان واجباً على الرسول لوجب على أمتو لقولو : وجوب عليك وثانيها 

                       

                             

                     

       }( 158: األعراف )  
استدل بعضهم على عدم الوجوب بأنو تعاذل : وورود النسخ على خبلف األصل وثالثها 

": قال               " ففوض ذلك إذل رأي ا١تكلف وما 
أوجبت عليك : كان كذلك ال يكون واجباً وىذا ضعيف ألنو ال يبعد يف العقل أن يقول 

قيام الليل فأما تقديره بالقلة والكثرة فذاك مفوض إذل رأيك ، مث إن القائلُت بعدم الوجوب 
 وقالوا ظاىر األمر يفيد الندب ، ألنا رأينا أوامر ا ﴾ُقِم اليل ﴿:أجابوا عن التمسك بقولو 

تعاذل تارة تفيد الندب وتارة تفيد اإل٬تاب ، فبل بد من جعلها مفيدة للقدر ا١تشًتك بُت 
الصورتُت دفعاً لبلشًتاك واجملاز ، وما ذاك إال ترجيح جانب الفعل على جانب الًتك ، وأما 

جواز الًتك فإنو ثابت ٔتقتضى األصل ، فلما حصل الرجحان ٔتقتضى األمر وحصل جواز 
 .الًتك ٔتقتضى األصل كان ذلك ىو ا١تندوب ، وا أعلم 

ىو أمر على  : واختلف الناس يف ىذا األمر بقيام الليل كيف كان؟ فقال ٚتهور أىل العلم"
اٟتديث الصحيح أن رسول ا صلى ا : جهة الندب مذ كان دل يفرض قط ، ويؤيد ىذا 

عليو وسلم قام ليلة يف رمضان خلف حصَت احتجره فصلى وصلى بصبلتو ناس مث كثروا من 
الليلة القابلة مث غص ا١تسجد هبم يف الثالثة أو الرابعة فلم ٮترج رسول ا صلى ا عليو 

إين إ٪تا تركت ا٠تروج ألين خفت أن يفرض » : وسلم فحصبوا بابو فخرج مغضباً وقال 
كان فرضاً يف وقت نزول : وقال آخرون . وقيل إنو دل يكلمهم إال بعد الصبح . « عليكم 

                                                           
 .164ص/8 جينظر تفسير ابن عجيبة 
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كان فرضاً على النيب صلى ا عليو وسلم : واختلف ىؤالء فقال بعضهم . ىذه اآلية 
بل نسخ عنو ودل ٯتت إال والقيام : خاصة ، وبقي كذلك حىت تويف عليو السبلم ، وقيل 

كان فرضاً على اٞتميع ودام األمر على ما قال سعيد بن جبَت عشر : تطوع ، وقال بعضهم 
سنُت ، وقالت عائشة وابن عباس دام عاماً ، وروي عنها أيضاً ٙتانية أشهر مث رٛتهم ا 

وقال قتادة . فخفف عنهم ( 20:  ا١تزمل ) " إن ربك يعلم أنك تقوم ": فنزلت . تعاذل 
 . "بقي عاماً أو عامُت 

موافق و مفسر "فتهجد بو نافلة لك"أن قولو تعاذل _و ا أعلم_و الذي يظهر رل      
و كل منهما تدل على حث النيب صلى ا عليو وسلم على قيام الليل " قم اليل"لقولو تعاذل 

على سبيل الوجوب دون أن تلزماه بقدر معُت من الليل و إذا تتبعنا صبلة رسول ا صلى 
؛لذا قال ا عليو و سلم فيما نقل فإننا ال ٧تده واظب على قيام ثلثي الليل و ال على نصفو 

خَته ا تعاذل ذكره حُت ...يقول قم نصف الليل أو أنقص منو قليبل أو زد عليو:ابن جرير
 "فرض عليو قيام الليل بُت ىذه ا١تنازل أي ذالك شاء فعل

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .388ص/5جلمحرر الوجيز ،  ،ا ابن عطية

 .78ص/29تفسير الطبرم،ج 
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 .آية ثبات الواحد للعشرة:المطلب الثالث

                       

                       

                       

                            

                   (66-65األنفال)   

نقل اٞتصاص تفسَتين ٢تذه اآلية فقال بسنده إذل أيب طلحة عن ابن عباس يف           
قال أمر ا تعاذل الرجل من ا١تسلمُت أن يقاتل عشرة من "  مائتُت....إن يكن:قول تعاذل 

 ":الكفار فشق ذالك عليهم فرٛتهم ا فقال      ".. 

عن عطاء عن ابن عباس قال أٯتا رجل فر من ثبلثة فلم يفر و من فر من اثنُت فقد :أما الثاين
فر و إ٪تا عٌت ابن عباس ما ذكر قي ىذه اآلية وكان الفرض يف أول اإلسبلم على الواحد 

قتال العشرة من الكفار لصحة بصائر ا١تؤمنُت يف ذالك الوقت و صدق يقينهم مث ١تا أسلم 
قوم آخرون خالطهم من دل يكن ٢تم بصائرىم و نياهتم خفف عن اٞتميع و أجراىم ٣ترى 

دل يرد ضعف القوى و " ضعفا... خففاآلن:واحد ففرض على الواحد مقاومة االثنُت قولو 
   ا١تراد ضعف النية اربة ا١تشركُت فجعل فرض اٞتميع فرض ضعافهم  األبدان و إ٪تا

و زعم القائل ٔتا ذكرنا من إنكار النسخ أنو ليس يف اآلية أمر و إ٪تا فيها الوعيد "مث قال 
بشريطة فمىت وِف بالشرط أ٧تز الوعد و إ٪تا كلف كل قوم من الصرب على قدر اسطاعتهم 

                                                           
 70ص/3أحكاـ القرآف ، ج،الجصاص  
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فكان على األولُت ما ذكر من مقاومة العشرين للمائتُت و اآلخرون دل يكن ٢تم من نفاد 
البصَتة مثل ما لؤلولُت فكلفوا مقاومة الواحد لبلثنُت و ا١تائة للمائتُت قال و مقاومة العشرين 

للمائتُت غَت مفروضة و كذالك ا١تائة للمائتُت و إ٪تا الصرب مفروض على قدر اإلمكان و 
  "الناس ٥تتلفون يف ذالك على مقادير استطاعتهم فليس يف اآلية نسخ 

و ا١تعٌت أن الواجب ىو الصرب على قدر الطاقة و اٞتهد  وأن ا وعد الصابرين بالتغلب 
على أضعافهم إن ىم صربوا  و إن كان الظاىر أن ىذه اآلية ليست دليبل لوجوب الصرب بل 

. يستفاد ذالك من غَتىا و ا أعلم

خارج عن قول األمة سلفا و خلفا و ذالك أنو ال :"...اٞتصاص على ىذا قائبل  مث عقب
ٮتتلف أىل النقل و ا١تفسرون يف أن الفرض كان يف أول اإلسبلم مقاومة الواحد للعشرة 

و الوالدات يرضعن "،كما أن ا١تراد بالكبلم ىو األمر و أن كان يف صيغة ا٠ترب، مثل "
معٌت ألن التخفيف إ٪تا " اآلن خفف ا عنكم"إذ لو كان ىذا خربا ١تا كان لقولو " أوالدىن 

      يكون يف ا١تأمور بو ال يف ا١تخرب عنو

" اآلن"و يدل عليو لفظا .و تفسَت اٞتمهور رّجح عندىم للروايات الواردة عن السلف 
دالن على أن ٙتت شيئا ظهر بعد أن دل يكن و أن حكما خفف بعد أن ي،فهما " خفف"و

و ىذه ىي حقيقة النسخ و لذا شنع اٞتصاص على من أنكر النسخ يف ىذا .كان شديدا 
. ا١توضع واصفا قولو با٠تروج عن قول األمة سلفا و خلفا 

و الذي يشكل على تأويلهم أن اآليتُت جاءتا بأسلوب خربي فاألصل عدم ٛتلو على 
 أن نلزم الواحد مقاتلة  عادةاإلنشاء و قد وردتا  يف معرض التحريض  كما أنو ال يستحسن

 مع إمكان جعلهما  و يضعف القول بالنسخ أيضا عدم القطع بالًتاخي بُت اآليتُت العشرة

                                                           
 71المرجع نفسو ص  

 71 المرجع نفسو
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و ما ذكر من اإلٚتاع ال حجة فيو فليس كل أحد يقبل قولو يف .من باب الرخصة و العزٯتة
. دعوى اإلٚتاع

  :أما ا١تنكرون فقد اختلفوا يف تفسَت اآلية

 صام دل يأمث و أجزأه و مناسبة منإ٪تا ىو كتخفيف الفطر يف السفر و :"قال مكي بن طالب
ىذه األعداد أن فرضية الثبات أو ندبيتو كان أوال يف ابتداء اإلسبلم فكان العشرون ٘تثيبل 

للسرية و ا١تائة ٘تثيبل للجيش فلما اتسع نطاق اإلسبلم و ذالك بعد زمان كان ا١تائة ٘تثيبل 
و إ٪تا جعلت ىذه حثا على أمر كان وجب عليهم و ... للسرايا و األلف ٘تثيبل للجيش 

م قوم جهلة يقاتلون على نونص تعاذل على سبب الغلبة بأن الكفار قوم ال يفقهون و ا١تعٌت أ
غَت احتساب و طلب ثواب كالبهائم فتقل نياهتم و يعدمون ٞتهلهم با نصرتو فهو تعاذل 

 فقد "ٮتذ٢تم و ذالك ٓتبلف من يقاتل على بصَتة فهو موعود من ا بالنصر و الغلبة 
جعل حكم اآلية الثانية و ىو الثبات أمام الضعف ٔتثابة الرخصة أما ما جاء قبلو من الثبات 

و .أمام عشرة أضعاف فهو يف حكم العزٯتة و ليست الرخصة بناسخة للعزٯتة عند اٞتميع
. األسلوب خرب أريد بو اإلنشاء

و قد نقل النحاس تفسَتا ٢تذه اآلية عن ابن عباس و شرحو ٔتثل ىذا القول كما اعتمد 
 الز١تي ىذا التفسَت

     و ىذا التفسَت يرفع النسخ و لكنو ٤تمول على الًتاخي بُت اآليتُت وىو ما ال ٯتكن 
. إدراكو إال بالنقل و ليس ٙتت دليل عليو يف ما رأيت

ال ٧تد يف كتاب ا و ال يف سنة رسول ا صلى ا عليو و سلم و ال روي عن السلف "
بعد _بيان األسبق من ا١تطلق و قيده و العام و ٥تصصو و ٢تذا تؤخذ النصوص الشرعية 

                                                           
 .350ص/5البحر المحيط في التفسير ، ج،أبوحياف  

  211-210صالزلمي  ينظر التبياف لرفع غموض النسخ في القرآف 
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ٚتلة كأهنا أنزلت يف وقت واحد ا١تطلق و العام كا١تستثٌت منو _كمال الدين وانقطاع الوحي 
  "و ا١تقيد و ا١تخصص كاالستثناء فبل يعد شيء من ذالك نسخا

النص يف ىاتُت اآليتُت خرب و الغرض منو اإلنشاء فإن ا تعاذل يقول يف  :"قال ا٠تضري
و قد أراد أن يضع حدا ٢تذا األمر ا١تطلق فإنو "فثبتوا....ياأيها الذين ءامنوا"ىذه السورة 

يوجب الثبات يف ٚتيع األحوال أيا كان عدد ا١تسلمُت و عدد من يقاتلهم فأوذل اآليتُت 
ٖتدد ما ٬تب الثبات أمامو بعشرة األمثال و دل يأت فيو باألمر الصريح كما جاء قبلو اثبتوا 

بل جاء بو على صورة ا٠ترب ألن ا١تراد بعث اٟتمية يف أنفسهم و إ٢تاب الغَتة يف صدورىم مث 
جاءت اآلية الثانية معنونة بعنوان التخفيف إذ علم ا فيهم ضعفا و ا١تراد بالعلم ىنا الظهور 

يعٍت أنو قد ظهر فيهم ضعف دل يكن ألنو لو كان سابقا لكان ا علمو موجودا و دل يكن 
٤تبل للتشريع السابق فهذا الضعف اٟتادث ىو الذي اقتضى التخفيف فإذا قلنا إن نسبة  
اآلية الثانية لؤلوذل ىي نسبة النص ا١تخفف لعارض مع بقاء حكم النص األول عند زوال 

ه ا رىذا الضعف الذي ذك...العارض كان حكمها حكم العزٯتة ومع الرخصة فإذا دل يكن 
سببا للتخفيف كان عليها أن تثبت لعشرة أمثا٢تا و يؤيد ىذا الرأي أن العشرين ا١تذكورة يف 

النص األول موصوفة بالصابرين و كذالك ا١تائة موصوفة بكوهنا صابرة فمىت وجدت صفة 
الصرب ثبت اٟتكم األول و الصرب من لوازمو ا١تتقدمة عليو القوة ا١تادية و قوة القلب ا١تعنوية و 

  "إذا قلنا أن النص الثاين عام يف ٚتيع األحوال كان األول منسوخ اٟتكم و ىذا بعيد 

                                                           
 . بالهامش213أصوؿ التشريع اإلسالمي علي حسب اهلل  

باحث، خطيب، من العلماء بالشريعة كاألدب : المعركؼ بالشيخ الخضرم( ـ1927 - 1872=  ىػ 1345 - 1289)،  محمد بن عفيفي الباجورم 
، . من ضواحي القاىرة، كتوفي كدفن بالقاىرة (الزيتوف)مصرم، كانت إقامتو في . اإلسالـكتاريخ  ، كعين قاضيا شرعيا في الخرطـو تخرج بمدرسة دار العلـو

 في الجامعة المصرية، فوكيال لمدرسة القضاء الشرعي، فمفتشا اإلسالمي سنة، كأستاذا للتاريخ 12ثم مدرسا في مدرسة القضاء الشرعي بالقاىرة، مدة 
 .269ص/6األعالـ للزركلي ج.( ط- إتماـ الوفاء في سيرة الخلفاء )ك  (ط - اإلسالميتاريخ التشريع )ك  (ط- أصوؿ الفقو )من كتبو . بوزارة المعارؼ

 الخضرم ،تاريخ التشريع 



 إنكار�النسخ�في�القرآن���������������������������������������������������������أدلة�إنكار�النسخ
 

66 
 

و ىذا يناقش بأن الصحابة يف عصر النبوة دل يضعفوا بعد قوة ال ماديا و ال معنويا ، لذا 
فهذا الضعف ىو الضعف البشري العام الذي ينتاب اإلنسان يف فًتات من حياتو بل قد 

 .يضعف و يقوى يف اليوم الواحد

 متصلتان و دل يقم دليل على أن الثانية منهما  ذالك الن اآليتُت:"يقول علي حسب ا 
تأخر نزو٢تا حىت عمل باألوذل بل نزلت سورة األنفال ٔتا فيها من أحكام القتال منصرف 

 و ما قبل اآليتُت و ما بعد٫تا فيها متعلق بأحداث بدر  بدرالنيب صلى ا عليو و سلم من
و قد كان أمر اإلقدام على اٟترب أو اإلحجام عنها حىت غزوة بدر ىذه موكوال إذل تقدير 

و ٢تذا وقع .الرسول و ا١تسلمُت بصرف النظر عن عدد ا١تقاتلُت من الفريقُت ا١تتحاربُت
التشاور و االختبلف عند السَت إذل ىذه الغزوة و أول السورة عرض للسؤال عن الغنيمة قبل 

..." ياأيها النيب"و يف أواخرىا خطاب لؤلسرى ا١تفادين قبل أن يعودوا إذل أىليهم .قسمتها 
و القائلون بالنسخ ىنا يعًتفون باتصال اآليتُت حُت يقررون أن الثانية ىي القرينة على أن 

األوذل خرب يف معٌت األمر فلهذا ال نستطيع القول بأن يف اآلية األوذل تكليفا نسختو الثانية 
فذالك على ما بينا بداء يتنزه العليم اٟتكيم عنو بل نقرر أن اآلية األوذل سيقت للتحريض 

فهي كقول ا١تعلم لتلميذه ٭تثو " ياأيها النيب حرض"على القتال و ٢تذا بدئت بقولو تعاذل 
  على ا١تذاكرة و يعده لتقبل ما سيكلفو إياه إنك ٔتا أعهد فيك من ذكاء و حب للعلم

تستطيع أن تذاكر من ىذا الكتاب كل يوم مائة صفحة فك يتبع ىذا بقولو و أنا اآلن 
أخفف عنك فبل أكلفك ىذا الذي تقدر عليو ألين أعلم أن عليك من العلوم األخرى ما 

حُت يسمع صدر ىذا _٭تتاج إذل مذاكرة فذاكر كل يوم عشرين صفحة قد ٮتشى الطالب
الكبلم ٔتا فيو من إشادة بذكائو و حبو للعلم أن يكلف مذاكرة مائة صفحة يوميا فيشق 
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عليو ، ولكنو ال يلبث أن يسمع بقية كبلم ا١تعلم فيطمئن إذل حسن تقديره و يتقبلو راضيا و 
   "٭تس ٔتا فيو من يسر و رٛتة 

و فائدة التكرار الداللة على أن اٟتال مع الكثرة و القلة ال ٮتتلف ،فكما تغلب العشرون "
   "ا١تائتُت ،تغلب ا١تائة األلف ، و كما تغلب ا١تائة ا١تائتُت ، يغلب األلف األلفُت

 منسوخ التالكة :مبحث الرابعؿا

ما نسخت تبلوتو عند اٞتمهور قسمان منسوخ التبلوة و اٟتكم معا أو منسوخ التبلوة فقط 
فمثال األول العشر رضعات يف حديث أمنا عائشة يف صحيح مسلم و مثال الثاين آية 

 . رضي ا عنوالشيخ و الشيخة يف صحيح البخاري عن سيدنا عمر

و يف ىذا ا١تبحث سأسرد أقوال من أنكر ىذا النوع من القائلُت بالنسخ مث أردفها بآراء 
منكري النسخ يف القرآن ٚتلة مث أقرر ما يًتجح  عندي من ذالك 

" . الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارٚتو٫تا البتة "  
ورد من حديث عمر و زيد بن ثابت و أيب بن كعب و " قال األلباين يف السلسلة الصحيحة 

 .العجماء خالة أيب أمامة بن سهل
( : 76 - 75 / 10 )" ا١تصنف " أما حديث عمر ، فقال أبو بكر بن أيب شيبة يف  - 1

 قدخشيت أن: قال عمر : حدثنا ابن عيينة عن الزىري عن عبيد ا عن ابن عباس قال 
بًتك فريضة أنز٢تا  ما ٧تد الرجم يف كتاب ا فيضلوا: يطول بالناس زمان حىت يقول القائل 

و قد . ا ، أال و إن الرجم حق إذا أحصن ، أو قامت البينة ، أوكان ٛتل ، أو اعًتاف 
ا صلى ا عليو وسلم ، و رٚتنا  اٟتديث ، رجم رسول.. " الشيخ و الشيخة : " قرأهتا 
و  ( 116 / 5 )أيب بكر ، و كذا مسلم  من طريق ( 2553 )و أخرجو ابن ماجو . بعده 

 / 8) و البيهقي  ( 7156 / 273 / 4 )" الكربى" لكنو دل يسق لفظو ، و النسائي يف 

                                                           
 .220 ،صالمرجع السابقعلي حسب اهلل  

 .116فتح الرحمن شرح ما يلتبس من القرآف، ،ص  زكريا األنصارم
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و ىذا إسناد صحيح على شرط : قلت . من طريقُت آخرين عن سفيان بن عيينةبو  ( 211
من طريق علي بن عبد ا ، و مسلم  ( 6829رقم )الشيخُت ، و قد أخرجاه ، البخاري 

و قد قرأهتا : " عن سفيان بو ، إال أهنما دل يقوال ا كبلىم– كما تقدم - من طريق أيب بكر 
إخل ، و مع ذلك فقد عزاه البيهقي إليهما عقب روايتو إياه ، و كذلك فعل السيوطي .. " 

و إذل ذلك أشار الضياء ا١تقدسي بعدم إيراده إياه  ( 180- 179 / 5 )"الدر ا١تنثور " يف 
" اإلرواء " ، و كنت تبعتهم يف ذلك يف كتايب " األحاديث ا١تختارة " من " مسند عمر " يف 

حُت عزوتو فيو ٞتمع منهم الشيخان ، و ىذا مقبول بالنسبة  ( 2338 / 4 - 3 / 8)
١تسلم ، ألنو رواه من طريق ابن أيب شيبة كما تقدم و فيها الزيادة ، و إن كان دل يسق لفظو 

و : " ، بل أحال بو على لفظ رواية يونس عن ابن شهاب قبلو ، و ليس فيو قولو ا١تذكور 
بن ا١تديٍت ، و قد ذكر  و أما بالنسبة للبخاري فرواه من طريق شيخو علي.. " . قد قرأهتا 

مستخرجو على " أن اإلٝتاعيلي أخرجو ،يعٍت يف  ( 143 / 12 )" الفتح " اٟتافظ يف 
من طريق جعفر الفريايب عن علي بن ا١تديٍت ، وفيو القول ا١تذكور ، و قال اٟتافظ " البخاري 

مث استشهد على ذلك بقول ". و لعل البخاري ىو الذي حذف ذلك عمدا: " عقبو 
.. " الشيخ و الشيخة : " اٟتديث ا ال أعلم أحدا ذكر يف ىذ: " النسائي عقب اٟتديث 

و قد أخرج األئمة ىذا اٟتديث : " اٟتافظ  قال" . غَت سفيان ، و ينبغي أنو وىم يف ذلك 
كيسان ، و عقيل ، و غَتىم من اٟتفاظ عن  من رواية مالك و يونس و معمر و صاحل بن

الزيادة يف ىذا اٟتديث من رواية ا١توطأ عن ٭تِت  الزىري ، فلم يذكروىا ، و قد وقعت ىذه
١تا صدر عمر من اٟتج و قدم ا١تدينة خطب الناس : بن سعيد عن سعيد بن ا١تسيب قال

 ( . 43 - 42 / 3 )" حدود ا١توطأ " ، فذكر ا٠تطبة وفيها الزيادة ، و ىي يف : .. " فقال
أخربنا ٭تِت : من طريق يزيد بن ىارون  ( 334 / 3 )" الطبقات " و أخرجها ابن سعد يف

من  ( 36 / 1) و رواه . طرفا منو  ( 43 / 1 )وهبذا اإلسناد روى أٛتد . بن سعيد بو 
و ىذا إسناد صحيح على ا٠تبلف ا١تعروف يف ٝتاع سعيد : قلت . عن ٭تِت  طريق أخرى

فهو شاىد قوي للزيادة اليت تفرد هبا ابن عيينة ، مث ذكر اٟتافظ ٢تا شواىد أخرى، .من عمر 
.  و يأيت ٗتر٬تها إن شاء ا قريبا 

 "و قد قرأهتا"حديث عمر ذكر يف ما تقدم قريبا أنو ورد يف الصحيحُت بدون لفظ 
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مث ١تاذا دل ٮتف عمر أن يًتك الناس حدا آخر غَت الرجم فهذا يدلك على أن ىذا اللفظ دل 
و عندي أنو ال فائدة من نسخ التبلوة مع بقاء :"يكن قرآنا قط و يؤكد ىذا قول ابن عاشور 

اٟتكم و قد تأولوا قول عمر كان فيما يتلى أنو كان يتلى بُت الناس تشهَتا ْتكمو و قد كان 
كثَت من الصحابة يرى أن اآلية إذا نسخ حكمها ال تبقى كتابتها يف ا١تصحف ففي البخاري 

نسختها اآلية " وصية...و الذين يتوفون منكم "يف التفسَت قال ابن الزبَت قلت لعثمان 
 "األخرى فلم تكتبها قال يا ابن أخي ال أغَت شيئا منو من مكانو

 .و مسلم أيضا يف صحيحو دل يرو ىذه العبارة رغم أنو رويت عمن روى عنو 
و أما حديث زيد بن ثابت ، فَتويو شعبة عن قتادة ، عن يونس بن جبَت عن كثَت ابن  - 2

كان ابن العاص و زيد بن ثابت يكتبان ا١تصاحف ، فمروا على ىذه اآلية ، : الصلت قال 
اٟتديث .. " الشيخ و الشيخة : " ٝتعت رسول ا صلى ا عليو وسلم يقول : فقال زيد 

- أكتبنيها ، : ١تا أنزلت ىذه أتيت رسول ا صلى ا عليو وسلم فقلت : فقال عمر . 
أال ترى أن الشيخ إذا دل ٭تصن جلد ، و أن : فقال عمر . فكأنو كره ذلك – قال شعبة 

السنن " و النسائي يف  ( 183 / 5 )الشاب إذا زىن وقد أحصن رجم ؟ أخرجو أٛتد 
 / 4) ا١ترفوع منو ، و اٟتاكم  ( 179 / 2) و الدارمي  ( 7145/ 270 / 4 )" الكربى 
و . و وافقو الذىيب " . صحيح اإلسناد : " و قال اٟتاكم  ( 211 / 8) و البيهقي ( 360

من طريق أخرى عن ابن عون عن ٤تمد  ( 7148 )و يف رواية للنسائي رقم . ىو كما قاال
كنا عند مروان و فينا زيد بن : نبئت عن ابن أخي كثَت بن الصلت قال - ىو ابن سَتين - 

 أفبل ٧تعلو يف: ، فقال مروان .. " و الشيخ و الشيخة : " كنا نقرأ : ثابت قال زيد 
ذلك و  ذكروا: و قال : ال ، أال ترى أن الشابُت الثيبُت يرٚتان ؟ قال : ا١تصحف ؟ قال 

كيف ؟ : قلنا: قال . أنا أشفيكم من ذاك : فينا عمر بن ا٠تطاب رضي ا عنو ، قال 
يا رسول ا : أقول  آيت النيب صلى ا عليو وسلم فأذكر كذا و كذا ، فإذا ذكر الرجم: قال

يا رسول : فقال : قال . آية الرجم  فذكر: فأتيتو فذكرتو ، قال : قال . أكتبٍت آية الرجم ! 
و رجالو ثقات غَت شيخ : قلت " . ذاك  ال أستطيع: " قال . أكتبٍت آية الرجم ! ا 

يف ىذا و ما قبلو داللة : " البيهقي بقولو عقبو  ٤تمد، فإنو دل يسم ، و قد أشار إذل صحتو

                                                           
 .645ص/1ابن عاشور،التحرير ك التنوير،ج 
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وأورده " على أن آية الرجم حكمها ثابت ،و تبلوهتا منسوخة ، و ىذا ٦تا ال أعلم فيو خبلفا 
ال : " من رواية النسائي و أيب يعلى ٨توه ببعض اختصار بلفظ " الدرا١تنثور " السيوطي يف 

" . اآلن  أستطيع
أقول ىذا ٮتالف ا١تشهور من حرص النيب صلى ا عليو وسلم على تدوين القرآن و كون 

 .الرجال ثقات بل صحة السند ال تستلزم دائما صحة ا١تنت
كائن : قال رل أيب بنكعب : و أما حديث أيب ، فَتويو عاصم بن هبدلة عن زر قال  - 3 

قط ، : قال . آية  ثبلثا و سبعُت: قلت : ، أو كائن تعدىا ؟ قال  (األحزاب  )تقرأ سورة 
، و زاد  .. " الشيخ و الشيخة : " ، و لقد قرأنا فيها (البقرة  )لقد رأيتها و إهنا لتعادل سورة 

" . نكاال من ا ، و ا عليم حكيم " 
  2) و اٟتاكم  ( 4412 و 4411 / 301 / 6) و ابن حبان  ( 7141 )أخرجو النسائي 

 / 365 / 3") ا١تصنف " و البيهقي أيضا ، و عبد الرزاق يف  ( 359 / 4 و 415
") ا١تختارة"و الضياء يف  ( 132 / 5) و عبد ا بن أٛتد  ( 540) و الطيالسي  (5990

 كما و وافقو الذىيب ، و ىو" . صحيح اإلسناد : " و قال اٟتاكم  ( 371 - 370 / 3
يف آخر  و زاد الطيالسي . ( 2908 )قاال ، على ما سبق بيانو ٖتت اٟتديث األول رقم 

و يف سندىا ابن فضالة ، و اٝتو مبارك ، وىو مدلس ، و قد " . فرفع فيما رفع : " اٟتديث 
. زر بن حبيش بو  و قد توبع عاصم على أصل اٟتديث من يزيد بن أيب زياد عن. عنعن 

. و يزيد ىو ا٢تامشي موالىم ، وال بأس بو يف ا١تتابعات . أخرجو عبد ا بن أٛتد أيضا 
سعيد بن أيب ىبلل عن مروان بن  و أما حديث العجماء ، فَتويو الليث بن سعد عن - 4 

لقد : أخربتو قالت  (العجماء : الطرباين  و قال )عثمان عن أيب أمامة بن سهل أن خالتو 
الشيخ و الشيخة فارٚتو٫تا البتة ، ٔتا : " آية الرجم  أقرأنا رسول ا صلى ا عليو وسلم

" و الطرباين يف  ( 359 / 4) و اٟتاكم  ( 7146 )النسائي  أخرجو" . قضيا من اللذة 
و وافقو " . صحيح اإلسناد : " و قال اٟتاكم  ( 867 / 350 /24 )" ا١تعجم الكبَت 

رجالو ثقات رجال الشيخُت غَت مروان بن عثمان ، و ىو ابن أيب سعيد :و أقول . الذىيب 
 و أما ابن حبان. ضعيف : األنصاري الزرقي ، غمزه النسائي ، و قال أبو حامت  بن ا١تعلى

توثيقو  ٥تتلف يف" : " الكاشف " و قال الذىيب يف  ! ( 482 / 7 )" الثقات " فذكره يف 
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حامت إياه ، و  ، و ذكر تضعيف أيب" ا١تغٍت " و قد أورده يف . فلم يصنع شيئا : قلت " ! 
غمز النسائي لو ، و دل يتعرض لذكر توثيق ابن حبان ، و ىو الصواب 

": اإلصابة " و قال يف " . ضعيف " بأنو " التقريب " ىنا ، و لذلك جزم اٟتافظ يف 
 ( . 6371 )" الضعيفة " انظر " . مًتوك "

الصحابة رضي ا عنهم على رواية ىذه األحاديث   إذا علمت ما تقدم ، فاتفاق ىؤالء
القرآنية ، ىو من أكرب األدلة على عدالتهم و أدائهم  الصر٭تة يف رفع تبلوة بعض اآليات

عن ا٢توى ، خبلفا ألىل األىواء الذين ال يستسلمون للنصوص  لؤلمانة العلمية ، و ٕتردىم
و ال ينايف ! عليها تأويبلهتم العقلية ، كما تقدم عن بعض ا١تعلقُت  الشرعية ، و يسلطون

: أترك النيب صلى ا عليو وسلم من شيء ؟ فقال: قول ابن عباس ١تا سئل  تلك األحاديث
الذي  فإنو إ٪تا أراد من القرآن . ( 5019 )رواه البخاري " . ترك إال ما بُت الدفتُت  ما" 

روى شيئا من  ، و من الدليل على ذلك أن ابن عباس من ٚتلة من" الفتح " يتلى ، كما يف 
لو كان : صدق ا ورسولو  : " ( 2909 )ذلك كما يدل عليو قولو يف اٟتديث ا١تتقدم 

و يؤيد ذلك ما ثبت :" يف آخر شرحو ٟتديث ابن عباس  ( 65 / 9 )مث قال اٟتافظ .." . 
تبلوهتا ، و بقي أمر  عن ٚتاعة من الصحابة من ذكر أشياء نزلت من القرآن فنسخت

" . الشيخ و الشيخة إذا زنيافارٚتو٫تا البتة : " حكمها أو دل يبق مثل حديث عمر 
بلغوا : " فأنزل ا فيهم قرآنا :  و حديث أنس يف قصة القراء الذين قتلوا يف بئر معونة ، قال

و " . كانت األحزاب قدر البقرة : " ، و حديث أيب بن كعب " عنا قومنا أنا لقد لقينا ربنا 
و قد أخرج . وكلها أحاديث صحيحة " . يعٍت براءة . ما يقرؤون ربعها: " حديث حذيفة 

قرأت القرآن كلو ، و : كان يكره أن يقول الرجل " ابن الضريس من حديث ابن عمر أنو 
يعارض حديث الباب ألن ٚتيع  إن منو قرآنا قد رفع ، و ليس يف شيء من ذلك ما: يقول 

 . "ذلك ٦تا نسخت تبلوتو يف حياة النيب صلى ا عليو وسلم 
و ىذه الروايات كلها ليس يف أي منها تصريح بالرفع إذل النيب صلى ا عليو و سلم كما 

أهنا أيضا ال تظهر فيها اٟتكمة من النسخ كما يقررىا ا١تثبتون ألنو ليس فيها شيء من نسخ 
 . األحكام حىت الشيخ و الشيخة نسخ اللفظ و بقي اٟتكم

                                                           
 .972ص/6 السلسة الصحيحة ج
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فحكم الشيخ على ىذه األحاديث بالصحة كلها رغم ما أشار إليو ىو من علل فيها ال 
 .ٯتكن قبولو على إطبلق بل ىو مردود ١تا يف بعضها من نكارات كما يأيت

اتفق األصوليون على جواز نسخ النظم و حكمو معا ،و دل يقم دليل :" قال حسب ا
اٞتمهور على جواز نسخ اٟتكم مع بقاء و.صحيح على ذالك إال يف نسخ شريعة بشريعة 

 نسخ النظم مع بقاء اٟتكم ،و األخَت ال ينطبق عليو تعريف النسخ ،و ال يقوم عليو النظم و
 "دليل ،فهو غَت معقول و ال مقبول ،بل ىو عبث يتنزه الشارع اٟتكيم عنو

 لفظ ىذه :"قال ابن عثيمُت بعد أن أثبت حد الرجم و ذكر أن لو أدلة من الكتاب و السنة
. اآلية ال بد أن يكون مطابقاً للحكم الثابت

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارٚتو٫تا البتة نكاالً من ا، وا »: إن لفظ اآلية: وأما من قال
: ، فهذا ال يصح ألمور«  عزيز حكيم

. أن من قرأه دل ٬تد فيو ُمْسَحة القرآن الكرًن، وكبلم رب العا١تُت: أوالً 
أن اٟتكم فيو ٥تالف للحكم الثابت، فاٟتكم يف ىذا اللفظ معلق على الكرب، على : ثانياً 

الشيخوخة، سواٌء كان ىذا الشيخ ثيباً أم ِبكراً، مع أن اٟتكم الثابت معلق على الثيوبة سواء 
. أكان شيخاً أم شاباً 

و٨تن ال يهمنا أن نعرف لفظو ما دام عمر بن ا٠تطاب   رضي ا عنو   شهد بو على منرب 
رسول ا صّلى ا عليو وسّلم والصحابة   رضي ا عنهم   يسمعون ودل ينكروا، فإننا نعلم 

 ا .أن ىذا النص كان قد ُوجد مث نسخ
فالشيخ ينكر أن يكون ىذا ىو لفظ اآلية ا١تنسوخة مع قولو بنسخها فليس غرضو نفي نسخ 

 .التبلوة 
 عن قوم إنكار ىذا النوع من  القاضي أبو بكر الباقبلين يف كتاب االنتصارىحك"و قد 

النسخ ألن األخبار فيو أخبار آحاد و ال ٬توز القطع على إنزال قرآن و نسخو بأخبار آحاد 
.  ال حجة فيها 

                                                           
 .314أصوؿ التشريع اإلسالمي،دار الفكر العربي،ص 

 .49-48ص/6 جالشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين،  
 لم أقف عليو 



 إنكار�النسخ�في�القرآن���������������������������������������������������������أدلة�إنكار�النسخ
 

73 
 

أن نسخ التبلوة يقضي العقل باستحالتو و :و ىذا صحيح و أقول زيادة عليو و إضافة إليو 
ىذا ما دل يتفطن إليو أحد ٦تن قالوا باٞتواز بل بنوا كبلمهم على أن رسم اآلية يف ا١تصحف 

حكم فيجوز نسخها كما ٬توز نسخ اٟتكم الذي دلت عليو بلفظها و غفلوا عما قرروه أن 
. من األحكام ما ال ٬توز نسخو و ىذا منها

: و األسباب اليت اقتضت امتناع نسخ التبلوة ىي

أنو يستلزم البداء وىو ظهور ا١تصلحة يف حذف اآلية بعد خفائها و ىو يف حق ا ٤تال  -1

. و ما أبدوه من حكمة يف جوازه ٣ترد ٘تحل و تكلف ال يدفع اال 

و .أن تغيَت اللفظ بغَته أو حذفو ّتملتو إ٪تا يناسب البشر لنقصان علمو و عدم إحاطتو -2
ال يليق با الذي يعلم السر و أخفى ،فإنا نرى الكاتب البليغ ، وا٠تطيب ا١تفوه ينشئ 

مث يعيد نظره عليو فيجد أن بعض كلماتو و ٚتلو ٬تب أن ٭تذف و .موضوعا يتأنق فيو 
. بعضها ٬تب أن يغَت ٔتا ىو أنصح منو أو أوفق أو أليق

. أن ما قيل أنو كان قرآنا و نسخ لفظو ال ٧تد فيو أسلوب القرآن و ال جرس لفظو-3

جلدة ....الزانية :أن منو ما ٮتالف أسلوب القرآن قال ا تعاذل -4

قدمت الزانية يف الذكر لئلشارة إذل أن الزنا منها أشد قبحا وألن الزنا يف النساء :قال العلماء 
لكن إذا قرأت الشيخ و الشيخة وجدت الزاين مقدما يف الذكر على .كان فاشيا عند العرب 

خبلف اآلية وىذا يقتضي أن تقدًن أحد٫تا كان مصادفة ال ٟتكمة وىذا ال ٬توز ألن من 
ا١تقرر ا١تعلوم أن ألفاظ القرآن الكرًن موضوعة وضعا حكيما ْتيث لو قدم أحدىم عن 

. موضعو أو أخر الختل نظام اآلية

: أنو ورد يف سبب نسخ ىذه اٞتملة من القرآن أخبار منكرة نبُت ما فيها باختصار -5
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: يف صحيح البخاري 

لقد خشيت أن يطول بالناس زمان :قال عمر:باب االعًتاف بالزنا وذكر عن ابن عباس قال
ال ٧تد الرجم يف كتاب ا فيضل بًتك فريضة أنز٢تا ا أال وإن الرجم حق :حىت يقول قائل 

 . على من زىن وقد أحصن

. وقد قرأناىا الشيخ والشيخة إذا زنيا إخل:ودل يرو البخاري قول عمر 

. قلت وقد أصاب  .ولعل البخاري  تركها عمدا اه:قال  اٟتافظ 

أن مروان بن اٟتكم قال لزيد بن ثابت أال تكتبها يف : و من الروايات ا١تنكرة ما رواه النسائي
 ؟و ىذه نكارة واضحة كيف يًتك زيد أال ترى الشابُت الثيبُت يرٚتان.ال:ا١تصحف ؟ قال

. آية الرجم ألهنا ٗتالف حكم الشابُت اصنُت ؟

كان زيد بن ثابت و سعيد بن ":رواية أخرى منكرة ،روى اٟتاكم عن كثَت بن الصلت قال 
العاص يكتبان ا١تصحف فمرا على ىذه اآلية فقال زيد ٝتعنا رسول ا صلى ا عليو وآلو 

١تا نزلت أتيت النيب صلى ا :الشيخ و الشيخة فارٚتو٫تا البتة،فقال عمر :و سلم يقول 
أال ترى أن الشيخ إذا زىن و دل :أكتبها،فكأنو كره ذالك،فقال عمر :عليو وآلو و سلم فقلت

فيستفاد من :قال اٟتافظ ابن حجر".٭تصن جلد و أن الشاب إذا زىن و قد أحصن رجم
فيو :قلت .ىذا اٟتديث السبب يف نسخ تبلوهتا لكون العمل على غَت الظاىر من عمومها اه

                                                                                        :نكرتان
كراىة النيب صلى ا عليو و آلو و سلم لكتابة آية الرجم و كيف يكره كتابة آية : إحدا٫تا 

كيف .أال ترى أن الشيخ إذا زىن و دل ٭تصن جلد إخل:قول عمر :و األخرى .أنزلت عليو؟
  .يعًتض عمر على آية يعتقد أهنا أنزلت من عند ا؟

                                                           
 .6829 صحيح البخارم رقم 

. 7148 السنن الكبرل،النسائي،رقم 
  كقاؿ الذىبي صحيح8071 مستدرؾ الحاكم رقم 
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يستفاد من ىذا اٟتديث السبب يف نسخ تبلوهتا لكون العمل عل غَت :"وقول اٟتافظ 
 أنففي القرآن عموميات كثَتة دل ينسخ لفظها مع .سهو منو رٛتو ا "الظاىر من عمومها 

عمومها غَت مراد و لكن بُت ا١تراد منها ٔتخصصات يف القرآن و أو اٟتديث و دل يكن ا 
فهذه النكرات ِتؤيد أن آية .ليحذف آية من القرآن بسبب اعًتاض بعض ا١تكلفُت عليها 

 .        الرجم دل تكن من القرآن قط و تسميتها آية ٕتوز و إال فهي حديث على أكثر تقدير

  وروى عبد الرزاق يف ا١تصنف قول عمر يف أية الرجم كما رواه غَته،وزاد عقبو وقال 
بلغنا أن ناسا من أصحاب النيب صلى ا عليو والو وسلم كانوا يقرؤون القرآن أصيبوا :الثوري

.  اهيوم مسيلمة فذىبت حروف من القرآن

وىذا منكر جدا والبد أن الذي بلغو لسفيان الثوري شيطان ٘تثل يف صورة إنسان أو يهودي 
ادعى اإلسبلم وإين ألعجب من سفيان الثوري كيف راج عليو ىذا الكذب ا١تفضوح وىو 

 :"يقرأ قول ا تعاذل                "  

أن تلك اٞتمل اليت كانت من القرآن فيما قيل جاءت مقتطعة ال رابط يربطها بآيات -6
. عها يف ا١تصحف الشريف ضالقرآن الكرًن ودل يقولوا لنا أين كان مو

مت سورة البقرة وخوامت سورة آل عمران وما فيها من دعاء وتوجو إذل ا اإذا قرأت خو-7
إهنا كانت سورة اٟتفد وجدت الفرق بينهما بعيدا :بأسلوب يف هناية الببلغة ووازنتو ٔتا قيل 

. جدا ىو الفرق بُت كبلم ا وكبلم البشر ألن قنوت اٟتفد من إنشاء عمر رضي ا عنو 

يثبت إال بالتواتر وما دل يتواتر ال يكون قرآنا  يف علم األصول أن القرآن ال تقرر-8
. والكلمات اليت قيل بقرآنيتها ليست ٔتتواترة فهي شاذة والشاذ ليس بقرآن وال ٕتوز تبلوتو

                                                           
 13363 مصنف عبد الرزاؽ الصنعاني رقم 
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إن السنة النبوية وقع فيها نسخ ا١تعٌت أي اٟتكم كما وقع يف القرآن الكرًن ودل يثبت عن - 9
النيب صلى ا عليو وآلو وسلم انو رجع عن لفظ من ألفاظ حديثو أو بدلو بغَته أو قال 

ال ٖتفظوه فقد نسخت لفظو أو رجعت عنو فبل :للصحابة رضي ا تعاذل عنهم عن حديث
تبلغوه عٍت دل يثبت ىذا عنو أصبل بل صح عنو من طرق بلغت حد االستفاضة والشهرة انو 

نضر ا امرأ ٝتع مقاليت فوعاىا فأداىا كما ٝتعها فرب حامل فقو غَت فقيو ورب :"قال 
 و ىذا ٯتكن رده بالفرق بُت القرآن و السنة فالقرآن ٨تن ."حامل فقو إذل من ىو أفقو منو

متعبدون بلفظو و ال ٬توز تغيَته أما السنة فتجوز روايتها با١تعٌت ١تن تتوفر فيو الشروط اليت 
 .ذكرىا أىل اٟتديث

وإذا كان األمر كذلك فكيف ٬توز أن ينسب إذل ا تعاذل رجوعو عن لفظ آية أو نسخ 
. "تبلوهتا 

و أنت ترى أن ىذه اآلثار تثَت كثَتا من الشبو و تتضمن كثَتا من العلل كما أن أغلبها ال 
 .يتضمن اٟتكمة من النسخ ؛ألهنا دل تتضمن نسخ أحكام شرعية

و إسناد اٟتديث صحيح إال :"قال أبو جعفر النحاس وىو يشَت إذل حديث عمر السابق 
أنو ليس حكمو حكم القرآن الذي نقلو اٞتماعة عن اٞتماعة عن اٞتماعة و لكنو سنة ثابتة 
و قد يقول اإلنسان كنت أقرأ كذا لغَت القرآن و الدليل على ىذا أنو قال و لوال أين أكره أن 

  ."يقال زاد عمر يف القرآن لزدتو

 :   اعتمد الغماري يف رفضو للقول بوقوع نسخ التبلوة على أمور ٯتكن إٚتا٢تا يف اآليت

 .النكارات الواردة يف روايات حديث الشيخ و الشيخة: أوال

                                                           
 .29-24الغمارم ،ذكؽ الحالكة بامتناع نسخ التالكة،ص 

 .274ص/1نقال عن مصطفى زيد،النسخ في القرآف،ج 
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عدم داللة اللفظ على اٟتكم الذي يقال أهنا نزلت للداللة عليو و ىذا ما ذكره أيضا : ثانيا
 .ابن عثيمُت

رده لبعض األحاديث لضعف أسانيدىا و رد أخرى ألن فيها ما يدل على ضياع بعض : ثالثا
 .القرآن و ىذا ٥تالف للقرآن و إلٚتاع ا١تسلمُت

 : يقول ا عز وجل                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 إنكار�النسخ�في�القرآن���������������������������������������������������������أدلة�إنكار�النسخ
 

78 
 

األدلة العقلية :المبحث الثالث
ىذا ا١تبحث عقد لتناول أدلة أخرى ٝتيتها األدلة العقلية لعدم اعتمادىا على أدلة نقلية 

. خاصة و إن كانت ال تستقل عن النصوص إٚتاال 

و ٯتكن أن تقسم إذل صنفُت أحد٫تا يشمل خصائص القرآن و تشريعاتو أما اآلخر فيتناول 
. أسباب و نتائج القول بالنسخ يف القرآن و أشرع باألخَت فأقول 

قدمت سابقا أن األصل يف نصوص الشريعة و أحكامها اإلحكام و عدم النسخ و إ٪تا يدفع 
العلماء و ا١تفسرين إذل القول بالنسخ للتناقض الذي يعرض يف أذىاهنم و كثَتا ما يكون ىذا 

التعارض غَت حقيقي و ال شك أنو كلما كان ا١تتعاطي للعمل التفسَتي قليل العلم خاصة 
علم الببلغة بل علوم اللغة عموما كان عرضة للخطأ و تصور التناقض و التعارض بُت 

اآليات القرآنية و األحاديث النبوية بل ال يكفي العلم ما دل يتوج بأعمال صاٟتة و التزام و 
 إتباع وجهاد للوصول إذل درجة عالية من مقامات اإلٯتان و سأحاول تفصيل ىذا يف

 .ة اآليتا١تطالب

 

 :  الفهمسوء:المطلب األكؿ

 و أزالوا ما قد أما ىذا فربىانو أن كبار علماء األمة عرب العصور تقالوا من دعاوى النسخ
يعرض من التناقض بُت كثَت من آيات الكتاب فمن ا١تفسرين ابن جرير الطربي ،الرازي،ابن 

 .العريب،الز٥تشري،ابن عطية رشيد رضا و ابن عاشور

و من األصوليُت الشافعي و الباقبلين واٞتويٍت و ابن ا٢تمام و العز بن عبد السبلم و القرايف 
 .ابن تيمية 

                                                           
 .377-374ص/1الهاشمي، مذىب النسخ في التفسير،ج ينظر 
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ليس من السهل إدراك حقائق التنزيل و سلوك دقائق التأويل لبيان مراد اٟتكيم  ال وفكي
 .العليم 

و القصد بيان أن بعض ا١تفسرين تصدر عنهم تفسَتات تدل على قدر كبَت من ضعف 
الفهم و عدم التأىل للعمل التفسَتي ٦تا ٬تعلهم غَت مؤ٘تنُت على القيام هبذه الوظيفة اٞتليلة 

ا٠تطَتة فبل ينبغي أن يلتفت إذل أقوال ىؤالء أو باألحرى نقو٢تم لتكثَت عدد على غَته أو 
ترجيح قول على ٥تالفو بل ال ينبغي أن يوضع يف ىذا ا١تصف إال اجملتهدون من ا١تفسرين و 

األصوليُت و لو سكت كثَت من ىؤالء لكان خَتا ٢تم و ١تن تبعهم و ٚتع من القائلُت 
بالنسخ معدود يف ىذا الصنف أسأل ا أن يغفر تقصَتىم و أن ٬تزل ٢تم العطاء على 

. اجتهادىم

 رثة  التفسَت فجاء بأقوال غثة و أفهامىو من ا١تتشبهُت بالعلماء من تعاط:"قال ابن عاشور 

﴿كتفسَت                          ﴾(1:فاطر) 

﴿:بأنو حسن الصوت  و تفسَت               ﴾"(286البقرة) 

 ."بأنو العشق

 :و قد ذكر ابن عاشور أسباب ىذا الضعف ٔتا ملخصو

 الولع بالنقل مع ا٠توف من التفسَت بالرأي-1

 .الضعف يف اللغة و الببلغة فقليل من ا١تفسرين من يتقنها-2

 .الضعف يف علوم مثل التاريخ و فلسفة العمران و األديان و السياسة-3

                                                           
 .168ابن عاشور ،أليس الصبح بقريب ، ص 
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 .ا٠تروج بالتفسَت عن غرضو ١تا خلط ٔتا ىو ضعيف ا١تناسبة لو-4

 

التقليد ك التسليم آلراء المتقدمين  :المطلب الثاني

ىذه صفة طغت على ٚتهور القائلُت بالنسخ قدٯتا و حديثا فًتاىم ينقلون األقوال دون 
ٖتليل أو نقد بينما نلمس يف القائلُت بإنكار النسخ التحرر من التقليد و كلما ٖترر العادل من 

ىذه الصفة قلل من دعاوى النسخ كما فعل السيوطي ورشيد رضا و مصطفى زيد و ىذا 
النسخ ىو قول اٞتمهور ليس بذي وزن خاصة إذا استعرضنا ما قرر  ٬تعل القول بأن إثبات

سابقا من أن العربة يف النسخ استقراء حوادثو و إذا أردت استخبار ىذا فانظر إذل القائلُت  

فإن نفع العلم بدرايتو ال بوراثتو  ؤتعرفة أغواره ال بروايتو  وأصل الفساد " قال ابن اٞتوزي 
الداخل على عموم العلماء تقليد سابقيهم، وتسليم األمر إذل معظميهم، من غَت ْتث عما 

عز وجل - وإين رأيت كثَتا من ا١تتقدمُت على كتاب ا . صنفوه وال طلب للدليل عما ألفوه
بآرائهم الفاسدة، وقد دسوا يف تصانيفهم للتفسَت أحاديث باطلة وتبعهم على ذلك - 

مقلدوىم، فشاع ذلك وانتشر، فرأيت العناية بتهذيب علم التفسَت عن األغاليط من 
 ."البلزم

لقد كانت سلطة ا١تأثور على ما يبدو سلطة مطلقة ال تقاوم و العقلية اٞتزئية ":قال طو جابر
دل تبلحظ أية مبلزمات عقلية أو منطقية أو _ و ىي ٘تارس تشظياهتا و انشطاراهتا _

منهجية ٯتكن أن تًتتب على تلك التخرصات و التأويبلت ا٢تزيلة اليت من بينها أن بعض 
القرآن ٯتكن أن ينسى و يندرس كالكتب القدٯتة ،و يكون يف نظرىم نسخا سائغا و 

   ."مقبوال

                                                           
 .169-165ينظر المرجع السابق،ص 
 .5ابن الجوزم ،نواسخ القرآف، ص 
 .108طو جابر العلواني ،نحو موقف قرآني من النسخ، ،ص 
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 .التالـز بين النسخ الكلي ك الجزئي: المطلب الثالث

و ذالك أهنم زعموا أن شرائعهم خالدة و أهنا دل تنسخ بشريعة ٤تمد فتفاىن علماء ا١تسلمُت 
  يف الرد عليهم و إثبات النسخ دون تفريق واضح بُت النسخ الكلي و اٞتزئي

و النسخ الكلي ىو نسخ شريعة بشريعة أخرى تأيت بعدىا كنسخ شريعة عيسى عليو السبلم بشريعة النيب 
 .و ال تبلزم بُت النوعُت.صلى ا عليو و سلم و أما اٞتزئي فهو أن ينسخ بعض الشريعة الواحدة ببعض

و ضرورة الرد على اليهود يف إنكارىم لنسخ شريعتهم بشريعتنا ال ينبغي أن ٭تيد بنا عن اٟتق 
و ىذا ما يسبب بعض من اإلشكاالت .و إال كنا كمن يرد الباطل معتمدا على بعضو

  . مثل االعًتاض على األشاعرة يف طريقة ردىم لعقائد ا١تعتزلةالعلمية،
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بعد ما مر يظهر جليا أن ما اعتمده ا١تثبتون من أدلة ال يكفي إلثبات دعوى عريضة 
كالنسخ فكل أدلتهم ٤تتملة و الدليل إذا تطرق إليو االحتمال سقط بو االستدالل وىذا 

كاف لداللة على رجحان قول ا١تنكرين إذ ىو األصل و ال إٚتاع ٭تتج بو يف ا١تسألة و إن 
 .كثر القائلون بالنسخ من ا١تتقدمُت

و ٢تذا نقل مصطفى زيد عن اجمللس األعلى للشؤون اإلسبلمية يف مقدمة تفسَت ا١تنتخب أنو 
  يف:" و ىذا ىو رأي أغلب العلماء ا١تعاصرين كما يقول الغزارلقرر أال نسخ يف القرآن

هبم أو استمعت إليهم أو قرأت ٢تم  كانوا ضد  اٟتقيقة  االٕتاه بُت ٚتيع العلماء ادثُت الذين التقيت
 "موجود القرآن يفا١تفسرين من أن النسخ  ٔتعٌت إبطال آيات ن  شاع بُت ا١تتأخرين مالذيا١تعٌت 

                                                           
 337ص/2زيدج.النسخ في القرآف الكريم  
 .81_80الغزالي ،كيف نتعامل مع القرآف،ص 
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 (النماذج التطبيقية) التفسير فيثر إنكار النسخ أ:الفصل الثالث

عقد ىذا الفصل إلظهار اآلثار ا١تنهجية و العملية إلنكار النسخ على التفسَت من خبلل 
سرد تفسَت ا١تنكرين لبعض اآليات اليت ادعي نسخها و سيكون الًتكيز ىنا منصبا على 

 .أقوا٢تم دون غَتىم على خبلف ما سبق و قد اخًتت آييت حد الزنا و آييت العدة 

آيتا حد الزنا :المبحث األكؿ 

 :قال ا عز و جل                  

                     

                         

                            

     ﴾   

  ﴿:و قال تعاذل                       

                           

            ﴾ 

يرى منكرو النسخ أن اآليتُت من سورة النساء ٤تكمتان ووافقهم بعض ا١تثبتُت و دلل لقو٢تم 
 .البعض وإن دل يوافقهم
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من اٞتائز أن ال تكون اآلية منسوخة بأن يًتك ذكر اٟتّد لكونو معلوماً »: قال الز٥تشري 
بالكتاب والسنة ، ويوصي بإمساكهن يف البيوت بعد أن ٭تددن صيانة ٢تن عن مثل ما جرى 

عليهن بسبب ا٠تروج من البيوت والتعرض للرجال ، ويكون السبيل على ىذا النكاح ا١تغٍت 
إنو دل ٭تصل النسخ : « معادل السنن»، وقال الشيخ أبو سليمان ا٠تطايب يف « عن السفاح

يف اآلية وال يف اٟتديث وذلك أن اآلية تدل على أن إمساكهن يف البيوت ٦تدود إذل غاية أن 
: ٬تعل ا تعاذل ٢تن سبيبلً مث إن ذلك السبيل كان ٣تمبلً فلما قال صلى ا عليو وسلم 

 إذل آخر ما يف اٟتديث صار ذلك بياناً ١تا يف تلك اآلية ال ناسخاً لو ، وصار «خذوا عٍت»
  "٥تصصاً لعموم آية اٞتلد

. الرجل وا١ترأة" فآذو٫تا"وروي عن اٟتسن وعطاء أن ا١تراد بقولو تعاذل "
. البكر من الرجال والنساء: وقال السدي

. أنو أراد الرجلُت الزانيُت، وأراد باألول ا١ترأتُت الزانيتُت: وعن ٣تاىد
:  أوالً  قال تعاذل اوذكروا أن الظاىر يدل عليو،فإنو

. ﴿والبلَّيت يأِتَُت الفاِحشَة ِمن ِنساِئُكم ﴾فاقتضى ذلك فاحشة ٥تصوصة من النساء
فاألول فاحشة ، ﴿والّلذاِن يأتِياهنا ِمنُكم﴾ فاقتضى ذلك فاحشة ٥تصوصة بالرجال: وقال

. بُت النساء، والثاين فاحشة بُت الرجال
،  إذ ال يتعلق اٞتلد هباتُت؛فعلى ىذا ا١تذكور من سورة النور ليس نسخاً لؤلوذل من الفاحش

. ويف تعلقو بالفاحشة الثانية اختبلف قول بُت العلماء
 كناية عن الرجلُت ،ال عن الرجل وا١ترأة، لتقدم بيان فاحشة "والّلذانِ ": والظاىر أن قولو"

." ا١ترأة
وعلى ىذا إذا نزلت آية النور بعد خرب عبادة، فإ٪تا يكون متضمناً بعض حكم زنا البكر، من 

. غَت تعرض لزنا الثيب، ومن غَت تعرض لنفي سنة، وذلك يف القلب منو شيء

                                                           
 ،15951،مسند أحمد رقم 11093،النسائي السنن الكبرل رقم4415ككد السنن رقم اد ،أبو1690ركاه مسلم رقم  
 .60ص/12عوف المعبود ج 
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الم لفيأيت باأللف وا، الزانية والزاين: وكيف ترك األمر العظيم األىم من زنا الثيب ورٚتو بقول
﴿وال تأُخذُكم هِبما رَأَفٌة يف ديِن اِ﴾ وذلك : الدالُت على استغراق اٞتنس، ويقول بعد ذلك

: فيتعرض ١تزيد تغليظ عليهم ليس من جنس اٟتد، ويقول يف ٘تام التغليظ، ألجل ا١تبالغة
﴿ وْلَيْشَهد َعذاهَبما طائِفٌة ِمَن ا١تؤِمِنَُت﴾ 

فيظهر من ٣تموع ىذه ا١تبالغة يف التغليظ أنو لو كان مث حد آخر أوِف منو، لكان أوذل بأن 
دل ، {وأْمِسكوُىنَّ }، {فآذو٫ُتا}: يتعرض لو، فيظهر بذلك االحتمال اآلخر وىو أن قولو

ينسخو خرب عبادة، وإ٪تا نسخو الذي يف النور، فكان ذلك شامبلً للبكر والثيب ٚتيعاً على 
. وجو واحد ،فإن الثيب أكثر من يصدر منهم الزنا، فكيف ال يتعرض ٢تن

وقد أنكرت ا٠توارج الرجم، ألجل أن الذي يف سورة النور ال ٭تتمل أن يكون يف وقت 
اختبلف حد البكر والثيب كما قررناه، وإذا كان كذلك فبل بد وأن يكون ٘تام اٟتد ىو 

القدر ا١تذكور يف سورة النور يف حق البكر والثيب ٚتيعاً، فإذا كان كذلك، فشرع الرجم نسخ 
 "٢تذه اآلية، ونسخ القرآن بأخبار ال ٬توز بوجو

فلما نزلت سورة النساء قال رسول ا صلى : وقد روى الطربي من حديث ابن عباس قال
  "ال حبس بعد سورة النساء"ا عليو وسلم 

كن ٭تبسن يف البيوت إن ماتت ماتت وإن :  وأخرج الطرباين من حديث ابن عباس قال

﴿ :عاشت عاشت، ١تا نزل                   

                     

               ﴾حىت نزلت :﴿   

                                    

                                                           
 ص/1 جالكشاؼ، ،الزمخشرم

 6283 ك ضعفو األلباني في ضعيف الجامع للسيوطي حديث رقم 12253 البيهقي،السنن الكبرل رقم 
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       ﴾

 ليست ىناك آثار صحيحة يف ما رأيت تدل على أن العمل كان على ىذا التفسَت،بل الذي 
 .   ثبت تارٮتيا ىو اٞتلد و الرجم ،و اٟتديث ا١تروي عن ابن عباس ضعيف كما رأيت

ذىب أبو مسلم إذل أنو ال نسخ ٟتكم اآليتُت بل اآلية األوذل يف الساحقات وىن "و قد  
النساء البليت يستمتع بعضهن ببعض وحدىن اٟتبس ، واآلية الثانية يف البلئطُت وحد٫تا 

اإليذاء ، وأما حكم الزناة فسيأيت يف سورة النور ، وزيف ىذا القول بأن دل يقل بو أحد ، 
وبأن الصحابة رضي ا تعاذل عنهم اختلفوا يف حكم اللوطي ودل يتمسك أحد منهم هبذه 

اآلية ، وعدم ٘تسكهم هبا مع شدة احتياجهم إذل نص يدل على اٟتكم دليل على أن اآلية 
ألنو ٦تا ال ؛ليست يف ذلك ، وأيضاً جعل اٟتبس يف البيت عقوبة السحاق ٦تا ال معٌت لو 

يتوقف على ا٠تروج كالزنا ، فلو كان ا١تراد الساحقات لكانت العقوبة ٢تن اختبلط بعضهّن 
ببعض ال اٟتبس وا١تنع من ا٠تروج ، فحيث جعل ىو عقوبة دل ذلك على أن ا١تراد بالبليت 

يأتُت الفاحشة الزانيات ، وأجاب أبو مسلم بأنو قول ٣تاىد وىو من أكابر ا١تفسرين 
إذا جاءك التفسَت عن ٣تاىد فحسبك على أنو تبُت يف : ا١تتقدمُت وقد قال غَت واحد 

األصول أن استنباط تأويل جديد يف اآلية دل يذكره ا١تتقدمون جائز ، وبأن مطلوب الصحابة 
رضي ا تعاذل عنهم معرفة حد اللوطي وكمية ذلك ، وليس يف اآلية داللة عليو بالنفي 
واإلثبات ، ومطلق اإليذاء ال يصلح حداً وال بياناً للكمية فلذا اختلفوا ، وبأن ا١تراد من 

إمساكهن يف البيوت حبسهن فيها واٗتاذىا سجناً عليهن ومن حال ا١تسجون منع من يريد 
الدخول عليو وعدم ٘تكينو من االختبلط ، فكان الكبلم يف قوة فامنعوىّن عن اختبلط 

بعضهن ببعض على أن اٟتبس ا١تذكور حد ، وليس ا١تقصود منو إال الزجر والتنكيل ، وأيد 
مذىبو بتمحيض التأنيث يف اآلية األوذل والتذكَت يف اآلية الثانية ، والتغليب خبلف األصل ، 

 )﴿ أَْربَعًة ّمْنُكْم ﴾:ويبعده أيضاً لفظ منكم فإن ا١تتبادر منو من رجالكم كما يف قولو تعاذل 
 وأيضاً لو كان كل واحدة من اآليتُت وارداً يف الزنا يلزم أن يذكر الشيء الواحد (15  :النساء

يف ا١توضع الواحد مرتُت وأنو تكرير ال وجو لو ، وأيضاً على ىذا التقدير ال ٭تتاج إذل التزام 
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النسخ يف شيء من اآليتُت بل يكون حكم كل واحد منهما مقرراً على حالو ، وعلى ما قالو 
الغَت ٭تتاج إذل التزام القول بالنسخ وىو خبلف األصل ، وأيضاً على ما قالوه يكون الكتاب 

خالياً عن بيان حكم السحاق واللواطة ، وعلى ما قلناه يكون متضمناً لذلك وىو األنسب 

 ﴿ :ْتالو ، فقد قال سبحانو             ﴾"(38:األنعام)  

و ﴿                  ﴾("89:النحل) 
 
: قيل. ذكر اٟتبس يف اآلية األوذل وذكر يف ىذه اآلية اإليذاء، فكيف وجو اٞتمع؟: فإن قيل"

اآلية األوذل يف الثيب وىذه : اآلية األوذل يف النساء وىذه يف الرجال، وىو قول ٣تاىد، وقيل
  ."يف البكر

       على تفسَت القائلُت بالنسخ  يكون يف اآليتُت تشريع عقوبتُت ٞترٯتة واحدة و جواب 
البغوي األول يعًتض بأن ا عز وجل دل يفرق بُت الرجال و النساء يف اٟتدود فليس ذالك 

٦تا علم قصد الشارع لو فيكون الصواب أن العقوبة اختلفت الختبلف اٞترمُت،أما جوابو 
 .الثاين فبل وجو لو

﴿ : أن ا١تراد بقولو : وىو اختيار أيب مسلم األصفهاين : والقول الثاين "      

        واللذان  }: حقات ، وحدىن اٟتبس إذل ا١توت وبقولو ا﴾الس
أىل اللواط ، وحد٫تا األذى بالقول والفعل ، وا١تراد باآلية  [ 16: النساء ]  {يأتياهنا ِمنُكْم 

الزنا بُت الرجل وا١ترأة ، وحده يف البكر اٞتلد ، ويف اصن الرجم ، : ا١تذكورة يف سورة النور 
:  واحتج أبو مسلم عليو بوجوه 

﴿ : أن قولو : األول                ٥تصوص﴾
 " واللذان ":  ٥تصوص بالرجال ، ألن قولو " واللذان يأتياهنا ِمنُكْم ": بالنسوان ، وقولو 

. تثنية الذكور 

                                                           
 .79تفسير البغوم،ص 
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 الذكر واألنثى إال أنو غلب لفظ " واللذان ":دل ال ٬توز أن يكون ا١تراد بقولو : فان قيل 
. ا١تذكر 

 ": لو كان كذلك ١تا أفرد ذكر النساء من قبل ، فلما أفرد ذكرىن مث ذكر بعد قولو : قلنا 
.   سقط ىذا االحتمال "واللذان يأتياهنا ِمنُكْم 

ىو أن على ىذا التقدير ال ٭تتاج إذل التزام النسخ يف شيء من اآليات ، بل يكون : الثاين 
 فكان ؛حكم كل واحدة منها باقيا مقرراً ، وعلى التقدير الذي ذكرمت ٭تتاج إذل التزام النسخ 

.  ىذا القول أوذل 

  ﴿:أن على الوجو الذي ذكرمت يكون قولو: والثالث            ﴾
يكون أيضا يف الزنا ، فيفضي إذل تكرار الشيء  {واللذان يأتياهنا ِمنُكْم  }:  يف الزنا وقولو 

الواحد يف ا١توضع الواحد مرتُت وإنو قبيح ، وعلى الوجو الذي قلناه ال يفضي إذل ذلك 
.  فكان أوذل 

 ﴿: أن القائلُت بأن ىذه اآلية نزلت يف الزنا فسروا قولو : الرابع          

  بالرجم واٞتلد والتغريب ، وىذا ال يصح ألن ىذه األشياء تكون عليهن ال ٢تن﴾ .

﴿ : قال تعاذل             ﴾  [  286: البقرة ] 

نا نفسر ذلك بأن يسهل ا ٢تا قضاء الشهوة بطريق النكاح ، مث قال أبو مسلم إوأما ٨تن ف
إذا أتى الرجل الرجل فهما » : و٦تا يدل على صحة ما ذكرناه قولو صلى ا عليو وسلم : 

 « زانيان وإذا أتت ا١ترأة ا١ترأة فهما زانيتان 
أن ىذا قول دل يقلو أحد من ا١تفسرين : األول : واحتجوا على إبطال كبلم أيب مسلم بوجوه 

قد » : أنو روي يف اٟتديث أنو عليو الصبلة والسبلم قال : ا١تتقدمُت فكان باطبل ، والثاين 
 "«جعل ا ٢تن سبيبل الثيب ترجم والبكر ٕتلد 

                                                           
 158ص/4 ك ضعفو ابن حجر ينظر التلخيص الحبير ج16810سنن البيهقي  باب ما جاء في حد اللوطي رقم  
 .240ص/5الرازم،التفسير الكبير ج 
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 باٟتديث وىو قولو عليو " َأْو ٬َتَْعَل ا ٢َتُنَّ َسِبيبلً ": أنكم تفسرون قولو : السؤال الرابع 
وىذا بعيد ، ألن « قد جعل ا ٢تن سبيبل البكر ٕتلد والثيب ترجم » : الصبلة والسبلم 

. ىذا السبيل عليها ال ٢تا ، فان الرجم ال شك أنو أغلظ من اٟتبس 
خذوا عٍت قد جعل » : أن النيب عليو الصبلة والسبلم فسر السبيل بذلك فقال : واٞتواب 

« ا ٢تن سبيبل الثيب بالثيب جلد مائة ورجم باٟتجارة والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام
لو وجو : و١تا فسر الرسول صلى ا عليو وسلم السبيل بذلك وجب القطع بصحتو ، وأيضا 

  "يف اللغة فان ا١تخلص من الشيء ىو سبيل لو ، سواء كان أخف أو أثقل
أن البليت ٥تتص بالنساء ، وىو عام : والذي يقتضيو ظاىر اللفظ ىو قول ٣تاىد وغَته 

. أحصنت أو دل ٖتصن
فعقوبة النساء اٟتبس ، وعقوبة  ؛واللذان ٥تتص بالذكور ، وىو عام يف اصن وغَت اصن

. الرجال األذى
من : كون ىاتان اآليتان وآية النور قد استوفت أصناف الزناة ، ويؤيد ىذا الظاىر قولو تو

إن السحاق واللواط دل يكونا معروفُت يف العرب وال يف : منكم ، ال يقال : نسائكم وقولو 
.  ألن ذلك كان موجوداً فيهم ، لكنو كان قليبلً ؛اٞتاىلية 

: ومن ذلك قول طرفة بن العبد 
ماء الرجال على فخذيك كالقرس . . . ملك النهار وأنت الليل مومسة         

: وقال الراجز 
  اٞتاعبلت ا١تكس فوق ا١تكس. . . يا عجباً لساحقات الورس             

ىذا قول اققُت ا١تتأخرين من األصوليُت، فإن النسخ إ٪تا يكون يف القولُت ا١تتعارضُت من 
كل وجو اللذين ال ٯتكن اٞتمع بينهما، واٞتمع ٦تكن بُت اٟتبس والتعيَت واٞتلد والرجم، وقد 

أن األذى والتعيَت باق مع اٞتلد؛ ألهنما ال يتعارضان بل ٭تمبلن على : قال بعض العلماء
 .وأما اٟتبس فمنسوخ بإٚتاع، وإطبلق ا١تتقدمُت النسخ على مثل ىذا ٕتوز. شخص واحد

                                                           
 240ص/5المصدر السابق ج 

 205-204ص/3أبو حياف، البحر المحيط ج 

 .85ص/5القرطبي،أحكاـ القرآف، ج 
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       أما قولو ٕتوز فبل يستقيم بتاتا كما مر معك يف الفصل األول ألنو يقتضي أن يكون 
 .معٌت النسخ عند الصحابة كما ىو عند ا١تتأخرين،و ىذا ما قد ثبت عكسو

  وقد قال الشعراوي هبذا القول و فسر اآلية على أساسو
     

 فاألوذل تتحدث عن وبالنظر ١تا تقدم يرجح كون اآليتُت وردتا يف موردين ٥تتلفُت       
فاحشيت السحاق و اللواط و الثانية عن فاحشة الزنا و ال ٯتكن صرفها عن ىذا التفسَت إال 

 وحديث عبادة إ٪تا ٭تمل على ما جاء يف آية النور ولذا اختلف الفقهاء يف بتأويبلت بعيدة
 التغريب و اٞتلد مع الرجم

و بعد كل ىذا فإنك ترى آييت النساء يصعب تفسَت٫تا على رأي اٞتمهور إال بكثَت من 
التأويل و اإلعراض عن الظاىر ا١تتبادر ككون األوذل تتحدث عن فاحشة ٥تتصة بالنساء 

 ﴿ :لقولو عز وجل        ﴾و الثانية بالرجال لقولو تعاذل :﴿   

        ﴾  
جرٯتتان من اٞترائم  ذكرت اٟتديث عن حسن العشرة قبل ونلحظ أنو :"يقول الغزارل

و٤تاربة اٞترٯتتُت ٛتاية حقيقية لؤلسرة  .األوذل السحاق  واألخرى اللواط:االجتماعية السيئة
  األوذل يقول ايف.  فمن ا٠تطأ حسبان الكبلم مقحما على السياق؛ٞتوىا الطاىر  وحراسة

 ﴿ :سبحانو                        

                     

           ﴾ .يقول تعاذل   اللواطيُتيفو" :.    

                               

       ﴾     
                                                           

 كما بعدىا 2056ص/4 الشعراكم،تفسير الشعراكم ج ينظر
 11/188 ينظر شرح صحيح مسلم للنوكم ج

 44 الغزالي ،نحو تفسير موضوعي لسور القرآف ص
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كما و تفسَت ا١تنكرين فيو توسيع لداللة اآليتُت حىت بينتا عبلج مشكلة السحاق و اللواط، 
أن العجز عن  الوصول إذل تفسَت مقنع ال ينبغي أن يكون أساس للقول بالنسخ ؛ألنو ليس ٙتت تفسَت 

 .هنائي ال مزيد عليو
 

.  آيتا العدة: الثانيبحثالم
  :قاؿ تعالى

                       

                              

            ﴾ (234:البقرة)   

                      

                        

              ﴾ (240:البقرة) 
منكرو النسخ يرون أن اآلية األوذل تلزم ا١تتوِف عنها زوجها الًتبص أربعة أشهر و عشرا      

أما الثانية فتمنحها حق التمتع بعدم اإلخراج حوال إن شاءت فاآلية األوذل عليها و الثانية ٢تا  
من يتوِف منكم ويذرون أزواجاً ، وقد وصوا : معٌت اآلية :"يف معٌت اآلية الثانيةأبو مسلم قال 

وصية ألزواجهم بنفقة اٟتول وسكٌت اٟتول فإن خرجن قبل ذلك وخالفن وصية الزوج بعد 
أن يقمن ا١تدة اليت ضرهبا ا تعاذل ٢تن فبل حرج فيما فعلن يف أنفسهن من معروف أي 

والسبب أهنم كانوا يف زمان : نكاح صحيح ، ألن إقامتهن هبذه الوصية غَت الزمة ، قال 
اٞتاىلية يوصون بالنفقة والسكٌت حوالً كامبلً ، وكان ٬تب على ا١ترأة االعتداد باٟتول ، فبُت 

واحتج على  ا تعاذل يف ىذه اآلية أن ذلك غَت واجب ، وعلى ىذا التقدير فالنسخ زائل 
 : قولو بوجوه

أن النسخ خبلف األصل فوجب ا١تصَت إذل عدمو بقدر اإلمكان  : أحدىا 
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أن يكون الناسخ متأخراً عن ا١تنسوخ يف النزول ، وإذا كان متأخراً عنو يف النزول كان : الثاين 
األحسن أن يكون متأخراً عنو يف التبلوة أيضاً ، ألن ىذا الًتتيب أحسن ، فأما تقدم الناسخ 

على ا١تنسوخ يف التبلوة ، فهو وإن كان جائزاً يف اٞتملة ، إال أنو يعد من سوء الًتتيب وتنزيو 
كبلم ا تعاذل عنو واجب بقدر اإلمكان و١تا كانت ىذه اآلية متأخرة عن تلك التبلوة ، 

. كان األوذل أن ال ٭تكم بكوهنا منسوخة بتلك 
وىو أنو ثبت يف علم أصول الفقو أنو مىت وقع التعارض بُت النسخ وبُت : الوجو الثالث 

 إن خصصنا ىاتُت اآليتُت باٟتالتُت على ما ىو اوىاىنالتخصيص ، كان التخصيص أوذل ، 
قول ٣تاىد اندفع النسخ فكان ا١تصَت إذل قول ٣تاىد أوذل من التزام النسخ من غَت دليل ، 

فعليهم وصية :  ألنكم تقولون تقدير اآلية ؛وأما على قول أيب مسلم فالكبلم أظهر 
فليوصوا وصية ، فأنتم تضيفون ىذا اٟتكم إذل ا تعاذل ، وأبو : ألزواجهم ، أو تقديرىا 

: والذين يتوفون منكم و٢تم وصية ألزواجهم ، أو تقديرىا : بل تقدير اآلية : مسلم يقول 
وقد أوصوا وصية ألزواجهم ، فهو يضيف ىذا الكبلم إذل الزوج ، وإذا كان ال بد من 

اإلضمار فليس إضماركم أوذل من إضماره ، مث على تقدير أن يكون اإلضمار ما ذكرمت يلزم 
تطرق النسخ إذل اآلية ، وعند ىذا يشهد كل عقل سليم بأن إضمار أيب مسلم أوذل من 

إضماركم ، وأن التزام ىذا النسخ التزام لو من غَت دليل ، مع ما يف القول هبذا النسخ من 
 .و ىذا كبلم واضح  ٬تب تنزيو كبلم ا تعاذل عنوسوء الًتتيب الذي

ىذه اآلية من أو٢تا إذل آخرىا تكون ٚتلة واحدة شرطية ، فالشرط : وإذا عرفت ىذا فنقول 

 ": ىو قولو                   

          فهذا كلو شرط ، واٞتزاء ىو قولو ﴾ :"     

                        فهذا تقرير ﴾ 
  ."قول أيب مسلم ، وىو يف غاية الصحة

                                                           
 .172-171ص/6الرازم ،لتفسير الكبير ،ج 
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    و ىو كما قال لعدم التعارض البُت بُت اآليتُت كما أننا دل نقف على ما يدل على العمل 
بالعدة األوذل قبل أن تنسخ؛ و ىذا ما ٬تعل ذالك التشريع أوال خاليا عن اٟتكمة؛لذالك 

 :    فسر ا١تعاصرون من ا١تنكرين اآليتُت قائلُت
والذين يُ َتوف َّْون منكم من الرجال ويًتكون زوجات ٢تم غَت حوامل فعليهن أن ٯتكثن بعدىم "

فإذا انتهت . دون تعرض للزواج مدة أربعة أشهر ىبللية وعشر ليال بأيامها استرباء للرحم 
 يرضاىا اليتىذه ا١تدة فبل تبعة عليكم أيها األولياء لو تركتموىن يأتُت من شريف األعمال 

 أن ٘تنعوىن من ذلك وال ٬توز ٢تن أن يأتُت من ينبغيفبل . الشرع ليصلن هبا إذل الزواج 
األعمال ما ينكره الشرع ويأباه ، فإن ا مطلع على سرائركم ويعلم أعمالكم فيحاسبكم 

 "على ما تعملون
 بيت الزوجية يفوالذين يتوفون منكم ويًتكون زوجات ٢تم ، فقد أوصى ا هبن أن يقمن  "

وال ٭تق ألحد أن ٮترجهن ، فإن خرجن بأنفسهن . عاماً كامبلً مواساة ٢تن وإزالة لوحشتهن 
 أنفسهن ٔتا ال ينكره يفأن تًتكوىن يتصرفن - أيها األولياء -  أثناء العام فبل إمث عليكم يف

 أحكامو واعملوا ٔتا شرع لكم فإنو قادر على أن يفالشرع الشريف عليهن ، وأطيعوا ا 
ينتقم ٦تن ٮتالف أمره ، وىو ذو حكمة بالغة ال يشرع لكم إال ما فيو ا١تصلحة وإن غابت 

 ."حكمتها عن علمكم
إذن ٨تن أمام حكمُت للذين يتوفون ويذرون أزواجا ، حكم أن تًتبص بنفسها أربعة أشهر "

وعشرا ، وحكم آخر بأن للزوج حُت ٖتضره الوفاة أو أسباهبا أو مقدماهتا أن ينصح ويوصي 
بأن تظل الزوجة يف بيتو حوال كامبل ال هُتاج ، وتكون األربعة األشهر والعشر فريضة وبقية 

 والذين يُ تَ َوف َّْوَن ِمنُكْم ". اٟتول والعام وصية ، إن شاءت أخذهتا وإن شاءت عدلت عنها 
إذن فا١تتوِف عنها زوجها .  ىذه وصية من الزوج عندما ٖتضره الوفاة "َوَيَذُروَن أَْزَواجاً َوِصيًَّة 

حكم الزم وىو فرض عليها بأن تظل أربعة أشهر وعشراً ، وحكم بأن يوصي : بُت حكمُت 
َر ِإْخرَاٍج "و  . الزوج بأن تظل حوال كامبل ال هُتاج إال أن ٗترج من نفسها   أي ال "َغي ْ

 فَِإْن َخَرْجَن َفبلَ ُجَناَح َعَلْيُكْم يف َما فَ َعْلَن يف أَنْ ُفِسِهنَّ ِمن مَّْعُروٍف وا َعزِيٌز ". ٮترجها أحد 

                                                           
 66المنتخب ،علي السيد ك غيره ص 

 68المرجع السابق ص 
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إن ٢تا ا٠تيار أن تظل عاما حسب وصية زوجها ، و٢تا ا٠تيار يف أن ٗترج بعد  . "َحِكيٌم 
. األربعة األشهر والعشر 

 
     

       و أنت ترى اختبلف منكري النسخ يف اآليتُت حول الوصية أىي مطلوبة من الشارع 
ابتداء ،أم أهنا ٗتاطب األزواج الذين حضرهتم الوفاة و تلزمهم اإليصاء بلبث زوجاهتم مدة 

لكن لفظ وصية مفعول مطلق يدل على ما يدل عليو .اٟتول دون إخراج إذا أردن ذالك
األمر ؛فهو يثبت حقا للمتوِف عنها ؛و لذا رجح ٤تمد عبده أن الوصية من ا بعد أن ساق 

 :أقوال ا١تفسرين حيث قال
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ، وصية من ا : والتقدير على الوجو ا١تختار " 

ألزواجهم، أو فا يوصي وصية ألزواجهم أن ٯتتعن متاعا وال ٮترجن من بيوت أزواجهن إذل 
٘تام اٟتول ، فإن خرجن من تلقاء أنفسهن فبل جناح عليكم أيها ا١تخاطبون بالوصية فيهن 

إذ ال والية لكم ؛ فيما فعلن من ا١تعروف شرعا وعادة كالتعرض للخطاب بعد العدة والتزوج
عليهن فهن حرائر ال ٯتنعن إال من ا١تنكر الذي ٯتنع منو كل مكلف ، وجعل الوصية من ا 

غَت مضار : )وقولو  (11 : 4) (يوصيكم ا يف أوالدكم): تعاذل معهود يف القرآن كقولو 
   "وىذا ىو ا١تتبادر من النظم الكرًن فهو أظهر من قول أيب مسلم (12 : 4 )(وصية من ا

       
     و بالنظر لتعاطي ا١تنكرين مع التفسَت مع االنطبلق ابتداء من مسألة إنكار النسخ يف 

القرآن فإن ذالك ٬تعلهم أكثر دقة؛ألن إنكار النسخ يدفعهم إذل مزيد من إعمال الذىن 
فهم أوسع استثمارا لنصوص الكتاب فهي عندىم كلها ٣تال للعمل و ىذا ما ليس عند 

ا١تثبتُت الذين أخرجوا بعض اآليات من ىذا اجملال؛ فكلما تعسر عليهم فهم اآلية و وضعها 
. بُت غَتىا من اآليات اليت قد يظهر أهنا تعارضها ٞتؤوا إذل النسخ ٗتلصا من ىذا اإلشكال

                                                           
 .356ص/2محمد عبده، تفسير المنار،ج 
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إن دراسة ىذا ا١توضوع ال ٗترج عن اإلطار العام الذي ينبغي فيو التعاطي مع مَتاث 
علمائنا سلفا و خلفا و ىو مع انطبلقو من الكتاب و السنة ا١تصدرين ا١تعصومُت يعترب 

  . ما عدا مواضع اإلٚتاع أو الردألخذلإنتاجا بشريا قاببل 

:  التاليةجالنتائو بعد ىذه الدراسة و صلت إذل 

أن دعوى النسخ يف القرآن الكرًن ليست أبدا من مواضع اإلٚتاع فليس ٙتت نقل  :أكال
يؤسس ٢تذه القضية إال إذا أردنا بالنسخ معناه العام كما فهمو الصحابة و صدر األمة 

. األول

 أن سبب ا١تبالغة يف دعوى النسخ مث تفسَت بعض اآليات على وفقها ىو الرد على :ثانيا
اليهود و إلزامهم  بوقوع النسخ بُت الشرائع بنسخ التوراة بالقرآن فقاد األمر إذل القول  بوقوع 

النسخ يف القرآن الكرًن مع أنو ليست ىناك مربرات علمية ملجئة إذل القول بالنسخ مع 
و٢تذا ترى األصوليُت كلما تناول .إمكان اٞتمع بُت اآليات اليت قد يظهر تعارض بينها

. ا١توضوع استهلوه بالرد على فرق اليهود ا١تختلفة 

 ليس يف القرآن ما يدل على إخبار ا عز وجل عن وقوع النسخ يف القرآن ؛ألن آييت :ثالثا
البقرة و النحل الراجح فيهما أهنما تتحدثان عن ا١تعجزات ال عن نسخ األحكام الشرعية 

. كما ىو مبُت يف البحث

 اآليات اليت ادعي نسخها  كلها ٯتكن تفسَتىا دون ٞتوء إذل القول بالنسخ  و األمثلة :رابعا
اليت تضمنها البحث ىي أقرب ما ٯتكن أن تتصور فيو دعوى النسخ و قد خلصت فيها إذل 

. رجحان القول بعدم النسخ فيها

 النسخ إلنكار ا١توضوعية األسباب :خامسا

 .القرآن آيات بُتأو التعارض اٟتقيقي  التناقض وقوع رفض_1
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 .سلم و عليو ا صلى النيب إذل ا١ترفوعة غَت التفسَتية الروايات على السياق تقدًن_2

 .عامة اإلسبلمية الشريعة و القرآن على ا١تتحاملُت على الرد_3

 :النسخ إنكار رفض دواعي :سادسا

 من أنو أقول أن بد ال ىنا و حديثا العقلية ا١تدرسة و قدٯتا ا١تعتزلة منحرفة فئة قول أنو-1
 منهم العامة ينفر ٔتا نعتوا علماء أو عادل خالف كلما اٟتالة ىذه على نبقى أن ا١تؤسف

 نعم بشرية طبيعة ىي اليت الفكرية للتعددية رفضا و عليهم تعصبا إال هبذا وصفهم فليس
 نتبادل نظل مىت فإذل غَتىم  حالكذالك وا صواب السم اهبذا نعتوا من كل آراء كل ليست

   :" و ا يقول؟ األلقاب               

                      (11:اٟتجرات) 

 على واقعا اإلٚتاع كان إن نقول وىنا لئلٚتاع القرآن خرقأن القول بإنكار النسخ يف -2
 إٚتاع ٙتت أن نقول أن أما.و يف البحث ما ينفي ىذا فيمكن الصحابة زمن من ٤تددة آية

 كان مىت و عليو دليل ال إذ اليقبل ما فذالك عموما -ٔتعناه ا٠تاص-النسخ وقوع على
 يف اختبلفهم مع ٚتلة القرآن يف النسخ وقوع على ٣تمعون الصحابة أن يقال حىت التنظَت

 .مسائلو

 علوم يف مباحث نضع و نتوسع و ننظر فلماذا واحدة آية باإلٚتاع ا١تنسوخ أن  سلمناإذا و
 مثل يكون ألن يرتقي ال اٟتالة ىذه يف فالنسخ واحدة فقهية ١تسألة الفقو أصول و القرآن

     .منو أوسع يكون أن بلو التقييد

 توصيات البحث 
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عند دراسة موضوع النسخ يف القرآن و الكرًن ال يكفي االعتماد على كتب علوم القرآن و التفسَت -1
 .وأصول الفقو القدٯتة بل ال بد من العودة إذل األْتاث ا١تعاصرة مثل كتاب مصطفى زيد

ضرورة التنبيو إذل اآلراء و ا١ترويات الضعيفة اليت حشيت هبا بعض كتب التفسَت و كتب علوم القرآن -2
كما فعل الغماري يف الكتيب الذي ألفو حول كتاب اإلتقان للسيوطي ٖتت عنوان اإلحسان يف تعقيب 

 .اإلتقان للسيوطي

 .ضرورة القيام ببحث حديثي على أعلى مستوى  يتناول ا١ترويات يف نسخ التبلوة -3

بعد ما تقدم أحسب أن البحث قد وصل إذل بعض أىدافو و أسأل ا عز و جل أن ٬تعل 
 بفضلو و منو مع غفران ما وقع فيو من خطأ و اٞتهد الذي بذل فيو مقبوال عنده و مضاعفا

 .قصور

.و اٟتمد  على ا٠تتام و على نبينا ٤تمد و آلو و صحبو الصبلة و السبلم
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Abstract 

 

This research discusses the opposition against the  

  Abrogation in the holy Quran. It examines the 

evidence of this point of view. In fact the ignorant have 

just to validate the proofs of abrogation.  

         The study involves introduction, three 

chapters and conclusion. The second chapter is the main 

part because it investigates the arguments which can be 

divided into three kinds Quranic theoretical evidence, 

Quranic practical evidence and general ones.          

As a result, I am convinced that there are no 

enough proofs to let us accept the abrogation in the 

Holy Quran and this is the attitude of many modern 

scholars.    
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ملخص الرسالة 

 

       الرسالة تتناول إنكار النسخ يف القرآن الكرًن فهي تضم مناقشة علمية ىادئة ألدلة 
و ا١تنكرون ليس يف حاجة ٟتجج تقوي قو٢تم ؛ألنو .القائلُت بالنسخ يف القرآن الكرًن 

يكفيهم أن يثبتوا عدم صحة أدلة ا١تثبتُت فا١تعلوم أن النصوص الشرعية األصل فيها اإلحكام 
. ال النسخ وىذا متفق عليو بُت الفريقُت

: و بعد مناقشة ٥تتلف األدلة اليت يعتمدىا القائلون بالنسخ و ىي يف اٞتملة أنواع ثبلثة

. األدلة النظرية من القرآن الكرًن و تتمثل يف آييت النسخ و التبديل-1

. األدلة التطبيقية من القرآن الكرًن مثل آية ا١تناجاة و آييت العدة-2

. األدلة العقلية و ىي أدلة عامة تنظر إذل اٟتكم و ا١تقاصد-3

رجحت الرسالة أنو ليس يف القرآن الكرًن آيات نسخت ألفاظها و ال أخرى رفعت أحكامها 
. بل القرآن كلو باق كما أنزل ال نسخ فيو و ال إبطال و ىو باق ْتفظ ا عز وجل 


