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 النسخ في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق
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 البحث ملخص
النسخ من الموضوعات المهمة التي البد من اإللمام بها لكل موضوع 

من يريد أن يشتغل بالدراسات  القرآنية، ويريد الوقوف على معرفة صحيح 
أحكامه ومعانيه، ولذلك فقد شغل هذا الموضوع اهتمام الباحثين قديما 

وقد دفعني لدراسة هذا الموضوع  -على ما سيتبين  -دراسة وتأليفا  وحديثا،
رجاء أن أنال شرف محاولة خدمة و توفيق اهلل تعالى ومعونته. عدة أمور، منها:

أن كثيرا من الكاتبين يهتمون بدراسة الجانب النظري و كتاب اهلل عز وجل.
دراسة جمع أكثر من اهتمامهم بالجانب التطبيقي، ولذا أردت في هذه ال
الرد على و شتات ما دونوا في الجانب التطبيقي مع التوجيه قدر المستطاع.

بيان وجه الحق في دعوى النسخ و من أنكر وجود النسخ في القرآن الكريم.
في ثمانية وعشرين موضعا تمثل كافة المواضع التي قيل فيها بالنسخ في  

الكريم، وإن كان في أن النسخ حقيقة كائنة في القرآن و الذكر الحكيم.
ومما انتهى  أن ما يدعيه المستشرقون وأتباعهم محض افتراء.و مواضع قليلة.

ابعة ما يورده إليه البحث كذلك ضرورة االهتمام بالدراسات القرآنية ومت
 :وقد اشتملت هذه الدراسة على أعداء اإلسالم مع القيام بواجب الرد عليه.

المقدمة فقد اشتملت على أسباب اختيار مقدمة ومطلبين وخاتمة: أما 
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وأما المطلب األول فقد تناولت فيه  الموضوع، وبيان المشكلة التي يعالجها.
وأما المطلب  الجانب النظري من تعريف النسخ وأهميته وحكمته وأقسامه.

الثاني فقد تناولت ثمانية وعشرين موضعا قيل فيها بالنسخ وبينت وجه الحق 
 مة فقد تناولت فيها بعض النتائج والمقترحات. واهلل الموفق.وأما الخات فيها.

 تناول ،التطبيق   ،النظرية  ،القرآن الكريم  ،: النسخ الكلمات المفتاحية
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Transcription in the Qur'an between theory and 
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Abstract 

The subject of copying is one of the important topics that 
must be known to everyone who wants to work in the Qur'anic 
studies, and wants to know the correct provision and meanings, 
and therefore this topics has occupied the attention of 
researchers, old and new, study and composition- as will be seen- 
has led me to study this topic several things of which are: 
Sustaining of Allah Almighty and his help. Please receive the 
honor of trying to serve the book of Allah Almighty. That many 
writers are interested in studying the theoretical side more than 
their interest in the applied side, so I wanted in his study to 
collect the disperse of what they have written in the applied side 
with guidance as much as possible. Reply to those who denied 
the existence of transcription in the Qur'an. A statement of the 
right to claim a copy in twenty-eight places representing all the 
places where the copy was said in the Wise Speech. Showing the 
right to claim a copy in twenty-eight places representing all the 
places where the copy was said in (The Holy Qura'n). That 
copying is a reality in the Koran, although it is in a few places . 
That what the Orientalists and their followers claim is pure 
slander. The research resulted in the necessity of giving more 
attention to the Koranic studies and follow-up what is reported 
by the enemies of Islam with the duty to respond to it. This study 

mailto:Shabanali@azhar.edu.eg
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included an introduction, two demands and a conclusion: The 
introduction included the reasons for the selection of the topic, 
and the problem that is addressed. The first demand addressed 
the theoretical side of the definition of transcriptions, its 
importance, judgment and sections. The second request dealt 
with twenty-eight places where it was said copies and I showed 
the right in it.  As for the conclusion, it has dealt with some of the 
results and proposals. God bless. 

Keywords: Transcription, Quran, Theory, Application, handle 
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والصالة والسالم على خير الخلق أجمعين ، الحمد هلل رب العالمين

 وبعد، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

اإللمام بها فإن موضوع النسخ من الموضوعات الهامة التي البد من 
وأراد الوقوف على معرفة ، القرآنية لكل من يريد أن يشتغل بالدراسات

ولذلك فقد شغل هذا الموضوع اهتمام الباحثين ، صحيح أحكامه ومعانيه
 .على ما سيتبين -قديما وحديثا دراسة وتأليفا 

 :منها، أمور عدة املوضوع هذا لدراسة دفعين وقد
 .توفيق اهلل تعالى ومعونته 
 .رجاء أن أنال شرف محاولة خدمة كتاب اهلل عز وجل 
  أن كثيرا من الكاتبين يهتمون بدراسة الجانب النظري أكثر من اهتمامهم

ولذا أردت في هذه الدراسة جمع شتات ما دونوا في ، بالجانب التطبيقي
 الجانب التطبيقي مع التوجيه قدر المستطاع.

 نصوص الذكر الحكيم. بيان وجه الحق في دعوى النسخ في كثير من 
 .الرد على من أنكر وجود النسخ في القرآن الكريم 

 على مقدمة ومطلبني وخامتة. ة:وقد اشتملت هذه الدراس

 .فقد اشتملت على أسباب اختيار الموضوع المقدمةأما 

، فقد تناولت فيه الجانب النظري من تعريف النسخ :وأما المطلب األول
، األخرى والفرق بينه وبين بعض المصطلحات، وأقسامه، وحكمته، وأهميته
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 ... وهكذا

فيه اآليات التي تكلموا فيها بالنسخ  وأما الجانب التطبيقي فقد تناولت
ثم ، ثم أتبعته برأي القائلين بخالفه عارضا لوجهة نظر القائلين بالنسخ أوالا 

 .بالرأي الراجح

 والمقترحات. واهلل الموفق.فقد تناولت فيها أهم النتائج ، الخاتمةوأما 
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 األول لطب امل

 :على ملتويش

 وجه الحاجة إلى دراسته - 1

 تعريفه - 2

 النسخ والبيان  الفرق بين - 3

 الفرق بين النسخ والتخصيص - 4

 الفرق بين النسخ والنسء - 5

 الفرق بين النسخ والبداء - 6

 شروط النسخ - 7

 أركان النسخ - 8

 حكم النسخ - 9

 طرق معرفة الناسخ والمنسوخ - 10

 أقسام النسخ - 11

 الحكمة من النسخ - 12

 اآليات التي قيل بنسخها - 13

 ؟ ما وجه احلاجة إىل معرفة النسخ 

والجواب: نقول: موضوع النسخ من أهم موضوعات علم علوم  -
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 -عز وجل  -نظرا الرتباطه بمدى الفهم الصحيح لكتاب اهلل ، القرآن الكريم
ولذا فإن هذا الموضوع من أقدم موضوعات علوم القرآن التي نالت اهتمام 

وشددوا ، ونبهوا على ضرورة العناية به، وكتبوا فيه، فتكلموا عنه، العلماء
  النكير على من يتكلم في شأن تفسير القرآن بدون أن يحيط به علما

، يقول اإلمام القرطبي: "معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة
لما يترتب عليه ، وال ينكره إال الجهلة األغبياء، يستغني عن معرفته العلماء ال

 ومعرفة الحالل من الحرام.، من النوازل في األحكام

:  فقال، مر بقاص، أخرج عبدالرزاق عن معمر قال: بلغني أن عليا 
قال: ومر « هلكت وأهلكت»قال: ال قال: « ؟ أتعرف الناسخ من المنسوخ»

 وعن (1)بل أنت أبو اعرفوني(»قال: أبو يحيى قال: « ؟ ما كنيتك»قال: بآخر 
، المسجد فإذا رجل يخوف الناس أبي البختري قال: دخل علي 

لكنه ، فقال: ليس برجل يذكر الناس، قالوا: رجل يذكر الناس ؟ فقال: ما هذا
 فأرسل إليه فقال: أتعرف الناسخ من، يقول: أنا فالن ابن فالن فاعرفوني

وفي رواية  (2)وال تذكر فيه، فاخرج من مسجدنا :قال، ال :فقال ؟ المنسوخ
                                                 

باب ذكر القصاص حديث رقم  -أخرجه عبدالرزاق في المصنف في كتاب الجمعة ( 1)
 184، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في باب من له حق الفتوى حديث رقم 5407

حديث رقم  باب ذكر القصاص كتاب الجمعةبنحوه في المصنف في  عبدالرزاقأخرجه ( 2)
لناشر: شركه أبناء شريف 2ا5وابن الجوزي مسندا في ناسخ القرآن ومنسوخه ص5407

ذكره المتقي الهندي في كنز و 2001 -هـ  1422الطبعة: األولى،  بيروت -األنصارى 
 -القصاص  -ومة والمباحة العمال في سنن األقوال واألفعال في فصل في العلوم المذم

مؤسسة الرسالة الطبعة  -تحقيق بكري حياني وصفوة السقا  29449حديث رقم 
═ 
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. وعن (1)قال: هلكت وأهلكت، قال: ال ؟ أخرى: أعلمت الناسخ والمنسوخ
، وقال يا قاص، فضربه برجله، مزاحم قال: مر ابن عباس بقاصبن  الضحاك

قال: أوال  ؟ قال: وما الناسخ من المنسوخ ؟ هل تعلم الناسخ من المنسوخ
 .(2)قال: هلكت وأهلكت، قال: ال ؟ تعرف

أنه قال في قوله تعالى: )يُْؤِتي اْلِحْكَمَة  وروي عن ابن عباس  
ا(َمْن َيَشاُء َوَمْن يُْؤَت اْلِحْكَمَة فَ  ا َكِثيرا َقْد أُوِتَي َخْيرا

، قال: ناسخه ومنسوخه (3)
ومن أبرز من ألف ، (4)وحرامه وحالله، ومقدمه ومؤخره، ومحكمه ومتشابهه

 :فيه

 .(5)السدوسي دعامةبن  قتادة - 1

 .(6)سالمبن  القاسمأبو عبيد  - 2
                                                 

═ 

 م1981هـ/1401الخامسة، 

 5407باب ذكر القصاص حديث رقم  -أخرجه عبدالرزاق في مصنفه في كتاب الجمعة ( 1)

تحقيق:  185أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في باب من له حق الفتوى حديث رقم ( 2)
الكويت، والطبراني  -د. محمد ضياء الرحمن األعظمي دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي 

 .10603عباس برقم بن  معجم عبداهلل -في المعجم الكبير 
 269: آية البقرةسورة ( 3)
، 2822، وأخرجه ابن أبي حاتم عند تفسير اآلية برقم 1/373في تفسيره  أسنده البغوي( 4)

 وذكره ابن كثير وابن الجوزي وابن أبي حاتم كل منهم عند تفسيره لآلية

، أبو الخطاب البصري ثقة ثبت يقال ولد أكمه، وهو (5)دعامة السدوسيبن  هو قتادة( 5)
 هـ(. 188)توفى سنة له كتاب يسمى الناسخ والمنسوخ تابعي 

سالم الخزاعي. مولى لألزد من أبناء خراسان، وكان مؤدبا، بن  هو أبو عبيد القاسم( 6)
═ 
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 . (1)أبو داود السجستاني - 3

 . (2)أبي طالببن  مكي - 4

 .(3)أبو جعفر النحاس - 5

                                                 
═ 

مالك، ولم يزل معه ومع ولده، وحج بعدما بن  نصربن  وولي قضاء طرسوس أيام ثابت
بحر الجاحظ: ومن بن  قدم من بغداد، وبعدما صنف من كتبه ما صنف. قال عمرو

لمحدثين، ومن النحويين والعلماء بالكتاب والسنة، والناسخ المعلمين، ثم الفقهاء وا
هـ(.طبقات النحويين  223والمنسوخ، وبغريب الحديث، وإعراب القرآن. توفي سنة )

الحسن الزبيدي األندلسي، تحقيق بن  ( لمحمد50واللغويين )سلسلة ذخائر العرب 
 دار المعارف -الطبعة الثانية  -محمد أبو الفضل إبراهيم 

له كتاب يسمى الناسخ األسعث أبو داود السجستاني صاحب السنن بن  هو سليمان( 1)
 (132توفى سنة خمس وسبعين ومائتين. )تقريب التهذيب والمنسوخ 

مختار أبو محمد القيسي، القيرواني، نزيل بن  محمدبن  أبي طالب حموشبن  هو مكي( 2)
قرطبة، المقرئ، المفسر، الفقيه، النحوي، اللغوي، األديب، المتفنن، الصالح، يقال: كان 

، وكتاب -في التفسير  -مجاب الدعوة. له تآليف كثيرة جليلة، منها: كتاب الهداية 
ه، واإليجاز في الكشف في وجوه القراءات، وكتاب اإليضاح في ناسح القرآن ومنسوخ

هـ(.. انظر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية، د.  313ناسخ القرآن ومنسوخه. توفي سنة )
قاسم علي سعد دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، دبي الطبعة األولى، 

 م 2002 -هـ  1423

المصري يونس المرادى أبو جعفر النحاس النحوي بن  إسماعيلبن  محمدبن  أحمد( 3)
كان من أهل العلم بالفقه والقرآن، له مصنفات في القرآن؛ منها: كتاب اإلعراب، وكتاب 
المعاني، وكتاب اشتقاق أسماء اهلل.وله كتاب تفسير أسماء اهلل عز وجل، . وله ناسخ 

هـ. وذكر أنه جلس على درج المقياس 1323القرآن ومنسوخه وهو كتاب مطبوع سنة
═ 
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 (1)سالمة.بن  اهلل هبة - 6

 «أحكام القرآن»صاحب كتاب ، (2)ابن العربي - 7
                                                 

═ 

هو فى مده وزيادته، ومعه كتاب العروض، وهو يقطع منه بمصر على شاطئ النيل و
بحرا، فسمعه بعض العوام، فقال: هذا يسحر النيل، حتى ال يزيد، فتغلو األسعار، ثم دفعه 

هـ ينظر إنباه الرواة على 338توفي سنة ب في المد، فلم يوقف له على خبر.برجله، فذه
 -الفضل إبراهيم دار الفكر العربي  أنباه النحاة لجمال الدين القفطي تحقيق محمد أبو

 م.1982 -هـ  1406بيروت الطبعة األولى،  -القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية 
علي أبو القاسم الضرير المقرىء المفسر النحوي بن  نصربن  سالمةبن  هبة اهلل( 1)

 البغدادي: كان من أحفظ الناس لتفسير القرآن والنحو والعربية، وكانت له حلقة في
جامع المنصور ببغداد. له عدة مصنفات منها: كتاب الناسخ والمنسوخ. والمسائل 
المنثورة في النحو والتفسير. مات هبة اهلل في رجب سنة عشر وأربعمائة. ينظر: معجم 
األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب لياقوت الحموي تحقيق إحسان عباس دار 

 م 1993 -هـ  1414ألولى الغرب اإلسالمي، بيروت الطبعة ا
محمد اإلشبيلي برع في األدب بن  اهلل عبدبن  هو العالمة الحافظ القاضي أبو بكر محمد( 2)

والبالغة، وبعد صيته. وكان متبحرا في العلم، ثاقب الذهن، عذب العبارة، موطأ 
األكناف، كريم الشمائل، كثير األموال، ولي قضاء إشبيلية فحمد وأجاد السياسة وكان ذا 
 شدة وسطوة ثم عزل فأقبل على التصنيف ونشر العلم، وكان أبو بكر أحد من بلغ رتبة
االجتهاد فيما قيل. قال ابن النجار: حدث ببغداد بيسير، وصنف في الحديث والفقه 
واألصول وعلوم القرآن واألدب والنحو والتواريخ، واتسع حاله وكثر إفضاله ومدحته 
الشعراء وعلى إشبيلية سور أنشأه من ماله. قال ابن بشكوال: توفي ابن العربي بالعدوة 

الث وأربعين وخمسمائة. وفيها أرخه الحافظ ابن المفضل بفاس في ربيع اآلخر سنة ث
والقاضي ابن خلكان، وفي تاريخ ابن النجار في نسخة نقلت منها: سنة ست وأربعين؛ 

 -لبنان -، دار الكتب العلمية بيروت4/63واألول الصحيح. تذكرة الحفاظ للذهبي 
═ 
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 .(1)ابن الجوزي - 8

 واضعه: 

هو واضع علم الناسخ  اإلمام الشافعي  أن علىالعلماء  أكثر
: ال نعلم أن جاء بعد الزهري من تصدى لفن يقول الهمداني، والمنسوخ

وخصصه إال ما يوجد من بعض ، وأمعن فيه، ولخصه، الناسخ والمنسوخ
حتى جاء أبو ، اإليماء واإلشارة في عرض الكالم عن أسماء آحاد األئمة

، وكشف أسراره، فإنه خاض تياره إدريس الشافعي بن   محمداهلل عبد
(2)ورتب أبوابه، واستفتح بابه، واستخرج دفينه، وأروى معينه

 

بن  اهلل عبدقدمت من مصر فأتيت أبا  :وارةبن  مسلمبن  قال محمد: ثم يقول

                                                 
═ 

 م1998 -هـ1419الطبعة األولى 

بن  عبيد اهللبن  عليبن  محمدبن  أبي الحسن علين ب الرحمن هو أبو الفرج عبد( 1)
أبي بن  جعفر الجوزي ينتهي نسبه إلى محمدبن  محمدبن  أحمدبن  حمادىبن  اهلل عبد

بكر الصديق، رضي اهلل عنه، الفقيه الحنبلي الواعظ الملقب جمال الدين الحافظ؛ كان 
ون عديدة، منها: عالمة عصره وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ. صنف في فن

أخبار الرسوخ بمقدار الناسخ والمنسوخ، وهو مطبوع مع كتاب مراتب المدلسين البن 
حجر. وزاد المسير في علم التفسير، والمنتظم في التاريخ، والموضوعات وتوفي ليلة 
الجمعة ثاني عشر شهر رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة ببغداد ودفن بباب حرب. 

، تحقيق إحسان عباس دار 3/142ان وأنباء أبناء الزمان البن خلكان جينظر: وفيات األعي
 بيروت -صادر 

ط دائرة المعارف  3ص -االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار ألبي بكر الهمداني ( 2)
 هـ 1359حيدر آباد، الدكن الطبعة: الثانية،  -العثمانية 
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 :ال. قال :قلت ؟ فقال لي: كتبت كتب الشافعي ، حنبل أَُسل ُِم عليه
 فربما ما علمنا المجمل من المفسر وال ناسخ حديث رسول اهلل 

 .من منسوخه حتى جالسنا الشافعي 

ذو ، علم جليل :ومنسوخه ثم إن ناسخ حديث رسول اهلل 
، وتاهت في الكشف عن مكنونه النفوس، دارت فيه الرؤوس، غور وغموض

من طريق ولم يحصل ، وقد توهم بعض من لم يحظ من اآلثار إال بآثار
ومن أمعن النظر في ، غير كثير، يسير األخيار إال األخبار أن الخطب فيه

في األحكام المنقولة عن النبي  -رضوان اهلل عليهم  -اختالف الصحابة 
 (1)اتضح له ما قلناه 

، ولهذا فقد اعتبر العلماء علم الناسخ والمنسوخ من أهم علوم القرآن
 عمدة العلوم.وكذلك أصول الفقه هو ، والتفسير

 ونستطيع أن نجمل أهمية هذا العلم فيما يأتي: 

وعلى وجه الخصوص ، معرفته من األهمية بمكان الموضوع هذاإن  - 1
 للمشتغلين بعلم التفسير وعلم الفقه.

تكمن أهمية العلم به أنه إذا لم يكن ، فبالنسبة للمشتغلين بعلم التفسير -
بفهم آيات  إشكاليات كثيرة فيما يتعلقالمفسر ملما بهذا الموضوع سيقع في 

وقد يحكم على ، فقد يتوهم وجود تعارض واختالف بين آياته، القرآن الكريم
 وليست كذلك.، آيات بالنسخ

                                                 

 3المرجع السابق ص( 1)
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وفيما يتعلق بعلم الفقه تكمن أهمية العلم بالنسخ في أن الفقيه إذا لم  - 2
ويترك ، يكن متمكنا من هذا الموضوع قد يفتى بالحكم المنسوخ

 . (1)كما في آيتي العدة مثال، الحكم الناسخ

، في معرفة هذا الموضوع إظهار لمرونة الشريعة اإلسالمية - 3 
 وصالحيتها لكل زمان ومكان.

داللة على طالقة القدرة اإللهية من  :في معرفة هذا الموضوع وأيضا - 4
فينقلهم من حكم كان مناسبا ، حيث إنه سبحانه يراعى مصالح العباد

 .فيما مضى إلى حكم أصبح هو األمثل اآلن

في معرفة هذا الموضوع والتسليم به: إظهار لمطلق التسليم من  وأيضا - 5
المسلم بكمال الحكمة اإللهية حيث ينتقل المسلم من الحكم 

 المنسوخ إلى الحكم الناسخ طائعا مختارا.

ال يزالون و -الرد على كثير من المالحدة والمستشرقين الذين حاولوا  - 6
 -عز وجل  -أن يتخذوا من قضية النسخ سبيال للطعن في كتاب اهلل  -

ووسائل ، وال يفوتنا هنا أن نقول: إن هؤالء بما يملكون من المال
 -والذي يحسن هؤالء استغالله  -والتقدم الصناعي المذهل ، اإلعالم

كل هذا ، مع إحساس المجتمع العربي واإلسالمي بالضعف والتخلف
 جعل الفتراءات هؤالء أثرا سيئا على كثير من المسلمين. 

الشيخ الزرقاني: إن اإللمام بالناسخ والمنسوخ بكشف النقاب  يقول - 7

                                                 

 بينهماعلى القول بالنسخ ( 1)
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ويطلع اإلنسان على حكمة اهلل في تربيته ، عن سير التشريع اإلسالمي
وابتالئه للناس مما يدل داللة واضحة على أن ، وسياسته للبشر، للخلق
، محمد النبي األمي ال يمكن أن تكون المصدر لمثل هذا القرآننفس 

 .(1)وال المنبع لمثل هذا التشريع إنما هو تنزيل من حكيم حميد

 ؟ فما تعريفه، وإذا كان النسخ بهذه المثابة

  تعريف النسخ 

  :يطلق النسخ في كالم العرب على وجوه - 

ومنه نسخت الشمس ، إبطال الشيء وإزالته مع إقامة غيره مكانه: األول
وهو معنى قوله تعالى: ﴿َما َنْنَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو ، الظل إذا أذهبته وحلت محله
 .(2)نُْنِسَها َنْأِت ِبَخْيٍر ِمْنَها أَْو ِمْثِلَها﴾

أي تحولت من ، (3)وفي صحيح مسلم: )لم تكن نبوة قط إال تناسخت(
والنسخ أن تزيل أمرا كان من يعني أمر األمة. قال ابن فارس: ، حال إلى حال

كاآلية تنزل بأمر ثم ينسخ بأخرى. وكل ، قبل يعمل به ثم تنسخه بحادث غيره
والشيب الشباب. ، يقال: انتسخت الشمس الظل، فقد انتسخه، شي خلف شيئا

، وأصل الميراث قائم لم يقسم، وتناسخ الورثة: أن تموت ورثة بعد ورثة
                                                 

 .2/136مناهل العرفان، للزرقاني،  (1)
 106سورة البقرة آية: ( 2)

كتاب الزهد والرقائق في صحيحه جزءا من حديث طويل في أوائل  مسلم أخرجه اإلمام (3)
، 17575برقم غزوان بن  عتبة وأحمد في مسنده في حديث(.2967، رقم )4/2278

 11790بدون ذكر الباب برقم  كتاب الرقائقوالنسائي في السنن الكبرى في 
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 .(1)وكذلك تناسخ األزمنة والقرون

نسخت الريح  :كقولهم، إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه :الثاني
ُ  :ومن هذا المعنى قوله تعالى، األثر ْيَطاُن ثُمه يُْحِكُم اهلله ُ َما يُْلِقي الشه )َفَيْنَسُخ اهلله
 .(3)" أي يزيله فال يتلى وال يثبت في المصحف بدله (2)آَياِتِه(

، نقل ما في الصورة مع بقاء األصليطلق النسخ ويراد منه : الثالث
 :أي نقلته ما فيه إلى كتاب آخر. يقول األزهري، نسخت الكتاب :كقولهم

 والنسخ اكتتابك كتابا عن كتاب حرفا بحرف.

ألنه قام ، والمكتوب منه نسخة، فاألصل نسخة، تقول: نسخته وانتسخته
ِإنها ُكنها  .عن ابن عباس في قوله عز وجل:(4)مقامه والكاتب ناسخ ومنتسخ

قال ابن عباس: ألستم قوما عربا هل تكون  :قال (5)َنْسَتْنِسُخ ما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن(
 (6)النسخة إال من أصل قد كان قبل ذلك

 تعريف النسخ اصطالحا: -

وما من تعريف منها ، تعددت أقوال العلماء في تعريف النسخ اصطالحا
                                                 

 .5/340انظر: مقاييس اللغة، البن فارس،  (1)
 52سورة الحج آية: ( 2)

 .1/190، والمحرر الوجيز، 2/62انظر: تفسير القرطبي،  (3)
 84/ 7تهذيب اللغة ( 4)

 29سورة الجاثية آية: ( 5)

والطبري بلفظ ، 17سالم في كتابه الناسخ والمنسوخ صبن  أخرجه أبوالقاسم عبيد( 6)
 ط دار المعرفة. 95/ 25مقارب في تفسيره لآلية من سورة الجاثية. جامع البيان 



 وعلوم القرآنالتفسري 

 209 م2019هـ / 1441العدد الثاني: ربيع األول    

، أو الموازنة بينها، هذه األقوالولسنا بصدد استعراض ، خال من اعتراض
نختار  وحيث كان األمر كذلك فإنا، حيث إن هذا ليس محل بحثنا، ونقدها

 -رحمه اهلل  -وهو تعريف ابن الحاجب ، أقرب هذه األقوال إلى الصواب
 .(1)بدليل شرعي متأخر، فقد عرفه بأنه: رفع الحكم الشرعي

، ال رفعه هو، المكلفين ومعنى رفع الحكم الشرعي قطع تعلقه بأفعال -
ومعنى قطع تعلقه بأفعال المكلفين: عدم ، والواقع ال يرتفع، فإنه أمر واقع

 مطالبة المكلفين به بعد النسخ.

والحكم الشرعي هو خطاب اهلل المتعلق بأفعال المكلفين إما على  -
 أو التخيير...إلخ ، أو الكف، سبيل الطلب

فيشمل ، أو غير متلو، ا متلواوالدليل الشرعي هو وحي اهلل مطلق -
 .(2)والنسخ بهما خالف، واإلجماع ففي نسخهما، أما القياس، والسنة، الكتاب

وقوله: )رفع(: جنس في التعريف خرج عنه ما ليس برفع كالتخصيص  -
 وإنما يقصره على بعض أفراده.، فإنه ال يرفع الحكم

إيجاب العبادات في وقوله: )الحكم الشرعي( قيد أول خرج به ابتداء  -
وذلك كإيجاب الصالة فإنه رافع ، فإنه يرفع حكم العقل ببراءة الذمة، الشرع

وإن ، ومع ذلك ال يقال له نسخ، لبراءة ذمة اإلنسان منها قبل ورود الشرع بها
رفع هذه البراءة ألن هذه البراءة حكم عقلي ال شرعي بمعنى أنه حكم يدل 

                                                 

 .2/489مختصر ابن الحاجب، ومعه بيان المختصر، لألصفهاني،  (1)
 .2/176انظر: مناهل العرفان، للزرقاني،  (2)
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وال يقدح في كونه حكما عقليا أن ، شرععليه العقل حتى من قبل مجيء ال
ِبيَن َحتهى  الشرع جاء يؤيده بمثل قوله تعالى في سورة اإلسراء:. ﴿َوَما ُكنها ُمَعذ ِ

﴾  .(1)َنْبَعَث َرُسوالا

والعالقة بين المعنى االصطالحي والمعنى اللغوي األول والثاني  -
إال أنهما  -هو المنسوخ  -واضحة ألن في كل منهما إزالة ومحوا لشيء 

وهذا هو ، يفترقان في أن األول منهما فيه إزالة ألمر مع إقامة غيره مكانه
وهو المسمى ، ما الثاني ففيه إزالة ألمر دون إقامة غيره مكانهأو، الناسخ

فالعالقة بينه وبين المعنى ، بخالف المعنى الثالث وهذا، بالنسخ بدون بدل
وهذا المعنى ، على اإلزالة والمحواالصطالحي غير واضحة ألن النسخ قائم 

 قائم على تكثير الشيء وتعديده.

 :وقفتان مع تعريف النسخ -

 لنا مع تعريف النسخ وقفتان:

إال في  يفيد أن النسخ ال يكون ظاهر هذا التعريف :نقول :األولى
 وال يتوجه إلى نسخ التالوة.، خصوص الحكم فقط

الحكم الثابت بالنص والمقصود هنا من تعريف النسخ هو: رفع 
 أو رفع تالوة النص والحكم الثابت به معا.، القرآني

وهو ، وعلى هذا يكون معنى نسخ تالوة النص: نسخ حكم من أحكامه
وغير ذلك من وجوه األحكام ، وصحة الصالة به، رفع اإلثابة على ترتيله

                                                 

 .177 - 2/176المصدر السابق،  (1)
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 للنص القرآني.

 :النسخ : ويمكن أن يقال في تعريف النسخ خروجا من هذا اإلشكال
 أو هما معا بخطاب شرعي متأخر.، رفع الحكم أو التالوة هو

يعتمد على اإلزالة  الناظر في تعريف النسخ يالحظ أن النسخ :الثانية
، العموم :والمحو بغض النظر عن أن يكون المقصود من المحو واإلزالة

وهذا هو المقصود ، والشمول بحيث يشمل كل من يصدق عليهم اللفظ تماما
أو أنه يمكن أن يكون  -وهو الحق هنا  -، النسخ في عرف المتأخرينمن 

وهو المقصود من النسخ ، المقصود من المحو واإلزالة ما يشمل الجزء فقط
ومن ، كثير من المفسرين عليههو ما وهذا المعنى الثاني ، في عرف المتقدمين

آيات كثيرة فقالوا بنسخ ، بعض العلماء في القول بالنسخ فقد توسع أجل هذا
اعتمادا منهم على المفهوم الواسع لكلمة )نسخ( حيث ، ال دليل على نسخها

ويشمل كذلك ، بحيث يشمل اإلبطال الكلي، أطلقوا النسخ على مطلق إبطال
ومن أمثلة ذلك: ، ولذلك حكموا على آيات كثيرة بالنسخ، اإلبطال الجزئي

ا َرَزْقَناُهْم  :قوله تعالى إن هذه اآلية وأمثالها قد نسخت  :. قيل(1)يُْنِفُقوَن()َوِممه
، ألن اآلية عامة في النفقات الواجبة، وليس ذلك بسديد، بآية فرض الزكاة

فمن أين يأتي ، وهي بهذا ال تعارض آية فرض الزكاة، والمندوبة والمباحة
 ؟ النسخ

وجوب الجهاد قد  :أي، ادعاء أن آية السيف :ومن أشهر األمثلة وأهمها

                                                 

 :3آية: سورة البقرة ( 1)
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، (1)نسخت قوله تعالى: )ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهِليَن(
، والصفح عن أذى المشركين، إلى العفو ونحوها من اآليات التي تدعوا

وليس ، كما نجده في تفسير الجاللين وغيره، وهكذا، ومقابلة السيئة بالحسنة
واآليات األخرى تأمر ، الحرب ة الجهاد والشدة في حالألن آي، ذلك مقبوال

فكل من اآليات خاص بوقته ، باإلحسان ومكارم األخالق في حال السلم
 بل هو من قبيل النسء، النسخ فليس ذلك من قبيل، وإذن، المناسب له

 .، ولهذا فإن النسخ ال يطلق إال على اإلبطال الكلي على نحو ما سبق 
قد يكون ذلك من قبيل  وإنما، وأما اإلبطال الجزئي فالصواب أنه ليس بنسخ

ولذلك فالبد من التفريق بين النسخ وهذه ، أو النسء، أو التخصيص، البيان
 .المصطلحات حتى تنجلي الحقيقة

 يقول رحمه اهلل:، وقد وضح ذلك اإلمام الشاطبي في الموافقات فأجاد

ن أن النسخ عندهم في اإلطالق أعم منه والذي يظهر من كالم المتقدمي
وعلى تخصيص ، نسخا :فقد يطلقون على تقييد المطلق ؛ في كالم األصوليين

، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا، نسخا :العموم بدليل متصل أو منفصل
نسخا؛ ألن جميع  :كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر

وهو أن النسخ في االصطالح المتأخر اقتضى ، ذلك مشترك في معنى واحد
وإنما المراد ما جيء به آخرا؛ فاألول ، أن األمر المتقدم غير مراد في التكليف

 والثاني هو المعمول به.، غير معمول به

فإن المطلق متروك الظاهر مع ، وهذا المعنى جار في تقييد المطلق
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فكأن المطلق لم ، و المقيدبل المعمول به ه، مقيده؛ فال إعمال له في إطالقه
وكذلك العام مع الخاص؛ ، يفد مع مقيده شيئا؛ فصار مثل الناسخ والمنسوخ

فلما جاء ، إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ
الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن االعتبار؛ فأشبه الناسخ والمنسوخ؛ إال أن 

، وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص، جملةاللفظ العام لم يهمل مدلوله 
فلما ، والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق، وبقي السائر على الحكم األول

هل إطالق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني لرجوعها إلى سكان كذلك؛ است
 شيء واحد.

وال بد من أمثلة تبين المراد: فقد روي عن ابن عباس أنه قال في قوله 
ْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن نُِريُد( تعالى: )َمْن َكاَن يُِريُد اْلَعاِجَلَة َعجه

إنه ناسخ ، (1)
)َمْن َكاَن يُِريُد َحْرَث اآْلِخَرِة َنِزْد َلُه ِفي َحْرِثِه َوَمْن َكاَن يُِريُد َحْرَث :لقوله تعالى

ْنَيا نُْؤِتِه ِمْنَها(   (2)الدُّ

ومعناه ، مطلقا لمطلق؛ إذ كان قوله: )نُْؤِتِه ِمْنَها( وعلى هذا التحقيق تقييد
، وإال فهو إخبار، اآلية" األخرى: )ِلَمْن نُِريُد(وهو قوله في "، مقيد بالمشيئة

 واألخبار ال يدخلها النسخ.

َعَراُء َيتهِبُعُهُم اْلَغاُوون....( إلى قوله: )َوأَنهُهْم َيُقولُوَن  :وقال في قوله )َوالشُّ
اِلَحاِت  (3) َيْفَعُلون(َما اَل  هو منسوخ بقوله: )ِإاله الهِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصه

                                                 

 18 آية: اإلسراءسورة ( 1)

 20 آية: الشورىسورة ( 2)
 226-224الشعراء: سورة ( 3)
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ا( َ َكِثيرا َوَذَكُروا اهلله
 اآلية. (1)

وقد ذكر ابن عباس في أشياء كثيرة في القرآن فيها حرف  :قال مكي
 االستثناء؛ أنه قال: منسوخ.

بينه ، بالمستثنى منهقال: وهو مجاز ال حقيقة؛ ألن المستثنى مرتبط 
 (2)حرف االستثناء أنه في بعض األعيان الذين عمهم اللفظ األول

 أركان النسخ 

 :للنسخ أركان ثالثة

 :األول: الناسخ

)َما َنْنَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو نُْنِسَها  :الناسخ في الحقيقة هو اهلل سبحانه قال تعالى
ْيَطاُن ثُمه ، (3)َنْأِت ِبَخْيٍر ِمْنَها أَْو ِمْثِلَها( ُ َما يُْلِقي الشه ويقول تعالى )َفَيْنَسُخ اهلله

ُ َعِليٌم َحِكيٌم ( ُ آَياِتِه َواهلله  .(4)يُْحِكُم اهلله

فيقال: آية كذا ، على اآلية على سبيل المجاز ويطلق لفظ الناسخ -
 .نسخت آية كذا

فيقال  ويطلق لفظ الناسخ كذلك على الحكم على سبيل المجاز أيضا -

                                                 

 227الشعراء: سورة  (1)

حسن آل سلمان دار ابن عفان بن  ، حققه أبو عبيدة مشهور344/ 3الموافقات للشاطبي ( 2)
 م1997هـ/ 1417الطبعة األولى 

 106سورة البقرة آية: ( 3)
 52الحج آية: سورة ( 4)
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حكم وجوب صيام رمضان نسخ حكم صيام عاشوراء والثالثة أيام من  :مثال
 كل شهر.

 الثاني: المنسوخ 

فيقال اآلية األخيرة في سورة المزمل ناسخة  أو الحكم.، وهو إما اآلية
نسخ حكم وجوب تقديم الصدقة بين  :ويقال، لآليات في أول ذات السورة

)َيا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا ِإَذا  في قوله تعالى: يدي مناجاة الرسول 
ُموا َبْيَن َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقةا َذِلَك َخْيٌر َلُكْم َوأَْطَهُر َفِإْن َلْم  ُسوَل َفَقد ِ َناَجْيُتُم الره

َ َغُفوٌر َرِحيٌم( بقوله سبحانه ُموا :َتِجُدوا َفِإنه اهلله َبْيَن َيَدْي )أَأَْشَفْقُتْم أَْن ُتَقد ِ
َكاَة  اَلَة َوآتُوا الزه ُ َعَلْيُكْم َفأَِقيُموا الصه َنْجَواُكْم َصَدَقاٍت َفِإْذ َلْم َتْفَعُلوا َوَتاَب اهلله

ُ َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُلوَن ( َ َوَرُسوَلُه َواهلله َوأَِطيُعوا اهلله
(1) 

المنسوخ وهو المكلف الذي ارتفع عنه التكليف : المنسوخ عنه :الثالث
 (2)ووقع عليه التكليف الناسخ.

 شروط النسخ 

 ذكر العلماء للنسخ شروطا ال بد منها لتحققه وهي كالتالي:

كما عرفنا ذلك من تعريف ، ال عقليا، أن يكون المنسوخ حكما شرعيا :أوال 
 )رفع حكم شرعي...(.، النسخ

، كالشرط، فإن كان مقارنا له، أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ :ثانيا

                                                 

 13، 12سورة المجادلة اآليتان: ( 1)
 205 /5، والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 97 /1المستصفى للغزالي بتصرف  (2)
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كما عرف ذلك من ، بل تخصيصا، فال يعتبر نسخا، واالستثناء، والصفة
 .التعريف أيضا

 فال يجوز بالعقل.، أن يكون النسخ بطريق شرعي :ثالثا 

، فإن كان مقيدا بوقت، أو مغيـا بغاية، أن ال يكون المنسوخ مقيدا بوقت :رابعا
ثُمه  ( :كقوله تعالى، ال يعتبر انقضاؤه نسخا له، ثم انتهى ذلك الوقت

َياَم ِإَلى اللهْيِل...( وا الص ِ أَِتمُّ
(1)  

، فال يجوز نسخ أصل التوحيد، أن يكون المنسوخ مما يجوز نسخه :خامسا
وال ما علم بالضرورة من أنه غير قابل للنسخ مما هو من مقاصد 

 الشرائع.

ال يحتاج إلى هذا  :وقد يقال، أن يكون بين الناسخ والمنسوخ تعارض :سادسا
ألنه إذا أمكن الجمع فال  ؛ الشرط؛ ألن هذا من ضرورة تصور النسخ

ولهذا ال يقال: نسخ صوم يوم عاشوراء وجوب ، تعارض كما تقدم
 ووافق رفع فرض غير الزكاة فرض الزكاة.، صوم رمضان

وإال فال ،  النسخ أن يكون في زمن رسول اهلليشترط في  :سابعا 
 .(2)واستقرار التشريع نسخ بعد وفاته

                                                 

 .187:البقرة آيةسورة ( 1)
الدمشقي  التحبير شرح التحرير في أصول الفقه لعالء الدين أبو الحسن المرداوي( 2)

هـ 1421السعودية / الرياض الطبعة األولى،  -مكتبة الرشد  2995/ 6الصالحي الحنبلي 
بتصرف  3/55 وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول للشوكانيم، 2000 -

 .م1999 -هـ 1419تحقق الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي الطبعة األولى 
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 الفرق بني النسخ والبيان 

 :فقالوا، اختلط األمر على بعض أهل العلم فخلطوا بين النسخ والبيان -
ذلك أن ، والصواب أن هناك فرقا بين األمرين، إن النسخ هو تأخير البيان

وأما البيان فهو ، النسخ عبارة عن رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متأخر
 :وبيان ذلك، فيشمل النسخ وغيره، اإلبهام التفسير بعد

، أن البيان يشمل الجمل المبهمة التي لم تفهم معانيها في بداية األمر - 1
َكاَة( :كما في قوله تعالى اَلَة َوآتُوا الزه )َوأَِقيُموا الصه

فلما جاء زمن ، (1)
 التكليف بها بين لنا أحكام ذلك تفصيال.

وقد قضى ، م المأمور بالعمل به في وقتيشمل كذلك الحك البيانأن  - 2
اهلل سبحانه بأنه سيغيره في وقت قد حدده بحكم آخر )وهذا هو 

 النسخ( وعلى هذا فالبيان أعم من النسخ.

 وبالجملة فالفرق بين النسخ والبيان كالتالي:

 ذلك أن كل نسخ  مطلقاا  بين النسخ والبيان عموما وخصوصاا  أن
 وليس كل بيان نسخا.، بيان

 بخالف البيان ، أن النسخ يشترط فيه أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ
 فإنه يكون بالمتأخر وبالمقارن.

 أما البيان فيقع فيهما وفي ، أن النسخ يقع في األوامر والنواهي

                                                 

 43 :البقرة آيةسورة ( 1)
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 .(1)األخبار
 الفرق بني النسخ والنسء 

سبق القول بأن النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي  -
فهو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متأخر لزوال وأما النسء ، متأخر
كاألمر ، ثم يزول السبب، "ما أمر به لسبب :يقول الزركشي في البرهان علته

وبالمغفرة للذين يرجون لقاء اهلل ونحوه من ، بالصبر :والقلة، حين الضعف
ثم نسخه ، والجهاد ونحوها، والنهي عن المنكر، عدم إيجاب األمر بالمعروف

ا هو نسء كما قال تعالى: وإنم، وهذا ليس بنسخ في الحقيقة، لذلكإيجاب 
وفي حال ، فالمنسأ هو األمر بالقتال حين يقوى المسلمون (2)ها﴾أ﴿أو ننس

 .(3)الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على األذى"

وإذن فالنسء هو دوران الحكم مع علته وجودا وعدما بحيث إذا 
وإذا زالت العلة زال الحكم وبالمثال يتضح ، وجدت العلة وجد الحكم

                                                 

بتصرف، تحقيق الشيخ أحمد محمد  97/ 4اإلحكام في أصول األحكام البن حزم ج( 1)
 بتصرف  171شاكر دار اآلفاق الجديدة، بيروت. والآللئ الحسان د / موسى شاهين ص 

دراسة  284 /1فرش سورة القرة  التيسير في القراءات السبعأوردها أبو عمرو الداني في ( 2)
المملكة  -دار األندلس للنشر والتوزيع، حائل  وتحقيق: د. خلف حمود سالم الشغدلي

وأوردها أيضا نجم الدين الواسطي  م 2015 -هـ  1436الطبعة األولى،  العربية السعودية
وعزاها إلى ابن كثير وأبي  235 /1ر في باب الهمز الساكن الكنز في القراءات العشفي 

الطبعة األولى  القاهرة -مكتبة الثقافة الدينية  خالد المشهداني : د. قيحقعمرو ت
 .م1425/2004

 .2/42البرهان في علوم القرآن، للزركشي،  (3)
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من  األكوع قال: قال النبي بن  أخرج البخاري عن سلمة، المقال
وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل ، ضحى منكم فال يصبحن بعد ثالثة

، وأطعموا، َقاَل: )كلوا ؟ قالوا: نفعل يا رسول اهلل كما فعلنا في العام الماضي
 .(1)فأردت أن تعينوا فيهم( ، ن ذلك العام كان بالناس جهدفإ، وادخروا

 فنالحظ هنا وجود حكمين متغايرين: 

وعلة ذلك ، نهى عن االدخار من األضحية بعد اليوم الثالث :األول
 وجود جهد أي فقر ومجاعة مجهدة للمسلمين.

وعلة ذلك وجود سعة ، جواز اإلطعام واالدخار بعد اليوم الثالث :الثاني
 عيش الناس.في 

قال ، فهل هذا من قبيل النسخ، فالحكم الثاني هنا خالف األول تماما
، كلما وجدت علة الحكم األول :بمعنى، وليس نسخا، هذا نسء :العلماء

فإذا زالت ، نؤجل ونرجئ العمل بالحكم الثاني :أي، وننسئ، وجب العمل به
وأرجأنا العمل ، عملنا به، وتحققت علة الحكم الثاني، علة الحكم األول

، جاءت آيات كثيرة :وفيما يتعلق بآي الذكر الحكيم نقول، بالحكم األول
وكذلك ، والصفح عن الذين كفروا، والصبر، تدعوا المسلمين إلى العفو

ثم جاءت آيات أخرى تدعوا إلى ، مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن
بل ، وليس األمر كذلك، هنا نجد كثيرا من المفسرين من يقول بالنسخ، قتالهم

، ألن النسخ ال يجوز العمل بالحكم المنسوخ بعد نسخه، هو من قبيل النسء
                                                 

(، كتاب األضاحي، باب ما يؤكل من لحوم 5249، رقم )5/2115صحيح البخاري،  (1)
 األضاحي وما يتزود منها.



 النسخ يف القرآن الكريم بني النظرية والتطبيق

 220 حولية كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 بخالف النسء. يقول اإلمام الزركشي: 

"وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في اآليات 
بل هي من ، وليست كذلك، اآلمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف

أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة توجب ذلك  :ىبمعن، المنسأ
 :إنما النسخ، وليس بنسخ، ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر، الحكم

وإلى هذا أشار الشافعي في  :قال الزركشى، اإلزالة حتى ال يجوز امتثاله أبدا
اإلذن  ثم ورد، الرسالة إلى النهي عن ادخار لحوم األضاحي من أجل الرأفة

حتى لو فاجأ ، بل من باب زوال الحكم لزوال علته، فلم يجعله منسوخا، فيه
﴿يَا  :تعلق بأهلها النهي. ومن هذا قوله تعالى، أهل ناحية جماعة مضرورون

ُكْم َمْن َضله ِإَذا اْهَتَدْيُتْم﴾  أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا َعَلْيُكْم أَْنُفَسُكْم اَل َيُضرُّ
اآلية كان (1)

والنهي عن ، وجب األمر بالمعروف، ذلك في ابتداء األمر فلما قوي الحال
ثم لو فرض وقوع الضعف كما أخبر النبي ، والمقاتلة عليه، المنكر
 )عاد ، (2)في قوله: )بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ

وإعجاب ، وشحا مطاعا، : )فإذا رأيت هوى متبعاوقوله ، الحكم
أنزل ، وهو سبحانه وتعالى حكيم (3)فعليك بخاصة نفسك، يهكل ذي رأي برأ

                                                 

 105سورة المائدة آية: ( 1)
، 1/130كتاب اإليمان، باب بيان أن اإلسالم بدأ غريبا.، في صحيحه في  مسلمأخرجه  (2)

، والترمذي في 3784مسعود برقم بن  وأحمد في المسند مسند عبداهلل(، 145رقم )
 2629برقم  أبواب اإليمان باب ما جاء أن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريباالسنن في 

 2797برقم  اإلسالم بدأ غريباكتاب الرقاق باب: إن والدارمي في سننه في 
وقال 4341باب األمر والنهي برقم  -أخرجه أبو داود في السنن في كتاب المالحم ( 3)

═ 
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، رأفة بمن تبعه، حين ضعفه ما يليق بتلك الحال على نبيه 
، وأظهره، فلما أعز اهلل اإلسالم، إذ لو وجب ألورث حرجا ومشقة، ورحمة
أنزل عليه من الخطاب ما يكافئ تلك الحالة من مطالبة الكفار ، ونصره

أو القتل إن لم ، أو اإلسالم، الجزية إن كانوا أهل كتاب أو بأداء، باإلسالم
، أعني المسالمة عند الضعف-ويعود هذان الحكمان ، يكونوا أهل كتاب

وليس حكم المسايفة ناسخا لحكم ، بعود سببهما -والمسايفة عند القوة 
 . (1)بل كل منهما يجب امتثاله في وقته، المسالمة

 الفرق بني النسخ والتخصيص 

قد سبق  :أقول، الفرق بينهما من خالل معرفة معنى كل منهما يتضح
وأما ، تعريف النسخ بأنه رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متأخر

أو أفراد ، أن يخص فرد :بمعنى، التخصيص فهو قصر العام على بعض أفراده
من  كما خص النبي ، بحكم من األحكام، من بين سائر النوع

وبإباحة نكاح ، في آن واحد، جمع بين أكثر من أربعةبين سائر األمة بجواز ال
                                                 

═ 

أبي حكيم مختلف فيه، ورجحنا في "تحرير التقريب" أنه صدوق بن  محققه: حسن. عتبة
جارية اللخمي روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في "الثقات"، بن  حسن الحديث، وعمرو

وحسن الترمذي حديثه هذا، وأبو أمية الشعباني روى عنه جمع وذكره ابن حبان في 
محمد كاِمل قره بللي دار الرسالة العالمية  -"الثقات". السنن: تحقيق: شعيب األرنؤوط 

معجم أبي أمية  -عجم الكبير م والطبراني في الم 2009 -هـ  1430الطبعة األولى 
، والترمذي في كتاب التفسير باب: ومن سورة المائدة 587الشعباني، عن أبي ثعلبة برقم 

 وقال أبوعيسى: هذا حديث حسن غريب.  3058برقم 

 .43 - 2/42البرهان في علوم القرآن، للزركشي،  (1)
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وكما خص بنو هاشم وبنو المطلب بحرمة الصدقة ، الهبة له من دون مهر
وهكذا. وإذن فالنسخ رفع حكم قد ثبت ، عليهم من بين فقراء المسلمين

أما التخصيص فإنه ال يتضمن رفع حكم ثابت في ، بحكم آخر بدليل متأخر
 كنه يتضمن تبيين اختصاص اللفظ ببعض المسميات.ول، علم اهلل تعالى

 يقول الشيخ الزرقاني رحمه اهلل:

، وبالنظر في هذين التعريفين نالحظ أن هناك تشابها قويا بين المعرفين
والتخصيص فيه ما يشبه ، فالنسخ فيه ما يشبه تخصيص الحكم ببعض األزمان

العلماء في  ومن هذا التشابه وقع بعض، رفع الحكم عن بعض األفراد
زاعما أن كل ما نسميه ، فمنهم من أنكر وقوع النسخ في الشريعة، االشتباه

ومنهم من أدخل صورا من التخصيص في باب ، فهو تخصيص، نحن نسخا
 . (1)النسخ فزاد بسبب ذلك في عداد المنسوخات من غير موجب

 منها:، ثم أن النسخ يفارق التخصيص في أمور 

النسخ أن يتأخر الحكم الناسخ في النزول عن الحكم أنه يشترط في  - 1
وقد ، فإنه قد يكون متصال، وال يشترط ذلك في التخصيص، المنسوخ

 وأقواه أن يكون متصال.، يكون منفصال
رفع حكم ثابت بخالف التخصيص فإنه لبيان اختصاص  النسخأن  - 2

 اللفظ ببعض المسميات.
بخالف التخصيص فال ، مور واحدايتأتى فيما إذا كان المأ النسخأن  - 3

 ألن الواحد ال يتأتى تخصيصه.، يتأتى فيه ذلك
                                                 

 .2/145مناهل العرفان، للزرقاني،  (1)
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مع أن ، ألن مدلوله وقتئذ بعض أفراده، أن العام بعد تخصيصه مجاز - 4
وكل ما كان كذلك فهو ، هي المخصص والقرينة، لفظه موضوع للكل

، أما النص المنسوخ فما زال كما كان مستعمال فيما وضع له، مجاز
غايته أن الناسخ دل على أن إرادة اهلل تعلقت أزال باستمرار هذا الحكم 

 وإن كان النص المنسوخ متناوال جميع األزمان.، إلى وقت معين

لم يكن مرادا من العام أصال بخالف ما  بالتخصيصأن حكم ما خرج  - 5
 خرج بالنسخ فإنه كان مرادا من المنسوخ لفظا.

بخالف التخصيص فإنه يكون ، بالكتاب والسنةأن النسخ ال يكون إال  - 6 
اِرُق ، وبغيرهما، بهما كدليل الحس والعقل فقول اهلل سبحانه: )َوالسه

اِرَقُة َفاْقَطُعوا أَْيِدَيُهَما( َوالسه
: "ال قطع قد خصصه قوله  (1)
ُر ُكله َشْيٍء ِبأَْمِر ، (2)إال في ربع دينار فصاعدا وقوله سبحانه: )ُتَدم ِ

َرب َِها(
 .(4)ما شهد به الحس من سالمة السماء واألرض، قد خصصه (3)

                                                 

 38 سورة المائدة آية:( 1)

"تقطع يد  قال: أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: عن عائشة عن النبي ( 2)
، في كتاب الحدود باب قول اهلل تعالى: 2576السارق في ربع دينار فصاعدا، برقم 

اِرَقُة َفاْقَطُعوا أَْيِدَيُهَما( واإلمام مالك في الموطأ في كتاب الحدود  اِرُق َوالسه باب  -)َوالسه
، وأحمد في المسند مسند عائشة برقم 1799؟ برقم  ماال قطع فيه، وفي كم يقطع

، وقال محققه شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.والطبراني 24078
  8710في المعجم األوسط: من اسمه مطلب برقم 

 25سورة األحقاف آية: ( 3)

 -هـ 1414 :بتصرف، الطبعة الثانية 170 /1 ألبي بكر الجصاص األصول في الفصول( 4)
═ 
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  الفرق بني النسخ والبداء 

فالنسخ ، تتضح حقيقة الفرق بينهما من خالل التعريف بكل منهما -
وأما ، كما سبق هو عبارة عن رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي متأخر عنه

 البداء فيطلق على معنيين:

وبدا ، ومنه يقال: بدا عجز فالن: إذا ظهر، الخفاءأحدهما: الظهور بعد 
 (1)﴿يُْخُفوَن ِفي أَْنُفِسِهْم َما اَل يُْبُدوَن َلَك﴾ :ومنه قوله تعالى، إذا طلع :الطلع

َئاُت َما َكَسُبوا﴾ :قال سبحانهو ﴿َوَبَدا َلُهْم َسي ِ
(2). 

قال في القاموس: وبدا له ، وثانيهما: نشأة رأي جديد لم يكن موجودا
ومنه قول اهلل تعالى: ﴿ثُمه ، (3)أي: نشأ له فيه رأي، وبداة، وبداء، في األمر بدوا

أي نشأ لهم في يوسف  (4)َبَدا َلُهْم ِمْن َبْعِد َما َرأَُوا اآْلياِت َلَيْسُجنُنهُه َحتهى ِحيٍن﴾
رأي جديد هو أن يسجن سجنا وقتيا بدليل قوله: )َلَيْسُجنُنهُه َحتهى ِحيٍن( وسواء 
قلنا: إن معناه يدور حول استدراك علم ما كان خفيا مع جواز تقدير العلم به 
أو قلنا: إنه يدور حول ما إذا ظهر لإلنسان رأى جديد لم يكن موجودا قبل 

من  -سبحانه  -ذا أو ذاك فهذا المعنيان في حق اهلل وسواء قيل به، ذلك
                                                 

═ 

الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على روضة نشر وزارة األوقاف الكويتية،  م1994
، مؤسسة الريان 226/ 1بتصرف  البن قدامة المقدسي حنبلبن  مذهب اإلمام أحمد

  للطباعة والنشر والتوزيع.

 154آية:  سورة آل عمران( 1)
 48سورة الزمر آية: ( 2)
 ، باب الواو والياء فصل الباء.1/1629القاموس المحيط، البن فارس،  (3)
 35سورة يوسف آية: ( 4)
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، وال يزال عالما بما كان، فإنه سبحانه وتعالى لم يزل عالما، المحال بمكان
ولم يثبت الحكم على ، لو كان كيف كان يكون، وبما ال يكون، وبما يكون

المكلفين إال وقد كان عالما عند إثباته أنه سينسخه فبطل أن يكون النسخ 
 . (1)أو توصال إلى معرفة شيء لم يكن معلوما، ضيا استدراك علممقت

وهو ما قد صرح به الذكر الحكيم من مثل قوله سبحانه: ﴿َوِعْنَدُه َمَفاِتُح 
اْلَغْيِب ال َيْعَلُمَها ِإاله ُهَو َوَيْعَلُم َما ِفي اْلَبر ِ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإاله 

ٍة ِفي ظُُلَماِت اأْلَْرِض َوال َرْطٍب َوال َياِبٍس ِإاله ِفي ِكَتاٍب َيْعَلُمَها  َوال َحبه
ُ َيْعَلُم َما َتْحِمُل ُكلُّ أُْنَثى َوَما َتِغيُض اأْلَْرَحاُم َوَما َتْزَداُد (2)ُمِبيٍن﴾ ، وقوله: ﴿اهلله

َهاَدِة اْلَكِبيُر اْلُمَتَعالِ َعاِلُم اْلَغْيِب ، َوُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه ِبِمْقَدارٍ  َسَواٌء ِمْنُكْم َمْن ، َوالشه
أََسره اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر ِبِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف ِباللهْيِل َوَساِرٌب ِبالنهَهاِر﴾
. وقوله: (3)

َقْبِل أَْن  ﴿َما أََصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي اأْلَْرِض َوال ِفي أَْنُفِسُكْم ِإاله ِفي ِكَتاٍب ِمنْ 
ِ َيِسيٌر﴾  . (4)َنْبَرأََها ِإنه َذِلَك َعَلى اهلله

، صغر أو كبر: علم اهلل التام بكل شيءتؤكد على اآليات السابقة  :أقول 
 :ومن جملة ذلك، أو مما سيكون، أو مما هو كائن، مما كان، عظم أو حقر

بل من قبل ، علمه سبحانه بالناسخ والمنسوخ أزال من قبل أن يشرعهما لعباده
إال أنه جلت حكمته علم أن الحكم األول المنسوخ منوط ، أن يخلق الخلق

                                                 

 .64 - 1/63اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر،  (1)
 59سورة األنعام آية: ( 2)

 10، 9، 8سورة الرعد اآليات ( 3)

 22سورة الحديد آية: ( 4)
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وعلم بجانب هذا أن الناسخ ، أو مصلحة تنتهي في وقت معلوم، بحكمة
وال ريب ، وبمصلحة أخرى، يجيء في هذا الميقات المعلوم منوطا بحكمة

فهم وتتجدد بتجدد ظرو، أن الحكم والمصالح تختلف باختالف الناس
والنواسخ ، والعباد ومصالحهم، وأن األحكام وحكمها، وأحوالهم

والمنسوخات كانت كلها معلومة هلل من قبل ظاهرة لديه لم يخف شيء منها 
ال ظهور ، والجديد في النسخ إنما هو إظهار اهلل تعالى ما علم لعباده، عليه

ا َكاَن َربَُّك ذلك له على حد التعبير المعروف شؤون يبديها وال يبتديها )َومَ 
َنِسي اا 
(1)(2). 

وتغيير في ، وخالصة هذا أن النسخ تبديل في المعلوم ال في العلم 
وبيان عن بعض ما سبق به علم اهلل ، وكشف لنا، المخلوق ال في الخالق

بخالف البداء بمعنييه ، ولهذا قيل بجوازه، القديم المحيط بكل شيء
 .(3)سبحانهفلذلك قيل باستحالته عليه ، السابقين

 حكم النسخ 

 :في هذه المسألة أربعة مذاهب
                                                 

 64سورة مريم آية: ( 1)
 .2/143انظر: مناهل العرفان، للزرقاني،  (2)
مام إل التلخيص في أصول الفقهوما بعدها بتصرف، و 180/ 2مناهل العرفان للزرقاني ( 3)

اهلل جولم النبالي وبشير أحمد  ق: عبديحق، وما بعدها ت462 / 2بتصرف  الحرمين
 3/109األحكام لآلمدي اإلحكام في أصول  ، وبيروت -دار البشائر اإلسالمية  العمري

 -دمشق -، بيروتالرزاق عفيفي نشر المكتب اإلسالمي تحقيق: عبدوما بعدها بتصرف 
 لبنان
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أن النسخ غير  إلى (1)ذهبت طائفة من اليهود تسمى الشمعونية :األول
ولهم على ذلك ، وافقهم النصارى في ذلكيو، وغير واقع شرعا، ممكن عقال
 عدة شبه:

                                                 

ق. م( من بقايا رجال الكنيس الكبرى،  135الشمعونية: نسبة إلى شمعون الصديق )ت ( 1)
والمؤسس للدولة األسمونية في أيام المكابيين. واشتهر إطالق اسم )الفريسيون( بالعبرية 

الذين )فروشيم( على هذه الطائفة. ومعنى هذا االسم أنهم المفروزون أو المنعزلون 
امتازوا عن العامة. وهم طائفة علماء الشريعة من الربانيين قديما. ويطلقون على أنفسهم 

 اسم )حسيديم( أي: األتقياء و )حبيريم( أي: الزمالء.
أما الربانيون: فهم امتداد لفريسيين في أفكارهم، ويمثلون جمهور اليهود قديما 

ر التلمود التي ألهفها الربانيون وهم وحديثا. وأطلق عليهم هذا اللقب إليمانهم بأسفا
 الحاخاميم أوالفقهاء لهذه الطائفة. ومن أبرزمبادئ هذه الطائفة ما يأتي:

 أنها تعترف بجميع أسفار العهد القديم، وتذهب إلى تأويل النصوص. -أ
 تؤمن بأسفار التلمود. -ب

األرض ليشتركوا في جـ تؤمن بالبعث، وتعتقد أن الصالحين من األموات سينتشرون في هذه 
 ملك المسيح المنتظر، الذي يزعمون أنه سيأتي لينقذ الناس ويدخلهم في اليهودية.

أشد طوائف اليهود عداوة لغيرهم من األمم. وينظرون إلى من عداهم بعين النقص  -د
 واالزدراء وبأنهم حيوانات خلقوا في صورة البشر لخدمة اليهود.

امة األخرى التي تهدف ومن هذه الطائفة نشأت الحركة ا لصهيونية والحركات الهد 
-1445، 366-13/363إلى إخضاع العالم لليهود. )للتوسع: دائرة المعارف اليهودية 

، شاهين مكاريوس، تنقيح األبحاث 119-117، 54، وتاريخ اإلسرائيليين ص 1458
 ، للسموأل المغربي، قاموس174، البن كمونه اليهودي، إفحام اليهود ص 48ص 
، الشهرستاني، 1/212، للباقالني، الملل والنحل187، تمهيد األوائل ص 674ص

 د. أحمد شلبي 229-226البن حزم، اليهودية ص  1/178الفصل
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 الشبهة األولى

لو قلنا بجواز النسخ على اهلل تعالى فإما أن يكون ذلك لحكمة  :يقولون
 وكالهما باطل.، وإما لغير حكمة، ظهرت له لم تكن ظاهرة

يستلزم تجويز البداء والجهل على اهلل  :وذلك ألن االحتمال األول -
 تعالى.

، فألنه يستلزم تجويز العبث على اهلل العليم الحكيم :وأما الثاني - 
فما أدى إليهما وهو ، مستحيلين عليه سبحانه الجهل والعبثوحيث كان 

 جواز النسخ محال كذلك.

 والجواب:

، إن التقسيم الذي ذكرتموه ناقص :أن نقول لهؤالء ومن على شاكلتهم
، وليست اثنين كما ادعيتم كذبا وزورا، ألن االحتماالت في هذه المسألة ثالثة

 :ذلك ألن النسخ

 قبل ذلك. ة كانت معلومة له سبحانهإما أن يكون لحكم :أوال

 .وإما أن يكون لحكمة ظهرت لم تكن ظاهرة :ثانيا

 لغير حكمة. وإما أن يكون، :ثالثا

وهو ما نقول به ، واالحتمال األول الذي أخفيتم وكتمتم هو الحاصل
هنا ألن اهلل تعالى هو العليم الحكيم الذي ال تخفى عليه خافية في األرض 

كالطبيب يأمر  -مع الفارق في التشبيه قطعا  -واألمر هنا ، وال في السماء
مريضه بتناول الدواء ما دام مريضا، ثم ينهاه عنه إذا شفي من مرضه وعاد 
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والمربية تقدم إلى طفلها أخف األغذية من لبن ونحوه دون غيره، فإذا ، سليما
ه إلى وأصبح قادرا على تناول الطعام حرمت عليه المراضع، وانتقلت ب ترعرع

غذاء غير اللبن ونحوه، وهكذا تنتقل به من الخفيف إلى الثقيل، ومن الثقيل 
والمعلم يتعهد تالميذه ، إلى األثقل، تبعا لتدرجه في مدارج القوة والنضج

البادئين بأسهل المعلومات، ثم يتدرج بهم من األسهل إلى السهل، ومن 
بهم إلى أدق السهل إلى الصعب، ومن الصعب إلى األصعب، حتى يصل 

 النظريات، مقتفيا في ذلك آثار خطاهم إلى السمو الفكري والكمال العقلي.

كذلك األمم تتقلب كما يتقلب األفراد في أطوار شتى، فمن الحكمة في 
سياستها وهدايتها أن يصاغ لها من التشريعات ما يناسب حالها في الطور 

 .(1)الذي تكون فيه

  الشبهة الثانية

 القول بجواز النسخ على اهلل تعالى إما: أن يكون مع :يقولون :يقولون
وإما أن يكون مع ، علم اهلل بأن الحكم األول )المنسوخ( مستمر إلى األبد

انقلب ، فإن كان مع علمه بأنه مستمر إلى األبد ثم نسخه .علمه بأنه مؤقت
مع  وإن كان، علمه باستمراره إلى األبد جهال، والجهل عليه تعالى محال

                                                 

ْرقاني  مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبدينظر ( 1) ، وما بعدها 186/ 2العظيم الزُّ
دراسات أصولية في القرآن ، والثالثةبتصرف مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه الطبعة 

مكتبة ومطبعة اإلشعاع ، وما بعدها بتصرف 346 /1 الكريم لمحمد إبراهيم الحفناوي
شرح مختصر الروضة لنجم الدين ، وم 2002 -هـ  1422القاهرة عام النشر:  -الفنية 

 المحسن التركي مؤسسة عبدبن  اهلل تحقيق عبدوما بعدها بتصرف،  266 /2الطوفي 
 م 1987هـ /  1407الرسالة الطبعة األولى، 
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ورد عليه أن المؤقت ، بأنه مؤقت بوقت معين ثم نسخه عند ذلك الوقت علمه
 وهو باطل. ، فإنهاؤه بالنسخ تحصيل حاصل، ينتهي بمجرد انتهاء وقته

أن الحكم المنسوخ كان مع  ن الحاصل هناإ :أن نقول لهم والجواب:
 وبمجيء الحكم الناسخ. ، علم اهلل تعالى بأنه مؤقت بزمن

 الثالثةالشبهة 

وبيان  .واجتماعهما محال، إن النسخ يستلزم اجتماع الضدين :يقولون
والنهي عنه ، ذلك أن األمر بالشيء يقتضي أنه حسن وطاعة ومحبوب هلل

، فلو أمر اهلل بالشيء ثم نهى عنه :يقتضي أنه قبيح ومعصية ومكروه له تعالى
المتضادة في الفعل الجتمعت هذه الصفات ، أو نهى عن الشيء ثم أمر به

 الواحد الذي تعلق به األمر والنهي.

 إن كالمكم يكون صحيحا في احتمالين: :أن نقول لهم :الجواب

إذا ورد األمر والنهي على أمر حسن ال يقبل حسنه القبح  :األول
أو على أمر قبيح ال يقبل قبحه الحسن ، أو األمانة مثال، أو العدل، كالصدق
واألمانة أمور حسنة ، والعدل، فالصدق، الخيانة مثال أو، أو الظلم، كالكذب

والخيانة أمور قبيحة ال تقبل ، والظلم، والكذب، ال يقبل حسنها القبح
لكن النسخ ، فلو جاء النسخ في مثل هذه األمور لكان قولكم صوابا، الحسن

 إذ ال نسخ في مقام األخالق.، قد ورد في غير ذلك

على أمر ، لمأمور واحد، ي من آمر واحدإذا ورد األمر والنه : الثاني
 :وذلك كأن يقول قائل آلخر، كالقيام والقعود مثال، في وقت واحد، واحد
، والنسخ في غير ذلك، وذلك في نفس الوقت، ال تقعد، أو اقعد، ال تقم، قم
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  .(1)إذ يشترط أن يتأخر الناسخ في النزول عن المنسوخ

، وهؤالء يرون أن النسخ جائز عقال، (2)وتسمى العنانية :الطائفة الثانية
 ال وجود له في الشرائع. :أي، لكنه غير واقع شرعا

ويرد عليهم وعلى الشمعونية أيضا بأنهم جميعا يعترفون بوجود النسخ 
قد قال  -سبحانه  -أن اهلل  -بحسب زعمهم  -في التوراة فقد جاء في التوراة 

وأطلقت ذلك ، إني جعلت كل دابة مأكال لك ولذريتك :لسيدنا نوح 

                                                 

ق يحق، وما بعدها بتصرف ت419 /1 مروزى السمعانيللقواطع األدلة في األصول ينظر ( 1)
 نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي

 م1999هـ/1418الطبعة: األولى، 

داود من بغداد في أواخر بن  ة إلى رجل يقال له: عنانالعنانية ويقال لهم: القراؤون: نسب( 2)
(؛ 775-754القرن الثامن بعد الميالد، على عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور )

أي: بعد موسى عليه السالم بنحو عشرين قرنا، ومعنى القراؤون أي المتمسكون بالكتاب 
 ومن عقائدهم: الحاضر.وحده، وال يزال لهذه الفرقة أتباع كثيرون في الوقت 

 التمسك بما جاء في أسفار العهد القديم. - 1
 عدم االعتراف بتعاليم اليهود. -2
 عدم االعتراف بسلطة الحاخامات. -3
 يخالفون سائر اليهود في السبت واألعياد. -4
 ينهون عن أكل الطير والظباء والسمك والجراد، يذبحون الحيوان على القفا. -5
يصدقون عيسى عليه السالم في مواعظه وإشاراته، ويقولون: إنه لم يخالف التوراة  -6

البتة؛ بل قررها ودعا الناس إليها، وهو من بني إسرائيل المتعبدين بالتوراة، ومن 
المستجيبين لموسى عليه السالم؛ إال أنهم ال يقولون بنبوته ورسالته. الملل 

 ير طبعة الحلبيبتصرف يس 2/19والنحل للشهرستاني 
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 لكم كنبات العشب ما خال الدم فال تأكلوه.

ثم إنهم في نفس الوقت يعترفون بأن اهلل سبحانه قد حرم على نبيه 
 وعلى بني إسرائيل كثيرا من الحيوان. موسى 

كان يزوج األخ أخته  كذلك هؤالء وأولئك يقرون بأن آدم 
ثم إنهم يعترفون بأن ذلك قد حرم بشريعة موسى ، البطنشريطة اختالف 
. 

، ومنه االصطياد، وأيضا هم يقرون بأن عمل الدنيا كان مباحا يوم السبت
 ثم حرم اهلل االصطياد على اليهود باعترافهم.

 .فهذا كله يثبت وقوع النسخ بشريعة نبي اهلل موسى 

 :لهم فإنا نقول، وفيما يتعلق بوقوع النسخ في شريعتهم

ثم ، بذبح ولده  أن اهلل أمر إبراهيم -بزعمكم  -جاء في التوراة 
 فهذا اعتراف منهم بوقوع النسخ في الشرائع السابقة.، (1)ال تذبحه :قال له

إن اهلل أمر بني إسرائيل بأن يقتلوا من عبد منهم  :ثم إنهم يقولون -
 فهذا دليل على وقوع النسخ في شريعتهم. .العجل ثم أمر برفع السيف عنهم

 :(2)يقول الشيخ الزرقاني

لم أرسل إال إلى خراف  :أنه قال :أنهم نقلوا عن عيسى في إنجيل متى
فهذا يدل على أن رسالة عيسى رسالة محلية خاصة ، بيت إسرائيل الضالة

                                                 

 3-1 22التكوين التوراة سفر ( 1)

 203/ 2مناهل العرفان( 2)
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اذهبوا إلى  :أنه قال :ثم نقلوا عن عيسى نفسه في إنجيل مرقس، باإلسرائيليين
 .واكرزوا باإلنجيل للخليقة كلها، العالم أجمع

فإذا أحسنا النية باإلنجيلين كان ال مناص لنا من القول  :يقول الشيخ
ويسقط ، ويتساقطان، وإال فإن النصين يتناقضان، بنسخ النص األول بالثاني

لى وما جاز ع، ألنها متماثلة، بل تسقط األناجيل كلها، بسقوطهما اإلنجيالن
 أحد األمثال يجوز على اآلخر.

ثم إن الختان كان فريضة في دين إبراهيم وموسى وعيسى صلوات اهلل  
وسالمه عليهم ولكن الحواريين جاؤوا بعد رفع عيسى فنهوا عن الختان كما 
ثبت ذلك في رسائل الحواريين فإما أن يكون هذا نسخا وإما أن يكون افتراء 

 وكذبا ألنه لم يؤثر عن عيسى كلمة واحدة تدل على نسخ الختان.

وأيضا فإن أكل لحم الخنزير محرم في اليهودية ومضى عهد عيسى  
دون أن يعرف عنه ما يدل على إباحته ولكن الحورايين جاؤوا بعد عروج 
عيسى أيضا فأباحوا لحم الخنزير على زعم المسيحيين فإما أن يكون هذا 

 نسخا وإما أن يكون افتراء وكذبا نحو ما سبق.

، وهذه الفرقة ترى أن النسخ جائز عقال (1)وتسمى العيسوية :الثالثة

                                                 

( المعروف بأبي عيسى األصفهاني، من مواليد يعقوب )عوبديابن  العيسوية أتباع إسحاق (1)
أصفهان ببالد فارس، الذي ادعى النبوة، وبأنه رسول المسيح المنتظر، ثم زعم بأنه هو 
المسيح المنتظر لليهود. وزعم بأن اهلل كلمه وأرسله ليخلص بني إسرائيل من السبي. 

نهزم في معركة الري فلذلك جمع جيشا قوامه عشرة آالف رجل لتحقيق أهدافه. إال أنه ا
وقتل فيها. ويذكر الحبر القرائي القرقشاني أن أبا عيسى ظهر في عهد الخليفة األموي 
═ 
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ليست  شريعة سيدنا محمد  لكنهم يرون أن .وواقع شرعا
ألن رسالة سيدنا محمد  ؛ - -ناسخة لشريعة نبي اهلل موسى 

 من وجهة نظرهم خاصة بالعرب وليست عامة لجميع الناس 

إنه ال سبيل إلى إنكار نبوة محمد؛ ألن اهلل تعالى قد أيده  :يقول هؤالء
وال سبيل أيضا ، بالمعجزات الكثيرة القاهرة، وألن التوراة قد بشرت بمجيئه

                                                 
═ 

م(. ويخالفه الشهرستاني الذي يقول: بأنه كان في 705-685الملك ابن مروان ) عبد
بن  م(. وابتدأ دعوته في زمن آخر ملوك بني أمية مروان754-750زمن المنصور. )

د ) م(. وقد رجحت دائرة المعارف اليهودية قول الشهرستاني على 750-744محم 
 القرقشاني. وأبرز مبادئهم ما يأتي:

ادعى أتباع أبي عيسى له المعجزات. واعتقدوا بأنه حي  لم يمت. وأنه اختفى في كهف  -أ
 وسيظهر ليتم رسالته بإنقاذ اليهود.

حكام اليهودية ضمنها كتابه: أنكر أبو عيسى التلمود. وأدخل تعديالت كثرة على األ -ب
)سفر همصفوت( أي: كتب الوصايا. ومنها: أنه حرم الذبائح كلها، ونهى عن أكل كل 
روح على اإلطالق. وأوجب عشر صلوات على أتباعه. وألغى الطالق وغير ذلك من 

 التشريعات التي خالف بها أحكام التوراة.
، غير أنهم يقولون: بأنهما لم جـ يعترفون بنبوة عيسى عليه السالم ونبوة محمد 

لم يرسل إال إلى  يؤمروا بتبليغ شريعة موسى عليه السالم، بأن محمدا 
 العرب.

وقد بقيت من هذه الطائفة بقية في أصبهان ودمشق والعراق إلى القرن العاشر الميالدي ثم 
 انقرضت.

، 147، اليهودية ص 189، تمهيد األوائل ص 9/77، 184، 1/183دائرة المعارف   
 ط مؤسسة الحلبي2/21الملل والنحل للشهرستاني 
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، ألن ذلك يؤدي إلى انتساخ شريعة إسرائيل بشريعته، إلى القول بعموم رسالته
يعة مؤبدة وشريعة إسرائيل مؤبدة بدليل ما جاء في التوراة من مثل هذه شر

 عليكم ما دامت السموات واألرض، وإنما هو رسول إلى العرب خاصة.

 والجواب:

رسول من  أن نقول لهم إن اعترافكم بأن سيدنا محمدا 
واعترافكم ببشارة التوراة به يفرض عليكم ال ، قد أيده اهلل بالمعجزات، اهلل

وقد جاء فيها ما يفيد أن شريعته ، محالة أن تصدقوه في كل ما جاء في شريعته
 ُقْل َيا أَيَُّها  :قال تعالى، وأنها ناسخة للشرائع قبله، عامة(

َماَواِت َواأْلَْرِض اَل ِإلََه  ا الهِذي َلُه ُمْلُك السه ِ ِإَلْيُكْم َجِميعا النهاُس ِإن ِي َرُسوُل اهلله
ِ وَ  ِ َوَكِلَماِتِه ِإاله ُهَو يُْحِيي َويُِميُت َفآِمنُوا ِباهلله ي ِ الهِذي يُْؤِمُن ِباهلله

َرُسوِلِه النهِبي ِ اأْلُم ِ
ا  :وقال تعالى، (1)(َواتهِبُعوُه َلَعلهُكْم َتْهَتُدونَ  )َوَما أَْرَسْلَناَك ِإاله َكافهةا ِللنهاِس َبِشيرا

ا َوَلِكنه أَ   (2)(ْكَثَر النهاِس اَل َيْعَلُمونَ َوَنِذيرا

ثم ال يصدقونه في  أنهم يؤمنون برسالته  :فدعوى :إذن
 :كما قال تعالى، غير مقبولة ومكابرة، تناقض منهم غير مبرر، القول بعمومها

 (3)()يَُجاِدلُوَنَك ِفي اْلَحق ِ َبْعَد َما َتَبيهَن َكأَنهَما يَُساُقوَن ِإَلى اْلَمْوِت َوُهْم َيْنظُُرونَ 

  :يقول اإلمام الشهرستاني

ومن العجب أن من رأى غيره يصدق ما عنده ويكمله ويرقيه من درجة 
                                                 

 158: األعراف آيةسورة ( 1)
 28: سبإ آيةسورة ( 2)
 6 :األنفال آيةسورة ( 3)
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بل هو ، والنسخ في الحقيقة ليس إبطاال ؟ إلى درجة كيف يسوغ له تكذيبه
، وإما بأزمان، إما بأشخاص :وأحكام خاصة، وفي التوراة أحكام عامة، تكميل

و بداء. كذلك أ، إنه إبطال :وال يقال، وإذا انتهى الزمان لم يبق ذلك ال محالة
 .(1)ها هنا

أن القرآن شريعة اإلسالم ناسخ  :وبذلك ثبت بما ال يدع مجاال للشك
 .لما قبله من الشرائع

وهو مذهب جمهور علماء ، وواقع شرعا، أن النسخ جائز عقال :الرابع
ولهم ، فإنه يسميه تخصيص بزمان، (2)المسلمين باستثناء أبي مسلم األصفهاني

 وأخرى سمعية: على ذلك أدلة عقلية

 أما األدلة العقلية فهي:

وكل ما كان كذلك فهو جائز ، أن النسخ ال محظور فيه عقال :أوال
 .عقال

                                                 

 19/ 2الملل والنحل للشهرستاني طبعة الحلبي ( 1)
نسبة صحيحة أيضا، ألن " الباء " الفارسية تارة تعرب باء ويقال: األصبهاني وهي ( 2)

بحر األصفهاني، من كبار المعتزلة، كان نحويا كاتبا بن  خالصة، وتارة فاء. وهو محمد
بليغا، له كتاب في التفسير سماه: جامع التأويل لمحكم التنزيل، وله: الناسخ والمنسوخ، 

هـ. انظر: فضل االعتزال وطبقات المعتزلة للبلخي  322وكتاب في النحو، توفي عام 
، بغية 35/ 18الحموي  ، معجم األدباء لياقوت323، 299الجبار ص  والقاضي عبد

(، القاموس 55.، المعرب من الكالم األعجمي للجواليقي ص )1/59الوعاة للسيوطي 
 المحيط مادة " أصص ".
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وهو دليل إلزامي للمنكرين أن النسخ لو لم يكن جائزا عقال  :ثانيا 
، لما جوزوا أن يأمر الشارع عباده بأمر مؤقت ينتهي بانتهاء وقته، وواقعا سمعا

ألنه ال ، فليجوزوا هذا، ويقولون بوقوعه سمعا، عقال لكنهم يجوزون هذا
غير أنه لم يكن ، معنى للنسخ إال انتهاء الحكم األول لميقات معلوم عند اهلل

 ثم أعلمنا اهلل إياه بالنسخ وهذا ليس بفارق مؤثر.، معلوما لنا من قبل

 "صوموا إلى نهاية هذا الشهر" مساو :فقول الشارع مثال أول يوم من رمضان
حتى إذا ما ، "صوموا" من غير تقييد بغاية :ألن يقول أول يوم من رمضان

وهذا األخير نسخ ال ، أفطروا :قال أول يوم من شوال، انتهى شهر رمضان
وقد جوز منكروه المثال األول فليجوزوا هذا المثال الثاني ألنه ، ريب فيه
 تساويين.وإال لما كانا م، والمتساويات يجب أن يتحد حكمهما، مساويه

إن المقصود من الشرائع السماوية مراعاة مصالح العباد الدينية  :ثالثا
أو شرعا أن يأمر اهلل عباده ، وحيث كان األمر كذلك فال مانع عقال، والدنيوية

وهو سبحانه بالمنسوخ ، ولمدة ثم يأمر بنسخه لمصلحة أيضا، بأمر لمصلحة
كالطبيب المراعي أحوال المريض وهلل المثل األعلى ، عليم خبير :والناسخ

ثم إذا أتاه ، تناسب حالته حال توقيع الكشف عليه، فيعطيه نوعية من الدواء
وال قائل ، مرة أخرى أعطاه غيرها على حسب ما استجد من أحوال المريض

فاهلل سبحانه وتعالى ، أو مخطئا عندما قرر النوعية األولى، أنه كان جاهال
حسب ، فخطابه يتبدل، ال إله إال هو، وإرادته، تهيراعى ذلك في خلقه بمشيئ

 فإن ذلك محال في جهة اهلل تعالى. ، وعلمه وإرادته ال تتغي ر، مصالح عباده

وواقعا سمعا لما ثبتت رسالة ، أن النسخ لو لم يكن جائزا عقال :رابعا
لكن رسالته العامة للناس ثابتة ، إلى الناس كافة سيدنا محمد 
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إذن فالشرائع السابقة ، والبراهين الساطعة التي يطول شرحها باألدلة القاطعة
وإذن فالنسخ جائز وواقع ، بل هي منسوخة بهذه الشريعة الختامية، ليست باقية

أما مالزمة هذا الدليل فنبرهن عليها بأن النسخ لو لم يكن جائزا وواقعا 
لى إ لكانت الشرائع األولى باقية ولو كانت باقية ما ثبتت رسالته 

 الناس كافة.

 :وأما األدلة السمعية فهي

قوله تعالى: ﴿َما َنْنَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو نُْنِسها َنْأِت ِبَخْيٍر ِمْنها أَْو ِمْثِلها أََلْم  - 1
ِ َشْيٍء َقِديٌر﴾ َ َعلى ُكل  َتْعَلْم أَنه اهلله
فهذه اآلية صريحة في وقوع  .(1)

 النسخ.

، وتأخير اإِلنزال، دلت على جواز النسخيقول اإلمام البيضاوى: " واآلية 
وذلك ألن األحكام ، إذ األصل: اختصاص أن وما يتضمنها باألمور المحتملة

واآليات نزلت لمصالح العباد وتكميل نفوسهم فضال من اهلل ، شرعت
كأسباب المعاش فإن ، وذلك يختلف باختالف األعصار واألشخاص، ورحمة

 . (2)ره"النافع في عصر قد يضر في عصر غي

ُل قالوا ِإنهَما  - 2  َكاَن آَيٍة واهلل أَْعَلُم ِبَما يَُنز ِ ْلَنا آَيةا مه قوله تعالى: ﴿َوِإَذا َبده
قالوا: إن هذه اآلية واضحة كل الوضوح في تبديل  (3)أَنَت ُمْفَتٍر....﴾

والمرفوع إما ، والتبديل يشتمل على رفٍع وإثبات، اآليات واألحكام
                                                 

 106سورة البقرة آية: ( 1)
 .1/99أنوار التنزيل، تفسير البيضاوي،  (2)
 101 آية: النحلسورة ( 3)
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 .(1)وكيفما كان فإنه رفع ونسخ، الحكم وإما، التالوة

قوله تعالى: ﴿َسَيُقوُل السفهاء ِمَن الناس َما والهم َعن ِقْبَلِتِهُم التي  - 3
فاآلية صريحة في أنه قد كان هناك قبلة كانت ثم  (2)َكانُوْا َعَلْيَها...﴾ 

 وما هذا إال عين النسخ.، أمروا بغيرها

وإنما ذلك من قبيل ، القرآنوذهب أبو مسلم إلى أنه ال نسخ في 
 واستدل على ذلك بما يأتي:، التخصيص بالزمان

أن اهلل تعالى وصف كتابه العزيز بأنه ﴿اله َيْأِتيِه الباطل ِمن َبْيِن َيَدْيِه َوالَ  -أ 
 فلو جاز النسخ لكان قد أتاه الباطل. (3)ِمْن َخْلِفِه﴾

َننَسْخ ِمْن آَيٍة( نسخ الشرائع التي قالوا إن المراد من اآلية الكريمة )َما  -ب 
النقل من  :أو المراد بالنسخ، في الكتب القديمة من التوراة واإلنجيل

 وتحويله إلى سائر الكتب.، اللوح المحفوظ

بل على أنه لو وقع ، وقال: إن اآلية السابقة ال تدل على وقوع النسخ -جـ 
 النسخ لوقع إلى خير منه.

، ال تصح إال مع القول بالنسخ د ال نسلم أن نبوة محم -د
 أمرا الناس ألنه من الجائز أن يقال: إن موسى وعيسى 

ثم بعد ذلك ،  بشرعهما إلى زمان ظهور شرع محمد
فعند ظهور شرع محمد  أمر الناس باتباع محمد 

                                                 

 .3/208مفاتيح الغيب، للرازي،  (1)
 142 آية: البقرةسورة ( 2)

 42آية:  فصلتسورة ( 3)
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 وحصل التكليف بشرع محمد ، زال التكليف بشرعهما
 قوله: )ثُمه بل جاريا مجرى ، لكنه ال يكون ذلك نسخا

َياَم ِإَلى اللهْيِل( وا الص ِ أَِتمُّ
والمسلمون الذين أنكروا وقوع النسخ ، (1)

أصال بنوا مذهبهم على هذا الحرف وقالوا: قد ثبت في القرآن أن 
قد بشرا في التوراة واإلنجيل بمبعث محمد  موسى وعيسى 
 ،وإذا كان ، وأن عند ظهوره يجب الرجوع إلى شرعه

كذلك فمع قيام هذا االحتمال امتنع الجزم بوقوع النسخ وهذا األمر 
 .(2)هو االعتراض على اإللزامين المذكورين

والجواب عن األول: أن المراد أن هذا الكتاب ال يدخل إليه التحريف 
وال يكون فيه تناقض أو اختالف ﴿َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر اهلل َلَوَجُدوْا ، والتبديل
  (3)الفا َكِثيراا﴾ِفيِه اخت

ويناقض الواقع ، وأما الثاني والثالث: فإنه تأويل ضعيف ال تقوم به حجة
 فقد ثبت النسخ في كثير من األحكام الشرعية بالفعل كنسخ القبلة مثال.

قد انتهتا بانتهاء  وعن الرابع نقول: إن شريعة موسى وعيسى 
بدليل أن  م ثم بمجيء الناسخ وهو شريعة النبي الخات، زمانيهما

وحيث قد وقع النسخ في  قد بشر به  نبي اهلل عيسى 
 فوقوعه بين شريعة وأخرى ال مشكلة فيه. واهلل أعلم.، الشريعة الواحدة

                                                 

 187 آية: البقرةسورة ( 1)

 .3/206مفاتيح الغيب، للرازي،  (2)
 82 آية: النساءسورة ( 3)
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ألنه ليس يلزم عنه ، والنسخ جائز على اهلل تعالى عقال :يقول ابن عطية
باإلرادة فيلزم وليست األوامر متعلقة ، وال تغيير صفة من صفاته تعالى، محال

بل اهلل تعالى يعلم إلى أي ، وال النسخ لطرو علم، من النسخ أن اإلرادة تغيرت
ويعلم نسخه بالثاني. والبداء ال يجوز على ، وقت ينتهي أمره بالحكم األول

وذلك محال في جهة اهلل ، اهلل تعالى ألنه ال يكون إال لطرو علم أو لتغير إرادة
 .(1)ولذلك لم يجوزوه فضلوا"، خ والبداء واحداوجعلت اليهود النس، تعالى

 الترجيح:

وسالمتها من ، لقوة أدلته، من كل ما سبق يترجح رأي الجمهور
بخالف رأي أبي مسلم فإن أدلته ال تخلو من وجه ضعف ، المعارضة القادحة

، ثم إن الخيرية واألفضلية إنما هي بحسب مراعاة مصالح العباد، كما أسلفنا
 اختالف األحكام شدة وتيسيرا. ال بحسب

 حمل النسخ 

إن تعريف النسخ بأنه رفع حكم شرعي بدليل شرعي يفيد في وضوح 
وذلك موضع اتفاق بين القائلين بالنسخ ، أن النسخ ال يكون إال في األحكام

أما غير هذه ، لكن في خصوص ما كان من فروع العبادات والمعامالت
 الفروع من:

 العقائد. - 1

 أمهات األخالق. - 2

                                                 

 .1/190المحرر الوجيز البن عطية،  (1)
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 أصول العبادات. - 3

 أصول المعامالت. - 4

 مدلوالت األخبار المحضة. - 5

 فال يدخلها نسخ على الرأي السديد الذي عليه جمهور العلماء. 

أما العقائد فألنها حقائق صحيحة ثابتة ال تقبل التغيير والتبديل فبدهي  -1
 أال يتعلق بها نسخ.

ومصلحة الناس في ، حكمة اهلل في شرعها وأما أمهات األخالق فألن -2
أمر ظاهر ال يتأثر بمرور الزمن وال يختلف باختالف  :التخلق بها

 األشخاص واألمم حتى يتناولها النسخ بالتبديل والتغيير.

وأما أصول العبادات والمعامالت فلوضوح حاجة الخلق إليهما  - 3، 4
ة المخلوق بالخالق باستمرار لتزكية النفوس وتطهيرها ولتنظيم عالق

والخلق على أساسهما فال يظهر وجه من وجوه الحكمة في رفعها 
 بالنسخ.

وأما مدلوالت األخبار المحضة فألن نسخها يؤدي إلى كذب الشارع  - 5
في أحد خبريه الناسخ والمنسوخ وهو محال عقال ونقال أما عقال فألن 

قوله سبحانه: الكذب نقص والنقص عليه تعالى محال وأما نقال فمثل 
ِ ِقيالا( ِ َحِديثاا( .(1))َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اهلله  .(2))َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اهلله

                                                 

 122سورة النساء آية: ( 1)

 87 سورة النساء آية:( 2)
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نعم إن نسخ لفظ الخبر دون مدلوله جائز بإجماع من قالوا بالنسخ 
 ولذلك صورتان:

 .إحداهما أن تنزل اآلية مخبرة عن شيء ثم تنسخ تالوتها فقط 

 أن يأمرنا الشارع بالتحدث عن شيء ثم ينهانا أن نتحدث به. :ثانيهما

ودل على أمر ، وأما الخبر الذي ليس محضا بأن كان في معنى اإلنشاء -
، فال نزاع في جواز نسخه والنسخ به، أو نهي متصلين بأحكام فرعية عملية

 ألن العبرة بالمعنى ال باللفظ.

فإن  (1)َرُعوَن َسْبَع ِسِنيَن َدأَباا(مثال الخبر بمعنى األمر قوله تعالى: )َتزْ 
 معناه ازرعوا.

اِني ال َيْنِكُح ِإاله َزاِنَيةا أَْو  ومثال الخبر بمعنى النهي قوله سبحانه: )لزه
اِنَيُة ال َيْنِكُحَها ِإاله َزاٍن أَْو ُمْشِرٌك( ُمْشِرَكةا َوالزه
فإن معناه ال تنكحوا مشركة  (2)

وال زانية بفتح التاء وال تنكحوهما بضم التاء لكن على بعض وجوه 
 االحتماالت دون بعض.

والفرق بين أصول العبادات والمعامالت وبين فروعها أن فروعها هي 
ما تعلق بالهيئات واألشكال واألمكنة واألزمنة والعدد أو هي كمياتها 

ذوات العبادات والمعامالت بقطع النظر عن  :فهي وأما أصولها، وكيفياتها
 الكم والكيف.

                                                 

 47سورة يوسف آية: ( 1)
 3سورة النور آية:  (2) 
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والقول بقصر النسخ على ما كان من قبيل األحكام الفرعية العلمية دون 
سواها هو الرأي السائد الذي ترتاح إليه النفس ويؤيده الدليل وقد نازع في 

 ذلك قوم ال وجه لهم فلنضرب عن كالمهم صفحا:

 .. إال خالف له خط من النظر.راوليس كل خالف جاء معتب

ويتصل بما ذكرنا أن األديان اإللهية ال تناسخ بينها فيما بيناه من األمور 
التي ال يتناولها النسخ بل هي متحدة في العقائد وأمهات األخالق وأصول 
العبادات والمعامالت وفي صدق األخبار المحضة فيها صدقا ال يقبل النسخ 

 ة فهاك ما يأتي من القرآن الكريم:وإن شئت أدل (1)والنقض

ْيَنا  - 1 ى ِبِه نُوحاا َوالهِذي أَْوَحْيَنا ِإَلْيَك َوَما َوصه يِن َما َوصه )َشَرَع َلُكْم ِمَن الد ِ
ُقوا ِفيِه( يَن َوال َتَتَفره

 .(2)ِبِه ِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى أَْن أَِقيُموا الد ِ

)َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإاله نُوِحي ِإَلْيِه أَنهُه ال ِإَلَه ِإاله أََنا  - 2
 .(3)َفاْعُبُدوِن(

َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الهِذيَن ِمْن  - 3 )َيا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الص ِ

                                                 

، وما بعدها بتصرف، وأصول السرخسي بتصرف 211/ 2ينظر مناهل العرفان للزرقاني  (1)
شرح التلويح على بدون تاريخ ورقم الطبعة،  بيروت -دار المعرفة ، وما بعدها، 59/ 2

بدون طبعة وبدون  مكتبة صبيح بمصر، وما بعدها، 64/ 2للتفتازاني بتصرف  التوضيح
 تاريخ
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 .(1)َقْبِلُكْم(

ْن ِفي النه  - 4 ِ )َوأَذ ِ ِ َضاِمٍر َيْأِتيَن ِمْن ُكل  اِس ِباْلَحج ِ َيْأتُوَك ِرَجاالا َوَعَلى ُكل 
َفج ٍ َعِميٍق(
(2). 

5 - )ِ )َوِإْذ َقاَل لُْقَماُن اِلْبِنِه َوُهَو َيِعظُُه َيا بَُنيه ال تُْشِرْك ِباهلله
(3). 

 طرق معرفة الناسخ من املنسوخ: 

والقائل بالنسخ قائل بإبطال ، النسخ رفع حكم شرعي بآخر متأخر عنه
وحيث  أو عن رسوله  -سبحانه  -حكم قد ثبت وروده عن اهلل 

ولذلك فقد اتفق العلماء ، كان األمر كذلك فالبد من طريق يقيني في ذلك
 على طرق ثالثة للنسخ هي:

َوَما َجَعْلَنا اْلِقْبَلَة الهِتي ):األول: النص الصحيح الصريح مثل قوله تعالى
َفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم ُهنه  :وقوله سبحانه، (4)َعَلْيَها( ُكْنَت  َياِم الره

)أُِحله َلُكْم َلْيَلَة الص ِ
ُ أَنهُكْم ُكْنُتْم َتْخَتانُوَن أَْنُفَسُكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم  ِلَباٌس َلُكْم َوأَْنُتْم ِلَباٌس َلُهنه َعِلَم اهلله

ُ َلُكْم َوُكُلوا َواْشَربُوا َحتهى َيَتَبيهَن َوَعَفا َعْنُكْم َفاآْلَن َباِشُروُهنه َواْبَتُغوا َما َكَتَب ا هلله
فإنه يفيد نسخ اإلمساك ، (5)َلُكُم اْلَخْيُط اأْلَْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر(

كنت نهيتكم عن زيارة القبور أال : "وكقوله  ،بعد اإلفطار
                                                 

 183سورة البقرة آية: ( 1)
 27سورة الحج آية: ( 2)
 13سورة لقمان آية: ( 3)
 143سورة البقرة آية: ( 4)

 187 سورة البقرة آية:( 5)
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 .(1)"فزوروها

على أن هذا  أن تجمع األمة أو الصحابة  :أي، اإلجماع :الثاني
 وأن ناسخه متأخر كنسخ رمضان لصيام يوم عاشوراء.، الحكم منسوخ

، بحيث ال يمكن التوفيق، تعارض األدلة المتساوية تعارضا تاما :الثالث
مع معرفة المتقدم من المتأخر عندئذ يحكم على المتقدم ، أو الترجيح بينها

سئل عن  علي: أن النبي بن  كخبر طلقبأنه منسوخ بالمتأخر. 
فهنا ال يجب ، " (2)الوضوء من مس الذكر فقال: " هل هو إال بضعة منك

                                                 

أخرجه مسلم بلفظ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم األضاحي فوق ( 1)
ثالث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إال في سقاء، فاشربوا في األسقية كلها، 

ربه عز وجل في  باب استئذان النبي  -وال تشربوا مسكرا، كتاب الجنائز 
باب في زيارة القبور برقم  -أبو داود في كتاب الجنائز ( 977) - 106زيارة قبر أمه برقم 

باب ما جاء في زيارة القبور برقم  -، وابن ماجه في السنن في أبواب الجنائز 3235
، وقال محققه الشيخ األرنؤوط: صحيح لغيره الطبراني في المعجم الكبير من 1571

: الرحمن، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول اهلل  عبدبن  طريق القاسم
نهيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها، وال تقولوا هجرا، ونهيتكم عن الظروف فاشربوا »

فيما شئتم، وال تسكروا، ونهيتكم عن لحوم األضاحي بعد ثالث، فأمسكوا ما شئتم. 
 -المستدرك في كتاب الجنائز ، في من اسمه إسماعيل، والحاكم في 2966حديث رقم 

، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم 1393زيارة القبور برقم 
 يخرجاه، وسكت الذهبي.

، 13باب: الوضوء من مس الذكر برقم  -أخرجه مالك في الموطأ في أبواب الصالة ( 2)
حققه الشيخ ، وقال م23علي الحنفي برقم بن  بقية حديث طلق -وأحمد في مسنده 

 شعيب األرنؤوط: حديث حسن.
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: أن ولكن ذلك منسوخ بما رواه أبو هريرة ، الوضوء من مس الذكر
"؛ ألن أبا هريرة أسلم في  (1)قال: " من مسه ذكره فليتوضأ النبي 

 علي. بن  وبعد وفاة طلق، آخر حياة النبي 

فينبغي أن ، وبما أن النسخ يتضمن رفع حكم ثابت عن الشارع بآخر
 :وعليه فال يعتمد في القول بالنسخ على، يعتمد في ذلك يقيني

قول الصحابي هذا ناسخ وذاك منسوخ لجواز أن يكون الصحابي  -1 
 صادرا في ذلك عن اجتهاد أخطأ فيه 

 اجتهاده ليس بحجة.اجتهاد المجتهد من غير سند ألن  -2

 قول المفسر هذا ناسخ أو منسوخ من غير دليل ألن كالمه ليس بدليل. -3

ثبوت أحد النصين قبل اآلخر في المصحف ألن ترتيب المصحف  -4
 ليس على ترتيب النزول.

أن يكون أحد الراويين من أحداث الصحابة دون الراوي للنص اآلخر  -5
يث الكبير لجواز أن يكون فال يحكم بتأخر حديث الصغير عن حد

الصغير قد روى المنسوخ عمن تقدمت صحبته ولجوز أن يسمع 
بعد أن يسمع الصغير منه  الكبير الناسخ من الرسول 

                                                 

، 181أخرجه أبو داود في السنن في كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر برقم ( 1)
: إسناده صحيح. وابن ماجه في السنن في أبواب -وقال محققه الشيخ شَعيب األرنؤوط 

ا روي في ، والدارقطني باب: م479باب الوضوء من مس الذكر برقم  -الطهارة وسننها 
 147/ 1لمس القبل والدبر والذكر. 
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المنسوخ إما إحالة على زمن مضى وإما لتأخر تشريع الناسخ 
 والمنسوخ كليهما.

سابق ويين أسلم قبل اآلخر فال يحكم بأن ما رواه اأن يكون أحد الر -6
اإلسالم منسوخ وما رواه المتأخر عنه ناسخ لجواز أن يكون الواقع 

 عكس ذلك.

أن يكون أحد الراويين قد انقطعت صحبته لجواز أن يكون حديث من  -7
 بقيت صحبته سابقا حديث من انقطعت صحبته.

أن يكون أحد النصين موافقا للبراءة األصلية دون اآلخر فربما يتوهم  -8
ابق والمتأخر عنها هو الالحق مع أن ذلك غير الزم ألنه أن لها هو الس

ال مانع من تقدم ما خالف البراءة األصلية على ما وافقها مثال ذلك 
" فإنه ال يلزم أن يكون (1): "ال وضوء مما مست النارقوله 

سابقا على الخبر الوارد بإيجاب الوضوء مما مست النار وال يخلو 
تخفيف اهلل من عباده بعد أن ابتالهم  وقوع هذا من حكمة عظيمة هي

 .(2)بالتشديد

 :قانون التعارض

وعلى ذكر التعارض في هذا الباب نبين لك أن النصين المتعارضين إما 
وإما أن يختلفا فيكون أحدهما قطعيا ، أو ظنيان، أن يتفقا في أنهما قطعيان

                                                 

باب ترك الوضوء مما  -جماع أبواب الحدث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في ( 1)
 733برقم  مست النار

 وما بعدها بتصرف  209 /2مناهل العرفان ( 2)
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من الظني ألن القطعي أقوى ، أما المختلفان فال نسخ بينهما، واآلخر ظنيا
وأما المتفقان فإن علم تأخر أحدهما ، وما كان اليقين ليترك بالظن، فيؤخذ به

وإن لم ، بطريق من تلك الطرق الثالث المعتمدة فهو الناسخ واآلخر المنسوخ
 يتخير الناظر بين العمل بهما. :وقيل، يدل عليه واحد منها وجب التوقف

ه من وجوه التخصيص هذا كله إذا لم يمكن الجمع بين النصين بوج
وإال وجب الجمع ألن إعمال الدليلين أولى من إعمال دليل وإهدار ، والتأويل

وألن األصل في األحكام بقاؤها وعدم نسخها فال ينبغي أن يترك ، آخر
 .(1)استصحاب هذا األصل إال بدليل بين

  أقسام النسخ 

 ينقسم النسخ إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة

 .أقسام النسخ من حيث الدليل :أوال

 :ينقسم النسخ من حيث الدليل إلى أربعة أقسام هي

 نسخ القرآن بالقرآن. - 1

 نسخ السنة بالسنة. - 2

 نسخ القرآن بالسنة. - 3

 نسخ السنة بالقرآن. - 4

اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ  :أقول، فبالنسبة للنوع األول -

                                                 

 2/211مناهل العرفان ( 1)
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وذلك كنسخ تقديم ، في العلم به ووجوب العملالقرآن بالقرآن ؛ لتساويه 
 (1))أَأَْشَفْقُتْم( :بقوله تعالى  الصدقة بين يدي مناجاة الرسول

 اآلية.

 وبالنسبة للنوع الثاني: أعني نسخ السنة بالسنة -

 وهذا النوع على أربعة أوجه:

 نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة.  :األول 

عن  :األحادية كقوله  بالسنة األحادية نسخ :الثاني
نهيتكم عن : »قال: قال رسول اهلل ، عن أبيه، بريدةبن  اهلل عبد

فأمسكوا ما ، ونهيتكم عن لحوم األضاحي فوق ثالث، فزوروها، زيارة القبور
وال ، فاشربوا في األسقية كلها، ونهيتكم عن النبيذ إال في سقاء، بدا لكم

 «(2)تشربوا مسكرا

 وال شك فيه.، نسخ السنة األحادية بالمتواترة :الثالث 

جوازه  والراجح، وفيه خالف، نسخ السنة المتواترة باألحادية :الرابع 
 والدليل على ذلك:

والجامع دفع ، فجاز نسخه به، أنه جاز تخصيص المتواتر باآلحاد -1 

                                                 

 13سورة المجادلة آية: ( 1)

باب بيان ما كان من النهي عن أكل  -كتاب األضاحي أخرجه مسلم في صحيحه في ( 2)
 ، وأبو داود في السنن(1977) - 37م برقم سالول اإلألحوم األضاحي بعد ثالث في 

 3698برقم  باب في األوعية -كتاب األشربة في 
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 الضرر المظنون.

لحكم  فإذا صار معارضا، أن خبر الواحد دليل من أدلة الشرع -2 
 وجب تقديم المتأخر قياسا على سائر األدلة.، المتواتر

ا  :قوله تعالى -3 )ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوُت ِإْن َتَرَك َخْيرا
ا َعَلى اْلُمتهِقيَن( اْلَوِصيهُة ِلْلَواِلَدْيِن َواأْلَْقَرِبيَن ِباْلَمْعُروِف َحقًّ
 (2)منسوخ (1)

  (3)ال وصية لوارث :آلحاد من قوله عليه بما روي با

أن أهل قباء قبلوا نسخ القبلة بخبر الواحد ولم ينكر الرسول  -4
                                                 

 181سورة البقرة آية: ( 1)

 شاء اهلل.هذا على رأي القائلين بالنسخ، وسيأتي الكالم على هذا بالتفصيل إن ( 2)

وقال 2870باب في الوصية للوارث برقم  -أخرجه أبو داود في السنن كتاب الوصايا  (3)
فهو  -وهو إسماعيل-محققه: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عياش 
السنن تحقيق شعيب  حسن الحديث فيما رواه عن أهل بلده، وهذا منها، وهو متابع.

 -هـ  1430ي دار الرسالة العالمية الطبعة األولى، محمد كامل قره بلل -األرنؤوط 
، 2713باب ال وصية لوارث برقم  -م، وابن ماجه في السنن في أبواب الوصايا  2009

، والترمذي في السنن في أبواب 22294مسند أبي أمامة برقم  -وأحمد في مسنده 
ن الكبرى في ، والنسائي في السن2120باب ما جاء ال وصية لوارث برقم  -الوصايا 

، والبيهقي في السنن الكبرى في 6437باب إبطال الوصية للوارث برقم  -كتاب الوصايا 
، وأورده الزيلعي في 12202باب من ال يرث من ذوي األرحام برقم  -كتاب الفرائض 

نصب الراية في مواضع منها: كتاب الوصايا وقال: قال في التنقيح: قال أحمد، 
عياش عن الشاميين فصحيح، وما بن  لحفاظ: ما رواه إسماعيلوالبخاري، وجماعة من ا

وسيأتي .4/403رواه عن الحجازيين، فغير صحيح، وهذا رواه عن شامي ثقة، انتهى. 
 توضيح هذه المسألة.
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 .ذلك 

فقد اختلف الفقهاء ، أما بالنسبة للنوع الثالث وهو نسخ القرآن بالسنة -
 على قولين: 

، إلى أن الناسخ للقرآن ال بد أن يكون قرآنا مثله :ذهب الشافعي :األول
وقد استدل اإلمام الشافعي على منع نسخ ، فال يجوز نسخ القرآن بالسنة عنده

 القرآن بالسنة بأدلة منها: 

ْنَها﴾ -1 ووجه ، (1)قوله تعالى: )َما َننَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو نُنِسَها َنْأِت ِبَخْيٍر م ِ
 االستدالل عنده من وجوه:

وهو ال يكون إال إذا ، )َنْأِت( وأسند اإلتيان إلى نفسه :أنه قال :األول
 كان الناسخ قرآنا.

ْنَها( :أنه قال :الثاني وال يكون الناسخ خيرا إال إذا كان قرآنا ، )ِبَخْيٍر م ِ
 ألن السنة ال تكون خيراا من القرآن.

ِ َشْيٍء َقِديٌر( :الثالث فقد  ؟ أنه قال في اآلية: )أََلْم َتْعَلْم أَنه اهلل على ُكل 
، هو المختص بالقدرة على جميع الخيرات، دلت على أن اآلتي بذلك الخير

 وذلك هو اهلل رب العالمين.

َكاَن آَيٍة( :قوله تعالى -2 ْلَنا آَيةا مه )َوِإَذا َبده
، حيث أسند التبديل إلى نفسه (2)
 وجعله في اآليات وهذا أقوى أدلته.

                                                 

 106سورة البقرة آية: ( 1)
 101 آية: النحلسورة ( 2)



 وعلوم القرآنالتفسري 

 253 م2019هـ / 1441العدد الثاني: ربيع األول    

فقد اختلف فيه ، السنة بالقرآنوهو نسخ ، أما بالنسبة للنوع الرابع -
 :العلماء على قولين

وأخرى ، واستدل بأدلة نقلية، ذهب اإلمام الشافعي إلى المنع :األول
 :عقلية منها

َل ِإَلْيِهْم َوَلَعلهُهْم  :قوله سبحانه -1 ْكَر ِلُتَبي َِن ِللنهاِس َما نُز ِ )َوأَْنَزْلَنا ِإَلْيَك الذ ِ
 -فجعل السنة بيانا للقرآن. وال يجوز أن ينسخ المبين  (1)َيَتَفكهُروَن(
 بكسر الياء. -المبين  -بفتح الياء 

 وأما المعقول فمن وجهين: -2

أنه لو نسخت السنة بالقرآن لزم تنفير الناس عن النبي  :األول 
  وعن طاعته ؛ إليهامهم أن اهلل تعالى لم يرض ما سنه الرسول
 َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن  :ولقوله تعالى وذلك مناقض لمقصود البعثة(

)ِ   (2)َرُسوٍل ِإاله ِلُيَطاَع ِبِإْذِن اهلله

، أن السنة ليست من جنس القرآن ؛ ألن القرآن معجزة ومتلو :الثاني 
وإذا لم يكن القرآن من جنس ، ومحرم تالوته على الجنب وال كذلك السنة
 بحكم دليل العقل وبالعكس.السنة امتنع نسخه لها كما يمتنع نسخ القرآن 

ذهب الجمهور من األشاعرة والمعتزلة والفقهاء إلى جوازه  :الثاني
 ووقوعه شرعا.، عقال

                                                 

 44 :النحل اآليةسورة ( 1)

 .64النساء آية سورة ( 2)
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أما الجواز العقلي: فدليله أن الكتاب والسنة وحي من اهلل تعالى على ما 
الكتاب  غير أن (1)ِإْن ُهَو ِإاله َوْحٌي يُوَحى(، قال تعالى: )َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى

ونسخ حكم أحد الوحيين باآلخر غير ، والسنة وحي غير متلو، متلو وحي
 ممتنع عقال.

 وأما الوقوع الشرعي فيدل عليه أمور:

وقد نسخ  أن التوجه إلى بيت المقدس لم يعرف إال من السنة :األول
ِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم(  .(2)بقوله تعالى: )َفَول 

وقد ، المباشرة في الليل كانت محرمة على الصائم بالسنةالثاني: أن 
)  .(3)نسخ ذلك بقوله تعالى: )َفاآْلَن َباِشُروُهنه

ونسخ بصوم رمضان في ، الثالث: أن صوم عاشوراء كان واجبا بالسنة
ْهَر َفْلَيُصْمُه(  .(4)قوله تعالى: )َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشه

 :ي على ما يأتيوأجابوا على ما استدل به الشافع

بالنسبة للدليل األول: أن ذلك إنما يصح أن لو كانت السنة من عند  -
وليس كذلك بل إنما هي من الوحي على ما قال ، الرسول من تلقاء نفسه

ِإْن ُهَو ِإاله َوْحٌي يُوَحى(، تعالى: )َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى
(5). 

                                                 

  4، 3جم اآليتان:سورة الن( 1)

 144سورة البقرة آية: ( 2)
 187 سورة البقرة آية:( 3)

 185 سورة البقرة آية:( 4)
 4، 3سورة النجم آية: ( 5)
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السنة بالقرآن لداللته على أن ما وعن الدليل الثاني: أنه لو امتنع نسخ  -
وهو خالف ، شرعه أوال غير مرضي المتنع نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة

 إجماع القائلين بالنسخ. 

فإنه إذا آمنا بأنه مبلغ عن ، بمنع حصول النفرة على ذلك التقدير :أجيب
الجميع من إذ ، لم يلزم من نسخ السنة بالقرآن وجود النفرة، اهلل تعالى ال غير

إنه تعالى لم يرض بما كان  :فال يتأتى أن يقال، وما ينطق عن الهوى، عند اهلل
 .من رسول اهلل 

وعن المعارضة الثانية: أنه ال يلزم من اختالف جنس السنة والقرآن بعد 
امتناع نسخ أحدهما  -اشتراكهما في الوحي بما اختص بكل واحد منهما 

 باآلخر.

القرآن يكون رافعا لحكم الدليل العقلي وإن لم يسم وعلى هذا فنقول: 
 ناسخا.

 أقسام النسخ من حيث التالوة والحكم :ثانيا

 :ينقسم النسخ بهذا االعتبار إلى ثالثة أقسام

 األول: نسخ التالوة والحكم معا.

 الثاني: نسخ التالوة مع بقاء الحكم.

 الثالث: نسخ الحكم وبقاء التالوة.

، وال العمل به، فال تجوز قراءته، وهو نسخ التالوة والحكم :األولأما 
فهو كآية التحريم بعشر رضعات.. روي عن عائشة ، ألنه قد نسخ بالكلية
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 عشر رضعات معلومات »)كان فيما نزل من القرآن  :أنها قالت
 فتوفي رسول اهلل ، فنسخن بخمس رضعات معلومات« يحرمن

 .(2()1)وهي مما يقرأ من القرآن

والجزء ، فالجزء األول منسوخ الحكم والتالوة :قال الفخر الرازي
 .(3)وهو الخمس منسوخ التالوة باقي الحكم عند الشافعية، الثاني

فهو كما قال الزركشي في ، : نسخ التالوة وبقاء الحكمالثانيوأما  
كما روي أنه كان في سورة النور: ، يعمل به إذا تلقته األمة بالقبول :البرهان

. (4))الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكاال من اهلل واهلل عزيز حكيم
                                                 

باب التحريم بخمس رضعات  -أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه في كتاب الرضاع ( 1)
دون  باب هل يحرم ما -(، وابن ماجه في السنن في كتاب النكاح 1452) - 24برقم 

جامع ما جاء في  -، ومالك في الموطأ في كتاب الرضاعة 2062خمس رضعات برقم
، والدارمي في السنن في كتاب الرضاع باب كم رضعة تحرم 540/ 2253الرضاعة برقم 

في القدر الذي يحرم من الرضاع برقم  -، والنسائي في السنن الكبرى 2299برقم 
5425 

، 2/1075، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات. في صحيحه في مسلمأخرجه  (2)
يعنى من القرآن المنسوخ، .قول السيدة عائشة : وهي مما يقرأ من القرآن (1452رقم )

فلو أرادت: فيما تقرأ من القرآن الثابت الشتهر عند غيرها من الصحابة كما اشتهر سائر 
قرآن على األصح من قولي  وأيضا، فإن هذا ال يصلح لالحتجاج به على أنه .القرآن.

و  9 /9فتح الباري بتصرف األصوليين ألن القرآن ال يثبت إال بالتواتر، وهذا خبر آحاد. 
 636 /4 نيل األوطار

 .3/209مفاتيح الغيب، للرازي،  (3)
، ومالك في 2553باب الرجم برقم  -أخرجه ابن ماجه في السنن في أبواب الحدود ( 4)

═ 
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 .(1)زاد عمر في كتاب اهلل لكتبتها بيدي :ولهذا قال عمر: لوال أن يقول الناس

وبقاء التالوة فمن أمثلته آية تقديم الصدقة ، وأما الثالث: نسخ الحكم
 .. الخ، عند مناجاة الرسول 

 أقسام النسخ من حيث األثقل واألخف والمساوي :ثالثا

 يتقسم النسخ بهذا االعتبار إلى أقسام ثالثة:

 نسخ األثقل باألخف  :األول

بعد المغرب  مثل نسخ تحريم األكل وسائر المفطرات إذا نام اإلنسان
في رمضان إلى أن يأتي مغرب اليوم التالي بإباحة ذلك من المغرب إلى 

قال: كان أصحاب  عن البراء  البخاري وغيرهفقد أخرج ، الفجر
إذا كان الرجل صائما؛ فحضر اإلفطار فنام قبل أن يفطر؛  محمد 

                                                 
═ 

بن  حبيش عن أبيبن  ، وأحمد في المسند مسند زر1766برقم الموطأ كتاب الحدود 
تفسير سورة األحزاب برقم  -، والحاكم في المستدرك كتاب التفسير 21207كعب برقم 

، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي، 3554
في السنن ، والبيهقي 13363باب الرجم واإلحصان برقم  -وعبدالرزاق في مصنفه 

باب ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين ورجم  -الكبرى في كتاب الحدود 
: وقد أخرجه اإلسماعيلي من 12/143، قال ابن حجر في "الفتح" 16910الثيب برقم 

اهلل شيخ البخاري فيه، فقال بعد قوله: أو  عبدبن  رواية جعفر الفريابي عن علي
شيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" وقد رجم رسول اهلل االعتراف: وقد قرأناها "ال
  "ورجمنا معه، فسقط من رواية البخاري من قوله: "وقرأ" إلى قوله: "البتة 

لحاكم، ا باب الشهادة تكون عند اب األحكامتكأخرجه البخاري في صحيحه تعليقا في ( 1)
 4418د باب الرجم برقم ، وأبو داود في السنن في كتاب الحدوفي واليته القضاء
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صرمة األنصاري كان بن  وأن قيس، لم يأكل ليلته وال يومه حتى يمسي
، قالت: ال ؟ فقال لها: أعندك طعام، فلما حضر اإلفطار أتى امرأته، صائما

فلما ، فجاءته امرأته، فغلبته عيناه، يومه يعمل وكان، ولكن أنطلق فأطلب لك
َفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم( فرحوا بها  َياِم الره

رأته قالت: خيبة لك )أُِحله َلُكْم َلْيَلَة الص ِ
ونزلت: )َوُكُلوا َواْشَربُوا َحتهى َيَتَبيهَن َلُكُم اْلَخْيُط اأْلَْبَيُض ِمَن ، فرحا شديدا

 .(1)اْلَخْيِط اأْلَْسَوِد(

 النسخ بالمساوي  :الثاني

 ويمثل له بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت اهلل الحرام.

 نسخ األخف باألثقل: الثالث

، قال اإلمام الفخر: قال قوم ال يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل منه
ْنَها أَْو ِمْثِلَها( ينافي كونه  ألن ، أثقلواحتجوا بأن قوله تعالى: )َنْأِت ِبَخْيٍر م ِ

 وال مثله.، الثقل ال يكون خيرا منه

والجواب: لم ال يجوز أن يكون المراد بالخير ما يكون أكثر ثوابا في 
 ؟ اآلخرة

ثم إن الذي يدل على وقوعه أن اهلل سبحانه نسخ في حق الزناة الحبس 

                                                 

قول اهلل جل ذكره: )أُِحله َلُكْم َلْيَلَة  -أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم باب ( 1)
َفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم( برقم  َياِم الره

عازب بن  مسند البراء -، وأحمد في في المسند 1915الص ِ
ومن سورة البقرة برقم ، والترمذي في السنن في كتاب التفسير باب: 18611برقم 
2968 
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، ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان، (1)إلى الجلد والرجم، في البيوت
 عتين فنسخت بأربع في الحضر.وكانت الصالة رك

أما نسخ الشيء إلى األثقل فقد وقع في األمثلة  :إذا عرفت هذا فنقول
وأما نسخه إلى األخف فكنسخ العدة من حول إلى أربعة أشهر ، المذكورة

وأما نسخ الشيء إلى المثل ، وكنسخ صالة الليل إلى التخيير فيها، وعشر
 .(2)فكالتحويل من بيت المقدس إلى الكعبة

 أقسام النسخ من حيث البدل وعدمه  :رابعا

 :ينقسم النسخ بهذا االعتبار إلى قسمين

 وقد مرت أمثلته.، وهذا هو الغالب، النسخ إلى بدل :األول

 إلى غير بدل النسخ :الثاني

 وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

واحتجوا بأن ، قال أصحابه: ال يجوز نسخ الحكم إال إلى بدل :األول
أو ، هذه اآلية تدل على أنه تعالى إذا نسخ ال بد وأن يأتي بعده بما هو خير منه

 وذلك صريح في وجوب البدل.، بما يكون مثله

ذهب أصحابه إلى أن هذا جائز وأجابوا على ما استدل به  :الثاني
أصحاب القول األول بأن قالوا: لم ال يجوز أن يقال: المراد أن نفي ذلك 

ثم الذي يدل على ، كم وإسقاط التعبد به خير من ثبوته في ذلك الوقتالح
                                                 

 على ذلك قريبا الكالمسيأتي ( 1)

 .3/210مفاتيح الغيب، للرازي،  (2)
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وقوع النسخ ال إلى بدل أنه نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول 
 (1)ال إلى البدل. 

 أقسام النسخ من حيث االمتثال وعدمه  :خامسا

 هذا النوع ينقسم إلى نوعين:

كتحويل  :وأمثلته، هو الغالبوهذا ، نسخ المأمور به بعد امتثاله :األول
 ..وهكذا..الواحد للعشرة :وآيتي الثبات في القتال، القبلة

  نسخ المأمور به قبل امتثاله :الثاني

 وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

يرى المعتزلة وكثير من الحنفية والحنابلة أن ذلك غير جائز : األول
طلب  :والنهي عنه، بالشيء يعني طلب فعلهألن األمر ، الستلزامه العبث

حيث ال فائدة من هذا ، وال يريد أن ينفذ، وال يعقل أن يأمر اهلل باألمر، تركه
 األمر.

 وواقع شرعا.، جائز عقال يرى جمهور أهل السنة أن ذلك :الثاني

فال مانع عقال أن يأمر اهلل بالشيء ثم ينه عنه قبل  فمن حيث العقل
بدون وجود ، كإظهار امتثال المسلم لألمر طائعا مختارا، ماالعمل به لحكمة 

 أدنى ضيق في نفسه زيادة في أجره.

وقد تكون الحكمة إظهار فضل اهلل على عباده من خالل إظهار ما كان 

                                                 

 .3/320المحصول، للرازي،  (1)
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هذا باإلضافة إلى أن ، سيفرض عليهم قبل النسخ فيزدادون هلل عبودية وشكرا
  مر بشيء أو ينهى عنه إال لحكمةفال يأ، المؤمن يعتقد أن اهلل عليم حكيم

 -وذلك أن اهلل  أما بالنسبة للوقوع فقد مثلوا له بقصة الذبيح  -
ويؤكد ، بذبح ولده ثم نسخ ذلك قبل الفعل أمر إبراهيم  -تعالى 

 على ذلك ما يأتي:

أََرى ِفي قول ولده: )َيا أََبِت اْفَعْل َما تُْؤَمُر( جوابا لقول أبيه: )َيا بَُنيه ِإن ِي  -1
 فإن قوله ما تؤمر تعود إلى قوله إني أذبحك.، (1)اْلَمَناِم أَن ِي أَْذَبُحَك (

 (2): )ِإنه َهَذا َلُهَو اْلَبالُء اْلُمِبيُن(قوله تعالى حكاية عن إبراهيم  -2
الذبح ال توصف  ألن مقدمات، يدل على أن المأمور به هو الذبح

 .كبذل

أن اهلل قد فرض على األمة خمسين  ويمثل لذلك أيضا بأنه قد ثبت
وأيضا يمثل له بآيتي الصدقة ، وأنها قد نسخت حتى صارت خمسا، صالة
 .مناجاته  عند

 :الراجح

 قول الجمهور لما سبق من األدلة. 

  احلكمة من النسخ 

 تتجلى الحكمة من النسخ فيما يأتي:
                                                 

 102سورة الصافات آية: ( 1)
 106سورة الصافات آية: ( 2)
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 مصالح العباد. مراعاة -1

 ورفع الحرج عن األمة. التيسير -2

 رحمة اهلل تعالى بالعباد. بيان -3

 في تربية األمة الناشئة. التدرج -4

 مرونة الشريعة. إظهار -5

 على طالقة القدرة اإللهية.  التأكيد -6

ومن يقول غير ، واالختبار للعباد ليظهر من يقول سمعنا وأطعنا االبتالء -7
 ذلك.

ل قراءة اآليات إكرام اهلل لعباده بإعطائهم مزيدا من الثواب من خال -8 
 ال تالوة. حكماالمنسوخة 

وهنا سؤال وهو أن يسأل: ما الحكمة في رفع »قال العالمة الزركشي: 
 ؟ الحكم وبقاء التالوة

 والجواب من وجهين: 

فإنه كذلك ، والعمل به، أحدهما: أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه
 التالوة لهذه الحكمة.فيثاب عليه فتركت ، يُتلى لكونه كالم اهلل تعالى

، فأبقيت التالوة تذكيرا بالنعمة، وثانيها: أن النسخ غالبا يكون للتخفيف
  .(1)ورفع المشقة حتى يتذكر المسلم نعمة اهلل عليه"

                                                 

 .2/39البرهان في علوم القرآن،  (1)
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  امللطب  الثاني

 اجلان  التلطبيقي 

 اآليات اليت اشتهرت بأنها منسوخة

بأن  القولوقد سبق ، األصل في آيات القرآن كلها اإلحكام ال النسخ
وتبين لنا أن السبب في هذا الخالف ، العلماء في هذا الشأن بين مقل ومكثر
فنجد أن ، تقدمين والمتأخرينبين الم هو عدم االتفاق على مدلول النسخ

، والتخصيص، كالتقييد، منهم قد عد من النسخ ما ليس بنسخ كثيرا
من مائة آية. فلذلك جعلوا آية السيف بمفردها ناسخة ألكثر ، واإلجمال

، من العلماء من قد منع القول بالنسخ في القرآن الكريم والحق يقال بأن هناك
 ، ممن ينتمون إلى المدرسة العقلية الحديثة، من المعاصرين وأكثر هؤالء

 ومن العلماء كذلك من توسط في هذه المسألة بعد مراعاة الضوابط
هؤالء اإلمام  ومن، نسخ وغيره كالنسء والتخصيص مثالال الفارقة بين

 الشافعي رحمه اهلل تعالى.

فنقول ، وبيان وجه الحق في ذلك، واآلن مع اآليات التي قيل بنسخها
 وباهلل تعالى التوفيق

 القبلـــة :املوضع األول

َ  :قال اهلل تعالى -1 ِ ِإنه اهلله ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفأَْيَنَما تَُولُّوا َفَثمه َوْجُه اهلله )َوهلِله
  (1)َواِسٌع َعِليٌم(

                                                 

 من سورة البقرة 115اآلية ( 1)
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َماِء َفَلنَُول َِينهَك ِقْبَلةا َتْرَضاَها وقال تعالى -2  )َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك ِفي السه
ِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُكْنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم  َفَول 

 (1)َشْطَرُه(

 رأي القائلين بالنسخ :أوال

ذلك ، أن اآلية األولى منسوخة باآلية الثانية إلى جمهور العلماء ذهب -
سواء ، كانتألن اآلية األولى أفادت جواز التوجه في الصالة إلى أي جهة 

وأما اآلية الثانية فقد أفادت وجوب التوجه في ، الكعبة أم غيرها أكانت الجهة
  .الصالة إلى الكعبة فقط

والثانية تفيد ، وعلى هذا فاآلية األولى تفيد عدم الوجوب :قالوا
وبما أن اآلية الثانية متأخرة في  .والجمع بينهما متعذر، الوجوب وهما نقيضان

قال الحافظ  .فقد ثبت أن اآلية الثانية ناسخة لآلية األولى، لىالنزول عن األو
 :ابن كثير رحمه اهلل

سالم في كتاب الناسخ والمنسوخ: أخبرنا بن  قال أبو عبيد القاسم
عن عطاء عن ابن ، عطاءبن  محمد أخبرنا ابن جريج وعثمانبن  حجاج

شأن القبلة. ، أعلمواهلل ، عباس قال: أول ما نسخ لنا من القرآن فيما ذكر لنا
ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفأَْيَنَما تَُولُّوا َفَثمه َوْجُه(فاستقبل رسول  قال اهلل تعالى: )َوهلِله

ثم صرفه ، فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق، اهلل 
ِ َوْجَهَك َشْطرَ  :. فقال(2)إلى بيته العتيق ونسخها  )َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت َفَول 

                                                 

 البقرةمن سورة  144اآلية ( 1)
، (، والطبري في جامع البيان في 19سالم صبن  الناسخ والمنسوخ ألبي القاسم عبيد( 2)

═ 
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أبي بن  وقال علي، (1)(َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ  َوَحْيُث ما ُكْنُتمْ ، اْلَمْسِجِد اْلَحرامِ 
وذلك أن ، طلحة عن ابن عباس قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة

أمره اهلل ، وكان أهلها اليهود، لما هاجر إلى المدينة رسول اهلل 
 فاستقبلها رسول اهلل ، اليهودففرحت ، أن يستقبل بيت المقدس

وكان ، يحب قبلة إبراهيم وكان رسول اهلل ، بضعة عشر شهرا
ماءِ )َقْد َنرى َتقَ ، يدعو وينظر إلى السماء إلى  (2)(لَُّب َوْجِهَك ِفي السه

ُهْم ، فارتاب من ذلك اليهود، (3)()َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ :قوله وقالوا: )َما َواله
ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب ، ِقْبَلِتِهُم الِتي َكانُوا َعَلْيَهاَعْن  وقال: ، (4)(فأنزل اهلَل )ُقْل هلِله

)ِ )َفأَْيَنما تَُولُّوا َفَثمه َوْجُه اهلله
)َفأَْيَنما تَُولُّوا َفَثمه  :وقال عكرمة عن ابن عباس، .(5)

                                                 
═ 

تفسيره آليات القبلة من سورة البقرة، قال الشيخ / شاكر: أورده مفرقا حسب اآليات من 
أبي طلحة عن ابن عباس وهي رواية صحيحة ثابتة. تفسير الطبري بتحقيق بن  رواية علي

تفسير  -أحمد شاكر، وروى نحوا من صدره الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير
سورة البقرة، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة ووافقه الذهبي 

 .268/ 2لخيص وقال أحمد شاكر وهو كما قاال. المستدرك مع الت
 150 -149 اآليات: البقرة( 1)
 149البقرة: ( 2)

 144آية:  البقرة( 3)

 142 آية: البقرة( 4)
، قال الشيخ شاكر: وهذا 527/ 2أخرجه الطبري في تفسيره عند تفسير اآلية الكريمة( 5)

ابن  إسناد صحيح، من جهة رواية ابن جريج عن عطاء، وهو ابن أبي رباح. وأما"عثمان
محمد: سمعه منهما، من ثقة ومن بن  عطاء"، فإنه"الخراساني". وهو ضعيف. وحجاج

، من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن 268 - 267: 2ضعيف، فال بأس. ورواه الحاكم 
═ 



 النسخ يف القرآن الكريم بني النظرية والتطبيق

 266 حولية كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

.)ِ )َفأَْيَنما  :وقال مجاهد، أو غرباقال: قبلة اهلل أينما توجهت شرقا  َوْجُه اهلله
.)ِ وقال ابن أبي ، حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة تَُولُّوا َفَثمه َوْجُه اهلله

حاتم بعد رواية األثر المتقدم عن ابن عباس في نسخ القبلة عن عطاء عنه: 
وروي عن أبي العالية والحسن وعطاء الخراساني وعكرمة وقتادة والسدي 

 .(1)أسلم نحو ذلكبن  دوزي

 :وقال اإلمام الرازي في المسألة الرابعة عند تفسير اآلية

قال بعضهم: إن اهلل تعالى نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتخيير إلى 
فكان للمسلمين أن يتوجهوا إلى حيث شاءوا في ، أي جهة شاء بهذه اآلية

كان يختار التوجه إلى بيت المقدس مع أنه  الصالة إال أن النبي 
وهو قول ، ثم أنه تعالى نسخ ذلك بتعيين الكعبة، كان له أن يتوجه حيث شاء

 .(2)قتادة وابن زيد
)َوَحْيُث ما ُكْنُتْم  :إن اآلية منسوخة بقوله :عند تفسير اآلية وقال القرطبي

كان يجوز في االبتداء أن فكأنه ، ذكره ابن عباس َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه(
ِ  يصلي المرء كيف شاء ثم نسخ ذلك. وقال قتادة: الناسخ قوله تعالى: )َفَول 

وقال ، (3)حكاه أبو عيسى الترمذي، أي تلقاءه، َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحراِم(
                                                 

═ 

ابن عباس. وقال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة". 
، ونسبه ألبي عبيد، وابن المنذر، 108: 1السيوطي  ووافقه الذهبي. وهو كما قاال. وذكره

 وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه.
 1/272تفسير القرآن العظيم البن كثير ( 1)
 4/19مفاتيح الغيب ج( 2)

 2/83الجامع ألحكام القرآن ج( 3)
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قال الحسن وقتادة: أباح لهم في االبتداء أن يصلوا  :صاحب البحر المحيط
، فنسخ ذلك. وقال مجاهد والضحاك: معناها إشارة إلى الكعبة، حيث شاءوا

 فأنتم قادرون على التوجه إلى الكعبة.، أي حيثما كنتم من المشرق والمغرب

. فها أنت ترى (1)فعلى هذا هي ناسخة للتوجه نحو بيت المقدس
 جماعة من علماء التفسير يميلون إلى القول بالنسخ.

 رأي القائلين بعدم النسخ :ثانيا

 حيث، ذهب فريق من العلماء إلى عدم النسخ بين اآليتين الكريمتين - 
 :وجمعوا بين اآليتين على النحو اآلتي، ال تعارض بينهما

، في السفر شأن صالة النافلة ن اآلية األولى نزلت فيإ: قالوا : أوال
 ابن عمر فعن ، حيث يجوز التوجه إلى أي جهة بدليل سبب النزول

ثم ، يصلي على راحلته تطوعا أينما توجهت به كان النبي  :قال
قرأ ابن عمر هذه اآلية )َفأَْيَنَما تَُولُّوا َفَثمه َوْجُه(
في هذا أنزلت هذه  :وقال (2)

أنه كان يصلى على  عن رسول اهلل  جابر  وعن، اآلية
. (3)راحلته قبل المشرق فإذا أراد أن يصلى المكتوبة نزول واستقبل القبلة

                                                 

 1/576البحر المحيط ( 1)

، وقال 2958باب: ومن سورة البقرة برقم  -أخرجه اإلمام الترمذي في كتاب التفسير ( 2)
مسند ابن عمر برقم  -هذا حديث حسن صحيح. واإلمام أحمد في المسند أبو عيسى: 

، وقال محققه األستاذ/ أحمد شاكر: إسناده صحيح، واإلمام مالك في الموطأ 4476
 252باب: الوتر على الدابة برقم 

باب التوجه نحو القبلة حيث  -أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه في كتاب الصالة ( 3)
═ 
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 واآلية الثانية نزلت في صالة الفرض.

إن اآلية األولى في حالة االشتباه في وقت الظالم والضباب : قالوا :ثانيا
كنا مع  :ربيعة عن أبيه قالبن  اهلل عبدفعن ، الذي يصعب فيه تعيين القبلة

فنزلنا منزال فجعل الرجل ، في سفر في ليلة مظلمة -رسول اهلل 
فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا ، يأخذ الحجارة فيجعلها مسجدا يصلي فيه

ِ :فقلنا: يا رسول اهلل. ليلتنا ليلة باردة فأنزل اهلل عز وجل، لغير القبلة )َوهلِله
لُّوا َفَثمه َوْجُه(اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفأَْيَنَما تُوَ 

في حالة عدم  :واآلية الثانية، (1)
 .وعليه فال نسخ بين اآليتين، فالجمع ممكن، وإذن .االشتباه

والثانية في ، إن اآلية األولى في شأن صالة الخوف: قالوا :الثالث
وأنه كان إذا سئل ، فقد أخرج البخاري من حديث نافع عن ابن عمر، غيرها

صلوا ، ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك، وصفهاعن صالة الخوف 
رجاال قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال نافع: 

                                                 
═ 

، ومسلم في صحيحه من حديث ابن عمر في كتاب صالة المسافرين 385كان برقم 
 - 32باب جواز صالة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت برقم  -وقصرها 

 4518( وأحمد في المسند من حديث ابن عمر برقم 700)

، وقال أبو 2957تفسير سورة البقرة حديث رقم  -أخرجه الترمذي في كتاب التفسير ( 1)
، «عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك، ال نعرفه إال من حديث أشعث السمان

[ " وقد ذهب 177، ]ص:«سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديثبن  وأشعث»
.، وبن أبي حاتم في تفسيره عند 188/ 5 أكثر أهل العلم إلى هذا. وحسنه األلباني،

 1/211تفسير اآلية األولى من سورة البقرة 
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 .(1)وال أرى ابن عمر ذكر ذلك إال عن النبي 

فان أهل  :أيضا يمكن الجمع بين اآليتين بداللة السياق :الرابع قالوا
ُهْم َعْن ِقْبَلِتِهُم الهِتي َكانُوا َعَلْيَها(  رد اهلل سبحانه  -الكتاب لما قالوا )َما َواله

، وأينما يولى اإلنسان وجهه، والجهات كلها هلل، عليهم بأن المشرق والمغرب
فحيثما كنتم أيها المؤمنون فولوا وجوهكم شطر ، فهو يولى لوجه اهلل ال لغيره

 .تولون وجه اهلل ةوأنتم بهذه التولي، رامالمسجد الح

فهذا توجيه لتحويل القبلة ورد على من شنعوا واعترضوا فكأن اهلل 
ولوا وجوهكم في الصالة شطر المسجد  :سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين

وأنتم في هذا لم تعرضوا عن اهلل ألن اهلل له المشرق والمغرب والى ، الحرام
  .وجه اهللأي مكان تتوجهون فهناك 

 .وال نسخ بين اآليتين، إذن فال تعارض إطالقا

 الترجيح  :ثالثا

، بعد هذا الذي ذكرنا من أدلة الفريقين يتبين لنا أنه ال نسخ بين اآليتين
 حيث أمكن التوفيق بينهما على ما ذكر الفريق الثاني.

                                                 

باب قوله عز وجل فإن خفتم فرجاال  -( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير 1)
والشافعي في  601، ومالك في الموطأ في صالة الخوف برقم 4171أو ركبانا برقم 

تحقيق السيد يوسف  -الحسن الكوثري بن  د زاهدتقديم محم 509، برقم 1/179مسنده
لبنان  -علي الزواوي الحسني، السيد عزت العطار الحسيني دار الكتب العلمية، بيروت 

باب كيفية  -م، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب صالة الخوف  1951 -هـ  1370
 6023صالة شدة الخوف برقم 
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 الوصيـــــة :املوضع الثاني

ا  :قال اهلل تعالى -1 )ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوُت ِإْن َتَرَك َخْيرا
ا َعَلى اْلُمتهِقيَن(  اْلَوِصيهُة ِلْلَواِلَدْيِن َواأْلَْقَرِبيَن ِباْلَمْعُروِف َحقًّ
(1) 

ا َتَرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَْقَربُوَن َوِللن ِ  :وقال تعالى -2 َجاِل َنِصيٌب ِممه َساِء )ِللر ِ
ا  ا َقله ِمْنُه أَْو َكثَُر َنِصيبا ا َتَرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَْقَربُوَن ِممه َنِصيٌب ِممه

ا(   (2)َمْفُروضا
َكِر ِمثْ  :وقال تعالى -3 ُ ِفي أَْواَلِدُكْم ِللذه   (3)(.ُل َحظ ِ اأْلُْنَثَيْيِن..)يُوِصيُكُم اهلله

 رأي القائلين بالنسخ :أوال

، زيدبن  وقتادة والنخعي والشعبي واألوزاعي وجابرالحسن  ذهب -
وبه قال أبو حنيفة ومالك ، منسوخة باآلية الثانية والثالثة إلى إن اآلية األولى
  والشافعي وأحمد.

 :في أولها حيث إن اآلية األولى أكدت على وجوب الوصية بقوله تعالى
ا( ثم جاءت آية المواريث التي معنا فنسخت  :)ُكِتَب( وبقوله في آخرها )َحقًّ

، وجوب الوصية للوالدين واألقربين بالميراث على النحو المذكور في اآلية
سمعت رسول اهلل  :قال ويؤكد هذا النسخ حديث أبي أمامة  :قالوا

 (4)فال وصية لوارث، إن اهلل قد أعطى كل ذي حق حقه :يقول. 
                                                 

 من سورة البقرة 180اآلية ( 1)
 7النساء آية: سورة  -(2)
 من سورة النساء 11اآلية ( 3)

وقال 2870باب في الوصية للوارث برقم  -( أخرجه أبو داود في السنن كتاب الوصايا 4)
═ 
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ثم إن آية المواريث التي في سورة  :عاشوربن  قال الشيخ الطاهر 
فبينت ميراث كل قريب معين فلم يبق ، النساء نسخت هذه اآلية نسخا مجمال

بل صار حقه ثابتا معينا رضي الميت أم ، حقه موقوفا على إيصاء الميت له
وبالفرائض نسخ وجوب الوصية الذي اقتضته هذه اآلية وبقيت الوصية ، كره

 (1)ن الوجوب إذا نسخ بقي الندبمندوبة بناء على أ

 رأي القائلين بعدم النسخ :ثانيا

وليست ، ذهب فريق من العلماء إلى أن آية سورة البقرة محكمة -
ألن  -وال تعارض بينها وبين آيات المواريث في سورة النساء ، منسوخة

المراد بالوالدين واألقربين الذين أوجب اهلل على من حضرته الوفاة أن يوصي 

                                                 
═ 

فهو  -وهو إسماعيل-محققه: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عياش 
يب حسن الحديث فيما رواه عن أهل بلده، وهذا منها، وهو متابع.السنن تحقيق شع

 -هـ  1430محمد كامل قره بللي دار الرسالة العالمية الطبعة األولى،  -األرنؤوط 
، 2713باب ال وصية لوارث برقم  -م، وابن ماجه في السنن في أبواب الوصايا  2009

، والترمذي في السنن في أبواب 22294مسند أبي أمامة برقم  -وأحمد في مسنده 
، والنسائي في السنن الكبرى في 2120ارث برقم باب ما جاء ال وصية لو -الوصايا 

، والبيهقي في السنن الكبرى في 6437باب إبطال الوصية للوارث برقم  -كتاب الوصايا 
، وأورده الزيلعي في 12202باب من ال يرث من ذوي األرحام برقم  -كتاب الفرائض 

قال أحمد، نصب الراية في مواضع منها: كتاب الوصايا وقال: قال في التنقيح: 
عياش عن الشاميين فصحيح، وما بن  والبخاري، وجماعة من الحفاظ: ما رواه إسماعيل

  .4/403رواه عن الحجازيين، فغير صحيح، وهذا رواه عن شامي ثقة، انتهى. 
 149/ 2التحرير والتنوير ( 1)



 النسخ يف القرآن الكريم بني النظرية والتطبيق

 272 حولية كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 :لهم

كالمخالفة في  - ثون لوجود مانع يمنعهم من اإلرثهم الذين ال ير -
فله أن يوصى ، ووالداه كافران، وحضرته الوفاة، لو أسلم الكافر كما، الدين

وإن كانا ، وقد أوصى اهلل بحسن معاملتهما، لهما بما يؤلف به قلوبهما
ْنساَن ِبواِلَدْيِه ُحْسناا  :قال تعالى، كافرين ْيَنا اإْلِ َوِإْن جاَهداَك ِلُتْشِرَك ِبي ، )َوَوصه

  (1)ما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهما(

بأن يخص بها ، فقد جوز بعض األئمة الوصية للوارث أما األوالد -
وبعضهم فقيرا ، كأن يكون بعضهم غنيا، بعض من يراه أحوج من الورثة

، فمن الخير والمصلحة أال يسوى بين الغنى والفقير، عن الكسبعاجزا 
 والقادر على الكسب ومن يعجز عنه.

وله أوالد ال يزالون على ، وحضرته الوفاة، وكذلك إذا أسلم الكافر -
 فإن له أن يوصي لهم بشيء من المال تأليفا لقلوبهم.، الكفر

وال يحجبهم ، م مانعوأما األوالد والوالدان واألقربون الذين ال يمنعه
حاجب من اإلرث فهؤالء يرثون كما أوصى اهلل لهم في سورة النساء على 
 .اعتبار أن الوصية التي في سورة النساء مبينة ومفسرة للوصية في آية البقرة

 والمعنى:
ما أوصى اهلل به من توريث الوالدين واألقربين في قوله:  كتب عليكم

ُ ِفي  )   (2)...( أَْوالِدُكمْ يُوِصيُكُم اهلله

                                                 

 14سورة لقمان آية: ( 1)
 11 آية: النساءسورة ( 2)
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يدل على عدم التناقض مع آية  على أنه قد جاء في آية المواريث ما
، أو عند عدم الوصية، الوصية الحتمال أن يكون الميراث بعد إعطاء الوصايا

، )ِمْن َبْعِد َوِصيهٍة يُوِصي ِبَها أَْو َدْيٍن( :لقوله تعالى في آخرها، بل ظاهرها ذلك
فآية المواريث ال تعارض حكم الوصية بل تؤكده من حيث إنها تدل على 

 تقديم الوصية مطلقا. 

، إنه ال منافاة بين ثبوت الوصية لألقرباء وثبوت الميراث :قالوا وأيضا -
فالوارث ، والميراث عطية من اهلل تعالى، فالوصية عطية ممن حضره الموت

الذي هو  -وبين الميراث  -لعبد التي هي عطية من ا -جمع له بين الوصية 
 بحكم اآليتين. -عطية من اهلل 

 الترجيح  :ثالثا

وبعد ، لعلك بعد عرض وجهة نظر الفريقين على النحو السابق
استحضار قانون التعارض الذي يقضي بأنه ال يصار إلى النسخ إال عند 

من  التعارض التام بين األدلة المتساوية بحيث ال يمكن الجمع بينها بحال
إلمكان التوفيق بين ، قد تبين لك أن القول الثاني هو األرجح، األحوال

إن آية النساء مخصصة لعموم  :أو يقال .النصين الكريمين على النحو السابق
وهذا على اعتبار أن ، مبين لذلك، )ال وصية لوارث( :وحديث، آية البقرة
أو ، أو صدقة، هديةأو ، أو هبة، ميراثا :لفظ عام يشمل كل عطاء :الوصية
، ثم جاءت آية النساء فجعلت الميراث لألقرب منهم فقط، وهكذا، وصية

 وبقي من سواهم على ما جاء في آية البقرة. واهلل أعلم.

 عبدالكريم الخطيب: يقول الدكتور
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، وأنها نسخت بآية المواريث، وهذه اآلية مما قيل إنها من المنسوخ
 في تلك اآلية الكريمة..وال نراه ، ونحن ال نقول بالنسخ

وخاصة ، الذين قد ال يقوم الميراث بحاجتهما، فهي بر خاص بالوالدين
وخال ظهرهما من االبن الذي كانا يأمالنه ، إذا كانا قد تقدمت بهما السن

وإذا كان ما فرضه اهلل سبحانه وتعالى لهما من ميراث ، لكفالة شيخوختهما
فإن ، كنصيب مفروض لهما، به الشريعةفيما ترك ابنهما هو القدر الذي قضت 

وهما ، أو االبنة، ذلك ال يقضى بحرمانهما من بر خاص يجيء من قبل االبن
ملكا ، ومن قبل أن يصير ما في أيديهما خارجا عن سلطانهما، في حال الحياة

 لغيرهما.

بالذي  -وليس تأخير الوصية والبر الذي تحمله إلى ما بعد الوفاة
وعن إرادتهما.. ، جاء من عمل ابنهما أو ابنتهما، برا خاصايخرجها عن كونها 

ال تتجاوز بحال ثلث ، وأنها، أن الوصية محددة القدر -مع هذا -فإذا عرفنا
هذا البر الذي ، كان القول بنسخها قطعا آلصرة المودة والبر بالوالدين -التركة

، بر والديه شيئا من العوض عما فاته من -وقد أحس دنو أجله -يرى فيه الولد
ال ، ثم إن هذا البر قد يكون شيئا رمزيا، وقد قضى الموت قضاءه فيه قبلهما

إذ لم يكن ما يوصى به ، يراد به إال التعبير عما للوالدين من حق قبل ولدهما
فإن كانوا ، هذا في الوصية للوالدين أما األقربون، مقدورا بقدر معين من المال

في إطالق إرادة ، فشأنهم شأن الوالدين ،ورثة كالزوجة واالبن وغيرهما
 -في حدود الثلث -أن يوصى لمن شاء منهم، المشرف على الموت، المورث
أو ، كأن تكون الزوجة مريضة، ليسد حاجة يراها المورث في ورثته، بما يراه

 يكون أحد األبناء ذا عاهة أو نحو هذا..
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لوصية لهما بشيء فإطالق إرادة المورث با، فإن كان األقربون غير ورثة
محرومون مما  -وهم ذوو رحمة -.. إذ يرى أنهم أوجب وألزم، مما سيترك

ليست إال استثناء من  -على هذا التقدير - فالوصية، ترك للورثة من أقاربه
  (1)حكم عام هو الميراث

 الصيـــــــــام :املوضع الثالث

ا  :قوله تعالى -1 َع َخْيرا )َوَعَلى الهِذيَن يُِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكيٍن َفَمْن َتَطوه
 (2)َفُهَو َخْيٌر َلُه َوأَْن َتُصوُموا َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُمون(

نَ  :وقال سبحانه -2 ى ِللنهاِس َوَبي ِ اٍت )َشْهُر َرَمَضاَن الهِذي أُْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهدا
ْهَر َفْلَيُصْمُه(  (3)ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشه

 رأي القائلين بالنسخ :أوال

ألن ، إلى أن اآلية األولى منسوخة باآلية الثانية :ذهب جمهور العلماء -
بين الصوم وبين اإلفطار  األولى تفيد تخيير المكلف الذي يقدر على الصوم

ثم نسخ ، الصوم على األمة وقد كان ذلك في بداية تشريع :قالوا، مع الفدية
 وأوجب اهلل الصوم عليهم.، ذلك

وأما اآلية الثانية فإنها تفيد وجوب الصوم على كل صحيح مقيم من  
، ألن الم األمر )فليصمه ( تفيد الوجوب، المسلمين قادر على الصوم

كوع قال: لما نزلت هذه األبن  واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن سلمة
                                                 

 1/196التفسير القرآني للقرآن ( 1)

 184سورة البقرة آية: ( 2)
 185سورة البقرة آية: ( 3)
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اآلية. )َوَعَلى الهِذيَن يُِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكيٍن( كان من أراد أن يفطر 
 .(1)حتى نزلت اآلية بعدها فنسختها، ويفتدى

ال يمكن الجمع بينهما ، فنحن إذن أمام حكمين متغايرين: قالوا -
 :ولذلك فإنا نقول، اآلية األولى وقد ثبت أن اآلية الثانية قد نزلت بعد، بحال
 .الحكم الوارد في اآلية الثانية قد نسخ الحكم الثابت في اآلية األولى إن

 رأي القائلين بعدم النسخ :ثانيا

 وبيان ذلك كاآلتي:، ذهب فريق من العلماء إلى أنه ال نسخ بين اآليتين

التي ال أن اآلية األولى تناولت حكم الصوم بالنسبة لذوي األعذار  - 1
والمرأة كبيرة السن الذين يجدون مشقة ، يرجى زوالها كالشيخ الكبير

لكن ، ويطعموا عن كل يوم مسكينا، فإن لهؤالء أن يفطروا، من الصوم
فإن ، لو تحملت هذه المشقة لكان ذلك خيرا لك :يقال لكل منهم

البخاري  العبادة كلما كانت أشق كانت أكثر ثوابا. واستدلوا بما أخرجه
عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقرأ )َوَعَلى الهِذيَن يُِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم 

هو الشيخ الكبير والمرأة ، ليست منسوخة :ِمْسِكيٍن( قال ابن عباس
وهكذا ، (2)الكبيرة يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا

                                                 

ْهَر َفْلَيُصْمُه(، -أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير  (1) باٌب )َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشه
باب بيان نسخ قوله تعالى: )َوَعَلى  -، ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام 4507برقم 

 (1145) - 149الهِذيَن يُِطيُقوَنُه ِفْدَيةٌ( برقم 
ا َمْعُدوَداٍت....( برقم  -أخرجه البخاري في كتاب الصيام ( 2) ، 4505باب قوله: )أَيهاما

باب الرخصة في اإلفطار للحامل  -في كتاب الصيام  -والبغوي في شرح السنة 
═ 
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 جبير عن ابن عباس نحوه.بن  روى غير واحد عن سعيد

أن القائلين بأن هذه اآلية منسوخة اتفقوا على أن ناسخها آية شهود  - 2
ُ ، الشهر وذلك غير جائز ألنه تعالى قال في آخر تلك اآلية: )يُِريُد اهلله

ولو كانت اآلية ناسخة لهذا لما كان  (1)ِبُكُم اْلُيْسَر َوال يُِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر(
ُ ِبُكُم اْلُيْس  ، الئقا بهذا الموضع َر َوال يُِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر(قوله: )يُِريُد اهلله

ورفع وجوبه على ، ألن هذا التقدير أوجب الصوم على سبيل التضييق
فكان ذلك رفعا لليسر وإثباتا للعسر فكيف يليق به أن ، سبيل التخيير

ُ ِبُكُم اْلُيْسَر َوال يُِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر( :يقول  (2))يُِريُد اهلله

 الترجيح :ثالثا

ألن ، أنه ال نسخ بين اآليات: الذي تميل إليه النفس في هذا الموضع 
قد شرع لنا الصوم كما شرعه على من  -سبحانه  -اآليات قد بينت أن اهلل 

أن  ثم فصلت اآليات الحكم فبينت، وذلك التشريع على سبيل العموم، سبقنا
وحال ، حال المرض، اللذين ال يمكنهما الصوم البتة المسافر والمريض

ثم ، ثم القضاء بعد الشفاء وبعد العودة من السفر، فإن عليهما الفطر، السفر
كالشيخ  وهو مقيم، بيت اآليات حكم الذي يتحمل الصوم بجهد ومشقة

والمريض ، يتوالى حملها وإرضاعها والمرأة كبيرة السن والمرضع التي، الهرم

                                                 
═ 

باب الشيخ الكبير ال  -، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصيام 1769والمرضع برقم 
  8315يطيق الصوم برقم 

 185 آية: البقرةسورة ( 1)
 5/249الغيب  مفاتيح( 2)
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وبما أن ، سكين عن كل يومفهؤالء لهم الفطر مع إطعام م، مزمنا مرضا
فمن وجد في نفسه قدرة على تحملها فصام فهذا ، المشقة متفاوتة بين هؤالء

وأما غير من ذكر ممن شهد الشهر صحيحا مقيما فهؤالء يلزمهم ، أفضل
َوَعَلى الهِذيَن يُِطيُقوَنُه ( معطوفا على  :وعلى هذا يكون قوله تعالى، الصوم

يرة بين المعطوف والمعطوف عليه متحققة. المريض والمسافر ألن المغا
فال ، وإذن، أو تخصيص بعد عموم، وعليه فالذي بين اآليات بيان بعد إجمال

 واهلل أعلم..وإذا انتفى التعارض انتفى النسخ، تعارض بين اآليات

 من أحكام الصيام :املوضع الرابع

َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى  :قال تعالى - 1 ) َيا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الص ِ
 (1)الهِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم(

َفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم ُهنه ِلَباٌس َلُكْم  :قال تعالى - 2 َياِم الره
)أُِحله َلُكْم َلْيَلَة الص ِ
ُ أَ  نهُكْم ُكْنُتْم َتْخَتانُوَن أَْنُفَسُكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم َوأَْنُتْم ِلَباٌس َلُهنه َعِلَم اهلله

 (2)َوَعَفا َعْنُكْم....(

 رأي القائلين بالنسخ :أوال

اآلية الثانية ناسخة لما تضمنته اآلية  ذهب جمهور المفسرين إلى أن
 واستدلوا على قولهم بوجوه.، األولى

َياُم َكَما  :أن قوله تعالى :األول  )َيا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الص ِ

                                                 

 183 آية: البقرةسورة ( 1)

 187سورة البقرة آية: ( 2)
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وقد كانت هذه ، يقتضي تشبيه صومنا بصومهم، ُكِتَب َعَلى الهِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم(
فوجب بحكم هذا التشبيه أن تكون ثابتة أيضا في ، الحرمة ثابتة في صومهم

فإن اآلية الثانية تكون ، رعناوإذا ثبت أن الحرمة كانت ثابتة في ش، صومنا
 ناسخة لهذه الحرمة.

وكذلك المأكل ، ثابتا الثاني: لو كان حل المرأة لزوجها ليلة الصيام
َفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم( لما كان، والمشرب َياِم الره

، لقوله تعالى: )أُِحله َلُكْم َلْيَلَة الص ِ
ُ أَنهُكْم ُكْنُتمْ  َتْخَتانُوَن أَْنُفَسُكْم( ولقوله تعالى: )َفاآْلَن  ولقوله تعالى: )َعِلَم اهلله

:) وجاءت هذه اآلية ، وإذن فقد كانت هذه األشياء محظورة، فائدة َباِشُروُهنه
فقد أخرج البخاري ، ويؤكد على ذلك ما ورد في سبب النزول، بإباحتها

إذا كان  قال: كان أصحاب محمد  وغيره عن البراء 
الرجل صائما؛ فحضر اإلفطار فنام قبل أن يفطر؛ لم يأكل ليلته وال يومه حتى 

فلما حضر اإلفطار أتى ، صرمة األنصاري كان صائمابن  وأن قيس، يمسي
وكان ، ولكن أنطلق فأطلب لك، قالت: ال ؟ فقال لها: أعندك طعام، امرأته

فلما ، أته قالت: خيبة لكفلما ر، فجاءته امرأته، فغلبته عيناه، يومه يعمل
 :فنزلت هذه اآلية انتصف النهار غشي عليه. فذكر ذلك للنبي

َفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم( ففرحوا بها فرحا شديدا َياِم الره
 :ونزلت، )أُِحله َلُكْم َلْيَلَة الص ِ

)َوُكُلوا َواْشَربُوا َحتهى َيَتَبيهَن َلُكُم اْلَخْيُط اأْلَْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط اأْلَْسَوِد(
(1). 

                                                 

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب قول اهلل جل ذكره: )أُِحله َلُكْم َلْيَلَة ( 1)
َفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم...( برقم  َياِم الره

والترمذي في السنن في كتاب التفسير باب  1915الص ِ
، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأحمد في 2968البقرة برقم تفسير سورة 

، والدارمي في السنن في كتاب الصيام باب متى يمسك 18611المسند مسند البراء برقم 
═ 
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 رأي القائلين بعدم النسخ :ثانيا

ومن تبعه إلى أنه ال نسخ بين اآليتين ألن ، ذهب أبو مسلم األصفهاني -
، في شرع النصارىبل كانت ثابتة ، هذه الحرمة ما كانت ثابتة في شرعنا البتة

 واهلل تعالى نسخ بهذه اآلية ما كان ثابتا في شرعهم.

 وأجابوا على ما استدل به الجمهور بما يأتي:

ألن تشبيه صيامنا  استداللهم بالتشبيه في اآلية األولى ال يفيدهم :أوال
بل يكفي في ، أن يكون من كل وجه بصيام من قبلنا ال يشترط في تحققه

 والمشابهة هنا في أصل الوجوب.، ولو في شيء واحدتحققه مشابهتهما 

 فضعيف أيضا :وأما الدليل الثاني

وأن اهلل تعالى أوجب ، ألن تلك الحرمة كانت ثابتة في شرع من قبلنا 
فكان يخطر ، ولم يبين في ذلك اإليجاب زوال تلك الحرمة، علينا الصوم

لم يوجد في شرعنا ما و، ببالهم أن تلك الحرمة كانت ثابتة في الشرع المتقدم
َيا  :ثم تأكد هذا الوهم بقوله تعالى(، فوجب القول ببقائها، دل على زوالها

َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الهِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم( وإن لم ، أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الص ِ
ذه األسباب فال أقل من أن تكون شبهة موهمة فألجل ه، تكن هذه حجة قوية

 كانوا يعتقدون بقاء تلك الحرمة في شرعنا.

 الترجيح :ثالثا

َياِم :بالتأمل في أدلة الفريقين يتبين لنا أن قوله تعالى ( أُِحله َلُكْم َلْيَلَة الص ِ
                                                 

═ 
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َفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم( ناسخ لحرمة ما كان متقررا من  لدى الصحابة  الره
ألن اإلحالل يقتضي ، والشرب ليلة الصيام، واألكل، حرمة المعاشرة الزوجية

ما الدليل على حرمة  :لكن الذي يمكن أن يكون محال للنزاع هو، سبق حرمة
 ؟ ذلك قبل ورود اإلباحة

َيا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا ُكِتَب  :( :إن الحرمة كانت ثابتة بقوله تعالى :فإن قيل
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الهِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم( ألنه ، إن هذا ال يسلم :قلنا، َعَلْيُكُم الص ِ

 :وهو هنا، كما سبق يكفي في تحقق التشبيه حصوله ولو من وجه واحد
أن ينام  إن تشريع الصيام ابتداء كان من حين :الوجوب. اللهم إال أن يقال

المرء بعد مغرب ليلة الصيام إلى مغرب اليوم التالي بدليل فعل الصحابة 
 .فلو سلمنا بذلك ثبت أن اآلية الثانية )أُِحله  كما مر في حديث البراء

َفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم( َياِم الره
)َيا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا ُكِتَب  ناسخة لألولى، َلُكْم َلْيَلَة الص ِ

َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الهِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم(.عَ   َلْيُكُم الص ِ

ال دليل على ذلك  :إن ذلك كان ثابتا بشرع من قبلنا. قلنا :وإن قيل
 ؟ وال من السنة. فما هو الدليل المنسوخ إذن، ال من الكتاب، يصح

كانوا يمتنعون عن المفطرات من  الثابت أن الصحابة  :نقول
بدليل سبب نزول ، حين النوم بعد مغرب ليلة الصيام إلى مغرب اليوم التالي

ولم ، .وهذا ال يمكن إال أن يكون بنص من قرآن قد نسخت تالوته، اآليات
ذلك  ينقل إلينا. أو من السنة النبوية ألنه ال يعقل أن يفعل الصحابة 

 من قبل أنفسهم. 

سلمنا أنهم قد فعلوا ذلك من قبل أنفسهم لكن هذا ال يخفى على  -
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بصنيعهم  وعليه فقد علم رسول اهلل  رسول اهلل 
إما قولي لكنه لم  :فالمنسوخ هو دليل من السنة، وإذن، وأقرهم على ذلك

وإما فعلى ، أو تقريري لكن يضعفه بأي دليل ابتدأ الصحابة فعل ذلك، يصلنا
وإنما ، فالخالصة أن اآلية الثانية ناسخة .، ألرجحوهذا هو ا منه 

 واهلل أعلم. جح أنه سنة.راوال، خالخالف في المنسو

 حرمة الشهر احلرام :املوضع اخلامس

ْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبيٌر( :قال تعالى -1   (1))َيْسأَلوَنَك َعِن الشه

( وقال تعالى: )َوَقاِتُلوا -2  (2)اْلُمْشِرِكيَن َكافهةا َكَما يَُقاِتُلوَنُكْم َكافهةا

 رأي القائلين بالنسخ :أوال

 تفيد حرمة القتال في الشهر الحرام يرى الجمهور أن اآلية األولى -
وعليه ، وال يمكن الجمع بينهما، وهذان أمران متعارضان، والثانية تأمر به

ألنها نزلت بعدها على ما معروف من ، فاآلية األولى منسوخة باآلية الثانية
 سبب نزولها.

 رأي القائلين بعدم النسخ :ثانيا

ألن المراد ، نسخ بين اآليتين الكريمتين يرى فريق من العلماء أنه ال - 
باألشهر الحرم هنا: هي أشهر العهد األربعة التي أبيح للمشركين السياحة فيها 

فالتقييد بها يفيد أن قتلهم ، المعروفةال األشهر الحرم األربعة ، في األرض

                                                 

 217سورة البقرة آية: ( 1)

 36سورة التوبة آية: ( 2)
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بعد انسالخها مأمور به في جميع األزمنة واألمكنة. وأيضا ألن الرسول 
  غزا هوازن وثقيف وأرسل بعض أصحابه إلى أوطاس ليحارب

ولو كان القتال ، وكان ذلك في بعض األشهر الحرم، من فيها من المشركين
 .فيهن حراما لما فعله النبي 

وما جعله الجمهور ، إنه ال تعارض بين اآليتين وال نسخ :أيضا قالوا -
وعموم األمكنة في ، فعموم األشخاص في اآلية األولى، الزما ليس بالزم

وهذا رأى بعض السلف وهو ، اآلية الثانية ال يستلزم واحد منها عموم األزمنة
 .باقية ويؤيد ذلك أن حرمة الشهر الحرام ما تزال .ما ذهب اليه عطاء وغيره

فقد روى عنه أنه سئل عن القتال في ، قال اآللوسى: وخالف عطاء في ذلك
وال ، ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم -تعالى -الشهر الحرام فحلف باهلل

، في الشهر الحرام إال أن يقاتلوا فيه وجعل ذلك حكما مستمرا إلى يوم القيامة
 .«2« »واألمة اليوم على خالفه في سائر األمصار

وقد رجح بعض العلماء ما ذهب إليه عطاء فقال: ومهما يكن فإن القتال 
فال يصح البدء بالغزو ، في األشهر الحرم حرام في حال االختيار واالبتداء

ال يقاتل في الشهر الحرام  فيه. ولقد قال جابر: كان رسول اهلل 
ة أنه لم والحقيق، إال أن يغزى أو يغزو حتى إذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ

:)َوَقاِتُلوا اْلُمْشِرِكيَن َكافهةا َكَما -تعالى -يثبت ناسخ صريح في النسخ فإن قوله
) وأن ، العموم فيه بالنسبة للمقاتلين ال بالنسبة لزمان القتال يَُقاِتُلوَنُكْم َكافهةا

والتحريم في ، لم يبتدئ قتاال في الشهر الحرام مختارا قط النبي 
: )َفاَل -سبحانه -لذا قال، واالبتداء كما بينا ال في البقاء واالضطراراالختيار 

وألن األشهر الحرم نص عليها في خطبة الوداع وكل ، َتْظِلُموا ِفيِهنه أَْنُفَسُكْم(
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 «(1)ما جاء فيها غير منسوخ

 الترجيح :ثالثا

بعد عرض أدلة الفريقين أرى أن رأي عطاء ومن وافقه أرجح لقوة 
لما هو معلوم من حرمة البدء بالقتال ، وسالمتها من المعارضة القادحة، أدلته

وكما أكد على ، إال لضرورة سواء أكان ذلك في األشهر الحرم أم في غيرها
  .في حجة الوداع. واهلل أعلم ذلك رسول اهلل 

 عدة املتوفى عنها زوجها :املوضع السادس

ِمْنُكْم َوَيَذُروَن أَْزواجاا َوِصيهةا أِلَْزواِجِهْم ) َوالهِذيَن يَُتَوفهْوَن  :قال تعالى -
َمتاعاا ِإَلى اْلَحْوِل َغْيَر ِإْخراٍج َفِإْن َخَرْجَن َفال ُجناَح َعَلْيُكْم ِفي َما َفَعْلَن ِفي 

ُ َعِزيٌز َحِكيٌم( أَْنُفِسِهنه ِمْن َمْعُروٍف َواهلله
(2). 

َن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن أَْزَواجاا َيَتَربهْصَن وقال سبحانه: )َوالهِذيَن يَُتَوفهوْ  - 
ِبأَْنُفِسِهنه أَْرَبَعَة أَْشُهٍر َوَعْشراا َفِإَذا َبَلْغَن أََجَلُهنه َفال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َفَعْلَن ِفي 

أَْنُفِسِهنه ِباْلَمْعُروِف(
(3)  

 رأي القائلين بالنسخ :أوال

ذلك ألن ، األولى منسوخة باآلية الثانيةيرى جمهور العلماء أن اآلية 
                                                 

شيخ محمد أبو زهرة مجلة لواء اإلسالم السنة الخامسة: تفسير اآلية الكريمة لفضيلة ال( 1)
نقال عن التفسير الوسيط لفضيلة الدكتور سيد طنطاوي رحمه  .599العدد العاشر ص 

 1/477 اهلل
 240سورة البقرة آية: ( 2)
 234سورة البقرة آية: ( 3)



 وعلوم القرآنالتفسري 

 285 م2019هـ / 1441العدد الثاني: ربيع األول    

ألن وجوب السكنى والنفقة من مال ، اآلية األولى تفيد وجوب االعتداد سنة
 الميت سنة توجب المنع من التزوج بزوج آخر في هذه السنة.

والزم ، وأما اآلية الثانية فقد أفادت وجوب انتظارها أربعة أشهر وعشرا
 ي هذه المدة أو تتزوج. هذا أنه ال يجوز لها أن تخرج ف

وقد ثبت أن اآلية ، وال يمكن الجمع بينهما، فهذان حكمان متغايران
وهذا ال يتعارض مع ترتيب المصحف ، الثانية نزلت متأخرة عن األولى

وهذا  .فإن اآلية الثانية منسوخة باألولى، وحيث كان األمر كذلك، الشريف
 هو القول األول.

 رأي القائلين بعدم النسخ :ثانيا

 يقول مجاهد: إن اهلل تعالى أنزل في عدة المتوفى عنها زوجها آيتين:

 أحدهما: ما تقدم وهو قوله: )َيَتَربهْصَن ِبأَْنُفِسِهنه أَْرَبَعَة أَْشُهٍر َوَعْشراا(. 

فوجب تنزيل هاتين اآليتين على حالتين فنقول: ، واألخرى: هذه اآلية 
، ولم تأخذ النفقة من مال زوجها، تر السكنى في دار زوجهاإنها إن لم تخ

 كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا.

، واألخذ من ماله وتركته، وأما إن اختارت السكنى في دار زوجها 
 فعدتها هي الحول.

حتى يكون كل واحد منهما ، وتنزيل اآليتين على هذين التقديرين أولى 
 معموال به.

، ولم تخرج، للزوجة بذلك ألولى في بيان الواجبإن اآلية ا :أو يقال -
 ولم تتزوج. 
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والمدة التي يجب عليها أن ، أما الثانية ففي بيان الواجب عليها من العدة
 وال نسخ.، وإذن فال تعارض، وهما مقامان مختلفان، تمكثها

  :قال اإلمام الرازي

ثبت في علم أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين النسخ وبين 
وهاهنا إن خصصنا هاتين اآليتين بالحالتين ، كان التخصيص أولى، التخصيص

على ما هو قول مجاهد اندفع النسخ فكان المصير إلى قول مجاهد أولى من 
ألنكم ، وأما على قول أبي مسلم فالكالم أظهر، التزام النسخ من غير دليل

، ليوصوا وصيةأو تقديرها: ف، تقولون تقدير اآلية: فعليهم وصية ألزواجهم
وأبو مسلم يقول: بل تقدير اآلية: ، فأنتم تضيفون هذا الحكم إلى اهلل تعالى

أو تقديرها: وقد أوصوا وصية ، والذين يتوفون منكم ولهم وصية ألزواجهم
وإذا كان ال بد من اإلضمار ، فهو يضيف هذا الكالم إلى الزوج، ألزواجهم

ير أن يكون اإلضمار ما ذكرتم ثم على تقد، فليس إضماركم أولى من إضماره
وعند هذا يشهد كل عقل سليم بأن إضمار أبي ، يلزم تطرق النسخ إلى اآلية
مع ما ، وأن التزام هذا النسخ التزام له من غير دليل، مسلم أولى من إضماركم

، في القول بهذا النسخ من سوء الترتيب الذي يجب تنزيه كالم اهلل تعالى عنه
 وهذا كالم واضح.

ذا عرفت هذا فنقول: هذه اآلية من أولها إلى آخرها تكون جملة وإ
َوالهِذيَن يَُتَوفهْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن أَْزواجاا َوِصيهةا ) فالشرط هو قوله:، واحدة شرطية

والجزاء هو قوله: ، فهذا كله شرط (أِلَْزواِجِهْم َمتاعاا ِإَلى اْلَحْوِل َغْيَر ِإْخراجٍ 
فإن خرجن فال جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف فهذا تقرير 
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 .(1)وهو في غاية الصحة، قول أبي مسلم

 ثالثا: الترجيح

بالتأمل فيما قال الفريقان يتبين لنا بجالء أن الصواب مع القائلين بعدم 
فاآلية ، مختلفين ألنهما يتحدثان عن موضوعين، النسخ بين اآليتين الكريمتين

، زوجها قبلها إذا توفى على سبيل العدة األولى تبين ما الواجب على الزوجة
وأما اآلية الثانية فإنها تتحدث عن ، ونصت اآلية على أنها أربعة أشهر وعشرا

وهو بيان ما يجب على ورثة الزوج المتوفى فإن عليهم أن يمكنوا ، شيء آخر
وهذا من ، إن رغبت في ذلك، ية حوال كامالالزوجة من البقاء في بيت الزوج

فاألولى أفادت الواجب على ، باب المتاع كما نصت اآلية )َمتاعاا ِإَلى اْلَحْوِل(
والثانية أفادت الحق الواجب للمرأة إذا توفى عنها زوجها والمعنيان  -المرأة 

وهذا ما اختاره أكثر السلف وثبت  -يردان على أمرين مختلفين فال تعارض 
أنه ال نسخ فحيث أمكن التوفيق ودفع توهم التعارض فال يجوز القول 

  .بالنسخ

أن  :وهذا هو ما قاله مجاهد وعطاء واختاره كثير من أئمة السلف وهو
 .(2)اآليتين محكمتان وال نسخ بينها

 ال إكراه يف الدين :املوضع السابع

ْشُد ِمَن اْلَغي ِ َفَمْن َيْكُفْر  ) :قال تعالى -1 يِن َقْد َتَبيهَن الرُّ
اَل ِإْكَراَه ِفي الد ِ

                                                 

 6/493مفاتيح الغيب( 1)
 بتصرف 55دراسات في علوم القرآن د عبدالعزيز عزت ص( 2)
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 ُ ِ َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى اَل اْنِفَصاَم َلَها َواهلله ِبالطهاُغوِت َويُْؤِمْن ِباهلله
 .(1)(َسِميٌع َعِليٌم 

ُموَن  :قال تعالى -2  َواَل ِباْلَيْوِم اآْلِخِر َواَل يَُحر ِ
ِ )َقاِتُلوا الهِذيَن اَل يُْؤِمنُوَن ِباهلله

ُ َوَرُسولُُه َواَل َيِدينُوَن ِديَن اْلَحق ِ ِمَن الهِذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َحتهى  َم اهلله َما َحره
 (2)(يُْعطُوا اْلِجْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن 

 رأي القائلين بالنسخ :أوال

وبيان ذلك أن اآلية األولى ، إن اآلية الثانية ناسخة لآلية األولى :قيل
بمعنى ، تأمر بالقتال واإلكراه في الدين واآلية الثانية، تمنع اإلكراه في الدين

فإن أبى أحد ، أنه يجب أن يدعى جميع األمم إلى الدخول في دين اإلسالم
وهذا معنى ، قوتل حتى يقتل، أو يبذل الجزية، ينقد لهولم ، منهم الدخول فيه

فنحن إذن أمام  روي هذا عن ابن مسعود وكثير من المفسرين.، اإلكراه
وال يمكن التوفيق بينهما فال مفر من القول بنسخ اآلية ، حكمين متعارضين

نهِبيُّ َيا أَيَُّها ال :سبحانه إن اآلية األولى منسوخة بقوله :وقيل، األولى بالثانية
اَر َواْلُمَناِفِقيَن َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم َجَهنهُم َوِبْئَس اْلَمِصير  (3)(َجاِهِد اْلُكفه

 رأي القائلين بعدم النسخ :ثانيا

ألن  ؛ وال نسخ بين اآليتين، يرى أنصار هذا الرأي أنه ال تعارض
غير موضوع اآلية الثانية ألن اآلية األولى فيما يتعلق  اآلية األولى موضوع

                                                 

 256سورة البقرة آية: ( 1)

 29سورة التوبة آية: ( 2)
 73سورة التوبة آية: ( 3)
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وألن الجهاد ما شرع في اإلسالم ، والتدين ال يكون مع اإلكراه، بالتدين
بن  فعن زيد، إذ ال إسالم مع إجبار، إلجبار الناس على الدخول في اإلسالم

الخطاب يقول لعجوز نصرانية: أسلمي بن  أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر
، أنا عجوز كبيرة :إن اهلل بعث محمدا بالحق. قالت، العجوز تسلمي أيتها

يِن(، والموت إلى قريب. فقال عمر: اللهم اشهد  .(1)وتال: )ال ِإْكراَه ِفي الد ِ
، عوفبن  نزلت في رجل من األنجر من بني سالم :وعن ابن عباس أنه قال

فقال للنبي ، وكان هو مسلما، كان له ابنان نصرانيان، الحصين :يقال له
 فأنزل اهلل هذه ، فإنهما قد أبيا إال النصرانية، أال استكرههما

، أنه حاول إكراههما على الدخول في اإلسالم :وفي رواية أخرى، اآلية
أيدخل  :يا رسول اهلل :فقال األنصاري فاختصموا إلى النبي 

 .(2)بعضي النار وأنا أنظر إليه فنزلت اآلية

ِ َواَل ِباْلَيْوِم اآْلِخِر( له سبب )قَ  :قوله تعالى وأما اِتُلوا الهِذيَن اَل يُْؤِمنُوَن ِباهلله
نزول خاص. فقد كان اليهود قد نقضوا العهود التي أبرمها معهم المسلمون. 

                                                 

، وذكره القرطبي عند تفسيره آلية 259أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص( 1)
 3/280البقرة

، وذكره المناوي في 1/162الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف عند تفسير اآلية ( 2)
تحقيق  1/313الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي عند تفسير آية البقرة 

الرياض، وذكره البغوي بدون إسناد عند تفسير آية البقرة  -دار العاصمة  -أحمد مجتبى 
عن مسروق بدون  162« أسباب النزول»الواحدي في ، ضعيف. وذكره 1/350كذلك 

حميد، وله شاهد من بن  ، وعزاه إلى عبد2/21إسناد، وأورده السيوطي في الدر المنثور 
 . 5820مرسل السدي، أخرجه الطبري 
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، وتآمروا مع أعداء المسلمين للقضاء على الدولة اإلسالمية في المدينة
ا. فأمر اهلل المسلمين وأصبح وجودهم فيها خطرا على أمنها واستقراره

ويعطوا الجزية في ، بقتالهم حتى يكفوا عن أذاهم بالخضوع لسلطان الدولة
 غير استعالء.

فاآلية لم تأمر بقتال اليهود إلدخالهم في اإلسالم. ولو كان األمر كذلك 
األمر  والستمر، ما جعل اهلل إعطاءهم الجزية سببا في الكف عن قتالهم

وهذا غير ، أو يقتلوا، حتى يسلموا، بقتالهم سواء أعطوا الجزية أم لم يعطوها
ولم يثبت في تاريخ اإلسالم أنه قاتل غير المسلمين إلجبارهم على ، مراد

 اعتناق اإلسالم.

 الترجيح :ثالثا

بالتأمل فيما ذهب إليه الفريقان يتضح لنا أن القول الثاني القائل بعدم 
وألن الجهاد ما شرع في ، ذلك ألن التدين ال يكون مع اإلكراه، النسخ أرجح

وإنما ، إذ ال إسالم مع إجبار، اإلسالم إلجبار الناس على الدخول في اإلسالم
والرسول ، وإعالء كلمة اهلل، ورد العدوان، شرع الجهاد لدفع الظلم
 وإنما ، ما قاتل العرب ليكرههم على الدخول في اإلسالم
وألن النسخ ال يصار إليه إال إذا لم يمكن ، هم بدأوه بالعداوةقاتلهم ألن

 التوفيق بين اآليات وهنا يمكن التوفيق بأن نقول:
 :وآية، إن اآلية التي معنا تنفى إكراه الناس على اعتقاد ما ال يريدون

ِ َواَل ِباْلَيْوِم اآْلِخِر( له سبب ن زول خاص. ففيمن )َقاِتُلوا الهِذيَن اَل يُْؤِمنُوَن ِباهلله
، قد نقضوا العهود التي أبرمها معهم المسلمون. وتآمروا مع أعداء المسلمين

اَر  :وآية، فهؤالء يقاتلون حتى يعطوا الجزية صاغرين )يا أَيَُّها النهِبيُّ جاِهِد اْلُكفه
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وحض أصحابه على قتال  َواْلُمناِفِقيَن( جاءت لحض النبي 
حتى يكفوا عن عدوانهم وتكون كلمة ، دعوتهالكفار الذين وقفوا في طريق 

 اهلل هي العليا.

آلية البقرة بمعنى أن أهل الكتاب إذا وقفوا  إن اآلية الثانية مبينة :أو يقال
فإنه ، )َقاِتُلوا( الحظ قوله، في طريق الدعوة فإنهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية

، لم يبدأ المسلمون بالعدوان :أي، أي أن القتال من الجانبين، يقتضي مفاعلة
أما المسالمون ابتداء المصرون على ذلك فشأنهم كما قال اهلل تعالى في اآلية 

يِن( وكما جاء في ُ  :سورة الممتحنة التي معنا )ال ِإْكراَه ِفي الد ِ )اَل َيْنَهاُكُم اهلله
يِن َوَلْم يُْخِرُجوُكمْ  وُهْم  َعِن الهِذيَن َلْم يَُقاِتُلوُكْم ِفي الد ِ ِمْن ِدَياِرُكْم أَْن َتَبرُّ

َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن ) ُ َعِن الهِذيَن َقاَتُلوُكْم 8َوتُْقِسطُوا ِإَلْيِهْم ِإنه اهلله ( ِإنهَما َيْنَهاُكُم اهلله
يِن َوأَْخَرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا َعَلى ِإْخَراِجُكْم أَْن َتَولهْوُهْم  َوَمْن ِفي الد ِ

اَر ، ((9َيَتَولهُهْم َفأُوَلِئَك ُهُم الظهاِلُموَن ) وأما قوله )َيا أَيَُّها النهِبيُّ َجاِهِد اْلُكفه
ففيمن سواهم  ((73َواْلُمَناِفِقيَن َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم َجَهنهُم َوِبْئَس اْلَمِصيُر )
قال الشعبي وقتادة  .ممن وقفوا في طريق الدعوة من غير أهل الكتاب

هي خاصة بأهل الكتاب فإنهم ال يكرهون على اإلسالم  :والحسن والضحاك
وإلى هذا مال ، ل األوثانوإنما يجبر على اإلسالم أه، إذا أدوا الجزية

هذه اآلية محكمة خاصة في أهل  :مزاحمبن  وقال قتادة والضحاك، الشافعي
أمر رسول اهلل  :قاال، د صاغرةالكتاب الذين يبذلون الجزية ويؤدونها عن ي

 ال إله إال اهلل ال يقبل منهم إال، أن يقاتل العرب أهل األوثان ،
ونزلت فيهم )ال ِإْكراَه ِفي ، ثم أمر فيمن سواهم أن يقبل الجزية، أو السيف
يِن(.  الد ِ
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 حـــديث النفس :املوضع الثامن

ُ()َوِإْن تُْبُدوا َما ِفي أَْنُفِسُكْم :قال تعالى -1   (1)أَو تُْخُفوُه يَُحاِسْبُكْم ِبِه اهلله

ُ َنْفساا ِإاله ُوْسَعَها( -2  (2)وقال سبحانه: )ال يَُكل ُِف اهلله

 رأي القائلين بالنسخ :أوال

ألن اآلية ، ذهب الجمهور إلى أن اآلية األولى منسوخة باآلية الثانية
وأما ، يمكن دفعها األولى تفيد أن اهلل يكلف العباد حتى بالخطرات التي ال

ألنه ال يكلف نفسا إال وسعها. ، اآلية الثانية فإنها تفيد أنه ال يكلفهم بها
لما نزل على رسول اهلل  :قال واستدلوا بحديث أبي هريرة 

:  ماََواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َوِإْن تُْبُدوا َما ِفي أَْنُفِسُكْم ِ َما ِفي السه )هلِله
ِ أَْو تُْخُفوُه يَُحا ُب َمْن َيَشاُء َواهللُ َعَلى ُكل  ِسْبُكْم ِبِه اهللُ َفَيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويَُعذ ِ
فأتوا رسول ، ة رسول اهلل بفاشتد ذلك على صحا، َشْيٍء َقِديٌر(

كلفنا من ، فقالوا: يا رسول اهلل، ثم جثوا على الركب، اهلل 
وقد أنزل عليك هذه ، والصدقة، والجهاد، والصيام، األعمال ما نطيق: الصالة

أتريدون أن تقولوا كما قال : فقال رسول اهلل ، وال نطيقها، اآلية
بل قولوا: )َسِمْعَنا َوأََطْعَنا ُغْفَراَنَك ، سمعنا وعصينا :أهل الكتابين من قبلكم

ا فلم، غفرانك ربنا وإليك المصير، فقالوا: سمعنا وأطعنا، َربهَنا َوِإَلْيَك اْلَمِصيُر(
ُسوُل ، وذلت بها ألسنتهم، أقر بها القوم أنزل اهلل عز وجل في إثرها: )آَمَن الره

 َوَماَلِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه اَل نَُفر ِ 
ِ ِه َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن ِباهلله ُق ِبَما أُْنِزَل ِإَلْيِه ِمْن َرب ِ

                                                 

 284سورة البقرة آية: ( 1)
 286سورة البقرة آية: ( 2)
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فأنزل اهلل عز  -الم أبو المنذر: يفرق قال عفان: قرأها س، َبْيَن أََحٍد ِمْن ُرُسِلِه (
فلما فعلوا ذلك ، )َوَقالُوا َسِمْعَنا َوأََطْعَنا ُغْفَراَنَك َربهَنا َوِإَلْيَك اْلَمِصيُر( :وجل

ا ِإاله ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت  :نسخها اهلل عز وجل بقوله ُ َنْفسا )اَل يَُكل ُِف اهلله
 .(1)َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت(

عن مروان األصفر عن رجل من أصحاب رسول اهلل  وبما جاء
 ( وقال أحسبه ابن عمر)قال ِإْن تُْبُدوا َما ِفي أَْنُفِسُكْم أَْو تُْخُفوُه: 

قال: قال النبي  وبحديث أبي هريرة ، (2)نسختها اآلية التي بعدها
أو حدثت ، : إن اهلل تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها

 (3) ما لم تعمل به أو تكلم ؛ أنفسهابه 
                                                 

وقال محققه: شعيب 9333، 9344أخرجه أحمد في مسنده مسند أبي هريرة برقم ( 1)
 األرنؤوط: صحيح وهذا إسناد حسن

، 4182أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب تفسير سورة البقرة برقم ( 2)
فصل فيما يجاوز  -والبيهقي في شعب اإليمان فصل في أصحاب الكبائر من أهل القبلة 

 325عباده، برقم  اهلل عن

الخطأ والنسيان في العتاقة والطالق باب  -أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العتق  (3)
، والبيهقي في السنن الكبرى جماع أبواب ما يقع به الطالق من 2528ونحوه برقم 

ومسلم في  15094باب ما جاء في طالق المكره برقم  -الكالم وال يقع إال بنية 
(، والترمذي في الطالق، 127اهلل عن حديث النفس والخواطر رقم )تجاوز اإليمان، باب 

(، وأبو داود في الطالق، باب 1183باب ما جاء فيمن يحدث بطالق امرأته رقم )
(، والنسائي في الطالق، باب من طلق في نفسه 2209الوسوسة في الطالق حديث رقم )

اب من طلق في نفسه ولم يتكلم ، وأخرجه ابن ماجة في الطالق، ب157، 156/  6رقم 
 (.2540به حديث رقم )
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 رأي القائلين بعدم النسخ :ثانيا

 :وقالوا، وال نسخ فيها، أن اآلية محكمة يرى فريق آخر

ألن المحاسبة الواردة في ، ليس بين اآليتين تعارض يجعلنا نقول بالنسخ
، ويصر على فعله، وينويه، اآلية األولى تحمل على ما يعزم عليه اإلنسان

أنفذ ما اعتزم عليه أم حالت دونه حوائل خارجة عن إرادته: كمن عزم سواء 
على السرقة واتخذ الوسائل لذلك ولكن لم يستطع التنفيذ ألسباب لم يتمكن 

 معها من السرقة التي أصر عليها.

ويحمل عدم المؤاخذة الواردة في اآلية الثانية على الخواطر النفسية 
فإنها ، سان دون أن يعزم على تنفيذهاوتعرض لإلن، التي تجول في النفس
وكفها بعد مكافحتها يجعله أهال ، بل إن التغلب عليها، ليست موضع مؤاخذة

: -تعالى -: قال اهللللثواب. فعن أبى هريرة قال: قال رسول اهلل 
وإذا هم ، فإن عملها فاكتبوها سيئة، إذا هم عبدي بسيئة فال تكتبوها عليه

 .(1)فإن عملها فاكتبوها عشرا، وها حسنةبحسنة فلم يعملها فاكتب

قال الفخر الرازي: الخواطر الحاصلة في القلب على قسمين: فمنها ما 
ومنها ما ال يكون ، يوطن اإلنسان نفسه عليه ويعزم على إدخاله في الوجود

                                                 

باب إذا هم العبد بحسنة كتبت، وإذا هم  -أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب اإليمان ( 1)
(، وأبو نعيم في المستخرج على صحيح اإلمام مسلم 128) - 203بسيئة لم تكتب برقم 

في من اسمه  -األوسط ، والطبراني في 333باب إذا هم عبدي بحسنة أو سيئة برقم -
( والطبراني في مسند الشاميين في ما روى ابن ثوبان، عن 128) - 203عبداهلل برقم 

 123الفضل الهاشمي برقم بن  اهلل عبد
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بل تكون أمورا خاطرة بالبال مع أن اإلنسان يكرهها ولكنه ال يمكنه ، كذلك
 دفعها عن النفس.

 فالقسم األول يكون مؤاخذا به.

ُ -أال ترى إلى قوله تعالى، والثاني ال يكون مؤاخذا به : )اَل يَُؤاِخُذُكُم اهلله
ُ َغُفوٌر َحِليٌم(  .(1)ِباللهْغِو ِفي أَْيَماِنُكْم َوَلِكْن يَُؤاِخُذُكْم ِبَما َكَسَبْت ُقُلوبُُكْم َواهلله

 قال بعضهم: 

 فخاطر فحديث الـنفس فاسـتمعا ** امراتب القصد خمس هاجس ذكرو
 

 سوى األخير ففيه األخـذ قـد وقعـا ** تــــــــــــــــــــــــــيليه هم فعزم كلها رفع
 

 الترجيح :ثالثا

واستحضار قانون التعارض يتبين ، لعلك بعد عرض وجهة نظر الفريقين
التوفيق حيث أمكن ، لنا أن وجهة نظر الفريق الثاني القائل بعدم النسخ أقوى

وقد تبين لنا أنه ال يقال بالنسخ إال عند عدم ، والجمع بين النصين الكريمين
إن موضع التجاوز هو حديث  :وهو هنا ممكن وذلك بأن يقال، إمكان الجمع

واالتجاه القلبي إلى األذى ، وموضع الحساب هو اإلصرار والنيات، النفس
  واهلل أعلم. .واالنتقام

 التقوىحق  :املوضع التاسع
َ َحقه ُتَقاِتِه( :قال تعالى -1 )َيا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا اتهُقوا اهلله

(2). 
                                                 

 225سورة البقرة آية: ( 1)
 102سورة آل عمران آية: ( 2)
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َ َما اْسَتَطْعُتْم( -2 وقال اهلل تعالى: )َفاتهُقوا اهلله
(1). 

 رأي القائلين بالنسخ :أوال

ليس في آل عمران آية يصح فيها  :قال السيوطي عقب اآلية األولى
 فقد قيل إنها منسوخة باآلية الثانية، (2)دعوى النسخ إال هذه اآلية

واآلية الثانية تأمر بتقواه ، حق تقواه ألن اآلية األولى تأمر بتقوى اهلل 
وهذان أمران ، دون ما خرج عن استطاعته سبحانه بما يستطيعه المكلف

فال مناص من القول بنسخ اآلية األولى ، بينهماوال يمكن التوفيق ، متعارضان
  بالثانية

جبير فيما أخرج عنه ابن أبي بن  وسعيد، روي ذلك عن ابن مسعود
قال: لما نزلت اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم  حاتم

َ َما )وتقرحت جباههم فأنزل اهلل تعالى تخفيفا على المسلمين  َفاتهُقوا اهلله
ومثله عن أنس وقتادة وإحدى الروايتين عن ، فنسخت اآلية األولى (َطْعُتْم اْستَ 

 ابن عباس.

 رأي القائلين بعدم النسخ :ثانيا

وروى ابن جرير من بعض الطرق عنه أنه قال: لم تنسخ على اعتبار أن  
واإلضافة من باب إضافة ، وجب وثبت: أي، من حق الشيء :َحقه  :معنى

                                                 

 16سورة التغابن آية: ( 1)

دار الكتب ، 89 /1له  إعجاز القرآنمعترك األقران في ، و74 /3للسيوطي  اإلتقان( 2)
 م 1988 -هـ  1408الطبعة: األولى  - لبنان -بيروت  -العلمية 
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وأن األصل اتقوا اهلل اتقاء حقا أي ثابتا وواجبا على حد ، الصفة إلى موصوفها
َفاتهُقوا )تريد الضرب الشديد فيكون قوله تعالى: ، ضربت زيدا شديد الضرب

َ َما اْسَتَطْعُتمْ  َ َحقه تُقاِتِه() بيانا لقوله تعالى: (اهلله وال يجوز أن يكون ، اتهُقوا اهلله
ألن اهلل سبحانه أخبر أنه ال ، من التقوى المراد بقوله حق تقاته ما ال يستطاع

قال ابن عقيل:  :قال ابن الجوزي، والوسع دون الطاقة، يكلف نفسا إال وسعها
ألن قوله ما استطعتم بيان لحق تقاته وأنه بحسب الطاقة: ، ليست منسوخة

وهذا في تحقيق الفقهاء تفسير مجمل ، فمن سمى بيان المراد نسخا فقد أخطأ
فأزال اهلل ، وذلك أن القوم ظنوا أن ذلك تكليف بما ال يطاق، وبيان مشكل

 إشكالهم وبين أني لم أرد بحق تقاته ما ليس في الطاقة اهـ. 

 الترجيح :ثالثا

بعد ما سبق من عرض أدلة الفريقين يتبين لنا أنه ال نسخ إلمكان التوفيق 
 بين النصين على النحو المذكور واهلل أعلم.

 ذوي القربى وغريهم نصيب :اشراملوضع الع

)َوِإَذا َحَضَر اْلِقْسَمَة أُولُو اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيُن  :قال تعالى
  (1)َفاْرُزُقوُهْم ِمْنُه َوُقولُوا َلُهْم َقْوالا َمْعُروفاا(

 رأي القائلين بالنسخ :أوال

األمر ألن ، أن هذه اآلية منسوخة بآيات المواريث يرى جمهور الفقهاء
، وكانت هذه قسمة قبل المواريث، )َفاْرُزُقوُهْم( للوجوب :في قوله سبحانه

                                                 

 8سورة النساء آية: ( 1)
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يتعارض  وعلى أي حال فهذا الحكم، فأعطى اهلل بعد ذلك كل ذي حق حقه
فإن آيات المواريث ، وعليه، وال يمكن الجمع بينهما، مع تشريع الميراث
 ناسخة لهذه اآلية.

 رأي القائلين بعدم النسخ :ثانيا

قال ابن ، ألن األمر في اآلية للندب، أن اآلية محكمة ويرى آخرون 
فمن تركه فال حرج عليه. والمأثور ، جبير والحسن: ذلك على جهة الندب

أخرج ، عن ابن عباس أن اآلية محكمة غير أن الناس تهاونوا بالعمل بها
ُقْرَبى َواْلَيَتاَمى )َوِإَذا َحَضَر اْلِقْسَمَة أُولُو الْ  :البخاري عن ابن عباس:. قال:

. فيندب أن تعطى األصناف (1)هي محكمة وليست بمنسوخة (َواْلَمَساِكينُ 
المذكورة شيئا من التركة إذا حضروا القسمة لكن الناس ال يحرصون على 

، قال ابن عباس والشعبي ومجاهد وابن جبير: ذلك محكم لم ينسخ، ذلك
، قال الحسن: ولكن الناس شحوا، وقد ضيع الناس هذه اآلية :وقال ابن جبير

وأمر به أبو موسى ، الزبير وغيرهبن  عروة، وامتثل ذلك جماعة من التابعين
أن يعطي الورثة  بمعنى أنه يجب، ويرى آخرون أن األمر للوجوب، األشعري

وما خف ، كالماعون والثوب الخلق، لهذه األصناف ما تفه وطابت به نفوسهم
وعليه فال تعارض بين ، ذلك شيء غير الميراثو، وما تعذر قسمه، كالتابوت

                                                 

باب قول اهلل تعالى: )َوِإَذا  3أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب تفسير النساء باب ( 1)
بن  وسعيد 4576َمَساِكيُن َفاْرُزُقوُهْم ِمْنُه( برقم َحَضَر اْلِقْسَمَة أُولُو اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َوالْ 

، والبيهقي في السنن 579تفسير سورة النساء برقم  -منصور في السنن في كتاب التفسير 
باب ما جاء في قوله تعالى: )َوِإَذا َحَضَر اْلِقْسَمَة أُولُو اْلُقْرَبى  -الكبرى في كتاب الوصايا 

 12555ُن َفاْرُزُقوُهْم ِمْنُه َوُقولُوا لَُهْم َقْوالا َمْعُروفاا( برقم َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكي
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 وال نسخ.، اآليات الكريمة

 الترجيح :ثالثا

فعلى ، بالنظر في القولين السابقين يتبين لنا أن الجمع بين اآليات ممكن
بمعنى ، فالجمع ممكن، إنه للوجوب :ولو قلنا، أن األمر للندب فاألمر واضح

والثوب ، ولو يسيرا كالماعونشيئا  أن هؤالء المذكورين يجب أن يعطوا
 وهذا ال يتعارض مع األمر بالميراث. وإذن فال نسخ.، الخلق

 عقوبة الزنــا :املوضع احلادي عشر

ِتي َيْأِتيَن اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم َفاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنه  :قال تعالى -1 )َوالاله
َفأَْمِسُكوُهنه ِفي اْلُبُيوِت َحتهى َيَتَوفهاُهنه اْلَمْوُت أَْو أَْرَبَعةا ِمْنُكْم َفِإْن َشِهُدوا 
ُ َلُهنه َسِبيالا  َوالهَذاِن َيْأِتَياِنَها ِمْنُكْم َفآُذوُهَما َفِإْن َتاَبا َوأَْصَلَحا ، َيْجَعَل اهلله

 .(1)َفأَْعِرُضوا َعْنُهَما(

اِني َفاْجِلُدوا ُكله َواِحٍد ِمْنُهَما ِمائََة َجْلَدٍة َوال  :وقال تعالى -2  اِنَيُة َوالزه )الزه
ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر  ِ ِإْن ُكْنُتْم تُْؤِمنُوَن ِباهلله َتْأُخْذُكْم ِبِهَما َرْأَفٌة ِفي ِديِن اهلله

 (2)َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهَما َطاِئَفٌة ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن(

 رأي القائلين بالنسخ :أوال

يرى جمهور العلماء أن اآلية األولى تأمر بحبس الزانية في البيوت  -
أي: أو  أو يجعل اهلل لهن سبيال.، الموت. حتى يأتيهن :إلى حين أحد أمرين

                                                 

 16، 15سورة النساء آية: ( 1)
 2سورة النور آية: ( 2)
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بأن يشرع لهن حكما ، يجعل اهلل لهن مخرجا من هذا اإلمساك في البيوت
 آخر.

 ذاء الزناة.وأما اآلية الثانية فقد أمرت بإي -

ولما كان األمر كذلك فإن ، وأما آية النور فإنها تأمر بالجلد مائة جلدة -
 الجمهور يرون أن آية النور ناسخة آليتي سورة النساء.

 :(1)قال الحافظ ابن كثير

كان الحكم في ابتداء اإلسالم أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة 
حبست في بيت فال تمكن من الخروج منه إلى أن تموت؛ ولهذا قال: ، العادلة

ِتي َيْأِتيَن اْلَفاِحَشَة( يعني: الزنا )ِمْن ِنَساِئُكْم َفاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنه أَْرَبَعةا  )َوالاله
ُ ِمْنُكْم َفِإْن َشِهُدوا َفأَْمِسُكوُهنه ِفي اْلُبُيوِت َحتهى َيَتَوفهاُهنه اْلَمْوُت أَ  ْو َيْجَعَل اهلله

 َلُهنه َسِبيالا( فالسبيل الذي جعله اهلل هو الناسخ لذلك. 

قال ابن عباس: كان الحكم كذلك حتى أنزل اهلل سورة النور فنسخه  
جبير والحسن وعطاء بن  بالجلد أو الرجم. وكذلك روى عن عكرمة وسعيد

 أسلم والضحاك أنها منسوخة.بن  وقتادة وزيد

 وهذا أمر متفق عليه  :قال الحافظ

 الصامت قال: كان النبي بن  روى اإلمام أحمد عن عبادة
إذا نزل عليه الوحي أثر عليه وكرب لذلك وتغير وجهه فأنزل اهلل عليه ذات 

الثيب ، يوم فلما سرى عنه قال: خذوا عنى خذوا عنى قد جعل اهلل لهن سبيال
                                                 

 235/ 2تفسير القرآن العظيم ( 1)
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بالحجارة. والبكر جلد مائة بالثيب. والبكر بالبكر. الثيب جلد مائة ورجم 
 .(1)ونفى سنة

: ال يختلف العلماء في نسخ هذين الحكمين عن (2)وقال ابن الجوزي
نسخا  :فقال قوم ؟ وإنما اختلفوا بماذا نسخا، أعني الحبس واألذى، الزانيين

اِني َفاْجِلُدوا ُكله َواِحٍد ِمْنُهَما ِمائََة َجلْ  اِنَيُة َوالزه َدٍة َوال َتْأُخْذُكْم بقوله تعالى: )الزه
ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر ( ِ ِإْن ُكْنُتْم تُْؤِمنُوَن ِباهلله وقال قوم: نسخ  (3)ِبِهَما َرْأَفٌة ِفي ِديِن اهلله

أنه قال:  الصامت عن النبي بن  هذان الحكمان بحديث عبادة
الثيب بالثيب جلد مئة ، قد جعل اهلل لهن سبيال، خذوا عني، "خذوا عني

 والبكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة"، ورجم بالحجارة

 رأي المانعين للنسخ :ثانيا

وأنهما تنشئان ، إن هاتين اآليتين محكمتان :أما المانعون للنسخ فقالوا
غير ما تضمنته آية النور  -من الرجال والنساء - أحكاما لمن يأتون الفاحشة
 من حكم الزانية والزاني.

كما هو ظاهر من التعبير باسم اإلشارة ، بالنساءفاآلية األولى خاصة 

                                                 

( وأبو داود في 1690) - 13باب حد الزنى برقم  -أخرجه مسلم في كتاب الحدود ( 1)
، وابن ماجه في السنن في أبواب 4415في الرجم برقم باب  -السنن في كتاب الحدود 

المحبق برقم بن  مسند سلمة -، وأحمد في مسنده 2550باب حد الزنى برقم  -الحدود 
15910 

 263نواسخ القرآن" ص ( 2)

 2سورة النور آية: ( 3)
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 لهن.، ..يتوفاهن، فأمسكوهن، عليهن، إليهن باسم اإلشارة المؤنث: الالتي

 يأتيانها.، اللذان :انظر إلى قوله، أما اآلية الثانية فهي خاصة بالرجال -

، فرقت آيتا سورة النساء بين العقوبة التي تؤخذ بها المرأة الزانية - 
أما آية النور فسوت بينهما في ، وبة التي تجرى على الرجل إذا زناوالعق

 العقوبة المفروضة على كل منهما.

 وإذا نظرنا لجريمة الفاحشة نجدها على أنواع ثالثة هي: 

تلك الجريمة التي تقع بين الرجل والمرأة على غير فراش ، الزنا - 1
 الزوجية.

 والمرأة.بين المرأة ، السحاق: عملية جنسية - 2

 بين الرجل والرجل.، عملية جنسية :اللواط - 3

وفيما يتفرع ، هذه الصور الثالث تكتمل العملية الجنسية في أصلها يوف
 عنها.

 :والمالحظ أن العقوبة المذكورة على هذه الجريمة ثالثة

 عند الحديث عن النساء في اآلية األولى.، الحبس -أ 

 الرجال في اآلية الثانية.عند الحديث عن ، اإليذاء -ب 

 الجلد لهما في آية النور. -ج 

واإليذاء على جريمة اللواط ، فيحمل الحبس على جريمة السحاق :قالوا
 والجلد لهما على الجريمة التي تقع بين الرجل والمرأة.، بين الرجال
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 وإذن فال نسخ.، وبهذا يظهر أنه ال تعارض بين اآليات

 قال اإلمام الرازي:

الثاني: وهو اختيار أبي مسلم األصفهاني: أن المراد بقوله: القول 
الحبس إلى الموت وبقوله:  :وحدهن، السحاقات :)َوالالهِتي َيْأِتيَن اْلفاِحَشَة(
والمراد ، األذى بالقول والفعل :وحدهما، أهل اللواط، )َوالهلذاِن َيْأِتياِنها ِمْنُكْم(

 :وحده في البكر، بين الرجل والمرأة باآلية المذكورة في سورة النور: الزنا
 واحتج أبو مسلم عليه بوجوه:، الرجم :وفي المحصن، الجلد

األول: أن قوله: )َوالالهِتي َيْأِتيَن اْلفاِحَشَة ِمْن ِنساِئُكْم( مخصوص  
ألن قوله: ، وقوله: )َوالهلذاِن َيْأِتياِنها ِمْنُكْم( مخصوص بالرجال، بالنسوان

 لذكور.واللذان تثنية ا

إال ، الذكر واألنثى :لم ال يجوز أن يكون المراد بقوله: واللذان :فإن قيل
 أنه غلب لفظ المذكر.

فلما أفرد ذكرهن ثم ، قلنا: لو كان كذلك لما أفرد ذكر النساء من قبل
 سقط هذا االحتمال. ذكر بعد قوله: )َوالهلذاِن َيْأِتياِنها ِمْنُكْم(

التقدير ال يحتاج إلى التزام النسخ في شيء من الثاني: هو أن على هذا 
وعلى التقدير الذي ذكرتم ، بل يكون حكم كل واحدة منها باقيا مقررا، اآليات

 فكان هذا القول أولى.، يحتاج إلى التزام النسخ

 الثالث: أن على الوجه الذي ذكرتم يكون قوله: )َوالالهِتي َيْأِتيَن اْلفاِحَشَة(
فيفضي إلى ، يكون أيضا في الزنا َواللهذاِن َيْأِتياِنها ِمْنُكْم(في الزنا وقوله: )

وعلى الوجه الذي ، تكرار الشيء الواحد في الموضع الواحد مرتين وإنه قبيح
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 قلناه ال يفضي إلى ذلك فكان أولى. 

فسروا قوله: )أَْو َيْجَعَل ، أن القائلين بأن هذه اآلية نزلت في الزنا :الرابع
ُ َلهُ  وهذا ال يصح ألن هذه األشياء ، نه َسِبيالا( بالرجم والجلد والتغريباهلله

وأما ، (1)تكون عليهن ال لهن. قال تعالى: )َلها ما َكَسَبْت َوَعَلْيها َما اْكَتَسَبْت(
 نحن فإنا نفسر ذلك بأن يسهل اهلل لها قضاء الشهوة بطريق النكاح. 

 الترجيح :ثالثا

ألنا لو ، بعدم النسخ بين اآليات هو الراجحأرى أن الرأي الثاني القائل 
الذي يكون بين المرأة  إن اآليتين السابقتين متعلقان بأحكام الزنا: قلنا

كان معناه أن كل ما ورد في القرآن الكريم ، ثم نسختا بآية النور، والرجل
دون أن يكون فيه شيء عن ، متعلق بالزنا جاء خاصا بهذا الزنا الصريح

، والسحاق وهذا أمر ما كان للقرآن أن يتركه، األخريين: اللواطالجريمتين 
.. ألن الشريعة اإلسالمية ما  خارج على مألوف الفطرة، بحجة أنه عمل شاذ

وإال لتحيد به عن ، جاءت إال لعالج الشذوذ اإلنساني عن الفطرة السليمة
أن يشرع من  -لكمال التشريع -.. وهذا يعنى أنه ال بد شروده وانحرافه عنها

 واهلل أعلم. ويفرض عقوبة مناسبة لهما.، القرآن لهاتين الجريمتين

وال يفوتنا هنا أن ننبه إلى أن هذا الذي مر إنما هو بالنسبة إلى البكر  
فهو الرجم الذي دلت عليه تلك ، أما الثيب من الجنسين، رجال كان أو امرأة

، ( (2)يا فارجموهما ألبتةاآلية المنسوخة التالوة وهي )الشيخ والشيخة إذا زن
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أخرجه ابن ماجه في السنن في أبواب الحدود باب الرجم برقم قال الحافظ في "فتح ( 2)

═ 
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 .(1)دلت عليه السنة أيضا

                                                 
═ 

اإلسماعيلي من رواية  -يعني حديث عمر في الرجم-: "وقد أخرجه 143/ 12الباري" 
اهلل شيخ البخاري فيه، فقال بعد قوله: )أو االعتراف(:  عبدبن  جعفر الفريابي، عن علي

إذا زنيا فارجموهما البتة، وقد رجم رسول اهلل )وقد قرأناها: الشيخ والشيخة 
  :ورجمنا بعده(، فسقط من رواية البخاري من قوله: )وقرأ( إلى قوله

بن  )البتة(. ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمدا. فقد أخرجه النسائي عن محمد
منصور، عن سفيان كرواية جعفر ثم قال: ال أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث )الشيخ 

الشيخة( غير سفيان، وينبغي أن يكون وهم في ذلك... وقال أبو جعفر النحاس في و
: ابن الخطاب: "الشيخ والشيخة... "( بعد أن أورد قول عمر 9"الناسخ والمنسوخ" ص )

 ".....إال أنه ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله الجماعة، عن الجماعة"وإسناده صحيح 
في باب الحدود في الزنا  -في كتاب الحدود والسرقة ، وأخرجه مالك في الموطأ 2553
 693برقم 

ذكرت ذلك السنة فقد أخرج البخاري من حديث عن ابن عباس قال: كنت أقرئ رجاال ( 1)
بن  عوف، فبينما أنا في منزله بمنى، وهو عند عمربن  الرحمن من المهاجرين، منهم عبد

ن، فقال: لو رأيت رجال أتى أمير الرحم الخطاب في آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبد
بالحق، وأنزل عليه  المؤمنين اليوم.....إلى أن قال: إن اهلل بعث محمدا 

الكتاب، فكان مما أنزل اهلل آية الرجم، فقرأناها، وعقلناها، ووعيناها، فلذا رجم رسول 
، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: واهلل ما اهلل 

ية الرجم في كتاب اهلل، فيضلوا بترك فريضة أنزلها اهلل، والرجم فى كتاب اهلل حق نجد آ
على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء؛ إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو االعتراف 
مختصر صحيح البخاري في كتاب الحدود، . باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت 

صحيحه في كتاب الحدود باب رجم الثيب في الزنا ، وأخرجه مسلم في 2584برقم 
 (1691) - 15برقم 
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 من أحكام الرتكة :املوضع الثاني عشر

 )َوالهِذيَن َعَقَدْت أَْيَمانُُكْم َفآتُوُهْم َنِصيَبُهْم( :قال اهلل تعالى

ِ( :وقال تعالى  )َوأُولُوا اأْلَْرَحاِم َبْعُضُهْم أَْوَلى ِبَبْعٍض ِفي ِكَتاِب اهلله

 رأي القائلين بالنسخ :أوال

 من العلماء من يرى أن اآلية الثانية ناسخة لآلية األولى 

 عقدت أيمانكم أحد هذه الوجوه: على اعتبار أن المراد بالذين

وذلك أن الرجل كان يعاقد غيره ويقول: ، الحلفاء في الجاهلية :األول
وتعقل عني ، وترثني وأرثك، وحربي حربك، وسلمي سلمك، دمي دمك

فنسخ ذلك بقوله ، فيكون لهذا الحليف السدس من الميراث، وأعقل عنك
)ِ  :وبقوله، (1)تعالى: )َوأُولُوا اأْلَْرَحاِم َبْعُضُهْم أَْوَلى ِبَبْعٍض ِفي ِكَتاِب اهلله

ُ ِفي أَْواَلِدُكْم(.  )يُوِصيُكُم اهلله

سمون وهم الم، الثاني: أن الواحد منهم كان يتخذ إنسانا أجنبيا ابنا له
 وكانوا يتوارثون بذلك السبب ثم نسخ.، باألدعياء

كان يثبت المؤاخاة بين كل رجلين من  أن النبي  :الثالث
 وكانت تلك المؤاخاة سببا للتوارث. ، أصحابه

واعلم أن على كل هذه الوجوه الثالثة كانت المعاقدة سببا للتوارث 
 نسخ ذلك باآليات التي تلوناها. ثم إن اهلل تعالى، بقوله:)َفآتُوُهْم َنِصيَبُهْم(
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 رأي المانعين للنسخ :ثانيا

وذكروا في ، وال نسخ، يرى هؤالء أنه ال تعارض بين هاتين اآليتين
 تأويل اآلية وجوها:

تقدير اآلية: ولكل شيء مما ترك الوالدان واألقربون والذين  :األول 
والورثة  أي فآتوا الموالي، عقدت أيمانكم موالي ورثة فآتوهم نصيبهم

فقوله: والذين عقدت أيمانكم معطوف على قوله: الوالدان ، نصيبهم
، واألقربون والمعنى: أن ما ترك الذين عاقدت أيمانكم فله وارث هو أولى به

بل ، وسمى اهلل تعالى الوارث مولى. والمعنى ال تدفعوا المال إلى الحليف
وهذا تأويل أبي ، آليةوعلى هذا التقدير فال نسخ في ا، إلى المولى والوارث

 علي الجبائي.

والنكاح يسمى ، الثاني: المراد بالذين عاقدت أيمانكم: الزوج والزوجة 
َكاِح(عقدا قال تعالى:) َواَل َتْعِزُموا ُعْقَدَة الن ِ

، فذكر تعالى الوالدين واألقربين، (1)
الولد ونظيره آية المواريث في أنه لما بين ميراث ، وذكر معهم الزوج والزوجة

وعلى هذا فال نسخ في اآلية ، والوالدين ذكر معهم ميراث الزوج والزوجة
 وهو قول أبي مسلم األصفهاني.، أيضا

الميراث  :(َوالهِذيَن َعَقَدْت أَْيَمانُُكمْ )مراد بقوله: الثالث: أن يكون ال 
 وعلى هذا التقدير فال نسخ أيضا. ، الحاصل بسبب الوالء

والمراد ، د من الذين عقدت أيمانكم الحلفاءالرابع: أن يكون المرا
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والمخالصة ، بقوله: فآتوهم نصيبهم النصرة والنصيحة والمصافاة في العشرة
 وعلى هذا التقدير فال نسخ أيضا. ، فال يكون المراد التوارث، في المخالطة

وفي ابنه  الخامس: نقل أن اآلية نزلت في أبي بكر الصديق 
حلف أن ال ينفق عليه وال يورثه شيئا من  وذلك أنه ، رحمنال عبد
وعلى هذا التقدير فال ، رحمن أمره اهلل أن يؤتيه نصيبهال عبدفلما أسلم ، ماله

 نسخ أيضا.

 الترجيح :ثالثا

وبعد استحضار قانون التعارض ، لعلك رأيت بعد عرض رأي الفريقين
ة أدلته على والقائل بعدم النسخ هو األرجح لقو، أن وجهة نظر الفريق القاني

 ما قد مر. واهلل أعلم.

 حرمة الشهر احلرام :املوضع الثالث عشر

ْهَر اْلَحَراَم( :قال تعالى ِ َوال الشه  )َيا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا ال ُتِحلُّوا َشَعاِئَر اهلله

ْهَر اْلَحَراَم( :إن قوله :قيل   :منسوخ بمقتضى عموم قوله، )َوال الشه
) وقد سبق القول في هذا فالحق ، )َوَقاِتُلوا اْلُمْشِرِكيَن َكافهةا َكَما يَُقاِتُلوَنُكْم َكافهةا

 عدم النسخ.

 بني أهل الكتاب القضاء :املوضع الرابع عشر

  (1))َفِإْن َجاُءوَك َفاْحُكْم َبْيَنُهْم أَْو أَْعِرْض َعْنُهْم( :قال تعالى -
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ُ( :وقال تعالى -  (1))َوأَِن اْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَما أَْنَزَل اهلله

 رأي القائلين بالنسخ :أوال

ورد عن ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وكثير من العلماء أن 
إذا  ألن اآلية األولى خيرت النبي ، اآلية األولى منسوخة بالثانية

أو اإلعراض ، بين الحكم بينهم :جاءه أهل الكتاب ليحكم بينهم بين أمرين
 عنهم.

 :قالوا، هو الحكم بينهم، أما اآلية الثانية فقد أمرته بشيء واحد فقط -
فال سبيل من القول بأن اآلية ، ويتعذر الجمع بينها، فهذان حكمان متعارضان

 الثانية ناسخة لألولى.

 رأي القائلين بعدم النسخ :ثانيا

وأبي مسلم ، بكر األصم ووأب، وعطاء، وقتادة، والشعبي، يرى النخعي -
ألن الرسول ، وأن اآلية الثانية متممة لألولى، أنه ال نسخ بين اآليتين
 مخير بمقتضى اآلية األولى بين أن يحكم ، أو من يقوم مقامه

وإذا اختار أن يحكم بينهم فليكن الحكم بما أنزل ، وأن يعرض عنهم، بينهم
التخيير مختص بالمعاهدين الذين ال ذمة أو أن هذا ، اهلل بمقتضى اآلية الثانية

أما الذين لهم عهد وذمة ، وإن شاء أعرض عنهم، فإن شاء حكم فيهم، لهم
 فالمطلوب أن يحكم بينهم.

ومذهب الشافعي أنه يجب على حاكم المسلمين أن يحكم بين أهل  .
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فأما ، ألن في إمضاء حكم اإلسالم عليهم صغارا لهم، الذمة إذا تحاكموا إليه
لمعاهدون الذين لهم مع المسلمين عهد إلى مدة فليس بواجب عليه أن ا

وهو التخيير الذي في اآلية وهو مخصوص ، بل يتخير في ذلك، يحكم بينهم
 .(1)بالمعاهدين

 الترجيح :ثالثا

حيث ، وسالمتها من المعارضة القادحة، الراجح القول الثاني لقوة أدلته
وعليه فال داعي للقول ، ما سبقإن الجمع ممكن بين اآليات على نحو 

 بالنسخ. واهلل أعلم.

 ةشهادمن أحكام ال املوضع اخلامس عشر

)َيا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا َشَهاَدُة َبْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوُت  :قال تعالى -
ِة اْثَناِن َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم أَْو آَخَراِن ِمْن َغْيِرُكْم( ِحيَن اْلَوِصيه
(2). 

 .(3))َوأَْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم( :وقال تعالى - 

 رأي القائلين بالنسخ :أوال

)َوأَْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل  :ذهب أكثر أهل العلم إلى أن قوله تعالى -
 ِمْنُكْم(.

                                                 

، ومفاتيح الغيب للرازي 4/265 البحر المحيط عند تفسير اآليات من سورة المائدة( 1)
11/361 

 106المائدة آية: سورة ( 2)
 2سورة الطالق آية: ( 3)
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ذلك ألن اآلية األولى ، )أَْو آَخَراِن ِمْن َغْيِرُكْم( :ناسخ لقوله سبحانه
أو اثنين من غير ، أمرت باإلشهاد على الوصية باثنين عدول من المسلمين

 لشهادة على المسلمين فقط.أما اآلية الثانية فقد قصرت ا، المسلمين

فال مناص من ، ويتعذر الجمع بينهما، قالوا فهذان حكمان متعارضان
 القول بنسخ اآلية األولى بالثانية.

بن  حدثنا صالح، حدثنا أبو داود، عليبن  قال ابن جرير: حدثنا عمرو 
عن الزهري قال: مضت السنة أنه ال تجوز شهادة الكافر في ، أبي األخضر
 .(1)إنما هي في المسلمين، سفر حضر وال

 رأي القائلين بعدم النسخ :ثانيا

ألن سورة المائدة ، وذهب آخرون إلى أنه ال نسخ بين النصين الكريمين
وألن الجمع بينهما ممكن ، وليس فيها منسوخ، من آخر ما نزل من القرآن

 كاآلتي: 

، إن اآلية األولى خاصة بما إذا نزل الموت بأحد المسافرين :نقول :أوال
أو من ، فإن الوصية تثبت بشهادة اثنين عدلين من المسلمين، وأراد أن يوصي

قد يتعسر أو ، ألن ظرف السفر ظروف دقيقة، غيرهم توسعة على المسافرين
فلو لم يبح الشارع إشهاد غير ، يتعذر وجود عدلين من المسلمين فيها

أما اآلية الثانية فهي القاعدة ، وربما ضاعت الوصية، سلمين لضاق األمرالم
 العامة في غير ظروف السفر.
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، والكافر ليس كذلك، القول بأن الشاهد البد أن يكون عدال :قالوا: ثانيا
يجاب عليه بأنه يمكن أن يكون المراد بالعدل من كان عدال في االحتراز عن 

بدليل قبول شهادة أهل األهواء ، لدين واالعتقادال من كان عدال في ا، الكذب
ولكنهم لما كانوا عدوال في ، مع أنهم ليسوا عدوال في مذاهبهم، والبدع

 فكذا. ، االحتراز عن الكذب قبلنا شهادتهم

وقوله ، عام )َوأَْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم( :إن قوله :يمكن أن يقال :ثالثا
َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم أَْو آَخَراِن ِمْن َغْيِرُكْم ِإْن أَْنُتْم َضَرْبُتْم ِفي في هذه اآلية )اْثَناِن 

ال سيما إذا كان الخاص متأخرا ، والخاص مقدم على العام، اأْلَْرِض(. خاص
 كما هنا. واهلل أعلم.، في النزول

 الترجيح :ثالثا

دم النسخ بالتأمل في القولين السابقين يتبين أن القول الثاني القائل بع
وعليه فال ، مع إمكان التوفيق بين النصين الكريمين، لقوة أدلته، أولى بالقبول
 واهلل أعلم. .نسخ بينهما

 )ثبات الواحد للعشرة( من أحكام اجلهاد: املوضع السادس عشر

ِض اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى اْلِقَتاِل ِإْن َيُكْن :قال تعالى ِمْنُكْم )َيا أَيَُّها النهِبيُّ َحر ِ
ا ِمَن الهِذيَن َكَفُروا  ِعْشُروَن َصاِبُروَن َيْغِلُبوا ِمائََتْيِن َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمائٌَة َيْغِلُبوا أَْلفا

ا َفِإْن َيُكْن ، ِبأَنهُهْم َقْوٌم اَل َيْفَقُهونَ  ُ َعْنُكْم َوَعِلَم أَنه ِفيُكْم َضْعفا َف اهلله اآْلَن َخفه
 ُ ِ َواهلله  ِمْنُكْم ِمائٌَة َصاِبَرةٌ َيْغِلُبوا ِمائََتْيِن َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم أَْلٌف َيْغِلُبوا أَْلَفْيِن ِبِإْذِن اهلله
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اِبِريَن( َمَع الصه
(1)  

 رأي القائلين بالنسخ :أوال

ذلك ألن اآلية ، إن اآلية الثانية ناسخة لآلية األولى :يرى الجمهور
وأفادت اآلية الثانية وجوب ثبات ، األولى أفادت وجوب ثبات الواحد للعشرة

إذا التقى بعشرة ، فيحرم على الواحد بمقتضي اآلية األولى، الواحد لالثنين
آلية الثانية ال ومقتضي ا، فان فعل ذلك كان آثما، من الكفار أن يفر منهم

يحرم على الواحد المسلم أن يفر من أمام العشرة من الكفار وال يكون آثما 
  .بفراره

فتكون ، ال يجتمعان فاآليتان متعارضتان، نقيضان والتحريم وعدمه
  .الثانية ناسخة لألولى

 رأي القائلين بعدم النسخ :ثانيا

، فاآلية األولى خبر، ويرى آخرون إلى أنه ال نسخ بين النصين الكريمين
يكشف عن حال من أحوال المسلمين حين يكون إيمانهم على هذا المستوي 
، الذي كان عليه المسلمون األولون السابقون من المهاجرين واألنصار..

واآلية الثانية خبر آخر يكشف عن حال أخرى للمسلمين حين يضعف 
 إيمانهم فتعرض لهم عوارض الضعف والوهن في لقاء عدوهم.

، وعلى هذا فاآليتان تتحدثان عن حالين مختلفين من أحوال المسلمين
فيعمل بكل منهما عند وجود ، وكل حكم منهما معلال بعلة مغايرة لعلة اآلخر
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ويؤجل العمل بالحكم اآلخر على نحو ما سبق من الحديث عن ، علته
 النسء. واهلل أعلم. 

عداد تكثرهم أكثر وفى انتصارهم على أ، والناظر في تاريخ المسلمين
وبالد ، كما هو معروف في فتح المسلمين لمملكة فارس، من عشرة أضعاف

وكل هذا بعد نزول اآليتين الكريمتين ، وبالد األندلس، مصر وفتح، الروم
 فدل هذا على أن الذي بين اآليتين نسء وليس نسخا. قطعا

  : قال الرازي

قوله أن يقال: إنه تعالى  وتقرير، وأنكر أبو مسلم األصفهاني هذا النسخ
فهب أنا ، قال في اآلية األولى: )ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن صاِبُروَن َيْغِلُبوا ِمائََتْيِن(

إال أن هذا األمر كان مشروطا بكون العشرين ، نحمل هذا الخبر على األمر
ُ ، قادرين على الصبر في مقابلة المائتين َف اهلله َعْنُكْم َوَعِلَم أَنه وقوله:) اآْلَن َخفه

فال جرم ، يدل على أن ذلك الشرط غير حاصل في حق هؤالء، ِفيُكْم َضْعفاا(
 وعلى هذا التقدير لم يحصل النسخ البتة.، لم يثبت ذلك الحكم

إن ثبت إجماع األمة على اإلطالق قبل أبي مسلم  :يقول الرازي: وأقول
حصل هذا اإلجماع القاطع فإن لم ي، على حصول هذا النسخ فال كالم عليه
 فنقول: قول أبي مسلم صحيح حسن.

 الترجيح :ثالثا

بالتأمل في موقف الفريقين من قضية النسخ بين اآليتين الكريمتين يتبين 
نظرا إلمكان التوفيق بين اآليتين على ، لنا أن الرأي الثاني أقرب إلى الصواب

قد ال تؤدي نفس ، الراهنعلما بأن مسألة العدد في الوقت ، النحو المذكور
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فقد يستطيع واحد اآلن تدمير بالد ، الدور الذي كانت تؤديه في الماضي
 بأكملها من خالل ما يعرف باألسلحة النووية وغيرها. واهلل أعلم. 

 من أحكام اجلهاد :املوضع السابع عشر

)اْنِفُروا ِخَفافاا َوِثَقاالا َوَجاِهُدوا ِبأَْمَواِلُكْم َوأَْنُفِسُكْم ِفي َسِبيِل  :قال تعالى
ِ َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُمون( َعَفاِء َوال ، (1)اهلله وقال تعالى: )َلْيَس َعَلى الضُّ

ِ َعَلى اْلَمْرَضى َوال َعَلى الهِذيَن ال َيِجُدوَن َما  يُْنِفُقوَن َحَرٌج ِإَذا َنَصُحوا هلِله
ِ  :وقال تعالى، (2)َوَرُسوِلِه( )َوَما َكاَن اْلُمْؤِمنُوَن ِلَيْنِفُروا َكافهةا َفَلْوال َنَفَر ِمْن ُكل 

يِن َوِلُيْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْيِهمْ  ُهوا ِفي الد ِ ُهْم  ِفْرَقٍة ِمْنُهْم َطاِئَفٌة ِلَيَتَفقه َلَعله
 .(3)َيْحَذُروَن(

 رأي القائلين بالنسخ :أوال

حيث ، يرى كثير من العلماء أن اآلية األولى منسوخة باآليتين بعدها - 
 :إن األولى دعت المؤمنين إلى أن ينفروا لمواجهة عدوهم على كل حال من

أو غير ، وقلة العيال أو كثرتهم، وغنى أو فقر، وصحة أو مرض، أو عسر يسر
ذلك. ويؤيد هذا التعميم في عموم األحوال قول أبى أيوب األنصاري وقد 
( فال أجدني  شهد المشاهد كلها إال غزاة واحدة: قال اهلل )اْنِفُروا ِخفافاا َوِثقاالا

بن  وروى عن أبى راشد الحراني قال: وافيت المقداد، إال خفيفا أو ثقيال
توابيت  جالسا على تابوت من األسود فارس رسول اهلل 
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قد أعذر  :فقلت، يريد الغزو -وقد فضل عنها من عظمه -الصيارفة بحمص
(. (1)فقال أبت علينا سورة البعوث، اهلل إليك  )يريد براءة( )اْنِفُروا ِخفافاا َوِثقاالا

أما اآلية الثانية فقد رفعت الحرج عن األصناف الثالثة المذكورة فيها 
وال ، ال ضيق عليهم :ومعنى اآلية الكريمة، باالشتراك في الجهاد فيما يتعلق

إثم في قعودهم عن الجهاد الواجب على شرط أن ينصحوا هلل ورسوله 
. 

وأما اآلية األخيرة فقد أمرت بالنفير من أجل التعليم والتفقه ال  
 للحرب.

  :(2)قال الحافظ ابن كثير

كعب وعطاء الخراساني وغيرهم بن  وقد روي عن ابن عباس ومحمد
ِ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم َطاِئَفٌة..(أن  ، هذه اآلية منسوخة بقوله تعالى: َفَلْوال َنَفَر ِمْن ُكل 

) ، وقويا وضعيفا، يقول غنيا وفقيرا، وقال السدي قوله: )اْنِفُروا ِخفافاا َوِثقاالا
فجاءه رجل يومئذ زعموا أنه المقداد وكان عظيما سمينا فشكا إليه وسأله أن 

( :ت يومئذيأذن له فأبى فنزل فلما نزلت هذه اآلية اشتد  )اْنِفُروا ِخفافاا َوِثقاالا
َعفاِء َوال َعَلى اْلَمْرضى َوال  :على الناس فنسخها اهلل فقال ) َلْيَس َعَلى الضُّ

ِ َوَرُسوِلهِ َعَلى الهِذيَن اَل َيِجُدوَن َما يُْنِفُقوَن َحَرٌج إِ   (ذا َنَصُحوا هلِله

                                                 

: لم 378/ 6، قال األستاذ شاكر في حاشية تفسير الطبري لعله تصحيف من )البحوث(( 1)
سورة التوبة سورة البعوث، بل أجمعوا على تسميتها سورة البحوث، أجد من سمى 

 سميت بها لما تضمنت من البحث في أسرار المنافقين.

 تفسير القرآن العظيم عند تفسير اآلية الكريمة( 2)
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وإذن فاآلية ، والجمع غير ممكن، تعارضوعلى هذا فبين اآليات 
 األولى منسوخة باآليتين األخيرتين.

 رأي القائلين بعدم النسخ :ثانيا

ألن ، وال نسخ، ويرى فريق آخر من العلماء أنه ال تعارض بين اآليات -
محمولة على  - الجميع بالنفير على جميع األحوالوالتي تأمر  -اآلية األولى 

فال يحل ألحد أن يتخلف ، قد خرج للغزو  اهللما إذا كان رسول 
) َما كاَن أِلَْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن  :قال تعالى، إال من كان من ذوي األعذار، عنه

ِ َوال َيْرَغُبوا ِبأَْنُفِسِهْم َعْن  َحْوَلُهْم ِمَن اأْلَْعراِب أَْن َيَتَخلهُفوا َعْن َرُسوِل اهلله
فال ينبغي أن يخرجوا جميعا  رسول اهلل  رجأما إذا لم يخ، َنْفِسِه(

كان في اآلية وما  أبي طلحة عن ابن عباسبن  قال علي ويتركوه 
ما كان المؤمنون لينفروا جميعا ويتركوا النبي  المؤمنون لينفروا كافة يقول:
 فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني عصبة يعني  ،وحده

وقد أنزل بعدهم قرآن تعلمه ، فإذا رجعت السرايا، السرايا وال يسيروا إال بإذنه
، إن اهلل قد أنزل على نبيكم قرآنا :وقالوا، القاعدون مع النبي 

ويبعث ، فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل اهلل على نبيهم بعدهم، وقد تعلمناه
ليتعلموا ما أنزل اهلل على  ك قوله: ليتفقهوا في الدين يقول:فذل، سرايا أخرى

وقال الضحاك:  لعلهم يحذرون.، وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم، نبيهم
أن  من المسلمين ا بنفسه لم يحل ألحدإذا غز كان رسول اهلل 

لهم أن  ان إذا قام وأسرى السرايا لم يحلوك، يتخلف عنه إال أهل األعذار
نبي اهلل  ل إذا أسرى فنزل بعده قرآن وتالهوكان الرج، ينطلقوا إال بإذنه
 فإذا رجعت السرية قال لهم الذين ، على أصحابه القاعدين معه
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إن اهلل أنزل بعدكم على نبيه قرآنا  :أقاموا مع رسول اهلل 
قوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة  وهو، فيقرئونهم ويفقهونهم في الدين

 كل فرقة منهم طائفة يعني بذلك أنه ال إذا أقام رسول اهلل فلوال نفر منيقول 
ولكن إذا قعد ، قاعد اهلل  فروا جميعا ونبيينبغي للمسلمين أن ين

تكون  أما بعده  ،نبي اهلل فسرت السرايا وقعد معه معظم الناس
 فإنه فرض كفاية على األحياء.، وإما للجهاد النافرة من الحي إما للتفقه ائفةالط

إذا  وذلك، قد تكون هناك حالة يجب فيها نفير الكل :ويمكن أن يقال
فإذا كان ذلك وجب على ، تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من األقطار

، شبابا وشيوخا، جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقاال
وال يتخلف ، ومن ال أب له، من كان له أب بغير إذنه، كل على قدر طاقته

تلك البلدة عن  من مقاتل أو مكثر. فإن عجز أهل، أحد يقدر على الخروج
القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم 

حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم. ، أهل تلك البلدة
وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم ، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم

حتى إذا قام ، ن سواهمفالمسلمون كلهم يد على م، لزمه أيضا الخروج إليهم
بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرض عن 
اآلخرين. ولو قارب العدو دار اإلسالم ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج 

ويخزى العدو. وال خالف في ، حتى يظهر دين اهلل وتحمى بالد اإلسالم، إليه
 .(1)هذا
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 الترجيح :ثالثا

إليه النفس بعد عرض أدلة الفريقين أنه ال تعارض بين الذي تميل 
حيث يمكن القول بأن اآلية الثانية مخصصة ، وال نسخ، اآليات الكريمة

والثانية ، ألن اآلية األولى أوجبت النفير على الكل، لعموم اآلية األولى
 اآلية الثالثة ففيما يتعلق بالعلم والتفقه وأما، خصت من الكل ذوي األعذار

 وال شأن لها بالحرب.، في الدين

 من أحكام الزنا :املوضع الثامن عشر

اِنَيُة ال َيْنِكُحَها ِإاله  :قال تعالى اِني ال َيْنِكُح ِإاله َزاِنَيةا أَْو ُمْشِرَكةا َوالزه )الزه
 . (1)َزاٍن أَْو ُمْشِرٌك(

اِلِحيَن ِمْن ِعَباِدُكْم وقال سبحانه: )َوأَْنِكُحوا اأْلََياَمى ِمْنُكْم  َوالصه
  (2)َوِإَماِئُكْم(

 رأي القائلين بالنسخ :أوال

ألن اآلية ، يرى بعض العلماء أن اآلية األولى منسوخة باآلية الثانية
خبر بمعنى النهي بدليل قراءة )ال َيْنِكح( بالجزم والقراءات يفسر  األولى

وكذلك ، يتزوج إال من زانيةومعنى هذا أنه ال يحل للزاني أن ، بعضها بعضا
وأما اآلية الثانية فقد أمرت بزواج ، الزانية ال يحل لها أن تتزوج إال من زان

، وهو كل من ال زوج له رجال كان أو امرأة، جمع أيم :واأليامى، األيامى
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وإذن فاألولى حرمت زواج أهل ، كالزناة وغيرهم وذلك يشمل أهل العفة
، فهما حكمان متعارضان، الثانية أجازت ذلكو، العفاف من الزناة والعكس
 وعليه فال مفر من القول بنسخ اآلية األولى بالثانية.، وال يمكن التوفيق بينهما

 رأي القائلين بعدم النسخ :ثانيا

وجمعوا بين ، وال نسخ، ويرى فريق آخر أن اآليتين ال تعارض بينهما
 اآليتين بوجوه:

ال يحل له ، الزاني المعروف بالزنا اآلية األولى تتحدث عن أن :األول 
وكذلك ، أن ينكح إال زانية أو مشركة لنفور المحصنات المؤمنات من زواجه

المرأة المعروفة بالزنا ال يرغب في نكاحها إال زان أو مشرك لنفور المؤمنين 
 الصالحين من زواجها.

 الزاني المصر على الزنا أن المقصود من الزاني في اآلية هو: الثاني
ألن استحالل ما قد ، المستحل له ال يحل له إال الزواج من زانية أو مشركة

أما من تاب من هؤالء فقد أصبح من أهل العفاف ، حرم اهلل قرين الشرك
اِلِحيَن ِمْن  :الذين يدخلون تحت قوله سبحانه )َوأَْنِكُحوا اأْلََياَمى ِمْنُكْم َوالصه

 ِعَباِدُكْم َوِإَماِئُكْم( 

إن اللفظ وإن كان عاما لكن المراد منه األعم  :يمكن أن يقال :الثالث
وذلك ألن الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا والفسق ال يرغب في ، األغلب

، وإنما يرغب في فاسقة خبيثة مثله أو في مشركة، نكاح الصوالح من النساء
، هاوالفاسقة الخبيثة ال يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال وينفرون عن

فهذا على األعم ، وإنما يرغب فيها من هو من جنسها من الفسقة والمشركين
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وقد يفعل بعض الخير من ، األغلب كما يقال ال يفعل الخير إال الرجل التقي
 ليس بتقي فكذا هاهنا.

أو أن يكون المراد أن نكاح المؤمن الممدوح عند اهلل الزانية  :الرابع
، سلك الفسقة المتسمين بالزنا محرم عليه وانخراطه بذلك في، ورغبته فيها

والتسبب لسوء المقالة فيه ، لما فيه من التشبه بالفساق وحضور مواضع التهمة
فكيف ، والغيبة. ومجالسة الخاطئين كم فيها من التعرض القتراف اآلثام

 .بمزاوجة الزواني والفجار

وترك  أن صرف الرغبة بالكلية إلى الزواني :أو أن المقصود :الخامس
ألن قوله: الزاني ال ينكح إال ، الرغبة في الصالحات محرم على المؤمنين

زانية معناه أن الزاني ال يرغب إال في الزانية فهذا الحصر محرم على 
فهذا هو ، وال يلزم من حرمة هذا الحصر حرمة التزوج بالزانية، المؤمنين

 .(1)المعتمد في تفسير اآلية

 الترجيح :ثالثا

ما سبق يتضح لنا أن القول الثاني القائل بعدم النسخ أرجح من خالل 
 إلمكان الجمع بين النصين على الوجه المذكور. واهلل أعلم.

 من أحكام االستئذان :املوضع التاسع عشر

)َيا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا ِلَيْسَتْأِذْنُكُم الهِذيَن َمَلَكْت أَْيَمانُُكْم َوالهِذيَن  :قال تعالى
اٍت ِمْن َقْبِل َصالِة اْلَفْجِر َوِحيَن َتَضُعوَن ِثَياَبُكْم  َلْم َيْبُلُغوا اْلُحُلَم ِمْنُكْم َثالَث َمره
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 (1)(ِمَن الظهِهيَرِة َوِمْن َبْعِد َصالِة اْلِعَشاءِ 

 رأي القائلين بالنسخ :أوال

وعن ابن ، المسيب وابن جبير أنها منسوخةبن  حكى القرطبي عن سعيد
ولو ، إذ كانوا ال غلق لهم وال أبواب، كان ذلك واجبا :قال عباس 

 عاد الحال لعاد الوجوب.

إال على القول بأن االستئذان كان ، وال يتضح القول بنسخها :قلت
كما ورد عن ابن عباس في األثر ، واألبواب، والستور، الغلقواجبا قبل وجود 

 فلما وجدت نسخ الوجوب بالندب.، المار

 رأي القائلين بعدم النسخ :ثانيا

وهو ، أنها محكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساء واألكثرون على -
 والشعبي. ، زيدبن  وجابر، القاسم: منهم، قول أكثر أهل العلم

 :ابن كثيرقال الحافظ 

وكان الناس ، قال ابن عباس: إن اهلل حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر 
أو يتيمة ، أو الولد، فربما دخل الخادم، وال حجال، ليس لبيوتهم ستور

فجاءهم ، فأمرهم اهلل باالستئذان في تلك العورات، والرجل على أهله، الرجل
 فلم أر أحدا يعمل بذلك.، اهلل بالستور والخير

، وهو يرد قول سعيد وابن جبير، قلت: هذا متن حسن ال الحافظ:ق 
، ولكن على أنها كانت على حال ثم زالت، فإنه ليس فيه دليل على نسخ اآلية
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بل حكمها لليوم ثابت في ، فإن كان مثل ذلك الحال فحكمها قائم كما كان
 .(1)كثير من مساكن المسلمين في البوادي والصحارى ونحوها 

  الترجيح :ثالثا

والقول بأن ، فالحق أنها محكمة، الراجح أن القول بنسخها ال وجه له
وعلى فرض ، ال دليل عليه األمر في اآلية نسخ من الوجوب إلى الندب

التسليم به فإن الذي في اآلية هو من قبيل النسء ال النسخ كما هو ظاهر من 
 . واهلل أعلم.قول ابن عباس 

 الزيارةمن آداب  :املوضع العشرون

قال تعالى: )َيا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا اَل َتْدُخُلوا بُُيوتاا َغْيَر بُُيوِتُكْم َحتهى  -
  (2)(َتْسَتْأِنُسوا َوتَُسل ُِموا َعلى أَْهِلها

)َيا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا ِلَيْسَتْأِذْنُكُم الهِذيَن َمَلَكْت أَْيَمانُُكْم  :وقال تعالى -
اٍت ِمْن َقْبِل َصالِة اْلَفْجِر َوِحيَن  َوالهِذيَن َلْم َيْبُلُغوا اْلُحُلَم ِمْنُكْم َثالَث َمره

 .(3)(َتَضُعوَن ِثَياَبُكْم ِمَن الظهِهيَرِة َوِمْن َبْعِد َصالِة اْلِعَشاءِ 

 رأي القائلين بالنسخ :أوال

وذلك ألن ، يرى القائلون بالنسخ أن اآلية األولى منسوخة باآلية الثانية
وأما اآلية الثانية ، اآلية األولى تدل على أن االستئذان واجب في كل حال
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، في هذه األحوال الثالثة. فنحن أمام حكمين متعارضين فإنها ال توجبه إال
 فوجب القول بأن اآلية األولى منسوخة بالثانية.، متعذروالجمع بينهما 

 ثانيا رأي القائلين بعدم النسخ

وحاوا الجمع بينهما ، وال نسخ بين اآليتين، يرى هؤالء أنه ال تعارض
 بوجوه:

وما ، إن اآلية األولى أريد بها المكلف ألنه خطاب لمن آمن :األول
 فيمن ليس بمكلف.ذكره اهلل تعالى في هذه اآلية الثانية فهو 

، وفي بعضها بغير إذن، إن في بعض األحوال ال يدخل إال بإذن: قيل - 
يعني ال ، وعليه فإن الذي بين اآليات هو من قبيل تخصيص العام ال النسخ

وهو ما دلت عليه اآلية ، يحل لكم أن تدخلوا غير بيوتكم إال بعد استئذان
لحكم على أوقات ثالثة هي ثم جاءت اآلية الثانية فقصرت هذا ا، األولى

 المذكورة. 

فإن قيل بتقدير أن يكون قوله تعالى: )الهِذيَن َمَلَكْت أَْيمانُُكْم( يدخل  -
)َيا أَيَُّها الهِذيَن  :ألن قوله، قلنا ال يجب ذلك أيضا، فيه من قد بلغ فالنسخ الزم

ُموا َعلى أَْهِلهاآَمنُوا اَل َتْدُخُلوا بُُيوتاا َغْيَر بُُيوِتُكْم َحتهى َتْس  ال  (1)(َتْأِنُسوا َوتَُسل ِ
وإذا صح ذلك لم يدخل ، يدخل إال من يملك البيوت لحق هذه اإلضافة

 فال يجب النسخ أيضا على هذا القول.، تحته العبيد واإلماء

وعلى أي حال فقد قال أبو حنيفة رحمه اهلل: لم يصر أحد من العلماء 
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 إلى أن األمر باالستئذان منسوخ.

 الترجيح :ثالثا

من خالل ما سبق من وجهة نظر الفريقين يتبين لنا أن القول الثاني 
حيث أمكن التوفيق بين اآليتين ، لقوة أدلته، هو األرجح، القائل بعدم النسخ

ومن المعلوم أن النسخ ال يصار إليه إال عند التعارض التام بين ، بوجوه قوية
فالحق عدم ، وهو هنا غير حاصل، بحيث ال يمكن التوفيق بينها، النصوص

لم يصر أحد من العلماء  ولعلك على ذكر من قول أبي حنيفة ، النسخ
 إلى أن األمر باالستئذان منسوخ.

 توبة القاتل عمدا :املوضع احلادي والعشرون

ا آَخَر َواَل َيْقُتُلوَن النهْفَس الهِتي  :قال تعالى - ِ ِإَلها )َوالهِذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اهلله
ا ) ُ ِإاله ِباْلَحق ِ َواَل َيْزنُوَن َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َيْلَق أََثاما َم اهلله ( يَُضاَعْف َلُه 68َحره

( ِإاله َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمالا 69) اْلَعَذاُب َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَيْخُلْد ِفيِه ُمَهاناا
ا ) ا َرِحيما ُ َغُفورا َئاِتِهْم َحَسَناٍت َوَكاَن اهلله ُ َسي ِ ُل اهلله ا َفأُوَلِئَك يَُبد ِ  ((70َصاِلحا

ا ِفيَها  :قال تعالى - ا َفَجَزاُؤُه َجَهنهُم َخاِلدا دا )َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمناا ُمَتَعم ِ
ا ) ُ َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوأََعده َلُه َعَذاباا َعِظيما  ((93َوَغِضَب اهلله

 رأي القائلين بالنسخ :أوال

ذلك ألن اآلية األولى ، يرى هؤالء أن اآلية األولى منسوخة بالثانية -
، جهنم خالدا فيها :وأما اآلية الثانية فتصرح بأن جزاءه، للقاتل توبةتصرح بأن 

، فهما آيتان متعارضتان، والوعيد بالعذاب العظيم، ولعنته، والغضب من اهلل
فال مفر من ، والثانية مدنية، وبما أن األولى مكية، وال يمكن الجمع بينهما
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 واستدلوا بما يأتي: ، القول بأن األولى منسوخة بالثانية

جبير أنه سال ابن عباس: هل لمن قتل مؤمنا متعمدا بن  جاء عن سعيد -1
  :فتلوت عليه اآلية التي في الفرقان ،ال :قال ؟ توبةمن 

ا  ها ِ ِإَلَٰ ُ ِإاله  )َوالهِذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اهلله َم اهلله آَخَر َواَل َيْقُتُلوَن النهْفَس الهِتي َحره
ا*  ِلَك َيْلَق أََثاما يَُضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب َيْوَم اْلِقَياَمِة ِباْلَحق ِ َواَل َيْزنُوَن َوَمن َيْفَعْل َذَٰ

ُ *  ْخُلْد ِفيِه ُمَهانااَويَ  ُل اهلله ِئَك يَُبد ِ ا َفأُوَلَٰ ِإاله َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمالا َصاِلحا
َئاِتِهْم َحَسَناٍت  ا َسي ِ ِحيما ا ره ُ َغُفورا ذه آية مكية نسختها اآليات قال ه (1)( َوَكاَن اهلله

داا َفَجَزاُؤُه َجَهنهُم( اآلية آية مدنية ) َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمناا ُمَتَعم ِ
(2) 

اختلف أهل  :جبير أيضا قالبن  ما أخرجه اإلمام مسلم عن سعيد -2
نزلت في آخر ما  :الكوفة في قتل المؤمن فرحلت إلى ابن عباس فقال

نزلت  :قال ابن عباس :وفي رواية أخرى .(3)نزل ولم ينسخها شيء
.. إلى قوله مهانا ( .هذه اآلية بمكة ) والذين ال يدعون مع اهلل إلها آخر

وقد قتلنا ، وما يغني عنا اإلسالم وقد عدلنا باهلل :فقال المشركون
( ...وأتينا الفواحش فأنزل اهلل ) إال من تاب وآمن، النفس التي حرم اهلل

                                                 

 .70 - 68اآليات: ( سورة الفرقان، 1)
وزاد في رواية ابن هاشم فتلوت  5/876أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب التفسير  (2)

علية اآلية التي في الفرقان إال من تاب. والبخاري بنحوه في كتاب التفسير باب ) والذين 
 . 8/106ال يدعون مع اهلل إلها آخر........ ( الفتح 

اب التفسير باب ) ومن قتل والبخاري في كت 5/874أخرجه مسلم في كتاب التفسير  (3)
 .8/351فتح الباري  -مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم... ( اآلية 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura25-aya69.html
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  .من دخل اإلسالم وعقله ثم قتل فال توبة له فأما، زاد في رواية

 :أيضا -يعني آية النساء  - وبما جاء عن ابن مسعود في شأن هذه اآلية -3
 (1)إنها محكمة وما تزداد إال شدة 

ثابت بن  سمعت زيد :زيد قالبن  وبما أخرجه أبو داود عن خارجة -4
داا َفَجَزاُؤُه َجَهنهُم َخاِلداا  :يقول نزلت هذه اآلية )َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمناا ُمَتَعم ِ
ا آَخَر َواَل ... ِفيَها ها ِ ِإَلَٰ ( بعد التي في الفرقان )َوالهِذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اهلله

ُ ِإاله ِباْلَحق ِ  َم اهلله ( بستة أشهر وزاد النسائي  ... َيْقُتُلوَن النهْفَس الهِتي َحره
  .(2)في رواية بثمانية أشهر

لما نزلت هذه اآلية في  :ثابت قالبن  وبما أخرجه الطبري عن زيد -5
ا آَخرَ  ها ِ ِإَلَٰ فلبثنا ، ( عجبنا من لينها ...الفرقان ) َوالهِذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اهلله

وأراد  (3)فنسخت اللينة ، ثم نزلت الغليظة بعد اللينة، سبعة أشهر
  .وباللينة التي في الفرقان، بالغليظة التي في النساء

ثابت بن  وزيد، وابن مسعود، فهذه الروايات السابقة عن ابن عباس
 وبالتالي تكون ناسخة لها، تؤكد نزول آية النساء بعد آية الفرقان ،

وفي هذا الشأن السيما إذا علمنا أن هؤالء الثالثة لهم مزية على من سواهم 
  .بالذات

                                                 

 وفي إسناده رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات.  4/222أخرجه الطبري عند تفسير اآلية ج (1)

باب في تعظيم قتل  -أخرجه أبو داود في السنن بإسناد حسن في كتاب الفتن والمالحم  (2)
 . 222/  4والطبري عند تفسير اآلية  4/104المؤمن 

 وفي إسناده رجل لم يسم  4/222أخرجه عند تفسير اآلية  (3)
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بقوله اللهم  فاألول هو ابن عباس الذي دعا له رسول اهلل 
وهو حبر األمة وفقيهها وترجمان القرآن  (1)فقهه في الدين وعلمه التأويل 

.  

والذي ورد عنه أنه قال عن نفسه  وأما الثاني فهو ابن مسعود 
وفيمن  ؟ )والذي ال إله غيره ما نزلت آية من كتاب اهلل إال وأنا أعلم أين نزلت

  .(2)ولو أعلم رجال أعلم بكتاب اهلل مني تبلغه اإلبل لركبت إليه (  ؟ نزلت

أحد كبار اللجنة ، ثابت أحد أشهر كتاب الوحيبن  وأما الثالث فهو زيد
 .التي شكلت لجمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان 

 رأي القائلين بعدم النسخ  :ثانيا

 لوجوه: ، وال نسخ بين اآليات، ويرى هؤالء أنه ال تعارض -

، وال تغيير، واألخبار ال يدخلها نسخ، أن لفظ اآلية لفظ الخبر :األول 
  .ألن خبر اهلل تعالى ال يكون إال صدقا

بن  أن هذه اآلية قد نزلت في كافر قد قتل مسلما وهو مقيس: الثاني
 صبابة فتكون اآلية على هذا مخصوصة.

لكن هذا الوعيد لمن قتل مسلما ، سلمنا أن هذه اآلية عامة :الثالث
 ومن استحل قتل مسلم كان كافرا مخلدا في النار بسبب كفره.، مستحال لقتله

                                                 

  66/  1أخرجه اإلمام أحمد في مسنده  (1)

أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن باب القراء من أصحاب  (2)
 تح الباري. ف   - 8/622النبي 
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بل معناه دوام ، ارد في اآلية يقتضي التأبيدال نسلم أن الخلود الو :الرابع
ويدل عليه قول العرب لأليام خوالد وذلك لطول ، الحالة التي هو عليها

وإذا ذكر الخلود في حق الكفار قرن بذكر التأبيد ، ال لدوام بقائها، مكثها
ُ ِلَيْغِفرَ  :كقوله تعالى َلُهْم َواَل ِلَيْهِدَيُهْم  )إنه الهِذيَن َكَفُروا َوَظَلُموا َلْم َيُكِن اهلله

ا *  اَطِريقا فإذا قرن الخلود بهذه اللفظة علم  (1)(ِإاله َطِريَق َجَهنهَم َخاِلِديَن ِفيَها أََبدا
  .أن المراد منه الدوام الذي ال ينقطع

معنى الخلود المذكور في اآلية أن اهلل تعالى يعذب إذا ثبت هذا كان 
قاتل المؤمن عمدا في النار إلى حيث يشاء اهلل ثم يخرجه منها بفضل رحمته 
وكرمه فإنه قد ثبت في أحاديث الشفاعة الصحيحة إخراج جميع الموحدين 

عن   من النار فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري
وأهل النار النار ثم يقول ، يدخل أهل الجنة الجنة" :قال النبي 

أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من إيمان فيخرجون  :اهلل تعالى
وما أخرجه أيضا عن أنس  .(2)منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحيا أو الحياة

وفي ، ال إله إال اهلل :يخرج من النار من قال" :قال أن رسول اهلل 
 .(3)"شعيرة من خيرقلبه 

إن قاتل المؤمن عمدا إذا تاب قبلت توبته بدليل قوله  :قالوا :خامسا
، ) ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ( ألن الكفر أعظم من هذا القتل :تعالى

                                                 

 .169، 168 سورة النساء اآليتان( 1)

 . 91/  1الفتح  -باب تفاضل أهل اإليمان في األعمال  -أخرجه في كتاب اإليمان  (2)

 . 127/  1الفتح  -باب زيادة اإليمان ونقصانه  -أخرجه في كتاب اإليمان  (3)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya169.html
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ا وتوبة الكافر مقبولة بدليل قوله تعالى ) ُقل ل ِلهِذيَن َكَفُروا ِإن َينَتُهوا  يُْغَفْر َلُهم مه
 .وإذا كانت التوبة من الكافر مقبولة فألن تقبل من المؤمن أولى (1)(َسَلَف َقْد 

وأجابوا على ما ورد عن ابن عباس في الصحيحين وغيره إنما هو  -
بن  على سبيل التشديد والمبالغة في الزجر عن القتل كما ورد عن سفيان

ندم وجاء تائبا وإن قتل ثم ، ال توبة لك :يقال له، إن لم يقتل :عيينة أنه قال
روى عن ابن عباس مثله وروى عنه أيضا أن توبته  :لك توبة وقبل :يقال له

  .تقبل وهو قول أهل السنة

اٌر ل َِمن َتاَب َوآ) :ويؤكد على هذا صريح القرآن قال تعالى  َمَن َوِإن ِي َلَغفه
ا ثُمه اْهَتَدىَٰ  ا ( :وقال تعالى (2)( َوَعِمَل َصاِلحا نُوَب َجِميعا َ َيْغِفُر الذُّ )ِإنه اهلله

(3) 
ِلَك ِلَمن َيَشاء (:وقال تعالى َ اَل َيْغِفُر أَن يُْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذَٰ ) ِإنه اهلله

(4).  

 : أنه قالاهلل عبدبن  فقد روى عن جابر، وأكدت السنة أيضا على هذا
قال  ؟ يا رسول اهلل ما الموجبتان :فقال  جاء أعرابي إلى النبي

 (5)من مات ال يشرك باهلل شيئا دخل الجنة ومن مات يشرب به شيئا دخل النار
في مجلس  كنا مع رسول اهلل  :الصامت قالبن  وعن عبادة

                                                 

 . 38سورة األنفال اآلية  (1)

 . 82سورة طه اآلية  (2)

 . 53سورة الزمر اآلية  (3)

 . 48سورة النساء اآلية  (4)

أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب اإليمان باب من مات ال يشرك باهلل شيئا دخل الجنة  (5)
 . 151حديث رقم  40باب 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya82.html
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وال تقتلوا ، وال تزنوا، تسرقواوال ، بايعوني على أن ال تشركوا باهلل شيئا" :فقال
وال تأتوا ، وفي رواية وال تقتلوا أوالدكم، النفس التي حرم اهلل إال بالحق

ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم وال تعصوني في معروف فمن وفى منكم 
ا ومن أصاب من ذلك شيئا فستره اهلل فأمره إلى اهلل إن شاء عف، فأجره على اهلل
 .(1)" بايعناه على ذلكوإن شاء عذبه ف

) والذي عليه الجمهور من سلف األمة وخلفها أن  :يقول ابن كثير
فإن تاب وأناب وخشع وخضع ، القاتل له توبة فيما بينه وبين اهلل عز وجل

، وعمل عمال صالحا بدل اهلل سيئاته حسنات وعوض المقتول عن ظالمته
ا آَخَر َواَل  :وأرضاه عن طالبته قال اهلل تعالى ها ِ ِإَلَٰ ) َوالهِذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اهلله

ُ ِإاله ِباْلَحق ِ َواَل َيْزنُونَ  َم اهلله ا (  َيْقُتُلوَن النهْفَس الهِتي َحره َوَمن َيْفَعْل َذِلَك َيْلَق أََثاما
َئاِتِهْم )  :إلى قوله ُ َسي ِ ُل اهلله ِئَك يَُبد ِ ا َفأُوَلَٰ ِإاله َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمالا َصاِلحا
وحمل ، وحمله على المشركين، ( اآلية وهذا خبر ال يجوز نسخه ... َحَسَناٍت 

 على المؤمنين خالف الظاهر ويحتاج إلى دليل. -يعني أية النساء  -هذه اآلية 

  الترجيح ثالثا

من خالل ما سبق من أدلة الفريقين يتبين لنا أن رأي القائلين بعدم 
فقبولها من القتل من باب ، ألن اهلل يقبل التوبة من الشرك، النسخ هو األرجح

حتى ال يتساهل ، وأما رأي القائلين بغير ذلك فمحمول على التغليظ، أولى
 الناس في أمر الدماء. واهلل أعلم.

 
                                                 

  0/  1أخرجه البخاري في كتاب اإليمان بابا بايعوني على أن ال تشركوا به شيئا الفتح  (1)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura25-aya70.html
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 من أحكام التوبة :الثاني والعشروناملوضع 

ا َفَجَزاُؤُه َجَهنهُم  :قال تعالى في سورة النساء - دا )َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمناا ُمَتَعم ِ
ا ) ُ َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوأََعده َلُه َعَذاباا َعِظيما ا ِفيَها َوَغِضَب اهلله  (93َخاِلدا

َ اَل َيْغِفُر أَْن يُْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما  :وقال تعالى في سورة النساء أيضا )ِإنه اهلله
ا ) ا َعِظيما ِ َفَقِد اْفَتَرى ِإْثما  (48ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن يُْشِرْك ِباهلله

 رأي القائلين بالنسخ  :أوال

 :وبيان ذلك، يرى جمهور العلماء أن اآلية األولى منسوخة باآلية الثانية
بينما ذكرت اآلية ، ية األولى بينت أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النارأن اآل

عدا الشرك  -بما فيها القتل عمدا  -الثانية أن اهلل سبحانه يغفر الذنوب جميعا 
فال مفر من ، والجمع بينهما متعذر، وهذان حكمان متعارضان، به سبحانه

 .القول بنسخ اآلية األولى بالثانية

ألن آية ، وليس هذا بالقوى، نسختها اآلية التي في الفرقان :وقيل
  .والمتقدم ال ينسخ المتأخر -على ما تقدم  -الفرقان قد نزلت قبلها 

 رأي القائلين بعدم النسخ :ثانيا

ذلك ألن اآلية األولى ، يرى هؤالء أنه ال تعارض وال نسخ بين اآليتين
ومما الشك فيه أن من ، على ذلكومات مصرا ، فيمن قتل مؤمنا مستحال دمه

وقد مضى القول في ، أو أن ذلك محمول على التغليظ، فعل ذلك فقد كفر
وأما اآلية الثانية فحمولة على من مات ، توجيه آية القتل عمدا بما فيه الكفاية

مصرا على الشرك كما صرح به حديث عبادة المار واألحاديث األخرى 
  السابقة.
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َعَلىَٰ أَنُفِسِهْم اَل  أَْسَرُفوا )ُقْل َيا ِعَباِدَي الهِذينَ  :تعالى وقال :يقول ابن كثير
ا نُوَب َجِميعا َ َيْغِفُر الذُّ ِ ِإنه اهلله ْحَمِة اهلله وهذا عام في ، .... ( اآلية.َتْقَنطُوا ِمن ره

وكل من تاب ، جميع الذنوب من كفر وشرك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك
َ اَل َيْغِفُر أَن يُْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر  :عليه وقال اهلل تعالىأي من ذلك تاب اهلل  )ِإنه اهلله
ِلَك ِلَمن َيَشاء .... ( فهذه اآلية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك .َما ُدوَن َذَٰ

 .وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه اآلية وقبلها لتقوية الرجاء
يلي الذي قتل مائة نفس ثم سأل عالما هل لي وثبت في الصحيح خبر اإلسرائ

 فيها اهلل عبدثم أرشده إلى بلد ي، فقال ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ من توبة
وإذا كان في بني  (1)فهاجر إليها فمات في الطريق فقبضته مالئكة الرحمة 

إسرائيل فألن يكون في هذه األمة التوبة مقبولة بطريق األولى واألحرى ألن 
 وبعث نبينا بالحنيفية السمحة.،  تعالى وضع عنا اآلثار التي كانت عليهماهلل

المذكور في الموضع  -وقد أجاب اإلمام النووي عن قول ابن عباس 
وروي عنه أن له  هذا هو المشهور عن ابن عباس  :فقال -السابق 

ا أَْو َيْظِلْم َنْفَسُه ثُمه  :توبة وجواز المغفرة له بقوله تعالى )َوَمْن َيْعَمْل ُسوءا
ا ( ا َرِحيما َ َغُفورا َ َيِجِد اهلله َيْسَتْغِفِر اهلله
وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع  (2)

وما روي عن بعض السلف مما ، أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم
والتورية في المنع ، تلوالتحذير من الق، يخالف هذا محمول على التغليظ

وإنما فيها أنه ، وليس في اآلية التي احتج بها ابن عباس تصريح بأنه يخلد، منه
                                                 

 5حديث أخرجه البخاري في كتاب أحاديث األنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل رقم  (1)
 . 6/591ج 

 . 110( سورة النساء اآلية  (2)
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  .(1)وال يلزم منه أنه يجازى ، جزاؤه

 ثالثا: الترجيح 

ي األدلة السابقة يتبين لنا أن الرأي الثاني القائل بأنه ال نسخ بين فبالنظر 
، وسالمتها من المعارضة القادحة، أدلتهماآليات المذكورة هو الصواب لقوة 

وخالصة توجيههم لآليات آية القتل عمدا محمولة على من قتل استحالال 
وأما اآلية الثانية فمحمولة على من مات ، أو على سبيل التغليظ، لدم المؤمن

، مصرا على الشرك ليبقى ما سوى الشرك متوقفا على مشيئة اهلل إن شاء عفا
 ن ال يخلد في النار. واهلل أعلم.لك، وإن شاء عذب

  من أحكام زواج النيب :املوضع الثالث والعشرون

َساُء ِمْن َبْعُد َوال أَْن  :في سورة األحزاب قال اهلل تعالى - )ال َيِحلُّ َلَك الن ِ
َل ِبِهنه ِمْن أَْزَواٍج( َتَبده
(2). 

ِتي آَتْيَت  :وقال سبحانه - )َيا أَيَُّها النهِبيُّ ِإنها أَْحَلْلَنا َلَك أَْزَواَجَك الاله
اِتَك  َك َوَبَناِت َعمه ُ َعَلْيَك َوَبَناِت َعم ِ ا أََفاَء اهلله أُُجوَرُهنه َوَما َمَلَكْت َيِمينَُك ِممه

ِتي َهاَجْرَن َمَعَك وَ  اْمَرأَةا ُمْؤِمَنةا ِإْن َوَهَبْت َوَبَناِت َخاِلَك َوَبَناِت َخاالِتَك الاله
َنْفَسَها ِللنهِبي ِ ِإْن أََراَد النهِبيُّ أَْن َيْسَتْنِكَحَها َخاِلَصةا َلَك ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن َقْد 
َعِلْمَنا َما َفَرْضَنا َعَلْيِهْم ِفي أَْزَواِجِهْم َوَما َمَلَكْت أَْيَمانُُهْم ِلَكْيال َيُكوَن َعَلْيَك 

ُ َغُفوراا َرِحيماا(  .(3)َحَرٌج َوَكاَن اهلله
                                                 

 . 5/875( شرح النووي على مسلم  (1)

 52سورة األحزاب آية:( 2)
 50سورة األحزاب آية:( 3)
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 رأي القائلين بالنسخ :أوال

ذلك ألن اآلية األولى ، يرى الجمهور أن اآلية الثانية ناسخة لألولى -
وأما الثانية ، سوى من معه منهن صريحة في حرمة النساء عليه 

التوفيق وال يمكن ، فنحن أمام حكمين متعارضين، فصريحة في إباحة ذلك له
علما بأن القول بالنسخ ال  .فال مفر من القول بنسخ اآلية األولى بالثانية، بينها

في النزول عن اآلية األولى  يستقيم إال على اعتبار أن اآلية الثانية متأخرة
وترتيب المصحف شيء ، خالفا لترتيب المصحف ألن ترتيب النزول شيء

، )أَْحَلْلَنا( :الثانية صدرت بقولهولهم أن يستدلوا على ذلك بأن اآلية ، آخر
)ال َيِحلُّ َلَك ، وهذا يقتضي تقدم حظر هو المفهوم من صدر اآلية األولى

َساُء ِمْن َبْعُد(.  الن ِ

)تُْرِجي َمْن َتَشاُء ِمْنُهنه َوتُْؤِوي ِإَلْيَك َمْن  :إن الناسخ قوله تعالى :وقيل
ما مات رسول اهلل  : -حديث عائشة :وقيل، اآلية (1)َتَشاُء....(
 ال مانع أن تنسخ  :وقالوا أيضا .(2)حتى حل له من النساء ما شاء

                                                 

 51سورة األحزاب آية:( 1)

على رسوله عليه السالم  -عز وجل-أخرجه النسائي في النكاح باب: ما افترض اهلل ( 2)
 3214والترمذي في التفسير باب: ومن سورة األحزاب برقم  56/ 6وحرمه على خلقه

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، والهيثمي في موارد الظمآن إلى زوائد ابن 
اراني ، تحقيق حسين سليم أسد ا2126حبان برقم  دار الثقافة  -عبده علي الكوشك  -لد 

م، وقال محققه  1992-م  1990هـ( = ) 1412 - 1411العربية، دمشق الطبعة األولى، )
 إسناده صحيح.
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واإلحالل يقتضي تقدم حظر.  :يقول العالمة القرطبي، السنة األحادية قرآنا
وإنما كان حرم عليه ، وزوجاته الالتي في حياته لم يكن محرمات عليه

وألنه قال في سياق اآلية" ، التزويج باألجنبيات فانصرف اإلحالل إليهن
وبنات عمك وبنات عماتك" اآلية. ومعلوم أنه لم يكن تحته أحد من بنات 

فثبت أنه ، عمه وال من بنات عماته وال من بنات خاله وال من بنات خاالته
أحل له التزويج بهذا ابتداء. وهذه اآلية وإن كانت مقدمة في التالوة فهي 

 كآيتي الوفاة في" البقرة"، وخة بهامتأخرة النزول على اآلية المنس

 رأي القائلين بعدم النسخ :ثانيا

، وأم سلمة، وابن عباس، علي  :منهم يرى فريق من العلماء
فقد ، وعن الضحاك رحمه اهلل أن اآلية محكمة رضوان اهلل عليهم وعائشة

أخرج أبو داود في ناسخه والترمذي وصححه والنسائي والحاكم وصححه 
قالت: "لم يمت رسول اهلل  أيضا، وابن المنذر وغيرهم عن عائشة 

 حتى أحل اهلل تعالى له أن يتزوج من النساء إال ذات محرم ،
( ماض وقالوا وال يكون الفعل الماضي بمعنى ، ألن قوله:) آَتْيَت أُُجوَرُهنه

الستقبال إال بشروط. وعلى هذا التأويل تكون اآلية تضييقا على النبي ا
 ويؤيد هذا التأويل ما قاله ابن عباس: كان رسول اهلل .
 فلما ، وكان يشق ذلك على نسائه، يتزوج في أي الناس شاء

 سر نساؤه بذلك.، نزلت هذه اآلية وحرم عليه بها النساء إال من سمي

 الترجيح :ثالثا

ألن النسخ ال ، كما سبق أن ذكرت من أنه ال نسخ بين اآليتين الصواب
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يصار إليه إال عند التعارض التام بين األدلة المتساوية بحيث ال يمكن التوفيق 
، عندئذ يحكم بنسخ المتقدم بالمتأخر، مع معرفة المتقدم من المتأخر، بينها

وله إن اهلل قد حرم على رس :وذلك بأن يقال، وهنا التوفيق ممكن
 بمعنى أنه ال ، ما سوى األصناف المذكورة في اآلية السابقة

بن  روي عن أبي فقد، يحل لك النساء من بعد المذكورات في اآلية السابقة
، المراد ) من بعد ( من أحللنا لك في اآلية المتقدمة :أنه قال كعب 

لى هذا وع، ومن لم تهاجر مثال، فال تحل له الكتابية وهن األصناف األربعة.
حتى حل  ما مات رسول اهلل  يحمل قول السيدة عائشة 

  .(1)له من النساء ما شاء

عن  وروى الترمذي عن ابن عباس قال: نهى رسول اهلل 
بقوله تعالى )ال َيِحلُّ َلَك ، أصناف النساء إال ما كان من المؤمنات المهاجرات

 (2)اإلسالم فحرم كل ذات دين غير، الن ِساُء ِمْن َبْعُد( اآلية

 من أحكام اجلهاد :املوضع الرابع والعشرون

َقاِب َحتهى ِإَذا  :قال تعالى -  )َفِإَذا َلِقيُتُم الهِذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الر ِ
ا ِفَداءا َحتهى َتَضَع اْلَحْرُب  ا َمنًّا َبْعُد َوِإمه وا اْلَوَثاَق َفِإمه أَْثَخْنُتُموُهْم َفُشدُّ

  ..(.أَْوَزاَرَها

                                                 

 .335ص سبق تخريجه( 1)
، وقال 3215تفسير سورة األحزاب برقم  -أخرجه الترمذي في سننه في كتاب التفسير ( 2)

، قال 2925مسند ابن عباس برقم  -أبو عيسى: هذا حديث حسن، وأحمد في مسنده 
 محققه الشيخ: شعيب األرنؤوط: إسناده ضعيف
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 (َفاْقُتُلوا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجْدتُُموُهمْ قوله تعالى: ) :وقال سبحانه -
 [6]التوبة آية 

 رأي القائلين بالنسخ :أوال

( :ذهب أبو حنيفة إلى أن قوله - ا ِفَداءا ا َمنًّا َبْعُد َوِإمه منسوخ بقوله  )َفِإمه
ألن اآلية األولى ، [6]التوبة آية  (َوَجْدتُُموُهمْ َفاْقُتُلوا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث تعالى: )

 :أي، المن على أسيرهم تصرح بتخيير إمام المسلمين في أسرى الكفار بين
إطالق سراحه بفداء. وأما اآلية الثانية فإنها  وبين، إطالق سراحه بدون فداء

ألهل  وال يباع السبي، فال يفادى األسير بالمال، فال تخيير فيهم، تأمر بقتلهم
وال يمن على ، وال يفادون بأسرى المسلمين، فيرجعون حربا علينا، الحرب
فنحن إذن بين حكمين ، حتى ال يعودوا حربا على المسلمين، األسرى

فال مفر من القول بنسخ اآلية األولى ، وال يمكن الجمع بينها، متعارضين
 بالثانية.

 ثانيا رأي القائلين بعدم النسخ

فيجوز المن ، أن اآلية محكمة وليست منسوخة ذهب الجمهور إلى -
( فقد أجازت  ا ِفَداءا ا َمنًّا َبْعُد َوِإمه والفداء بأسرى المسلمين وبالمال لآلية: )َفِإمه

أسرى بدر  وفادى النبي ، اآلية الفداء مطلقا من غير تقييد
حصين قال: أسرت ثقيف رجلين من أصحاب النبي بن  فعن عمران، بالمال
  فمر به ، صعصعةبن  أصحاب النبي رجال من بني عامروأسر
، فقال: بجريرة حلفائك ؟ فقال األسير: عالم أحبس، على النبي 

لو قلتها وأنت تملك أمرك : »فقال النبي ، فقال: إني مسلم
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فأقبل ، فناداه أيضا ثم مضى رسول اهلل « ألفلحت كل الفالح
ثم فداه بالرجلين ، هذه حاجتكفقال النبي: نعم ، فقال: إني جائع فأطعمني

  (1)اللذين كانت ثقيف أسرتهما

قال ابن العربي والقرطبي: والتحقيق الصحيح أن اآلية محكمة في األمر 
وهو ، وهذا مذهب جمهور العلماء منهم ابن عمر والحسن وعطاء .بالقتال

 مذهب مالك والشافعي وأحمد والثوري واألوزاعي وأبي عبيد وغيرهم.

ال يلجأ إلى القول بالنسخ إال عند تعذر التوفيق  وهو الحق إذ :قلت
وهنا يمكن التوفيق بحمل آيات القتال على ، والجمع بين األدلة المتعارضة

فال بد حينئذ من القتل ، ومقتضيات المعركة، ونقض العهد، حالة الحرب
إن تحقق ف، إلعالء كلمة اهلل تعالى وإظهار عزة اإلسالم وإعالء هيبة المسلمين

المطلوب تخير المسلمون بعد انتهاء الحرب واستقرار السلم بين المن 
والفداء. أما القتل بعد األسر فهو ضرورة وال تكون إال لمصلحة حربية 

 واضحة يراها اإلمام.

 الترجيح  :ثالثا

وال ، الفريقين يتبين لنا أنه ال تعارض وجهة نظر من خالل ما سبق من
( وأما، نسخ بين اآليتين ا ِفَداءا ا َمنًّا َبْعُد َوِإمه ، الحصر المفهوم من اآلية: ) َفِإمه

وعلى ذلك فإن حال المقاتلين بعد ، فالمقصود منه اإلرشاد ال حقيقة الحصر
                                                 

، 4463( والطحاوي في شرح مشكل اآلثار برقم 1641خرجه مسلم في صحيحه )( أ1)
تحقيق:  4859باب الفداء وفك األسرى برقم  -ابن حبان في صحيحه في كتاب السير و

 م1494هـ،  1415 -ة الطبعة األولى شعيب األرنؤوط وقال: صحيح. ط. مؤسسة الرسال
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، والفداء، والمن، واالسترقاق، بل يجوز القتل، األسر غير منحصر في األمرين
(فهي تتحدث عن حال يَن َحْيُث َوَجْدتُُموُهمْ َفاْقُتُلوا اْلُمْشِركِ )، وأما اآلية الثانية
 فالواجب إعمال القتل فيهم. واهلل أعلم.، اشتعال الحرب

  تقديم صدقة قبل مناجاة رسول اهلل :ناملوضع اخلامس والعشرو

ُسوَل  :سورة المجادلة فيقال تعالى  )َيا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا ِإَذا َناَجْيُتُم الره
 َ ُموا َبْيَن َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقةا َذِلَك َخْيٌر َلُكْم َوأَْطَهُر َفِإْن َلْم َتِجُدوا َفِإنه اهلله َفَقد ِ

ُموا َبْيَن َيَدْي َنْجَواُكْم َصدَ ، َغُفوٌر َرِحيمٌ  َقاٍت َفِإْذ َلْم َتْفَعُلوا أَأَْشَفْقُتْم أَْن تَُقد ِ
ُ َخِبيٌر  َ َوَرُسوَلُه َواهلله َكاَة َوأَِطيُعوا اهلله اَلَة َوآتُوا الزه ُ َعَلْيُكْم َفأَِقيُموا الصه َوَتاَب اهلله

 . (1)ِبَما َتْعَمُلوَن(

 رأي القائلين بالنسخ  :أوال

أن اآلية ذلك ، يرى جمهور العلماء أن اآلية األولى منسوخة بالثانية
صدقة عند إرادة مناجاة رسول اهلل  األولى تضمنت أمرا يفيد وجوب تقديم

 فنحن أمام حكمين ، وجاءت اآلية الثانية فأفادت رفع ذلك
فال مفر من القول بنسخ الحكم األول ، وال يمكن التوفيق بينهما، متعارضين

 :واستدلوا بما يأتي، بالثاني

 واألمر للوجوب.، م الصدقة عند النجوىبأن اآلية فيها أمر بتقدي :أوال

َ َغُفوٌر :أن اهلل تعالى قال في آخر اآلية :ثانيا  ) َفِإْن َلْم َتِجُدوا َفِإنه اهلله
 ومثل هذا ال يقال إال في الواجبات التي ال تترك. :َرِحيٌم ( قالوا
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 رأي القائلين بعدم النسخ :ثانيا

، وال نسخ بينهما، ذهب آخرون إلى أن اآلية األولى محكمة -
  :واستدلوا

ومثل هذا  :) ذِلَك َخْيٌر َلُكْم َوأَْطَهُر ( قالوا :أن اهلل قال في اآلية :أوال
 وهو إنما يستعمل في التطوع دون الفرض.، قرينة تصرف األمر عن ظاهره

أن اهلل تعالى قال في اآلية التي بعد هذه مباشرة: أَأَْشَفْقُتْم أَْن  :ثانيا
ُموا وهذا يزيل ما في األمر األول من  :َبْيَن َيَدْي َنْجواُكْم َصَدقاٍت ( قالوا تَُقد ِ

ُ َعَلْيُكْم َفأَِقيُموا ، احتمال الوجوب انظر إلى قوله: )َفِإْذ َلْم َتْفَعُلوا َوتاَب اهلله
الَة(.   الصه

وقيل إن وجوب تقديم الصدقة إنما زال بزوال سببه وهو تمييز المنافق 
مردود بأن كل حكم منسوخ فإنما نسخه اهلل لحكمة من نحو  من غيره وهذا

مصلحة أو سبب كان يرتبط به الحكم األول ثم زالت تلك المصلحة أو ذلك 
 السبب.

، بأنه كما يوصف التطوع بأنه خير وأطهر :وقد أجاب القائلون بالوجوب
 بل هو أولى.، كذلك يوصف الفرض

وال يلزم ، )أَأَْشَفْقُتْم( فهي ناسخة للوجوب الذي ثبت باألمر :وأما آية
 من اتصال اآليتين في التالوة اتصالهما في النزول.

 الترجيح

لقوة ، بالنظر في أدلة الفريقين يتبين لنا أن رأي الجمهور هو األرجح
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ذلك ألن األمر لو لم يكن للوجوب ، وسالمته من المعارضة القادحة، أدلته
وبحكمة ، وهم باللغة علماء، أشفق الصحابة على أنفسهم من هذا األمرلما 

وأيضا لو لم يكن كذلك لما عاتبهم اهلل على إشفاقهم على ، التشريع فقهاء
ربما تكون ثقيلة  وأيضا فإن كثرة مناجاته ، أنفسهم من هذا األمر

وإيذاؤه ، ما فيه وفي هذا من اإليذاء له ، عليه في بعض األوقات
  من المحرمات التي ال يمكن أن يدور بخلد أحد من الصحابة

كانوا  المعلوم أن صحابته  ذلك أنه من، الكرام أن يحوم حوله
وبما أن األمر كذلك فقد كانوا في ، يحبونه حبا شديدا يفوق حبهم ألنفسهم

حتى يقللوا من ذلك  - إلى تنبيههم إلى أن ذلك يؤذيه  حاجة ماسة
فلما تحقق التنبيه باآلية األولى وفقه  ل اهلل مراعاة لمقام رسو

 ورحمة بهم.، نسخ هذا الحكم تخفيفا عليهم، الصحابة ذلك

 الشرط يف الرجال :املوضع السادس والعشرون

)َيا أَيَُّها الهِذيُن آَمنُوا ِإَذا َجاَءُكُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت  :قال اهلل تعالى -
ُ أَْعَلُم ِبِإيَماِنِهنه َفِإْن َعِلْمُتُموُهنه ُمْؤِمَناٍت َفاَل َتْرِجُعوُهنه ِإَلى  َفاْمَتِحنُوُهنه اهلله

اِر...(  اآلية  (1)اْلُكفه

أنه  :اإلمام البخاري وفي شروط صلح الحديبية كما جاء في صحيح -
عن أصحاب رسول اهلل ، يخبران مخرمة بن  والمسور، سمع مروان
 ،عمرو يومئذ كان فيما اشترط بن  قال: لما كاتب سهيل

أنه ال يأتيك منا أحد وإن كان على ، عمرو على النبي بن  سهيل
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منه فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا ، بيننا وبينه وخليت، دينك إال رددته إلينا
 الحديث. ((..(1)على ذلك فكاتبه النبي  »، وأبى سهيل إال ذلك

 رأي القائلين بالنسخ  :أوال

يرى هؤالء أن اآلية الكريمة تنهى عن رد من جاءت مسلمة من الكفار 
وأما الحديث فإنه عام في لزوم أن يرد المسلمون كل من ، إلى المؤمنين

كلمة*أحد* الواردة في الحديث أخذا من عموم ، جاءهم رجال كان أو امرأة
وبما أن ، ويتعذر الجمع بينهما، فنحن إذن أمام حكمين متعارضين، المذكور

فال مفر من القول بنسخ ، اآلية الكريمة متأخرة في النزول عن مورد الحديث
 الحديث باآلية الكريمة.

 رأي القائلين بعدم النسخ :ثانيا

وال تخصيص ، لحديث واآليةوال نسخ بين ا، يرى هؤالء أنه ال تعارض
والمستفاد من كلمة ، وال يعكر على هذا العموم الوارد في الحديث، كذلك
البخاري )على أال يأتيك رجل منا إال رددته  فقد ثبت في صحيح اإلمام، أحد
 -رجل  -بأنها  -أحد -لرواية المقصود من كلمة ا فقد بينت هذه (2)إلينا

                                                 

يجوز من الشروط في  باب ما -أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الشروط ( 1)
الزبير، عن بن  ، والطبراني في المعجم الكبير عروة2711اإلسالم واألحكام والمبايعة 

مخرمة، والبغوي في شرح السنة بن  الزبير، عن المسوربن  مخرمة برقم عروةبن  المسور
 2748باب المهادنة مع المشركين برقم 

، 2711أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد، برقم ( 2)
، وأحمد في 2765 -باب في صلح العدو  -وأبو داود في السنن في كتاب الجهاد

═ 
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وبهذا يتبين لنا أن اآلية ليست ، الصحيحة كذلكالواردة في الروايات األخرى 
 وال مخصصة. واهلل أعلم.، ناسخة للحديث

 الترجيح :ثالثا

من خالل ما سبق يتبين لنا صحة ما ذهب إليه الفريق الثاني من أنه ال 
 وذلك ألمور:، وال تخصيص بين اآلية والحديث، نسخ

رواية البخاري أوال: أن الشرط كان في الرجال دون النساء كما صرحت 
 وغيره.

 رسوله  -سبحانه-محال ثم ألف محال أن يترك اهلل  :ثانيا
مع الذين أشركوا ! هذا واهلل ال  ؟ ومع من، ثم يأمره بنقضه، يعطي عهدا

 يكون.

ثم ، بحيث يشمل الرجال والنساء، وكان الشرط عاما، لو حدث :ثالثا
، المنافقينوأذنابهم من ، ألقام المشركون خالفه رسول اهلل 

وللمؤمنين  واليهود الدنيا وما أقعدوها تعييرا لرسول اهلل 
 ولو حدث ذلك لنقل واستفاض واشتهر.، بنقضهم العهد

لو كان الشرط في النساء الستمات المشركون في طلب الوفاء به  :رابعا
وجادلوا في ، وكرامته. أرأيت كيف طالبوا برد الرجال، وعرضه، لتعلقه بشرفه

                                                 
═ 

، وابن 18928الحكم برقم بن  مخرمة الزهري، ومروانبن  حديث المسور -المسند 
المهادنة بينه وبين أعداء اهلل إذا  حبان في صحيحه باب ذكر ما يستحب لإلمام استعمال

 4872رأى بالمسلمين ضعفا يعجزون عنهم برقم 
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 فكيف يتساهلون في شأن النساء.، شأن ذلك

وأقصى ما تفيده اآلية أنها قد ، وال تخصيص، فالخالصة أنه ال نسخ
  جاءت مؤكدة على ما قد ثبت بالسنة. واهلل أعلم.

 مواساة من فقد زوجته بردتها :املوضع السابع والعشرون

)َوِإْن َفاَتُكْم َشْيٌء ِمْن أَْزَواِجُكْم ِإَلى  :قال اهلل تعالى في سورة الممتحنة
اِر َفَعاَقْبُتْم َفآتُوا الهِذيَن َذَهَبْت أَْزَواُجُهْم ِمْثَل َما أَْنَفُقوا(  .(1)اْلُكفه

ِ  :وقال سبحانه في سورة األنفال  ) َواْعَلُموا أَنهَما َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفأَنه هلِله
سُ  ِبيِل ِإْن ُكْنُتْم آَمْنُتْم ُخُمَسُه َوِللره وِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السه

ِ َشْيٍء  ُ َعَلى ُكل  ِ َوَما أَْنَزْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َيْوَم اْلُفْرَقاِن َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن َواهلله ِباهلله
 (2)(َقِديٌر 

 رأي القائلين بالنسخ :أوال

ألن اآلية األولى ، يرى جمهور العلماء أن اآلية الثانية ناسخة لألولى
ولحقن بدار الحرب يجب أن ، تفيد أن زوجات المسلمين الالتي ارتددن

ويعاقبون ، يدفع إلى أزواجهن مثل مهورهن من الغنائم التي يغنمها المسلمون
ثم تصرف كما واآلية الثانية تفيد أن الغنائم تخمس أخماسا ، العدو بأخذها
 رسم الشارع.

فال مفر من ، وال سبيل إلى الجمع بينهما، فهذان حكمان متعارضان
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 القول بنسخ األولى بالثانية.

 رأي القائلين بعدم النسخ :ثانيا

يمكن  ألنه ذلك، وال نسخ، يرى هؤالء أنه ال تعارض بين اآليتين
يدفع من الغنائم أوال مثل مهور هذه الزوجات  :الجمع بينهما بأن يقال مثال

المرتدات الالحقات بدار الحرب ثم تخمس الغنائم بعد ذلك أخماسا 
 وتصرف في مصارفها الشرعية. 

 الترجيح :ثالثا

بالتأمل في القولين السابقين يتبين لنا أن القول الثاني القائل بعدم النسخ 
ين النصين الكريمين على نحو ب تعارض لعدم وجود بين اآليتين هو األرجح

 ما مر من كالمهم. واهلل أعلم.

 من أحكام قيام الليل :املوضع الثامن والعشرون

ُل ُقِم اللهْيَل ِإاله َقِليالا ِنْصَفُه أَِو اْنُقْص ِمْنُه َقِليالا  - م ِ قال تعالى: )َيا أَيَُّها اْلُمزه
  .(1)َتْرِتيالا(أَْو ِزْد َعَلْيِه َوَرت ِِل اْلُقْرآَن 

وقال سبحانه في آخر هذه السورة: )ِإنه َربهَك َيْعَلُم أَنهَك َتُقوُم أَْدَنى ِمْن  -
ُر اللهْيَل َوالنهَهاَر َعِلَم  ُ يَُقد ِ ثُُلَثِي اللهْيِل َوِنْصَفُه َوثُُلَثُه َوَطاِئَفٌة ِمَن الهِذيَن َمَعَك َواهلله

َر ِمَن اْلُقْرآِن(الخ أَْن َلْن ُتْحُصوُه َفَتاَب َعَلْيُكْم َفاْقرَ   أُوا َما َتَيسه

 رأي القائلين بالنسخ :أوال
يرى القائلون بالنسخ أن اآليات الواردة في أول السورة منسوخة 
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 أول السورة أمر لسيدنا رسول اهلل  ذلك أنه قد ورد في، بآخرها
دت أن وأما اآلية الثانية فقد أفا، وهذا األمر يفيد الوجوب، بقيام قدر من الليل

بأن رخص  وأصحابه  اهلل سبحانه قد تاب على النبي 
وهو قول  .ورفع عنهم الحرج في ذلك الترك، لهم في ترك هذا القيام المقدر

 وغير واحد من السلف.، والحسن وقتادة، ومجاهد، وعكرمة، ابن عباس

 رأي القائلين بعدم النسخ :ثانيا

 القدر المذكور فيها يرى هؤالء أن أول السورة صريح في وجوب قيام
وتؤكد اآلية األخيرة أن رسول اهلل  من الليل على النبي 
 وقد ذكرت ، واقتدى به جماعة من أصحابه، قد التزم بذلك

ومنهم الباحثون عن أسباب ، فمنهم المرضى، اآلية أنهم من ذوي األعذار
ذه فلما كان األمر كذلك جاءت ه، ومنهم المجاهدون في سبيل اهلل، المعاش

وبقي الحكم ، ما تيسر من القرآن بأن أذن لهم أن يقرأوا، اآلية مخففة عنهم
 على إحكامه. األول الموجه إلى رسول اهلل 

لقاموا جميعا مع رسول اهلل ، فرضا على المؤمنين لو كان قيام الليل -
 الواقع ، ولم يقل بذلك أحد، ولكان الذين لم يقوموا معه آثمين

 وبدون دعوة منه. يقول إنهم قاموا معه 

 ثالثا الترجيح

بالتأمل في وجهة نظر الفريقين يتبين لنا أن رأي الفريق األول القائل 
، بنسخ الحكم الوارد في أول سورة المزمل بآخرها هو األرجح لقوة أدلته

ألنه لو لم يكن قيام الليل فرضا على الجميع ، وسالمته من المعارضة القادحة
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 َفَتاَب َعَلْيُكمْ  -) تُْحُصوُه  لما جاء الخطاب موجها إليهم بصيغة الجمع هكذا
 -يَُقاِتُلوَن  -َيْبَتُغوَن  -َوآَخُروَن َيْضِربُوَن  -َسَيُكوُن ِمْنُكْم َمْرَضى  -َفاْقَرُءوا  -

ألنه  سورة لرسول اهلل وجاء الخطاب في أول ال، ..(.َوأَِقيُموا
وبالتالي كانت أحوج ، وكان قيام الليل للكل ألن األمة في بداية أمرها، القدوة

ولقد جاء ، ما تكون إلى هذا الزاد الروحي العظيم لمن ينتظره شأن عظيم
)َيا أَيَُّها  :األمر لألمة بأن تتخذ من الصالة زادا تواجه به الصعاب. قال تعالى

اِبِريَن  َ َمَع الصه اَلِة ِإنه اهلله ْبِر َوالصه وأما ما استدل  (1)(الهِذيَن آَمنُوا اْسَتِعينُوا ِبالصه
  وتخصيص بال مخصص. واهلل أعلم.، به الفريق الثاني ففيه تكلف

 

 

e 
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 اخلامتة

 :وبعد هذه الجولة مع هذا الموضوع الهام تبين ما يأتي

 يم في علوم القرآن من حيث كونه آلةمبحث العظاهمية هذا ال مدى :أوال
للرد على شبهات خصوم اإلسالم الذين ال يتركون فرصة لمحاولة  مهمة

النيل من قدسية القرآن المجيد إال وحرصوا على استغاللها مستغلين 
 جهل الكثيرين بعظمة هذا الدين العظيم.

للمفسرين رحبة يفتح آفاقاا ن بجدية وإتقا أن دراسة هذا الموضوع :ثانيا
 لفهم الدقيق لنصوص الذكر الحكيم.في مجال ا غيرهمو

)َوَلْو  :القرآني من االختالف والتناقض تحقيقا لقوله تعالى سالمة النص :ثالثا
ا(  َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلفاا َكِثيرا

ِ  .(1)َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اهلله

ناسخة لشرائع من سبقه من األنبياء  أن رسالة رسول اهلل  :رابعا
 لمرسلين خالفا لما توهمه بعض الحاقدين والجاهلين.وا

 مرونة الشريعة اإلسالمية وصالحيتها لكل زمان ومكان. :امساخ

 ورفع الحرج والمشقة عنهم.، وتيسيره لهم، رحمة اهلل بعباده :سادسا

من خالل  -الوقوف على مدى عناية هذه األمة بكتاب اهلل عز وجل  :سابعا
استنباطهم للمبادئ والقواعد التي البد منها للفهم الصحيح للقرآن 

 الكريم.
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  :حاترتومن املق

 من خالل الدراسة السابقة أقترح:

 ضرورة العناية بها الموضوع أكثر وأكثر دراسة وتدريسا. :أوال

العمل على تنقية كتب التراث المتعلقة بتفسير كالم اهلل تعالى من كل ما  :ثانيا
والرد ، علق بها من أقوال ضعيفة متعلقة بهذا الموضوع بالتعليق الدقيق

 ببيان وجه الحق في كل مسألة.، القوي

العمل على نشر الفهم الصحيح للقرآن الكريم استغالال لوسائل  :ثالثا
 االتصال الحديثة.

، توجيه الجهود للوصول إلى تلك الفئات المستهدفة من أعداء اإلسالم رابعا:
 وتحصينهم من تلك األغراض الدنيئة.

 واهلل الموفق

 

e 
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 فهرس املراجع

 .الكريم القرآن -1

، دار إحياء العلومنشر: ، لجالل الدين السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن - 2
 م. 1987بيروت 

 :تحقيق، الهراسي عماد الدين ابن الطبري المعروف بالكيا، أحكام القرآن - 3
مصر ، نشر: دار الكتب الحديثة، ود. عزت عطية، موسى محمد علي

 م. 1974

دار الكتاب ، علي الرازي الجصاصبن  ألبي بكر أحمد، أحكام القرآن -4
 بيروت.، العربي

دار ، البجاويتحقيق: محمد علي ، العربيبن  ألبي بكر، أحكام القرآن -5
 بيروت.، المعرفة

 :تحقيق، جمع: أبي بكر البيهقي،  الشافعياهلل عبدألبي ، أحكام القرآن -6
 م. 1975بيروت ، دار الكتب العلمية، خالقال عبدغني ال عبد

نشر: دار اآلفاق ، حزمبن  ألبي محمد، اإلحكام في أصول األحكام -7
 م. 1980بيروت ، الجديدة

، تحقيق: عامر أحمد حيدر،  الشافعياهلل عبدألبي ، اختالف الحديث -8
 م. 1985بيروت ، مؤسسة الكتب الثقافية

القاهرة ،  البخاري المطبعة السلفية ومكتبتهااهلل عبدألبي ، األدب المفرد -9
 هـ. 1388
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، تحقيق: السيد أحمد صقر، ألبي الحسن الواحدي، أسباب نزول القرآن -10
 م. 1984الرياض  -جدة، نشر: دار القبلة

محمد بن  اهلل عبدتحقيق: ، ألبي بكر البيهقي، األسماء والصفات -11
 م. 1993جدة ، مكتبة السوادي، الحاشدي

تحقيق: ، ألبي بكر الحازمي، االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار -12
 مصر.، نشر: مكتبة عاطف، عزيزال عبدمحمد أحمد 

، نشر: دار الكتاب العربي، الرافعيمصطفى صادق ، إعجاز القرآن -13
 بيروت.

مكتبة ، تحقيق: د. زهير غازي زاهد، ألبي جعفر النحاس، إعراب القرآن -14
 م. 1985المدينة المنورة ، العلوم والحكم

نشر: ، تحقيق: د. أحمد بدر الدين حسون،  الشافعياهلل عبدألبي ، األم -15
 م. 1996بيروت ، دار قتيبة

مصورة: دار الكتب ، ألبي البقاء العكبري، به الرحمن إمالء ما من -16
 م. 1979بيروت ، العلمية

حيدرآباد ، نشر: دائرة المعارف العثمانية، ألبي سعد السمعاني، األنساب -17
 م.  1982 - 1962الهند ، الدكن

عظيم ال عبدتحقيق: د. ، ألبي المعالي الجويني، البرهان في أصول الفقه -18
 هـ. 1400القاهرة ، ار األنصارنشر: د، الديب

تحقيق: محمد أبو ، لبدر الدين الزركشي، البرهان في علوم القرآن -19
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 بيروت.، نشر: دار المعرفة، الفضل إبراهيم

تحقيق: محمد محيي الدين ، البن قتيبة، تأويل مختلف الحديث -20
 م. 1989بيروت ، دار اإلشراق، نشر: المكتب اإلسالمي، األصفر

، تحقيق: السيد أحمد صقر، البن قتيبة الدينوري، تأويل مشكل القرآن -21
 م. 1981المدينة المنورة ، المكتبة العلمية

تحقيق: ، لمحمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس -22
الكويت ، نشر: وزارة اإلرشاد اإلعالم، ستار أحمد فراج وآخرينال عبد

 م. 1984 - 1965

مصر ، دار الطباعة المحمدية، البن قيم الجوزية، في أقسام القرآنالتبيان  -23
 م. 1968

دار ، تحقيق: إبراهيم األبياري، محمد الجرجانيبن  لعلي، التعريفات -24
 م. 1985بيروت ، الكتاب العربي

تونس ، الدار التونسية، عاشوربن  لمحمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير -25
 م. 1984

، دار الكتب العلمية، رواية: أبي حذيفة النهدي، سفيان الثوريتفسير  -26
 م. 1983بيروت 

المكتب ، جمع وتحقيق: أحمد صالح محايري، عيينةبن  تفسير سفيان -27
 م 1983الرياض ، مكتبة أسامة -بيروت، اإلسالمي

، تحقيق: السيد أحمد صقر، البن قتيبة الدينوري، تفسير غريب القرآن -28
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 م. 1978بيروت ، الكتب العلمية مصورة: دار

 م. 1970بيروت ، دار الفكر، ألبي الفداء ابن كثير، تفسير القرآن العظيم -29

تحقيق: أسعد ، أبي حاتم الرازيبن  ألبي محمد، تفسير القرآن العظيم -30
 م. 1997مكة المكرمة ، مكتبة نزار مصطفى الباز، محمد الطيب

، تحقيق: مصطفى مسلم محمد، الصنعانيرزاق ال عبدل، تفسير القرآن -31
 م. 1989الرياض ، مكتبة الرشد

 بيروت / لبنان -دار الكتب العلمية  تفسير الماوردي النكت والعيون. -32
 بدون تاريخ.

دار الفكر ، سالم أبو النيلال عبدتحقيق: د. محمد ، تفسير مجاهد -36
 م 1989اإلسالمي الحديثة 

، تحقيق: سيد الجليمي، السنن الكبرى( )جزء من، تفسير النسائي -37
 م. 1990القاهرة ، مكتبة السنة، وصبري الشافعي

نشر: دار ، تحقيق: محمد عوامة، البن حجر العسقالني، تقريب التهذيب -38
  1988حلب ، الرشيد

، تحقيق: أوتو برتزل، ألبي عمرو الداني، التيسير في القراءات السبع -39
 بغداد.، م مكتبة المثنى 1930استانبول ، األلمانيةجمعية المستشرقين 

، نشر: دائرة المعارف العثمانية، حبان البستيبن  ألبي حاتم، الثقات -40
 م. 1983 - 1973الهند ، حيدرآباد الدكن

نشر: شركة ، ألبي جعفر الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن -41
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 م. 1968مصر ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي

مصورة: دار إحياء ،  القرطبياهلل عبدألبي ، الجامع ألحكام القرآن -42
 م. 1985بيروت ، التراث العربي

تحقيق: د. بشار ، ألبي عيسى الترمذي، سنن الترمذي -الكبير  الجامع -43
 م. 1998بيروت ، نشر: دار الغرب اإلسالمي، عواد معروف

، دار الفكر، لجالل الدين السيوطي، بالمأثورالدر المنثور في التفسير  -44
 م. 1983بيروت 

نشر: ، معطي قلعجيال عبدتحقيق: د. ، ألبي بكر البيهقي، دالئل النبوة -45
 م. 1985بيروت ، دار الكتب العلمية

 تحقيق: أحمد محمد شاكر بدون تاريخ.،  الشافعياهلل عبدألبي ، الرسالة -46

المكتب ، الجوزيبن  ألبي الفرج، رزاد المسير في علم التفسي -47
 م. 1964بيروت  -دمشق، اإلسالمي

دار ، تحقيق: د. شوقي ضيف، مجاهدبن  ألبي بكر، السبعة في القراءات -48
 م. 1972المعارف بمصر 

، تحقيق: محمد ناصر الدين األلباني، أبي عاصمبن  ألبي بكر، السنة -49
 م. 1980دمشق  -بيروت، المكتب اإلسالمي

مؤسسة ، أحمدبن  تحقيق: سالم، نصر المروزيبن  لمحمد، السنة -50
 م. 1988بيروت ، الكتب الثقافية

دار المعرفة ببيروت عن طبعة دائرة ، ألبي بكر البيهقي، السنن الكبرى -51
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 هـ. 1355حيدرآباد ، المعارف العثمانية

 غفارال عبدتحقيق: د. ، رحمن النسائيال عبدألبي ، السنن الكبرى -52
 م. 1991بيروت ، دار الكتب العلمية، وسيد كسروي حسن، البنداري

دار ،  هاشم يمانياهلل عبدتحقيق: ، ألبي الحسن الدارقطني، السنن -53
 م  1966القاهرة ، المحاسن

دار ، تحقيق: عزت الدعاس وعادل السيد، ألبي داود السجستاني، السنن -54
 م. 1974حمص ، الحديث

مكتب ، فتاح أبو غدةال عبداعتناء: ، رحمن النسائيال عبدألبي ، السنن -55
 م. 1986حلب ، المطبوعات اإلسالمية

دار ، تحقيق: د. بشار عواد معروف، ماجةبن  اهلل عبدألبي ، السنن -56
 1998بيروت ، الجيل

، تحقيق: شعيب األرنؤوط، ألبي جعفر الطحاوي، شرح مشكل اآلثار -57
 م. 1994بيروت ، مؤسسة الرسالة

، تحقيق: محمد زهري النجار، ألبي جعفر الطحاوي، شرح معاني اآلثار -58
 م. 1979بيروت ، دار الكتب العلمية

بسيوني بن  تحقيق: محمد السعيد، ألبي بكر البيهقي، شعب اإليمان -59
 م. 1990بيروت ، دار الكتب العلمية، زغلول

، فى األعظميتحقيق: د. محمد مصط، خزيمةبن  ألبي بكر، الصحيح -60
 م. 1979بيروت ، المكتب اإلسالمي
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البن بلبان ، بترتيبه المسمى اإلحسان، حبانبن  ألبي حاتم، الصحيح -61
 م. 1988بيروت ، مؤسسة الرسالة، تحقيق: شعيب األرنؤوط، الفارسي

دار ، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا،  البخارياهلل عبدألبي ، الصحيح -62
 م. 1981بيروت  -دمشق، القلم

المكتبة ، باقيال عبدتحقيق: محمد فؤاد ، الحجاجبن  لمسلم، الصحيح -63
 استانبول.، اإلسالمية

بيروت عن طبعة ، دار المعرفة، البن حجر العسقالني، فتح الباري - 64
 محب الدين الخطيب.

، رحمن عميرةال عبدتحقيق: د. ، علي الشوكانيبن  لمحمد، فتح القدير - 65
 م. 1997المنصورة ، دار الوفاء

تحقيق: ، حزمبن  ألبي محمد، الفصل في الملل واألهواء والنحل -66
، شركة مكتبات عكاظ، رحمن عميرةال عبدود. ، محمد إبراهيم نصر د.

 م 1982السعودية 

 بيروت، دار المعرفة، لجار اهلل الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل -67

دار إحياء ، لجالل الدين السيوطي، لباب النقول في أسباب النزول -68
 م. 1979بيروت ، العلوم

 بيروت.، دار صادر، لجمال الدين ابن منظور، لسان العرب -69

بيروت ، مؤسسة الرسالة، لمناع القطان، مباحث في علوم القرآن -70
 م.1981
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، تحقيق: محمد فؤاد سزكين، المثنىبن  ألبي عبيدة معمر، مجاز القرآن - 71
 م.1981بيروت ، رسالةمؤسسة ال

بن  حقال عبدألبي محمد ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -72
 م.1977دولة قطر ، تحقيق: الرحالي الفاروقي وآخرين، عطية الغرناطي

تتمة وتعليق: محمد أحمد ، لمحمد رشيد رضا، مختصر تفسير المنار -73
 م.1984بيروت  -دمشق، المكتب اإلسالمي، كنعان

نشر: ، تحقيق: شعيب األرنؤوط، ألبي داود السجستاني، المراسيل -74
 م. 1988بيروت ، مؤسسة الرسالة

، ألبي شامة المقدسي، المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز -75
 بيروت.، دار المعرفة

تحقيق: مصطفى ،  الحاكماهلل عبدألبي ، المستدرك على الصحيحين -76
 م(. 1990بيروت )، ر: دار الكتب العلميةنش، قادر عطاال عبد

مجيد ال عبدتحقيق: حمدي ، ألبي القاسم الطبراني، مسند الشاميين -77
 م. 1996 - 1989بيروت ، مؤسسة الرسالة، السلفي

، بيروت، دار التوفيق -دار الكتاب اللبناني، ألبي داود الطيالسي، المسند -78
 الهند.، دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد

، مصورة المكتب اإلسالمي، حنبلبن   أحمداهلل عبدألبي ، المسند -79
ونشرة الشيخ أحمد محمد شاكر )أنبه عليها في ، م 1978بيروت 

ونشرة مؤسسة الرسالة بتحقيق: شعيب األرنؤوط ، مواضعها(
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 )والعزو إليها يتميز بأرقام األحاديث(.، ومجموعته

دار المأمون ، تحقيق: حسين سليم أسد ،ألبي يعلى الموصلي، المسند -80
 م.1988 - 1984دمشق ، للتراث

، تحقيق: د. آثر جفري، أبي داود السجستانيبن  ألبي بكر، المصاحف -81
 م.1936المطبعة الرحمانية سنة 

، خالق األفغاني وغيرهال عبدتحقيق: ، أبي شيبةبن  ألبي بكر، المصنف -82
بيروت ، دار الكتب العلمية، م1983 الهند، بومباي، الدار السلفية

 .م1995

، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، رزاق الصنعانيال عبدل، المصنف -83
 م.1972 - 1970الهند  -باكستان، المجلس العلمي

تحقيق: محمد النمر وعثمان ، مسعود البغويبن  للحسين، معالم التنزيل -84
 م.1997الرياض ، دار طيبة، ضميرية وسليمان الحرش

، تحقيق: د. محمود الطحان، ألبي القاسم الطبراني، المعجم األوسط -85
 م.1995 - 1985الرياض ، مكتبة المعارف

، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ألبي القاسم الطبراني، المعجم الصغير -86
 م.1986بيروت ، مؤسسة الكتب الثقافية

نشر: ، السلفيمجيد ال عبدتحقيق: حمدي ، للطبراني، المعجم الكبير -87
 م.1983 - 1978بغداد ، وزارة األوقاف

سالم ال عبدتحقيق: ، فارسبن  ألبي الحسين، معجم مقاييس اللغة -88
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 م. 1981القاهرة ، نشر: مكتبة الخانجي، محمد هارون

 .نشر: مكتبة الرياض، قدامة المقدسيبن  ألبي محمد، المغني -89

، قادر الفاضليال عبدتحقيق: محمد ، للشهرستاني، الملل والنحل -90
 م. 2000بيروت ، المكتبة العصرية

تحقيق: محمد ، ألبي إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة -91
 مصر.، عن طبعة المكتبة التجارية الكبرى، دار الباز،  درازاهلل عبد

اد تحقيق: بشار عو، رواية: يحيى الليثي، أنسبن  لإلمام مالك، الموطأ -92
 م. 1996بيروت ، دار الغرب اإلسالمي، معروف

سالم ال عبدتحقيق: د. محمد ، ألبي جعفر النحاس، الناسخ والمنسوخ -93
 م. 1988الكويت ، مكتبة الفالح، محمد

تحقيق: ، سالم الهرويبن  ألبي عبيد القاسم، الناسخ والمنسوخ -94
 م.1990الرياض ، نشر: مكتبة الرشد، صالح المديفربن  محمد

تحقيق: علي محمد ، ألبي الخير ابن الجزري، النشر في القراءات العشر -95
 بيروت.، دار الفكر، الضباع

دائرة ، لبرهان الدين البقاعي، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور -96
 م.1969الهند ، المعارف العثمانية

زغلول  تحقيق: محمد، ألبي بكر الباقالني، نكت االنتصار لنقل القرآن -97
 م.1971اإلسكندرية ، منشأة المعارف، سالم

تحقيق: محمد أشرف ، ألبي الفرج ابن الجوزي، نواسخ القرآن -98
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 م. 1984المدينة المنورة ، الجامعة اإلسالمية، الملباري

تحقيق: ، ألبي الحسن الواحدي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -99
بيروت ، الدار الشامية -دمشق، دار القلم، صفوت عدنان داودي

 م.1995

تحقيق: ، ألبي الحسن الواحدي، الوسيط في تفسير القرآن المجيد -100
بيروت ، نشر: دار الكتب العلمية، موجود وآخرينال عبدعادل 
 م.1994

 .البحثوهناك مراجع أخرى تعلم من خالل مطالعة 
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