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النسخ في القرآف الكريـ بيف القبكؿ كالرفض (دراسة نظرية تطبيقية)
أسامة عبد العزيز عطية باشه
قسـ عمكـ القرآف -كمية القرآف الكريـ بطنطا -جامعة األزهر .
البريد االلكتركنيObasha1@gmail.com :
الممخص:
هذا البحث يتحدث عف مكضكع النسخ  ،ك هػك أحػد مكضػكعات عمػكـ القػرآف ،
كهك عمـ أثار فػي الماضػي عنػد الػبعض جػدالن  ،كفػي الحاضػر أثػار الكثيػر مػف
الجدؿ كالخالؼ كاالختالؼ حكؿ معنػا كجػكاز  ،كعػدـ جػكاز ككقكعػه  ،كعػدـ
كقكعه كقمته  ،أك كثرته في اآليات القرآنية مما حدا بالحاقديف كأعػدا اإلسػالـ
أف يكجهكا السهاـ إلى القػرآف مػف هػذا الطريػؽ كقػد سػاهـ فػي هػذا خػركج ف ػة
ممػػف ينتمػػكف إلػػى اإلسػػالـ ليشػػكككا فػػي فهػػـ القػػدامى مػػف الخمػػؼ العت ػرافهـ
كاقرارهـ بالنسخ كالحقيقة أف إنكار النسخ كتسفيه القا ميف به ناتج عف أمػريف
أحدهما :اإلفراط في جعؿ العقؿ هك األساس في فهـ دالالت القػرآف دكف إشػراؾ
الكاقع الذم كاف عميه السمؼ في فهـ دالالت القرآف  ،كالثاني هك الحقػد عمػى
أهػػؿ اإلسػػالـ مػػف أعػػدا هـ مػػف اليهػػكد كالنمػػارل كهػػذا األمػػر جعػػؿ مكقػػؼ
العمما في الكقت المعامر يتراكح بيف القبػكؿ كالػتحفظ كالنقػد كالػرفض الشػديد
عمػػى خػػالؼ مػػا كػػاف فػػي الماضػػي ممػػف كمػػؼ دعػػكل اإلنكػػار بالشػػذكذ كهػػذا
البحػػث يك ً
مػػؼ الحػػاؿ فػػي الماضػػي كالحاضػػر كيخػػرج بالنتيجػػة التػػي يرتضػػيها
يى
العقؿ المسمـ أال كهي اإلقرار بكجكد النسخ في القرآف الكريـ .
الكممات المفتاحية :النسخ – القرآف الكريـ – القبكؿ – الرفض .
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Transcription In The Noble Qur’an Between Acceptance
And Rejection (An Applied The Oretical Study)
Osama Abdel Aziz Attia Pasha
Department of Quran Sciences- Faculty of the Holy
Quran, Tanta- Al-Azhar University-.
Email: Obasha1@gmail.com
Abstract :
This research talks about the issue of abrogation, which is
one of the topics of the sciences of the Qur’an, a science
that in the past aroused controversy for some, and in the
present it has raised a lot of controversy, disagreement and
disagreement about its meaning and its permissibility, its
impermissibility and its occurrence, its non-occurrence and
its lack, or its abundance in the Qur’anic verses, which led
The haters and enemies of Islam are to point arrows at the
Qur’an from this way, and a group of those who belong to
Islam have contributed to this to question the
understanding of the ancients from behind because of their
recognition and approval of abrogation, thinking that
abrogation means invalidating verses that are read. It
results from two things, one: Excessive reasoning is the
basis for understanding the meanings of the Qur’an
without involving the reality that the predecessors were
upon in understanding the meanings of the Qur’an.
reservation, criticism, and strong rejection, unlike in the
past, who described the claim of denial as abnormal. to
copy in the Qur'an.
Keywords: Abrogation - The Holy Qur'an - Acceptance –
Rejection.
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مقدمة البحث

إف الحمد هلل نحمد كنستعينه كنستهديه كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كسي ات
أعمالنا إنه مف يهػد اهلل فهػك المهتػد كمػف يضػمؿ فمػف تجػد لػه كليػان مرشػدان .
كأشهد أف ال إلػه إال اهلل كحػد ال شػريؾ لػه كأشػهد أف محمػدان عبػد كرسػكله
بمغ الرسالة كأدل األمانة كنمح لألمة كجاهد فػي سػبيؿ ربػه حتػى آتػا اليقػيف
المهـ ممى كسمـ عمى سيدنا محمد كعمى آله كمحبه كالتابعيف
كبعػػد ،
فػ ف اهلل تعػػالى قػػد تكفػػؿ بحفػػظ كتابػػه العظػػيـ ضػػركرة أنػػه خاتمػػة الكتػػب لخػػاتـ
الرسؿ فال كتاب بعد كال كحي يؤتا بشر بعد محمد( ، )كقد حتـ ذلؾ عمى
عممػػػا المسػػػمميف أف يهتمػػػكا بكتػػػاب ربهػػػـ كيتقنػػػكا حركفػػػه كعمكمػػػه ألف بػػػه
سعادتهـ كقكاـ حياتهـ حتى قاؿ ابف مسعكد  " : ىكالًَّذم ىال إًلى ىه ىغ ٍي يري ما مػف
ث ىن ىزلى ٍت كما مف آي وة إال أنا أ ٍ ً
ًكتى ً ً
يما أيٍن ًزلى ٍت ىكلى ٍك
ىعمى يـ ىح ٍي ي
كرةه إال أنا أ ٍ
ى
اب المَّه ي
س ى
ىعمى يـ ف ى
ىعمىـ ًب ًكتى ً
اب المَّ ًه ًم ّْني تىٍبمي يغ يه ًٍ
ت إليه " ()4
اإل ًب يؿ لى ىرًك ٍب ي
أٍ
ىعمى يـ أ ى
ىح ندا هك أ ٍ ي

كمف بيف العمكـ التي بها نستطيع فهـ كتاب ربنا عمـ الناسخ كالمنسكخ ككيفية
التكفيػػؽ بػػيف مػػا ظػػاهر التعػػارض كعمماؤنػػا – عمػػيهـ الرحمػػة كالرضػػكاف –
اختمفكا في هذا العمـ بيف مف يسميه باسمه كيقكؿ بكقكعػه فػي القػرآف  ،كبػيف
مف يكر التسمية كيفر منها كيسميه بغير اسمه مف التخميص أك غير  .كمف
يقكؿ بكجكد النسخ :منهـ مف يتكسع فيجعؿ كؿ تعارض ظاهرم ككؿ تخميص
ككػػؿ مػػا شػػرع لسػػبب ثػػـ زاؿ سػػببه جعػػؿ كػػؿ ذلػػؾ كغيػػر داخػالن فػػي بػػاب النسػػخ
كمنهـ مف تكسط كمنهـ مف ضيؽ دا رة القكؿ بالنسخ.

ُ  -محيح مسػمـ بػف الحجػاج أبػك الحسػيف القشػيرم النيسػابكرم ؾ  /الفضػا ؿ بػاب فضػؿ
عبد اهلل بف مسعكد ط /دار إحيا التراث العربي بيركت بدكف تاريخ تحقيؽ محمد فؤاد

عبد الباقي .

89
كقد أردت بهذا البحث أف أعرض ما جا عػف العممػا فػي مكضػكع النسػخ مػف
ككنه ضركرة يقكلكف بها عنػد كجػكد نمػيف ظاهرهمػا التعػارض كأنػه ال ينبغػي
التكسع في القكؿ بالنسخ فيما ظاهر التعارض متى أمكف الجمع .
كأنه ال ينبغي التكمؼ في الجمع بيف النمكص كعدـ تسمية الممطمحات بغيػر
أسما ها فالنافكف لمنسخ يتكمفكف فػي الجمػع بػيف اآليػات تكمفػان بعيػدان كيسػمكف
النسخ بغير اسمه ظنان منهـ أف النسخ كالقكؿ به يفتح باب الطعف عمى القػرآف
كنسػػك بػػذلؾ حكمػػة اهلل مػػف النسػػخ التػػي ذكرهػػا فػػي كتابػػه كفمػػمها العممػػا فػػي
تمانيفهـ.
كاهلل الكريـ أسأؿ أف يجنبنا الخطأ في القػكؿ كالعمػؿ كأف يأخػذ بأيػدينا إليػه كأال
يكمنا إلى أنفسنا طرفة عيف كال أقؿ مف ذلؾ إنه كلى ذلؾ كالقادر عميه .
تساؤالت البحث
هؿ نسخت بعض آيات القرآف الكريـ ؟ هؿ هناؾ حكمة مف كجكد النسخ في القرآف الكريـ ؟ هؿ هناؾ أدلة عمى كقكع النسخ في القرآف مف القرآف كالسنة ؟ هؿ كاف فهـ العقؿ اإلسالمي ألدلة النسخ عمى مستكل كاحد؟أسباب االختيار لمكضكع البحث
ُ -مكاجهػة االتهامػػات التػي تشػػكؾ فػي كثقػػاة الػنص القرآنػػي كادعػا الزيػػادة
كالنقص كاستخداـ مكضكع نسخ القرآف في ذلؾ .
ِ -تغميب العقؿ في كقتنا الراهف لمعالجة المكضكع دكف احتراـ التفاؽ جماعة
العمما كدكف البحث عف ًعمٌية هذا االجتماع كالتكافؽ عميه .
أهداؼ البحث :
ُ -التنبيه عمى الضكابط التػي كضػعها العممػا عنػد معالجػة النمػكص
التي قيؿ فيها بالنسخ .
ِ -الكشػػػػؼ عػػػػف مفهػػػػكـ ممػػػػطمح النسػػػػخ فػػػػي اسػػػػتعماؿ السػػػػمؼ لػػػػه
كاسػػتعماؿ المتػػأخريف دكف خمػػط األكراؽ بمػػا يفضػػي إلنكػػار مفهػػكـ
كمدلكؿ النسخ .

89
ّ -دراسػػة نمػػاذج آليػػات مػػف الق ػرآف الكػػريـ قيػػؿ بنسػػخها مػػع مراعػػاة
اإلنماؼ عند كجكد التعارض كدكف التكمؼ في التأكيؿ .
منهج البحث
قامت طريقة العمؿ في هذا البحث عمى المنهج الكمفي التحميمي ثػـ التطبيقػي
كذلؾ كالتالي:
أكالن :عػػرض مفهػػكـ النسػػخ عبػػر العمػػكر المختمفػػة كدراسػػة التطػػكر فػػي هػػذا
المفهكـ مف حيث الزيادة كالنقص ككضػع األطػر المحػددة لهػذا المفهػكـ كمػدل
االتفاؽ كاالختالؼ بينه كبيف غير مما يشركه في المعنى .
ثانيان  :عرض االتجاهات المختمفة لقبكؿ النسخ كرفضػه مػع ذكػر المسػتند لكػؿ
اتجا ثـ التحميؿ القا ـ عمى الترجيح بيف األقكاؿ .
ثالثنا :دراسة تطبيقية السػتخالص النتيجػة التػي يمكػف أف يسترشػد بػه فػي هػذ
القضية.
تقسيـ البحث
تككنت خطة البحث مف مقدمة كتمهيد كفمميف كهي كالتالي :
المقدمة  :حديث عف النسخ
التمهيد بعنكاف  :مفهكـ النسخ بيف السمؼ كالخمؼ .
الفمؿ األكؿ  :بعنكاف النسخ في القرآف كفيه ثالثة مباحث .
المبحث األكؿ  :تعريؼ النسخ لغة كامطالحان.
المبحث الثاني :مككنات النسخ  ،كشركطه  ،كالحكمة منه.
المبحث الثالث :أنكاع النسخ .
الفمؿ الثاني  :بعنكاف النسخ بيف المجيزيف كالمانعيف كفيه مبحثاف.
المبحث األكؿ  :عرض لقكؿ المجيزيف لمنسخ كالمانعيف .
المبحث الثاني :دراسة لبعض اآليات التي قيؿ بنسخها .
الخاتمة  :كفيها النتا ج كالتكميات لهذا البحث .
المسح األدبي
كؿ مف يتعرض لقضية النسخ يعد مػف المشػكالت كالحقيقػة إف مشػكمة النسػخ
لـ تتعقد بسبب قمة الممادر أك المراجػع التػي تبػيف مفهكمهػا ككنههػا كداللتهػا
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كلكػػف بسػػبب كثػػرة الكتابػػة فيهػػا كاخػػتالؼ اآل ار حكلهػػا مػػف مؤيػػد لهػػا مقػػر بهػػا
كمف متحفظ كمف رافض عمى مر العمكر كلقد أخػذت هػذ القضػية مكانػان عنػد
المسػمميف بدايػػة مػف القػػرف الثػاني الهجػػرم ككػاف ذلػػؾ بركايػة اآلثػػار التػي قيػػؿ
بنسخها ثـ بعد ذلؾ اتخذت طابعان آخر عمػى حسػب منػاهج العممػا فأهػؿ عمػكـ
الق ػرآف أفػػردكا لػػه فػػي كتػػبهـ باب ػان كأهػػؿ األمػػكؿ تنػػاكلك عمػػى أنػػه ظػػاهرة مػػف
الظػكاهر التػػي تطػ أر عمػػى الممػػادر التشػػريعية فػػأفردكا لػػه كػػذلؾ فػػي كتػػبهـ بابػان
كأهػػؿ التفسػػير عػػالجكا دعاكيػػه عنػػد تعرضػػهـ لايػػات التػػي قيػػؿ بنسػػخها كأهػػؿ
الفقه استندكا إلى الركايات الكاردة في النسخ في قميؿ مػف أحكػاـ الفػركع كلقػد
حفظ لنا التاريخ أسما مف تكممكا في مكضكع النسػخ مػف خػالؿ كتػب التفسػير
ككتػػب عمػػكـ الق ػرآف كغيرهػػا فيػػركل فػػي النسػػخ عػػف ابػػف عبػػاس كعػػف مجاهػػد
المتكفى سنة َُّ هػػ  ،كعكرمػة المتػكفى سػنة َُٕ هػػ  ،كقتػادة بػف دعامػة
السدكسي المتػكفى سػنة ُُٕ هػػ كلػه كتػاب ( الناسػخ المنسػكخ فػى كتػاب اهلل
تعػػالى )  ،كابػػف أبػػى عركبػػة المتػػكفى سػػنة ُّّ هػػػ  ،كالزهػػرم المتػػكفى سػػنة
ُِْ هػ كله كتاب « الناسخ كالمنسكخ » كعطا بف مسمـ الخراساني المتكفى
سنة ُّٓ هػ  ،كالكمبى محمد بػف السػا ب المتػكفى سػنة ُْٔ هػػ  ،ثػـ مقاتػؿ
بف سميماف بػف بشػر البمخػى المتػكفى سػنة َُٓ هػػ  ،كأبػك عمػى الحسػيف بػف
كاقد المركزل المتكفى سنة ُٗٓهػ  ،كعبد الػرحمف بػف زيػد بػف أسػمـ المتػكفى
سنة ُِٖ هػ مف الرعيؿ األكؿ مف التابعيف ثـ ظهر الكثير مػف المؤلفػات فػي
القػػرف الثالػػث الهجػػرم كمػػا يتبعػػه كحتػػى عمػػرنا هػػذا لػػـ تهػػدأ الكتابػػة حػػكؿ
مكضكع النسخ .
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التمهيد
مفهكـ النسخ بيف السمؼ كالمتأخريف
تكافقت معظـ الدراسات حػكؿ النسػخ عمػى أف مدلكلػه عنػد السػمؼ يختمػؼ عػف
مدلكلػػه عنػػد المتػػأخريف  ،كلقػػد أكرد اإلمػػاـ الشػػاطبي فػػي كتابػػه " المكافقػػات "
بضػػػعان كعشػػػريف قضػػػية مػػػف مركيػػػات المػػػحابة كالتػػػابعيف كػػػي يسػػػتدؿ عمػػػى
اخػػتالؼ مػػدلكؿ النسػػخ عنػػد المػػحابة عنػػه عنػػد المتػػأخريف  ،حيػػث إف مػػدلكؿ
النسخ عند المتأخريف عمى مػا سػيأتي هػك  :رفػع الحكػـ الشػرعي بػدليؿ شػرعي
متأخر كسكؼ أنقؿ بعض الركايات ليتبيف ذلؾ :

 -4ركم عف ابف عباس  أنه قاؿ في قكلػه تعػالى " ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣ

( سورة اإلسراء) إنو ناسخ لقولو تعالى  ":ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
" سػػكرة الشػػكرل" يقػػكؿ الشػػاطبي  " :كعمػػى هػػذا التحقيػػؽ تقييػػد

لمطمؽ إذ كاف قكله ) ﮤ ﮥ ( مطمقان كمعنا مقيد بالمشي ة كهك قكله
في األخرل (ﭚ ﭛ ( كاال فهك إخبار كاألخبار ال يدخمها النسخ ()4

كيفهـ مف كالـ الشاطبي أنه ال تعارض بػيف اآليتػيف كأف مػا فػي اآليػة المػدعى
أنها ناسخة مف قيد المشي ة  -إنما هك تقييد لما في اآلية األخػرل مػف إطػالؽ
عمى أنه قيد يجب أف يفهـ كلك لـ يذكر  ،إذ ال يؤتى اهلل أحدان مػف حػرث الػدنيا
ما لـ يرد ذلػؾ  ،ضػركرة مػا هػك مقػرر مػف أنػه اليقػع فػي ممػؾ اهلل إال مػا يريػد
فكيؼ إذا كاف هك فاعمه ؟()2

ُ  -المكافقات في أمكؿ الشريعة ألبي إسحاؽ الشاطبي جّ ُٖ/دار الكتب العممية
بيركت ت /الشيخ عبد اهلل دراز كالدكتكر محمد عبد اهلل دراز

ِ  -النسخ في القرآف الكريـ دراسة تشريعية تاريخية نقدية جُ َٕ /بتمرؼ د /ممطفى
زيد ط /دار الكفا المنمكرة الطبعة الثالثة َُُْٖٖٕٗ/
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 -2ركم عف ابف عباس  أف قكله تعالى "  ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ  س ووورة
الشعراء

هك منسكخ بقكله   :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ ( )4كيرل األمكليكف

أف العالقة هنا هػي عالقػة المسػتثنى بالمسػتثنى منػه كلكػؿ منهمػا حكمػه الػذم
يقتضػػيه عمػػكـ المسػػتثنى منػػه كخمػػكص المسػػتثنى كهػػك شػػمكؿ الحكػػـ األكؿ
لمػػف عػػدا المسػػتثنى أك تخمػػيص عمكمػػه بطريػػؽ االسػػتثنا كلػػيس هػػذا مػػف
النسخ في شي ()2

 -3قاؿ كهب بف منبػه فػي قكلػه تعػالى :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ  سووورة الشووور  منسوووب وقولووو تعووالى  :ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬسورة غافر قاؿ الشاطبي  :كهذا معنا أف آية غػافر مبينػة آليػة الشػكرل
؛ إذ هك خبر محض كاألخبار ال نسخ فيها ( )3فاآليتاف خبراف ال تكميؼ فيهما
بفعؿ أك ترؾ  ،فال يمكػف قبػكؿ دعػكل النسػخ فيهمػا؛ألف نسػخ األخبػار تكػذيب
لممخبر كاهلل عز كجؿ منز عف عف كؿ نقص ()4

كهكػػذا كػػاف المػػحابة رض ػكاف اهلل عمػػيهـ كالتػػابعكف مػػف بعػػدهـ – يػػركف أف
النسخ هك مطمؽ التغييػر الػذم يطػ أر عمػى بعػض األحكػاـ فيرفعهػا ليحػؿ غيرهػا
محمها أك يخمص ما فيها مف عمكـ أك يقيد ما فيهػا مػف إطػالؽ سػكا أكػاف
النص الناسخ عندهـ متمالن بالنص المنسكخ  ،كمػا فػي االسػتثنا كالتقييػد أـ
ُ  -المكافقات جِّٖ/

ِ  -النسخ في القرآف ُُٕ/
ّ  -المكافقات جّٖٓ/

ْ  -النسخ في القرآف جُِٕ/
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كاف منفمالن عنػه متػأخ ارن فػي النػزكؿ كمػا فػي رفػع الحكػـ السػابؽ كػامالن
كهك النسخ عند المتأخريف[ ككما في رفع الحكـ عف بعض ما يشممه العاـ إذا

]

تػػأخر نػػزكؿ المخمػػص ] كهػػك النسػػخ الجز ػػي عنػػد الحنفيػػة [ (ُ) كهػػذا مػػا

فهمه اإلماـ الشاطبي كنقمه في كتابه كعبر عنه فقػاؿ " الػذم يظهػر مػف كػالـ
المتقدميف أف النسخ عندهـ في اإلطػالؽ أعػـ منػه فػي كػالـ األمػكلييف  ،فقػد
يطمقكف عمى تقييد المطمؽ نسخا ،كعمػى تخمػيص العمػكـ  ،بػدليؿ متمػؿ أك
منفمػػؿ نسػػخا  ،كعمػػى بيػػاف المػػبهـ المجمػػؿ نسػػخا  ،كمػػا يطمقػػكف عمػػى رفػػع
الحكـ الشرعي بدليؿ شرعي متأخر نسػخا  ،ألف جميػع ذلػؾ مشػترؾ فػي معنػى
كاحد  ،كهك :أف النسخ في االمطالح المتػأخر اقتضػى أف األمػر المتقػدـ غيػر
مػراد فػي التكميػؼ  ،كانمػا المػراد مػا جػا بػه آخػ ار  ،فػاألكؿ غيػر معمػكؿ بػػه ،
كالثاني هك المعمكؿ به  ،كهػذا المعنػى جػار فػي تقييػد المطمػؽ  ،فػاف المطمػؽ
متػركؾ الظػػاهر مػػع مقيػػد  ،فػال إعمػػاؿ لػػه فػػي إطالقػه  ،بػػؿ المعمػػكؿ بػػه هػػك
المقيد فكأف المطمؽ لـ يفد مع مع مقيد شي ان ،فمار مثؿ الناسخ كالمنسػكخ،
ككذلؾ العاـ مع الخاص  ،إذا كاف ظاهر العاـ يقتضي شمكؿ الحكـ بجميع مػا
يتناكله المفظ  ،فمما جا الخاص أخرج حكـ ظاهر العاـ عف االعتبار  ،فأشػبه
الناسخ كالمنسكخ  ،إال أف المفظ العاـ لـ يهمؿ مدلكله جممة  ،كانما أهمؿ منه
مػػا دؿ عميػػه الخػػاص  ،كبقػػي السػػا ر عمػػى الحكػػـ األكؿ  .كالمبػػيف مػػع المػػبهـ
كالمقيد مع المطمؽ  ،فمما كاف كذلؾ  ،استسهؿ إطالؽ لفظ النسخ عمى جممػة
هذ المعاني  ،لرجكعها إلى شي كاحد"(ِ) كينبغػي أف يفهػـ مػف قػكؿ اإلمػاـ
الشاطبي " مف كالـ المتقدميف " أف المتقػدميف هػـ مػف سػبقكا اإلمػاـ الشػافعي
 يقكؿ الشيخ محمػد أبػك زهػر " كػاف اإلمػاـ الشػافعي  هػك أكؿ مػف حػرر
معنػػػى النسػػػخ فيمػػػا سػػػاؽ مػػػف أدلػػػة كأمثمػػػة ميػػػز بػػػذلؾ عػػػف تقييػػػد المطمػػػؽ
كتخميص العاـ كجعمهما مف نكع البياف  ،فكثير مف المحابة كالتػابعيف كمػف
ُ  -المرجع السابؽ جُّٕ/
ِ  -المكافقات جُّٖ/
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بعدهـ عمى ما رأينػا فػي األمثمػة السػابقة كػانكا يسػمكف المطمػؽ نسػخان حت كػاف
منهـ مف يجعؿ االستثنا نسخان كهكذا  ،فمما جا الشافعي حرر معنػى النسػخ
كميز مف بيف تمػؾ االطالقػات الكاسػعة التػي كػاف ب دماجهػا فيػه غيػر متميػز ،
كجعؿ التخميص كالتقييد مف باب بياف المراد بػالنص  ،كأمػا النسػخ فهػك رفػع
حكـ النص بعد أف يككف ثابتان كال شؾ أف ذلؾ سبؽ لمشافعي يذكر له "()4

يقػػكؿ الػػدكتكر ممػػطفى زيػػد  ":نجػػد فػػي الرسػػالة كممتػػيف متفػػرقتيف  ،يفهػػـ
منهما مدلكؿ النسخ عند الشافعي بغير طريقة األمكلييف فػي التعريػؼ كهاتػاف
الكممتاف هما قكله ( :كمعنى نسخ  :ترؾ فرضه) (ِ) ثـ قكله  ( :كليس ينسخ
فرض أبدان إال أثبت مكانه فرض  ،كما نسخت ًقبمة بيت المقػدس فأثبػت مكانهػا
الكعبة  .ككؿ منسكخ في كتاب كسنة كهكذا (ّ) ذلؾ أنه فسر النسػخ بػالترؾ ،
ثـ قرر الزمػه كهػك أنػه لػـ ينسػخ فػرض أبػدان إال إذا أثبػت مكانػه فػرض  ،فأفػاد
بمجمكع الكممتيف أف النسػخ رفػع يمزمػه إثبػات  ،كهػك المعنػى العػاـ الػذم يفهػـ
بكضكح مف استعماؿ الشافهي لمكممة في رسالته "(ْ) كمف األمثمة التي ساقها
اإلماـ الشافعي لتحرير معنى النسخ في القرآف نكتفي بمثاؿ .

قكلػه تعػالى فػػي سػكرة األنفػػاؿ  ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ 
ثـ أباف في كتابه انه كضع عنهـ أف يقػكـ الكاحػد بقتػاؿ العشػرة كأثبػت عمػيهـ

أف يقكـ الكاحد بقتاؿ اإلثنػيف فقػاؿ  :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ
ُ -ينظر الشافعي حياته كعمر كآراؤ كفقهه لمشيخ محمد أبك زهرة ص ِٓٔ كما بعدها
بتمرؼ ط /دار الفكر العربي الطبعة الثانية ُٖٕٗـ

(ِ) الرسالة لإلماـ الشافعي صُِِ ط /ممطفى البابي الحمبي القاهرة تحقيؽ الشخ أحمد
شاكر .

(ّ) الممدر السابؽ ص َُٗ. َُُ ،
ْ  -ينظر النسخ في القرآف د /ممطفى زيد جُ/ص ٕٓ
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ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶
﮷ ﮸ ﮹  أخبرنا سفياف عف عمػرك بػف دينػار عػف بػف عبػاس قػاؿ لمػا
نزلػػت هػػذ اآليػػة   :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ  كتػػب عمػػيهـ أال

يفػػر العشػػريف مػػف المػػا تيف فػػأنزؿ اهلل   :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣﮤ  إلى ﮪ ﮫﮬ  فكتب أف ال يفر الما ة مف الما تيف.

قاؿ :كهذا كما قاؿ ابف عباس إف شا اهلل كقػد بػيف اهلل هػذا فػي اآليػة كليسػت
تحتاج إلى تفسير(ُ)ففي هذا المثاؿ يقرر اإلماـ الشافعي أف حكمان في آيػة قػد
نسخ حكمػان آخػر فػي مكضػكعه قررتػه آيػة سػابقة هػذا الحكػـ هػك كجػكب ثبػات
المػػؤمف الكاحػػد فػػي القتػػاؿ لعشػػرة مػػف الكفػػار – نسػػخ بكجػػكب المػػؤمف الكاحػػد
الثنيف مف الكفػار فقػط  ،كبينػت السػنة هػذا النسػخ إذ البػد منهػا لبيػاف الناسػخ
مف المنسكخ .
إذان فرفػػع الحكػػـ كفػػرض حكػػـ آخػػر بػػدالن منػػه هػػك مفهػػكـ النسػػخ عنػػد اإلمػػاـ
الشافعي  .أما التقييد  ،كالتخميص  ،االستثنا  ،كأمثالها فميست في حقيقتها
مػػف النسػػخ فػػي شػػي .كمضػػى قػػرف مػػف الزمػػاف دكف أف يكػػكف هنػػاؾ تعريػػؼ
لمنسػػخ حتػػى جػػا اإلمػػاـ الطبػػرم فتحػػدث عػػف النسػػخ فػػي قكلػػه تعػػالى " كهلل
المشػػرؽ كالمغػػرب " مػػف سػػكرة البقػػرة كرد دعػػكل النسػػخ فيهػػا كأبطمهػػا فقػػاؿ ":
فأمػػا القػػكؿ فػػي هػػذ اآليػػة ناسػػخة أـ منسػػكخة أـ ال هػػي ناسػػخة كال منسػػكخة
فالمػكاب فيػػه مػػف القػػكؿ أف يقػػاؿ إنهػػا جػػا ت مجػػي العمػػكـ كالم ػراد الخػػاص
كذلؾ أف قكله فأينما تكلكا فثـ كجه اهلل محتمؿ أينما تكلكا فػي حػاؿ سػيركـ فػي
أسػػػفاركـ فػػػي مػػػالتكـ التطػػػكع كفػػػي حػػػاؿ مسػػػايفتكـ عػػػدككـ  ،فػػػي تطػػػكعكـ
كمكتكبتكـ فثـ كجػه اهلل كمػا قػاؿ بػف عمػر كالنخعػي كمػف قػاؿ ذلػؾ ممػف ذكرنػا
عنػػه آنفػػا كمحتمػػؿ فأينمػػا تكل ػكا مػػف أرض اهلل فتككن ػكا بهػػا فػػثـ قبمػػة اهلل التػػي
تكجهكف كجكهكـ إليها ألف الكعبة ممكف لكـ التكجه إليها منها .

ُ  -الرسالة لإلماـ الشافعي ص ُِٕ ُِٖ ،
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كما قاؿ أبك كريب قاؿ ثنا ككيع عف أبي سناف عف الضحاؾ كالنضر بػف عربػي
عف مجاهد في قكؿ اهلل عز كجؿ فأينما تكلكا فثـ كجه اهلل قاؿ قبمػة اهلل فأينمػا
كنت مف شرؽ أك غرب فاستقبمها .
حدثنا القاسـ قاؿ ثنا الحسيف قاؿ ثنا حجاج عف بف جريج قػاؿ أخبرنػي إبػراهيـ
عف بف أبي بكر عف مجاهد قاؿ حيثما كنتـ فمكـ قبمة تستقبمكنها قاؿ الكعبة .
كمحتمؿ فأينما تكلكا كجكهكـ في دعا كـ فهنالؾ كجهي أستجيب لكـ دعا كـ .
كما حدثنا القاسػـ قػاؿ ثنػا الحسػيف قػاؿ حػدثني حجػاج قػاؿ قػاؿ بػف جػريج قػاؿ
مجاهد لما نزلت ادعكني أستجب لكـ قالكا إلى أيف فنزلت فأينما تكلكا فثـ كجػه
اهلل .
ف ذ كاف قكله عز كجؿ " فأينما تكلكا فثـ كجه اهلل "محتمالن ما ذكرنا مف األكجػه
لـ يكف و
ألحد أف يزعـ أنها ناسخة أك منسكخة إال بحجة يجػب التسػميـ لهػا ألف
الناسخ ال يككف إال بمنسكخ كلـ تقـ حجة يجب التسػميـ لهػا بػأف قكلػه ":فأينمػا
تكلكا فثـ كجه اهلل" ىم ٍع ًن يي به "فأينما تكجهكا كجكهكـ في مالتكـ فثـ قبمتكـ "
كال أنها نزلت بعد مالة رسكؿ اهلل  كأمحابه نحك بيت المقدس أم ارن مػف اهلل
عز كجؿ لهـ بها أف يتكجهكا نحك الكعبػة فيجػكز أف يقػاؿ هػي ناسػخة المػالة
نحػػك بيػػت المقػػدس إذ كػػاف مػػف أهػػؿ العمػػـ مػػف أمػػحاب رسػػكؿ اهلل  كأ مػػة
التابعيف مف ينكػر أف تكػكف نزلػت فػي ذلػؾ المعنػى كال خبػر عػف رسػكؿ اهلل 
ثابت بأنها نزلت فيه ككاف االختالؼ في أمرها مكجكدا عمى ما كمػفت كال هػي
إذ لـ تكف ناسخة لما كمفنا قامت حجتها بأنهػا منسػكخة إذ كانػت محتممػة مػا
كمفنا بأف تككف جا ت بعمكـ أك معناها في حاؿ دكف حاؿ إف كػاف عنػي بهػا
التكجػػه فػػي المػػالة كفػػي كػػؿ حػػاؿ إف كػػاف عنػػي بهػػا الػػدعا كغيػػر ذلػػؾ مػػف
المعاني التي ذكرنا
كقد دلمنا في كتابنا كتاب البيػاف عػف أمػكؿ األحكػاـ عمػى أف ال ناسػخ مػف آم
الق ػرآف كأخبػػار رسػػكؿ اهلل  إال مػػا نفػػي حكمػػا ثابتػػا كألػػزـ العبػػاد فرضػػه غيػػر
محتمؿ بظاهر كباطنػة غيػر ذلػؾ  ،فأمػا إذا مػا احتمػؿ غيػر ذلػؾ مػف أف يكػكف
بمعنػػى االسػػتثنا أك الخمػػكص كالعمػػكـ أك المجمػػؿ أك المفسػػر فمػػف الناسػػخ
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كالمنسكخ بمعزؿ بما أغنى عف تكرير في هػذا المكضػع كال منسػكخ إال المنفػي
الػػذم كػػاف قػػد ثبػػت حكمػػه كفرضػػه كلػػـ يمػػح كاحػػد مػػف هػػذيف المعنيػػيف لقكلػػه
فأينمػػا تكل ػكا فػػثـ كجػػه اهلل بحجػػة يجػػب التسػػميـ لهػػا فيقػػاؿ فيػػه هػػك ناسػػخ أك
منسكخ "(ُ) كمف خالؿ ما ذكر اإلماـ الطبرم يتضح لنا أنػه يمتقػي مػع اإلمػاـ
الشػػػافعي فػػػي تمييػػػز النسػػػخ ،كانػػػه يفػػػرؽ بينػػػه كبػػػيف التقييػػػد كالتخمػػػػيص
كاالستثنا  ،كبعد الطبرم جا أبك جعفر النحاس فكضػع كتابػان سػما " الناسػخ
كالمنسكخ في القرآف الكريـ كتمدل فيه لبياف معنى النسخ في المغة في باب "
أمؿ النسخ كاشتقاقه "(ِ) ثـ عرج عمى المعنػى الشػرعي لمنسػخ فقػاؿ  ":أكثػر
النسخ في كتاب اهلل عػز كجػؿ عمػى مػا تقػدـ فػي البػاب الػذم قبػؿ هػذا أف يػزاؿ
الحكـ بنقؿ العباد عنه"(ّ) ثـ أتى بعد اإلماـ النحاس اإلماـ أبك بكر الجماص
فعرؼ النسخ في الشرع في كتابه أحكاـ القرآف فقاؿ  " :ف نه في إطالؽ الشػرع
إنمػػا هػػك بيػػاف مػػدة الحكػػـ كالػػتالكة كالنسػػخ"(ْ) ثػػـ جػػا عبػػد القػػاهر البغػػدادم
فعرؼ النسخ في كتابه الناسخ كالمنسكخ فقاؿ " :النسخ بياف انتها مدة التعبد
"(ٓ) قػػػاؿ اإلمػػػاـ بػػػف حػػػزـ األندلسػػػي فػػػي كتابػػػه المكسػػػكـ بػػػػ "معرفػػػة الناسػػػخ
كالمنسكخ " :بعد بياف معنى النسػخ فػي المغػة " كأمػا حػد فمػنهـ مػف قػاؿ أنػه
بياف انتها مدة العبادة كقيؿ انقضا العبادة التي ظاهرهػا الػدكاـ كقػاؿ بعضػهـ
ُ  -جامع البياف عف تأكيؿ القرآف لإلماـ بف جرير الطبرم جُص َْٓ كما بعدها ط/
دار الفكر بيركت َُْٓ

ِ  -الناسخ كالمنسكخ في القرآف الكريـ لإلماـ أحمد بف محمد بف إسماعيؿ المرادم

النحاس أبك جعفر صٕٓ ط /مكتبة الفالح الككيت َُْٖ األكلى تحقيؽ  /د .محمد

عبد السالـ محمد.

ّ  -المرجع السابؽ صٖٓ

ْ -أحكاـ القرآف لإلماـ أحمد بف عمي الرازم الجماص أبك بكر جُصِٕ ط /دار إحيا
التراث بيركت َُْٓ تحقيؽ محمد المادؽ قمحاكم.

ٓ  -الناسخ كالمنسكخ لإلماـ عبد القاهر بف طاهر البغدادم صَْ ط /دار العدكم عماف
األردف تحقيؽ د /حممي كامؿ أسعد عبد الهادم.
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أنه رفع الحكـ بعد ثبكته"(ُ) كقاؿ في كتاب اإلحكػاـ فػي أمػكؿ األحكػاـ  ":حػد

النسخ أنه بياف انتها زماف األمر األكؿ فيما ال يتكرر"(ِ ) كبعد قرابة القرنيف
جا اإلماـ ابف الحاجب فعرفه بأنػه " رفػع الحكػـ الشػرعي بػدليؿ شػرعي متػأخر
"(ّ) كأتػػي مػػف بعػػد تمميػػذ شػػهاب الػػديف القرافػػي فعػػرؼ النسػػخ بأنػػه " بيػػاف
انتها مػدة الحكػـ "(ْ) كمػف المعامػريف لإلمػاـ القرافػي اإلمػاـ البيضػاكم كقػد
عرؼ النسخ بقكله " بياف انتهػا حكػـ شػرعي بطريػؽ شػرعي متػراخ عنػه "(ٓ)
كفػػي القػػرف الثػػامف الهجػػرم قػػدـ برهػػاف الػػديف الجعبػػرم تعريف ػان اليختمػػؼ عػػف
سابقه لمنسخ حيث قػاؿ بعػد ذكػر مجمكعػة مػف التعريفػات لمنسػخ  ":المختػار :
أنه بياف انتها الحكـ الشرعي بدليؿ متأخر عنه "(ٔ) كهذا الذم ذكر الجعبرم
الجعبرم هك تعريؼ ابف الحاجب المالكي كقد اختار .
ُ  -معرفة الناسخ كالمنسكخ لإلماـ عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ الظاهرم صٕ ط/
دار الكتب العممية بيركت َُْٔهػ الطبعة األكلى تحقيؽ د /عبد الغفار سميماف

البندارم .

ِ  -اإلحكاـ في أمكؿ األحكاـ لإلماـ بف حزـ الظاهرم جْ  ّْٔ /ط /دار الحديث
القاهرة َُْْ الطبعة األكلى .

ّ  -مختمر المنتهى لإلماـ ابف الحاجب الكردم األسنكم المالكي ص َُٔ ط /مطبعة
كردستاف العممية بحي الجمالية ممر القاهرة ُِّٔهػ

ْْ  -شرح تنقيح الفمكؿ في اختمار المحمكؿ في األمكؿ لإلماـ شهاب الديف أبك

العباس أحمد بف إدريس القرافي صِّٕ الباب الرابع عشر الفمؿ األكؿ في حقيقة

النسخ  .ط /دار الفكر بيركت لبناف ُِْْهػ ََِْ /ـ

ٓ  -منهاج الكمكؿ إلى عمـ األمكؿ تأليؼ قاضي القضاة عبد اهلل بف عمر البيضاكم
صٓٔ الباب الخامس في الناسخ كالمنسكخ الفمؿ األكؿ في النسخ ط /مؤسسة

الرسالة ناشركف بيركت لبناف الطبعة األكلى ََِٔ ـ اعتنى به كعمؽ عميه ممطفى

شيخ ممطفى.

ٔ  -رسكخ األحبار في منسكخ األخبار ألبي إسحاؽ برهاف الديف إبراهيـ بف عمر الجعبرم
تحقيؽ د /حسف محمد مقبكلي األهدؿ صُُّ ط /مؤسسة الكتب الثقافية بيركت
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كما نالحظه أف جميػع مػف تعػرض مػف المتػاخريف لتعريػؼ النسػخ حػرص عمػى
تعريفػػه بأنػػه بيػػاف انتهػػا كلػػـ يقػػؿ كاحػػد مػػنهـ إنػػه بيػػاف مػػدة  ،كذلػػؾ أف بيػػاف
المدة يشمؿ نكعيف هما بياف نهايتها كبياف انتها ها  ،كثانيهمػا فقػط هػك الػذم
يسػػمى نسػػخان .أمػػا األكؿ ( بيػػاف النهايػػة ) فهػػك مػػدلكؿ الحكػػـ المؤقػػت  ،كهػػذا
اليقبؿ النسخ  ،كال يمكف أف يكمؼ ما فيه مف تكقيت بأنه نسخ له "(ُ) كبعد
كانت هذ إطاللة حكؿ مفهكـ النسخ عبر العمكر حتى استقر عمى مػا تكقفنػا
عميه مف أنه رفع الحكػـ الشػرعي بػدليؿ شػرعي متػأخر عنػه كلػـ أتعػرض خػالؿ
هذا العرض إلى ذكر االعتراض عمى بعػض التعريفػات االمػطالحية لمنسػخ مػف
قبؿ بعض العمما لما رأيت أنه قد يخرج هذا التمهيد عف جػكهر أال كهػك إلقػا
الضك عمى مفهكـ النسخ عند السمؼ كالمتأخريف كاهلل تعالى أسأؿ أف يمهمني
الرشد إنه سميع قريب .

الفمؿ األكؿ  :فيه ثالثة مباحث .
المبحث األكؿ  :النسخ لغة كامطالحان.
المبحث الثاني  :مككنات النسخ – شركطه – الحكمة مف النسخ.
المبحث الثالث  :أنكاع النسخ في القرآف الكريـ .
المبحث األكؿ .
النسخ لغة كامطالحا
مدخؿ
احتؿ مكضكع النسػخ مكانػة عظيمػة سػكا فػي مكضػكعات عمػكـ القػرآف أـ فػي
مكضكعات أمكؿ الفقه كذلؾ لتعمقه باألحكاـ الشػرعية العمميػة التػي يتعبػد بهػا

لبناف مكتبة الجيؿ الجديد منعا الطبعة األكلى َُُْٖٖٗٗ /ـ
ُ -ينظر النسخ في القرآف د /ممطفى زيد ص ّٖ كما بعدها بتمرؼ.
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المسممكف ربهـ كأيضػان التمػاله بكتػاب ربنػا سػبحانه كتعػالى الػذم األمػؿ فيػه
اإلحكاـ كالتعبد هلل بكؿ لفظ فيه كالعمؿ بمقتضا كلذلؾ ثارت حكله اآل ار .
كقبػػؿ الخػػكض فػػي هػػذ اآل ار كعػػرض أدلتهػػا يحسػػف التعريػػؼ بالنسػػخ كبيػػاف
حكمته إلى غير ذلؾ مف المقدمات المهمة فأقكؿ كباهلل التكفيؽ .
النسخ في المغة
قاؿ أبك إسحاؽ الزجاج النسخ إبطاؿ الشي كاقامة آخر مقامه كفى التنزيؿ :

ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭼ البقوورة 4٠6 :كاآليػػة الثانيػػة ناسػػخة كاألكلػػى منسػػكخة ،كالعػػرب تقػػكؿ :

نسخت الشمس الظؿ كانتسخته أزالته كالمعنى أذهبت الظؿ كحمت محمه .
كالنسخ هك اكتتابؾ كتابا عف كتاب حرفان بحػرؼ كاألمػؿ نسػخة كالمكتػكب عنػه
نسخة ألنه قاـ مقامػه كالكاتػب ناسػخ كمنتسػخ  ،كاالستنسػاخ :كتػب كتػاب مػف

كتػػػاب  ،كفػػػى التنزيػػػؿ :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ الجاثي و  29 :أم

نستنسخ ما تكتب الحفظة فيثبت عند اهلل .
كعػػف ابػػف األعرابػػي  :قػػاؿ َّ :
س ػ يخ تبػػديؿ الشػػي مػػف الشػػي  .كهػػك ىغيػػري .
الن ٍ
ك َّ
مكاف إلى و
س يخ نقؿ الشي مف و
كه ىك يه ىك )ُ(".
مكاف  ،ي
الن ٍ

كبنا ن عمى ما سبؽ فالنسخ في المغة يطمؽ عمى معنييف :
أحػػدهما  :إزالػػة الشػػي كاعدامػػه كمنػػه قكلػػه تعػػالى :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ الحػػجِٓ :

كمنػػه قػػكلهـ نسػػخت

الشمس الظؿ كنسخ الشيب الشباب كمنه تناسخ القركف كاألزماف.

ُ  -انظر تهذيب المغة لألزهرم جٕ ْٖ /مادة نسخ  ،ط /دار إحيا التراث العربي األكلى

ََُِ ت /محمد عكض  ،لساف العرب البف منظكر جّ ص ُٔ مادة نسخ ط دار
مادر بيركت األكلى .
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اآلخر نقؿ الشػي كتحكيمػه مػع بقا ػه فػي نفسػه كفيػه يقػكؿ السجسػتانى مػف
أ مة المغة " :كالنسخ أف تحػكؿ مػا فػي الخميػة مػف النحػؿ كالعسػؿ إلػى أخػرل ،
كمنه تناسخ المكاريث بانتقالها مف قكـ إلى قكـ كاليػه اإلشػارة بقكلػه تعػالى :
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ كالمراد به نقؿ األعماؿ إلى المحؼ كمػف

المحؼ إلى غيرها.
كقد اختمؼ العمما بعد ذلؾ في تعييف المعنى الذم كضػع لػه لفػظ النسػخ فقيػؿ
إف لفػظ النسػخ كضػػع لكػؿ مػػف المعنيػيف كضػعان أكليػان كعمػى هػػذا يكػكف مشػػتركان
لفظيان كهك الظاهر مف تبادر كالن المعنييف بنسبة كاحدة عند إطالؽ لفػظ النسػخ
 ،كقيؿ إنػه كضػع لممعنػى األكؿ كحػد فهػك حقيقػة فيػه مجػاز فػي اآلخػر كقيػؿ
عكس ذلؾ كقيؿ كضع لمقػدر المشػترؾ بينهمػا كلكػف هػذ اآل ار األخيػرة يعكزهػا
الدليؿ كال يخمك تكجيهها مف تكمؼ كتأكيؿ (ُ)
النسخ في االمطالح
لمنسخ عدة تعريفات حكاها العمما كأشهر هذ التعريفات تعريفاف:
أحػػدهما  :اختػػار العالمػػة الزرقػػانى فػػي مناهػػؿ العرفػػاف كهػػك أف النسػػخ  :رفػػع
الحكـ الشرعي بدليؿ شرعي  ،ثـ أخذ في شرح هذا التعريؼ فقػاؿ :كمعنػى رفػع
الحكػػـ الشػػرعي قطػػع تعمقػػه بأفعػػاؿ المكمفػػيف ال رفعػػة هػػك  ،ف نػػه أمػػر كاقػػع ،
كالكاقع ال يرتفع .
كقكلنا ( رفع) جنس في التعريؼ  ،خرج به ما ليس برفع كالتخميص ف نػه ال
يرفع الحكـ كانما يقمر عمى بعض أفراد .
كقكلنا  " :الحكـ الشرعي " قيد خرج به ابتدا إيجاب العبػادات فػي الشػرع ف نػه
يرفػػع حكػػـ العقػػؿ بب ػ ار ة الذمػػة كذلػػؾ ك يجػػاب المػػالة ف نػػه رافػػع لب ػ ار ة ذمػػة
اإلنساف منها قبؿ كركد الشرع بها  ،كمػع ذلػؾ ال يقػاؿ لػه نسػخ كاف رفػع هػذ
البرا ة ألف هذ الب ار ة حكـ عقمػي ال شػرعي بمعنػى أنػه حكػـ يػدؿ العقػؿ عميػه
ُ  -مناهؿ العرفاف في عمكـ القرآف لمشيخ محمد عبد العظيـ الزرقاني جِ ص ُِٔ ط /
دار الفكر لبناف األكلى ُُْٔهػُٗٗٔ /ـ
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حتػػى مػػف قبػػؿ مجػػي الشػػرع كال يقػػدح فػػي ككنػػه حكم ػان عقمي ػان أف الشػػرع جػػا

يؤيد بمثؿ قكله تعالى :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ اإلس ار ُٓ :

كقكلنػػا  " :بػػدليؿ شػػرعي" قيػػد ثػػاني خػػرج بػػه رفػػع حكػػـ شػػرعي بػػدليؿ عقمػػي ،
كذلػػؾ كسػػقكط التكميػػؼ عػػف اإلنسػػاف بمكتػػه أك جنكنػػه أك غفمتػػه ف ػ ف سػػقكط
التكميؼ عنه بأحد هذ األسباب يدؿ عميه العقؿ كال يقدح فػي كػكف هػذا الػدليؿ
عقميان مجي الشرع معز ازن له بمثؿ قكله ( " )رفع القمـ عف ثالث النػا ـ حتػى
يستيقظ كعف المبي حتى يحتمـ  ،كعف المجنكف حتى يفيؽ"(ُ)
التعريؼ الثاني  :لإلمػاـ ابػف حػزـ فػي إحكامػه حيػث يقػكؿ " حػد النسػخ أنػه :
بياف انتها زماف األمر األكؿ فيما ال يتكػرر كأمػا مػا عمػؽ بكقػت مػا فػ ذا خػرج
ذلؾ الكقت أك أدل ذلؾ الفعؿ سقط األمر فميس هذا نسػخان فمػك كػاف هػذا نسػخان
لكانت المالة منسكخة إذا خرج كقتها"(ِ)
كأيا ما كاف التعريؼ لمنسخ فالغرض مف تدقيؽ العبارة في تعريفه هك أف نفرؽ
بينه كبيف غير مف التخميص كالتقييد كغيرهما مما سيأتيؾ الفرؽ بينػه كبػيف
النسخ إف شا اهلل تعالى.
المبحث الثاني.
مككنات النسخ – شركطه  -الحكمة مف النسخ
أكال  :مككنات النسخ .
مػػف تعريػػؼ النسػػخ يتبػػيف أف النسػػخ يتكػػكف مػػف  :ناسػػخ كدليػػؿ النسػػخ كالحكػػـ
المنسكخ كالمنسكخ عنه.

ُ  -محيح ابف حباف ج ُ ص ّٓٓ ؾ التكميؼ باب ذكر اإلخبار عف العمة التى إذا
عدمت رفعت األقالـ ط /مؤسسة الرسالة بيركت الثانية ُُْْهػ ُّٗٗـ تحقيؽ

شعيب األرناؤكط

ِ  -اإلحكاـ في أمكؿ األحكاـ لعمي بف أحمد بف حزـ ج ْ ص ّْٔ
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فالناسخ هك اهلل سبحانه إذ هك سبحانه المشرع اآلمر سكا كاف في القػرآف أك
عف طريؽ رسكؿ (. )كدليؿ النسخ هك القكؿ الداؿ عمى الحكـ الجديػد الرافػع
لمحكـ األكؿ.
كالحكـ المنسػكخ هػك الحكػـ المرفػكع كالمنسػكخ عنػه هػـ المكمفػكف الػذيف تعمػؽ
بهػػـ الحكػػـ األكؿ " .كقػػد يطمػػؽ الناسػػخ عمػػى الحكػػـ الرافػػع فيقػػاؿ كجػػكب مػػكـ
رمضػػاف نسػػخ كجػػكب مػػكـ عاشػػك ار كقػػد يطمػػؽ عمػػى دليمػػه كػػذلؾ فيقػػاؿ آيػػة
المكاريث  :نسخت آية الكمية لمكالديف كاألقػربيف) (ُ) ،فػ طالؽ الناسػخ عمػى
اهلل حقيقة كعمى غير مجاز.
قاؿ الغزالي  ":كاعمـ أف أركػاف النسػخ أربعػة  :النسػخ  ،كالناسػخ  ،كالمنسػكخ ،

كالمنسكخ عنه ف ذا كاف النسخ حقيقة رفع الحكـ فالناسخ هك اهلل  ،ف نه الرافػع
لمحكػػـ كالمنسػػػكخ هػػػك الحكػػػـ المرفػػػكع  ،كالمنسػػػكخ عنػػػه هػػػك المتعبػػػد المكمػػػؼ
كالنسخ قكله الداؿ عمى رفع الحكـ الثابت" (ِ)
ثانيان  :شركط النسخ
اشترط العمما لمقكؿ بالنسخ شركطان هي :
ُ -أف يكػػػكف المنسػػػكخ حكمػػػان شػػػرعيان فالبػػػد لكػػػي نقػػػكؿ بالنسػػػخ أف يكػػػكف
الخطاب المتأخر رافعػان لحكػـ شػرعي كمػؼ اهلل بػه عبػاد كدانػكا ربهػـ بػه
مدة مف الزمف
ِ -أف يكػػكف دليػػؿ الرفػػع لمحكػػـ دلػػيالن شػػرعيان فم ػكا ارتفػػع التكميػػؼ بػػالحكـ
الشػػػرعي بمػػػكت أك جنػػػكف أك غيرهمػػػا لػػػـ يكػػػف ذلػػػؾ نسػػػخان بػػػؿ سػػػقكطان
لمتكميؼ.
ّ -أف يككف هذا الدليؿ الرافع متأخ ارن عف دليؿ الحكػـ األكؿ غيػر متمػؿ بػه
كاتماؿ القيد بالمقيد كالتأقيت بالمؤقت.

ُ  -مناهؿ العرفاف جِ ص ُِٗ.

ِ  -المستمفي في عمـ األمكؿ لمحمد بف محمد الغزالي أبك حامدجُ ص ٕٗ ط /دار
الكتب العممية بيركت ُُّْهػ األكلى تحقيؽ محمد عبد السالـ عبد الشافي
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ْ -أف يكػػكف بػػيف ذينػػؾ الػػدليميف تعػػارض حقيقػػي بػػأف يكػػكف الخطػػاب فػػي
الدليميف كاردان عمى محػؿ كاحػد كال عبػرة بالتعػارض الظػاهرم الػذل يمكػف
الجمع بيف الدليمييف كبالتالى إزالة هذا التعارض" (ُ)
الحكمة مف النسخ
اهلل سبحانه الفاعؿ المختار يضع كؿ شي في مكضػعه هكػذا ينبغػي أف يكػكف
إيماننػػا بػػه سػػبحانه كنسػػمـ لػػه قيادتنػػا كنػػؤمف بحكمتػػه فػػي كػػؿ أمػػر كنهػػى كقػػد
نستكضح بعض حكمػه سػبحانه كقػد تخفػي عمينػا الحكمػة فػى أمػر مػف األمػكر
كلكنه تبقي القاعدة اإليماف باهلل سبحانه كعممه المحيط القػديـ كحكمتػه العامػة
الشاممة.
كقد تكمـ عمماؤنا في حكمة النسخ فبينكا بعض هذ الحكـ كنحػف نػؤمف أف كػؿ
ما قيؿ ليس هك كؿ الحكـ كمف خير مف تكمـ في بياف بعض هذ الحكـ الشيخ
الزرقػػػانى حػػػيف قاؿ:كألجػػػؿ تفمػػػيؿ القػػػكؿ فػػػي الحكمػػػة نػػػذكر أف النسػػػخ كقػػػع
بالشريعة اإلسالمية ككقع فيها عمي معنى أف اهلل نسخ باإلسالـ كؿ ديف سػبقه
كنسخ بعض أحكػاـ هػذا الػديف بػبعض  ،أمػا حكمتػه سػبحانه فػي أنػه نسػخ بػه
األدياف كمها فترجػع إلػي أف تشػريعه أكمػؿ تشػريع يفػي بحاجػات اإلنسػانية فػي
مرحمتها التي انتهت إليهػا بعػد أف بمغػت أشػدها كاسػتكت كبيػاف ذلػؾ :أف النػكع
اإلنساني تقمب كما يتقمب الطفػؿ فػي أدكار مختمفػة كلكػؿ دكر مػف هػذ األدكار
حػػاؿ تناسػػبه غيػػر الحػػاؿ التػػي تناسػػب دك ارن غيػػر فالبشػػر أكؿ عهػػدهـ بػػالكجكد
كػػانكا كالكليػػد أكؿ عهػػد بػػالكجكد سػػذاجة كبسػػاطة كضػػعفا كجهالػػة ثػػـ أخػػذكا
يتحكلكف مف هذا العهد ركيػدان ركيػدان كمػرت عمػيهـ أعػراض متباينػة مػف ضػ لة
العقؿ كعماية الجهػؿ كطػيش الشػباب كغشػـ القػكة عمػي تفػاكت فػي ذلػؾ بيػنهـ
اقتضػػى كجػػكد شػ ار ع مختمفػػة لهػػـ تبعػان لهػػذا التفػػاكت حتػػى إذا بمػػغ العػػالـ أكاف
نضجه كاسػتكا ه كربطػت مدنيتػه بػيف أقطػار كشػعكبه جػا هػذا الػديف الحنيػؼ
ختامػػا لألديػػاف كمتممػػا لمش ػ ار ع كجامعػػا لعنامػػر الحيكيػػة كممػػالح اإلنسػػانية

ُ  -مناهؿ العرفاف جِ ص ُِٗ
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كمركنة القكاعد جمعا كفؽ بيف مطالب الػركح كالجسػد كآخػى بػيف العمػـ كالػديف
كنظـ عالقة اإلنساف باهلل كبالعمـ كمه مػف أفػراد كأسػر كجماعػات كأمػـ كشػعكب
كحيكاف كنبات كجماد مما جعمه بحؽ دينا عامػا خالػدان إلػي أف يػرث اهلل األرض
كمف عميها كهذا إجماؿ لهذا الحكمة له تفميالت في مكاضع آخر.
كأما حكمػة اهلل فػي أنػه نسػخ بعػض أحكػاـ اإلسػالـ بػبعض فترجػع إلػي سياسػة
األمة كتعهدها بما يرقيها كيمحمها كبياف ذلؾ أف األمة اإلسالمية فػي بػدايتها
حيف مدعها الرسكؿ بدعكتػه كانػت تعػاني فتػرة انتقػاؿ شػاؽ بػؿ كػاف أشػؽ مػا
يككف عميها في ترؾ عقا دها كمكركثاتها كعادتها خمكما مع ما هك معركؼ
عف العرب الذيف شكفهكا باإلسالـ مػف الػتحمس لمػا يعتقػدكف أف مػف مفػاخرهـ
كأمجػػػادهـ فمػػػك أخػػػذكا بهػػػذا الػػػديف الجديػػػد مػػػرة كاحػػػدة ألدل ذلػػػؾ إلػػػي نقػػػيض
المقمكد كمات اإلسالـ في عهد كلـ يجد أنما ارن يعتقدكنه كيدافعكف عنػه ألف
الطفرة مف نكع المستحيؿ الذم ال يطيقه اإلنساف مػف هنػا جػا ت الشػريعة إلػي
النػػاس تمشػػي عمػػي مهػػؿ مت لفػػة لهػػـ متمطفػػة فػػي دعػػكتهـ متدرجػػة بهػػـ إلػػي
الكماؿ ركيدان ركيدان منتهزة فرمة اإللؼ كالمراف كاألحداث الجػادة عمػيهـ لتسػير
بهػػػـ مػػػف األسػػػهؿ إلػػػي السػػػهؿ كمػػػف السػػػهؿ إلػػػي المػػػعب كمػػػف المػػػعب إلػػػي
األمعب.
تمػػؾ الحكمػػة عمػػي هػػذا الكجػػه تتجمػػى فيمػػا إذا كػػاف الحكػػـ الناسػػخ أمػػعب مػػف
المنسػػكخ كمكقػػؼ اإلسػػالـ فػػي سػػمك مػػف مشػػكمة الخمػػر فػػي عػػرب الجاهميػػة
باألمس حيث كانكا يعتبركنها أمارة القكة كمظهػر الفتػكة ،أمػا الحكمػة فػي نسػخ
الحكػػـ األمػػعب بمػػا هػػك أسػػهؿ منػػه فػػالتخفيؼ عمػػي النػػاس كاظهػػار لفضػػؿ اهلل
عميهـ كرحمته بهـ كفي ذلؾ إغ ار لهـ عمي المبالغة في شكر كتمجيد  ،كأما
الحكمة في نسػخ الحكػـ بمسػاكيه فػي مػعكبته أك سػهكلته فػاالبتال كاالختبػار
ليظهػػر المػػؤمف فيفػػكز  ،كالمنػػافؽ فيهمػػؾ ،أمػػا حكمػػة بقػػا الػػتالكة مػػع نسػػخ
الحكـ  ،فتسجيؿ تمػؾ الظػاهرة الحكيمػة ظػاهرة سياسػة اإلسػالـ لمنػاس كيضػاؼ
إلي ذلؾ ما يكتسبكنه مف الثكاب عمي هذ التالكة مع قياـ التحدم ببالغة تمػؾ
اآليات.كأما نسخ التالكة مع بقا الحكـ فحكمته تظهر في كؿ آية بمػا يناسػبها
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كانه لتبدك لنا حكمة ار عة في مثاؿ مشهكر مػف هػذا النػكع .ذلػؾ أنػه مػح فػي
الركايػة عػػف عمػر بػػف الخطػػاب كأبػي بػػف كعػػب أنهمػا قػػاال :كػػاف فيمػا أنػػزؿ مػػف
القرآف " الشيخ كالشيخة إذا زنيا فارجمكهما البتة " (ُ) أم كاف هذا النص آية
تتمي ثـ نسخت تالكتها كبقي حكمها معمكال به إلي اليػكـ كالسػر فػي ذلػؾ أنهػا
كانػػت تتمػػي أكال التقريػػر حكمهػػا ردعػان لمػػف تحدثػػه نفسػػه أف يػػتمطخ بهػػذا العػػار
الفاحش مف شيكخ كشيخات حتى إذا ما تقرر هذا الحكـ في النفػكس نسػخ اهلل
تالكته لحكمػة أخػرل هػي اإلشػارة إلػي شػناعة هػذ الفاحشػة كبشػاعة مػدكرها
مف شػيخ كشػيخة حيػث سػمكها مسػمؾ مػاال يميػؽ أف يػذكر فضػال عػف أف يفعػؿ
ككأنه قاؿ  :نزهكا األسماع عف سماعها كاأللسػنة عػف ذكرهػا فضػال عػف الفػرار
منهػػا كمػػف التمػػكث برجسػػها "كتػػب اهلل لنػػا الحفػػظ كالعمػػمة" إنػػه كلػػي كػػؿ نعمػػة
كتكفيؽ"(ِ)
الفرؽ بيف النسخ كغير
خمط كثير مف الناس بيف النسخ كغير فنتج عف ذلػؾ نفػي النسػخ كعػدـ القػكؿ
به  ،كنريد هنا أف نفػرؽ بػيف النسػخ كغيػر لنحػرر العبػارة حتػى ال نتكسػع فػي
مفهكـ النسخ كال نمغيه .
الفرؽ بيف النسخ كالبدا
البدا  -بفتح البا  -يطمؽ في لغة العرب عمى معنييف متقاربيف :
ى

أحػػدهما :الظهػػكر بعػػد الخفػػا كمنػػه قكلػػه تعػػالى ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﭼ الزمرر

 ٧٤وﭧﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ الجاثي و 33 :

كمنه قكلهـ بدا لنا سكر المدينة.

ُ  -المسػػتدرؾ عمػػػي المػػػحيحيف ألبػػػي عبػػػد اهلل الحػػػاكـ النيسػػػابكرم جِ صَْٓ كتػػػاب
التفسير بػاب تفسػير سػكرة األحػزاب ط /دار الكتػب العمميػة بيػركت األكلػى ُُُْهػػ /

َُٗٗ ـ تحقيؽ ممطفى عبد القادر عطا .
ِ  -مناهؿ العرفاف جِ صُْٗ
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كاآلخر نشأة رأل جديد لـ يؾ مكجكدان " كبدا لػه فػي األمػر بػدكان كبػدا  ،كبػداة

أل نشػػػػأ لػػػػه فيػػػػه رأل كمنػػػػه قكلػػػػه تعػػػػالى  :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ يوسررر

  3٣أل نشػػػأ لهػػػـ فػػػي يكسػػػؼ رأل جديػػػد

يسجف سجنا كقتيان بدليؿ قكله  ﮱ ﮲  كلعؿ هذا المعنى الثاني هك األنسب
هػػػػػػػػػػػػػذاف معنيػػػػػػػػػػػػػاف
كاألكفؽ بمذهب القا ميف به – قبحهـ اهلل تعالى –
متقارباف لمبدا ككالهما مستحيؿ عمى اهلل تعالى لما يمزمهما مػف سػبؽ الجهػؿ
كحدكث العمـ كالجهؿ كالحدكث عميه محاالف ألف النظر المحيح في هذا العػالـ
دلنا عمى أف خالقه كمدبر متمؼ أزالن كأبدان بالعمـ الكاسع المطمؽ المحػيط بكػؿ

شػػػي مػػػا كػػػاف كمػػػا سػػػيككف قػػػاؿ تعػػػالى ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂    ﭼ الحديررررررررد

٢٢ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭼ
األنعام  ٣٥إلى غير ذلؾ مف اآليات .
كمع كؿ تمػؾ األدلػة ضػؿ أقػكاـ فزعمػكا أف النسػخ ضػرب مػف البػدا أك مسػتمزـ
لمبػدا كقػػالكا لػكال أف اهلل ظهػػر لػػه أمػػر مػا نسػػخ كنسػكا أف الحكمػػة فػػي النسػػخ
تمغػػى البػػدا فػػاهلل شػػرع الحكػػـ لفتػػرة محػػددكة معمكمػػة لديػػه سػػبحانه كذلػػؾ أف
ممػػالح المكمفػػيف تختمػػؼ بػػاختالؼ النػػاس كالمكمفػػكف هػػـ الػػذيف ال يعممػػكف أف
الحكـ مكقكت بزمف معيف.
كلذلؾ أنكر اليهكد النسخ لزعمهـ أنه يستمزـ القكؿ بالبدا .
كأما الرافضة فأثبتكا النسػخ كأثبتػكا البػدا هلل تعػالى كذلػؾ ألنهػـ أمػحاب هػكل
يتناقضكف في بياف هكاهـ فػأرادك أف ينزهػك أنفسػهـ كينقمػكا مػف قػدر خػالقهـ
سبحانه كتعالى عما يقكلكف عمكا كبي ارن"(ُ)
الفرؽ بيف النسخ كالتخميص
ُ  -ينظر مناهؿ العرفاف جِ ص َُّ كما بعدها بتمرؼ.
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مف يق أر كتب التفسير كعمػكـ القػرآف يجػد تكسػعا عنػد المتقػدميف فػي إطػالؽ
النسخ عمى ما قػدمنا فػي التمهيػد فالنسػخ عنػدهـ معنػا متسػع جػدان فيطمقػكف
عمى التخميص كالتقييد كاالستثنا كما شرع إلى حػيف كمراحػؿ التشػريع كغيػر
ذلؾ يطمقكف عمى كؿ ذلؾ نسخان كابطاالن فالنسخ عندهـ أعـ فػي اإلطػالؽ منػه
في كالـ المتأخريف ،فالنسخ في امطالح المتػأخريف عمػى مػا قػدمنا  :هػك رفػع
الحكػػـ الشػػرعي بػػدليؿ شػػرعي متػػأخر.كعمى هػػذا تضػػيؽ مسػػألة القػػكؿ بالنسػػخ
ألنه سيخرج مػف النسػخ مػا شػرع بمراحػؿ كػالخمر كالربػا كالقتػاؿ كسػيخرج كػؿ
تخميص لعاـ أك تقييد لمطمؽ إلى غير ذلؾ مف األمكر كبتعريؼ كؿ كاحد مػف
هذ األمكر يتضح الفرؽ كعدـ التداخؿ.
فالتخميص :قمر العاـ عمى بعض أفراد  ،كالغػرض مػف التخمػيص بيػاف أف
المتكمـ بالعاـ لـ يرد أف حكمه متناكؿ لما خرج بالتخميص.
كمػف التعػػريفيف يتضػػح أف التخمػػيص يفيػد أف حكػػـ مػػا خػػرج لػـ يػػؾ مػرادان مػػف
العاـ أمالن بخالؼ النسخ ف ف الحكـ كاف مرادان ثـ رفع كعميه فيشترط أف يكػكف
الناسػػخ متػػأخ ارن متراخي ػان فػػي النػػزكؿ عػػف المنسػػكخ فػػال يجػػكز أف يسػػبقه كال أف
يقترف به بخالؼ التخمػيص ف نػه قػد يكػكف سػابقان أكال حقػان أك مقارنػان كاشػترط
الحنفية فيه االقتراف لعدـ جكاز تأخير البياف عف كقت الحاجة إليه.
الفرؽ بيف النسخ كالتقييد
التقييػػد هػػك  :مػػا دؿ عمػػى الحقيقػػة بقيػػد كالرقبػػة المقيػػدة باإليمػػاف فػػي قكلػػه
تعالى  :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ النسا  ِٗ :كتقييد غسؿ األيدل فػي الكضػك

بالمرافؽ ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭼ الما دة ٔ :كبػذلؾ نفهػـ أف الػنص المطمػؽ

لـ يرفع حكمػه إنمػا ضػاقت دا رتػه بالقيػد الػذم حػكا الػنص المقيػد ككممػا زادت
القيكد قؿ المكجكد أما المنسكخ فقد رفع حكمه كمية بالدليؿ الناسخ كالتقييػد قػد
يككف مقارنا أما النسخ فال يككف إال متأخ ارن كتقييد األيدم بالمرافؽ.
ما يقع فيه النسخ
مف مراجعة تعريؼ النسخ يتضح لنا أنه ال يقع إال في األحكاـ الشرعية العممية
مػػف فػػركع العبػػادات كالمعػػامالت أمػػا سػػا ر ش ػ ار ع الػػديف مػػف العقا ػػد كاألخبػػار
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المحضػػػة كاألخػػػالؽ كأمػػػكؿ العبػػػادات كالمعػػػامالت فػػػال نسػػػخ فيهػػػا سػػػكا فػػػي
الشػ ار ع كالرسػػاالت المختمفػػة أـ فػػي الشػػريعة كالرسػػالة الكاحػػدة كهػػذا هػػك الػػذم

يكفػػؽ بػػػه العممػػا بػػػيف قكلػػه تعػػػالى :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ
الشو ى ٣3
كقكله ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﭼ المائدة  48فمػا شػرعه اهلل لمجميػع
مف الرسؿ ككماهـ به األمكر الثابتة غير القابمة لمتغيير مف العقا د كالعبػادات

كالمعامالت كاألخالؽ كيؤكد هذ المعاني تمؾ النمكص ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ األنبياء25 :

وقول و و و ووو ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ البقرة ُّٖ :كقكله تعالى في حػؽ سػيدنا إسػماعيؿ ﭽ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ مريـٓٓ :

كقاؿ(")نحف معاشر األنبيا أخكة لعالت أمهاتهـ شتى دينهـ كاحد" (ُ)
قاؿ الحافظ ابف كثير معمقان عمى هذا الحديث ":يعنػى بػذلؾ التكحيػد أمػا الشػ ار ع
فمختمفة في األكامر كالنكاهي فقد يككف الشي في هذ الشريعة حرامان ثـ يحؿ
في الشريعة األخرل كبالعكس كخفيفان فيزاد في الشدة في هذ دكف هذ "(ِ)
كالعمة في عدـ نسخ هذ األمكر :

ُ  -الممنؼ في األحاديث كاالثار ألبي بكػر عبػد اهلل بػف محمػد ابػف أبػي شػيبة ج ٕ ص
ْٗٗ باب ذكر الدجاؿ ط /مكتبة الرشد َُْٗهػػ األكلػى تحقيػؽ كمػاؿ يكسػؼ الحػكت
(كمعنى لعالت  :هـ األخكة مف أب كاحد كأمهات شتى)

ِ  -تفسير القرآف العظيـ ألبي الفدا إسماعيؿ بف عمر بف كثير الدمشقي جِ ص ٕٔ
ط /دار الفكر بيركت َُُْهػ
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أما العقا د فألنها حقا ؽ ثابتة ال تقبؿ التغيير كالتبديؿ  ،فبديهي أال يتعمؽ بهػا
نسخ.
كأما أمهات األخػالؽ فػألف حكمػة اهلل فػي شػرعها كممػمحة النػاس فػي التخمػؽ
بهػػا أمػػر ظػػاهر ال يتػػأثر بمػػركر الػػزمف كال يختمػػؼ بػػاختالؼ األشػػخاص كاألمػػـ
حتى يتناكلها النسخ بالتبديؿ كالتغيير.
كأما أمكؿ العبادات كالمعػامالت فمكضػكح حاجػة الخمػؽ إليهػا باسػتمرار لتزكيػة
النفكس كتطهيرها كلتنظيـ عالقة المخمكؽ بالخالؽ كالخمػؽ عمػى أساسػهما فػال
يظهر كجه مف كجك الحكمة في رفعها بالنسخ.
كأما مػدلكالت األخبػار المحضػة فػألف نسػخها يػؤدل إلػى كػذب الشػارع فػي أحػد
خبرية الناسخ أك المنسكخ كهك محاؿ عقال كنقال "(ُ)
متى نقكؿ بالنسخ
ينبغي أف نعمـ أف القكؿ بالنسخ ضركرة نمجأ إليها عند كجكد نميف مػحيحيف
مريحيف كارديف عمى محؿ كاحػد ال يمكػف دفعػه بتفسػير كال تأكيػؿ إال أف نقػكؿ
بالنسخ كلكف لمف مف النميف يككف اإلحكاـ بأف يككف ناسخان كاآلخػر منسػكخان
البد أف المنسكخ هك المتقدـ زمنا كالناسخ هك المتأخر نػزكالن فكيػؼ نعػرؼ ذلػؾ
ك لذلؾ طرؽ ثالث نذكرها فيما يمي :
" طرؽ معرفة النسخ"
أكلها  :أف يككف في أحد النميف ما يدؿ عمي تعييف المتأخر منهما نحػك قكلػه

تعػػػػػػػػالى ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ المجادلة ُّ :كنحك

قكله ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ُ  -مناهؿ العرفاف جِ صُِِ بتمرؼ
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ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﭼ األنفػػػػػاؿ:

ٔٔ كنحك قكله  " نهيتكـ عف زيارة القبكر فزكركها"ُ
ثانيهػػا :أف ينعقػػد إجمػػاع مػػف األمػػة فػػي أم عمػػر مػػف العمػػكر عمػػي تعيػػيف
المتقدـ مف النميف كالمتأخر منهما
ثالثها :أف يرد مف طريػؽ مػحيحة عػف أحػد مػف المػحابة مػا يفيػد تعيػيف أحػد
النميف المتعارضيف لمسبؽ عمي اآلخر أك التراخي عنه كأف يقكؿ  :نزلت هػذ
اآلية بعد تمؾ اآلية أك نزلت هذ اآلية قبؿ تمؾ اآلية أك يقكؿ  :نزلت هذ عػاـ
كذا ككاف معركفا سابؽ نزكؿ اآلية التي تعارضها أك كاف معركفا تأخرها عنها.
تمؾ الطرؽ السابقة هي المعتبرة عنػد العممػا فػي تعيػيف الناسػخ مػف المنسػكخ
كتكجد طرؽ أخرل كلكنها غير قاطعة كال مسممة في معرفة النسخ .
طرؽ غير معتبرة في معرفة النسخ
(ُ) قػػكؿ المػػحابي هػػذا ناسػػخ كذاؾ منسػػكخ فػػال يػػنهض دلػػيال عمػػي النسػػخ
لج ػكاز أف يكػػكف المػػحابي مػػاد ارن فػػي ذلػػؾ عػػف اجتهػػاد أخطػػأ فيػػه فمػػـ
يمػب فيػػه عػػيف السػػابؽ كال عػػيف الالحػؽ أمػػا أف يقػػكؿ المػػحابي أمرنػػا
رسكؿ اهلل بكذا ثـ أمرنا بكذا فهذا ممزـ كما سبؽ.
(ِ) اجتهاد المجتهد بغير سند  ،ألف اجتهاد ليس بحجة.
(ّ) قكؿ المفسر هذا ناسخ أك منسكخ مف غير دليؿ.
(ْ) ثبكت أحد النميف قبؿ اآلخر فػي الممػحؼ آلف ترتيػب الممػحؼ لػيس
عمي ترتيب النزكؿ.
(ٓ) أف يككف أحد الراكييف مف أحدث المحابة دكف الراكم لمػنص اآلخػر فػال
يحكـ بتأخر حديث المغير عف حديث الكبير لجكاز أف يككف المغير قد
ركل المنسػػكخ عمػػف تقػػدمت مػػحبته ،كلجػكاز أف يسػػمع الكبيػػر الناسػػخ
ُ  -محيح مسمـ بف الحجاج أبك الحسيف القشيرم النيسابكرم جِ  ِٕٔ/ؾ الجنا ز

باب است ذاف النبي  .ربه عز كجؿ في زيارة قبر أمه ط /دار إحيا التراث العربي

بيركت بدكف تاريخ تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي .
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مػػف الرسػػكؿ  بعػػد أف يسػػمع المػػغير منػػه المنسػػكخ ،إمػػا إحالػػة عمػػي
زمف مضى كاما لتأخير تشريع الناسخ كالمنسكخ كميهما.
(ٔ) أف يكػػكف أحػػد ال ػراكييف أسػػمـ قبػػؿ اآلخػػر فػػال يحكػػـ بػػأف مػػا ركا سػػابؽ
اإلسػػالـ منسػػكخ ،كمػػا ركا المتػػأخر عنػػه ناسػػخ لج ػكاز أف يكػػكف الكاقػػع
عكس ذلؾ.
(ٕ) أف يكػكف أحػد الػراكييف قػد انقطعػػت مػحبته لجػكاز أف يكػػكف حػديث مػػف
بقيت محبته سابقا حديث مف انقطعت محبته.
(ٖ) أف يككف أحد النميف مكافقا لمب ار ة األمػمية دكف اآلخػر  ،فربمػا يتػكهـ
أف المكافؽ لها هك السابؽ كالمتأخر عنها هك الالحػؽ مػع أف ذلػؾ غيػر
الزـ ألنػػه ال مػػانع مػػف تقػػدـ مػػا خػػالؼ البػ ار ة األمػػمية عمػػي مػػا كافقهػػا
مثاؿ ذلؾ قكله ( ( ) ال كضك مما مسػت النػار)(ُ) فانػه ال يمػزـ أف
يككف سابقا عمي الخبر الكارد ب يجاب الكضك مما مست النار كال يخمػك
كقكع هذا مػف حكمػة عظيمػة هػي تخفيػؼ اهلل تعػالى عػف عبػاد بعػد أف
ابتالهـ بالتشديد"(ِ)
المبحث الثالث
أنكاع النسخ
أنكاع النسخ المحتممة عقال .
القسمة العقمية إلمكاف كقكع النسخ تجعػؿ أنكاعػه أربعػة كاحػد يسػتحيؿ أف يقػع
سمعان كثالثة كاقعة في القرآف كهي كاآلتي:

ُ  -سنف اإلماـ البيهقي أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى أبك بكر ؾ /الطهارة باب /

ترؾ الكضك مما مست النار كالحديث مكقكؼ عمى ابف عباس في جميع ركاياته

جُ ُّٓ/ط /مكتبة دار الباز مكة المكرمة ُُْْهػ ُْٗٗـ تحقيؽ محمد عبد
القادر عطا

ِ  -مناهؿ العرفاف جِ ص َِٗ بتمرؼ.
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األكؿ :مػػا لػػـ يقػػع ضػػركرة أف الرسػػالة اإلسػػالمية المحمديػػة خاتمػػة الرسػػاالت
كنهاية النبكات كهك نسخ القػرآف جميعػه كعمػؿ بعػض األمػكلييف ذلػؾ بػأف فيػه
األخبار كالقمػص كاألحكػاـ التػي ال يقبػؿ حسػنها أك قبحهػا السػقكط "(ُ) كهػذا
التعميؿ حسف إال أف سبب عالميػة الرسػالة المحمديػة كدكامهػا إلػي يػكـ القيامػة
أكجه كأكلى بالعمية.
الثاني :نسخ الحكـ كالتالكة جميعا كذلؾ كقػكؿ السػيدة عا شػة رضػي اهلل عنهػا
أنهػػا قالػػت " كػػاف فيمػػا أنػػزؿ مػػف الق ػرآف عشػػر رضػػعات معمكمػػات يحرمػػكف ثػػـ
نسخف بخمس معمكمات" (ِ) كالحديث كاف كاف مكقكفا عمي عا شػة رضػى اهلل
عنهػا فػ ف لػه حكػـ المرفػكع ألف مثمػه ال يقػاؿ بػالرأم بػؿ ال بػد فيػه مػف تكقيػؼ
كنحف نعمـ أف عشر رضعات ليس لها كجكد في الممحؼ كلػيس العمػؿ عميهػا
كذلؾ عند الفقها كبذلؾ تككف منسكخة الحكـ كالتالكة.إذف يثبت هذا النكع مف
النسخ كيدؿ ذلؾ عمى كقكع النسخ
الثالػػػث :نسػػػخ الحكػػػـ دكف الػػػتالكة كمػػػف أمثمتػػػه تقػػػديـ المػػػدقة أمػػػاـ مناجػػػاة

النبي(  ) كهي قكله ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ

ﭼ المجادلةُِ :منسكخة بقكله ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ
المجادلة ٣3
الرابع :نسخ التالكة دكف الحكػـ كيػدؿ عمػي كقكعػه مػا قالػه عمػر بػف الخطػاب
رضي اهلل عنه " كاف فيما أنزؿ مف القرآف :الشيخ كالشيخة إذا زنيا فارجمكهمػا

ُ  -فكاتح الرحمكت بشرح مسمـ الثبكت لمعالمة عبد العمي محمد بف نظاـ الديف محمد
السهالكم األنمارم الكنكم جِ ٖٓ/ضبطه كمححه عبد اهلل محمكد محمد عمر ط/
دار الكتب العممية بيركت لبناف .األكلى ُِّْهػ ََِِ/ـ

ِ  -محيح مسمـ بف الحجاج أبك الحسيف القشيرم النيسابكرم كتاب الرضاع باب التحريـ
بخمس رضعات جِ.َُٕٓ/
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ألبته " كنحف نقطع بأف هذ األلفاظ ليس لها كجكد في الممػحؼ كلكػف العمػؿ
عميها عند العمما "(ُ) .
النسخ ببدؿ كبغير بدؿ
الحكـ الشػرعي المنسػكخ قػد يػأتي بػدال عنػه حكػـ آخػر كقػد ال يػأتي كاألكؿ هػك
النسخ بالبدؿ كالثاني هك النسخ بغير بدؿ.
مثػػاؿ األكؿ :نسػػخ ثبػػات الكاحػػد مػػف المسػػمميف لمعشػػرة مػػف المشػػركيف ككجػػكب

ذلؾ إلي كجػكب ثبػات الكاحػد لالثنػيف فػي سػكرة األنفػاؿ فػي قكلػه سػبحانه :ﭽ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ

ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ
األنفاؿٔٓ :

ثـ قاؿ سبحانه :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﭼ
األنفال ٦٦
كمثػػاؿ النسػػخ بػػال بػػدؿ األمػػر بتقػػديـ المػػدفة بػػيف يػػدم مناجػػاة النبػػي ( )فػػي
قكلػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭼ

المجادل  ،42 :ثم رفعو ودون تكليف غيره ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﭼ المجادلةُّ :

ثـ النسخ بالبدؿ قد يككف أخؼ عمى نفس المكمؼ مف الحكػـ السػابؽ كالمثػاؿ
السابؽ كجكب ثبات الكاحد لالثنيف بعد كجكب ثباته لمعشرة في سكرة األنفاؿ.
كقد يكػكف البػدؿ مسػاكيان لمحكػـ األكؿ فػي الخفػة أك الثقػؿ كذلػؾ كنسػخ التكجػه
إلى بيت المقدس بالتكجيه إلى بيت اهلل الح ارـ.

ُ  -ينظر مناهؿ العرفاف جِ صُُِ
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كقػػد يكػػكف النسػػخ ببػػدؿ أثقػػؿ مػػف المنسػػكخ كذلػػؾ كفػػرض اهلل سػػبحانه عمػػى
المسمميف أكالن مكـ يكـ عاشك ار ثـ نسخه بفرض مكـ شهر رمضاف كمه مع
تخييػػر المكمػػؼ المػػحيح المقػػيـ بػػيف مػػيامه كالفديػػة  ،ثػػـ نسػػخ سػػبحانه هػػذا
التخيير بتعييف المكـ عمى هذا المحيح المقيـ إلزامان "(ُ)
نسخ الحكـ قبؿ التمكيف مف تنفيذ
جمهكر العمما اتفقكا عمى أف نسخ الحكـ قبؿ عممه غيػر جػا ز ألنػه حين ػذ ال
ناسخ كال منسكخ كما اتفقكا عمى أف نسخه بعد العمـ به كامتثاله جا ز.
أما نسخ الحكـ بعد العمـ به كعدـ التمكف مػف تنفيػذ ففيػه خػالؼ بػيف العممػا
فجمهكر أهؿ السنة عمػى جػكاز كجمهػكر المعتزلػة عمػى منعػه مثػاؿ ذلػؾ قكلػه

تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ البقػرة َُٖ :فػ ف جمهكرنػا يجػكزكف
نسػػخ كجػػكب الكمػػية المػػذككر فػػي هػػذ اآليػػة بعػػد التمكػػيف مػػف العمػػـ كقبػػؿ أف
يحضر أحد المكمفيف المكت أما جمهكر المعتزلػة فيقكلػكف باسػتحالة نسػخ هػذا
التشريع إال بعد احتضار أحد المكمفيف كتمكنه مف الكمية  .كبعضهـ ال يكتفي
بالتمكيف بؿ يشترط كقكع الكمية حتى يجكز النسخ بعد .
كقد استدؿ المثبتكف لهذا النكع مف النسخ بما يمى :
أكالن :قمة ذبح إبراهيـ عميػه السػالـ لكلػد إسػماعيؿ عميهمػا السػالـ ثػـ نسػخه

سبحانه ذلؾ قبؿ فعؿ الذبح قػاؿ تعػالى :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﭼ المافاتَُِ :

ككجه الداللة أف اهلل أمر إبراهيـ عميه السالـ كقبػؿ تنفيػذ رفػع اهلل هػذا األمػر
كلكنى أرل أف هذا ال يممح أف يككف دليالن كذلؾ لما يأتى:
ُ -أننا نتكمـ في رفع الحكـ قبؿ التمكف مف تنفيذ كاآليات تخبػر أف إبػراهيـ

عميػػه السػػالـ شػػرع فػػي التنفيػػذ بػػدليؿ قكلػػه تعػػالى:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ

ُ  -المرجع السابؽ جِ صِِِ
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المػافات َُّ :فالتػؿ لمجبػيف شػركع فػي الفعػؿ بخػالؼ مػا نريػد إثباتػه كهػك
النسخ قبؿ التمكف مف الفعؿ.

ِ -أف اهلل قاؿ إلبراهيـ عميه السالـ ﭽﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ

ﭢ ﭼ المافات َُٓ :كمعنى تمديؽ الرؤيا أنه فعؿ فعالن يشابه ما رآ في
منامػػػه كهػػػك مباشػػػرة الػػػذبح كال يقػػػاؿ إف تمػػػديؽ الريػػػا هػػػك اإليمػػػاف بػػػأمر اهلل
كاستسالـ القمب له فذلؾ مما ال يتمكر عدـ كقكعه مف خميؿ اهلل عميه المالة
كالسالـ.
ثانيان  :كرد في السنة المطهرة ما يفيػد أف اهلل فػرض ليمػة المعػراج عمػى النبػى
( )كأمتػه خمسػيف مػػالة ثػـ نسػخ اهلل فػػي هػذ الميمػة نفسػػها خمسػان كأربعػػيف
منها بعد مراجعات تسع مػف النبػي ( ( )بػيف) مكسػى كربػه ككاضػح أف هػذا
النسػػخ فػػي كػػؿ تمػػؾ الم ػرات التسػػع كػػاف قبػػؿ أف يػػتمكف النبػػي ( )كأمتػػه مػػف
االمتثاؿ كهذا الكقكع أكؿ دليؿ عمى الجكاز)ُ(".

ُ  -المرجع السابؽ جِ ص َِّ
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الفمؿ الثاني .
النسخ بيف المجيزيف كالمانعيف كفيه مبحثاف
المبحث األكؿ .عرض ألقكاؿ المجيزيف كالمانعيف لمنسخ.
المبحث الثاني  .دراسة لبعض اآليات التي قيؿ بنسخها .
المبحث األكؿ النسخ بيف المجيزيف كالمانعيف
مدخؿ
أهؿ األدياف فى مسألة النسخ مذاهب ثالثة :
أكلها  :أنه جا ز عقالن ككاقع سمعان كعميه إجماع المسػمميف مػف قبػؿ أف يظهػر
أبك مسمـ األمفهانى كمف شايعه كعميػه أيضػان إجمػاع النمػارل كلكػف مػف قبػؿ
هػػذا العمػػر الػػذل خرق ػكا فيػػه إجمػػاعهـ كركب ػكا فيػػه ر كسػػهـ كهػػك كػػذلؾ رأل
العيسكية كهـ طا فة مف طكا ؼ اليهكد الثالث.
ثانيهػػا :أف النسػػخ ممتنػػع عق ػالن كسػػمعان كاليػػه جػػنح النمػػارل جميع ػان فػػي هػػذا
العمػػر كتشػػيعكا لػػه تشػػيعان ظهػػر فػػي حمالتهػػـ المتكػػررة عمػػى اإلسػػالـ  ،كفػػى
طعنهـ عمى هذا الػديف القػكيـ مػف هػذا الطريػؽ طريػؽ النسػخ  ،كبهػذ الفريػة
أيضان يقكؿ الشمعكنية كهـ طا فة ثانية مف اليهكد.
ثالثان :أف النسخ جا ز عقالن ممتنع سمعان كبه تقكؿ العناية كهى الطا فػة الثالثػة
مػػف طكا ػػؼ اليهػػكد  ،كيعػػزل هػػذا القػػكؿ إلػػى أبػػي مسػػمـ األمػػفهانى"(ُ) مػػف

ُ  -هك أبك مسمـ محمد بف بحػر األمػفهاني المعتزلػى كقيػؿ اسػمه محمػد بػف عمػرك كقيػؿ
هك عمر بف يحي كهك معركؼ بالعمـ  ،كمؤلفاته كثيرة منها كتاب التفسير فػي أربعػة

عشر مجمدان كالناسخ كالمنسكخ كغير ذلؾ كلػد أبػك مسػمـ فػي عػاـ ِْٓهػػ كتػكفى فػى

عػػاـ ِِّهػػػ كالمػػحيح أنػػه محمػػد بػػف بحػػر ال عمػػرك كال عمػػر إذ أف الجػػاحظ شػػيخ
العربيػة كأحػد رؤكس المعتزلػة كهػك عمػرك بػػف بحػر – قػد تػكفي سػنة ِٓٓهػػ أل بعػػد
مػػيالد أبػػي مسػػمـ بعػػاـ فمػػا يظهػػر بعػػد مػػا بػػيف الشخمػػيتيف انظػػر  :معجػػـ األدبػػا

ُّٖٓ/
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المسمميف كلكف عمى اضطراب في النقؿ عنه كعمى تأكيؿ يجعػؿ خالفػه لجمهػرة
المسمميف شبيهان بالخالؼ المفظي"(ُ)
كالحقيقة إنني لف أخكض في تفميالت كثيرة قد تخرج البحث عما قمػدت منػه
كلكني سكؼ أعرض ما قيؿ مف العمما في هذا المقاـ .
القا مكف بجكاز النسخ
إف حكاية اإلجماع عمى القكؿ بجكاز كقكع النسػخ كاضػحة لكػؿ مػف يفػتح كتابػان
لدراسػػة هػػذا المكضػػكع كقػػد كانػػت كتػػب أمػػكؿ الفقػػه هػػي الميػػداف الرحػػب الػػذم
يػدكر فػػي حمبتػػه كػؿ باحػػث حػػكؿ مكضػكع النسػػخ فهػػذا ا أبػك الحسػػيف البمػػرم
يقكؿ  " :اتفؽ المسممكف عمى حسف نسخ الش ار ع إال حكايػة شػاذة عػف بعػض
المسػػمميف أنػػه ال يحسػػف ذلػػؾ"(ِ) كيقمػػد بهػػذ الحكايػػة  -قػػكؿ أبػػي مسػػمـ-
كقاؿ اإلمػاـ الجػكيني  ":اعمػـ مػا مػار إليػه كافػة المسػمميف جػكاز النسػخ "(ّ)
كقاؿ ابف الجكزم  ":انعقد إجماع العمما عمى هذا إال أنه قد شػذ مػف ال يمتفػت
إليه " (ْ) كقاؿ ابف السبكي  ":أجمع المسممكف عمػى جػكاز النسػخ "(ٓ) كقػاؿ
ُ  -مناهؿ العرفاف جِ ص ُٖٔ

ِ  -المعتمد في أمكؿ الفقه لمحمد بف عمى بف الطيب البمرم أبك الحسيف جَُّٕ/
ط /دار الكتب العممية بيركت َُّْ األكلى تحقيؽ خميؿ الميس.

ّ -التمخيص في أمكؿ الفقه ألبي المعالي عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ الجكيني
جِْٕٔ/ط /دار البشا ر اإلسالمية بيركت ُُْٕقُٗٗٔ/ـ تحقيؽ عبد اهلل جكلـ
البنالي كبشير أحمد العمرم.

ْ  -نكاسخ القرآف لعبد الرحمف بف عمي بف محمد بف الجكزم ص ُٕ ط /دار الكتب
العممية بيركت َُْٓق األكلى.

ٓ  -اإلبهاج في شرح المنهاج عمى منهاج الكمكؿ إلى عمـ األمكؿ جِ ِِٕ/تأليؼ
شيخ اإلسالـ عمي بف عبد الكافي السبكي ككلد تاج الديف عبد الكهاب بف عمي
السبكي ط /دار الكتب العممية بيركت األكلى = =ُُْٔق ُٗٗٓ/ـ .كينظر التقرير

كالتحبير في شرح التحرير البف أمير حاج جّ ٖٓ/ط /دار الفكر بيركت
ُُْٕهػُٗٗٔ/ـ
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بجكاز كقكع النسخ كؿ المفسريف كالكاتبيف في عمكـ القرآف بما يطكؿ المقاـ لك
آثرنا ذكر .
كهكذا نرل أف القكؿ بجكاز كقكع النسخ مما نقؿ اتفاؽ أمة اإلسالـ عميه كقد
استدؿ مف قاؿ ذلؾ بالعقؿ كالنقؿ كاإلجماع.
األدلة عمى كقكع النسخ
أكالن  :الدليؿ العقمي  :كتأتى أهمية إقامػة الػدليؿ العقمػي عمػى كقػكع النسػخ مػف
ناحيػػة أف أدلػػة المػػانعييف لمنس ػخ كمهػػا عقميػػة ال يكجػػد عنػػد كاحػػد مػػنهـ دليػػؿ
سػػمعي بػػؿ هػػـ يرتكبػػكف مػػتف التأكيػػؿ البعيػػد لػػبعض اآليػػات الممػػرحة بكقػػكع
النسخ.
كقد انتظـ الدليؿ العقمي عمى النحك التالي :
النسخ ال يترتب عميه محاؿ عقالن ككؿ ما كاف كذلؾ كاف جا ازن عقالن .
أما المقدمة الكبرل فمسممة حيػث أنػه ال يترتػب عمػى القػكؿ بالنسػخ جمػع بػيف
متناقضػػيف كأمػػا المػػغرم فكػػذلؾ كذلػػؾ ألف الحكػػـ العقمػػي يػػدكر بػػيف الكجػػكب
كالمسػػػػتحيؿ كالممكػػػػف كاف لػػػػـ يكػػػػف النسػػػػخ مسػػػػتحيالن كػػػػاف كاجبػػػػان أك ممكنػػػػان
كاإلمكاف -أل الجكاز العقمي – هك ما يقكؿ بػه أهػؿ السػنة ألنػه ال يجػب عمػى
اهلل شي ألنه الفاعؿ المختار سبحانه
كيقاؿ :إف المخالؼ في جكاز النسخ ال يخمك إما أف يعتقػد الحكمػة فػي أفعػاؿ
اهلل تعػػالى  ،كامػػا أف يعتقػػد أف هلل تعػػالى أف يفعػػؿ مػػا يشػػا كمػػا يشػػا بمػػرؼ
النظر عف الحكمة .
ف ف كاف مف القسـ األكؿ  ،فالنسخ ال يخمك مف مممحة .
كحكمة ذلؾ أف الش ار ع سياسات يدبر اهلل تعػالى بهػا عبػاد  ،النػاس مختمفػكف
فػػي ذلػػؾ بحسػػب اخػػتالؼ األزمنػػة  ،كمػػع جػػكاز اخػػتالؼ الممػػمحة بػػاختالؼ
األزمنة ال يككف النسخ ممتنعان .
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كاف كػػاف مػػف القسػػـ الثػػاني  ،فػػال خفػػا فػػي جػكاز النسػػخ عمػػى مقتضػػى أمػػمه
كمعتقد " (ُ)
كهناؾ دليؿ آخر كهػك أف النسػخ لػك لػـ يكػف جػا ازن عقػالن كاقعػان سػمعان لمػا ثبتػت
رسػالة نبينػػا محمػػد ناسػخة لمػػا قبمهػػا مػف الشػ ار ع كهػػذا مػا ال يمكػػف أف يركػػب
متنه مف أنكر النسخ مف المسمميف إذف فالنسخ جا ز ككاقع"(ِ)
ثانيان األدلة النقمية عمي جكاز النسخ ككقكعه كهي قسماف:
األكؿ  :تقكـ به الحجة عمى منكرم النسخ مف اليهكد كالنمارل
كالثاني تقكـ به الحجة عمى منكرم النسخ مف المسمميف .
أما القسـ األكؿ ف حاد كثير منها :
ُ -أف اهلل أمر إبراهيـ عميه السالـ أف يذبح كلد ثـ قاؿ له ال تذبحه .
ِ -أف عمؿ السبت كاف مباحػان كمنػه االمػطياد ثػـ حػرـ اهلل االمػطياد عمػى
اليهكد باعترافهـ.
ّ -أف اهلل أمر بنى إس ار يؿ أف يقتمكا مػف عبػد مػنهـ العجػؿ ثػـ أمػرهـ برفػع
السيؼ عنهـ.
ْ -أف الجمع بيف األختيف كاف مباحان في شريعة يعقكب ثـ حرـ فػي شػريعة
مكسى.
ٓ -أف الطػػالؽ كػػاف مشػػركعان فػػي شػػرعة مكسػػى ثػػـ جػػا ت شػػريعة عيسػػي
فحرمته إال إذا ثبت الزنى عمى الزكجة.
ٔ -أنهـ نقمكا عف عيسي في إنجيؿ متى أنه قؿ  " :لـ أرسػؿ إال إلػى خػراؼ
بيػػػت إسػػػ ار يؿ الضػػػالة " فهػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف رسػػػالة عيسػػػي محميػػػة خامػػػة
باإلس ار يمييف ثـ نقمػكا عػف عيسػي نفسػه فػي إنجيػؿ مػرقس أنػه قػاؿ  " :اذهبػكا

ُ  -ينظر مناهؿ العرفاف جِ  ُّٓ/بتمرؼ  ،آ ار المعتزلة األمكلية دراسة كتقكيمان د/

عمي بف سعد بف مالح الضكيحي صِِْ ط /مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع األكلى

ُُْٓق ُٓٗٗـ

ِ  -ينظر مناهؿ العرفاف جِ ُّٓ /بتمرؼ
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إلى العالـ أجمع  ،كاكرزكا باإلنجيػؿ لمخميقػة كمهػا فػ ذا أحسػنا النيػة بػاإلنجيميف
كاف ال مناص مف القكؿ بالنسخ كاال ف ف النميف يتناقضاف كيتساقطاف كيسقط
بسقكطهما اإلنجيالف)ُ(".

القسـ الثػاني  :فمثػؿ قكلػه سػبحانه ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ البق ة  ٣٠٦كسػبب نػزكؿ هػذ

اآليػػة أف اليهػػكد قالػػت لمػػا نسػػخت القبمػػة إف محمػػدان يح ػؿ ألمػػحابه إذا شػػا
كيحػرـ عمػيهـ إذا شػا فنزلػت هػذ اآليػػة "(ِ) ،فاآليػة ظػاهرة فػي الحػديث عػػف
إبطاؿ حكـ كالمجي ب خر حتى قاؿ القرطبي عف النسػخ " كال ينكػر إال الجهمػة
األغبيا "(ّ)

كمػػػػف اآليػػػػات الدالػػػػة كػػػػذلؾ عمػػػػى النسػػػػخ قكلػػػػه تعػػػػالى :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﭼ النحػؿ َُُ :ككجػه الداللػة فػي هػذ اآليػة أف التبػديؿ يتػألؼ مػف رفػع
ألمؿ كاثبات لبدؿ كذلؾ هك النسخ سكا أكاف المرفكع تالكة أـ حكمان.

كمنها قكله تعالى :ﭽ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﭼ النسا :

 46٠ككجه الداللة فيها أنها تفيد تحػريـ مػا أحػؿ مػف قبػؿ كمػا ذلػؾ إال نسػخ

ككممػػة  ﮷ ﮸ يفهػػـ منهػػا أف الحكػػـ األكؿ كػػاف حكم ػان شػػرعيان ال ب ػ ار ة
أممية.
األدلة عمى كقكع النسخ في القرآف :

ُ  -المرجع السابؽ جِ  ُّٓ /كما بعدها بتمرؼ كينظر آ ار المعتزلة األمكلية دراسة
كتقكيمان صِِْ كما بعدها بتمرؼ

ِ  -زاد المسير لعبد الرحمف بف محمد بف عمي بف الجكزم جُ ص ُِٕ ط /المكتب
اإلسالمي بيركت َُْْ الثالثة

ّ  -الجامع ألحكاـ القرآف ألبي عبد اهلل محمد بف أحمد األنمارم القرطبي جِ صِٔ ط/
دار الشعب القاهرة بدكف تاريخ.
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الدليؿ األكؿ:
ُ -أف اهلل تعالى أمػر المتػكفى عنهػا زكجهػا باالعتػداد حػكالن كػامالن كذلػؾ فػي قكلػه
ﭽﭫﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ البقرة:

َِْ ثـ نسخ ذلؾ بأربعة أشهر كعشر كمػا قػاؿ  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭼ البقرةِّْ :

 -٢أمر اهلل بتقديـ المدقة بيف يدم نجكل الرسكؿ بقكله تعالى  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ المجادل  42 :ثم نسخ ذلك قولو تعوالى وعوده ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ المجادلةُّ :

ّ -أنػػػػه تعػػػػالى أمػػػػر بثبػػػػات الكاحػػػػد لمعشػػػػرة بقكلػػػػه تعػػػػالى  :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ األنفووا  ( 65 :ثووم

نسخ ذلك وقولو تعالى ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

﮹ ﭼ األنفاؿٔٔ :

ْ -قكلػػػه تعػػػالى  :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ البقػػرة ُِْ :ثػػـ إنػػه تعػػالى أزالهػػـ

عنها بقكله  :ﭽ ﮧﮨ ﮩﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳

ﭼ البقرة ُْْ :إلى غير ذلؾ مف اآليات الدالة عمى كقكع النسخ في القرآف

ثالثػان :إجمػاع سػمؼ األمػة عمػى أف النسػخ كقػع فػي الشػريعة اإلسػالمية كمػا
كقع بها عمى ما نقمنا لؾ في بداية المبحث كأزيدؾ هنا ما قاله اإلماـ الغزالػي "
اتفقػػت األمػػة عمػػى إطػػالؽ لفػػظ النسػػخ فػػي الشػػرع" كقػػكؿ اإلمػػاـ الػرازم "اتفقػػت
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األمة عمى جكاز نسخ القػرآف" (ُ) كغيػر ذلػؾ مػف األقػكاؿ المحكيػة فػي كتػب
التفسير كغيرها مف االتفاؽ عمى جكاز النسخ كجكاز كقكعه  ،كعمى الرغـ مف
حمػػكؿ االتفػػاؽ عمػػى جػػكاز النسػػخ كجػػكاز كقكعػػه فقػػد عػػرض الخػػالؼ بػػيف
القا ميف بالنسخ كقد انقسـ هذا الخالؼ إلى ثالثة أقساـ .
أحػػدهما  :اخػػتالفهـ فػػي األخبػػار هػػؿ يجػػكز أف فيهػػا النسػػخ كمػػا يجػػكز بػػاألمر
كالنهي أـ ال؟ .
كالحقيقػػة أف الخػػالؼ فػػي ذلػػؾ يرجػػع إلػػى أف هنػػاؾ مػػف ذهػػب إلػػى أف حقيقػػة
النسخ رفع الحكـ بعد ثبكته كهناؾ مػف ذهػب إلػى أف النسػخ تبػيف انقطػاع مػدة
العبادة كهك نازؿ منزلة التخميص المبيف الختماص المفظ ببعض المسميات،
فً ف ما ثبت في معمكـ اهلل تعالى فال يرتفع ،كال ينسػخ ،كلكػف يبػيف الناسػخ أىنػه
كاف المراد بها سبؽ ثبكت الحكـ إلى هذا الكقت .
كلالختالؼ في هذ القاعدة ينشأ خالؼ في جكاز نسخ األخبار ،فذهب كػؿ مػف
مػػار إًلػػى أىف ال ٌنسػػخ تبيػػيف ،كلػػيس برفػػع حقيقػػي لثابػػت إلػػى ج ػكاز النسػػخ فػػي
األخبار عمى هذا التأكيؿ فقالكا :إذا أخبر اهلل سبحانه كتعالى عف ثبكت شػريعة
أردت ثبكتها ب خبػارم األكؿ إلػى هػذا الكقػت كلػـ
بعدها فيقكؿٍ :
فيجكز أىف يخبر ٍ
أرد أىكالن إال ذلؾ بنسأٍ كال يفضي إلػى ً
تجػكيز خمػؼ ككقػكع خبػر بخػالؼ مخبػر ،
كأما مف مار إلى أف النسخ رفػع لثابػت حقيقػي كأف التبيػيف لػيس بنسػخ أمػالن
أنكػػر عمػػى هػػذ القاعػػدة نسػػخ األخبػػار ؛ألف ذلػػؾ يفضػػي إلػػى الكػػذب تعػػالى اهلل
منه )ِ( ".

ُ  -انظرالمستمفى في عمـ األمكؿ لمحمد بف محمد الغزالي أبك حامد جُ/صَٗ ،
كينظر المحمكؿ في عمـ األمكؿ لإلماـ محمد بف عمر الرازم جّ َْٔ/ط /جامعة

اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية الرياض ََُْهػ األكلى تحقيؽ طه جابر فياض

العمكاني

ِ  -ينظر اإلنماؼ في التنبيه عمى المعاني كاألسباب التي أكجبت الخالؼ لعبد اهلل بف
محمد بف السيد البطميكسي بتمرؼ صُٕٗ ط /دار الفكر بيركت َُّْهػالثانية
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كلػف نسػػتطرد فػي ذكػػر مػػف قػاؿ ذلػػؾ أك الػرد عمػػيهـ ألف المقػػاـ فػي ذلػػؾ يطػػكؿ
كيكفينا هذا البياف .
كالثاني :اختالفهـ في نسخ السنة لمقرآف كممف ذهػب إلػى ذلػؾ اإلمػاـ الشػافعي
حيػػث قػػاؿ " إف اهلل خمػػؽ الخمػػؽ لمػػا سػػبؽ فػػي عممػػه ممػػا أراد بخمقهػػـ كبهػػـ ال
معقب لحكمه كهك سريع الحساب .
كهدل كرحم نة كفرض فيهـ فػ ار ض أثبتهػا
كأنزؿ عميهـ الكتاب تبيانان لكؿ شي
ن
 ،كأخػػرل نسػػخها رحمػػة لخمقػػه بػػالتخفيؼ عػػنهـ كبالتكسػػعة عمػػيهـ زيػػادة فيمػػا
ابتدأهـ به مف نعمػه كأثػابهـ عمػى االنتهػا إلػى مػا أثبػت عمػيهـ جنتػه كالنجػاة
مف عذابه فعمتهـ رحمته فيما أثبت كنسخ فمه الحمد عمى نعمه
كأباف اهلل لهـ أنه إنما نسخ ما نسخ مف الكتاب بالكتاب كاف السػنة ال ناسػخة
لمكتاب كانما هي تبع لمكتاب يمثؿ ما نزؿ نما كمفسرة معنى ما أنػزؿ اهلل منػه
جمالن " هذا النص مف اإلماـ الشافعي يفيد أف السنة ال يمكف أف تكػكف ناسػخة
لمكتاب كلك كانت أخبار عامة ال أخبار خامة كلك كانت متكاترة كليست آحاد
كقد استدؿ عمى ذلؾ ببعض آم مف القرآف منها :

قكلػػه تعػػالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ يػػػكنس ُٓ :فػػػأخبر اهلل

أنػػه فػػرض عمػػى نبيػػه اتبػػاع مػػا يػػكحى إليػػه كلػػـ يجعػػؿ لػػه تبديمػػه نفسػػه كفػػي

قكلػػػه ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ  بيػػػاف مػػػا كمػػػفت مػػػف أنػػػه ال

ينسخ كتاب اهلل إال بكتابػه كمػا كػاف المبتػدل لفرضػه فهػك المزيػؿ المثبػت لمػا
شا منه جؿ ثناؤ كال يككف ذلؾ ألحد مف خمقه"

تحقيؽ د /محمد رضكاف الداية .كانظر التمخيص في أمكؿ الفقه لإلماـ الجكيني جِ/
ْٕٓ بتمرؼ .
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ِ -قكلػػػه تعػػػالى ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ الرعػػػد:
ّٗ كقد قاؿ بعض أهؿ العمـ في هذ اآليػة كاهلل أعمػـ داللػة عمػى أف اهلل جعػؿ
لرسكله أف يقكؿ مف تمقا نفسه بتكفيقه فيما لـ ينزؿ فيه كتابا كاهلل أعمـ .
كقيؿ في قكله (ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ) يمحك فػرض مػا يشػا كيثبػت مػا يشػا كهػذا

يشبه ما قيؿ كاهلل أعمـ .

ّ -قكله تعالى :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ النحؿَُُ :

كهكػػذا سػػنة رسػػكؿ اهلل ال ينسػػخها إال سػػنة لرسػػكؿ اهلل كلػػك أحػػدث اهلل لرسػػكله
في أمر سف فيه غير ما سػف رسػكؿ اهلل لسػف فيمػا أحػدث اهلل إليػه حتػى يبػيف
لمناس أف له سنة ناسخة لمتي قبمها مما يخالفها كهػذا مػذككر فػي سػنته "(ُ)
كمعنػى كػالـ اإلمػاـ أف القػرآف ال ينسػخه إال قػرآف كمػا أف السػنة ال تنسػخها إال
السنة  .يقػكؿ الشػيخ أبػك زهػرة " بنػى اإلمػاـ الشػافعي قمػر نسػخ القػرآف عمػى
القرآف كالسنة عمػى السػنة عمػى مقػدمتيف  :أحػدهما أف القػرآف الكػريـ مػف عنػد
اهلل بمفظه كمعنا كهك حجة اهلل  ،النبػي  هػك الػذم تحػدل بػه المخػالفيف أف
يأتكا بمثمه  ،فال مثيؿ له مف كالـ البشر.
كالمقدمػػة الثانيػػة  :أف نسػػخ الق ػرآف يجػػب أف يكػػكف بمثمػػه أم بمػػا يماثمػػه فػػي
األكماؼ التي ثبتت مف ككنه بمفظه كمعنا مػف قبػؿ اهلل تعػالى  ،كأنػه يتحػدل
به  ،كتنتهي المقدمتاف ال محالػة إلػى نتيجػة كاحػدة متعينػة  ،كهػي أف األحكػاـ
القرآنية ال تنسخ إال ب يات قرآنية .
كالمقدمة األكلى  :هي مف بدهيات اإلسالـ كضركرياته  ،ثبتت باألدلػة القرآنيػة
تترل  ،فال تحتاج إلى دليؿ جديػد  ،كأمػا المقدمػة الثانيػة  :فقػد ثبتػت بمػا تقػدـ

ُ  -الرسالة لإلماـ محمد بف إدريس الشافعي ص َُٔ
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مف اآليات  ،كبقكله تعالى ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭼ

البقرة)ُ( َُٔ :
قػػاؿ اإلمػػاـ ال ػرازم  ":كاسػػتدؿ بهػػذ اآليػػة -أم اإلمػػاـ الشػػافعي -مػػف كجػػك .
أحدها  :أنه تعالى أخبر أف مػا ينسػخه مػف اآليػات يػأت بخيػر منهػا كذلػؾ يفيػد
أنه يأتي بمػا هػك مػف جنسػه  ،كمػا إذا قػاؿ اإلنسػاف  :مػا آخػذ منػؾ مػف ثػكاب
آتيؾ بخير منه  ،يفيد أنه يأتيه بثكب مف جنسه خير منه  ،كاذا ثبت أنه ال بد

كأف يككف مػف جنسػه فجػنس القػرآف قػرآف  ،كثانيهػا  :أف قكلػه تعػالى  :ﭘ

ﭙ ﭚ يفيد أنه هك المنفرد باإلتياف بذلؾ الخير  ،كذلؾ هك القرآف الذم هك
كػػػالـ اهلل دكف السػػػنة التػػػي يػػػأتي بهػػػا الرسػػػكؿ عميػػػه السػػػالـ  ،كثالثهػػػا  :أف
قكلػه  :ﭘ ﭙ ﭚ  يفيػد أف المػأتي بػه خيػػر مػف اآليػة  ،كالسػنة ال تكػػكف

خي ػ ارن مػػف الق ػرآف  ،كرابعهػػا  :أنػػه قػػاؿ   :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ  دؿ

عمى أف اآلتي بذلؾ الخير هك المختص بالقػدرة عمػى جميػع الخيػرات كذلػؾ هػك
اهلل تعػػالى "ِ كقػػد رد اإلمػػاـ ال ػرازم هػػذ الكجػػك األربعػػة ،كانمػػا عرضػػت لكػػالـ
اإلماـ الشافعي ألف مف أتي بعد سار عمى الدرب كهناؾ مف الشافعية مف أكؿ
كالـ اإلماـ كحممه عمى غير ذلؾ كلكف عبارات اإلماـ مػريحة فػي أف السػنة ال
تنسػػخ الق ػرآف ثػػـ فنػػد مػػا جػػا مػػف كقػػا ع تفيػػد نسػػخ السػػنة لمق ػرآف  ،كيػػذهب
األحناؼ إلى أف السنة المتكاترة تنسخ القرآف .
كهكػػذا نػػرل أف مػػف قػػاؿ بجػكاز النسػػخ كجػكاز كقكعػػه تشػػعبت بهػػـ السػػبؿ فيمػػا
يتعمؽ بمفهكـ النسخ كداللته .

ُ  -اإلماـ الشافعي لمشيخ محمد أبك زهرة صِٔٓ بتمرؼ

ِ  -التفسير الكبير لإلماـ فخر الديف الرازم جّ َُِ /ط /دار الكتب العممية بيركت
َُِْق َََِ /ـ
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كالقسـ الثالث :مف القا ميف بالنسخ عمى مفهكـ المتػأخريف مػف أنػه رفػع الحكػـ
الشرعي بدليؿ شرعي متأخر اختمفت كجهات نظرهـ في اآليات كاألحاديػث التػي
حكـ عميها بالنسخ .
كبعػػػد فقػػػد كانػػػت هػػػذ إطاللػػػة عمػػػى القػػػا ميف بجػػػكاز النسػػػخ بػػػدأنا فيهػػػا بقػػػكؿ
الجمهكر كمفهكـ النسخ عندهـ كما استدلكا به عمى جكاز عقالن ككقكعه سمعان
 ،كاآلف سكؼ نعرج عمى رأم المخالفيف لقكؿ الجمهكر في النسخ
المنكركف لمنسخ
في هذا العرض سكؼ نقمػر الكػالـ عمػى المنكػريف لمنسػخ مػف المسػمميف ذلػؾ
أنا في مقدمػة المبحػث عرضػنا لمػف أنكػر النسػخ مػف اليهػكد كالنمػارم كعقبنػا
برد الجمهكر عمي منكرم النسخ مف غير المسمميف فال داعي لذكر هنا .
أقكؿ  :لطالما تردد عمػى ألسػنة البػاحثيف كالدارسػيف عنػد ذكػر النسػخ اسػـ أبػك
مسمـ األمفهاني ذلؾ أف هذا االسـ في باب النسخ في كتب األمكؿ كالتفسػير
كالعقيدة هك األشهر في إنكار النسخ كعمي حسب مػا تػركم الممػادر أنػه كػاف
أكؿ مف ادعى هذا اإلنكار كله تفسير لكنه مفقػكد كقػد زعػـ "ابػف السػبكي" (ُ)
في "رفع الحاجب" أنه كقؼ عمى هذا التفسير كقد أكرد اإلماـ الرازم كالمػه فػي
أماكف متفرقة مف كتابه " التفسير الكبير" كقاـ الػدكتكر خضػر محمػد نبهػا()2
بجمع تفسير أبي مسمـ األمفاني ضمف مشركع قاـ بػه لتحقيػؽ تػراث المعتزلػة
المندثر فكاف العمؿ األكؿ له "تفسير أبي بكر األمـ " كتػال تفسػير أبػي مسػمـ
،كالبد هنػا أف أكضػح أمػ ارن أال كهػك االضػطراب فػي تكمػيؼ رأم أبػي مسػمـ فػي
النسػػخ فمػػرة يكمػػؼ رأيػػه بالشػػذكذ كعػػدـ الحسػػف كمػػف ذلػػؾ مػػا كمػػفه بػػه أبػػك
الحسػػيف البمػػرم كقػػد قػػدمت قكلػػه فػػي حكايػػة "االتفػػاؽ عمػػى النسػػخ " يقػػكؿ" :

ُ -تاج الديف أبي نمر عبد الكهاب بف عمي بف عبد الكافي السبكي (ِٕٕ)ُٕٕ-

ِ  -استاذ بالجامعة المبنانية كقدـ لمكتاب الدكتكر رضكاف السيد االستاذ بالجامعة المبنانية
كهناؾ مجكعة أخرل تحت عنكاف " مكسكعة تفاسير المعتزلة طبعتها دار الكتب

العممية بيركت .
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اتفؽ المسممكف عمى حسف نسخ الش ار ع إال حكاية شاذة عف بعػض المسػمميف
أنه ال يحسف ذلؾ"(ُ) كهذا القكؿ يفيد أف ابا مسمـ نفى القكؿ بالنسخ .
كمػػنهـ مػػف نقػػؿ أنػػه يػػرم الجػكاز العقمػػي لمنسػػخ كلكنػػه نفػػى الكقػػكع يقػػكؿ
اآلمدم " :كقد اتفؽ أهؿ الش ار ع عمى جػكاز النسػخ عقػال كعمػى كقكعػه شػرعا
كلـ يخالؼ في ذلؾ مػف المسػمميف سػكل أبػي مسػمـ األمػفهاني ف نػه منػع مػف
ذلؾ شرعا كجكز عقال"(ِ) كاضػطرب كػالـ اإلمػاـ الػرازم فقػاؿ فػي المحمػكؿ "
اتفقػػت األمػػة عمػػى ج ػكاز نسػػخ القػرآف كقػػاؿ أبػػك مسػػمـ بػػف بحػػر األمػػفهاني ال
يجكز"(ّ) كقاؿ في التفسير الكبير" اتفقكا عمػى كقػكع النسػخ فػي القػرآف ،كقػاؿ
أبك مسمـ بف بحر  :إنه لـ يقع "(ْ) كقاؿ الكنكم في فػكاتح الرحمػكت  " :كقػد
أكؿ بأنػػه ال ينكػػر حقيقػػة النسػػخ لكػػف يتحاشػػى عػػف إطػػالؽ هػػذا المفػػظ كيسػػميه
تخميمان ف ف تخميص األزماف كتخميص األفراد كقيؿ النسخ عند اإلبطاؿ ،
كينكر كيدؿ عميه استدالله  ،كقيؿ ينكر في شريعة كاحدة ،قيؿ في القرآف فقط
"(ٓ)
كقد عقب اإلماـ الشككاني عمػى هػذا االضػطراب فػي النقػؿ مػف كػكف أبػك مسػمـ
ينكػػر الجػكاز أك الكقػػكع فقػػاؿ " كعمػػى كػػال التقػػديريف فػػذلؾ جهالػػة منػػه عظيمػػة
لمكتاب كالسنة كألحكػاـ العقػؿ فانػه اف اعتػرؼ بػأف شػريعة االسػالـ ناسػخة لمػا
قبمها مف الش ار ع فهذا بمجرد يكجب عميػه الرجػكع عػف قكلػه كاف كػاف ال يعمػـ
ذلؾ فهك جاهؿ بما هك مف الضركريات الدينية كاف كاف مخالفا لككنهػا ناسػخة

ُ  -المعتمد في أمكؿ الفقه لمحمد بف عمى بف الطيب البمرم أبك الحسيف ج ُ َّٕ /
.

ِ  -اإلحكاـ في أمكؿ األحكاـ لعمي بف محمد اآلمدم أبك الحسف جّ ُِٕ /ط /دار
الكتاب العربي بيركت َُْْق األكلى تحقيؽ السيد الجميمي .

ّ  -المحمكؿ لمرازم جّ َْٔ /
ْ  -التفسير الكبير جّ َِٕ /

ٓ  -فكاتح الرحمكت بشرح مسمـ الثبكت جِ. ٔٓ/
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لمش ار ع فهك خالؼ كفرم ال يمتفت إلى قا مػه نعػـ اذا قػاؿ اف الشػ ار ع المتقدمػة
مغيػاة بغايػة هػي البعثػة المحمديػة كاف ذلػؾ لػيس بنسػخ فػذلؾ اخػؼ مػف انكػار
ككنه نسخا غير مقيد بهذا القيد"(ُ)
كقد نقؿ الحاكـ الجشمي(ِ) كهك مف المعتزلة كػالـ أبػي مسػمـ األمػفهاني فػي

قكله تعالى  :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ البقرةَُٔ :

كرد قكلػػه لمخالفتػػه اإلجمػػاع كلتعسػػفه فػػي الجمػػع بػػيف اآليػػات المتعارضػػة قػػاؿ

الحاكـ« :كاختمفكا في قكله (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ) فكؿ المفسريف حممك عمػى اآليػة
مف القرآف غير أبي مسمـ ف نه حمؿ ذلػؾ عمػى التػكراة كاإلنجيػؿ كالشػ ار ع التػي

فيها ،كقاؿ :أراد ما ننسخ مف آية ،أم مػف شػ ار عهـ ككتػبهـ( .ﭖ ﭗ ) يعنػي

ال ذكر لها في القػرآف (كننسػ ها) نؤخرهػا كنبقيهػا فػال ينسػخها القػرآف ،كنػذكرها

فػي القػرآف .كقكلػػه (ﭘ ﭙ ﭚ ) يعػػكد الضػػمير فػػي « ﭚ » إلػػى مػػا ننسػػخ،
ُ  -إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ عمـ األمكؿ لمحمد بف عمي بف محمد الشككاني جُ /

ُّّ كما بعدها ط /دار الفكر بيركت ُُِْق ُِٗٗ /ـ األكلى تحقيؽ محمد سعيد
البدرم أبك ممعب .

المحسف بف محمد بف كرامة الجشمي البيهقي ،مفسر ،عالـ باألمكؿ كالكالـ ،حنفي
ِ-
ٌ
م .ق أر بنيسابكر كغيرها .كاشتهر بمنعا (اليمف)
ثـ معتزلي فزيدم .كهك شيخ الزمخشر ٌ
كتكفي شهيدا مقتكالن بمكة

(األعالـ لخير الديف بف محمكد الزكمي الدمشقي جٓ ِٖٗ/ط/دار العمـ لممالييف الخامسة
عشر ََِِ ،كانظر طبقات المفسريف لمداكدم أحمد بف محمد ص ِّٕ ط /مكتبة
العمكـ كالحكـ ُُْٕق ُٕٗٗ /األكلى تحقيؽ سميماف بف مالح الخزم ،كتاريخ

بيهؽ إلبف فندمة أبك الحسف بف ظهير الديف ص  َّٗ /ط /دار إق أر  -دمشؽ

األكلى ُِْٓهػ .كتفسير الحاكـ الجشمي مخطكط كقد قاـ الدكتكر عدناف زكر
بدراسة منهجه في رسالته لمماجستير بدار العمكـ كأشرؼ عميه الشيخ محمد أبك زهرة

رحمه اهلل تعالى كقامت مؤسسة الرسالة بطباعته .
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كفي (ﭜ) يرجع إلى ما لـ ننسػخ ،قػاؿ الحػاكـ« :كهػك محجػكج باإلجمػاع .كالػذم
ذكر هاهنا كجه كربما تأكؿ اآليات المنسكخة عمى تأكيؿ بعيد ،كيتعسؼ فيها "
(ُ) كقد أكرد اإلماـ الرازم في تفسير رد أبػي مسػمـ عمػى الجمهػكر اسػتدالله
بهذ اآلية عمى كقكع النسخ فقاؿ  ":أجاب أبك مسمـ عنػه بكجػك  .األكؿ  :أف
المػراد مػف اآليػات المنسػكخة هػي الشػ ار ع التػي فػي الكتػب القديمػة مػف التػػكراة
كاإلنجيؿ  ،كالسبت كالمالة إلػى المشػرؽ كالمغػرب ممػا كضػعه اهلل تعػالى عنػا

كتعبػػدنا بغيػػر  ،ف ػ ف اليهػػكد كالنمػػارل كػػانكا يقكلػػكف  :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭼ آؿ عمراف ، ّٕ :فأبطؿ اهلل عمػيهـ ذلػؾ بهػذ اآليػة  ،الكجػه الثػاني :
المراد مف النسخ نقمه مف المكح المحفػكظ كتحكيمػه عنػه إلػى سػا ر الكتػب كهػك
كمػا يقػػاؿ نسػخت الكتػػاب  .الكجػه الثالػػث  :أنػا بينػػا أف هػذ اآليػػة ال تػدؿ عمػػى
كقكع النسخ  ،بؿ عمى أنه لك كقع النسخ لكقع إلى خير منه " ()2

ككذلؾ رد أبك مسمـ عمػى اسػتدالؿ الجمهػكر بقكلػه تعػالى  :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﭼ النحػػؿ َُُ :قػػاؿ اإلمػػاـ الػػرازم  " :قػػػد ذكرنػػا أف مػػذهب أبػػي مسػػػمـ
األمفهاني  :أف النسػخ غيػر كاقػع فػي هػذ الشػريعة  ،فقػاؿ المػراد ههنػا  :إذا
بدلنا آية مكاف آية في الكتب المتقدمة مثؿ أنه حػكؿ القبمػة مػف بيػت المقػدس
إلى الكعبة  ،قاؿ المشرككف  :أنت مفتر في هذا التبديؿ "(ّ)
كاسػػتدؿ أبػػك مسػػمـ عمػػي عػػدـ القػػكؿ بالنسػػخ بػػدليميف أحػػدهما نقمػػي كاآلخػػر
عقمي.

ُ  -الحاكـ الجشمي كمنهجه في التفسير د /عدناف زرزكر صِّْ كمابعدها ط/مؤسسة
الرسالة بيركت األكلى  ،بدكف تاريخ .

ِ  -التفسير الكبير جّ َِٕ/
ّ  -التفسير الكبير جَِ ّٗ/
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أما الدليؿ النقمي :قاؿ اإلماـ الػرازم " :كاحػتج أبػك مسػمـ بػأف اهلل تعػالى كمػؼ

كتابه بأنه  :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ 
فصوول  ،  42 :فمػػك نسػػخ لكػػاف قػػد أتػػا الباطػػؿ " كقػػد رد اإلمػػاـ ال ػرازم هػػذا

االستدالؿ فقاؿ  ":المراد أف هذا الكتاب لـ يتقدمه مف كتب اهلل تعالى مػا يبطمػه
كال يأتيه مف بعد ما يبطمه"(ُ) كمما قيؿ في اإلجابة عمى هذا االسػتدالؿ " أف
النسػػخ لػػيس بػػاطال إذ هػػك حػػؽ كالباطػػؿ يضػػاد الحػػؽ فكجػػب حمػػؿ الباطػػؿ عمػػى
غير النسخ"(ِ)
كأما الدليؿ العقمي:
أف جكاز كقكع النسخ في الشريعة يفضى إلى جكاز البدا عمى اهلل تعػالى كهػذا
ال يجكز ألف اهلل متنز عف ذلػؾ قػاؿ ابػف السػبكي  " :ذهبػت ف ػة مػف المنتمػيف
الػػى اإلسػػالـ مػػنهـ أبػػك مسػػمـ األمػػفهاني الػػى منػػع النسػػخ هربػػا مػػف البػػدا
كاعتقادان منهـ اف النسخ يؤدم إليه " (ّ)
كقد أجيب عمى ذلؾ مف كجهيف
األكؿ :أف البدا ظهكر ما كاف خفيا كنحف ال نقكؿ فيما ينسخ إنه ظهر له مػا
كاف خافيا عميه بؿ نقكؿ إنه أمر به كهك عالـ أنه يرفعػه فػي كقػت النسػخ كاف
لـ يطمعنا عميه فال يككف ذلؾ بدا ن.
الثاني  :أنه لػك جػاز أف يقػاؿ إف ذلػؾ بػدا لجػاز أف يقػاؿ إنػه إذا خمػؽ الخمػؽ
عمى مفة مف الطفكليػة كالمػغر ثػـ نقمهػـ إلػى غيػر ذلػؾ مػف األحػكاؿ إف ذلػؾ
بدا كلما بطؿ هذا فيما ذكرنا بطؿ فيما اختمفنا فيه.
كمف األدلة العقمية التي ساقها منكركا النسخ .
قالكا إذا أمر اهلل تعالى بشي دؿ عمى حسنه كاذا نهى عنه دؿ ذلؾ عمى قبحه
كال يجكز أف يككف الشي الكاحد حسنا قبيحا.
ُ  -المحمكؿ لإلماـ الرازم جّ  ْٔٔ /كمابعدها بتمرؼ .
ِ  -اإلبهاج شرح المنهاج ج ِ . ِّْ/

ّ  -اإلبهاج في شرح المنهاج ج ِ ِِٕ /
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كقػد أجيػب عػف هػذا فقيػؿ  :إنمػا يمػػح هػذا إذا قمنػا إف النهػي تعمػؽ بمػا تعمػػؽ
األمر به فأما إذا قمنا إف النهي تعمؽ بما لـ يتعمؽ األمر لـ يػؤد إلػى مػا ذكػرك
كمتػى أمػػر بشػػي ثػػـ نسػخه عممنػػا بػػأف األمػػر كػػاف إلػى ذلػػؾ الكقػػت فػػال يكػػكف
النهي مما تعمؽ به األمر
كألنه لػك كػاف هػذا دلػيال عمػى إبطػاؿ النسػخ لكجػب أف يجعػؿ دلػيال عمػى إبطػاؿ
التخميص فيقاؿ إنه إذا أمر بقتػؿ المشػركيف ال يجػكز أف ينهػى عػف قتػؿ أهػؿ
الذمة ألف األمر بالقتؿ يدؿ عمى حسنه كالنهي عنػه يػدؿ عمػى قبحػه كال يجػكز
أف يكػػكف الشػػي الكاحػػد حسػػنا قبيحػػا كلمػػا لػػـ يمػػمح أف يقػػاؿ هػػذا فػػي إبطػػاؿ
التخمػػيص لػػـ يمػػمح أف يقػػاؿ مثمػػه فػػي إبطػػاؿ النسػػخ "(ُ) كعمػػى الػػرغـ مػػف
هػذ الضػػجة حػػكؿ أبػي مسػػمـ إلنكػػار النسػخ إال أنػػه كجػػد مػف بػػرر قكلػػه يقػػكؿ
اإلماـ ابف السبكى في " رفع الحاجب" " كأنػا أقػكؿ  :اإلنمػاؼ أف الخػالؼ بػيف
أبي مسمـ كالجماعة لفظى "(ِ) كذلؾ أف أبا مسمـ يجعؿ كػؿ مػا كػاف مغيػا فػي
عمػػـ اهلل تعػػالى مثػػؿ المغيػػا بػػالمفظ كيسػػمى الجميػػع تخميمػان  ،كال فػػرؽ عنػػد
بػػيف أف يقػػكؿ ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﭼ البقػػرةُٖٕ :

كأف يقػػكؿ :مػػكمكا

مطمقان  ،كعممه محيط بأنه سينزؿ  :ال تمكمكا كقت الميؿ  ،كالجماعة يجعمكف
األكؿ تخميمان كالثانى نسخان  ،كلك أنكػر أبػك مسػمـ النسػخ بهػذا المعنػى لزمػه
إنكػار شػريعة الممػطفى ( )كانمػا يقػكؿ  :كانػت شػريعة السػابقيف مغيػاةن إلػى
مبعثه عميه السػالـ كبهػذا يتضػح لػؾ الخػالؼ الػذم حكػا بعضػهـ فػي أف هػذ
الشػػريعة مخممػػة لمشػ ار ع أك ناسػػخة كهػػذا معنػػى الخػػالؼ كايػػاؾ أف يخػػتمج
فػي ضػػميرؾ أف مػا أقػػر فػػي هػذ الشػػريعة عمػػى كفػؽ مػػا كػػاف قبػؿ  ،بػػاؽ عمػػى
حالػػه  ،كاذا كػػاف الػػبعض باقيػان يكػػكف تخميمػػا  ،فمػػيس شػػي ببػػاؽ  ،بػػؿ كػػؿ
ُ  -ينظر التبمرة في أمكؿ الفقه إلبراهيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم الفيركزآبادم أبك

إسحاؽ بتمرؼ صِّٓ ط /دار الفكر دمشؽ َُّْهػ األكلى تحقيؽ د /محمد
حسف هيتك .كينظر آ ار المعتزلة دراسة كتقكيـ بتمرؼ ص ِْٗ

ِ  -الخالؼ المفظى هك ما ال يتكارد فيه النفي كاإلثبات عمى محؿ كاحد .

999
مشركع في شرعنا مفتتح التشريع غير منظكر فيه إلى ما سبؽ  ،سػكا أكافػؽ
أـ خالؼ  ،كانما معنى الخالؼ ما ذكرنا " ()1
كلكني أخالؼ اإلماـ ابف السبكي في ذلؾ ألني أفهـ مما نقمه اإلماـ الرازم عػف

أبي مسمـ في قكله تعالى  :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ النحؿَُُ :

أف النسخ غير كاقع في هذ الشريعة ،ك المراد ههنا  :إذا بدلنا آيػة مكػاف آيػة
في الكتػب المتقدمػة مثػؿ أنػه حػكؿ القبمػة مػف بيػت المقػدس إلػى الكعبػة  ،قػاؿ
المشرككف  :أنت مفتر في هذا التبديؿ"(ِ) سكل أف هناؾ مف األحكاـ الشرعية
فػػي الكتػػب السػػابقة باقيػػة كأف اهلل تعػػالي يتعبػػدنا بهػػا فػػي القػرآف كالمثػػاؿ الػػذم
أكرد أبػػك مسػػمـ دليػػؿ عمػػي مػػا فهمػػت كلػػيس كمػػا قػػاؿ ابػػف السػػبكي "أف كػػؿ
مشركع في شرعنا مفتتح التشريع" ،كما أذهب إلػى أف الخػالؼ بػيف أبػي مسػمـ
كالجمهػػػكر خػػػالؼ حقيقػػػي كلػػػيس لفظيػػػان كأف كػػػكف الخػػػالؼ فػػػي التسػػػمية ،
فالجمهكر يسميه نسخان كأبك مسمـ تخميمان هك قػكؿ عػار مػف المػحة كيػؼ
ذلؾ كالنسخ عنػد الجمهػكر إزلػة حكػـ كعنػد أبػي مسػمـ بيػاف ؟ كلػف أطيػؿ أكثػر
مف ذلؾ في عػرض هػذ القضػية كلكنػي أقػكؿ أف المعتزلػة أنفسػهـ خػالفكا أبػا
مسمـ في ذلؾ كما نقمت لؾ في بدايػة العػرض كلػـ يسػتثر أحػد كػالـ أبػي مسػمـ
كيتبنا خمكمان مع فقد كتابه كظمت هذ المسألة عبر القركف المتعاقبة مجرد
حكايػػة قػػكؿ فػػي كتػػب األمػػكؿ كالتفسػػير حتػػى ظهػػرت إشػػارة مػػف الشػػيخ محمػػد

عبد رحمه اهلل عند تفسير لقكله تعالى  :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ البقرةَُٔ :

ُ  -رفع الحاجب عف مختمر ابف الحاجب لإلماـ تاج الديف أبي نمر عبد الكهاب بف
عمي بف عبد الكافي السبكي جْ  ْٕ /ط /عالـ الكتب بيركت لبناف الكلى ُُْٗق

ُٗٗٗ/ـ تحقيؽ كتعميؽ كدراسة الشيخ عمي معكض كالشيخ عادؿ أحمد عبد
المكجكد.

ِ  -التفسير الكبير جَِ ّٗ/
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حيث ذهب إلى إنكار النسخ في مكاربة كذلؾ بعدـ محة االسػتدالؿ بهػذ اآليػة

ككذلؾ قكله تعػالى  :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ النحؿ َُُ :عمػى جػكاز النسػخ

فيقكؿ  ":كاذا كازنا بيف سياؽ آية (ﭒ ﭓ ) كآية (ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﯡ )  ،نجد أف األكلى ختمت بقكله  -تعػالى ( :-ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ) كالثانيػػػة بقكلػػػه( :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ) اآليػػػة،
كنحف نعمـ شدة العناية في أسمكب القرآف بمراعاة هػذ المناسػبات ،فػذكر العمػـ
كالتنزيؿ كدعكل االفت ار في اآلية يقتضي أف يراد باآليات فيها آيات األحكاـ.
كأمػػا ذكػػر القػػدرة كالتقريػػر بهػػا فػػي اآليػػة األكلػػى فػػال يناسػػب مكضػػكع األحكػػاـ
كنسخها ،كانما يناسب هذا ذكر العمـ كالحكمة ،فمك قاؿ( :ألـ تعمـ أف اهلل عمػيـ
حكيـ)  ،لكاف لنا أف نقكؿ :إنه أراد نسخ آيات األحكاـ لما اقتضته الحكمة مػف
انتهػػا الػػزمف أك الحػػاؿ التػػي كانػػت فيهػػا تمػػؾ األحكػػاـ مكافقػػة لمممػػمحة ،كقػػد
تحير العمما في فهـ اإلنسػا عمػى الكجػه الػذم ذكػرك حتػى قػاؿ بعضػهـ :إف

معنى (ﭗ) نتركها عمى ما هي عميه مف غير نسػخ ،كأنػت تػرل هػذا  -كاف

مح لغة  -ال يمت ـ مع تفسيرها؛ إذ ال معنى لإلتياف بخير منها مع تركها عمى
حالهػػا غيػػر منسػػكخة( ،قػػاؿ)  :كالمعنػػى المػػحيح الػػذم يمت ػ ـ مػػع السػػياؽ إلػػى
آخػر أف اآليػة هنػػا هػي مػا يؤيػػد اهلل  -تعػالى  -بػه األنبيػػا مػف الػدال ؿ عمػػى
نبػػكتهـ ،أم (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ) نقيمهػػا دلػػيال عمػػى نبػػكة نبػػي مػػف األنبيػػا أم
نزيمها كنترؾ تأييد نبي آخر ،أك ننسها الناس لطكؿ العهد بمف جا بها ،ف ننػا
بما لنا مف القدرة الكاممة كالتمرؼ في الممؾ نأتي بخيػر منهػا فػي قػكة اإلقنػاع
كاثبات النبكة أك مثمها في ذلؾ .كمف كاف هذا شأنه في قدرته كسعة ممكه ،فال
يتقيد ب ية مخمكمة يمنحها جميع أنبيا ه ،كاآلية في أمؿ المغػة هػي :الػدليؿ
كالحجػػػة كالعالمػػػة عمػػػى مػػػحة الشػػػي  ،كسػػػميت جمػػػؿ القػػػرآف آيػػػات؛ ألنهػػػا
ب عجازها حجج عمى مدؽ النبي ،كدال ؿ عمى أنػه مؤيػد فيهػا بػالكحي مػف اهلل
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 عز كجؿ  ،-كمف قبيؿ تسػمية الخػاص باسػـ العػاـ )ُ(" .كقػد تػابع األسػتاذاإلماـ عمى هذا النهج مػف تشػربكا فكػر فهػذا الشػيخ محمػد الخضػرم بػؾ يقػكؿ
في كتابه تاريخ التشريع "هنا مسألة ينبغي التنبه لها كارخا العناف لمقمـ حتػى
يبمغ الغاية مف بيانها كهي  :هؿ مف آيات القػرآف مػا أبطػؿ التكميػؼ بػه لحمػكؿ
تكميؼ آخر محمه أك بعبارة أخرل هؿ مف آيات القػرآف مػاهك منسػكخ فػال يجػب
العمؿ به ؟ إف هذ مسألة خطيػرة كعمػى المػتكمـ فيهػا أف يقػدـ الحجػة القاطعػة
أماـ مػا يريػد أف يقكلػه بعػد أف ثبتػت أف القػرآف حجػة قاطعػة يجػب االستمسػاؾ
بنمكمه كالعمؿ بها كاني أريد أف أزيػد هػذ المسػألة إيضػاحان كلعمػي أنػاؿ مػف
اهلل التكفيؽ "(ِ)
ثػػـ أخػػذ الشػػيخ رحمػػه يػػدرس اآليػػات التػػي قيػػؿ فيهػػا بالنسػػخ كيكفػػؽ بينهػػا فػػي
الكتػػاب ،كهكػػذا فعػػؿ فػػي كتابػػه اآلخػػر "أمػػكؿ الفقػػه "(ّ) فتعػػرض إلكثػػر مػػف
عشريف آية خمص في النهاية إلى عدـ كجكد التعارض الحقيقي بينها
كمف الذيف رفضكا القكؿ بالنسخ الدكتكر محمد البهي في تفسير لسكرة الكهؼ

كعند تعرضه لقكله تعالى ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ الكهؼ ِٕ :قاؿ  ":أم التزـ أيها الرسكؿ ممكات
اهلل عميؾ في تبميغؾ رسػالة اهلل إلػى النػاس تػالكة مػا يػكحى إليػؾ مػف ربػؾ فػي

كتابػػػه الػػػذم بػػػيف يػػػديؾ

(ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ) فػػػ ف مػػػا جػػػا فيػػػه مػػػف مبػػػادئ

ككمػػايا اليتغيػػر كال ينسػػخ بحػػاؿ  .فهػػى مػػف حكػػيـ عمػػيـ تتفػػؽ مػػع الطبػػا ع
البشرية فػي كػؿ زمػاف ككػؿ مكػاف كاخبػار القػرآف هنػا بأنػه ال مبػدؿ لكممػات اهلل
ُ  -تفسير القرآف الحكيـ لألستاذ اإلماـ محمد عبد تاليؼ السيد محمد رشيد رضا منشئ
المنار جُ ُْٔ /كما بعدها ط /المنار الثانية ُّٔٔهػ ُْٕٗ /ـ .

ِ  -تاريخ التشريع اإلسالمي لمشيخ محمد الخضرم بؾ صُٗ ط /دار الفكر الثامنة
ُّٕٖ هػُٕٗٔ /ـ

ّ  -أمكؿ الفقه لمشيخ محمد الخضرم صَِٓ ط /المكتبة التجارية الكبرل بممر بدكف
تاريخ
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يضػػع مسػػألة النسػػخ فػػي الق ػرآف مكضػػع المراجعػػة كاعػػادة النظػػر فيمػػا قيػػؿ إنػػه
منسكخ "(ُ) ككذلؾ فعؿ الشيخ عبد الكريـ الخطيب حيػث عقػد بابػان فػي كتابػه
ا"إلعجاز في دراسات السابقيف كأخذ يفسر قكله تعػالى :

ﭽ ﭒﭓﭔﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ بػػػػػػػػػنفس

منهج األستاذ اإلماـ  ،ثػـ تعػرض آليػات قيػؿ بنسػخها كبػيف أف القػكؿ بنسػخها
يؤثر سمبان عمي النص القرآني كعمى المجتمع الذم يعيش في ظؿ اإلسالـ كفػي
نهاية الباب قاؿ " كهكذا لك تدبرنا اآليات التي قيؿ إنها منسكخة  ،كفهمنا كجه
الحكمة فيها – لك فعمنا لما كجدنا في الكتاب الكريـ آيػة كاحػدة ال تعطػي حكمػان
ػدل كرحم ػ نة  ،كنػػك ارن.
 ،أك تضػػف بػػالخير الكثيػػر الػػذم نزلػػت بػػه مػػف السػػما هػ ن
"(ِ) .
كمف هؤال أيضان الشيخ محمػد الغزالػى حيػث عقػد فمػالن فػي كتابػه" نظػرات فػي
القػرآف " حػػكؿ النسػػخ فقػاؿ " هػػؿ فػػي القػرآف آيػػات معطمػػة األحكػاـ  ،بقيػػت فػػي
الممحؼ لمذكرل كالتاريخ كما يقكلكف "  ،ثـ قاؿ  " :مف المسػمميف مػف يػركف
هػػذا ال ػرأم حػػيف يقكلػػكف بالناسػػخ كالمنسػػكخ " عمػػى أسػػاس أف الناسػػخ األخيػػر
أبطػػؿ مػػا مػػدر قبمػػه مػػف أحكػػاـ " كهػػـ يمجػػأكف إلػػى هػػذا الفهػػـ إعمػػاالن لمػػنص
األخيػر  ،كدفعػان لمػػا يتػػكهـ مػػف تنػاقض بػػيف ظػكاهر اآلم  .كنحػػف ال نميػػؿ إلػػى
المسػػير مػػع هػػذا االتجػػا  ،بػػؿ ال نػػرل ضػػركرة لألخػػذ بػػه كسػػنرل عنػػد تحقيػػؽ
المكضػكع أف التنػاقض المتػػكهـ ال محػؿ لػػه كأف التشػريعات النازلػة فػػي أمػر مػػا
مرتبػػة ترتيبػان دقيقػان بحيػػث تنفػػرد كػػؿ آيػػة بالعمػػؿ فػػي المجػػاؿ المهيػػأ لهػػا  .فػ ذا
ذهػػب هػػذا المجػػاؿ كجػػا غيػػر تمقفتػػه آيػػة أخػػرل بتكجيػػه يناسػػبه كهكػػذا ،.....
فهؿ هذا التدرج في التشريع يسمى نسخان ؟"(ّ) ثـ نقؿ الشيخ ما ذكػر اإلمػاـ
ُ  -تفسير سكرة الكهؼ لمدكتكر محمد البهي ص ُٕ مكتبة كهبة

ِ  -اإلعجاز في دراسات السابقيف دراسة كاشفة لخما ص البالغة العربية كمعاييرها
لألستاذ  /عبد الكريـ الخطيب ص ِْٗ ط /دار الفكر العربي الطبعة األكلى ُْٕٗـ

ّ  -نظرات في القرآف لمشيخ محمد الغزالي صُْٗ ط /شركة نهضة ممر لمنشر
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محمػػد عبػػد فػػي النقػػؿ السػػابؽ لػػؾ كزاد عميػػه كنقػػؿ مػػا ذكػػر الشػػيخ الخضػػرم
كعالج بعض اآليات كأثبت أنها مف قبيؿ التدرج في التشريع كليست مف النسخ
في شيئ كلقد كانت هذ اآل ار مف مدرسة الشيخ محمػد عبػد فػي ثنايػا الكتػب
كلقػػد أخػػذت دراسػػة عػػدـ قبػػكؿ النسػػخ تتسػػع ،كذلػػؾ مػػف خػػالؿ كتابػػة المؤلفػػات
التي تحمؿ رفض النسخ فكاف كتاب " عبد المتعاؿ الجبرم" "النسخ في الشريعة
كما أفهمه "(ُ) كاف مف ضمف ما خمص إليه في هذا الكتاب هك رؤية القدامى
المنكريف لمنسخ كهي أف النسخ خالؼ األمؿ لعدـ كركد نص قطعي يدؿ عميه
كهػك يي ىنحػػى مػا اسػػتدؿ بػه الجمهػػكر مػف آيػػة البقػرة ذاهبػان مػذهب الشػػيخ محمػػد
عبد في ذلؾ  ،كما خمػص إلػى أف النسػخ بدعػة كأنػه يفضػي إلػى البػدا .كقػد
أىتٍ ىبع الدكتكر عبد المتعاؿ الجبرم مؤلفه هذا بمؤلؼ آخر تحت عنكاف " ال نسخ
في القرآف لماذا ؟ " نعػى فيػه أيضػان عمػى القػا ميف بالنسػخ كتحػت عنػكاف " ال
نسخ في القرآف" ألؼ الدكتكر "أحمد حجازم السػقا "(ِ) كتابػان قػاؿ فػي مقدمتػه
كغرضي مف هذا الكتاب .
إثبات أف القرآف الكريـ قد نسػخ األحكػاـ العمميػة فػي التػكراة ،كأف نسػخ شػريعة
لشريعة جا ز عقالن كنقالن ككاقع فعالن .
كأف الهدؼ مف نػزكؿ القػرآف الكػريـ تخفيػؼ األحكػاـ العمميػة عمػى النػاس ،كأف
القرآف الكريـ آياته محكمة النسخ فيها ز ككؿ آية مف آياته يجػب عمػى النػاس
أف يقرأكها كأف يعممكا بها ،كأف هذا الكتاب المتداكؿ فػي أيػدم النػاس اآلف هػك
الذم نزؿ به الركح القدس عمى النبي  كما كاف قد نزؿ شي غير كنسػخ ،

كالتكزيع الطبعة السادسة ََِٓـ
ُ  -عالـ ممرم تتممذ في األزهر كتخرج مف دار العمكـ كحمؿ عمى الدكتك ار في
الدراسات اإلسالمية كهاج إلى أمريكا الشمالية لمدعكة إلى اهلل ( مكقع إخكاف أكف

اليف ) كقد طبعت كتابه مكتبة كهبه .

ِ  -حامؿ عمى الدكتك ار مف جامعة األزهر في كمية أمكؿ كعمؿ في بعض الجامعات
العربية طبع كتابه في دار الفكر العربي عاـ ُّٖٗق ُٕٖٗ/ـ
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أك نزؿ شي كضاع " (ُ) كفي نظرم أف هذا الكتػاب تحػددت معالمػه كطريقػة
عرضػػه مػػف خػػالؿ مػػا ذكػػر المؤلػػؼ مػػف غرضػػه فقػػد كانػػت فكرتػػه يبػػدك عميهػػا
التعمب دكف حيدة لدراسة المكضػكع لػذلؾ جػا فػي نهايػة كتابػه " إننػي أدعػك
العمما كالفالسفة  ،ككؿ بمػير فػي ديػف اهلل أف يهتمػكا بهػذ القضػية الخطيػرة
اهتمػػامهـ بحاضػػرهـ كمس ػتقبمهـ  .يجػػب أف ينكػػركا النسػػخ فػػي الق ػرآف  .العػػف
غير دليؿ  ،بؿ بدليؿ كليكثركا مف الكتابة في هذا المكضكع لعؿ كاتبان أف يكػكف
أسهؿ عبارة مف كاتب أك أقكل حجة فتعـ الفا دة "(ِ)
كهناؾ كتػب أخػرل كدراسػات حػكؿ هػذا المكضػكع كلكنهػا تػدكر فػي نفػس الفمػؾ
منهػػا كتػػاب الػػدكتكر محمػػد عمػػارة " حقػػا ؽ كشػػبهات حػػكؿ معنػػى النسػػخ "(ّ)
نفى فيه فكرة اإلبطاؿ بالنسبة لمنسخ كنحا منحى اإلثبػات (النقػؿ )لمنسػخ معػكالن
فػػي ذلػػؾ عمػػى معػػاجـ المغػػة كهنػػاؾ الػػدكتكر  /طػػه جػػابر العم ػكاني فػػي بحثػػيف
أكلهما " نحك مكقؼ قرآني مف النسخ " كالثاني " النسػخ لػيس تحريفػا لمقػرآف "
فيهما يذهب إلى تسمية النسخ تخميما كتقييدا كأف السبب في القكؿ بالنسػخ
هك عدـ النظر إلى الكحػدة البنا يػة لمقػرآف الكػريـ كدعػا فػي بحثػه األخيػر إلػى
رفػػع مكضػػكع النسػػخ مػػف بػرامج التعمػػيـ  ،ككػػذلؾ الػػدكتكر زيػػاد الػػدغاميف الػػذم
ادعػػػى أف النسػػػخ دعػػػكل نالػػػت مػػػف قداسػػػة القػػػرآف كاتهمتػػػه بكقػػػكع التعػػػارض
الحقيقػػي فػػي بحثػػه المعنػػكف بػػػ "دعػػكل النسػػخ فػػي الق ػرآف فػػي ضػػك كاقعيػػة
الخطاب القرآني كبمثؿ قكله قاؿ جاسر عكدة " نقد نظرية النسخ" كغير هؤال
كثير يثيركف هذ الػدعاكل ،كهنػاؾ دراسػات كردكد عمػى كػؿ هػؤال ممػف أنكػر
النسخ أك سما بغير اسمه .
تعقيب

ُ  -ال نسخ في القرآف د /أحمد حجازم السقا صٔ ط /دار الفكر العربي القاهرة األكلى
ُّٖٗهػ ُٕٖٗ /ـ

ِ  -المرجع السابؽ ص ِّّ
ّ  -طبعته دار السالـ بالقاهرة في عاـ ََُِ
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بعد هذا العرض لمكقػؼ المنكػريف لمنسػخ الرافضػيف لػه أقػكؿ :نحػف ال ننكػر أف
فػػى الق ػرآف نسػػخان ،فالنسػػخ مكجػػكد فػػى الق ػرآف بػػيف نػػدرة مػػف اآليػػات ،كبعػػض
العمما يحمرها فيما يقؿ عف أمابع اليػد الكاحػدة كجمهػكر الفقهػا  ،كعممػا
األمكؿ يقركنه بال حرج ،كقد خممػكا لمنسػخ فمػكالن مسػهبة فػى مؤلفػاتهـ ك
قؿ مف لـ يذكر منهـ قدما كمحدثيف  ،كالذل ننكر أف يككف كجكد النسخ فػى
القرآف عيبان أك قدحان فى ككنه كتابان منزالن مف عند اهلل  ،كلـ يؤثر عف المػحابة
أك التػػابعيف خػػالؼ فػػي هػػذ القضػػية كقػػد كػػانكا أقػػدر عمػػى فهػػـ دالالت الق ػرآف
لقربهـ مف كقا ع نػزكؿ الػكحي كال أظػف أف هػذ القضػية كانػت بعيػدة بحيػث ال
يحتكيها زمانهـ كال يحتمؿ كقػكع الكػالـ فيهػا حيػث كقػع مػف األحػداث مػا يجعػؿ
المكضكع يفتح إال أف المفهكـ كػاف كاضػحان غيػر كمتػبس كلػـ يكػف حمػكله مػف
الغضاضة التي تجعمهـ يرتابكف كلك ارتابكا لسألكا كهاؾ بعضان مف األمثمة التػي
تبيف كضكح المفهكـ دكف غضاضة في حمكله .
ىف النبػي  مػمى
في مسند أحمد مف حػديث عبػد الػرحمف بػف أبػزم عػف أبيػه أ َّ
ػكؿ
س ى
في ا ٍلفى ٍج ًر فىتىىر ىؾ ى
آي نة فمما ممى قاؿ أفي ا ٍلقى ٍكًـ أبػي بػف ىك ٍع وػب قػاؿ أبػي يػا ىر ي
ً ً
سيتي ىها"(ُ) إنني الأفهػـ مػف قػكؿ أبػي
سيتى ىها قاؿ ين ّْ
آي ية ىك ىذا ىك ىك ىذا أك ين ّْ
المَّه ينس ىخ ٍت ى
" يا رس ى ً ً
سػيتي ىها " إال
آي ية " إال الرفع ككذلؾ مػف قػكؿ النبػي  " ين ّْ
كؿ المَّه ينس ىخ ٍت ى
ى ي
هذا المعنى.
ك جا في محيح البخارم عف س ًع ً
يد بف يج ىب ٍي ور عػف بػف ىعب و
َّػاس قػاؿ :قػاؿ يع ىم يػر
ى
ً
اؾ أ َّ
ٍضا ىنا ىعمً ّّي ىكًا َّنا لى ىن ىدعي مف قى ٍػكؿ أ ىيبػي ىكىذ ى
ىف أ ىيبيِّػا يقػكؿ ىال أ ىىدعي
 أىق ىٍر يؤىنا أ ىيب ّّي ىكأىق ى
س ًم ٍعتي يه مف رسكؿ المَّ ًه  كقد قػاؿ اهلل تى ىعػالىى :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
شي ا ى
ُ  -مسند أحمد بف حنبؿ الشيباني جّ  َْٕ/حديث رقـ (َُّْٓ) حديث عبد الرحمف
بف أبزل الخزاعي ط /مؤسسة قرطبة ممر بدكف تاريخ  ،سنف النسا ي الكبرل أحمد

بف شعيب النسا ي جٓ  ٕٓ/حديث رقـ (َِْٖ) ط /دار الكتب العممية بيركت

ُُُْق ُُٗٗ /ـ األكلى تحقيؽ د /عبد الغفار سميماف البندارم كسيد كسركم
حسف .
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ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ (ُ)  .كال أفهـ مف

هذا النص إال أف أبيان كاف مالزمان لرسكؿ اهلل فهك مف أقػدر النػاس عمػى معرفػة
الناسخ كالمنسكخ .
ً
ػهاب قػاؿ أخبرنػي يع ىب ٍي يػد المَّػه بػف عبػد المَّػه
كفي محيح اإلماـ مسمـ عف بف ش ى
بف يعتٍ ىبة أ َّىنه سمع ىعبد المَّه بف ىعبَّاس يقكؿ قاؿ يع ىمر بف ا ٍل ىخطَّاب كهػك ىجػالًس
ً
ػاب
ث يم ىح َّم ندا ً با ٍل ىح ّْ
عمى ًم ٍن ىب ًر رسكؿ المَّ ًه  إً َّف المَّ ىه قد ىب ىع ى
ؽ ىكأى ٍن ىػز ىؿ عميػه ا ٍلكتى ى
فى ىك ى ً
اهػا فى ىػر ىج ىـ رسػكؿ المَّ ًػه 
آي ية َّ
اها ىك ىع ىق ٍم ىن ى
اها ىك ىك ىع ٍي ىن ى
الر ٍجًـ قى ىأٍر ىن ى
اف م َّما أيٍن ًز ىؿ عميه ى
ػاؿ ًب َّ
الن ً
ػكؿ قىا ً ػ هؿ مػا ىن ًجػ يػد الػ َّػر ٍج ىـ فػػي
ىك ىر ىج ٍم ىنػا ىب ٍعػ ىػد ي فىأ ٍ
ىف ىيقيػ ى
شػػى إف طىػ ى
ىخ ى
ػاف أ ٍ
ػاس ىزىمػ ه
ضمُّكا ًبتىػرًؾ فى ًر ى و
اب المَّ ًه فىي ً
الػر ٍجـ فػي ًكتى ً
ًكتى ً
ػاب المَّ ًػه ىح ّّ
ػؽ عمػى
ى
ٍ
يضػة أى ٍن ىزلى ىهػا اهلل ىكًا َّف َّ ى
الن ً
الر ىج ً
ػػت ا ٍل ىب ّْي ىنػػ ية أك كػػاف ا ٍل ىح ىبػػ يؿ أك
ػػف مػػف ّْ
ام ٍ
م ى
مػػف ىزىنػػى إذا أ ٍ
ػػاؿ ىك ّْ ى
ىح ى
سػػا إذا قى ى
اؼ "(ِ) إنني الافهـ مف هػذا األثػر عػف أميػر المػؤمنيف إال نسػخ الػتالكة
ًاال ٍع ًت ىر ي
كبقػػا الحكػػـ كال معنػػى غيػػر ذلػػؾ ،فهػػذ اآلثػػار تػػدفع القػػكؿ ب نكػػار النسػػخ كال
يمكػف أف نحمػػؿ األلفػػاظ مػا ال تحتمػػؿ بمعنػػى أف يقػػاؿ المػراد البيػػاف  ،كلػػـ يكػػف

القدما مف المفسريف بعديف عف هذا الفهػـ عنػد تعرضػهـ لقكلػه تعػالى  :ﭽ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭼ البقرة  َُٔ :فهذا ابف جرير الطبرم يقكؿ  ":يعني جؿ ثناؤ بقكله (:ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ) ما ننقؿ مف حكـ آية إلى غير فنبدلػه كنغيػر  ،كذلػؾ أف يحػكؿ
الحالؿ حراما كالحراـ حالال كالمباح محظك ار كالمحظػكر مباحػا كال يكػكف ذلػؾ إال
في األمر كالنهي كالحظر كاإلطالؽ كالمنع كاإلباحة فأما األخبار فال يكػكف فيهػا
ناسخ كال منسكخ "(ّ)

ُ  -محيح اإلماـ محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل البخارم الجعفي ؾ  /التفسير باب قكله
تعالى ( ما ننسخ مف آية ) ط /دار ابف كثير اليمامة بيركت َُْٕ ق ُٖٕٗ /ـ

تحقيؽ د /ممطفى ديب البغا .

ِ  -محيح اإلماـ مسمـ بف الحجاج ؾ/الحدكد باب رجـ الثيب الزاني جّ ُُّٕ/
ّ  -تفسير الطبرم جُْٕٓ/
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كمف مدرسة االعتزاؿ يقكؿ الزمخشرم " كنسخ اآلية إزالتها ب بداؿ أخرل مكانها
كانساخها األمر بنسخها كهك اف يأمر جبريؿ عميه السالـ بأف يجعمها منسكخة
باإلعالـ بنسخها "(ُ)

ككػػػذلؾ عنػػػد تعرضػػػهـ لقكلػػػه تعػػػالى :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ النحؿَُُ :

يقكؿ اإلماـ الطبرم" :كاذا نسػخنا حكػـ آيػة فأبػدلنا مكانػه حكػـ أخػرل كاهلل أعمػـ
بمػػا ينػػزؿ يقػػكؿ كاهلل أعمػػـ بالػػذم هػػك أمػػمح لخمقػػه فيمػػا يبػػدؿ كيغيػػر مػػف
أحكامه"ِ كيقكؿ اإلماـ الرازم  ":كمعنى التبديؿ  ،رفع الشي مع كضػع غيػر
مكانه  .كتبديؿ اآليػة رفعهػا ب يػة أخػرل غيرهػا  ،كهػك نسػخها ب يػة سػكاها"(ّ)
كيقػػكؿ اإلمػػاـ الزمخشػػرم  " :تبػػديؿ اآليػػة مكػػاف اآليػػة  :هػػك النسػػخ"(ْ) كهكػػذا
نرل أف المفسريف ممف نقمنا لؾ كالمهـ كهك هك ما قاله غيػرهـ فػي االسػتدالؿ
بػػػاآليتيف عمػػػى جػػػكاز النسػػػخ ككقكعػػػه ممػػػا يعػػػد إجماعػػػان كاتفاقػػػان .فالناسػػػخ
كالمنسكخ فى القرآف ،كاف إحدل السػمات التربكيػة كالتشػريعية ،فػى فتػرة نػزكؿ
القرآف ،الذل ظػؿ يربػى األمػة ،كينتقػؿ بهػا مػف طػكر إلػى طػكر ،كفػؽ إرادة اهلل
الحكيـ ،الذل يعمـ المفسد مف المممح ،كهك العزيز الحكيـ  ،كاف إنكػار النسػخ
عمى إطالقه كالتشكيؾ في حقيقته أمر نرفضه نعـ قد نختمؼ في الرؤية فيقػكؿ
أحدنا هذ االية منسكخة كيقكؿ غيرنا ليسػت كػذلؾ ككػؿ يػدلؿ عمػى مػدعاة مػع
كجكد األثر في ذلؾ  .نعـ قد نختمػؼ فػي تفريعػات حػكؿ النسػخ فيقػكؿ الػبعض
إف السنة ال تنسخ القرآف أك أنه اليجكز نسخ الحكػـ قبػؿ الػتمكف مػف الفعػؿ أك
غير ذلؾ مما امتألت به كتب األمكؿ في هذا المكضػكع  ،أمػا أف ننكػر النسػخ
ُ  -الكشاؼ عف حقا ؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجك التأكيؿ ألبي القاسـ محمكد بف
عمر الزمخشرم جُ  َُِ/ط /دار إحيا التراث بيركت تحقيؽ عبد الرزاؽ المهدم .

ِ  -تفسير الطبرم جُْ ُٕٔ /
ّ  -التفسير الكبير جَِ ّٗ/
ْ  -الكشاؼ جِ ِٓٗ/
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كمية فذلؾ ما ال يرضا جماعة العمما مف المسػمميف نظػ ارن لكضػكح الداللػة فػي
الج ػكاز كالكقػػكع  ،كال يخالجنػػؾ الشػػؾ حػػيف تػػرل قامػػات كبيػػرة تػػتكمـ ف ػي هػػذ
المكضكع كترفضه ؛ فالمػكاب جػانبهـ فػي هػذا  ،كمػا أننػا ال ينبغػي أف ننسػاؽ
ك ار ما يسمى بالق ار ات الحديثة المعامرة لمنص القرآني فكػـ ىج ٌػر ٍت عمينػا مػف
الشطحات ما أكقعنا في كيميات شكككا بهػا فػي فهػـ األكلػيف  ،كخمكمػان فػي
فهمهـ لمدالالت المغكية لمنص ؛ كلكف ال يشؾ ذك مسكة مػف عقػؿ أف عمما نػا
األكا ؿ كانكا أعمػؽ نظػرة كأحكػـ فكػرة كقػد بػذلكا المهػج فػي فهػـ القػرآف كنحػف
نػػديف لهػػـ بالفضػػؿ  ،كمػػا ال ينبغػػي التعكيػػؿ عمػػى الداللػػة المغكيػػة المطمقػػة دكف
النظر إلى ما عداها مف الكاقع كالحاؿ .
كسكؼ نعرض في المبحث التالي دراسة آليات قيؿ بنسخها كنناقشها.
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المبحث الثاني
نماذج لبعض اآليات التي قيؿ فيها بالنسخ

مدخؿ
ينبغي أف ننبه إلػى أف إعمػاؿ النمػكص كمهػا أكلػى مػف إهمػاؿ الػبعض كالعمػؿ
بػػاألخر كعمػػى ذلػػؾ فػػالقكؿ بالنسػػخ ضػػركرة نقػػكؿ بهػػا عنػػد تعػػذر الجمػػع بػػيف
اآليات كذلؾ عند كجكد التعارض ا الذل يحمؿ عند تكارد أمريف مختمفيف عمى
محػؿ كاحػد كمتػى أمكػػف الجمػع بحمػؿ كػػؿ نػص عمػى محػػؿ مختمػؼ كػاف أكلػػى
كعمى ذلؾ نسير في دراسػة بعػض اآليػات التػي قيػؿ فيهػا بالنسػخ كقػد أخػذتها
مف كتاب مناهؿ العرفاف لمشيخ الزرقاني رحمه اهلل فنقكؿ كباهلل التكفيؽ:

قكله تعالى :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﭼ البق ر ة ٣٣٣

قيػػؿ إنهػػا منسػػكخة بقكلػػه  :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﭼ البق ر ة  ٣٧٧ألف اآليػػة األكلػػى

تفيد جكاز استقباؿ غيػر المسػجد الحػراـ فػي المػالة ألف كػؿ الجهػات هلل تعػالى
كلػػػيس سػػػبحانه فػػػي جهػػػة محػػػددة كاآليػػػة الثانيػػػة تفيػػػد كجػػػكب اسػػػتقباؿ جهػػػة
المسجد الحراـ كال تجكز غير .
كينبغػػى أف نمحػػظ أمػ ارن مهمػػا فػػي اآليتػػيف كهػػك أف اآليػػة األكلػػى لػػـ تثبػػت حكمػان
كاألخرل رفعته بمعنػى هػؿ آيػة  ﮔ ﮕ ﮖﮗ  ..اآلية  أباحػت لممسػمميف

حريػػة التكجػػه ثػػـ جػػا ت اآليػػة الثانيػػة فحظػػرت عمػػيهـ جميػػع الجهػػات إال جهػػة
المسجد الحراـ  ،أقػكؿ لػك كػاف الكاقػع كػذلؾ لكجػب القػكؿ بالنسػخ كلكػف الكاقػع
غير ذلؾ فمػا نقػؿ إلينػا أف المسػمميف فػي بدايػة عهػدهـ كػانكا أحػ ار ارن يتكجهػكف
حيثمػػا شػػا كا كحسػػبما اتفػػؽ كلكػػف المنقػػكؿ أف المسػػمميف كػػانكا يتكجهػػكف إلػػى
بيت المقدس بدليؿ قكله تعالى :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ البقػػرةُِْ :

فمفػػظ قبمػػتهـ يػػدؿ عمػػى كجػػكد قبمػػة محػػددة ال شػػا عة فػػي الجهػػات كمهػػا كلػػذلؾ
اختار العمما اإلحكاـ في هذ اآلية لعػدـ كجػكد التعارض.كسػياؽ اآليػات يحػتـ
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القكؿ باإلحكاـ فقبؿ هذ اآليػة يقػكؿ سػبحانه :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﭼ

البقرة ُُْ :كالمعنى أنه إذا منعتـ مف المساجد فممكا أينما كنػتـ متػكجهيف
لمقبمة التى أمرتـ بها.
قاؿ األلكسي " :فثـ كجه اهلل أل فهناؾ جهتػه سػبحانه التػى أمػرتـ بهػا فػ ذان ػػػ
مكاف التكلية – ال يختص بمسجد دكف مسجد كال مكػاف دكف مكػاف" (ُ) كقيػؿ

بؿ اآلية نزلت حيف طعػف اليهػكد عمػى المسػمميف فػي تحكيػؿ القبمػة كقػالكا  ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ  قػػاؿ الزرقػػانى  :كالمعنػػى  :إف اآلفػػاؽ كمهػػا هلل سػػبحانه

كليس له سبحانه جهة محددة كاذف فمه أف يأمر عبػاد باسػتقباؿ مػا شػا مػف
الجهات في المالة كله أف يحكلهـ مف جهة إلى جهة كهذا المعنى ال يتعػارض
كأف يػػأمر اهلل تعػػالى عبػػاد كجكب ػان باسػػتقباؿ الكعبػػة دكف غيرهػػا بعػػد أف أمػػرهـ
باستقباؿ بيت المقدس كحيث ال تعارض فال نسخ  ،بؿ اآليتاف محكمتاف كيؤيػد

إحكاـ هذ اآلية أف جممة  ﮔ ﮕ ﮖﮗ  كردت بنمها في سػياؽ اآليػات

النازلة فػي التحكيػؿ إلػى الكعبػة ردان عمػى مػف طعنػكا فيػه  .قػاؿ تعػالى  ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ  كبعضهـ

يمنػػع التعػػارض كيػػدفع النسػػخ بػػأف آيػػة  ﮔ ﮕ ﮖ  تفيػػد جػكاز التكجػػه

إلى غير الكعبة في خمكص مالة النافمة سف ارن عمى الدابة كيقػكؿ  :إف الحكػـ
باؽ لـ ينسخ كاآلية الثانية تفيػد كجػكب اسػتقباؿ الكعبػة فػي الف ار ض.كبعضػهـ
يحمػؿ اآليػة األكلػى عمػى التكجػه فػي الػدعا كالثانيػة عمػى التكجػه فػي المػػالة
كاذف ال تعارض عمى هذيف االحتماليف كحيث ال تعارض فال نسخ )2(" .
ُ  -ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني ألبي الفضؿ شهاب الديف

السيد محمكد األلكسي البغدادم جُ ص ّٓٔ ط /دار إحيا التراث العربي بيركت

بدكف تاريخ .

ِ  -مناهؿ العرفاف جِ ص ُْٖ كما بعدها .
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قكلػػػػه تعػػػػالى :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ البقرة َُٖ :ف نها تفيد أف الكمػية
لمكالديف كاألقربيف فرض محتكـ كهذا يعارض آيات المكاريث التى حددت أنمبة
كؿ كارث كلـ تتركه إلى اختيار المكرث ككذلؾ تتعارض آية الكمػية مػع حػديث
" ال كمية لكارث" (ُ) اختار بعض المفسريف النسخ ككػذلؾ الشػيخ الزرقػانى
فقاؿ " :الحؽ أف هذ اآلية منسكخة كأف ناسػخها آيػات المكاريػث ألف الكالػديف
– كقػػد جػػا ذكرهمػػا فػػي اآليػػة – ال يحرمػػاف مػػف المي ػراث بحػػاؿ  ،ثػػـ إف أدلػػة
السنة متػكافرة عمػى عػدـ جػكاز الكمػية لػكارث محافظػة عمػى كتمػة الػكارثيف أف
تتفتػػػت كحمايػػػة لمػػػرحـ مػػػف القطيعػػػة التػػػى نػػػرل آثارهػػػا السػػػي ة بػػػيف مػػػف زيػػػف
الشػػيطاف لمػػكرثهـ أف يػػزرع شػػجرة الضػػغينة قبػػؿ مكتػػه بمفاضػػمته بيػػنهـ فػػي
الميراث عف طريؽ الكمية )ِ(".
كعنػػد إمعػػاف النظػػر نجػػد أف اآليػػة أكلػػى باإلحكػػاـ مػػف النسػػخ فظاهرهػػا العمػػكـ
كمعناها الخمكص في الكالديف المذيف ال يرثاف كالكافريف كالعبديف كفي القرابػة
غيػػر الكرثػػة قالػػه الضػػحاؾ كطػػاكس كالحسػػف كاختػػار الطبػػرم كعػػف الزهػػرل أف
الكمية كاجبة فيما قؿ أك كثر كقاؿ ابف المنذر  :أجمع كؿ مف يحفظ عنػه مػف
أهػؿ العمػـ عمػى أف الكمػية لمكالػديف المػذيف ال يرثػاف كاألقربػا الػذيف ال يرثػكف
جا زة"(ّ) كلـ يكافؽ عمى القكؿ بالنسخ اإلماـ البيضػاكل حيػث قاؿ":ككػاف هػذا
الحكـ فػي بػد اإلسػالـ فنسػخ ب يػة المكاريػث كبقكلػه (" :)إف اهلل أعطػى كػؿ
ذل حؽ حقه أال ال كمػية لػكارث" كفيػه نظػر ألف آيػة المكاريػث ال تعارضػه بػؿ
تؤكد حيث إنها تدؿ عمى تقديـ الكمية مطمقان ،كالكمية هى ما أكمى به اهلل
مػػف تكريػػث الكالػػديف كاألقػػربيف بقكلػػه  :ﭽﮓ ﮔ ﭼ النسػػا ُُ :

ُ  -محيح البخارل ج ّ ص ََُٖ باب ال كمية لكارث كتاب الكمايا
ِ  -مناهؿ العرفاف ج ِ ص ُٖٓ

ّ  -الجامع ألحكاـ القرآف لإلماـ القرطبي جِ ص ِٓٔ

أك
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ب يما المحتضػر لهػـ بتػكفير مػا أكمػي بػه اهلل عمػيهـ بػالمعركؼ بالعػدؿ فػال
يفضؿ الغنى كال يتجاكز الثمث"(ُ)
كعميه فالقكؿ باإلحكاـ لاية أكلى كتككف الكمية لألقارب غير الكرثة أكلى مف
الكمية لغير األقارب .

قكله سبحانه ﭽ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ البقرة ُْٖ :بعض العمما يرم

أف اآلية محكمة لـ يدخمها نسخ كأف " ال " مقدرة كالمعنى :أف الذم ال يطيقػكف
المػػياـ أل ال يسػػتطيعكف مف"المػػريض ،كالشػػيخ الكبيػػر" فػػيطعـ عػػف كػػؿ يػػكـ
مسكيف كالحؽ أف اآلية بعد دراستها نفهـ أنها نسخت باآلية بعدها ألف المعنى
المتبادر مف اآلية أف مف يستطيع المكـ فالمياـ خير له كيجػكز لػه أف يطعػـ

مسػكينان عػػف كػػؿ يػػكـ  ،ثػػـ جػػا قػػكؿ اهلل بعػػدها ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ 
البقػرة ُٖٓ :فأكجػب المػياـ عمػى المػحيح المقػيـ كأبقػي حكػـ الشػيخ الكبيػر
كقد ركل اإلماـ البخػارل فػي مػحيحه ذلػؾ بسػند عػف ابػف عمػر أنػه قػ أر فديػة
طعاـ مسكيف قاؿ هى منسكخة.

كركل كػػذلؾ عػػف سػػممة بػػف األكػػكع قػػاؿ لمػػا نزلػػت  ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆﮇ  كػػاف مػػف أراد أف يفطػػر كيفتػػدل حتػػى نزلػػت اآليػػة التػػي بعػػدها
فنسػػختها" (ِ) كقػػد أشػػار اإلمػػاـ السػػيكطى إلػػى الػػرأييف فقػػاؿ :قيػػؿ منسػػكخة
بقكله  :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ  كقيؿ محكمة ك "ال" مقدرة "(ّ)كلكنى

ُ  -أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لإلماـ نامر الديف أبك الخير عبد اهلل بف أبي القاسـ عمر
بف محمد بف أبي الحسف عمي البيضاكل جُ ص ْٗٓ كما بعدها ط /دار الفكر

بيركت بدكف تاريخ .

ِ  -محيح البخارل جْ ص ُّٖٔ ؾ التفسير باب قكله أيامان معدكدات

ّ  -االتقاف في عمكـ القرآف لإلماـ جالؿ الديف عبد الرحمف السيكطي جّ ص َٔ ط/
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أقكؿ مع الشيخ الزرقػانى " كيػرد هػذا الػرأم أم القػكؿ باإلحكػاـ أنػه مبنػى عمػى
تقدير محذكؼ كال ريب أف الحذؼ خالؼ األمؿ"(ُ)

 -4ﭧﭨ ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭼ البقػػػرةُِٕ :

ف نها تفيد حرمة القتاؿ في الشهر الحراـ ،كقد رأم بعػض العممػا أنهػا منسػكخة

بقكله تعالى :ﭽﯡﯢ ﯣ ﭼ التكبة ّٔ :ككجػه الداللػة :أف

آيػػة ﭽﯡﯢ ﯣﭼ أفػػادت اإلذف بقتػػاؿ المشػػركيف عمكمػػا،
كالعمكـ في األشخاص يستمزـ العمكـ في األزمػاف كقيػؿ إف النسػخ لػـ يقػع بهػذ

اآلية إنما كقع بقكله سبحانه :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ التكبةٓ :

ف ف عمكـ األمكنة يسػتمزـ عمػكـ األزمنػة  ،هػذا مػا قالػه جمهػكر العممػا عػدا
عطا رحمػه اهلل  ،كنظػرة سػريعة فػي سػبب نػزكؿ اآليػة تجعمنػا نقػكؿ باإلحكػاـ
كقد ذكر ماحب زاد المسير السبب فقاؿ :هذ اآليػة نزلػت عمػي سػبب كاختمفػكا
فيه عمي قكليف
أحدهما أف النبػي " أقبػؿ هػك كأمػحابه معتمػريف فػي ذم القعػدة كمعهػـ الهػدم
فمدهـ المشػركيف فمػالحهـ نبػي اهلل عمػي أف يرجػع عػنهـ ثػـ يعػكد فػي العػاـ
المقبؿ فيككف بمكة ثالث لياؿ كال يدخمها بسػالح كال يخػرج بأحػد مػف أهػؿ مكػة
فمما كاف العاـ المقبػؿ أقبػؿ هػك كأمػحابه فػدخمكها فػافتخر المشػرككف عميػه إذ
ردك يكـ الحديبية فأقمه اهلل منهـ كأدخمه مكة في الشهر الذم ردك فيه فقػاؿ
"الشهر الحراـ بالشهر الحراـ كالحرمات قماص"
كالثاني :أف مشركي العرب قػالكا لمنبػي  أنهيػت عػف قتالنػا فػي الشػهر الحػراـ
قػػاؿ نعػػـ .كأرادكا أف يفتػػرك فػػي الشػػهر الح ػراـ فيقػػاتمك فيػػه فنزلػػت هػػذ اآليػػة
يقكؿ :إف استحمكا منكـ شي ا في الشهر الحراـ فاستحمكا منهـ مثمه "()2

دار الفكر لبناف ُُْٔهػ ُٗٗٔ /ـ األكلى تحقيؽ سعيد المندكب .

ُ  -مناهؿ العرفاف جِ ص ُٖٔ
ِ  -ازد المسير جُ صَُِ
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أقكؿ :إف سبب النزكؿ يبيف أف اهلل تعالى قاص نبيه ) )مف المشػركيف حيػث

استحمكا الشهر الحراـ كنػككا فيػه قتػاالن فكانػت عمػرة القضػا فػي الشػهر الحػراـ
كنكل ( )كأمحابه إف تعرضكا العتدا أف يردكا هػذا االعتػدا فمػاذا فػي هػذا
المعنى يممح لمنسخ كعمي ذلؾ يككف قكؿ عطا قكيػان ب حكػاـ اآليػة كنفهػـ أف
عمػػػكـ األشػػػخاص فػػػي قكلػػػه تعػػػالى ﭽﯡﯢ ﯣﭼ كعمػػػكـ

األمكنػػة فػػي قكلػػه تعػػالى :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ ال يسػػتمزـ كاحػػد

منهما عمكـ األزمنة ،كاذف فال تعػارض كال نسػخ؛ بػؿ اآليػة األكلػى نبهػت عمػى
العمػػكـ فػػي األشػػخاص كالثانيػػة نبهػػت عمػػي العمػػكـ فػػي األمكنػػة ككالهمػػا غيػػر
منػػاؼ لحرمػػة القتػػاؿ فػػي الشػػهر الح ػراـ ألف عمػػكـ األشػػخاص كعمػػكـ األمكنػػة
يتحققاف في بعض األزماف
المادؽ بما عدا األشهر الحرـ  ،كيؤيد ذلؾ أف حرمة القتػاؿ فػي الشػهر الحػراـ
ال تزاؿ باقية  ،المهـ إال إذا كاف ج از لما هك أشػد منػه ف نػه يجػكز حين ػذ لهػذا

العارض .كما دؿ عمية قكله تعالى في اآلية نفسها ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﭼ البقرة:
ُِٕ)٣( 

 -2قكلػػػػػه تعػػػػػالى ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ البقرة َِْ :ف نها منسػكخة بقكلػه سػبحانه :ﭽﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ البقرةِّْ :

كالمتأمػػؿ فػػي اآليتػػيف يجػػد اختالف ػان فػػي التعبيػػريف فػػاألكلى لػػـ تفػػرض تمػػاـ المػػدة
المحددة ؛ بؿ أتاحت لمنسا الخركج أثنا المدة مادامت تفعؿ فػي نفسػها معركفػان ،
كتأمػػؿ معػػي  ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ُ  -مناهؿ العرفاف جِ صُٕٖ بتمرؼ

 ،فنفػػت
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الجناح أم اإلثـ في الخركج أثنا الحكؿ ممػا يشػير إلػي أف مكثهػا مػدة العػاـ غيػر
كاجب  ،أما اآلية الثانية فأكجبت إتماـ المدة كرتبت نفي الجناح عمي بمكغ األجؿ ال
أثنا ه مما يدؿ عمي أف الخطابيف غيػر كارديػف عمػي محػؿ كاحػد كعميػه فػال تعػارض
كال نسخ.
كعميػػه يمكػػف أف نقػػكؿ إف اآليػػة األكلػػى أكجبػػت عمػػي الرجػػاؿ تخمػػيص نفقػػة عػػاـ
لمزكجػػات بشػػرط أف تمتػػزـ الم ػرأة مسػػكف الزكجيػػة إال إذا خرجػػت أثنا ػػه مػػانعة فػػي
نفسها بالمعركؼ  ،كالثانية أكجبت عمي المرأة أقؿ المدة التي يمكف أف تمكثهػا فػي
بيت الزكجية كعدة ال تمنع فيها أم شي  ،ف ذا انقضت فال جناح عميها في منع
ما تشا بالمعركؼ .

نفهػػـ هػػذ المعػػاني مػػف اإلتيػػاف بػػنفس األلفػػاظ فػػي اآليتػػيف كهػػي قكلػػه تعػػالى  ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ  كلكنه جعؿ هذا المفظ المكرر في اآليتيف
نتيجة كاحدة لشرطيف مختمفيف  ،فبينمػا هػك لايػة األكلػى شػرط مبػاح يتكقػؼ عمػي

فعؿ حر لمنسا حيف قاؿ سبحانه ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ  جعمه شرطا ممزما
في اآلية الثانية فقاؿ  :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ 

قاؿ الزرقانى " :كقيؿ اآلية محكمة كال منافاة بينهػا كبػيف اآليػة الثانيػة ألف األكلػى
فيما إذا كاف هناؾ كمية لمزكجة بذلؾ كلـ تخرج كلـ تتزكج  ،أما الثانية ففي بيػاف
العدة كالمدة التي يجب عميها أف تمكثها كهما مقاماف مختمفاف"
ثـ قاؿ كالمان في غاية الغرابة حيف قاؿ تعقيبػان عمػي مػا سػبؽ قػاؿ  (:كيػرد هػذا بػأف
اآلية األكلى تجعؿ لممتكفى عنها حؽ الخركج فػي أم كقػت كحػؽ الػزكاج كلػـ تحػرـ
عميها شي ا منهما قبؿ أربعة أشهر كعش ار أما الثانيػة فقػد حرمتهمػا كأكجبػت عميهػا
االنتظار دكف خركج كزكاج طكاؿ هذ المدة فالحؽ هك القكؿ بالنسخ)
ككجه الغرابة مف كالمه أنػي أفهػـ منػه أف يقػكؿ قػد أتػى عمػي المسػمميف حػيف مػف
الزمػػاف لػػـ يكػػف فيػػه عػػدة لممػرأة المتػػكفى عنهػػا زكجهػػا كمػػدة التػػربص عػػاـ بمقابمػػة
كمكؿ النفقة كالمتاع ؛ ف ف أرادت المرأة الػزكاج كػاف لهػا ذلػؾ غايػة مػا هنػاؾ أنهػا
لف تحمؿ عمي نفقة المتعة كهذا – لعمر الحؽ -لبعيد فػي الغرابػة أَّىال يكػكف لممػرأة
مدة تعرؼ بها ب ار ة رحمها سكا قمت أـ كثرت كاأل ٍٍكلىى مػا قمنػا سػابقان فػي اآليػة ،
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كمما يؤيد ما قمته ما ركا اإلماـ البخارم في محيحه بسند إلػي مجاهػد  ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ  قاؿ كانت هذ العدة تعتد عنػد أهػؿ زكجهػا كاجبػا فػأنزؿ
اهلل

 ﭫﭬﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶﭷ  قػػاؿ جعػػؿ اهلل تمػػاـ السػػنة سػػبعة أشػػهر كعشػػريف ليمػػة كمػػية إف شػػا ت

سػػػكنت فػػػي كمػػػيتها كاف شػػػا ت خرجػػػت كهػػػك قػػػكؿ اهلل  ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ  فالعدة كما هي كاجب عميها" ()٣

 -3قكلػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﭚ ﭛﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ النساء 46 : 45 :ف نها منسكخة ب ية النكر كهى قكله

تعػػػػػالى  :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ النػػػكرِ :

كذلػػػػؾ

بالنسبة إلى البكر رجالن كاف  ،أك امرأة أما الثيػب مػف الجنسػيف فقػد نسػخ الحكػـ
األكؿ بالنسبة إليهما  ،كأبدؿ بالرجـ الذل دلت عميه اآلية منسكخة التالكة كهػى
الشيخ كالشيخة إذا زنيا فارجمكهما كدلت عميه السنة أيضان.
كالحػؽ أف هػذ اآليػة فيهػا إشػارة لتكقػع حكػـ جديػد عميهػا  ،كذلػؾ نتأممػه فػي قكلػه

تعالى  ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ  ، كنمحظه في قكله ( " )خذكا عنى خذكا عنى قػد
جعػػؿ اهلل لهػػف سػػبيال البكػػر بػػالبكر جمػػد ما ػػة كنفػػي سػػنة كالثيػػب بالثيػػب جمػػد ما ػػة

كف
يف ييتىىكفَّ ٍك ىف ًمن يك ٍـ ىكىي ىذير ى
ُ  -محيح اإلماـ البخارم ج ْ ص ُْٔٔؾ /التفسيرباب ىكالًَّذ ى
أ ٍىزىكاجان .اآلية ، كانظر عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد لمحمد شمس الحؽ العظيـ
آبدم ج ِ ص ُِٗ باب مف رأل التحكؿ لممتكفى عنها زكجها إلي مكاف آخر
ط/دار الكتب العممية بيركت الثانية ُٓٗٗـ
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كالرجـ" ( )1كما دامت اآلية حددت غايػ نة لحكمهػا ؛ فػ ذا جػا ت الغايػة كػاف تفسػي ارن
لمجمؿ هذ اآلية كعميه فال تعارض بيف اآليتيف  ،كاذا لػـ يكجػد التعػارض لػـ يكجػد
النسخ.
قػػاؿ القرطبػػي  :كاختمػػؼ العممػػا هػػؿ كػػاف هػػذا السػػجف حػػدان أك تكعػػدان بالحػػد عمػػى
قكليف  :أحدهما  :أنه تكعد بالحد  ،كالثانى أنه حػد قالػه ابػف عبػاس كالحسػف  ،زاد
ابف زيد  :كأنهـ منعػكا مػف النكػاح حتػى يمكتػكا عقكبػة لهػـ حػيف طمبػكا النكػاح مػف
غير كجهة كهذا يدؿ عمى أنه كاف حدان بؿ أشد غير أف ذلؾ الحكـ كاف ممدكدان إلػى
غاية كهى األذل في اآلية األخرل كقػاؿ ( " )خػذكا عنػى قػد جعػؿ اهلل لهػف سػبيالن
البكر بالبكر جمد ما ة كتغريب عاـ كالثيب بالثيب جمد ما ة كالرجـ " كهذا نحك قكله
تعالى  :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ البقرة ُٖٕ :ف ذا جا الميؿ ارتفع حكـ المياـ ؛

النتها غايته ال لنسخه هذا قكؿ المحققيف المتأخريف مف األمكلييف ؛ ف ف النسخ
إنمػا يكػكف فػي القػكليف المتعارضػيف مػف كػؿ كجػه المػذيف ال يمكػف الجمػع بينهمػػا ،
كالجمػػع ممكػػف بػػيف الحػػبس كالتعييػػر كالجمػػد كالػػرجـ  ،كقػػد قػػاؿ بعػػض العممػػا  :إف
األذل كالتعيير باؽ مع الجمد ألنهما ال يتعارضاف بػؿ يحمػالف عمػى شػخص كاحػد ،
كأما الحبس فمنسكخ ب جماع  .كاطالؽ المتقدميف النسخ عمى مثؿ هػذا تجػكز كاهلل
أعمـ)ِ(".
كأكتفى بهػذ النمػاذج مػف اآليػات التػي درسػتها كالتػي بػاف لػؾ مػف خاللهػا الضػابط
الذم ارتضا العمما لمقكؿ بالنسخ كما قررته في مقدمة هذا البحث مػف أف النسػخ
ضػػػركرة نقػػػكؿ بػػػه عنػػػد التعػػػارض كخمكمػػػان إذا عضػػػد بالركايػػػات المنقكلػػػة عػػػف
المحابة كالتابعيف في هذا المقاـ .
الخاتمة
لعمنا كمف خالؿ هذ الجكلػة حػكؿ مكضػكع النسػخ نكػكف قػد أجبنػا عمػى التسػاؤالت
التي طرحها البحث كالتػي تتمثػؿ فػي إثبػات كقػكع النسػخ فػي آيػات القػرآف الكػريـ ،
ُ  -محيح مسمـ جّ ص ُُّٔ ؾ الحدكد باب حد الزنى
ِ  -تفسير القرطبي جٓ ص ٖٓ
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كأف هناؾ حكمة تكمف حكؿ كجكد النسخ فػي القػرآف الكػريـ جكهرهػا سياسػة األمػة
كتربيته ػا كأف هػػذا المكضػػكع ممػػا تظػػاهرت األدلػػة عمػػى ج ػكاز عقػػال ككقكعػػه سػػمعا
سػػػكا مػػػف القػػػرآف الكػػػريـ أك مػػػف السػػػنة النبيكيػػػة المطهػػػرة كمػػػف أنكػػػر ذلػػػؾ مػػػف
المتقػػدميف كمػػؼ بالشػػذكذ ألنػػه ال مػػانع جػكاز كقكعػػه كعمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ جعمػػه
بعػػض المعامػػريف إشػػكاالن ينبغػػي عػػدـ القػػكؿ بػػه إلنػػه يخػػؿ بجػػالؿ الق ػرآف الكػػريـ
كلست معهـ فيما ذهبكا إليه التفػاؽ السػمؼ عمػى جػكاز ككقكعػه فػي العمكمػا كاف
اختمفػػػكا فػػػي كقػػػكع بعػػػض مػػػكر النسػػػخ إال أنهػػػـ لػػػـ ينكػػػرك بالكميػػػة كمػػػا فعػػػؿ
المعامػػػريف كقػػػد أردت بهػػػذا العػػػرض أف أكمػػػؼ القضػػػية نظريػػػا دكف اإليغػػػاؿ فػػػي
التحميػػػؿ كأسػػػأؿ اهلل تعػػػالى أف أكػػػكف قػػػد كفقػػػت فػػػي العػػػرض كاهلل تعػػػالى مػػػف ك ار
القمد .
النتا ج البحث كالتكميات
بعد هذ الدراسة نستخمص بعض النتا ج التي تكممت إليها كهي كالتالي :
ُ) أف مفهكـ النسخ عند المحابة كالتابعيف كاف متسعان بحيث شمؿ العػاـ كالخػاص
كالمطمؽ كالمقيد كالمجمؿ كالمبيف في حيف اقتمر مفهكـ النسخ عند المتػأخريف
عمى مجرد رفع حكـ متقدـ عمى حكـ متأخر .
ِ) أف االخػػتالؼ فػػي الفػػركع المتعمقػػة بنفػػي بعػػض أن ػكاع النسػػخ كنسػػخ السػػنة فػػي
القرآف ال يعد خالفان في حقيقة النسخ
ّ) أف التعبيػػر بػػأم مػػدلكؿ يختمػػؼ عػػف مػػدلكؿ النسػػخ كالػػذم هػػك الرفػػع يعػػد إنكػػا ارن
لمنسخ .
ْ) أف التحقيؽ كالدراسة المتأنية لدعاكل النسخ يضيؽ دا رة النسخ إلى حد كبير .
ٓ) أف القكؿ بكجكد النسػخ فػي القػرآف ال يعػد عيبػان فػي القػرآف كال ينبغػي أف يتحػرج
المسػػممكف منػػه ؛ بػػؿ البػػد أف يجتهػػدكا فػػي اسػػتكنا الحكمػػة مػػف ذلػػؾ كدراسػػة
اآليات دكف االنحياز إلى فكرة الرفض قبؿ الدراسة .
ٔ) أف ال تػػتـ مناقش ػة قضػػايا النسػػخ إال مػػف خػػالؿ الركايػػات ال ػكاردة عػػف المػػحابة
رضػػػكاف اهلل عمػػػيهـ أك ركايػػػات التػػػابعيف بمعنػػػى أنػػػه اليػػػتـ إعمػػػاؿ العقػػػؿ فػػػي
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النمكص القرآنية عند القكؿ بالنسخ بغيػر كجػكد ركايػة عػف المػحابة كالتػابعيف
تفيد أف هذ اآلية منسكخة.
ٕ) ال يمكف النظر في النمكص التشريعية في بيػاف معنػى النسػخ دكف الرجػكع إلػى
الكاقع العممػي التطبيقػي لمػا قػاـ بػه العممػا القػدامى فػي مؤلفػاتهـ كاسػتعمالتهـ
الشػرعية فػي اسػػتخداـ هػذا المفهػػكـ أثنػا العمميػػة التفسػيرية ،أك التأمػػمية  ،أك
الفقهية إلى غير ذلؾ .
ٖ) أف تككف هنػاؾ مجػامع عمميػة تػتـ فيهػا مناقشػة مثػؿ هػذ المسػا ؿ دكف النظػرة
الفردية التي قد تشذ دكف االسترشاد ب ار العمما المحنكيف .
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مراجع البحث

القرآف الكريـ
ُ .اإلبهػاج فػي شػػرح المنهػاج عمػػى منهػاج الكمػػكؿ إلػى عمػػـ األمػكؿ لشػػيخ
اإلسالـ عمي بف عبد الكافي السبكي ككلد تاج الديف عبد الكهاب بف عمي
السبكي ط /دار الكتب العممية بيركت األكلى ُُْٔق ُٗٗٓ/ـ.
ِ .االتقاف في عمكـ القرآف لإلماـ جػالؿ الػديف عبػد الػرحمف السػيكطي ط /دار
الفكر لبناف ُُْٔهػ ُٗٗٔ /ـ األكلى تحقيؽ سعيد المندكب .
ّ .أحكاـ القرآف لإلماـ أحمد بف عمي الرازم الجماص أبك بكػر ط /دار إحيػا
التراث بيركت َُْٓ تحقيؽ محمد المادؽ قمحاكم.
ْ .اإلحكػػاـ فػػي أمػػكؿ األحكػػاـ لعمػػي بػػف محمػػد اآلمػػدم أبػػك الحسػػف ط /دار
الكتاب العربي بيركت َُْْق األكلى تحقيؽ السيد الجميمي .
ٓ .اإلحكاـ في أمكؿ األحكاـ لإلماـ بف حزـ الظاهرم ط /دار الحديث القاهرة
َُْْ الطبعة األكلى .
ٔ .آ ار المعتزلػػػة األمػػػكلية دراسػػػة كتقكيمػػػان د /عمػػػي بػػػف سػػػعد بػػػف مػػػالح
الضكيحي ط /مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع األكلى ُُْٓق ُٓٗٗـ.
ٕ .إرشاد العقؿ السميـ إلػى مزايػا القػرآف الكػريـ ألبػي السػعكد محمػد بػف محمػد
العمادم ط /دار إحيا التراث العربي بيركت بدكف تاريخ.
ٖ .إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ عمـ األمكؿ لمحمد بف عمي بف محمد الشككاني
ط /دار الفكػػػر بيػػػركت ُُِْق ُِٗٗ /ـ األكلػػػى تحقيػػػؽ محمػػػد سػػػعيد
البدرم أبك ممعب.
ٗ .أمػػكؿ الفقػػه لمشػػيخ محمػػد الخضػػرم ط /المكتبػػة التجاريػػة الكبػػرل بممػػر
بدكف تاريخ.
َُ .اإلعجاز في دراسات السابقيف دراسة كاشفة لخما ص البالغة العربيػة
كمعاييرهػػػا لألسػػػتاذ  /عبػػػد الكػػػريـ الخطيػػػب ط /دار الفكػػػر العربػػػي الطبعػػػة
األكلى ُْٕٗـ.
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ُُ .األعالـ لخير الديف بف محمكد الزركمي الدمشقي ط/دار العمـ لممالييف
الخامسة عشر ََِِ.،
ُِ .األـ لإلماـ الشافعي ط /دار المعرفة بيركت.
ُّ .اإلنماؼ في التنبيه عمى المعاني كاألسباب التي أكجبػت الخػالؼ لعبػد
اهلل بف محمد بف السيد البطميكسػي ط /دار الفكػر بيػركت َُّْهػػالثانية
تحقيؽ د /محمد رضكاف الداية.
ُْ .أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لإلماـ نامر الديف أبك الخيػر عبػد اهلل بػف
أبي القاسـ عمر بػف محمػد بػف أبػي الحسػف عمػي البيضػاكل ط /دار الفكػر
بيركت بدكف تاريخ.
ُٓ .تػػاريخ التشػػريع اإلسػػالمي لمشػػيخ محمػػد الخضػػرم بػػؾ ط /دار الفكػػر
الثامنة ُّٕٖ هػُٕٗٔ /ـ.
ُٔ .تػػاريخ بيهػػؽ إلبػػف فندمػػة أبػػك الحسػػف بػػف ظهيػػر الػػديف ط /دار إق ػ أر -
دمشؽ األكلى ُِْٓهػ.
ُٕ .التبمػػػرة فػػػي أمػػػكؿ الفقػػػه إلبػػػراهيـ بػػػف عمػػػي بػػػف يكسػػػؼ الشػػػيرازم
الفيركزآبادم أبك إسحاؽ ط /دار الفكر دمشؽ َُّْهػػ األكلػى تحقيػؽ د/
محمد حسف هيتك.
ُٖ .تفسػػير القػرآف الحكػػيـ لألسػػتاذ اإلمػػاـ محمػػد عبػػد تػػاليؼ السػػيد محمػػد
رشيد رضا منشئ المنار ط /المنار الثانية ُّٔٔهػ ُْٕٗ /ـ.
ُٗ .تفسير القرآف العظيـ ألبي الفدا إسماعيؿ بف عمر بف كثيػر الدمشػقي
ط /دار الفكر بيركت َُُْهػ.
َِ .التفسير الكبير لإلماـ فخػر الػديف الػرازم ط /دار الكتػب العمميػة بيػركت
َُِْق َََِ /ـ.
ُِ .تفسػػير سػػكرة الكهػػؼ لمػػدكتكر محمػػد البهػػي ص مكتبػػة كهبػػة بػػدكف
تاريخ.
ِِ .التقرير كالتحبير في شرح التحرير البف أمير حاج ط /دار الفكر بيركت
ُُْٕهػُٗٗٔ/ـ
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ِّ .التمخػػيص فػػي أمػػكؿ الفقػػه ألبػػي المعػػالي عبػػد الممػػؾ بػػف عبػػد اهلل بػػف
يكسػػػػؼ الجػػػػكيني ط /دار البشػػػػا ر اإلسػػػػالمية بيػػػػركت ُُْٕقُٗٗٔ/ـ
تحقيؽ عبد اهلل جكلـ البنالي كبشير أحمد العمرم.
ِْ .جامع البيػاف عػف تأكيػؿ القػرآف لإلمػاـ بػف جريػر الطبػرم ط /دار الفكػر
بيركت َُْٓ.
ِٓ .الجامع ألحكاـ القرآف ألبي عبد اهلل محمد بف أحمد األنمػارم القرطبػي
ط /دار الشعب القاهرة بدكف تاريخ.
ِٔ .الحػػاكـ الجشػػمي كمنهجػػه فػػي التفسػػير د /عػػدناف زرزكر ط/مؤسسػػة
الرسالة بيركت األكلى  ،بدكف تاريخ .
ِٕ .الرسػػالة لإلمػػاـ الشػػافعي صُِِ ط /ممػػطفى البػػابي الحمبػػي القػػاهرة
تحقيؽ الشخ أحمد شاكر.
ِٖ .رسكخ األحبار في منسكخ األخبار ألبي إسحاؽ برهاف الديف إبراهيـ بف
عمر الجعبرم تحقيػؽ د /حسػف محمػد مقبػكلي األهػدؿ ط /مؤسسػة الكتػب
الثقافية بيركت لبناف مكتبػة الجيػؿ الجديػد مػنعا الطبعػة األكلػى َُْٗ/
ُٖٖٗـ.
ِٗ .رفع الحاجب عف مختمر ابف الحاجب لإلماـ تاج الديف أبي نمر عبد
الكهػػاب بػػف عمػػي بػػف عبػػد الكػػافي السػػبكي ط /عػػالـ الكتػػب بيػػركت لبنػػاف
الػػكلى ُُْٗق ُٗٗٗ/ـ تحقيػػؽ كتعميػػؽ كدراسػػػة الشػػيخ عمػػي معػػػكض
كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد.
َّ .ركح المعػػاني فػػي تفسػػير الق ػرآف العظػػيـ كالسػػبع المثػػاني ألبػػي الفضػػؿ
شهاب الديف السيد محمكد األلكسي البغدادم ط /دار إحيػا التػراث العربػي
بيركت بدكف تاريخ .
ُّ .زاد المسػػير فػػي عمػػـ التفسػػير لإلمػػاـ عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػي بػف محمػػد
الجكزم ط /المكتب اإلسالمي بيركت الثالثة َُْْهػ
ِّ .زاد المسػػير لعبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف عمػػي بػػف الجػػكزم ط /المكتػػب
اإلسالمي بيركت َُْْ الثالثة.
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ّّ .سنف اإلماـ البيهقي أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى أبػك بكػر ط/
مكتبة دار الباز مكة المكرمة ُُْْهػ ُْٗٗـ تحقيؽ محمػد عبػد القػادر
عطا.
ّْ .سنف النسا ي الكبػرل أحمػد بػف شػعيب النسػا ي ط /دار الكتػب العمميػة
بيركت ُُُْق ُُٗٗ /ـ األكلى تحقيؽ د /عبد الغفار سميماف البنػدارم
كسيد كسركم حسف.
ّٓ .الشافعي حياته كعمر كآراؤ كفقهه لمشيخ محمد أبػك زهػرة كمػا بعػدها
بتمرؼ ط /دار الفكر العربي الطبعة الثانية ُٖٕٗـ
ّٔ .شرح تنقيح الفمكؿ في اختمار المحمكؿ في األمكؿ لإلمػاـ شػهاب
الػػديف أبػػك العبػػاس أحمػػد بػػف إدريػػس القرافػػي .ط /دار الفكػػر بيػػركت لبنػػاف
ُِْْهػ ََِْ /ـ.
ّٕ .مػػػحيح ابػػػف حبػػػاف ط /مؤسسػػػة الرسػػػالة بيػػػركت الثانيػػػة ُُْْهػػػػ
ُّٗٗـ تحقيؽ شعيب األرناؤكط.
ّٖ .محيح اإلماـ محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل البخارم الجعفػي ط /دار
ابػػف كثيػػر اليمامػػة بيػػركت َُْٕ ق ُٖٕٗ /ـ تحقيػػؽ د /ممػػطفى ديػػب
البغا .
ّٗ .مػػحيح مسػػمـ بػػف الحجػػاج أبػػك الحسػػيف القشػػيرم النيسػػابكرم ط /دار
إحيا التراث العربي بيركت بدكف تاريخ تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي .
َْ .طبقػػات المفسػػريف لمػػداكدم أحمػػد بػػف محمػػد ط /مكتبػػة العمػػكـ كالحكػػـ
ُُْٕق ُٕٗٗ /األكلى تحقيؽ سميماف بف مالح الخزم.
ُْ .عكف المعبكد شػرح سػنف أبػي داكد لمحمػد شػمس الحػؽ العظػيـ آبػدم
ط/دار الكتب العممية بيركت الثانية ُٓٗٗـ.
ِْ .فكاتح الرحمكت بشرح مسمـ الثبكت لمعالمة عبد العمي محمد بػف نظػاـ
الديف محمد السهالكم األنمارم الكنػكم ضػبطه كمػححه عبػد اهلل محمػكد
محمػػػػد عمػػػػر ط /دار الكتػػػػب العمميػػػػة بيػػػػركت لبنػػػػاف .األكلػػػػى ُِّْهػػػػػ
ََِِ/ـ.
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ّْ .الكشػػاؼ عػػف حقػػا ؽ التنزيػػؿ كعيػػكف األقاكيػػؿ فػػي كجػػك التأكيػػؿ ألبػػي
القاسػػـ محمػػكد بػػف عمػػر الزمخشػػرم ط /دار إحيػػا التػراث بيػػركت تحقيػػؽ
عبد الرزاؽ المهدم .
ْْ .ال نسخ في القرآف د /أحمد حجازم السقا ط /دار الفكػر العربػي القػاهرة
األكلى ُّٖٗهػ ُٕٖٗ /ـ.
ْٓ .لساف العرب ط دار مادر بيركت بدكف تاريخ.
ْٔ .المحمػػكؿ فػػي عمػػـ األمػػكؿ لإلمػػاـ محمػػد بػػف عمػػر الػرازم ط /جامعػػة
اإلمػػاـ محمػػد بػػف سػػعكد اإلسػػالمية الريػػاض ََُْهػػػ األكلػػى تحقيػػؽ طػػه
جابر فياض العمكاني.
ْٕ .مختمر المنتهى لإلماـ ابف الحاجب الكػردم األسػنكم المػالكي ص ط/
مطبعة كردستاف العممية بحي الجمالية ممر القاهرة ُِّٔهػ.
ْٖ .المسػػتدرؾ عمػػي المػػحيحيف ألبػػي عبػػد اهلل الحػػاكـ النيسػػابكرم ط /دار
الكتػب العمميػة بيػػركت األكلػى ُُُْهػػ  َُٗٗ /ـ تحقيػػؽ ممػطفى عبػػد
القادر عطا.
ْٗ .المستمفي في عمـ األمكؿ لمحمد بف محمد الغزالي أبك حامد ط /دار
الكتػػب العمميػػة بيػػركت ُُّْهػػػ األكلػػى تحقيػػؽ محمػػد عبػػد السػػالـ عبػػد
الشافي.
َٓ .مسند أحمد بف حنبؿ الشيباني ط /مؤسسة قرطبة ممر بدكف تاريخ ،
ُٓ .المعتمػػد فػػي أمػػكؿ الفقػػه لمحمػػد بػػف عمػػى بػػف الطيػػب البمػػرم أبػػك
الحسيف ط /دار الكتب العممية بيركت َُّْ األكلى تحقيؽ خميؿ الميس.
ِٓ .معرفػػة الناسػػخ كالمنسػػكخ لإلمػػاـ عمػػي بػػف أحمػػد بػػف سػػعيد بػػف حػػزـ
الظاهرم ط /دار الكتب العممية بيػركت َُْٔهػػ الطبعػة األكلػى تحقيػؽ د/
عبد الغفار سميماف البندارم .
ّٓ .مناهؿ العرفاف في عمكـ القرآف لمشيخ محمد عبد العظػيـ الزرقػاني ط /
دار الفكر لبناف األكلى ُُْٔهػُٗٗٔ /ـ
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ْٓ .منهػػاج الكمػػكؿ إلػػى عمػػـ األمػػكؿ تػػأليؼ قاضػػي القضػػاة عبػػد اهلل بػػف
عمر البيضاكم الباب ط /مؤسسػة الرسػالة ناشػركف بيػركت لبنػاف الطبعػة
األكلى ََِٔ ـ اعتنى به كعمؽ عميه ممطفى شيخ ممطفى.
ٓٓ .المكافقػػػات فػػػي أمػػػكؿ الشػػػريعة لإلمػػػاـ إبػػػراهيـ بػػػف مكسػػػى المخمػػػي
الغرنػػاطي المػػالكي الشػػاطبي ط /دارالكتػػب العمميػػة بيػػركت تحقيػػؽ عبػػد اهلل
دراز.كالدكتكر محمد عبد اهلل دراز بدكف تاريخ
ٔٓ .الناسخ كالمنسكخ في القرآف الكريـ لإلماـ أحمد بف محمد بف إسماعيؿ
المرادم النحاس أبك جعفر ط /مكتبة الفالح الككيت َُْٖ األكلػى تحقيػؽ
 /د .محمد عبد السالـ محمد.
ٕٓ .الناسخ كالمنسكخ لإلماـ عبد القاهر بف طاهر البغدادم ط /دار العدكم
عماف األردف تحقيؽ د /حممي كامؿ أسعد عبد الهادم.بدكف تاريخ
ٖٓ .النسػػخ فػػي الق ػرآف الكػػريـ دراسػػة تشػػريعية تاريخيػػة نقديػػة بتمػػرؼ د/
ممطفى زيد ط /دار الكفا المنمكرة الطبعة الثالثة َُُْٖٖٕٗ/
ٗٓ .نظرات في القرآف لمشػيخ محمػد الغزالػي ط /شػركة نهضػة ممػر لمنشػر
كالتكزيع الطبعة السادسة ََِٓـ.
نكاسػػخ الق ػرآف لعبػػد الػػرحمف بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف الجػػكزم ط /دار
َٔ.
الكتب العممية بيركت َُْٓق األكلى.
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marajie albahth alquran alkarim
1. al'iibhaj fi sharh alminhaj ealaa minhaj alwusul 'iilaa
eilm al'usul lishaykh al'iislam ealii bin eabd alkafi alsabki
wawaladuh taj aldiyn eabd alwahaab bin ealiin alsabkii
ta/ dar alkutub aleilmiat bayrut al'uwlaa 1416h /1995m.
2. alaitiqan fi eulum alquran lil'iimam jalal aldiyn eabd
alrahman alsuyuti ta/ dar alfikr lubnan 1416h / 1996m
al'uwlaa tahqiq saeid almandub .
3. 'ahkam alquran lil'iimam 'ahmad bin eali alraazi
aljasas 'abu bakr ta/ dar 'iihya' alturath bayrut 1405
tahqiq muhamad alsaadiq qamhawi.
4. al'iihkam fi 'usul al'ahkam lieali bin muhamad alamdi
'abu alhasan ta/ dar alkitaab alearabii bayrut 1404h
al'uwlaa tahqiq alsayid aljamili .
5. al'iihkam fi 'usul al'ahkam lil'iimam bin hazm
alzaahiri ta/ dar alhadith alqahirat 1404 altabeat al'uwlaa
.
6. ara' almuetazilat al'usuliat dirasat wtqwymaan da/
ealiin bin saed bin salih aldawihiu ta/ maktabat alrushd
lilnashr waltawzie al'uwlaa 1415h 1995m.
7. 'iirshad aleaql alsalim 'iilaa mazaya alquran alkarim
li'abi alsaeud muhamad bin muhamad aleimadi ta/ dar
'iihya' alturath alearabii bayrut bidun tarikhi.
8. 'iirshad alfuhul 'iilaa tahqiq eilm al'usul limuhamad
bin eali bin muhamad alshuwkanii ta/ dar alfikr bayrut
1412h / 1992m al'uwlaa tahqiq muhamad saeid albadri
'abu museab.
9. 'usul alfiqh lilshaykh muhamad alkhudarii ta/
almaktabat altijariat alkubraa bimisr bidun tarikhi.
10. al'iiejaz fi dirasat alsaabiqin dirasat kashifat
likhasayis albalaghat alearabiat wamaeayiriha lil'ustadh /
eabd alkarim alkhatib ta/ dar alfikr alearabii altabeat
al'uwlaa 1974m.
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11. al'aelam likhayr aldiyn bin mahmud alzarakalii
aldimashqii ta/dar aleilm lilmalayin alkhamisat eashar
2002,.
12. al'umu lil'iimam alshaafieii ta/ dar almaerifat bayrut.
13. al'iinsaf fi altanbih ealaa almaeani wal'asbab alati
'awjibat alkhilaf lieabd allah bin muhamad bin alsayid
albatliusi t/ dar alfikr bayrut 1403halthaaniat tahqiq du/
muhamad ridwan aldaayti.
14. 'anwar altanzil wa'asrar altaawil lil'iimam nasir
aldiyn 'abu alkhayr eabd allah bin 'abi alqasim eumar
bin muhamad bin 'abi alhasan eali albaydawaa t/ dar
alfikr bayrut bidun tarikhi.
15. tarikh altashrie al'iislamii lilshaykh muhamad
alkhudarii bik ta/ dar alfikr althaaminat 1387 ha/ 1967m.
16. tarikh bayhaq li'iiban findamat 'abu alhasan bin
zahir aldiyn ta/ dar 'iiqra - dimashq al'uwlaa 1425hi.
17. altabasurat fi 'usul alfiqh li'iibrahim bin eali bin yusif
alshiyrazi alfiruzabadii 'abu 'iishaq ta/ dar alfikr
dimashq 1403h al'uwlaa tahqiq du/ muhamad hasan hitu.
18. tafsir alquran alhakim lil'ustadh al'iimam muhamad
eabdih talif alsayid muhamad rashid rida munshi
almanar ta/ almanar althaaniat 1366h / 1947m.
19. tafsir alquran aleazim li'abi alfida' 'iismaeil bin
eumar bin kathir aldimashqii ta/ dar alfikr bayrut
1401hi.
20. altafsir alkabir lil'iimam fakhr aldiyn alraazi ta/ dar
alkutub aleilmiat bayrut 1420h / 2000m.
21. tafsir surat alkahf lilduktur muhamad albahii s
maktabat wahbat bidun tarikhi.
22. altaqrir waltahbir fi sharh altahrir liabn 'amir hajin
ta/ dar alfikr bayrut 1417h/1996m
23. altalkhis fi 'usul alfiqh li'abi almaeali eabd almalik
bin eabd allah bin yusif aljuaynii ta/ dar albashayir
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al'iislamiat bayrut 1417h/1996m tahqiq eabd allah julam
albinali wabashir 'ahmad aleamri.
24. jamie albayan ean tawil alquran lil'iimam bin jarir
altabarii ta/ dar alfikr bayrut 1405.
25. aljamie li'ahkam alquran li'abi eabd allah muhamad
bin 'ahmad al'ansarii alqurtubii ta/ dar alshaeb alqahirat
bidun tarikhi.
26. alhakim aljashmiu wamanhajuh fi altafsir da/ eadnan
zarzur ta/muasasat alrisalat bayrut al'uwlaa , bidun
tarikh .
27. alrisalat lil'iimam alshaafieii sa122 ta/ mustafaa
albabi alhalabi alqahirat tahqiq alshakhi 'ahmad shakir.
28. rusukh al'ahbar fi mansukh al'akhbar li'abi 'iishaq
burhan aldiyn 'iibrahim bin eumar aljaebari tahqiq du/
hasan muhamad maqbuli al'ahdal ta/ muasasat alkutub
althaqafiat bayrut lubnan maktabat aljil aljadid sanea'
altabeat al'uwlaa 1409/ 1988m.
29. rafae alhajib ean mukhtasar aibn alhajib lil'iimam taj
aldiyn 'abi nasr eabd alwahaab bin eali bin eabd alkafi
alsabaki ta/ ealim alkutub bayrut lubnan alwla 1419h
/1999m tahqiq wataeliq wadirasat alshaykh eali mueawad
walshaykh eadil 'ahmad eabd almawjud.
30. ruh almaeani fi tafsir alquran aleazim walsabe
almathani li'abi alfadl shihab aldiyn alsayid mahmud
al'alusi albaghdadi ta/ dar 'iihya' alturath alearabii
bayrut bidun tarikh .
31. zad almasir fi eilm altafsir lil'iimam eabd alrahman
bin eali bin muhamad aljawzi ta/ almaktab al'iislamii
bayrut althaalithat 1404h
32. zad almasir lieabd alrahman bin muhamad bin ealii
bin aljawzii ta/ almaktab al'iislamii bayrut 1404
althaalithati.
33. sunin al'iimam albayhaqiu 'ahmad bin alhusayn bin
eali bin musaa 'abu bakr ta/ maktabat dar albaz makat
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almukaramat 1414h 1994m tahqiq muhamad eabd
alqadir eata.
34. sunan alnisayiyu alkubraa 'ahmad bin shueayb
alnasayiyu ta/ dar alkutub aleilmiat bayrut 1411h /
1991m al'uwlaa tahqiq du/ eabd alghafaar sulayman
albindari wasayid kasarawi hasan.
35. alshaafieiu hayatah waeasrah warawuh wafiqahuh
lilshaykh muhamad 'abu zahrat wama baedaha bitasaruf
ta/ dar alfikr alearabii altabeat althaaniat 1978m
36. sharh tanqih alfusul fi aikhtisar almahsul fi al'usul
lil'iimam shihab aldiyn 'abu aleabaas 'ahmad bin 'iidris
alqarafi. ta/ dar alfikr bayrut lubnan 1424h / 2004m.
37. sahih aibn hibaan ta/ muasasat alrisalat bayrut
althaaniat 1414h 1993m tahqiq shueayb al'arnawuwt.
38. sahih al'iimam muhamad bin 'iismaeil 'abu eabd allah
albukharii aljuefii ta/ dar abn kathir alyamamat bayrut
1407 h / 1987m tahqiq du/ mustafaa dib albugha .
39. sahih muslim bin alhajaaj 'abu alhusayn alqushayri
alnaysaburiu ta/ dar 'iihya' alturath alearabii bayrut
bidun tarikh tahqiq muhamad fuad eabd albaqi .
40. tabaqat almufasirin lildaawudii 'ahmad bin muhamad
ta/ maktabat aleulum walhukm 1417ha/ 1997 al'uwlaa
tahqiq sulayman bin salih alkhizi.
41. eun almaebud sharh sunan 'abi dawud limuhamad
shams alhaqi aleazim abdi ta/dar alkutub aleilmiat
bayrut althaaniat 1995m.
42. fawatih alrahmut bisharh muslim althubut
lilealaamat eabd aleali muhamad bin nizam aldiyn
muhamad alsihalwi al'ansarii alkanawii dabtah
wasahahah eabd allah mahmud muhamad eumar t/ dar
alkutub aleilmiat bayrut lubnan .al'uwlaa 1423h /2002m.
43. alkashaf ean haqayiq altanzil waeuyun al'aqawil fi
wujuh altaawil li'abi alqasim mahmud bin eumar
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alzamakhshiri ta/ dar 'iihya' alturath bayrut tahqiq eabd
alrazaaq almahdi .
44. la nasakh fi alquran da/ 'ahmad hijazi alsaqaa ta/ dar
alfikr alearabii alqahirat al'uwlaa 1398h / 1978m.
45. lisan alearab t dar sadir bayrut bidun tarikhi.
46. almahsul fi eilm al'usul lil'iimam muhamad bin
eumar alraazi ta/ jamieat al'iimam muhamad bin sueud
al'iislamiat alriyad 1400h al'uwlaa tahqiq tah jabir
fayaad aleulwani.
47. mukhtasar almuntahaa lil'iimam abn alhajib alkurdii
al'asnawii almalikii s ta/ matbaeat kurdistan aleilmiat
bihayi aljamaliat misr alqahirat 1326hi.
48. almustadrak eali alsahihayn li'abi eabd allah alhakim
alnaysaburiu ta/ dar alkutub aleilmiat bayrut al'uwlaa
1411h / 1990 m tahqiq mustafaa eabd alqadir eata.
49. almustasfi fi eilm al'usul limuhamad bin muhamad
alghazalii 'abu hamid ta/ dar alkutub aleilmiat bayrut
1413h al'uwlaa tahqiq muhamad eabd alsalam eabd
alshaafi.
50. musanad 'ahmad bin hanbal alshaybani ta/ muasasat
qurtubat misr bidun tarikh ,
51. almuetamad fi 'usul alfiqh limuhamad bin ealaa bin
altayib albasarii 'abu alhusayn ta/ dar alkutub aleilmiat
bayrut 1403 al'uwlaa tahqiq khalil almis.
52. maerifat alnaasikh walmansukh lil'iimam eali bin
'ahmad bin saeid bin hazm alzaahiri ta/ dar alkutub
aleilmiat bayrut 1406h altabeat al'uwlaa tahqiq du/ eabd
alghafaar sulayman albindari .
53. manahil aleirfan fi eulum alquran lilshaykh
muhamad eabd aleazim alzarqanii t / dar alfikr lubnan
al'uwlaa 1416hi/ 1996m
54. minhaj alwusul 'iilaa eilm al'usul talif qadi alqudaat
eabd allah bin eumar albaydawi albab ta/ muasasat
alrisalat nashirun bayrut lubnan altabeat al'uwlaa 2006
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m aietanaa bih waealaq ealayh mustafaa shaykh
mustafaa.
55. almuafaqat fi 'usul alsharieat lil'iimam 'iibrahim bin
musaa allakhmy
algharnati almalki alshaatibii t/ darialkutub aleilmiat
bayrut tahqiq eabd allah diraz.walduktur muhamad eabd
allah diraz bidun tarikh
56. alnaasikh walmansukh fi alquran alkarim lil'iimam
'ahmad bin muhamad bin 'iismaeil almuradii alnahaas
'abu jaefar ta/ maktabat alfalah alkuayt 1408 al'uwlaa
tahqiq / du. muhamad eabd alsalam muhamad.
57. alnaasikh walmansukh lil'iimam eabd alqahir bin
tahir albaghdadi ta/ dar aleadawii eamaan al'urduni
tahqiq du/ hilmi kamil 'asead eabd alhadi.budun tarikh
58. alnasakh fi alquran alkarim dirasat tashrieiat
tarikhiat naqdiat bitasaruf du/ mustafaa zayd ta/ dar
alwafa' almansurat altabeat althaalithat 1408/1987
59. nazarat fi alquran lilshaykh muhamad alghazalii ta/
sharikat nahdat misr lilnashr waltawzie altabeat
alsaadisat 2005m.
60. nawasikh alquran lieabd alrahman bin ealiin bin
muhamad bin aljawzii ta/ dar alkutub aleilmiat bayrut
1405h al'uwlaa.

