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Abstract 
This study investigates the attitudes and viewpoints towards 

abrogation in the holy Qur’an . It explores the approving and denying 
attitudes whether at old or modern times.  

The arguments expressed be proponents of these attitudes will 
be discussed and illustrated by using selected samples of these 
viewpoints. This criticed discussion concludes with developing a 
moderate framework of guidelines and principles that control and 
guide how to deal with this issue of abrogation without denial or 
deviation. 

  ملخصال
يعرض هذا البحث موضوع النسخ في القرآن الكريم، وذلك من خالل نظـرات             

ووقفات حوله، ثم من خالل استظهار آراء ومواقف القائلين به، سواء أكانوا من المسرفين              

أم المعتدلين قديماً وحديثاً، مع أدلتهم النقلية والعقلية، وعرض نمـاذج مختـارة لهـؤالء               

 ال الحصر، وذلك لنرى مدى قبول تلـك اآلراء، أو مناقـشتها             وأولئك على سبيل المثال   

وترشيدها، وكذلك األمر مع المنكرين قدامى ومحدثين عرضاً ومناقشة، ثم الخروج بخاتمة 

وخالصة تضم مجموعة من القواعد واألسس، تمثل ضوابط القول بالنسخ دون إسراف أو             

  . إنكار

  . الضوابط– المنكرون –معتدلون  ال– المسرفون –النسخ : الكلمات المفتاحية

  
  
  

                                                           
  . فلسطين–  غزة– الجامعة اإلسالمية -كلية أصول الدين  - قسم التفسير وعلوم القرآن  *
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  :المقدمة
راد لقضائه، جعل كتابـه     الحمد هللا الفاعل المختار الكبير المتعال، ال معقب لحكمه وال           

 لما في الصدور، يهدي به من اتبع رضوانه سبل السالم،والصالة والسالم على             ء وشفاً اهدى ونور 

  : وبعدالمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين

 إن القرآن الكريم هو المصدر األول للتشريع اإلسالمي، وهو أصل األحكام الـشرعية،             

وأنزلنـا إليـك    : "والنبي صلى اهللا عليه وسلم هو المبين للناس ما نُزل إليهم من ربهم، قال تعالى              

لى اهللا عليه وسـلم هـو        فبيانه ص  )44: النحل(" ما نُزَل إليهم ولعلّهم يتَفَكّرون     الذكر لتبين للناسِ  

وما ينِْطقُ عِن   "تكليف من اهللا تعالى، معتمداً في ذلك على الوحي من اهللا بكل معانيه ، قال تعالى                 

 وإن شرف العلم من شرف المعلوم ، والنسخ علم          *4،3: النجم(" ِإن هو إال وحي يوحى    . الهوى  

ديل والتغيير ، واإلثبـات واإلزالـة ،        من علوم القرآن الكريم متعلق بأحكام القرآن من حيث التب         

وذلك بعلم اهللا األزلي بما سيكون من تغيير وتبديل في األحكام بما يصلح أحوال الناس في عاجل                 

ما نَنْسخْ ِمن آيٍة َأو نُنِْسها نَْأِت ِبخَيٍر منْها أو ِمثِْلها َألَم تَعلَم أن اَهللا على                "أمرهم وآجله ، قال تعالى      

، وال يكون ذلك النسخ إال بعلم اهللا ولحكم يشاؤها اهللا ، قال تعـالى                )106: البقرة( "شيٍء قَِدير كلِّ  

" وإذا بدلْنَا آيةً مكان آيٍة واُهللا َأعلَم بما ينَزُل قالوا إنّما أنْـتَ مفْتَـٍر بـْل  أكثَـرهم ال يعلمـون                      "

  .)101:النحل(

ن إدراك ما سيكون مـن إزالـة واسـتبدال لـبعض             فاإلنسان قاصر بعلمه المحدود ع    

كثير من النـاس ال     ، و علمها اهللا من قبل وقوعها      ياألحكام، وما يترتب على ذلك من حكم إلهية ،          

يدرك أهمية النسخ والعلم به ، وقد ال يكلف نفسه مؤنة البحث والدراسـة خـشية الوقـوع فـي                    

دعوية ، ومهام ومسئوليات تربوية إيمانية ،       مخاطره ، وإنما يبقى على حاله رغم قيامه بواجبات          

 وكتابة يحتاج إلى مزيـد مـن الحـذر          اوع دقيق وشائك ، والخوض فيه علم      صحيح أن الموض  

 بالقدماء إال من رحم اهللا، فال بـد         اولكن حتى ال يصبح هذا العلم خاص      واليقظة والجهد المتميز ،     

  .ذا العلم حياة قوية بين أهله وذويه هاحيمن خوض غماره والكتابة فيه ، وطرق أبوابه لي

وقد اختلف علماء المسلمين قديماً وحديثاً في وقوع النسخ وتحققه في القـرآن الكـريم،               

وأما الخالف القائم حول نسخ الشرائع المختلفة بين اليهود والنصارى، وما تفرع عنهم من فـرق                

  . متعددة، فهذا يحتاج إلى بحث آخر

ن على مذاهب متبانية ما بين مقر ومنكر ، ومسرف ومعتدل ،            فالخالف بين المسلمين كا   

مما يدعو إلى دراسة هذا الموضوع للوقوف على نماذج من تلك اآلراء وأدلتها من خالل ما كتبوا                 
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وقالوا ، وسيكون دوري مع هذه النماذج هو مناقشة اآلراء واألدلة التي تحتاج إلى مناقـشة بمـا                  

 علـى   ا الموضوع،وعرضه بشكل موجز، مقتـصر     مع أطراف يحقق االعتدال والوسطية، مع ج    

الجانب العلمي النظري، دون الخوض في الجانب التطبيقي على اآليات الناسخة والمنسوخة، فهذا             

يحتاج إلى دراسة خاصة، وبحث مستفيض، باستثناء بعض األمثلة التي تقتضيها ضرورة توضيح             

  . الفكرة

يشتمل على مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة، وتوضيح        لهذا الهدف فقد كان البحث       اوتحقيقً

  :ذلك فيما يلي

 إلى تناوله بالبحث، ومـا تـشمل عليـه          ا طبيعة الموضوع، والدافع الذي دع     توضح:  المقدمة -

  .الدراسة من مباحث

  :وفيه أربعة مطالب : نظرات حول النسخ:  المبحث األول-

  .أهمية النسخ ووجوب معرفته: المطلب األول

  .تعريف النسخ: الثانيالمطلب 

  .أنواع النسخ في القرآن الكريم: المطلب الثالث

  .محل النسخ وزمنه: المطلب الرابع

  :وفيه مطلبان: القائلون بالنسخ في القرآن الكريم: المبحث الثاني-

  .المسرفون في القول بالنسخ: المطلب األول

  .المعتدلون في القول بالنسخ: المطلب الثاني

  :المنكرون للنسخ في القرآن الكريم: ثالمبحث الثال-

  .وفيها خالصة البحث، مع ضوابط القول بالنسخ: الخاتمة-

  واهللا الموفق لما يحب ويرضى
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  المبحث األول
  "نظرات حول النسخ"

  : أهمية النسخ ووجوب معرفته : المطلب األول 

 فـي الماضـي     هم من علوم القرآن ، وقد نال أهمية خاصة لدى العلماء          مإن النسخ علم    

والحاضر، وستبقى في المستقبل كذلك، وقد ُألّف فيه مؤلفات كثيـرة ومتعـددة يـصعب عـدها                 

وحصرها، ذلك لما له من أهمية في فهم دين اهللا، فما من علم شرعي إال وللنسخ نـصيب فيـه،                    

وهو كثير التفاريع، متشعب المسالك، والتعامل معه والبحث فيه يحتاج إلى مزيـد مـن اليقظـة                 

الحذر والتدقيق، ولذلك فمن الواجب على من خاض في بحر التفسير أن يعلم هذا العلم، ويطلـع                 و

  .على أسراره، ليسلم من األغالط واألخطاء الفاحشة، والتأويالت المكروهة

  : نذكر بعضها فيما يلياني حول أهمية ومعرفة النسخ نقاطًوقد ذكر الزرقا

ن ومستشرقين قد اتخذوا مـن النـسخ فـي الـشريعة             إن أعداء اإلسالم من مالحدة ومبشري      -1

اإلسالمية أسلحة مسمومة، طعنوا بها في صدر الدين الحنيف، ونالوا من قدسية القرآن الكـريم،               

وقد أحكموا شراك شبهاتهم، واجتهدوا في ترويج مطاعنهم، حتى سحروا عقول بعض المنتـسبين              

  .هو واقع، وأمعنوا في هذا الجحود وإلى العلم والدين من المسلمين، فجحدوا وقوع النسخ

إن اإللمام بالناسخ والمنسوخ يكشف النقاب عن سير التشريع اإلسالمي، ويطلع اإلنسان على              -2

حكمة اهللا في تربيته للخلق وسياسته للبشر، وابتالئه للناس، مما يدل داللة واضحة على أن نفـس                 

 القرآن، وال المنبع لمثل هذا التشريع، إنما        محمد النبي األمي ال يمكن أن تكون المصدر لمثل هذا         

  .هو تنزيل من حكيم حميد

الهتداء إلى صحيح األحكـام،     إن معرفة الناسخ والمنسوخ ركن عظيم في فهم اإلسالم وفي ا           -3

إذا وجدت أدلة متعارضة ال يندفع التناقض بينها إال بمعرفـة سـابقها مـن الحقهـا،                  اخصوص 

كان سلفنا الصالح يعنون بهذه الناحية، يحذقونها، ويلفتـون أنظـار           وناسخها من منسوخها، ولهذا     

الناس إليها، ويحملونهم عليها، فقد جاء في األثر أن ابن عباس رضي اهللا عنهما فسر الحكمة في                 

 بمعرفـة ناسـخ القـرآن       )269: البقرة(" ومن يْؤتَ الِحكْمةَ فَقَد ُأوِتي خَيراً كَثيراً       :"قوله تعالى   

  .)1(سوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وحالله وحرامهومن

 ومواقـف تـدل     ا عن علي بن أبي طالب وغيره آثار       وقد روى أبو جعفر النحاس بسنده     

على مدى أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ، ومدى خطورة التهاون فيه والجهل به، ومن هذه اآلثار               

  :ما يلي
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خل علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه المسجد فإذا رجـل            د: روى بسنده عن أبي البحتري قال      -

: ليس برجل يذكّر الناس، ولكنه يقول     : رجل يذكّر الناس، فقال   : ما هذا؟ قالوا  : يخوف الناس، فقال  

فـاخرج مـن    : ال، قال : أنا فالن بن فالن فاعرفوني، فأرسل إليه أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال          

  .مسجدنا وال تذكّر فيه

انتهى علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه إلى رجل          : ه عن عبد الرحمن السلمي قال      وروى بسند  -

  .هلكت وأهلكت: ال، قال: أعلمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: يعظ الناس، فقال

: مر ابن عباس بقاص يعظ فركلـه برجلـه وقـال          :  وروى بسنده عن الضحاك بن مزاحم قال       -

  .هلكت وأهلكت: ال، قال: أتدري ما الناسخ والمنسوخ؟ قال

 وروى بسنده عن عطاء بن أبي البحتري أن علياً رضي اهللا عنه دخل مسجد الكوفـة فـرأى                   -

اعرفوني، سلوه هل يعـرف     : إن هذا يقول  : رجل محدث، قال  : ما هذا؟ قالوا  : قاصاً يقص، فقال  

  .)2(ال تحدث : ال، فقال: الناسخ من المنسوخ؟ فسألوه فقال

ة للناسخ والمنسوخ، وما يترتب على تركه مـن خطـورة،            لهذه األهمية والمكان   اونظر

كانت أهمية هذه الدراسة في هذا البحث ليذكّر ويحفّز الهمم لتعلمه، ودراسته والبحث فيه، وجمع               

األقوال ومناقشتها وتأصيلها بعد أن كادت تصبح تراثاً في الكتب القديمة حيث ُأفردت بالبحث في               

يعدو أن يكون موضوعاً ضمن موضوعات بين دفتي كتـاب ،           عشرات المصنفات، أما اليوم فال      

ورغم ذلك فطرقه خاص بالبارزين من علماء األمة، وقد أعجبني ما كتبه أستاذنا الدكتور فـضل                

حيث أفرد لهذا الموضوع    " إتقان البرهان في علوم القرآن    "حسن عباس حول الموضوع في كتابه       

الكتاب، وقد أفاد فيه وأجاد، ونـراه فـي نهايـة           قرابة ستين صفحة في مطلع الجزء الثاني من         

الموضوع يوصي أهل العلم بأن يولوا هذه القضية ما تستحق من عناية وجهد، فجـزاه اهللا عـن                  

  .اإلسالم والمسلمين وأهل العلم خير الجزاء 

 فـي كتابـه   – رحمه اهللا –وال ننسى ما كتبه األستاذ الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني     

، حيث أفرد لهذا الموضوع قرابة مائة صفحة في الجزء الثاني           " رفان في علوم القرآن   مناهل الع "

هللا وجـزاه عنـا وعـن    م أي قبل ستين عاماً مضت، فرحمـه ا       1943من الكتاب الذي طبع عام      

االمسلمين خير.   

ولست بصدد عمل إحصائي لكل الذين كتبوا قدامى ومعاصرين في هـذا الموضـوع،              

بما يستحقون من أجر ومثوبة، ولم يكن وجود بعض هذه المصنفات حائالً دون             فجزى اهللا الجميع    

  .وجود البعض اآلخر، فدين اهللا يتسع للجميع، والكل مأجور بقدر جهده 
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  :تعريف النسخ : المطلب الثاني 
  :  تعريفه لغة:أوالً

ع شيء  قياسه رف : النون والسين والخاء أصل واحد ، إال أنه مختلف في قياسه ، قال قوم             

  .تحويل شيء إلى شيء : وإثبات غيره مكانه ، وقال آخرون 

أمر كان يعمل به من قبُل، ثم ينسخ بحادث غيره ، كاآلية ينزل فيها أمر ثم تنسخ بآيـة                   : والنسخ  

   .)3(أخرى، وكل شيء خلف شيئاً فقد انتسخه 

ل ، والظـل    النسخ إزالة شيء بشيء يتعقبه كنسخ الشمس الظ       : (قال الراغب األصفهاني  

الشمس ، والشيب الشباب ، فتارة يفهم منه اإلزالة ، وتارة يفهم منه اإلثبات ، وتارة يفهـم منـه                    

: وقد يعبر بالنسخ عن االستنساخ قال تعـالى         …األمران ، ونسخ الكتاب إزالة الحكم بحكم يتعقبه       

  )4(. )29: الجاثية( "إنَّا كُنّا نَستَنِْسخُ ما كُنْتُم تعملون"

اكتتبـه عـن    :  ، وانتـسخه واستنـسخه       انسخ الشيء ينسخه نسخً   : بن منظور   قال ا و

ما نَنْسخْ ِمن آيٍة أو نُنْـِسها       :"إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه ، وفي التنزيل         : والنسخ  …معارضة

والشئ ينسخ  … خة واآلية الثانية ناسخة واألولى منسو     )106: البقرة( ... "نَْأِت ِبخَيٍر ِمنْها أو ِمثِْلها    

  ).5(… الشئ نسخاً أي يزيله ويكون مكانه

هـو  : أي أزالته، وقيـل   : اإلزالة، نسخت الريح أثر القوم    : النسخ: وقال السمين الحلبي  

  .)6(…إزالة شئ بشيء، ثم نقل عن الراغب قوله

 ممـا   افهاني تمام وقد نقل الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز ما ذكره الراغب األص           

  . إلى ترك التكرار يدعو

 اصالة أنسب لموضوعنا، وأكثر توافق    ولعل حمل النسخ على معنى الرفع والتبديل واإلز       

 ارة، وعليه يكون بعض القرآن ناسخً     لمعناه االصطالحي، وهو المراد من آية النسخ في سورة البق         

بة ،  لنقل والكتا وبعضه منسوخاً، وهذا المعنى هو المراد في بحثنا هذا ، بخالف حمله على معنى ا              

    مع إيجاد نظير ونسخة مماثلة لألصل في لفظه ومعناه ، وهو معنـى              االذي يفيد بقاء األصل قائم 

االستنساخ الذي أشار إليه األصفهاني وابن منظور ، ولعل هذا المعنى أقرب لمعنـى االستنـساخ       

بالناسـخ والمنـسوخ،    الذي يثار في هذا الزمان ، وهو غير مراد في هذا البحث، إذ ال عالقة له                 

واآلخر من نسخت الكتاب إذا نقلت مـن        : (خالفاً لما ذكره أبو جعفر النحاس في كتابه حيث قال         

  .)2/6 ( )خته، وعلى هذا الناسخ والمنسوخ نس
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إن استعمال كلمة النسخ على الحقيقة في المعنى األول، وعلى المجاز في المعنى             : وقيل  

  .) 2/72-1(الثاني 

  :اه اصطالحعريف ت:ثانياً
بـين   قد تعددت التعريفات االصطالحية للنسخ ما بين متوسع في فقـرات التعريـف و             

ما ذكره الجرجاني حيث يقولاموجز ومتوسط، فمما جاء موسع :  

هو بيان انتهاء الحكم الشرعي في حق صاحب الشرع، وكان انتهاؤه عند            : والنسخ في الشريعة   ( 

 ه، وكان في حقنا تبديالً    كان استمراره ودوامه، وبالناسخ علمنا انتهاء     ، إال أنه في علمنا      ا معلوم اهللا

7)(اوتغيير(.  

  :وقد ذكر التهانوي في كشافه ثالثة تعريفات، يحسن ذكرها في هذا المقام

 خالف  ياا عن دليل شرعي مقتض    عي متراخي أن يرد دليل شر   : وحقيقة النسخ عند أهل الشرع    : قال

  . حكمه

ـ       الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب ال       بأنه الخطاب : وذكر  امتقدم، على وجه لواله لكان ثابتً

  . مع تراخيه عنه

 دم زال على وجه لواله لكان      بأنه اللفظ الدال على أن مثال الحكم الثابت بالنص المتق         : اوذكر أيض

  .                   )8( اثابتً

زالة حكم ببدل أو بغير بدل مع تقـدم         هو إ : وقد عرفه مكي بن أبي طالب القيسي بقوله         

العلم من اهللا تعالى بفرضه للناسخ ورفعه لحكم المنسوخ، كل واحد منهما في وقته الذي قدره قبل                 

  .)9(أمره باألول بال أمد 

 من الشرح والتوضيح لحقيقة     ا والمفصلة تجمع في ثناياها مزيد     ولعل هذه التعاريف المسهبة   : أقول

  :ك من عرف النسخ بعبارات موجزة، من ذلكالنسخ، ومع ذلك فهنا

  .)10( ، )2/6(" بيان انتهاء حكم شرعي متراخ عنه "-

  .)12(، )11(" رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي متراخ عنه "-

فـي الثـاني ، ولعـل       " رفع"في األول، وكلمة    " بيان"والفرق بين التعريفين السابقين وجود كلمة       

  :خ فيه جهتانالمالحظ من هذا الفارق أن النس

بالنسبة إلى اهللا، فمن راعى هذه الجهة عبر بالبيان، ألن النسخ في حقه تعالى بيان محض                : األولى

  .االنتهاء لمدة الحكم األول
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بالنسبة إلى البشر، فمن راعى هذه الجهة عبر بالرفع ألنه زال ما كان ظاهره الثبـوت،                : الثانية

  .وخلفه شئ آخر

فضل عباس خمسة استنباطات من التعريف االصطالحي ال بد         وقد ذكر أستاذنا الدكتور     

  :من ذكرها هنا لتعم بها الفائدة، وتتضح بها الصورة وذلك حيث يقول

 ثبت بالشرع، ومن هنا نعلم أن إبطـال         اف أن المنسوخ ال بد أن يكون حكم       يؤخذ من التعري  : أوالً

م المستأنفة كإباحة التجارة في موسـم        ، وكذلك األحكا   اهها ال يسمى نسخً   عادات الجاهلية وما أشب   

  .الحج، وتحريم بعض النساء بسبب الرضاعة ال يعد نسخاً

ا أم  خبار سواء كانت قصص   يؤخذ من التعريف أيضاً أن النسخ ال يكون إال لألحكام، أما األ           : ثانياً

  . أم عقائد فال يدخلها النسخ ألن النسخ رفع حكم شرعياأخالقً

 أنه ال بد من تعارض بين حكم الناسخ وحكم المنسوخ بحيث يتعذر             ايف أيض يؤخذ من التعر  : ثالثاً

   .ا، أما إذا أمكن الجمع فال نسخالجمع بينهم

وهذا ة ،   ا بغاي ا غير مغي  ا دائم كمأن المنسوخ ينبغي أن يكون ح     : ومما يرشد إليه التعريف     : رابعاً

 فإذا جاء الليل ارتفع حكـم الـصيام         )187:البقرة( لَّيِلثُم َأِتموا الصيام إلى ال    … "نحو قوله تعالى  

  .النتهاء غايته ال لنسخه

، وذلك كرفـع    ا لم يكن بحكم شرعي فليس ذلك نسخً       يدل التعريف على أن رفع الحكم إذا      : خامساً

  .)2/8-11(االحكم الذي يكون بسبب الموت أو لسقوط التكليف لجنون، فذلك كله ال يسمى نسخً

هـادات  نسخ تتضح معالمه اللغوية واالصطالحية ، وقد ظهرت من خالل ذلـك اجت            وبهذا فإن ال  

اا وحديثًالعلماء فيه قديم.  

  :أنواع النسخ في القرآن الكريم : المطلب الثالث 
والمراد هنا هو بيان أنواع النسخ على رأي الجمهور ، وإن خـالف بعـص المعتزلـة                 

-12/120(ض أنواع النسخ في القـرآن الكـريم       وغيرهم كأبي مسلم األصفهاني ومن تأثر به بع       

، وقد يوجد من العلماء من يزيد على رأي الجمهور بأنواع أخرى مثل مكي بن أبي طالب                 )124

  .)61-9/58(القيسي ، حيث جعل النسخ في القرآن الكريم ينقسم إلى ستة أقسام

، والسمين  )14( الرازي ، والفخر )13(ورأي الجمهور في أنواع النسخ ثالثة ، أشار إليها السيوطي         

، )17(، وهبة اهللا بن سـالمة     )16(، وأبو البقاء الكفوي   )15(، والفيروز أبادي  )2/195-6(الحلبي

  :وغيرهم، وسأعتمد ما ذكره الزركشي في برهانه وذلك فيما يلي) 112-2/110-1(والزرقاني
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  :النسخ في القرآن على ثالثة أضرب
 به إذ تلقته األمة بالقبول، كما روى أنه كان يقال فـي             ما نسخ تالوته وبقي حكمه، فيعمل     : األول

لـوال أن   : ولهذا قال عمـر   )) الشَّيخُ والشّيخَةُ إذا زنَيا فَارجموهما ألبتَّه نَكَاالً ِمن اهللاِ        ( سورة النور 

   .)زاد عمر في كتاب اهللا لكتبتها بيدي: يقول الناس

والِذين يتَوفَّون ِمنْكُم ويذَرون أزواجاً وِصـيةً        ( تعالى ما نسخ حكمه وبقى تالوته،  كقوله      : الثاني

مـت  ، فكانت المرأة إذا مات زوجهـا لز        )240:البقرة( ) ألزواِجِهم متَاعاً إلى الحوِل غَير ِإخْراجٍ     

اهللا ذلـك   ، ونفقتها في مال الزوج، وال ميراث لها، فنـسخ            كامالً التربص بعد انقضاء العدة حوالً    

 وهذا الناسخ مقدم في النظم على       )234:البقرة ()…يتَربصن ِبَأنْفُِسِهن َأربعةَ َأشِْهٍر وعشْراً    (  بقوله

  . المنسوخ

نسخ التالوة والحكم، فال تجوز قراءته وال العمل به، كآية التحريم بعشر رضعات فنسخن              : الثالث

  .)18(ها بخمس كما أخبرت بذلك عائشة رض اهللا عن

  :محل النسخ وزمانه: المطلب الرابع
الجمهور على أنه ال يقع النسخ إال في األمر والنهي، وزاد بعضهم األخبـار وأطلـق،                

  .)2/33-18(وقيدها آخرون بالتي يراد بها األمر والنهي 

 للنسخ، ال شك أنه خطأ واضح، وذلك        ح محالً وإن زيادة األخبار بإطالق دون قيد لتصب      

ؤخذ الكالم على ظاهره وإطالقه، فندخل في النسخ ما ليس منه، وبالتالي نعرض آيات              خشية أن ي  

اهللا لطعن الطاعنين وتشكيك المشككين، وقد قيد كثير من العلماء إدخال األخبار في دائرة النـسخ                

  .بشرط أن يكون الخبر بمعنى األمر أو النهي

ولو بلفظ الخبر، أما الخبـر الـذي        ال يقع النسخ إال في األمر والنهي،        :"يقول السيوطي   

 صنع من   ليس بمعنى الطلب فال يدخله النسخ، ومنه الوعد والوعيد، وإذا عرفت ذلك عرفت فساد             

2/21-13("  من آيات األخبار والوعد والوعيد اأدخل في كتب النسخ كثير (.  

ألخبـار  فالصحيح أن النسخ يتعلق باألمر والنهي فقط، وأمـا ا         : "ويقول الفيروز أبادي    

النسخ في األمر والنهي،    : ، وقيل اخبر الصادق يصير بنسخ خبره كاذب     فمصونة عن النسخ، ألن الم    

" الزاِني ال ينِْكح ِإال زاِنيةً أو مـشِْركَةً       "وفي كل خبر يكون بمعنى األمر والنهي، فالنهي مثل قوله           

 أي ازرعوا ، وشـذ قـوم        )47:يوسف(" دْأباًتَزرعون سبع ِسِنين    " ، واألمر مثل قوله      )3:النور(

  .)1/122-15("أجازوا النسخ في األخبار مطلقاً
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ك بتحديد  وبناء على وضوح محل النسخ، فإنه ال بد من وضع النقاط على الحروف، وذل             

  : وذلك فيما يليما ال يدخله النسخ أصالً

ا محكـم   ن به، ونفي الشرك به، فهذ        األحكام العقلية واالعتقادية كوحدانية اهللا ووجوب اإليما         -1

  . للنسخ أصالًال يقبل النسخ، وليس محالً

  . للنسخحسية كإحراق النار فهي ليست محالً  األحكام ال-2

 للنسخ، ألن نسخها يؤدي     الحاضرة أو المستقبلة، ليست محالً      اإلخبار عن األمور الماضية أو        -3

  .ي بمعنى األمر والنهيإلى كذب المخبر أو جهله، باستثناء األخبار الت

أي الظهور بعد  – للنسخ، ألن رفعها بعد تأبيدها يؤدي إلى البداء        األحكام المؤبدة ليست محالً     -4

وجاِعُل الِذين اتَّبعوك فَوقَ الـذين      …:" وهو محال على اهللا تعالى، مثال ذلك قوله تعالى           –الخفاء  

  .)55:انآل عمر (" …كَفَروا إلى يوِم الِقيامِة

 للنسخ قبل تمام وقتها، ألن النسخ قبل تمام الوقت بـداء            احكام المؤقتة بوقت ال تكون محلً       األ  -5

وكُلُوا واشْربوا حتّى يتَبين لَكُم الخَيطُ      …"وجهل، وهما محاالن على اهللا تعالى، وذلك كقوله تعالى          

  .)187:البقرة( "…األبيض ِمن الخَيِط اَألسوِد ِمن الفَجِر

 للنسخ، ألن حكمة اهللا في شرعها، ومصلحة        لقة بأمهات األخالق ال تكون محالً       واآليات المتع   -6

 الناس في التخلق بها أمر ظاهر، ال يتأثر بمرور الزمن، وال يختلف باختالف األشخاص واألمـم               

)12/62-66( ، )10/15-16( ، )1-2/107-108(.  

ال بالوحي، وال وحي إال في حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،               ، فال نسخ إ    وأما زمان النسخ  

ولذلك فإن النسخ ال يكون إال في حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وتصبح األحكام التـي لـم                    

  .يلحقها نسخ قبل وفاته صلى اهللا عليه وسلم مؤبدة بانقطاع الوحي

حكام بعد وفاة رسول اهللا ألن االنتساخ بالوحي        وال نسخ فيما بقي من األ     : يقول أبو البقاء الكفوي     

  .)4/340-16(قد انقطع بعده 

       وغير جائز نسخ شئ من القرآن بعد وفـاة النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم                  :ويقول الزركشي 

)18-2/40( .  

وبهذا يظهر ما يلحقه النسخ وما ال يلحقه، ونجزم بأنه ال مجال للنسخ بعد انقطاع الوحي                

  . اهللا صلى اهللا عليه وسلمبموت رسول
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  المبحث الثاني
  القائلون بالنسخ في القرآن الكريم

إن القول بالنسخ أمر مسلم به لدى جمهور المسلمين ، وكل العقـالء المنـصفين ، وال                 

ينازع في ذلك إال مكابر أو مجادل ، أو من التبس عليه األمر ، مع كونه ظاهراً كالـشمس فـي                     

  .اجعة إليه ، وليس في األمر الذي التبس عليه وضح النهار ، والعلة ر

وقد استدل العلماء بذلك اإلجماع على جـواز النـسخ ووقوعـه ، مـن ذلـك قـول                   

  .)2/21-13("وقد أجمع المسلمون على جوازه:"السيوطي

واتفقوا على وقوع النسخ     … ا واقع سمع  والنسخ عندنا جائز عقالً   :"وقال الفخر الرازي    

وقـال  ) 229-3/227-14(" الجمهور على وقوعه فـي القـرآن بوجـوه        واحتج   … في القرآن 

إن سـلف األمـة     " :وقال   …  ، وعليه إجماع المسلمين    اا ، وواقع سمع   إنه جائز عقلً  :"الزرقاني  

 وقـد أشـار     )89-2/82-1( "أجمعوا على أن النسخ وقع في الشريعة اإلسالمية كما وقـع بهـا            

والعلـم بـه    :"يه ، وقول األئمة فيه ، وذلك حيث يقول        الزركشي إلى عظيم شأنه وكثرة من ألف ف       

عظيم الشأن ، وقد صنف فيه جماعة كثيرون منهم قتادة بن دعامة السدوسي ، وأبو عبيـد بـن                   

سالم، وأبو داود السجستاني ، وأبو جعفر النحاس ، وهبة اهللا بن سالم الضرير ، وابن العربي ،                  

وال يجوز ألحد أن يفسر كتـاب  : "قال األئمة …غيرهموابن الجوزي ، وابن األنباري ، ومكي ، و        

  .)29-2/28-18("اهللا إال بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ

يقول الدكتور فضل عباس بعد أن استعرض آراء العلماء في األدلة الدالة علـى وقـوع      

كريم ، فإن من     وسواء أكانت اآلية األولى أم الثانية دليالً على وقوع النسخ في القرآن ال             ": النسخ  

التمحل والتكلف إنكار وقوع النسخ في القرآن الكريم، كيف وقد استقرت كلمة الرعيل األول فـي                

 لدى الصحابة رضوان اهللا عليهم، ثـم إن         اأمر النسخ إذن كان مستقر    … وقوعهخير القرون على    

ن هـو إال وحـي      ومـا ينِْطـقُ عـِن الهـوى إِ        ( النسخ ثابت في السنة المطهرة، وكالهما وحي      

 أفيليق بعد هذا أن يأتي من ينكر وقوع النسخ، مع أنه ال يترتب على هذا النسخ                 ] 3:النجم[)يوحى

  .)28-2/27-11("محظور، بل على العكس فإن له فوائد وِحكَم

  :األدلة النقلية على جواز النسخ ووقوعه
  :لنسخ ووقوعه ، وذلك فيما يلي استدل القائلون بالنسخ بأدلة نقلية للداللة على جواز ا

  .)39:الرعد("يمحو اُهللا ما يشَاء ويثِْبتُ وِعنْده ُأمُّ الِكتَاِب:" قال اهللا تعالى-1
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معناه يمحو ما يشاء من أحكامه فينسخه ببدل أو بغيـر بـدل ،              : قال ابن عباس وغيره     

عنده ما ينسخ ويبـدل مـن اآلي        : أي  " وعنده أم الكتاب  "ويثبت ما يشاء فال يمحوه وال ينسخه ،         

واألحكام ، وعنده ما ال ينسخ وال يبدل ، كل ذلك في الكتاب ، وهو اللوح المحفوظ ، ومثل هـذا                     

لى المعنى قال قتادة وابن زيد وابن جريح وغيرهم في هذه اآلية، وقد قيل غير ذلك ، فهذا دليل ع                  

   .جواز النسخ بنص القرآن

" …ا آيةً مكَان آيٍة واُهللا َأعلَـم ِبمـا ينَـزُل قَـالوا ِإنَّمـا َأنْـتَ مفْتَـرٍ                  وإذا بدلْنَ :" قال تعالى  -2

  .)101:نحلال(

فهذا نص ظاهر في جواز زوال حكم آية، ووضع أخرى موضعها ، وهذا النـسخ مـن           

  .نسخت الشمس الظل ، إذا أزالته وحلت محله : قولهم

فهـذا نـص    ) 106:لبقرةا( " َأو نُنِْسها نَْأِت ِبخَيٍر ِمنْها أو ِمثِْلها       ما نَنْسخْ ِمن آِيةٍ   :"  قال تعالى  -3

أن اهللا جل ذكـره يخبـر       : ظاهر في جواز النسخ للقرآن بالقرآن ، والمعنى على قراءة الجماعة            

ما نرفع من حكم آية ونبقي تالوتها أو ننسها يا محمد فال تحفظ تالوتهـا نـأت                 : عن نفسه يقول    

لكم، أي نأت بآية أخرى هي أصلح لكم وأسهل في التعبد ، أو نأت بمثلها في العمـل                  بخير منها   

  .وأعظم في األجر ، فهذا قول صحيح معروف

إن معناها ما نرفع من حكم آية و تالوتها نأت بخير منها ، أي أصـلح لكـم                  : وقد قيل   

  .محوها وتركها : إنساؤها : قال ابن زيد…منها

ووجـه  ) 160:النـساء ("… ِمن الذين هادوا حرمنَا علَيهم طَيباٍت ُأِحلَّتْ لَهم        فَِبظُلٍْم:" قال تعالى  -4

يفهم منها أن   " أحلت لهم "الداللة فيها أنها تفيد تحريم ما أحل من قبُل ، وما ذلك إال نسخ ، وكلمة                 

 .)2/89-1(، )9/53(الحكم األول كان حكماً شرعياً

الرازي على وقوع النسخ في القرآن بستة أدلة ، اثنـان منهـا بآيـة               وقد استدل اإلمام الفخر      -5

البقرة وآية النحل ، كما هو في الدليلين الثاني والثالث ، وأما األدلة األربعة الباقية فقد استدل فيها                  

بآيات وقع عليها النسخ حقيقة ، وبين الناسخ والمنسوخ فيها ، مما يؤكد بذلك وقوع النسخ شـرعاً                  

)14-3/229-230(.   

إن في القرآن آيات كثيرة نسخت أحكامها ، وهذا دليل في طيـه أدلـة               : يقول الزرقاني 

 على وقـوع النـسخ      كامالً  مع ناسخها دليالً   دمتعددة ، ألن كل آية من هذه اآليات المنسوخة ، تع          

)1-2/89(.  
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  .األدلة العقلية على جواز النسخ ووقوعه 

 من األدلة العقلية التي تدل علـى جـواز النـسخ            اعتمد القائلون بالنسخ على مجموعة    

ووقوعه ، سنذكر بعضها هنا ، ويأتي البعض اآلخر للرد بها على أدلة المنكرين للنـسخ ، فمـن                   

  :هذه األدلة ما يلي

نه ال يترتـب  أ:  بإجماع األمة اإلسالمية ، وأوضح دليل على جوازه العقلي    النسخ جائز عقالً   -1

  . وكفى بذلك من دليل ا وكل ما كان كذلك فهو جائز عقلً، على وقوعه محال عقالً

 النسخ من أفعال اهللا تعالى، وال يجب عليه شيء لعباده عند أهل الحـق، بـل هـو الفاعـل                     -2

المختار، الكبير المتعال، فله أن يأمر عباده بما شاء، وينهاهم عما يشاء، وأن يبقي من أحكامه ما                 

ه، وال راد لفضله، وال ملزم يلزمه برعاية مصالح عبـاده،           شاء، وينسخ ما شاء، ال معقب لحكم      

ومـا  ( وإن كانت أفعاله حكيمة، وأوامره عادلة، ألنه منزه عن العبث والبغي والظلم، قال تعـالى              

   .)46:فصلت( )ربك ِبظَالٍم ِللْعِبيِد

لعليم الخبير   قد تكون المصلحة في مشروعية الحكم المنسوخ في زمان دون زمان، واهللا هو ا              -3

البصير، ال يغيب عنه شيء، فينسخ ذلك الحكم لما يعلمه من المصلحة، كاستعمال الطبيب الحاذق               

  .األدوية بحسب حالة المريض وظروفه

 في النسخ حكمة بالغة، ال بداء فيها وال جهل، فالمنسوخ والناسخ كاإلحياء واإلماتة، فكمـا أن                 -4

 عند اهللا، ومجهولة عندنا، وباإلماتة رفع لبقائه وبيان لمدتـه،           للحيوان الموجود مدة لبقائه، معلومة    

وهذا ال يدل على البداء، وهكذا النسخ فإنه يبين مدة البقاء الثابت للحكم في علم اهللا، وهذا البيـان                   

  .هو عين الحكمة

 من رحمة اهللا بالعباد أن يتدرج بهم في التكاليف الشرعية، وذلك حتى تتهيأ النفـوس لتقبـل                  -5

 لدفعها ورفضها ابتداء، فجـاء  اة فيشق عليها، وقد يكون ذلك سبباألحكام، وال تفاجأ بها مرة واحد    

  .النسخ ليحقق مبدأ التدرج في التشريع واألحكام

 معلوم أن الشرائع قد جاءت إلصالح البشر، وتحقيق مصالحهم، والمـصالح تتبـدل بتبـدل                -6

ل آخر، لذلك كان ال بد من تغيير بعض األحكام          األحوال، فما يصلح في حال قد ال يصلح في حا         

  ، )4-10/3( ، )4/342-16( . ، وعدم صالحها في جيـل آخـر        الفرعية، لصالحها في جيل   

)1-2/83-86( ، )12/69-70(.  
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  :حكمة النسخ في القرآن الكريم
لكـريم،  وبعد أن عرفنا األدلة النقلية والعقلية التي استدل بها القائلون بالنسخ في القرآن ا             

بقي أن نقف على بعض تلك الِحكَم التي أرادها اهللا من وقوع هذا النسخ، وذلك ألن معرفة الحكمة                  

تهون على النفس، وتزيل الغموض واللبس، وتعصم من الشبهات والدس، ويمكن الوقوف علـى              

  :بعض تلك الِحكَم فيما يلي

ها ويمحصها، وذلك أن النقلة مـن        الحكمة في ذلك ترجع إلى سياسة األمة، وتعهدها بما يرقي          -1

حال إلى حال، ومن واقع إلى آخر، يحتاج إلى مراعاة تلك الحال السابقة، وقد كان للعرب قبـل                  

اإلسالم  عادات وتقاليد ومعتقدات، يصعب تركها مرة واحدة، ولذلك جاءت الشريعة تنتقل بالناس              

سهل إلى السهل، ومن الـسهل إلـى        من حال إلى حال بالتدرج بهم إلى الكمال، تسير بهم من األ           

الصعب، ومن الصعب إلى األصعب، حتى تم األمر واكتمل الدين، وهذه الحكمة متمثلة في النسخ               

إذا كان الناسخ أصعب من المنسوخ، وذلك مثل موقف اإلسالم من شـرب الخمـر الـذي كـان                   

  .مشهوراً ومنتشراً في الجاهلية

 هو أسهل منه، وهي حكمة التخفيف على النـاس،           وهناك حكمة في نسخ الحكم األصعب بما       -2

ترفيهاً عنهم، وإظهاراً لفضل اهللا ورحمته عليهم، مما يدعو إلى مزيد من شـكره وحمـده، قـال                  

، وفي هذا مصلحة للـضعفاء حيـث        )6:المائدة( "…اُهللا ِليجعَل علَيكُم ِمن حرجٍ     ما يِريد …" تعالى

يريـد اُهللا   …" النسخ من درجة العسر إلى درجة اليسر، قال تعالى         يدفع المشقة عنهم، فينقلهم بهذا    

رسالع بكُم ريدوال ي رسالي 185:البقرة( "…ِبكُم(.  

 وهناك حكمة في نسخ الحكم بما يساويه في الصعوبة أو السهولة، فالحكمة فـي ذلـك هـي                   -3

من، ويهلك المنافق، وهذا هو المـراد       االبتالء واالختبار، ليميز اهللا الخبيث من الطيب، فيفوز المؤ        

  .بامتحان الحرية

 إظهار كمال الربوبية، فبالنسخ يتحقق أن التصرف في األعيان إنما هو هللا تعالى، يفعـل مـا                  -4

  .يشاء، ويحكم ما يريد

 إلشارة مواله، فيتوجه كيفما أراد      اظهر كم يكون العبد منتظر     إظهار كمال العبودية، فالنسخ ي     -5

  . وجه أصدر إليه األمر، وإنما تظهر طاعة العبيد بكمال الخضوع واالنقيادربه، وبأي

 أما الحكمة في بقاء التالوة مع نسخ الحكم ، فتظهر في تسجيل تلك الظاهرة الحكيمة ، ظاهرة                  -6

سياسة اإلسالم للناس ، ومراعاة ظروفهم وأحوالهم ، فيشهدوا بذلك أنه الدين الحق، باإلضافة إلى               



 
 
 
 

...بيـن اإلقرار   الكريم القرآن في النسخ  162
  

 ، واالستمتاع بما فيها من بالغة       ا تالوة هذه اآليات المنسوخة حكم     نه من الثواب بسبب   ما يكتسبو 

  .ومعجزات 

ظهر لنا حكمـة تتناسـب   وأما حكمة نسخ التالوة وبقاء الحكم ، فمع كل آية منسوخة تالوتها ت          -7

خت تالوتهـا،   نسف" الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها ألبتة     "  كان فيما أنزل من القرآن     معها، فمثالً 

 ليتقرر حكمها، ثم نسخ اهللا تالوتها لحكمة        به، والسر في ذلك أنها تليت أوالً       وبقي حكمها معموالً  

: أخرى، وهي اإلشارة إلى شناعة هذه الفاحشة، وبشاعة صدورها من شيخ وشيخة، كأنـه قـال               

 برجـسها     نزهوا األسماع عن سماعها، واأللسنة عن ذكرها، فضالً عن الفرار منهـا، والتلـوث             

)1-2/90-93( ، )15-1/121(.  

وبهذا تظهر لنا ِحكَم النسخ المتعلقة بكافة ألوانه ودرجاته، فالنسخ إنما هـو بـإرادة اهللا                

الذي بيده التقدير والتقرير، وال ينسب في شيء إلى العجز والتقـصير، وال مجـال ألحـد فـي                   

أال له الخلق واألمر تبـارك اهللا رب        اعتراض وتغيير، إنه حكيم خبير، وبيده التصريف والتدبير،         

  . العالمين

   :القائلون بالنسخ بين اإلسراف واالعتدال
، ا ووقوعه شـرع   لى جواز النسخ عقالً   القائلون بالنسخ في القرآن الكريم رغم اتفاقهم ع       

وهم جبهة في وجه المنكرين والمشككين في هذه القضية، إال أنهم مختلفون فيما بينهم، فمنهم من                

ع وبالغ في القول بالنسخ، وأدخل في النسخ ما ليس منه، وهؤالء هم المسرفون، ومنهم مـن                 توس

اقتصد، وابتعد عن اإلسراف والمبالغة، وهؤالء هم المعتدلون، وسيكون حديثنا مع هاتين الفئتين،             

كلٍّ على حدة، لنرى مواقف ونماذج من هؤالء وأولئك، وأيهم أقرب للحق واإلنصاف، وذلك من               

  :ل أقوالهم وأدلتهم وما ذهبوا إليه، وإليك بيان ذلك في مطلبينخال

  :المسرفون في القول بالنسخ: المطلب األول
لقد توسع البعض في القول بالنسخ في القرآن الكريم، حيث حملـوا الموضـوع مـا ال                 

ييـد  يحتمل، وقد تجاوزوا بذلك المعقول والمقبول، حيث جعلوا تخصيص العام، واالسـتثناء، وتق            

، ولعل بعضهم معذور في ذلك، وهم أولئك        االمجمل وغيرها، كل ذلك عدوه نسخً     المطلق، وتبيين   

الذين عاشوا فترة زمنية مبكرة، قبل أن تنضج هذه العلوم والمصطلحات، وتتبين معالمها، وتستقل              

ـ                ج بعلوم خاصة بها، هؤالء هم السلف رضوان اهللا عليهم، ولكن بعض المتأخرين ساروا على نه

السابقين بغض النظر عن تميز هذه العلوم واستقاللها عن موضوع النسخ الذي كانت تتبع له قبل                

  .أن تستوي على سوقها 
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فإن كان هناك عذر للسلف في توسعهم ، فما هو عذر الخلف الذين أخذوا األمر علـى                 

  .ظاهره دون تمحيص و عمق نظر 

 ممن توسعوا وأسرفوا ، ليتبين      وسنعرض في هذه العجالة بعض اآلراء للسلف وغيرهم       

هذا الرأي من خالل ما ذهبوا إليه ، مع النظر في أدلتهم وأقوالهم مع مناقشتها ما اسـتطعنا إلـى                 

  :ذلك سبيالً ، وذلك فيما يلي 

  :منهج السلف في النسخ: أوالً
والمراد بمنهج السلف هنا هو منهج الصحابة والتابعين ، وأهل العصر األول للتـدوين              

ما قبل اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه في القرن الثاني الهجري ، فهو أول من فرق بين النسخ                  إلى  

ـ       وغيره من التخصيص واالستثناء ، وتقييد العام ، وتبيين         ا المجمل ، وجعل مصطلح النسخ خاص 

  .)19(.بما أبطل الحكم المتقدم الثابت بالدليل الشرعي

ه السلف بأيديهم ، وإنما نعتمد ما ذكره غيـرهم مـن            وال سبيل لنا أن ننقل شيئاً مما كتب       

  : العلماء والمحققين عنهم ، ومن هؤالء العلماء

 الخـالف فـي نـسخ قولـه         ال العلماء من الخلف والسلف مبينً     حيث استعرض أقوا  : ابن تيميه   

غِْفـر ِلمـن يـشَاء ويعـذِّب مـن          وِإن تُبدوا ما في َأنْفُِسكُم أو تُخْفُوه يحاِسبكُم ِبِه اُهللا فَي          …:"تعالى

شَاءمجمل ، فالسلف كانوا يستعملونه     " النسخ"و فصل الخطاب أن لفظ      :  فيقول   )284:البقرة("…ي

إن قولـه  : فيما يظن داللة اآلية عليه ، من عموم أو إطالق أو غير ذلك ، كما قـال مـن قـال       

"  …وجاِهدوا فـي اِهللا حـقَّ ِجهـاِدهِ       : " وقوله )102:رانآل عم (" …اتّقُوا اَهللا حقَّ تُقَاِتهِ   …:"تعالى

 ولـيس بـين اآليتـين       )16: التغـابن (" …فاتَّقُوا اَهللا ما استَطَعتُم   :" نسخ بقوله تعالى     )78:الحج(

  ).20(.تناقض

  :وقد أشار ابن القيم لمنهج السلف بقوله 

تـارة ، وهـو اصـطالح       ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم ، بجملته          "

المتأخرين ، ورفع داللة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة ، إما بتخصيص أو تقييد ، أو حمل                 

 لتضمن ذلك رفع    اون االستثناء والشرط والصفة نسخً    على مطلق وتفسيره وتبيينه ، حتى إنهم يسم       

اد بغير ذلك اللفظ ، بل بأمر       داللة الظاهر وبيان المراد ، فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المر           

  .)21(…خارج عنه ، ومن تأمل كالمهم رأى من ذلك فيه ما ال يحصى

-     الذي يظهر من كالم المتقدمين أن النسخ عنـدهم          : لهذا المنهج بقوله   ا  وقد أشار الشاطبي أيض

تخصيص ، وعلى   اقد يطلقون على تقييد المطلق نسخً     في اإلطالق أعم منه في كالم األصوليين، ف       
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، كما يطلقون على رفـع      اا، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخً     العموم بدليل متصل أو منفصل نسخً     

، ألن جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو أن النسخ           اكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخً     الح

 بـه   في االصطالح المتأخر اقتضى أن األمر المتقدم غير مراد في التكليف، إنما المراد ما جيء              

فلما كان كذلك استسهل إطـالق لفـظ        … آخراً، فاألول غير معمول به، والثاني هو المعمول به        

   .)22(النسخ في جملة هذه المعاني لرجوعها إلى شيء واحد 

  :  وقد تحدث محمد حمزة عن منهج السلف في النسخ فقال-

ـ        ى اصـطالح    لم يكن النسخ في الصدر األول من اإلسالم محدداً بأسلوبه العلمـي عل

األصوليين، بل كان قضايا فردية، ينقلها الصحابة رضي اهللا عنهم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه                

  . وسلم، كما ينقلها التابعون عن الصحابة، أو ما يؤدي إليه اجتهادهم

وكان مفهوم النسخ أوسع مما عليه علماء األصول، إذ كان يـشمل كـل تغييـر ولـو                  

ثم ذكر مثالين أحدهما مروى عن ابن عبـاس          ،   أو بيان أو غير ذلك    ثناء أو قيد    بتخصيص أو است  

، والمثال الثاني مروي عن وهب بن منبه لبيان كيف          ا أنهم يطلقون على االستثناء نسخً     لبيان كيف 

فيجب التحري والتثبيت حتى ال نقع في الخطـأ مـن           … اأنهم يطلقون على تخصيص العام نسخً     

م يكن في الصدر األول تحديد اصطالحي لكلمـة النـسخ، ألن            حيث ال ندري، ومن المعلوم أنه ل      

  .)12/39(الحدود والرسوم إنما جاءت بعد ذلك في اصطالح المناطقة 

وبهذا يظهر لنا منهج السلف الذين توسعوا في النسخ بدون قصد اإلسراف، وإنما لعـدم               

ـ               اقش ذلـك بعـد     نضج العلوم واستقاللها، فأدى ذلك إلى الجمع بين النسخ وغيـره، وسـوف نن

 التوسـع   استعراض منهج غير السلف من المسرفين في النسخ، وذلـك بـسبب االشـتراك فـي               

   لتكرار الحوار والنقاش من جهة أخرى، ورغبة في اإليجاز وضـم            اواإلسراف من جهة، وتجنب 

  . الكالم خشية اإلطالة  واإلمالل

  :منهج غير السلف من المسرفين في النسخ: ثانياً
 منهج السلف الذين توسعوا في النسخ بعذر ، واآلن مع غير السلف الذين              عرفنا من قبل  

وعندما يقال منهج السلف في النسخ فإنما يراد به مـا قبـل             "أسرفوا في النسخ لكنهم بغير عذر ،        

 من فرق بين النسخ وغيـره مـن التخـصيص           هـ ، فهو أولُ   204اإلمام الشافعي المتوفى سنة     

 بما أبطل الحكـم المتقـدم       ا المجمل ، وجعل مصطلح النسخ خاص       وتبيين واالستثناء وتقييد العام  

  ).19/55("الثابت بالدليل الشرعي
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 إال أثبت مكانه فرض ، كما نسخت قبلـة بيـت            اوليس ينسخ فرض أبد   : ول الشافعي   يق

وفي هذا دليل على ما وصفت      …المقدس فأثبت مكانها الكعبة ، وكل منسوخ في كتاب وسنة كذلك          

 وهو يراد به الخاص ، ال أن واحدة مـن اآليتـين             اقرآن عربي ، يكون منه ظاهره عام      المن أن   

نسخت األخرى ، ولكن كل واحدة منهما على ما حكم اهللا به ، فيفرق بينهما حيـث فـرق اهللا ،                     

   .)23 (ويجمعان حيث جمع اهللا

   :واآلن مع بعض نماذج المسرفين الذين جاءوا بعد الشافعي ، وذلك فيما يلي

  ـ ه224المتوفى سنة : سالم الهروي  أبو عبيد القاسم بن -1
   الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه مـن الفـرائض           " أسماه   األف أبو عبيد كتاب

هـ ، كما رجحـه     224 ، حيث كانت وفاته سنة       ان عام ، وقد توفى بعد الشافعي بعشري     " والسنن

  .)19/42(محقق كتابه

  : عبيد في مقدمة التحقيق، وهو محمد بن صالح المديفر يقول محقق كتاب أبي

وأبو عبيد الذي عاصر اإلمام الشافعي ، وأخذ عنه قد التزم في كتابه مفهـوم الـسلف                 "

لمصطلح الناسخ والمنسوخ ، فاعتبر رفع الحكم الشرعي الثابت بدليل متقدم بحكم متـراخ عنـه                

، وتقييد المطلق ، وتبيين المجمـل ، وإبطـال          ثابت بدليل متأخر ، واالستثناء ، وتخصيص العام         

  . في مصطلح النسخ اد من النص ، اعتبر ذلك كله داخلًمفهوم علق باألذهان وهو غير مرا

التابع لمنهج السلف   ثم ذكر المحقق أمثلة من كتاب أبي عبيد لالستشهاد بها على منهجه             

كم عليها أبو عبيـد بالنـسخ ، وأن    أصبح من اليسير أن نجد آيات عديدة ح       : إلى قوله   . في النسخ 

نجد آثاراً عدة تضمنت التصريح بالنسخ مما ال مجال للتعارض فيه ، بل الجمع بين النـصوص                 

   .)58-19/56(ممكن بيسر وسهولة

  ـه338المتوفى سنة : جعفر النحاسي أبو -2
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم"  في النسخ أسماه األف أبو جعفر كتاب"  

فتكلم العلماء من الصحابة والتابعين في الناسخ والمنسوخ، ثم         :"  أبو جعفر في كتابه    يقول

اختلف المتأخرون فيه، فمنهم من جرى على سـنن المتقـدمين فوفـق، ومـنهم مـن خـالف                    

  )2/1(".اجتنب

:" وقد ذكر الزرقاني أبا جعفر النحاس وغيره من المكثرين الغالين ، وذلك حيث يقـول              

ين تزيدوا في النسخ ما ليس منه، بناء على شبهة ساقطة، ومن هؤالء أبو جعفـر                والغالون هم الذ  

وهبة اهللا بن سالمة، وأبو عبد اهللا محمد بن حزم، وغيـرهم            " الناسخ والمنسوخ " النحاس في كتابه  
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ـ   من ذكر الناسخ والمنسوخ، اشتباه    فإنهم ألفوا كتباً في النسخ أكثروا فيها         ، ومنـشأ   اا منهم وغلطً

 هذا أنهم انخدعوا بكل ما نقل عن السلف أنه منسوخ ، وفـاتهم أن الـسلف لـم يكونـوا                     تزيدهم

يقصدون بالنسخ هذا المعنى االصطالحي ، بل يقصدون ما هو أعم منـه ، ممـا يـشمل بيـان                    

  .)150-2/149-1(."المجمل، وتقييد المطلق ونحوها

  هـ410المتوفى سنة : هبة اهللا بن سالمة -3
   واهتم المؤلف في   " الناسخ والمنسوخ من كتاب اهللا عز وجل      " أسماه   األف ابن سالمة كتاب

ـ        كتابه باستعراض المنسوخ وناسخه حسب ترتيب السور ف        اي القرآن الكريم ، وخص لـذلك باب 

  :قال فيه " ما جاء من النسخ في الشريعة على التوالي"بعنوان 

، ثم الصيام ، ثم الزكاة ، ثـم         أمر الصالة ، ثم القبلة      : اعلم أن أول النسخ في الشريعة       "

اإلعراض عن المشركين ، ثم األمر بجهادهم ، ثم إعالم اهللا لنبيه صلى اهللا عليه وسلم ما يفعلـه                   

  .)17/29(" …بهم ، ثم أمره بقتال المشركين ، ثم أمره بقتال أهل الكتاب

 اقرآن ذاكـر  ا فيه سور ال   متتبع" نالناسخ والمنسوخ على نظم القرآ    "ثم ختم المقدمة بباب     

وسورة البقرة مدنية تحتـوي     : في كل سورة كم فيها من آيات منسوخة ، فعلى سبيل المثال قال              

 وبدأ يذكر اختالف    )3:البقرة(" وِمما رزقْنَاهم ينِْفقُون  :"على ثالثين آية منسوخة ، أولها قوله تعالى         

  ).17/31(.ل أهل العلم في ذلك دون أن يرجح في النهاية شيئاً من األقوا

راط ، فإن    في النسخ إلى حد اإلسراف واإلف      اك أن المؤلف هبة اهللا كان متوسع      وبهذا ندر 

، فماذا بقي في القرآن من غير المنسوخ، خاصة أنه قد أشار في مقدمة              اكان كل ما ذكره منسوخً    

ـ      " كتابه إلى قول آخرين       )17/27("سخ لها فإن االستثناء نا  " إال"كل جملة استثنى اهللا تعالى منها ب

  .ولم يعقب على ذلك بشيء، مما يدل على قبوله لمنهج التوسع وسيره عليه

 بأنهـا تبلـغ   " هبة اهللا بن سـالمة    " وقد أشار أستاذنا الدكتور فضل عباس لعدد مرويات       

مما يدل على توسعه وإسرافه في النسخ) 235()2/29-11(. وثالثين ومائتي آية منسوخةاخمس .  

سرفين في هذه العجالة أمر ال يتسع له المقام، وهذه النماذج تـدل علـى               ومتابعة كل الم  

غيرها بالقياس، ومن حسن الختام لنماذج المسرفين، واستكماالً للفائدة أنقل ما ذكره الدكتور فضل              

  :عباس من الرواة المكثرين، وبالذات الذين تجاوزت اآليات المنسوخة عندهم المائتين، وهم
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  يات المنسوخةاآل  اسم المؤلف

   آية214  اإلمام محمد بن حزم

   آية220  اإلمام عبد القادر محمد بن بركات بن هالل

   آية202  اإلمام الحافظ ابن خزيمة الفارسي

   آية274  اإلمام عبد الرحمن بن علي بن الجوزي

   آية218  اإلمام مرعي بن يوسف المقدسي الكرمي

   آية213  اإلمام عطية اهللا بن اآلجهوري

وبعد هذا االستعراض للمتوسعين في النسخ سواء أكانوا من الـسلف أم ممـن جـاءوا                

 بعدهم، ندرك ذلك التوسع في اآليات المنسوخة،ويمكن الوقوف على العلة واألسباب المؤدية لذلك،            

  :وبالتالي فإن اإلقالع عنها هو المخرج والعالج لهذا اإلسراف، وهذه األسباب تكمن فيما يلي

 وذلك أن اإلسالم قد أبطل ما كان عليه أهل الجاهلية، فيعدون ذلك من النسخ، كإبطـال                  الوهم -1

نكاح نساء اآلباء، وكحصر عدد الطالق في ثالث، وعدد الزواج في أربـع، بعـد أن لـم تكـن                    

  .، إذ ال يوجد حكم شرعي سابق أصالًمحصورة، وهذا ليس بنسخ

ي خصصت باستثناء أو غايـة، مثـل قولــه           اشتباه التخصيص عليهم بالنسخ، كاآليات الت      -2

. وَأنَّهم يقُولون ما ال يفْعلُون    . َألَم تَر َأنَّهم في كُلِّ واٍد يِهيمون      . َالشُّعراء يتَِّبعهم الغَاوون  و:" تعالى

ـ   وواضح أن هذا اسـتثناء ال      )227-224:الشعراء(" …إال الذين آمنُوا وعِملُوا الصاِلحاتِ     سخ،  ن

  .اوهكذا التخصيص ال يعد نسخً

ظنهم أن ما شرع لسبب ثم زال لزوال سببه من المنسوخ ، وعلى هذا عدوا اآليـات التـي                    -3

وردت في الحث على الصبر وتحمل أذى الكفار أيام الضعف منسوخة بآيات القتال ، وبـالتحقيق                

 الحكم النتفاء علته ال يعـد       تفاء وأن ان  اا وعدم  ، ألن الحكم يدور مع علته وجود       ال يثبت أنه نسخ   

عند القوة والكثرة ال     ، ووجوب الجهاد     ا التحمل عند الضعف ال يزال قائم      ، بدليل أن وجوب   انسخً

كذلك إلى اليوم ايزال قائم .  

ومـن كَـان    . ومن كَان غَِنياً فَلْيستَعِففْ   …:" اشتباه البيان عليهم بالنسخ ، في مثل قوله تعالى           -4

ِن الـذين   إ:" فإن منهم من توهم أنه ناسخ لقولـه سـبحانه            )6:النساء("…ِقيراً فَلْيْأكُْل بالمعروفِ  فَ

مع أنـه   ) 10:النساء("يأكُلُون أمواَل اليتَامى ظُلْماً ِإنَّما يأكُلُون في بطُوِنِهم نَاراً وسيصلَون سِعيراً          

  .ن لما ليس بظلم ليس ناسخاً له ، وإنما هو بيا
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وِإن َأحد ِمـن المـشِركين اسـتَجارك        :" كل قيد آلية عده المسرفون من باب النسخ ، كقوله            -5

هفَـاقْتُلُوا  :"عـدوها ناسـخة لعمـوم قتـال المـشركين فـي قولـه تعـالى                 )6:التوبة("…فََأِجر

شِْركينمع أنه تخصيصي بالقيد )5:التوبة("الم .  

وَأنِْفقُـوا  :"عارض بين آيتين ، في حين أنه ال تعارض في الواقع ، كقوله تعالى               توهم وجود ت    -6

 فإن بعضهم توهم بأن     )3:البقرة(" وِمما رزقنَاهم ينِْفقُون   :" وقوله   )10:المنافقون(" …ِمما رزقْنَاكُم 

آليتين على ما   اآليتين منسوختان بآية الزكاة بسبب تعارض متوهم ، ألنه يصح حمل اإلنفاق في ا             

    يشمل الزكاة وصدقة التطوع ونفقة األهل واألقارب ونحو ذلك ، وتكـون آيـة الزكـاة معهمـا                  

)1-2/150-151( ، )12/189-199(.  

هذه أسباب رئيسة يقع فيها المتوسعون في النسخ سواء أكانوا من السلف أم ممن جاءوا               

ضوعية تامة ، فإن عدد اآليـات المنـسوخة         بعدهم ، فإذا تم استبعادها ، وتعاملنا مع اآليات بمو         

سيقل بشكل واضح وكبير، أضف إلى ذلك أن العلماء قد ذكروا فوارق بين النسخ والتخـصيص                

واالستثناء ، وفوارق كذلك بين النسخ والمطلق والمقيد ، مما يزيل اللبس ، ويدفع إلى االعتدال ،                 

 ،  )12/126/131( ،) 92-9/74( وارقويضيق المقام الستعراض ما ذكره العلماء حول هذه الف        

)1-2/80-92( ، )11-2/13-19(.  

 وبهذا فقد وقفنا على العلة والعالج في آن واحد ، وبقي أن نذكّر الـذين أسـرفوا فـي            

النسخ من غير السلف بأن السلف يوم أن جمعوا بين النسخ الحقيقـي واالسـتثناء والتخـصيص                 

اتضحت صورتها وتميزت واستقلت عما يلتبس بها ، وقد         والبيان وغيرها ، لم تكن هذه العلوم قد         

سخر اهللا اإلمام الشافعي ليحدد معالم هذه العلوم القرآنية ، ويفصل بينها في مباحث أصولية ، فلم                 

ـ         يعد ألحد عذر بعد ذلك أن يخلط بينها ، وأن ي           بروايـات   ادخل في النسخ ما ليس منـه ، محتج 

 من التنبيه والحذر واليقظة عند النقل لمثل هـذه الروايـات   وردت عن السلف تفيد النسخ ، فال بد  

  .التي تفيد النسخ

وهذا عامل آخر يسهم باإلضافة إلى تجنب أسباب اإلسراف الـسابقة فـي مزيـد مـن               

  .   االعتدال والموضوعية في قضية النسخ 

  :المعتدلون في القول بالنسخ : المطلب الثاني 
خ دون إفراط أو تفريط ، فلم يتوسعوا ويسرفوا ويفتحوا          المعتدلون هم الذين يقولون بالنس    

  .الباب على مصراعيه، ليقولوا في كل آية فيها تخصيص أو بيان أو تقييد أو استثناء أنها منسوخة
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وفي الوقت نفسه لم ينكروا وقوع النسخ في القرآن الكريم لثبوته ووقوعه أوالً ، ولوجود               

  . جوازه ووقوعه األدلة النقلية والعقلية الدالة على

والمقتصدون هم الذين يقولون بالنسخ في حدوده ، فلم ينفوه إطالقـاً ،             : يقول الزرقاني   

ولم يتوسعوا فيه جزافاً كالغالين ، بل يقفون به موقف الضرورة التي يقتضيها وجود التعـارض                

  .)2/149-1(الحقيقي بين األدلة ، مع معرفة المتقدم منها والمتأخر

المعتدلين في ما ذهبوا إليه هي نفس األدلة التي سبقت فـي مقدمـة هـذا                وأدلة هؤالء   

البحث، فهي أدلة مشتركة بين كل القائلين بالنسخ ، سواء أكانوا مسرفين أم معتدلين ، وقد كانـت                  

األدلة نقلية من كتاب اهللا باإلضافة إلى النماذج التطبيقية الواقعة في كتاب اهللا الدالة على وقوعـه                 

إضافة إلى األدلة العقلية على جوازه ووقوعه ، فذكرها هناك يغني عن ذكرهـا هنـا ،                 شرعاً ،   

هـ ، هو   204ى سنة   وقبل أن نستعرض بعض النماذج لهؤالء المعتدلين نؤكد أن الشافعي المتوف          

   لإلسراف ، وبداية لالعتدال ، وذلك من خالل وضعه لعلم األصول ، حيـث               اأول من وضع حد 

ره مما كان معروفً   ز النسخ عن غي   مي     بما أبطل الحكم المتقدم الثابـت       اا عند السلف ، وجعله خاص 

 فهو إذن مؤسس مذهب االعتدال بداية ، ثم جاء بعده من            )12/44،42(،)19/55(بالدليل الشرعي   

سار على طريقته ، واآلن مع هؤالء المعتدلين الذين اعتمدوا وطبقوا مذهب الشافعي في الجانـب                

  :خ في القرآن الكريم، ومن هؤالءيات الناسخ والمنسوالتطبيقي آل

  هـ437المتوفى سنة :  طالب القيسيمكي بن أبي: أوالً
اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفـة أصـوله        ( ألف مكي كتاباُ في النسخ أسماه       

 القول  ويعدُّ مكي من المعتدلين في    . وقام بتحقيقه الدكتور أحمد حسن فرحات     ) واختالف الناس فيه  

 ، ولكن عن بينة ونظر وتمحيص في كتابـه، فقـد            اا أو عفوي  كن هذا الحكم ارتجالي   بالنسخ، ولم ي  

وضع مقدمة لكتابه ذكر فيها أهمية علوم القرآن، وأكد على النسخ بصفة خاصة، ووضع أصـوالً                

ء ال يجـوز    للنسخ ال يستغنى عنها، ونبه على أشياء دخلها وهم في كتب الناسخ والمنسوخ، وأشيا             

 للفـرق بـين النـسخ والتخـصيص     اا، ويعقد باب ا ومنسوخً ا النسخ، وما يجوز أن يكون ناسخً      فيه

 من الوقائع التي ادُِّعي فيها النـسخ، وهـي          اا كبير ى هذه الفروق عدد   واالستثناء، ويخرج بناء عل   

  .ليست كذلك

التي ادُِّعي فيهـا    استعرض مكي في كتابه مائتي واقعة من الوقائع         : يقول محقق الكتاب  

  .)9/20 (النسخ، وقد رد أكثر هذه الوقائع، ولم يصح عنده منها إال قليل
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ويتضح مما سبق أن مكي قد وضع ضوابط للقول بالنسخ، ونبه على الوهم الذي يقع في                

وهذا هـو    من الوقائع التي لم يصح فيها النسخ،         انسوخ، وبناء عليه فقد رد كثير     كتب الناسخ والم  

 عن التوسع واإلسراف من جهة، وبعيداً كذلك عن اإلنكار والجحود مـن           ادال والتوسط، بعيد  االعت

  .جهة أخرى

   هـ911دين السيوطي المتوفى سنة  اإلمام جالل ال: ثانياً
وهو كتاب جامع لعلوم قرآنيـة      " اإلتقان في علوم القرآن   "ألف السيوطي كتابه المشهور     

ذكـر فيـه مقـدمات      " ناسخه ومنسوخه " واألربعون منها في     كثيرة ومتنوعة، وكان النوع السابع    

متعددة حول الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، إلى أن ذكر الضرب الثاني من أنواع النسخ في                

مؤلفة، وهـو   ما نسخ حكمه دون تالوته، وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب ال           : "القرآن الكريم فقال  

   والـذي أقولـه أن الـذي أورده        … الناس من تعديد اآليات فيه    ، وإن أكثر    اعلى الحقيقة قليل جد

المكثرون أقسام، قسم ليس من النسخ في شئ، وال من التخصيص، وال له بهما عالقة بوجه مـن                  

فقد خرج من اآليات التي أوردها المكثرون الجم الغفير مع آيات الـصفح والعفـو إن             …الوجوه،  

يف لطيف،  يصلح لذلك عدد يسير، وقد أفردته بأدلته في تأل        قلنا إن آية السيف لم تنسخها، وبقي ما         

   فهذه إحدى وعشرون آية منسوخة على خالف في بعضها، ال يـصح            … اوهاأنا أفرده هنا محرر

 اإلحكـام   )8:النـساء ( والقسمة   )58:النور(دعوى النسخ في غيرها، واألصح في آية االستئذان         

علـى  ) 115:البقرة(" …َأينَما تُولُّوا فَثَمَ وجه اهللاِ    فَ…"فصارت تسعة عشر، ويضم إليه قوله تعالى        

 فتمـت   )144:البقرة(" …فَولِّ وجهك شَطْر المسِجِد الحرامِ    …"رأي ابن عباس أنها منسوخة بقوله       

  .) بتصرف23-2/22-13(عشرون، وقد نظمتها في أبيات 

قها فـي عـشرين قـضية،       وقد ذكر عشرة أبيات منظومة تجمع مواطن النسخ التي حق         

  : ونذكر منها أول بيتين فقط للداللة على اعتداله مع لومه على المتوسعين، فقال

     وأدخلوا فيه آيـاً ليس تنحصر       قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد

  )2/3-13(    عشرين حررها الحذاق والكبر       وهاك تحرير آي ال مزيــد لهــا
وال يعتمد في النسخ قول عوام المفـسرين بـل وال           :"  قوله اه أيض ومما يدل على اعتدال   

اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح، وال معارضة بينة، ألن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبـات                

حكم تقرر في عهده صلى اهللا عليه وسلم، والمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الـرأي واالجتهـاد،                 

ال يقبُل في النسخ أخبار اآلحـاد العـدول، ومـن           : فمن قائل والناس في هذا بين طرفي نقيض،       

  .)2/24-13(" متساهل يكتفي فيه بقول مفسر أو مجتهد، والصواب خالف قولهما
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ط، خاصة وأنه قد ضـمن       عن اإلفراط والتفري   اا يضع الضوابط ليبقى النسخ بعيد     وهكذ

2/27،24،23-13(ريم  على شبهات المنكرين ألنواع النسخ في القرآن الكاكتابه ردود(.  

 نموذجان على سبيل المثال من القدامى، ممن ساروا باعتدال في القـول بالنـسخ،               نهذا

متأثرين بمنهج الشافعي رحمه اهللا تعالى، وقد سار على نهج هؤالء القدامى بعض المحدثين، الذين       

، والدكتور فـضل    تأثروا بمنهجهم، وسلكوا طريقهم في االعتدال، ومن هؤالء المحدثين الزرقاني         

  :عباس، وبيان منهجهم فيما يلي

  م1960المتوفى سنة : يم الزرقاني  محمد عبد العظ:ثالثاً
 –هـ  1362، وقد طبع سنة     "مناهل العرفان في علوم القرآن    " أسماه   ازرقاني كتاب ألف ال 

 م، وقد جمع في كتابه مباحث متعددة في علوم القرآن، وقد ذكر في الجـزء الثـاني منـه                  1943

        وقد استغرق هذا المبحـث قرابـة مائـة صـفحة مـن كتابـه               " المبحث الرابع عشر في النسخ    "

ـ      حيث ذكر مقدمات عامة حول الموضوع،     ) 1-2/69-166(  ا ودفع شبهات المنكرين للنسخ عقلً

وسمعاً، وشبهات المانعين لنسخ التالوة أو الحكم دون اآلخر، وغيرها من الشبهات التي تثار حول               

ضوع، ولم يرتض مذهب المنكرين المقصرين، وال مذهب المسرفين الغالين، وقد ارتـضى             المو

مذهب المعتدلين المقتصدين الذين يقولون بالنسخ في حدوده المعقولة، ويقفون به موقف الضرورة              

            التي يقتضيها وجود التعارض الحقيقي بـين األدلـة، مـع معرفـة المتقـدم منهـا والمتـأخر                  

، اا منهم واشتباه  روا القول باآليات المنسوخة غلطً    قد عرفت أن المتزيدين أكث    : وقال.)1-2/149(

ونزيدك هنا أن بعض فطاحل العلماء تعقب هؤالء المتزيدين بالنقد كالقاضي أبو بكر بن العربـي                

وكجالل الدين السيوطي الذي حصر ما يصلح لدعوى النسخ من آيات القرآن في اثنتين وعشرين               

 ثم ذكر األصح في آيتي االستئذان والقسمة اإلحكام ال النسخ، وها هي ذي مشفوعة بالتعليق                آية،

  .)166-152 ، 2/151-1(... عليها، مرتبة بترتيب المصحف الشريف

وبهذا ندرك اعتداله في القول بالنسخ إذ الم على المتزيدين في النـسخ، وسـار علـى مـذهب                   

  .السيوطي الذي سبق معرفة اعتداله

  "معاصر: " األستاذ الدكتور فضل حسن عباس:بعاًرا
   وقد ضـمنه مباحـث      "إتقان البرهان في علوم القرآن    " أسماه   األف الدكتور فضل كتاب ،

الناسـخ  "متعددة في علوم القرآن، وهو من جزءين، بدأ الجزء الثاني منه بالفصل الثالث عـشر                

ى النسخ بين المقـرين والمنكـرين،       وذكر فيه مباحث ومقدمات حول النسخ، وأشار إل       " والمنسوخ

  :وبين المكثرين والمقلين، وأنكر على المنكرين إنكارهم، وذلك حيث يقول
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فإن من التمحل والتكلف إنكار وقوع النسخ في القرآن الكريم، كيف وقد استقرت كلمـة    "

 – لـدى الـصحابة      اأمر النسخ إذن كان مـستقر     . …قوعهالرعيل األول في خير القرون على و      

" وما ينِْطقُ عِن الهـوى   " ثم إن النسخ ثابت في السنة المطهرة، وكلهما وحي           –ضوان اهللا عليهم    ر

 أفيليق بعد هذا أن يأتي من ينكر وقوع النسخ مع أنه ال يترتب على هذا النسخ محظور                  )3:النجم(

  .)2/28-11("ما، بل على العكس فإن له فوائد وِحكَم

ا وإذا كان النسخ أمـر    : " لالغين في النسخ، وذلك حيث يقو     وقد أنكر على المسرفين المب    

اا أو منـسوخً   ا القرآن كله ناسخً    في كتاب اهللا، فإن كثيرين قد بالغوا في هذا األمر، فجعلو           اواقع ،

وقد خرج كثير منهم عن المعقول والمقبول، فادعوا نسخ ما ال يمكن أن ينْـسخ، ادعـوا نـسخ                   

 النسخ، كما ادعوا نسخ بعض القواعد التي هي أصول ال يمكـن أن              األخبار، واألخبار ال يدخلها   

  .)2/28-11(" …تتغير

ونراه يذكر عدد اآليات المنسوخة في مسرد لبعض العلماء، وعامتهم من المكثـرين إذ              

تجاوزت رواياتهم في النسخ المائتي رواية، ثم أشاد بالسيوطي إذ كان أكثرهم اقتـصاداً وأقلهـم                

 إليه، مع مناقشته لبعض ما ذكره السيوطي، وذلك من خالل استعراض اآليـات              إسرافاً فيما ذهب  

وأنت ترى بعد هذا الدرس أن اآليـات المنـسوخة ال           : التي ذكر السيوطي نسخها، وانتهى بقوله     

  .)36-2/29-11( امح اهللا المكثرين وعفا عنا جميعتزيد على بضع آيات فسا

 قضية النسخ، الذي يلوم فيه علـى المـسرفين          وبهذا ندرك الموقف المعتدل ألستاذنا في     

 فجزاه اهللا عنا    والمنكرين، ويسير فيه على طريقة المعتدلين، مع تداركه عليهم في بعض القضايا،           

اخير .  

وبهذه النماذج األربعة من القدامى والمحدثين يتضح لنا مـنهج المعتـدلين بكـل عـز                

ر، وذلك لقوة حجتهم، ووضوح رؤيـتهم،       وشموخ، مرجحين له على ما سواه من إسراف أو إنكا         

  .وبعدهم عن اإلفراط أو التفريط

  المبحث الثالث
  المنكرون للنسخ في القرآن الكريم

قد وقع إنكار النسخ من فرق كثيرة، منها ما يعود إلى اليهودية، ومنها مـا يعـود إلـى         

 ذلك اإلنكـار الـذي      النصرانية، ومنها ما يعود إلى بعض المسلمين، والذي يعنينا في هذا البحث           

 الخالف القائم علـى النـسخ بـين         ابنسخ آيات القرآن ذاتها، مستبعد    يختص بالمسلمين، ويتعلق    

الشرائع كما أشرت لذلك في المقدمة، خاصة وأن عنوان البحث مختص بذلك دون سواه، وهذا ال                
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ون متفقـون   لمـسلم يمنع تداخل بعض األدلة من هنا وهناك، خاصة فيما يتعلق باألدلة العقلية، فا            

 فقـد كـادوا     اا وسـمع  ي ذلك أحد، وأما وقوع النسخ شرع      ، ولم يخالف ف   جميعاً على جوازه عقالً   

يجمعون عليه لوال ما قيل عن أبي مسلم األصفهاني من أنه ينكره، والذي يميـل إليـه العقـالء                   

 اا، أو شبيه  ا لفظي لمسلمين خالفً والمحققون أن إنكاره صوري يتأول فيه بما يجعل خالفه لجمهرة ا          

  .)2/93-1(باللفظي 

وذهب بعض العلماء إلى أن الخـالف بـين أبـي مـسلم     : " يقول الدكتور فضل عباس   

أما بعض الكاتبين المحدثين فلقد حاولوا نفي النسخ عن كتاب اهللا           … وجمهور العلماء خالف لفظي   

ومع ذلك فقـد شـذت      ،  )21-2/20-11(. تعالى، وحاولوا الجمع بين اآليات المنسوخة والناسخة      

 ، إذ أجـازوا علـى اهللا سـبحانه أن           )25( والمختارية   )24(فرق ضالة من المسلمين كالرافضة      

 ،  )1/118-15(.يتصف بالبداء، والبداء هو دليل هام من أدلة المنكرين للنسخ في القرآن الكـريم             

)12/60( .  

ـ   ان هذا ا  وبداية وقبل استعراض بعض نماذج الذين أنكروا، سواء ك         ا أو  إلنكـار حقيقي

أقول بأن هؤالء المنكرين قد خالفوا بمسلكهم هذا صريح القرآن، وصحيح السنة، والمنطق              الفظي ،

  . السليم، وإجماع المسلمين

أما مخالفتهم للقرآن والسنة فهي األدلة النقلية التي استدل بها القائلون بالنسخ في القرآن              

، وأمـا  افيها النسخ، مما يؤكـد وقوعـه شـرع   ي تحقق   الكريم، باإلضافة إلى مجموع اآليات الت     

، وأمـا مخـالفتهم   ائلون بالنسخ أيضمخالفتهم للمنطق السليم فهي األدلة العقلية التي استدل بها القا        

ا،  ، وشبه منعقد على وقوعـه شـرع        جماع منعقد على جواز النسخ عقالً     إلجماع المسلمين، فاإل  

  .ور ِحكَم اهللا المتعددة المترتبة على النسخ في القرآن الكريم، ولظه وعقالًوذلك ألنه ثابت نقالً

 ولعل بعض المنكرين قد استدرج بسبب ردة فعل معاكسة، فوقع في المحظور، وذلـك              

أن بعض المارقين أرادوا تعطيل أحكام الشرع التي استقرت بعد وفاة الرسول صـلى اهللا عليـه                 

 للغرب في مساواة الرجل     ا للعصر والتحضر وتقليد   لك مجاراة وسلم ، وإجماع المسلمين عليها، وذ     

بالمرأة، في الحقوق والواجبات ومنها الميراث، فقالوا بأن هذه األحكام منسوخة، وال تصلح فـي               

عصر التحضر، وبناء عليه فقد ظهرت أحداث في الصومال أدت إلى تعذيب علمـاء المـسلمين                

الشرعية التي يزعم نسخها افتراء علـى اهللا        وإزهاق أرواحهم بسبب دفاعهم عن الدين واألحكام        

  . بذلك
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مما دعا مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر إلى إصدار بيان يرفضون فيه دعوى النـسخ              

وإن مشيخة األزهر لتهيب بالعالم اإلسالمي، بـل        …التي يزعمها أصحاب الصيحة اآلثمة الباطلة     

  . هذه الشرور بكل مسلم أن ينصب نفسه التقاء هذه اآلثام ، ومدافعة

 إلى  امستند" ال نسخ في القرآن   "ا سماه   ر أحمد حجازي السقا أن ألف كتاب      فكان من الدكتو  

  .)26(بيان مجمع البحوث اإلسالمية بسبب أحداث الصومال 

بهدف تعطيل أحكام   -لقد اختلط األمر على المؤلف بين دعوى النسخ في الوقت الحاضر          

وبين وقوع النسخ وقت نزول القـرآن الكـريم ،           -  عليه الشرع ، وهذا كفر صراح ، ال يختلف       

ه كفر صراح ، ال يختلف      وفي حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وهذا أمر مسلم وإنكار وقوع            

 فكان حال ص    اعليه أيض ،      فقتلـه ، أو كالمـستجير مـن         ااحبنا كمن هب ليعالج ويسعف مريض 

  . الرمضاء بالنار 

النسخ ووقوعه في عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم ، ومـع     ومع وجود األدلة على ثبوت      

نزول الوحي بإثباته وإقراره ، ومع فهم الصحابة لنصوص النسخ ، وعملهم بمقتضاها، إال أنه قد                

  .تكلف بعض المتكلفين في التأويل والتعليل والتبرير لنفي وقوع النسخ في كتاب اهللا 

 ما احتجوا به على نفي حقيقة شـرعية ،          واآلن مع بعض هذه النماذج لنرى من خاللها       

اقتضتها الحكمة الربانية ، وحكم بها أحكم الحاكمين، وسنعرض أربعة نماذج تجمع بين القـدامى               

  :والمحدثين وذلك فيما يلي 

  هـ322المتوفى سنة :  أبو مسلم محمد بن بحر األصفهاني :أوالً
تتبع فيه جميع   " الناسخ والمنسوخ "ه   أسما احد أئمة المعتزلة، وقد ألف كتاب     أبو مسلم هو أ   

وقائع النسخ ، وأوَل اآليات التي ثبت نسخها ليخرجها عند النسخ ، فأدى به ذلك إلى صرف كثير                  

 ، وهو عالم من علماء التفسير ، وكان لـه           )19/73(من اآليات إلى معنى مخالف للمراد الظاهر      

نيد كل دعاوى النسخ فـي آيـات الـذكر          حرص فيه على تف   " جامع التأويل "تفسير للقرآن الكريم    

الحكيم ، وذلك بتأويلها ، وإبطال شبه التعارض بينها وبين اآليات المدعى أنها ناسخة لها ، وأنكر                 

  .)27(أن يكون في القرآن آيات منسوخة

 عن عالم كأبي مسلم ينكر وقوع النسخ جملة،         ا فضالً ال يعقل أن مسلم   : زرقاني  يقول ال 

ميه كانت المسألة ترجع إلى التسمية فقط ، فإنها تهون حينئذ ، على معنى أن ما نـس                اللهم إال إذا    

     وإلى هذا ذهب بعض المحققـين ، قـال التـاج    ا بالزمان مثالً  نحن نسخاً ، يسميه هو تخصيص ، 
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 أن  ، ولكنـه يتحاشـى  انسخ بالمعنى الذي نسميه نحن نسخًإن أبا مسلم ال ينكر وقوع ال  : السبكي  

   . اه ، ويسميه تخصيصيسميه باسم

ال يْأِتيِه الباِطُل ِمن بيِن يديِه وال ِمن خَلِْفِه تَنِْزيٌل ِمن حِكيٍم         "واحتج أبو مسلم بقوله سبحانه      

 وشبهته في االستدالل أن هذه اآلية تفيد أن أحكام القرآن ال تبطل أبداً ، والنسخ             )42:فصلت("حِميٍد

  .)2/103-1("فيه إبطال لحكم سابق

إن المراد أن الكتاب لـم      :"رد الفخر الرازي دليل أبي مسلم بقوله        : الرد على أبي مسلم     

  . )3/230-14("يتقدمه من كتب اهللا ما يبطله ، وال يأتيه من بعده ما يبطله

 القرآن، ومجموعه ال    لمجموع" ال يأتيه "إن الضمير في قوله     : وزاد غيره في الرد فقال      

الذي هو ضد  ) أي الباطل (ن النسخ إبطال ال باطل ، والمنفي في اآلية هو الثاني             ، أو أ   اينسخ اتفاقً 

  .)10/15( ، )12/96 (الحق ، ال األول الذي هو النسخ

 على  الجمهور بوقوع النسخ ، وذكر ردود     وذكر اإلمام الرازي رد أبي مسلم على أدلة ا        

، ولكـن   )230-3/229-14(ة  رد أبي مسلم ، مما يصعب نقل جميعها في هذه العجالة المـوجز            

ما نَنْسخْ ِمن آيٍة َأو نُنِْسها نَـْأِت ِبخَيـٍر          :"نذكر بإيجاز رده على دليل الجمهور األول بقوله تعالى          

  .)106:البقرة("…منْها أو ِمثِْلها

  :أجاب أبو مسلم عنه من وجوه
  . قديمة من التوراة واإلنجيلأن المراد من اآليات المنسوخة هي الشرائع التي في الكتب ال : األول

  .المراد من النسخ نقله من اللوح المحفوظ، وتحويله عنه إلى سائر الكتب : الثاني

  .إن هذه اآلية ال تدل على وقوع النسخ، بل على أنه لو وقع النسخ لوقع إلى خير منه: الثالث

  :وكان الرد على ما ذكر بما يلي

  .بها آيات القرآن، ألنه هو المعهود عندنابأن اآليات إذا أطلقت فالمراد : األول

  .بأن نقل القرآن من اللوح المحفوظ ال يختص ببعض القرآن، وهذا النسخ مختص ببعضه: الثاني

إن النسخ قد وقع حقيقة في كثير من اآليات ، وإنكارها هو تكلف فـي قـضية مـسلمة                     : الثالث

،   مع الجمهور لفظي أو صوري     وعلى قول من قال إن خالف أبي مسلم       )  بتصرف 14-3/229(

إال أنه يؤخذ عليه أنه أساء األدب كما يقول الزرقاني مع اهللا، في تحمسه لرأي قائم على تحاشـي               

ما نَنْسخْ ِمن آيٍة َأو نُنِْسها نَْأِت ِبخَيـٍر         " ودافع عن معناه بمثل قوله     - جلت حكمته  - لفظ اختاره 

    وهل بعد اختيار اهللا اختيار؟ وهل بعد تعبير القـرآن تعبيـر؟            )106:البقرة("   …منْها أو ِمثِْلها  

)1-2/104(.  
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وبهذا يظهر لنا رأي أبي مسلم األصفهاني في إنكاره للنسخ، وكيف تهاوت حجته باآلية              

  . التي اعتمد عليها في إنكاره للنسخ، وكذا الرد على رده ألدلة الجمهور

  م1995 -هـ1415ى سنة المتوف: عبد المتعال محمد الجبري: ثانياً
   وذلك لنيل درجة   " النسخ في الشريعة اإلسالمية كما أفهمه     "  أسماه   األف عبد المتعال كتاب

 جامعة القاهرة، وقرر فيه بوضـوح أن        -م من كلية دار العلوم    1949 -هـ1368الماجستير سنة   

ـ    1961ال نسخ في القرآن، وال منسوخ في السنة، وطبع الكتاب سنة             ى الطبعـة   م وقد وقفت عل

، وقد تحدى برأيه هـذا      )28(" ال نسخ في القرآن لماذا؟    " الثانية له، ثم أصدر كتابه الثاني بعنوان      

  :األزهر وسائر الجامعات لتقول كلمتها، ومن أدلة الجبري على نفي النسخ ما يلي

ديمة،  يعترف بأن لفظ النسخ موجود في القرآن، ولكن معناه عندنا نسخ الشرائع والديانات الق              -1

  . )29(ال نسخ حكم بإثبات غيره 

نجد كالمه نسخة من أصل كالم أبـي مـسلم،          : ويرد محمد حمزة على هذا الدليل بقوله      

وهو يدافع عنه، ويتبنى مذهبه، وحجج الجمهور التي استدلوا بها على وقوع النسخ كافية لدمغـه،                

رد على شيخه يغني عن اإلعـادة       ولظهور التكلف الذي يتأبطه لدفع النسخ وتأويله، وما قيل في ال          

 بوقوع النسخ فيـه،  اال إيذانًهنا،ولكن نؤكد بأن اهللا منزه عن العبث، فما ذكر آية النسخ في كتابه إ         

وحمل اآلية على نسخ الشرائع القديمة يمجه الذوق السليم للقرآن وبالغتـه، فاآليـة إذا أطلقـت                 

  .تنصرف للمعهود، وهي كالم من كتاب اهللا تعالى

 الشرائع القديمة فمنسوخة بعموم رسالة سيدنا محمد صلى اهللا عليـه وسـلم، قـال                وأما

ومن يبتَـِغ   : "  وقال سبحانه  )185:األعراف(" قُْل يا َأيُّها النَّاس ِإنّي رسوُل اِهللا إليكُم جِميعاً        " تعالى

 105-12/101(.)85:آل عمـران  (" ِمن الخَاِسرين  غَير اإلسالِم ِدينَاً فَلَن يقْبَل ِمنْه وهو في اآلِخرةِ        

  .)بتصرف

 إلى غاية وأمد علمـه      االحكم الشرعي إما مشروع   :  ومن أدلة الجبري على إنكار النسخ قوله       -2

  )29/23(. فال نسخافع بعد غاية، وإما أن يكون مؤبدعند اهللا، فال ر

ى غاية، فما يدرينا بهذه     جعله بعض األحكام أنه مشروع إل     : ويرد ذلك محمد حمزة بقوله    

اسـخ،وإذا  الغاية طالما لم يقم دليل لفظي عليها؟ وأي مانع من أن تكون غاية هذا الحكم ورود الن                

لم يقل أحد بأن الرفع بعد الغاية نسخاكانت الغاية مذكورة نص ،.  
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و تجاهل بأنه يجوز أن يـأتي  ثم حصره للحكم الشرعي بأنه إما مؤقت أو مؤبد، وجهل أ   

 عن تأقيت أو تأبيد، وهذا وحده الذي يجوز نسخه على الصحيح، وال يترتب عليه شيء من                 امطلقً

  ) بتصرف105-12/101(.المحظورات التي ذكرها

، بـل  ا صحيح ه المقربين أنهم قالوا بذلك قوالً      لم نسمع من النبي صلى اهللا عليه وسلم وأصحاب         -3

  .)200-29/199(.هذا اصطالح السلف المتأخرين

إن قضايا النسخ قد وردت لنا بأحاديث صحيحة مشهورة عن الصحابة المقربين لرسول اهللا               :الرد

صلى اهللا عليه وسلم وكُتّاب الوحي كعائشة رضي اهللا عنها، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبـي                 

طالب، وابن مسعود، وابن عباس وأمثال هؤالء األقطاب، وهو معروف ومقرر في كتب التفسير              

 القرآن والناسخ والمنسوخ، فليس ذلك باصطالح المتأخرين، بل بإقرار الـسلف            والحديث وعلوم 

  .)112-107-11(الصالح 

 واجـب المعرفـة والتقريـر       ا، لكان هذا أصالً   ا ومنسوخً ا أن في القرآن ناسخً    نً  لو صح يقي    -4

الجميـع  ، واختالفهم، في الكثرة والقلـة تـسقط         االقرآن المسطور بين أيدينا تمام    واالعتراف به ك  

)29/199-200(.  

جـب االعتـراف بـه       إن النسخ في القرآن الكريم واقع وثابت، وهو معروف ومقـرر، وي            :الرد

ألنه في القرآن، وهو مؤيد بالكتاب والسنة واإلجماعاكالقرآن تمام ،.  

 من غير بحث وال     اي أسقط به الكاتب الجميع اعتباطً     وأما اختالفهم في الكثرة والقلة الذ     

جع إلى مفهوم النسخ حيث كان عند المتقدمين أوسـع ممـا عليـه علمـاء األصـول                        دليل، فير 

)11/107-112(.  

  .)29/200(  يقول بأن بدعة النسخ على اصطالح المتأخرين أكبر مهزلة في تاريخ القرآن-5

، )14،13:الطـارق (" وما هو ِبـالهزلِ . ِإنَّه لَقَوٌل فَصٌل" فهل هناك في تاريخ القرآن مهازل    : الرد

ولم يعرف التاريخ رواية أدق من رواية القرآن والسنة، بل إن علم الرواية والدراية مما اخـتص                 

  .)112-11/107(اهللا به هذه األمة 

  هل قال بعدم النسخ أحد؟:   اعتمد على رأي أبي مسلم في إنكاره للنسخ، بدليل قوله-6

  .)29/128(ن بحر األصفهاني وأنصاره قال بذلك أبو مسلم محمد ب: فأجاب نفسه قائالً

إن سائر ما تذرع به الجبري إلنكار النسخ هو نفس الحجج التي تناقلها العلماء منسوبة إلى                : الرد

إذاً فـسائر   … أبي مسلم األصفهاني، ولكن الجبري يقتضبها من غير أن ينظر إلى الـرد عليهـا              

 .م معاصروه ومن بعدهم إلى يومنا هذاالردود على أبي مسلم منصبه عليه، وقد رد على أبي مسل

)11/107-112(.  
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  م1996 -هـ1416غزالي المتوفى سنة محمد ال: ثالثاً
 بعنـوان  احيث عقد فصلً" نظرات في القرآن "أنكر الغزالي وقوع النسخ، وذلك في كتابه     

هل في القرآن آيات معطلة األحكام، بقيـت فـي المـصحف للـذكرى              : "يقول فيه " حول النسخ "

 ألجر التالوة فحسب، وينظر إليها كما ينظر إلى التحف الثمينة           ااريخ كما يقولون، تقرأ التماس    توال

في دور اآلثار، غاية ما يرجى من المحافظة عليها إثبات المرحلة التي أدتها في الماضـي، أمـا                  

هـذا  من المسلمين من يرون     : الحاضر والمستقبل فال شأن لها بهما؟ ثم يجيب على تساؤله بقوله          

على أساس أن الناسخ األخير أبطل ما صـدر قبلـه مـن             "الرأي حين يقولون بالناسخ والمنسوخ      

وهم يلجأون إلى هذا الفهم إعماالً للنص األخير، ودفعاً لما يتوهم من تناقض بين ظـواهر                " أحكام

  .اآلي

هـذا  فهـل   …ونحن ال نميل إلى المسير مع هذا االتجاه ، بل ال نرى ضرورة لألخذ به              

وقد عجبنا من استشراء القول بالنسخ عند بعض المفسرين ،          …  ؟ التدرج في التشريع يسمى نسخً    ا

وهذا شطط مثير في إبطال اآليات ألوهـي        … للمستثنى منه  اتى رأينا من يجعل المستثنى ناسخً     ح

  .شبه متعلقة بالذهن 

بعـد  نعم قد يقع في القرآن تفصيل بعد إجمال ، أو تقييد بعد إطـالق ، أو تخـصيص                   

  .تعميم، بيد أن ذلك شيء غير الزعم بأن هناك آيات بطل حكمها ، أو وقف تنفيذها 

أما إذا فُهم النسخ على أنه إبطال لحكم سبق نزوله ، واإلتيان بحكم جديد أصلح منـه للنـاس، أو                    

  :والرد عليه أقول) 30(.اا باتًه إلى الحق ، فذلك ما ننفيه نفيأدنى من

منها إظهار : سه في قضية أرادها اهللا ، وحكم بها لحكمة ، بل لِحكَم كثيرة               إن الغزالي يقحم نف    -1

فضل اهللا ورحمته ، ومنها االبتالء والتمحيص ، ومنها إظهار كمال الربوبية هللا رب العـالمين ،                 

فهو يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد ، ومنها إظهار كمال العبودية بكمـال الخـضوع واالنقيـاد                   

ليم، إلى غيرها من الحكم التي ال مجال معها لالعتراض على اهللا فيمـا أراد مـن                 والقبول والتس 

  .النسخ 

 إن جمهور العلماء قد أجمعوا على جواز النسخ ووقوعه واستدلوا على ذلك بآيات من كتـاب                 -2

اهللا ، ووقائع قد تحقق نسخها ، فكانت هذه الوقائع خير شاهد ودليل على ثبوت النسخ وتحققه في                  

  . اهللا تعالى كتاب

 استدل القائلون بالنسخ بأدلة عقلية متعددة سبق اإلشارة إلى بعضها في المبحث الثاني من هذا                -3

  .البحث، وكلها تصلح أدلة على رد كل الشبهات والمزاعم التي يقذف بها منكرو النسخ 
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ا علـى    سبق عرض منهج المسرفين في القول بالنسخ ، سواء أكانوا من السلف أم من سارو               -4

منهج السلف في التوسع وفتح الباب على مصراعيه للقول بالنسخ ، ولم يقبل هذا المنهج ألنه خلط                 

فلسنا مع هذا المـنهج ،      . بين النسخ وبين علوم كثيرة منها االستثناء والتخصيص والبيان وغيرها         

  .الوسطية وبالتالي فال نجعل هذا المنهج دليالً على الرفض المطلق فهناك منهج االعتدال و

 إن وصف آيات هللا المنسوخة مع بقاء التالوة بأنها للذكرى والتـاريخ ، وتـشبيهها بـالتحف                  -5

الثمينة في دور اآلثار ، وال شأن لها في الحاضر والمستقبل ، إن مثل هذه التعبيرات ال تناسـب                   

 ، ولكن علينا أن نعظم      آيات اهللا التي يتعبد بتالوتها ، ويتحدى بها ، وتظهر ِحكَم النسخ من خاللها             

  .هذه اآليات لكونها كالم اهللا سبحانه

  م1985-هـ1406المتوفى في سنة  : عبد الكريم الخطيب: رابعاً 
 في  )106:البقرة(" … ما نَنْسخْ ِمن آيٍة َأو نُنِْسها     : " ذكر الخطيب عند تفسيره لقوله تعالى     

مـا  " اإلعجاز في دراسات الـسابقين    "ي كتابه   وكذلك ف " التفسير القرآني للقرآن    " تفسيره المسمى 

يرى عدد غير قليـل مـن       : يوحي بأنه منكر للقول بالنسخ في القرآن الكريم ، وذلك حيث يقول             

 بمعنى إزالة الحكم كما ذهب إلى ذلك القائلون بالنـسخ ،            اماء أن النسخ في القرآن ليس نسخً      العل

ه، أو خطاب قد حال بينه وبين أوله خطاب غيـره ، أو             إنما هو نسٌأ وتأخير ، أو مِجمل ُأخِّر بيان        

مخصوص من عموم ، أو حكم عام لخاص، أو لمداخلة معنى في معنى، وأنواع الخطاب كثيـرة                 

 أن هذا نسخاً، وليس به، وإنه الكتاب المهيمن على غيـره، وهـو              – أي القائلون بالنسخ     –فظنوا  

  .نفسه متعاضد

ه كثير من المفسرين في اآليات اآلمرة بالتخفيف من         وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج ب      

  .أنها منسوخة بآية السيف

والواقع أنها ليست كذلك، بل هي من المنسأ، بمعنى أن كل أمر يجب امتثاله في وقت ما                 

لعلّة وجب ذلك الحكم، ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر، وليس ينـسخ، إذ النـسخ معنـاه               

  .اوز امتثاله أبدزالة، حتى ال يجاإل

 لهذا الرأي نجد أال تعارض، وال تناسخ بين اآليات التي تختلف أحكامهـا فـي                اوتطبيقً

  .)32( ، )31( اا وعدمه حال تخصه، وعلة تدور معه وجوداألمر الواحد، إذ كل حكم ل

ـ "  المعـاش "ويرى الخطيب أن معنى النسخ عزل اآليات المنسوخة عن الحياة، وإحالتها إلى   ا وم

االحتفاظ بها في القرآن إال كاالحتفاظ بجثث األموات محنطة في توابيت ، وذلك مقام ننزه عنـه                 

  )1/161-31(.كالم اهللا رب العالمين 
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  : الرد على الخطيب 
القائلون بالنسخ وأخص المعتدلين منهم ال يجيزون اإلسراف فـي النـسخ ، حيـث ال                

 الخطيب أول كالمه ، فهذه نمـاذج وأسـاليب          يقررون النسخ في كل أنواع الخطاب التي ذكرها       

للخطاب في القرآن الكريم، ال ينكره العقالء والمنصفون من هذه األمة ، فإسراف قوم وإفـراطهم                

 ، فكما أن اإلسـراف  إطالق ، ونفي النسخ جملة وتفصيالًفي القول بالنسخ ال يعني إغالق الباب ب   

  .افكذا اإلنكار فإنه أشد وأكثر ذممذموم 

 هل تجتمع األمة على ضاللة ؟ مع وفرة األدلة النقلية والعقلية التي استدل بها القائلون              ثم

  .بالنسخ ، وكثرة الِحكَم التي تظهر للناظر من خالل قضية النسخ 

ثم لماذا نأخذ بنصف اآلية وندع النصف اآلخر ؟ نأخذ بالمنسأ ، وال نأخذ بالنسخ ، في حـين أن                    

  .لنسخ واإلنساءآية البقرة قد جمعت بين ا

فأنت ترى أن األستاذ الخطيـب بإنكـاره        : " ويرد الدكتور عبد المجيد المحتسب بقوله       

النسخ في القرآن الكريم قد تابع أبا مسلم األصفهاني ، وهو بذلك كابر العيان ، واتبع غير سـبيل                   

 النـسخ   المؤمنين ، وخالف إجماع األمة اإلسالمية منذ عصر الصحابة رضي اهللا عنهم فـي أن              

كما فعل أبـو مـسلم      جائز وواقع في القرآن الكريم، وليت األستاذ الخطيب قد استدل بآية قرآنية             

 ، ولكنه اعتمد على العقل فقرر أن النسخ معناه عزل اآليـات المنـسوخة عـن                 األصفهاني مثالً 

وات محنطة  وما االحتفاظ بها في القرآن إال كاالحتفاظ بجثث األم        … الحياة، وإحالتها إلى المعاش   

  !في توابيت ، وذلك مقام ننزه عنه كالم اهللا رب العالمين

وفي هذا جرأة على دين اهللا ، وتشبيه قبيح آليات اهللا ، تشبيه اآلية المنـسوخة برجـل                  

وهذه الجرأة على دين اهللا من أثار الشيخ محمد         ! ُأحيل إلى المعاش وبجثة ميت محنطة في تابوت         

اإلمام ، ألنه هو الذي فتح الباب على مصراعيه ألمثال األستاذ الخطيب            عبده الذي يسمى األستاذ     

في سلوك هذه الجرأة على دين اهللا وما يسمونه التقبيح والتحـسين العقليـين، إن عقـل األسـتاذ             

الخطيب لم يحسن له وجود الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم فأنكر النسخ ، وشـبه آيـات اهللا                  

  .)94-27/93(" هالمنسوخة بهذا التشبي

  وبهذه النماذج قد رأينا كيف أنكر المنكرون النسخ في القرآن الكريم ، وما هي آراؤهم وأدلتهم                  -

  .التي رددنا أو نقلنا الرد عليها بإيجاز غير مخل إن شاء اهللا تعالى 
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 لدليل عقلي اعتمد عليه بعض المنكـرين، وبالـذات الرافـضة            ا للفائدة، ورد  واستكماالً

 وهو دليل البداء، لذلك نثبت الفرق بين البداء والنسخ بإيجاز وذلك فيمـا              )25(،)24(ارية  والمخت

  :يلي

، ا، ونشأة رأي جديد لم يكن موجـود       الظهور بعد الخفاء  : البداء يطلق على معنيين وهما    

وكالهما مستحيل على اهللا، لما يلزمهما من سبق الجهل، وحدوث العلم،والجهل والحـدوث عليـه           

 وأبداً بالعلم الواسع المطلـق المحـيط،        ه خالق الكون ومدبره، ومتصف أزالً     ، ألنه سبحان  محاالن

وألنه ال تخفى عليه خافيه، واألدلة العقلية والنقلية دالة على ذلك، ومع ذلك ضـل قـوم سـفهوا                   

أنفسهم، وأغمضوا عيونهم، وصموا آذانهم، وزعموا أن النسخ ضرب مـن البـداء، أو مـستلزم                

لوال ظهور مصلحة هللا، ونشوء رأي جديد له، ما نسخ أحكامـه، وبـدل تعاليمـه،                : الواللبداء، فق 

ونسوا أن اهللا يعلم الناسخ والمنسوخ أزالً من قبل أن يشرعها لعباده، بل من قبل أن يخلق الخلق،                  

علم سبحانه أن الحكم األول منوط بحكمة، أو مصلحة تنتهي في وقت معلوم، وعلم بجانب هذا أن                 

 بحكمة وبمـصلحة أخـرى، وال ريـب أن الِحكَـم            ايء في هذا الميقات المعلوم منوطً     سخ يج النا

والمصالح تختلف باختالف الناس، وتتجدد بتجدد ظروفهم وأحوالهم، وكل ذلك معلوم عند اهللا من              

شـئون يبـديها وال     " قبل، والجديد في النسخ إنما هو إظهار علمه لعباده، وذلك على حد التعبيـر             

  .)9-2/8( ، )60-12/59( ، )78-2/76-1(  "يبتديها

 وبهذا فقد تم البحث، وهللا الحمد والفضل والمنة، ونختم بالخاتمة، ونصلي ونسلم علـى              

  .المبعوث رحمة للعالمين

  :الخاتمة
الحمد هللا أتم علينا النعمة بتمام هذا البحث الشائك المتشعب ، وذلك بسبب كثرة ما كتب                

ا ا ، إسـرافً   ا وإنكـار   إقرار  ، اا ونسخً ة وأنه يتعلق بكتاب اهللا إحكام     صحوله مع دقة مسائله ، خا     

  .اا وحديثً ، قديمواعتداالً

 وقد ظهر في المبحث األول أهمية النسخ ووجوب معرفته ، مع خطورة التهاون فـي طلبـه ،                   -

محله وظهر كذلك المعنى اللغوي واالصطالحي للنسخ ، وكذلك أنواع النسخ في القرآن الكريم، و             

  .وزمانه

 ،  ا ووقوعه شرع  ية والعقلية على جواز النسخ عقالً      وأما المبحث الثاني فقد أظهر لنا األدلة النقل        -

مع بيان بعض الِحكَم التي أرادها اهللا من وقوع النسخ ، أال له الخلـق واألمـر تبـارك اهللا رب                     

  .العالمين 
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 المـسرفون ، ومـنهم المعتـدلون ،          وقد ظهر لنا في هذا المبحث أن القائلين بالنـسخ مـنهم            -

فالمسرفون هم الذين تجاوزوا المعقول والمقبول ، وجمعوا بين النسخ وغيره ، ولعـل بعـضهم                

معذور ، وهم السلف الذين لم تكن مباحث علوم القرآن قد تمايزت عن بعضها في زمانهم ، حتى                  

سرفون الذين عاشوا بعد الشافعي فال      جاء اإلمام الشافعي ليحدد معالم هذه العلوم القرآنية ، أما الم          

عذر لهم في هذا التوسع إال األخذ عمن سبقهم ، وقد مثلت لهؤالء بأبي عبيد القاسم بـن سـالم ،                 

وأبي جعفر النحاس ، وهبة اهللا بن سالمة ، مع بيان األسباب التي دعت لهـذا اإلسـراف مـع                    

  .ضرورة تجنبها 

سخ في حدوده ، فلم ينفوه كالمنكرين ، ولم يتوسعوا فيـه            وأما المعتدلون فهم الذين يقولون بالن      -

كالمسرفين، وقد سار المعتدلون على طريقة الشافعي فـي الجانـب التطبيقـي آليـات الناسـخ                 

مكي بن أبي طالـب القيـسي ،        : والمنسوخ، وقد مثلت لهؤالء ببعض القدامى والمحدثين ، وهم          

 ، والدكتور فضل حسن عباس ، وقد رجحت هذا          واإلمام السيوطي ، ومحمد عبد العظيم الزرقاني      

المذهب على ما سواه من إسراف أو إنكار ، وذلك لقوة حجتهم ، ووضوح رؤيتهم ، وبعدهم عن                  

  .اإلفراط والتفريط 

 وأما المبحث الثالث فقد أظهر منهج المنكرين للنسخ في القرآن الكريم خاصة ، ومن المسلمين                -

 في اإلنكار هو أبو مسلم األصفهاني ، حيث أنكر أن يكون فـي              أنفسهم ، وكان أقدمهم وأشهرهم    

القرآن آيات منسوخة ، ثم تبعه من المحدثين عبد المتعال الجبري ، ومحمـد الغزالـي ، وعبـد                   

الكريم الخطيب، وقد نوقشت آراؤهم وأقوالهم ، وقد خُتم هذا المبحث بموجز يبين الفـرق بـين                 

   على القول   ي الرافضة والمختارية من الشيعة ، اللتان اعتمدتا        على فرقت  االبداء والنسخ، وذلك رد 

  .إلنكار النسخ في القرآن الكريم " ا عقليدليالً"بالبداء 

 للفائدة فقد رأيت أن أضع بعض القواعد واألسس التي يقوم عليها النسخ في القـرآن                 واستكماالً -

ابط القول بالنسخ دون إسراف أو      الكريم، وذلك مستخلص من ثنايا البحث ، لتمثل بمجموعها ضو         

  :إنكار ، وذلك فيما يلي 

ال يجوز النسخ في األخبار الماضية أو الحاضرة أو المستقبلة ، باستثناء األخبار التي بمعنى                -1

  .األمر والنهي 

ال يجوز النسخ في العقائد وأصول الشرائع وأمهات األخالق ، فآياتها محكمة ليست محـالً                -2

  .للنسخ 

  .سخ فيما يتعلق بصفات اهللا تعالى التي ال يعتريها تغيير وال تبديل ال يجوز الن -3

  . للنسخ، ألن حكمها ينتهي بانتهاء وقتها المحدد احكام المؤقتة بوقت ال تكون محلًاأل -4
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األحكام المؤبدة ليست محالً للنسخ ، ألن ذلك يؤدي إلى البداء ، وهي الظهور بعد الخفـاء ،                   -5

  .وهو محال على اهللا تعالى 
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  .إجماع المسلمين 
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  .بينهما
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دعي الكمال، فما أصبت فمن اهللا وتوفيقه، وما أخطأت فمن نفسي ومـن             وفي الختام ال أ   

الشيطان، وأسأل اهللا السداد والرشاد وحسن القبول ، إنه على ما يشاء قدير ، وإنه لـنعم المـولى                   

  .ولنعم النصير 

  :المراجع
بـدون طبعـة ،دار   . م مناهل العرفان في علوم القرآن1943الزرقاني، محمد عبد العظيم ،       -1

  .70: ص2ياء الكتب العربية ، جإح

الطبعة األولـى، مكتبـة     . م الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم     1986النحاس ، أبو جعفر،      -2

  .4-3:عالم الفكر، القاهرة، ص

تحقيـق وضـبط عبدالـسالم      . م معجم مقاييس اللغـة    1972ابن فارس، أبو الحسين أحمد،       -3

 -424: ص2بـي وأوالده، مـصر، ج  هارون، الطبعة الثانية، مطبعة مصطفى البـابي الحل     

  .بتصرف

ضبط وتحقيق  . م معجم مفردات ألفاظ القرآن    1997الراغب األصفهاني، الحسين بن محمد،       -4

  .545:إبراهيم شمس الدين، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية ، بيروت، ص

كـر  الطبعة الثالثة، دار الف   . م لسان العرب  1994ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم،         -5

  .61: ص3دار ناصر، بيروت، ج+ للطباعة والنشر والتوزيع 

تحقيـق  . م عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفـاظ       1993السمين الحلبي، أحمد بن يوسف،       -6

  .195-194: ص2محمد التونجي، الطبعة األولى، عالم الكتب، بيروت، ج

البابي الحلبـي   بدون طبعة، مطبعة مصطفى     . م التعريفات 1938الجرجاني، علي بن محمد،      -7

  .215:وأوالده، مصر، ص

الطبعـة األولـى، دار     . م كشاف اصطالحات الفنون   1998التهانوي، محمد علي بن علي،       -8

  .191-189: ص4الكتب العلمية، بيروت، ج

تحقيـق أحمـد    . م اإليضاح لناسخ القـرآن ومنـسوخه      1976القيسي، مكي بن أبي طالب،       -9

مام محمد بن سـعود اإلسـالمية، الريـاض،         فرحات، الطبعة األولى، منشورات جامعة اإل     

  .98:ص

مقدمـة المحقـق،    . م الناسخ والمنسوخ من الحديث    1992ابن شاهين، الحافظ أبو حفص،        -10

تحقيق علي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود، الطبعة األولى، دار الكتـب العلميـة،               

  .7:بيروت، ص



 
 
 
 

...بيـن اإلقرار   الكريم القرآن في النسخ 185  
  

 الطبعة األولى، دار الفرقـان،      .إتقان البرهان في علوم القرآن     م1997عباس، فضل حسن،     -11

  .8: ص2األردن، ج

الطبعة األولى، دار قتيبـة     .  اإلحكام والنسخ في القرآن الكريم     –حمزة، محمد، بدون تاريخ      -12

  .55:للطباعة والنشر، دمشق، ص

بـدون طبعـة، دار الفكـر    .  اإلتقان في علوم القرآن    –السيوطي، جالل الدين، بدون تاريخ       -13

  .25-22:، صللطباعة والنشر، بيروت

الطبعة الثالثة، دار إحياء التـراث العربـي،        .  التفسير الكبير  –الفخر الرازي، بدون تاريخ      -14

  .230: ص3بيروت، ج

م بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب       1963الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب،         -15

 1المي، القـاهرة، ج   تحقيق محمد علي النجار، بدون طبعة، لجنة إحياء التراث اإلس         . العزيز

  .143:ص

معجم فـي المـصطلحات والفـروق       "م الكليات   1992الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى،        -16

  .341:  ص4الطبعة الثانية، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، ج". اللغوية

تحقيـق زهيـر    . م الناسخ والمنسوخ من كتاب اهللا عز وجـل        1984ابن سالمة، هبة اهللا،       -17

  .20:كنعان، الطبعة األولى، المكتب اإلسالمي، بيروت ودمشق، صالشاويش ومحمد 

تحقيق أبـو   . الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد اهللا، بدون تاريخ، البرهان في علوم القرآن             -18

  .40-35:  ص2الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية، دار للمعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ج

م الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من         1997الهروي، أبو عبيد القاسم بن سالم،        -19

تحقيق ودراسة محمد بن صالح المديفر، الطبعة الثانية، شركة الريـاض           . الفرائض والسنن 

  .55: للنشر والتوزيع، الرياض، مقدمة المحقق ص

جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد    . هـ مجموع فتاوى  1382ابن تيمية، شيخ اإلسالم أحمد،       -20

  .101-99: ص14الطبعة األولى، مطابع الرياض، الرياض، جالنجدي، 

تقـديم  . م أعالم الموقعين عـن رب العـالمين       1973ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر،         -21

 1طه عبد الرؤوف سعد، بدون طبعة، دار الجيل للنـشر والتوزيـع، بيـروت، ج              : وتعليق

  .35:ص

الطبعـة  . قات في أصول الـشريعة    م المواف 1975الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى،        -22

  .108: ص3الثانية، دار المعرفة، بيروت، ج



 
 
 
 

...بيـن اإلقرار   الكريم القرآن في النسخ  186
  

تحقيق أحمد محمد شاكر، الطبعة الثانيـة، دار        . م الرسالة 1979الشافعي، محمد بن إدريس،      -23

  .148، 109:التراث، القاهرة، ص

 هي فرقة من الشيعة الزيدية، رفضوا بيعة زيد بن علي، ألنه لم يرفض بيعة الشيخين أبـي                 -24

تحقيق محمد سيد   .  الملل والنحل  - م1980الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم،      . بكر وعمر 

  .155: ص1كيالني، بدون طبعة، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ج

هم أتباع المختار بن عبيد الثقفي، كان خارجياً، ثم صار زيدياً، ثم صار شـيعياً، ثـم دعـا                    -25

  .)1/147-24(. لنفسه

هــ  1395 عدد ربيع األول سنة –إلى مجلة األزهر " بيان مجمع البحوث"نسب   وقد   )2/8( -26

 .6،5:  ص–، مع النظر في مقدمة كتاب السقا 268-265: ص–م 1975 إبريل سنة -

الطبعة الثالثة، مكتبـة    . م اتجاهات التفسير في العصر الراهن     1982المحتسب، عبد المجيد،     -27

  .93-92: النهضة اإلسالمية، عمان،  ص

م، والطبعة األولى التي وقفت عليها للكتـاب الثـاني          1987طبعة الثانية للكتاب األول سنة      ال -28

  .م1980سنة 

الطبعة الثانية، مكتبة وهبـة،     . م النسخ في الشريعة كما أفهمه     1987الجبري، عبد المتعال،     -29

  .152: ص

 القاهرة،  الطبعة الخامسة، مطبعة حسان،   .  نظرات في القرآن   –الغزالي، محمد، بدون تاريخ      -30

  .229-228:ص

 1بدون طبعة، دار الفكر العربي، ج     . م التفسير القرآني للقرآن   1967الخطيب، عبد الكريم،     -31

  .125: ص

الطبعة الثانية، دار المعرفـة     . م اإلعجاز في دارسات السابقين    1975الخطيب، عبد الكريم،     -32

  .462-461:للطباعة والنشر، بيروت، ص
  


