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 مقدمة: 
 دحيد    الذي اليل،الد    جهازها إىل ابلرجوع إال منهجي    إطار وفق   الشريعة  فهم ميكن ال

 الباحث من اإصرار   غريه إىل هز  جتاو   عد  وي   منها، واالستنباط فهمها يف املعتربة العلمية   املنهجية 
 إىل  االجتاهات من كثري  من احلثيث عيالس   ومع هم،الف   عدم على ومواظبة   ابلشرع اجلهل على

 ؛همرؤوس   عيمقن    رينحاس   أصحابه ورجوع نني،ح   يف  ب   السعي هذا ورجوع ،رعالش   حتريف
 ، ابملتشابه اق  تعل   تكون الغالب يف ألهنا ؛الشرع مع التعامل يف م تهمنهجي   وايغري    أن رواقر  
 آخر فكان ،معه ترجع ال ال  ازو  وتزول ،الشبهة  هتافت   يتبني   الشرع من احملكم إىل هرد    دجر  ومب

 تها،وقطعي   بنائها ويف فيها التشكيك  وحماولة  ،الفقه أصول وجه يف النذير صيحة  منهم األمرين
 وأن   ،عبة ص   املهمة أبن   لعلمهم ؛لذلك سواعدهم واوشد   ،واحد   رجل حلمة   عليها  فحملوا
 يف عوايشر   أن إىل هبم حدت بة الكاذ   واألماين ة اهلم   لكن ستحيل،امل يشبه للهدف الوصول
 واالجرتار ابلتكرير احملاوالت  وامتازت  ،األصويل   البنيان هذا عتصد   أو رتؤث    هاعل   حماولتهم 
 الشيطان   وألقى ،عليها بواوشغ   ،الفقه أصول اتعو موض إىل فعمدوا إضافة، بدون واإلفاضة 

 ىومد   ،منها للمراد تهاصالحي   ويف األصول يف التشكيك شعار   فرفعوا ى،ألق   ما  تهمأمني   يف
 قاعدة كل     وعند ،دونيوع   صراط بكل وقعدوا ،واالستنباط االجتهاد حباجة  القيام على قدرهتا

 (.للمكان وال للزمان حتصل   ال وأخرى ،قل الع   ختالف وهذه ،اإلبداع دتقي    هذه) :يصرخون
 بني ،اهتمامهم جل   الفقه أصول يف النسخ   مبحث انل فيها كواشك   كثرية  قواعد بني ومن

 التناقض هلذا إدارة جمرد إال هو ما النسخ وأن القرآن، يف للتناقض  عمد   مثبت وبني ،له منكر
 أيتوا فلم  ،الكائدين كيد  ورد   آايته إحكام على وجل عز هللا سنة  تمض   لكن لدفعه، وحماولة 

 يستقر   وبه ،به أتوا مما جوااب   وأفضل اتفسري   أبحسن أييت من احلق    أهل من هللا ض قي   إال ل  ث  مب  
 .هولقبول   له اإلميان أهل صدور   هللا ويشرح ،الباطل ويزهق ،القلب يف اإلميان

 أال ،الفقه أصول   حول هب  الش   اتعو موض من موضوع مع يف هذه الورقة العلمية  وقفة  ولنا
 بنياهنا على وأييت ،هائ  منش   أصل ض ينق   مبا عليها ونرد   ،هحول   هب  الش   نستقصي ،النسخ   وهو
 تية:اآلحث ابامل، وذلك يف القواعد من
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 منطلقاهتا وبيان الشبهة تصوير : األول املبحث
 دجت   اإلسالمي    احلقل   داخل نفم   ،هبا القائلني بحبس   ختتلف النسخ   حول   الشبهة  

 له ويبد   مث األمر يفعل هللا نأ :أي ،للبداءة بموج   به القول أن   يعتربون للنسخ املنكرين
 ما نأو  ،لالعم   إمكان هو النسخ بعدم القول دافع أن   يرون   وآخرون فيشرعه، غريه صواب

 ما كل    لونويتأو   ،هبا لم  ع   موجبها  جاء فإذا  ،لآلايت حتيني  د  جمر   هو انسخ   الفقهاء يهيسم   
 أمحد األزهري   ابلتأليف املسألة   هذه أفرد من أبرز ومن ،النسخ على يدل   مما اآلايت من ورد

 كتابه  يف ندا ودمحم حممد الشيخ كذلك  وتناوهلا ،(القرآن يف نسخ ال ) كتابه  يف السقا حجازي
 أن إال ،النسخ بعدم القول إىل مال الرجلني وكال ،(واملعارضني ديناملؤي    بني القرآن يف النسخ)

 أقوال بني فاضل فقد ،القرآن يف النسخ رد يف راملعاص   الغزايل حممد على كأات   األخري  
 املعتزلة برأي تشيد واليت ة،االعتزالي   الطبيعة  ذات ونظراته الغزايل ترجيحات على بناء   املفسرين

 لرفع التبيان) :بعنوان حبث منها ى،أخر  حبوث وهناك. (1)قبلهم املنعقد اإلمجاع مقابل يف
  من اعتداال أكثر صاحبه الزملي، إبراهيم مصطفى لدكتورل (القرآن يف النسخ يف الغموض

 النسخ. بعدم القول إىل مال ذلك ومع ،نيالسابق  
 دليال   وجيعلوه ،النسخ يف ليطعنوا واحلداثيون املستشرقون أييت ة اإلسالمي   احللبة  خارج ومن

 بعض يف الشريعة  تعطيل إمكان على دليال فيجعله ،ذلك دون هو من ومنهم ،ض التناق   على
 بيان مركز أصدر فقد ،وحبوث كتب  بينها ومن ،هؤالء على كثرية  ردود فتأل    وقد األزمنة،
 عتنو   مع هذا ،النسخ   حول ه  ب  الش   فيه وتناول ،للقرآن   صهخص   اجزء   موسوعته ضمن اإلسالم
 الناسخ قضية  فردي   رد    على أقف ملو  النتيجة، يف الو  املضمون يف فقتت   ال اليت املراجع

 تناوال   يتناوهلا ما وبعض  ،العامة  الردود ضمن تتناوهلا سات ادر  هناك وإمنا ،ابلدراسة  واملنسوخ
 حياض نع الذب يف للمشاركة  الشوق نفسي يف أجد جعلين مما تطله يدي؛ مل امفرد  

 الباطل. عادايت ورد    ،اإلسالم
 ةرد   عن رة  داص كانت  اإلسالمي احلقل داخل ومن املعاصر ثوهبا يف الشبهة   أن   شك   وال

 ونظرا ،عنه فاعللد    نيسلمامل من سوناملتحم    فانربى ،لإلسالم ونئ املناو  دهيرد    ما  على فعل

 

 (.240ونظرات يف القرآن )ص:  ،(45النسخ يف القرآن بني املؤيدين واملعارضني )ص:   :ينظر (1)
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 إىل الو وص منها راحملاذ املوقف أو ة السن   على االطالع عفوض   العقلية  بعضهم ملنطلقات
 فهؤالء ،واملقاصد النيات يف بينهم الفرق لكن ؛الدعوى ونفس غريهم عند النتيجة  نفس

 عن هنفي   يلتزمون مث   ومن ،به ويقولون النسخ عن اإلسالم أعداء بتهثي ما يثبتون ونسلمامل
 تكذيب من ينطلقون اآلخرون بينما القرآن، قيمة  من انقص   للقرآن نسبته يف رون  وي   ،القرآن
 علو   لكن ،ابلنسخ القول خالل من تهاترخيي   إثبات   عرب سلطته من ص التخل   حماولة  أو القرآن
 ولو فيهم رويؤث    ،صداه من أمساعهم تصطك   همخصوم   جعل جيجالض   لثقافة  وإتقاهنم صوهتم
 يف لحدوني نم  مقاصد من وهذا ،الوحي يف ويلااألق بعض  لونتقو  وي ،دهنوني   جتعلهم  بنسبة 
: هللا قال ،ابلضجيج احلق    أهل غلبة  أجل من له يسمعوا وال القرآن يف يلغوا نأ هللا آايت

ا ت ْسم ع وا ال   ك ف ر وا  ال ذ ين   }و ق ال     .[26: فصلت] ت  ْغل ب ون{ ل ع ل ك مْ  ف يه   و اْلغ ْوا اْلق ْرآن   هل  ذ 
  فإننا  مث ومن الباطل، لصوت   وخضوع رأتث   هي النسخ ريمنك   أقاويل كانت  مث   ومن
 املنطلقات  يف اختلفوا وإن ألهنم ؛النسخ منكري  بني التفريق  عدم يف الكرمي القارئ نستأذن

 واحد. هابب   عليهم فالرد ،النتائج يف  فقونمت   فهم
 : اآليت يف النسخ حول هالشب   تلخيص  وميكن

 القرآن. يف تناقض   نسخال أن -
 النسخ. على الدالة  اآلايت أتويل -
 القرآن. لتارخيية  إثبات النسخ -

 : ثحاملبا بقية  يف هللا بعون  نتناوهلا الشبه وهذه
 واصطالحا لغة النسخ تعريف: الثاين املبحث
 التشغيب بعض  ألن ؛الشرعي معناه تقرير احليثية  هذه من للنسخ التناول من املقصود

 واملفسرين. الفقهاء عند النسخ مصطلح فهم عدم سببه النسخ على
 : اللغة  يف النسخ
 والسني "النون: فارس ابن قال ،والتبديل واإلزالة  النقل :منها ،عدة معان   على يطلق

 ،مكانه غريه وإثبات  شيء رفع قياسه: قوم قال ؛قياسه يف خمتلف أنه إال واحد، أصل واخلاء
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 كان  أمر: والنسخ ،الكتاب نسخ: النسخ: قالوا ،شيء إىل شيء حتويل  قياسه: آخرون وقال
 شيء  وكل ،أخرى آبية  تنسخ مث أمر فيها ينزل كاآلية   غريه، حبادث ينسخ مث قبل من به يعمل
 أن: الورثة  وتناسخ ،الشباب والشيب الظل، الشمس وانتسخت ،انتسخه فقد شيئا خلف
  قال والقرون. األزمنة  تناسخ ومنه ،يقسم مل قائم اإلرث  وأصل ورثة  بعد ورثة  ميوت

 نسخ  ومنه: قال ،أخرى يف والنحل العسل من اخللية  يف ما حتول أن: النسخ :السجستاين
 .(1)الكتاب"
 إزالة: ابآلية  اآلية  ونسخ غريه، وهو الشيء  من الشيء تبديل  :"النسخ: األعرايب ابن قال

 مبعن  ومسخه ونسخه، (2)هو" وهو مكان إىل مكان من  الشيء نقل: والنسخ ،حكمها مثل
 .(3)واحد

 : االصطالح  يف النسخ
 يف حمصور نهأ إال ،كثريا عنها يبعد ال ،العلماء عند اللغوية  معانيه من مستمد هو

 ورد مث األصلية  ابلرباءة ثبت فما ،نسخا يسمى احلكم يف جيري تغيري  كل  فليس ،األحكام
 عقلي، حكم مقابل يف شرعي حكم ألنه ؛انسخ   يسمى ال التحرمي هذا فإن بتحرميه الشرع

 ،مكان إىل مكان من نقله ميكن ال فاحلكم ،اجملاز جهة  على النسخ يف اللغوية  املعاين نأ إال
 هو فإمنا املذكورة املعاين أبحد النسخ استخدم إذا وإمنا ،احلقيقة  سبيل على إزالته وال

 . (4)جمازي استخدام
 ،األخرى املصطلحات مع يتداخل وال  به ينضبط ما تعريفه يف األصوليون راعى قدو 
خلْ ط اب    الث اب ت احلكم اْرت ف اع على الد ال اخْلطاب "ه و  : فقالوا  ل ك ان   لواله و جه على اْلم ت  ق د م اب 
بتا   داللته يف النص  ألن ؛النص  من ابخلطاب التعريف هذا احرتز وقد. (5)ع نه " تراخيه م ع   َث 
 يقع ال النسخ أن على دليل ابخلطاب هتقييد ويف ،اخلطاب فحوى يتناول ال األصوليني عند

 

 (.425/ 5)اللغة مقاييس  (1)
 (.61/ 3)العرب لسان ينظر:  (2)
 (.61/ 3)السابق املرجع  (3)
 (.198/ 2)للجصاص يف األصول  ينظر: الفصول (4)
 (.86واملستصفى للغزايل )ص:  ،(452/ 2)الفقه التلخيص يف أصول  (5)
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 (اترخيه أتخر مع  َثبتا  لكان لواله وجه على) :قوله ويف  ،أسفلنا كما   ابلدليل ثبت  فيما إال
 واملنفصل. املتصل بقسمية  للتخصيص  خمرج

  وكتب الفقه أصول يف له باملبو   وهو ،األصوليني اصطالح يف النسخ هو فهذا
 يقصدون وال ،اللغوي  مبعناه النسخ   مونيستخد   كانوا  العلماء من سلف من لكن املصطلح،

 له دراية   ال من فيظن ،التقييد أو التخصيص  مطلق به يقصدون وإمنا ،احلكم رفع به
 بعض  يف ابلنسخ القول أن فيجد النظر قيدق    مث ومن ،متواردان أهنما الفقهاء مبصطلحات

 قصد دون معانيه بعض  يف استخدم املصطلح أن األمر يف ما وكل ،منضبط غري األبواب
 أن "وذلك: هللا رمحه فقال املعن هذا على طيبالشا نبه وقد ،املتأخرين شأن هو كما   لتحريره
 ؛األصوليني كالم  يف منه أعم اإلطالق يف عندهم النسخ أن املتقدمني كالم  من يظهر الذي
 منفصل أو متصل بدليل العموم ختصيص  وعلى ا،نسخ   املطلق تقييد  على يطلقون فقد

 شرعي بدليل الشرعي احلكم رفع على يطلقون كما  ا،نسخ   واجململ املبهم بيان وعلى  ا،نسخ  
 املتأخر االصطالح يف النسخ أن وهو ،واحد   معن يف مشرتك ذلك مجيع ألن ا؛نسخ   متأخر
 غري فاألول آخرا؛ به جيء ما املراد وإمنا التكليف، يف مراد غري املتقدم األمر أن اقتضى
 .(1)به" املعمول هو والثاين به، معمول

 .غريه وبني النسخ بني الفرقالكرمي  للقارئ نورد وحنن
 : والتخصيص النسخ بني الفرق

 األزمان يف ختصيص  النسخ أن وحاصلها ،بينهما التفريقبيان  يف الفقهاء عبارة  تنوعت
 اللفظ. ظاهر حتت املندرجة  املسميات دون

  وال  ،اللفظ مبقتضى  له قتعل   ال والنسخ ،ابللفظ املراد بيان التخصيص : أدق   بعبارة   أو
 . (2)األول احلكم استمرار شرط  ينايف ما إظهار   ولكنه ،َثبت   حكم  رفع نيتضم  

 : وهي الغزايل ذكرها والتخصيص  النسخ نيب جوهرية فروق مخسة  وهناك

 

 (.344/ 3املوافقات ) (1)
 (.257/ 2الربهان للجويين ): ينظر (2)
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 اقرتانه جيب بل ،بيان   ألنه ه؛اقرتان   جيوز والتخصيص  تراخيه، ط شرت  ي   الناسخ   أن : األول
 البيان. أتخري زجيو    ال من عند

 عليه. ليدخ   والنسخ ،واحد   مبأمور األمر يف يدخل ال التخصيص  أن : الثاين
 العقل أبدلة  يكون قد والتخصيص  وخطاب، بقول   إال يكون ال النسخ أن : والثالث

 السمع. أدلة  وسائر والقرائن
  ما على جمازا أو كان  حقيقة   حتته يبق   ما على اللفظ داللة  ييبق   التخصيص  أن : الرابع

 ابلكلية. الزمان مستقبل يف املنسوخ داللة  بطلي   والنسخ االختالف، من فيه
 األدلة، وسائر الواحد وخرب ابلقياس، جائز أبصله املقطوع العام ختصيص  أن : اخلامس

 .(1)بقاطع إال جيوز ال القاطع ونسخ
 النسخ  شروط: الثالث املبحث

  قها حتق   ومدى هشروط   فبمعرفة  االعرتاض، مورد   وتضييق النزاع حمل حترير أجل من هذا
 : الشروط هذا ومن ،فيه البحث ة ودق    هإمكان   يتبني

  والعبادات والصوم كالصالة  وجهني على وقوعه جيوز فيما إال  جيوز ال النسخ أن -
 وجل عز هللا وصفات التوحيد مثل واحد وجه على إال يكون أن جيوز ال ما فأما ،الشرعية 

 .النسخ فيه يصح فال
  إبجياب  ارتفعت اليت األصلية  كالرباءة  ا،أصلي   اعقلي   ال اشرعي   احكم   املنسوخ يكون أن -

 العبادات.
 املزيل ليس إذ ؛انسخ   ليس املكلف مبوت   احلكم فارتفاع بطاب، النسخ يكون أن -
 فوضع ،احي   دمت ما عليك احلكم أوال قيل قد ولكنه سابق، خطاب حلكم ارافع   خطااب  
 الرفع. إىل حيتاج فال ،احلياة على قاصر احلكم
 كقوله  احلكم، زوال دخوله يقتضي بوقت اد  مقي   هحكم   املرفوع اخلطاب يكون الن أ -
 .[187: ]البقرة {ل  يْ الل   ىل  إ   ام  ي  الص    وات   أ   }مث   : تعاىل

 

 (.89املستصفى للغزايل )ص:  (1)
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 { ن  رْ ه  طْ ي   ّت  ح   ن  وه  ب  ر  قْ ت    ال  }و  : تعاىل كقوله  ال ،(1) امرتاخي   الناسخ اخلطاب يكون أن -
 .[29: ]التوبة {ون  ر  اغ  ص   مْ ه  و   د  ي   نع   ة  ي  زْ اجلْ   واط  عْ ي    ّت  }ح  : تعاىل وقوله، [222: ]البقرة

 هذه وفق وقوعه بيان إال يبق مل قبوله يف املطلوبة  له احملددة النسخ شروط تبينت فإذا
  .الشريعة  يف الشروط

 اشرعً  وواقع عقاًل  جائز  النسخ: الرابع املبحث
 ،احسن   والقبيح اقبيح   احلسن تصيري   منه يلزم النسخ   أن املتكلمني ارظ  ن   بعض  ن  ظ

 وهذا التقعيد، هذا من انطالقا هاستحالت   رواتصو   مث   ومن معصية، والطاعة طاعة   واملعصية 
 اجتماع رتصو  ي   حّت واحد مورد وال واحد زمن على ليس والقبح سناحل   فورود ،ابطل   التقعيد

 فاألكل ،خمتلفة  أزمان يف وللقبح للحسن قابل الشيء أن   هي   البد   املعلوم فمن ،النقيضني
 رمضان ليل يف قبيح   وقت   كل    يف جائز األكل وعدم ، رمضان هنار يف قبيح األايم كل    نحس  

 واملعصية  الطاعة  هي والطاعة  األكل هو األكل أن مع األوقات الختالف وذلك ؛عنه منهي  
 ليل يف جائز الزوجة ومس   ،األحكام اختلفت  األزمنة  اختلفت حني لكن ،املعصية  هي

 الشرع من معلوم وهذا ،الظهار صوم يف والنهار  الليل يف  مر  حم هاومس   ،هناره يف حمرم رمضان
 صالحية انتهاء على دليل الشرع يف والنسخ للشرع، ب منتس   فيه ينازع وال ،أحد   ينكره ال

 حدوث من مينع  شيء وال حاشاه، مهيعل   يكن مل وجل عز هلل علم   حدوث على ال ،احلكم
 يشاء مبا أيمر أن فله ،املخلوقني بعقول انحتد   ال والشرعية  ة  الكوني   ومشيئته هللا فقدرة ؛النسخ
 وأ ممتنع وذلك ،لذاته املمتنع من جيعله أن إما له واملانع ،حلكمه معقب ال ،يشاء عما وينهى

 }و إ ذ ا: سبحانه قال ،ان  بي    كما  عقال   وابجلواز اشرع   ابلوقوع مدفوع فهو ،لغريه تنعمامل من
ْلن ا : النحل] ي  ْعل م ون{ ال   أ ْكث  ر ه مْ  ب لْ  م ْفرت    أ نت   إ من  ا ق ال واْ  ي  ن  ز  ل   مب  ا أ ْعل م   و الل    آي ة   م ك ان   آي ة   ب د 

101].  
 م ع ق  ب   ال وهبم، بلقهم أراد مما علمه يف س ب ق ل ما اخلْلق خل ق هللا "إن  : الشافعي  قال
 فيه وفرض ورمحة ، وه د ى شيء لكل    ت ْبياان   الكتاب عليهم وأنزل احل ساب. سريع وهو حل ْكمه،
 فيما زايدة عليهم، وابلتوسعة  عنهم، ابلتخفيف خل  ْلقه، رمحة   نس خ ها، وأ ْخر ى ها،أثبت   فرائض 

 

 (.98واملستصفى للغزايل )ص:  ،(61/ 2)للسمعاين قواطع األدلة  :ينظر (1)
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م ،ن ع مه م ن به ابتدأهم ن  ت ه: عليهم أثبت ما إىل االنتهاء على وأَثهب   عذابه؛ من والنجاة ج 
 نسخ ما نسخ إمنا أنه هلم هللا وأابن نعمه. على احلمد فله ونسخ، أثبت فيما رمحت ه  فع م ْتهم

 ن زل ما ل  ثمب للكتاب ت  ب ع هي وإمنا للكتاب، انسخة  ال السنة   وأن ابلكتاب، الكتاب من
رة   ،انص   ت  ن ا ع ل ْيه مْ  ت  ت ْل ى و إ ذ ا}: هللا قال، مج  ال   منه هللا أنزل ما معن ومفس     ق ال   ب  ي  ن ات   آاي 

ا غ رْي   ب ق ْرآن   اْئت   ل ق اء ان   ي  ْرج ون   ال   ال ذ ين   أ ب د  ل ه  م ن ت ْلق اء   أ نْ  يل   ي ك ون   م ا ق لْ  ب د  ْله   أ وْ  ه ذ 
ي  تبديله له جيعل ومل إليه، يوح ى ما اتباع   نبيه على فر ض   أنه هللا فأخرب، [15: يونس] {ن  ْفس 

  .(1)نفسه" ت ْلقاء م ن
 على دليل وهذا {آي ة   م ك ان   آي ة   ان  لْ د  ب   ا}و إ ذ   :ت  ع اىل   و ق وله": الشريازي إسحاق أبو قالو 
 ذلك حرم مث -عليه هللا صلوات- آدم شرع يف جائزا كان  األخوات نكاح وألن ،النسخ جواز

 قال كما  املصلحة  وجه على كان  وإن التكليف وألن ،النسخ جواز على فدل غريه شرع يف
 إىل الشيء فعل يف للعباد املصلحة  تكون أن جيوز ألنه ؛النسخ جيوز أن فيجب ، الناس بعض 
 على هخلق   تعاىل هللا خيلق أن جاز إذا وألنه... آخر وقت يف تركه يف هلم املصلحة  مث ،وقت
 يف العبادة فعل يكلفهم أن جاز ،العقل من ذلك مينع ومل ،أخرى صفة  إىل ينقلهم مث صفة  
 .(2)آخر" وقت يف عنهم ذلك يسقط مث وقت

 يف جوازه بعد األختني بني واجلمع آدم، شرع يف جوازه بعد األخوات نكاح حرم وقد
ل تْ  ط ي  ب ات   ع ل ْيه مْ  ح ر ْمن ا  ه اد واْ  ال ذ ين   م  ن   }ف ب ظ ْلم  : تعاىل وقوله يعقوب، شرع  هل  مْ  أ ح 

 النسخ. حقيقة  وهو ،[160: النساء] ك ث ري ا{  الل    س ب يل   ع ن  و ب ص د  ه مْ 
 وعشر، أشهر أبربعة  ابحلول االعتداد ونسخ ،[106]البقرة:  {م ا ن نس ْخ م ْن آي ة  } :وقال
 .(3)املرياث آبية  للوالدين والوصية 
 ما وذلك ،منكريه  على والرد به اإللزام من بد   يكن مل اشرع   ووقوعه عقال جوازه تبني فإذا

 :  ايلتال املبحث يف نتناوله

 

 (.106/ 1الرسالة ) (1)
 (.252)ص: يف أصول الفقه  ةالتبصر  (2)
 (.266/ 2)الروضة شرح خمتصر : ينظر (3)
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 النسخ منكري على الرد : اخلامس املبحث
  عليها واالعرتاض ،جديدة   ليست الشبهة  فهذه للشبهة، التأريخ من بد ال عليهم الرد قبل

 عن ينقل ومل ،العيسوية  الطائفة  غري من اليهود عامة  قول هو النسخ فإنكار ؛جديدا ليس
 األصفهاين مسلم أيب إىل نسبته أما ،غالهتم من الروافض  من مجع غري امللة  أهل من أحد

 .(1)اختصيص    ومساه شرعا له إثباته مع ،العقلي   هز  يجتو  أنكر فقد ،احتقيق   فليست
 العبادات يف الشرع يف التغري وألن ،البداءة على يدل   نهأل نفوه القدماء من  له  واملنكرون

 النسخ فإن ؛اشرع   وال عقال   ال يستقسم ال القول وهذا مستحيل، وهو اكفر    العبادة يصري   
 أنه عنيتم إن :قلنا ،البداء على يدل النسخ :قالوا إن ألهنم ؛وجل عز  هلل علم إضافة  فيه ليس
 ،سيكون وما كان  مبا عامل وجل عز فاهلل ،كذلك  فليس غموضه بعد يءش تبني   على يدل
 أنه عوااد   وإن وتشريعه، حلكمته اوفق   هفنسخ ،زمان دون لزمان احلكم هذا ة يبصالح وعامل
 .(2)ويسكن وحيرك ومييت حييي ؛األحوال ليبد    تعاىل  فاهلل ،يكن مل أمر افتتاح إىل ييؤد  

  شرعه بثبات أو قبله من شرع مبوافقة  النيب إلزام نأل ؛ابلنسخ للقول مستلزم ابلنبوة  والقول
 عقال النسخ منكرو احتج وقد، (3) خباراأل يف والتصديق وةبابلن التسليم خيالف عليه اشرتاط

 عن اهني   عنه النهي كان  احسن   كان  فإن ،اقبيح   أو حسنا يكون أن إما الواحد الفعل أبن
 وإما اجلهل إما يلزم التقديرين كال  وعلى ،ابلقبيح اأمر   به األمر كان  اقبيح   كان  وإن ،احلسن
 .السفه

 ،آخر وقت يف ومفسدة وقت  يف مصلحة  الفعل ذلك يكون أن جيوز :يقال أن وجوابه
 ةمفسد أنه علم الذي الوقت يف عنه وينهى فيه، مصلحة  أنه علم الذي الوقت يف به فيأمر

 يف هبا املؤمنني يناسب وجه ىعل وشرعت هبا أمر فقد ،النبوة قبل الشرائع حال وهذا ،(4)فيه
 بدايتها  يف شرع مؤقتا كان  ما الشريعة هذه من نسخ مث اخلاتة، ابلشريعة  نسخت مث ،وقتهم

 

 (.208/ 5)احمليط البحر : ينظر (1)
 (.358املنخول )ص: : ينظر (2)
 (.295/ 3احملصول للرازي ): ينظر (3)
 (.302/ 3املرجع السابق ) (4)
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 أبن -النسخ شروط يف تقدم كما- خمصوص اوهذ تغريت، حلال مراعاة أو زالت مث ملصلحة 
 الشرائع  من القواطع يف وقع إذا هألن ؛حكاماأل من تملاحمل يف يقع وإمنا ،األخبار يف يقع ال
  ا.شرع   ر متعذ    وذلك ،نسخه إلمكان ؛وعيد   وال بوعد يوثق الن أ منه لزم

 يف اإلحلاد ألهل مدخل أنه :منها ،ابعرتاضات النسخ على اعرتضوا فقد املعاصرون أما
  الشبهة هبذه ذكره مر الذي التبيان كتاب صاحب رصد   وقد ،الشريعة  بتارخيية  القول
 .(1)كتابه

 النسخ. تتثب  اليت اآلايت الو أتو   كما
 امللحدين خيص  االعرتاض اوهذ ،القرآن يف التناقض  يثبت النسخ أن :الثالث عرتاضواال

 واملستشرقني.
 : كالتايل  هو  االعرتاضات هذه وجواب

 :  النسخ خالل من القرآن اترخيية دعوى: أوال
 النسخ  ميكن فال ،اجتهاداي   وال اعقلي   وليس شرعي النسخ ألن ؛تنهض  ال الدعوى هذه

 على دليل والنسخ ،شرعي    بنص    إال النص   نسخي   ال بل العقلي، اإلمكان أو يالتشه    مبجرد
 يوكل  مل نااألزم جلميع يصلح ال ما أن بدليل العكس، ال أحكامه دوام وعلى القرآن بقاء
 التشريع ليبقى أنسب وهذا ،مطلقا إلغاءه أو تبديله وأ هتغيري  الشرع توىل بل ،الناس إىل أمره
 نسخت حاهلم وتراعي قوم دون بقوم خاصة  كانت  حني السابقة  فالشرائع العاملني، لرب حقا

 لعدم أو ملشقته إما بقاؤه ميكن ال ام منها نسخ احملمدية  الشريعة  مث احملمدية، ابلشريعة 
 نسلم ال ألننا ؛النسخ رفض  يف  قبوهلا ميكن ال أيضا الدعوى وهذه ،األوقات لكل صالحيته

 على وقدرهتم الناس إميان امتحان ومنها ،متعددة حكم له بل ،واحدة حكمة  له النسخ أن
ْلن ا }و إ ذ ا: سبحانه قال التصديق،  ب لْ  م ْفرت    أ نت   إ من  ا  ق ال واْ  ي  ن  ز  ل   مب  ا أ ْعل م   و الل    آي ة   م ك ان   آي ة   ب د 

  .[101: النحل] ي  ْعل م ون{ ال    أ ْكث  ر ه مْ 
 : النسخ على الدالة  اآلايت أتول: اثنيا

 

 (.10التبيان لرفع غموض النسخ يف القرآن )ص:  (1)
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 كنت مل السورة من اجلزء مبعن اآلية  وأن   ،اللغة  يف اآلية  مبعن همأحد   قتعل   عجبهأ ومن
 واستدل ،اللغة  يف معناها هو هذا ألن ؛املعجزة على اآلية  محل مث ومن ،العرب دعن ة معروف
ل   أ ن م ن  ع ن ا و م ا}: وتعاىل سبحانه هللا بقول ت   ن  ْرس  آلاي  ن ا األ و ل ون   هب  ا ك ذ ب    أ ن إ ال   اب   َث  ود   و آت  ي ْ
ر ة   الن اق ة   ل   و م ا هب  ا ف ظ ل م واْ  م ْبص  ت   ن  ْرس  آلاي   مبعن أتيت قد وأهنا، [59: اإلسراء] خت ْو يف ا{ إ ال   اب 
 ق  ر ار   ذ ات   ر بْ و ة   إ ىل   و آو يْ ن اُه  ا آي ة   و أ م ه   م ْرمي    اْبن   }و ج ع ْلن ا: سبحانه قال ،العجيب األمر

 انسخة وسلم عليه هللا صلى النيب معجزة وجعل ،ابملعجزة اآلية  فأول، [50: املؤمنون] و م ع ني{
 .(1)قبلها للمعجزات

  نسخ يقع أن ورفض  ،قبله للشرع اانسخ   القرآن فجعل ،الكتاب على اآلية  محل  وبعضهم
 .(2) أخرى آية   آية  تنسخ أن مبعن

 بني يفرق ال صاحبه وكأن ؛الغرابة  غاية  يف للكلمة  اللغوي ابملدلول التمسك وهذا
 هو الشرعي مبعناها فاآلية  واحلمل، واالستعمال الوضع بني تفرق اليت الفقه أصول أجبدايت
 أ نز ل   ال ذ ي   }ه و  : سبحانه قال ،السنة  ويف القرآن يف عليه  اومنصوص   اوضع   وليس استعمال

ْنه   اْلك ت اب   ع ل ْيك   ت   م   ز ْيغ   ق  ل وهب  مْ  يف ال ذ ين   ف أ م ا م ت ش اهب  ات   و أ خ ر   اْلك ت اب   أ م   ه ن   حم ْك م ات   آاي 
ْنه   ت ش اب ه   م ا ف  ي  ت ب ع ون   ن ة   ابْت غ اء م  خ ون   الل    إ ال   أت ْو يل ه   ي  ْعل م   و م ا أت ْو يل ه   و ابْت غ اء اْلف ت ْ  اْلع ْلم   يف   و الر اس 
 تقسيم بني فقد .[7: عمران آل] األْلب اب{ أ ْول واْ  إ ال   ي ذ ك ر   و م ا ر ب  ن ا ع ند   م  نْ  ك ل    ب ه   آم ن ا ي  ق ول ون  
 ،عليه املتعارف الشرعي مبعناها هنا واآلية  ،متشاهبات خرأ وإىل ،حمكمات  آايت إىل القرآن
ت   ه و   ب لْ }: سبحانه  وقال ت ن ا جي ْح د   و م ا اْلع ْلم   أ وت وا ال ذ ين   ص د ور   يف   ب  ي  ن ات   آاي  اي   إ ال   آب 

 املعروفة التأويل بشروط إال هلم يسلم ال التأويل من إليه ذهبوا وما .[49: العنكبوت] الظ ال م ون{
 أو ،لفظية  تكون أن إما والقرينة  ،قرينة  إما وهو ،الظاهر عن رفاالص ابلدليل تياناإل وهي

 ابلوحي، األول للمخاطب ومعلومة  قريبة  بدهية  تكون أن يلزم والعقلية  ،عقلية  أو ،معنوية 
 املعن على ال ، الشرعي معناها على حتمل أن هو الشرعي    االستخدام يف اآلية  من والظاهر
ا أ وْ  آي ة   م نْ  ن نس خْ  }م ا: سبحانه قوله  إىل جئنا وإذا السياق، حيدده فاللغوي ،اللغوي ه   ن نس 

 

 ،(25هنج البالغة حملمد عبده )ص:  ،(46النسخ يف القرآن بني املؤيدين واملعارضني )ص: ينظر:  (1)
 (.410/ 2)رضا تفسري القرآن لرشيد 

 (.45ملؤيدين واملعارضني )ص: النسخ يف القرآن بني ا (2)
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ن ْه ا ب  رْي   َن ْت   ْثل ه ا أ وْ  م    على محلها فإن [106: البقرة] ق د ير{  ش ْيء   ك ل     ع ل ى   الل    أ ن   ت  ْعل مْ  أ مل ْ  م 
 السماوية  الكتب على ومحلها املعجزة، تنسخ  ال املعجزة ألن ؛له وجه ال ألنه ؛بعيد املعجزة
 على اآلية  إطالق وجه فما ،عمومها يف موحتك   معانيها أحد يف هلا حصر هو كذلك  األخرى
 !؟آية   آية   تنسخ أن وبني  كتااب    كتاب  ينسخ أن بني الفرق وما ؟!دليل غري  من الكتاب
 القرآن عن ليس الكالم أن على دليل {اه  ل  ثْ م   وْ أ   اه  ن ْ م   رْي  ب    ت  َن ْ } :سبحانه قوله إن مث

 ابالتفاق. منها خري وهو ،التوراة مثل ليس القرآن أن املعلوم فمن ،غريه مقابل يف
!  املنسوخة؟ اآلايت مع فاعلون حنن فما ،النسخ على الدالة تاآلاي عن ابتعدان وإذا

 الل    خ ف ف   اآلن  }: سبحانه وقوله ،أشهر أربعة  إىل سنة  من زوجها عنها املتوىف عدة نسخك
ئ ة   م  نك م ي ك ن  ف إ ن ض ْعف ا ف يك مْ  أ ن   و ع ل م   ع نك مْ  ئ  ت نْي   ي  ْغل ب واْ  ص اب ر ة   م    أ ْلف   م  نك مْ  ي ك ن و إ ن م 
  .[66: األنفال] الص اب ر ين{ م ع   و الل    الل    إب  ْذن    أ ْلف نْي   ي  ْغل ب واْ 

 مدفوع أبنه عليه جياب أيضا واالعرتاض ،النسخ إال هلا وجه ال املتدافعة  اآلايت فهذه
 البعيد ابلتأويل التمسك وبدل العقلي، واجلواز الشرع يف ابلوقوع ومدفوع ،النص  بظاهر

 النص شهدوا من كان  وإذا الشرع، من ابحملكم يتمسك أن األوىل كان  قبله ابإلمجاع املسبوق
 عليهم يعرتض أن وجه فما ،فيه مرية  ال الذي  العريب اللسان أهل وهم  فيه النسخ عو بوق أقروا
 قالت ،إليه سبيل ال ما وذلك ،السنة  صحيح من أو القرآن من قوهلم ينقض  مبا ابإلتيان إال

 نسخن مث ،حيرمن معلومات رضعات عشر القرآن من أنزل فيما "كان: اعنه هللا رضي عائشة 
 فرد، (1)القرآن" من يقرأ فيما وهن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فتويف ،معلومات بمس
 ه.عد  وب   القول بطالن على عالمات كلها  اإلمجاع وخمالفة  القرآن ظاهر

 :  النسخ بسبب  القرآن يف التناقض دعوى: اثلثا
 قد ووقوعه النسخ  بسبب االفتتان أن على التنبيه من بد ال الشبهة  هذه على اجلواب قبل

: سبحانه  فقال ،شبهته ليثبت به يتعلق من وعلى ،القرآن عليه وعلق ،النسخ وقت وقع
ي  ق ول   ل ت ه م   ع ن و ال ه مْ  م ا الن اس   م ن   الس ف ه اء }س  ان واْ   ال يت   ق ب ْ  و اْلم ْغر ب   اْلم ْشر ق   لل      ق ل ع ل ي ْه ا ك 

ر اط   إ ىل   ي ش اء م ن ي  ْهد ي   .[142: البقرة] م ْست ق يم{ ص 
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 النسخ يكون حني ابلنسخ القرآن يف ابلطعن التمسك يصح فإنه ىأخر  انحية  ومن
 خمصوص  فالنسخ ،كذلك  ليس واألمر ،أحد كل  من مقبولة  ودعواه ،وقت كل   يف متاحا

  األدلة  من دونه هو ما ينسخه ال بل ،العقل ينسخه فال ،مبثله إال ينسخ ال والوحي ،ابلوحي
 كان  لو ألنه ؛النسخ طريق عن الوحي بتحريف للتمسك سبيل من يكن مل مث ومن كالقياس،

 ومل الدين أبواب مجيع يف ولوقع ،القرآن يف النسخ من ءاش مبا شاء من لقال كذلك  مراأل
 من حوادث ولسجلت ،هلما حد ال والتبديل التحريف ألن ؛خباراأل دون ابألحكام ينضبط
 يف التناقض  دعوى أما .يقع مل ما وذلك ،وسلم عليه هللا صلى يبالن وفاة بعد حّت النسخ
 يف التشريع علة  احتدت إذا إال دعواه تقبل ال التناقض  فإن ؛تنهض  ال دعوى فهي القرآن

 يقع. مل ما وهذا احلكمني،
 له  ينتبه مل نم   مهم أمر وهذا ، ابلقرآن اإلميان عن فرع عدمه من النسخ إثباتو 

 وبعض  ،فيها يلحدون هللا آبايت يؤمنون ال الذين ألن ؛واشتبهت األمور عليه اختلطت
 القرآن يف طعنهم أسباب من أن القرآن بني ولذلك ؛ابلقرآن إمياهنم عدم عن فرع هو إحلادهم
ْلن ا و إ ذ ا} :فيه النسخ وجود حتريفه ودعواهم   أ نت   إ من  ا ق ال واْ  ي  ن  ز  ل   مب  ا أ ْعل م   و الل    آي ة   م ك ان   آي ة   ب د 

  .[101: النحل] ي  ْعل م ون{ ال   أ ْكث  ر ه مْ  ب لْ  م ْفرت   
 دليال النسخ يكون حّت عنه للجواب وجه ال القرآن يف تناقض  إثبات من بد ال  وأيضا

 أحد كذب  إال له وجه ال فيكون  ،األخبار يف وقع النسخ أن يثبتوا أن مثال ،التناقض  على
 والوعيد. الوعد يف أو ،اخلربين

 وأنه ،القاطعة  ابألدلة  هللا رسول حممدا أن ثبت إذا فألنه املسلمني لغري ابلنسبة  وأما
 هللا، كالم  من اآلية  هذه كون  ادعى فقد تعاىل، هللا من إليه الوحي من يدعيه فيما صادق
 اليت النبوة عن فرع فالنسخ ،النسخ جواز على حجة  اآلية  وكانت ذلك، يف ا صادق   فكان

 هؤالء. ينكرها
 خلفه، من وال يديه بني من الباطل أيتيه ال ،لمفص   حمكم هللا كتاب  أن األمر وحاصل

 العنت به يرفع ما هلم عيشر  أن بعباده رمحته ومن ،الرمحة  نفسه على وجل عز هللا كتب  وقد
  يف يقع ال النسخ أن وبني ،املعن هلذا الشاطيب  اإلمام تنبه وقد ،حكمته به وتظهر ،عنهم

 ىأخر  أمور يف يقع وإمنا ،العادات وحماسن األخالق مكارم  يف وال ،أصوله وال الدين  كليات
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 رمحه الشاطيب قال ،املصلحة  وتقتضيه ،للعباد فيها  األنسب احلكم تشريع هللا حكمة  اقتضت
  وأتمل األحكام، تهيد يف اإلهلية احلكمة اقتضته ملا ابملدينة؛ معظمه وقع إمنا "فالنسخ: هللا

 واستئالف ابإلسالم العهد للقريب أوال أتنيس فيه كان  ملا هو إمنا النسخ معظم جتد كيف
 اخلرية حبسب مطلقا املال إنفاق وكون مخسا، صارت مث صالتني كانت  الصالة كون  مثل هلم،
 الكعبة، صارت مث املقدس ببيت ابملدينة  كانت  القبلة  وأن را،مقد   حمدودا صار مث اجلملة يف

 ثالَث، صار مث طائفة قول على هناية  غري إىل كان  الطالق وأن حترميه، مث املتعة نكاح  وكحل  
 على ابقيا فيه احلكم أصل كان  مما ذلك غري إىل طالق، غري صار مث طالقا كان   والظهار

 .(1)حكم"أ   مث  اخفيف   قريبا مشروعيته أصل كان  أو أزيل، مث اإلسالم قبل حاله
 زمان للك صاحل هو ما وإثبات ،النسخ يقبل ما ونسخ ه،ابستقرار  هو الشرع فإحكام

 املكلف على ثبتت إذا األحكام أن ذلك ووجه البشر، أهواء عيتب  ال هللا وشرع ،ومكان
 بعد فرفعها ،حمقق أوال املكلف على ثبوهتا ألن حمقق؛ أبمر إال يكون ال فيها النسخ فادعاء

 مما كثريا  خترج شروطا للنسخ العلماء اشرتط مث ومن حمقق، مبعلوم إال يكون ال بثبوهتا العلم
 ،الدعوى هبذه وإبطاهلا الشرعية  األحكام من  التحلل خشية  ؛انسخ   وليس نسخ أنه عىيد  

 ،الناسخ بالف العمل يف له حظ ال املنسوخ ألن ؛أنواعه وتبيني فيه ابلتأليف الفن   وأفردوا
 نفس يف عيوق   وإنكارها ابلكلية  هاؤ وإلغا منها والتخلص   األبواب، هذه معرفة  اجملتهد وألزموا
 العمل يعد مل الذي ابحلكم يعمل قد للنسخ املنكر أن يوه ،هبا اجلهل فيها يوقع اليت النتيجة 

 مما  هذا وكل ،احلرام وحيل ،احلالل وحيرم ،النسخ إنكار حبجة  اإلمجاع فيخالف ،جاراي عليه
 عنه. هللا هنى

 أن إما ابلشرع النسخ إنكار   دعواهم يف فهم ،كمتمس   النسخ ملنكري يبق مل تبني وإذا
 ورفعه، احلكم إجياب ومنه يقرره ما لكل مستلزم به اإلميان فإن آمنوا فإن ،يكفروا أو به يؤمنوا
 كلياته  يف معهم النقاش فإن به كفروا  وإن ،ببعيد عليه هو وال بعزيز هللا على ذلك وليس

 الشرعية  العلوم إحكام  -املبارك أيها- لك يتبني وهبذا ،وفروعه جزئياته يف وليس وأصوله
 ،الدين أصول ابقي  على خرقها واجنر إال قاعدة هلا خترق وال أصل هلا ينخرم فال  ،وختادمها
 املوفق. وهللا ،األصول من ترك  ما ربقد والتناقض  االرتباك من اإلنسان وأصاب
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