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 * عزػ مجسع الفقو اإلسالمي الجولي بججة.
* شارؾ في تأسيذ السعيج العالسي لمفكخ اإلسالمي في الػاليات الستحجة 

ـ، وكاف  رئيدا لو لسجة عذخ سشػات مغ عاـ ٜٔٛٔ -ىػ ٔٓٗٔية عاـ األمخيك
 ـ . ٜٜٙٔ –ـ  ٜٙٛٔ
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 فييا.

 * أستاذ زائخ لمعجيج مغ الجامعات.
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تحقيق كتاب "السحرػؿ مغ عمع أصػؿ الفقو" لفخخ الجيغ الخازي، ستة  .ٔ

 مجمجات. شبع مختيغ .
 االجتياد والتقميج في اإلسالـ. شبع ثالث مخات . .ٕ

أصػؿ الفقو اإلسالمي: مشيج بحث ومعخفة. شبع وتخجع إلى عجة  .ٖ
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لتػحيج، السقاصج القخآنية العميا. نذخت مشيا الحمقة األولى في ا .ٛٔ
 وتتبعيا حمقة في التدكية وثالثة في العسخاف.

نحػ بشاء "عمع لمسخاجعات في التخاث اإلسالمّي" أو "عمع العمـػ "  .ٜٔ
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بمجاف  مجالت عمسية . وفي إنتاج السؤتسخات التي قجمت فييا في

 مختمفة.
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 املقدمة

احلمد هلل، نسستغفره ونستعينو ونستهديو، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 
  -م صلى هللا عليو وآلو وسل  -ونصلي ونسلم على سيدان وحبيبنا دمحم رسوؿ هللا 

 مث أما بعد،،
"، وبعػد البحػ  النسخخفهذه ىي احللقة اخلامسة من "دراسات قرآني ة" تناولنا فيها موضوع "

الشػػاؽ ادل ػػه ه ىػػذه الق ػػية اخلاػػىلة وصػػلنا إذل أف  القػػرآف حلل ػػو مػػن أوؿ "احلمػػد هلل رب العػػادل " 
منسػػوخ، تبػل حلل ػػو، معصػػـو مػػن  حػ  قولػػو تعػػاذل "مػن النػػة والنػػاس" زل ػػم حلل ػو، ا انسػػ  فيػػو وا

 -سػػػوايف  ه ذلػػػد مػػػا اد عػػػي نسػػػ و –اإلخػػت ؼ حلل ػػػو، وأف  حلػػػَّ  مػػػا اد عػػػي نسػػػ و ه ىػػذا ال تػػػاب 
أثبتنػػا ابلدلػػة الشػػرعية ادلعتػػعة أفا دعػػاوه النسػػ  فيهػػاا  -ابل تػػاب نفسػػو أو اد عػػى نسػػ و ابلسػػن ة

 ؽل ػػػن أف صلػػد ذلػػا أدلػػػة معتػػعة ا مػػػن تسػػتقيم للبحػػ ، وأف تلػػػد الػػدعاوه عاريػػة عػػػن الصػػحة، ا
قػد  –قد أشران ه ثنػااي البحػ  إذل أعلااهػا  -ال تاب وا من السن ة النبوي ة، وأف  ىناؾ ظروفا سلتلفة 

أدت إذل ىذا القوؿ اخلاىل، وجر ت إذل ادااعايف وجود انس  ومنسػوخ ه القػرآف ال ػرًن، والقػرآف مػن 
 حللاو برايف.-ذلد 

القوؿ بوجود انسػ  ومنسػوخ ه القػرآف  –اب اليت حولل ىذا القوؿ الغثي  ولعَّ من السب
ذلػػػػد  –لػػػػده ال ػػػػاتب  ه علػػػػـو القػػػػرآف وأصػػػػوؿ الفقػػػػو  -إذل مسػػػػل مة مػػػػن ادلسػػػػل مات  –ال ػػػػرًن 

التسػاىَّ العييػيف ه قبػوؿ الػرواايت ال ػعيفة، وتػداوذلا، والعنايػة بتناقلهػا، وإشػهارىا، مث احل ػم  ػػا 
ػػرة علػػى القػػرآف الق اعػػيا ادلعصػػـو احملفػػوظ، وعلػػى بعػػ  مػػا تػػواتر ومػػا صػػي مػػن السػػن ة الن بوي ػػة ادلاه 
ومنهػػػػا ق ػػػػااي اانتصػػػػار للفػػػػرؽ وادلػػػػذاىيف وادلقػػػػاات وا رايف،  –أشػػػػران لبع ػػػػها  –لسػػػػباب حلثػػػػىلة 

 وزلاولة تعزيز حلَّ فريق دلا تبن اه أو ذىيف إليو من آرايف ولو ب عيف الرواايت، وسقيم النقوؿ.
بف ػَّ هللا تبػارؾ  –قػد ت ػم نل  –علػى لاافػة حيمهػا، وقلػة صػفحا ا  –ىذه الرسالة  إف  
معالػػة علمي ػػة جػػاد ة اشػػتملل علػػى حلثػػىل مػػن ادلسػػائَّ الػػيت ػلتاجهػػا ادلبتػػدئ ه الدراسػػات  -وتعػػاذل

 –ع  عليها القرآني ة والصولي ة، وا يستغه عنو ادلنتهي من الباحث ، وإننا لنرجو من قارئيها وادلال
أا يب لػوا علينػا ح حهتػا م، بػَّ واعهتاضػا م، واقهتاحػا م فػعف   العلػم بػ   –خاصة من ادل تص  

اثنػػ ، ومسػػائَّ حلهػػذه ضلتػػاج إذل أف ين ػػيها ادل تصػػوف وأىػػَّ العلػػم  ػػوارا م ادلنهيي ػػة وادلعرفي ػػة إف 
لػم مراجعػات الػهتاث" وتبػ  لجيػاؿ  لبػة شايف هللا ح  تبلغ غايتها وتؤيت مثارىا إبذف هللا وتثػر  "ع
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العلػػم الاالعػػة ضػػرورة ىػػذه ادلراجعػػات، لتزحليػػة العقػػَّ ادلسػػلم، مػػن عديػػد مػػن ادلسػػل مات الػػيت أصػػابل 
 تراث الم ة وعقلها إصاابت خاىلة لن تقـو لو قائمة ما دل يشف منها إبذف هللا.

د ال بػػىلة الػػيت بػػذذلا أخػػي الشػػي  وقبػػَّ أف أ ػػي ىػػذه ادلقدمػػة أجػػد لزامػػا علػػيا أف أنػػوه ابلهػػو 
ربيػػم مػػرزوؽ عبػػد العػػا ي ه قرايفتػػو ذلػػذه الدراسػػة، و ػػريب أحاديثهػػا، ومتابعػػة عملي ػػات تصػػحيحها 

 ح  ن يل وبلغل ما ىي عليو ا ف ، فيزاه هللا خىل الزايف، ووفقنا وإايه دلا ػليف ويرضى.
حالة الصدؽ اليت تساعد على حسن وختاما فعف   تنقية علـو القرآف ال رًن، وإعاد ا إذل 

تقدًن القرآف ال رًن لجيالنا الاالعة، ومساعد م على استي يف معانيو، واحلتشاؼ أنواره، ينبغي 
أف ػلتَّ  أوؿ سلم أولواي ت ىذه المة، اليت دل يصبها ما أصا ا إا نتيية ضعف اعتصامها ب تاب 

ه   -صلى هللا عليو وآلو وسل م -ا لرسوؿ هللا هللا  وحسن فهمها وتدب رىا لو، وضعف اتااباعه
ت وتو حق الت وة، واتااباعو حق  ااتااباع، وتعليم الناس  ايتو حق  التعليم، وتزحليتهم بَّ وتعليمهم 

 ح متو، وبنايف المة بو ورلاىدة أعدائها بو جهاًدا حلبىلًا.
ا وقارئها وانشرىا ومن أعاف على أف ينفم  ذه الدراسة حلاتبه -سبحانو وتعاذل  –نسأؿ هللا 

 إصلازىا يـو الدين . إنو مسيم قرييف، وآخر دعواان أف احلمد هلل رب العادل .
 
 

 القاىرة   
 2316من شهر مجادى األخرة  14ظهر يوم السبت 
 1445يوليو  24                        
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 :(2)النسخ يف القرآن الكرمي مفهوم

 قرآف اجمليد ه ا ايت التالية :وردت مادة النس  ه ال
1.   ِثلاَهػا أدلَِ تَػِعلَػػِم أف  ا اَ َعلَػػَى حلاػَّاا َشػػِييف َهػػا َأِو ما نػِ َػىِل  ماا ََِتا  ا ػػَها  ػِن آيَػػة  َأِو نانسا  قَػػداير  َمػا نَنَسػػِ  ما

  (106: البقرة)
2.  َػػػا َسػػػَ َل َعػػػن م وَسػػػى اِلَغَ ػػػيفا َأَخػػػَذ الَلِػػػَواَح َوها ناِسػػػَ تاه ػػػِم لاػػػَر اااِم َوَلم  ػػػًده َوَرِةَػػػة  لاال ػػػذايَن ىا ا ىا

 (154:العراؼ) يَػِرَىباوَف 
3. ػػِياَافا ها أاِمناي تاػػوا فَػَينَسػػ ْ  أَِلَقػػى الش  ا  إاا  إاَذا َاَػػ ػػن ر ساػػوؿ  َوَا نَػػاا ػػن قَػِبلاػػَد ما  ا ا  ا َمػػا َوَمػػا أَِرَسػػِلَنا ما

 ( 52:احلب)    ا آاَيتاوا َوا  ا َعلايم  َح ايم  يػاِلقاي الش ِياَافا مثا  ػلاِ اما ا
حلَِقاا قولو تعاذل :  .4   (29 :الاثية) حلان ا َنِسَتنسا ا َما حلانتاِم تَػِعَملاوفَ   إان  َىَذا حلاَتابػاَنا يَنااقا َعَلِي ام ابا

 ،؛ ويت ي ادلراد بو ػِن آيَػة  َأِو  فأما قولو تعاذل ومن ىذه ا ايت ال رؽلة ؽل ن اف يصاغ ادلفهـو َما نَنَسػِ  ما
ِثلاَها أدلَِ تَػِعَلِم أف  ا اَ َعَلَى حلاَّاا َشِييف  قَػداير   َها َأِو ما نػِ َىِل  ماا ََِتا  ا َها  فهػي تعقيػيف علػى  (106: البقػرة) نانسا

تلػػػد ( وحلأ  ػػػا بعػػػد ذحلػػػر حلػػػَّ 40قصػػػة بػػػه إسػػػرائيَّ الػػػيت بػػػدأت السػػػورة ال رؽلػػػة بتناوذلػػػا بػػػديًفا مػػػن ا يػػػة )
التفاصػػػيَّ عػػػن اضلرافػػػات بػػػه إسػػػرائيَّ أرادت أف تبػػػ اا أف  ىػػػؤايف اإلسػػػرائيلي ا بعػػػد حلػػػَّ مػػػا فعلػػػوه مػػػن قتػػػَّ 
النبيايف، وحتريف حللمات هللا، وإن ار نعم هللا عليهم، ومواجهتها ب َّاا ذلد الن راف أصبحوا حالة ميؤسػا 

ن غيااها فلم يغػىلاا منهػا رفػم البػَّ فوقهػا حلأن ػو منها ا ؽل ن أف تعتع، أو تتعظ ودل يردعها شيئ أو يرداىا ع
ظل ػػػة، وا تسػػػػليه أعػػػدائهم علػػػػيهم مػػػن اببليػػػػ اا وبيػػػزناياا  وسػػػػواىم وا وقػػػوع "ادلسػػػػ " فػػػيهم ف بػػػػد مػػػػن 
استبداذلم، ونس  آيتهم، وإنسػايف البشػرية بػربتهم، وتقػدًن بػديَّ عنهػا ه اخلىلي ػة والوسػاي ة ؽل اػن أف يقػـو 

ة على الناس، وي وف ظلوذجا خىلاااً لبه آدـ يتأس وف بو، ويتين بوف ما قد يقم فيو من أخاايف حهمة الشهاد
 بتينيف ما وقعوا فيو، ويتنزىوف عما سقاوا فيو من سلالفات.

–فهم قد ضربل عليهم الذل ة وادلس نة، وابيفوا بغ يف من هللا . وقد تن روا لنا هللا عيسى 
وافت ػروا حػػا توعلػوه مػػن  -لػوا أف صل ػاه هللا مػػنهم -وأغػػروا الرومػاف بقتلػػو عليػو السػ ـ، ورمػػروا عليػو 

قتلػػو، فمحػػا هللا آيػػتهم حلمػػا زلػػا آيػػة الل يػػَّ، وجعػػَّ آيػػة الن هػػار مبصػػرة، وبػػ   انتهػػايف مػػد  م وانتسػػاخ 
                                                           

نذػػختيا  انصالًقػػا مػػغ إيسانشػػا بػػأف لمقػػخآف لدػػاًنا تسيػػد بػػو عػػغ لغػػة العػػخب بسدايػػا عجيػػجة تعخضػػشا ليػػا فػػي رسػػالة خاصػػة (ٔ)
مػغ مكتبة الذخوؽ الجولية في القاىخة بعشػاف "لداف القخآف"فإنشا نؤثخ أف نبجأ بسعخفػة معشػى أي مفيػـػ أو مرػصمآ قخآنػّي 

القخآف ذاتو قبل أف نبحث عغ السخاد بو في لداف العخب ولغاىع. كسا جػخت بػحلظ عػادات الصػاتبيغ فػي العمػـػ والسعػارؼ 
 اإِلسالميَّة.
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يتهػػا علػػى آيػػتهم فػػ  أقػػَّ  مػػ ن أف ت ػػوف آيػػتهم، واإلتيػػاف  ػػىل منهػػا، فػػعف دل يعهتفػػوا َّيف ػػلي تها وخىل 
 مثلها مم العايفة من معاييف فهمهم، واضلرافات تفسىلا م، وما حرافوه من رسااأتنبيائهم ورسلهم.

وآمنػػػوا برسػػػالتو فػػػوؽ  –عليػػػو السػػػ ـ–الػػػذين ات بعػػػوا عيسػػػى  –تبػػػارؾ وتعػػػاذل–لقػػػد جعػػػَّ هللا 
ذ  جػايف بعػده، وبشػر  الذين حلفروا إذل يـو القيامة، وضرب على ال افرين بو ابلنا الرسوؿ المايا ال

عيسػػى بػػو الذل ػػة وادلسػػ نة، وعػػدـ الفػػ ح واانتصػػار إا انتصػػارات شػػ لي ة أو موىومػػة ا تقػػم  إا 
  بَّ من هللا لتأدييف من ؽلاثلو م ويتابعو م ه ظلمهم واضلرافا م، أو حبَّ من الن اس .

ضلػػػػن –اع حلبػػػػىل من ػػػػا فاحلبػػػػَّ ادلمػػػػدود ذلػػػػم مػػػػن النػػػػاس اضلرافػػػػات قاػػػػ –تعػػػػاذل  -وصػػػػدؽ هللا 
، ومػػوااة بع ػػنا ذلػػم وقػػد ر ػػم ح تلػػف السػػالييف علػػى اسػػتثمار قػػوه عادليػػة تقػػف إذل -ادلسػػلم 

جػػػانبهم ه أزمػػػا م. وبػػػذلد ااضلػػػراؼ الػػػذ  مارسػػػوه اسػػػتحق ىػػػؤايف اليهػػػود أف تنسػػػ  آيػػػتهم  يػػػة 
الشػهادة ه المػم حلاف ػة  اإلس ـ، وتسل م الراية إذل خىل أمة أخرجل للناس وساا مػنهم، تقػـو مقػاـ

دوف اسػػػتع يف علػػػيهم، أو إلغػػػايف دلػػػزاايىم، أو اداعػػػايف نبػػػو ة هلل ربا العػػػادل . تعػػػاذل هللا عػػػن ذلػػػد علػػػوااً  
 حلبىلًا.

إذف: بيػػاف  انتهػػايف مػػدة  –ىنػػا–يقػػود إذل ىػػذا ادلعػػْ وينبااػػو إليػػو . فالنسػػ   –حللاػػو–والسػػياؽ 
يػػو أمػػتهم وآيػػتهم حلمػػا نسػػ ل دولػػتهم، وىػػدـ حليػػا م "بػػه إسػػرائيَّ " ونسػػ  الن سػػق الػػذ  قامػػل عل

وىػػػػي لهم مػػػػر ات فلػػػػم يتعهتػػػػوا ودل يرجعػػػػوا إذل صػػػػوا م، واسػػػػتمروا يعيثػػػػوف ه الرض فسػػػػاًدا. فمعػػػػْ 
"الن س " ىنا بياف  انتهايف مد ة الم ة اليهودية وآيتها واصافائها، وتف يلها على العادل ، واستبداذلا 

  ىل منها.
 ة:مفهـو ا ي

و"ا ية" ذلا معاف  عديدة، منها ماذحلرانه . وقد نب و الراغيف الصفهاين ه ادلفػردات إذل ذلػد 
. 

فػػذحلر معػػْ ا يػػة وحقيقتهػػا واشػػػتقاقها، وذحلػػر أىػػم أمػػاحلن ورود لفهتهػػػا ه القػػرآف اجمليػػد مثػػَّ قولػػػو 
ناػػوَف با اػػَّاا رايػػم  آيَػػًة تَػِعبَػثاػػوَف  تعػػاذل :  إاف  ِفا َذلاػػَد  يَػػًة لػػو جػػَّ شػػأنو: ( وقو 128)الشػػعرايف:  أَتَػبػِ
ػػػِؤمانا َ  ا ايت ادلعقولػػػة الػػػيت تتفػػػاوت  ػػػا ادلعرفػػػة  –ىنػػػا  -( وذحلػػػر أف  ادلػػػراد  ػػػا 77)احليػػػر :  لاِلما

ػػَو يَفااَيت  بَػياانَػػات  ِفا صاػػداورا   سػػيف تفػػاوت منػػازؿ النػػاس ه العلػػم .وانتقػػَّ إذل قولػػو تعػػاذل : بَػػَِّ ىا
ااَيتانَػػل إاا  الهت ػػالاماوَف ال ػػذايَن أاوتاػػواِ ا وحََلػػأَياان (، وقولػػو سػػبحانو : 49)العن بػػوت : ِلعاِلػػَم َوَمػػا غَلَِحػػدا َّيا
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َهػػػا ماِعراضاػػػوفَ  ػػػِم َعنػِ َهػػػا َوىا ػػػَماَواتا َواارِرضا ؽَلاػػػر وَف َعَليػِ ػػػن يَفايَػػػة  ِفا الس  ( ومػػػن تلػػػد 105)يوسػػػف : ماا
 أمران ابلسىل ه الرض والنهتر ه مصائرىا.ا ايت القروف الوذل،والمم السابقة اليت 

وقد جايفت حللمة "آية" ه القرآف ال رًن ابإلفراد وابلمم ؛لسباب ومعاف ؽل ن للمتػدباار أف يػدرؾ 
 بع ها من السياؽ والتناسيف ه النهتم .

القػرآف عنهمػا " يػة "  ( ف  علػا عػع50)ادلؤمنوف :  َوَجَعِلَنا اِبَن َمِرًَنَ َوأام وا يَفايَةً وقاؿ سبحانو : 
ودل يقَّ " آيت  "  لإلشارة إذل أف  حل  منهما صار آية اب خػر . وقػد وردت بصػيغة المػم ه قولػو 

ار اَيتا إاا  َ ِوايًفػػػا تعػػػاذل :  ػػػَّا ابا ػػػا ت ػػػػمنل  59)اإلسػػػػرايف َوَمػػػا نػاِرسا ( فػػػا ايت  عػػػل ىنػػػا ل  
ػػػَّ وال ػػػفادع  والػػػدـ " الػػػيت أرسػػػلل إذل فرعػػػوف وقومػػػو  ويًفػػػا ذلػػػم ولفتًػػػا اإلشػػػارة إذل "  الػػػراد والقم 

لنهتػػارىم ليؤمنػػوا حػػا جػػايفىم بػػو أنبيػػاؤىم، وحلثػػىل مػػن المػػم ادلتقدمػػة أرسػػلل إلػػيهم مثػػَّ ىػػذه ا ايت 
ذلػػػذا الغػػػرض، قػػػاؿ الراغػػػيف : "فنب ػػػو أف  ذلػػػد إظل ػػػا يفعػػػَّ حػػػن يفعلػػػو  ويفػػػا، وذلػػػد أخػػػ  ادلنػػػازؿ 

سػػاف  يتحػػره فعػػَّ اخلػػىل لحػػد ث ثػػة أشػػيايف : إمػػا أف يتحػػر اه لرغبػػة أو رىبػػة، للمػػأمورين، فػػعف   اإلن
وىو أدىن منزلة. وإما أف يتحر اه لاليف دمحمة، وإما أف يتحر اه للف يلة، وىػو أف ي ػوف ذلػد الشػييف 
ه نفسو فاض ، وذلد أشرؼ ادلنازؿ . فلما حلانل ىذه الم ة خىل أم ػة أخرجػل للنػاس، حلمػا قػاؿ 

ػػَر أام ػػة  أاِخراَجػػِل لالن ػػاسا :تعػػاذل ( رفعهػػم عػػن ىػػذه ادلنزلػػة، ونب ػػو أن ػػو ا 115)آؿ عمػػراف : حلانػػتاِم َخيػِ
ـ  الشامَّ".  يعمهم ابلعذاب لعلو يريد "عذاب ااستئصاؿ واإلى ؾ العاـ التا

هم أنبيػػايف بػػه إسػػرائيَّ مػػن ا ايت مػػا جعػػَّ نسػػق رسػػالت  –تبػػارؾ وتعػػاذل –قلػػل : قػػد أعاػػى هللا 
  -قائمػػػػػا علػػػػى اخلػػػػوارؽ وا ايت وادلعيػػػػػزات، وقػػػػد اصػػػػػافاىم -حلل ػػػػو-وشػػػػريعتهم وت ػػػػوين أم ػػػػػتهم 

وف ػػلهم علػػى العػػادل  لي ونػػوا آيػػة للبشػػرياة تقتػػد   ػػا و تػػد   ػػديها فانسػػل وا مػػن   -سػػبحانو 
هم وعلػي –عليػو السػ ـ -حلما انسػل  منهػا الػذ  آهللاه هللا آايتػو . وأنعػم علػى موسػى   -حللاو–ذلد 

بػذلد ااصػافايف  –جػَّ شػأنو –بتسم آايت ابرزة ظاىرة حتػد ه موسػى  ػا فرعػوف وقومػو وجعلهػم 
صػفحا واتبعػوا مػا تتلػو الشػيا   علػى ملػد سػليماف ،  -حلل ػو-آية للعادل  ف ػربوا عػن ذحلػر ذلػد 

واػػر دىم وعبػػدوا العيػػَّ وافػػهتوا علػػى هللا ال ػػذب، وحلػػانوا أسػػوأ مثػػَّ ؽل ػػن أف يقػػد ـ للبشػػرياة بغػػرورىم 
 واضلرافا م، ف اف  ابد من  ياا صفحتهم، ونس  نسقهم، واستبداذلم حن ىو خىل منهم .

( ذحلػرت اتابػاعهم للشػيا   فيمػا حلانػل تتلػوه علػى 102وشلا يناابو إذل أف  ذلد ىو ادلػراد أف  ا يػة  )
د ادلػػؤمن  إذل أفا الم ػػة ملػػد سػػليماف  بعػػد حلػػَّ مػػا جػػايفىم النبيػػايف بػػو مػػن اذلػػده. فنب ػػو القػػرآف اجمليػػ
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سوؼ تواجػو مػن ىػؤايف الػذين سػوؼ ت ػوف بػدي ً عػنهم ب ثػىل مػن الػدس واحلقػد واحلسػد (2)الوارثة
والبغػػي، والتػػلمر بابيعػػتهم ادلنحرفػػة وحلػػراىيتهم أف ينػػزؿ أ   خػػىل مػػن هللا علػػى أ ا أحػػد سػػواىم، فهػػم 

م أبنايف هللا وأحباؤه، وأف  هللا  ذلم وليسػوا ىػم عبػاًدا لػو . وبعػد ذلػد  –رؾ وتعاذلتبا–ينالقوف من أ  
ػِن آيَػة  َأِو  (: 106نس  آيتهم و ػي  صػفحتهم ه ا يػة  ) -تعاذل–التحذير يعلن هللا  َمػا نَنَسػِ  ما

ِثلاَها  َها َأِو ما نػِ َىِل  ماا ََِتا  ا َها   جَّ شأنو ه ا يػة التاليػة ذلػا: أف  لػو ملػد -ذلد حلل و –مث يب ا  نانسا
ه أف يستبدؿ أماػة َّيماػة بنػايًفا علػى  –حللاها إذف   -واحل مة  –حلل و –السموات والرض، فلو احلق 

ػرحَلاِم مثا  اَ َي اوناػواِ أَِمثَػاَل امالسن ة اإلذلي ة الثابتة" سػن ة ااسػتبداؿ  )دمحم  َوإاف تَػتَػَول ػِوا َيِسػتَػِبداِؿ قَػِومػاً َغيػِ
:38. ) 
( لتحذر ادلسػلم  مػن فعػَّ مثػَّ مػا فعلػوا، حلػأف  يسػألوا رسػوذلم مثػَّ 108ذلا ) وأتيت ا ية التالية  

 ما سأؿ أولئد موسى من قبَّ.
وي ػػػوف التعبػػػىل ابلنسػػػ  للدالػػػة علػػػى أف  ىػػػذا النسػػػق القػػػائم علػػػى ااصػػػافايف واخلػػػوارؽ ه العاػػػايف  

توبػة ابلنسػبة ليهػود تتوقػف والعقاب، واارتباط َّيرض مقد سة وحاحلمي ة إذليػة لػن يعػود أبػداً ؛ لف  ال
على اعهتافهم ببا ف  نسػقهم، واإلؽلػاف  برسػالة سػيدان عيسػى ونبو تػو، وال تػاب الػذ  أنػزؿ عليػو، 

ونبوتػػو ورسػػالتو، والقػػرآف  -صػػلى هللا عليػػو وآلػػو وسػػل م-و هػػارة أماػػو الصػػديقة، ومث اإلؽلػػاف  ححمػػد 
يػة السػمحايف. أمػا قولػو نيفميا اإلبراىيمػيا واحلالذ  أنزؿ هللا عليو  . وآنػذاؾ يػدخلوف النسػق اإلسػ 

"... أو مثلها ..." أ  مثلها ه النشػأة والت ػوين، وإا فػعف  احل مػة تنتفػي مػن نسػ  ادلثػَّ –تعاذل 
 ابدلثَّ، أو الشبيو ابلشبيو . وهللا أعلم .

  : وأم ا قولو تعاذل  ا ػن قَػِبلاػَد ماػن ر ساػوؿ  َوَا نَػاا ْ  أَِلَقػى الش ػِياَافا  ها َوَما أَِرَسِلَنا ما إاا  إاَذا َاَػ
لااَيِيَعػََّ َمػا يػاِلقاػى  . أاِمناي تاوا فَػَينَس ا ا  ا َما يػاِلقاي الش ِياَافا مثا  ػلاِ اما ا  ا آاَيتاوا َوا  ا َعلايم  َح ايم  

ػػ نَػػًة لاال ػػذايَن ِفا قػالاػػو اام م ػػَرض  َواِلَقاسا ػػِياَافا فاتػِ ػػَقاؽ  بَعايػػد  الش  . َيةا قػالاػػوبػاهاِم َوإاف  الهت ػػالاماَ  َلفاػػى شا
ناواِ باوا فَػتاِ باَل َلوا قػالاوبػاهاِم َوإاف    ا  َ ذَلَادا ال ذايَن َولايَػِعَلَم ال ذايَن أاوتاوِا اِلعاِلَم أَن وا احلَِق  مان ر بااَد فَػيػاِؤما

ػرَاط  م ِسػَتقايم   ِنػوا َحػ   أَتِتاػيَػهاما الس ػاَعةا بَػِغتَػًة َأِو  .يَفاَمناوِا إاذَل صا ِريَػة  ماا َوَا يَػػزَاؿا ال ػذايَن حَلَفػراواِ ِفا ما
علػى  –بوضػوح  -فهػذه ا ايت قػد دلػل   (55 – 52:احلػب) ََيِتايَػهاِم َعَذابا يَػِوـ  َعقاػيم  

ينس  ما يلقي  –شأنو جَّ  –أف  الشيااف يلقي ه أماينا الرسَّ والنبيايف ما يلقيو وأف  هللا 
                                                           

َ ِبِعَباِدِه َلخَ لو تعالى: ( إشارة إلى قػ  (ٕ ًقا لَِّسا َبْيَغ َيَجْيِو ِإفَّ َّللاَّ ِبيٌخ َبِريٌخ َوالَِّحي َأْوَحْيَشا ِإَلْيَظ ِمَغ اْلِكَتاِب ُىَػ اْلَحقُّ ُمَرجِّ
ِ  { ُثعَّ َأْوَرْثَشا اْلِكَتاَب الَِّحيَغ اْصَصَفْيَشا ِمْغ ِعَباِدَنا َفِسْشُيْع َضاِلٌع لَِّشْفِدوِ ٖٔ/ٖ٘} ْقَتِرٌج َوِمْشُيْع َساِبٌق ِباْلَخْيَخاِت ِبِإْذِف َّللاَّ َوِمْشُيع مُّ

 (.ٕٖ-ٖٔ)فاشخ:  َذِلَظ ُىَػ اْلَفْزُل اْلَكِبيخُ 
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الشػػػػيااف، ويػػػػذىيف آتره، ويباػػػػَّ شػػػػبهاتو، مث ػل ػػػػم آايتػػػػو بعػػػػد نسػػػػ  ذلػػػػد الػػػػذ  ألقػػػػاه 
الشػػػيااف ... وحػػػ  تتلػػػى السػػػورة ه "وحػػػد ا البنائي ػػػة" صلػػػد أف  السػػػورة مػػػن حيػػػ  م ػػػاف 

معػػو النػػزوؿ مػػن السػػور الق ئػػَّ الػػيت امتػػزج ادل ػػيا وادلػػدينا فيهػػا امتزاجػػا مػػن الصػػعيف أف ؽلي ػػز 
ا " سلتلاة ".  ادل ي  منها من ادلدين ، ولذلد أ لقوا عليها من ىذه الناحية أ ا

وىنػػاؾ أقػػواؿ أخػػره حلثػػىلة ه موضػػوع نزوذلػػا، ل ػػن الػػذ  يسػػتفاد مػػن حلػػَّ ذلػػد أ ػػا نزلػػل ه صلػػـو 
ػػَر  ىػػذه ب ػػم تلػػد النايػػـو ه  –صػػلى هللا عليػػو وآلػػو وسػػل م-هللا ؿ رسػػو مفراقػػة، ورحػػا متباعػػدة، مث أاما

السػورة وإعاائهػا ىػػذا العنػواف الػذ  دل يالػػق عليهػا غػىله "احلػػب" لف  فيهػا أصػَّ احلػػب، وبيػاف حلونػػو 
وتراثو، وأتحليد الع قة بػ  مػا جػايف إبػراىيم بػو وبػ  خػاني النبيػ   –عليو الس ـ –من إرث إبراىيم 

 ورسالتو.
  وادلرسػػػل  حلاف ػػػة، وىػػػي القيامػػػة وحلػػػذلد التأحليػػػد علػػػى الق ػػػي ة ادلشػػػهتحلة ال ػػػعه ه رسػػػاات النبيااػػػ

لػو حلػاف  –والبع  والنشور والزايف واإلستداؿ عليها ب ػَّ الدلػة الػيت مػن شػأ ا أف تقنػم اإلنسػاف 
بصحة ذلد حللااو . ل ػن وسػاوس الشػيااف قػد تػؤثر  -زلايدا، وبعيدا عن ادلؤثاارات الشيااني ة خاصاة

والػذين أصػيبل قلػو م ابلقسػوة، وحتػواذلم إذل حالػة  على أوليايف الشيااف، وقد تفنت مرضى القلػوب،
الشػػقاؽ والنػػزاع واخلػػ ؼ مػػم النبيػػايف . وآنػػذاؾ يشػػعر النػػا  أو الرسػػوؿ ابحلسػػرة والدل علػػى بعػػ  

:  -تعػاذل  –بػو فينػزؿ عليػو ضلػو قولػو  –سػبحانو–قومو الذين اجتالتهم الشيا  ، فيتلا ف اخلػالق 
  َلَػػِيهاِم َحَسػػرات  فَػػ َ تَػػِذَىيِف نَػِفساػػَد ع  : ) :فػػا ر(   ِػػم  نػ ِفَسػػَد َعلَػػىيفاَتراىاِم إاف دل فَػَلَعل ػػَد اَبخا

ََذا احِلَداي ا َأَسفاً  ناوِا  ا ناَ   ( 6)ال هػف :  يػاِؤما ػم  نػ ِفَسػَد َأا  َي اوناػواِ ماػِؤما )الشػعرايف  َلَعل ػَد اَبخا
أحليػػػػػد علػػػػػى الرسػػػػػَّ والنبيػػػػػايف َّيف ا حتملهػػػػػم أتيت آايت أخػػػػػره للت –نفسػػػػػو  –( وه الوقػػػػػل 3: 

) الشػػوره  إاِف َعَلِيػػَد إاا  الِػػَبَ غا "أمنيػػا م " َّيف تػػؤمن أشلهػػم  ػػم علػػى بػػاوز " مػػنهب التبليػػغ" 
َب ػػار   ( 27" )الغاشػػية: ل ِسػػَل َعلَػػِيهام حااَسػػِياار  ( " 49: َفَمػػن  ( 45) ؽ : َوَمػػل أَنػػَل َعلَػػِيهاِم را

صػػػلى هللا عليػػػو وآلػػػو  -( . دل ي ػػػن رسػػػوؿ هللا 29)ال هػػػف : ِليػاػػػِؤمان َوَمػػػن َشػػػليَف فَػِلَيِ فاػػػِر َشػػػليَف فػَ 
ْ  لو أسلم العرب  –عليو الص ة والس ـ-بدعا من الرسَّ فقد حلاف  –وسل م  حللهم أ عػوف   -يتم

 وحلثىلًا ما أبده حتس ره على رف  قريش خاص ة وغىلىا عام ة لدعوتو . –
عػػن ابػػن أـ م تػػـو وأقبػػَّ علػػى قػػادة  –عليػػو الصػػ ة والسػػ ـ  –قػػادة قػػريش انصػػرؼ وحػػ  جػػايف 

" َعػػَبَ  َوتَػػػَوذل   -تعػػاذل –قػػريش متمنياػػا أف ي ػػوف ذلػػد وسػػيلة إلقنػػاعهم بقبػػوؿ دعوتػػو . وأنػػزؿ هللا 
 ( يعاتبو على ذلد !!2-1{ َأف َجايفها اِلَِعَمى" )عب  :80/1}



 

 13 

أف  "المني ػة " تعػه  –متأثاارين ابلرواايت اإلسػرائيلي ة  –رين زعموا ومم ذلد فعف حلثىلاً من ادلفساا      
ىػو ىػذا ادلعػْ اسػتداا ببيػل رحليػد  –ىنػا  -فيما تعنيػو "الػت وة والقػرايفة" وح مػوا َّيف  ادلػراد  ػا 
 سلتلف ه صحة نسبتو إذل حس اف بن تبل ىو :
ْا حلتاب هللا أواؿ ليلة ْاَ داود الز      ا  بور على مهَّا

 وقالوا: إنو أراد بػ "اْ" قرأ.
ػػػرين الل غوي ػػػوف حػػػ  صػػػار ىػػػذا ادلعػػػْ البعيػػػد مشػػػهورا لي رااجػػػوا عليػػػو   –بعػػػد ذلػػػد  –وقػػػد تبػػػم ادلفساا

قػرأ  ػا وىػو يتلػو  –صػلى هللا عليػو وآلػو وسػل م  -خرافة " الغرانيق العلى " اليت زعموا أف رسوؿ هللا 
 :    { َوَمنَػػاَة الث الاثَػػَة اِلاِخػػَره53/19َت َواِلعاػػز ه }أَفَػػػرَأَيِػتاما الػػ  : (، ىنػػا تػػدخَّ 20-19)الػػنيم

 –صلى هللا عليو وآلو وسل م  -وه قرايفتو  -حسيف زعمهم–الشيااف وألقى على لساف رسوؿ هللا 
لػوا حلبػىلا وتعاذل هللا عما يقولػوف ع –مقالة ال فر "تلد الغرانيق العلى. وإف شفاعتهن لهتبى" قالوا 

السػيدة ه آخػر السػورة سػيد وسػيد معػو  –صلى هللا عليو وآلػو وسػل م-: فلما بلغ رسوؿ هللا  -
 يم من ح ر من ادلسلم  وادلشرحل ، وتسامم الناس َّيف  قريشاً أسػلموا حػ  شػاع ذلػد ه بػ د 

، مػػنهم عثمػػاف بػن عفػػاف إذل ادلدينػػة. وأف ال صػػلى هللا  -نػػا  احلبشػة، فرجػػم مػػن مهػػاجرة احلبشػة قػػـو
دل يشعر َّيف  الشيااف ألقى على لسانو ادلعصـو ذلد، فلما أخعه جعيػَّ بػذلد  –عليو وآلو وسل م 

..ا يػة(. تسػلية َوَما أَِرَسِلَنا مان قَػِبلاَد مان ر ساوؿ  ىذه ا ية ) –تعاذل  –أصابو غم شديد فأنزؿ هللا 
النبياا  وادلرسل  حدث ذلػم مثػَّ مػا حػدث لػو، وىػو دل  لو، و فيًفا عنو وليعلم أف  حلَّ من سبقو من

 ي ن بدًعا منهم ه ذلد!!!.
ومسات ااخت ؽ وال ذب على ىذه القصة واضحة ظاىرة ا حتتاج إذل حلبىل عنايف لت شف. ف ػَّ 
روااي ػػا واىيػػة السػػانيد، ولػػي  ه أ اا مػػن أسػػانيدىا مسػػاع صػػحا ا لشػػيئ مػػن ذلػػد ه أ ا رللػػ  

 ف   عن أف يتحم َّ أ ر منهم شيًئا يروه. –هللا عليو وآلو وسل م  صلى -للنا 
 -وىػذه الػػرواايت شلػػا غلػػيف رد ىػػا ورف ػػها حػػا ىػػو معلػػـو مػػن الػػدين ابل ػػرورة مػػن عصػػمة رسػػوؿ هللا 

( ف ػً  عػن أف يناػق بلسػاف 3)الػنيم: َوَما يَنااػقا َعػنا اذِلَػَوه وأن و  –صلى هللا عليو وآلو وسل م 
ااف . وأين ىؤايف الذين رو جػوا ذلػذه الػرواايت السػ يفة مػن ت ف ػَّ هللا " فػظ القػرآف " بنفسػو الشي
 ( وعصمتو لنبي و ولسائر أنبيائو ورسلو؟!.9)احلير : إاان  ضَلِنا نَػز ِلَنا الذااحِلَر َوإاان  َلوا حَلَافاهتاوَف ؟ : 
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أف  ىذه الزايدة الشيااني ة وضػعها ابػن الزبعػره وقد نقَّ الايا  ه شرحو على ال ش اؼ للزسلشر : 
 –صػػلى هللا عليػػو وآلػػو وسػػل م -ادلشػػرؾ الػػذ  حلػػاف ػلػػاوؿ الػػدس علػػى القػػرآف ومعارضػػة رسػػوؿ هللا 

 ابستمرار وىذا ىو الليق حثَّ ىذا الت ريف ادلتناق  الذ  ينق  آخره ما جايف ه أولو .
" إا فيما نقلوه عن وح  نرجم إذل دواوين الل غة ا صلد معْ " القرايفة" ابعتباره أحد معاين "التمهاا

صلى هللا  -ادلفسارين مستدل اا ببيل حساف بن تبل الذ  يوردونو أحياان ه مدحو لرسوؿ هللا 
  -هنع هللا يضر–ويوردونو أحياان ه رتئو لعثماف  –عليو وآلو وسل م 

ْا حلتاب هللا أواؿ ليلو  ا
 وآخره اقي ةاـ ادلقادر                     

وىذا ا يصلي إلثبات ىذا ادلعْ الغرييف ذلذه ال لمة على افهتاض صحة البيل، وصحة صدوره 
 عن حساف .

ْ  أف يقرأ حلتاب هللا   –هنع هللا يضر  –وعلى فرض صحة ذلد فعنو يشىل إذل أف عثماف  حلما   –حلاف يتم
 يعاو فرصة لتحقيق أمني تو، وه آخر الليَّ قتلوه .ل ن  شغيف زلاصريو، ومها تهم لو دل  –اعتاد 

يزيَّ ويباَّ ما يلقي الشيااف  -تعاذل –أما قولو : "فينس  هللا ما يلقي الشيااف " فذلد أف هللا 
من  ريق القرآف، وأتثىله ه القلوب وػل م آايتو ويثبتها ه تلد القلوب ادلؤمنة ادل بتة اليت لن 

وىذا ادلعْ أدعى استيعاب "النس "  –بعد ذلد  –يها أو عليها ي وف لوساوس الشيااف أثر ف
ورف  نسبتو إذل أ ا شيئ من القرآف  ي ة جواز النس  عق  ووقوعو شرعا، لنو غلعَّ ادلنسوخ 

صلى هللا عليو وآلو وسل م  -ه ىذه ا ية شلا يلقي الشيااف، ا من آايت هللا وا من سن ة رسولو 
 أو حلفى بذلد صارفًا عن قبوؿ "النس " أو القوؿ بو. وه ىذا ما فيو –

 " : حلَِقاا أان حلان ا َنِسَتنسا ا َما حلانتاِم تَػِعَملاوفَ وأما قولو تعاذل  "َىَذا حلاَتابػاَنا يَنااقا َعَلِي ام ابا
ِم َيِ تػاباوَف ىذه ا ية حعْ نقيااد ون تيف  (29 :الاثية) ( 80) الزخرؼ: َوراسالاَنا َلَدِيها

فنري م يـو القيامة ه حلتاب تلقونو منشورا قيدا ب َّ ما فعلتم  ي  ا يسع م نفي وا 
إن ار. أم ا نس  ال تيف فعثبات مثَّ ما فيها لت وف نس ة أ  : "ثبتا" ا تغيىل وا تبديَّ 

 فيو .
 ومن معاين "النس ":  ال تابة سوايف أحلانل عن أصَّ يراد حلتابة مثلو . أو نس  الصَّ ابتدايفا،

 (154:العراؼ) َوها ناِسَ تاَها ىاًده َوَرِةَة  لاال ذايَن ىاِم لاَر اااِم يَػِرَىباوَف  -تعاذل  –ولعَّ منو قولو 
. 
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ىي اليت ينبغي أف ت وف الصَّ الػذ  يقػاس بػو  –تعاذل  –وتلد ادلعاين اليت جايفت ه حلتاب هللا 
، ومػػػا قػػػػرره سػػػواه . أم ػػػا مػػػا  أورده الل غوي ػػػػوف متػػػأثارا وشلتز  جػػػا ابدلعػػػاين ااصػػػػا حي ة لػػػده الصػػػولي ا

الصولي وف ه ىذا ادلفهػـو تبًعػا لل غػوي ، فعناػو قػد اػل صػياغة تلػد ادلعػاين وإشػاعتها بعػد أف أبػرزوا 
ادلعْ الذ  بنوه على قبػوؿ ف ػرة "النسػ " الػيت حلانػل قػد شػاعل وانتشػرت ه جيػَّ الفقػو، وةلػوا 

ىػػذه ادلػػاد ة، وامتػػد  ػػا الػػذين توس ػػعوا ه ىػػذا ادلفهػػـو حػػ  حلػػاد يصػػبي عليهػػا حلػػَّ مػػا اسػػتعمَّ مػػن 
مرادفػػا دلصػػػالحي "التفسػػىل والتأويػػػَّ " حيػػػ  اسػػتعملوه ه تقييػػػد ادلالػػػق، و صػػي  العػػػاـ، وبيػػػاف 

قػػد يالػػق الػػبع  عليػػو مصػػالي "النسػػ " . وهللا أعلػػم  –حللاػػو   –اجملمػػَّ، وتوضػػيي ادلػػبهم، فػػذلد 
 فة إذل ىذا ادلصالي قابلة للنهتر.وحلَّ تلد ادلعاين ادل ا

وإذا ات ػػي مػػا تقػػدـ فعن ػػو ؽل ػػن القػػوؿ َّيف   يػػم ا ايت الػػيت وردت مػػادة "نسػػ  " فيهػػا ا يػػراد  ػػا 
روف والل غوي وف إليها بنايًفا على ما سبق إذل الذىاف واستقر  تلد ادلعاين اليت ذىيف الصولي وف وادلفساا

ر، أو بيػاف انتهػايف مػدة  فيها من معاف اصا حي ة: )رفم ح ػم   ػم، أو إباػاؿ ح ػم متقػدااـ حتػأخاا
 ح م( وما إذل ذلد .

" معػْ ا ع قػة لػو ب ػَّ اشػتقاقات ال لمػة وىػو   ْ وقد رأينػا حليػف ت ل ػف الػبع  حتميػَّ حللمػة "اػ
إدراج "القػػرايفة والػػت وة " ليؤساسػػوا عليهػػا الفريػػة الصػػلعايف فريػػة "الغرانيػػق" وذلػػد غلعػػَّ مػػن ال ػػرور ا 

 الل غة ب  ادلعارؼ اليت ابد لنا من مراجعتها إضافة إذل ما ذحلران.
 وشلا ةَّ الناس على رحلوب منت ىذه العميايف ؟

ح  قاؿ: " ...دلاا ظهػرت بدعػة الفػرؽ والتاػاحن  –يرةو هللا  –ما نبو إليو الشي  زلمود شلتوت 
، وأخػػذ أرابب ادلػػذاىيف، وحػػام لو راايت الفػػرؽ ادل تلفػػة، يتنافسػػوف ه ادلػػذىاا، والتشػػاحن الاػػائفيا

العصػػػبي ات ادلذىبي ػػػػة والسياسػػػي ة، وامتػػػػدت أيػػػديهم إذل القػػػػرآف، فأخػػػذوا يوجهػػػػوف العقػػػوؿ ه فهمػػػػو 
وجهات تتفق وما يريدوف، وبذلد تعق دت وجهػات النهتػر ه القػرآف، واختلفػل مسػالد النػاس ه 

ىػػػػي تفسػػػػىل القػػػػرآف ابلػػػػرواايت الغريبػػػػة، فهمػػػػو وتفسػػػػىله، وظهػػػػرت ه أثنػػػػايف ذلػػػػد ظػػػػاىرة خاػػػػىلة، 
واإلسرائيلي ات ادلوضػوعة الػيت تلقفهػا الػرواة مػن أىػَّ ال تػاب، وجعلوىػا بيػاان جملمػَّ القػرآف وتفصػي  
 ايتػػو، ومػػنهم مػػن عػػه بتنزيػػَّ القػػرآف علػػى مذىبػػو أو عقيدتػػو اخلاص ػػة، وبػػذلد وجػػدت حت  مػػات 

شلػػن يروااجػػوف دلػػذاىبهم، ويسػػتبيحوف ه سػػبيَّ أتييػػدىا الفقهػػايف وادلت لامػػ  وغػػ ة ادلتصػػوفة وغػػىلىم 
والدعايػة ذلػػا أف يقتحمػػوا ةػى القػػرآف، فأصػػبحنا نػره مػػن يػػؤوااؿ ا ايت لتوافػق مػػذىيف فػػ ف، ومػػن 
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ؼلرجهػػا عػػن بيا ػػا الواضػػي، وغرضػػها ادلسػػوقة لػػو، ل ػػي  تصػػلي دلػػذىيف فػػ ف، و ػػذا أصػػبي القػػرآف 
 د أف حلاف حاحلما !هللابعا بعد أف حلاف متبوعا، وزل وما بع

حلانل ىذه ثورة ! ثورة غىل منهت مة، عقدت حوؿ القرآف غبارا حلثيفا حييف عن العقوؿ ما فيو مػن 
نور اإلرشاد واذلداية، وحلاف من سويف احلظ أف صػادفل الثػورة عهػد التػدوين، فحفػظ رجػاؿ التػدوين 

ة ومػػػرور الػػزمن نوعػػا مػػػن ودونػػوا حلثػػىلًا مػػن ا رايف البا لػػػة ه باػػوف ال تػػيف، وأخػػػذت   ػػم القدمي ػػ
القداسػػػة والتوثيػػػق والعنايػػػة الػػػيت ؼل ػػػم ذلػػػا النػػػاس، فتلقاىػػػا ادلسػػػلموف ه عصػػػور ال ػػػعف الف ػػػر ا، 
وااضل ؿ السياسيا ق ااي مسػل مة، وعقائػد موروثػة تػوىم الػبع  أنػو ا يسػوغ ذلػم التحلاػَّ منهػا وا 

 باوزىا وا التش يد فيها .
 ػػار بقيػػود جنػػل علػػى الف ػػر اإلسػػ ميا فيمػػا ؼلػػت  بفهػػم القػػرآف، قياػػد ىػػذا الػػهتاث العقػػوؿ والف

واانتفػػاع  دايػػة القػػرآف، فيمػػد النػػاس علػػى تػػداوؿ ىػػذه ال تػػيف وا ػػذوىا ح مػػا بيػػنهم، واعتقػػدوا 
 لة ما فيها مػن غػىل اييػز بػ  حػق واب ػَّ، وانفػم وضػار، واعتقػدوا أنػو لػي  دلػؤمن أف ين ػر شػيئا 

ىػػذا شػػيئ درج عليػػو السػػابقوف ادلتقػػدموف ودونػػوه ه حلتػػبهم، وشػػرحوا بػػو   منهػػا،  أو يتيػػاوزه وقػػالوا:
ولسػنا َّيعلػم ابلػدين، وا  –حلتاب هللا، وتلقتو الم ة ابلقبوؿ، ومػا حلػاف لنػا أف نتياىلػو، أو نتيػاوزه

فػػ  ينبغػػي لنػػا أف ضليػػد عمػػا تلقينػػاه عػػن  –َّيبعػػد نهتػػرا ه فهػػم أسػػالييف القػػرآف، و ػػريب الح ػػاـ 
د شعرة، وا أف طلالفو ه قليَّ وا حلثىل، وبذلد أسلموا عقوذلم إذل غػىلىم،  وجنػوا علػى ادلاض  قي

أنفسهم  رما ا لذة التف ىل، وجنوا علػى ديػنهم ابعتقػاد حلػوف ىػذه الوىػاـ مػن الػدين أو مػن العلػم 
تشػريم اإلس مي، وقعدوا عن النهتر ه القرآف، وامتألت أذىػا م َّيلػواف مػن الوىػاـ الفاسػدة عػن ال

، وصػػار حلثػػىل مػػن ادلسػػلم  يعتقػػد أف احلػػ ؿ مػػا أحل ػػو فػػ ف ه حلتػػاب   والعقيػػدة، ومػػا ػلػػَّ ومػػا ػلػػـر
حلذا، وأف احلراـ ما حر مو ف ف ه حلتاب حلذا، بَّ وصَّ المر بػبع  أىػَّ العلػم إذل أف يقػوؿ : إف  

اب احل ػػػيم وبػػػذلد ىػػذا الشػػػيئ تبػػػل ه القػػػرآف لف  فػػ ان أو فػػػ ان ةلػػػوا عليػػػو بعػػ  آايت ال تػػػ
 جعلوا القرآف هللابًعا لعلم الرجاؿ بداً من أف ي وف علم الرجاؿ دائرًا مم القرآف حي  دار.

لقد صار من ادلألوؼ ل ثىلين أف ينشئوا مواقف أو يتبن وا آرايف وأف ارا يستندوف فيها إذل سنن سبق 
ها ح تلف ادلناىب، ومتنوع إذل الذىاف وصوذلا واستقرارىا، واجتهادات توص َّ من توص َّ إلي

الوسائَّ، فعذا أنزؿ "اخلااب القرآين " بعد ذلد ةلوه على تلد ادلسل مات والثقافات ادلوروثة اليت 
س نل عقوذلم من قبَّ. وح  شاعل الرواايت ه "جيَّ الرواية" ةلو القرآ ف على ذلد الفهم 

ارضا بينو وب  ذلد ادلستقر ه الذ  استقر لديهم من معاين تلد الرواايت، فعف وجدوا تع
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الذىاف لأوا إذل التأوي ت ادل تلفة، ومنها القوؿ "ابلنس "، لل روج من ذلد التعارض يقوؿ 
الفراىي : "... فاحلدي  دل يزد شيئا على القرآف، ل ن خراج من ا ية شيئا غام ا ي اد ؼلفى 

 على من ا يتدب ر ..".
ة .. وذلد أند قبَّ أف تفهم القرآف تتهافل على احلدي  وفيو مث يقوؿ : "... ول ن ىاىنا منزل

صحيي وسقيم، فيعلق بقلبد من ا رايف ما لي  لو ه القرآف أصَّ، ورحا ؼلالف ىد  القرآف 
قتأخذ ه أتويَّ القرآف إذل احلدي ، ويلب   عليد احلق ابلبا َّ : فالسبيَّ السو ا أف تعلام اذلده 

تنهتر ه الحادي  فعف وجدت ما حلاف شاردا عن  –بعد ذلد  –مث  من القرآف وتبه عليو ديند،
القرآف حسيف ابدئ النهتر أولتو إذل حل ـ هللا فقرت عيناؾ، وإف أعياؾ فتوقف ه أمر احلدي  

 –صلى هللا عليو وآلو وسل م  -واعمَّ ابلقرآف وقد أمران أوا وآخرا إب اعة هللا مث إب اعة رسولو 
 -احد )أ  من حي  وجوب الااعة، ول ن أمر هللا مقداـ على أمر رسولو وا شد أف  المرين و 

صلى هللا  -فعف دل يرد هللا أف يقدـ حل مو على ما رو  عن الرسوؿ  (*)(-صلى هللا عليو وآلو وسل م
  (3)فماذا أراد  ذا احل م"؟أىػ  –عليو وآلو وسل م 

 ة:سخ يف السنَّ النَّ 
ر علػػػػى لسػػػػانو حللمػػػػة بػػػػدل   -صػػػػلى هللا عليػػػػو وآلػػػػو وسػػػػل م  -ؿ صلػػػػـز َّيف  الرسػػػػو  أفنسػػػػتايم 

ا ل ن هػو  -تعػاذل–إا ه ت وتػو ل تػاب هللا وادلاد ة الل غويػة الػيت أتلفػل منهػا حللماتػو، اللاهػم  "النس "
وه ذلػد مػا يسػتفاد منػو  –رضواف هللا علػيهم أ عػ -عن أصحابو  ن وا تر مروياةذحلرت ه السن
ي دل ي ػػػن متػػػداوا ه ادلرحلػػػة الوذل مػػػن جيػػػَّ التلقػػػي، وىػػػي ادلرحلػػػة الن بوي ػػػة الػػػيت أف  ىػػػذا ادلصػػػال

 امتدت اثنت  وعشرين سن ة ومخسة أشهر واثن  وعشرين يوًما.
 
 لغة: "النسخ"

 غو  للنس  معاين عدة، منها:"وشارحو" ه بياف  ادلعْ الل   أورد صاحيف القاموس احمليه
ه ونس ل الػريي آتر الػداير من م اف  إذل م اف  وىو ىو"و"نس و"غىلً أف  "النس  نقَّ الشييف  

النس  أف تعمَّ اب ية مث تنزؿ آية  قولو: اللي  عن نق ً و   ا"و" نس و"أبالو وأقاـ شيئاً مقامو"غىلا 

                                                           

*  
( . ط ونذخ السكتبة اإلصالحية في "عميكخ " اليشج. لعمو يخيج ٕٕ٘رسائل السعمع عبج الحسيج الفخاىي في عمـػ القخآف ص ) (ٖ)

 ما إذا لع يخد أمخ رسػؿ هللا عمى ذات مػرد القخآف وىحا ما لع يحجث عشج التحقيق.تقجيع أمخ هللا 
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َػىِل  ماا أخره فتعمَّ  ا وتهتؾ الوذل، وه التنزيَّ  ََِتا  ا ػَها  ػِن آيَػة  َأِو نانسا ِثلاَهػاَما نَنَسِ  ما َهػا َأِو ما  نػِ
 .(4)( وا ية الثانية انس ة والوذل منسوخة106)سورة البقرة: 

ا حلػػاف نقػػَّ الشػػيئ سػػوايفً  ،ف  أصػػَّ النسػػ  النقػػَّ: إغػػةوقػػاؿ الشػػي  رشػػيد رضػػا: قػػاؿ أئمػػة الل  
بذاتػػو، حلمػػا يقػػاؿ: نسػػ ل الشػػم  الهتػػَّ، أ  نقلتػػو مػػن م ػػاف إذل م ػػاف، أو نقػػَّ صػػورتو، حلمػػا 

. (5) تػاب، أ  نقلػل عنػو صػورة مثػَّ الوذل، وورد نسػ ل الػريي الثػر: أ  أزالتػويقاؿ نس ل ال
 .، ولي  بتعريف لغو ً تعريف اصا حير  –حلما تره-وىذا 

إذل أف  "النسػ "حقيقة ه نقػَّ  -علػى مػا يبػدو –فصاحيف القاموس والشػارح الزبيػد  ذىبػا 
حلمػػا نػػ ا الشػػارح   ذاتػػو،ؿ حلمػػا ىو أ  ادلنقػػو  –الشػػييف مػػن م ػػاف  إذل آخػػر غػػىله مػػم بقػػايف الشػػييف 

أحػػدعلا وىػػو  -إذف- فهمػػا معنيػػافىلأ  ومػػا تسػػتلزمو اإلزالػػة مػػن تغيػػ –علػػى أنػػو رلػػاز ه "اإلزالػػة". 
. مث أورد معػػاين أخػػره ازمػػة لإلزالػػة وىػػي: "التغيػػىل، ، والثػػاين وىػػو "اإلزالػػة" رلػػاز ر "النقػػَّ" حقيقػػير 

 .(6)التبديَّ"و اإلبااؿ، و 

                                                           

 .ٜ٘ٙٔ، بيخوت: دار مكتبة الحياة،ٖٕٛ/ٕالدبيجي، دمحم مختزي، تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس، (  (ٗ
 .(ٖٔٗ/ ٔ( تفديخ السشار ) (٘
الصصالح ضاىًخا حيث قاؿ: "ندخت كتابي مغ ( يبجو التأثخ بسا شاع بيغ أىل اٜٕٙ/ ٔوفي أساس البالغة ) (ٙ)

كتاب فالف وانتدختو بسعشى ويكػف االستشداخ بسعشى االستكتاب إنا كشا ندتشدخ وىحه ندخة عتيقة وندخ عتق وتقػؿ 
ما ندخو وإنسا مدخو وندخت اآلية باألخخى ومغ السجاز ندخت الذسذ الطل والذيب الذباب وأباله تشاسخ السمػيغ 

 ف وىحا محىب التشاسخية وتشاسخت الػرثة.وتشاسخت القخو 
( عغ ذلظ، حيث قاؿ: "الشدخ واالنتداخ اكتتابظ في كتاب عغ معارضو والشدخ ٕٔٓ/ ٗولع يخخج صاحب العيغ )

إزالتظ أمًخا كاف يعسل بو ثع تشدخو بحادث غيخه كاآلية تشدؿ في أمخ ثع يخفف قتشدخ بأخخى فاألولى مشدػخة والثانية 
 الػرثة وىػ مػت ورثة والسيخاث لع يقدع وكحلظ تشاسخ األزمشة والقخف بعج القخف".ناسخة، وتشاسخ 

( نحػه "ندخت الكتاب ندًخا مغ باب نفع نقمتو وانتدختو كحلظ قاؿ ابغ فارس: وكل شيء ٕٓٙ/ ٕالسرباح السشيخ )= 
فػػي الخيخيػػػة  الؿ أمػػة دمحم ( مػػغ سػػػرة البقػػخة مػػغ قبيػػػل إحػػٕٙٓخمػػف شػػيًفا فقػػج انتدػػخو )قمػػػت: فمػػع لػػغ تعتبػػخ اآليػػػة )

 والذيادة واالصصفاء خمًفا لبشي إسخائيل والسعشى المغػي يداعج(؟!!.
 ( ٔٙ/ ٖونحػه في لداف العخب )

"ندػػخ الذػػيء يشدػػخو ندػػًخا وانتدػػخو واستشدػػخو اكتتبػػو عػػغ معارضػػو، التيػػحيب: الشدػػخ اكتتابػػظ كتاًبػػا عػػغ كتػػاب حخًفػػا 
ألنػػو قػػاـ مقامػػو والكاتػػب ناسػػخ ومشتدػػخ واالستشدػػاخ كتػػب كتػػاب مػػغ كتػػاب  بحػػخؼ واألصػػل ندػػخة والسكتػػػب عشػػو ندػػخة 

وفي التشديل إنا كشا ندتشدخسا كشتع تعسمػف أي ندتشدػخ مػا تكتػب الحفطػة فيثبػت عشػج هللا وفػي التيػحيب أي نػأمخ بشدػخو 
بخيػخ مشيػا أو مثميػا. الفػخاء وإثباتو والشدخ إبصاؿ الذيء وإقامة آخخ مقامو: وفي التشديل ما نشدخ مغ آية أو نشديا نػأت 

وأبػ سعيج مدخو هللا قخًدا وندخو قخًدا بسعشى واحج، وندخ الذيء بالذيء يشدخو وانتدخو أزالو بػو وأدالػو والذػيء يشدػخ 
الذيء ندًخا أي يديمو ويكػف مكانو مكاف بعػس كالػجوؿ والسمػظ وفػي الحػجيث لػع تكػغ نبػػة إال تشاسػخت أي تحػلػت مػغ 

ة وتغػايخ أحػاليػػا والعػػخب تقػػؿ ندػػخت الذػسذ الطػػل وانتدػػختو أزالتػو والسعشػػى أذىبػت الطػػل وحمػػت حػاؿ يعشػػي أمػخ األمػػ
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  النسخ اصطالحا:

علمػايف القػرآف، وعلمػايف  –عػادة-الذ  يػورده ادلعْ ااصا حي  (7)حلر الرجاين ه تعريفاتوذ 
يف عليو بقولو "فهو تبديَّ ابلنهتر إذل علمنا وبياف انتهايف مدة احل م ابلنهتر إذل علم وعق  الصوؿ، 

وحللهػا راجعػة  غلعلػو حقيقػة ه المػرين معػاً مػم م حهتػة اخػت ؼ الهػة، فو أراد أهللا تعاذل"، ف أن  
 ".اإلزالة"إذل 

وأمػا "ااستنسػاخ" حعػْ حلتابػة مثػػَّ الشػييف ادل تػوب، فبمػا أف  ىنػػاؾ أصػ ً اياػراد لػو أف ياػػزاؿ 
أو ينقػػَّ، وأف  مػػا استنسػػ  عنػػو ماػػابق لػػو حلأنَػػد أزلػػل الصػػَّ عػػن موقعػػو الوؿ وأثبتَػػو ه ادلوضػػم 

ػػػ ا َمػػػا حلانػػػتاِم  : ارؾ وتعػػػاذلالثػػػاين انسػػػيف أف  يقػػػاؿ عػػػن الثػػػاين: إنػػػو نسػػػ و، وقولػػػو تبػػػ إاان  حلان ػػػا َنِسَتنسا
ػ29)الاثية: تَػِعَملاوَف  ا ىػي أعمػال م تػرد علػي م: فال تػاب الػذ  تلقونػو (. أراد أف يقػوؿ ذلػم: إظل 

ػيًبا:يـو القيامة منشوراً، ويقاؿ ل َّ مػن م ػَد اِليَػػِوـَ َعَلِيػَد َحسا ػرَِأ حَلَتابَػَد حَلَفػى بانَػِفسا : )اإلسػرايف اقػِ
 ليت عملتموىا ه حيات م الدنيا.ا بق الصَّ، وما الصَّ اإل أعمال م  ة( إظلا ىو ثبل بنس 14

                                                                                                                                                                                

محمػػو قػػاؿ العجػػاج إذا األعػػادي حدػػبػنا نخشخػػػا بالحػػجر والقػػبس الػػحي ال يشدػػخ أي: ال يحػػػؿ. وكػػحلظ تشاسػػخ األزمشػػة 
واستشدخو والشدػخة اسػع السشتدػخ مشػو.  (، وندخ الكتاب وانتدخوٖٕٚ/ ٔوالقخف بعج القخف. ونحػه في مختار الرحاح )

 ( ندخٖٛٚ/ٔمعجع األفعاؿ الستعجية بحخؼ )
ندخت كتابي مغ كتاب فالف وانتدختو واستشدختو بسعشى، وندخت اآلية باألخخى، ونَدَخ الذيء بالذيء أزالو بو وأدالو 

 أبصمو وأقاـ آخخ مقامو، نقمو مغ مكاف إلى مكاف وىػ ىػ.
 (ٗٛ/ ٚ( وتيحيب المغة )ٖ٘٘/ ٚلعخوس )ونحػ ذلظ تججه في تاج ا

فأنت تخى أف جسيخة أىل المغة تأثخوا باصصالح األصػلييغ والفقياء وعمساء القخآف فكانػا يبػادروف إلػى إدراج السػخاد بيػحا 
السفيػـػ فػػي اصػػصالحاتيع ضػػسغ السعػػاني المُّغػيػػة التػػي كػػاف يفتػػخع أف تخكػػد عمػػى السعشػػى الّمغػػػّي وتعتبػػخه األسػػاس فػػي 

معػػاف –سعشػى السػخاد، ألف اصػصالح األصػػليّيغ وغيػخىع يعػػج مػغ قبيػل الشقػل أو السجػاز، ولػػحلظ لػع تبػخز بػضػػح كػاٍؼ ال
لغػيَّة ىامَّة مثل "اإلدالة بتغييخ دولة بجولة أو أمَّة بأّمة، وىحا الشػع مغ "اإلدالة واإلزالة" إبصاؿ دور أّمة أو دولػة أو قػخف 

فيحا السعشى عمى ضيػػره كػانػا قمػياًل مػا يػردونػود ونجػجىع فػي الػقػت –ستبجاؿ أمَّة بأخخى وإحالؿ أمَّة أخخى محميا، أو ا
نفدو يدارعػف إلى إسقاط السرصمآ عمى السعشى االصصالحي حتى صار في مدتػى الحقيقػة فيػو ولػيذ األمػخ كػحلظ. 

"اإلبصاؿ" ونقل عغ الفقياء أو القفػاؿ فتأمل ومع ذلظ فإف اإلماـ الخازي في السحرػؿ قج اعتبخ "الشدخ" حقيقة لغػية في 
الذاشػػي أنػػو حقيقػػة فػػي الشقػػل والتحػيػػل. وقػػج عمقػػت عمػػى مػػا اورده اإلمػػاـ باليػػامر تعميقػػات مفيػػجة جػػًجا يحدػػغ اإلشػػالع 

 ( الرمب واليامر ٜٕٚ/ ٖعمييا فخاجع السحرػؿ )
 نطخ: التعخيفات لمجخجاني، ط الحمبي.( ا (ٚ
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أف يبينػػػا أف  النسػػػ  حلمػػػا يتعلػػػق ابلح ػػػاـ فعنػػػو يتعلػػػق ابلمػػػاحلن وابلزمنػػػة  افد ادلصػػػنفامث أر 
 .(8)وابلمواؿ وابلحواؿ، ل نو ه حلَّ ذلد رلاز
للمصػالي، ابعتبػاره واحػدا مػن مفػردات القػرآف، ( 9)هاينأما ادلعاىن اليت أوردىا الراغيف الصػف

النسػػػ  إزالػػػة شػػػئ بشػػػييف يتعقبػػػو حلنسػػػ  الشػػػم  الهتػػػَّ، والهتػػػَّ الشػػػم ، والشػػػييف "فمنهػػػا قولػػػو: 
ف أنػو اعتػعه  الشباب" فتارة يفهم منو "اإلزالة" وهللارة يفهم منو "اإلثبػات"، وهللارة يفهػم منػو المػراف،

 من أمسايف الضداد.
ََِتا   :بػو، قػاؿ تعػاذلزالػة احل ػم   ػم يتعق  إ "نس  ال تاب"و ػَها  ػِن آيَػة  َأِو نانسا َمػا نَنَسػِ  ما

َهػػا نػِ َػػىِل  ماا  :(. قيػػَّ: معنػػاه مػػا نازيػػَّ العمػػَّ  ػػا أو ضلػػذفها عػػن قلػػوب العبػػاد، وقيػػ106َّ)البقػػرة:   ا
فَػَينَسػ ا "  فلػم ننزلػو، "نػؤخره" معناه ما نوجده وننزلو من قوذلم: نس ل ال تاب، وما ننسػؤه أ :

(. ونسػ  ال تػاب نقػَّ صػورتو اجملػردة إذل حلتػاب آخػر، وذلػد 52" )احلػب: ا  ا َما يػاِلقاي الش ػِياَافا 
ا يقت ي إزالة الصورة الوذل بَّ يقت ي إثبػات مثلهػا ه مػادة أخػره حلا ػاذ نقػش اخلػاني ه  ػوع  

 .حلثىلة
د يعع ابلنس  عػن ااستنسػاخ، قػاؿ ي للنس ، وقالتقدـ بنس  الشييف والهتش   "ااستنساخ"و
ػػ ا َمػػا حلانػػتاِم تَػِعَملاػػوَف ". تعػػاذل  أف ؽلػػوت ورثػػة بعػػد ورثػػة  يه ادلػػىلاث ىػػ "وادلناسػػ ة"أان حلان ػػا َنِسَتنسا

م ػي  قػـو بعػد قػـو  "وتناس  الزمنة والقروف"وادلىلاث قائم دل يقسم فتنتقَّ مواريثهم إذل من يليهم، 
قػػـو ين ػػروف البعػػ  علػػى مػػا أثبتتػػو الشػػريعة، ويزعمػػوف أف  الرواح  "تناسػػ ابل"ؼللفػػو م. والقػػائلوف 

 .   (10)يدبتنتقَّ إذل الجساـ على التأ
ػػوف، غػػىل أن ػػغوي ػػػمػػا ذحلػػره الراغػػيف غػػػىل بعيػػد عػػن مػػا أورده الل  ىػػذا: و  دلعػػػاين ا ي ه أ اا و دل يوضاا

ضػػػاؼ دلػػػا أورده صػػػاحيف القػػػاموس و أهػػػا حلػػػاف  رلػػػازا، حلمػػػا أن ػػػوه أياا  اسػػػتعمَّ علػػػى سػػػبيَّ احلقيقػػػة،
أخػره ىػي "اإلثبػات واحلػذؼ واإلغلػاد والتنزيػَّ" دل حهتػة معػاف تتعلػق اب ايت الػيت  والشارح معاين

 .حلما أنو صد ر جَّ نقولو بلفظ "قيَّ" بصيغة التمري !! (11)ذحلرىا
                                                           

 القامػس لمفيخوزآبادي ولمدبيجي.اج العخوس مغ شخح كسا في ت ( (ٛ
 في السفخدات في غخيب القخآف. ( (ٜ
 شبع دار السعخفة بمبشاف. ٜٓٗ/صٔراجع السفخدات لمخاغب األصفياني في مادة "ندخ" ج ( (ٓٔ
( وكاف  مغ السسكغ أف  الشدخ إزالة شيء بذيء يتعقبوبجأ بجاية جيجة حيث قاؿ: ) -رحسو هللا  -( والخاغب  (ٔٔ
وىػ مغ أبشاء القخف  -بشدخ الخسالة السحسجية لخسالة بشي إسخائيل. لكغ ححره مغ أف يسذ اإلصصالح األصػلّي  لحلظ

جعمو يدتبجؿ الخسالة التالية وىي الخسالة السحسجية الشاسخة آلية بشي إسخائيل وشخيعتيع القائسة عمى  -الخامذ 
يية، ولمشدق القائع عمى الخػارؽ والسعجدات عمى سائخ اإلصخ واألغالؿ والشكاؿ، لتشاسب ذلظ مع الحاكسية اإلل
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ولسػػػاف  اصػػػةغػػػة متناسػػػ  أف  القػػػرآف لػػػو لغػػػة خوف أف ؽلزجػػػوا بػػػ  القػػػرآف والل  غوي ػػػوقػػػد أراد الل  
؛ لنػو اسػتوعيف اللغػة وباوزىػا، وامتػاز عليهػا، فلػو  ؛الصَّ الذ  غلػيف أف ي ػوف ادلرجػم وى خاصا
اتو وينػأه ويشتمَّ على مزاايه، ويرقى  ا، ويتياوز سػلبي   ف العر ا اسفهو غلمم ب  اللا ادلتميااز لسانو 
 عنها.

اللافػظ علػى سػبيَّ احلقيقػػة أو  وأمػا الصػولي وف ف ػاف جػَّ ترحليػػزىم علػى حتديػد مػا يالػق عليػػو
 على سبيَّ اجملاز.

 ة:النسخ بني املصطلح والنظريَّ 
و أمػػػاـ أن ػػػأف يػػػدرؾ  -مسػػػبقاً -يفػػػرض علػػػي الباحػػػ  قػػػد ف  ىػػػذا التنػػػوع ه معػػػْ "النسػػػ " إ
صػػالحات دلة تسػػتوعيف اا أمػػاـ مصػالي فقػػه، والفػػرؽ بينهمػا حلبػػىل جػػداً: فالنهتري ػحلاملػػة، ة"  "نهتري ػ

ػػَّ وحلوادلفػػاىيم، بػػ اً يثبػػل بعىػػاف  مػػن اً حلبػػىلاً مػػن ادلعػػارؼ ه بعػػ  الحيػػاف  لت ػػوف إ ػػاراً معرفياػػم 
لوا تلػد اليت ة ية أو الفني  انحية، وي وف مرجعاً ه تفسىل رلموعة حلبىلة أو صغىلة من الق ااي العلم  

نالػق عليػو  ن أفنػا أمػاـ مػا ؽل ػ، واشػد أن  (12)ة لبقيل تلد الق ااي غام ة أو غىل مفهومةالنهتري  
ة  ا نهتري ػو إذل أ  ػينبااػوتعػد د ادلعػاين الػيت يالػق عليهػا ة النس "، إذ أف  ما سػنذحلره عػن "النسػ " "نهتري  

ترحليػيف  -عنػد الف سػفة -ة ق ية تثبل بعىػاف، وىػي النهتري  ف": ا رلرد مصالي أو مفهـو حلاملة،
،  والنسػػػ  ق ػػػية أثبتهػػػا (13)ئب ابدلبػػػادف مػػػن تصػػػورات منسػػػقة،  ػػػدؼ إذل ربػػػه النتػػػا، مؤل ػػػعقلػػػير 

                                                                                                                                                                                

يزخب السثل  -وىػ األليق بالدياؽ-السدتػيات ومشيا مدتػى الصعاـ والذخاب، جعمو بجال مغ أف  يشبو إلى ىحا 
رد بالتشاسخ القائع عمى الجوراف بيغ الميل والشيار والذسذ والطل، فحػلو إلى السذتخؾ أو ما يذبو السذتخؾ، ولحلظ أو 

/ ٔ( والسحرػؿ بتحقيقشا )ٔٗٗ/ ٔ"قيل" التي ىي مغ صيغ التسخيس، فتأمل. وراجع التفديخ الكبيخ لمفخخ الخازي )
ٕٜٚ.) 
 .ٜٜٗٔجسيل صميبا، السعجع الفمدفي، بيخوت: الذخكة العالسية لمكتاب، (  (ٕٔ
عمى السعخفة الخالية مغ الغخع، الستجخدة  ة في مجاؿ الػاقع دلتة عمى ما يقابل السسارسة العمسيَّ فإذا أشمقت الشطخيَّ ( (ٖٔ

 ة.مغ التصبيقات العمسيَّ 

ـ بو معشى الحق السحس أو الخيخ السثالي دلت عمى ما يتقػَّ  وإذا أشمقت عمى ما يقابل العسل في السجاؿ السعياريّ  -
 الستسيد عغ االلتدامات التي يعتخؼ بيا جسيػر الشاس.

ة دّلت عمى ما ىػ مػضػع ترػر مشيجي مشطع ومتشاسق تابع في صػرتو لبعس اميَّ وإذا أشمقت عمى ما يقابل السعخفة الع -
 .ة التي يجيميا عامة الشاسالسػضػعات العمسيَّ 

ة، مثاؿ ذلظ ية دّلت عمي رأى أحج العمساء أو الفالسفة في بعس السدائل األخالقيَّ وإذا أشمقت عمى ما يقابل السعخفة اليقيشَّ  -
  .عشج ديكارت "ة الخصأ والرػابنطخيَّ "

واسع، ييجؼ إلى تفديخ عجد كبيخ مغ الطػاىخ،  ة الجدئّية دّلت عمى تخكيب عقميّ وإذا أشمقت عمى ما يقابل الحقائق العمسيّ  -
ولعل ىحا السعشى األخيخ ىػ  ة الحرةويقبمو أكثخ العمساء في وقتو مغ جية ما ىػ فخضية قخيبة مغ الحقيقة، مثاؿ ذلظ نطخيَّ 
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عليها، وبرىنل علػى صػحتها بقاػم النهتػر عػن حتقػق  – سيف اجتهادىم-القائلوف  ا َّيدلة دلل 
 لصحة ه الواقم ونف  المر من عدـ حتققها.اتلد 

 منشأ النظريَّة:
نسػػ " نشػػأت ة الف  "نهتري ػػإ :فيم ننػػا القػػوؿ "ةنهتري ػػ"ومادمنػػا قػػد تواضػػعنا علػػى اعتبػػار النسػػ  

 يػػػ  ا  أو التعػػادؿ، لتواجػػو الف ػػرة القائلػػة إبم ػػاف وقػػوع التعػػػارض بػػ  نصػػوص الشػػارع احل ػػيم
  مػػن أحػػد ه ذىػػن اجملتهػػد بػػدوف الػػت ل   أو التعػػادؿ  ؽل ػػن أف   يرتفػػم ذلػػد التعػػارض أو الت ػػادا 

او حتويلػو أو  ديلو أو تغيىله،تو، أو تب  ابحل م إبباالو، أو إزالتو، أو رفعو، أو بياف  انتهايف مد  النص  
معمػواً بػو. وىنػا يصػبي السػبيَّ  -ر منهمػا أ  ادلتػأخاا  –ادلهم أف ا يبقػى إا أحػد الػدليل   إدالتو.

حلػػاؼ لعػػَّ الػػنا    ر الزمػػاين  فالتػػأخ    -وحػػده–الوحيػػد لتعيػػ  مػػا ىػػو انسػػ  ومػػا ىػػو منسػػوخ الػػزمن 
أو التعػػػادؿ أو  التنػػػاه أو الت ػػػاد أو ادلمانعػػػة و ع قػػػة التنػػػاق  أوأالػػػذ  قامػػػل نسػػػبة  –ر ادلتػػػأخاا 

اعتبػػار  هتػػر عػػن أ ا بقاػػم الن  للمتقػػدـ انسػػ اً  –ه نهتػػر اجملتهػػد-بينػػو وبػػ  الػػدليَّ ادلتقػػدـ التعػػارض 
عبئاً ي في إلبااؿ مفعػوؿ الػنا   ميزة ىائلة، وي وف التقدـ الزماين   ر الزماين  آخر، وىنا يصىل التأخ  
ة للنسػػػق اإلسػػػ مي حللػػػو مػػػن ىػػػذه وتسػػػأؿ أيػػػن موقػػػم ادلنهتومػػػة الف ري ػػػ .وتغيػػػىلهوإزالػػػة أثػػػره وتبديلػػػو 

ة، وادلقاصػػد ة، والنمػػاذج ادلعرفي ػػات اإلسػػ ميا " وال لياػػاإلسػػ ميا  الق ػػية؟ وأيػػن موقػػم "النهتػػاـ ادلعػػرها 
َ دل يستح ػػر اجملتهػػد ذلػػد والغػػاايت   إلزالػػو مػػا بػػدا لػػو، أو خاػػر ه -حللاػػو أو بع ػػو–وادلنػػاىب؛ ودلا

َ اختار أف ؼلتفى حلَّ ذلد اختفايف الػنا  ادلنسػوخ، مػا داـ   ذىنو بدًا من حتميَّ النصوص أزمتو؟ ودلا
 ة احملػػػػػدودة ومناقػػػػػوغوي ػػػػػوه إ ػػػػػار أدوات فهمػػػػػو الل  أو اجملتهػػػػػد التعػػػػػارض قػػػػػد قػػػػػاـ ه ذىػػػػػن الفقيػػػػػو 

ار مػػػػن وصػػػػ ،مب ػػػػرًا فهػػػػم النسػػػػ  " بػػػػذلد ادلعػػػػْ قػػػػد اسػػػػتقر ه الذىػػػػاف الػػػػواب: أفا ، و الرسػػػػاي
. ودل يلتفػػل   ادلسػػل مات ادلتعػػارؼ عليهػػا بػػ  اجملتهػػدين. ابعتبػػاره أداة حلػػَّ ذلػػد اإلشػػ اؿ ادلنهيػػيا
حلثىل من اىَّ العلم إذل اف ذلد الذ  أن روه لي وف حػ ً سيصػبي إشػ الي ة حلبػىلة سػوؼ تنػاؿ مػن 

 س مة نصوص قاعي ة تبتة.
 

 الطرق اليت يعرف هبا النسخ:
                                                                                                                                                                                

خية" إلى ما نحغ فيو مغ قزية "الشدخ" التي أسذ ليا األصػليُّػف وعمساء القخآف لالستعانة بيا في أقخب معاني "الشط
مغ نرػص وأدلة شخعيَّة، ألسباب مختمفة ال نجج عشج إنعاـ الشطخ شيًفا  -مغ وجية نطخىع–تفديخ ما يخونو متعارًضا 
 يج السجتيج في الشطخ إلى األدلة، وزاويا رؤيتو.ألنيا جسيًعا تعػد إلى مش -في الحقيقة–مشيا يعػد إلى الشرػص 

 .ٛٚٗ-ٚٚٗ/ٕ، ٜٜٗٔالذخكة العالسية لمكتاب،  ،جسيل صميبا، السعجع الفمدفي، بيخوتانطخ 
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وسيلة ونهترية ابت رىا اجملتهػدوف دلعالػة قصػور ه  -ه غالبيتو–النس " شلا عرضنا قد يبدو "
مناىب النهتر والتفسىل غلعَّ الفقيو يػره ه بعػ  النصػوص تعارًضػا او ت ػاًدا أو تناقً ػا ا يػره لػو 
حً  إا إبلغايف أثر أحد الن . وإذا أخذان المر  ذا اإل  ؽ فقد يفهم منو ا ػاـ الفقيػو ابلػتح م 

احتػاط قػد الفقيػو   ابلن ، وذلد بدًا من ا اذ الن  حاحلًما. وىذا فيػو نهتػر. ولػذلد فػعف الذايت
فحػدد الاػرؽ الػيت الذ  قد يؤد  إذل ا امو ابلتح م ه النا  برؤيػة ذاتيػة  لدفم مثَّ ىذا التصور 

 يتهم  ا يستايم الفقيو أف يعرؼ حلوف الناس  انس اً، وحلوف ادلنسوخ منسوخاً من خارج ذاتو، لئ 
ا غػىل،  تصػرفاً قائمػاً علػى ادلوقػف الػذايتا  إذلي أو حدي  نبػو ا  أو خااب و قد تصرؼ ه ن  ا َّين  
حلمػا أن ػو قػد  ،قد ينفي ىذه التهمة من انحيةواإلع ف عن االتزاـ  ا ىذه الارؽ الصولي ا حلر َفذا 

ة النسػ " فيهػا ؿ "نهتري ػإعمػا اإلسػراؼ ه الػذ  ػلمػي النصػوص مػن - ي وف حثابة ادلنهب ال ابه
 دوف ضوابه فذحلروا ضابا :

"ىػػػذا الػػػنا  منسػػػوخ  َّيف يػػػرد نػػػ  مػػػن الشػػػارع يقػػػوؿ:وذلػػػد  ؛ذاتػػػو : الػػػن   ال ػػػابه الوؿ
 أو علمػػايف القػػرآف الصػػولي اا مػػن ، ودل يػػذحلر لنػػا أحػػد (14) ػػذا"، أو يقوؿ:ىػػذا الػػنا  انسػػ  لػػذلد"

 .ه القرآف اجمليد  ىذا النوعوجود علي  –راده سائر ما ا لعنا عليو من مص –مثااً واحداً 
اً، بػػػَّ َييت الشػػػارع فيػػػو علػػػي وقػػػوع النسػػػ  بػػػو أو عليػػػو نصاػػػ : وىػػػو مػػػا دل يػػػن   ال ػػػابه الثػػػاين

ه بنقػػي  ح ػػم الوؿ أو ب ػػدا  -صػػلى هللا عليػػو وآلػػو وسػػل م-أو رسػػولو  - تبػػارؾ وتعػػاذل -الشػػارع 
فعنػو  ( 65)النفػاؿ: ا َف َخف ػَف ا  ا َعػن اِم  :تعػاذلوا للنقي  بقولػو مم العلم ابلتاري ، وقد مثل  

نس  لألمر بثبات الواحد من ادلسػلم  للعشػرة قػالوا: لف  الت فيػف نفػي للثقػَّ ادلػذحلور  –عندىم 
 .ة من العدايفه المر بثبات الواحد للعشر 

ـ، فػػالمر ابسػػتقباؿ عػػن بيػػل ادلقػػدس إذل ال عبػػة والبيػػل احلػػرا "بتحويػػَّ القبلػػة"وا لل ػػد ومثل ػػ
 .عندىم و إذل بيل ادلقدسالتوجا  ال عبة ضد  

لتحديد الناس  منهما وادلنسػوخ،   ص  حلَّ من النهللاري   ر )أ  معرفة ـ والتأخ  ة التقد  وأما ق ي  
أو يػػروه عػػن الصػػحابة  ه،قبػػَّ ىػػذ نزلػػلفػػيم ن أف   يعػػرؼ التػػاري  َّيف يقػػوؿ الشػػارع: ىػػذه ا يػػة 

وف التفات إذل حلوف ذلد الصحا ا من حلتاب الوحي، أو من أمهات ادلؤمن  د واحد أو أحلثرلقوؿ 
وقػد ا يػػن  الصػحا  علػػى ذلػػد  ه،قبػػَّ ا خػػر  تورد ه ا يتػ حػػدإَّيف  : أو مػن بقيػػة الصػحابة

 اً، بَّ َييت ذلد على واحد من أوجو ث ثة:نصا 

                                                           

 .(ٖٚٚ/ٖ) -لبشاف–بتحقيقشا ط. مؤسدة الخسالة نطخ السحرػؿ ا( ( ٗٔ
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تلػد سػنة حلػذا و  نزلػل  يةا هَّيف يقوؿ: ىذ ا يت ،د الصحا  هللاري  ورود حلَّ من أف ػلداا  .1
 سنة حلذا.  نزلل

مو، وا خر على واقعة أو زماف معلـو علا على واقعة أو زماف معلـو تقد  احدإق أف يعلا  .2
ه أحد، أو قبَّ اذليرة، أو  تلده غزوة بدر، و  هىذ لره: حلاف  يقوؿ الصحا  نزلأتخ  

 بعدىا وضلو ذلد.
 ـ الصحبة، ويرو  ا خر صحا ر داا  متقصحا ر  حلديث ا أف يرو  أحدوه الحادي   .3

 ر الصحبة، وانقاعل صحبة الوؿ ابدلوت أو غىله عند ابتدايف صحبة الثاين.متأخاا 
الذ   قد تنفي الانيف الذايتا  –حللها-وىذه الارؽ ما عدا الوؿ الذ  ا نعرؼ لو مثااً 

القائم ه ذىنو  التعارض يتعلق بوقوع التعارض ه ذىن الفقيو، وأف  الفقيو ػلاوؿ اخلروج من ىذا
و منسوخ. وأف  الفقيو بذلد ؼلرج من و انس ، وعلي الثاين َّين    َّين  ابحل م لواحد من النص   وفهمو

دائرة احلاحلم ابلنا  إذل منصيف احلاحلم عليو، ويتحوؿ النا  من متبوع يتبعو احمل ـو عليو 
موقعو، انس اً أو  لن ا د لالفقيو الذ  ػلدا  داً إذل هللابم لفهم"اإلنساف" سوايف أحلاف  رلتهداً أو مقلا 

ذلد جانيف واحد من الوانيف و منسوخاً؛  سيف ما يصَّ إذل علمو من هللاري  النزوؿ أو الورود؛ 
 ال اتبوف ه علـوحلما ىي ه اإل ار الذ  قرره   "اخلاىلة اليت ي شف عنها الخذ بػػ"نهترية النس 

 .القرآف، وعلمايف أصوؿ الفقو حلذلد
ب  ب  الدافت   وىو  –تعاذل– عو هللا ندرؾ أف  القرآف الذ  من الواجيف علينا أف أف  ما حل
صػػػػلى هللا عليػػػو وآلػػػػو - بعػػػد أف انتهػػػػل ح مػػػة التنيػػػػيم وني تثبيتػػػو ه فػػػػؤاد النػػػاا  -ا ف  - أيػػػدينا
 ت مػػرا  مػػم جعيػػَّ توقيفػػا -صػػلى هللا عليػو وآلػػو وسػػل م  -وه ضػػمىل المػػة، عارضػػو الرسػػوؿ  -وسػل م

ليأخذ ىذا الش َّ ادلوجود، فنحن عندما نقرأ سورة الفاحتة ابعتبارىا أوؿ سورة ه ال تاب نعلم أف  
أخػػذ قػػد ا ايت اخلمػػ  الوذل مػػن سػػورة "إقػػرأ" أو "العلػػق" فمعػػْ ىػػذا أف  القػػرآف ىػػو أوؿ مػػا نػػزؿ 

دوف  -إف شػايف–صفة اإل  ؽ فأصػبحل أسػباب وتػواري  النػزوؿ رلػرد أدوات يسػتأن   ػا الفقيػو 
وحلأف القائَّ "ابلنسػ " يلغػي صػفة  عامَّ الزمن يؤثر فيو بنايًفا على أف ي وف ذلد عبئا على النا ،

اإل ػػػ ؽ، والوحػػػدة البنائي ػػػة، وينسػػػيف اخلاػػػاب القػػػرآينا إذل نػػػوع مػػػن التارؼلانياػػػة الػػػيت تنػػػاه العمػػػـو 
 والشموؿ واإل  ؽ وىي بع  صفات ىذا ال تاب ال رًن.

لفهم وليسل حاحلمة علػى اخلاػاب، وىػذا دل ي ػن على اأدوات مساعدة  لنزوؿا أسباب إف   
هم اسػػت دموه ه ق ػػااي الح ػػاـ ووضػػعوا قاعػػدة  ػػذا ادلعػػْ أئمػػة الصػػوؿ ول ػػن   افغائبػػا عػػن أذىػػ
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هم دل يعاوىػػا صػػفة العمػػـو لتشػػمَّ  ل ػػنا  (15)فػػظ ا  صػػوص السػػبيف""العػػعة بعمػػـو الل   قاعػػدة وىػػي
 !! حلَّ القواعد الصولية

صػورت علػى إف دلعالتهػا، و  "ة النسػ نهتري ػ"اليت وضػعل ه ذىن اجملتهد ة التعارض وإش الي  
و لػده الفقيػ "فقػو التنزيػَّ"هػا عنػد إنعػاـ النهتػر تبػدو ظػاىرة ه ا إشػ الية ه النصػوص ذا ػا، ل ن  أ   

ة "إعماؿ الن " وتنزيلو على الواقم، وإعماؿ النا  الذ  يعع عنها "بتحقيق ادلناط" أو معرفة حليفي  
وبػػ  قدرتػػو  -وحػػدىا - اأو يبػػه عليهػػ غػػةفهمػػا ا يتوقػػف علػػى الل   -يػػدور بػػ  فهػػم الفقيػػو للػػنا  

بػػَّ  -وحػػدىا  - علػى تنزيلػػو علػػى الواقػػم الػػذ  ابػػد لػػو مػػن فهمػػو فهمػػا دقيقػػا ا يعتمػػد علػػى اللغػػة
والتقاليػد والعػراؼ ومػا  ،ترحليبػة اجملتمػم ونهتػم الع قػات ه اجملتمػم والػنهتم السػائدة فيػوعليها وعلػى 

ىػذا غة واحدا من عشرات ادلعايات ذات الع قة ابلواقم وىػذا مػا نسػميو ه عصػران الل   وتعد  . إليها
اتػػو ووقائعػػو ل اإلحا ػػة َّيبعػػاده ومتغىلا علػػى واقػػم اػػ ؿ الػػنا  التشػػريعيا  يػػ  ينػػز   "بت ييػػف الوقػػائم"

فػعذا تػوافر  أو ابلحره يصاغ ذلد الواقم سؤااً لينػزؿ علػى اخلاػاب  لبًػا لليػواب ماتو،وسائر مقوا 
 "التعػػارض"للميتهػػد ذلػػد فػػعف   قسػػما حلبػػىلا مػػن الدلػػة الزئياػػة الػػيت يهتػػن تعارضػػها سػػوؼ ينتفػػي 

علػى ربػه الػنا  بػو، وتنزيلػو  ة اجتهادي ػة عاليػةقػدر ب متما داـ اجملتهد يتحلذلد مأو "التعادؿ"  نها، ع
 .ولديو خعة ابحملدادات ادلنهاجي ة دلنهيي ة القرآف ادلعرفي ة عليو
     

 :إشكالية النسخ إاثرة األصل املعتمد يف
 يف عليػػو زلػػاؿا يهتتاػػ –عقػػ ً –و اسػػتدؿ عامػػة القػػائل  رػػواز "النسػػ " عقػػ  ووقوعػػو شػػرعا أن ػػ

 قاػم حلػَّ منهمػا مػن سػياقها لت ػوف نيفقد استدلوا عليػو  يتػ  حلػرؽلت   وأما الوقوع الشرعي   .عقلير 
شاىدا أو دلي ً على ذلد؛ الوذل م ي ة  والخره مدناية، فادل ي ة  تقم ه سورة "النحَّ" ب  ىذه 

ػػَو ماػػِؤمان  فَػَلنا  ا ايت  ػػن ذحََلػػر  َأِو أانثَػػى َوىا ًا ماا ػػََّ َصػػاحلا ِحيايَػن ػػوا َحيَػػاًة  َياابَػػًة َولََنِيػػزايَػنػ هاِم َأِجػػَرىام َمػػِن َعما
ِحَسػػػػػنا َمػػػػػا حَلػػػػػاناواِ يَػِعَملاػػػػػوَف } يما 16/97َّيَا ػػػػػِياَافا الػػػػػر جا ػػػػػَن الش  { فَػػػػػعاَذا قَػػػػػػرَِأَت اِلقاػػػػػِرآَف فَاِسػػػػػَتعاِذ ابا اا ما

َػػا ساػػِلاَاناوا 16/99 اااػػِم يَػتَػوحل لاػػوَف }{ إان ػػوا لَػػِيَ  لَػػوا ساػػِلاَاف  َعلَػػى ال ػػذايَن آَمناػػواِ َوَعلَػػى رَ 16/98} { إاظل 
َػػا 16/100َعلَػػى ال ػػذايَن يَػتَػَول ِونَػػوا َوال ػػذايَن ىاػػم باػػوا ماِشػػراحلاوَف } ِلَنا آيَػػًة م َ ػػاَف آيَػػة  َوا اا أَِعلَػػما حا { َوإاَذا بَػػد 

َا أَنَل ماِفهَت  َبَِّ َأحِلثَػراىاِم َا يػَ  حِلَػقاا 16/101ِعَلماوَف }يػانَػزااؿا قَالاوِا إاظل  { قاَِّ نَػز َلوا راوحا اِلقاداسا مان ر بااَد ابا

                                                           

فػي السحرػػؿ مػغ عمػع أصػػؿ الفقػو ل مػاـ  جع ىحه القاعجة وما قالو األصػليػف فييا وشيفا مغ تفخيعػاتيع عميػوار ( (٘ٔ
 (ٔٔ٘/ٕاارازي بتحقيقشا. ط مؤسدة الخسالة )
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َػػا يػاَعلااماػػوا 16/102لايػاثَػبااػػَل ال ػػذايَن آَمناػػواِ َوىاػػًده َوباِشػػَره لاِلماِسػػلاماَ  } ػػِم يَػقاولاػػوَف إاظل  { َوَلَقػػِد نَػِعلَػػما أَنػ ها
داوَف إالَِيوا أَ  ر م باػ   }َبَشر  لااَسافا ال ذا  يػاِلحا ناػوَف 16/103ِعَيماير َوَىَذا لاَساف  َعػَر ا { إاف  ال ػذايَن اَ يػاِؤما

اَيتا ا اا اَ يَػِهػػػدايهاما ا اا َوذَلاػػػِم َعػػػَذاب  أَلاػػػيم  } ناػػػوَف 16/104 ا َػػػا يَػِفػػػهَتا  اِلَ ػػػذاَب ال ػػػذايَن اَ يػاِؤما { إاظل 
اَيتا ا اا َوأاِولئاَد ىاما اِلَ اذابا   (.105-97)النحَّ:   وفَ  ا

َػػا يػانَػػػزااؿا  (101وا يػة موضػػم ااسػػتداؿ ىػي ا يػػة ) ِلَنل يَفايَػًة م َ ػػاَف يَفايَػػة  َوا  ا أَِعلَػما حا َوإاَذا بَػػد 
َل أَنَل ماِفهَت  َبَِّ َأحِلثَػراىاِم اَ يَػِعَلماوفَ  بػدوف  -، ولفظ "آية" ه ىذه ا ية ا ؽل ن أف يصرؼ قَالاوِا إاظل 

ة ة، أعػْ ا يػة القرآني ػة" ه القػرآف أو الملػة القرآني ػعن معْ "الوحدة الساسػي   -فحلثىل من التعس  
" حلمػا  حعناىػا ادلعػروؼ َػا يػانَػػزااؿا ز يعػزاا لوجػود القرينػة الدالػة علػى ذلػد، وىػي قولػو تعػاذل: "َوا اا أَِعلَػما حا

لَػى عَ ىذا قولو تعػاذل ه سػورة يػون   ِم يَفااَيتػانَػا بَػياانَػات  قَػاَؿ ال ػذايَن اَ يَػِرجاػوَف لاَقػليَفاَن ائِػلا َوإاَذا تػاتػِ لَػِيها
ػى إاِف أَت باػػما إاا  َمػا ػػن تاِلَقػليفا نَػِفسا ياػػوَحى إاذَل  إاىناا  باقاػِريَفاف  َغػىِلا َىػػَذآ َأِو َبداالِػوا قاػَِّ َمػػا َي اػوفا ذلا َأِف أاَبداالَػوا ما

ػػِم باػػوا فَػَقػػِد .  َعػػَذاَب يَػػػِوـ  َعهتاػػيم  َأَخػػاؼا إاِف َعَصػػِيلا َر اا  قاػػَّ ل ػػِو َشػػليَف ا  ا َمػػا تَػَلِوتاػػوا َعلَػػِي اِم َواَ أَِدرَاحلا
من سػورة النحػَّ "  (101)" (. فا ية 16-15)يون :  لَباِثلا فاي اِم عاماراً ماان قَػِبلاوا أََف َ تَػِعقالاوَف 

أو ىػػػي أعلهػػػا  أىػػػم أدلػػػة القػػػائل  ابلنسػػػ ،ىػػػي مػػػن وآيػػػة سػػػورة النحػػػَّ  تفسػػػرىا آيػػػة سػػػورة يػػػون .
، إف دل ت ػػن الػػدليَّ الوحيػػد الػػذ  ل سػػتداؿ بػػو علػػى ادلػػدعى مػػا يسػػوغو. وسػػنناقش حزيػػد إب ػػ ؽ

 من التفصيَّ وجو استداذلم بذلد، ونب اا ادل رج منو إبذف هللا. 
 
 
 

 ة النسخ ؟ىل تقر آية البقرة نظري  
ب  ا ايت  ه سورة البقرة فهي الواردة على "الوقوع شرعا"اليت استدلوا  ا  أما ا ية الثانية

 اِم م ا يَػَود  ال ذايَن حَلَفراواِ ماِن أَِىَّا اِل اَتابا َواَ اِلماِشراحلاَ  َأف يػانَػز َؿ َعَلِي ام مااِن َخىِل  ماان ر باا  التالية 
َها ََِتا 2/105ِ َّا اِلَعهتايما }َوا اا ؼَلَِت   باَرِةَتاوا َمن َيَشايف َوا اا ذاو اِلفَ  {َما نَنَسِ  ماِن آيَة  َأِو نانسا

ِثلاَها أدلَِ تَػِعَلِم َأف  ا اَ َعَلَى حلاَّاا َشِييف  َقداير  } َها َأِو ما نػِ َىِل  ماا { أدلَِ تَػِعَلِم َأف  ا اَ َلوا ماِلدا 2/106 ا
ىل  }الس َماَواتا َواَلِرضا َوَما َل ام ماان داوفا ا ا  َواَ َنصا ـِ تارايداوَف َأف َتِسأَلاواِ 2/107 اا مان َورلا { َأ

ؽلَافا فَػَقِد َضَّ  َسَوايف الس بايَّا } إلا { 2/108َرساوَل اِم حَلَما سائاََّ ماوَسى مان قَػِبَّا َوَمن يَػتَػَبد ؿا اِل اِفَر ابا
هام ماان بَػِعدا َما  َود  حَلثاىل  مااِن أَِىَّا اِل اَتابا َلِو يَػراد وَن ام ماان بَػِعدا إاؽلَانا اِم حلاف اراً َحَسًدا مااِن عاندا أَنفاسا
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َِمراها إاف  ا اَ َعَلى حلاَّاا َشِييف  َقداير   َ ا اا َّيا َ ذَلاما احلَِق  فَاِعفاواِ َواِصَفحاواِ َح   ََيِيتا -105البقرة: )  تَػبَػ  
109.) 

( من سورة 101ه سورة البقرة مغاير لسياؽ ا ية ) (106والسياؽ الذ  وردت فيو ا ية )
 ا ادلسلم  الذين حلانوا قبَّ  وفالنحَّ، فهنا بياف  دقيق لروح العدايف اليت صار أىَّ ال تاب يواجه

يقولوف " لَِيَ  و الذين حلاف أىَّ ال تاب ػلتقرو م ويستفتحوف عليهم،   نزوؿ القرآف من المياا 
َنا ِفا الامااياا َ    ة ليصبحوا أىَّ حلتابفأخرجهم القرآف من دائرة الميا ( 75)آؿ عمراف:  َسبايَّ  " َعَليػِ

 –اليهود خاصًة إليو  –حلتاب؟!، ولذلد حلاف  الس ح الذ  يليأ أىَّ ال تاب   وأ    ذلد،حل
مث يبدو وينزلو  ،" أ  يبدو لو ا ف  شئ فيقررهدايفا و يدعو إذل إلو مصاب "ابلبَ اـ القرآف َّينا ىو ا ا 

م زعموا أف  التوراة تبتة وأف   وينس و آخر فيباَّ الوؿ ييفشلو  إلو رب النود وى ذا. ه ح  أ  
اليت أنزذلا على موسى. ولقد ذحلر  وا يقبَّ "البدايف" وا النس  ه الشريعة ،موسى ا يغىلا رأيو

 -أيً ا–واز النس  ووقوعو َما نَنَسِ  ماِن آيَة " ااستداؿ بو على ج اإلماـ الراز  أف قولو تعاذل: "
ضعيف: لف "ما" ىا ىنا تفيد الشرط والزايف، وحلما أف قولد: "من جايفؾ فأحلرمو" ا يدؿ على 
حصوؿ اجملييف، بَّ على أنو م  جايف وجيف اإلحلراـ، ف ذا ىذه ا ية ا تدؿ على أنو م  حصَّ 

َوإاَذا  ى قولو تعاذل: النس  وجيف أف َييت حا ىو خىل منو، فالقوه: أف نعوؿ ه اإلثبات عل
ِلَنا آيًَة م َ اَف آيَة   ؽَلِحاو ا اا َما َيَشايف َويػاِثبالا َوعانَدها  ( من سورة "النحَّ"، وقولو: 101)ا ية  َبد 

 .(16)من سورة "الرعد"(، وهللا أعلم 39)ا ية  أاـ  اِل اَتابا 
 ػى عػن  -سػبحانو وتعػاذل  -أف  هللا  ه القػرآف اجمليػد:أناو مػن "التناق ػات"  اليهود وشلا زعم

الػراب ه القػػرآف، ول نػػو وعػػد ادلػػؤمن  َّيف يعاػػيهم وي ػػافئهم عػػن احلسػػنة بعشػػر أضػػعافها إذل سػػبع  
إذل سػػػػبعمائة، فقػػػػالوا: "نعيػػػػيف لػػػػرب دمحم ػلاػػػػـر علينػػػػا الػػػػراب ويعاينػػػػاه" ؟!، وقػػػػد زاد شػػػػغيف اليهػػػػود 

 -   –  ه القػػرآف وه تصػػرفات الرسػػوؿ ال ػػرًنت التنػػاقآدايف" وادعػػايفو ػػرغلهم  ه مسػػألة "البَػػ
  -صػلى هللا عليػو وآلػو وسػل م  - –رسػولو -تعاذل  –ح  أمر هللا  –  -صلى هللا عليو وآلو وسل م 

                                                           

ب( واإلسػشػي فػي شػخحو عمػى  -ٕٛٙ/ٕ( ط الخيخية وانطخ ما قالو القخافػي فػي نفائدػو )ٖٗٗ/ ٔراجع التفديخ ) (ٙٔ)
/ ٕ(، وانطػخ مغشػػي المبيػػب )ٔٗٗ/ ٔمػا قالػػو الفخػخ فػػي تفدػيخه ل يػػة ) -أيًزػػا–(، ط الدػػمفية، راجػع ٚ٘٘/ ٕالسشيػاج )

 (. ٜٕٚ/ ٖ( وراجع السحرػؿ )٘
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بعد أف صلى رسوؿ هللا وادلسلموف ه ادلدينة سبعة عشر شػهراً ( 17) ابلتوجو إذل ال عبة ادلسلمو  –
اً مػنهم تصػحاابً حلالػة الحنػاؼ ه اسػتقباذلم لبيػل ادلقػدس ظناػ، قيَّ: اس(18)مستقبل  بيل ادلقدس

وسائرىم من بعده، وقيَّ: لعػَّ أىػَّ ال تػاب وخاصػًة اليهػود يػدرحلوف أف   إبراىيم أناو قبلة أ  النبيايف
لبيل ادلقػدس  –عليهم الص ة والس ـ  –وتعهتيم أنبيائهم  ىذا التوافق ب  وجهة الناا ِف ص تو،

حللايػات الشػرائم فلعلهػم يؤمنػوف و قاصػد ادلة النبيايف، واحتاد تعاليمهم ه العقائػد و ة أم  وحد ىدليَّ عل
دل ي ن بدعاً من النبيايف، وغلدوف ه حلَّ تلػد ادلوافقػات بػ  مػا  -عليو الص ة والس ـ-َّيف  دمحماً 

مػنهم وخػااهم،  لناػو بػو، جايف بو وما جايف بو الذين سبقوه من ادلرسل  ما يؤحلد علي ضرورة اإلؽلػاف
ػػػم أبنػػػايف هللا وأحبػػػاؤه، وجعلهػػػم هللا و  هم أ   تبػػػارؾ وتنػػػزاه  -ل ػػػن غلهتػػػة أحلبػػػاد يهػػػود، وغػػػرورىم وتػػػوعل 

دل يسػمي ذلػم ابلرؤيػة السػليمة  –حللاػو   –لػو، ذلػد  ذلم بدًا من أف  ي ونوا عباداً  - س وتعاذلوتقد  
ومنهػػا تشػػريم القبلػػة فبػػداً مػػن أف  سػػمل بػػو حلػػَّ تشػػريعات اإلسػػ ـ،ذلػػذا التػػدرج احل ػػيم الػػذ  ات  
ػ إذل إبػػراىيم  يا ذلػػا ىػػو عػػودة إذل الصػَّ؛ فال عبػػة منػػذ صػدور المػػر اإليػدرحلوا أف  اسػػتقباؿ ال عبػػة إظل 

وإمساعيَّ ببنائها إظلا بنيل لت وف بيتػاً هلل ووجهػة وقبلػة لعبػاده ادلرسػل  وادلػؤمن  أ عػ ، فهػي بيتػو 
. أما بيػل ادلقػدس ف ػعاحملرـا ومػات الػيت ال هػا ال عبػة فالعحلػة فيهػا وفيمػا حوذلػا، ا ا الػد مثػَّ ادلقا   

حلػػَّ ذلػػد غػػىل حلفيػػَّ   ،مػػو بنػػو إسػػرائيَّ فيػػويعهتاا  -جػػَّ شػػأنو  -وبنػػايف سػػليماف  ىػػي  ً أو معبػػداً لػػو 
ف  بيػػػػل ادلقػػػػدس بنػػػػاه إاد حولػػػو. تعهتيمػػػػو واسػػػػتقبالو وااحتاػػػػ ىعلػػػ -ةحلاف ػػػػ–ابجتمػػػاع قلػػػػوب البشػػػػر 

 بتمػػم قػػةحللمػػة بػػه إسػػرائيَّ ادلمز    لعػػَّالرسػػوؿ لي مػػَّ دلمل ػػة سػػليماف  ف ارىػػا، و  سػػليماف  ادللػػد
أف بتمػم حللمتهػا عليػو؟! وعلػى تعهتيمػو؟! فػ   - هػاحللاا  –حولو فلم يتحقق ذلم ذلد فأىنا للبشرية 

ػػػ أفغرابػػػة  ففيهػػػا    النبيػػػايف إبػػػراىيمالوحيػػػدة للبشػػػري ة ول قبلػػػةالخػػػاني النبيػػػ  إذل اسػػػتقباؿ  هللا ويوجا

                                                           

وفي الػقت الحي يشفػف فيو الشدخ غفمػا عغ أفَّ السجسع الػجيشي الييػػدي زعػع ندػخ الػخجع لمدنػاة بػالتحسيع واإلىانػة  ٚٔ))
اة السذػيػر ) الذػيخ والخكػب عمى الحسار متجيا لمخمف حيشسا استثقمػا حكع التػػراة ىػحا ، أو أرادوا أف يجعمػػا نػز التػػر 

 والذيخة ( شيفا مشدػخا بسا قخروه .
ِ  ) عغ اْلَبَخاِء رضي هللا عشو ( أخخج البخاري بدشجه(ٛٔ صمى إلى َبْيِت اْلَسْقِجِس ِستََّة َعَذَخ َشػْيًخا   -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -أفَّ َرُسػَؿ َّللاَّ

َىا َصاَلَة اْلَعْرِخ َوَصػمَّى معػو صالة  ؿَوأنُو صمى أو  ػَف ِقْبَمُتُو ِقَبَل اْلَبْيِت،وكاف  ُيْعِجُبُو أف َتكُ  أو َسْبَعَة َعَذَخ َشْيًخا، َصالَّ
ِ لقػج َصػمَّْيُت مػع :قاؿ َفَخَخَج َرُجٌل ِمسَّْغ كاف  صمى معو َفَسخَّ عمى أَْىِل اْلَسْدِجِج َوُىْع َراِكُعػَف، َقْػـٌ،  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص -الشبػي  َأْشَيُج ِباَّللَّ
َؿ ِقَبػَل اْلَبْيػِت ِرَجػاٌؿ ُقِتُمػػا لػع َنػْجِر مػا  َفَجاُروا كسػا ُىػْع ِقَبػَل اْلَبْيػِت، ِقَبَل َمكََّة،  - وكػاف  الػحي َمػاَت عمػى اْلِقْبَمػِة قبػل أف ُتَحػػَّ

َ ِبالشَّاِس لإوما كاف  هللا ِلُيِزيَع ِإيَساَنُكْع )َفَأْنَدَؿ هللا  َنُقػُؿ ِفيِيْع،  .(خؤوؼ َرِحيٌع فَّ َّللاَّ
ِ اْلَسْذػػِخُؽ )َبػػاب كتػاب التفدػيخ، صػحيآ البخػاري  ُىػْع عػغ ِقْبَمػِتِيْع التػػي َكػاُنػا عمييػا ُقػْل َّللَّ ػَفَياُء مػغ الشػػاس مػا َوالَّ َسػَيُقػُؿ الدُّ

  (.ٕٙٔٗ( رقع )ٖٔٙٔ/ٗ)  (َواْلَسْغِخُب َيْيِجي مغ َيَذاُء إلى ِصَخاٍط ُمْدَتِقيعٍ 
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 وىػػو أوؿ بيػػل وضػػم للنػػاسمقامػػو، وفيهػػا القواعػػد الػػيت رفعهػػا وولػػده إمساعيػػَّ وىػػى بيػػل هللا احملػػرـا 
َ ")البقػػرة:  بب ػػة، ػػرَا بَػِيػػ ا ( ومقػػاـ إبػػراىيم فيػػو، ولػػذلد أمػػر اتبػػاع النبيػػايف 125فالبيػػل بيتػػو" َأف َ هاا

ة ي تسػػيف صػػفة "احلرمػػة اتػػو العلي ػػ. واحلػػـر حػػـر هللا منسػػوب إذل ذىاحلقيقياػػوف أف يت ػػذوا منػػو مصػػل  
 منو على ما ػلَّ فيو. في ا صَّ بو ف أ   ها على حلَّ ما يت  يوالتحرًن" من ىذه النسبة وي ف

لناو ادلوقم الذ  تقد س  أما ادلسيد القصى فهو قدس أو مقداس دلبارحلة هللا لو ودلا حولو
، والفرؽ ب  احملرـا وادلقداس  به إسرائيَّ ية" اليت حلانل هذلل ونو موضم حاحلم شعبو "ابحلاحلمياة اإل

ح  أمر به  -تعاذل  -ة بيل ادلقدس والرض ادلبارحلة حولو انتسا ا إذل هللا حلبىل، فقدسي  
وتعاى حلَّ ما  ،ة إذليةموذج اليت تقاد  احلمي  إسرائيَّ بدخوؿ الرض ادلقدسة لي وف منهم المة النا 

ا لتحرؽلو ذلا، ولذلد فعف   أح اـ حلَّ من الرض   ،-هاحللاا - تاليف بش َّ خارؽ للعادات
 .حلما ىو معلـو   احملرامة وادلقداسة  تلف اخت فاً حلبىلاً 

ولتحقيق  ن ،ولقـو معي   الرض ادلقداسة ا ؽل ن أف ت وف ح  ت وف قبلة إا قبلة مؤقتةف
 -ةحلاف  –ة ومهوه لفئدة البشر ي   ذ قبلة دائمة وعادلتت   َّيفمة فهي الديرة أغراض زلداده. أما احملر  

 –  -صلى هللا عليو وآلو وسل م -تهم، ولذلد حلاف  رسوؿ هللا حوذلا وحد م وعادلي   يبْ البشر
 ،ة رسالتوالقبلة اليت تنسيم وعادلي   إذل ،و إذل القبلة اليت يرضاىاو يوج  يف  رفو ه السمايف لعلا يقلاا 

اي دمحم، ما " :لو ذلد قامل قيامة يهود فقالوا فلما نيا  ،بي  حلاف ةوبعلو الوارث لهتاث إبراىيم والن  
ارجم إذل قبلتد اليت   !ة إبراىيم ودينو؟د على مل  ؾ عن قبلتد اليت حلنل عليها وأنل تزعم أن  واا 

م   قالوا ذلد وىم، "دد ونصدقِ حلنل عليها نتبعِ  فتنتو ااا يريدوف بذلد  ، احلاذبوفيعلموف أ  
َسيَػقاوؿا : فيهم – تعاذل – فأنزؿ هللا ،ا بوحي إذليا  ةؼ بدوافم ذاتي  و يتصر  وإظهار أنا  ،عن دينو

َها قاَّ  ا ا اِلَمِشراؽا َواِلَمِغرابا يػَ  َلتاهاما ال  ا حَلاناواِ َعَليػِ ىاِم َعن قابػِ ِهداه َمن َيَشليف الس َفَهايف ماَن الن اسا َما َوا 
راط  م ِسَتقايم   . وحََلَذالاَد َجَعِلَناحلاِم أام ًة َوَساًا لااَت اوناواِ شاَهَدآيَف َعَلى الن اسا َوَي اوَف الر ساوؿا  إاذَل صا

َهل إاا  لانَػِعَلَم َمن يَػت باما الر ساوَؿ شلا ن يَن َلَة ال  ا حلانَل َعَليػِ يًدا َوَما َجَعِلَنا اِلقابػِ َقلايفا َعَلى َعقابَػِيوا َعَلِي اِم َشها
لن  وَ  يَم إاؽلَاَن اِم إاف  ا  َ ابا اسا َلَريفاوؼ  إاف حَلاَنِل َلَ باىلًَة إاا  َعَلى ال ذايَن َىَده ا  ا َوَما حَلاَف ا  ا لايا ا

يم   َقِد نَػَره تَػَقل يَف َوِجهاَد ها الس َمايف فَػَلنػاَولايَػن َد  مث قاؿ تعاذل (19)(143 -142)البقرة : .ر حا
َلةً  دا احِلَرَاـا َوَحِي ا َما حلانتاِم فَػَول واِ واجاوَى اِم َشِاَرها  قابػِ )البقرة تَػِرَضاَىا فَػَوؿا َوِجَهَد َشِاَر اِلَمِسيا
:144.) 

                                                           

 .(، ويخاجع الكذاؼ في تفديخه ل ية، وكحلظ القخشبيٕٗٔ/ٕاـ )بغ ىذاراجع سيخة ( ٜٔ)



 

 30 

بد ه توجيو هللا رسولو ال رًن ضلو ال عبة البيل احلراـ عػذراً تتػذرع  فوى ذا حاولل يهود أ
باعػػػػو اتا عػػػػدـ و   -صػػػػلى هللا عليػػػػو وآلػػػػو وسػػػػل م  - بػػػػو لتسػػػػويغ إعراضػػػػها عػػػػن اإلؽلػػػػاف  ابلنػػػػاا المػػػػيا 

م متػػداا  -فقػػالوا  ،وااىتػػدايف  ػػداه نَػػا : -وف َّيىػػداب ديػػنهم شػػبشاا ينوف متوحلػػأ   َػػا أانػػزاَؿ َعَليػِ  نػاػػِؤمانا حا
ػػم ي فػػروف بغػػىله91)البقػػرة: وىػػم ه عػػذرىم ذلػػد يػػدعوف أف  شػػريعتهم ا تنسػػ ،  ،( وأرادوا بػػو أ  
 ،قاً ذلا ف يف ي وف شػرعو مػبا ً للتػوراةو جايف مصداا وأنا  ،ا حقا دمحماً وصف التوراة َّي   ف  : إويقولوف

غػىل عػادل  -تعػاذل-دايف" وىػو لػزـو أف ي ػوف هللا وه "البَػىوف على النػاس حػا مساػوؽلواا وانس ا لشريعتها 
قد  - تعاذل–هللا  نا ل  ،ؿ شريعة بشريعةويبداا ، مث يعرض عنو و يبدو لو المر،وأنا  ،حا ػلسن تشريعو

ػػم   يفد بػػو، والتصػػل  عوا التمس ػػحلػػي يػػدا    بشػػرعهم  متمساػػدل ي ونػػوا رد علػػيهم عػػذرىم وف ػػحهم َّي  
ػن قَػِبػَّا إاف حلانػتام م ػِؤمانا َ  -تعاذل–قولو  هفيو، وذلد  ( 91)البقػرة :  قاَِّ فَلاَم تَػِقتػالاوَف أَنبايَػليَف ا  ا ما

ػَرةا  قاَِّ إاف حَلاَنلِ  :قولوإذل  ػم ا داعػي ذلػم(94)البقػرة :  َل اما الد ارا اِاخا وا دافػم لػرف   ،. وَّي  
غػىل احلسػد بقولػو " م ػا الػذ  يعرفونػو حلمػا يعرفػوف أبنػائهم   -صلى هللا عليو وآلػو وسػل م  -نبوة دمحم 

ػػِن أَِىػػَّا اِل اتَػػابا َواَ اِلماِشػػراحلاَ  َأف يػانَػػػ ػػِم َوا  ا ؼَلِػػَت   يَػػػَود  ال ػػذايَن حَلَفػػراواِ ما ػػن ر باا ا ػػِن َخػػىِل  ماا ز َؿ َعلَػػِي ام ماا
ة ورايف عػدـ إؽلػا م ححمػػد أف  العل ػ ئادلنبػ (105:البقػػرة " )باَرِةَتاػوا َمػن َيَشػليفا َوا  ا ذاو اِلَفِ ػَّا اِلَعهتاػيما 

لػػد السفسػػاة أو أراد نقػػ  ت -وحللاػػ–علػػيهم ه ذلػػد   الػػرد  فلمػػا بػػ    ،ومػػا أنػػزؿ إليػػو ىػػي احلسػػد
مػن ىػذا  ه شػريعتهم، وادلقصػد الصػلي   "النسػ " منمبدعوه الشبهة اليت راموا تروغلها على الناس 

أصػػَّ النسػػ  الػػذ  ياػػرأ علػػى شػػريعة بشػػريعة  وىػػو: الشػػرائم.عػػدـ نسػػ   ىػػو تعلػػيم ادلسػػلم  أصػػََّ 
 ،فقػد بػرح اخلفػايف رايف بػه إسػرائيَّ وسػ فهم وشػغبهم:مػلئ  يلتفػل أحػد مػنهم إذل  (،20)أتتى بعدىا

 ػػاؿ إذل هللا فػػيهم، و  –  -صػػلى هللا عليػػو وآلػػو وسػػل م-عػػذر النػػا اخلػػاني أو  ،وظهػػر حلػػذ م وافػػهتاؤىم
َمػػػا حَلػػػاَف إابِػػػػرَاىايما  وقػػػاؿ: ،- تعػػػاذل –عػػػوا زوراً أف  إبػػػراىيم مػػػنهم ف ػػػذ م هللا صػػػعه علػػػيهم: فقػػػد ادا 

 ذلم أف  ب   و . (67عمراف  )آؿنايًفا م ِسلاًما َوَما حَلاَف ماَن اِلماِشراحلا َ يَػهاودااًي َواَ َنِصرَاناًيا َوَل ان حَلاَف حَ 
ػَة ماَبارحَلػاً َوىاػًده لااِلَعػاَلماَ   إبراىيم بْ أوؿ بيل وضم للناس  ػَم لالن ػاسا لَل ػذاه باَب   إاف  َأو َؿ بَػِيػل  واضا

يَم .  ـا إابِػرَاىا ب  اِلبَػِيلا َمنا اِسَتاَاَع إالَِيوا فايوا يَفااَيت  بَػيااَنات  م َقا ناً َو  ا َعَلى الن اسا حا َوَمن َدَخَلوا حَلاَف يَفاما
ر َعػػنا اِلَعػػاَلماَ   ْا الػػيت ق ػػاىا  شػػهرف  الإ ،( 97 -96 : )آؿ عمػػراف َسػػباي ً َوَمػػن حَلَفػػَر فَػػعاف  هللا َغػػ

وخاًصػة حػػ   ،بيػل ادلقػدس ه صػ تو وىػػو يسػتقبَّ –  -صػلى هللا عليػو وآلػو وسػل م -رسػوؿ هللا 
 ل الوجهة إذل بيل ادلقدس بعد اذليرة دل تزد بػْ إسػرائيَّ يهػوداً أو نصػاره إا صػلفاً وغػروراً احا 
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َوقَػػالاواِ حلاوناػػواِ ىاػػوًدا َأِو َنَصػػاَره فاسػػتمروا ه دعػػاواىم العري ػػة "  ،وإصػػراراً عليػػو ،واػػادايً ه البا ػػَّ
ػػَن اِلماِشػراحلاَ  :  غليػػيفوالقػرآف  تَػِهتَػداواِ  يَم َحنايًفػا َوَمػػا حَلػاَف ما ل ػَة إابِػػػرَاىا ، (135:البقػػرة ) قاػَِّ بَػػَِّ ما

َوقَالَػلا اِليَػهاػودا لَِيَسػلا الن َصػاَره  م مػن نصػاره بػْ إسػرائيَّ ا واستمروا ه مهاترا م ح  مػم إخػو 
لاػػوَف اِل اتَػػاَب حَلػػَذالاَد قَػػاَؿ ال ػػذايَن اَ َعلَػػى َشػػِىيف  َوقَالَػػلا الن َصػػاَره لَِيَسػػلا اِليَػهاػػودا عَ  ػػِم يَػتػِ لَػػى َشػػِىيف  َوىا

ػػنَػهاِم يَػػػِوـَ اِلقاَياَمػػةا فايَمػػا حَلػػاناواِ فايػػوا ؼَلَِتلافاػػوفَ  ثِػػََّ قَػػػِوذلااِم فَػػا  ا ػَلِ اػػما بَػيػِ وىنػػا  (113 :البقػػرة ) يَػِعَلماػػوَف ما
 عػن ادلشػهتحلات مػم ىػؤايف لعلهػم يهتػدوف  مرحلػة البحػ  –يعلن القرآف اجمليد  اية تلػد ادلرحلػة 

ػػَو اذِلاػػَده َولَػػئانا  ل ػػتَػهاِم قاػػَِّ إاف  ىاػػَده ا  ا ىا اتػ بَػِعػػَل  َولَػػن تَػِرَضػػى َعنػػَد اِليَػهاػػودا َواَ الن َصػػاَره َحػػ   تَػت باػػَم ما
ا   ىل  أَِىَوآيَفىام بَػِعَد ال ذا  َجليَفَؾ ماَن اِلعاِلما َما َلَد ماَن ا  ا مان َورلا  .(21)(120)البقرة  . َواَ َنصا

                                                           

إّف دعػى ييػد أّف اصصفائيع، وتفزيميع عمػى العػالسيغ، وشػخيعتيع بسػا فػي ذلػظ أسػصػرتيع الكبػخى القائسػة عمػى  ( (ٕٔ
فعػقبػػا "بالتَّْيػو" انتطػاًرا لشذػػع  -يج مػسى عميو الدالـاألمخ بجخػؿ األرع السقّجسة وىػ األمخ الحي تسخدوا عميو في ع

 جبل ججيج قاده يػشع ودخل بيع األرع السقجسة.
ػػػخ" الػػػحي حكػػػع مػػػا بػػػيغ سػػػشة  ػػػخ أو بختشرَّ وعػػػاثػا فػػػي األرع فدػػػاًدا فدػػػّم  عمػػػييع أشػػػيخ ممػػػػؾ الكمػػػجانيّيغ "نبػػػػ خػػػح نرَّ

ػػخٔٙ٘ -ٗٓٙ) ( قبػػل السػػيالد وىػػػ الػػحي يشػػى ٙٛ٘سػػشة )–الييكػػل واورشػػميع  ( قبػػل السػػيالد وىػػػ السمػػظ البػػابميُّ الػػحي دمَّ
"الجشائغ السعمقة" إحجى عجائب الجنيا الدبعة)( وىػ الحي سبى ييػد إلى بابل، وأمخ باتالؼ كل ما يػحكخىع بػأّنيع شػعب 

سة، بحيث لع يبق مػغ تػخاثيع إال مػا حفطػو أولفػظ الػحيغ نجػػا مػغ السػػت ع مػى يجيػو، ومػغ مختار فأتمفت كل كتبيع السقجَّ
 بيشيع الخباي عدرا الحي أّلف "التػارة البجيمة" مغ حفطو ومحفػضات بقايا الديػؼ مغ قػمو.

لػا كل تجاربيع وخبخاتيع وشسػحاتيع وتصمعػاتيع وأحقػادىع إلػى "ديػغ" ونرػػص  = وقج جعمػا مغ ذلظ فخصة سانحة ليحػِّ
يَّ متعّرػب مذػػب بغاللػة ديشيَّػة رقيقػة ليتسكشػػا بيػا مػغ الحفػا  ديشيَّة ندبػىا هلل وألنبيائيع، ليرػغػا مذخوع نيػػع قػػم

عمى وحجتيع رغع الدبي والذتات وضياع األصػؿد وليكػنػػا قػادريغ عمػى تػجيػو جسػاىيخىع الػجيػة التػي يخيػجونيا. ومػغ 
ميا ىحه األحكاـ. فبعج األحكاـ التي أدعت تػارة عدًرا تأبيجىا: ونفت عغ الييػديَّة وأصػليا عقيجة وشخيعة "الشدخ" مغ أج

 ( قالت تػارة عدرا: ٕٔو ٔٔ أف قجـ "سفخ التثشية" )االصحاح
لكي تكثخ أيامظ وأياـ أوالدؾ عمى األرع التي أقدػع الػّخبُّ آلباِئػظ  ٖٔواكتبيا عمى قػائع أبػاب بيتظ وعمى أبػابظ.  ٖٓ

ىػحه الػصػايا التػي أنػا اوصػيكع بيػا لتعسمػىػا.  ألنػُو إذا حفطتسػغ جسيػع ٕٖأف يعَصييع أياىػا كايػاـ الدػساِء عمػى األرع. 
يصػخد الػخبُّ جسيػع ىػؤالء الذػعػب مػغ أمػامكع فتخثػػف  ٖٖلتحبُّػاؼ الػخبَّ اليكػع وتدػمكػا فػي جسيػع شخِقػو وتمترػقػا ِبيػق 

ت كػل مكػاٍف تجوسػُو بصػػف اقػجامكع يكػػف لكسػظ. مػغ البخيػةؿ ولبشػاف. مػغ الشيػخ نيػخ الفػخا ٖٗشعػًبا أكبخ وأعطع مشكع. 
ال يقػػف إندػػاف فػػي وجيكسػػع. الػػخبُّ اليكػػع يجعػػل خذػػيتكع ورعبػػا مػػشكع عمػػى كػػل  ٖ٘إلػػى البحػػخ الغخبػػي يكػػػف تخسكػػع. 
 األرع التي تجوسػنيا كسا كمَّسكع.

( يحػّجد بسشتيػى الجقػة مػاقػف "ييػػد" مػغ جسيػع الذػعػب السجػاورة لمجولػة ومشيػا ٕٓاإلصحاح ) -نفدو–وفي سفخ التثشية 
 ّيفة الحظ بيحا الجػار.الذعػب العخبّية س

فػػإف إجابتػػظ إلػػى الرػػمآ وفتحػػت لػػظ فكػػل الذػػعب  ٔٔحػػيغ تقػػخب مػػغ مجيشػػٍة لكػػي تحارييػػا اسػػتجِعيا إلػػى الرػػمآ.  ٓٔ
وإذا دفعيػا الػخبُّ  ٖٔوإف لع تدالسظ بل عسمت معػظ حخًبػا فحاصػخىا.  ٕٔالسػجػد فييا يكػف لظ لمتدخيخ وُيدتعَبج لظ. 

وأمػا الشدػاء واألشفػاؿ والبيػاِئع وكػل مػا فػي السجيشػة كػل غشيستيػا  ٗٔىػا بحػّج الدػيف. اليظ إلى يػجؾ فاضػخب جسيػع ذكػر 
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، لعػػَّ حلفػػايفىم مػػن مشػػرحلي (22)حلاذبػػة وزلػػاوات ل سػػيف الوقػػل  حلانػػل  إذف ف ػػَّ دعػػاواىم
َِفػػواىاهاِم  م ػػة يق ػػوف علػػى رسػػوؿ هللا واإلسػػ ـ فىلػلػػوىم   : الصػػف) يارايػػداوَف لاياِافائاػػواِ ناػػوَر ا  ا َّيا

بعػػد –ابلفشػػَّ الػػذريم فلػػن ي ونػػوا انتهائهػػا،  إذل البػػد باػػيا صػػفحتهم وىنػػا َييت القػػرار اإلذلػػيا  (8
بػػػَّ ىػػم ظلػػػوذج لهتػػػاىرة الشػػػر  ،للبشػػػر ظلوذجػػاً  -بعػػػد اليػػػـو–وا  ونػػػولػػن يشػػػعيف هللا ادل تػػػار  –اليػػـو

 لػػة وتفصػػيً ، ومنهػػا القبلػػة الػػيت  ،انتهػػايف بػػربتهم، وإسػػداؿ السػػتار عليهػػا  فإعػػبػػذلد ني و فػػيهم، 
ا قبلتهم ة أماػ وضػما  ،واإلؽلػاف   ػم أ عػ  ،د أف أمػر هللا ادلسػلم  بقبػوؿ أنبيػائهموذلد بعػ زعموا أ  

واذليمنػػة عليهػػا  ػػذا  ،رسػػاات سػػائر النبيػػايف والرسػػَّ ىوالتصػػديق علػػ ،النبيػػايف حلالهػػم إذل ىػػذه الماػػة
يػو صػلى هللا عل-المػ   ه ىػذا القػرآف، وىػذا النػا   -هػاحللاا –ة ة البشػريا  ي  تتوحد مرجعيا  ،القرآف

ففػػي ىػػذا القػػرآف خ صػػة الػػوحي اإلذلػػي   والنسػػق الػػذ  قامػػل عليػػو رسػػالتو اخلااػػة. –وآلػػو وسػػل م 
 لػػي  عليهػػا أف تبحػػ  خارجػػو عػػن أ اا  ،-هػػاحللاا  –ة إذل البشػػري    -هػػمحلل   –الػػذ  جػػايف بػػو النبيػػايف 

 .مصدر من مصادر اذلداية والنور
ة خاليػػة تنتسػيف إذل ادلاضػػي فمػا ىػػم إا أماػ نصػػاره ـإسػػرائيَّ فسػوايف أحلػػانوا يهػوداً أ ا بنػووأماػ 

تسػػػػتوعبو ا مث  ،والعػػػػع بػػػػربتهم لتعتػػػػعوا أو لتأخػػػػذوا منهػػػػا الػػػػدروس والتػػػػاري  قصصػػػػنا علػػػػي م حلػػػػَّا 
ػا حَلػػاناواِ   ػا إذل غىلىػا و تتياوز  تاِم َواَ تاِسػألاوَف َعم  تاِلػَد أام ػػة  قَػِد َخلَػِل ذَلَػا َمػػا حَلَسػَبِل َوَل اػم م ػا حَلَسػػبػِ

ػِن يَفايَػة  ..وا يػة ىنػا ه قولػو تعػاذل ،(134)البقػرة:  َملاػوفَ يَػعِ  ليسػل حلػاليت ه قولػػو  َمػػا نَنَسػِ  ما
ِلَنل يَفايَػػًة م َ ػػاَف يَفايَػػة .. تعػػاذل  ة" الػػيت ىػػي عبػػارة عػػن اً ه "ا يػػة القرآني ػػفا يػػة ليسػػل نصاػػ َوإاَذا بَػػد 

 معػاف ه اسػتعمَّبػَّ ىػي لفػظ  رة ه ذلػد.ظػاى ىػي وا رلموعة حللمات من القرآف تنتهي بفاصلة
مػػػا يتحػػػد ه  فهػػػي ه الصػػػَّ ي الػػػدليَّ والشػػػاىد علػػػي أمػػػر. مث أ لقػػػل علػػػى حلمػػػا تقػػػدـ   عديػػػدة

ادلعيػزة؛ لف  ادلعيػزة دليػَّ صػدؽ الرسػوؿ،  النبيايف بو أقوامهم، فيعيزوف عػن ااتيػاف حثلهػا فت ػوف
ادلفس رين قػدؽلاً وحػديثاً إذل أف  الػراجي  ىيف جَّ  لقد ذو "وما نرسَّ اب ايت إا  ويفا"،  :قاؿ تعاذل

                                                                                                                                                                                

ا التي ليدت  ٘ٔفتعتشسيا لشفدظ وتاكل غشيسة اعجاِئظ التي اعصاؾ الخبُّ اليظ.  ىكحا تفعل بجسيع السجف البعيجة مشظ ججِّ
ػاخ.  وإما مجف ىؤالِء الذعػب التي يعصيظ الخبُّ  ٙٔمغ مجف ىؤالِء األمع ىشا.   ٚٔاليظ نريًبا فال تدتبق مشيػا ندػسًة مَّ

لكػػي ال  ٛٔبػػل تحخَّميػػا تحخيًسػػا الِحّثّييشػػأ واإلمػػػرييغ والكشعػػانييغ والِفػػِخّزييغ والحػػّػييغ واليبػسػػييغ كسػػا أمػػخؾ الػػخبُّ اليػػظ. 
  يعّمسػكع أف تعسمػا حدب جسيع ارجاسيُع التي عسمػا آلليتسيع فتخصُفػا إلى الخبَّ اليكع. 

يحدػػغ أف يمتفػػت السشػػادوف لحػػػار األديػػاف والتخكيػػد عمػػى السذػػتخكات إلػػى أسػػمػب القػػخآف وعاداتػػو فػػي محػػاورة أىػػل  ((ٕٕ
الكتاب كاّفة والشطخ فيسا آلت إليو تمظ السحاورات بعج محاوالت دامت اثشيغ وعذخيغ عاما وخسدة أشيخ واثشيغ وعذخيغ 

فػػإفَّ  فييػػا دروسػػا وعبػػخا ال تشتيػػي عجائبيػػا وفييػػا كذػػف لػػجخائل نفػػػس مازادتيػػا القػػخوف   -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -يػمػػا مػػغ حيػػاة الشبػػي 
 األحقاًدا وضغائغ واستعالًءا عمى البذخّية كّميا.
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ػػِن يَفايَػػة  .. -تعػػاذل–ه معػػْ "آيػػة" ه قولػػو  ػػا  َمػػا نَنَسػػِ  ما أو الع مػػة الدالػػة علػػى ( 23) ادلعيػػزةأ ا
ػػن قَػِبػػَّا   - تعػػاذل-بدالػػة قولػػو  صػدؽ النبػػوة ـِ تارايػػداوَف َأف َتِسػػألاواِ َرساػػوَل اِم حَلَمػػا ساػػئاََّ ماوَسػػى ما   َأ

مػن السػمايف علينػا زلػو ائتنػا ب تػاب تنا  :حي  قاؿ ادلشرحلوف لػو عليػو الصػ ة والسػ ـ( 108)البقرة :
ههم إذل نػب   -تعػاذل-د، وحلػاف  هللا د ونصػدقِ ر لنا ال ار والينابيم حلما فعَّ موسى نتبعِ نقرؤه، وفيا 

 -ورسػلو، ففػي نبػوة دمحم أف ينس  ويغػىلا ه الع مػات الدالػة علػي صػدؽ أنبيائػو  -سبحانو–أف  لو 
لَػػى   ال ػػرًن ي فػػيهم ال تػػاب -صػػلى هللا عليػػو وآلػػو وسػػل م  ػػِم َأ   أَنزَِلنَػػا َعَلِيػػَد اِل اتَػػاَب يػاتػِ َأَودلَِ َيِ فاها

ِم  ػػػػػوقانا َ  (، وخلػػػػػق السػػػػػماوات والرض آايت 51)العن بػػػػػوت .َعلَػػػػػِيها  َوِفا اار ِرضا يَفااَيت  لااِلما
ِيََّ َوالنػ َهػاَر يَفايَػتَػػِ ا َفَمَحػِوَ  لَوَجَعِلَنا ال  آايت، والليَّ والنهار آيتاف –و حلل  –لق ( واخل20)الذارايت 

ػػػػػػَرةً ل  يَفايَػػػػػَة ال (، واخػػػػػػت ؼ المػػػػػػم َّيلسػػػػػػنتها وألوا ػػػػػػا 12)اإلسػػػػػػرايف  ِيػػػػػػَّا َوَجَعِلنَػػػػػػل يَفايَػػػػػػَة النػ َهػػػػػػارا ماِبصا
ونهتػػػػاـ  ،آيػػػػة – ة دل تػػػػرع ذلػػػػد حػػػػق رعايتػػػػولم ػػػػ -ة وااصػػػػافايف  ا آايت، وإ ػػػػايف اخلىلياػػػػداواسػػػػتعدا
 ة من آايت هللا.الزوجي  

أو إبرايف  افب ثىل من إخراج اليد بي ايف أو حتويَّ العصا إذل ثعب واشد أف  القرآف أىما 
فما من  ،احلسياةأو ا ايت حلمو والبرص وإحيايف ادلوتى، بَّ ا وجو للمقارنة بسائر ادلعيزات أل

ما ا تقـو حثلو حلَّ ادلعيزات احلسياة لسائر  لدااتيد إا وفيها من اآية من آايت ال تاب اجمل
 . النبيايف وادلرسل 

ػن قَػِبػػَّا  وقولػو جػَّ شػأنو سلا بػاً ادلسػلم  ـِ تارايػداوَف َأف َتِسػألاواِ َرساػوَل اِم حَلَمػا ساػئاََّ ماوَسػى ما َأ
.. الوقل نفسو أف يسل وا مسل هم  ر ادلسلم  هيستن ر علي اليهود وػلذا  ن ار ر ستاستفهاـ إ

التسػم   الم  مثَّ ما حلانل يهػود تسػأؿ موسػى مػن قبػَّ أف َيتػيهم ابخلػوارؽه سؤاؿ الرسوؿ الناا 
فتلػػػد شػػػريعة اصػػػافائياة نسػػػ ل بشػػػريعتنا،  الخػػػره، ابسػػػتمرار واب ايت واسػػػتعداده لت ػػػرار ذلػػػد

ف ػػوارؽ ا ايت تقت ػػي مػػا  والعػػع، علينػػا أف نقتػػب  منهػػا الػػدروسأصػػواً وفروًعػػا، مػػن ذلػػد القبلػػة 
يقابلها ه الت اليف الشاقة الػيت ا يسػتايم القػـو القيػاـ  ػا أو أدائهػا ابلشػ َّ ادلناسػيف. وتقت ػي 

 .صرامة وشدة ه العبايف وه الدايف والزايف
وشريعة اإلس ـ شػريعة  فيػف ورةػة وعػدد مػن العبػايف والت ػاليف الػيت تػرتبه حقاصػد حللياػة 

راغبػ  ه أدائهػا، وانشػا  للقيػاـ  ػا حػ   ،فهمها ىوعلَّ وح م بعَّ الناس قادرين علوغاايت 

                                                           

، وقػػج عّقػػب اإلمػػاـ الػػخازي عمػػى االسػػشجالؿ بقيػػة سػػػرة البقػػخة (٘٘ٙ/ٕ(، والتحخيػػخ والتشػػػيخ )ٕٔ/ٕراجػػع السشػػار )(  ٖٕ)
 ؿ بو ضعيف... كسا تقجـ.( بقػلو: "واالستجالٙٓٔ)
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م وأمػػاحلنهم لت ػػوف شػػريعة دائمػػة يسػػتايم الميػػم االتػػزاـ   م وأزمػػاامػػم اخػػت ؼ ثقافػػا م وح ػػار 
  ا.
 

 اليهود ونسخ اليهودية:
مػػػا جػػػايفت بػػػو ، وقاومػػػل ذلػػػد، واداعػػػل ف حلػػػَّ لقػػػد أن ػػػرت يهػػػود نسػػػ  القػػػرآف لشػػػريعتهم

 -حللاػػو–اليهودياػػة ومنػػو العقيػػدة والشػػريعة والقبلػػة تبػػل إذل البػػد ف ػػاف نسػػ  قبلػػتهم ضػػمن نسػػقهم 
زعمػػوا أف  نفػػي النسػػ  وأتحليػػد دواـ ف مػػدعاة إلخػػراجهم، عػػن  ػػورىم، ودفعهػػم إذل السػػفو ادلقيػػل. 

ػػم ي فػػيهم لل ػػروج مػػن ابإلسػػ ـ. و  ابلنصػػرانياة، مث مػػن اإلؽلػػاف ذلػػم مػػانموأتبيػػد شػػريعتهم  التػػوراة، أ  
نَػا نػػزؿ علػػيهم فقػهأأف يؤمنػػوا حػا  اإلذلػي عهػدة الت ليػػف َػا أانػػزاَؿ َعَليػِ َػػا َوَرآيَفها  نػاػػِؤمانا حا  َوَيِ فاػػروَف حا

، واليهود دل تتفق حللمتهم على نفي النس  حيػ  انقسػموا إذل ث ثػة أقسػاـ: قسػم قػالوا (91)البقرة:
م الحلثػػروف، وقسػػم قػػالوا اب متناعػػو مسًعػػا وجػػوازه عقػػً . وقسػػم تلػػ  ابمتنػػاع النسػػ  عقػػ ً ومسًعػػا وىػػ

 .(24)قالوا غلواز عق ً ومسًعا
 اإلمكان العقلي لوقوع النسخ:

 ؽل ن أف يقابَّ بع هم "النس " ابلنهتر إذل أحواؿ ث ثة ىي:
ا توِف اً مؤقتاً ببقايف الرسوؿ الذ  ةلها، فعذئ: ورود شريعة لقـو ورليئها رلياحلالة الوذل

نوح وإبراىيم وشريعة يوسف وشريعة شعييف؛ قاؿ آدـ و  الرسوؿ ارتفعل تلد الشريعة: حلشريعة
ِلبَػيااَناتا َفَما زاِلتاِم ِفا َشدا  شلاا ا َجليفحلاِم باوا َح   إاَذا َىَلَد قػالِ  تعاذل  تاِم َوَلَقِد َجليفحلاِم ياوسافا مان قَػِبَّا ابا

فعذا جايفت شريعة بعدىا ف   "فهتة"وبقي الناس ه ( 34)غافر : داها َرساواً َلن يَػبػَِعَ  ا  ا مان بَػعِ 
من جايف فيهم ذلد الرسوؿ، ونزلل عليو تلد الشريعة، ىل  اا  –الغاليف  ها هتعد انس ة ذلا، ول ن  

يؤخذ ا ما ػلتاج إذل تعديَّ أو تغيىل فباع تلد الشريعة، فيما دل يارأ عليو ما يقت ي التعديَّ، أما ابتا 
َّ  َل ام بَػِعَ  ال ذا  حارااـَ َعَلِي اِم.. َولا  من الشريعة الديدة.  .( 50 :)آؿ عمراف  حا

 
حلحالة به إسرائيَّ مم الشريعة   جزئيااً  : أف بئ شريعة لقـو مأمورين ابلدواـ عليهااحلالة الثانية

وتؤحلد على البع  ا خر:  شريعة ا تغىل  إا بع  أح امها،  مث أتيت -شريعة موسى  -العتيقة

                                                           

ب(، وشػػخح األسػػشػي عمػػى ٕٚٙ/ ٕب(، والشفػػائذ ) ٜٙ/ ٖ( فخاجػػع ىػحه لتقدػػيسات فػػي الكاشػػف عػػغ السحرػػؿ ) (ٕٗ
 (.ٜٕٗ/ ٖ(، والسحرػؿ بتحقيقتشا )ٛٛ/ٕ( ، وشخح جسع الجػامع لمجالؿ السحمي )ٗ٘٘/ ٕالسشياج )
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دت على ضرورة تنفيذ البع  ا خر بعد حلشريعة عيسى اليت نس ل بع  شريعة موسى، وأحلا 
يسوع ادلسيي قد نس  التوراة، بَّ نس   وأعاتو ادلعاين ادلناسبة، ف  يقاؿ: أعادت تفسىله،أف 

مثَّ  –إذل به إسرائيَّ لوا الذين أرسبع ها وب   وفس ر وذحل ر بسائرىا حلالذين سبقوه من النبيايف 
"ما جئل ف َّ ىؤايف قد أعلنوا ضلو قوؿ ادلسيي:  شعيايف وأرميايف وزحلراييف الوؿ ودانياؿ وأمثاذلمأ

 .(25)"لنس  الناموس
 

السابقة  حقة الشريعةَ الثانية أو ال ا  باَّ الشريعةا : رلييف شريعة بعد أخره  ي  تا واحلالة الثالثة
ال حقة  الشريعة لشريعة السابقة اب لة  لًة وتفصيً ، و ي  تصبي ي  تصبي ا باااً هللاماً،إ

ت وف ادلماثلة  –الح اـ اليت قد تبدو شلاثلة دلا ه الشريعة السابقة و  مبالة لألوذل أو السابقة،
ا ىو ح م جديد أنشأه ن  تشريعيا حقة إظلا لف  احل م الوارد ه الشريعة ال ا  –ة ش ليا فيها 

الذ   وىذا ىو ادلوقف. ، وبنايًفا على نسق مغايرأصوؿ مغايرةانا قا من و  ،ؽ مغايرجديد ه سيا
 لمث قام ارفم حلَّ ما سبقه لفقد أعلن ا،ابلنسبة للشرائم اليت سبقته الشريعة اخلااةموقف لو مث  

 عيا التشري اه سياقه ااستيعا جره و اليت نزؿ  ا إعادتو إذل حالة الصدؽ و والتصديق عليو  ،بنقده
 ها هت، وماثلها من بع  الوجوهتأشبه إفصلة ابلشرائم السابقة و  افلم يعد ذل ا مث باوز  الديد،
 .فنسقها مغاير، وخصائصها سلتلفة ادلقاصد والغاايت بع  

ومػػن ىنػػا تبػػدو مرجوحياػػة القػػوؿ َّيف  "شػػرع مػػن قبلنػػا شػػرع لنػػا مػػا دل يػػرد انسػػ "
حيػػ  إف   (26)

ػػَن اار ِمػػرا فَات باِعَهػػا  :ارؾ وتعػػاذلسػػ  قػػد وقػػم بقولػػو تبػػالن   الاثيػػة: )  ..مثا  َجَعِلنَػػاَؾ َعلَػػى َشػػرايَعة  ماا
                                                           

ذػخيعة أو األنبيػاء، مػا جفػت ألنقػسد بػل ألتسػع. فػالحق أقػػؿ يقػؿ الديج السديآ: "ال تطّشػا أّني جفت ألنقس ال  ( (ٕ٘
لكػػع: إّنػػو إلػػى أف تػػدوؿ الدػػساء واألرع ال يػػدوؿ حػػخؼ واحػػج أو نقصػػة واحػػجة مػػغ الذػػخيعة حتػػى يػػتع كػػل شػػيء" انطػػخ 

ذػيخ ـ ويبػجو أّف الدػيج السدػيآ نػادى بيػحا قبػل أف يػؤمخ بالتبٕٜٚٔاإلنجيل لمقجيذ متى شبع دار الشعارؼ فػي القػاىخة، 
 .-صمى هللا عميو وآلو وسمَّع–بالشبّي الخاتع 

( ىػحه القاعػجة مػغ القػاعػج األصػػلّية التػي اختمػف األصػػلّيػف فييػا، وىػي مفّخعػة عػغ إشػكالّية، ْيػخزت حػػؿ مػػا إذا  ٕٙ)
ابقيغ قبػػل بأّيػػة شػػخيعة سػػابقة مػػغ شػػخائع الخسػػل الدػػ -تعػػالى–قػػج تعبَّػػجه هللا  -صػػمى هللا عميػػو وآلػػو وسػػّمع–كػػاف رسػػػؿ هللا 

الشبػة وبعجىا. وقج انقدػع العمسػاء إلػى فػخيقيغ: فخيػق قػاؿ بػحلظ قبػل الشبػػة وفخيػق نفػى ذلػظ قبػل الشبػػة وبعػجىا. وقػج احتػجـ 
الجػػجؿ بػػيغ األصػػػليّيغ فػػي السدػػألة وفػػي مػضػػع الشػػداع فييػػا وفػػي أوجػػو االسػػتجالؿ باألدّلػػة ومشاقذػػاتيع ليػػا. ولعػػل إمػػاـ 

آ شبيعػة السدػألة حيػث أوضػآ "أف ىػحه السدػألة ال يطيػخ ليػا ثسػخة فػي األصػػؿ وال فػي الحخميغ كاف األقػخب فػي تػضػي
( وراجػػػع ٖٕٗ -ٚٔٗ( ومػػػا بعػػػجىا الفقػػػخات )ٙٓ٘الفػػػخوع، بػػػل ىػػػي مسػػػا يجػػػخي مجػػػخى التػػػػاريخ". فػػػانطخ البخىػػػاف ص )

لسحرػػؿ ب(. وىامذشا عمى ا -ٕ٘٘/ٕآ( ونفائذ األصػؿ شخح السحرػؿ كحلظ ) -ٗٛ/ ٖالكاشف عغ السحرػؿ )
( ط الخسالة. وقج حاوؿ القخافيُّ تحخيخ مػضع الشداع في السدألة، فقاؿ: "الذخائُع الستقجمػة ثالثػة أقدػاـ، قدػع لػع ٕ٘ٙ/ٖ)
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أاِولَئاػػَد ال ػػذايَن َىػػَده ا  ا   :مث قولػػو تبػػارؾ وتعػػاذل ،علػػى النبيػػايف -جػػَّ شػػأنو-(، وأمػػا ثنػػاؤه 18
تَػػػداهِ  ػػػَداىاما اقػِ ليفػػػو اباىتػػػدايف  ػػػده مػػػن سػػػبقو مػػػن فػػػ  ينػػػاه مػػػا ذحلػػػران إذ ت  ،(90 نعػػػاـ:)ال فَباها

النبيايف ه تلقي النبوة وال تاب وتبلغيهما للناس وتابيقهػا فػيهم والصػع علػى أذاىػم..إذل غػىل ذلػد 
ػِرَعًة  مػن اذلػد  ادلشػهتؾ بػ  النبيػايف، أمػا الشػرائم فهػي زل ومػة بقولػو تعػاذل  ػن اِم شا لا اػَّا  َجَعِلنَػا ما

َهاًجا نػِ ة اليت غليف أف  تتصف ابلوصػاؼ مث ابستيفايف خصائ  الشريعة العادلي  (. 48)ادلائدة:   َوما
يػ التالية  داونَػوا َمِ تاػواًب عانػَدىاِم ها التػ ػِورَاةا َواإلاصلِا َّا ََيِماػراىام ال ذايَن يَػت باعاوَف الر ساوَؿ الن ػاا  الامااػي  ال ػذا  غلَا

َهػػػاىاِم َعػػػنا اِلمانَ ػػػ ِلَمِعػػػراوؼا َويَػنػِ َػػػرااـا َعلَػػػِيهاما اخِلََبلئاػػػَ  َوَيَ ػػػما َعػػػنػِهاِم إاِصػػػَرىاِم ابا را َوػلااػػػَّ  ذَلاػػػما الا ياابَػػػاتا َوػلا
نػزاَؿ َمَعػوا أاِولَئاػَد ىاػما َواَلِغَ َؿ ال يتا حَلاَنِل َعَلِيهاِم فَال ذايَن آَمناوِا باوا َوَعز راوها َوَنَصراوها َواتػ بَػعاواِ الن وَر ال ذاَ  أا 

 وىذه أوصاوؼ ا صلدىا حلاملة ه الشريعة العتيقة!!  (.157:  )العراؼ  ِلماِفلاحاوفَ ا
 
 ؟وظيفة النسخما ىي   

بش َّ الدؿ الذ  دار حولو النس  قدؽلاً وحديثاً جدؿ دل "يتحرر فيو موضم النزاع" إف  
ما أورده  وف مثا أورده اللغوي  وقد مر بنا ما  . ًة فيما يتعلق  قيقتوخاص   ،وفحلما يقوؿ الصولي  دقيق  

 أىَّ ااصا ح ه بياف  معناه.
 ة النسػػ ابً ه بيػػاف وظيفػػااضػػار  أقػػَّا أىػػَّ ااصػػا ح مػػن علمػػايف القػػرآف والصػػولي اا ن  ػػودل ي

وىػػػو ينهتػػػر ه  التعػػػارض القػػػائم ه ذىػػػن اجملتهػػػد رفػػػما  تػػػومػػػنهم ه بيػػػاف  حقيقتػػػو. فػػػعذا حلانػػػل وظيف

                                                                                                                                                                                

لعجـ الرػحة فػي  --نعمسو إال مغ كتبيع، ونقل مغ أخبارىع، وىحا ال خالؼ في أف التكميف ال يقع بو عميشا وال عميو 
ى التكميػف بػو، وىػػ مػا عمَّسشػا شػخعشا أّنػو كػاف شػخًعا ليػع، وُأمخنػا فػي شػخعشا بسثمػو، كقػلػو الشقل. وقدع انعقج اإِلجسػاع عمػ

( مغ سػرة "السائجة" )قمت: "إف القرػاص لػع يثبػت فػي شػخيعتشا ٘ٗاآلية ) َوَكَتْبَشا َعَمْيِيْع ِفيَيا َأفَّ الشَّْفَذ ِبالشَّْفذِ  تعالى: 
 رة البقخة(.بيحه اآلية، بل ثبت في آية القراص مغ سػ 

وقدع ثبت أنو مغ شخعيع بشقل شخيعتشا، ولع نؤمخ بو، فيحا ىػ مػضػع الخػالؼ: كقػلػو تعػالى حكايػة عػغ شػعيب عميػو 
ػػي ُأِريػػُج َأْف ُأنِكَحػػَظ ِإْحػػَجى اْبَشتَػػيَّ َىػػاَتْيغِ  الدػػالـ أنَّػػو قػػاؿ لسػسػػى عميػػو الدػػالـ:  ( مػػغ سػػػرة "القرػػز" ٕٚاآليػػة )  ِإنِّ

فيػل ندػتشج نحػغ فػي شػخعشا إليػو؟ فػإف جػازىػا مختمػف فيػو بػيغ العمسػاء، وكػحلظ قػلػو تعػالى حكايػة عػغ ترخيآ باإِلجارة 
ىػحا -( مػغ سػػرة "يػسػف"، ىػل ندػتجؿ بػو عمػى جػػاز الكفالػة؟ ٕٚ، اآليػة )َوَأَنػْا ِبػِو َزِعػيٌع  السشادي فػي قرػة يػسػف: 

غ الخػػالؼ شػػخشاف: ثبػتػػو فػػي شػػخعشا، وعػػجـ ورود القدػػع ىػػػ مػػػشغ الخػػالؼ، والقدػػساف األوالف مجسػػع عمييسػػا، فمسػػػش
شػػخعشا باقتزػػائو مشػػػا، فستػػى انخػػـخ أحػػػج الذػػخشيغ انتفػػػى الخػػالؼ إجساًعػػا عمػػػى الشفػػي أو عمػػى الثبػػػػت". أ. ىػػػ. فخاجػػػع 

 (ٕ٘ٚ/ ٖب(. والسحرػؿ ) -آ -ٖٙ٘/ ٕالشفائذ )
ثُػعَّ  (، وقػلػو تعػالى: ٛٗ) ا ِمػشُكْع ِشػْخَعًة َوِمْشَياًجػاِلُكػلٍّ َجَعْمَشػ قمت: إف سػرة السائجة قج حدست ىحا األمخ بقػلو تعالى: 

َغ اأْلَْمِخ َفاتَِّبْعَيا  وعميشا الػقػؼ عشجما جاء القخآف السجيج بو.  َجَعْمَشاَؾ َعَمى َشِخيَعٍة مِّ
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ة الػيت يسػت دمها ه التعامػَّ مػم الػنا ، دوات اجملتهد ووسػائلو ادلنهيي ػة تتعلق َّيفهذه ق يا  ،دليل 
قاصرة عن إدراؾ معاين النصوص ه سياقا ا ال لياة والزئياة، وه وحد ا  اجملتهد فعذا حلانل وسائَّ

 أفة، ولػػػي  لػػػو يعيػػػد النهتػػػر ه تلػػػد الوسػػػائَّ والدوات ادلنهيي ػػػ فقهػػػا، فػػػذلد يعػػػه أف  عليػػػو أوتفر  
قبػَّ بنػايف ادلػنهب و  النا  قبَّ "المػم بػ  القػرايفت " مػن انحيػة،ه م ة ابلتح   و الذىني  جل إش اليت  يعا

، فتحميػػَّ اخلاػػاب مشػػ لة مػػن انحيػػة أخػػره حلػػوينا مثػػَّ القػػرآف اجمليػػد  خاػػابادل ئػػم للتعامػػَّ مػػم 
 وة".اجملتهد ادلنهيي ة أمر غىل معقوؿ منهييااً وا يستقيم مم واجيف "الت وة حق الت 

فيناقش المر -سبحانو وتعاذل  -ف  من حق اجملتهد والباح  أف يلتفل إذل صفات البارئ إ
 – هللا ىزلػاؿ علػ ايفا والبػدَ  –، مػث ً  –"دايفا إذل "البَػ –علػي حلثر ػا –من زاويػة أف  مػلؿ معػاين النسػ  

  ييف.حا تو علماً ب َّ شإل - تعاذل
أناػػػػػو موجػػػػػو إذل بشػػػػػر  إا - تبػػػػػارؾ تعػػػػػاذل -صػػػػػدر عػػػػػن هللا  إف" و اػػػػػاب"اخلومػػػػػن زاويػػػػػة أف  

، مػػا يصػػلي  سػػيف أنهتػػار اجملتهػػدين ه وقػػل وه واقػػم زلػػداد ه زمانػػو وم انػػو ف ه حلػػوف،مسػػت لَ 
 ه وقل آخر . –حلما ىو ه ذلد الفهم  -قد ا يصلي 

 إلذليلعَّ اة بش َّ عاـ زل ـو ابة والبيئيا ة واإلنسانيا ة وادل انيا باتو الزمانيا والواقم ب َّ مرحل  
 .اؿس وف  وعدـ ال - "ةالصىلورة التارؼلي  " - والسنن ومنها

 
 :منافاة النسخ خلصائص اخلطاب القرآين  

ذاتو، وابد من  القرآينا  اابفهم  بيعة اخلب - إضافة إذل ذلد -وىنا صلد أنفسنا ماالب  
متها ه مقداا صوص الخره و ال تاب ال رًن" وحلَّ النا  خاابإدراؾ الفروؽ ب َّ أنواعها ب  "

 .ادلاهارة" السن ة النبوياة"
متحػػد   بػػو مػػم ثبػػوت العيػػز عػػن ااسػػتيابة مالػػق و  –حلػػ ـ هللا تعػػاذل - القػػرآين   اػػابفاخل
ومعرفػة خصػائ  اخلاػاب القػرآينا وأسػاليبو حلفيلػة حنػم القػوؿ  عديػدةالخصائصػو للقرآف و  للتحد .ا 

 َيتيػو البا ػػَّ بػ  يديػػو وا مػن خلفػػو، وعصػػمة ابلػواز العقلػػيا والوقػوع الشػػرعيا ه خاػاب إذلػػى ا
ىػػػذا ال تػػػاب، وحلونػػػو معػػػاداً لل ػػػوف وحرحلتػػػو، مسػػػتوعًيا ل ػػػَّ تصػػػاريف تلػػػد احلرحلػػػة، تشػػػبو آايتػػػو 
وحللماتػو وحروفػػو ه مواقعهػػا منػػو مواقػػم النيػػـو ه السػػمايف  يػػ  لػػو غػػىلاا موقػػم صلػػم واحػػد، أو خػػرج 

ختَّ نهتاـ اجملموعة حللاو. وحلذلد مواقػم "صلػـو القػرآف" منػو عن مداره، أو ا ذ لنفسو مدارًا مغايرًا ا
وآايتو وحللماتو وحروفو. وح  ن حظ ىذا فعن نا ا نسػتايم قبػوؿ إعمػاؿ "نهترياػة النسػ " ه القػرآف 
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الػػيت يهتهػػر إدراحلهػػا وأتمالهػػا –العزيػػز اجمليػػد. ولػػذلد حلػػاف ابػػد مػػن بيػػاف بعػػ  أىػػم ىػػذه اخلصػػائ  
 ىذه النهتري ة، وإم اف إعماذلا ه ىذا ال تاب ال رًن. بعناية غرابة القوؿ بصحاة

 ومن ب  اخلصائ  القرآني ة اليت ابد من استح ارىا: 
تعػددت آايتػو وسػوره وأجػزاؤه وأحزابػو   إفو  -الػيت بعػَّ مػن القػرآف  :  اابة للالوحدة البنائي   .1

حلمػػا عػػع أبػػو علػػيا الفارسػػي  –حلال لمػػة الواحػػدة 
ة حلمػػا عػػع د. وليػػد أو حلالملػػة الواحػػد ( 27)

تعػارض أو  حتيػَّ إم ػاف  قيػاـ أ ا  آفللقػر " ة الوحػدة البنائي ػ" وه سائر الحواؿ فػعف   ،(28)منىل
 "النسػ ة "نهترياػتناق  أو اانم أو معاندة ب  آايتو، ولذلد فعف   ىذه الوحدة مانعػة مػن قبوؿ

هػػم إا إذا اللا  .ةالن بوي ػػة ادلاهػػرا  أو بينهػػا وبػػ  السػػن ة العزيػػز،تلػػد ادلعػػاين بػػ  آ  ال تػػاب  ػػَّ ب
أردان حعْ "النس "، ذلد ادلعْ الواسم الف فاض الذ  حلاف  معروفاً ه القرف الوؿ اذليػر  

لو من حػاؿ إذل حػاؿ سػوايف بفهػم مسػتيد يوىو نقَّ معْ ا ية أو حتو  ،وشار من القرف الثاين
أو بيػاف  اجملمػَّ أو ع ػ   ،يػد ادلالػقأو تقي ،أو بت صػي  العػاـ ،عنػو ت شاف الػنا  القػرآينا 

 . ذلد

وف وادلفساروف وعلمايف القرآف "للنس " بعد تلد أما ادلعاين اليت أعااىا الفقهايف والصوليا 
 ، دلا ستالم عليو قريبا .الفهتة فمعاذ هللا أف ننسيف إذل القرآف وقوع شئ منو فيو

ا ت وة إ    أو أد ا، أ ا ن ا لغو ا ف  قرايفة القرآف ليسل مثَّ قرايفة إ المم ب  القرايفت : .2
مالوب أف ت وف "حق الت وة"، فعذا دل يقرأ القرآف ابلاريقة اليت أامر الناس أف يقرؤه  ا 

ه ا ايت  وت وتو حق الت وة ت وف بقرايفتو وفق التوجيو اإلذليا  ه،وأضاعو فيو  وا فقد فرا 
ِسما  اخلم  الوذل من سورة "العلق"  نَساَف 96/1َربااَد ال ذا  َخَلَق }اقػِرَِأ ابا { َخَلَق اإِلا

ِلَقَلما }96/3{ اقػِرَِأ َوَرب َد اِلَحِلَرـا }96/2ماِن َعَلق  } { َعل َم 96/4{ ال ذا  َعل َم ابا
نَساَف َما دلَِ يَػِعَلِم   (5-1)العلق : اإِلا

                                                           

فاسػػتػششيا،  ، ولػػج بفدػػا وقػػجـ بغػػجاد الشحػػػيّ  القارسػػيّ  أبػػػ عمػػيّ  الحدػػغ بػػغ أحسػػج بػػغ عبػػج الغفػػار بػػغ سػػميساف،( ىػػػ ٕٚ)
ة لػع يدػبق إلػى شوصػشف كتبػا عجيبػة حدػ ىػ فػؽ السبػخد وأعمػع مشػو، وعمت مشدلتو في الشحػ حتى قاؿ قـػ مغ تالمحتو:

بػغ عيدػى الذػيخازي وغيخىسػا، ومػغ  وعمػيّ  حػحاؽ مثػل عثسػاف بػغ جشػيِّ  تالمػحةواشتيخ ذكػخه فػي اآلفػاؽ وبػخع لػو  . مثميا
ػػمرػػشفاتو اإليزػػاح فػػي الشحػػػ وكتػػاب السقرػػ فػػي يػػـػ األحػػج الدػػابع  تػػػفي ة فػػي عمػػل القػػخآات،ػر والسسػػجود وكتػػاب الحجَّ

 (ٕ٘ٚ/ٚ)تاريخ بغجاد  . انطخة سبع وسبعيغ وثالث مائةشعذخ مغ شيخ ربيع األوؿ س

وقػػج شبعشػػا ونذػػخنا دراسػػة كاممػػة عػػغ "الػحػػجة البشائيػػة" قامػػت  "الػػّشز القخآنػػّي: مػػغ الجسمػػة إلػػى العػػالع"فػػي كتابػػو   (ٕٛ)
 وتػزيعيا مكتبة الذخوؽ في القاىخة.بشذخىا 
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وي وف القرآف ىو  ،-وحللا –فهما قرايفهللاف: إحداعلا ابسم هللا اخلالق ه اخللق وال وف  .3
وينع   فهم حلَّ  القائد واذلاد  ابسم هللا ه قرايفة ىذا ال وف، فيفهم حلَّ منهما اب خر،

 الخر. ىمنهما عل
ؽ عليها وقرايفة يقود اإلنساف  فيها وىو يقرأ حلَّ ما تراحلم من علـو ومعارؼ وخعات ليصدا 

 .(29)اة وا ت يم ىبايفً القرآف ابلقرآف، ويهيمن عليها بو ف  تتبعثر جهود البشريا  قارئ
 ا علي اف القرآف اجمليد ح  تافهم الفهم السليم، ويستع ة من خواصا د أو اخلاصي  وىذا احملداا 

لن غلد القارئ ه ىذا القرآف ما ؽل ن أف يقوده إذل القوؿ ابلنس  ه مفهومو  " ق الت وة"القياـ 
 ادلتأخرين. هالشائم لد
آخػر غػىل ىػذا ال تػاب ال ػوينا الوحيػد  خاػاب صػف  ػا أ ا أماـ ىػذه اخلصػائ  الػيت ا يت  و 
وقػػػػػادر علػػػػػي  ،ومسػػػػػتوعيف ذلمػػػػا ف  القػػػػرآف معػػػػػادؿ موضػػػػػوعيا لل ػػػػوف وحرحلتػػػػػو،إنقػػػػػوؿ: أف ؽل ننػػػػا 

اً قػػاً مباشػػراً وهللاماػػ صائصػػو ادلػػذحلورة ا يتعلػػق تعل   اخلاػػابلف  ىػػذا  "،ةالصػػىلورة التارؼلي ػػ"اسػػتيعاب 
 ة جزئياة، بَّ يستوعبها ويتياوزىا.ة إش الي  َّييا ( 30)وانشباً 

ويقف عندىا قد ا يره احلبَّ الذ   -وحدىا - "ااستيعاب"وح  ينهتر اجملتهد ه مرحلة 
م أف  النا  قد وقف عند مرحلة ، وابلتارل فقد يتوى  "التياوز"إذل مرحلة اخلااب  يشدا 

َوتَػَره الِاَباَؿ حَتَِسبػاَها  السحاب إنانا ننهتر إذل الباؿ فنحسبها جامدة وىي ار مر  "،ااستيعاب"
َدًة َوىاَى َاار  َمر  الس َحابا   ( .88)النمَّ:  َجاما

إناػػو ؽلػػر عليػػو حقػػدار مػػا  ،ا يسػػ ن الزئػػيا وا ينشػػيف بػػو القػػرآين   خلاػػابايت ػػي أف  وى ػػذا 
 ،يساعده علػي فهمػو "لت وةا حق  " والت وة لقرايفة أو القائم ابيلقي ضويفاً ب  يد  اجملتهد أو التارل

وىنػػاؾ خصػػائ  قرآني ػػة أخػػره عديػػدة ابػػد للتػػارل مػػن  مث ينالػػق إذل غايتػػو ادلمتػػدة إذل يػػـو الػػدين
 .تتبعها، والعناية  ا، واستح ارىا على الدواـ

 
 حركة الزمن:على نفتاح الالقرآين على اقدرة اخلطاب 

اخلاػػػاب القػػػرآين منفػػػتي علػػػى حرحلػػػة أف   –عنػػػد التعامػػػَّ مػػػم القػػػرآف اجمليػػػد  –وحػػػ  نػػػدرؾ 
الزمػػػاف، وأن ػػػو ذو قػػػدرة خارقػػػة معيػػػزة علػػػى اسػػػتيعاب تلػػػد احلرحلػػػة وباوزىػػػا، فعن نػػػا لػػػن صلػػػد أنفسػػػنا 

                                                           

مكتبة )دار الذخوؽ  ولسديج مغ التفاصيل يسكغ الخجػع إلى رسالتشا السصبػعة في القاىخة "الجسع بيغ القخاءتيغ". ( (ٜٕ
) 

 (ٕٙٙ/ٗناشبا أي متعمقا مع إفادة مديج مغ القػة في ذلظ التعمق . تاج العخوس ) ( (ٖٓ
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ف  نػزوؿ م ارااين للقوؿ ابلنس ، أو م حهتة تواري  النػزوؿ، أو أسػبابو فيمػا يتيػاوز ااسػتئناس. وإ
د النيػػـو القرآني ػػة ببيئػػة ذلػػد العصػػر، بػػَّ لت ػػوين ه عصػػر النػػزوؿ دل ي ػػن لػػربه تلػػ مػػاً القػػرآف مني  

َّ ثاػػؽل "المػػة القاػػيف النمػػوذج"  ػػا وابػػراز معػػادل مػػنهب الت ػػوين دوف تقييػػد بػػذلد الواقػػم ادلبػػارؾ فهػػو
، فيسػػتيقن ه عصػػر النبػػواة ومػػا بعػػده علػػى حرحلػػة الػػزمن القػػدرة ادلالقػػة علػػى انفتػػاح اخلاػػاب القػػرآينا 

  يستعصػػي عليػو سػػؤاؿ، وا فػ ،علػػى علمػوهللا لو فصاػ  نػػور وحلتػاب،و قػػد جػايفىم مػن هللاادلؤمنػوف أناػ
َّ قػدرة ثاػؽل ييف حلمػا أناػوفهو تبيػاف  ل ػَّ شػ ،أو يفرزه الواقم إش اؿ َييت بو الوقل، يتوقف عند أ ا 
وتغىلًىػػا وصػػىلور ا داخػػَّ حرحلػػة الػػزمن  علػػى اانفتػػاح علػػى حرحلػػة الفعػػَّ اإلنسػػاينا  اخلاػػاب القػػرآينا 

يتشػػ َّ ذلػػد الفعػػَّ وفقػػاً  ،: فاخلاػػاب القػػرآينا فعػػَّ قػػورلا مػػؤثار ه فعػػَّ هللارؼلػػيا اوزىػػاوب واسػػتيعا ا
وقػػد ؼلتلػػف مػػم  ،ةللحهتػػة هللارؼلياػػة معيانػػة قػػد يتفػػق وَيتلػػف مػػم بعػػ  عناصػػر تلػػد اللحهتػػة التارؼلي ػػ

بفاعلياػػػة وإح ػػػاـ يعمػػػَّ علػػػى جػػػذب واسػػػتقااب  بعػػػ  عناصػػػر أخػػػره، فيسػػػتمر اخلاػػػاب القػػػرآين  
 :، منهاوسائَّحيموعة من الؼ بتدرج متقن إذل رلاؿ اائت ؼ معو، عناصر ااخت 

ادلتحدااية، ادلعيزة دوف السماح بتحو ؿ الزماف أو ادل اف  إذل عائق يقلااَّ  ةاًجة الب غيا احمل .1
 من قوة التحداا  أو اإلعياز أو يشد اخلااب إليو َّي ا وتؽ.

وقدرتو الفذاة على  الداخليا القرآينا  ابأتحليد استيابة بع  الوقائم ادلت ررة دلناق اخلا .2
 .استيعا ا

بقام النهتر عن مرجعي ة  زلَّ النموذج السائد ِف الواقم حتَّ   متفوقة ةاقهتاح بدائَّ عملي   .3
 .ذلد النموذج 

الزمن وآليااتو التارؼلياة ِف حللياتو الشاملة حرحلة من احتوايف وبذلد يتم ن اخلااب القرآينا 
(31).  

 
 :اخلطاب القرآين  ة اسرتاتيجيَّ 
حلانل ثقافة قد تش لل عع قروف وأجياؿ، والواقم   ف  الثقافة السائدة ِف اجملتمم الاىليا إ

ياً، ل ن سا اً ونفعقليا  ة اإلنساف  الاىليا ش صيا  لالذه صاغتو تلد الثقافة وصاغها قد ش ال
ا على  –ادلنا قة  حلما يقوؿ  -اً: فهو تش  َّا قائم على تصورات َّ دل ي ن  ائيا ىذا التش   
لذلد فما دامل ادلياه راحلدة  ،(32الاثية: ) إاف ن هتان  إاا  ظَنااً َوَما ضَلِنا حااِستَػِيقاناَ   تصديقات

"، ول ناو حيرد أف تتعرض تلد التصورات يشعر الاىليا ب رورة البح  عن "بديَّ ثقاها  لنف

                                                           

 .وما بعجىا (ٚٔ)الجسمة إلى العالع" الفرل األوؿ، ص قارف مع "الّشز القخآنّي: مغ ( (ٖٔ
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وتلد  الع قة ب  عقلي ة ونفسي ة الاىليا  تعز وجوه ىشاشة -مهما حلاف  نوعو  -اختبار 
  اليت ػلملها. التصورات
ايً تو، بَّ حلاف  حتدا " دل ي ن رلرد اختبار لعقلي ة العرً  الاىليا ونفسيا "اخلااب القرآين  لعَّ و 

فلم يعد يغه عنو شيئاً إعراضو عن  –ة الاىلية حللها ىائ ً فرض عليو مناقشة ادلنهتومة القيمي  
 عنو. أو عدـ استماعو لو، أو لغوه فيو أو صما أذنيو وإغ ؽ قلبو وغ  عينيو ،رآفالق

حلَّ تلد احلييف. ولد أف تتصور "اخلااب   اؽو خااب ػلمَّ قدرة ىائلة على اخهت إذ أنا 
أو فارساً حلامَّ الفروسًية ػلاوؿ اخهتاؽ حصن حص  مصمل ليصَّ  راً،االقرآينا" ىنا مقات ً مغو 
ذلد اإلنساف  الذ  جعَّ من نفسو حصناً للياىلية، فهو يست دـ حلَّ اف إذل عقَّ ونف  ووجد
ة ااخهتاؽ، حلما أناو يستغَّ حلَّ عدىا مسبقا للقياـ بعملي  أواليت ىَيأىا هللا و  ،الوسائَّ ادلتاحة لديو

ة دقيقة ة ليصَّ إذل ما يريد؛ وىنا بد نفسد أماـ خاة إسهتاتيييا ثغرة أو فرجة أو نقاة ىشا 
 –ح  بلوغ الغاية  –ومعادل سياساتو ادلرحلياة  ،ه ِف غاية الدقة تبدو لد غايتواا وسل ،وزل مة

ا ا تنم إاا عن ولذلد فعنا  و ح  تبدو للقارئ بع  التعارضات ادلوىومة على ساي اخلااب فع ا
إذل  َّ بويشق  ريقو حام ً ادلعْ الذ  ةا ( 32)ة اليت ؽلر اخلااب  ا وىو بيعة "اجملاوزات ادلرحليا 

 -ات التمهيدية وىو يقـو ابلعمليا  –ونفسو ووجدانو" واخلااب يهيئ ادل اَ يف  يفا عقَّ ادل ا َ 
ة مم ذاتو من خ ؿ ة مواجهة إغلابيا عملي  ه حملاوات ااقتحاـ إلدخاؿ ادل اَ يف ابدئ ذ  بديف 

 يق ىدف :دة ادلستقرة ِف نف  ادل ا يف لتحقدة مم بع  احلقائق اليا ة وجيا عقد ع قة إغلابيا 
ز ادلعاده إذل دائرة من دائرة الصراع والتحف   يفا : حتييد ذلد الانيف واخلروج ابدل ا َ الوؿ

ذلـز  يفا ة ِف ادل ا َ َّ عنصر القو  يد ذلد الانيف الذه ؽلثاا حياحلوار، وااستعداد للتفاىم، مث لت
لده النبيايف بداً وىنا نستايم أف نفهم درجة السموا ه مفهـو "اإلص ح"  ،عنصر ال عف فيو

 واإلنق ب وما إليها . من مفاىيم التغيىل والثورة
وتصوراً بدي ً  وشريعة بديلة، ـ عقيدة بديلةو يقداا :  أف  اخلااب القرآين يدرؾ ااماً أنا الثاين

"ينحاز على مستوه  - تو ه حتقيق ذلدوىو ؽلارس اسهتاتييي   -و وثقافة بديلة..اخل، ول ن  
 لقيمة إذل عدد من القيم الراس ة ه الثقافة اليت يعمَّ على إص حها وتقدًن البديَّادلوضوع وا

ِف  -ة إذل ال ـر والشياعة والمانة والغىلة وصلدة ال عيف، ويندد عنها حلاضليازه ه احلالة العربيا 
اف بقيم أخره حلالصلف والتفاخر اب ابيف وااعتداد بسلاة ادلاؿ وااسهتقاؽ وإدم - الوقل ذاتو
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وىنا َيخذ القرآف بيد ادل ا يف ليعلي  ،(33)اً"الشراب وادلقامرة والنهتر إذل ادلرأة بوصفها سللوقاً دونيا 
ويستع  بو على جعَّ ىذا اإلنساف  حواجهة ذاتو،  ادلنسيم مم فارتو فيو، الانيف اإلغلا ا 

البدائَّ ال  جايف  وقبوؿ ،ػلاورىا وغلادذلا ليصَّ إذل مستوه رف  الانيف السيئ الذه حلاف  عليو
وىو يعمَّ على استقااب عناصر ااخت ؼ معو إذل رلاؿ  –واخلااب  ، ا اخلااب القرآينا 

 -حلذلد–اائت ؼ ابلوسائَّ الث ثة اليت مر ذحلرىا يدرؾ أناو مااليف 
 ذا اخلااب، والثقة حصدري تو  يف إلغلاد ااستعداد للقناعة لديوإبثبات حيياتو للم ا َ  .1

 ل ىتماـ  ذا اخلااب الديد لده ادل ا يف، وفتي قوه الوعي اإلذلياةومرجعي تو 
 .واإلنفتاح عليو، وليسمي ح الاة بشاشتو القليف

مستفيدا من أحلثر عوامَّ  قها على شرعياة ادلوروث واستقرارهثبات تفو  إبَّ و  ،إبثبات شرعيتاو .2
 .اذلدـ والبنايف فاعلية وأتثىلًا ه الوعي اإلنساينا 

 ذحلرانىا فيما سبق على إزالة عقبة اخلوؼ من الفراغ أو يتد تقدًن البدائَّ الوىنا يساع .3
 اخلوؼ من اجملهوؿ. 

يف ب رورة نهتره حلما أف  اخلااب الديد ابد أف ي وف متفوقاً ليتم ن من إقناع ادل ا َ  .4
اً ه دفم العرب لقرآئتو والنهتر فيو، عام ً ىاما  "القرآف اجمليد "حتد فيو، ولذلد حلاف  

 .(34)وإدراؾ أىم الفوارؽ بينو وب  أ  خااب آخر
 :للقيم واملقاصدكاملة اخلطاب القرآين يبين منظومة  

ور ادل ي ة، وفرض نفسو على إذا حلاف  احملور العقيدها قد حهتي ابىتماـ وترحليز عاَمة السا 
ة فيايفت آايتو دني  قد استأثر ابىتماـ السور وا ايت ادل والنهتمي : فعف   احملور التشريعي-أساليبها 

حلاف  يعمَّ   - ىنا–" ه سياؽ بنايف الماعة ادلؤمنة نواة لألمة القايف ادلسلمة "واخلااب القرآين  
 .ة ه هللاري  الشرائم والقيم ة ال عه لوؿ مر  على تقدًن ادلقاصد الشرعي  

ابل الراس ة َّ قاعدة الثو لتش اا  "القيم احلاحلمة العليابتقدًن " اخلااب القرآين  عْ حلذلد 
ة مم حتقيق مقاصد الشرائم مهما اختلفل ة من ااستيابة حلاجا ا التشريعي  اليت ا ن البشري   –
َّ واايزت الظلاط احلياتي   ت وتنوعل الثقافات واحل ارات،لالبيئ ّا ة ة للبشر لت وف لده البشر  
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الذ  ىو غاية  الفعَّ اإلنساينا  ة ه تقييمنالوسائَّ العادلة والمي - بعد ختم النبوة -على الدواـ 
 التشريم، ومقصده.

وىػو مػم إ  قػو وتعاليػو  ،جانيف من جوانيف النا  القرآين ادلالػق القرآينا  واخلااب التشريعيا 
الينبػػوع الغزيػػر القػػادر علػػى تلبيػػة  اففو بنػػايف منهتومػػة القػػيم وادلقاصػػد لت ػػوف لإلنسػػاوبػػاوزه، واسػػتهد

دل يغفػػػػَّ تنػػػػاوؿ جزئياػػػػات تػػػػنع   عليهػػػػا تلػػػػد القػػػػيم  -ل نػػػػو-احتياجاتػػػػو التشػػػػريعية عػػػػع العصػػػػور 
د لتؤحلااػػ ه،ة مػػن انحيػػة أخػػر وادلقاصػػد بوضػػوح مػػن انحيػػة، وتشػػمَّ سلتلػػف جوانػػيف احلاجػػات احلياتي ػػ

ه اعتبػػاره وىػػو  ة ذلػػذا اخلاػػاب، ولػػذلد فقػػد وضػػم اخلاػػاب القػػرآينا علػػى ت امػػَّ ادلقػػدرة التشػػريعي  
الذ  ورد "اخلااب ، (35)ف " والواقم بعناصره ادل تلفة والسياؽادل ل   يتناوؿ ذلد "حالة ادل ا ب 

 ،وينفصَّ عنػو فيسػتوعيف الواقػم يتفاعَّ اخلااب معو متدرجاً فيتصَّ بو،فا ابلنسبة للواقم ما أف. فيو"
يسػػػتوعبو ويقػػػـو بهتقيتػػػو بػػػَّ  اً  ائياػػػارتبا ػػػا مػػػا يتيػػػاوزه فهػػػو ا ػلػػػَّ فيػػػو وا يػػػرتبه بػػػو  افل نػػػو سػػػرع

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوزه إذل ادلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقبَّ.وتزحليتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مث يت
و يوجػػو إليػػو سػػؤاًا: تلػػد ىػػي يف حلأناػػصػػاؿ احل ػػيم ادلهتقااػػوحػػ  يتصػػَّ اخلاػػاب ابلواقػػم يتصػػَّ بػػو اتاا  

 عليو؟. تعاذلتتياوز نقصد و تمده تستايم التياوب معي، و  أ اا  ذل قيمي وتلد ىي حالتد فع
نَسػػػافا َضػػػعايفاً َوخا  يػػػو ابػػػاه احملػػػيه بااقاتػػػو وقدراتػػػو يف يتا وحػػػ  يتيػػػو إذل ادل ا َػػػ  لاػػػَق اإلا

رات واحمليه بهتروفػو وادلػؤثاا  (37سورة النبيايف: ) خالاَق اإلِنَسافا ماِن َعَيَّ   (  28سورة النسايف: )
 .ف اإلغلا  منها ه مواجهة السلاا و يبدأ بقياس  اقات ىذا اإلنساف  ادل تلفة ليوظاا ف أن   فيو،

وىو  ،التقنيات والسالييف العديدة اليت يعمد إليها مذاتو فنستايم أف نتتب   "السياؽ"أما 
َّ يؤده مهام   ّا حلما أشران   – هبعها ه ثناايوخااو اليت يت   ،توو ه بنايف ادلقاصد والقيم، واسهتاتييي 

نوع من تعارض  -و ؽلارس ذلد حللا  وىو – اخلااب القرآينا  هبدو يوقد  .-إليها فيما تقدـ 
ة والتفاصيَّ ما يزوؿ عند م حهتة ما ذحلران ابلدقا اف ب سرعللوىلة الوذل على ساي اخلاا
 ادلالوبة، وإليد بع  المثلة:

أنفس م  ه تبدوا ماإف و عن الزىر  عن سادل عن ابن عمر أنو ت  ىذه ا ية " افروه سفي
أو  فوه ػلاسب م بو هللا" فدمعل عيناه فبلغ صنيعو ابن عباس فقاؿ: يرحم هللا أاب عبد الرةن، 

اَ ياَ لافا ا  ا نَػِفًسا     -صلى هللا عليو وآلو وسل م  - –د صنم ما صنم أصحاب رسوؿ هللا لق
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إاف َي ان ماان اِم عاِشراوَف َصاباراوَف يَػِغلاباواِ  وه قولو عز وجَّ  ،(36)(286)البقرة :  إاا  واِسَعَها 
ِائَػتَػِ ا  فرض عليهم أف ا يفر رجَّ من عشرة و ا قـو من : سقاؿ ابن عبا( 65)النفاؿ :  ما

َف َخف َف ا  ا َعن اِم ا عليهم فنزلل ا ية الخره  فيهد الناس ذلد وشقا  : عشرة أمثاذلم، وقاؿ
ِائَػتَػِ ا  ِاَئة  َصاباَرة  يَػِغلاباواِ ما ا يفر الرجَّ  ففرض عليهم أ َوَعلاَم َأف  فاي اِم َضِعفاً فَعاف َي ان ماان اِم ماا

ايأَيػ َها ال ذايَن يَفاَمناواِ اتػ قاواِ ا  َ َحق  تػاَقاتاوا "  قتادة عن وروه ، (37)من رجل  وا قـو من مثليهم
قاؿ ( 51وا اوتن إا وأنتم مسلموف")آؿ عمراف:، وهف  يعص وهعيأف ياأ  ( 51)آؿ عمراف:

(، 16التغابن: قاواِ ا  َ َما اِسَتاَِعتاِم َوامِسَعاواِ َوَأ ايعاواِ " )فَاتػ   نس تها ا ية اليت ه التغابن قتادة: 
على السمم والااعة ما استااعوا" –صلى هللا عليو وآلو وسل م  -رسوؿ هللا  واوعليها ابيع

(38)، 
را  : وذحلر قتادة أي اً عن قولو عز وجَّ َمل  (القمار حللو ) َيِسألاوَنَد َعنا اخِلَِمرا َواِلَمِيسا قاَِّ فايها

مئذ، مث أنزؿ هللا و وذمهما ودل ػلرمهما، وىي ذلم ح ؿ ي (،219)البقرة :  إامِث  حَلباىل  َوَمَنافاما لالن اسا 
اَيأَيػ َها ال ذايَن يَفاَمناواِ اَ  : عز وجَّ بعد ذلد ىذه ا ية ه شأف اخلمر، وىي أشد منها فقاؿ

ف اف  الس ر منها حراماً ( 43)النسايف :  َ اَره َح   تَػِعَلماواِ َما تَػقاولاوَف تَػِقَرباواِ الص َلواَة َوأَنتاِم سا 
َا اخِلَِمرا  ف  هللا عز وجَّ أنزؿ ا ية اليت ه سورة ادلائدة فقاؿ إعليهم مث  ََيَيػ َها ال ذايَن آَمناواِ إاظل 

ـا راِج   مااِن عَ  را َواار نَصابا َواار ِزَا َا يارايدا . َمَّا الش ِياَافا فَاِجَتناباوها َلَعل  اِم تػاِفلاحاوَف َواِلَمِيسا إاظل 
را َوَيصاد حلاِم َعن ذاحِلرا ا  ا  َن اما اِلَعَداَوَة َواِلبَػِغَ ليَف ِفا اخِلَِمرا َواِلَمِيسا َوَعنا الص َلواةا الش ِياَافا َأف ياوقاَم بَػيػِ

فيايف حترؽلها ه ىذه ا ية قليلها وحلثىلىا، ما أس ر  (91 – 90 :دة ادلائ) فَػَهَِّ أَنِػتاِم م نتَػهاوَف 
 .(39)منها وما دل يس ر

 
 ؟ دون جلوء إىل القول ابلنسخ كيف نفهم ىذه النصوص

ػػإ ا شلػػا دخلػػو ف  ىػػذه النمػػاذج الػػيت نقلهػػا لنػػا ابػػن الػػوز  وقتػػادة مػػم ح ػػم السػػلف عليهػػا َّي ا
ػػػم احهتػػػوا اانتقػػػاؿ ه الػػػنا  النسػػػ ، ػػػ اِم َأِو  اِفاػػػوها    الوؿ مػػػن حالػػػة " َوإاف تػاِبػػػداواِ َمػػػا ها ل   أَنفاسا

ػِب ام باػوا ا  ا..." ه حػػ  أف  دالػة " اَ ياَ لااػػفا ا  ا نَػِفًسػا إاا  واِسػَعَها.." تػػدؿ علػى أف  احملاسػػبة  ػلاَاسا
 : فبينهما للوىلة الوؿ شايفإف م فيو ودفعو أو إيراده ا ت وف إا على ما يستايم اإلنساف  التح   

                                                           

 ، ط دار الكتب العمسية ببيخوت.ٜٜٜ )ػ الفخج ابغ الجػزي، صبنػاسخ القخآف، أ ( (ٖٙ
 .(ٛٙ)السخجع الدابق، ص   ٖٚ))

 .ٖٛ، ص ٜٜ٘ٔالزامغ، ط مؤسدة الخسالة، بيخوت،  الشاسخ والسشدػخ في كتاب هللا تعالى، تحقيق حاتع ( (ٖٛ
 الشاسخ والسشدػخ، السخجع الدابق.ٜٖ))
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ول ن ح  ينهتر  ،هناؾ تعميم وىنا انتقاؿ إذل الت صي ف تعارض، وضلن ننهتر إذل ساي اخلااب
ي تشػف  على الساي الهتػاىر لل اػاب إذل الواقم وهللاري  النزوؿ، وينهتر إذل ىذا الذ  بدا تعارضاً 

فػػالنا  الوؿ يقػػـو بتحريػػد الواقػػم إبعاػػايف  ةة وهللارؼلي ػػصػػ  وظيفػػة نفسػػي ة واجتماعي ػػأف  ل ػػَّ مػػن النا 
ة جداً حي  يعلي فيو  اقاتو النفسي ة وي اعفها أضعافاً حلثىلة، لف  بدايػة احلرحلػة اإلنساف  دفعة قويا 

ة لتصػػَّ إذل ذرو ػػا ه سػػبيَّ مفتػػوح ا تعهتضػػو عقبػػات ف علػػى ذلػػد وحتتػػاج إذل  اقػػة إضػػافي  تتوق ػػ
هللا ي ابلصدؽ مم ادلالوب ادلتحلاا  اإلنساف  أو النموذج اإلنساينا  ة ه ت وينفتحقق الغاايت القيميا 

حقػق فيػو شػروط تواإلنساف فتواحلياة ة عن ال وف ة التام  واإلحساس ال امَّ ابدلسئولي   مث مم الذات،
 .(40)وإرادة العاايف وادلشارحلة ة،"اخل فة" والفاعلي  

واليت ينبغي أف تسعى اسػت ماذلا  ،نةالوؿ يوضي لد قدراتد اذلائلة وال ام اخلااب فا أف 
 لد الػنا  الثػاين أف  الػزايف ا ينبغػي أف ي ػوف مصػدر قلػق لػد . ه ح  يب اا وتفعيلها  واستيفائها

ه  الوذل يػػةة وأفعالػػد الواقعػػة، ا علػػى خػػوا رؾ، فا و لػػن يتعلػػق إا حعايػػات  اقاتػػد العادياػػلناػػ
ِب ام باوا ا  ا... َوإاف تػاِبداواِ َما ها سورة البقرة  اإلنساف   اقة يف إلع  تجايف أَنفاسا اِم َأِو  اِفاوها ػلاَاسا

تو وبنػػػايف حساسػػػي   واإلحسػػػاس   ػػػوره الػػػدائم إلظلػػػايف ال ػػػمىل الفػػػرد ا  ،-تعػػػاذل  – ادلراقبػػػة هلل علػػػى 
ق ه متعل ػػالثػػاين ليزيػػَّ اللػػب  احلاصػػَّ  اخلاػػابه حػػ  جػػايف  ،(41)د تػػراه"تػػو "اعبػػد هللا حلأناػػوفاعلي  

أىػػػو القػػػدرة والوسػػػم والااقػػػة أـ أمػػػر آخػػػر؟!، وىنػػػا ينتفػػػي التعػػػارض اامػػػاً بػػػ   ،اإلنسػػػاينا  الت ليػػػف
وىػػػو احلػػػذر مػػػن ااسهتسػػػاؿ ه أحاديػػػ  الػػػنف   ،ىػػػاـ فػػػالوؿ سػػػيؤد  إذل غػػػرض تربػػػو ا   ، النص ػػ

يػ َهػا ال ػذايَن آَمناػواِ اتػ قاػواِ ا اَ اَي أَ  وحلػذلد المػر ه قولػو تعػاذل ،ق الػزايفد متعل  وىواجسها، والثاين ػلداا 
فَػػاتػ قاواِ ا  َ َمػػا اِسػػَتاَِعتاِم ( وقولػػو تعػػاذل 51)آؿ عمػػراف: َحػػق  تػاَقاتاػػوا َواَ َااػػوتان  إاا  َوأَنػػتام م ِسػػلاماوَف 

و بنفسػػػد إذل أف  لػػػد قػػػدرتد اذلائلػػػة ه أف تسػػػمفػػػالوذل تبػػػ اا  (16التغػػػابن: ) َوامِسَعاػػػواِ َوَأ ايعاػػػواِ 
دل  اه حػػ  تفػػتي لػػد ا يػػة الثانيػػة ابب المػػَّ واسػػعاً إذ ،فػػ  تعصػػيو - تبػػارؾ وتعػػاذل -تايػػم هللا 

ػػ ي لػد مػا ينبغػي أف تسػػمو تصػَّ إذل تلػد الغايػة، وقعػد بػػد واقعػد دو ػا، أو أف  ا يػة الوذل توضاا
 . وادلمارس قم الفعليا ه ح  تتعامَّ ا ية الثانية مم الوا ،ةإليو ه قدراتد النفسي  

ػػػػػػػػػػن اِم عاِشػػػػػػػػػػراوَف َصػػػػػػػػػػاباراوَف يَػِغلاباػػػػػػػػػػواِ  ومثلػػػػػػػػػػو ؽل ػػػػػػػػػػن أف نفهػػػػػػػػػػم قولػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػاذل ػػػػػػػػػػن ماا إاف َي ا
ػػِائَػتَػِ   ػػِائَػتَػِ ا  ( مث65)النفػػاؿ:ما ِائَػػة  َصػػاباَرة  يَػِغلاباػػواِ ما ػػن اِم ماا ففػػي الوذل بيػػاف للغايػػة   فَػػعاف َي اػػن ماا

                                                           

 ، ومشياجيَّة التعامل مرجر سابق.ٕٙالّشز القخآني، مرجر سابق، ص  ( (ٓٗ
ْسػ -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -َباب ُسَؤاِؿ ِجْبِخيَل الشبػي  كتاب اإليساف  صحيآ البخاري  ( (ٔٗ ْحَدػعػغ اإليسػاف َواإْلِ ـِ َواإْلِ ػاَعِة  افاَل َوِعْمػِع الدَّ

 (.ٓ٘رقع  ٕٚ/ٔ)لو  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -َوبياف  الشبي 
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سعى لتحقيقو وىو شل ن، والثانيػة للتعامػَّ مػم الواقػم اً يا فر ذلد ىدواعتبا اليت ؽل ن الوصوؿ إليها،
ة والػػيت ؽل ػػن أف ترفػػم فيهػػا درجػػة القػػدرة وااسػػتعداد إذل مسػػتوه ال ػػعف ي ػػنه إ ػػار ادلعايػػات ا 

مػم تنبيػو إذل  اقػات حلامنػػة ؽل ػن أف ترفػم الااقػة اإلنسػاني ة إذل أحلثػر مػػن  دوف حلثػىل تػدرييف وإعػداد
 أحسن توظيفها. ذلد ب ثىل إذا

رة ؼلتلف متعل   ق حلَّ منهما عن وأحياان ينهتروف إذل آيت  إحداعلا متقداامة والخره متأخاا
قهما وما يتناوانو، فيتبادر إذل الذىن أف  بينهما تعارضاً يفرض ا خر فيذىيف الهتن إذل وحدة متعل  

 على اجملتهد القوؿ َّيف  أحدعلا انس  وا خر منسوخ.
دة، و ية نة وزلد  ولوف ابلنس  ب  آيت  يروف ارتباط معْ إحداعلا بواقعة معي  أحياانً يقو 

خاذا اِلَعِفَو اىا، ولذلد قاؿ بع هم بنس   ره قولو تعاذلأخره يتياوز معناىا تلد الواقعة ويتعد  
ِلعاِرؼا َوأَِعراض َعنا اِلَاىالا َ   ، ية السيفمنسوخ  حي  قالوا إن و 0 (199:العراؼ ) َوِأماِر ابا

" زل موقولو  ِلعاِرؼا وضلو قوؿ سعيد بن جيبىل ه  ،وذلد من غرائيف مقوائهم ه النس  " َوِأماِر ابا
ىلاً  قولو تعاذل ـَ َعَلى حابااوا ماِس ايناً َويَتايماً َوَأسا ( نس  السيف 8)اإلنساف:  َوياِاعاماوَف الا َعا

 .السىل من ادلشرحل 
ِلعاِرؼا َوأَِعراض َعنا اِلَاىالا َ  واحلق أف  قولو  (199:العراؼ " )تعاذل " خاذا اِلَعِفَو َوِأماِر ابا

دة مم مشرحلي العرب الذين ق بواقعة زلد  وآية السيف تتعل   ،ن  عاـ مفتوح على م ي  الوقائم
أدت إذل صدور  اليتال ثىلة ادلعتعة قة  م وابلسباب عرضل سورة التوبة لسائر التفاصيَّ ادلتعلاا 

حلهذا مم النا  السابق أف ؼلرج من عمومو   ذلد احل م  قهم فقصاره ما ؽل ن أف يفعلو ن ر 
وا على دة، ويهتؾ النا  ه الباقي مفتوحاً مالقاً، وؽل ن استعراض حلَّ ما نصا وإ  قو الواقعة احملد  

م القرآف إذل انس  أثراً يسمي َّيف يقس ادلزعـو نس و وفهمو بش َّ ا يبقي لهتاىر التعارض
 . تفسىل النس م  ه ومنسوخ ح  على مذىيف ادلتقداا 

وقولنا ىذا ا يشىل إذل أ  نوع من أنواع ااستهانة رهود علمائنا السابق ، أو التقليَّ من 
شأف عنايتهم ب َّ ما يتعلق  ذا، فنحن دو م وا شد ه حلَّ علم وف َّ، ول ن و القرآف العهتيم 

رمو عن م نوانتو عع العصور ولسائر الجياؿ لئ  ػلـر جيَّ أو قرف من حلـر ادل نوف ي شف ب 
 حلا ً ظل اد  َىاؤاايفا َوَىاؤاايفا ماِن َعاَليفا َربااَد َوَما حَلاَف َعاَليفا َربااَد زَلِهتاورًاالقرآف وأنواره وعاائو : 

 ( . 20)اإلسرايف : 
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 :؟من أين جاء اخللل
ا إف  القوؿ ابلنس  وأتحليد ه ابلش َّ الذ  نراه لده علمايف القرآف و هرة علمايف الصوؿ إظل 

صلم عن أسباب حلثىلة إضافة إذل ما أشران إليو سابقا، لعَّ من أبرزىا تلد الرواايت اليت سبقل إذل 
الذىاف واستقرت فيها، وانشغلل  ا العقوؿ والقلوب زمنا  وي  ح  صارت مسل مات ضروري ة، 

ن ترديدىا وذحلرىا ح  صارت شهر ا صارفة عن البح  ه صحتها من عدمها . وأحلثر الرواة م
 إضافة إذل أسباب أخره :

، ابعتبارىا زلداادا ة" للقرآف  اجمليدإذل "الوحدة البنائي  بقدر حلاؼ  تعدـ االتفا ا:ذلأو 
شلا و مفر قة، رلزيفا حلأناو أع ايف  قاً،قرايفتو مفر  شاعل و منهاجي اً، بَّ وضعل ه إ ار الف ائَّ، 
ة الزئياة ه الوقائم انصراؼ الذىاف إذل الح اـ الفقهي  ساعد على شيوع ىذا النوع من القرايفة 

وعدـ  الزئيا واانفعاؿ ابدلأثور، ر الفقهيا بدافم من التف    وسيادة الف ر الثنائي التقابليا  الزئياة،
إذل الوقوع ه  - وحلل   –ذلد  وقد قاد ،منهيوبنايف و وزلاولة ال شف عنو مناق القرآف  م حهتة

ألقى على القرآف اجمليد حلثىلاً براثن ىذه ا فة آفة النس ، وحتويَّ" النس " إذل علم من علـو القرآف 
 .من الهت ؿ القااة 

ر ادلتقدموف حتديداً دقيقاً، فلو أف  ادلتأخرين التزموا حا فسا "النس " عدـ حتديد مفهـو  تنيا:
ة لده علمايف القرآف الذ  نشهده ه ىذه الق يا الشديد  ا وقم ذلد ااضاراب"النس " بو دل
 ن. يالفقهايف وادلفسار لده  ومن بعدىم والصولي   
فالنا  الذ   ،فحسيفأو حقيقة ه النقَّ موف "النس " حعْ "النقَّ" عتع ادلتقداا القد  تلثا:

سبقو، إذا حلاف   صيصاً لعاـ أو تقييداً يشىل إذل اانتقاؿ من حالة إذل أخره عدوه انس اً دلا 
يعاً :  ، مثَّ قولو تعاذلدلالق أو بياانً جملمَّ  :وقولو تعاذل( 53)الزمر : إاف  ا  َ يَػِغفارا الذ ناوَب  َا

 إاف  ا  َ اَ يَػِغفارا َأف ياِشَرَؾ باوا : وقولو (116)النسايف :  ََن َوَعماََّ َوإاىناا َلَغف ار  لااَمن هللَاَب َوآم
َاً مثا  اِىَتَده ه ذىن  –اف يرد افيوجد نص   ا يعدو أف -عندىم -فالنس   (82) و : َصاحلا

 حالة،ح م ه  يدؿ على -ابلذات -إحداعلا أو السابق منهما ،على ق ية واحدة -الفقيو 
 ثة اليت تلد احلالة ه إ ار المور الث ذلد احل م، وحتوؿ ه وال حق يدؿ على انتقاؿ عن

ا ية الواحدة، أو تقييد  َّداخ غو ا يدور أحياانً على أدوات الت صي  اللا  ذحلران، فهو أمر لغو ا 
روف لي يفوا إليو ادلعاين اليت جعلتنا ه مقدمة ىذه فيايف ادلتأخاا  ،وبياف  اجملمَّ ه آيت  ادلالق،

، وظهور ف رة م على ذلد اة" ا مصالحاً، وقد شي  نعتع "النس  نهتري   لدراسةا لنهتر الزئيا
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، 240"   وحصر آايت الح اـ بعدد قيَّ:  ،(42)" تناىي النصوص وعدـ تناىي الوقائمومقولة "
فقيَّ: مخسمائة بقدر ا ايت،  ،وحلذلد حصر أحادي  الح اـ "،وقيَّ مخسمائة 340وقيَّ 

 . ..اخل وقيَّ: تسعمائة، وقيَّ ألف ومائة
 وابدل ا ب  ه تلد البيئة .ببيئة النزوؿ القرآف ارتباط ظن  شاع ه إ ار ثقافة ادلأثور  رابعا:

د ا بد   ،وادلالوب تعميم الفهم الذ  وقم للصدر الوؿ ،عصر زمن الرسالةواعتعوا عصر القرآف  
ولعَّ قوؿ الشا ا بعدـ جواز فهم شئ من  وبد د ادل ا بة بو ه حلَّ عصر وقرف،فهم النا  

ةالقروف الث ثة القرآف خارج دائرة فهم    .(43)قد بناه على ذلد التصور وىو تصور فهي نهتر اخلىلاا
 

                                                           

( ىحه السقػلة شاعت وانتذخت في "جيل الفقو"وبيا احتج القائمػف "بحجيَّة القياس" ثع استخسمػا في االحتجاج بيا في ٕٗ)
 لقخآف السصمق" ندبيًَّا و"الػقائع الشدبية الحادثة " مصمقا!!وبحلظ صيَّخوا "ا –كميا  –األدلة السختمف فييل 

قج ناقذشا محىب الذاشبي ىحا في الحمقة الخاصة "بالػحجة البشائية" وىي الحمقة التي نذخت ثالثة في ىحه الدمدمة ( (ٖٗ
 فال نعػد إليو وراجعو ىشاؾ ففيو الكثيخ مغ الفػائج .

فيػي السدػألة التػي   -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -رخ الخسالة بالقخآف الكخيع وبخصاب رسػؿ هللا أما قزية مخاشبة مغ لع يكغ مػلػدا في ع
" وليػػع فػػي ذلػػظ جػػجؿ شػيػػل ال ضػػخورة لػػو لػػػال سػػيصخة بعػػس األفكػػار  عخفػػت عشػػج األصػػػلييغ بسدػػألة "تكميػػف السعػػجـو

غيخ مؤىَّل لمتكميف، والخمػ  بػيغ تعّمػق  وعجـ جػاز تكميف مغ ىػ ،ووجػب األصمآ الكالميَّة مثل قزية الحدغ والقبآ،
، بػيغ التعّمػق  –كػحلظ  -وبسػا ال يتشاولػو العسػـػ ومػغ ال يتشاولػو، وخمػ  الػبعس  ومغ يتشاولػو، الخصاب بسا يتشاولو العسـػ

فاء التّشجيدي الحي يخاد بو إنجاز الفعل أو القياـ بو ساعة الخصاب بو، وبػيغ ضػخورة القيػاـ بػو عشػج تػػافخ شػخوشو، واسػتي
َوِإْذ َأَخَح  العيج مغ البذخ وىع في "عالع الحر " بقػلو تعالى " -تبارؾ وتعالى  –السكمَّف بو لذخوط اإلنجاز، وقج أخح هللا 

يَّػَتُيْع َوَأْشػَيَجُىْع َعَمػى َأنُفِدػِيْع َأَلْدػَت ِبػَخبُِّكْع َقػاُلػْا َبَمػى  ـَ ِمػغ ُضُيػػِرِىْع ُذرِّ ا ُكشَّػا نَّػإَتُقػُلػػْا َيػْػـَ اْلِقَياَمػِة  فق أَشػِيْجنَ َربَُّظ ِمغ َبِشػىَءاَد
ػػغ َبْعػػِجِىْع َأَفُتْيِمُكَشػػا ِبَسػػا َفَعػػَل اْلُسْبِصُمػػػَف إَأْو َتُقػُلػػػْا . َعػػْغ َىػػَحا َغػػاِفِميَغ  يَّػػًة مِّ ") األعػػخاؼ: نَسػػق َأْشػػَخَؾ َءاَباُؤَنػػا ِمػػغ َقْبػػُل َوُكشَّػػا ُذرِّ

مبذخ وىع في حالة ال يسكغ أف يتعّمق بيا الخصاب تعّمقا تشجّيديا ل –عالى سبحانو وت –( وىػ خصاب مشو  ٖٚٔ – ٕٚٔ
يقتزي القياـ بالفعل حيغ الخصاب، ولكشو يرػجؽ عميػو أنَّػو خصػاب مدػتػؼ لكػل أركػاف الخصػاب لسخاَشػب مؤّىػل لمفيػع 

خ بػػو عشػػجما يرػػبآ قػػادرا عمػػى إنجػػاز مػػا فيسػػو، بفعػػل السخاشػػب تعّمقػػا  -آنػػحاؾ  -بحيػػث يتعمػػق الخصػػاب  واإلدراؾ ليػػحكَّ
 "تشجّيديا"، بعج أف تعمق بو تعمًُّقا صمػحّيًا.

" َوَمػق َأْرَسػْمَشاَؾ ِإالَّ َكقفَّػًة لِّمشَّػاِس َبِذػيخًا َوَنػِحيخًا  سا أفَّ نرػص الكتاب والدشَّة متزافخة عمى عسـػ ىػحه الخسػالة وشػسػليا "ك
ػػى َرُسػػػُؿ َّللاَِّ ( "ٕٛ)سػػبأ:  " )األنعػػاـ: ِإْف ُىػػَػ ِإالَّ ِذْكػػَخى ِلْمَعػػاَلِسيَغ ( " ٛ٘ٔ" ) األعػػخاؼ:  ِإَلػػْيُكْع َجِسيًعػػا ُقػػْل ياَأيَُّيػػا الشَّػػاُس ِإنِّ
( والعػالسػف شػاممة لسػغ كػػانػا فػي عيػج الخسػػالة ووقػت تمقػي الخصػاب ولمػػحيغ يػأتػف مػغ بعػػجىع ويشػجرجػف تحػت ىػػحا  ٜٓ

أنفقػػا كثيػخا مػغ الػقػت والجيػج فػي مشاقذػة ىػحا األمػخ أفَّ ال السفيـػ إلػى يػـػ الػجيغ، وقػج كػاف  فػي مقػجور العمسػاء الػحيغ 
، وتحجيج  يأسخوا أنفديع في السدائل التي جخىع إلييا الججؿ الكالميِّ مثل مدألة الحدغ والقبآ، ومفاىيع الذيئ، والسعجـو

لعقػيع ويسكشػػظ مخاجعػػة مقػػالت الػجػػػد ومػا إلػػى ذلػػظ بػالصخؽ التػػي فعمػىػا ليػػػفخوا عمػػى أنفدػيع وعمػػى األمػة ذلػػظ الجػػجؿ ا
( ومػػػا بعػػػجىا فدػػػتجج تمخيرػػػا وافيػػػا ودقيقػػػا ، ومشاقذػػػة  ٘٘/ٕالسدػػػألة بتفاصػػػيميا وبتعميقشػػػا عمييػػػا بيػػػامر السحرػػػػؿ) 

 مدتفيزة كتبشاىا ليحه السدألة . فاحخص عمى االشالع عمييا ىشاؾ .
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 اإلسراف يف دعاوى النسخ:
ه دعاوه النس  إسرافاً جاوز احلدود، وال اتبوف ه علـو القرآف  وفلصولي  ا لقد أسرؼ

 دعاوه، من وتباروا ه بنايف دعائمو وأرحلانو، ولعَّ بع هم حلاف  يتحره ما يزيد بو على سابقيو
 يتباروف فيو ويتسابقوف إليو. وحلأناو نوع من ااجتهاد وال شف العلمياا 

ونهترة سريعة على إحصايف لق ااي النس  ه بع  حلتيف ىذا الفن وال تيف اليت تتناوؿ 
أساساً بع  أنواع النس ، وىو ما نس  ح مو، وبقى رمسو، ابعتباره أحلثر القساـ وقوعاً عندىم 

ومن  فيهاالغالية ادل اعة شغَّ العلمايف  ذه الق ية، وحلم أنفقوا من الهود  إذل أ  مده انيب اا 
 :ىذه ال تيف 

 ( ق ية نس .40، عاجل حوارل )117ت  حلتاب قتادة بن دعامة .1
 ( ق ية.214)وىو غىل ابن حـز الهتاىر (: ) 978ت  حلتاب دمحم بن حـز .2
 ( ق ية.134: )245ت  حلتاب أ  جعفر النحاس .3
 ( ق ية ه ادلوضوع.213س مة )حلتاب ىبة هللا ابن  .4
 ( ق ية.195حلتاب م ي بن أ   اليف) .5
 ( ق ية.148حلتاب ابن الوز  ) .6
 ( ق ية.224حلتاب العتائقي:) .7
 .(44)( ق ية249حلتاب ابن البارز ) .8

ف فقد حصر النس  ه عشرين ق ية، وأقاـ الدلة عليها، مث نهتم اأما السيو ي ه اإلتق
 و:قصيدة فيما ترجي لديو، ومالم نهتم

 وقد أحلثر الناس ه ادلنسوخ من عػدد       وأدخلوا فيو آاي لي  تنحصػر        
 (45)وىاؾ حترير آ  ا مزيد ذلػػػػػا      عشرين حررىا احلذاؽ وال ع        

  .اً  انق ،(46)( ه مخ  آايت فقه1179ة نوحصرىا الشي  أةد شاه دىلوه )ادلتوِف س

                                                           

ٗٗ
 .قخآف البغ البارزي قاـ بيحا اإلحراء الجكتػر حاتع الزامغ في مقجمتو لتحقيق كتاب ناسخ ال ( (
(ٗ٘

 .(ٖٓ/ٕ ) اإلتقاف،(  
ٗٙ

 .(ٜٕ٘/ٔكتاب حجة هللا البالغة)  ( (
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وحصرىا الشي  دمحم عبد العهتيم الزرقاين ه حوارل تسم آايت أورده السيو ى ه اإلتقاف، ما 
وىذا التباين الواسم يوضي  ،(48)، وحصرىا الدحلتور مصافى زيد ه سل آايت فقه(47)فقه

، ونف  اليد منو، وتنقية مده ما حتتاجو ق ية النس  ومسائلها ادل تلفة إذل جهد لتحرير ق اايه
 .البدمقرارات التعليم منها  ائيااً وإذل 

 
 وجهة مقابلة:

 وقد شعر غىل واحد من أئمة ادلتقدم  حده حاجة ىذه الق ية اخلاىلة إرل حترير وتنقيي.
اعلم أف  أحلثر القرآف ه أح امو وأوامره "، يقوؿ: )ت:   ( فهذا اإلماـ م ي بن أ   اليف

  ه الناس  وادلنسوخ آايً ونواىيو انس  دلا حلاف  عليو من قبلنا من المم، وقد أدخَّ أحلثر ادلؤلف  
حلثىلة   حلثىلة، وقالوا: نس ل ما حلانوا عليو من شرائعهم، وما اخهتعوه من دينهم، وأح امهم، وآايً 

ا نس ل ما حلانوا عليو شلا افهتض عليهم، وحلاف حق ىذا أا ي اؼ إذل الناس  ذحلروا أ   
 ." !!لناس  وادلنسوخو ه اتبعنا ىذا النوع لذحلران القرآف حلل  ا لو وادلنسوخ، لان  

. وأصَّ  ا بروايتو ،يتواا بعد فعف  نفم العلم بدر مة حلتابو "أم  وىذا ابن الوز  يقوؿ ه مقداا 
من  غىل  من ادلتقداام ، ميهم: تقليد سابقيهم، وتسليم المر إذل معهت   الفساد الداخَّ على العلمايف

 -م  على حلتاب هللا رأيل حلثىلاً من ادلتقداا  فوه، وإيناا فوه، وا  ليف للدليَّ عما أل     عما صن  
رأيل الذين وقم منهم التفسىل صحيحاً قد صدر عنهم ما  مث إيناا  … رائهم الفاسدة - عز وجَّ

م قد أقدموا على ىذا العلم فت لموا فيو، وىو ال  ـ ه الناس  وادلنسوخ، فع    ،ىو أفهتم فلدله
ومن نهتر ه حلتاب الناس  وادلنسوخ للسده رأه الت ليه  فوه، وقالوا بنس  ما لي  حنسوخوصنا 
 .(50)"(49)ومن قرأ حلتاب ىبة هللا ادلفسر رأه العهتائم، وقد تداولو الناس اختصاره.. ،العيائيفو 

                                                           

ٗٚ
 .(ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٕ)مشاىل العخفاف،  ( (

ٗٛ
 .(ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٕ)مشاىل العخفاف،  ( (

وما زاؿ ليػمشا ىحا أكثخ كتب الشدخ الستجاولة، وقارف ما قالو ابغ الجػزي في حق ابغ سالمة نفدو في مقجمة  ( (ٜٗ
("  لسا رأيت السفدخيغ قج تيالكػا ىحا العمع، ولع يأتػا مشو وجو الحفظ، وخمصػا ٛي حق السفدخيغ، حيث قاؿ )صكتابو ف

بعزو ببعس ألفت ىحا الكتاب.." أفَّ مثل ىحه العبارات تجؿ عمى مجى عسق السذكمة، كسا تجؿ العبارات الستبادلة بيشيع 
أو الػصػؿ إلى القػؿ الفرل فييا ألسباب ال تخفي  ا قجمػه مجاوزتياعمى أنَّيع مع إحداسيع بالسذكمة لع يدتصيعػا بس

 .عمى السصمع عمى تخاثشا في ىحه الجػانب
 (.ٖٕٔ( و )ٙٚ-ٗٚ)نػاسخ القخآف البغ الجػزي،ص  ( (ٓ٘
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ويقوؿ بعد أف ذحلر ما زعمو  اعة من ادلفسرين ه حصر السور اليت ت منل الناس  
وادلنسوخ يهتهر أف  ىذا احلصر  ريف من الذين وادلنسوخ قاؿ: واضي َّيف  التحقيق ه الناس  

 .( (51حصروه
ف  الذ  أورده ادل ثروف أقساـ: قسم لي  من النس  ه شئ وا من "إويقوؿ السيو ي: 

الت صي  وا ع قة لو  ما بوجو من الوجوه، وقسم ىو من قسم ادل صوص ا من قسم 
إنو نس   : قيَّ (221)البقرة : ِشراحَلاتا َح   يػاِؤمان  َواَ تَػِن احاواِ اِلما : ادلنسوخ ومنو قولو تعاذل

وإظلا ىو سلصوص  (5)ادلائدة :  َواِلماِحَصَناتا ماَن ال ذايَن أاوتاواِ اِل اَتاَب مان قَػِبلا اِم بقولو تعاذل
 ينزؿ أو ه شرائم من قبلنا أو ه أوؿ اإلس ـ ودل ،ةوقسم رفم ما حلاف  عليو المر ه الاىلي   ،بو

وىذا  ،ة القصاص والدية وحصر الا ؽ ه الث ثومشروعي   ه القرآف حلعبااؿ ن اح نسايف ا ابيف،
هوه وغىله ووج   إدخالو ه قسم الناس  قرييف، ول ن عدـ إدخالو أقرب، وىو الذ  رجحو م ير 

عليو ال فار و   و أو أحلثره رافم دلا حلافإذ حلل   ؛َّيف  ذلد لو عد ه الناس  لعد  يم القرآف منو
ا حق الناس  وادلنسوخ أف ت وف آية نس ل آية فعذا علمل ذلد فقد وإظل  : أىَّ ال تاب. قالوا

ف  آية السيف دل إقلنا إف خرج من ا ايت اليت أوردىا ادل ثروف الم الغفىل مم آايت الصفي والعفو 
  .(52)تنس ها

تػالاواِ اِلماِشراحلاَ  َحِي ا َوَجدا اوىاِم فَعاَذا انَسَلَ  ا : وقاؿ ابن العر : قولو تعاذل َلِشهارا احِلاراـا فَاقػِ
انس ة دلائة وأربم عشرة آية، مث صار  (5)التوبة : َوخاذاوىاِم َواِحصاراوىاِم َواقػِعاداواِ ذَلاِم حلاَّ  َمِرَصد  

واَة َويفاتَػوااِ الز حَلواَة َفَ ل واِ َسبايَلهاِم إاف  فَعاف هللَاباواِ َوأَقَاماواِ الص لَ  : آخرىا انس اً لوذلا وىي قولو تعاذل 
يم   قالوا: ولي  ه القرآف آية من ادلنسوخ ثبل ح مها سل عشرة  (5)التوبة : ا  َ َغفاور  ر حا

  اِم قاَِّ َما حلانلا باِدعاً مااَن الر ساَّا َوَمل أَِدراه َما يػاِفَعَّا  ا َواَ با  سن ة إا قولو ه الحقاؼ 
وانس ها أوؿ سورة الفتي: قاؿ ابن العر : ومن أغرب آية ه النس  قولو تعاذل ( 9)الحقاؼ :

 َ ِلعاِرؼا َوأَِعراض َعنا اِلَاىالا  افأوذلا وآخرىا منسوخ (199:العراؼ ) خاذا اِلَعِفَو َوِأماِر ابا
 !! فتأماَّ!!( 53)ووساها زل م

الواحدة تصور يعارض مفهـو "النس " ذاتو، وحلما  وىذا التصور حلدوث النس  ه ا ية
.. فهموه من حي  ىو إبداؿ آية م اف  آية من جهة، أف  ا ية الوذل" فَعاَذا انَسَلَ  اَلِشهارا احِلاراـا 

                                                           

 .(ٖٕٔ ) نػاسخ القخآف، ص ( (ٔ٘
 .(ٕٕ/ٕاف )اإلتق ( (ٕ٘
 .ٔٗ-ٓٗ/ٕراجع البخىاف  لمدركذي (ٖ٘)
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 ،هللابوا وأقاموا الص ة وآتوا الزحلاة إفادلشرحل  بعد  اية ىذه الشهر إا بقتَّ ( أتمر 5")التوبة:
قاَِّ َما حلانلا باِدعاً مااَن الر ساَّا َوَمل   لشرط نس  أو تغيىل ه احل م. آما ا ية الثانيةولي  ه ىذا ا

( فهي حوار مم أىَّ م ة حلما يت ي من سياقها داخَّ 9)الحقاؼ:أَِدراه َما يػاِفَعَّا  ا َواَ با اِم 
ل عند اانصراؼ من احلديبية السورة، فهي آية م ي ة ا ع قة ذلا َّيوؿ سورة الفتي ادلدنية اليت نزل

"عدـ دراية  وادلسلم ، وا ية تدؿ على أفا  -صَّ هللا عليو وآلو وسل م– نوعاً من البشارة للنااا 
" تنصيف على نتائب ع قتو بقومو اليت سايفت بسبيف الدعوة بدليَّ قولو" إاِف أَت باما إاا  َما الناا 

ا توحليد لبشر يتو   (9)الحقاؼ: ر  م با   "ياوَحى إاذَل  َوَمل َأاَنِ إاا  َنذاي صلى هللا عليو وآلو –حلما أ  
–وبياف أناو بشر مثلهم ول ناو بشر رسوؿ، شأنو شأف بقياة ادلرسل  الذين اصافاىم هللا  -وسل م
 -تبارؾ وتعاذل–وىم يدعوف الناس إذل اإلؽلاف ابهلل وتوحيده وعبادتو، ا لنفسهم، وهللا  -تعاذل
قد أمره أف يقوؿ  -تبارؾ وتعاذل–ادلتصراؼ الوحد ه شئوف عباده حلافاة ومنهم الرسَّ وهللا  ىو

حلاِم َلَعَلى ىاًده َأِو ها َضَ ؿ  م با    لىَّ ال تاب:  م على   قاَّا ا  ا َوإاان  َأِو إااي  وىو على يق  أ ا
 ابلح اـ. ض ؿ مب  وأناو على ىده، فذلد أسلوب خااب ا ع قة لو

ِلعاِرؼا َوأَِعراض َعنا اِلَاىالا َ    (199:العراؼ " )والقوؿ ه ا ية الثالثة" خاذا اِلَعِفَو َوِأماِر ابا
ىو من قبيَّ التزياد، بَّ  ، بََّّيف  أوذلا منسوخ ابلزحلاة وآخرىا منسوخ ابلمر ابلقتاؿ قوؿ ا يستقيم

وينها بفي مباح  القرآف اجمليد، وتداوذلا ب  الباحث  اليت ا سند ذلا وا يليق ذحلرىا وتد اجملازفة
 فيو.
 

 بقاء ما ادعي نسخو يف القرآن:
فلماذا بقيل ا ايت اليت  –على سبيَّ اإل اؿ والتنزؿ  –ة النس  وإذا فرضنا قبوؿ نهتري  

رآف بت و ا مثلها مثَّ سائر آايت القد الناس زعم الزاعموف نس ها ه القرآف تتلى فيو ويتعب  
حسيف زعمهم  –ودل يبق منها  –وح موا بنس ها  ةما دامل قد فقدت وظيفتها التشريعي  ال رًن، 

 إا ألفاظ مفرغة حي  إف  ما اشتملل عليو من تشريم ىو أساس التعب د  ا؟؟! –
ذىيف بع هم إذل أف  بقايف النصوص ادلنسوخة إذل جانيف النصوص الناس ة يعد أمراً لقد 

وقد أدرؾ العلمايف ذلد  ،(54)لف  ح م ادلنسوخ ؽل ن أف يفرضو الواقم مرة أخرهضرورايً، وذلد 
                                                           

خارج عرخ الخسالة فال ترآ دعاوى  -عشج القائميغ بو  -فإفَّ الشدخ ال يسكغ أف يقع  وىحا غيخ مقبػؿ بحاؿٗ٘))
حدب محىب القائميغ بالشدخ، كاّفة فسغ الحي يديل صفة   -صمى هللا عميو وآلو وسمَّع -ناسخ ومشدػخ بعج رسػؿ هللا 

 يسمظ ىحه الرالحيَّة؟؟السشدػخ عشو بعج وفاتو عميو الرالة والدالـ ؟ !!فكيف يقاؿ ىحا ؟ ومغ الحي 



 

 53 

ف  إح  انقشوا موقف النا  ب  أمر ادلسلم  ابلصع على أذه ال فار وب  أمره بقتاذلم، وقالوا: 
لتغىل  أ : انتهتارًا مؤقتاً  االذ  يتأجَّ العمَّ بو، أو يلغى إلغايفً  (55)المر ابلصع من قبيَّ" ادلنسأ"

وىو ما يعرؼ عندىم إبيقاؼ العمَّ ابلنا  لعدـ وجود احملَّ، حلما قالوا ه سقوط  –الهتروؼ 
فعذا عادت الهتروؼ إذل ما حلانل عليو  -غسَّ الرجل  أو مسحهما ه الوضويف على فاقد قدميو 

ا ا لعلًة ما ة والتأثىل، ف اف  حلَّ أمر يرد غليف امتثالو ه وقل ما قبَّ ذلد عاد ح م ادلنسأ إذل الفعالي  
ا النس  ة إذل ح م آخر، ولي  بنس ، إظل  ابنتقاؿ تلد العلا  عنو توجيف ذلد احل م، مث ينتقَّ

ايأَيػ َها ال ذايَن يَفاَمناواِ   اإلزالة ح  ا غلوز امتثالو أو العمَّ بو  أبداً..، قالوا: ومن ىذا قولو تعاذل
َ داينا قولو تعاذل ومثلو ( 105)ادلائدة :  َعَلِي اِم أَنِػفاَس اِم   ،(6)ال افروف : َل اِم داينا اِم َوذلا

ة ه  ور الت وين، فهي ه حاجة لف تصرؼ  حي  إف  مثَّ ىذه ا ايت نزلل والماعة اإلس مي  
بنايف الماعة  قبَّ أف تنالق لدعوة ا خرين، فلما نيا  لت وين والبنايف الذايتا اة حلامَّ عنايتها لعملي  

 وصارت قادرة على ةَّ الرسالة إذل ا خرين والشهود  ا عليهم، نزلل ذايت  حلمَّ ت وينها الو 
هة ذلم إذل المر ابدلعروؼ والنهى عن ادلن ر وإيصاؿ اذلده والنور إذل سواىم، مث لو ا ايت ادلوجاا 

"بدأ اإلس ـ غريباً : ه قولو  -صلى هللا عليو وآلو وسل م  -فرض وقوع ال عف حلما أخع النا 
 -، وقاؿ ينسأ الت ليف  مَّ الرسالة إذل ا خرين ابلش َّ الماعيا  (56)سيعود غريباً حلما بدأ"و 

" ح  إذا رَأَِيَل شاًحا مااَاًعا َوَىًوه ماتػ بَػًعا َودانِػَيا ماِؤثَػَرًة َوإاِعَياَب حلَّ  -صلى هللا عليو وآلو وسل م 
َد " ح نفسد(اىتم إبص  يَػِعها )ذا  رَِأ   بارَأِياوا فَػَعَلِيَد  ح يم  -سبحانو وتعاذل-وىو   (57)بانَػِفسا

ة ه  ور ت وينها ما يليق بتلد ح  حلانل الم    -صلى هللا عليو وآلو وسل م -أنزؿ على نبيو 
ت ليف ما "و من قبيَّ لن   حرجاً ومشقة، ذلد بعو ورةة، إذ لو وجبل لورثاحلاؿ، رأفة حن أت  

                                                           

اإلنداء ىػ التأجيل، والتأجيل في األحكاـ الذخعيَّة يتػقف عمى دليل يقـػ عمى ذلظ، وإال فإنَّو يكػف تحكّسا في  ( (٘٘
الّشز بال دليل، كسا أفَّ القػؿ باإلنداء  ليذ فيسا نحغ فيو، بل ذلظ خخوج عغ مػضع الشداع ودخػؿ في مػضػع آخخ 

كسا أفَّ مغ لع يدمع الشدخ لغ يدتصيع قبػؿ مبجأ اإلنداء، ألنَّو ال دليل عميو مغ ناحية، ومغ  ليذ ىحا مػضع بحثو،
ذه صفة اناحية أخخى يجعل الّشز تابعا لمػاقع في حيغ أفَّ قصع القخآف عغ أسباب الشدوؿ في العخضتيغ األخيختيغ واتخ

نَّيا أسفمة نخفعيا إلى القخآف ليجيب القخآف عشيا اإلشالؽ يجعل السصمػب مغ السخاشبيغ صياغة أسفمة الػاقع عمى أ
 بجوف أف يتحكع السجتيجوف في اآليات، بل يتحكسػف في صياغة وقائعيع وأسفمتيع والقخآف يجيب عشيا.

ْساَلـَ َبَجَأ َغِخيًبا َوَسَيُعػُد َغِخيًبا وإنو َيْأِرُز بيغ اْلسَ  كتاب اإليساف، صحيآ مدمع ( (ٙ٘ ( ٖٓٔ/ٔ)ْدِجَجْيِغ َباب بياف أفَّ اإْلِ
  .ٗٔرقع 
العامل بصاعة هللا ورسػلو في آخخ الدماف أجخ خسديغ رجال  -جل وعال  -صحيآ ابغ حباف ذكخ إعصاء هللا  ( (ٚ٘

 (.ٖ٘ٛرقع  ٛٓٔ/ٕ ) يعسمػف مثل عسمو
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وأصبحل قادرة على ةَّ العبايف ودعوة المم والتفاعَّ  ة،لما اعة و ام، فلما ني بنايف ال"ؽاا يا
  إفمعها أنزؿ عليو من اخلااب ما ي افئ تلد احلالة من ماالبة ال فار ابإلس ـ، أو َّيدايف الزية 

 ، بَّ حلانوا من مشرحلي العرب. ي ونوا أىَّ حلتابدل إفحلانوا أىَّ حلتاب أو اإلس ـ أو القتَّ 
يناسبها من احل م والتوجيو، ولي  ح م ادلسايفة  اأخذت حلَّ حاؿ م ت احلاؿفعذا تغىل  

وحلذلد  .عنها انس اً للدعوة ابحل مة وادلوعهتة احلسن ة واجملادلة ابليت ىي أحسن وليسل بدي ً 
 .(58)الع  ، بَّ حلَّ منهما غليف امتثالو ه وقتو

" الناس  وادلنسوخ"القرآف قد أخرجوا ىذا" ادلنسأ" من ابب إف  بع  ال اتب  ه علـو 
 وقوع علىاليت ا دليَّ  -  من تلد الح اـ القلقة وجعلوه شيئاً آخر يعاي فرصة للت ل  

من ابب"ادلنسأ" وي وف  -وحلل  -أقرب إذل التأويَّ الذ  قد غلعَّ ادلنسوخ  وبَّ ى فيها، النس 
ا تغيىل  اجملتهدينه أنهتار  معْ التبديَّ ه ا ايت اليت انقشناىا قبَّ ذلد ىو تبديَّ الح اـ

أف  فهم فذلد يعه  خر جديد لفهتاً وح ماً، وإبدالو  إلغايف القدًنوا إبااؿ و  ،ذا ا النصوص
؛ حلما أف  احل م على رىم لوظيفة النس يتناق  مم تصو   ة للنا اا و اإلزالة التام  معْ"النس " َّين  

، وإا فعناو سوؼ يؤد  إذل اإليهاـ، -ناحلما قد م–مدلوؿ آية م ا َّيناو منسأ ابد لو من دليَّ 
حي  ا يدر  ادل ل ف ما إذا حلاف  ماالبا إبيقاع الفعَّ على الفور أو أناو منسأ ومنسأ إذل م ؟ 

 .(59)أي وف منسأً إذل وقل حداده الشارع، أو إذل وقل ػلداده ادل لاف وحليف؟!
 

 :عند القائلني بو  أقسام الناسخ واملنسوخ
اب ه ىذه ادلسألة على ادلفهـو ذاتو وا على الق ااي اليت قاؿ من قاؿ  يقتصر ااضار دل

بَّ باوز ذلد إذل تقسيما م للناس  وادلنسوخ، وإذل أظلاط  ،بوقوع النس  فيها أو نفيو عنها
النس  ذاتو شلا يدؿ على عمق ااضاراب فيها، وقد اختلفل تقسيمات علمايف القرآف فيها عن 

 ،ة الفريق  التقسيم الث ثي  عليها غالبياا  تول ن أشهر التقسيمات اليت جر  ،تقسيمات الصولي اا 
ومنسوخ احل م دوف  ،منسوخ الت وة دوف احل م :حي  قسموا ادلنسوخ إذل ث ثة أقساـ ىي

 الت وة، ومنسوخ احل م والت وة معاً.

                                                           

 (.ٖٗ-ٕٗ/ٕالدركذي في البخىاف ) ( (ٛ٘
وقج تمقى ضػًءا عمى ما نحغ فيو، وىي وستشاو ليا  ىحا والماـ الحخميغ في البخىاف فخضيَّة افتخضيا وناقذيا، ( (ٜ٘

 وما بعجىا(. ٓٛٛ/ٕفي آخخ ىحه الجراسة انذاء هللا، فخاجعيا في البخىاف )
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العىاف  ه علـو  فقد حلتيف نتسيف إذل الصولي   يوالزرحلشيا حلما ينتسيف إذل علمايف القرآف 
و ه ل ن   ،وقد تبْ ه العىاف  التقسيم الث ثي ،القرآف، حلما حلتيف البحر احمليه ه أصوؿ الفقو

 ل ن اختيار ىذا التقسيم ،البحر احمليه جعَّ القساـ ستة ومم إم اف  إرجاع بع ها إذل بع 
وابن  وادلاورد ا  دلرزو ا مو أبو إسحاؽ اقسا "ه البحر احمليه:  فقاؿ الزرحلشيا  ،أوضي قد ي وف
 :   وغىلىم إذل ستة أقساـالسمعاينا 
ة للوالدين والقرب  حلنس  آية الوصي    ،ما نس  ح مو وبقى رمسو وثبل ح م الناس  ورمسو الوؿ:

 ،فادلنسوخ تبل الت وة مرفوع احل م ،ة حواً َّيربعة أشهر وعشر ية ادلواري ، ونس  العدا 
 . حل موالناس  تبل الت وة وا

حلنس  استقباؿ بيل ادلقدس ابستقباؿ   ،وثبل ح م الناس  ورمسو ،ما نس  ح مو ورمسو الثاين:
 !!(60)وصياـ عاشورايف برم اف ،ال عبة

ورفم اسم الناس  وبقى ح مو، حلقولو تعاذل"َفَأِمسا اوىان   ،وبقى رمسو ،ما نس  ح مو الثال : 
بقولو" الشي  والشي ة ( 15:النسايف " ) ِوتا َأِو غَلَِعََّ ا  ا ذَلان  َسباي ً ِفا اِلبػاياوتا َح   يَػتَػَوف اىان  اِلمَ 

 .(61)إذا زنيا  فار وعلا البتة ن ااً من هللا"، وزاد ه العىاف: فيعمَّ بو إذا تلقتو المة ابلقبوؿ
" حلاف  ما نس  ح مو ورمسو، ونس  رسم الناس  وبقى ح مو، حلادلروه عن عائشة اهنع هللا يضرالرابم: 

 .(62)فيما أنزؿ عشر رضعات.."

                                                           

َكاُنػا َيُرػُمػَف َعاُشػَراَء قبل أف ُيْفَخَع )ُعْخَوَة عغ َعاِئَذَة رضي هللا عشيا قالت  بخاري بدشجه مغ شخيقأخخج ال ( (ٓٙ
ِ  اف ا ُتْدَتُخ فيو اْلَكْعَبُة فمسا َفَخَع هللا َرَمَز وكاف َيْػمً اف َرَمَز  مغ َشاَء أف َيُرػَمُو َفْمَيُرْسُو َوَمْغ   -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -قاؿ رسػؿ َّللاَّ

ِ َتَعاَلى كتاب التفديخ، صحيآ البخاري  .(َشاَء أف َيْتُخَكُو َفْمَيْتُخْكوُ  ـَ ِقَياًما ِلمشَّاِس َجَعَل هللا اْلَكعْ )َباب َقْػِؿ َّللاَّ  (َبَة اْلَبْيَت اْلَحَخا
( ولكي يقاؿ: إف استقباؿ بيت السقجس مشدػخ البج مغ وجػد الجليل القػلّى الجاؿ عمى وجػب ٘ٔ٘ٔرقع  ٛٚ٘/ٕ)

لظ ما استقبالو، ليعمع أّنو قج ندخ بالجليل األمخ بالتػجة إلى الكعبة، وإال فديكػف مغ قبيل ندخ الفعل الشبػي بالقخآف، وذ
 .لع يقّخه اإلماـ الذافعي وآخخوف 

، واـ يحكخ شيًفا عغ الذخوط أو الزػاب  التي تجعمشا قادريغ عمى الحكع بأفَّ األّمة قج تمقتو (ٖ٘/ٕ)البخىاف،  (( ٔٙ
 .بالقبػؿ!!

 َعاٍت َمْعُمػَمػاٍت ُيَحػخِّْمَغ،كػاف  ِفيَسػا ُأْنػِدَؿ مػغ القػخآف َعْذػُخ َرَضػ)عغ َعْسَخَة عغ َعاِئَذَة أنيا قالت  أخخج مدمع بدشجه ((ٕٙ
 ِ  (َوُىغَّ ِفيَسا ُيْقَخُأ مغ القخآف  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -ُثعَّ ُنِدْخَغ ِبَخْسٍذ َمْعُمػَماٍت َفُتُػفَِّي رسػؿ َّللاَّ

 (ٕ٘ٗٔرقع  ٘ٚٓٔ/ٕ )صحيآ مدمع ِكَتاب الخَِّضاِع َباب التَّْحِخيِع ِبَخْسِذ َرَضَعاتٍ 
تػفى وبعس الشاس يقخأ خسذ  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -شاه أفَّ الشدخ بخسذ رضعات تأخخ إندالو ججا حتى أنو ومعقاؿ الشػوي: 

رضعات ويجعميا قخآنا متمػا لكػنو لع يبمغو الشدخ لقخب عيجه فمسا بمغيع الشدخ بعج ذلظ رجعػا عغ ذلظ وأجسعػا عمى 
 ( قمت: وىل "العذخ" مسا يتمى؟!ٜٕ/ٓٔ)شخح الشػوي عمى صحيآ مدمع  .أفَّ ىحا ال يتمى
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"لو حلاف  ابن  و حلاف ه القرآفما بقى رمسو وح مو، وا نعلم الذ  نس و حلادلروه أنا  اخلام :
ويتوب هللا على من  ،وا ؽلأل فاه ابن آدـ إا الهتاب ،آدـ واد  من ذىيف ابتغى أف ي وف لو تف

ىذا القسم ه  : ى ذا ذحلر ادلاورد   الزرحلشي  قاؿ  ،(64)وحل ع أصحاب بئر معونة (63)هللاب"،
وا  ،وقاؿ: ىذا لي  بنس  حقيقة ،وفيو نهتر حلما قاؿ السمعاين   ،لو ابحلدي  الوؿاحلاو ، ومثا 

ه التمهيد شلا نس   يدخَّ ه حده، وعده غىله شلا نس  لفهتو وبقى معناه، وعده ابن عبد الع
صحف، ولي  حفهتو على وجو الت وة، وا خاو وح مو، وحفهتو ينسى مم رفم خاو من ادل

ف  سورة الحزاب حلانل إيقام بصحتو عن هللا، وا ػل م بو اليـو أحد، قاؿ: ومنو قوؿ من قاؿ: 
 ضلو سورة البقرة والعراؼ.

نس   ةولي  بينهما لفظ متلو، حلالتوارث ابحللف والنصر  ،انس  صار منسوخاً  السادس:
: وىذا . قاؿ ابن السمعاين  ذحلره ادلاورد    ،نس  التوارث ابذليرة مث ،ابلتوارث ابإلس ـ واذليرة

 ف.عند  يدخَّ ه النس  من وجو. مث قاؿ: وعند  أف  القسم  الخىلين ت ل  
فلم يبق لو  ،فرفم ب  انس  يعرؼ ،وذحلر أبو إسحاؽ ه وجوه النس  ه القرآف شيئاً أنسى

 .(65)اب حلانل تعدؿ سورة البقرة فرفعلمثَّ ما روه أف  سورة الحز  ،رسم وا ح م

                                                           

ِ  اؿ سػسعت اَعَصػاء قػ أخػخج البخػاري بدػشجه مػغ شخيػق ( (ٖٙ صػمى هللا عميػو وآلػو  -بػغ َعبَّػاٍس يقػػؿ سػسعت َرُسػػَؿ َّللاَّ
ـَ ِمْثَل َواٍد َمااًل  )يقػؿ  -ع وسمَّ  ـَ إال ،أَلََحبَّ أف لو إليػو مثمػو ،لػ أفَّ البغ آَد  التُّػَخاُب َوَيتُػػُب هللا عمػى وال َيْسػَأُ َعػْيَغ بػغ آَد

ـْ اَل  :بػغ َعبَّػاسٍ اقػاؿ ( مغ تَػاَب  َبْيػِخ يقػػؿ ذلػظ عمػى اْلِسْشَبػِخ.اَوَسػِسْعُت  قػاؿ:؟ فػال َأْدِري مػغ القػخآف ىػػ َأ صػحيآ  بػغ الدُّ
 (ٖٚٓٙرقع  ٖٕٗٙ/٘ )َباب ما ُيتََّقى مغ ِفْتَشِة اْلَساؿِ كتاب الخقاؽ،  البخاري،
ِ بدشجه  البخاري  ( أخخج (ٗٙ عمى الَِّحيَغ َقَتُمػا َأْصَحاَب ِبْفِخ   -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -عغ َأَنِذ بغ َماِلٍظ رضي هللا عشو قاؿ َدَعا رسػؿ َّللاَّ

َ َوَرُسػَلُو قاؿ َأَنٌذ  افَمُعػَنَة َثاَلِثيَغ َغَجاًة عمى ِرْعٍل َوَذْكػَ  ِتُمػا ِبِبْفِخ َمُعػَنَة قخآف  َقَخْأَناُه ُثعَّ ُأْنِدَؿ في الَِّحيَغ قُ : َوُعَريَة َعَرْت َّللاَّ
ِ َتَعاَلى ( كتاب التفديخ قج َلِقيَشا َربََّشا َفَخِضَي َعشَّا َوَرِضيَشا عشو ُنِدَخ َبْعُج َبمُِّغػا َقْػَمَشا أف وال َتْحَدَبغَّ الَِّحيَغ َباب َفْزِل َقْػِؿ َّللاَّ
ِ َأْمَػاًتا  ُقػا ِبِيْع مغ َبْل َأْحَياٌء ِعْشَج َربِِّيْع ُيْخَزُقػَف َفِخِحيَغ ِبَسا آَتاُىْع هللا مغ َفْزِمِو َوَيْدَتْبِذُخوَف ِبالَِّحيَغ لع َيْمحَ ُقِتُمػا في َسِبيِل َّللاَّ

َ اَل  ِ َوَفْزٍل َوأفَّ َّللاَّ رقع  ٖٙٓٔ/ٖ)  ُيِزيُع َأْجَخ اْلُسْؤِمِشيَغ َخْمِفِيْع َأالَّ َخْػٌؼ عمييع وال ُىْع َيْحَدُنػَف َيْدَتْبِذُخوَف ِبِشْعَسٍة مغ َّللاَّ
ٕٜٙ٘). 
لدت أدري كيف سػَّغ ىؤالء العمساء ألنفديع تشاقل ىحه الخوايات التافية التي انفخد  .(ٕٛ٘-ٕٕ٘/٘ )البحخ السحي ، ( (٘ٙ

تبارؾ  –لذظ بأفَّ هللا بيا راو عخؼ باألوىاـ ، ال ثقة فيسا يخويو لمشيل مغ مدمَّسة عقجّية ال يجػز الذظ فييا ، فسجخد ا
لع يحفظ كتابو الحي أعمغ أنو ىػ الحي يتػلى حفطو وجسعو وقخآنو ، وإقخاءه لشبيو ، وىحه الّخوايات الداقصة  –وتعالى 

بل تشفيو تساما ، وإذا كاف  الذغف بالّخوايات مغ بعس الشاس ألية أسباب قج حسل  -كمو  -التافية الغثيثة ترادـ ذلظ 
ج ورواية تمظ الخوايات الداقصة فمع رددىا ىؤالء العمساء ومشحػىا الحياة وجعمػىا تتشدؿ مغ جيل إلى جيل ، ىؤالء عمى تخدي

وىل ىحه الخوايات ومغ رواىا مغ أىل األوىاـ واألغخاع أغمى وأعد عمى الشاس مغ مدمَّسة "سالمة القخآف وعرستو" بحفظ 
 هللا لو ؟!!
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فقد أدار أقسامو مم  ،بن أ   اليف منحى خاصاً ه تقسيم النس  وقد ضلى اإلماـ م ي  
حلما   ،فأفرده معْ شلا ذحلره مث بقى عليو قسم دل يندرج معو حتل أ ا  ،معاين النس  ه لغة العرب

وحاصَّ ما  ،من أقساـ النس  زلَّ التقسيم  من معاين النس  دل يستقم مم أ ا و أورد معْ لغواياً أنا 
 .أيً ا  ذحلره ستة أقساـ

 : النس  َييت ه حل ـ العرب على ث ثة أوجو:-رةو هللا تعاذلي-قاؿ 
إذا نقلل ما فيو إذل حلتاب  ،أف ي وف مأخوذاً من قوؿ العرب: نس ل ال تاب الوؿ:

مثلو ه لفهتو ومعناه، وعلا ابقياف، وىذا ادلعْ  ا صار لو نهتىلاً وإظل   ،ادلنسوخ منو آخر، فهذا دل يتغىل  
إذ لي  ه القرآف آية انس ة  ية أخره حل علا بلفظ  ،لي  من النس  الذ  قصدان إذل بيانو

وقد غله ه ىذا  ،وىذا ا معْ لدخولو فيما قصدان بيانو ،واحد، ومعْ واحد، وعلا ابقيتاف
 وقد انتحلو النحاس ،وىو وىم ،أخوذاً من ىذا ادلعْ اعة، وجعلوا النس  الذ  وقم ه القرآف م

. 
: أف ي وف مأخوذاً من قوؿ العرب: نس ل الشم  الهتَّ: إذا أزالتو وحلل زللو، الثاين

 وىذا ادلعْ ىو الذ  عليو المهور ه منسوخ القرآف وانس و، وذلد على ضرب :
ة، أو  ع متواتر، ويبقى لفظ تلو  : أف يزوؿ ح م ا ية ادلنسوخة   م آية أخره مالضرب األول
   َفَأِمسا اوىان  ِفا اِلبػاياوتا َح   يَػتَػَوف اىان  اِلَمِوتا  ضلو قولو تعاذل ه الزواين ،ادلنسوخة متلواً 

َا مان اِم ف وقولو (15:النسايف ) َالَوالل َذاَف ََيِتاَيا ا  ،فأمر فيها ابلسين وال رب (16:النسايف ) ذاوعلا
ادلنسوخ لفظ ت وتو، وابللد مائة  ،الذ  تواتر بو اخلع والعمَّ ،نس  ذلد ابلرجم ه احملصن مث 

 ه الب رين ادلذحلورين ه سورة النور.
: أف تزوؿ ت وة ا ية ادلنسوخة مم زواؿ ح مها، وحتَّ الثانية زللها ه احل م الضرب الثاين

-بو النقَّ عن عائشة  !!وذلد ضلو ما تواتر ،ابتةا يؤخذ من  ريق الخبار الثوالت وة، وىذا إظلا 
" حلاف  فيما نزؿ من القرآف عشر رضعات معلومات" قالل عائشة: : ا قاللأ    - رضى هللا عنها

وىن   -صلى هللا عليو وآلو وسل م  -فنس هن مخ  رضعات معلومات ػلرمن، فتوِف رسوؿ هللا 
صلى هللا –القرآف إف حلانل تتلى بعد وفاة رسوؿ هللا  تره من الذ  أزاذلا من شلا يقرأ من القرآف".

 ؟؟!!-عليو وآلو وسل م
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 ،غرييف ه الناس  وادلنسوخ -رضى هللا  عنها  -: فهذا على قوؿ عائشة  قاؿ م ي  
وعلى  ،وذلذا ادلعْ ااختلف ه ذلد ،وح م الناس  قائم ،وادلنسوخ غىل متلوا  ،فالناس  غىل متلوا 

 الناس  وادلنسوخ ه القرآف.ىذين ادلعني  أحلثر 
إذا أزالتها فلم يبق  ،: أف ي وف النس  مأخوذاً من قوؿ العرب نس ل الريي ا ترالثال 
بَّ زاا  يعاً، وىذا النوع من النس  إظلا يؤخذ من جهة  ،وا حلل الريي زلَّ ا تر ،منها عوض

 ،ة  واً، فنس  هللا منها ما شايفضلو ما روه أف  سورة الحزاب حلانل تعدؿ سورة البقر  ،الخبار
 !! تعاذل هللا عن ذلد علوا حلبىلا . وذىيف حفهتو من القلوب ،فأزالو بغىل عوض

" أو ننسها" أ  ننس ها اي دمحم، فأعلمو أنو ينسيو ما شايف - عز وجَّ -قولو  -وحللا –ودليَّ ذلد 
ا لبياف  الوقوع، وىي مثَّ وقد وىم من ذىيف إذل ذلد، فا ية لبياف  القدرة اإلذلي ة  من القرآف.
َنا وحلاي ً قولو تعاذل " َنا إالَِيَد مثا  اَ بَادا َلَد باوا َعَليػِ ل ذاه أَِوَحيػِ َنا لََنِذَىََب  ابا ئػِ  (86" )اإلسرايف:َولَئان شا

 على ضرب :جعلوه وىذا النوع أي اً 
 .(66)أف يزوؿ اللفظ من احلفظ، ويزوؿ احل م أحدمها:

ضلػو  ،و قػرآف  تبػلالت وة، واللفظ، ويبقى احل م واحلفظ للفػظ، وا يتلػى علػى أناػ أف تزوؿ الثاين:
وبقى ح مها معمػواً  (67)ا حلانل شلا يتلى، مث ناس ل ت و اآية الرجم اليت تواتر اإلخبار عنها أ   

هػػا شلػػا وىػػي ليسػػل  يػػة مػػن القػػرآف اجمليػػد، ل نا بػػو، وبقػػى حفهتهػػا منقػػواً دل تثبػػل ت وتػػو ه القػػرآف 
جايف ه التوراة، وىي ما تػزاؿ ه بعػ  نسػ  التػوراة بلفهتهػا واخػتله المػر علػى بعػ  الػرواة الػذين 
ظنوا أف  قولو : "حلانل شلا أنزؿ هللا" أ  ه التوراة، وتوىم البع  فهتنوا أف  ادلراد "شلا أنزؿ هللا " أ  

ادلراد "فيما وا أدر  من أين جايف  ه القرآف وه بع  الرواايت"حلانل فيما يتلى"وتوىم البع  أف  
م يا بدعوه التواتر دلا مساا " ية الرجم"؟! يتلى من القرآف " ولػي  المػر حلػذلد، بػَّ ادلػراد: "فيمػا 
ػػػا مػػػن  يتلػػػى مػػػن التػػػوراة". وه تفسػػػىل الاػػػع  رواايت أوردىػػػا تع اػػػد ىػػػذا الػػػذ  ذحلػػػران  وتؤحلػػػد أ  

 .(68)نصوص التوارة

                                                           

 والػاقعي ومع ذلظ يحكسػف عميو بالبقاء أو الدواؿ؟! تخى كيف يدوؿ وجػد الذيئ الحىشي ( (ٙٙ
لقػج َخِذػيُت أف َيُصػػَؿ ِبالشَّػاِس زمػاف  ) قػاؿ ُعَسػخُ  قػاؿ: - رضػي هللا عشيسػا -بغ َعبَّاٍس اعغ  خخج البخاري بدشجهأ ((ٚٙ

ِ َفَيِزمُّػا ِبَتْخِؾ َفِخيَزٍة  الخَّْجَع َحقّّ عمى مغ َزَنى وقج َأْحَرَغ  إفأال وَ  َأْنَدَلَيا هللا،حتى َيُقػَؿ َقاِئٌل اَل َنِجُج الخَّْجَع في ِكَتاِب َّللاَّ
ِ  افقاؿ ُسْفي ، إذا َقاَمْت اْلَبيَِّشُة أو كاف الحسل أو ااِلْعِتَخاؼُ  ع صمى هللا عميو وآلو وسمَّ  -َكَحا َحِفْطُت أال وقج َرَجَع رسػؿ َّللاَّ

 (.ٔٗٗٙرقع  ٖٕٓ٘/ٙ)َباب ااِلْعِتَخاِؼ ِبالدَِّنا سحاربيغ، كتاب ال صحيآ البخاري،( َوَرَجْسَشا َبْعَجُه   -
 ( وما بعجىا، ط، دار السعخفة في لبشاف السرػرة عغ األميخّية.ٙ٘ٔ/ٖ( فخاجعيا في تفديخه ) (ٛٙ



 

 59 

ويبقى لفهتها  ،وىو أف يزوؿ ح م ا ية بغىل عوض متلوا  ،فوبقى من أصناؼ ادلنسوخ صن
صلى هللا عليو وآلو  -ضلو ما فرض هللا من شروط ادلهادنة اليت حلانل ب  النا  ،غىل زل ـو بو

ا حلانل ا إظلا ل    ،فنس ها زواؿ ح م ادلهادنة ،وب  قريش وادلذحلورة ه سورة ادلمتحنة  -وسل م
وبقى لفظ  ،فهو زواؿ ح م بغىل عوض ،ما زاؿ العهد زاؿ ح م الشروطفل ،قة بعهدشرو اً معل  

وىذا عيييف، لن و ا يندرج حتل مفهـو النس  وا يناو  حداه  .(69)اً غىل زل ـو بوالشروط متلوا 
 عليو، فاعتباره من ادلنسوخ تعس ف شديد .

ة ه القسمة السداسي  بعد ذلد فعقد ابابً لقساـ ادلنسوخ، والذ  يهمنا ه ىذ  ير مث عاد م
 قاؿ: ادلنسوخ من القرآف ستة أقساـ:ف اليت أدرج فيها أقساـ ادلنسوخ.

ومنم  ،وبقى حفهتو ه الصدور ،ما رفم هللا جَّ ذحلره رمسو من حلتابو بغىل بدؿ منو الوؿ:
آية "و قرآف، وبقى ح مو رلمعاً عليو، ضلو اإل اع على ما ه ادلصحف من ت وتو على أنا 

 "!!الرجم
وحل علا تبل ه ادلصحف اجملمم عليو  ،ما رفم هللا ح مو من ا     م آية أخره الثاين:

واثيلو ه آية الزواين ادلنسوخة ابللد اجملمم عليو ه سورة  ،، وىذا ىو الحلثر ه ادلنسوخمتلور 
 أو اا اع أـ اخلااب القرآينا؟! .!!النور

وبقى متلوا تبتاً ه  ،اؿ العمَّ بو لزواؿ تلد العلةمث ز  ،ةما فارض العمَّ بو لعل  الثال : 
تاِم :ادلصحف، ضلو قولو تعاذل ( 11)ادلمتحنة:  َوإاف فَاَت اِم َشِىيف  مااِن أَِزَواجا اِم إاذَل اِل اف ارا فَػَعاقَػبػِ

  -صلى هللا عليو وآلو وسل م-و، وفارض عليهم لسبيف ادلهادنة اليت حلانل ب  النا أمروا بذلد حللا 
 وب  قريش.
أخبار من ما رفم هللا رمسو وح مو، وزاؿ حفهتو من القلوب، وىذا النوع إظلا يؤخذ  الرابم:

؟! ا حاد،  قلل: حليف يؤخذ َّيخبار ا حاد ه احل م على القرآف ادلتحد  بو ادلعيز القاعيا
تعدؿ سورة حلانل سورة الحزاب ل  ر  : اي زا أنو قاؿ: قاؿ رل أ ر  (70)وذلد ضلو ما روه عن زر

 ؟!! البقرة، ومنو ما روه عن أ  موسى أنو قاؿ: نزلل سورة برايفة، مث رفعل

                                                           

69
 .(49-41)اإلي اح لناس  القرآف ومنسوخو، دل ي بن أ   اليف، ص  ( (
حبير بغ حباشة بغ أوس بغ بالؿ وقيل: ىالؿ بغ سعج بغ نرخ  بغ -بكدخ أولو وتذجيج الخاء–( ِزرُّ بغ حبير  ٓٚ)

بغ غاضخة بغ مالظ بغ ثعمبة بغ غشع بغ دوداف بغ أسج بغ خديسة األسجي، أبػ مخيع،  ويقاؿ أبػ مصخؼ الكػفي، 
السعػذتيغ. مخزـخ أدرؾ الجاىمية. يخوى كثيًخا عغ أبّي، وىػ الحي رويت عشو سائخ الخوايات الشافية لقخآنيَّة الفانحة و 
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ما رفم هللا جَّ ذحلره رمسو من حلتابو ف  يتلى، وأزاؿ ح مو، ودل يرفم حفهتو من  اخلام :
و قرآف، وىذا أي اً إظلا يؤخذ من  ريق الخبار، ضلو القلوب، ومنم اإل اع من ت وتو على أنا 

 ئشة رضى هللا عنها ه العشر الرضعات واخلم .حدي  عا
ما حصَّ من مفهـو اخلااب، فنس  بقرآف  متلو، وبقى مفهـو ذلد منو متلوا،  السادس:
فاهم من ىذا ( 43)النسايف :  اَيأَيػ َها ال ذايَن يَفاَمناواِ اَ تَػِقَرباواِ الص َلواَة َوأَنتاِم ساَ اَرهضلو قولو تعاذل 
 ،س ر ه غىل قرب الص ة جائز، في وف فيو نس اف: نس  ح م ظاىر متلوا اخلااب أف  ال

وىناؾ تقسيم اإلماـ الراز  ه احملصوؿ وىو تقسيم ث ثيا  م فيو  ونس  ح م ما فاهم من متلوه.
 .(71)القساـ الستة، وجعلها مدرجة فيو

 :واألفكار واليت أملتها آاثر ىذه التقسيمات
 ل َّ منها مش لتاف: ف ادلش  ت، مات والمثلة اليت ماثَّ  اوأوؿ ما تفرزه ىذه التقسي

                                                                                                                                                                                

وثقة بغ معيغ:، وقاؿ ايغ سعج:   -رضي هللا عشو–كاف يتذيَّع ألميخ السؤمشيغ عمّي عميو الداِلـ ويقجمو عمى عثساف 
 إنو كاف كثيخ الحجيث.

قاؿ عاصع: وكاف ِزرّّ مغ أعخب الشاس وكاف عبج هللا يدألو عغ العخبّية، وقاؿ العجمػي: وكػاف شػيًخا قػجيًسا إال أّنػو كػاف  
، مػػػات سػػشة إحػػجى أو اثشتػػػيغ أو ثػػالث وثسػػانيغ وىػػػػ ابػػغ مائػػة وسػػػبع بعػػس الحسػػػل عمػػى عمػػي بػػػغ أبػػي شالػػب فيػػو 

وعذػػػخيغ سػػػشة. وعػػػغ ِزر رويػػػت كػػػل تمػػػظ العطػػػائع، فيػػػل كػػػاف ذلػػػظ بػػػجافع مػػػغ معارضػػػو لعثسػػػاف، ومحاولػػػة لمشيػػػل مػػػغ 
 هللا أعمع"السرحف" اإلماـ، والشيل مغ زيج انتراًرا لسػقف ابغ مدعػد؟ كل ذلظ محتسل. و

/ ٖ( وتيػػحيب التيػػحيب )ٙٙٔ/ ٗ( وسػػيخ أعػػالـ الشػػبالء )ٖٓٚ/ٔ( ومعخفػػة الثقػػات )ٖٖ٘/ٜلػػو تخجسػػة تيػػحيب الكسػػاؿ )
 (.ٕ٘ٔ/ ٔ( وتقخيب التيحيب )ٕٚٚ
مػقػػف  -كّمػػو–( بتحقيقشػػا. أمػػا إمػػاـ الحػػخميغ فمػػو فػػي مػضػػػع الشدػػخ ٕٖٗ -ٕٕٖ/ٖ( فسخاجعػػة فػػي السحرػػػؿ: )(ٔٚ

"فػػػي حكػػػع البيػػػاف لسعشػػػى المفػػػظ..  -عشػػػجه–ف حقيقػػػة الشدػػػخ، فاإلمػػػاـ يذػػػيخ إلػػػى أفَّ الشدػػػخ خػػػالف فيػػػو القاضػػػي فػػػي بيػػػا
فػػػالسكمفػف قبػػػل وروده  )أي: الشاسػػػخ( ال يقصعػػػػف بتشػػػاوؿ المفػػػظ األوؿ )أي الػػػحي عػػػّجوه مشدػػػػًخا( جسيػػػع األزمػػػاف" عمػػػى 

 التشرز، وإّنسا يتشاوليا ضاىًخا معخًضا لمتأويل.
يقخب أف يكػف قديًسا لمتخريز الحي يبّيغ زواؿ العسـػ السحتسػل، والشدػخ يبػيِّغ زوؿ التأبيػج  وعمى ىحا فإّنو يخى فيو ما

(. وعّقػب عمػى مػا ذكػخه القاضػي البػاقالني بقػلػو: ٖٔٗٔ( الفقػخة )ٕٗٛ/ٕالسحتسل الحي لع يشّز عميو. فخاجع البخىػاف )
 (.ٚٔٗٔ"وىحا الحي ذكخه القاضي عشجنا تذغيب غيخ مدتشج إلى مأخح" فقخة )

عغ التشاقس ويبّد  السػضػع  -تعالى–(: ".. وال يدػغ فيع الشاسخ والسشدػخ مع تشديو كالـ هللا ٜٔٗٔوقاؿ في الفقخة )
غيػخ مؤّيػج، وال لػبذ عمػى  -تعػالى–بذكل كبيخ حيغ يقػؿ يخحسو هللا: ".. فإذًا الحكع الحي يخد الشدػخ عميػو فػي عمػع هللا 

وف أمػػًخا بػػأف خػػالؼ ماحدػػبػه، ولػػػ تحققػػػا لكػػانػا فػػي اسػػتسخار الحكػػع = األوؿ مجػػّػزيغ وإنّسػػا حدػػب الستعّبػػج -تعػالى–هللا 
لمتقجيخ الحي ذكخنا فال يكػنػف إًذا قاشعيغ بالتأبيج في الحكع مػع تجػػيدىع ورود مػا يشػا فيػو ..." ويخجػع يخحسػو هللا األمػخ 

 كّمو إلى انعجاـ شخوط دواـ الحكع األوؿ الحي يطيخه الشز اآلخخ. 
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حػوؿ ىػذا  "نس  القرآف اجمليد ابلسناة" والػداؿ الػذ  قػاده اإلمػاـ الشػافعيا  : ق يةاملشكلة األوىل
وبػ  معاصػريو والػذين جػاؤا  -رةو هللاي-ة  يمها الابيعيا بينووالذ  تبدو فيو اإلش اليا  ،ادلوضوع

"وى ػذا سػن ة  ( حيػ  قػاؿ:113-108ا: ما أورده اإلمػاـ ه الرسػالة)الفقرات من بعده وخ صته
 فيػػو غػػىل مػػا سػػن   رسػػوؿ هللا: ا ينسػػ ها إا سػػن ة لرسػػوؿ هللا، ولػػو أحػػدث هللا لرسػػولو ه أمػػر سػػن  

لفهػا.  للناس: أف  لو سن ة انس ة لليت قبلها شلا ؼلاح  يب اا  ،فيما أحدث هللا إليو : لسن   رسوؿ هللا
ت ػوف لػو سػن ة  فمث قػاؿ: فػعف قػاؿ: أػلتمػَّ أ ،- وسػل م وآلػو صػلى هللا عليػو-وىذا مذحلور ه سنتو 

مأثورة قد نس ل، وا تؤثر السن ة اليت نس تها؟ وأجاب عن ىذا السػؤاؿ بقولػو: فػ  ػلتمػَّ ىػذا، 
مػة السػػنن : خرجػل عا ويػهتؾ مػا لػـز فرضػو؟ ولػػو جػاز ىػذا ،وحليػف ػلتمػَّ أف يػؤثر مػا وضػم فرضػػو

مث قاؿ بعػد ذلػد: فػعف قػاؿ قائػَّ: ىػَّ تانسػ  السػن ة  ،: لعلها منسوخة من أيد  الناس: َّيف يقولوا
ابلقرآف؟  قيَّ لو ناس ل السن ة ابلقرآف: حلانل للنا فيو سن ة تبػ  أف  سػنتو الوذل منسػوخة بسػنتو 

 ح  تقـو احلية على الناس: َّيف  الشييف ينس  حثلو". ،الخره
و مث نسػػ  سػػنت   ،: "ولػػو جػػاز أف يقػػاؿ: قػػد سػػن رسػػوؿ هللا- رضػػى هللا تعػػاذل عنػػو -قػػاؿ مث 

: جػػاز أف يقػػاؿ فيمػػا حػػـر رسػػوؿ هللا مػػن البيػػوع  -ابلقػػرآف، وا يػػؤثر عػػن رسػػوؿ هللا السػػن ة الناسػػ ة
(، 275)البقػرة: َبواِ َوَأَحَّ  ا  ا اِلبَػِيَم َوَحر ـَ الراا  ينزؿ عليو أفحللها: قد ػلتمَّ أف ي وف حرمها قبَّ 

الز انايَػػػةا َوالػػػز اىنا -تعػػػاذل  -وفػػػيمن رجػػػم مػػػن الػػػزانة: قػػػد ػلتمػػػَّ أف ي ػػػوف الػػػرجم منسػػػوخاً: لقػػػوؿ هللا
ِاَئَة َجِلػَدة   د  مانػِهاَما ما وشلػا نقلنػاه مػن حلػ ـ اإلمػاـ الشػافعي  ، (72)(2)سػورة النػور:فَاِجلاداوِا حلاَّ  َواحا

 يتب  لنا ما يلي:
، ف  ينس  القرآف إا قرآف، وبذلد ماـ قرر بوضوح" أف  الشييف ا ينس  إا حثلو"أف  اإل .1

ا انس ة  ايت قرآني ة،  تسقه  يم الدعاوه اليت بنيل على أحادي  ادعى من ادعى أ  
وا ينس  السن ة إا سن ة مثلها، وذلد يسقه سائر الدعاوه اليت ورد فيها ما يشىل إذل أف  

 ة قد نس ل سن ة من السنن .آية قرآني  
من حي  الواقم، ونف   -دل ي ن يتحدث عن الناس  وادلنسوخ  -فيما قالو -ف  اإلماـ إ .2

 وإظلا حلاف  حديثو عن احل م ابلنس . –المر 

                                                           

 .ٔٔٔ - ٓٔٔ – ٜٓٔ الخسالة ص ( (ٕٚ
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دل ي ن حل ـ اإلماـ عن جواز نس  السن ة ابلقرآف، أو الع   حديثاً عن الواز أو عدمو  .3
ة احل م و بياف  ل يفي  فعف   حديثو ا ؽل ن ةلو إا على أنا  ، من حي  العقَّ أو السمم

 .ابلَنس 
حتدثوا  ،وعلى ىذا فيم ن القوؿ: َّيف  معهتم الذين حتدثوا عن رأه اإلماـ ه ىذه ادلسألة

ولذلد فهموا من قوؿ اإلماـ أنو قوؿ  ،م أقواؿ العلمايف ا خرين ونزاعا م ه ادلسألةا عنو وه أذى
ا ىو ه أمر آخر، نا نره أف  قولو إظل  مم أن   فاستهينوه، واؿ ادلنقولة عن الئمة ا خرينمقابَّ لألق

على ا ىو ه ح م اجملتهد غىل أمر "الواز واامتناع والوقوع" اليت عليها مدار أقواؿ ا خرين، وإظل  
 وحليف؟ ابلنس : م  ػل م بو؟النا  

ا وإظل   ،ف  ىذه السن ة منسوخة ابلقرآف وا الع  ػل م َّي ففاإلماـ ا يره للميتهد احلق َّي
ػل م بنس  السن ة إذا وجد سن ة شلاثلة تصلي انس ة ذلا، وآنذاؾ ت وف ا ية مقَوية للح م بنس  
تلد السنة. وحلذلد احلاؿ ابلنسبة للقرآف: فعف   اجملتهد ا ػلق لو أف ػل م َّيف  ا ية منسوخة إا 

ة ل وف ا ية انس ة ذلا، وت وف السن ة الواردة ه ادلوضوع مبيناا  ت وفأف  إذا وجد آية تصلي
هدؼ إذل ةاية أح اـ حلتاب ير ذلد حلاف  الناس ة انس ة، وادلنسوخة منسوخة واإلماـ ح  قر  

 من أ  تغيىل أو تعايَّ من قبَّ من حتدثو نفسو  -صلى هللا عليو وآلو وسل م-هللا وسن ة رسوؿ هللا 
 تار النس .حتل س بذلد

 -( ث ثة أوجو تصلي إلي اح قوؿ اإلماـ1/348) وقد ذحلر ادلاورد  ه أدب القاضي
 وىى: -رضى هللا عنو

فعذا  ،أصَّ حلانل السن ة فيو بياانً جململو –تعاذل  –أنو ا توجد سن ة إا وذلا ه حلتاب هللا  .1
د نس  ال تاب ورد ال تاب بنس ها: حلاف  نس اً دلا ه ال تاب من أصلها، فصار ذل

 وىذا ا صلد ما يدؿ على أن و مراد لإلماـ . . قلل:ابل تاب
 -         فعذا أراد نس  ما سَنو الرسوؿ  ،أف  هللا تعاذل يوحي إذل رسولو حا ؼلفيو عن أمتو .2

مث يرد ال تاب بنس و أتحليداً  ،أعلمو بو ح  يهتهر نس و-صلى هللا عليو وآلو وسل م 
 .ذلد نس  السن ة ابلسن ةلنس  رسولو: فصار 

قلل: ال تاب تبياف  ل َّ شيئ والسن ة شيئ. والسن ة بياف  قورلر وعملير وتابيقير  
للقرآف وليسل معارًضا لو، وا بدي ً عنو، بَّ يستحيَّ أف تعارضو؛ حليف ورسوؿ هللا 

 مأمور ابتاباع ال تاب؟!. -صلى اللم عليو وآلو وسل م–
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 -تعاذل–لرسولو ابلنس ، في وف هللا  -تعاذل–ل تاب ي وف أمراً من هللا أف  نس  السن ة اب .3
  ىو ا مر بو، والرسوؿ ىو الناس  لو، فصار ذلد نس  السن ة ابل تاب والسن ة .

 قلل: ومن أعلم ادلارود  بذلد وما دليلو عليو؟!
حي  قاؿ ه  –و رضى هللا تعاذل عن –قهتب ابن السب ي حلثىلاً إذل فهم مراد اإلماـ اولقد 
 توافق ال تاب : "وحي  وقم )نس  القرآف( ابلسن ة فمعها قرآف  )عاضد ذلا يب اا (73) م الوامم

ابلسنة( أو )نس  السنة( ابلقرآف فمعو سن ة عاضدة )لو( تب  توافق ال تاب والسنة، وما ب  
 ( منو.80)القواس للشارح ال ؿ، وراجم قوؿ ال ؿ أي اً ص 

ع د ضلو قوؿ ابن السب ي ما قالو اإلماـ الشافعي بعد ال  ـ عن ص ة اخلوؼ، وشلا ي
حي  قاؿ: "وه ىذا دالة على ما وصفل بو قبَّ ىذا، ه ىذا ال تاب)يعه الرسالة(: من أف 

إذا سن سنة، فأحدث هللا إليو ه تلد السن ة نس ها أو   -صلى هللا عليو وآلو وسل م -رسوؿ هللا 
ة على الناس  ا، ح  ي ونوا إظلا صاروا من  سعة منها: سن رسوؿ هللا سن ة تقـو احليا سلرجاً إذل

 سنتو إذل سنتو اليت بعدىا".
حلما أنزؿ هللا وسن رسولو:   –يصلوىا  أففنس  هللا أتخىل الص ة عن وقتها ه اخلوؼ إذل 

-ص ىا رسوؿ هللا  ،سنتوه وقتها، ونس  رسوؿ هللا سنتو ه أتخىلىا بفرض هللا ه حلتابو مث ب
 .(74)ه وقتها، حلما وصفل  -صلى هللا عليو وآلو وسل م

ومم ما ه مذىيف اإلماـ الشافعي من وجاىة حي  حاوؿ أف ػلمى ال تاب والسن ة معاً 
من شبهة التعارض والتناق  بينهما، حلما حاوؿ أف ي م معادل ااتصاؿ واانفصاؿ ب  ال تاب 

 ي الفواصَّ بينهما، بيد أف  العلمايف عارضوا ما ذىيف إليو معارضة شديدة.ة، ل ي ا تنمحوالسن  
ح  قاؿ  –رضى هللا عنو–وقد استن ر  اعة من العلمايف ذلد منو : (75)قاؿ ابن السب ي

عبد القاضي رىم ومن عد خاؤه: عهتم قدره". وحلاف  ا"ىفوات ال بار على أقد: ذلراسي اال يا
ر مذىيف الشافعي ه الصوؿ والفروع، فلما وصَّ إذل ىذا ادلوضوع البار بن أةد حلثىلاً ما ينص

احلق أحلع منو" قاؿ: وادلغالوف ه حيف الشافعي دلا رأوا ىذا القوؿ ا  "ىذا رجَّ حلبىل، ل نا  قاؿ:
بو، وأوؿ من أخرجو قالوا: ابد أف ي وف ذلذا يليق بعلو قدره، حليف وىو الذ  مهد ىذا الفن ورت  

علم اذلراسي بع ها. مث قاؿ: و اوأورد ال يا ،فتعمقوا ه زلامَّ ذحلروىا ،هتيم زلمَّالقوؿ من ىذا الع
                                                           

 بحاشية البّشانى. (ٜٚ-ٛٚ/ٕ)(  (ٖٚ
 (.ٗٛٔ-ٖٛٔنطخ الخسالة ص)ا ( (ٗٚ
 .(ٓٙٔ-ٜ٘ٔ/ٕ) في اإلبياج(  (٘ٚ
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م  جَب إف صي عن الشافعي فهو غىل من ر، و إف وىذا  ،صعبوا أمراً سه ً، وابلغوا ه غىل عهتيمأ  
ولقد صنف شي  الدنيا  ، اعة من الصحاب عن نصرة ىذا ادلذىيف فذلد ا يوجيف ضعفو

اف ال بىل  افوحلذلد الستاذ ،ن أ  سهَّ الصعلوحلي حلتاابً ه نصرة ىذا القوؿأبو الاييف سهَّ ب
، وتليمذه أبو منصور البغداد ، وعلا: من أئمة الصوؿ والفقو، وحلاان  من هسفراييأبو إسحاؽ اإل

 الناصرين ذلذا الرأ .
ة تر الانبيا لرحا خفف حلثىلاً من ا  –ولو قدر دلا ذىيف إليو اإلماـ الشافعي أف ينتشر ويقبَّ 

 "إش الياة النس ". اخلاىلةاإلش الياة ذلذه 
أف  اإلماـ الشافعي وىو إماـ جليَّ القدر من  -بوضوح  –أما ضلن فعننا نستايم أف نره 

أئمة أىَّ السن ة أراد نفي النس  عن القرآف  لة وتفصي  وأف  حلَّ ما ادعي نس و إظلا ىو آايت 
  بينها وا تعارض وا تعادؿ وا اخت  ؼ فالقرآف اجمليد قد عصمو قابلة للفهم والتفسىل ا تناق

 وحفهتو من حلَّ تلد المور. –تبارؾ وتعاذل  –منزلو 
أف يؤحلد للميتهدين حرمة احل م بنس  آية  ية من آايت ال تاب  –رةو هللا  –وأراد 

ا نزلل لتنس  ا ية ا لخره وىذا ما ا وجود لو ال رًن إا إذا جايفت آية مثلها تن  على أ ا إظل 
 ه القرآف على اإل  ؽ.

ه أنو ا تنس  السن ة ابلقرآف واشهتا و أف َييت حدي  انس ، فيو مػا  –هنع هللا يضر  -وأما مذىبو 
  -صػػلى هللا عليػػو وآلػػو وسػػل م -يػػن  علػػى أنػػو جػػايف انسػػ ا لسػػن ة أو حلػػدي  جػػايف عػػن رسػػوؿ هللا 

-ذلد التساىَّا واإلسراؼ ه دعاوه النس ، وػلصػره ه ضلػو قولػو  قبلو، فعن و أراد أف يق ي على
ػتا اِم عػن زااَيَرةا اِلقاباػورا فَػزاوراوَىػا(حلنػل قػد )  -صلى هللا عليػو وآلػو وسػل م نَػَهيػِ

واحلػديثاف حػدي   ،(76)
النهػػػػػي وحػػػػػدي  اإلذف أصػػػػػلهما ه حلتػػػػػاب هللا ظػػػػػاىر ه آايت المػػػػػر ابلنهتػػػػػر والتف ػػػػػر ه مصػػػػػائر 

( ورسػوؿ 2-1)الت ػاثر:  َح   زاِرنياا اِلَمَقػاباَر . َأذِلَاحلاما الت   اثػارا  ما جايف ه قولو تعاذل اذلال  ، و 
 ػػى عػػن زايرة القبػػور والنػػاس حػػديثو عهػػد ابإلسػػ ـ، وحػػديثو   -صػػلى هللا عليػػو وآلػػو وسػػل م -هللا 

ابلاىليػة، وؽلهػد السػػبيَّ  عهػد ابل فػر والاىلي ػة  فمػن ادلناسػيف أف يقاػم حلػػَّ مػا ؽل ػن أف يػذحلرىم
أمػامهم للعػودة إذل مػػا فيهػا، ومػػن ذلػد تعهتػػيم القبػور، وتعهتػيم المػػوات، وعبػادة الصػػناـ الػيت ترمػػز 
إذل صػػػلحايف قػػػد مػػػاتوا، فحػػػ  َيذف بػػػذلد وينسػػػبو إذل العػػػعة والػػػدرس الػػػذ  ينبغػػػي احلػػػرص علػػػى 

اف بشاشػة القلػوب، واسػتقر التوحيػد استفادتو من الزايرة أا وىو تػذحل ر ا خػرة، بعػد أف خػاله اإلؽلػ
                                                           

ِو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َباب اْسِتْفَحأفَّ الشبي كتاب الجشائد،  صحيآ مدمع، ( (ٙٚ  .ٜٚٚرقع  ٕٚٙ/َٕربَُّو في ِزَياَرِة َقْبِخ ُأمِّ
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أ  خػػوؼ علػػى عقائػػد المػػة مػػن زايرة  -صػػلى هللا عليػػو وآلػػو وسػػل م  -ه ال ػػمائر، ودل يعػػد لديػػو 
 –تعػػاذل  –القبػػور الػػيت مػػن شػػأ ا أف تقلااػػَّ مػػن نزعػػة الت ػػاثر، وحػػيفا الػػدنيا واإلنشػػغاؿ بػػو عػػن هللا 

  النسػػ  الػػذ  أسػػرفوا ه فهمػػو فػػوارؽ حلبػػىلة، وعػػن الػػدار ا خػػرة أذف بػػذلد، وبػػ  ىػػذه ادلعػػاين وبػػ
ومػػم ذلػػد فػػعف  اإلمػػاـ الشػػافعي اعتػػع حصػػر النسػػ  ه السػػن ة ه ضلػػو ذلػػد أقػػَّ خاػػرا وضػػررا مػػن 

 ذلد التعميم الذ  ذىيف إليو  اىىلىم.
ولذلد فعننا نره أف  نهتر الشافعي ه ىذا المر دقيق، وأنو لو قدر لعلمايف المة أف يفهموه 

 وه وينشروه دلا واجهنا اليـو ىذه اإلش الياة  ذا احليم، رةو هللا رةة واسعة .ويتبن  
وادلأثور وادلوروث،  : فتبدو ه ذلد ااستس ـ التاـ لسلاة ادلرو ا أما املشكلة الثانية

والتساىَّ ال فل للنهتر ه احصيو ونقده خاَصة وأف  ىذه ادلرواي ت تتعلق ب تاب هللا ادلعيز 
، وا ينالو ااخت ؼ، وىو معصـو ق اخلالد الذ  ا َيتيو البا َّ من ب  يديو وا من خلفوادلال

زلفوظ، معيز، ف اف  عليهم أف ػلتا وا أشد ااحتياط ف  يسمحوف بتداوؿ أ  شيئ من تلد 
ها التسليم ببع أف  و  . -معا  –الراواايت إذا دل ؼل عوه ل َّ أنواع النقد والتمحي  دراية ورواية 

قد ي وف منها الوقوع ه ال فر بنوعيو الصغر ، اً خاىلة ه حق القرآف اجمليدايستلـز أقو 
بَّ ويتنافسوف ه ال شف عما  ،ولقد رأيل حليف حلاف  ادلتقدموف وادلتأخروف يتسابقوفوالحلع!! 

 ة الفي ة،الغثيث اع للرواايتلقد صار ادلتأخروف رلرد  اا  .ىو انس  ومنسوخ ه ادلرحلة ادل ي ة 
وقد غلتهد بع  ىؤايف ليزيدوا مروايا م إثباهللاً للقدرة وسعة اا  ع،  ،أحلثرىم علماً أحلثرىم رواية

م قد استقرؤ  اً وإػلايف م،حا دل َيت بو من سبقوىاف واإلتي ه ادلسألة من أقاويَّ، وباوزوا  ما حلَّ  اَّي  
لنماذج والمثلة ظلاذج ا تنسيم مم حلثىل وأوردوا من ا ،ةه تقسيم ادلسائَّ حدود القسمة العقلي  

ومنها ما أ عوا عليو مم سائر علمايف المة حلامتناع  ،ة ادلتعلقة ابلقرآفمن الح اـ البديهي  
؛ ومم ذلد فقد رددوا  واستحالة وانتفايف وقوع تغيىل أو نس  بعد وفاتو عليو الص ة والس ـ

و"ا ترغبوا عن آابئ م" وغىلىا ابعتبارىا شلا رواايت ضلو"الشي  والشي ة" و"الرضعات العشر" 
 وحليف، ودلاذا؟ ،إذف من الذ  رفعها وىي شلا ي قرأ، -صلى هللا عليو وآلو وسل م  -توِف رسوؿ هللا 

 وأين ىذه من لغة القرآف ولسانو ونهتمو وأسلوبو وب غتو وفصاحتو وحتدايو؟
رل" قالل عائشة: حلاف  شلا أنزؿ حدي  "الرضعات العشر" رواه مسلم على النحو التاإف  

 -صلى هللا عليو وآلو وسل م-عشر رضعات معلومات فنس ن  م  معلومات، توِف رسوؿ هللا 
 وىى شلا يقرأ من القرآف" رواه مسلم.
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بقػايف الػت وة  هوقد ذىبوا مذاىيف ش  ه أتويَّ قوذلا "وىنا أو وىى شلػا ياقػرأ" حيػ  إف  ظػاىر 
ىػػػذه  وبػػػداً مػػػن ردا  ، إذف : مػػػن الػػػذ  رفعهػػػا ؟ وحليػػػف ؟لصػػػ ة والسػػػ ـإذل مػػػا بعػػػد وفاتػػػو عليػػػو ا

مسػػتوه لسػػاف الػػرواايت لتعارضػػها مػػم الػػنا  القػػرآين علػػى حفػػظ القػػرآف وعصػػمتو أو لعػػدـ وجػػود 
السػلوب وا ه  مسػتوه هتم وا هالػنا  إعيػاز هأسلوب نهتمػو اه التحػد  وا  او  ،فيهاالقرآف 

م آثروا احملافهتة عليها ابلتأوي ت ،قرآفال أسالييفوجو من وجوه  أ ا  و فمنهم من أجاب: َّيناػ(77)فع  
عليو الص ة والس ـ قارب الوفاة، أو أف  الت وة حلانل قد نس ل، ل ن ذلد دل يبلغ  يم النػاس 

فتوِف وبع  الناس يقرؤىا، وىنا نود أف نتسايفؿ: ىَّ   -صلى هللا عليو وآلو وسل م  -إا بعد وفاتو 
يػة وار مػن نسػبوا إليهػا  أـ ادلؤمن  عائشة من ب  أولئد الناس الذين دل يعلموا ابلنسػ  وىػى حلانل 
 وتوِف عليو الص ة والس ـ ب  سحرىا وضلرىا؟! ،احلدي 

، والعقلي ة الزئياة  –على ما يبدو  –لقد حلانل سلاة ادلأثور  وىي  –سلاة مالقة ا تقاـو
ة ؽل ن أف   ة أو منهيي  ة م زمات عقلي ة أو مناقي  ت حظ أي   دل-يا ا وانشاارا ا اارس تشهت  

صات والتأوي ت اذلزيلة اليت من بينها أف  بع  القرآف ؽل ن أف ينسى يف على تلد الت ر  تهتت  
 نس اً سائغاً ومقبواً. –ه نهترىم-وي وف  ،ويندرس حلال تيف القدؽلة

م للمحافهتة على سلاة إ -ص ة والس ـعليو ال-وقم بعد وفاتو  آفوأف  نس اً للقر    
م تقي   ،والثر جازفوا بعصمة القرآفوالرواية ال عيفة احلدي   م  للنس ، دوا بفهم ادلتقداا ولو أ  

ذلاف  اجملمَّ افوجعلوه منحصراً ه دائرة النقَّ الذ  ػلدث للنا  عند تقييد ادلالق و صي  وبي
ليا تشتمَّ على إلغايف النصوص ح ماً وت وًة، وت وًة مم ودل يعاوا ىذا النس  سلاة ع المر،

بشري ة جائرة ه النا  القرآين الذ  مات بقايف احل م، وح ماً مم بقايف الت وة، وغىل ذلد من حت ا 
 .ا غلوز التح م فيو، إذ لو احلاحلمي ة ادلالقة

م التفتوا إذل البعد الفلسفيا  اف ر رلاات حترؾ "سر  ص ه ف رة اإلماـ الشافعيا  ولو أ  
ف ذلد من بع  تلد النس " ه داخَّ النا  الواحد، وعدـ تعديو إذل النا  ا خر لرحا خفا 

وحلصر سلا ر حلثىل من تلد ادلرواي ت ه دائرة مروايات مثلها ا تااؿ القرآف اجمليد،  ،ا تر اخلاىلة
 . وا تتااوؿ إذل عليائو

                                                           

77
  ه شرحو حلدي  عائشة ه صحيي و و ن( وتبْ بع  ىذه التأوي ت ال2/39ىذه التأوي ت نقلها الزرحلشى ه العىاف) ( (

 (.10/29مسلم)



 

 67 

وعلمايف القرآف وادلفسرين على التقسيمات الساسية  ومم اتفاؽ  هرة علمايف أصوؿ الفقو
وىو ؽلارس عملية التأويَّ  -فعف   بع هم  –ل ن بع هم أحلن  ياتو من بع  -اليت ذحلرانىا 
قولو " وإذا جاز أف ي وف   (78)َييت ابلعيائيف، فينقَّ الزرحلشي عن الواحد  -لبع  ادلروه 

علم حصاحلنا، وقد غلوز أف يعلم من مصلحتنا تعلق وذلد لف  هللا أ ؟! قرآف يعمَّ بو وا يتلى
 العمَّ  ذا الوجو".

يشىل إذل " الشي  والشي ة إذا زنيا" فهذا قد اعتعوه شلا نس   –ىنا  –لعَّ الواحد  
 .(79)إذ تلقتو المة ابلقبوؿبو وقالوا بوجوب العمَّ  ،ت وتو وبقى ح مو

د    "مائة جلدة"  ف  هللا سبحانو وتعاذل جعَّ حد الزانإ        الز اناَيةا َوالز اينا فَاِجلاداوا حلاَّ  َواحا
َئَة َجِلَدة   نػِهاَما ما بة على ودل تفرؽ ا ية ال رؽلة ب  العزب وادلتزوج ه العقوبة، لف  ا تر ادلهتتا  ماا

ة، هات القياسيا " مهتع ابلتوج  "الوعى الفقهيا  الزان واحدة سوايف وقم الزان من أعزب أو متزوج؛ ل نا 
 ،والقياس ا يقبَّ التسوية ب  ادلتزوج والعزب فادلتزوج لديو الزوجة فيستايم ق ايف و ره معها

إذف فالتسوية بينهما ه العقوبة حلما فعَّ القرآف ا بد لو من تتمة يبح   ولي  حلذلد العزب،
، (80)صوص التوراة"ن  من ن وىالذ   -عنها فما وجدوا إا حدي  " الشي  والشي ة إذا زانيا

 هم دل ي فهم إا القوؿ ابلنس  لورود الرواايت التالية:وليتهم اعتعوا ىذا سلصصاً لعمـو القرآف، ل ن  
و حلاف  ه سورة النور" والشي  والشي ة" إذا زنيا فار وعلا البتة ن ااً من هللا، وذلذا راوه أنا 

، ل تبتها بيد ، رواه الب ار  ه صحيحو قاؿ عمر: لوا أف يقوؿ الناس: زاد عمر ه حلتاب هللا
معلقا، وأخرج ابن حباف ه صحيحو عن أ  بن حلعيف قاؿ: حلانل سورة الحزاب توازه سورة 

 .(81)البقرة، ف اف  فيها" والشي  والشي ة إذا زنيا فار وعلا"
آف، وإذا حلاف  الزرحلشي يذىيف إذل أف  امتناع عمر بن اخلااب عن حلتابة ىذه ا ية ه القر 
راجم إذل اعتقاده أ ا من أخبار ا حاد اليت ا يثبل  ا القرآف، فعف  السيو ي يره أف  ذلد 

وأخرج  ،- وسل موآلو صلى هللا عليو  -أنو تلقاىا عن النا  –ه نهتره  –فقد صي  : مردود
                                                           

 (.ٔٗ/ٕالبخىاف  ) ( (ٛٚ
وقػليع : "تمقتو األمة بالقبػؿ " قػؿ فزفاع ال عمع بدشجه وال دليل يعزجه ، وضعػه وتعمق  (.ٖ٘/ٕالبخىاف  ) ( (ٜٚ

    ليتخح مشو وسيمة لتعديد ما ال يسكغ إقامة دليل عمى قبػلو . بو مغ تعمق
وانطخ الكتاب السقجس سفخ التثشية اإلصحاح  ىا. شبعة دار السعخفة،جوما بع (ٙ٘ٔ/ٖ)انطخ تفديخ الصبخي (  (ٓٛ

 ( واإلصحاح الثالث والعذخيغ.ٕٔالثاني والعذخيغ رقع )
 

 السرجر نفدو. ( (ٔٛ
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حف ن  ريق حلثىل بن الصلل قاؿ: حلاف  زيد بن تبل وسعيد بن العاص ي تباف  ادلصماحلاحلم 
يقوؿ: الشي    -صلى هللا عليو وآلو وسل م  -فمرا على ىذه ا ية، فقاؿ زيد: مسعل رسوؿ هللا 

  -صلى هللا عليو وآلو وسل م  -والشي ة إذا زنيا  فار وعلا البتة، فقاؿ عمر: دلا نزلل أتيل النا 
وأف  الشاب  صن جلد،ا تره أف  الشي  إذا زان ودل ػلأفقلل: أحلتبها ف أنو حلره ذلد فقاؿ عمر: 

: فيستفاد من ىذا احلدي  السبيف ه  قاؿ ابن حير ه شرح ادلنهاج ،إذا زان وقد أحصن رجم
وىذا ينبو إذل أف  ىذا لو صي عن  .(82)نس  ت و ا ل وف العمَّ على غىل الهتاىر من عمومها

ذه ؽل ن أف ت وف عمد فعناو ينفي نفيا قا عا أف ي وف عمر قد ظن ه حلهتة من اللحهتات أف  ى
آية من آايت القرآف ال رًن ادلعيز ه خصائصو ونهتمو وأسلوبو وإذا حلانل قرآاًن ف يف ي ره الناا 

حلتابتها، وىَّ يبيي العمَّ على غىل الهتاىر من عمومها إلغايف   -صلى هللا عليو وآلو وسل م–
 قرآنيتها؟ ومن الذ  ؽللد سلاة إلغايف شييف من القرآف؟!.

ة ه احل مة ه نس  الت وة مم إبقايف احل م: ليهتهر بو مقدار  اعة ىذه الما ويره آخر أف  
من غىل استفصاؿ لاليف  ريق مقاوع بو فيسرعوف َّييسر  ادلسارعة إذل بذؿ النفوس باريق الهتناا 

وىذا قوؿ متهافل ا  .(83)شئ حلما سارع اخلليَّ إذل ذبي ولده حناـ، وادلناـ أدىن  رؽ الوحي
(، وا يتفق 165) النسايف:  لاَئ   َي اوَف لالن اسا َعَلى ا  ا حاي ة  بَػِعَد الر ساَّا  عاذل يتفق مم قولو ت

َ ذَلاما ال ذاه ؼَلَِتلافاوَف فايوا مم حلوف القرآف ال رًن تبياانً  ل َّ شيئ، وا مم قولو تعاذل   لايػابَػ اا
يئ، وأحاط ب َّ شيئ علما عن ىذه ( وقد أغناان هللا ب تابو الذ  أحصى حلَّ ش39)النحَّ :

" قاَِّ َىَِّ عاندحلام مااِن عاِلم  فَػتاِ راجاوها لََنل الت راصات وأمثاذلا شلا  اان هللا عنو ه قولو تعاذل "
(، وذماو الذين يتبعوف الهتنا. وحلَّ ما ه ىذه الشريعة جايف ب تاب فصلو هللا على 148)النعاـ: 

بوحي، وأقاـ عليو العىاف  واحلية والدلة   - عليو وآلو وسل م صلى هللا -علم، وبي نو رسوؿ هللا 
يااً العلمي ة  (، وىذه التأوي ت والت رصات ىي اليت فتحل عقوؿ 64)مرًن:  َوَما حَلاَف رَب َد َنسا

ال ثىلين من ادلسلم  للهتنوف والوىاـ والت ر صات، وىيأت للشيا   اجتياذلم عن احملية 
 البي ايف.

                                                           

 السرجر نفدو.(  (ٕٛ
 سرجر نفدو.ال ( (ٖٛ
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ا ليسل ذا حلاف  اامتناع عن التدوين مصدره النا نفسو فلي  ورايف ىذا دالة على أ   وإ
، وتفسىل نس ها َّيف  العمَّ  ا من النا  الذ  نعلم احلرص على تدوينو من جانيف الناا  أً جزيف

 .(84)أمر عيييف على غىل الهتاىر من عمومها
سنة، وىو أف  سبيف الت فيف ويغرب السيو ي أحلثر ح  يقوؿ: وخار رل ه ذلد ن تة ح

و أثقَّ الح اـ حلاف  ح مها ابقياً لنا إف  ة بعدـ اشتهار ت و ا وحلتابتها ه ادلصحف و على الما 
قلل: إف  السهت ا ػلتاج إذل ىذا اإلباه  وأشدىا وأغلظ احلدود، وفيو اإلشارة إذل ندب السهت.

حده من ب  سائر ادلعاصي ب رورة إشهاد أربم الوعر اخلار، إذ أف  السهت قد حتقق إبفراد الزان و 
 عليو.

ا دعوه تفتقر إذل حلثىل من ادلناق  أما القوؿ َّيف  إخفايف ما اداعي أنو آية رجم  لبا للسهت فع ا
 لتستقيم، وأىن  ذلا أف تستقيم!! .

 
 خطورة القول بوقوع نسخ يف القرآن:

ف ال رًن وا يستسيغها احل  ق ية نس  بع  آايت القرآف ال رًن ق ية يرف ها القرآ
دة ااما وىي من المور ادلعق   ،الذ  بناه القرآف اجمليد ه عقوؿ وقلوب وأنف  ادلسلم العلمي 

قبَّ اإلس ـ، وحلانل موضم نقاش واخت ؼ وأخذ ورد وه  واليت أخذت مده ه العقَّ اإلنساينا 
ة إا واجو ىذه ادلش لة بش َّ أو والوضعي   ةالسماوي  ف ة حلثىلة وما من دين من الدايفهتات هللارؼلي  

ذلد لف  قدرات البشر و اقا م ه عمليات إنزاؿ القيم الدينية على واقم احلياة قدرات   خر،
زلدودة يشو ا القصور ه حلثىل من الحياف ولذلد ؼلتلف الناس وينقسموف إذل فرؽ ه مواقفهم 

ة لي وف قادرا على إغلاد حالة ت بشري  آيَّ بقرايفمن أصوؿ الدايف، فهناؾ من يعمد إذل التأو 
تو واإلنساف  نفسو ن بو وب  الواقم وإم اانالتوافق واإلنسياـ ب  ما يريده الدين الذ  يتدي  

وإغلاد مسوغات لذلد  ،وأحياان يليأ إذل إيقاؼ العمَّ ابلنا  ،و اقاتو واحتياجاتو وما إذل ذلد
فدعوه النس  حلاف   ا جايف دينو بو، ومن ذلد دعوه النس .اإليقاؼ ا بعَّ منو متمردا على م

فاليهود حينما جايفىم عيسى  وفهمها وتفسىلىا لده أمم سابقة حلثىلة. اقد أسييف استعماذل
 ،ف  شريعتنا تبتةإ :قالوا ،ابلبينات ورف وه وأحلدوا أنو لي  ادلقصود ببشارات موسى وأنبيائهم قبلو

يعه  ،تغيىل أو التصديق برسالة ادلسيي وحا أنزؿ إليو ا  اجة إذل أ ا دة، ولسنوداينتنا دائمة ومؤب  

                                                           

 .ٙٗٔص  ،نرخ أبػ زيج ،مفيـػ الشز(  (ٗٛ
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و رحوا ف رة  ،نا ا نقبَّ ف رة النس  وا نقر َّيف  رسالة موسى وما جايف بو رسالة منسوخةأن  
ما  ادينول ،من بعد موسى اً هللا قد بدا لو أف يرسَّ نبيا   ف  أوحل وو يزعم أف  هللا أرسلوقالوا: إن   "ايفا دَ البَ "

على  –مهحسيف زعم–عدا ادلسااي، وصفات ادلسااي ا تنابق  و لن َييت بعد موسى نار يؤحلد أن  
م درجوا على إن ار من َيتيهم بعد رسوؿ قد جايفىمإالسيد ادلسيي، حي   والقرآف ال رًن  ،  

ِلبَػيااَنا" :قاؿ تعاذل أشار إذل ىذا، تا َفَما زاِلتاِم ِفا َشدا  شلاا ا َجليفحلاِم باوا َوَلَقِد َجليفحلاِم ياوسافا مان قَػِبَّا ابا
ف لما ىلد رسوؿ قالوا لن ( 34" ) غافر: َح   إاَذا َىَلَد قػاِلتاِم َلن يَػبػَِعَ  ا  ا مان بَػِعداها َرساواً 

م بذلد  اً ا م ظنا يبع  هللا من بعده رسوؿ، ولذلد درجوا على قتَّ النبيايف وإن ار نبو   منهم أ  
حلاف  أحبارىم قد أعاوا لنفسهم ه بع  مراحَّ حيا م حق التغيىل وإف  افهتوف على الثبات، ػل

وا أح اما حلثىلة واردة ه وا فيها واستبدلوىا بسواىا وغىل  فوا بع  النصوص وغىل  وحر   ،والنس 
  . (85)التوراة ومنو احل م ه رجم الزانة

م استو نوا الزيرة العربية قبَّ بعث بسبعة قروف   -صلى هللا عليو وآلو وسل م-ة الرسوؿ ومم أ  
اخلاني من  وخالاوا العرب وةلوا أمسائهم وانتموا إذل قبائلهم  معا ه أف ي وف النا   ،ا لبعثتوانتهتارً 
وىم يعرفونو حلما ابلبينات تن روا لو وأن روه  من حلانوا ينتهتروف ح  جايفىمل نهم و  ،أبنائهم

لوا  وحاولو اغتيالو وقتلو مرات عديدة، ومو   -فعلوا مم السيد ادلسيي قبلو حلما   -يعرفوف أبنائهم 
نل حيتهم ه رف  ااعهتاؼ بنبوتو عليو الس ـ أف  اه، وحلحلثىلا من ة ت ادلشرحل  ضد  

 رأيو ويرسَّ بعد موسى ا ؽل ن أف يغىلاا  -تبارؾ وتعاذل- ودينهم حلامَّ، وأف  هللا ،شريعتهم تبتة
وحلما وضم قارئهم حلفو على النا  القائَّ بوجوب  ،عليو شريعة تغاير شريعة موسى رسوا ينزؿ
وا ه صفات خاني النبي  ه فقد غىلا  ه التوراة، وىو "الشي  والشي ة إذا زنيا ... "، ةرجم الزاان

ة ئهم، وعملوا حلَّ ما استااعوه لينزعوا عن الشريعة اإلس مي  اتورا م وىم يعرفونو حلما يعرفوف أبن
صفا ا الواردة ه سورة العراؼ   -صلى هللا عليو وآلو وسل م  -ة النازلة على رسوؿ هللا العادلي  
 يَّا داونَوا َمِ تاواًب عانَدىاِم ِفا التػ ِورَاةا َواإلاصلا  ََيِماراىام ال ذايَن يَػت باعاوَف الر ساوَؿ الن ِبا  الامااى  ال ذاه غلَا

ِلَمِعراوؼا وَ  يَػنػَِهاىاِم َعنا اِلماِنَ را َوػلااَّ  ذَلاما الا يااَباتا َوػلاَرااـا َعَلِيهاما اخِلََبائاَ  َوَيَ ما َعنػِهاِم إاِصَرىاِم ابا
ِم فَال ذايَن يَفاَمناواِ باوا َوَعز راوها َوَنَصراوها َواتػ بَػعاواِ الن وَر ال ذاأىانزاؿَ َوالر  َمَعوا أاِولَئاَد ىاما  ِغَ َؿ ال  ا حَلاَنِل َعَلِيها

                                                           

وإذا جاريناىم ه ىذا ادلناق فهذا يعه أف  عليهم أف يرف وا رسالة موسى لنو جايفىم بعد إبراىيم وإسحاؽ ويعقوب  (85)
 ويوسف.



 

 71 

وه مقدمتها الت فيف والرةة وإزالة اإلصر والغ ؿ ليؤحلدوا  (157)العراؼ:  اِلماِفلاحاوفَ 
 وا بنفي النس .ثلي  ىو ادلقصود ببشائر التوراة وتشب -عليو الص ة والس ـ-و بذلد أنا 

 ة من خواصا النس  خاص   وأف   ،وف إلثبات ورود النس وه إ ار الدؿ الذ  أتره ال  مي  
وةلتها رواايت  ،د على بع  اللسنوصارت تهتد   دخلل ف رة النس  إذل العقَّ ادلسلم، الشرائم،

ة اليهود ه ة لتيعَّ من النس  وسيلة ذلدـ حي  ات والثقافة الشفوي  دخلها ال ثىل من اإلسرائيليا 
بعد – تنيا، فتحوؿ  - عليو وآلو وسل مصلى هللا-رف  اإلؽلاف ابدلسيي أوا مث برسوؿ هللا دمحم 

وف ف رة النس  وإذا ببع  العلمايف يتبن   ،إليو و إذل العقَّ ادلسلم ذاتو وارتد  إذل س ح وجاا  -ذلد
 –صلى هللا عليو وآلو وسل م  -ويدخلو ا إذل تفاصيَّ شريعة القرآف وبيا ا ه سن ة رسوؿ هللا 

ا منهم أف القوؿ ابلنس  سوؼ  ًّ صلى هللا –ػلمَّ يهود على التسليم بنبواة ورسالة رسوؿ هللا ظًن
ات   من عملي  ه النس  سهولة ه الت ل   -ةخاص  –وح  وجد الفقهايف  -علية وآلو وسل م

ا قد وقم فيها ة ه رلاؿ السن ة الن بوي ة ادلاهرة اليت ا شد أ   التعارض ادلوىـو ب  النصوص خاص  
حلاف  يتحرؾ ه واقم لو خصائصو و رائقو    -صلى هللا عليو وآلو وسل م  -هللا  لف  رسوؿ ؛النس 

صلى هللا عليو وآلو  -ه اإلستيابة إذل النا  والتفاعَّ معو، ولذلد حلثر ه سنن رسوؿ هللا 
تا اِم عنغوية اليت وردت  ا أحادي  مثَّ قولو ما ؽل ن اعتباره نس ا ه ادلعاين الل    -وسل م  نَػَهيػِ

ياا فَػِوَؽ َثَ ث  َفَأِمسا اوا ما َبَدا َل امِ  ، ومنو  (86)زااَيَرةا اِلقاباورا فَػزاوراوَىا، َونَػَهيػِتا اِم عن حلااوـا اِلََضاحا
 ت. صاخوفا من أف حتدث أزمة ه ادلو  (87) يو عن أحلَّ احلمر الىلية

الواقم  ثناايا ذلا ه منزاا  الواقم بقيم القرآف ذلديتحرؾ ه  وحلاف -فهو عليو الص ة والس ـ 
صلوات  -حلاف  ي حظ   –متابعا ردود فعَّ ذلد الواقم و رائقو ه استقباؿ آايت القرآف ال رًن 

ادلقاصد الولواي ت و  –عنل  يف أمتو أ   هللا عليو وىو الريفوؼ الرحيم احلري  على أف غلناا 
ن للقرآف  عقيدة وشريعة ونهتم حياة ليم ا    متو وحا يوحى إليو الهتبوي ة لات وسائر الوانيفدلوا

 ه واقم المة ادلؤمنة.

                                                           

ِو َربَُّو ف  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -الشبي  افَباب اْسِتْفحَ كتاب الجشائد،  صحيآ مدمع،( ٙٛ)  ٜٚٚرقع  ٕٚٙ/ٕي ِزَياَرِة َقْبِخ ُأمِّ
ِ  أخخج البخاري بدشجه  ( (ٚٛ  ُأِكَمػْت اْلُحُسػُخ، :َجاَءُه َجػاٍء فقػاؿ   -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -عغ َأَنِذ بغ َماِلٍظ رضي هللا عشو أفَّ َرُسػَؿ َّللاَّ
َ )إُأْفِشَيْت اْلُحُسُخ َفَأَمَخ ُمَشاِدًيا َفَشاَدى في الشاس  :ُثعَّ َأَتاُه الثَّاِلَثَة فقاؿ َكَت،ُأِكَمْت اْلُحُسُخ َفدَ  :ُثعَّ َأَتاُه الثَّاِنَيَة فقاؿ ،َفَدَكتَ  فَّ َّللاَّ

َبػػاب غػػازي، كتػػاب الس صػػحيآ البخػػاري، .ا َلَتُفػػػُر ِبػالمَّْحعِ إنَيػػَفُأْكِفَفػػْت اْلُقػػُجوُر وَ ( َوَرُسػػَلُو َيْشَيَيػػاِنُكْع عػػغ ُلُحػػػـِ اْلُحُسػػِخ اأْلَْىِميَّػِة 
 .ٖٜٖٙرقع  ٜٖ٘ٔ/َٗغْدَوِة َخْيَبَخ 
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لسباب حلثىلة تناولناىا ه  -ة اخلله وادلزج ب  ال تاب والسنةوىنا عندما حصلل عملي  
فمن الابيعي أف ؼلتله لده البع   –عن السن ة الن بوي ة ادلاهرة وع قتها ابلقرآف ال رًن ادراستن

 ةوىنا برزت ىذه اإلش اليا  .ئرة القرآف ال رًنامن دائرة السن ة الن بوي ة إذل د موضوع النس  فينقَّ
 بش لها احلادا.

وىو من ىو ه تعزيز موقف أىَّ  -رةو هللا–ولذلد ح  وجدان اإلماـ الشافعي  
وقف  حينما بلغ المر القوؿ بنس  ال تاب ابلسن ة والع   –واإلنتصار للسن ة الن بوي ة  ،احلدي 

 ،حلما أف  أتباعو غاب عليهم مرماه ومقصده  ،موقفو الصليف الذ  أسايف حلثىل من معاصريو فهمو
و يره نفسو وحلأنا  لتمييم تلد الف رة الليلة اليت حلاف  اإلماـ الشافعي   "دة ادلع اا بنهتري  "فيايفوا 

اخلله والتسوية ة تو لىَّ احلدي  لعملي  راادلسئوؿ عن تصحيحها بعد أف مهدت دراساتو وانتصا
د متعب   ه بو،متحد    ي  أصبي الفارؽ بينهما ينحصر َّيف  ال تاب معيز، ب  ال تاب والسن ة،

وىو أمر قد  ،اف "الوحي"على أف يقوؿ: البع  وحل علا وحي، وبرأ  ،بت وتو وليسل السن ة حلذلد
ًن فارجم إليو يت ي لد أف  ىذا عالناه ه دراستنا ادلشار إليها حوؿ ع قة السن ة ابلقرآف ال ر 

 دوف فالع قة بينهما ع قة بياف  ومب    ،ل رًن وا السن ة الن بوي ة ادلاهرةاادلزج أمر ا يقبلو القرآف 
ألمور لعملية وضم  هاول ن   تها،من السن ة الن بوي ة ادلاهرة أو ادلساس  يي   أف يعه ذلد أ  غ ا 

 . عن اخلله ادلرفوضواإلبتعاد  ،هاعه مواض
تفصيلو  م  تَ يودل  ،َب عليوودل يا  -ا على ادلبدأ الذ   رحو اإلماـ من ىنا نستايم أف نقوؿ بنايفً 

و من عند هللا ف  القرآف ينس  بع و بع ا لن   ،و ا نس  ه القرآف إب  ؽ قوا واحداَّين   -
نس  ابلسن ة حلما ا يا   ،(82النسايف :) فايوا اِختا َفًا حَلثاىلًا َوَلِو حَلاَف ماِن عاندا َغىِلا ا اا َلَوَجداواِ تعاذل 

باعو ىي ت وة ال تاب وإب غو للناس واتاا  -صلى هللا عليو وآلو وسل م-أبدا لف  مهمة رسوؿ هللا 
ـ اليت ذحلرىا اوابلتارل فعف   يم ىذه القس ،باعو وتنفيذ ما فيوة اتاا وتعليمهم مم ال تاب حليفي  

وف ىي من الهتاث ادلصاب الذ  ابد من إخ اعو لتصديق تبوف ه علـو القرآف والصولي  ا ال
و َّين   :وأف  بع ها شلا ؽل ن أف نلتم  لو بع  التأوي ت فيقاؿ ،القرآف وىيمنتو واستيعابو وباوزه

أو أو أف  ىناؾ ما ياعن ه صحة الرواية  ،-حسيف فهمو  –وتصرؼ الراو  فيو  رو  ابدلعْ
و ا نس  ه وابد من القوؿ َّين   ،ابد من احلسم -والمر يتعلق ابلقرآف ال رًن-ول ن  ،دقتها

ب   وعي نس و دل ي ن ػلتاج إا إذل جهد يسىل، غلمم فيادا  االقرآف على اإل  ؽ وأف  حلَّ م
القرآينا ليفهم ، وبقياة خصائ  اخلااب ة ه القرآف ال رًن حظ فيو الوحدة البنائي  تالقرايفت ، و 
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ت منذ القرف وأف  عملية فهم ا ايت اليت ادعي وقوع النس  فيها استمرا  ويت ي، وتعز معانيو،
لعلمايف ااجملتهدين أو  افالثاين اذلير  ه التناق  حللما ات ي للناس معْ يزيَّ التعارض من أذى
أو آايت فقه،  سلرفعل من ب  ا ايت اليت أدخلل ه النس  ح  بلغل عند ادلتأخرين 

 مخسة.
 وإليك معاين ىذه اآلايت الكرمية الست ة:

 
َر قولو تعاذل  .1 هام م َتاًعا إاذَل احِلَِوؿا َغيػِ ي ًة اِزَواجا َوال ذايَن يػاتَػَوفػ ِوَف مان اِم َوَيَذراوَف أَِزَواًجا َوصا

هان  مان م ِعراوؼ  َوا  ا َعزايز  َح ايم  إاِخرَاج  فَعاِف َخَرِجَن َف َ جانَاَح َعَلِي اِم ِفا َما فَػَعِلَن فاي  أَنفاسا
َوال ذايَن يػاتَػَوفػ ِوَف مان اِم َوَيَذراوَف أَِزَواًجا ىذه ا ية منسوخة بقولو تعاذل  قالوا:( 240)البقرة:

هان  أَِربَػَعَة َأِشهار  َوَعِشرًا فَعاَذا بَػَلِغَن َأَجَلهان  َف َ  َنفاسا جاَناَح َعَلِي اِم فايَما فَػَعِلَن يَػتَػَرب ِصَن َّيا
َا تَػِعَملاوَف َخباىل   ِلَمِعراوؼا َوا  ا حا هان  ابا منهم أف  ا يت  قد  اً ظنا ( 234)البقرة:  فاىأَنفاسا

واحلق أف  مورد  . ردهللا على مورد واحد أا وىو فهتة العدة اليت تعتدىا ادلتوِف عنها زوجهاو 
ي ًة أف  قولو تعاذل ا يت  سلتلف ااما، إذ  َوال ذايَن يػاتَػَوفػ ِوَف مان اِم َوَيَذراوَف أَِزَواًجا َوصا

َر إاِخرَاج   هام م َتاًعا إاذَل احِلَِوؿا َغيػِ ت المم وأعرافها، فلألمم اجايف مراعيا لعاد اِزَواجا
ايف ىم، وإعااذحلر هم لواحهتام ،عادات سلتلفة ه التعبىل عن ت رًن الحيايف دلوهللاىم

م حلااإلناباعات اإلغلابيا  وا ه موقم احليف والتقدير لده أىلهم وذويهم، وأف  ىذا نة َّي  
 واخلواص من ادلنتم  لسرتو. ،صل  بوة واحهتاـ وقدر عند ادلت   لو ذحلره  يباا ادلتوِف  

 ػرًن وقػد راعػى القػرآف ال ،واختلفل تقاليد المم ه التعبىل عػن ىػذه ادلشػاعر وا تػزاؿ سلتلفػة
ة أحسػػن مراعػػاة وأ لهػػا، فمنػػزؿ الرجػػَّ الػػذ  شػػهد حياتػػو مػػم زوجتػػو وبنيػػو ىػػذه ادلشػػاعر اإلنسػػانيا 

متهم وه مقػػػداا  -هػػػا حللاا  - فيفػػػا علػػػى ادلنتمػػػ  لألسػػػرة  ،ا دل ػلػػػدث  ػػػذه الوفػػػاةتغيػػػىلً   فا أيبقػػػى وحلػػػ
َيخػذ حلػَّ مػنهم فرصػتو  ل ػي ،وذحلػراه بيػنهم ،ه وذووه يهتددوف عليوؤ وأبنا ،فامرأتو قائمة فيو ،الزوجة

ة واإلسػ ـ جػايف وللعػرب والشػعوب المي ػ ،وباوز اإلحساس ابدلػوت والفػراؽ ،ال افية للصع والس لوا 
والشػػػػعوب ال تابيػػػػة تقاليػػػػدىا وعادا ػػػػا ه ىػػػػذا اجملػػػػاؿ، وا شػػػػد أف  زوج ادلػػػػرأة منهػػػػا  ،مػػػػن حػػػػوذلم

 يف ادلتوِف  ىناؾ برايفة الرحم من ماو ، 88))  -صلى هللا عليو وآلو وسل م -لبم اف  حلما عع رسوؿ هللا 

                                                           

راجعا إلى السجيشة مػغ أحػج  انرخؼ رسػؿ هللا مغ شخيق ابغ إسحاؽ قاؿ ) لسا  دالئل الشبػةأخخج البييقي في  (ٛٛ)
ثػع نعػى ليػا خاليػا حسػدة بػغ  ،لقيتو حسشة بشت جحر فشعي ليا الشاس أخاىا عبج هللا بغ جحر فاستخجعت واسػتغفخت لػو
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قيػَّ الشػديد علػى ادلػرأة وت فيهػا وىنػاؾ فػهتة اإلحسػاس النفسػي الث   ،وىي اليت ت فيها القرويف الث ثػة
ة ات احلػػادا وىنػػاؾ فػػهتة إعػػادة ترتيػػيف احليػػاة ابلنسػػبة ذلػػا ولبنائػػو بعػػد ىػػذه التغػػىل   ،أربعػػة أشػػهر وعشػػر

 ،مػػن حػػوؿ وفػػهتة إعػػادة ترتيػػيف احليػػاة ا ؽل ػػن أف تػػتم بشػػ َّ م ئػػم ه أقػػَّ   ة،وادلعنوي ػػ منهػػا ةادلادي ػػ
ق حياتػػو تتعل ػػ أو رلتمػم رعػػو ا  ،تتعلػق حياتػػو ابدلواسػػم سػوايفا أحلػػاف  النػػاس ينتمػوف إذل رلتمػػم زراعػػيا 

ؿ، وحلػذلد الزحلػاة وحسػااب ا، وإذا  و احلػ افتػرتبه فيػو احلسػاابت  ػو  أو رلتمم بػار ا  ابدلايف وال أل،
فاحلوؿ يعتع حثابة الوحدة الصغره  ،اف  البيل مستأجرا فتغليف أف ت وف اإلجارة مرتباة ابحلوؿحل

حلما مساىا القرآف   "مصيبة ادلوت"خاصة بعد مصيبة حلبىلة مثَّ  ،إلعادة تنهتيم شئوف الناس وحيا م
 ،ر صػػغارىاعاػػى الزوجػػة ادلفيوعػػة ه زوجهػػا فرصػػة عػػاـ لتعيػػد ترتيػػيف أمورىػػا وأمػػو َّيف تا  (89)ال ػػرًن 

بػرايفة الػرحم ومػا إذل و ة بعد اجتياز الصدمة العا في ػ -منفردة– اتولتعواد نفسها على حتمَّ ادلسئولي  
وذلػػد أمػػر معهػػود ه أح ػػاـ القػػرآف ال ػػرًن القائمػػة علػػى الت فيػػف والرةػػة ومراعػػاة سلتلػػف  ،ذلػػد

وعنهػػػا  .ويػػػة ه بنػػػايف اجملتمػػػموه مقػػػدامتها "السػػػرة"اليت ىػػػي حيػػػر الزا ةادلشػػػاعر والق ػػػااي اإلنسػػػاني  
 تتفرع شب ة واسعة من الع قات ااجتماعي ة اليت ػلرص اإلس ـ على إظلائها واحملافهتة عليها .

ة جديػػدة قػػد ت ػػوف الربعػػة ؤ اسػػتئناؼ دورة حياتي ػػ  ابلػػنف  اسػػتعايف الػػرحم وللتهي ػػفػػالهتب  
 والسػػػميا  لتسػػػوية الانػػػيف النفسػػػيا  يػػػاحلافقػػػد ي ػػػوف  حلافيػػػا لػػػذلد، و أشػػػهر وعشػػػر ليػػػارل حػػػدا أدىن  

 .ادلتعلقػة إبعػادة ترتيػيف احليػاة ،ة منهػاة ادلادي ػوأما احلػوؿ فهػو حػد للتسػوايت ادل تلفػة خاصاػ ،للمرأة
 وفت الػيت يقػـو  ػا البػػاحثآة علػـو الػنف  واإلسػػتفتايفوحػ  نلتفػل إذل بعػ  العلػـو ادلعاصػػرة خاصاػ

 ثػىل مػن ادلعػاين الػيت ل احيتوضػصلػد ة لوانيف العا في  وم حهتة سلتلف ا ،ب  ادلتوِف عنهن أزواجهن
ل ػن هم  ،الت ليفػيا الزئػيا  مشدودة إذل احل ػم الفقهػيا حلانل أعينهم  لف   روف،ادلفساا  ارحا دل ي حهته

ف ػػػَّ منهمػػػا ابهػػػل ، و ا نسػػػ  بينهمػػػاحل مػػػوا إبح ػػػاـ ا يتػػػ ، وأن ػػػ لػػػو احهتػػػوا المػػػور الخػػػره
هػػػة ضلػػػو الزوجػػػة ه بػػػد ا ونفسػػػها ورةهػػػا وخروجهػػػا مػػػن أتثػػػىلات مصػػػيبة  يػػػة الوذل متياف ،جهػػػة
ة ه أف ولألماػولإلسػرة والورثػة لػألزواج  - تبػارؾ وتعػاذل -أما آية احلػوؿ فهػي وصػية مػن هللا  ،ادلوت

ة اليت صار ذلا فيهػا شػرحلايف آخػروف تعاي الزوجة ادلتوِف عنها زوجها فرصة إعادة ترتييف حيا ا ادلادي  
فهي ه حاجة إذل تلد الفرصة بقام النهتر عن  بائم الع قات ب  أبنايف اجملتمػم،  ،ة الورثةىم بقي

قواعػد  علػى ت رغلهػاابلتارل فلي  ىناؾ تعارض أو تناق  أو تصادـ ب  ا يت  يستدعي القػوؿ بو 
                                                                                                                                                                                

فَّ إ: فقػاؿ رسػػؿ هللا  ثع نعى ليا زوجيا مرعب بغ عسيخ فراحت وولػلػت، ،السصمب فاستخجعت واستغفخت لو عبج
 (.ٖٔٓ/ٖ)دالئل الشبػة ( لسا رأى مغ صبخىا عشج أخييا وخاليا وصياحيا عمى زوجيا  ،زوج السخأة مشيا لبسكاف

 (.ٙٓٔالسائجة آية ) (ٜٛ)
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وللػػػػدخوؿ ه تلػػػػد التػػػػأوي ت  ،لينسػػػػ  ادلتػػػػأخر ابدلتقػػػػدـ -نػػػػد القػػػػائل   ػػػػا ع -النسػػػػ  نفسػػػػها 
ػػادل تػػ  اختلػػف موضػػوع حلػػَّ منهمػػا عػػن موضػػوع الخػػره لفة، مػػا داـ مػػن ادلم ػػن فهػػم ا يتػػ  التعساا

 . وانتفى التعارض بينهما
و من ا على ىيمنة أف ار النس ، والنهتر إليو على أن  وأما تلد الرواايت اليت رويل بنايفً  
وا تصلي لنس  حاحلميتو لعَّ  ،ا ا تقف أماـ ىيمنة القرآف ال رًن على ما عداهمات، فع   ادلسل  

 غىله حاحلما عليو.
ػػػِن اِم فَػػػعاف عػػػاذل: تقولػػػو  .2 ػػػن نااَسػػػلئا اِم فَاِسَتِشػػػهاداواِ َعلَػػػِيهان  أَِربَعػػػًة ماا َشػػػَة ما َوالَ تاػػػى ََيِتاػػػَ  اِلَفاحا

ػػػ اوىان  ِفا اِلبػاياػػػوتا َحػػػ   يَػتَػَوف ػػػاىان  اِلَمػػػِوتا َأِو غَلَِعػػػََّ ا  ا  َشػػػهاداواِ  َوالل ػػػَذاَف .   ذَلاػػػن  َسػػػباي ً َفَأِمسا
يمػاً  َا فَعاف هللَااَب َوَأِصػَلَحا َفَأِعراضاػواِ َعنػِهاَمػل إاف  ا  َ حَلػاَف تَػػو اابً ر حا َا مان اِم َفأاذاوعلا )النسػايف  ََيِتاَيا ا

:15– 16. ) 

ػػم اختلفػػوا ه ا ،ذىػػيف أحلثػػر ادلفسػػرين إذل أف  ىػػات  ا يتػػ  منسػػوختاف  لناسػػ  غػػىل أ  
فػػػذىيف  اعػػػة مػػػنهم إذل أف  ا يػػػة الوذل نسػػػ ل ابلثانيػػػة وإذل أف   . ة النسػػػ وه حليفي ػػػ

أف  احلػػػد حلػػػاف   والثانيػػػة نسػػػ ل  يػػػة النػػػور و ػػػدي  عبػػػادة بػػػن الصػػػامل الػػػذ  ورد فيػػػ
والػػرجم للمحصػػن  ،مث نسػػ  اإليػػذايف  يػػة النػػور اللػػد للب ػػر مث نسػػ  ابإليػػذايف، ،احلػػب 

 يػػة اف  إوع ػػ  بع ػػهم المػػر فقػػاؿ:  ،(90)"ا البتػػةإذا زنيػػا فار وعلػػابلشػػي  والشػػي ة "
لوذل حيػػػ  حلػػػاف حػػػد الػػػزان ه نهتػػػر ىػػػؤايف اإليػػػذايف مث نسػػػ  اإليػػػذايف الثانيػػػة نسػػػ ل اب

ف  ا ية الثانية حلانل سابقة لػألوذل ه إ : قائل  ،ابحلب  مث نس  احلب  ابللد والرجم
وأ مػا نسػ تا معػا  يػة النػور  ،أف  ا يتػ  نزلتػا معػاوذىبل فرقػة تلثػة مػنهم إذل  ،النزوؿ

 . أ  اللد للب ر والرجم للثييف ،وحدي  عبادة
منها: بويز نس  القرآف ال رًن َّيحاديػ  ، ات عديدةوقد أترت دعوه النس  ىذه إش الي  

 –حلل ػو   –   أخاػأ ه فهػم ادلعػْ، في ػوف احلػدي و اليت رو  جل هػا ابدلعػْ، وقػد ي ػوف الػراا حاد 
موضم نهتر !! واستدراحلات عائشػة وعمػر وغىلعلػا حلافيػو للفػل النهتػار إذل ىػذا ااحتمػاؿ ال بػىل، 

إف حاوؿ بع هم اخلروج من ىذا ادلأزؽ ببع  التأوي ت وىي أتوي ت ساقاة يصعيف قبوذلا وقد 
مَّ أف ي ػوف النسػ  و ػلتَّين  : انق  عن قـو  (،2/36)دل يتعذر حلما قاؿ ابن الوز  ه زاد ادلسىل 

                                                           

اِمِت قاؿعغ ُعبَ و بدشجه صحيحفي  مدمع خخج أ (ٜٓ) ِ  :اَدَة بغ الرَّ ُخُحوا َعشِّي ُخُحوا َعشِّي قج َجَعَل ) : -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -قاؿ رسػؿ َّللاَّ
رقع ٖٙٔٔ/ٖ)وِد َباب َحجِّ الدَِّنى ِكَتاب اْلُحجُ (َوالثَّيُِّب ِبالثَّيِِّب َجْمُج ِماَئٍة َوالخَّْجُع  اْلِبْكُخ ِباْلِبْكِخ َجْمُج ِماَئٍة َوَنْفُي َسَشٍة، هللا َلُيغَّ َسِبياًل،

ٜٔٙٓ.) 
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وعملي ػػػػات التيػػػػويز وفػػػػرض !! وىػػػػو أتويػػػػَّ بعيػػػػد جػػػػدا،  رفػػػػم رمسػػػػو وبقػػػػي ح مػػػػو آفقػػػػد وقػػػػم بقػػػػر 
ااحتمػػاات ىػػذه عبػػارة عػػن فرضػػي ات بشػػري ة مػػا حلػػاف  دلػػن لػػو مسػػ ة مػػن علػػم أف يسػػقاها علػػى 

ؽ، وإا فمػػػا القػػرآف اجمليػػد، فػػلايت ال تػػاب ال ػػرًن ا   ػػم لفرضػػي ات إنسػػاني ة ا سػػند ذلػػا إب ػػ 
الذ  أبقيناه لىَّ ال تاب الذين وقعػوا ه التبػديَّ والتحريػف، حينمػا اجتػالتهم الشػيا   وفتحػل 
أمػامهم سػػبَّ اإلفػهتاض وا رايف اخلاػػىلة الػػيت ا يقػـو عليهػػا دليػَّ ليسػػقاوىا علػػى حلتػبهم ومػػا جػػايفىم 

 أنبيائهم بو عن هللا تبارؾ وتعاذل ؟!!
قاؿ:  ،ج على قوؿ من دل ينس  القرآف ابلسنةصحيي ؼلر  بو يعلى: وىذا وجو أقاؿ القاضي 

بع   ورد   ،و من أخبار ا حاد والنس  ا غلوز بذلدوؽلتنم أف يقم النس   دي  عبادة لن  
: دل ػلصَّ  ومن ىؤايف اخلاا  ه معادل السنن حي  قاؿ ادلفسرين والفقهايف دعوه نس  ا ية،

ه البيوت شلتد إذل غاية  لد أف  ا ية تدؿ على أف  إمساحلهن  وذ ،النس  ه ا ية وا ه ا حادي 
  -صلى هللا عليو وآلو وسل م  -وذلد السبيَّ حلاف  رلم  فلما قاؿ  ،وىي أف غلعَّ هللا ذلن سبي 

 )خذوا عه الثييف ترجم والب ر بلد وتنفى ( صار ىذا احلدي  بياانً لتلد ا ية ا انس ا ذلا،
)فادلهم أف  احل م الذ  دلل عليو ا ية يغىلا ويبادؿ  دي   لعمـو آية اللدوصار أي ا سلصصا 

 ا حاد سوايف مس وه انسً ا أو سلصصاً، أو مبيانا إل اؿ مزعـو ه ا ية، فالنتيية واحدة ( .
واعهتض على القوؿ ابلنس  اإلماـ  (،3/204)وقد نقلو النيسابور  عنو ه غرائيف القرآف 

ه  افوأبو حي (،285 – 5/282)مم اوالقر ا ه ال (،234 -9/230)بىل راز  ه ال ال
ورشيد رضا ه ادلنار  (،35)والسيو ي ه اإلحلليَّ ص  (،195، 3/194)البحر احمليه 

وحلذلد السعد  ه تيسىل ال رًن الرةن  ،اهوأيده وتبن   دهنقلو أوا عن دمحم عب (440 – 4/438)
 .(721 – 4/718) آفه التفسىل القرآين للقر  ا ، وعبد ال رًن اخلا  2/37

 ،لنسػ  عػن رلاىػد وانتصػر لػو أبػو مسػلم الصػفهاين وأيػده ب ثػىل مػن الدلػةالقوؿ اب ونقَّ رد
ذحلػػػر  فبعػػد أ - فقػػاؿ ،وقػػد تػػوذل اإلمػػاـ الػػراز  تفصػػيَّ مػػذىيف أ  مسػػلم ،وأباػػَّ دعػػوه النسػػ 

َوالَ تاػػػى ف  ادلػػػراد بقولػػػو تعػػػاذل إ: - اينالقػػػوؿ الوؿ والقػػػوؿ الثػػػاين وىػػػو اختيػػػار أ  مسػػػلم الصػػػفه
ػػن نااَسػػلئا اِم  َشػػَة ما َػػاوبقولػػو  ،ىن احلػػب  إذل ادلػػوتادلسػػاحقات وحػػد   ََيِتاػػَ  اِلَفاحا   َوالل ػػَذاَف ََيِتاَيا ا

ػػػد  الز انايَػػػةا َوالػػػز اينا فَاِجلاػػػداوا  وادلػػػراد  يػػػة النػػػور  ،علا الذه ابلقػػػوؿ والفعػػػَّأىػػػَّ اللػػػواط وحػػػد   ػػػَّ  َواحا حلا
ناػػوَف ابا  ا َواِليَػػػػِوـا  ػػػِذحلام  ااَمػػا رَِأفَػػػة  ها دايػػنا ا  ا إاف حلانػػػتاِم تػاِؤما ئَػػػَة َجِلػػَدة  َوَا أَتِخا نػِهاَمػػا ما ػػرا َوِلَيِشػػػَهِد  ماا اِ خا

ناَ   ػػػِؤما ػػػَن اِلما اللػػػد، وه ( الػػػزىن بػػػ  الرجػػػَّ وادلػػػرأة وحػػػده ه الب ػػػر 2النػػػور :)َعػػػَذابَػهاَما  َائاَفػػػة  ماا
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 افواللػػذ ،منهػػا: أف  الػػ يت َيتػػ  سلصػػوص ابلنسػػواف احملصػػن الػػرجم، واحػػتب أبػػو مسػػلم عليػػو بوجػػوه
وأف   ،راز  بقية أدلة أ  مسلم واليت تؤحلد علػى أف  الهػة منف ػةالوعرض اإلماـ  ،سلصوص ابلرجاؿ

بيػاف حليفيػة صػيانة اجملتمػم مػن و ا يتػ  لآييت سػورة النسػايف دل تتيػو لبيػاف  حػد، بقػدر مػا حلػاف  توج ػ
امػػرأت ، فػػعف   آيػػة أو ولػػي  بػػ  رجلػػ   ،ودلػػا حلػػاف  الػػزان بػػ  رجػػَّ وامػػرأة ،إشػػاعة السػػحاؽ واللػػواط

النسػايف غػىل مػػا ورد ه سػورة النػػور، ورد عليػو القػػائلوف ابلنسػ  بتمسػػ هم حػا قػػرروه، وابلتأحليػد علػػى 
وا مفسػروف رووا ىػذه القػواؿ حلمػا ىػي دوف أف يتبن ػوىنػاؾ  ،أ ا متيهة للموضوع ذاتو أا وىو الػزان

 شيئا منها.
ا عنده من ب  د بو المهور، وانقش أدلة أ  مسلم ل   د مصافى زيد حا اس  واس  

 .ه نهتره  ا ايت اخلم  اليت دخلها النس 
ابلنسايف  وقد علمل شلا تقدـ أنو دل يقم تعارض وا تعادؿ ب  ا ايت الث ث، فالوذل تتعلق

الشاذاات السحاقي ات الل وايت ؽللن إذل إانث مثلهن، وىي فاحشة تؤد  إذل احلتفايف النسايف ابلنسايف، 
وىدـ السرة واجملتمعات، واخلروج من العهد اإلذلي، والتمر د على عهد اإلست  ؼ، واإلخ ؿ 

عمراف ه ىذه الرض . وحبسهن ابل رامة اإلنساني ة، واحليلولة دوف قياـ رلتمعات إنسانياة حتقاق ال
ابلبيوت ح  يتوفاىن ادلوت إجرايف  وقائير ػلوؿ بينهن  وب  إشاعة ىذه الفاحشة ه اجملتمم، 

 والهتويب للفاحشة ب  بنات جنسهن.
، وىو اضلراؼ يقم ب  الذحلور، وىو فاحشة ا  وأما ا ية الثانية فع  ا ه اللااواط والل و ي اا

اإلضلراؼ والشذوذ الذ  يقم ب  اإلانث، والذه يناسبو، وقد يوقف ىذه تقَّ خارا عن 
الهتاىرة، وػلمي اجملتمم منها، فالذه يدخَّ ه ابب التعاذير، واجملتمم والمة وواة المر 

يستايعوف اإلستفادة من التشريعات التعزيرية حلماية اجملتمم ادلسلم من ظواىر اإلضلراؼ والشذوذ 
 ذ .ب ثىل من الشذو 

وأما آية النور فهي ه الزان الذ  يقم ب  الرجَّ وادلرأة، فالهة منف ة، وا تعارض وا 
وأما القوؿ ادل ارب القائم على ح م التوراة ونصاها"  تعادؿ وا شيئ يقت ي القوؿ ابلنس  .

 ا الشي  والشي ة .." وادعايف نس  آية اللد ه حق احملصن بن  من التوراة اليت زعم البع  أ
آية قرآني ة منسوخة الت وة، فهو قوؿ ه غاية الغرابة، وقبوؿ الرواايت الواردة ه ىذا الشأف تهتتيف 

 عليها رلموعة من العهتائم .
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منها الاعن ه الصحابة ال راـ، وه مقدمتهم عمر وعثماف وزيد وحلتاب الوحي ومن عملوا 
في عنهم المانة والدقة وال به، وتوجاو ه  م القرآف اجمليد بش  صيغ المم، ف َّ ىؤايف تنت

وىي شلا  –صلى هللا عليو وآلو وسل م  -إليهم  مة التفريه ه تدوين آايت قرآنَية توه رسوؿ هللا 
 يقرأ .

 -الذ  ت فَّ  فظ القرآف حلما ت فَّ إبنزالو و عو وأن و  –تبارؾ وتعاذل  –ومنها : أف هللا 
قد أخلف وعوده وفراط ه ذلد حللاو وترحلو أو بع و  –ليو أقواذلم تعاذل عن أقواذلم وعن ما تؤد  إ

 ذلوه الرواة إف شايفوا أثبتوا وإف شايفوا زلوا .
واعتبار ىذا  –حللااو   –ومنها : الاعن بب غة القرآف وفصاحتو ونهتمو وأسلوبو وايازه ه ذلد 

ن آايتو وحلأف  الصحابة دل القوؿ الرحليد ادلهتجم عن التوراة : " الشي  والشي ة ..." حلاف آية م
يتم نوا من إدراؾ الفروؽ اذلائلة ب  أسالييف القرآف ادلتحد  ادلعيز. فلم يشر أ  منهم وىم من 
ذؤابة فصحايف العرب إذل رحلاحلة ىذا ادلرو ا الذ  ا يرتقي إذل مستوه أحادي  أفصي من ناق 

احة القرآف وب غتو وىو بتلد ، فأىنا لو أف يااوؿ فص–صلى هللا عليو وآلو وسل م  -ابل اد 
مو أ اإلماـ مالد  الرحلاحلة. لقد برزت ىذه الدعوه أو الشبهة أوؿ ما برزت ه حدي  جايف ه

صاحيف اإلماـ أ  حنيفة ومستشار اخلليفة العباسي ىاروف  – رواية دمحم بن احلسن الشيباينب
ػلىي  حدثناَمالاد  " خعان ( ىػ حي  جايف ه ىذا احلدي  : 189الرشيد . وتوه الشيباين سنة )

لَِبَايا مثا   نا أبن َسعايد   ًْ َأاَنَخ ابا و مسَاَم َسعايد بن اِلماَسي يفا يقوؿ َلم ا َصَدَر عاَمرا بن اخلَِا ابا من ما
ـَ حَلِوَمًة َبِاَحايَف مثا   َرََح عليها راَدايَفها َواِستَػِلَقى مثا  َمد  َيَدِيوا إذل الس َمايفا ف هاا حَلو  قاؿ اللهم  حَلعاَِت سا

ـَ اِلَمدايَنَة فَ  َ َايَف الناس َوَضعاَفِل قػاو يتا َوانِػَتَشَرِت َرعاي يتا فَاِقباِ ها إالَِيَد غىل ماَ ياام  َواَ ماَفرااط  مثا  َقدا
ل وا  فقاؿ أَيػ َها الناس قد سان ِل َل اما الس َننا َوفاراَضِل َل اما الفرائ  َوتاراحِلتاِم على َحةا اا اف َت ا اِلَواضا

حلاِم اف تَػِهلا اوا عن آيَةا الر ِجما  َااً َوَضَرَب إبااِحَده َيَدِيوا على الاِخَره مثا  قاؿ إااي  لن اسا ؽلَايًنا َو ا  اف ابا
دا َحد ِينا ه حلاَتابا هللا فَػَقِد َرَجَم رسوؿ هللا  صلى هللا عليو وسل   م  َوَرَ َِنا َوال ذا  يَػقاوَؿ قَائاَّ  اَ صلَا

تػاَها الش ِي ا َوالش ِي َ  ي بيده َلِواَ اف يَػقاوَؿ الناس زَاَد عاَمرا بن اخلَِا ابا ه حلاَتابا هللا تَػَعاذَل َلَ تَػبػِ ةا نَػِفسا
َا اِلبَػت َة فعان  قد قَػرَِأاَنَىا،  -حلِاي ةا ح  قاتاََّ عاَمرا فما اِنَسَلَ  ذاو ا: قاؿ َسعايدا بن اِلماَسي يفا  فَاِر ااوعلا
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َوا هللا وقد انقشنا ىذا اخلع أو الثر مناقشة مستفي ة تناولنا فيها سنده ومتنو، وذلد  (91).- َرةا
 ه دراستنا قيد اإلصلاز ه "حد الرجم" نورد شيئا شلا قلناه ىناؾ : 

استشهاد عمر بسنة  احلدي  نسبوا إذل سعيد بن ادلسييف روايتو عن عمر، وسعيد قد ولد قبَّ -1
 واحدة، وذلد يعه أنو يستحيَّ على مثلو التحماَّ والدايف. إذف فهناؾ حلقة مفقودة، فما ىي؟

 -من إصحاحات التوراة حلونو منها؛ ول نانا ننفي عنو -إن نا ا ننفي عن ىذا اإلصحاح  -2
دي  أفصي من القرآنياة، بَّ نذىيف إذل استحالة ذلد. ونؤحلد استحالة أف ي وف حديثا من أحا

ناق ابل اد، فلفظ احلدي  "يبدأ ابلشي  والشي ة .. "،ودل يعرؼ ه العربية، وا ه 
 .(92)اإلصا حات الفقهية أف  الشي وخة تفيد اإلحصاف

إف  القرآف ح  ذحلر جرؽلة السرقة بدأ بذحلر الذحلر "السارؽ والسارقة"، لف  الغاليف أف تقم -3
ان فعف  القرآف قد بدأ بذحلر الزانية لتوق ف ىذه الرؽلة على استعدادىا السرقة من الرجاؿ، وأما الزاا 

 ورضاىا.
 إذل غىل ذلد من مناقشتنا للمنت والسند فليحرص على الرجوع إليو ه ذلد البح .

 َلماواِ َما تَػقاولاوفَ اَيأَيػ َها ال ذايَن يفَاَمناواِ اَ تَػِقَرباواِ الص َلواَة َوأَنتاِم ساَ اَره َح   تَػعِ قولو تعاذل  .3
را ايَ ا نس ل بقولو تعاذل إ ا  :قيَّ( 43)النسايف: َا اخِلَِمرا َواِلَمِيسا أَيػ َها ال ذايَن آَمناواِ إاظل 

ـا راِج   مااِن َعَمَّا الش ِياَافا فَاِجَتناباوها َلَعل  اِم تػاِفلاحاوَف   (90)ادلائدة:  َواارنَصابا َواارِزَا
ه موضم منفصَّ عن موضم ا ية الخره وعلى ف  ا يت  حلَّ منهما قد وردت وضلن نره أ

فموضوعها حينما نريد  ،فا ية الوذل منعل اإلنساف من أف يصلي وىو س راف مورد مغاير،
يف والص ة اليت يفهتض أف يقـو اإلنساف سلف  الس ر ا يتنا اف"؛ص ة الس ر "ا ىو حتديده إظل

 ،والفهم دلا يفعَّ ،يمعا حلَّ  اقاتو العقلي ة والنفسي ة ليتحقق ابلفهم دلا يقرأ ا ب امَّ وعيو مست
فالنهي  ،والذ  غلعَّ منها شيئا ينهى عن الفحشايف وادلن ر ،واخلشوع الذ  ىو لباب الص ة

 . على منم الص ة للس راف منصيفر 
منها اخلمر ومعها  ،ةرلموعة من موروتت الاىلي   بياف ح م وأما ا ية الثانية: فموضوعها

وضرورة اجتناب حلَّ  ،شيئ من ذلد على منم شلارسة أ ا  فانصبل   ،زاـنصاب والادليسر وال
فما ىو مأمور ابجتنابو ىو غىل  ،م وا غلر  تداوذلاصن  ف  تشهته وا تباع وا تا  ،ىذه احملهتورات

                                                           

( بتعميق وتحقيق عبج الػىاب ٖٜٙ( رقع )ٕٔٗ( انطخ مػشأ اإلماـ مالظ رواية دمحم بغ الحدغ الذيباني باب الخجع ص )ٜٔ)
 السكتبة العمسيَّة . –ط ثانية  .عبج المصيف 

 فارجع إليو.وقج بيَّشا السخاد بسفيـػ "اإلحراف" في دراستشا لحّج الخجع،  ((ٕٜ
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ىو الذ   ا عائشة ه الب ار ا نا ول ن حدي  أم ،فالهة منف ة ااما ،ما  ي عنو ه ا ية الخره
و يئة نفسي ة اإلنساف لقبوؿ ىذا  ،ج ه الهتبية واإلستعدادوىو ه احلقيقة تدر   ،جأوحى بف رة التدر  

 . التغيىل ه نهتم حياتو
ناَ  َعَلى اِلقاَتاؿا قولو تعاذل  .4 اباراوَف يَػِغلاباػواِ َي ان ماان اِم عاِشراوَف صَ إف اَيأَيػ َها الن ِبا  َحرااضا اِلماِؤما

ِائَػتَػِ ا وَ  ػم قَػػِوـ  ا  يَػِفَقهاػوَف أ  إفما ػَن ال ػذايَن حَلَفػراواِ َّيا   ِاَئة  يَػِغلاباػوِا أَِلًفػا ماا َخف ػَف  فَي اِن م ن اِم ماا
ػ عفا  ا َعن اِم َوَعلاَم أف  فاي اِم َضِعفاً فػ ِائَػة  َصػاباَرة  يَػِغلاباػواِ ما ػن اِم ماا ػن اِم  إفِائَػتَػِ ا و َي اػن ماا َي اػن ماا

وردهللا  افا يتػػف ىػػاهللا( 66 -65)النفػػاؿ: أَلِػػف  يَػِغلاباػػواِ أَِلَفػػِ ا إبااِذفا ا  ا َوا  ا َمػػَم الص ػػابارايَن 
وسػػػورة النفػػػاؿ اشػػػتملل علػػػى آايت حلثػػػىلة تنبػػػو إذل أف  السػػػياؽ سػػػياؽ  ،ه سػػػورة النفػػػاؿ

إاِذ َتِسػػػَتغايثاوَف فقػػػد سػػػبقل ىػػػذه ا ايت آايت أخػػػره تشػػػييم وتعبئػػػة نفسػػػي ة للمػػػؤ منػػػ  
ػػػَن اِلَمَ ئاَ ػػػػةا ماػػػِردافاَ  َوَمػػػػا َجَعلَػػػوا ا  ا إاا  باِشػػػػ َلِػػػػف  ماا ػػػػِم َأيناا شلااػػػد حلاِم َّيا ػػػِم فَاِسػػػَتَياَب َل ا َره َرب  ا

ػػِن عانػػدا ا  ا  ػػي اما النػ َعػػاَس  . ف  ا  َ َعزايػػز  َح اػػيم  إَولاَتِاَمػػئان  باػػوا قػالاػػوبا اِم َوَمػػا الن ِصػػرا إاا  ما إاِذ يػاَغشاا
ػػرحَلاِم باػوا َوياػػِذىايَف َعػػن اِم راِجػَز الشػػيااف َولايَػػػرِ  ػػن الس ػَمليفا َمػػليًف لااياَاهاا ِنػػوا َويػانَػػزااؿا َعلَػػِي ام ماا باَه أََمنَػًة ماا

ـَ  ى َرب  . َعَلى قػالاوبا اِم َويػاثَػبااَل باوا الرِقَدا َد إاذَل اِلَمَ ئاَ ةا َأيناا َمَع اِم فَػثَػبااتاواِ ال ذايَن يَفاَمناواِ إاِذ ياوحا
ػػػَّ  بَػنَػػػاف   ػػػنػِهاِم حلا  َسػػػأاِلقاى ها قػالاػػػوبا ال ػػػذايَن حَلَفػػػراواِ الر ِعػػػيَف فَاِضػػػراباواِ فَػػػػِوَؽ اَلِعنَػػػاؽا َواِضػػػراباواِ ما

ػػَد قَلاػػ، (12 -9)النفػػاؿ:  ػػِلتاِم َولَتَػنَػػاَزِعتاِم إاِذ ياػػرايَ هاما ا  ا ِفا َمَناما ػػِم حَلثاػػىلاً ل َفشا ي ً َولَػػِو أَرَاحَلها
ػػػتاِم ِفا أَِعياػػػنا اِم . نػػػوا َعلاػػػيم  باػػػَذاتا الص ػػػداورا إِفا اارِمػػػرا َوَل اػػػن  ا  َ َسػػػل َم  ػػػوىاِم إاذا اِلتَػَقيػِ َوإاِذ ياراي اما

ػػَى ا  ا  ػػِم ِفا أَِعياػػناهاِم لايَػِق ا )النفػػاؿ:   أَِمػػراً حلػػاف َمِفعاػػواً َوإاذَل ا  ا تػاِرَجػػما الاماػػورا قَلاػػي ً َويػاَقلاالا ا
ت ادلسػػلم  الػػذين وجػػدوا أنفسػػهم فسػػياؽ السػػورة حللػػو يػػدور حػػوؿ رفػػم معنػػواي  ( 44 -43

حلَمػل َأِخَرَجػَد حلمػا قػاؿ تعػاذل   ،بَّ حلانوا ا يريػدو ا ،ه معرحلة دل ي ونوا يتوقعوف حدوثها
ػػن بَػِيتاػػدَ  حِلَػػقاا وَ  َرب ػػَد ما َ  إابا راىاوَف غلاَادالاونَػػَد ها احِلَػػقاا بَػِعػػَدَما تَػبَػػػ   ّا ناَ  لَػػد  ػػِؤما ػػَن اِلما ف  َفرايقػػاً ماا

ػػػِم يَنهتاػػػراوفَ  و يؤحلػػػد أف  ىػػػذه وابلتػػػارل فهػػػذا حلل ػػػ( 5)النفػػػاؿ:  حَلأظلَػػػا ياَسػػػاقاوَف إاذَل اِلَمػػػِوتا َوىا
 مػػن مػػوازين ة لتحقػػق نصػػرا إبذف هللا يغػػىلاا السػػورة ال رؽلػػة ىػػي سػػورة تعبئػػة لليماعػػة ادلسػػلم

ويزيػَّ   غلقػة،ويفػتي أمػاـ اإلسػ ـ سػائر البػواب ادل ،هػاة حللا الزيرة العربي   القوه على مستوه
 فورباػػػوا َّيف  تغلػػػبهم علػػػى عػػػدوىم أمػػػر ابػػػد أ ،عاوا ىػػػذا السػػػقفأفػػػ ،حلثػػىلا مػػػن العقبػػػات

ػػػم قَػػػػىم وصػػػف ق إبذف هللا، ولف  عػػػدو  يتحق ػػػ ػػػوفَ َّيا   ؽ حاصػػػَّ بقاػػػم فػػػالتفو   ِوـ  ا  يَػِفَقها
فعدخاذلػػػػا ه رلػػػػاؿ العمػػػػاؿ  ،النهتػػػػر عػػػػن العػػػػدد الػػػػذ  دل يلتفػػػػل سػػػػياؽ السػػػػورة إليػػػػو حلثػػػػىلا
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قػو هللا تبػارؾ وتعػاذل إا وقػد عل   و ما من فعَّ ت ليفيا ة وأن  خاصا  ،ة أمر دل ي ن وارداالت ليفي  
ورفػػم احلػػرج وعػػدـ ت ليػػف مػػا ا  ،التقػػوهابإلسػػتااعة حػػا ه ذلػػد  –ف ػػ  منػػو ونعمػػة  –

وه بػػدر  ،مقابػػَّ الواحػػد  اً حلبػػىل   اً عتػػع العشػػرة عػػددتياػػاؽ ه احلػػروب القائمػػة علػػى ادلسػػايفة 
للمشػرحل    لنا ما جره فيها دل ي ن التفوؽ العدد   نفسها اليت جايفت السورة ال رؽلة لتب اا 

د عباده ادلػؤمن  ب َّ ما أي   - ارؾ وتعاذلتب -د هللا ومم ذلد أي   ،يتياوز )ث ثة إذل واحد(
 .بو 

تاما الر ساوَؿ فَػَقدااماواِ بَػِ َ َيَدِه صَلَِواحلاِم َصَدَقًة َذلاَد قولو تعاذل  .5 ايأَيػ َها ال ذايَن يفَاَمناواِ إاَذا اَنَجيػِ
يم   تػاَقدااماواِ بَػِ َ َيَدِه صَلَِواحلاِم  أفيَفِشَفِقتاِم أَ  . َخيػِر  ل  اِم َوَأِ َهرا فعف  دلِ  بَاداواِ فعف  ا  َ َغفاور  ر حا

 َوَرساولَوا َصَدقَات  فَعاِذ دلَِ تَػِفَعلاواِ َوهللَاَب ا  ا َعَلِي اِم َفأَقايماواِ الص لواَة َويَفاتاواِ الز حَلواَة َوَأ ايعاواِ ا  َ 
َا تَػِعَملاوَف   (13-12)اجملادلة:  َوا  ا َخباىل  حا

وابػن   هرة العلمايف إذل أف  اايػة الوذل منسػوخة، واختلفػوا ه انسػ ها، فػروه الاػع    ذىيف
ػ وروه عػن ع رمػة واحلسػن البصػر ا  ،ا نس ل ابلزحلاةعباس أ    حلمػا   ،ا نسػ ل اب يػة التاليػة ذلػاأ  

ػػم اختلفػػوا ه وقػػل النسػػ  قتػػادة:  وقػػاؿ ،ف  ىػػذا احل ػػم نسػػ  قبػػَّ العمػػَّ بػػوإفقػػاؿ أبػػو حيػػاف:  ،أ  
 اف، وأبو حي(15/ 28) فانهتر الاع   ،وقاؿ مقاتَّ: عمَّ بو عشرة أايـ ،عمَّ بو ساعة من  ار

ة َّ المػػر بتقػػدًن الصػػدقة َّيف  احلاجػػة حلانػػل ماساػػراز  فقػػد علاػػالػػوأمػػا اإلمػػاـ  .(8/237)ه البحػػر 
 -صػػدقة لينػػاجوا الرسػػوؿ  يقػػدمواأف فػػعف   ادلنػػافق  ا يتوقػػم مػػنهم  ،إذل اييػػز ادلنػػافق  عػػن ادلػػؤمن 

رأفػػػة بنبيػػػو الػػػذ  أحلثػػػر  - سػػػبحانو وتعػػػاذل-هػػػا آخػػػروف َّيف  هللا وعلل   ،-وسػػػل موآلػػػو صػػػلى هللا عليػػػو 
وذلػم ه  ،د لػذلديػتػو أنػزؿ ىػذا المػر نوعػا مػن التقياوحلاف حلػَّ مػنهم ػلػرص علػى مناج ،الناس عليو

ار يػػ أمػػر  ػػا أمػػر  ػػا علػػى سػػبيَّ اإلختومنهػػا أف  الصػػدقة الػػيت ،ذلػػد أقػػواؿ حلثػػىلة وتعلػػي ت سلتلفػػة
ػػ ،والنػػدب  ف ػػن أؽلو  -وايً معن ػػ أ  أمػػراً  – ػػن أف ت ػػوف ذحلػػرا ؽلو  ،ا غػػىل زلػػددة ادلقػػدار وا النػػوعوأ  

أراد  -تبػارؾ وتعػاذل-وأف  الذ  أتر شبهة النس  ه ىذه ا ية ىػو تصػور أف  هللا  ،ت وف أمرا ماداياً 
تعامػػَّ الشػػعوب مػػن  احلمػػ   -صػػلى هللا عليػػو وآلػػو وسػػل م  -لو ال ػػرًن ب النػػاس ليعػػاملوا رسػػو أف يػػؤداا 

وىػذا أمػر ا  ،وعػدـ سػهولة الوصػوؿ إلػيهم ،حوؿ الزيرة ملوحلها وأاب ر ا ليدرحلوا ىيبتهم وعهتمػتهم
وبػ    -صلى هللا عليو وآلو وسل م  -ب  رسولو  زؽل ن أف ي وف مقصودا للشارع احل يم الذ  مي  

صػلى -أف يقػي  النػاس النػا الرسػوؿ  –ابلػرغم مػن ذلػد  -ول ن ا يبعػد  ،احل اـأولئد ادللوؾ و 
لَػػِوَا نػاػػزااَؿ َىػػَذا اِلقاػػِرآفا أدل يقػػَّ مشػػرحلوا م ػػة  ،حػػوذلم مػػن عهتمػػايف نعلػػى مػػ  -هللا عليػػو وآلػػو وسػػل م
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أعهتػم مػن حلػَّ ال ػرًن  ف  ىػذا النػا: إف أنػو قيػَّ ( 31) الزخػرؼ:  َعَلى َرجاَّ  مااَن اِلَقِريَػتَػِ ا َعهتايم  
إعػداد   -صلى هللا عليو وآلو وسل م  -أولئد الذين يشىلوف إليهم، وه تقدًن الصدقة قبَّ مناجاتو 

علػى أف ػَّ أنػواع السػلوؾ معػو َّيف ا ينػادوه مػن ورايف احليػرت، وأف يلتزمػوا  ادلؤمنػة ليماعػةلتربية و 
بػػ  يػػد  صلػػواىم صػػدقات فلػػي  ذلػػد و حػػ  لػػو قػػدموا فعن ػػ ،أرقػػى أنػػواع السػػلوؾ ه تعػػاملهم معػػو

 ،خػػراآا تعػػود علػػيهم أوا و ة وأف  فوائػػد ذلػػد إظل ػػ، خاص ػػ -صػػلى هللا عليػػو وآلػػو وسػػل م  -ب ثػػىل عليػػو 
ليسػػػل  فَػػػعاِذ دلَِ تَػِفَعلاػػػواِ َوهللَاَب ا  ا َعلَػػػِي امِ وقولػػػو تعػػػاذل  ،ففقػػػراؤىم ىػػػم ادلسػػػتفيدوف بتلػػػد الصػػػدقة

فعف  حلثىلا من الناس قد أشفقوا على  ،ومتممة دلعانيها ،زل مة إح امهابَّ ىي  ،بناس ة دلا سبقها
وقػد  (93)أف  ذلد قػد ػلػرمهم مػن مناجػاة نبػيهم الػذ  ىػو أحػيف إلػيهم مػن نفوسػهم لقلػة ذات اليػد

ِم َصػَدقَات  أيََفِشَفِقتاِم أف تػاَقدااماواِ بَػِ َ يَػَدِه صَلِػَواحلا ولذا قاؿ تعاذل  ،يستأثر ح قاتو ومناجاتو الغنيايف
  فَػػعاِذ دلَِ تَػِفَعلاػػواِ َوهللَاَب ا  ا َعلَػػِي اِم فَػػأَقايماواِ الص ػػلواَة َويَفاتاػػواِ الز حَلػػواَة  –جػػَّ شػػأنو  –مث أردفهػػا بقولػػو(

و أراد أف يقػػوؿ إذا حلانػػل الصػػدقة فيهػػا نػػوع مػػن اإلثبػػات والػػدليَّ علػػى َوَأ ايعاػػواِ ا  َ َوَرساػػوَلوا( ف أن ػػ
واحهتام م لو، فعف  إقامػة الصػ ة وإيتػايف الزحلػاة و اعػة   -صلى هللا عليو وآلو وسل م- حب م للرسوؿ
باعػو ا نػوع مػن اتاا فع  ػ –ل  دلناجاتو عليو الص ة والس ـ ي م وبعل م مؤى  حلم وتزحلاا هللا ورسولو تاهراا 

قاػػَِّ إاف حلانػػتاِم  :تعػػاذلالػػيت تػػدؿ علػػى زلبػػتهم ادلشػػار إليهػػا ه قولػػو   -صػػلى هللا عليػػو وآلػػو وسػػل م-
ففيها معْ عميق حلادلعْ ادلشار إليو ه فهم  –( 31آؿ عمراف: ) حتااب وَف ا اَ فَات باعاوينا ػلاِباِب اما ا اا 

ػػػػراوَف  :-جػػػػَّ شػػػػأنو-القػػػػرآف ال ػػػػرًن حلمػػػػا قػػػػاؿ  ػػػػوا إاا  اِلماَاه  إلسػػػػتفادة اف (79)الواقعػػػػة:  ا  ؽَلَس 
ػػػ  - عليػػػو وآلػػػو وسػػػل م صػػػلى هللا-حناجاتػػػو  وا دل قػػػاة ادلتلقػػػي وا و يئ ػػػوا وتاهػػػر  ا حتصػػػَّ إا لقػػػـو تزحل 

فػػي ا يتػػ  معػػا  يئػػة نفسػػي ة علػػى أعلػػى مسػػتوه لولئػػد الػػذين ف -جػػَّ شػػأنو-الوؿ ل تػػاب هللا 
  روف بصػػػحبتو ويسػػػتفيدوف  ػػػا، وإذاويتػػػأث    -صػػػلى هللا عليػػػو وآلػػػو وسػػػل م -يريػػػدوف مناجػػػاة الرسػػػوؿ 

والػذ  ا يػره  ،ة قػد ت ػوف وسػيلة لتمييػز ادلنػافق الػذ  أح ػرت نفسػو الشػيحلانل الصػدقة ادلادياػ
إذل وىػو غػىل مػؤمن بػو فػعف  ادلػؤمن  ا َيتػوف   -صلى هللا عليو وآلػو وسػل م  -ة دلناجاتو لرسوؿ أعلي  

                                                           

عػغ أبػي ُىَخْيػَخَة  بدػشجهالبخػاري مػا أخخجػو  ومغ جشدو ويشبو إليو شكػى الفقخاء مػغ اسػتفثار األغشيػاء بػاألجػر مثػل (ٖٜ)
رَ  :َفَقاُلػا  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -جاء اْلُفَقَخاُء إلى الشبي  رضي هللا عشو قاؿ: ُثػِر مغ اأْلَْمَػاِؿ ِبالجَّ  َجاِت اْلُعاَل َوالشَِّعيِع اْلُسِقػيِع،َذَىَب أَْىُل الجُّ
ُقػَف، َوَيُرػُمػَف كسا َنُرػـُ، ،ُيَرمُّػَف كسا ُنَرمِّي ػػَف بيػا َوَيْعَتِسػُخوَف َوُيَجاِىػُجوَف َوَيَتَرػجَّ  ) قػاؿ َوَلُيْع َفْزٌل مػغ َأْمػَػاٍؿ َيُحجُّ
ُثُكْع بػأمخ  ولػع ُيػْجِرْكُكْع َأَحػٌج َبْعػَجُكْع َوُكْشػُتْع َخْيػَخ مػغ َأْنػُتْع بػيغ َضْيَخاَنْيػِو إال مػغ َعِسػَل  َأَخػْحُتْع بػو َأْدَرْكػُتْع مػغ َسػَبَقُكعْ  إفأال ُأَحجِّ

ػػُخوَف َخْمػػَف كػػل َصػػاَلٍة َثاَلثًػػا َوَثاَلِثػػيَغ َفاْخَتَمْفَشػػا َبْيَشَشػػا فقػػاؿ َبْعُزػػشَ  َوَنْحَسػػُج  ا ُنَدػػبُِّآ َثاَلثًػػا َوَثاَلِثػػيغَ مثمػو ُتَدػػبُِّحػَف َوَتْحَسػػُجوَف َوُتَكبِّ
ُ َأْكَبػُخ حتػى َيُكػػَف ِمػْشُيغَّ ُكمِِّيػغَّ َثاَلثًػا  حافَثاَلًثا َوَثاَلِثيَغ َوُنَكبُِّخ َأْرَبًعا َوَثاَلِثيَغ َفَخَجْعُت إليو فقاؿ َتُقػُؿ ُسػبْ  ِ َوَّللاَّ ِ َواْلَحْسػُج َّللَّ َّللاَّ

ْكِخ َبعْ كتاب الرالة، صحيآ البخاري ( َوَثاَلِثيَغ  اَلِة َباب الحِّ  ٚٓٛرقع  ٜٕٛ/َٔج الرَّ
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وسػػػائَّ التزحليػػػة  إا بقلػػػيف سػػػليم تاهػػػره سلتلػػػف أنػػػواع  -صػػػلى هللا عليػػػو وآلػػػو وسػػػل م  -رسػػػوؿ هللا 
م هللا ادلػؤمن  وجػن  ذلػد مراعػى ه ا داب الػيت عل ػ ،والتاهىل، ف  انس  وا منسػوخ بػ  ا يتػ 

صػػلى هللا عليػػو وآلػػو  -وا داب الػػيت أمػػران ابلتحلػػي  ػػا عنػػد مقاربػػة القػػرآف أو مقاربػػة النػػا  ،عليهػػا
وأمػػػر  ،شػػػيئ إذل حػػػ ؿ وحػػػراـ، ل ػػػن العقػػػَّ الفقهػػػي ػلػػػرص علػػػى الػػػدواـ أف يػػػهتجم حلػػػَّ  -وسػػػل م 
 ، وعمليات بنايف المم وتربيتها ا تتوقف على التقن  الفقهيا وحده.وانس  ومنسوخ ،و ي

لمر قد أريد بو اييز ادلنافق  عن اوإذا صحل ا تر اليت نقلها بع  ادلفسرين َّيف  ىذا 
ح  أمر رسولو َّيخذ  -ؾ وتعاذل تبار  -لف  هللا  –بَّ يعززه  -ادلؤمن  فعنو ا يعارض ما ذحلران 

َاالزحلوات علَّ ذلد بقولو جَّ شأنو  )التوبة:    خاِذ ماِن أَِمَواذلااِم َصَدَقًة تاَاهااراىاِم َوتػازحَلاايهام  ا
وي وف المر بتقدًن الصدقة ب  يد  النيوه حثابة القياـ ابلتزامات ابد من الوفايف  ا ( 103

اليت ػلدث  ا تاهىلىم وتزحليتهم وص تو   - عليو وآلو وسل م صلى هللا -قبَّ لقايف رسوؿ هللا 
صلى هللا عليو وآلو وسل م  -و يئة القلوب والعقوؿ والنفوس للقايف رسوؿ هللا  فأمروا ابلتاهر   ،عليهم

فادلقصود  . وتعليمهم وتزحليتهم وتاهىلىم ،وص تو عليهم ، ي  ي ونوف مؤىل  استغفاره ذلم  -
 ر  قبَّ ادلناجاة، وىو قصد ؽل ن حتققو ب َّ أنواع العبادة، صدقة أو ص ة أو ذحلراً .ىو التاه

نا ا صلد أنفسنا  اجة إذل اإلقهتاب من القوؿ ذل حلَّ تلد ا ايت وتراباها فعن  إوحينما ننهتر 
ومفهـو "الصدقة" مفهـو واسم جًدا فال لمة الايابة صدقة،  ابلنس  أو رلرد إترتو بف َّ هللا.

وتبس مد ه وجو أخيد صدقة، وال دا على العياؿ صدقة. ويبدو أف البع  قد ذىبل أوىامهم 
إذل أف المر منصرؼ إذل صدقة ادلاؿ  صوصها فحصَّ لديهم شييف من ااشفاؽ َّيف  ذلد قد 

 -جَّ شأنو–فامأ م القرآف إبفا هللا  -صلى هللا عليو وآلو وسل م–ػلوؿ ب  الفقرايف، ومناجاتو 
صلى هللا –ب عليهم، وياهراىم َّي ا نوع من الع يفعلونو، ويعدىم نفسيااً دلناجاة رسوؿ هللا يتو 

  ي  يتلقوف ما يتلقونو منو ابلدي ة ال زمة. وهللا أعلم  -عليو وآلو وسل م
ِنػػقولػػو تعػػاذل  -6 ػػَّا قاػػما ال ِيػػََّ إاا  قَلاػػي ً نااِصػػَفوا َأوا انقاػػِ  ما وا قَلاػػي ً َأِو زاِد ايأَيػ َهػػا اِلماز ماا

  (4-1)ادلزمَّ :  َعَلِيوا َوَرتااَّا اِلقاِريَفأف  تَػِرتاي ً 

ف  َرب ػَد يَػِعلَػما إزعم القائلوف ابلنسػ  أف  ىػذه ا ايت الػث ث قػد نسػ ل بقولػو تعػاذل 
ػػَن ال ػػ ػػن ثػالاثَػػىا الل ِيػػَّا َوناِصػػَفوا َوثػالاثَػػوا َو َلئاَفػػة  ماا ذايَن َمَعػػَد َوا  ا يػاَقػػداارا ال ِيػػََّ أنػػَد تَػقاػػوـا أَِدىَن ما

ػػَن اِلقاػػِريَفأف  َعلاػػَم أ ػػَر ما َسػػَي اوفا  فَوالنػ َهػػاَر َعلاػػَم أَل ػػن حتاِصاػػوها فَػتَػػاَب َعلَػػِي اِم فَػػاقػَِريفاواِ َمػػا تَػَيس 
ػػن َفِ ػػَّا ا  ا َويفَ  تَػغاػػوَف ما ػن اِم م ِرَضػػى َويَفاَخػػراوَف َيِ ػػراباوَف ِفا اارِرضا يَػبػِ اَخػػراوَف يػاَقػػاتالاوَف ِفا ما
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ػػواِ الص ػػَلواَة َويَفاتاػػواِ الز حَلػػواَة َوأَِقراضاػػواا ا  َ قَػِرضػػ ِنػػوا َوأَقايما ػػَر ما اً َحَسػػناً َسػػبايَّا ا  ا فَػػاقػَِريفاواِ َمػػا تَػَيس 
ػػَو َخػػىِلاً َوأَِعهتَػػَم  ػػِن َخػػىِل  بَاػػداوها عانػػَد ا  ا ىا ػػ اِم ماا ف  إَأِجػػراً َواِسػػتَػِغفاراواِ ا  َ َوَمػػا تػاَقػػدااماواِ اًنفاسا

يم    (20)ادلزمَّ : ا  َ َغفاور  ر حا
واختار القوؿ ابلنس  ابن س مة وابن حـز واخلازف وال لا والفىلوزآابد  والشنقياي وبع  

اف. وابن حليس   برواايت عن عائشة وابن عباس واحلسن وع رمة ومقاتَّ والشافعيا ث  مستدلاا احملدَ 
ووقف رلموعة من  .لقوؿ ابلنس  احلسن وابن سىلين وسعيد بن جبىل والاعسي وآخروفورد ا

وؽل ن أف ن م من  ،وهادلفسرين موقف احليدة ب  الفريق  فلم يذىبوا إذل القوؿ ابلنس  ودل يرد  
 يا واللوس والبغو ا  والنيسابور ا  والبي او ا  والقر اا  والراز ا  والزسلشر ا  ب  ىؤايف ادلاورد ا 

ة النس  ه ىذه ا ايت ومنهم ومن ب  ىؤايف أانس دل يشىلوا إذل ق ي   .ومن إليهم والشوحلاينا 
 . وابن حلثىل وغىلىماف اإلماـ الاع  وابن العر  وأبو حي

و ومػػا زعػػم أن ػػ ،وضلػػن ا نػػره مػػا يسػػوغ احلػػدي  عػػن وقػػوع نسػػ  بػػ  ا ايت الػػث ث ادلػػذحلورة
...ف  َرب ػػَد يَػِعلَػػإانسػػ  ذلػػا  ػػن ثػالاثَػػىا ال لِيػػَّا ذلػػد أف  حلػػَّ مػػا ه المػػر أف  ىػػذه  ما أنػػَد تَػقاػػوـا أَِدىَن ما

، وأف   -صػػػلى هللا عليػػػو وآلػػػو وسػػػل م  -ا ايت مػػػن أوائػػػَّ آايت القػػػرآف ال ػػػرًن نػػػزوا علػػػى الرسػػػوؿ 
مػػور أمػػور ه ة تبليغػػو للنػػاس وت وتػػو علػػيهم وتعلػػيمهم وتػػزحليتهم بػػو حلػػَّ ىػػذه الو وعملي ػػالػػوحي وتلقيااػػ

والنهػوض َّيعبائهػا،  يعيػز البشػر بااقػا م احملػدودة وقػدرا م عػن القيػاـ  ػا، غاية اخلاػورة والعليػة،
واحل ػػور الػػدائم بػػ   ،ه حلػػَّ منهػػا واارتبػػاط الػػدائم بػػو -تبػػارؾ وتعػػاذل  -ة هللا فهػػي حتتػػاج إذل معياػػ

الصػلة ادلسػتمرة الػيت –سػبحانو  –وذلػد ا يتحقػق إا ابلصػلة الدائمػة بػو  –سبحانو وتعػاذل–يديو 
إاان  َسػنػاِلقاى َّ بقولػو تعػاذل ولػذلد فػعف   المػر ه ىػذه ا ايت قػد عل ػ ،ا تنقام  اؿ من الحواؿ

تبػارؾ  -ة هللا أف  مػن شػأنو أف ػلتػاج منػد إذل أف ت ػوف ه معياػأ  ( 5)ادلزمَّ: َعَلِيَد قَػِوًا ثَقاي ً 
 -وي ػوف علػى ذحلػر دائػم هلل  ،َّيف يقـو الليَّ -عليو الص ة والس ـ-فأمر  ،على الدواـ - وتعاذل

وعلػى جنبيػو  وقاعػداً  ويػذحلره قائمػاً  ويذحلره ب  ادلأل، ،عا وخفيةيذحلره ه نفسو ت ر   ،-تبارؾ وتعاذل
صػلى هللا عليػو وآلػو وسػل م  -ـ حلػانوا ػلياػوف بػو اوىنػاؾ أصػحاب حلػر   -صلى هللا عليو وآلو وسل م-
وف بو ا يسػألوف عمػا إذا حلػاف واجبػا علػيهم أو منػدواب أو غػىله فػادلهم عونو ويتأس  بو ويتب   يقتدوف  -

فػأراد  ،ومػا يفعػَّ ومػا يصػنم ،ه حلػَّ مػا َييت ومػا يػدع  -صلى هللا عليػو وآلػو وسػل م-باعو عندىم اتاا 
صػػلى هللا عليػػو  -و و يعلػػم الفػػرؽ بػػ  نبيػػ ذلػػم أن ػػأف يػػدرؾ ىػػؤايف برةتػػو فبػػ ا  - تبػػارؾ وتعػػاذل - هللا

ج علػػػى مػػػا جػػػره ابلنسػػػبة لصػػػ ة الػػػهتاويي وقيػػػاـ ولػػػذلد ؽل ػػػن أف  ػػػر   وبػػػ  غػػػىله،  -وآلػػػو وسػػػل م 
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ح  رأه الصحاب قد ان ػموا إليػو ه صػ ة  -صلى هللا عليو وآلو وسل م  -فرسوؿ هللا  ،رم اف
فقيػاـ الليػَّ حلػاف   ،(94)" خشػيل أف تفػرض علػي م"الهتاويي امتنم عػن الػذىاب إذل ادلسػيد وقػاؿ: 

لنػػو مػػن ضػػرورات التأىيػػَّ لتلقػػي القػػوؿ   -صػػلى هللا عليػػو وآلػػو وسػػل م  -مفروضػػا علػػى رسػػوؿ هللا 
ػػِد باػػوا اَنفالَػػًة ل ػػدَ  ولػػذلد قػػاؿ تعػػاذل:  ،الثقيػػَّ ػػَن ال ِيػػَّا فَػتَػَهي  وبقػػي ابلنسػػبة  ،(79)اإلسػػرايف :  َوما

ىل مػػن ادلسػػلم  ويعتعونػػو مػػن أىػػم وسػػائَّ التزحليػػة وتاهػػىل مػػة أمػػرا منػػدواب إليػػو وا زاؿ ؽلارسػػو حلثػػلأل  
حلمػػػا رمسهػػػا القػػػرآف العهتػػػيم   - تبػػػارؾ وتعػػػاذل -والع قػػػة ابهلل ، -تعػػػاذل  -ب إذل هللا الػػػنف  والتقػػػر  

بقػػػدر مػػػا   ػػػم للع قػػػة  ،ة ومػػػا إليػػػولح ػػػاـ الت ليفي ػػػاو  ع قػػػة ا   ػػػم لق ػػػااي التقنػػػ  الفقهػػػيا 
صػػلى هللا  -و لػػيف القػػرب منػػو وحػػيف رسػػوؿ هللا  ،والرغبػػة إليػػو -تعػػاذل  - القائمػػة علػػى حػػيف هللا

ة ة والفقهي ػإذل نػوع مػن الع قػة القانوني ػف ي بو فػ  داعػي لتحويػَّ حلػَّ شػأوالتأساا   -عليو وآلو وسل م 
، ورسػػػوؿ هللا  حلثػػػىلا مػػػا حلػػػاف  يواصػػػَّ وينهػػػى ا خػػػرين عػػػن الوصػػػاؿ ،الػػػيت   ػػػم للناسػػػ  وادلنسػػػوخ

 ،فهػػو يتحمػػَّ مػػا ا يتحملػػو ا خػػروف ،(95)( أبيػػل ياعمػػه ر  ويسػػقيهمثلػػي إيناا  لسػػتم)ويقػػوؿ: 
–ة، وابلتارل فعف   السورة زل مة  ذه الم   -تبارؾ وتعاذل-ورأفتو ورةتو  م مستمدة من رةة هللا 

 لي  فيها انس  وا منسوخ. -هاحلل  
 

 النسخ وصفة القدم:
ة الػػيت وقعػػل ه هللارؼلنػػا سللػػوؽ، وأخاػػر ادلعػػارؾ الف ري ػػقػػدًن غػػىل  -تعػػاذل –القػػرآف حلػػ ـ هللا

القػرآف" يػـو  "خلػق تلد ادلعرحلة اليت ما زالل آترىا عالقة ه تراثنا الف ر ، وىى اليت عارفل حعرحلػة
ه توحليػػد قػػدـ القػػرآف اجمليػػد وإ  قػػو  -هػػا حللا   - ةذىػػيف ادلعتزلػػة إذل القػػوؿ ابخللػػق، وخػػالفتهم الم ػػ

ولقػػػد دفػػػم بعػػػ  علمػػػايف المػػػة حيػػػا م مثنػػػاً  .غػػػىل سللػػػوؽ - تعػػػاذل – و حل مػػػووأن ػػػ ونفػػػي هللارؼلانيتػػػو،
أنفسػػػهم  "النسػػ  دعػػاوه " ودل يسػػأؿ ادلسػػرفوف ه ،تهم ه ىػػذه ادلعرحلػػةلػػذلد، ودفػػم بع ػػهم حػػري  
وحليػػف يسػػتقيم ذلػػم  ،يػػة ىػػذه الق ػػية إذا قيػػَّ ابلنسػػ  خاصػػًة نسػػ  الػػت وةحػػوؿ مػػده قيمػػة أو أعل  

 وتتياوزه وقل واحد ؟ إ ا عقلي ة التيزئة، تقوؿ القوؿ،  القرآف اجمليدوالقوؿ بقدـ القوؿ ابلنس  

                                                           

ِ ملسو هيلع هللا ىلص  بدشجهالبخاري  أخخج (ٜٗ)     ّـِ اْلُسْؤِمِشيَغ رضي هللا عشيا َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَّ صمى َذاَت َلْيَمٍة في اْلَسْدِجِج َفَرمَّى )عغ َعاِئَذَة ُأ
فمسا  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اْجَتَسُعػا مغ المَّْيَمِة الثَّاِلَثِة أو الخَّاِبَعِة فمع َيْخُخْج ِإَلْيِيْع رسػؿ َّللاَِّ  ُثعَّ  ، ُثعَّ صمى مغ اْلَقاِبَمِة َفَكُثَخ الشاس، ِبَراَلِتِو َناٌس 
( في َرَمَزاَف  َوَذِلظَ ، ولع َيْسَشْعِشي مغ اْلُخُخوِج ِإَلْيُكْع إال َأنِّي َخِذيُت َأْف ُتْفَخَع َعَمْيُكْع ، قج رأيت الحي َصَشْعُتْع  : َأْصَبَآ قاؿ

 .(ٚٚٓٔرقع  ٖٓٛ/ٔ) َباب َتْحِخيِس الشبي ملسو هيلع هللا ىلص عمى َصاَلِة المَّْيِل َوالشََّػاِفِل مغ َغْيِخ ِإيَجابٍ ، صحيآ البخاري أبػاب التيجج 

 .ٚٚٔ/ٗ باب الػصاؿ ، الرـػ ، كتابأخخجو اإلماـ البخاري (  (ٜ٘
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سػ مي وىػو يقػرأ إللعدـ اخل وع دلنهب صػاـر ي ػبه حرحلػة العقػَّ ا ، أو تتغافَّ عنهاةلوازمو ادلناقي  
 .اخلااب القرآينا 

القوؿ  وفبالتقي" حليف والعييف من الشاعرة ومن إليهم من القائل  "ابل  ـ النفسيا 
"، الذ  اعتمدوه لتوحليد صفة القرآف اجمليد " ويروااجوف ذلا ة النس بنهتريا " مم القوؿ "ابل  ـ النفسيا

وىي "القدـ"، مقابَّ القوؿ "  لق القرآف" الذ  تبناتو ادلعتزلة، فعف   القدر ادلشهتؾ الساسية أا 
 "إلبااؿ وما إليهااو  لنقَّ واإلزالة والتبديَّحلالرفم والبياف  وا"ب  سائر معاين النس  اليت ذحلروىا 

وىذا يتناِف مم القوؿ "بقدـ القرآف"  ،ام  وغىلىا إظلا ىو "التغيىل"، ففي حلَّ تلد ادلعاين تغيىل 
والفوائد واحل م اليت  ،ا يقبَّ التغيىل وصفة من صفات ذاتو العلياة -تعاذل  -ابعتباره حل ـ هللا 

ابد  - وآنذاؾ - ،ا القوؿ بقدـ القرآففعم   ،  من ىذا اإلش اؿا ت في للت ل  للنس  ذحلروىا 
عي وقوعا النس  فيو إذل أمور أخره ؽل ن دا اأو حتويَّ حلَّ ما  بسائر معانيو، اً من نفي النس  حلليا 

 وفاصاتاا وا تتناق  و اخلااب القرآينا، ا أح اماً تسر  على  ،أف تش َّ أدوات لفهم اجملتهد
 من قبيَّ عاـ وخاص، -ه ذىن اجملتهد  -أو ادلتعاداف  افادلتعارض افالنصا  ف  يعتعألقدـ"، حلاب"

أو ضلو ذلد شلا ا يعد  ، اجملمَّ ابدلب ا أو يب ا  ،دد ادلالق ابدلقي  أو يقيا  ،  العاـ ابخلاصا في ص  
  . رضهااأو يع وا ؼلَّ بصفة القدـا تغيىلً 
 
 فيها نظر: لو نق

ة النس  اليت رأيل ما فيها لروايتها وتداوذلا واستمرار ىناؾ نقوؿ متناق ة مهد ت لنهتري  
 :ارواايت حلثىلة ه ىذا الصدد منه (96)السيو يتناقلها جي  بعد جيَّ وقد نقَّ 

أحدحلم قد أخذت  ن  يقولَ  ا"قاؿ أبو عبيد: حدثنا إمساعيَّ عن أيوب عن انفم عن ابن عمر قاؿ: 
 "حلثىل، ول ن قد أخذت منو ما ظهرآف  ىيف منو قر قد ذ؟  و، وما يدريو ما حلل  - وحللا  –القرآف 

وقاؿ حدثنا ابن أ  مرًن عن ابن ذليعة عن أ  السود عن عروة بن الزبىل عن عائشة قالل:  .(97)
فلما حلتيف  ،مائيت آية  -صلى هللا عليو وآلو وسل م  -حلانل سورة الحزاب تقرأ ه زمن النا "

 !!.(98)"ا ف ادلصاحف دل نقدر منها إا ما ىو افعثم

                                                           

 (.ٙٙ/ٕ)في عمـػ القخآف  افاإلتق(  (ٜٙ
 . ( الحجيث ضعيف فيو عبج هللا بغ لييعة ضعيف. انطخ الكاشف لمحىبي (ٜٚ

 . الحجيث ضعيف فيو عبج هللا بغ لييعة ضعيف. انطخ الكاشف لمحىبي(  (ٜٛ
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وقاؿ حدثنا إمساعيَّ بن جعفر عن ادلبارؾ بن ف الة عن عاصم بن أ  النيود عن زر بن 
حلانل لتعدؿ إف  قاؿ:  ،اثنت  وسبع  آية أو ث ثة وسبع  آية": ه سورة الحزاب حبيش قاؿ
ة فار وعلا قاؿ: الشي  والشي  ،قلل: وما آية الرجم ،حلنا لنقرأ فيها آية الرجم  إفو  ،سورة البقرة

 .(99) "وهللا عزيز ح يم ،البتة ن ااً من هللا
وقاؿ حدثنا عبد هللا بن صاحل عن اللي  عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أ  ى ؿ عن 

صلى هللا عليو  -لقد أقرأان رسوؿ هللا  ": خالتو قالل فمامة بن سهَّ أأبن عثماف  عن أ   افمرو 
 .(100)"لبتة حا ق يا من اللذةألشي ة فار وعلا آية الرجم: الشي  وا  -وآلو وسل م 

وأخرج ابن ال رير ه ف ائَّ القرآف عن يعلى بن ح يم عن زيد بن أسلم أف  عمر خايف 
 ولقد علمل أف أحلتبو ه ادلصحف فسألل أ    ،و حقوا ه الرجم فعن  ا تش   ":  ه الناس، فقاؿ

فدفعل ه   -صلى هللا عليو وآلو وسل م  -هللا بن حلعيف فقاؿ: ألي  أتيته وأان استقرؤىا رسوؿ 
، قاؿ ابن حير: وفيو إشارة إذل " تستقرؤه آية الرجم وىم يتسافدوف تسافد احلمر : صدر  وقلل

 ؟ أىو ااخت ؼ اي حافظ المة أـ ااخت ؽ ؟(101)بياف  السبيف ه رفم ت و ا وىو ااخت ؼ
  ةيد عن ةيدة بنل أ  يون  قالل: وقاؿ حدثنا حياج عن أ  جريي أخعين ابن أ

اا اَي   قرأ على أ  وىو ابن مثان  سنة ه مصحف عائشة:" إاف  ا  َ َوَمَ ئاَ َتوا ياَصل وَف َعَلى الن اا
قبَّ  وعلى الذين يصلوف ه الصفوؼ الوذل، قالل، أَيػ َها ال ذايَن آَمناوا َصل وا َعَلِيوا َوَسلااماوا َتِسلايًما 

 . 102))"ادلصاحف افأف يغىل عثم
وقػاؿ حػػدثنا عبػد هللا بػػن صػاحل عػػن ىشػاـ بػػن سػعيد عػػن زيػد بػػن أسػلم عػػن عاػايف بػػن يسػػار 

إذا أوحػى إليػو أتينػاه فعلمنػا مػا   -صلى هللا عليو وآلو وسل م  -عن أ  واقد الليثي حلاف  رسوؿ هللا 
قػاـ الصػ ة وإيتػايف  الزحلػاة إلان أنزلنا ادلاؿ "إهللا يقوؿ: إف  فيئل ذات يـو فقاؿ: : قاؿ  ،أوحى إليو

                                                           

، وىحا مغ أوىامو ألنو لع ٖٗٛ/ٔفيو عاصع بغ بيجلة بغ أبي الشجػد صجوؽ لو أوىاـ. انطخ تقخيب التيحيب (  (ٜٜ
 ا.يتابعو أحج عميو فيكػف ضعيف

 
 ٖٛٓ/ٔفيو عبج هللا بغ صالآ السرخي كاتب الميث صجوؽ كثيخ الغم . انطخ تقخيب لمتيحيب (  (ٓٓٔ
 (.ٖٗٔ/ٕٔ)فتآ الباري انطخ  ( (ٔٓٔ
 . فيو حسيجة بشت أبي يػنذ مجيػلة(  (ٕٓٔ
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بػن آدـ وادايً لحػيف أف ي ػػوف إليػو الثػاين، ولػػو حلػاف  إليػو الثػػاين لحػيف أف ي ػوف إليهمػػا اولػو أف  
 .103))"الثال  وا ؽلأل جوؼ ابن آدـ إا الهتاب ويتوب هللا على من هللاب
سػوؿ هللا صػلى هللا عليػو وسػل م: وأخرج احلاحلم ه ادلستدرؾ عػن أ  بػن حلعػيف قػاؿ: قػاؿ رل ر 

ف  هللا أمػػرين أف أقػػرأ عليػػد القػػرآف فقػػرأ، "دل ي ػػن الػػذين حلفػػروا مػػن أىػػَّ ال تػػاب وادلشػػرحل " ومػػن "إ
ها: لو أف  ابن آدـ سأؿ وادايً من ماؿ فأعايو سأؿ تنياً فأعايو سأؿ تلثاً وا ؽلػأل جػوؼ ابػن بقيت  

ة ة والنصػراني  ة غػىل اليهودي ػفي ػي، وأف  ذات الػدين عنػد هللا احلنآدـ إا الهتاب ويتوب هللا على من هللاب
 .104))"ومن يعمَّ خىلاً فلن ي فره

وقاؿ أبو عبيد: حدثنا حياج عن ةاد بن سلمة عن على بن زيد عن أ  حرب بن أ  
د هللا  سيؤيف  إنزلل سورة ضلو برايفة مث رفعل وحفظ منها "السود عن أ  موسى الشعر  قاؿ: 

بن آدـ وادي  من ماؿ لتمْ وادايً تلثاً، وا ؽلأل جوؼ اولو أف   ،ىذا الدين َّيقواـ ا خ ؽ ذلم
 . 105))"بن آدـ إا الهتاب ويتوب هللا على من هللابا

ات وأخرج ابن أ  حاني عن أ  موسى الشعر  قاؿ: حلنا نقرأ سورة نشبهها إبحده ادلسبحاا 
ا تقولوا ما ا تفعلوف فت تيف شهادة ه  آمنوا ينها الذ  اي أي  حفهتل منها:  نسيناىا غىل أيناا 

 . 106))أعناق م فتسألوف عنها يـو القيامة
                                                           

(، وقاؿ شعيب ٜٕٙ٘ٔرقع  ٕٛٔ/٘صّػب بعزيع أنَّو حجيث قجسي أخخجو اإلماـ أحسج في مدشجه ) ( (ٖٓٔ
 إسشاده ضعيف مغ أجل ىذاـ بغ سعيج السجني.األرناؤط: 

(، وىحا مغ أوىامو ألنو ٖٗٛ/ٔفيو عاصع بغ بيجلة بغ أبي الشجػد صجوؽ لو أوىاـ. انطخ تقخيب التيحيب )  ٗٓٔ))
ز تػجُّيو في القخاءآت   ،لع يتابعو أحج عميو فيكػف ضعيفا. وىل أراد عاصع بخواية ىحه األوىاـ أف يغخب أو أف يعدِّ

ى نفدو صفة السحجث تعديدا لخواياتو في القخاءآت ؟!  أو لمصعغ في عثساف والسرحف اإلماـ والحيغ قامػا فيزفي عم
 بكتابتو هللا أعمع .

 ( . ٖٚ/ٕفيو عمي بغ زيج بغ ججعاف ضعيف. انطخ تقخيب التيحيب )  ٘ٓٔ))
َفػَجَخَل عميػو ثالثسائػة  إلػى ُقػخَّاِء أَْىػِل اْلَبْرػَخِة، َبَعػَث أبػػ ُمػَسػى اأْلَْشػَعِخيُّ  أبػي اأْلَْسػَػِد قػاؿ:عغ  خخج مدمع بدشجهأ ((ٙٓٔ

ْت ُقُمػػُب َأْنُتْع ِخَياُر أَْىِل اْلَبْرَخِة َوُقخَّاُؤُىْع فػأتمػه وال َيُصػػَلغَّ َعَمػْيُكْع اأْلََمػُج َفَتْقُدػَػ ُقُمػػُبُكْع كسػا َقَدػ ) َرُجٍل قج قخؤوا القخآف فقاؿ
ِة ِبَبَخاَءَة َفُأْنِديُتَيا غيخ َأنِّي قػج َحِفْطػُت مشيػا لػػ كػاف  البػغ نا كشا َنقْ إوَ  مغ كاف  َقْبَمُكْع، جَّ َخُأ ُسػَرًة كشا ُنَذبُِّيَيا في الصُّػِؿ َوالذِّ

ـَ َواِدَيػ ـَ إال التُّػَخاُب، افآَد بُِّيَيا ِبِإْحػَجى اْلُسَدػػبَِّحاِت َوُكشَّػا َنْقػػَخُأ ُسػػَرًة كشػا ُنَذػ مػغ َمػاٍؿ اَلْبَتَغػى َواِدًيػا َثاِلثًػػا وال َيْسػَأُ َجػْػَؼ بػغ آَد
فػي أَْعَشػاِقُكْع َفُتْدػَأُلػَف عشيػا يػـػ َفُأْنِديُتَيا غيخ َأنِّي َحِفْطػُت مشيػا ياَأيَُّيػا الَّػِحيَغ آَمُشػػا ِلػَع َتُقػُلػػَف مػا اَل َتْفَعُمػػَف َفُتْكتَػُب َشػَياَدًة 

ـَ َواِدَيػْيِغ اَلْبَتَغػى َثاِلثًػا  َباب لػ أفَّ البػكتاب الدكاة،  صحيآ مدمع،( اْلِقَياَمِة  أبػ مػسػى ىشػا فػ( ٓ٘ٓٔرقػع  ٕٙٚ/ٕ)غ آَد
لقػػخاء البرػػخة نرػػيحة بزػػخورة تعاىػػج مػػا يحفطػػػف مػػغ  ـشػػيج عمػػى نفدػػو بالشدػػياف وقدػػػة القمػػب ، وكػػاف يحػػاوؿ أف يقػػج

ا عميػو ال يمتقػي مػع بالغػة القخآف وعجـ إىسالو فيشدػف كسا ندي ىػ وغيخه ، أفيكػف ما بقي في ذاكختػو مزػافا إليػو مديػج
 القخآف في شيئ حجة عمى كتاب هللا السعجد ؟!!
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وقاؿ أبو عبيد: حدثنا حياج عن سعيد عن احل م ابن عتيبة عن عده بن عده قاؿ: قاؿ 
اؿ و حلفر ب م، مث قاؿ لزيد بن تبل: أحلذلد؟ قنا عا نقرأ ا ترغبوا عن آابئ م فعمر" حلن  

 .(107)نعم"
                                                                                                                                                                                

عسػػخاف ألفَّ ىشػػاؾ روايػػة أخػػخى رواىػػا عبػػج هللا بػػغ أحسػػج فػػي زوائػػج السدػػشج  ولعمػػو يقرػػج بالدػػػرة األولػػى سػػػرة آؿقلتت   
ِ بغ ُعَسَخ القػاريخي ثشا مدمع بغ ُقتَ  ( قاؿ: ٕٕٔٗٔرقع  ٕٖٔ/٘) ْيَبَة ثشا ُشْعَبُة عغ َعاِصِع بغ َبْيَجَلَة عغ حجثشي ُعَبْيُج َّللاَّ

ِ  ِزرٍّ عغ أبي بغ َكْعٍب قاؿ: َ َتَباَرَؾ َوَتَعاَلى أمخني أف َأْقَخَأ َعَمْيَظ قاؿ َفَقَخَأ َعَمػىَّ لػع َيُكػِغ إ) -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -قاؿ لي رسػؿ َّللاَّ فَّ َّللاَّ
ػَخًة فييػا ُكتُػٌب َقيِّ  الَِّحيَغ َكَفُخوا مغ أَْىِل اْلِكَتابِ  ِ َيْتُمػػ ُصػُحفًا َمْصيَّ َشػُة َرُسػػٌؿ ِمػَغ َّللاَّ َسػٌة ومػا َواْلُسْذِخِكيَغ ُمْشَفكِّيَغ حتى َتْأِتَيُيُع اْلَبيِّ

َشػػػػُة  َؽ الَّػػػػِحيَغ ُأوتُػػػػػا اْلِكتَػػػػاَب اال مػػػػغ َبْعػػػػِج مػػػػا َجػػػػاَءْتُيُع اْلَبيِّ ِ اْلَحِشيفِ إَتَفػػػػخُّ يَغ ِعْشػػػػَج َّللاَّ يَّػػػػُة َغْيػػػػُخ اْلُسْذػػػػِخَكِة َواَل اْلَيُيػِديَّػػػػِة َواَل فَّ الػػػػجِّ
ـَ َواِدَيػْيِغ مػغ َمػاٍؿ َلَدػَأَؿ أفَّ ثُػعَّ َقػَخَأ لػػ  -ثُػعَّ َقػَخَأ آَيػاٍت َبْعػَجَىا  قػاؿ ُشػْعَبُة: -َوَمْغ َيْفَعْل َخْيخًا َفَمػْغ ُيْكَفػَخُه  الشَّْرَخاِنيَِّة، اِلْبػِغ آَد

ـَ اال التُّػػَخاُب قػػاؿ ثُػػعَّ َخَتَسَيػػا ِبَسػػا َبِقػػَى مشيػػاَواِديػػًا َثاِلثػػًا َواَل يَ  إفَّ أبػػا مػسػػى أراد أف يؤكػػج عمػػى قػػخاء  قلتت  ( ْسػػأُ َجػػْػَؼ بػػغ آَد
البرػخة ضػػخورة تعاىػج حفطيػػع لمقػػخآف الكػخيع وعػػجـ الغفمػػة عػغ السخاجعػػة الجائسػػة لسػا يحفطػػػف ، ويذػػيخ مػغ خػػالؿ خبختػػو 

فطيا لعجـ مجاومتو عمى تعاىج = حفطو ومخاجعتو السدتسخة ، فكانػت الشتيجػة أنػو وتجخبتو إلى أنو قج ندى سػرا كاف  يح
ندي ما كاف  يحفظ وبقيت معاني أو رءوس مػضػعات فق  في  ذىشو، فأراد أف يححرىع جسيعا مغ الػقػػع فػي مثػل مػا 

غ القخآف، وىػػ لػع يكػغ يخيػج وقع فيو، ويبجو أفَّ بعزيع قج فاتو فيع ما قاؿ ووىع بأنو كاف  يتحجث عغ سػر قج رفعت م
ذلػػػظ، بػػػل كػػػاف يخيػػػج أف يقػػػػؿ بػػػأفَّ ىػػػحه انسحػػػت مػػػغ ذاكختػػػو وذىشػػػو وحفطػػػو ىػػػػ فمػػػع يعػػػج يتػػػحكخ مشيػػػا إال بعػػػس رءوس 
السػضػعات األساسّية التي عمقت بحاكختو وردت فييا ، ورءوس السػضػعات التي أشار إلييا ىي مغ مػضػػعات سػػرة 

التي كاف  قج ندييا أبػ مػسػى لعػجـ تعاىػجه لحفطيػا، وحسميػا الػخواة الغفمػة عمػى مػا  آؿ عسخاف التي قج تكػف ىي الدػرة
كاف  مدتقخا في أذىانيع مغ أف ىشاؾ سػرا في القخآف أندلت ثع محيت مغ أذىانيع ورفعت مغ مراحفيع ، وليذ األمخ 

ا بأيػجي الشػاس ىػػ لػيذ كػل مػا قػج أوحػي، كحلظ ، إذ أفَّ في ىحا تأكيجا مغ أولفظ الغفمة عمى أفَّ القخآف مشقػص، وأفَّ مػ
ْكَخ َوِإنَّػا َلػُو َلَحػاِفُطػَف  وىحا كفخ صػحيآ إذا قالػو اإلندػاف بػػعي وبقرػج، لقػلػو تعػالى " ْلَشػا الػحِّ (  ٜ" )الحجػخ: ِإنَّػا َنْحػُغ َندَّ

( وكػػل الشرػػػص ٙ" )األعمػػى: ُئَظ َفػػاَل َتشَدػػىَسػػُشْقخِ  ( وقػلػػو تعػػالى "ٚٔ" )القيامػػة: ِإفَّ َعَمْيَشػػا َجْسَعػػُو َوُقْخآَنػػوُ  وقػلػػو تعػػالى "
الجالة عمى عرسة ىحا القخآف وإعجازه وتحجيو بشطسو وبأسمػبو، ولدت أدري ما الحي تخؾ ىؤالء لمسذخكيغ وأعجاء القخآف 

 ونفاة حجيتو وحفطو مغ أقػاؿ، وحدبشا هللا ونعع الػكيل.
فػاضػآ أفَّ الخجػل بعػج أف أقػخ عمػى نفدػو بالشدػياف قػج ذكػخ شخفػا  وأما ما نقمػه عشو مػغ قػلػو "لػع تقػلػػف مػا ال تفعمػػف "

(، وأضػاؼ ىػػ أو ٕ" )الرػف: َيا َأيَُّيػا الَّػِحيَغ َآَمُشػػا ِلػَع َتُقػُلػػَف َمػا اَل َتْفَعُمػػفَ  مغ آية كسا في كتاب هللا وىي قػلو تعالى "
ل ما لع يفعل يجعمو ممتدما بالفعل الحي دلت دعػاه أضاؼ الشقمة الغفمة فيو معشى قج قاـ في ذىشو بأفَّ دعػى اإلنداف فع

عميو ، فإف لع يفعل كاف كاذبا ، ويكػف بسثابة شيادتو عمى نفدو بحيث يدفل عغ ذلظ يـػ القيامة، وذلظ يعشي أنو ربسا 
اء مػغ أف كاف يحفظ سػرة الرف وندييا النذغالو باإلمارة عغ تعاىج القخآف، فكل ما في األمخ أنو كاف خائفػا عمػى القػخ 

يشذغمػا عغ تعاىج القخآف فيشدػنو، فأراد تححيخىع، وبياف تجخبتو ليع ليأخحوا مشو درسا، وليذ ما قالػو شػيادة عمػى القػخآف 
الكخيع بػالشقز أو التحخيػك كسػا ذكػخ السغفمػػف أو الحاقػجوف ، وأف مػا بقػي فػي ذاكختػو مسػا كػاف يحفػظ معػاف رواىػا فييػا 

 يت في الحىغ عبَّخ عشيا !!ألفا  قخآنية ، وفييا معاف بق
َأْصَبُغ بغ اْلَفَخِج حجثشا بغ َوْىٍب أخبخني َعْسٌخو عغ َجْعَفِخ بغ َرِبيَعَة  ىحا حجيث نبػي أخخجو البخاري قاؿ: حجثشا ( (ٚٓٔ

صػػحيآ ( َرِغػػَب عػػغ أبيػػو َفُيػػَػ ُكْفػػٌخ  اَل َتْخَغُبػػػا عػػغ آَبػػاِئُكْع َفَسػػغْ  )قػػاؿ   -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -عػػغ ِعػػَخاٍؾ عػػغ أبػػي ُىَخْيػػَخَة عػػغ الشبػػي  
َعػػى إلػػى َغْيػػِخ أبيػػو ، البخػػاري ِكتَػػاب اْلَفػػَخاِئسِ   (، فكيػػف يجعمػنػػو مػػغ القػػخآف الكػػخيع ؟ٖٙٛٙرقػػع  ٕ٘ٛٗ/ٙ)َبػػاب مػػغ ادَّ
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وقاؿ حدثنا ابن أ  مرًن عن انفم بن عمر المحي حدثه ابن أ  ملي ة عن ادلسور بن 
سلرمة قاؿ: قاؿ عمر لعبد الرةن بن عوؼ أدل بد فيما أنزؿ علينا أف جاىدوا حلما جاىدني أوؿ 

 .108)) ا صلدىا؟ قاؿ: أسقال فيما أسقه من القرآفان  عمرة ف
ال  عي  اف عن ابن ذليعة عن يزيد بن عمرو ادلغافره عن أ  سفيوقاؿ حدثنا ابن أ  مرًن
: أخعوين  يت  من القرآف دل ي تبا ه ادلصحف،  أف  مسلمة بن سللد النصار ا  قاؿ ذلم ذات يـو

ف  الذين آمنوا وىاجروا وجاىدوا إفلم ؼلعوه وعندىم أبو ال نود سعد بن مالد، فقاؿ ابن مسلمة: 
َّيمواذلم وأنفسهم أا ابشروا أنتم ادلفلحوف، والذين آووىم ونصروىم وجادلوا عنهم ه سبيَّ هللا 

القـو الذين غ يف هللا عليهم أولئد ا تعلم نف  ما أخفى ذلم من قرة أع  جزايًف حا حلانوا 
 .(109)يعملوف

  
 - سورة أقرأ علا رسوؿ هللا فوأخرج الاعاين ه ال بىل عن ابن عمر قاؿ: قرأ رج          

فلم يقدرا منها على حرؼ  اف، ف اان يقرآف   ا فقاما ذات ليلة يصلي -صلى هللا عليو وآلو وسل م 
ا شلا نس     إ :فذحلرا لو ذلد فقاؿ  -صلى هللا عليو وآلو وسل م  - على رسوؿ هللا  فأصبحا غادي
 .110))فاذلوا عنها

 ،تلوا وقنل يدعو على قاتليهموه الصحيح  عن أن  ه قصة أصحاب بئر معونة الذين ق
 : ونزؿ فيهم قرآف  قرأانه ح  رفم: أف بلغوا عنا أان لقينا ربنا فرضى عنا وأرضاان. قاؿ أن 

                                                                                                                                                                                

ل ىػحه األوىػاـ ومثػل عػغ أف يكتػب أي شػيئ مػع القػخآف الكػخيع لػفال تحػجث مثػ -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -ولعل ىحا يحكخنا بشيي رسػػؿ هللا 
ىحا الخمػ  الػحي أدى إلػى مثػل ىػحه الػجعاوى ، بحيػث أدرج الػبعس آراء الرػحابة أو فتػاواىع التػي عمقػىػا عمػى ىػػامر 

 -وذلظ دليل عمى أفَّ مخالفة    رسػػؿ هللا  –مثل ما أدرجػا ما عمقتو الديجة عائذة وابغ مدعػد وغيخىسا  -مراحفيع 
ػػػظ ىػػػؤالء جسيعػػػا بػػػأمخ رسػػػػؿ هللا ماحقػػػة   -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ، وخػػػافػا مػػػغ   -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -لمبخكػػػة، مؤديػػػة لمػقػػػػع فػػػي السحػػػحور، فمػػػػ تسدَّ

مخالفة أمخه لسا وقعػا وأوقعػا غيخىع في ىػحه السذػكالت، ولجػخدوا مرػاحفيع مػغ كػل مػا ال عالقػة لػو بػالقخآف ، إذ ميسػا 
احتيع فإفَّ  إدمانيع القخاءة قج يجعميع يقػلػف أو يكتبػف عبارات قج تػػحي لأجيػاؿ بعػجىع قيل عغ أذواقيع البالغيَّة وفر

أنيػا آيػات واردة فػي مرػاحفيع، وىػي لػع تكػغ غيػخ تفدػيخات =  –كسا حجث  –وىي دونيع بكثيخ في الفراحة والبالغة 
فػي اإلشػار الذخرػّي وال يصمػع عمييػا وتعميقات عمقػىا عمى مرػاحفيع، ضّشػًا مػشيع أفَّ مرػاحفيع ىػحه سػتبقى محرػػرة 

 سػاىع.
 إنو يقرج أنيا سقصت مغ حفطو. ( (ٛٓٔ
 ( .ٜٓ٘/ٔفيو ابغ لييعة ضعيف. انطخ الكاشف ) ( (ٜٓٔ
الحجيث ضعيف ججا فيو عباس بغ الفزل بغ عسخو بغ عبيج بغ حشطمة الػاقفي متخوؾ الحجيث. انطخ  ( (ٓٔٔ

 ( .ٖٜٕ/ٔ)تقخيب التيحيب 
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قاؿ احلس  بن ادلناره ه   ،(111)وه ادلستدرؾ عن حذيفة قاؿ: ما تقريفوف ربعها، يعْ برايفة
القنوت ه  من القلوب حفهتو سوريت : وشلا رفم رمسو من القرآف ودل يرفم حلتابو الناس  وادلنسوخ

 .(112)الوتر وتسمى سوريت اخللم واحلفد
 
 ػػم القػػرآف وهللارؼلػػو وتدوينػػو وأسػػباب ق ػػااي فػػعف   إشػػ الية "النسػػ " ا تنفصػػَّ عػػن  وبعخخد:      

والنهتػر فيػو  ،دوف اإلحا ة بذلد حللاو –ها حللاا   –ومن ادلتعذر تصور جوانبها  وتناقلو، توآنزولو وقرايف
وحلػػػذلد النهتػػػر ه اخت فػػػات الصػػػحابة ه تلػػػد ادلرحلػػػة، وملخػػػذ بع ػػػهم  ،مػػػهتابه اقػػػيا بشػػػ َّ من

 ،وملخػػػػذ بع ػػػػهم علػػػػى اللينػػػػة الػػػػيت شػػػػ الها ل تابػػػػة القػػػػرآف ه ادلصػػػػاحف ،علػػػػى سػػػػيدان عثمػػػػاف
وما ورد من اعهتاضات على عثماف وزيػد مػن قػرايف آخػرين مثػَّ ابػن  ،وتنافسهم ه نيَّ ذلد الشرؼ

وحلذلد ابد أف يؤخذ بنهتػر  ،ف َّ ذلد ابد أف يؤخذ بنهتر ااعتبار ،امسعود وابن عباس وسواعل
واخللػػػه بػػػ  مػػػا حلتبػػػوه  ،لعػػػوا علػػػى بعػػػ  مصػػػاحف الصػػػحابةااعتبػػػار تنػػػاوؿ الػػػبع  مػػػن الػػػذين ا ا 

ابعتبػػاره قػػرآان يتلػػى وبػػ  مػػا حلتبػػوه تعليقػػا واسػػتنبا ات فقهي ػػة، أو تفسػػىلات وأتويػػ ت ذلػػم، وتلػػد 
ا ل ونو إما  ،واحد من الصحابة ػلتفظ حيموعة من السور ه مصحفو مصاحف ش صي ة حلاف حلَّ

مثػػَّ مصػػحف  ،-صػػلى هللا عليػػو وآلػػو وسػػل م  -أو لنػػو حلتبهػػا أمػػاـ الرسػػوؿ  ،ا ػلفهتهػػا ه ذاحلرتػػو
ومصػاحف آخػرين مػن الصػحابة حلانػل تشػتمَّ  ،ابن مسعود الذ  حلاف يشػتمَّ علػى سػبع  سػورة

الباح  ه ىذه ادلسائَّ بنهتر ااعتبار اخل فات اليت ترت  حلذلد ابد أف َيخذ  ،على سور معينة
ب  أىػَّ الشػاـ وأىػَّ العػراؽ والػيت جعلػل حذيفػة وغػىله يهربػوف إذل عثمػاف   ثػا عػن عػ ج لتلػد 
الهتواىر اليت بدأت تعز وتنميها الفنت، وتقويهػا ااخت فػات، ولػو أف  علمػايف القػرآف وعلمػايف أصػوؿ 

ذه المػػور الػػيت ا يسػػتايم أف يتياىلهػػا أ  مهػػتم "بعلػػم ااجتمػػاع الػػديها" الفقػػو التفتػػوا إذل مثػػَّ ىػػ
بػػػديفا ابإلمػػػاـ أ  حنيفػػػة ومالػػػد  ،و حلثػػػىل مػػػن أئمتنػػػا إذل قواعػػػدهو"علػػػم اجتمػػػاع ادلعرفػػػة" الػػػذ  نب ػػػ

ولذلد فػعف   لنػا حلبػىل المػَّ  ،وانتهايًفا اببن خلدوف وابن تيمية ومن إليهم ،والشافعيا وأةد والثور ا 
                                                           

 ( وقػاؿ الحػاكع: صػحيآ اإلسػشاد ووافقػو الػحىبي، وىػحا وىػع ٕٖٗٚرقػع  ٖٔٙ/ٕالسدػتجرؾ )( أخخجػو الحػاكع فػي  (ٔٔٔ
التيحيب ، قاؿ فيو البخاري: ال يتابع في حجيثو.) تيحيب  ، بل الحجيث ضعيف ألفَّ فيو عبج هللا بغ سمسة السخادي مشيسا
(، وقػاؿ ابػغ ٜٓٔ/ٚبػو )الجػخح والتعػجيل القاسػع بػغ الحكػع العخنػي، قػاؿ أبػػ حػاتع: ال يحػتج  –أيزا  -( وفيو ٖٕٔ/ ٘

 (ٜٗٗ/ ٔحجخ: صجوؽ فيو ليغ )تقخيب التيحيب 
ليذ عميو دليل إال زعع البعس أنو كػاف مػجػػدا فػي مرػحف أبػي، وىػؤالء  الحديغ بغ السشارى ( ىحا الحي ادعاه (ٕٔٔ

، بػل ىػػ -عمى هللا عميػو وآلػو وسػمَّ صػ -لع يأتػا بجليل، باإلضافة إلػى أفَّ القشػػت الػحي فيػو الحفػج لػيذ مػأثػرا عػغ الشبػي 
 .، ولعل أبى كاف كتبو في مرحفو تعميقا فطشػه قخآناً -رضي هللا عشو -مسا أثخ عغ سيجنا عسخ بغ الخصاب 
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 أف ترفػػم تلػػد الػػرواايت الغثيثػػة ه ق ػػااي "الناسػػ  وادلنسػػوخ" مػػن بػػرامب التعلػػيم ه "علػػـو القػػرآف ه
وه علػػػػػػم أصػػػػػػوؿ الفقػػػػػػو"، وحتػػػػػػاؿ مسػػػػػػائلها إذل الػػػػػػهتاث الػػػػػػذ  يرجػػػػػػم إليػػػػػػو البػػػػػػاحثوف ادلتعمقػػػػػػوف 
وادلت صصوف ه ىذه اجملاات، دلعرفة حليف تنع   مشاحلَّ اجملتمعات وتاػور الفػنت علػى مواقفهػا 
من مرجعيت ها وأصوؿ تلد ادلرجعي ة، ويعرؼ الناس ما حاحلػو ال فػار وادلشػرحلوف وادلنػافقوف وادلغفلػوف 
من شبهات حوؿ القرآف اجمليد. ولعلنا ه ىذا الذ  قدمناه قد رمسنا معادل منهب ه ادلراجعات الػيت 

سػػػاعد علػػى تنقيػػػة ىػػػذا ضلتاجهػػا دلراجعػػػة حلثػػىل مػػػن جوانػػػيف تراثنػػا، مراجعػػػة علمي ػػػة منهيي ػػة، لعلهػػػا ت
والتصػػديق عليػػو ابلقػػرآف اجمليػػد واذليمنػػة عليػػو، واسػػتيعاب مػػا يصػػدؽ القػػرآف عليػػو  ،الػػهتاث شلػػا أصػػابو

 ، وثقتػػو ه تراثػػو،لعػػَّ ذلػػد يعيػػد إذل العقػػَّ ادلسػػلم فاعليت ػػو وأتل قػػو وقدرتػػو ،وبػػاوز مػػا ا أصػػَّ لػػو
وهللا  ،وبنػػػايف قواعػػػد الشػػػرعي ة ،ة والفاعلي ػػػةة ادلسػػػلمة بنػػػايفا يتسػػػم بتحقيػػػق اإلرادويعيػػػد بنػػػايف الش صػػػيا 

 ادلوفق.
ودل تت رر  ،ودل يهتحلو لرواايت الرواة حفهتوا أو نسوا ،لقد حفظ هللا القرآف اجمليد من داخلو

 ، والحبار الذين فر وا ابل تيف السابقة وأضاعوىامعو بربة ااعتماد على ذاحلرة وحفظ الرابني اا 
والنهتم قد جعَّ  ،فهتاً لو من داخلو وهللا توذل حفهتو من خارجبَّ جعَّ نهتم القرآف نفسو حا

وجعَّ حلَّ  ،دات منهاجياة دقيقةة تلمسها ه زلداا القرآف حللو قواً واحداً متص ً يتمتم بوحدة بنائي  
ذلا عمودىا الذ  تدور حولو  ،سورة من سوره حثابة غرفة ه البنايف الواحد مت املة ا نق  فيها

رف  ت ،اثااَّ حللمة إذلي ة واحدةوحلَّ السور بعد ذلد  ،ح  ا ية ال املة أجزاؤىا من احلرؼ
ره وال شف عن ت ادلبتورة إذا أحسن الناس تدب  آالتأوي ت ادلنحرفة والتفسىلات الشاذة، والقرايف

 . خصائ  نهتمو
توصف"ابلتع ية"  أفت ادلبتورة اليت ؽل ن آة جايفت من تلد القرايفة حلَّ الرزي  ل ن الرزي  

فَػَنساوِا َحهتًا شلاا ا ذاحلااراواِ باوا  أخره اويتذحلر أجزايف ا،واليت بعَّ القارئ حلثىلاً ما ينسى أجزايف ،والتيزئة
نَػهاما اِلَعَداَوَة َواِلبَػِغَ ايف إاذَل يَػِوـا اِلقاَياَمةا.. ف  القرايفات ادلبتورة جعلتنا ( إ14) ادلائدة : َفَأِغَريِػَنا بَػيػِ

 ،وننقسم حوؿ معانيو وندخَّ مراحَّ الفنت والصراع ادل تلفة ،وفهمنا لو آفلقر طلتلف ه تفسىلان ل
 .عليو ودل يعد القرآف ابلنسبة لنا حبَّ هللا ادلت  الذ  نعتصم بو فتيمم حللمتنا

القػوؿ ابلنسػػ  وابلاريقػػة الػػيت سػػار عليهػػا ادلتػػأخروف مػػن علمػػايف الصػػوؿ والقػػرآف والتفسػػىل إف  
ف عن الخػذ بػو أو قبولػو َّي  حػاؿ مػن ولذلد ف  بد من التوق   ،اورةتارح تساؤات ه غاية اخل

 :تولعَّ من ب  ىذه التساؤا الحواؿ.
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دة فػػهتة ادلدينػػة أفػػ  يسػػتدرجنا ذلػػد إذل القػػوؿ ة احملػػد  إذا قلنػػا ابلنسػػ  ه تلػػد الفػػهتة الزمني ػػ .1
يهػػا القػػروف أو التوقػػف عػػن التابيػػق أو اسػػتبداؿ تلػػد التشػػريعات الػػيت م ػػل عل ،ابلنسػػ 

 ؟ لذات السباب اليت ذحلرت لتسويغ النس  ه عصر النبوة؟. تشريعات أخره مغايرة
على ا نَنَسِ  ماِن يَفايَة  " مَ والقرآف خصو اب ية"  ،حليف يقم النس  داخَّ ا ية الواحدة .2

و على مذىيف القائل  ابلنس  لآية  ا منجزيفادلراد  ولي فرض أف  ادلراد ىو ا ية القرآني ة 
 نا للتسليم بو ؟لتنز 

؟)موضوع نس  ال تاب ابلسن ة   سلتلفي ادلرتبة والنسبةحليف يقم النس  ب  نص    .3
 ؟ والع  (

وحثَّ تلد الراايت  –صلى هللا عليو وآلو وسل م  -عى النس  بعد وفاة النا دا حليف يا  .4
 ؟ادلتهافتة 

 بل وه حلَّ منها مقاؿ ؟َّيخبار آحاد دل تث الثابل القاعيا  حليف ينس  النا  القرآينا  .5
خاصاة وقد أحلاد العلمايف عدـ جواز نس  القرآف َّيحادي  الحاد، وه مقدامتهم أولئد 

 القائلوف ابلنس !!
 حليف يعدوف ما لي  فيو إعياز، وا ما يقرب منو قرآانً؟ .6
، أف ي وف خع آحاد ه حالة صحتوحليف ينس  القرآف ادلتواتر ادلتلو حرو  ا يتياوز  .7

احبو ابدلعْ أخاأ ه فهمو أو نسي ؟ وحليف ػل م حثَّ ىذا على حلتاب هللا أورده ص
اَ  فا آل ئانا اِجَتَمَعلا اإلان ا َوالِان  َعَلى أف ََيِتاواِ حااِثَّا َىَذا اِلقاِريفَ ادلتحد  ادلعيز الذ  

 .(88)اإلسرايف:  ََيِتاوَف حااِثلاوا َوَلِو حلاف بَػِع اهاِم لابَػِع   َظهاىلً 

ذلد فػػعف   أملنػػا حلبػػىل أف يرفػػم ىػػذا ادلوضػػوع مػػن بػػرامب التعلػػيم ه سػػائر ادلؤسسػػات التعليميػػة الػػيت لػػ
تعزيػػػز اإلؽلػػػاف  ابلقػػػرآف اجمليػػػد وحتديػػػو وإعيػػػازه وا  قػػػو  –علػػػى الػػػدواـ–ينبغػػػي أف ت ػػػوف مهمتهػػػا 

إظلا ىي  –من حرؼ وحللمة وآية أو بع  آية-وىدايتو لليت ىي أقـو ه حلَّ شييف، وأف  حلَّ ما فيو 
 ف  رييف فيو، وا تناتق  وا اخت ؼ. –سبحانو وتعاذل–صادرة عنو 

 اللهم اجعَّ القرآف ربيم قلوبنا، وج يف علومنا وأحزاننا، ونور أبصاران وبصائران، إند مسيم رلييف .

 

*   *   * 
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 هذا الكتاب
نهجية ىذه الدراسة على لطافة حجمها قد تضمنت معاجلة جادة وجريئة، أشتملت على م

حيتاجها املبتدئ يف الدراسات القرآنية والنقلية، وال يستغين عنها املنتهي )وإن نفع العلم 
بدرايتو ال بروايتو، وأصل الفسد الذي دخل على بعض العلماء جنم عن تقليد سابقيهم من 

ملتقدمني من غري حبث عما صنفوه، وال طلب للدليل عما ألفوه، ومن ذلك لكالم يف )الناسخ 
ملنسوخ( فإن كثريين منهم قد أقدموا على القول يف )الناسخ واملنسوخ( واوردوا كثريا من وا

 لتخليط والعجائب والعظائم اليت ينزه القرآن عنها( كما ذكر ابن اجلوزي وغريه.
وىذه الدراسة قد عملت على محاية القرآن الكرمي من ذلك التخليط وتنزيهو عن كثري مما 

قيق علمي دقيق قائم على القرآن الكرمي، وما دار حولو من ثوابت قيل يف ىذا الشأن بتح
السنة املطهرة، فلعلو ينهي اجلدا يف ىذه القضية اخلطرية ويرشد إىل سبيل اهلدى فيها... 

 وهللا املوفق


