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Introduction 

1) Tout système juridique connaît l'abrogation 

Tout système juridique, qu'il soit religieux ou positif, connaît l'abrogation, notion dé-

finie en droit musulman comme étant "l'annulation par le législateur d'une norme anté-

rieure par une norme postérieure. Ceci a lieu en présence de deux normes dont on con-

naît la date, la norme postérieure abrogeant la norme antérieure"1. Le droit romain ex-

prime cette notion par l'adage Lex posterior derogat priori. 

Il existe de nombreuses motivations derrière l'abrogation. Le législateur peut découvrir 

une faille dans sa législation et la corrige; ou que les raisons (ratio legis) derrière l'an-

cienne législation ont changé, et le législateur conforme alors sa loi à la nouvelle situa-

tion; ou qu'un nouveau législateur a pris le pouvoir et promulgue des lois qui servent 

ses intérêts et les intérêts du groupe qui le soutient. Si l'on regarde les systèmes que 

l'humanité a connus, à partir d'Hammourabi, on y voit un développement continu vers 

une société plus respectueuse des droits de l'homme, jusqu'à atteindre la Déclaration 

des droits de l'homme. Mais l'humanité a aussi connu des revers. On évoque, par 

exemple, les lois nazies allemandes qui se sont inspirées des lois bibliques, comme 

nous le verrons dans le chapitre 1 chiffre 2. Nous entendons par les lois nazies, les lois 

qui excluent des groupes sur la base de la religion ou de la race2. Ce passage pour le 

meilleur ou pour le pire n'est possible que grâce à la théorie de l'abrogation. 

2) Le Coran parle d'abrogation 

Le droit musulman ne fait pas exception. Conformément à la tradition musulmane, le 

Coran a été révélé en 23 ans et a accompagné une société en mutation. Comme tout 

système normatif, il a subi des modifications régies par des normes qui diffèrent selon 

l'époque. Les juristes musulmans ont forgé une règle qui dit: "On ne peut nier le chan-

gement des normes selon les époques". 

Le terme naskh (abroger) est utilisé dans le Coran à quatre reprises: deux fois dans 

deux versets mecquois dans le sens de "copier", et deux fois dans deux versets médinois 

dans le sens d'abroger: substituer une chose par une autre ultérieure. Et c'est ce dernier 

sens qui nous intéresse ici. 

 
1 Abu-Zahrah: Ussul al-fiqh, p. 184-185. 

2  Cette notion s'étend à tout État qui établit une religion donnée comme religion d'État et prive des 

groupes de leurs droits en raison de leur appartenance religieuse. C'est le cas d'Israël qui se déclare 

État juif, et des pays musulmans dont la constitution déclare l'islam religion d'État. Le professeur 

Yeshayahou Leibowitz utilise le terme judéo-nazi (https://fr.wikipedia.org/wiki/Yeshayahou_Lei-

bowitz). 
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La substitution peut se faire dans le bon sens comme dans le mauvais. Le problème 

avec le Coran est que l'abrogation s'est faite dans le mauvais sens, et ainsi le Coran est 

passé d'un texte mecquois plus ou moins pacifique à un texte médinois violent, distin-

guant entre croyants et mécréants, entre hommes et femmes, autorisant les razzias et 

imposant aux autres soit l'islam, soit le paiement du tribut dans un état d'humiliation 

(selon les termes du verset H-113/9:29), la diminution de leurs droits lorsqu'ils appar-

tiennent aux gens du livre et, en cas de refus, la mise à mort des hommes avec le rapt 

des femmes et des enfants comme esclaves et la dépossession de leurs biens. S'ils ne 

font pas partie des gens du livre, ils n'ont que le choix entre l'islam et l'épée avec le rapt 

des femmes et des enfants comme esclaves et la dépossession de leurs biens. Pour re-

médier à ce problème, le penseur soudanais a proposé le retour au Coran mecquois 

tolérant et l'abrogation du Coran médinois violent, mais il a été pendu sur incitation de 

l'Azhar, des Frères musulmans et de l'Arabie saoudite le 18 janvier 1985. 

La question de l'abrogation a suscité des controverses à l'époque du prophète. Certains 

l'ont accusé d'avoir changé les versets du Coran en fonction de ses passions et de ses 

instincts, comme cela s'est produit avec l'abolition de l'adoption pour épouser Zaynab, 

l'épouse de son fils adoptif Zayd. Le recueil de Muslim rapporte d'Ayshah, la favorite 

de Mahomet: "J'étais jalouse des femmes qui s'offraient au Messager de Dieu et je di-

sais: "Une femme peut-elle s'offrir? Quand Dieu a révélé: "Tu fais attendre qui tu sou-

haites parmi elles, et tu abrites chez toi qui tu souhaites. Et celle que tu désires parmi 

celles que tu as écartées, nul grief sur toi" (H-90/33:51), j'ai dit: "Par Dieu, il me semble 

que ton Seigneur s'empresse de satisfaire tes désirs"1. Les versets coraniques affirmè-

rent alors que ce changement de normes est intervenu par volonté divine, recourant à 

divers verbes: abroger, faire oublier, faire disparaître, substituer et effacer (  نسخ وأنسى

 .(وأذهب وبدَّل ومحى

3) L'éternel retour des normes religieuses 

Nous conservons au musée du Louvre à Paris l'obélisque d'Hammourabi, qui comprend 

ses lois. Personne ne songe aujourd'hui à mettre en vigueur ces lois. Cependant, les 

musulmans croient toujours que la charia est valable en tout temps et en tout lieu, et 

qu'il n'y a pas d'abrogation après la fin de la révélation avec la mort du prophète Ma-

homet. C'est la raison de la tension continue entre le clergé musulman et le pouvoir 

législatif, qui a écarté la loi islamique dans de nombreux domaines, sans en déclarer 

l'abrogation. Le texte religieux conserve son caractère sacré, bien que les responsables 

sachent qu'il ne peut pas être appliqué à notre époque. Ainsi, les ministres arabes de la 

justice ont formulé le système pénal islamique dans le Code pénal arabe unifié, qu'ils 

ont adopté à l'unanimité en 1996 alors que la plupart de leurs pays n'appliquent pas ces 

sanctions2. 

Cela laisse la porte ouverte au conflit entre l'État et les mouvements islamiques, qui 

saisissent l'opportunité lorsqu'il est possible d'appliquer ces sanctions, comme l'État 

islamique (Daech) l'a fait dans les zones qu'il contrôlait. On peut à cet effet comparer 

 
1 https://sunnah.com/muslim/17/64 

2 http://www.carjj.org/node/237 et http://goo.gl/kl7J5W 

https://sunnah.com/muslim/17/64
http://www.carjj.org/node/237
http://goo.gl/kl7J5W
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le texte religieux à une tortue en hibernation, donnant l'impression qu'elle est morte, 

puis reprenant brusquement son activité avec le retour de la chaleur. Le meilleur 

exemple est celui des statues de Bouddha en Afghanistan qui ont été érigées aux VIe 

et VIIe siècles après J.-C. et ont été détruites en 2001 sous prétexte qu'elles sont contre 

les enseignements de l'Islam. 

4) Un débat interminable sur l'abrogation 

Aucun système juridique ne connaît un débat comme celui qui accompagne la loi isla-

mique à travers les siècles sur la question de l'abrogation. En général, les juristes des 

pays occidentaux passent rapidement sur le concept de l'abrogation, considéré comme 

un axiome juridique indiscutable, et je ne connais pas d'ouvrage en Occident consacré 

à l'étude de ce sujet. Quant à la loi islamique, de nombreux juristes musulmans anciens 

et contemporains en ont parlé. Faisant référence à son importance, Al-Suyuti dit: "Les 

imams ont dit qu'il n'est permis à personne d'interpréter le livre de Dieu sauf après avoir 

étudié l'abrogation. Ali demanda à un juge: connais-tu l'abrogation, et il répondit par la 

négative. Ali rétorqua alors: tu t'es fourvoyé et tu as fourvoyé les autres"1. Bien que la 

grande majorité des commentateurs et des juristes ait indiqué l'existence de versets 

abrogés et de versets abrogeants dans le Coran, sans s'accorder sur leur nombre, seuls 

quelques-uns d'entre eux, anciens et contemporains, ont nié l'occurrence de l'abrogation 

dans le Coran. Certains contemporains prennent une position agressive à son égard. 

Ainsi Tawfiq Hamid considère l'abrogation comme "le plus grand crime de l'histoire 

de l'islam"2. On retrouve une agressivité similaire chez certains chrétiens. Nous y re-

viendrons. 

5) Plan de notre étude 

Dans cette étude, nous traiterons le concept de l'abrogation en droit positif, dans l'An-

cien Testament et le Nouveau Testament, la justification de l'abrogation chez les exé-

gètes musulmans, la détermination du texte abrogeant et du texte abrogé, l'abrogation 

et la hiérarchie des sources, les sortes d'abrogation dans le Coran, les modalités de 

l'abrogation, les conséquences de l'abrogation, les versets abrogés par le verset du sabre 

et le verset du tribut, la différence entre abrogation et non-application, les négateurs de 

l'abrogation et les fatwas contre eux, et la demande de frapper d'obsolescence les ver-

sets violents du Coran. 

6) Remarques, remerciements et souhait 

Dans ce livre, je me base sur ma traduction française du Coran par ordre chronologique 

concernant la numérotation des versets du Coran. La lettre M indique que le verset est 

mecquois, et la lettre H (Hégire) indique que le verset est médinois. Ces lettres sont 

suivies du numéro du chapitre par ordre chronologique, de son numéro dans l'ordre 

usuel, et du numéro du verset. Par exemple, le verset M-1/96:1 se réfère au premier 

 
1 Al-Suyuti: Al-itqan, vol. 2, p. 55. 

2 https://arbne.ws/3bUBniy. Il a répété ses propos dans une interview avec Ibrahim Issa  

https://youtu.be/4aeptYMHFnU 

https://arbne.ws/3bUBniy
https://youtu.be/4aeptYMHFnU
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verset du premier chapitre dans l'ordre chronologique qui porte le numéro 96 dans 

l'ordre usuel. Concernant mes sources, je mentionne dans les notes, les éléments essen-

tiels et renvoie le lecteur à la bibliographie à la fin de l'ouvrage pour les données com-

plètes. Autant que possible, j'ai ajouté les liens que j'ai vérifiés le 30 janvier 2021. S'ils 

ne fonctionnent pas, le lecteur peut chercher la source sur Internet par le titre. Ce livre 

est disponible aussi en langue français, sous le titre: L'abrogation dans le Coran. 

L'alphabet arabe se prête à différentes formes de translittération. J'évite la forme sa-

vante trop compliquée pour un lecteur non spécialisé. Je ne ferai pas de distinction 

entre les voyelles longues et les voyelles courtes, ni entre l'article défini shamsi et qa-

mari (j'écrirai Al-Sha'rawi au lieu de Ash-Sha'rawi). De même, je ne mentionne pas la 

lettre 'ayn initiale (j'écrirai Omar au lieu de 'Omar), et je ne distingue pas entre la lettre 

'ayn et la hamza. 

Avant de terminer cette introduction, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont encou-

ragé à faire ce travail et ont aidé à le corriger. Je m'abstiens de mentionner leurs noms 

de peur d'oublier certains d'entre eux et parce que je suis seul responsable du contenu 

de cet ouvrage et de ses défaillances. Me revient ici un récit attribué à Mahomet: "Si 

un dirigeant juge en faisant un effort et parvient à une bonne décision, il a deux récom-

penses, et s'il juge en faisant un effort et se trompe, alors il a une récompense"1. Malgré 

l'effort déployé pour produire ce livre dans sa meilleure forme, je ne prétends ni la 

perfection ni l'infaillibilité. Par conséquent, je demande aux lecteurs de ce livre de me 

faire part de leurs commentaires constructifs pour l'améliorer dans la prochaine édition. 

 

Dr Sami Awad Aldeeb Abu-Sahlieh 

Directeur du Centre de droit arabe et musulman 

Adresse e-mail: sami.aldeeb@yahoo.fr 

 
1 Sahih Al-Bukhari: http://goo.gl/48Ix76 

http://goo.gl/48Ix76
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 مة قد   لمُ ا

 الن سخ كل نظام قانوني يعرف مفهوم ( 1

الغاء ني  يع  الَّذي  النَّسخ(، يعرف مفهوم  يَّةشريعالتَّ لطة  كل نظام قانوني، إن كان ديني أو وضعي )أي من وضع السُّ 

ا شرعياا بدليل شرالشَّ رفع    بأنَّهفه الفقهاء المسلمون حكم سابق بحكم الحق. وقد عرَّ  عي متأخر. ارع )أي هللا( حكما

وماني ر الفقه الرُّ . وقد عبَّ 1ين وُعِرف تاريخ كل منهما، عندئذ المتأخر ينسخ المتقدم وهذا يحدث عند تعارض نص ِ 

 ابق. السَّ رع الشَّ حق ينسخ الالَّ رع الشَّ  Lex posterior derogat priori ول:تق ة يَّ عن هذا المفهوم بقاعدة فقه

شريع القديم قد التَّ وراء    األسباب ، أو ان  بتصحيحهع ثغرة في تشريعه فيقوم  ر ِ . فقد يكتشف المشالنَّسختتعدد أسباب  

فرأى سن قوانين تخدم مصالحه حكم  م العاا جديداا تسلَّ الوضع الجديد، أو أن مشر ِ   مراعاةع  يرت فرأى المشر ِ تغَّ 

ا ، بداية بحمورابي، نرى تطوُّ يَّةبشر عرفتها الالَّتِي  ظم  تسانده. وإن ألقينا نظرة على النُّ الَّتِي  ومصالح المجموعة   را

اإلنسان،  مستمر   لحقوق  ا  احتراما أكثر  مجتمع  نحو  إل  َحتَّىا  لى  الوصول  العالمي  ولكن اإلعالن  اإلنسان،  حقوق 

ين القوانمن  مت  لهِ استُ الَّتِي    النَّازيَّة  يَّةأيضا انتكاسات، نذكر منها على سبيل المثال القوانين األلمان  يَّةشرعرفت الب

ل ، كما سنراه في الفصل األيَّةورات التَّ  نة تقصي مجموعة معيَّ الَّتِي  تلك القوانين    النَّازيَّة . ونعني بالقوانين  2  قمالرَّ   وَّ

  نظريَّة بفضل    إال  حول نحو األفضل أو نحو األسوأ لم يكن ممكناا  التَّ وهذا    .2رق أو العِ   نيالد ِ على أساس    النَّاسمن  

 . النَّسخ

 الن سخ تكلم عن القرآن ي( 2

ا وقد صاحب   23  لُمدَّةاستمر الوحي    سالميَّة. فوفقاا للمصادر اإلالنَّسخفي مجال    سالميَّةريعة اإلالشَّ لم تشذ   عاما

ا فانمجتمعاا متغي ِ  تقول:    يَّةجاء بها القرآن. وقد وضع الفقهاء المسلمون قاعدة فقهالَّتِي  غيير على األحكام  التَّ عكس  را

 ر األزمان. يُّر األحكام بِتَغَيُّ ال يُنكر تَغَ

ات نسخ أربع    فعلوقد جاءت   تين  تين في آيتين مدنيَّ خ، ومرَّ سستنإيتين بمعنى  تين في آيتين مك ِ في القرآن، مرَّ   َمرَّ

 نا في كتابنا.يهمُّ  الَّذيبه. وهذا هو المعنى شيئاا وأثبت شيئاا آخر مكانه، وإزال شيئاا بشيء يتعقَّ  أبطل، ورفعبمعنى 

من األحسن لألسوأ. فانتقل القرآن من نص   النَّسختم    أنَّهُ قد يكون لألحسن أو لألسوأ. والمشكلة مع القرآن    النَّسخو

ي جل والمريمي ِ   متسامح نوعاا ما إلى نص مدني عنيف  مك ِ ة ويستبيح غزو أز بين المؤمن وغير المؤمن وبين الرَّ

ن كانوا من أهل الكتاب إ (  29:  9\ 113ية هـوهم صاغرون )وفقاا لآلا اإلسالم أو الجزية  اآلخرين ويفرض عليهم إمَّ 

ن كانوا من إ. ول من حقوقهم. وإن رفضوا الخيارين، يتم قتلهم وسبي نسائهم وأخذ اموالهمقل ِ مع الخضوع لنظم تُ 

مشكلة، ن هذه الللخروج مبين اإلسالم والسَّيف مع سبي نسائهم وأخذ أموالهم. و إال  رون  خيَّ غير اهل الكتاب، فال يُ 

جوع للنَّص المك ِ   اقترح د طه الرُّ تم شنقه بتحريض في المتسامح ونسخ القرآن المدني العنيف،  السُّوداني محمود ُمَحمَّ

 .1985يناير    18سلمين والسُّعوديَّة في  من األزهر واإلخوان الم

مع أهوائه ونزعاته    يات القرآن لتتماشىهمه البعض بتغيير آ. واتَّ النَّبِيخالفات في زمن    النَّسخضوع  وقد أثار مو

ن بني زيد. وينقل لنا صحيح مسلم ع التَّ واج من زينب امرأة إبنه بالزَّ يتمكن من    َحتَّىبني  التَّ كما حدث مع إلغاء نظام  

الالَّتِي  "عائشة:   أََغاُر َعلَى  اْلَمرْ ُكْنُت  َوتََهُب  َوأَقُوُل   ِ ِلَرُسوِل َّللاَّ أَْنفَُسُهنَّ  : َوَهْبَن  َعزَّ َوَجلَّ  ُ أَْنَزَل َّللاَّ ا  فَلَمَّ نَْفَسَها؟  أَةُ 

 
 .185-184أبو زهرة: أصول الفقه، ص  1

يشمل هذا المصطلح كل دولة تجعل من دين معين ديناا رسمياا لها ويحرم مجموعة من الناس من حقوقهم على أساس انتمائهم    2

الَّتي تعتبر نفس  يني. وهذا هو الوضع في إسرائيل  الَّتي تذكر دساتيرها أن اإلسالم دين  ها دولة يهوديَّة، والدُّول اإلسالالد ِ ميَّة 

اليهوديَّة النَّازيَّة  تعبير  ليبوفيتش  يشعياهو  األستاذ  ويستعمل   _https://fr.wikipedia.org/wiki/Yeshayahou) الدَّولة. 

Leibowitz .) 
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ْن  " ِ مَ قلت    (51:  33\ 90)هـ  "َعَزْلتَ تُْرِجي َمْن تََشاُء ِمْنُهنَّ َوتُْؤِوي إِلَْيَك َمْن تََشاُء َوَمِن اْبتَغَْيَت ِممَّ ا أََرى َربََّك َوَّللاَّ

غيير كان بإرادة هللا، مستعمالا التَّ هامات بأن هذا  على هذه اإلت ِ   يَّةرآنت آيات ق. وقد ردَّ 1" يَُساِرعُ لََك فِي َهَواك  إال  

 فعل نسخ وأنسى وأذهب وبدَّل ومحى. 

يني ة ظم لنُّ اعودة ( 3  الد  

 إال  ر اليوم بتطبيق تلك القوانين.  ال أحد يفك ِ ون قوانينه،  تتضمَّ الَّتِي  ة حمورابي  وفر في باريس بمسلَّ حتفظ متحف اللُّ ي

 النَّبِي ريعة صالحة لكل زمان ومكان، وأن ال نسخ بعد انتهاء الوحي بممات  الشَّ ا زالوا يعتقدون أن  سلمين مأن الم

د  ين ل  وتر المتواصل بين رجاالتَّ . وهذا هو سبب  ُمَحمَّ في   سالميَّةريعة اإلالشَّ   اقصت الَّتِي    يَّة شريعالتَّ لطة  والسُّ   الد ِ

 بأنَّه ته، رغم معرفة القائمين على األمور  يني يحتفظ بقدسيَّ ص الد ِ النَّ ها. فكثير من المجاالت، دون اإلعالن عن نسخ

الجزائي العربي المي في القانون  ن وزراء العدل العرب نظام العقوبات اإلسال يمكن تطبيقه في زمننا. وهكذا قنَّ 

د ال  بيق تلك العقوبات.بالدهم ال تقوم بتط يَّةرغم أن غالب  1996تبنوه باإلجماع عام   الَّذي 2ُمَوحَّ

ينيَّةظم  هذا الميل للعودة للنُّ  ا أمام الص ِ   الد ِ تغتنم الفرصة الَّتِي    سالميَّةولة والحركات اإلالدَّ راع بين  يبقي الباب مفتوحا

ص النَّ سيطرت عليها. ويمكن القول بأن  الَّتِي  ق تلك العقوبات، كما فعلت داعش في المناطق  مكن لكي تطب ِ تَّ لاعند  

ي ل ارتفاع درجة فجأة تعود لنشاطها مع أوَّ  ثُمَّ ، مرحلة سبات في البرد فتظنُّها َمي ِتةتمر في الَّتِي  لحفاة ي مثل السُّ نالد ِ

ابع الميالدي وتم السَّ ادس والسَّ ُشي ِدَت في القرن  الَّتِي  يل بوذا في أفغانستان  الحرارة. وأفضل مثال على ذلك تماث

ةب  2001تدميرها عام   ليم اإلسالم. ضد تعاأنها  حجَّ

 الن سخ جدل دون نهاية حول ( 4

وخ. خ والمنسالنَّاسعبر العصور حول موضوع    سالميَّة ريعة اإلالشَّ نجده في    الَّذيال يعرف نظام قانوني جدالا ك

ةا ف قاش، ال تقبل الن ِ   يَّةقانون  يَّةبديه  باعتبارهخ والمنسوخ  النَّاسمرور الكرام على مفهوم    يَّةول الغربيمر الفقه في الدُّ   عَامَّ

، فقد كتب عنه العديد من سالميَّةاإل ريعة  الشَّ ا في  ص لدارسة هذا الموضوع. أمَّ خصَّ وال علم لي بكتاب غربي مُ 

ر كتاب ة ال يجوز ألحد أن يفس ِ : "قال األئمَّ السُّيُّوطيته يذكر  يَّ اصرين المسلمين. وحول أهم ِ الفقهاء القدامى والمع

هلكت خ من المنسوخ قال ال، قال  النَّاسخ والمنسوخ. وقد قال علي لقاض  أتعرف  النَّاسنه  يعرف م  بعد أن  إال  هللا  

رالعظمى من ال  يَّةورغم أن الغالب .  3وأهلكت"  نوا وجود آيات ناسخة وآيات منسوخة في القرآن،  اء قد بيَّ ين والفقه ُمفَس ِ

اقليالا    نَّ أ  إال  ،  هافاق على عدد دون االت ِ   بعض المعاصرين وفي القرآن.    النَّسخحصول    يَّةحديثاا أنكر إمكان  منهم قديما

ا  يأخذون موقفاا متشن ِ  ا مماثالا عند  د تشنُّ ! ونج4"تاريخ اإلسالم توفيق حميد يعتبره "أكبر جريمة في  . فهذا  منهجا جا

 . ا سنرى الحقاام ك ينبعض المسيحي ِ 

 ة هذا الكتاب خط  ( 5

الد ِ  هذه  نتعرَّ في  سوف  لمفراسة  ال  النَّسخهوم  ض  )الكتاب  القديم  والعهد  الوضعي  القانون  اليهود    ُمقدَّسفي  عند 

رفي اإلسالم عند ال  سخالنَّ ين(، وتبرير  عند المسيحي ِ   ُمقدَّسين( والعهد الجديد )الكتاب الوالمسيحي ِ  ومعرفة   ين،ُمفَس ِ

، النَّسخ، ونتائج  النَّسخ  طرقو،  في القرآن  خس النَّ وأنواع  ومراتب المصادر،    النَّسخو،  ص المنسوخالنَّ خ والنَّاسص  النَّ 

كري ، والفرق بين نسخ الحكم وعدم تطبيقه، ومنوآية الجزية  يفالسَّ وعدد اآليات المنسوخة، واآليات المنسوخة بآية  

 .منوالمطالبة باإلعالن بأن اآليات العنيفة في القرآن قد عفا عليها الزَّ ، هما وحديثاا وفتاوى ضدَّ قديما  النَّسخ

 تنبيه وشكر ورجاء ( 6

ر  ي فيما يَُخص ترقيم آيات القُْرآن. الحرف م يشي التَّاريخأْعتَِمد في ِكتَابي هذا على طبعتي العََربِيَّة للقُْرآن بالتََّسْلُسل  

يَّة، والحرف هـ يشير إل رقم السُّْوَرة    ثُمَّ ي،  خاريالتَّ . يتبعهما رقم السُّْوَرة بالتََّسْلسُل  مدنيَّةى أنَّ اآلية  إلى أنَّ اآلية َمك ِ

 
 https://sunnah.com/muslim/17/64صحيح مسلم  1

2 http://www.carjj.org/node/237  وهناhttp://goo.gl/kl7J5W 

 .55، ص 2جزء السُّيُّوطي: اإلتقان،  3

4 bUBniyhttps://arbne.ws/3 وقد كرر توفيق حميد كالمه مع إبراهيم عيسى ،https://youtu.be/4aeptYMHFnU 

https://sunnah.com/muslim/17/64
http://www.carjj.org/node/237و
http://goo.gl/kl7J5W
https://arbne.ws/3bUBniy
https://youtu.be/4aeptYMHFnU
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ِحيِم تشير إلى1:  96\ 1بالتََّسْلُسل العُثَْماني، ويتبعهما رقم اآلية. فَمثاَلا اآلية م ِن ٱلرَّ ۡحَمَٰ ِ ٱلرَّ اآلية األولى من   : بِۡسِم ٱَّللَّ

. بخصوص 96ْلُسل العُثَْماني  تَّسَ ي(، ورقم السُّْوَرة ِوْفقاا للالتَّاريخ سورة العلق )وهي السُّْوَرة األولى وفقا للتََّسْلُسل  

مصادري، اذكر في الهوامش العناصر األساِسيَّة وأحيل إلى المراجع في آخر الِكتَاب للمعطيات الكاملة وذكرت 

، وإن ال تعمل ليَُحاِول القارئ البحث عنها من خالل 2021يناير    30دَت، وقد تَحقَّقت منها في  روابطها إن ُوجِ 

غة الفرنسي ِة تحت  . وهذا الكتاب ُمتَوف ِر باللُّ التباساا محتمالا   ت للكِلمات ِعْندَما يكون ُهنَاكحركاالِعنوان. وأضفت ال

 L'abrogation dans le Coranعنوان: 

عَني على هذا العمل وساعد على تصحيحه. وأحجم عن ذكر من هذه الُمقَ   وقبل اإلنتِهاء َمة أود أن أشكر كل من َشجَّ د ِ

ل وحدي مسؤوِليَّة األْخَطاء    أْسمائهم خوفاا أعتذر الَّتِي  قد أكون وقعت فيها والَّتِي  من نسيان بعضهم وألن ِي أتََحمَّ

يقو نبوي  ُهنَا حديث  " عنها. ويحضرني  ال:  فاجإذا حكم  واجتهد،    ثُمَّ تهد،  لحاكم،  وإن حكم  أجران،  فله  أصاب، 

ِعي الكمال أو الِعْصَمة.  لِكتَاب في أْفَضل صورة، فأنَا ال أدَّ ورغم كل الجهد المبذول إلخراج هذا ا  .1فأْخَطأ، فله أجر"

اء هذا الكتاب أن ال يبخلوا علي  بتعليقاتهم البَنَّاءة لت   عَة القادمة.حسينه في الطَّبْ لذلك أسأل قُرَّ

 

 يب ابو ساحلية الدُّكتور سامي عوض الذ ِ 
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 sami.aldeeb@yahoo.frلكتروني  العنوان اإل
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لالفصل األ   :  و 

 القديم والجديد  ينفي القانون الوضعي والعهد الن سخ

في العهد القديم وفي القانون الوضعي،    النَّسخمن المهم تبيان    أنَّهُ ، نرى  سالميَّةريعة اإلالشَّ في    النَّسخ  قبل عرض 

عند المسيحيين( بصورة مختصرة   ُمقدَّسعند اليهود والمسيحيين( وفي العهد الجديد )الكتاب ال  ُمقدَّسكتاب ال)ال

 ن فكرة شاملة عن الموضوع. و ِ كَ لكي نُ 

 في القانون الوضعي الن سخ ( 1

 الن سخ كل النُّظم القانوني ة تعرف مفهوم أ( 

ا وحديثا  يَّةظم القانونكل النُّ  انية الثَّ  مادَّةاإللغاء. فال ةا طلق عليه اليوم عامَّ يُ  الَّذي، النَّسخا، تعرف مفهوم في العالم قديما

ع الحق ينص صراحةا على هذا اإللغاء، شريبت  إال  من القانون المدني المصري تقول: "ال يجوز إلغاء نص تشريعي  

ر قواعده ذلك سبق أن قرَّ   الَّذيضوع  م من جديد المونظ ِ شريع القديم، أو يُ التَّ أو يشتمل على نص يتعارض مع نص  

 المدخل إلى علم القانون.  مادَّةيات الحقوق ضمن س في جميع كل ِ رَّ دَ وهذا الموضوع يُ شريع". التَّ 

 .1اب يحمل هذا العنوان ننقل هنا ما جاء في كت

يعات حين تدعو  ع أن يسن ما يشاء من تشر شريع زواله وإنهاء العمل به، فكما يستطيع المشر ِ التَّ يعني إلغاء  

 لألوضاع الجديدة في المجتمع. ها لم تعد  مالئمة يرى أنَّ الَّتِي شريعات التَّ  رورة، فإنه يستطيع كـذلك إلغـاءالضَّ 

بحيث يقتصر على بعض هذه    اـابق، أو جزئي  السَّ شريع  التَّ بحيث يشمل جميع أحكام    اام  ا أن يكون عواإللغاء إمَّ 

 ا يتضمن إلغاء نص تشريعي سابق صادرا   الَّذيشريع الجديد  التَّ . ويتعين أن يكون  األحكام من دون بعضها اآلخر

 لطة أعلى منها.ابق أو عن سُ السَّ ص النَّ أصدرت الَّتِي لطة ذاتها عـن السُّ 

رارات  يم والقالمراس  ثُمَّ ،  يَّةشريعالتَّ لطة  ـادر عـن السُّ الصَّ شريع  التَّ يليه    ثُمَّ شريعات مرتبة،  التَّ ستور هو أعلى  لدُّ اف

 .يَّةنفيذ التَّ لطة ادرة عن السُّ الصَّ 

قل لغى بتشريع أال يمكن أن يُ   لكنَّهلغى بتشريع مماثل، أو بتشـريع أعلـى منه، وصوص يُ فكل نص من هذه النُّ 

 لغى بقرار إداري.ال يَ   لكنَّهلغى بنص تشريعي آخر، أو بنص دستوري، وشريعي يمكـن أن يُ التَّ ص النَّ منه. ف

علـى اإللغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع   بتشريع الحق ينص صراحةا  إال  لغاء نص تشريعي جوز إوال ي

 شريع. التَّ ر قواعده ذلك قرَّ أن  سبق الَّذيشريعي القديم، أو ينظم من جديد الموضوع التَّ ص النَّ 

ابق، أو بإلغاء بعض مواده السَّ ع  شري التَّ يقضـي بإلغاء    ا شريع الجديد نص  التَّ ، حين يتضمن  اويكون اإللغاء صريحا 

 اليتين: التَّ مني فيكون في إحدى الحالتين  ا اإللغاء الض ِ وهذا اإللغاء هو أبسـط أنـواع اإللغاء. أمَّ 

 آن  صين في  النَّ ر تطبيق  شـريع القـديم، فإذا تعذَّ التَّ حق على نص يتعارض مع نص  الالَّ يع  رشالتَّ أ ـ أن يشتمل  

وفيق بينهما فال يكون  التَّ ا إذا أمكن  ص القديم. أمَّ النَّ   احـق قد ألغى ضمنا الالَّ ص  النَّ ، فيكون  اواحد والعمل بهما معا 

 تناولهـا فـي أحكامه.الَّتِي  سبة إلى الحاالت بالن ِ  منهماق كل طبَّ يُ   إنََّماابق والسَّ حق قد ألغى الالَّ ص النَّ 

حق  الالَّ شريع  التَّ شريع القديم. يعد   التَّ م قواعـده  سبق أن نظَّ   ذيالَّ حق من جديد الموضوع  الالَّ شريع  التَّ بـ  أن ينظم  

وع النَّ ء. ومن أمثلة هذا  شريع القـديم وألغاه وإن لم ينص صراحة على هذا اإللغاالتَّ محل    في هذه الحالة قد حلَّ 

ص صراحة على إلغاء  يـن  لـم  أنَّهُ غم من  الرَّ فهو ب  .1950صدر عام    الَّذيوري  ستور السُّ من اإللغـاء حالة الدُّ 

 نه من أحكام ال تتعارض مع أحكامه.سبة لمـا يتضمَّ بالن ِ   َحتَّى اد  قد ألغاه ضمنا عُ إنَّه  ابق له فالسَّ ستور الدُّ 

 
 117-116المدخل إلى علم القانون، ص  1
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  ا صريحا   انص    ن عادةا يتضمَّ م من جديـد الموضوع  يصدر لينظ ِ   الَّذيحق  الالَّ شريع  التَّ فإن    وفي أغلب األحيان

 ديم. شريع القالتَّ بإلغاء 

 ال يثير جدالا في الغرب  الن سخ ب( 

يُ  تقريباا كل  الشَّ ت  صو ِ في سويسرا  قوانين سابقة،    شهرعب  تنسخ  قوانين جديدة  اعلى  الحكومة   إمَّ على مستوى 

. ويدرس أي نقاش  النَّسخ، دون أن يثير  غيرةالصَّ ، أو على مستوى المقاطعات، أو على مستوى القرية  ةيَّ المركز

خ والمنسوخ فيما ال يزيد على عشر دقائق. وحسب علمي ال يوجد أي النَّاس ي سويسرا موضوع  طلبة القانون ف

لموضوع   الس ِ النَّاسكتاب مخصص  القانون  في  والمنسوخ  الغربيخ  أو  عند ،  ويسري  عليه  األمر  هو  لما  خالفا 

ا ا قديما كتابا   72، يذكر  2008ام  ادر عالصَّ ،  "خ والمنسوخ في القرآن الكريم النَّاس هري "الزَّ المسلمين. فمحقق كتاب  

القانون الحديثة تستعمل ك  . ويالحظ هنا أنَّ 1حول هذا الموضوع   اوحديثا  بينما  لكتب  ن  و الفقهاء المسلممة الغاء، 

باللُّ   نسخيستعلمون كلمة  دثون  القدامى والمح لمعنيان: األ   يَّةغة العرب أسوة بالقرآن. ولهذه الكلمة  نقل نص عن   وَّ

و كل ِ أب  اني الثَّ نص،  مفعول حكم  أو جزئي  طل  الجدل حول معنى  ا بحكم الحقياا  يثير  ما  القرآن  النَّسخ، وهو  . في 

 كتابنا هذا. نا في يهمُّ  الَّذياني هو الثَّ والمعني 

 في العهد القديم خ سالن  ( 2

 سخ في العهد القديم أمثلة للن  أ( 

 الية: التَّ األمثلة  كما توضحه    وراةالتَّ في    . فهو موجود سلمينا على المليس حكرا   النَّسخبأن    سالميَّةتذكر المصادر اإل

ا قبل موسى كما يبي ِ الزَّ كان   - ن أبيه  إبراهيم من سارة أخته منه زواج  واج بين اإلخوة واألخوات مسموحا

 ( 12- 10:  20)تكوين  

 ( 9: 18ُمنع الحقاا )الويين  لكنَّهو

 (. 17: 20وأصبح معاقباا عليه باإلعدام )الويين 

 ( 30- 21:  29ج يعقوب شقيقتين هما ليا وراحيل )تكوين  تزوَّ  -

 ( 18: 18واج )الويين  الزَّ ُمنع مثل هذا  ثُمَّ 

 ( 20:  6عمته )خروج ج عمران والد موسى من تزوَّ  -

 (. 14و  12: 18واج )الويين  الزَّ ل هذا ع مثُمن  ثُمَّ 

-  " ا وأوالده: "وكُلُّ َحي   يَِدبُّ يَكوُن لكم َمأَكالا  (. 3:  9)تكوين  أخبر هللا نوحا

 (. 11د هللا األكل ببعض الحيوانات دون غيرها )مثالا الويين الفصل قيَّ  ثُمَّ 

 (. 2:  22)تكوين   أمر هللا إبراهيم بتقديم ابنه محرقة -

 (. 12: 22ره )تكوين  عن أم تراجع ثُمَّ 

ا "ومن كل حي من كل ذي جسد   - ا وأنثى  ذكرا معك،    يَّةفينة لتحفظ ح السَّ من كل تدخل    اثنينأمر هللا نوحا

تدب على األرض بأصنافها  الَّتِي يور بأصنافها ومن البهائم بأصنافها ومن جميع الحيوانات تكون: من الطُّ 

 (.20- 19: 6وين " )تكيَّةيدخل إليك اثنان من كل لتحفظ ح

غير    البهائما، ومن  ا وإناثا اهرة سبعة سبعة، ذكورا الطَّ وتأخذ من جميع البهائم  الي نقرأ: "التَّ ولكن في الفصل  

ا على  ا، لحفظ نسلها حيا ا وإناثا ماء سبعة سبعة، ذكورا السَّ ا وأنثى. وتأخذ أيضا من طيور  اهرة اثنين، ذكرا الطَّ 

 (. 3- 2:  7" )تكوين هاوجه األرض كل ِ 

من ابن ثالثين  ليحص بنو قهات من بين بني الوي بحسب عشائرهم وبيوت آبائهم،  في سفر العدد نقرأ: " -

يشة، كل من يدخل نَى ابن خمسين سَ إلا فصاعدا ة نَسَ   (. 3-2: 4ليعمل في خيمة الموعد" )  الجَّ

يشلاوي  الالَّ ا يدخل  ة فصاعدا نَامن نقرأ: "من سن خمس وعشرين سَ الثَّ ولكن في الفصل   لخدمة خيمة   جَّ

 (.24:  8ة يخرج من جيش الخدمة، فال يخدم بعد ذلك" )نَالموعد، ومن سن خمسين سَ 

 
هري، ص  1  13-9الزَّ
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 .(3- 2:  4)  ة عجالا كفَّارعلى ذبيحة الين  وي الالَّ يسن سفر  -

 . (8-3: 15)  ارة كبشاا أو عجالا بينما سفر العدد يسن على ذبيحة الكفَّ 

 خ س الن  ن يرفض فكرة الت يار اليهودي المتدي   ب( 

أ.  اتهك بحرفيَّ وراة الحقاا بعد نزولها ويتمسَّ التَّ يرفض فكرة نسخ نظم  ن  المتدي ِ يار اليهودي  التَّ  ن الكتب فهو يرى 

يسن ما   الَّذيع  يجب أن يت بعها اإلنسان. فاهلل هو المشر ِ الَّتِي  ر ما هو شر وما هو خير وهي  تقر ِ الَّتِي  ة هي  ُمقدَّسلا

 تثنية يقول: الض لعواقب خطيرة. فسفر  ة ومن يخالفها يتعرَّ بارَّ   كلُّها وراة  التَّ . وأحكام  هفادييجب على المرء عمله أو ت

يا إسرائيل، الفرائض واأل  واآلن  تحيوا وترثوا األرض  الَّتِي  حكام  اسمع  بها، لكي  لتعملوا  إي اها  الَّتِي أعلمكم 

ب إلهكم  الرَّ م به وال تنقصوا منه، حافظين وصايا  ب إله آبائكم إي اها. ال تزيدوا كلمة على ما آمركالرَّ يعطيكم  

ب الرَّ كل من سار وراء بعل فغور أباده    غور، فإن ب ببعل فالرَّ أنا أوصيكم بها. إن عيونكم قد رأت ما صنع  الَّتِي  

امن وسطكم.   كما   احياء اليوم. أنظر: إني قد علمتكم فرائض وأحكاما ب إلهكم، فكلكم أالرَّ أنتم المتعل قون ب  وأمَّ

ها  أنتم داخلون إليها لترثوها. فأحفظوها وأعملوا بها، فإنالَّتِي  ب إلهي، لتعملوا بها في وسط األرض  الرَّ أمرني  

ة العظيمة ه الشُّ ِحكمتكم وفهمكم أمام عيون   ي عوب التي، إذا سمعت بهذه الفرائض، تقول: ال شك أن هذه األم 

ة عظيمة لها آل  يَّةه أشعب حكيم فهيم. ألنَّ  ة عظيمة لها   يَّةب إلهنا في كل ما ندعوه؟ وأ الرَّ هة قريبة منها كأم  أم 

 (. 8- 1: 4أضعها اليوم أمامك؟ )تثنية ي الَّتِ ريعة الشَّ فرائض وأحكام بارة ككل هذه 

وال يحق ألحد أن   يَّةأوامر أبد  يهوديَّةة الُمقدَّسيقول ابن ميمون، أكبر الهوتي وفيلسوف يهودي، أن أوامر الكتب ال

ب ه كذَّ ألنَّ   ايجب قتله خنقا   ارت به سابقا رها بخالف ما فس ِ رها أو يلغيها أو يفس ِ ل له نفسه أن يغي ِ غي رها وكل من تخو ِ ي

(؛ 13:  1يقول في آياته: "بكل ما أنا آمركم به تحرسون أن تعملوه، ال تزد عليه وال تنقص منه" )تثنية    الَّذيهللا  

(؛ "فريضة 29:  28ريعة" )تثنية  الشَّ ، لكي نعمل بجميع كلمات هذه  لنا ولبنينا لألبد   ب إلهنا، والمعلنات للرَّ "الخفايا  

 .1(23 :24ساكنكم" )األحبار  مدى أجيالكم في جميع م يَّةأبد 

 العودة لتعاليم توراتي ة لم تعد تتماشى مع حقوق اإلنسان ج( 

لم تعد تتماشى مع حقوق   يَّةبتعاليم توراتيني اليهودي  الد ِ ر  يا التَّ ك  ريعة، يتمسَّ الشَّ افض لتغيير  الرَّ   فكيرالتَّ نتيجة لهذا  

 الَّذيا في الحاخام مائير كهانا   أمينا الا ليهودي وجد له ممث ِ ى الفكر ااستند عل  الَّذيازي األلماني  النَّ اإلنسان. فالفكر  

ع عضو الكنيست المحافظ مي1984م مشروع قانون للكنيست في أيلول من عام  قدَّ  خائيل إيتان ورقة تقارن . وقد وز 

 : ئير كهانا. وهذا هو نص اقتراح الحاخام ما النَّازيَّةبين نصوص ذاك المشروع وبين القوانين 

 ي مدينة القدس. فال يحق لغير اليهود أن يسكنوا 

ي  ياسيَّة وسط دولة إسرائيل. وال يحق تعيين أليس لغير اليهود حقوق قوميَّة، وال مشاركة لهم في الحياة الس ِ 

ِ منصب له سلطة أو م ِ جهاز حكومي أو شخص غير يهودي في أي  شاركته في انتخابات الكنيست أو في أي 

 عام. 

جوا من غير يهود داخل أو خارج    لمواطنين أو المقيمين في إسرائيل، رجاالا ى اليهود ايُحظَّر عل ، أْن يتزوَّ ونساءا

 لقانون. يجات المختلطة ال يعترف بها اإسرائيل، ومثل تلك الز ِ 

 . يهوديَّةوغير ال  يهوديَّةهناك فصل تامٌّ مطلق بين الُمؤسَّسات الت عليميَّة ال

ال الجنسيَّ تُحظر  أم جزئيَّ عالقات  كاملة  يهود، رجاالا ة  بين مواطنين  ن    ة  يتضمَّ وهذا  يهود.  وبين غير   ، ونساءا

 قات بسنتَْي سجن.واج. وسوف تُعاقَب الخروالزَّ هي خارج نطاق الَّتِي  يَّةالعالقات الجنس

خمس   لُمدَّة نجعاقب بالس ِ يهودي، فيُ ، أو مع ذََكر يهوديَّةمع عاهرة  يَّةإذا أقام شخص غير يهودي عالقات جنس

أقامت عاهرة   فيُ   يهوديَّةسنوات. وإذا  يهودي،  ذََكر عالقات مع رجل غير  يهودي  عاقب كل منهما  أو عاهر 

 خمس سنوات.  لُمدَّةجن بالس ِ 

 
1 98-ïmonide: Le livre de la connaissance, p. 97Ma 
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يارات بين  برامج الز ِ شاطات األخرى المختلطة بين يهود وعرب. وتُلغى ُكلُّ  النَّ العطل وكُلُّ  ُمخيَّمات    تُلغى ُكلُّ 

  ا يكون فيها طفل يهودي ضيفا الَّتِي  حالت إلى الخارج  الر ِ في قراهم أو بيوتهم. وتُمنع  يهود وُطالَّب عرب  ُطالَّب  

 هود المماثلة إلى إسرائيل ، كما تُمنع زيارات غير الي يهوديَّةعلى عائلة غير 

 .1اليهود يجب إقامة شواطئ لغير اليهود منفصلة عن شواطئ 

لمود ولها صدى في التَّ وراة والتَّ استقاها من تعاليم  فراغ ولم يقم هو باختراعها، بل  آراء الحاخام كهانا لم تنبع من  

ين عليم  التَّ  وليَّة في الجامعة العبريَّة في القدس، قات الدُّ ، أستاذ العالHarkabi  ي في إسرائيل. وقد أجرى هاركابيالد ِ

ينيَّةإليديولوجيَّة القوميَّة    ُمفصَّالا   تحليالا  بالن ِ 2ينتمي إليها كهانا الَّتِي    يَّة يهود ال  الد ِ د سبة لهذا التَّيَّار فإنَّ  .  وجود    مجرَّ

إذا  يجب  منهم مجرمين.  يجعل  إسرائيل  أرض  على  أو    االعرب  ويإبادت  َحتَّىطردهم،  أن  هم.  هاركابي   ِعدَّة ذكر 

يل واستبدالهم بيهود. بحسب حاخامات إسرائيلي ِْين يؤمنون بأن الت وراة تأمر بسلب حقوق ُكل ِ ُسكَّان أرض إسرائ

على أرض إسرائيل، وإنَّ اإلبقاء على غير  َحتَّىأو  هؤالء الحاخامات ال يحق ألي غير يهودي أْن يقيم في القدس  

ن يجب على اليهود محي ذكرهم الَّذيهم يشبهون العرب بالعماليق  رائيل هو تدنيس السم هللا. واليهود داخل أرض إس

أالسَّ من تحت   يهوه فيماء، حسب  إلهك من جميع أعدائك  الرَّ إذا أراحك  "  يقول:  الَّذيتثنية  السفر    مر  ن الَّذي ب 

إياها ميراثا الرَّ يعطيك  الَّتِي  حواليك في األرض   إلهك  فا  اب   " ماء. ال تنس السَّ يق من تحت  مح ذكر عماللترثها، 

ا الحاخام إسرائيل هيس، وهو ُمرشد الَحَرم ال  (.19، اآلية  25)الفصل   جامعي في جامعة بارإيالن في تل أبيب أمَّ

ن أتي زمسوف ي  نَّهُ ة في مجلَّة الطُّالَّب وَعْنَونََها: "وصيَّة اإلبادة الجماعيَّة في الت وراة"، ويقول فيها إفقد نشر مقال

ين إلتمام هذه الوصيَّة اإللهيَّة بتدمير عماليق. تستثني هذه الوصيَّة أيَّ رحمة، ِ وتأمر بقتل   يصبح فيه اليهود مدعو 

د أنَّ عمليَّة قتل غير اليهودي   َحتَّىوتدمير  ضَّع. ويستشهد هذا الحاخام بأقوال موسى ابن ميمون ليُؤك ِ األطفال والرُّ

 .3تل" ئلة: "ال تق وصيَّة القا ال تخالف ال

 ق الحنين للر   د( 

ينيَّة"بني دافيد"    يَّةأن حاخامات في كل  يَّة حف اإلسرائيلنشرت الصُّ  ن بفكر هتلر وينادون إلى استرقاق يدو يش   الد ِ

القناة   نشرتها  تسجيالت  سلسلة  ففي  كاشتئيل  13العرب.  العيزر  الحاخام  سماع  يمكن  اإلثنين،   Eliezerيوم 

Kashtielكل مدير  ايلي  ةيَّ ،  مستوطنة  في  دافيد  الغربيَّة  بني  فة  "األغبياء بالض ِ اليهود  غير  استعباد  الى  ينادي   ،

 يقول:  ق.ويشكو من الغاء الر ِ   يَّةيتهم الوراثوالعنيفين" بسبب دون 

ا ليهودي هو األفضل. يجب أن يكونوا عبيداا وانهم سعيدون  األغيار يريدون أن يكونوا عبيدنا. أن تكون عبدا 

د  من  ، انهم يريدون أن يكونوا عبيدا"، قال خالل درس في أحد الفيديوهات. "بدالا اهم عبيدا بكون أن يمشوا   مجرَّ

تبدأ حياتهم  أن  ، يمكن  ارع وأن يكونوا اغبياء وعنيفين وان يؤذوا بعضهم البعض، عندما يكونوا عبيدا اوالشَّ في  

 ا. آخرا اتخاذ شكالا ب

 : ضد غير اليهود  يَّةن العنصر وفي المحاضرة، يتابع كاشتئيل باحتضا 

، وهذا  يَّةزات وراث عوب لديها مي ِ العالم والشُّ … هناك عروق في  يَّةنعم، نحن عنصريون. نحن نؤمن بالعنصر

 نجح. أل عرق االاليهود هم  : ا مساعدتهم، وقال ب منَّ يتطلَّ 

 :تلر خالل درس حول المحرقةر هبفكة ليَّ تلك الكُ م في يعل ِ  الَّذي، Giora Radlerر يدلاويشيد الحاخام غيورا ر

ا على حق   ، وكان  التَّاريخفي  دعونا نبدأ بإن كان هتلر على حق أم ال"، قال لطالبه. "كان هتلر أكثر شخصا

 رف الخاطئ.الطَّ كان في  لكنَّها بكل كلمة قالها، محقا 

هائي أللمانيا اليهودي، وليس الحل الن ِ عب  الشَّ ذ بحق  فَّ نَتُ الَّتِي  "  يَّةهي اإلبادة "الحقيق   يَّةعدد التَّ ر بالقول بأن  يدلاويتابع ر

هي هراء"،   -  يَّةأو منهج   يَّةإن كانت فكر  -ود… كل هذه الحجج  لم تكن عندما قتلوا اليه  يَّة"المحرقة الحقيق   :النَّازيَّة 

 ، هذه هي المحرقة". يَّةالعلمان باإلنسانوأضاف: "الفكر االنساني، وثقافة نحن نؤمن  

 
1  La Liberté (Fribourg), 31 oct./1er nov. 1985; MEI, 22 nov. 1985, p. 15; مشروع قانون  أنظر مقارنة بين

 https://bit.ly/34bneLp الحاخام كهانا والقوانين العنصريَّة النَّازيَّة في

2 199-ons, pp. 141Harkabi: Israel's fateful decisi 

 154-151نفس المصدر، ص  3
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 : يهوديقد ناق وقد علَّ 

 ليست زلَّة لسان 

بل أجندة   ،ة لسانست زلَّ رت هذه التصريحات لسنوات في بني دافيد. ليلقد تكرَّ  ة لسان:زلَّ  ت ما سمعناه هنا ليس

ات وبني داود ليست جزيرة منعزلة. قصة مماثلة لمعلم اإلبادة الجماعية ل دة".محدَّ  األمن هو الحاخام دوف   قُوَّ

يدعو إلى    الَّذي  ،2009خ )توراة الملك( لعام  يد كتاب تورات هاميل أيَّ   الَّذيت أربع،  ليئور من مستوطنة كريا

ات ه "من الواضح أنهم سوف ينموا ليؤذونا". قام ليئور بتدريس  قتل األطفال غير اليهود ألنَّ  رطة في  الشُّ   قُوَّ

 Od Yosefو الكتاب، بالمناسبة، منفُمَؤل ِ رطة".  ى "المؤمنون في الشُّ سمَّ ين يُ ندي ِ مت دين الجنَّ برنامج خاص للمُ 

Chai Yesiva   ََّحتَّى عائلة جاريد كوشنر    ةست أمواالا من مؤسَّ ة تلقَّ في مستوطنة يتسهار، وهي مدرسة ديني  

رقي الشَّ بل رئيس الحاخام  من قِ   للخطأة التعبير عن آراء حول الهولوكوست كعقاب إلهي    مَّ . وقد تَ 2011عام  

ا أن الغرض من غير اليهود هو خدمة اليهود، وشبَّ   الَّذي  ابق عوفاديا يوسف،السَّ  ه غير اليهود  كان يعتقد أيضا

 .1بالحمير 

 مستوحاة من التوراة  ةازي  الن  القوانين هـ( 

أي قبل صدر القوانين   ،1933يونيو    21ازي في  النَّ " إلى الحزب  األلمانيهيوني  رة رفعها "االتحاد الص ِ في مذك ِ 

 جه الخصوص: على و ، نقرأالنَّازيَّة

هو يتيح لنا االعتراف . فظاممجتمعنا مع هذا الن ِ ف  نود أن نكي ِ   ، رقأعلنت مبدأ العِ الَّتِي    ،ة الجديدةالدُّولفي تأسيس  

نا أيضاا ة، ألنَّ ة والعرقيَّ عب األلماني وحقائقه القوميَّ الشَّ وإقامة عالقات واضحة وصادقة مع    يهوديَّةة ال بالجنسيَّ 

الز ِ  النعارض  المجموعة  نقاء  ومع صون  المختلطة  ونحن    يهوديَّةيجات  هويتهم،  يدركون  اليهود  تحدث  ن... 

ة وجود عالقات موالية بين اليهود  ة فنحن نؤمن بإمكانيَّ ة األلمانيَّ الدُّولكاناا في نظام  يمكن أن يجدوا مفاسمهم،  ب

مع حكومة    َحتَّىة في أن تكون قادرة على التعاون  يَّ هيون ة. ولتحقيق أهدافها العملية، تأمل الص ِ ة األلمانيَّ الدُّولو

ضد التوجه األلماني   ،ستياء اليهود في الخارجفقط اعيقه ية هيونيَّ معادية بشكل أساسي لليهود ... إن تحقيق الص ِ 

 .2ة هيونيَّ هي في األساس غير ِص  -ضد ألمانيا حالياا  -عاية للمقاطعة  الحالي. إن الد ِ 

 Julius Streicher ر لتلك القوانينظ ِ نَنورمبرغ سئل المُ أقيمت في  الَّتِي  ازيين  النَّ لحرب  وفي محاكمة مجرمي ا

 :ما يلي  القوانين، وكان جوابه عن مشاركته في وضع تلك

الدَّ   اختالط يجب منع أي  مستقبالا   أنَّهُ كتبت    ،لسنوات   ، نعم، أعتقد أنني شاركت في ذلك م  م األلماني والدَّ بين 

ا  كتبت مقاالت بهذ اليهودي. لقد   عب اليهودي،  الشَّ يجب علينا أن نأخذ الجنس اليهودي، أو    أنَّهُ ا المعنى، وقلت دائما

يُ  قانوناا عنصري    ذىحتكنموذج  أنفسهم  منحوا  قانون موسى،  به ألنهم  وهو  بلد   الَّذيا،  إلى  ذهبت  يقول: "إذا 

ة كبيرة في الحكم على قوانين نورمبرغ. فهذه و أهميَّ ادة، ذ السَّ   أيُّهاأجنبي، فال تأخذ المرأة األجنبية". وهذا،  

غم الرَّ ا وجد المشرع اليهودي عزرا، على  . وعندمكنموذج  يهوديَّةة ارتكزت على القوانين النصريَّ القوانين العُ 

صل يجات تم الغاؤها. كان هذا هو أ، فإن هذه الز ِ يهوديَّةن اليهود قد تزوجوا من نساء غير  من ذلك، أن العديد م

ى، العنصرية، لعدة قرون، بينما تم تدمير جميع األجناس األخر م  ن بقوا على قيد الحياة، بفضل قوانينه الَّذياليهود،  

 .3وجميع الحضارات األخرى 

 نقرأ في سفر التثنية: . فواج المختلط بين اليهود وغير اليهود الزَّ ونشير هنا إلى أن التوراة تمنع 

أدخلك   االرَّ وإذا  إلى  إلهك  أمما الَّتِي  ألرض  ب  أمامك  من  وطرد  لترثها  إليها  داخل  الحثيين  أنت  كثيرة،  ا 

وأسلمهم   واليبوسيين، سبع أمم أكثر وأقوى منك،فرزيين والحويين  والجرجاشيين واألموريين والكنعانيين وال

وال تعط   اهرهم،وال تص ا وال ترأف بهم، ا. ال تقطع معهم عهدا مهم تحريما ب إلهك بين يديك، وضربتهم، فحر ِ الرَّ 

ب عليكم  الرَّ ير ورائي، فيعبد آلهة أخرى، فيغضب  السَّ ه يبعد ابنك عن  ألنَّ  ابنتك البنه، وال تأخذ ابنته البنك،

 (. 4- 1:  7ا ) بيدك سريعا ويُ 

 
1 https://bit.ly/37WIhm6https://bit.ly/34P1HbQ ; https://bit.ly/3rGFUx1 ;  

2 155-Dawidovicz: A Holocaust Reader, pp. 150 

3 21Procès des grands criminels de guerre, Tome XII. D. 3 

https://bit.ly/37WIhm6
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ضد اليهود    اونجد هذا الفكر العنصري اليهودي في أجلى صوره في سفر عزرا الكاهن. فهذا الكاهن يهيج غضبا 

(. ويحكي لنا سفر 2:9بشعوب البالد" )  ُمقدَّسسل الالنَّ عب اليهودي "فاختلط  الشَّ من خارج    ا زوجات ن اتخذوالَّذي

ق ثيابه ونتف شعره ولحيته غيظا   أنَّهُ عزرا كيف   عب االجتماع في ساحة الهيكل الشَّ ( وطلب من جميع  3:9)   امز 

فاجتمعوا هناك في يوم ممطر فقال لهم: "إنكم   (.8-7.  10م كل أمواله" )"وأن كل من ال يأتي في ثالثة أي ام تحرَّ 

ب إله آبائكم وأعملوا بما يرضيه، وانفصلوا الرَّ   غريبات، لتزيدوا في إثم إسرائيل. فاحمدوا اآلن  خالفتم واتخذتم نساءا 

 (. 11:10ساء الغريبات" ) عن شعوب األرض والن ِ 

دمرت    واالحظ إسرائيل  أن  الفلسطينيَّ 81هنا  القرى  من  أراضيهم سكَّ   ة وطردت ٪  إلى  عودتهم  ، 1انها وترفض 

ة اليهود في إسرائيل غلبيَّ أالتكوين. و  سفرمن    17قد منح كل كنعان لليهود بموجب الفصل    ُمقدَّسأن الكتاب ال  ةمعتبر

 . النَّازيَّةوخارجها ترفض مثل هذه العودة بينما لكل يهودي الحق في العودة. وهذا دليل على نزعتهم 

 جديدعهد الفي ال الن سخ ( 3

 نسخ تعاليم من العهد القديمأ( 

 : 5شَّريعَة أَِو األَْنبِياء ما ِجئُْت ألُْبِطل، بَل ألُْكِمل" )متى  جاء في اإلنجيل قول للمسيح: "ال تَُظنُّوا أَن ِي ِجئُْت ألُْبِطَل ال

ا من نظم العهد القديمأن المسيح وتالميذه نسخوا  إال  (. 17  : كثيرا

س اإلنسان، بل ما يخرج من  المسيح: "ليس ما يدخل الفم ينج ِ . يقول  يهوديَّةعام في الطَّ لاتم حذف كل موانع   -

ا  سل: "فجاع بطرس فأراد أن يتناول شيئا ( ونقرأ في اعمال الرُّ 11:  15ن" )متى  نساس اإلينج ِ   الَّذيالفم هو  

  ووعاء كسماط عظيم نازالا توحة،  ماء مفالسَّ عام، أصابه جذب. فرأى  الطَّ ون له  عام. وبينما هم يعدُّ الطَّ من  

ماء. السَّ وطيور  ى إلى األرض بأطرافه األربعة. وكان فيه من جميع ذوات األربع وزحافات األرض  يتدلَّ 

ا". ا أو دنسا وإذا صوت يقول له: "قم يا بطرس فاذبح وكل. فقال بطرس: "حاش لي يا رب، لم آكل قط نجسا 

ات سه أنت". وحدث ذلك ثالث  هللا، ال تنج ِ فعاد إليه صوت فقال له ثانيا: "ما طهره   رفع الوعاء من    ثُمَّ .  َمرَّ

ب يسوع، أن ال شيء الرَّ إني عالم علم اليقين، في  ل بولس: "(. ويقو16- 10:  10ماء" )أعمال  السَّ وقته إلى  

 (. ويقول في رسالته األولى14:  14ا" )رومية  ا كان له نجسا شيئا نجسا   نجس في حد ذاته، ولكن من عدَّ 

بح لألوثان: "فنحن نعلم  ما ذُ   َحتَّى(،  25:  10وق" )حم كل ما يباع في السُّ اللَّ : "كلوا من  ألهل كورينتوس

سل تم وضع حد: اجتناب ذبائح  (. ولكن في اعمال الرُّ 4:  8هللا األحد" )  إال  ثن في العالم، وأن ال إله  أن ال و

 (. 29: 15م والميتة )اعمال الدَّ األصنام و

عاقب باإلعدام من يعمل  ( ويُ 23أخرى أيام راحة يُمنع فيها العمل )الويين فصل    يهوديَّةياد  وأع بت  السَّ كان   -

بت واألعياد األخرى )متى  السَّ (. وقد ألغى المسيح وتالميذه راحة يوم  16-12:  31بت )خروج  السَّ يوم  

 (. 16: 2  ي؛ كولوس16:  9، 16: 5؛ يوحنا 1-12: 12

سل هذه الفريضة )أعمال  ( ولكن ألغى الرُّ 14-9:  17وين  اهيم ونسله )تكالختان على إبروراة  التَّ فرضت   -

 (. 15: 6و 6- 1:  5؛ غالطية  15فصل 

( ولكن المسيح رفض تطبيق هذه 23- 22:  22؛ تثنية  10:  20جم )الويين  الرَّ اة على عقوبة  روالتَّ ت  سنَّ  -

 (.11- 4:  8العقوبة )يوحنا  

الالتَّ سنَّت   - بالعين والوراة على عقوبة  بالس ِ س ِ عين  المسيح قرَّ 24:  21ن )خروج  ن  ذلك:  ( ولكن  ر عكس 

نُّ بِالس ِ  أنَّهُ "َسِمعتُم  ا أَنا فأَقوُل لكم: ال تُقاوِ قيل: العَيُن بِالعَين والس ِ َك ن  أَمَّ ير، بَل َمن لََطَمَك على َخد ِ ر ِ موا الش ِ

 (. 39- 38: 5األَْيَمن فاعِرْض لهُ اآلَخر" )متى 

ا أَتمَّ  في انجيل متى:  نقرأ - . فَتبِعَ  يهوديَّة يسوعُ هذا الَكالم، تََرَك الَجليَل َوجاَء باِلدَ ال"ولَمَّ تهُ ِعندَ ِعْبِر األُردُن 

يسي ِين وقالوا له ِليُحِرجوه: أَيَِحلُّ ألََحد  أَن يَُطل َِق امَرأَتَه ألَيَّة    ُجموعٌ َكثيرة، فشفاهم ُهناك. فَدنا إِليِه بعُض الِفر ِ

ا َوأُنت؟ فأَجاب: أَمَ ِعلَّة كان جُ ا قَرأتُم أَنَّ الخاِلَق ُمنذُ البَدِء َجعلَهما ذََكرا ه ثى وقال: ِلذَِلَك يَتُرُك الرَّ ُل أَباهُ وأُمَّ

ذلَك، بل َجَسدٌ واحد. فما جَمعَه هللا فال  ويَلَزُم امرَ  أَتَه ويصيُر االثْناِن جَسداا واحداا. فال يكوناِن اثنَيِن بعدَ 

قنَّه ح   يُفر ِ لوبِكم  ؟ قاَل لهم: ِمن أَْجِل قساَوة قُ اإِلنسان. فقالوا له: فِلماذا أََمَر موسى أَن تُْعطى ِكتاَب َطالق  وتَُسرَّ

َص لَكم موسى في َطال ا أَنا فأَقوُل لكم: َمن َطلََّق امَرأَتَه،  َرخَّ   إال  ِق نِسائكم، ولَم يَُكِن األَمُر ُمنذُ البَدِء هكذا. أَمَّ

 
 Uehlinger: Palestinian localities destroyed after 1948أنظر هذه القائمة في   1
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َج غيِلفَْحشاء،   ُجِل  وتَزوَّ الرَّ إِذا كانَت حالَة  التَّالميذ:  فقَد َزنى. فقاَل له  َخيَر في َرها  الَمرأَة هكذا، فال   َمَع 

واج. فقاَل لهم: هذا الكالمُ   (. 11- 1:  19َن أُنِعَم علَيِهم بذلك" )متى  الَّذي ال يَفَهُمه النَّاُس ُكلُّهم، بِل الزَّ

قدار ما هو وسيط لعهد أفضل من المسيح قد نال اليوم خدمة أفضل بم  نقرأ في رسالة بولس لعبرانيين: فإن -

ل ال غبار عليه، لما كان هناك داع إلى عهد ن العهد األوَّ ه مبني على مواعد أفضل. فلو كانَّ قبله أل  الَّذي

ا وذا عهدا ب أقطع فيها لبيت إسرائيل ولبيت يهالرَّ ها أيام تأتي، يقول  آخر. فإن هللا يلومهم بقوله: "ها إنَّ 

كالعهد  جديدا  بأيديهم ألخرجهم من أرض مصر ألنَّ   الَّذيا ال  أخذت  يوم  يثبتوا على  جعلته آلبائهم  لم  هم 

أعاهد عليه بيت إسرائيل بعد تلك األيام، يقول   الَّذيب. وهذا هو العهد  الرَّ ا، يقول  ضا دي. فأهملتهم أنا أيعه

ا. فال أحد  ن لي شعبا ا وهم يكونو قلوبهم فأكون لهم إلها   ب: إني ألجعل شريعتي في ضمائرهم وأكتبها فيالرَّ 

هم من صغيرهم إلى ب ألنهم سيعرفونني كلَّ الرَّ يعلم بعد ذلك ابن وطنه وال أحد يعلم أخاه فيقول له: اعرف  

ل ا"، فقد جعل العهد األا جديدا كبيرهم فأصفح عن آثامهم ولن أذكر خطاياهم بعد ذلك" فإنه، إذ يقول "عهدا    وَّ

 (. 13-6:  8وال" )الزَّ ا، وكل شيء قدم وشاخ هو قريب من ما قدي

 (. 9:  10األولى ليقيم العبادة األخرى" )سالة يقول بولس أن المسيح "قد أبطل العبادة في نفس الر ِ  -

نقرأ في رسالة بولس إلى أفسس: "وألغى شريعة الوصايا وما فيها من أحكام ليخلق في شخصه من هاتين   -

 (. 15: 2ا" )ا واحدا جديدا ا الم بينهما، إنسانا السَّ  لَّ الجماعتين، بعدما أح

 ضمن العهد الجديد  الن سخ ب( 

ا إلى الوثنيين ى، أرسل المسيح تالميذه وأوصاهم: "ال تسلكوا طريقا متَّ   إلنجيلوفقاا  نجد نسخ ضمن العهد الجديد. ف

(، ويقول المسيح:  6- 5:  10ى  " )متَّ إسرائيل  ة من بيت الَّ الضَّ امريين، بل اذهبوا إلى الخراف  للسَّ وال تدخلوا مدينة  

نجيل مرقس قال المسيح لتالميذه: ولكن في ا  (،24:  15ى  ة من بيت إسرائيل" )متَّ الَّ الضَّ إلى الخراف    إال  "لم أرسل  

 (. 15: 16ه، وأعلنوا البشارة إلى الخلق أجمعين" )مرقس "اذهبوا في العالم كل ِ 

 قديم والجديدفي العهد ال الن سخرافضو فكرة ( 4

موسى ولم شريعة حمورابي وشريعة    لىولبقينا ع  يَّةمت البشرلما تقدَّ   النَّسخموجود في كل نظام، ولوال    النَّسخ

لنعرف   العالمي  العاشر. سوف نرى في  حقوق اإلنساناإلعالن  ا من   الفصل  يثير كثيرا الموضوع  كيف أن هذا 

ا مماثالا لدى بعض المسيحيين فيما يخص يجب ان نقول بأننا نجد تشنُّ   ج في أيامنا عند المسلمين. ولكن للحق،شنُّ التَّ  جا

 . فبعد نشري مقدمة كتابي هذا في موقع شبكة الملحدين العرب، تدخل ةمسيحيَّ وال  يهوديَّةاسخ والمنسوخ في ال النَّ 

ا نجدها ، مكر ِ مسيحيَّةوال يهوديَّةفي ال النَّسخن لتفنيد فكرة يون مسيح و كمشتر  .ةمصادر دفاعيَّ  ِعدَّةفي رين حججا

 م على القرآنهجُّ للت  ة ج  حُ أ( 

 ، يعلق عليها: هحاالت نسخ في  دَّةعِ . فبعد ذكره 1القرآن في عن الطَّ مداخلته ب أحدهمبدأ 

يسمح بنسخ آيات علي    الَّذياالله الحقيقي عالم الغيب قوانينه ووصاياه ثابتة وال مبدل لها وال ناسخ لها. فاإلله  

 اسخ والمنسوخ. النَّ ل كلماته با لعرف الغيب وما انتظر ان يبد ِ ا حقيقيا ه لو كان الها ليس الها ألنَّ  ىخراحساب 

 نه: آ يقول في قرالمي  االس فاإلله

َ َعلَىَٰ ُكِل  َشيْ  ْنَها أَْو ِمثِْلَها ۗ أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ  ( 106:  2\ 87)هـ قَِديرٌ  ء  َما نَنَسْخ ِمْن آيَة  أَْو نُنِسَها نَأِْت بَِخْير  ِم 

 ح بمحوه لكالمه في القرآن: بل االكثر من هذا الهراء.. ان هذا االله االسالمي يصر ِ 

 ( 86:  17\ 50)م  اَل تَِجدُ لََك بِِه َعلَْينَا َوِكيالا  ثُمَّ نَا لَنَْذَهبَنَّ بِالَِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك ن ِشئْ لَئِ وَ 

يات آيمحوها او ينزل    ثُمَّ يات  آب  يأتي  الَّذيهذا    إلهواي    آيات أفضل من    آيات ه  عند   الَّذيفهل هذا إله! اي إله هذا 

اخترعوها لتبرير  الَّتِي  ا  ا ولفظا علماء االسالم في حكاية المنسوخ حكما   عاءات اد ِ يرميها في المزبلة حسب    ثُمَّ 

 !تحريف القرآن لترمى في المزبلة وتخرج من كتاب ربهم

 
والمسيحيَّة   1 اليهوديَّة  في  النَّسخ  حول  والعربيَّة  بالفرنسيَّة  bit.ly/2Lzb3Sl//https:; https://bit.ly/3oPfLJR ;انظر 

https://bit.ly/3a5b8aB; https://bit.ly/2Wf6ezv; https://bit.ly/37gwjVh; https://bit.ly/37gEXTD 
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 االله الحقيقي يقول: 

 في البر الَّذيديب أالتَّ قويم وللتَّ وبيخ، التَّ عليم وللتَّ : كل الكتاب هو موحى به من هللا، ونافع 16: 3ثاوس مو تي 2

ل ر ويبد ِ يغي ِ   الَّذيل أكثر من رب القرآن الوهمي  ال تنسخ وال تبدَّ الَّتِي  ن يحترموا شريعتهم  يو يعني الفرس الوثن

 فيها كل حين وال يحترمها: 

ال تنسخ.  الَّتِي  ر كشريعة مادي وفارس  ال تتغيَّ   يالملك وامض الكتابة لك  أيُّهاهي  النَّ ت االن  : فثب ِ 9-8:  6دانيال  

 هي. النَّ ملك داريوس الكتابة ومضى الذلك أ ألجل

 ُمقد سال يوجد ناسخ ومنسوخ في الكتاب الب( 

 :هذا المتدخلأضاف 

كانت الَّتِي  رائع واالحكام واالعياد  الشَّ قوس ولق. فالطُّ على وجه المط  ُمقدَّسال يوجد ناسخ ومنسوخ في الكتاب ال

ح ان  كانت ترمز اليه وهللا نفسه يصر ِ الَّتِي  المسيح    مجيءن  ح هللا نفسه لحي ته كما صرَّ في العهد القديم كانت مؤقَّ 

 هناك عهدان، عهد قديم وعهد جديد:

 ا. ا جديدا ل ومع بيت يهوذا عهدا ب واقطع مع بيت اسرائيالرَّ يقول   تأتي: ها ايام 31:  31ارميا 

 سفك عنكم. يُ  الَّذيمي : "هذه الكاس هي العهد الجديد بد: وكذلك الكاس ايضا بعد العشاء قائالا 20:  22لوقا 

اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير    َحتَّى  هألنَّ : بل اغلظت اذهانهم  14:  3نثوس  ر كو 2

 يح.يبطل في المس الَّذيمنكشف 

حذف منه الن كالم هللا ال يزول  قوس والفرائض واالحكام واالعياد بقيت في العهد القديم ولم تُ وجميع تلك الطُّ 

 . آيات أفضل من  آيات نسخ وال يوجد عند االله الحقيقي حذف وال يُ ال يُ و

 ماء واالرض تزوالن ولكن كالمي ال يزول. السَّ : 35: 24ى متَّ 

 في البر الَّذيديب أالتَّ قويم وللتَّ وبيخ، التَّ عليم وللتَّ افع ب هو موحى به من هللا، ون: كل الكتا16: 3تيموثاوس  2

 مثلفي كالم المسيح  َحتَّى

اقيل للقدماء: ال تقتل ومن قتل يكون مستوجب الحكم.  أنَّهُ : قد سمعتم 22- 21: 5ى متَّ  أنا فأقول لكم: إن كل  وأمَّ

ا يكون مستوجب المجمع ومن قال: يا  ألخيه: رقا الحكم ومن قال   يكون مستوجب  من يغضب على أخيه باطالا 

 أحمق يكون مستوجب نار جهنم. 

عقوبة القتل   يلغبعهديه الن المسيح لم    ُمقدَّسب الال وجود له مطلقا في كل الكتا  الَّذيفهذا ليس ناسخ وال منسوخ  

د من  ثرك أع مفهومها وسَّ   إنََّماو  ةمليحللها لنقول ناسخ ومنسوخ بل هي محرَّ   م وكذلك لباقي كالمه.الدَّ سفك   مجرَّ

 وفي مداخلة أخرى أضاف: 

 على وجه المطلق. قدَّسمُ اسخ والمنسوخ في كل الكتاب الللنَّ ال وجود 

 ( 17:  5ى )متَّ  لألكم ِ اموس او االنبياء ما جئت النقض بل النَّ جئت النقض  نيوا أال تظنُّ 

 ا. آخر تماما  ءشي النَّسخو ءكميل شيالتَّ 

ا  النَّسخ"إن    السُّيُّوطياسخ والمنسوخ مختص به االسالم ال سواه كما قال  النَّ ف   خصَّ هللا به هذه األمة لحكم   ِممَّ

 (. 20ص   2ج وطي يُّ يسير" )اإلتقان في علوم القرآن للسُّ التَّ منها 

َ َما نَْنَسْخ ِمْن آَيَة  أَْو نُْنِسَها نَأِْت بَِخيْ "  ة االسالم فقط:فهو مخصوص بأمَّ   َعلَى ُكل ِ ر  ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ

 .(106: 2\87ٌر" )هـَشْيء  قَِدي

وجميع االنبياء بعد   ،لموسى  ةريعالشَّ ألغاها )حاشاه(. فاهلل اعطى    ثُمَّ انزلها هللا    آيات العهد القديم    يفال يوجد  

  شريعة في اسرائيل كان عليه ان يقوم بعمل نسخة من  حكم  ى الوكل ملك يتولَّ   ،ةريعالشَّ موسى مشوا على هذه  

 موسى ليحكم مملكة اسرائيل من خاللها: 

َما يَْجِلُس َعلى ُكْرِسيِ  َمْملَكتِِه يَْكتُُب ِلنَْفِسِه نُْسَخةا ِمْن َهِذِه الشَِّريعَِة فِي ِكتَاب  ِمْن ِعْنِد ْندَ َوعِ :  20- 18:  17تثنية  

بَّ إِلَههُ وَ فَتَُكوُن  ِويِ يَن  الالَّ الَكَهنَِة   َِّقَي الرَّ َجِميَع َكِلَماِت َهِذِه الشَِّريعَِة    فَظَ يَحْ َمعَهُ َويَْقَرأُ فِيَها ُكل أَيَّاِم َحيَاتِِه ِليَتَعَلَم أَْن يَت
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. ِلَكْي يُِطيل األَيَّاَم  أَْو ِشَماالا   اِصيَِّة يَِمينا َوَهِذِه الفََرائَِض ِليَْعَمل بَِها ِلئاَل يَْرتَِفَع قَلبُهُ َعلى إِْخَوتِِه َوِلئاَل يَِحيدَ َعِن الوَ 

 يل". َوَسِط إِْسَرائِ َعلى َمْملَكتِِه ُهَو َوبَنُوهُ فِي  

 انواع:  ثالثةوراة التَّ في اموس الموسوي النَّ و

ذلك لم ( ويرمز الى المسيح.. ل13  - 1:  1اسرائيل هلل )مثال الويين    ني: ومرتبط بعبادة ب يقس الطَّ اموس  النَّ  - 1

 .ة قسيَّ رائع الطَّ الشَّ  بهذهدين قيَّ رائع لزوم بعد موت المسيح وقيامته ولم نعد مُ الشَّ يعد لهذه 

( وهو خاص  11و   10:  24)مثل تثنية    يَّةاسرائيل اليوم  نياموس ينظم حياة ب النَّ : وكان هذا  ني اموس المد النَّ  - 2

 اس. النَّ وال يشمل كل  يهوديَّةة معينة هي البأمَّ 

( وهو ناموس  17  -1:  20اموس امر مباشر من هللا مثل الوصايا العشرة )خروج  النَّ : وهذا  األدبي اموس  النَّ  - 3

 . رال تتغيَّ الن قوانين هللا  مسيحيَّةالفي وهو مستمر  ةبكل دقَّ يلزم طاعته 

ولم يعد   يقسالطَّ س  اموالنَّ في  بظهور المسيح المرموز له    يقسالطَّ اموس  للنَّ لم يعد هناك داعي    مسيحيَّةالفي  و

فلذلك   الوحيد  هللا  شعب  ينطبقاليهود  المد النَّ علينا    ال  الواجب  شرع هللافهو    األدبياموس  النَّ ا  مَّ أ.  نياموس   

 ي شكل من االشكال. أاسخ والمنسوخ بالنَّ  ةلملتزمين به وهذا ليس له دخل بقصل

ا بين هذا وذاك. فعبادتنا هلل قبل كبير جدا   وصايا بل استبدل طقوس بطقوس والفرق  يلغلم    مسيحيَّةالفي  وهللا  

ابت  الثَّ ان تختلف العبادة. لكن  طبيعيالمسيح مجيء وبعد  .موزعلى عدم معرفة الرُّ  يَّةالمسيح كانت مبن يءمج

جيل وراة وننسخها الن االنالتَّ  نلغاالنجيل. فنحن لم في وراة او  التَّ في ة لنا سواء ُمقدَّسال وتعاليمهانها وصايا هللا 

 .ُمقدَّسسها ونضعها ضمن كتابنا الاتى الينا بل نقد ِ 

 اة: روالتَّ اسخ والمنسوخ في النَّ وكتب آخر في تعليق على شريطي حول 

د  شريعة مكتوبة تحد ِ سبة لزواج القربى لم تكن هناك  . بالن ِ ُمقدَّسال يوجد ما يسمى ناسخ ومنسوخ في الكتاب ال

ن  الَّذيعب عن الوثنيين  الشَّ نعت بعض األطعمة لتمييز  سبة لألكل أيضا مُ بالن ِ واج بهم. و الزَّ من هم غير المسموح  

ريعة  الشَّ لوك بحسب  لف وتجتر، ففي هذا تعليم عن السُّ تشق الظ ِ الَّتِي  ح اكلها كمسالَّتِي  يأكلونها، وتلك الحيوانات  

اهج بكلمة هللا. والحديث يطول.  اللَّ و مه محرقة فهذا كان امتحان إليمان إبراهيم  دَّ سبة البن إبراهيم بان قبالن ِ   وأمَّ

بيح عن الذَّ كان هو  الَّذييم هو رمز للمسيح ب ابن إبراهيم وكل هذا من اجل تعليمنا، الن ابن إبراهالرَّ  أنقذ وقد 

 منه ونجا هو وهكذا مات المسيح وقام عن  كلها. فحكم الموت كان على ابن إبراهيم ومات الكبش بدالا   يَّةالبشر

. وهكذا أكمل  (17.  5ى  )متَّ   لاموس بل ألكم ِ النَّ لكي ننجو نحن. والمسيح قال: ما اتيت ألنقض وألغي    يَّةرالبش

ق الفداء ه حمل خطاياهم المميتة وقام من الموت وحقَّ اهرة وموته نيابة عن البشر ألنَّ الطَّ لها بحياته  ة كريعالشَّ 

في   تالقت محبة هللا وعدالته  ناسخ  ب  ليالصَّ الكامل. وهكذا  ليس  المعنى  فبهذا  البشري.  للجنس  الخالص  وتم 

ق مضامينه  اموس فال نرجع لنطب ِ النَّ من    يَّةانا الحراموس أعطالنَّ ساق وتكامل. فبعد ان أكمل المسيح  ومنسوخ بل ات ِ 

معه في قيامته  ا مع المسيح لكي نحيا  ا نحن فُحسبنا امواتا مَّ أاموس يسود على االحياء،  النَّ وال يسود علينا بعد، الن  

 ".وسيسين ألني انا قد  كونوا قد ِ "الى األبد. فهو قال أيضا:  المجيدة

 إلنجيلال يوجد ناسخ ومنسوخ في اج( 

 اسخ والمنسوخ في اإلنجيل: النَّ ا على شريطي حول كتب آخر تعليقا 

  4صحاح  رجعت الى إ. ولكن لو  إسرائيل"ة الى بيت  الَّ الضَّ الى الخراف    إال  لت  ما أرسِ "   24:15اقتبست متى

لتالميذه  فستجد ان المسيح شفى جميع المرضى ومن ضمنهم األمميين. وتقول ان المسيح قال    24ى واآلية  من متَّ 

لونسخ كالمه األ  فانهم اسرائيليون وقد " 4- 5واية    9ت رسالة بولس الى مؤمني روما إصحاح  أ. اعتقد لو قروَّ

كما ترى حسب  عبادة والمواعيد ومنهم جاء المسيح حسب الجسد".وال  شريعالتَّ بني والمجد والعهود والتَّ منحوا  

  .شريعالتَّ منحوا العهود و  ألنهم  الا ان يرسل الى اليهود اوَّ   المسيح جاء حسب الجسد من اليهود فال بد   اآليةهذه  

ن قبلوه......"  الَّذيا  مَّ أته ولكن هؤالء لم يقبلوه  ا خاصَّ تقول " وقد جاء الى من كانو  ١١اية    ١ا إصحاح  ا يوحنَّ ايضا 

ليبارككم    اه يسوع وأرسله أقام هللا فت الا عندما خاطب بطرس اليهود قائال "فمن اجلكم اوَّ   26:3سل  ايضا أعمال الرُّ 

لد  سول بطرس يؤك ِ برد كل واحد منكم عن شروره. كما ترى هنا الرَّ  . هنا يَّةاليهود في الخالص واإلرسال  يَّةوأوَّ

  الا ته اوَّ دوا ان المسيح جاء الى خاصَّ الميذ أكَّ التَّ سل ان  ا وأعمال الرُّ ابقة من بولس ويوحنَّ سَّ لا  اآليات نرى في كل  

 ا جاء الى العالم اجمع. هود والوعود ولكن ايضا هم ابناء الع بكون اليهود 



24 

 لبقينا على شريعة حمورابي الن سخجوابي: لوال د( 

 : على التعليقات ت ردَّد وقد 

، فهذه التعليقات أفضل دليل مسيحيَّةوال  يهوديَّةل على وجود نسخ في الن ادل ِ ات. إن اردت اا على التعليقشكرا 

اللُّغة العربيَّة نستعمل ا. واليوم في  ا أو كلي  قد يكون جزئي    النَّسخ، والنَّسخهو    آخر  بقانونعلى ذلك. تبديل قانون  

ة الثَّانية من القانون المدني المصري تقول: "ال  . فالمادَّ  من كلمة نسخ، ألن هذه الكلمة لها معنيانكلمة ألغى بدالا 

ى نص يتعارض مع  ى هذا اإللغاء، أو يشتمل علبتشريع الحق ينص صراحةا عل  إال  يجوز إلغاء نص تشريعي  

 ر قواعده ذلك التَّشريع". سبق أن قرَّ  الَّذيم من جديد الموضوع نص التَّشريع القديم، أو ينظ ِ 

  على لبقينا  النَّسخفهو تطور طبيعي على شرط ان يكون من أجل األفضل. ولوال  ي حد ذاته.ليس عيب ف النَّسخ

 .العالمي لحقوق اإلنساناإلعالن ولما عرفنا  ،"ن ن بالس ِ العين بالعين والس ِ " :اة روالتَّ شريعة حمورابي وشريعة 
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 :  انيالث  الفصل 

رعند ال الن سخ تبرير   المسلمين ينُمفَس  

 ومرادفاته في القرآن الن سخ ( 1

 سخ في القرآنكلمة الن  أ( 

ات جاء فعل نسخ أربع   :اقتلع، دمر بمعنى في العهد القديم باللُّغَة العبِريَّة  َمرَّ

ا إِذا أَهلََككم وأَبادَكم، فتُ  63:  28تثنية   بَّ كاَن يَُسرَّ إِذا أََحَسَن إِلَيكم وكثََّركم، أَنَّه يَُسرَّ أَْيضا قتَلَعوَن  كما أَنَّ الرَّ

֙ם(  ְחתֶּ  ِلتَِرثَها أَنَت داِخل إِليها لَّتِي ِمن على األَرِض ا)ְוִנסַּ

ا األَ  22:  2األمثال    ِمنه ִיְס֥חּו( تَأَصلوَن ِمَن األَْرض والغاِدروَن يُقتَلعوَن )ْشراُر فيُسأَمَّ

ر ) 25: 15األمثال   ب  يُدَم  ח׀( الرَّ ֥  عاِلَم األَرَملَةبَيَت الُمتََكب ِرين ويَنِصُب مَ ִיסַּ

يَْقبِضُ  7:  52مزامير  رَك  يُدَم  لألبِِد   ُ فاَّلل  )ِلذا  يَقتَِلعَُك  الَخيمِة  وِمَن  علَيَك     ) ֲחךָ֣ األْحياَء  ְוִיסָּ أَرِض  وِمن 

 ستأِصلُكَ يَ 

 الن سخ معنيان لكلمة ب(  

 في القرآن: وجود معنيين لفعل نسخ في اللُّغَة العََربِيَّة أحد أسباب الن ِقاش حول الن سخ 

يَّتَيْ ْستَْعَمل القُْرآن هذا الا( معنى نقل: فنقول نسخت الِكتَاب، إذا نقلت ما فيه إلى ِكتَاب  آخر. وقد  1 ن فعل في آيتين َمك ِ

 بمعنى اإلستِنساخ: 

ا َسَكَت َعْن ُموَسى اْلغََضُب أََخذَ اأْلَْلَواَح َوفِي   154: 7\ 39م كتب( يها، أي  ما نسخ ف)بمعنى:    نُْسَختَِهاَولَمَّ

 ُهداى َوَرْحَمة ِللَِّذيَن ُهْم ِلَرب ِِهْم يَْرَهبُونَ 

ِ إِنَّاذَا ِكتَابُنَا يَْنِطُق عَ ه 29:  45\ 65م  ْم تَْعَملُونَ َما ُكْنتُ  نَْستَْنِسخُ ُكنَّا  لَْيُكْم بِاْلَحق 

ا مكانه، وأزال شيئاا بشيء يتعقبه. و2 ْستَْعَمل القُْرآن هذا الفعل في اقد  ( معنى أبطل ورفع شيئاا وأثبت شيئاا آخرا

دَنِيَّتَْين:   آيتين ما

َ َعلَى ُكل ِ َشْيء  قَِديرنَأِْت بَِخْير  ِمْنَها أَ   ِمْن آَيَة أَْو نُْنِسَها نَْنَسخْ َما  106:  2\ 87هـ  ْو ِمثِْلَها أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ

- 52:  22\ 103هـ

53 

ُ َما   فَيَْنَسخُ ِه  ا تََمنَّى أَْلقَى الشَّْيَطاُن فِي أُْمنِيَّتِ  َرُسول  َواَل نَبِي   إِالَّ إِذَ َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك ِمنْ  َّللاَّ

ُ َعِليٌم َحِكيمٌ يُْلِقي الشَّ  ُ آَيَاتِِه َوَّللاَّ  ْيَطاُن ثُمَّ يُْحِكُم َّللاَّ

 اْستَْعَمل القُْرآن أفعاالا مرادفة لفعل نسخ ج( 

 اآليات التَّاِليَة: في ل، محى ، اذهب، بدَّ وأنسى نسىنسخ بالمعنى الثَّانِي هي:  أفعاالا مرادفة لفعلْستَْعَمل القُْرآن ا

ُ إِنَّهُ يَْعلَُم اْلَجْهَر َوَما يَْخفَى   تَْنَسىَسنُْقِرئَُك فاََل  7- 6: 87\8م  * إِالَّ َما َشاَء َّللاَّ

ْينَا إِلَْيَك ثُمَّ اَل تَِجدُ لََك بِِه َعلَْينَا َوِكيالا * إِالَّ َرْحَمة ِمْن َرب َِك إِنَّ ي أَْوحَ بِالَّذِ   لَنَْذَهبَنَّ َولَئِْن ِشئْنَا   87-86:  17\ 50م

ا فَ   ْضلَهُ َكاَن َعلَْيَك َكبِيرا
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ُل قَالُوا إِنََّما أَْنتَ  بَدَّْلنَاَوإِذَا  101:  16\ 70م ُ أَْعلَُم بَِما يُنَز ِ  أَْكثَُرُهْم اَل يَْعلَُمونَ ر  بَْل  ُمْفتَ آَيَة َمَكاَن آَيَة َوَّللاَّ

َ َعلَى ُكل ِ َشْيء  قَِديرٌ َها أَْو ِمثِْلَها نَأِْت بَِخْير  ِمنْ   نُْنِسَهاَما نَْنَسْخ ِمْن آَيَة أَْو  106:  2\ 87هـ  أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ

ُ َما يََشاُء َويُثْبُِت َوِعْندَهُ  يَْمُحوا 39:  13\ 96هـ  ْلِكتَابِ أُمُّ ا َّللاَّ

 المقاربة بين فعل نسخ وفعل مسخ د( 

ربعض ال  قارب  )أي    مسخهم  النَّسخعلى ثبوت    األدلة  من أعظم: "مسخ. يقول اطفيش فعل  ين بين فعل نسخ وُمفَس ِ

 الية: التَّ وقد جاء ذكر للمسخ في اآليات . 1" قردة وخنازير اليهود(

ا َعتَْوا َعْن َما   166:  7\ 39هـ  ُهْم ُكونُوا قَِردَةا َخاِسئِينَ  قُْلنَا لَ نُُهوا َعْنهُ فَلَمَّ

 ئِينَ ي السَّْبِت فَقُْلنَا لَُهْم ُكونُوا قَِردَةا َخاسِ َولَقَْد َعِلْمتُُم الَِّذيَن اْعتَدَْوا ِمْنُكْم فِ  65:  2\ 87هـ

ُ َوَغِضَب َعلَْيِه َوَجعََل ِمْنُهُم  60:  5\ 112هـ  نَاِزيرَ اْلِقَردَةَ َواْلخَ َمْن لَعَنَهُ َّللاَّ

 الن سخ ( الحكمة من 2

ريرى ال لت لمصالح العباد وتكميل يات نزعت، واآلمصالح العباد. فاألحكام شر ِ   النَّسخون أن الحكمة من وراء  ُمفَس ِ

افع في عصر النَّ فإن    ،واألشخاص، كأسباب المعاش  العصورمن هللا ورحمة، وذلك يختلف باختالف    نفوسهم فضالا 

  يَّة روريات العملالضَّ بين مرحلتين يعتبر من    يَّةفي أحكام مجتمع يعيش حالة إِنتقال   النَّسخ ف.  قد يضر في عصر غيره

  يَّة بمراحل إِنتقالاس من مرحلة إِلى أُخرى ال يتم دفعة واحدة، بل ينبغي أن  يمر  النَّ حول واإِلنتقال بالتَّ ، فيَّةوالواقع

رون  ويعقد دقيقة.   ن، للمريض في ظرف زمني معيَّ   اواء نافعا الدَّ ج. فقد يكون نوع من  لعالوا  النَّسخمقارنة بين    الُمفَس ِ

يأمر بقطعه   ثُمَّ بيب بدواء في وقت،  الطَّ يض، لذلك يأمر  نقاهة المرفي مرحلة    -  ابل ضار    -  اوقد ال يكون نافعا 

 الحقاا.  101: 16\ 70أنظر تفسير اآلية م  .واإِلمتناع عن تناوله في وقت آخر

 ي: رقان الزَّ يقول 

ته  شريع اإلسالمي ويطلع اإلنسان على حكمة هللا في تربي التَّ قاب عن سير  الن ِ كشف  ياسخ والمنسوخ  النَّ أن اإللمام ب

ااس  للنَّ للخلق وسياسته للبشر وابتالئه   د يدل داللة واضحة على أن نفس    ِممَّ ي ال يمكن أن تكون  األم ِ   النَّبِي   ُمَحمَّ

 .2هو تنزيل من حكيم حميد  إنََّماشريع التَّ ع لمثل هذا المصدر لمثل هذا القرآن وال المنب

 داءوالبَ  الن سخ ( الفرق بين 3

ه  يغير قانوناا بعد صدوره ألنَّ   الَّذيداء. خالفاا لما يحدث مع المشرع الوضعي  والبَ   النَّسخن  بي   لسُّنَّةايفرق الفقهاء  

في القرآن يقولون بأن هللا حين ينسخ   النَّسخ  يَّةإمكان  عمونن يد الَّذيأخطأ في تقديره، فإن الفقهاء    أنَّهُ يكتشف الحقاا  

ا من شريعته   ا  ابق، منزهين هللا  السَّ علمه    يء منعن ش  النَّسخيكشف لنا بهذا    إنََّماحكما يستلزم   الَّذييسمونه البداء  َعمَّ

وما هو  ل شيء: ما كان،  سبق الجهل وحدوث العلم. فاهلل في نظرهم متصف أزالا وابداا بالعلم الواسع والمحيط بك

لوالبداء ألن األ  النَّسخكائن، وما سيكون. فيفرقون بين   اني يفترض وقوع هذا الثَّ ا  ليس فيه تغيير لعلم هللا، بينم  وَّ

 رقاني في هذا الخصوص:الزَّ يقول  .3غيير التَّ 

: قوله هللا سبحان خفاء ومنه  هور بعد الالبداء بفتح الباء يطلق في لغة العرب على معنيين متقاربين. أحدهما الظُّ 

ِ َما لَْم يَُكونُوا يَْحتَِسبُونَ " ! ومنه ( 33:  45\65)م "ا لَُهْم َسي ِئَاُت َما َعِملُوا دَ َوبَ " !( 47: 39\ 59)م  "َوبَدَا لَُهْم ِمَن َّللاَّ

دَا لَُهْم ِمْن بَْعِد َما   بَ ثُمَّ " :  ... ومنه قول هللا تعالى  موجودااقولهم بدا لنا سور المدينة. واآلخر نشأة رأي جديد لم يك  

أن يسجن سجنا وقتيا    يوسف رأي جديد هو! أي نشأ لهم في  (35:  12\ 53م )  "ِحين    َحتَّىَرأَُوا اآْلَيَاِت لَيَْسُجنُنَّهُ  

 
1 https://bit.ly/2Lqpyrr  انظر أيضا الثَّعالبيhttps://furqan.co/althaalabi/2/105 

رقاني، ص  2  )نسخة وورد(. 125الزَّ

ي: اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص  3  .113-112مك ِ

https://bit.ly/2Lqpyrr
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اني هو األنسب واألوفق بمذهب القائلين الثَّ ولعل هذا المعنى    .(35:  12\ 53)م   "حين   َحتَّىليسجننه  ":  بدليل قوله

نيان متقاربان للبداء وكالهما مستحيل على هللا تعالى لما يلزمهما من سبق الجهل وحدوث العلم ذانك معبه ...  

حيح في هذا العالم دلنا على أن خالقه ومدبره متصف أزال وأبدا  الصَّ ظر  النَّ ث عليه محاالن ألن  والجهل والحدو

تعالى   أنَّهُ حيح إلى الصَّ ظر النَّ هدانا هذا ئن كما ا هو كا بالعلم الواسع المطلق المحيط بكل ما كان وما سيكون وم

دبير  التَّ جز عن أن يبدع هذا الكون ويدبره هذا  ال يمكن أن يكون حادثا وال محال للحوادث وإال لكان ناقصا يع

ال    هوأنَّ تعالى أحاط بكل شيء علما    بأنَّهقل فنصوص فياضة ناطقة  النَّ ا أدلة  المعجز ذلك إجمال لدليل العقل. أمَّ 

ْن قَْبِل أَْن نَْبَرأََها إِنَّ ذَِلَك َما أََصاَب ِمْن ُمِصيبَة  فِي اأْلَْرِض َواَل فِي أَْنفُِسُكْم إاِلَّ فِي ِكتَاب  مِ ":  تخفى عليه خافية 

ِ يَِسيرٌ  َوَما تَْسقُُط ِمْن  َما فِي اْلبَر ِ َواْلبَْحِر    لَُمَها إاِلَّ ُهَو َويَْعلَمُ َوِعْندَهُ َمفَاتُِح اْلغَْيِب اَل يَعْ "  ؛(22:  57\ 94)هـ  "َعلَى َّللاَّ

 .1( 59: 6\55)م  "ْرِض َواَل َرْطب  َواَل يَابِس  إِالَّ فِي ِكتَاب  ُمبِين  َوَرقَة  إِالَّ يَْعلَُمَها َواَل َحبَّة  فِي ُظلَُماِت اأْلَ 

فون البَداء  والفقهاء الش ِ  . فعندهم من يقول لسُّنَّةابعد جهل كما يفهمه أهل    إظهار هللا ما أخفاه، وليس علم  بأنَّهيعة يعر ِ

 .2بأن هللا علم بعد جهل فهو كافر

 فاتهومراد الن سخ ( تفسير آيات 4

ر ما يمكن وال يمكن فعله. ومن هنا جاء يقر ِ   الَّذيضرورة ربط المفاهيم بالقرآن. فاهلل هو    سالميَّةريعة اإلالشَّ في  

القرآبنقله مباش  النَّسخاستعمال مصطلح   المُ رة عن  الفقه ن، كما هو األمر مع كثير من  . وكان على يَّةصطلحات 

رال سفي القرآن، وقد    النَّسخلتبرير    آيات القرآنعلى  ين عبر العصور اإلعتماد بداية  ُمفَس ِ بعضهم لها أكثر من    كرَّ

 . لبعض التفاسير القديمة والمعاصرةمجمالا  هنا. وسوف نعرض  3صفحة  20

 7-6: 87\8اآليتان مأ( 

ئَُك فاََل تَْنَسى * إ ال  َما َشاَء  7- 6: 87\ 8م ُ إ ن هُ يَْعلَُم اْلَجْهَر َوَما يَ َسنُْقر   ْخفَى َّللا 

 : 4مقاتل بن سليمان 

د قوله: َسنُْقِرئَُك القرآن يا   ُ  استثنى، فقال: إِالَّ َما    ثُمَّ ،  ا[ فال تنساه أبدا 6نجمعه في قلبك فاَلَ تَنَسىَٰ ]آية:    ُمَحمَّ َشآَء ٱَّللَّ

 . ما شاء هللا فينسخها، ويأت بخير منها إال  يعني 

 :5بري الطَّ 

ل بقراءته، كما قال جل  ثناؤه: ال مه هذا القرآن، ويحفظه عليه، ونهي منه أن يعج ِ عل ِ يُ   أنَّهُ ه  هذا إخبار من هللا نبي ِ 

ْك بِِه ِلسانََك ِلتَْعَجَل بِه إنَّ َعلَْينا َجْمعَهُ وقُرآنَ ر القرآن في نفسه مخافة أن ينسى. (. فكان يتذكَّ 17- 16:  75\ 31م هُ )تَُحر ِ

تنسى،   أ  إال  معنى االستثناء: فال  تما شاء هللا  تنساه، وال  القرآن، فرفع حكمه ن  ذلك هو ما نسخه هللا من  ذُكَره. 

ن  ويبي ِ   ،أ عليه رسول هللاالم كان ينزل عليه في كل زمان ويقرالسَّ مرقندي: يقال إن جبريل عليه  السَّ ويقول   وتالوته.

ُ يعني: له ما نُ   ه ويذهب من قلبك.ما شاء هللا أن يرفعه وينسخ  إال  سخ فذلك قوله إِالَّ َما َشاء ٱَّللَّ

 : 6مخشريالزَّ 

ي ال يكتب وال يقرأ، فيحفظه نة، وهي أن يقرأ عليه جبريل ما يقرأ عليه من الوحي وهو أم ِ ره هللا بإعطاء آية بي ِ بشَّ 

ُ فذهب بوال ينس وقيل كان   (.106:  2\ 87هـ)ه عن حفظه برفع حكمه وتالوته، كقوله أَو نُنِسَها  اه إاِلَّ َما َشاَء ٱَّللَّ

ال   ثُمَّ رة إلى أن تحفظه  ل، فإن  جبريل مأمور بأن يقرأه عليك قراءة مكرَّ نه جبريل، فقيل ال تعج ِ ل بالقراءة إذا لقَّ ج ِ يع

 . ما شاء هللا إال  تنساه 

 
رقاني، ص  1  )نسخة وورد(. 131-130الزَّ

 https://youtu.be/0q3MDkY_ecgأنظر هذا الشريط  2

رين عبر العصور في الموقع  3  / https://www.altafsir.comيمكن متابعة أهم الُمفَس ِ

4 https://bit.ly/3gQmTTN 

5 https://bit.ly/3p7rx2H 

6 https://bit.ly/3gQvA09 
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 : 1ازيالرَّ 

ل هذه اآلية تدل على المعجزة من وجهين األ دراسة وال  ول من غير فظه لهذا الكتاب المطَّ فحِ  اي  أم ِ  كان رجالا  أنَّهُ : وَّ

، فهذا إخبار عن أمر مكَّةنزل بورة من أوائل ما  اني: أن هذه السُّ الثَّ   اتكرار وال كتبة، خارق للعادة فيكون معجزا 

ا قوله: فاَلَ  ، أمَّ اعن الغيب فيكون معجزا   اي المستقبل وقد وقع فكان هذا إخبارا عجيب غريب مخالف للعادة سيقع ف

 ما شاء هللا أن ينسيكه.  إال  يعني فال تغفل قراءته وتكريره فتنساه  ...هي النَّ ىَٰ معناه تَنَسىَٰ فقال بعضهم: فاَلَ تَنسَ 

 :2المنتخب 

د يا  -سنجعلك  -6  فظ.ْنس ما تحا، فال تَ ا بإلهام منَّ قارئا  - ُمَحمَّ

 .تعالى يعلم ما يجهر به عباده وما يخفونه من األقوال واألفعال هُ ما شاء هللا أن تنساه، إنَّ  إال   -7

 :3نطاوي الطَّ 

سول قراءة الرَّ قادر على أن يقرئ    أنَّهُ كما    -سبحانه    -  أنَّهُ ه ببيان  لنبي ِ   -تعالى    -المقصود من هاتين اآليتين وعد هللا  

سيان لما حفظه. فالمراد بهذا ن صدره ما يشاء إزالته، عن طريق الن ِ أيضا قادر على أن يزيل م  ال ينساها، فهو

َولَئِن ِشئْنَا   - سبحانه    -ا للقرآن لقدر على ذلك، كما قال  سول ناسيا الرَّ لو أراد أن يصير   -تعالى    - أنَّهُ االستثناء بيان  

 منه  لم يشأ ذلك فضالا   لكنَّه قدير، و  شيءعلى كل    -تعالى    -... إذ هو  (  86:  17\ 50)م   لَنَْذَهبَنَّ بِٱلَِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيك 

 ا. وكرما 

 87-86: 17\50اآليتان مب( 

ي   87-86:  17\ 50م ئْنَا لَنَْذَهبَن  ب ال ذ  ْن َرب   َولَئ ْن ش  يالا * إ ال  َرْحَمة م  ُد لََك ب ه  َعلَْينَا َوك  َك إ ن   أَْوَحْينَا إ لَْيَك ثُم  اَل تَج 

ا  فَْضلَهُ َكاَن َعلَْيَك َكب يرا

 : 4مقاتل بن سليمان 

إلى دين آبائه، ثُمَّ الَ تَِجدُ لََك بِِه  النَّبِي دعي  ِذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك من القرآن، وذلك حينقال سبحانه: َولَئِن ِشئْنَا لَنَْذَهبَنَّ بِٱلَّ 

ب َِك، يعني القر .ك منايمنع ا[، يعني مانعا 86]آية:  َعلَْينَا َوِكيالا  ن رَّ آن كان رحمة من  فاستثنى عز وجل: إِالَّ َرْحَمة م ِ

 حين اختصك بذلك. ا[، يعني عظيما 87]آية:   ااَن َعلَْيَك َكبِيرا ربك اختصك بها، إِنَّ فَْضلَهُ كَ 

 :5بري الطَّ 

  وال قلبه آية. قال رجل: يا ام، فال يبقى في مصحف رجل  الشَّ اَس ريح حمراء من نحو  النَّ تطرق  :  بن مسعود عن ا

لَئِْن ِشئْنا لَنَْذَهبنَّ مسعود: وَ قرأ ابن    ثُمَّ حمن، إني قد جمعت القرآن، قال: ال يبقى في صدرك منه شيء.  الرَّ أبا عبد  

 بالَِّذي أْوَحْينا إلْيَك. 

 : 6مخشريالزَّ 

تناه ذلك وقد أثبتناه في قلوبنا وأثب  وما فيكم منه شيء. فقال رجل كيف  اإن هذا القرآن تصبحون يوما عن ابن مسعود:   

اس منه فقراء ترفع المصاحف النَّ فيصبح    يسري عليه ليالا مه أبناؤنا أبناءهم؟ فقال  مه أبناءنا ويعل ِ في مصاحفنا نعل ِ 

 وينزع ما في القلوب. 

 
1 bit.ly/2LFVxnNhttps:// 

2 https://bit.ly/2KqbayX 

3 //bit.ly/3mliA3Thttps: 

4 https://bit.ly/34i1cH7 

5 https://bit.ly/3mfKIFy 

6 https://bit.ly/2IVpuPI 
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 : 1ازيالرَّ 

لو شاء أن يأخذ منهم ذلك   أنَّهُ في هذه اآلية    بيَّن  قليالا   إال  ما آتاهم من العلم    أنَّهُ في اآلية األولى    بيَّنتعالى لما    أنَّهُ اعلم  

 أنَّهُ   إال  للعادة    امخالفا   اابته من الكتب وهذا وإن كان أمرا لقدر عليه وذلك بأن يمحو حفظه من القلوب وكت  ا القليل أيضا 

 تعالى قادر عليه. 

 :2المنتخب 

 ال تجد من يقوم لك وينصرك.  ثُمَّ نا أوحينا إليك لفعل الَّذيولئن أردنا أن نمحو من صدرك القرآن  -86

 . اهذه المعجزة كان عليك عظيما في  ولكن أبقيناه رحمة من ربك ألن فضله   -87

 :3نطاوي الطَّ 

أوحيناه   الَّذيوهللا لئن شئنا لنذهبن بهذا القرآن    يئة لقسم محذوف، جوابه لنذهبن. أقوله ولئن شئنا... موط ِ في  م  الالَّ 

ال يبقى    َحتَّىحف  ، بحيث نزيله عن صدرك، ومن صدور أتباعك، ونمحوه من الصُّ -يم  الكرسول  الرَّ   أيُّها  -إليك  

في   عنَّا ال تجد لك بعد ذلك من يكون وكيالا   ثُمَّ ا، وال يحول دون تنفيذ ما نريده حائل. له أثر إذ أن قدرتنا ال يعجزه

 ه.زالته وإد بإعادته بعد رفعرد القرآن إليك بعد ذهابه ومحوه، ومن يتعهَّ 

 101: 16\70اآلية مج( 

ُ أَْعلَُم ب َما يُنَ  101:  16\ 70م ُل قَالُوا إ ن َما أَْنَت ُمْفتٍَر بَْل أَْكثَُرُهْم اَل يَْعلَمُ َوإ ذَا بَد ْلنَا آَيَة َمَكاَن آَيَة َوَّللا   ونَ ز  

 : 4مقاتل بن سليمان 

َكاَن آيَة، يعني ُ  وإذا حولنا آية فيها شدة فنسخناها وجئنا مكانها بغيرها أل  قوله عز وجل: َوإِذَا بَدَّْلنَآ آيَة مَّ ين منها، َوٱَّللَّ

ُل من   ، يعني متقول على هللالنَّبي ل  مكَّة  كفَّاربديل من غيره، قَالُۤواْ، قال  التَّ أَْعلَُم بَِما يُنَز ِ  الكذب من : إِنََّمآ أَنَت ُمْفتَر 

[ أن هللا أنزله، فإنك ال تقول 101أَْكثَُرُهْم الَ يَْعلَُموَن ]آية:  بغيره. بَْل  نقضته وجئت    ثُمَّ تلقاء نفسك، قلت كذا وكذا،  

 . ما قد قيل لك إال  

 :5بري الطَّ 

ل ويغير من أحكامه. وهذا  الَّذيهللا أعلم ب  بنسخ.  إال  بديل ناسخ، وال نبد ل آية مكان آية التَّ هو أصلح لخلقه فيما يبد ِ

 : 6مخشريالزَّ 

رائع ألنها مصالح، وما كان مصلحة أمس يجوز الشَّ رائع ب الشَّ ، وهللا تعالى ينسخ  النَّسخاآلية هو  تبديل اآلية مكان  

ت ما يشاء وينسخ ما يشاء بحكمته. مصلحة. وهللا تعالى عالم بالمصالح والمفاسد، فيثب ِ يوم، وخالفه  أن يكون مفسدة ال

ُل قَالُ  ُ أَْعلَُم بَِما يُنَز ِ عن فطعنوا، وذلك لجهلهم وبعدهم عن للطَّ   ۤواْ إِنَّمآ أَنَت ُمْفتَر  وجدوا مدخالا وهذا معنى قوله َوٱَّللَّ

دا   وا يقولون إناسخ والمنسوخ وكان النَّ العلم ب ، فيأتيهم ايسخر من أصحابه يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدا   اُمَحمَّ

شق، واألهون باألهون، واألشق باألشق، بما هو أهون ولقد افتروا، فقد كان ينسخ األشق باألهون، واألهون باأل

ينسخ    إنََّما اآلية دليل على أن القرآن  ة. فإن قلت هل في ذكر تبديل اآلية بألن  الغرض المصلحة، ال الهوان والمشقَّ 

ينسخ بمثله وليس فيه نفي نسخه بغيره، على   اواإلجماع والقياس؟ قلت فيه أن قرآنا   لسُّنَّةابمثله، وال يصح بغيره من  

ابمثله،    المكشوفة المتواترة مثل القرآن في إيجاب العلم، فنسخه بها كنسخه  لسُّنَّةاأن    نَّةسُّ لااإلجماع والقياس و  وأمَّ

 غير المقطوع بها فال يصح نسخ القرآن بها.

 
1 https://bit.ly/3gMIEUq 

2 https://bit.ly/2WhwlpD 

3 https://bit.ly/2Ktd1Dj 

4 https://bit.ly/3849TG1 

5 https://bit.ly/3mmSrS0 

6 https://bit.ly/3gPMn3l 
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 : 1ازيالرَّ 

بيب يأمر الطَّ كما أن    لمصالح العباد بديل وأن ذلك  التَّ و  النَّسخأَْكثَُرُهْم الَ يَْعلَُموَن أي ال يعلمون حقيقة القرآن وفائدة  

 ربة.الشَّ ينهاه عنها، ويأمره بضد تلك  ُمدَّةبعد  ثُمَّ المريض بشربة، 

 :2خب المنت

،   يلنب  يَّةوإذا جعلنا معجزة لك بدل معجزة مساو سابق، فجئناك بالقرآن معجزة، رموك باالفتراء والكذب على َّللاَّ

لم بما ينزل على األنبياء من معجزات، ولكن أكثرهم ليسوا من أهل العلم فوقه عا ليس  هو العليم علما   -وحده    -وَّللاَّ  

 ادقة.الصَّ والمعرفة 

 :3نطاوي الطَّ 

ليس نص اآلية : ومنهم من يرى أن المراد باآلية هنا  يَّة نطاوي ان تكون هذه اآلية تشير إلى اآليات الكونالطَّ   كرين

الكون القرآنية بل   أيَّة "اآلية  بمعجزة أخرى   نبي أتى بها كل  تِي  لَّ االمعجزة    ي"  اإِلتيان  بتبديلها  المراد  لقومه وأن 

مين. وذهب قوم إلى أن المعنى تبديل آية من آيات األنبياء المتقد ِ   :هذه اآليةعند تفسيره ل القاسمييخ الشَّ سواها. قال 

، وهي كون المنزل هدى ورحمة  يَّةعلم  يَّةى نفس ، بآية أخريَّةاآلفاق   يَّةكآية موسى وعيسى وغيرهما من اآليات الكون 

نطاوي الطَّ ويرى  .  يأم ِ   نبيلم والهدى من  بآية هو كتاب الع  -  يَّةوهي اآليات الكون  -لت تلك  وبشارة يدركها العقل. فبد ِ 

لَهُ بعد ذلك قُْل نَزَّ   -تعالى    -واب، ألن قوله  الصَّ أقرب إلى    القائل بأن هذه اآلية تشير إلى نص القرآن  يأالرَّ   بأن

ب َِك يدل داللة واضحة على أن المراد باآلية، اآلية القرآن ُروُح ٱْلقُدُِس   . يَّة ِمن رَّ

 106: 2\87اآلية هـد( 

َ  106: 2\ 87هـ ثْل َها أَلَْم تَْعلَْم أَن  َّللا  ْنَها أَْو م  َها نَأْت  ب َخْيٍر م  ْن آَيَة أَْو نُْنس  ير  َما نَْنَسْخ م   َعلَى ُكل   َشْيٍء قَد 

 : 4مقاتل بن سليمان 

ْنَها، يقول: نأت من الوحي مكانها أفضل منها لكم وأنفع لكم،   قال: أَْو ِمثِْلَها، يقول: أو نأت   ثُمَّ يقول: نَأِْت بَِخْير  م ِ

نت يا  تقولت أ إنََّمابي:  للنَّ قالوا    مكَّة  كفَّار، فال ننسخها، وذلك أن  هينسها، يقول: أو نتركها كما بمثل ما نسخنا أو نُ 

د  َ َعلَىَٰ  :  ...هذا القرآن من تلقاء نفسك، قلت كذا وكذا، فأنزل هللا    ُمَحمَّ [، من 106ُكل ِ َشْيء  قَِديٌر ]آية:  أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ ٱَّللَّ

 .اسخ والمنسوخ قديرالنَّ 

 :5بري الطَّ 

ل  ره. وذلك  له ونغي ِ آيَة إلى غيره، فنبد ِ يعني جل ثناؤه بقوله: ما نَْنَسْخ ِمْن   ، والحرام حالالا   االحالل حراما أن يحو 

ا ر واإلطالق والمنع واإلباحة،  الحظهي والنَّ في األمر و  إال  وال يكون ذلك    اوالمحظور مباحا   اوالمباح محظورا   فأمَّ

من "نَْسَخ الكتاب" وهو نَْقلُه من نُسخة إلى أخرى غيرها،   النَّسخاألخبار فال يكون فيها ناسخ وال منسوخ. وأصل  

هو تحويله ونقل عبارته عنه إلى غيره. فإذا كان ذلك معنى نسخ اآلية فسواء   إنََّماذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره  فك

حي أثرها، زم كان لهم بها أوفر َحظها فتُرك، أو مُ الالَّ قل فرض العباد عن  ل فرضها ونُ ر وبُد ِ سخ حكمها فغُي ِ ا نُ إذ 

له أو ر من حكم آية فنبد ِ واب في معنى هذه اآلية: ما نغي ِ الصَّ   ها منسوخة.في ونُسي، إذ هي حينئذ  في كلتا حالتيفعُ 

واب. قوله: الثَّ قل واألجر وة والثُّ المؤمنون حكما منها، أو مثل حكمها في الخفَّ   هاأيُّ له، نأت بخير لكم  نتركه فال نبد ِ 

وال يجوز في   خير من شيء ألن جميعه كالم هللا،  وغير جائز أن يكون من القرآن شيء  .نأِْت بَِخْير  ِمْنَها أْو ِمثِْلها

 . عض قال بعضها أفضل من بعض وبعضها خير من بصفات هللا تعالى ذكره أن يُ 

 
1 ly/2WeVocUhttps://bit. 
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 : 1مخشريالزَّ 

د فقالوا أال ترون إلى    النَّسخطعنوا في    أنَّهم  ُروي ينهاهم عنه ويأمرهم بخالفه، ويقول   ثُمَّ يأمر أصحابه بأمر،    ُمَحمَّ

  رئ وقُ ون، من أنسخ، أو ننسأها.  النُّ "ما ننسخ من آية" وما نُنسخ، بضم    رئوقُ ؟ فنزلت.  اغدا   ع عنهويرج  اليوم قوالا 

آية أو  شديد، و"تنسها"، و"تنسها"، على خِ التَّ ب  "ننسها" و"ننسها" طاب رسول هللا. وقرأ عبد هللا "ما ننسك من 

نها وإنساخها األمر بنسخها، التها بإبدال أخرى مكانسكها". ونسخ اآلية إزننسخها" وقرأ حذيفة "ما ننسخ من آية أو نُ 

ال إلى بدل.   نسخها. ونسؤها، تأخيرها وإذهابها.الم بأن يجعلها منسوخة باإلعالم ب السَّ وهو أن يأمر جبريل عليه  

من إزالة لفظها   وإنساؤها أن يذهب بحفظها عن القلوب. والمعنى أن كل آية يذهب بها على ما توجبه المصلحة

و واب أللثَّ ، أو من إزالة أحدهما إلى بدل أو غير بدل نَأِْت بآية خير منها للعباد، أي بآية العمل بها أكثر  اا معا وحكمه

 َعلَىَٰ ُكل ِ َشْىء قَِديٌر فهو يقدر على الخير، وما هو خير منه، وعلى مثله في الخير. .ها في ذلكمثل

 : 2ازيالرَّ 

ةالئل دلت على  الدَّ ووقوعه، ألن    سخالنَّ احتج الجمهور من المسلمين على جواز   د   نبوَّ مع   إال  ته ال تصح  ونبوَّ   ُمَحمَّ

خروجه من الفلك: عند  وراة أن هللا تعالى قال لنوح  التَّ جاء في    .النَّسخب  القول بنسخ شرع من قبله، فوجب القطع

م تعالى حرَّ  هُ إنَّ  ثُمَّ م فال تأكلوه"، الدَّ يتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خال لك ولذر ِ  ة مأكالا "إني جعلت كل دابَّ 

 مه بعد ذلك على موسى. خ وقد حرَّ من األ  ج األخت كان آدم يزو ِ . ومن الحيوان  اعلى موسى وعلى بني إسرائيل كثيرا 

 :3المنتخب 

د يا  -ولقد طلبوا منك  -106 ا وحسبنا أنن إسرائيل،  نيجاءهم بها موسى وأنبياء بالَّتِي أن تأتيهم بالمعجزات  - ُمَحمَّ

لمعجزة فإننا  هذه ا  اس أثرالنَّ سابق، أو أنسينا    ير بمعجزة كانت لنبمتأخ ِ   نبيدناك بالقرآن، وأننا إذا تركنا تأييد  أيَّ 

 قدير.  شيءاللة على صدقه، فاهلل على كل الدَّ في على يديه بخير منها أو مثلها  نأتي

 :4نطاوي الطَّ 

َ لَهُ ُمْلُك ٱلسََّماَواِت َوٱألَْرِض َوَما   شيءته وشمولها لكل  ليل على كمال قدرالدَّ   -سبحانه    -أقام   فقال أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ ٱَّللَّ

ن ِ ِمن َوِلي   َوالَ نَِصير    لَُكْم م ِ ، يَّةفلوالسُّ   يَّةمالك لجميع الكائنات العلو   -سبحانه    -  أنَّهُ . والمعنى  (2:107\87)هـ   دُوِن ٱَّللَّ

أمورهم ويجريها على حسب ما يصلحهم، في  ه يتصرف  ذواتها وأحوالها، وأنَّ في    يشاء  ف كماه هو المتصر ِ وأنَّ 

اس من أحد يتولى أمورهم، ويعينهم على أعدائهم سواه، ومن للنَّ   خ ومنسوخ وليسدهم به من ناسوهو أعلم بما يتعبَّ 

رتم ما قدَّ   -ها اليهود  أيُّ   -ه. وإذن فأنتم  ه وأخرايادنفي  ما هو خير له    إال  ال يفعل به    أنَّهُ ا  ه ونصيره علم يقينا كان هللا وليَّ 

ت ما يريد ه أن يمحو ما يشاء ويثب ِ ، من حق ِ شيءلكل    محال على هللا ألن المالك  النَّسخهللا حق قدره، لزعمكم أن  

 على حسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته.

 39: 13\96اآلية هـهـ( 

ُ َما يََشاُء  39: 13\ 96هـ تَاب  وَ يَْمُحوا َّللا  ْنَدهُ أُمُّ اْلك   يُثْب ُت َوع 

 : 5مقاتل بن سليمان 

ُ َما يََشآُء، يقول: ينسخ هللا ما يشا ساخ ما يشاء، فال ينسخه، الن  ء من القرآن، َويُثْبُِت، يقول: ويقر من حكم  يَْمُحو ٱَّللَّ

ٱْلِكتَاِب، يعني أصل الكتاب، يقول:   أُمُّ  يعني بأم الكتاب وخ فهو في أم الكتاب،  اسخ من الكتاب، والمنسالنَّ َوِعندَهُ 

 . وح المحفوظاللَّ 
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 :1بري الطَّ 

عادة السَّ قاء والشَّ   إال  ره،  عباده، فيغي ِ   م: يمحو هللا ما يشاء من أمورأويل في تأويل ذلك، فقال بعضه التَّ اختلف أهل  

ما يشاء منها فال ويثب ِت  م كتابه،  ران... وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن هللا ينسخ ما يشاء من أحكاهما ال يغيَّ فإنَّ 

 ينسخه.

 : 2مخشريالزَّ 

ت حكم يكتب على العباد، أي يفرض عليهم على ما رائع مصالح تختلف باختالف األحوال واألوقات فلكل وقالشَّ 

َما يََشاء ينسخ ما يستصوب نسخه،  يقتضي  ُ ٱَّللَّ يَْمُحواْ  إثباتهويثب ِت  ه استصالحهم  ، أو بدله ما يرى المصلحة في 

بة كل قول وفعل ائة ألنهم مأمورون بكت ة وال سي ِ حو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنيتركه غير منسوخ، وقيل يم 

 وبة، ويثبت إيمانهم وطاعتهم.التَّ ائبين ومعاصيهم بالتَّ يمحو كفر   ثَب ْت غيره. وقيلَويُ 

 : 3ازيالرَّ 

نص هللا تعالى على  الَّتِي  لما نسخ األحكام    محقااسالة  ا على من قالوا: لو كان في دعوى الر ِ هذه اآلية جاءت رد  

في  ب ث المتقد ِ الشَّ وتها  نحو  رائع  واإلنجيل،  التَّ مة  أحكام نسخها وحرَّ   لكنَّهوراة  أكثر  ونسخ  القبلة،  نحو تحريف  فها 

ا ،  "لكل أجل كتاب "قة:  باالسَّ ازي بين هذه اآلية واآلية  الرَّ . ويربط  حق ا  نبي اوراة واإلنجيل، فوجب أن ال يكون  التَّ   ِممَّ

وراة واإلنجيل التَّ قت العمل بعمل به، فو ينزله فيه، أي لكل كتاب وقت يُ   ماء أجالا السَّ لكل كتاب منزل من  "يعني أن  

 . "قد انقضى ووقت العمل بالقرآن قد أتى وحضر

 :4المنتخب 

ال   الَّذيابت  الثَّ رائع  الشَّ وعنده أصل    ا ما يشاء ويثبتههيمحو هللا ما يشاء من شرائع ومعجزات، ويحل محلَّ   -39

 وأمهات الفضائل، وغير ذلك. يَّةر، وهو الوحدان يتغيَّ 

 :5نطاوي الطَّ 

قاوة، ومن  الشَّ عادة أو  السَّ ر ومن  الشَّ ما يشاء محوه، ويثبت ما يريد إثباته من الخير أو    -تعالى    -محو هللا  نى يالمع

امن غير ذلك حة أو المرض، ومن الغنى أو الفقر، والص ِ   . ق بأحوال خلقهيتعلَّ  ِممَّ

 53-52: 22\103اآليتان هـو( 

- 52:  22\103هـ

53 

ْن قَبْ  ْن َرُسوٍل َواَل نَ َوَما أَْرَسْلنَا م  ُ ل َك م  ٍ إ ال  إ ذَا تََمن ى أَْلقَى الش ْيَطاُن ف ي أُْمن ي ت ه  فَيَْنَسُخ َّللا  ب ي 

يُحْ  ثُم   يُْلق ي الش ْيَطاُن  يم   َما  َعل يم  َحك   ُ آَيَات ه  َوَّللا   ُ ُم َّللا  يُْلق ي الش ْيطَ *  ك  َما  ف تْنَة  ل يَْجعََل  اُن 

يَن ف   ْم َمَرض  َوالْ ل ل ذ  يدٍ ي قُلُوب ه  قَاٍق بَع  يَن لَف ي ش  يَة قُلُوبُُهْم َوإ ن  الظ ال م   قَاس 

 : 6مقاتل بن سليمان 

الثة األخرى، تلك الثَّ ت والعزى، ومناة  الالَّ يم فنعس، فقال: أفرأيتم  قام إبراه الة عند مالصَّ في  كان يقرأ    النَّبِيأن  

فقال: أَفََرأَْيتُُم  النَّبِيرجع  ثُمَّ أن آللهتهم شفاعة فرحوا،  مكَّة  كفَّار، فلما سمع ترتجىفاعة الشَّ الغرانيق العلى، عندها 

ىَٰ َوَمنَاة ٱلثَّاِلثَة ٱألُْخَرىَٰ أَ  فذلك قوله   (.22- 19:  53\ 23)م لَُكُم ٱلذََّكُر َولَهُ ٱألُْنثَىَٰ تِْلَك إِذاا قِْسَمة ِضيَزىَٰ  ٱلالََّت َوٱْلعُزَّ

ُ َما يُْلِقي ٱلشَّ سبحانه: فَيَنَسخُ  د ْيَطاُن على لسان   ٱَّللَّ ُ   ُمَحمَّ يطان على لسان الشَّ يلقى    الَّذي آيَاتِِه من الباطل  ثُمَّ يُْحِكُم ٱَّللَّ

د  ُ َعلِ  ُمَحمَّ  . يٌم َحِكيمٌ َوٱَّللَّ
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 :1بري الطَّ 

فينفروا عنه، فأنزل هللا   ى يومئذ أن ال يأتيه من هللا شيءجلس رسول هللا في ناد من أندية قريش كثير أهله، فتمنَّ 

ة  ى َوَمنا َت والعُزَّ الالَّ أفَرأْيتُم  "إذا بلغ:    َحتَّىفقرأها رسول هللا،    "ْجِم إذَا َهَوى ما َضلَّ َصاِحبُُكْم َوما َغَوىالنَّ و"عليه:  

مضى فقرأ   ثُمَّ فتكلم بها.    العُلى، وإن شفاعتهن  لتُْرَجى"،  يقالغرانيطان كلمتين: "تلك  الشَّ ألقى عليه    "اِلثَة األُْخَرىالثَّ 

إلى جبهته فسجد عليه،    امعه، ورفع الوليد بن المغيرة ترابا   اورة، وسجد القوم جميعا ها. فسجد في آخر السُّ ورة كلَّ السُّ 

يخلق   الَّذيم به وقالوا: قد عرفنا أن هللا يحيي ويميت وهو  جود. فرُضوا بما تكلَّ ا ال يقدر على السُّ ا كبيرا وكان شيخا 

الم السَّ فلما أمسى أتاه جبرائيل عليهما  ...    ا، فنحن معكآلهتنا هذه تشفع لنا عنده، إذ جعلت لها نصيبا زق، ولكن  وير

ل رسول هللا: "اْفتََرْيُت يطان عليه قال: ما جئتك بهاتين فقاالشَّ تين ألقى  اللَّ ورة فلما بلغ الكلمتين  فعرض عليه السُّ 

  ِ ِ وقُْلُت َعلى َّللاَّ أْوَحْينا إلْيَك، ِلتَْفتَِرَي َعلْينا َغْيَرهُ...    الَّذيهللا إليه: َوإْن كادُوا ليَْفتِنُونََك َعِن    ىما لَْم يَقُْل" فأوحَعلى َّللاَّ

نزلت عليه: َوما أْرَسْلنا   َحتَّى  امهموما   امغموما   فما زال   .(75-73: 17\50)هـ  الََك َعلْينا نَِصيرا   إلى قوله: ثُمَّ ال تِجدُ 

ُ آياتِهِ َك ِمْن َرُسول  َوال نَبَي إالَّ إذَ ِمْن قَْبلِ  ُ ما يْلقي الشَّْيطاُن ثُمَّ يُْحِكُم َّللاَّ ُ ا تَمنَّى أْلقى الشَّْيطاُن في أُْمنيَّتِه فيَْنَسُخ َّللاَّ  َوَّللاَّ

 َعليٌم َحِكيٌم. 

 . 4نطاوي الطَّ و 3يازالرَّ و 2مخشري الزَّ ونجد رواية مماثلة عند 

 :5المنتخب 

، فقد جرت الحوادث من قبلك مع كل رسول من رسلنا  كفَّار من محاوالت هؤالء ال  -   النَّبِي  أيُّها  -  ال تحزن  -52

دون إلبطال دعوته لحق تصدى له شياطين اإلنس المتمر ِ به إلى ايدعوهم   ا قرأ عليهم شيئا ُكلََّما    أنَّهُ من أنبيائنا    يونب

تكون   ثُمَّ إجابة دعوته، فيزيل هللا ما يدب ِرون،  في  وبين أمنيته    يبِ النَّ يحولوا بين    ياس فيما يتلوه عليهم لكالنَّ وتشكيك  

أفعاله في  اس ومكائدهم، حكيم  نَّ الهاية للحق؛ حيث يثبت هللا شريعته، وينصر رسوله، وهو عليم بأحوال  الن ِ في  الغلبة  

 موضعه. في  شيءيضع كل 

ذلك امتحان واختبار في  عوة ليكون  الدَّ سبيل  في  ه والعراقيل  شُّبَ دين على الحق من إلقاء المكَّن هللا المتمر ِ   إنََّماو  - 53

ه ومناصرتها، الشُّبَ   يج هذه بترو رت قلوبهم، والمنافقون ومرضى القلوب يزدادون ضالالا ن تحجَّ الَّذي  كفَّاراس، فالللنَّ 

وا الظَ أن يقف هؤالء في وال عجب   قاق. العناد والش ِ  فيالل، وأوغلوا الضَّ في المون هذا الموقف فإنهم لجُّ

 
1 https://bit.ly/3adaec1 

2 https://bit.ly/3mjniit 

3 https://bit.ly/3nqdgxi 

4 https://bit.ly/3nqdgxi 

5 https://bit.ly/2K5ck2Y 
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 :  الثالث  الفصل 

 وخ سص المنالن  خ والن اسص الن  معرفة 

هما  معرفة أي  هناك تعارض بينهما، والمنسوخ يجب أن يكون  شريعي  التَّ ص  النَّ اسخ والنَّ شريعي  التَّ ص  النَّ لمعرفة  

 سابق لآلخر. وهذا ما سنراه هنا. 

 ن تشريعيين يص  ن وجود تعارض بين ( 1

ا حقيقي  ؤها وعدم نسخها. ولكن  ألحكام بقا األصل في ا ا ال سبيل إلى تالفيه بإمكان  عندما يتعارض حكمان تعارضا

ا ا دفعا ا واآلخر منسوخا هما ناسخا اص من أن نعتبر أحد أويل، حينئذ فال منالتَّ الجمع بينهما على أي وجه من وجوه  

 شريع.التَّ ناقض في للتَّ 

 هما أسبق معرفة أي  ( 2

اسخ. إذن معرفة تاريخ صدور  النَّ حق هو  الالَّ ابق هو المنسوخ والسَّ عارض، تقول القاعدة بأن الحكم  التَّ في حالة  

ظم الحديثة إذ يحمل كل قانون ل مشكلة في النُّ  يمث ِ ال  رطالشَّ اسخ والمنسوخ، شرط ال بد منه. وهذا  النَّ الحكمين،  

يتم نسخها بالقانون الحديث. الَّتِي  ابقة أو موادها  السَّ انين  في بدايته أو في آخره القو  ةا امَّ ر عَ تاريخ صدوره، ويُذكَ 

القرآن مع  يختلف  األمر  المصدرلسُّنَّةاو  ولكن  اإلللشَّ   نال األوَّ   ان،  ألنَّ سالميَّةريعة   لتَّسلسل اب  بانمرتَّ   اليس  امه، 

خان  يالتَّاريخ  .نسوخاسخ والمالنَّ جوء إلى وسائل أخرى لتحديد . ولذلك يتم اللُّ وليسا مؤرَّ

 األسبق  الن صثالث وسائل لتحديد أ( 

 : األسبق النَّص ثالث وسائل لمعرفة رقاني لزَّ يحدد ا

ُموا بَْيَن  ":  منهما نحو قوله تعالى  رين ما يدل على تعيين المتأخ ِ النَّص لها أن يكون في أحد  أوَّ  يَدَْي  أَأَْشفَْقتُْم أَْن تُقَد ِ

ُ َعلَْيُكْم فَأَقِيُموانَْجَواُكْم َصدَقَات  فَإِْذ لَْم تَفْ  ُ َخبِيٌر بَِما    عَلُوا َوتَاَب َّللاَّ َ َوَرُسولَهُ َوَّللاَّ َكاةَ َوأَِطيعُوا َّللاَّ اَلةَ َوآَتُوا الزَّ الصَّ

ُ َعْنُكْم َوعَ ":  ونحو قوله  ،( 13:  58\ 105ـ)ه  "تَْعَملُونَ  ُكْم ِمئَةٌ َصابَِرةٌ  ِلَم أَنَّ فِيُكْم َضْعفاا فَإِْن يَُكْن ِمنْ اآْلََن َخفََّف َّللاَّ

ابِِرينَ يَْغِلبُوا ِمائَتَْيِن   ُ َمَع الصَّ ِ َوَّللاَّ   صلَّى ونحو قوله    ،(66:  8\ 88)هـ  "َوإِْن يَُكْن ِمْنُكْم أَْلٌف يَْغِلبُوا أَْلفَْيِن بِإِْذِن َّللاَّ

 ا. القبور أال فزوروها وال تقولوا هجرا كنت نهيتكم عن زيارة  وسلَّمهللا عليه 

 ر منهما.ين والمتأخ ِ النَّصم من إجماع من األمة في أي عصر من عصورها على تعيين المتقد ِ ن ينعقد ثانيها أ

بق على  للسَّ ين المتعارضين  النَّصتعيين أحد    حابة ما يفيد الصَّ ثالثها أن يرد من طريق صحيحة عن أحد من  

زلت هذه اآلية قبل تلك اآلية أو يقول نزلت راخي عنه كأن يقول نزلت هذه اآلية بعد تلك اآلية أو نالتَّ اآلخر أو  

 ا تأخرها عنها.تعارضها أو كان معروفا الَّتِي ا سبق نزول اآلية ا وكان معروفا هذه عام كذ 

 اد عليها وسائل ال يمكن االعتمب( 

 اسخ والمنسوخ: النَّ ال يمكن اإلعتماد على ما يلي لمعرفة  بأنَّهرقاني  الزَّ يرى 

ا في حابي صادرا الصَّ لجواز أن يكون    النَّسخ على  ينهض دليالا   وذاك منسوخ فالحابي هذا ناسخ  الصَّ قول   -

 حق.الالَّ ابق وال عين السَّ ذلك عن اجتهاد أخطأ فيه فلم يصب فيه عين 

ةاجتهاده ليس بغير سند ألن مجتهد من اجتهاد ال -  . حجَّ

رقول ال -  هذا ناسخ أو منسوخ من غير دليل ألن كالمه ليس بدليل.  ُمفَس ِ

 زول.ين قبل اآلخر في المصحف ألن ترتيب المصحف ليس على ترتيب النُّ النَّصوت أحد ب ث -
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غير عن  الصَّ خر حديث  يحكم بتأص اآلخر فالللنَّ اوي الرَّ حابة دون الصَّ ويين من أحداث اأن يكون أحد الرَّ  -

يكون   أن  الكبير لجواز  تقدَّ الصَّ حديث  المنسوخ عمن  يغير قد روى  أن  الكبير  مت صحبته ولجوز  سمع 

اغير منه المنسوخ  الصَّ بعد أن يسمع    وسلَّمهللا عليه    صلَّىسول  الرَّ اسخ من  النَّ  إحالة على زمن مضى    إمَّ

 وخ كليهما. اسخ والمنسالنَّ ر تشريع ا لتأخُّ وإمَّ 

عنه  رحكم بأن ما رواه سابق اإلسالم منسوخ وما رواه المتأخ ِ ويين أسلم قبل اآلخر فال يُ اأن يكون أحد الرَّ  -

 .1ناسخ لجواز أن يكون الواقع عكس ذلك

نا عرض ي. لذلك يجب عليالتَّاريخ  لتَّسلسلاب   ني بغير مرتَّ   لسُّنَّة اوفصيالت واإلحتياطات نابعة من كون القرآن  التَّ هذه  

 فصيل. التَّ قطة ببعض هذه النُّ 

 يالت اريخ لت سلسلاباا بالقرآن ليس مرت  ( 3

 لها سور القرآن وفقاا لطوجمع أ( 

: 13\ 96هـ ويعتقد المسلمون أن أصل القرآن هو أم الكتاب )  .سورة  114القرآن المتداول بين المسلمين  ن  يتضمَّ 

نزل بعد ذلك   ثُمَّ ،  واحدةا   ليلة القدر جملةا   النَّبِينزل على  القرآن  (، وأن  22:  85\ 27م( في لوح محفوظ عند هللا )39

يمن  الزَّ سورة نزلت في    86اث، منها  ائع واألحد ، حسب الوقاقا نزل مفرَّ   أنَّهُ أي    اما منجَّ  سورة نزلت   28، ومنها  المك ِ

عت وفقاا لطولها مع استثناءات م ِ ن أيدينا جُ ي بالَّتِي  أن سور القرآن    إال  .  للمدينة  النَّبِي من المدني، أي بعد هجرة  الزَّ في  

ل و. وال يتضمن القرآن إشارة إلى تاريخ نزنيَّةد مأقحم فيها آيات    يَّةسورة مك  35كما أن    وليس وفقاا لتاريخ نزولها،

د   النَّبِيلم يورد شيء عن    أنَّهُ كل آية وكل سورة، كما   شكلة مع  هنا تكمن المو  .2زول في شأن تحديد زمن النُّ   ُمَحمَّ

 نها القرآن.يتضمَّ الَّتِي  ظم المتناقضة النُّ 

لن في تحديد يالعلماء المسلمعدم إت  فاق ب(   زل وآخر ما ن  أو 

لفي تحديد    َحتَّى  ُمتَّفقينالعلماء المسلمون أنفسهم غير   د ما نزل على    أوَّ لسيرته يثق من أن    ئ. فقارُمَحمَّ ما نزل   أوَّ

بِاْسِم َرب َِك  تِي  الَّ من القرآن هو سورة العلق و ان هذه السُّورة لم   إال  (.  1:  96\ 1مالَِّذي َخلََق" )تبدأ كما يلي: "اْقَرأْ 

ل ينقل عن جابر أن   السُّيُّوطيواحدة. و ةمرَّ تنزل كلها    تبدأ كما يلي: "يَاالَّتِي ما نزل من القرآن سورة المدثر و  أوَّ

ل، وهي (1:  74\ 4م أَيَُّها اْلُمدَّث ُِر" )  . 3سورة نزلت كاملة  أوَّ

فهذه اآليات   ينقل عن ثقات آراءا متضاربة.  السُّيُّوطيفيما يخص آخر ما نزل من القرآن. فونفس المشكلة نجدها  

 خر ما نزل: يعتبرها بعضهم آ

ُ يُْفتِيُكْم فِي اْلَكاَللَة ) -  ( 176:  4\ 92هـيَْستَْفتُونََك قُِل َّللاَّ

ِ تبدأ كما يلي: بَرَ الَّتِي سورة براءة و -  ( 1: 9\113)هـ لَِّذيَن َعاَهْدتُْم ِمَن اْلُمْشِرِكيَن َوَرُسوِلِه إِلَى ااَءة ِمَن َّللاَّ

بَا إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن  أَيَُّهابا: يَا آية الر ِ  - َ َوذَُروا َما بَِقَى ِمَن الر ِ  ( 278:  2\ 87)هـ الَِّذيَن آََمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

ا تُْرَجعُونَ  - ِ ثُمَّ تُ َواتَّقُوا يَْوما  ( 281: 2\ 87هـُكلُّ نَْفس  َما َكَسبَْت َوُهْم اَل يُْظلَُموَن ) َوفَّى  فِيِه إِلَى َّللاَّ

ى فَاْكتُبُوهُ )َها الَّ يَا أَيُّ  -  ( 282:  2\ 87هـِذيَن آََمنُوا إِذَا تَدَايَْنتُْم بِدَْين  إِلَى أََجل  ُمَسم 

ْسبَِي  لَْيُكْم بِاْلُمْؤِمنِيَن َرُؤوٌف َرِحيٌم. فَإِْن تََولَّْوا فَقُْل حَ يٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحِريٌص عَ لَقَْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن أَْنفُِسُكْم َعزِ  -

ُ اَل إِلَهَ إِالَّ ُهَو َعلَْيِه تََوكَّْلُت َوُهَو َربُّ   ( 129-128: 9\ 113)هـاْلعَْرِش اْلعَِظيِم  َّللاَّ

ِ َواْلفَتُْح  ذَا َجاَء نَصْ تبدأ كما يلي: إِ الَّتِي  ر النَّصسورة  -  ( 1: 110\ 114)هـُر َّللاَّ

ا َواَل يُْشِرْك  َما إِلَُهُكْم إِلَهٌ َواِحدٌ فََمْن َكاَن يَْرُجوا لِ قُْل إِنََّما أَنَا بََشٌر ِمثْلُُكْم يُوحي إِلَيَّ أَنَّ  - قَاَء َرب ِِه فَْليَْعَمْل َعَمالا َصاِلحا

 ( 110:  18\ 69مأََحداا ) بِِعبَادَة َرب ِهِ 

 
رقاني، ص  1  )نسخة وورد(. 151-150الزَّ

ي والمدني في عيون المستشرقين، ص  2  6-5العيص: علم المك ِ

 .41-40لكريم، ص ؛ صبيح: بحث جديد عن القرآن ا 77-73، ص 1السُّيُّوطي: اإلتقان، جزء  3
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 َواْحُصُروُهْم َواْقعُدُوا لَُهْم ُكلَّ َمْرَصد  فَإِْن فَإِذَا اْنَسلََخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجْدتُُموُهْم َوُخذُوُهمْ  -

َكاة فََخلُّوا َسبِيلَُهْم إِنَّ تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّاَلة َوآَتَُوا ال َ َغفُ زَّ  .1( 5: 9\ 113هـ وٌر َرِحيٌم ) َّللاَّ

 رتيب الحالي للقرآن؟ الت  ر من قر  ج( 

ل، هو توقيفي، أي أن  وزال يلتزم تاريخ النُّ  الَّذيكل الحالي، الشَّ  يعتقد بعض الكتاب المسلمين أن ترتيب القرآن في

د   النَّبِي . لسَُّوروترتيب ا  لسَُّوراآليات داخل اترتيب  ق بين  ائد يفر ِ السَّ أي  الرَّ ه بتعليم من المالك جبريل. ولكن  أقرَّ   ُمَحمَّ

. ويقول كمال 2السُّيُّوطي فاقي، على ما يقول  ت ِ ا  لسَُّورفترتيب اآليات توقيفي بينما يرى جمهور العلماء أن ترتيب ا

ا  ريف فقد ادُّ الشَّ رتيب بين سور المصحف  التَّ ا  يعي: "أمَّ الحيدري الش ِ  قد حصل   ترتيب وحياني توقيفي  أنَّهُ عي أيضا

عليه؛   يَّةوالفقه  ةيَّ جاه ال يجر نفعاا أو فائدة؛ لعدم ترتب اآلثار المعرفسول األكرم، وتفصيل الكالم في هذا االت ِ الرَّ من  

الا كالم ال أساس له، إذ ان معرفة ما نزل  ال  هذا. ورها غير مضر  في المقام بشيء"ورة وتأخُّ م السُّ الن تقدُّ   وما  أوَّ

، يضيف الحيدري: لسَُّوراسخ والمنسوخ. وفيما يخص ترتيب اآليات داخل االنَّ ري لمعرفة  نزل الحقاا أمر ضرو

الموجود  القرآن  بأن  ترتيبها الرَّ بأيدينا قد جمع في عهد    "المعتقد  آيات كل سورة من سوره قد جرى  سول وأن 

 .3ه العام من علماء المدرستين" رتيب، وهذا ما يذهب إليه االتجاالتَّ سول ولم يقع فيه أي اختالف في الرَّ بإشراف 

اآلن على   َحتَّىن االهتداء  يمك  "ال  بأنَّهيضيف    لكنَّهب آيات القرآن توقيفي وأي القائل إن ترتيالرَّ ويأخذ صبيح ب

رتيب أو أن الوحي التزمها في إرشاده إلى هذا التَّ نة تقول إن رسول هللا سار عليها في ة معيَّ الجزم واليقين إلى خطَّ 

. فاآليات  مدنيَّةف  20و  11و  10اآليات    إال    يَّةورة مك(. فهذه السُّ 73\ 3. ويضرب مثالا سورة المزمل )4يب" ترالتَّ 

ا متَّ ع  سعالت ِ  . غير أن اآلية العشرين األخيرة شرة األولى تلتزم فواصالا واحدة تقريباا ونغما صالا وموضوعاا متسلسالا

ا وموضوعاا. فهذ تغيَّ   -  مدنيَّةوهي    - ألحقت بسورة آياتها قصيرة. فما الَّتِي  األطول  ه اآلية تعد من اآليات  رت نغما

 ب صبيح: ورة؟ يجيوجه إضافة هذه اآلية إلى هذه السُّ 

السُّ للرَّ ال سبيل   إنها إرادة إلهد على هذا  نقول  اقتضت هذا الوضع لهذه اآلية ولغيرها من    يَّةؤال. وغاية ما 

ر حكمة رد عن رسول هللا وال صحابته قول يفس ِ وقفنا نحن هنا. ولم ي  يمكن أن يقف عندها كما  الَّتِياآليات  

عليه    النَّبِير وثبت أن جبريل كان يرشد قطة، اكتفاءا بما تقرَّ ه النُّ رتيب. كما أن العلماء تحاشوا البحث في هذ التَّ 

 .5ره لهاقرَّ  الَّذيلموضع اب والمسلمين بأن تكون اآلية في ايأمر الكتَّ  النَّبِيرتيب فكان التَّ الم إلى السَّ 

". يَّةات "إنها إرادة إلهجوء إلى الغيبيَّ آياتها قصيرة باللُّ   يَّةطويلة ضمن سورة مك  مدنيَّةنا موقع آية  ُمَؤل ِف ر  وهكذا يبر ِ 

تحاول  ي  الَّتِ ، وال سبيل إلى األخذ باألقوال  يَّةجنة العثماناللَّ "باجتهاد    بأنَّه، يرى صبيح  لسَُّوروفيما يخص ترتيب ا

قال إن هذه    هُ نَّ أ  النَّبِيقد يكون عرف عن    أنَّهُ ؤخذ به هو  رتيب إلى أمر رسول هللا. وكل ما يمكن أن يُ التَّ أن تسند هذا  

ا معينة، أمَّ السُّ   .6" اإلسالم من بعدهة ه فقد تركه الجتهاد أمَّ ا ترتيب القرآن كل ِ ورة قبل تلك وعين سورا

 للقرآن؟  رتيب الحاليالت  ما هو سبب د( 

وقد يكون وضع  ب.  رتيالتَّ ي. وال نعرف األسباب وراء هذا  التَّاريخ   لتَّسلسلباا وفقاا لكما قلنا، القرآن الحالي ليس مرتَّ 

لها لتسيير شؤونها.   سالميَّة ولة اإلالدَّ حاجة  لابع القانوني في بداية القرآن بعد الفاتحة  الطَّ ويلة ذات  الطَّ   مدنيَّةال  لسَُّورا

رتيب التَّ حابة كانوا يمتلكون مصاحف ذات ترتيب مختلف عن  الصَّ إلى أن بعض    سالميَّةير المصادر اإلهذا وتش

حديد. ويذكر التَّ ، ولكن ال نعرف مصيره ب7ي ريخالتَّا  لتَّسلسلحفاا مرتباا وفقاا لمام علي كان يمتلك مصالحالي، وأن اإل

قد سقط منه   في زماننا عند أبي يعلى حمزة الحسني مصحفاا( في الفهرست: "رأيت أنا  995ديم )توفى عام النَّ ابن  

 
 . 62-61. صبيح: بحث جديد عن القرآن الكريم، ص 86-81، ص 1السُّيُّوطي: اإلتقان، جزء  1

 .170، ص 1السُّيُّوطي: اإلتقان، جزء  2

 الحيدري: تعارض األدلة  3

 .214صبيح: بحث جديد عن القرآن الكريم، ص  4

 .215-214نفس المصدر، ص  5

 . وأنظر رأياا مخالفاا في مقال طه: ترتيب سور القرآن دراسة تحليليَّة 217نفس المصدر، ص  6

 .195و 171، ص 1السُّيُّوطي: اإلتقان، جزء  7
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. ولكن  1من ذلك المصحف"   لسَُّور ن وهذا ترتيب اامالزَّ أوراق بخط علي بن أبي طالب يتوارثه بنو حسن على مر  

عقوبي رتيب في تاريخ اليالتَّ . غير أننا نجد هذا  رلسُّوَ م عن ترتيب اتتكلَّ الَّتِي  قدت صفحات الفهرست  يا لألسف فُ 

. وال  فقاا عليه في القرون األولى من اإلسالمرتيب الحالي للقرآن لم يكن متَّ التَّ . وهذا يعني ان  2( 978)توفي عام  

 . محمد  النَّبِيمن ا كان توقيفي   لسَُّوررتيب الحالي لالتَّ المختلفة لو أن  يمكن تفسير وجود مثل هذه المصاحف

الحالي لسور القرآن، ال شيء يمنع عقائدياا من الوصول إلى إجماع   يب رت التَّ ورغم اجماع المسلمين اليوم على  

ة للقرآن خاص   يَّةعلى األقل ال شيء يمنع من إعداد طبعة عرب مخالف ما دام أن ذلك ال يمس بمضمون القرآن، أو

النُّ  ابالباحثين وفقاا لترتيب  الفقهاء المسلمين جميعاا اهتمُّ   زول، علما ابأن   مدنيَّة وال  يَّةالمك ِ واآليات    رلسُّوَ وا بمعرفة 

على ترتيب واحد، وقد   ُمتَّفقينم غير  لكنَّهاسخة والمنسوخة. والنَّ وتسلسل نزولها، لمعرفة مراحل الوحي واآليات  

ا فيما بينهم  . يَّةالتَّاريخ. وقد يكون من المستحيل الوصول إلى ترتيب يتفق مع الحقيقة  3اختلف المستشرقون أيضا

يعلى تقسيم القرآن إلى    نفقو ُمتَّ م  لكنَّه و نزل بعد الهجرة( مع   أنَّهُ نزل قبل الهجرة( ومدني )بمعنى    أنَّهُ )بمعنى    مك ِ

يهم في تحديد ما هو اختالف  وما هو مدني.  مك ِ

 ي للقرآن؟ الت اريخ لت سلسلاكيف يمكن معرفة ( 4

 ي الت اريخسلسل الت  وسائل لمعرفة أ( 

ه لم يرد ابعين في ذلك ألنَّ التَّ حابة والصَّ بما ورد عن    إال  ي والمدني  المك ِ يل إلى معرفة  يرى علماء اإلسالم أن "ال سب

ي والمدني. وذلك ألن المسلمين في زمانه لم يكونوا في حاجة إلى هذا البيان كيف وهم يشاهدون ك ِ بيان للم  النَّبِيعن  

. وهذا الكالم محل نظر إذ 4ليس بعد العيان بيان"و ا.نزيل ويشهدون مكانه وزمانه وأسباب نزوله عيانا التَّ الوحي و

مدوَّ  القرآن  يكن  يتملم  ولم  وفاة    إال  ختمه    ناا  أوَّ فك،  النَّبِيبعد  نزل  ما  يعرفون  وقد وضع يف  نزل الحقاا؟  وما  الا 

رال العرفان  ي والمدني، وهي، نقالا باختصار عن كتاب "مناهل  المك ِ عرف بها  ون والفقهاء عالمات وضوابط يُ ُمفَس ِ

 :5رقاني للزَّ في علوم القرآن" 

ةا وثالثين الثا فظ في القرآن ثاللَّ كر هذا وقد ذُ  يَّة" فهي مككل سورة فيها لفظ "كالَّ  ( 1  في خمس عشرة سورة.   مرَّ

 . يَّةكل سورة فيها سجدة فهي مك  ( 2

لكل سورة في   ( 3 سوى سورة   يَّة( فهي مكلسَُّور اسمى فواتح  عة أو ما يُ ي )أي األحرف المقطَّ هج ِ التَّ ها حروف  أوَّ

 عد خالف.الرَّ هما مدنيتان باإلجماع. وفي البقرة وآل عمران فإنَّ 

 سوى البقرة.  يَّةابقة فهي مك السَّ مم قصص األنبياء واألكل سورة فيها  ( 4

ا.  يَّةكل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مك ( 5  سوى سورة البقرة أيضا

 .6مع بعض االستثناءات  يَّةن آمنوا" فهي مك الَّذي أيُّهااس" وليس فيها "يا النَّ  أيُّهاكل سورة فيها "يا  ( 6

 الا لكثرة فواصله.ي مفصَّ فص ل هو سور القرآن القصيرة، وسم ِ الم. ويَّةكل سورة من المفصل فهي مك ( 7

 . مدنيَّةكل سورة فيها الحدود والفرائض فهي  ( 8

 .مدنيَّةلجهاد فهي كل سورة فيها إذن بالجهاد وبيان ألحكام ا ( 9

 
 https://bit.ly/3gMNS2dابن النَّديم: الفهرست.  1

 154-152، ص 2اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، جزء   2

ا 3 لترتيب سور  الحداد بوضع الئحة  )فؤادقام  إسالميَّة  لعدة مصادر  وفقاا  عباس وجعفر وعكرمة وجابر  \لقرآن  وابن  األزهر 

المستشرقين نولدكه وبالشير )الحداد: القرآن والكتاب، الكتاب الثَّاني، ص    والخازن والطُّبرسي والسُّيُّوطي( مضيفاا إليها ترتيب

وابن عباس في كتاب العزيزي: اإلمام علي أسد اإلسالم  (. ونجد مقارنة بين ترتيب مصاحف علي وأُبي وابن مسعود  298-316

 وقديسه.

رقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن، الجزء األول، ص  4  161الزَّ

ا صبيح: بحث جديد عن القرآن الكريم، ص 163-162صدر السابق، الجزء األول، ص الم 5  .119-118. أنظر أيضا

 170و  1:  4\92هـ  168و  21:  2\87ات المدنيَّة التَّالية جاء فيها "يا أيُّها النَّاس": هـوهناك استثناءات على هذه القاعدة فاآلي 6

 .13: 49\106وهـ 73و 49و 5و 1: 22\103وهـ 174و
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ما   يَّةلعنكبوت مكما عدا سورة العنكبوت. وفي الحقيقة تعتبر سورة ا  مدنيَّةكل سورة فيها ذكر المنافقين فهي   ( 10

 المنافقون. كر فيها ذُ الَّتِي . وهي مدنيَّةها عدا اآليات اإلحدى عشرة األولى منها فإنَّ 

.  1تحديد تسلسل سور وآيات القرآن تحليل أسلوب القرآن ل( على  1930توفي عام    Nöldekeوقد اعتمد نولدكه )

هذا   لمعرفة  محاولة  عمليَّ   لتَّسلسلاوهناك  خالل  حسابمن  األسلوب معقَّ   ةيَّ ات  تحليل  على  ا  أيضا تعتمد  دة 

(stylometry َّولكن ،)  2هذا المنهج الحسابي نا نرى صعوبة بالغة في قبول. 

وايات المتكر   ي رتت ي ة كيفب(   رة؟ب الر  

رة بصور مختلفة في بعض وايات المتكر ِ ب الر ِ يرتتكيف    تكمن في   واآليات   لسَُّورعوبات في ترتيب اإحدى الصُّ 

فهل   .وغيرهمصيل، مثل رواية نوح وإبراهيم ولوط وموسى ويونس ويحيى وعيسى ومريم وصالح وشعيب  افالتَّ 

الر ِ  نزلت متكر ِ هذه  نزلت  وايات  أنها  أم  ةرة  ت  مرَّ تم  بب وجود نسخ متفر ِ كرارها جاء بس واحدة؟ وهل  للقرآن  قة 

ال بعضها لقداستها عند أتباعها؟ أم ا من إهمحف( خوفا يعني ملفاا يجمع الصُّ   الَّذيتي المصحف )وتجميعها بين دفَّ 

د ة كان  نَكتابة اآليات خالل ثالث وعشرين سَ كرار نجم عن طول فترة  الت ِ أن   ل  ويبد ِ ينسى خاللها ما أتى به قبالا    ُمَحمَّ

ليه ويُستدل ع  محمد   كان ينتاب   الَّذي دغي  أعراض صرع الفص الصَّ   من  كرارالت ِ قد يكون  ور؟  ر ويعيد ويكر ِ ويغي ِ 

 بين به.كانت تنتابه أمام المقرَّ الَّتِي  وبات النَّ ته أثناء من هيئ 

 ي الت اريخللقرآن وفقاا للت سلسل  عربي ةعدم وجود طبعة ج( 

ليست هناك طبعة للقرآن   أنَّهُ   إال  ي والمدني،  المك ِ فريق بين  التَّ   يَّةوالفقهاء المسلمين بأهم   ينالد ِ رغم إقرار رجال  

ين في عصرنا القيام بهذا العمل لتسهيل فهم  ُمَؤل ِفبعض ال  . وقد اقترحيالتَّاريخ  لتَّسلسلمرتبة وفقاا ل  ةبيَّ عرغة الباللُّ 

د القرآن، نذكر منهم على سبيل المثال   ونصر حامد أبو زيد )توفي عام   3( 1991أحمد خلف هللا )توفي عام    ُمَحمَّ

. وله 5ول هذا الموضوع في كتاب له حول القرآن ات حصفح  ِعدَّة( 2010س الجابري )توفي عام . وكرَّ 4( 2010

زهر وقد جاء في مجلة األأجزاء.    ةزول" في ثالثفسير الواضح حسب ترتيب النُّ التَّ فهم القرآن الحكيم  نونه "كتاب ع

 ما يلي:  22م مجلد 1950\ 1370ة نَ لشهر رمضان سَ 

ج  درُّ التَّ ه يخالف منهج  نزيل القرآن، ألنَّ دة من تع الفائإن ترتيب القرآن في وضعه الحالي يبلبل األفكار، ويضي ِ 

  يَّة سورة مك  إذا انتقل من  القارئبيعي للفكرة، ألن  الطَّ   لتَّسلسلازول، ويفسد نظام  روعي في النُّ   الَّذيشريعي،  التَّ 

  كان فيه، وصار   الَّذي، اصطدم صدمة عنيفة، وانتقل بدون تمهيد، إلى جو غريب عن الجو  مدنيَّةإلى سورة  

 .6إلى درس في البالغة  يَّةدرس في الحروف األبجد  كذلك ينتقل من

رال  أمنيةزال  توال   من قِبَل لجنة    يالتَّاريخل  سلسالتَّ تتم طبعة القرآن بقه، على أن  ين المسلمين ينتظر من يحق ِ ُمفَك ِ

يننة من رجال  صة مكوَّ متخص ِ  ا في العالم العربي  ها رسمي  يسمح بتداول  َحتَّىصين  والعلماء المسلمين المتخص ِ   الد ِ

 ي.التَّاريخ  لتَّسلسلاللقرآن ب عربيَّة، أخذنا على عاتقنا نشر طبعة يَّةواإلسالمي. وفي انتظار تحقيق هذه األمن 

 رتيب المقترح من األزهرالت  ع طبعتنا تتب د( 

رتيب التَّ بعنا في طبعتنا هذه  ي، اتَّ خاريالتَّ   لتَّسلسلاعلى ترتيب سور وآيات القرآن ب  ُمتَّفقينبما أن المسلمين ذاتهم غير  

. وقد أشارت إلى هذا 1923ت مصحف الملك فؤاد المطبوع في مصر عام  أعدَّ الَّتِي  اقترحته لجنة األزهر    الَّذي

ريف. الشَّ أصدرها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  الَّتِي  ، من بينها تلك  يب طبعات وترجمات كثيرة للقرآنترالتَّ 

 
 .210-58نولدكه: تاريخ القرآن، ص  1

نام صادقي الَّذي يحل ِل  وهذا ما ينتهجه كل من اإليراني مهدي بازرگان واإليراني بهنام صادقي. أنظر في هذا المجال مقال به 2

 Sadeghi: The chronology of the Qurʾān: A stylometric researchويدخل تحسينات على منهج مهدي بازرگان  

program  :ا كتاب  . Walter: Le Coran révélé par la théorie des codes. أنظر أيضا

 .257-245اإلسالميَّة، ص خلف هللا: دراسات في النُّظم والتَّشريعات  3

 أبو زيد: القرآن رتب على مزاج عثمان 4

 . 254-233الجابري: مدخل إلى القرآن الكريم، الجزء األول في التَّعريف بالقرآن، ص  5

 .784دراز: النَّقد الفني لمشروع ترتيب القرآن الكريم حسب نزوله، ص  6
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تويذكر مصح فؤاد  الملك  السُّ ف  اسم  كانت مكحت  إن  بمدنيَّةأم    يَّةورة  لهذا التَّاريخ  لتَّسلسلا، ورقمها  ووفقاا  ي. 

سورة   35أن    إال  نزلت بعد الهجرة.    مدنيَّة سورة    28و )أي نزلت قبل الهجرة(    يَّةسورة مك  86المصحف، هناك  

ترتيب تلك اآليات    صحف المذكور. ونحن لم نقم بتغييرنزلت بعد الهجرة أشار إليها الم  مدنيَّةن آيات  تتضمَّ   يَّةمك

تنشر تلك  بحرف م. وحسب علمنا لم  يَّةالمك ِ ولكن أشرنا إليها بحرف هـ، بينما أشرنا إلى اآليات  لسَُّورضمن تلك ا

ي في المك ِ سم  وضيح، نشير هنا إلى أن القللتَّ واآليات. و  لسَُّوراعتمدت عليها في تصنيف االَّتِي  جنة االعتبارات  اللَّ 

مان وليست  الزَّ طبعتنا هذه هو ما جاء قبل الهجرة، والقسم الهجري )المدني( هو ما جاء بعد الهجرة. فالعبرة في  

 ان.في المك

بع أن  إلى  هنا  اإلنكليز التَّ ض  ونشير  لالتَّاريخ  لتَّسلسلا بعت  اتَّ   يَّةرجمات  اإلنكليزي لسَُّوري  ترجمة  منها  نذكر   ،

 Mirza Abulوترجمة الهندي ميرزا أبو الفضل )  1861( الصَّادرة عام  John Medows Rodwellرودويل ) 

Fazl وترجمة الهندي هاشم أمير   1910( الصَّادرة عام( عليHashim Amir Ali َّالص ) كما 1974عام ادرة ،

قد فعلت   1950و   1949صدرت عامي  الَّتِي    Blachèreللمستشرق بالشير    يَّةرجمة الفرنسللتَّ بعة األولى  الطَّ أن  

بعنا بب. وقد اتَّ السَّ حقة دون إعطاء  الالَّ بعات  الطَّ و  1957رتيب في طبعة عام  التَّ عدل عن هذا    لكنَّهو  ،الشَّيءفس  ن

رجمة. التَّ العربي مقابل    النَّص ، ووضعنا  لسَُّوري لالتَّاريخ   لتَّسلسلا  يَّةواإلنكليز  يَّةواإليطال  يَّةفي ترجماتنا الفرنس

 يومنا هذا.  َحتَّىرتيب التَّ بع هذا تتَّ الَّتِي هذه للقرآن هي الوحيدة   عربيَّةبأن طبعتنا الويمكن القول  

منتظم ومتناسق   لسَُّوري ال يعني أن مضمون هذه ااريخالتَّ   لتَّسلسلاترتيب سور القرآن بوتجدر اإلشارة هنا إلى أن  

، دفعة واحدة، بينما البعض اآلخر تم نزوله على يَّةسالمور نزلت، وفقاا للمصادر اإلتاريخياا وموضوعياا. فهناك سُ 

:  56\46واآليتين   14- 13: 56\ 46بين اآليتين  ة نَمرت سَ  أنَّهُ زول مراحل. فعلى سبيل المثال تذكر كتب أسباب النُّ 

39 -40 . 

يرفض تقسيم القرآن إلى هـ(   ومدني مك  

ييرفض بعض الباحثين الغربيين تقسيم القرآن إلى   ا ويحمل في    مكَّةرون ان قرآن  وهم يعتبومدني.    مك ِ ليس مسالما

ْهِدنَا  : "ا تقولالَّتِي  مييز بين المسلم وغير المسلم. ويعطون مثاالا على ذلك سورة الفاتحة  التَّ اته بذور العنف وطيَّ 

َراَط اْلُمْستَِقيَم. ِصَراَط الَِّذيَن أَْنعَْمَت َعلَْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهمْ  ال ِيَن" الص ِ ة يَّ ب . فوفقاا للغال(7- 6:  1\ 5)م   َواَل الضَّ

ا المصادر  من  "يَّةيع والش ِ   يَّةنلسُّ العظمى  تشير عبارة  المسلمين، وعبارالَّذي،  إلى  أنعمت عليهم"  "المغضوب ن  ة 

وعلى   د مَّ ُمحَ بي  للنَّ ارى. وهذه المصادر تعتمد على حديث ينسب  النَّصالين" إلى  الضَّ رة "عليهم" إلى اليهود، وعبا

كثيرة تفرق بين المسلمين   يَّة ارى واليهود. وهناك آيات مكالنَّص. وهذا تحريض على البغض تجاه  1يَّة آيات قرآن

ت ديانة  على أساسه إنشاء مجتمع المواطنة المبني على المساواة مهما كانوالكافرين. وهو تفريق بغيض ال يمكن  

ا. وي ليس كلُّ ك ِ الماألفراد. وهذا االحتجاج مشروع. فالقرآن  وائب. ولكن يمكن القول الشَّ ال بد من تنقيته من  ه مسالما

نتجت الَّتِي  رور  ن كثير من الشُّ لألمام لتخليص المجتمع اإلسالمي م  يَّةبأن إلغاء قرآن وإسالم المدينة خطوة إيجاب 

 ما زلنا نعاني منها اليوم. الَّتِي عنه و

 مدالقرآن ومح تاريخي ةساؤل حول الت  و( 

قسيم يعني  التَّ وقرآن نزل في المدينة. فهذا    مكَّةيتعلق فيما إذا كان هناك فعالا قرآن نزل في    يَّةاالعتراض األكثر أهم

د حَ مُ  يَّةمرتبط بشخص النَّص ان هذا  ا ما بالمسالمة يمكن وصفها نوعا الَّتِي قبل الهجرة )و مكَّةومرحلتي حياته في  مَّ

يمكن وصفها بالعنيفة وذات طابع تشريعي(. ولكن هناك الَّتِي  المدينة )ود الهجرة في  وذات طابع أخالقي( وحياته بع

د شك في ذلك. فقد يكون القرآن    لسَُّوراووعصور مختلفة.    ا من أوساطكرار مرارا تجميع قصاصات يشوبها الت ِ   مجرَّ

ورة ضمن السُّ   َحتَّىختالف بائن  تختلف اختالفاا شاسعاا بين بعضها البعض فيما يخص اإلنشاء والمضمون، وهذا اال

، وهو مدنيَّةأو المرحلة ال  يَّةالمك ِ نة تنتمي إلى المرحلة  تؤكد بأن سورة أو آية معيَّ   يَّةالواحدة. وليس هناك دالئل قطع

 ترف به الفقهاء المسلمون ذاتهم. ويقول سليمان بشير: أمر يع

ا ما ادَّ متأخ ِ األحداث ال  وافق بين المضمون القرآني وبعض للتَّ هناك أصداء ورواسب   عت أكثر  رة ]...[ وكثيرا

  حكيم عن حق التَّ بهذه اآلية أو تلك. فقد روي أن عمر وبن العاص دافع عند    يَّةمن فرقة متصارعة أنها المعن

 
 .e de la haineLa Fatiha ou la culturأنظر كتابنا بالفرنسيَّة  1
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ا ]عثمان[ 33:  17\ 50هـ األخذ بثأر عثمان وقرأ على ابي موسى االشعري اآلية    معاوية في : "َوَمْن قُتَِل َمْظلُوما

ا" ]...[  قَْد َجعَْلنَا ِلَوِلي ِِه ]معاوية[  فَ  اُسْلَطاناا فاََل يُْسِرْف فِي اْلقَتِْل إِنَّهُ َكاَن َمْنُصورا ر عن إيراد فلم تتأخَّ   لسُّنَّةا  وأمَّ

 . 1سول الرَّ ت فيها أمور حدثت بعد وفاة رَ كِ فضل أبي بكر وعمر وذُ يات نزلت في آ

الَّتِي   يَّةقعة الجغرافتبريرات. أضف إلى ذلك أن هناك من يشك في الرُّ قاا كت الحعَ ِض وهذا يعني أن تلك اآليات وُ 

د يرتبط بها القرآن )أي الحجاز(، ال بل في وجود   القرآني منتوج   النَّص . فقد يكون  ةتاريخيَّ   يَّةذاته كشخص  ُمَحمَّ

ائد السَّ تلك المنطقة بينما الخط    في  ائد السَّ رة من القرآن كتبت بالخط العربي  المتوف ِ ام ألن المخطوطات  الشَّ منطقة  

. كما 2اكتشفت هناك، وليس لدينا أي مخطوط قرآني بذاك الخط الَّتِي  قوش  نه النُّ في الحجاز هو خط المسند، كما تبي ِ 

د حَ مُ . و3ابع السَّ في القرن    سالميَّةرها المصادر اإلكما تصو ِ   يَّةكانت مدينة تجار   مكَّة ليست هناك دالئل على أن    هُ نَّ إ  مَّ

  40:  33\ 90وهـ  144: 3\ 89هـ الية  التَّ   مدنيَّةفي اآليات ال  إال  مختلقة. فالقرآن لم يذكر اسمه    يَّةذاته قد يكون شخص

ت(، بينما ذكر اسم الالَّ اسمه الحقيقي )فاسمه الحقيقي هو قثم بن عبد  ليس    ، وهو294:  48\ 111وهـ  2:  47\95وهـ 

ة  136موسى   ة  25عيسى    واسم  مرَّ ة  11و  مرَّ (. مدنيَّةال  لسَُّورفي ا  إال  لم تأت كلمة المسيح    أنَّهُ بلقب المسيح )الحظ    مرَّ

د وفاة    المكتوبة تعود إلى قرابة قرنين بعد   سالميَّةاإل  يَّة التَّاريخوالمصادر   ق من حقُّ التَّ ( وال يمكن  632)عام    ُمَحمَّ

ةِص مدى   ي عام ، توف ِ يَّةبوالنَّ يرة  الس ِ   ُمَؤل ِفن هشام،  تلك المصادر. وكذلك األمر فيما يخص كتب الحديث. فاب  حَّ

د ، ويعتقد أن كتابه  833 بخاري، . وال768ي ابن إسحاق عام  فقدت، وقد توف ِ الَّتِي  اختصار لسيرة ابن إسحاق    مجرَّ

 . ويقول سليمان بشير في هذا الخصوص: 870ي عام  هير، توف ِ الشَّ حيح الصَّ صاحب 

ل فترة عبد الملك بن مروان، فأقدم المساجد ري ملموس على وجود اإلسالم قبال يوجد أي دليل تاريخي أو أث

القرآن ال يشذ عن   َحتَّىالفترة. و قة في أوراق البردي تعود إلى تلكواإلشارات المتفر ِ   يَّةقد النَّ ش واآلثار قووالنُّ 

لهذه القاعدة. و للهجري األبع األخير من القرن ادليل ثابت على وجوده يعود إلى الرُّ   أوَّ أواخر القرن    -  وَّ

ي المعروف  التَّاريختنسب القرآن إلى إطاره  الَّتِي    يَّةفوالشَّ واية  وجود الر ِ ق من  ابع. كما اننا ال نتحقَّ السَّ الميالدي  

 . 5امن الثَّ منتصف القرن الميالدي  -  يَّةولة األموالدَّ مع نهاية  إال  

 ؟ ييخالت ارما فائدة طباعة القرآن بالت سلسل ز( 

القرآن   كان  وإذا  تسلسل  هناك  يكن  لم  د إذا  متناثرة  مجرَّ قصاصات  بالتَّسلسل  ،تجميع  القرآن  طباعة  فائدة  فما 

يُ   ةيَّ عرب ؟ يكمن الجواب في كون طبعتي الي التَّاريخ إلى  ع عليه المسلمون في أن القرآن ينقسم  جمِ للقرآن تتبع ما 

يقسمين، قسم  م القرآن  شاسعاا بين القسمين. فأنا لم وقسم مدني، وأن هناك تبايناا  مك ِ أخترع شيئاا من عندي، بل أقس ِ

ي اختالف هام هو أن ِ وم مع  رة اليوفقاا لما يقترحه األزهر ذاته وما هو مذكور في جميع المصاحف المطبوعة المتوف ِ 

( بل قمت بترتيب تلك   يَّةعود والسُّ   يَّةبعات المصرالطَّ في  ي )كما  التَّاريخ   لتَّسلسلاورة ب ال أكتفي بذكر رقم السُّ  مثالا

. ة نيَّ مد ور  وبسُ   يَّة ور مكيمكن وصفها بُس الَّتِي    لسَُّوريظهر للعيان ما هي ا  َحتَّىبعات  الطَّ وفقاا لما تقوله هذه    لسَُّورا

صوص النُّ ومصادر    يَّةغووالمنسوخ واألخطاء اللُّ اسخ  النَّ بعة إشارة إلى القراءات المختلفة والطَّ وقد أضفت إلى هذه  

ص القرآني غير منقوط وغير مشكول كما نجده في مخطوطات القرآن المتوفرة النَّ   للقارئكما أني أقدم  .  يَّةالقرآن

المعطيات   يَّةاء المسلمين تكون المشكلة فيهم ال في عملي، وهذا ال ينقص من أهم اليوم. فإذا ثبَُت بطالن تقسيم الفقه

ر في أي طبعة أو ترجمة للقرآن. وأنا اعتبر ان إعادة ترتيب القرآن ال تتوفَّ الَّتِي  أضفتها إلى طبعتي والَّتِي  األخرى  

ي المشاكل تخط ِ   يَّةفكير في كيفالتَّ مين اليه وي سوف يساهم في فهم أفضل للقرآن وإعادة نظرة المسلالتَّاريخ   لتَّسلسلاب

 ه. مُ ظُ بها نُ تسب ِ الَّتِي 

 
 .64-63بشير: مقدمة في التَّاريخ اآلخر، ص  1

يقول جعيط: ال يم6-5ص    Kerr: Aramaisms in the Qur'an and their significanceأنظر   2 االعتماد على  .  كن 

ا من الفترة المد نيَّة. . . مع هذا يجب تجنب  السيرة وحدها وال يمكن االعتماد عليها إال قليالا فيما يمس أغلب الفترة المكيَّة وقسما

ديَّة، ص   (.28-27التَّشكيك المطلق فيها ألن األساسي من األحداث واألسماء موجود في طياتها )جعيط: تاريخيَّة الدَّعوة الُمَحمَّ

هو إسم   96:  3\89، وهناك من يعتقد أن بكة الَّتي تذكرها اآلية هـ24:  48\111لم يذكر القرآن مكَّة بهذا اإلسم إال في اآلية هـ 3

 من أسماء مكَّة. 

ا ?Spencer: Did Muhammad exist. ومختصر الجدل حول هذا الموضوع في كتاب  Kalischانظر مقال   4 . أنظر أيضا

 . Jansen: Mohammed. Eine Biographieكتاب 

 .8بشير: مقدمة في التَّاريخ اآلخر، ص  5
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 ي ريخالت ا لت سلسلا جدول سور القرآن ب ( 5

ا يبي ِ نعطي هنا جدوالا ملخَّ  ( وبالشير 1930ي عام  توف ِ   Nöldekeي وفقاا لألزهر ونولدكه ) التَّاريخ  لتَّسلسلان  صا

(Blachère   ِ فضالا ع1973ي عام  توف ،)  لسَُّورتحديد ارتيب االعتيادي وفقاا لمصحف عثمان. وقد اعتمدنا في  التَّ ن 

الملك  ةمدنيَّ )ال  يَّةوالهجر   يَّةالمك ِ واآليات   على مصحف  سُ 19231لعام    فؤاد (  فهكذا  هي  .  البقرة  في  الثَّ ورة  انية 

بينما رقمها   آياتها  التَّاريخ   لتَّسلسلاب  87مصحف عثمان،  وفقاا لألزهر وعدد   (. مدنيَّة)  يَّة، جميعها هجر 286ي 

يَّة،   35موجودة في    ة يَّ مدنُمْصَحف الملك فؤاد يذكر تحت عناوين سورة القُْرآن أن آيات    أنَّ وأشير هنا إلى   سورة َمك ِ

،  دون َمْعِرفَة السَّبب. وتظهر هذه اإلشارات في ِعدَّة طبعات وترجمات للقُْرآن، لكن الطَّْبعَات الجديدة تميل إلى حذفها

تَُشو ِ   َحتَّىُربََّما   الال  وطبعتي  للقُْرآن  ترجماتي  في  منها  كل  إلى  أشرت  وقد  اء.  القُرَّ   لتَّسلسل باللقُْرآن    عربيَّةش 

 ي، كما في هذا الجدول.التَّاريخ

 تسلسل

 نولدكه 

 تسلسل

 بالشير 

تسلسل 

 مان عث

عدد  زمنها واإلستثناء 

 اآليات 

 لتَّسلسلا ورة السُّ اسم 

 ي التَّاريخ

 لألزهر ي وفقاا المك ِ آن قرال   

 1 العلق 19   يَّةمك 96 32، 1 1

 2 القلم 52 50- 48و  33- 17عدا  يَّةمك 68 51 18

 3 المزمل 20 20و  11و  10عدا  يَّةمك 73 34 23

 4 المدثر 56   يَّةمك 74 36، 2 2

 5 الفاتحة    7   يَّةمك 1 46 48

 6 المسد 5   يَّةمك 111 37 3

 7 كوير التَّ  29   يَّةمك 81 18 27

 8 األعلى  19   يَّةمك 87 16 19

 9 يلاللَّ  21   يَّةمك 92 14 10

 10 الفجر 30   يَّةمك 89 42 35

 11 حىالضُّ  11   يَّةمك 93 4 13

 12 رحالشَّ  8   يَّةمك 94 5 12

 13 العصر 3   يَّةمك 103 6 21

 14 العاديات  11   يَّةمك 100 13 30

 15 الكوثر  3   يَّةمك 108 38 5

 16 كاثر التَّ  8   يَّةمك 102 31 8

 17 الماعون  7 7- 4عدا  يَّةمك 107 8 3

 18 الكافرون  6   يَّةمك 109 45 45

 
 http://goo.gl/Uwl3Twتجدون نسخة منه هنا:  1
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 19 الفيل 5   يَّةمك 105 41 9

 20 الفلق 5   يَّةمك 113 47 46

 21 اس النَّ  6   يَّةمك   114 48 47

 22 اإلخالص  4   يَّةمك 112 44 44

 23 جم النَّ  62 32عدا  يَّةمك 53 30 28

 24 عبس  42   يَّةمك 80 17 17

 25 القدر 5   يَّةمك 97 29 14

 26 مسالشَّ  15   يَّةمك 91 7 16

 27 البروج  22   يَّةمك 85 43 22

 28 ين الت ِ  8   يَّةمك 95 10 20

 29 قريش 4   يَّةمك 106 3 4

 30 القارعة   11   يَّةمك 101 12 24

 31 القيامة   40   يَّةمك 75 27 36

 32 الهمزة  9   يَّةمك 104 39 6

 33 المرسالت 50 48عدا  يَّةمك 77 25 32

 34 ق 45 38عدا  يَّةمك 50 56 54

 35 البلد  20   يَّةمك 90 40 11

 36 ارقالطَّ  17   يَّةمك 86 9 15

 37 القمر 55 46- 44عدا  يَّةمك 54 50 49

 38 ص  88   يَّةمك 38 61 59

 39 األعراف  206 170-163عدا  يَّةمك 7 89 87

 40 الجن  28   يَّةمك 72 64 62

 41 يس  83 45عدا  يَّةمك 36 62 60

 42 الفرقان  77 70- 68عدا  يَّةمك 25 68 66

 43 فاطر 45   يَّةمك 35 88 86

 44 مريم  98 71و  58عدا  يَّةمك 19 60 58

 45 طه 135 131و  130عدا  يَّةمك 20 57 55

 46 الواقعة  96 82و  81عدا  يَّةمك 56 23 41

 47 عراء الشُّ  227 227- 224و  197عدا  يَّةمك 26 58 56
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 48 ملالنَّ  93   يَّةمك 27 69 68

 49 القصص  88 55- 52عدا  يَّةكم 28 81 79

 57و  33و   32و   26عدا    يَّةمك 17 74 67

 80- 73و

 50 اإلسراء 111

 51 يونس  109 96-94و  40عدا  يَّةمك 10 86 84

 52 هود  123 114و  17و  12ا عد  يَّةمك 11 77 75

 53 يوسف  111 7و  3- 1عدا  يَّةمك 12 79 77

 54 الحجر   99 87عدا  يَّةمك 15 59 57

 93و  91و   23و   20عدا    يَّةمك 6 91 89

 153-151و  141و  114و

 55 األنعام  165

 56 افات الصَّ  182   يَّةمك 37 52 50

 57 لقمان  34 29- 27عدا  يَّةمك 31 84 82

 58 سبأ  54 6عدا  يَّةكم 34 87 85

 59 مرالزُّ  75 54- 52عدا  يَّةمك 39 82 80

 60 غافر  85 57و  56عدا  يَّةمك 40 80 78

 61 فصلت  54   يَّةمك 41 72 71

 62 ورى الشُّ  53 27و  25- 23عدا  يَّةمك 42 85 82

 63 خرفالزُّ  89 54عدا  يَّةمك 43 63 61

 64 خانالدُّ  59   يَّةمك 44 55 53

 65   يةالجاث 37 14عدا  يَّةمك 45 73 72

 66 األحقاف  35 35و  15و  10عدا  يَّةمك 46 90 88

 67 ت ارياالذَّ  60   يَّةمك 51 49 39

 68   يةالغاش 26   يَّةمك 88 21 34

 69 الكهف 110 101-83و  28عدا  يَّةمك  18 70 69

 70 حلالنَّ  128 128-126عدا  يَّةمك 16 75 73

 71 نوح  28   يَّةمك 71 53 51

 72 إبراهيم  52 29و  28عدا  يَّةمك 14 78 76

 73 األنبياء  112   يَّةمك 21 67 65

 74 منون مؤال 118   يَّةمك 23 66 64

 75 جدة  السَّ  30 20- 16عدا  يَّةمك 32 71 70
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 76 ورالطُّ  49   يَّةمك 52 22 40

 77 الملك  30   يَّةمك 67 65 63

 78 الحاقة  52   يَّةمك 69 24 24

 79 المعارج 44   يَّةمك 70 33 42

 80 بأ النَّ  40   يَّةمك 78 26 33

 81 ازعات النَّ  46   يَّةمك 79 20 31

 82 االنفطار  19   يَّةمك 82 15 26

 83 االنشقاق  25   يَّةمك 84 19 29

 84 وم الرُّ  60   17عدا  يَّةمك  30 76 74

 85 العنكبوت  69 11- 1عدا  يَّةمك  29 83 81

 86 المطففين  36   يَّةمك 83 35 37

 القرآن المدني وفقاا لألزهر    

 87 البقرة  286   يَّةهجر 2 93 91

 88 األنفال  75   يَّةهجر 8 97 95

 89 آل عمران  200   يَّةهجر 3 99 97

 90 األحزاب  73   يَّةهجر 33 105 103

 91 الممتحنة   13   يَّةهجر 60 112 110

 92 ءساالن ِ  176   يَّةهجر 4 102 100

 93 لزلة  الزَّ  8   يَّةهجر 99 11 25

 94 الحديد  29   يَّةهجر 57 101 99

د  38   يَّةهجر 47 98 96  95 ُمَحمَّ

 96 عد الرَّ  43   يَّةهجر 13 92 90

 97 حمن الرَّ  78   يَّةهجر 55 28 43

 98 اإلنسان  31   يَّةهجر 76 كررة م34 52

 99 القالطَّ  12   يَّةهجر 65 103 101

 100 البينة   8   يَّةهجر 98 94 92

 101 الحشر 24   يَّةهجر 59 104 102

 102 ور النُّ  64   يَّةهجر 24 107 105

 103 الحج  78   يَّةرجه 22 109 107
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 104 المنافقون  11   يَّةهجر 63 106 104

 105 المجادلة  22   يَّةهجر 58 108 106

 106 الحجرات  18   يَّةهجر 49 114 112

 107 حريم التَّ  12   ةيَّ هجر 66 111 109

 108 غابن التَّ  18   يَّةهجر 64 95 93

 109 فالصَّ  14   يَّةهجر 61 100 98

 110 الجمعة  11   ةيَّ هجر 62 96 94

 111 الفتح  29   يَّةهجر 48 110 108

 112 المائدة  120   يَّةهجر 5 116 114

 113 وبة التَّ  129   يَّةهجر 9 115 113

 114 صرالنَّ  3   يَّةهجر 110 113 111

د طه في  نظري ة( 6  الن سخ محمود ُمَحم 

 الن سخ القاعدة األساسي ة في  أ( 

حق ينسخ الحكم السَّابق إذا تعارضا. يقول  النَّسخفي القاعدة األساسيَّة  يأن الحكم الالَّ  بن أبي طالب القيسي:  مك ِ

ه نزل قبل المدني، وهذان األصالن عليهما ي؛ ألنَّ المك ِ إن المدني من اآلي ينسخ المدني الَّذي نزل قبله وينسخ  

ي المك ِ يجوز أن تنسخ ما لم ينزل بعد، واآلية ال  ي المدني؛ ألن  المك ِ وال يجوز أن ينسخ    .كل النَّاسخ والمنسوخ

 .1ي نزل قبلهي  الَّذي نزل قبله كما جاز أن ينسخ المدني  المدني  الَّذ المك ِ ي   المك ِ ويجوز أن ينسخ    .نزل قبل المدني

من   أنَّهُ المصيبة الكبرى في اإلسالم هو   ز ف يمي ِ ظام عنيي إلى نالمك ِ تحول من نظام مسالم ومقبول نوعاا ما في الزَّ

جال والن ِساء، مع عواقب وخيمة لهذا التَّمييز تضعه في تناقض تام مع مبادئ   بين المؤمنين وغير المؤمنين وبين الر ِ

رفي نظر الحقوق اإلنسان. واإلسالم   ايه وليس كما ابتدأ،  ين والفقهاء يُؤَخذ كما انتهى إلُمفَس ِ يعني ان القرآن   ِممَّ

 نهما. بي ظهر تباين  كُلََّما ي المك ِ المدني ينسخ القرآن 

 محمود محمد طه يقلب القاعدة األساسية ب(  

د طه  ولكن بسبب عدم مقدرة    في اإلسالم،ي هو األصل  المك ِ على أن القرآن    2يرتكز كل فكر السُّوداني محمود ُمَحمَّ

بر أن القرآن واإلسالم المدني لم يعودا ي تطبيقه، تم تأخيره واستبداله بالقرآن المدني. فهو يعتالمك ِ النَّاس في العهد  

جوع إلى القرآن  مالئمين للعصر ا سالة اي. ويسم ِ المك ِ لحديث، ويطالب بالرُّ ا ألولى، بينمي قرآن وإسالم المدينة بالر ِ

سالة الثَّانية. وهو يلجأ هنا إلى قراءة مختلفة لآلية هـ  مكَّةي قرآن وإسالم  يسم ِ  "َما نَْنَسْخ ل:  تقوالَّتِي   106:  2\ 87بالر ِ

َ َعلَى ُكل ِ َشْيء  قَِدي صور  ِعدَّةئت في رِ "ننسها" قُ ٌر". فكلمة ِمْن آَيَة  أَْو نُْنِسَها نَأِْت بَِخْير  ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ

َها، نُْنِسَك، نُْنِسَكَها، نَْنَسَها، مع اختالف في المعنى: نَْنَسأَْها، نَْنساَها، تَْنساَها، تَْنسأَها، تُْنسأَها، تُ  ْنساَها، نُْنِسئَها، نُنَس ِ

ل القرآن كلمة النَّسيء بمعنى التَّأخير  د استعمرها. وقؤخ ِ ْخَها، تَْنَسَها. وهو يختار القراءة "ننسئها" بمعنى نتُْنَسَها، نَْنسَ 

ا ِليَُواِطئُوا  في اآلية: "إِنََّما النَِّسيُء ِزيَادَة فِي اْلُكْفِر يَُضلُّ   ُمونَهُ َعاما ا َويَُحر ِ َم   ِعدَّةبِِه الَِّذيَن َكفَُروا يُِحلُّونَهُ َعاما َما َحرَّ

 ُ َم َّللاَّ ُ فَيُِحلُّوا َما َحرَّ ُ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِريَن" )هـ لَُهْم ُسو   ُزي ِنَ َّللاَّ د (. وإن كان محمود ُمحَ 37:  9\ 113ُء أَْعَماِلِهْم َوَّللاَّ مَّ

 
ي: اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص  1  113مك ِ

 Mahmud Muhammad Taha entre le Coran mecquois et leكرسنا كتاب عن هذا المؤلف بالفرنسية والعربيَّة:  2

Coran médinois  ي والقُْرآن الَمدَنِي د طه بين القُْرآن الَمك ِ  ومحمود ُمَحمَّ
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ن المجتمع تطبيق يَّة إلى حين تمكُّ المك ِ ت، أي أن اآليات المدينة نسخت اآليات  قَّ ؤنسخ م  لكنَّه،  النَّسخطه يقبل بمبدأ  

النَّاسخ والمنسوخ   نظريَّةر  . وتتكرَّ مدنيَّةيَّة تصبح بدورها النَّاسخة لآليات الالمك ِ آليات  هذه األخيرة. وحين ذاك، فإن ا

د طه من القضايا المختلفة.في كل مواقف محمو  د ُمَحمَّ

سالة الثَّانية من اإلسالم:  د طه في كتابه الر ِ  يقول محمود ُمَحمَّ

رن السَّابع فأحكم إلى  نص كان هو صاحب الوقت في الق [ هو انتقال من نص إلى نص. منر الشَّريعة ]...تطوُّ 

ْم  ِمْن آَيَة  أَْو نُْنِسَها نَأِْت بَِخْير  ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها أَلَْم تَْعلَ نص اعتبر يومئذ أكبر من الوقت فنسخ. قال تعالى: "َما نَْنَسخْ 

َ َعلَى ُكل ِ َشْيء  قَدِ  ة  " يعني: ما نلغي، ونرفع من حكم آية.  َما نَْنَسْخ ِمْن آَيَ (. قوله: "106:  2\ 87هـ)يٌر"  أَنَّ َّللاَّ

أِْت بَِخْير  ِمْنَها" يعني أقرب لفهم النَّاس، وأدخل في حكم وقتهم  قوله: "أو نُْنِسَها" يعني نؤجل من فعل حكمها. "نَ

ِمثْ    إنََّما نسخت  الَّتِي  اآليات    حين يحين وقتها. فكأن  ِلَها" يعني نعيدها، هي نفسها، إلى الحكممن المنسأة. "أَْو 

ة الوقت، ويكون رجأة إلى أن يحين حينها. فإذا حان حينها فقد أصبحت هي صاحبنسخت لحكم الوقت، فهي مُ 

كانت محكمة، في القرن السَّابع، منسوخة اآلن.  الَّتِي  وتصير اآلية  لها الحكم، وتصبح، بذلك هي اآلية المحكمة،  

، وللقرن العشرين آيات األصول. وهذه هي الحكمة وراء  السَّابع آيات الفروع  معنى حكم الوقت. للقرنهذا هو  

  إنََّما ت الوقت. ونحن في تطويرنا هذا  ن الحين، ويتوقَّ هو إرجاء يتحيَّ   إنََّماا، وما تا  ، إذن، إلغاءا النَّسخ. فليس  النَّسخ

ي القرن السَّابع آلية األصل غرضها  اسخة فكانت ن الَّتِي  الفرع    ننظر إلى الحكمة من وراء النَّص. فإذا خدمت آية

حان الحين لنسخها هي، وبعث آية    فقد   -القرن العشرين    -استنفذته، وأصبحت غير كافية للوقت الجديد    َحتَّى

ير، إذن،  . فالتَّطو..كانت منسوخة في القرن السَّابع لتكون هي صاحبة الحكم في القرن العشرين،  الَّتِي  األصل،  

أي الفج، ور اعب اليس قفزا   .1هو انتقال من نص إلى نص   إنََّمالفضاء، وال هو قول بالرَّ

ي هو أصل اإلسالم ج(   القُْرآن الَمك  

ا القُْرآن كِ   في ي هو أصل اإلسالم، أمَّ د طه أنَّ القُْرآن الَمك ِ َسالة الثَّانِية من اإلسالم"، يَْعتَبِر محمود ُمَحمَّ تَابه "الر ِ

ي ينسخ القُْرآن  الَمدَنِي فهو قُْرآن   مانِيَّة. وعليه فإنَّه يَرى أنَّ القُْرآن الَمك ِ دَنِي مَ السياسي يَأُخذ بالمعطيات المكانِيَّة والزَّ

جعلتني أنشر القُْرآن الَّتِي  وليس العكس. وهذا الموقف يحل ُمْعِضلَة التَّعامل مع النَّص القُْرآني، وهو أحد الدَّوافع  

ل القُْرآن من موقف متسامح دون تمييز إلى قُْرآن ُمَسيَّس، قتالي،   ىتَّ حَ ي  التَّاريخ بالتَّسلسل   يرى القارئ كيف تََحوَّ

جل والمرأة. النَّبِيع يَُمي ِز بين أتبا  د واآلخرين، وبين الرَّ  ُمَحمَّ

ةا عبارة "يا   يَّة تستعمل َعامَّ الَِّذين آمنوا".    أيُّهابعبارة "يا  تها  فقد استبدل  مدنيَّةالنَّاس"، بينما اآليات ال  أيُّها فاآليات الَمك ِ

قت بين النَّاس على أساس اإليمان. قارن على سبيل المثال بين اآلية: إِلَْيُكْم   ففرَّ  ِ "قُْل يَا أَيَُّها النَّاُس إِن ِي َرُسوُل َّللاَّ

 (.144:  4\92يَن أَْوِليَاَء ِمْن دُوِن اْلُمْؤِمنِيَن" )مافِرِ اآلية: "يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اَل تَتَِّخذُوا اْلكَ ( و158:  7\ 39َجِميعاا" )م 

جل واَولَْم يفر ِ  ي بين الرَّ نِي. قارن على سبيل المثال بين اآلية: "َمْن لمرأة، على العكس من القُْرآن الَمدَ ق القُْرآن الَمك ِ

ا ِمْن ذََكر  أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحيِيَنَّ  : 16\ 70َحيَاةا َطي ِبَةا َولَنَْجِزيَنَُّهْم أَْجَرُهْم بِأَْحَسِن َما َكانُوا يَْعَملُوَن" )م   هُ َعِمَل َصاِلحا

بَْعَضُهْم َعلَى بَْعض  َوبَِما أَْنفَ ( واآلي97  ُ اُموَن َعلَى الن َِساِء بَِما فَضََّل َّللاَّ َجاُل قَوَّ اِلَحاُت ة: "الر ِ قُوا ِمْن أَْمَواِلِهْم فَالصَّ

تِي تََخافُوَن نُُشوَزُهنَّ فَِعُظوُهنَّ َواْهُجرُ تَاقَانِ  ُ َوالالَّ وُهنَّ فِي اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوُهنَّ فَإِْن ٌت َحافَِظاٌت ِلْلغَْيِب بَِما َحِفَظ َّللاَّ

 َ ا" )هـأََطْعنَُكْم فاََل تَْبغُوا َعلَْيِهنَّ َسبِيالا إِنَّ َّللاَّ الَحظ في هذا المجال أن آيات الميراث ويُ   (.34:  4\ 92 َكاَن َعِلي ا َكبِيرا

جل في الميراث )انظر مَ الَّتِي   ةا نصف ما تعطي للرَّ تجعل الَّتِي  ( واآلية  176و  11:  4\ 92ثاَلا هـتعطي للمرأة َعامَّ

جل )هـ الرَّ تساوي نصف شهادة  المرأة  َمثاَلا هـ282:  2\87شهادة  )انظر  والعقوبات  القصاص  وآيات   ،)87 \2 :

 ، كل هذه اآليات مدنيَّة.(38و  33: 5\112، هـ2: 24\102هـ  ،179- 178

، تنتمي للقرآن المدني. وقد اعتبر (29و  5:  9\ 113)هـوكذلك آيات القتال، ومن ضمنها آية السَّيف وآية الجزية  

د طه عكس ذلهاتان اآليتان الفقهاء الُمْسِلُمون    ك.نَاِسخة لكل اآليات المتسامحة، بينما يرى محمود ُمَحمَّ

سالة األولى  ويسم ِ  د طه القرآن المدني بالر ِ سالة الثَّاالَّتِي  ي محمود ُمَحمَّ نية المتمثلة  يجب تجاوزها للوصول إلى الر ِ

الخطيرة  المك ِ بالقرآن   القانونيَّة  العواقب  إلى  باإلضافة  لها  الَّتِي  ي. ولكن  فإنَّ   نظريَّةتوصل  د طه،  ُمَحمَّ ها محمود 

ا في كل الشَّرائع الوضعيَّة    سالميَّةلمتعارف عليه ليس فقط في الشَّريعة اإلي اتخالف المنطق القانون الَّتِي ولكن أيضا

 
سالة الثَّانية من اإلسالم  1  https://goo.gl/FZ4ghJالر ِ
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د طه يرى عكس هذه القاعدة ويعتبر أن    نصَّينحالة تعارض  ي  ف  أنَّهُ تعتبر   ي  المك ِ يعمل بالمتأخر. فمحمود ُمَحمَّ

 ر(. خ ِ متأم( ينسخ القرآن المدني )وهو النَّص ال)وهو النَّص المتقد ِ 

ر بموقف المسيح د(  د طه يُذَك    موقف محمود ُمَحم 

ر بموقف المسيح من ال د طه يُذَك ِ  :عهد القديم موقف محمود ُمَحمَّ

يسي ِين وقالوا له ِليُحِرجوه: أَيَِحلُّ ألََحد  أَن يَُطل َِق امَرأَتَه ألَيَِّة ِعلَّة  كانت؟ فأَجا تُم أَنَّ  رأقَ ب: أََما فَدنا إِليِه بعُض الِفر ِ

ه   وأُمَّ أَباهُ  ُجُل  الرَّ يَتُرُك  ِلذَِلَك  َوأُنثى وقال:  ا  ذََكرا َجعلَهما  البَدِء  ُمنذُ  االثْناِن جَسداا  الخاِلَق  امَرأَتَه ويصيُر  ويَلَزُم 

قنَّه اإِلنسان. فقالواواحداا. فال يكوناِن اثنَيِن بعدَ ذلَك، بل َجَسدٌ واحد. فما جَمعَ  فِلَماذَا أََمَر موسى    ه:ل  ه هللا فال يُفر ِ

َص لَ  ح؟ قاَل لهم: ِمن أَْجِل قساَوةِ قُلوبِكم َرخَّ كم موسى في َطالِق نِسائكم، َولَْم يَُكِن  أَن تُْعطى ِكتاَب َطالق  وتَُسرَّ

 (. 8- 3:  19األَمُر ُمنذُ البَدِء هكذا )متى 

د طه في هـ(   1985شنق محمود ُمَحم 

دَّ ه فتاوى تتَّ فصدرت ضدَّ   .ةن والسُّعودي يواإلخوان المسلمزهر  األ  موقف محمود محمد طه  رض لم يُ  فقام   .ةهمه بالر ِ

كتابات محمود   وتجدر اإلشارة هنا إلى أن  .1اعتماداا على هذه الفتاوى   1985ير  ينا   18نظام النُّميري بشنقه في  

تصر على ول  في تلك الدُّ   سالميَّةاإل  عةريالشَّ يات القانون وكل ِ و  ،سالميَّةواإل  عربيَّةول المحمد طه ممنوعة في الدُّ 

 ي.المك ِ القرآن المدني وتتجاهل القرآن 

. 

 
ر السُّوداني في هذا الموقع  1  http://goo.gl/bA5hwbتجد كتب وأعمال هذا الُمفَك ِ

http://goo.gl/bA5hwb
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 :  ابعالر  الفصل 

 مصادرتب الومرا الن سخ

 القوانين ( مراتب 1

يم المراس   ثُمَّ القانون،  شريعات مرتبة، يليه  التَّ ستور هو أعلى  فالدُّ تها.  يم ِ إلى درجات وفقاا أله  يَّةم القوانين الوضع قسَّ تُ 

ى منه، لغى بتشريع مماثل، أو بتشـريع أعلـصوص يُ . فكل نص من هذه النُّ يَّةنفيذ التَّ لطة  ادرة عن السُّ الصَّ قرارات  وال

 . درجة لغى بتشريع أقل منهال يمكن أن يُ   لكنَّهو

ومصادر   (لسُّنَّة ان وتعتمد على الوحي: القرآالَّتِي  )أي تلك    يَّةقل النَّ شريع  التَّ ق الفقهاء المسلمون بين مصادر  يفر ِ و

. والقاعدة واإلجماع والعرف()نذكر منها القياس    تعتمد على قرار بشري يدخل فيها عامل العقلالَّتِي    يَّةشريع العقل التَّ 

. وعلى هذا يهوديَّةقل على العقل، وهذه هي مصيبة المصائب في اإلسالم والالنَّ ، تقديم  يهوديَّة في اإلسالم، كما في ال 

ائم بين رجال الدَّ راع  بحكم صادر عن البشر. ومن هنا يأتي الص ِ   لسُّنَّةاالقرآن ويمكن نسخ حكم نابع من  األساس ال  

ين من جهة   لسُّنَّةاومن يرفضون تطبيق أحكام القرآن و  يَّةلطات الحكوممن جهة، والسُّ   سالميَّةحركات اإلالو  الد ِ

 اخرى.

 نسخ القرآن بالقرآن( 2

. وتفصيالا   جملةا   النَّسخن يرفضون فكرة  الَّذيعند العدد اليسير    إال  ع من القرآن  حكم ناب   حول نسخ  ليس هناك جدالا 

د   النَّبِيقرآن بعد وفاة  وليس هناك مجال لنسخ ال ولكن هناك مشكلة في هذا المجال إذ أن نصوصاا غير موجودة   .ُمَحمَّ

ا من القرآن بعد   النَّبِياعتبرها صحابة  المتداول  في القرآن   د   النَّبِيوفاة    جزءا في الفصل . وسوف نعود إلى ذلك  ُمَحمَّ

 القرآن.  اختفت منالَّتِي واآليات  لسَُّورسنتكلم عن االقادم عندما 

 بالقرآن لسُّن ة انسخ ( 3

تم استنتاجها من آيات نسخت   النَّبِيمن أفعال    ونعطي هنا بعض األمثلةبالقرآن ال يثير أي اعتراض.    لسُّنَّةانسخ  

 : األفعال مثل تلك

 باآلية   مكَّةتفرض إعادة كل من أسلم إلى المشركين قبل فتح  كانت الَّتِي  المعاهدة نسخ

فَإِنْ أَيُّ يَا   10:  60\ 91هـ بِإِيَمانِِهنَّ  أَْعلَُم   ُ َّللاَّ فَاْمتَِحنُوُهنَّ  ُمَهاِجَرات   اْلُمْؤِمنَاُت  َجاَءُكُم  إِذَا  آََمنُوا  الَِّذيَن   َها 

ُ ْؤِمنَات  فاََل  َعِلْمتُُموُهنَّ مُ  وُهْم  تَْرِجعُوُهنَّ إِلَى اْلُكفَّاِر اَل ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َواَل ُهْم يَِحلُّوَن لَُهنَّ َوآَت

ُجوَرُهنَّ َواَل تُْمِسُكوا بِِعَصِم اْلَكَوافِِر َما أَْنفَقُوا َواَل ُجنَاَح َعلَْيُكْم أَْن تَْنِكُحوُهنَّ إِذَا آَتَْيتُُموُهنَّ أُ 

 َ ُ عَ لُوا َما أَْنفَقْ َواْسأ ِ يَْحُكُم بَْينَُكْم َوَّللاَّ  ِليٌم َحِكيمٌ تُْم َوْليَْسأَلُوا َما أَْنفَقُوا ذَِلُكْم ُحْكُم َّللاَّ

ا باآلية  مدا ذيالَّ س والة إلى بيت المقدِ الصَّ ه بوجُّ التَّ  نسخ  ستة عشر شهرا

يَنََّك قِْبلَةا تَْرَضاَها فََول ِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم فَ قَْد نََرى تَقَلَُّب َوْجِهَك فِي السََّماِء   144:  2\ 87هـ لَنَُول ِ

ِهْم َولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ َوإِنَّ الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب لَيَْعلَُموَن أَنَّهُ اْلَحقُّ ِمْن َرب ِ َوَحْيُث َما ُكْنتُْم فَ 

ا يَعْ  ُ بِغَافِل  َعمَّ  لُونَ مَ َوَما َّللاَّ

د دعى زيد بن كان يُ  الَّذينزلت في زيد الَّتِي  اليةالتَّ  ي باآليةبن ِ التَّ نسخ   بامرأته ج  زوُّ التَّ حمد من يتمكن م َحتَّى ُمَحمَّ

ِ فَإِْن لَْم تَْعلَُموا آَبَاَءُهْم  5:  33\ 90هـ يِن َوَمَواِليُكمْ فَإِْخَوانُُكْم فِي الاْدُعوُهْم آِلَبَائِِهْم ُهَو أَْقَسُط ِعْندَ َّللاَّ  د ِ
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 اآلية ب يل في شهر رمضان اللَّ ساء بتحريم مباشرة الن ِ   نسخ

يَاِم اأُِحلَّ لَُكْم لَيْ  187:  2\ 87هـ ُ أَنَُّكْم  لَةَ الص ِ فَُث إِلَى نَِسائُِكْم ُهنَّ ِلبَاٌس لَُكْم َوأَْنتُْم ِلبَاٌس لَُهنَّ َعِلَم َّللاَّ ُكْنتُْم لرَّ

ُ لَُكمْ ُكْم فَتَاَب َعلَْيُكْم َوَعفَ تَْختَانُوَن أَْنفُسَ   ا َعْنُكْم فَاآْلََن بَاِشُروُهنَّ َواْبتَغُوا َما َكتََب َّللاَّ

 باآلية الة الصَّ الكالم في  نسخ

ِ  238:  2\ 87هـ اَلةِ اْلُوْسَطى َوقُوُموا َّلِلَّ لََواِت َوالصَّ  قَانِتِينَ َحافُِظوا َعلَى الصَّ

 باآلية ي طالب بألعمه  النَّبِينسخ استغفار 

ِ َوالَِّذيَن آََمنُوا أَْن يَْستَْغِفُروا ِلْلُمْشِرِكيَن وَ  113:  9\ 113هـ لَْو َكانُوا أُوِلي قُْربَى ِمْن بَْعِد َما تَبَيََّن َما َكاَن ِللنَّبِي 

  اْلَجِحيمِ لَُهْم أَنَُّهْم أَْصَحابُ 

 لسُّن ة ا القرآن بنسخ ( 4

 آنمن نفس درجة القر لسُّن ة اأ( 

ةا يعتبر المسلمون  وحاة مُ   ةنَّ لسُّ ا، بينما  امن نفس درجة القرآن، مع الفرق أن القرآن موحى لفظاا ومعنا   لسُّنَّةاأن    َعامَّ

د   النَّبِيمن عند هللا، ولكن صياغته من    لسُّنَّةانه  تتضمَّ   الَّذيمعناا وليس لفظاا. فالحكم   بب يرى الفقهاء السَّ . ولهذا  ُمَحمَّ

ا تنص عليه  الق  ا فيان حكما  ا يمكن ان ينسخ حكما   لسُّنَّةاا تنص عليها  ، كما أن حكما لسُّنَّةارآن يمكنه ان ينسخ حكما

 : النَّبِي بكالم   لسُّنَّةادو نسخ القرآن ب ؤي ِ . ويحتج مُ نفي القرآ

مْ  لَْم يَُحر ِ  َ قَْد َوَعْظُت   أَيَْحَسُب أََحدُُكْم ُمتَِّكئاا َعلَى أَِريَكتِِه قَْد يَُظنُّ أَنَّ َّللاَّ  ِ َوإِن ِي َوَّللاَّ َشْيئاا إاِلَّ َما فِي َهذَا اْلقُْرآِن أاَلَ 

 .1ا لَِمثُْل اْلقُْرآِن أَْو أَْكثَرُ ْشيَاَء إِنَّهَ نََهْيُت َعْن أَ َوأََمْرُت وَ 

 الية: التَّ اآليات ون على يعتمد ما ك

 ْحٌي يُوَحى َوَما يَْنِطُق َعِن اْلَهَوى إِْن ُهَو إِالَّ وَ  4- 3:  53\ 23م

ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهاُكْم َعْنهُ فَاْنتَُهوا  7: 59\ 101هـ  َوَما آَتَاُكُم الرَّ

ُسولَ  33:  47\ 95هـ َ َوأَِطيعُوا الرَّ  أَِطيعُوا َّللاَّ

 92:  5\ 112هـ و 12:  64\ 108هـ و  54: 24\102هـ مكررة في

َ فَاتَّ  31:  3\ 89هـ ُ َويَْغِفْر لَكُ قُْل إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن َّللاَّ ُ َغفُوٌر َرِحيمٌ بِعُونِي يُْحبِْبُكُم َّللاَّ  ْم ذُنُوبَُكْم َوَّللاَّ

 افضينالر  موقف ب(  

د ما يأتي به    ر إلىياْلَهَوى" تش اآلية "َوَما يَْنِطُق َعِن  افضون بأن  الرَّ   ول يق من القرآن من عند هللا هو لم ينطق   ُمَحمَّ

د به   ُسوُل (. واآلية  4جم  النَّ )  "إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي يُوَحى"  حقةالالَّ اآلية  دليله  و  من عند نفسه وبهواه،  ُمَحمَّ "َوَما آَتَاُكُم الرَّ

اتعني ما اتاكم    ذُوهُ"فَخُ  رافضو نسخ القرآن    . كما احتج2قوا به ينزل عليه من كتاب هللا فخذوه واقبلوه وصد ِ   ِممَّ

 الية: التَّ ات باآلي  لسُّنَّةاب

لُ  101:  16\ 70م ُ أَْعلَُم بَِما يُنَز ِ  َوإِذَا بَدَّْلنَا آَيَةا َمَكاَن آَيَة  َوَّللاَّ

َّبُِع إاِلَّ َما يُوَحى إِلَيَّ أَْن  قُْل َما يَُكوُن ِلي 15:  10\ 51م لَهُ ِمْن تِْلقَاِء نَْفِسي إِْن أَت  أُبَد ِ

 ر  ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها َما نَْنَسْخ ِمْن آَيَة  أَْو نُْنِسَها نَأِْت بَِخيْ  106:  2\ 87هـ

 
1 dawud/20/123unnah.com/abuhttps://s 
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ا القرآن    أنَّهُ يعني    ِممَّ المبي ِ تبي ِ   ةلسُّنَّ ابقرآن مثله. ويضيفون بأن    إال  ال يجوز نسخ شيء من  القرآن وال يكون  ن ن 

ا له، والقرآن معجز وللشَّ  ا. و  لسُّنَّةايء ناسخا محدثة وليس المحدث   لسُّنَّةاغير معجزة، وال ينسخ غير معجز معجزا

 .1هو غير محدث  الَّذي كمثل

اامثلة ج(  م   من القرآن  لسُّن ةا نسخته   م 

اامثلة  نعطي هنا  : لسُّنَّة اي نسخ القرآن بُمؤي ِد حسب رآن من الق لسُّنَّةانسخته   ِممَّ

ا اْلَوِصيَّةُ ِلْلَواِلدَ  180:  2\ 87هـ ْيِن َواأْلَْقَربِيَن بِاْلَمْعُروِف ُكتَِب َعلَْيُكْم إِذَا َحَضَر أََحدَُكُم اْلَمْوُت إِْن تََرَك َخْيرا

 اْلُمتَِّقينَ َحق ا َعلَى 

بما أراد اإلنسان.   يَّةفي جواز الوص  اعام    الجميع اآلباء واألقربين وأمرا   اعام    اأمرا   اآلية تتضمن  فظ أناللَّ ظاهر هذا  

أبطلت ما كان لهم من الَّتِي  يراث  هذه اآلية منسوخة بفرض الميراث وتحديد األنصباء للوالدين واألقربين بآيات الم

لألقربين    يَّةسلمين، وبقيت الوصجائزة للوالدين إذا كان عبدين أو غير م  يَّةفي مال مورثيهم. وبقيت الوص  يَّةوص

ا ان الوص ، عِ 2لوارث"  يَّة"ال وص ي  بو النَّ حديث  إذا كانوا غير وارثين بال للوارث تصح بموافقة الورثة اآلخرين   يَّةلما

. فاآلية ماضية على  3في حالة وجود ورثة   لث ال يجاوز بها الثُّ   يَّةأن الوص   النَّبِين  ا لنصيبه في الميراث. وبيَّ كل وفقا 

 منها.  النَّبِيصه نه وخصَّ سخ منها وما بيَّ ما نُ  إال  عمومها وظاهر لفظها 

ُ فِي أَْواَلِدُكْم ِللذََّكِر ِمثُْل َحظ ِ اأْلُ  11:  4\ 92هـ ا َما ْنثَيَْيِن فَإِْن ُكنَّ نَِساءا فَْوَق اثْنَتَْيِن فَلَُهنَّ ثُلُثَ يُوِصيُكُم َّللاَّ

ا تََرَك إِْن َكاَن لَهُ َها الن ِْصُف َوأِلَ انَْت َواِحدَةا فَلَ تََرَك َوإِْن كَ  بََوْيِه ِلُكل ِ َواِحد  ِمْنُهَما السُّدُُس ِممَّ

ِه السُّدُُس ِمْن بَْعدِ َولَدٌ فَإِْن لَْم يَُكْن لَهُ َولَدٌ َوَوِرثَهُ أَبَ  ِه الثُّلُُث فَإِْن َكاَن لَهُ إِْخَوةٌ فأَِلُم ِ   َواهُ فأَِلُم ِ

ِ َها أَْو دَْين  آَ َوِصيَّة  يُوِصي بِ  بَاُؤُكْم َوأَْبنَاُؤُكْم اَل تَْدُروَن أَيُُّهْم أَْقَرُب لَُكْم نَْفعاا فَِريَضةا ِمَن َّللاَّ

ا َحكِ  َ َكاَن َعِليما ا إِنَّ َّللاَّ  يما

كانوا غير صت جميعهم. فال شيء لولد وال ألبوين وال لزوجة وال لولد األم إذا كانوا عبيداا أو  وخصَّ   لسُّنَّةانت  بيَّ 

أبداا     يرث العبد الحر. فحكم القرآن جار  ة على أالَّ ، كما أجمعت األمَّ "سلم الكافرمال يرث ال"   النَّبِيمسلمين لقول  

 .4واإلجماع  لسُّنَّةاوتخصيصه ب  هتم تبيينما  إال  على ظاهره 

تِي يَأْتِيَن اْلفَاِحَشةَ ِمْن نَِسائُِكْم فَاْستَْشِهدُ  15:  4\ 92هـ   وا َعلَْيِهنَّ أَْربَعَةا ِمْنُكْم فَإِْن َشِهدُوا فَأَْمِسُكوُهنَّ َوالالَّ

ُ لَُهنَّ سَ   بِيالا فِي اْلبُيُوِت َحتَّى يَتََوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت أَْو يَْجعََل َّللاَّ

جعل   الموت قد الغي بنهاية اآلية وبحديث نبوي يقول: خذوا عني خذوا عني فقد   َحتَّىبر عقاب الحبس في البيت  اعتُ 

 .5جم الرَّ يب جلد مائة والثَّ يب بالثَّ ة ونَ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سَ هللا لهن سبيالا 

انِي فَاْجِلدُوا ُكلَّ   2: 24\ 102هـ انِيَةُ َوالزَّ ِ إِْن َواِحد  ِمنْ الزَّ ُهَما ِمئَةَ َجْلدَة  َواَل تَأُْخْذُكْم بِِهَما َرأْفَةٌ فِي ِديِن َّللاَّ

ِ َواْليَْوِم اآْلَِخِر َوْليَْشَهْد َعذَابَُهَما َطائِفَةٌ ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ ُكْنتُْم تُْؤمِ   نُوَن بِاَّللَّ

غير موجودة في القرآن ذكرها آية    علىة اعتماداا  ُمحَصنل وا  ُمحَصنجم فيما يخص الالرَّ سخ بفي هذه اآلية نُ   لد الج

 عمر أو على حديث. فنقرأ في سنن ابن ماجة: 

 
 80نفس المصدر، ص  1

 https://bit.ly/3oV884zانظر هذه األحاديث في  2

 https://bit.ly/34chscsانظر هذه األحاديث في  3

ي: اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص  4  106-105مك ِ

 https://bit.ly/3gJoM4yأنظر هذه األحاديث في  5
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ِ فَيَِضلُّوا   َخطَّاب ُن الْ قَاَل ُعَمُر بْ  ْجَم فِي ِكتَاِب َّللاَّ لَقَْد َخِشيُت أَْن يَُطوَل، بِالنَّاِس َزَماٌن َحتَّى يَقُوَل قَائٌِل َما أَِجدُ الرَّ

ُجُل َوقَاَمِت اْلبَي ِنَةُ بِتَْرِك فَ  ْجَم َحقٌّ إِذَا أُْحِصَن الرَّ ِ أاَلَ َوإِنَّ الرَّ َحْمٌل أَِو اْعتَِراٌف َوقَْد  أَْو َكاَن  ِريَضة  ِمْن فََرائِِض َّللاَّ

ِ  .قََرأْتَُها الشَّْيُخ َوالشَّْيَخةُ إِذَا َزنَيَا فَاْرُجُموُهَما اْلبَتَّةَ   .1َوَرَجْمنَا بَْعدَهُ   وسلَّمهللا عليه  ىصلَّ َرَجَم َرُسوُل َّللاَّ

ينِ  256:  2\ 87هـ  اَل إِْكَراهَ فِي الد ِ

عقوبة    اننيبي ِ   انوهناك حديث(.  29:  9\ 113)هـ   الجزيةوآية  (  5:  9\ 113)هـيف  السَّ خة بآية  عتبر منسوهذه اآلية تُ 

ُ َوأَن ِي  الَ ث "لحدي، وا2" َمْن بَدََّل ِدينَهُ فَاْقتُلُوهُ "  : الحديث من يترك اإلسالم  يَِحلُّ دَُم اْمِرئ  ُمْسِلم  يَْشَهدُ أَْن الَ إِلَهَ إِالَّ َّللاَّ

إِ   ِ َّللاَّ ثاَلَ َرُسوُل  بِإِْحدَى  اْلَجَماَعةَ" الَّ  التَّاِرُك  يِن  الد ِ ِمَن  َواْلَماِرُق  انِي،  الزَّ َوالثَّي ُِب  بِالنَّْفِس  النَّْفُس  هذا  3ث   جاء  وقد   .

وتجدر اإلشارة هنا إلى .  للجماعة"ارك اإلسالم المفارق  التَّ ، ""َوالتَّاِرُك ِدينَهُ اْلُمفَاِرُق"  :4ها خرى منبصيغ أالحديث  

د من القانون الجزائي العربي ال  165-162في المواد  مجلس العدل العرب قد سن    أن  معتمداا  ُمرتَد على قتل ال  ُمَوحَّ

ْساَلِم ِديناا فَلَْن يُْقبََل ِمْنهُ "  يَّةاآلية القرآن وعلى   ين المذكورينالحديث على   .5( 85: 3\ 89هـ" ) َوَمْن يَْبتَغِ َغْيَر اإْلِ

 ة لسُّن  اب لسُّن ة ا( نسخ 5

 يَّة إمكان  ونيجادل و،  واةقة في الرُّ على مدى الث ِ خاصة ا ، معتمدين  لسُّنَّةادرجات ضمن    ِعدَّةن بين  والفقهاء المسلم  قيفر ِ 

ون  بالمتواتر،  المتواتر  انسخ  ونسخ  بالمتواتر،  اآلحاد  في سخ  ندخل  ولن  باآلحاد.  اآلحاد  ونسخ  باآلحاد،  لمتواتر 

 فاصيل هنا.التَّ 

ييفرق   احتماالت:  ةأربعبين  لسُّنَّةاب لسُّنَّةا نسخ يخص  فيما مك ِ

الح  الصَّ   ظهر له رأي آخر بعد ذلك، فمنع ما كان أباح لما رأي فيه من  ثُمَّ بأمر عن اجتهاده    النَّبِيأن يكون أمر   -

 ه يعلم ما يكون قبل كونه. ته. وهذا ال يجوز على هللا ألنَّ ألمَّ 

ته من تغيير  ه ما انطوت عليه نيَّ لمم عر ذلك في وقت آخر، فقد تقدَّ يغي ِ   نأونهيه  نوى عند امره    النَّبِيأن يكون   -

نسخه في    ثُمَّ باده،  به لنسخ هللا لما امر به ونهى عنه في وقت لصالح عاوهذا مش  ما أمر به في وقت آخر.

يره قبل كل شيء  م علمه بذلك فعلم ما يقر عليه عباده من أمره ونهيه، وما ينقلهم عنه إلى غوقت آخر. وقد تقدَّ 

 بال أمد 

أيضا. فيكون   له  أباح ما نهى عنه وما أمر به عن امر هللا  ثُمَّ أمر ونهى عن امر هللا له بذلك    النَّبِييكون    نأ -

  " وما ينطق عن الهوى "في علم هللا ومراده. ودل على ذلك قوله تعالى    ملقرآن. كل قد تقد أيضا كنسخ القرآن با

 (. 3: 53\23)م

 .6ة أباح ما نهى عنه أمره به زالت تلك العلَّ ما لة أوجبت ذلك فأمر ونهى لعلَّ  يالنَّبِ أن يكون  -

 والقياس  ( نسخ القرآن باإلجماع6

ييقول   .7، وأجازه بعضهم قياسباإلجماع والنسخ القرآن   أكثر العلماء  منع: مك ِ

 
 https://sunnah.com/urn/515110وأيضا في  https://sunnah.com/ibnmajah/20/21أنظر هذا الحديث في  1

 https://bit.ly/34che5eأنظر هذا الحديث في  2

3 hari/87/17https://sunnah.com/buk 

4 https://sunnah.com/nasai/45/16  وhttps://sunnah.com/muslim/28/36 

5 http://www.carjj.org/node/237 

ي: اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص  6  83-82مك ِ

 81نفس المصدر، ص  7

https://sunnah.com/ibnmajah/20/21
https://sunnah.com/nasai/45/16
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 :  الخامسالفصل 

 في القرآن الن سخ أنواع 

شريع في اإلسالم. والمشكلة تكمن في للتَّ هو اعلى مصدر    الَّذيداخل القرآن    النَّسخ   ةيَّ بإمكان  ُمتَّفقونرأينا أن الفقهاء  

 أنواع:  ِعدَّةفي القرآن إلى  خسالنَّ مون اسخ والمنسوخ منه. وهنا يقس ِ النَّ تحديد ما هو القرآن وما هو 

 الوة والحكم( نسخ الت   1

ريرى ال ا اختفت من القرآن  لكنَّه و  النَّبِيأوحيت إلى  ر كاملة،   بل سوآيات، المشاربهم ان هناك    اختالفون على  ُمفَس ِ

ات  ، فقد نسيها من حفظها ومحييَّةهها نابع من إرادة الءلسبب أو آلخر، ويعتقد المسلمون أن اختفا كتبه كتبة   ِممَّ

 الية: التَّ اهرة في اآليات الظَ . ونجد صدى لهذه يَّةبصورة اعجوب النَّبِي

ُ إِنَّهُ يَْعلَُم اْلَجْهَر َوَما يَْخفَىئَُك فاََل َسنُْقرِ  7- 6: 87\8م   تَْنَسى إِالَّ َما َشاَء َّللاَّ

َ َعلَ  ْير  ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َما نَْنَسْخ ِمْن آَيَة  أَْو نُْنِسَها نَأِْت بِخَ  106:  2\ 87هـ  ى ُكل ِ َشْيء  قَِديرٌ َّللاَّ

 يعي.يار الش ِ للتَّ وفقاا  ثُمَّ ي ن ِ يار السُّ للتَّ من القرآن وفقاا  وسوف نرى هنا ما اختفى

 يار السُّن  ي للت  ( ما اختفى من القُْرآن وفقا أ

 َحتَّى ال أتَّهم بالتَّلفيق.  سالميَّةنقل فقرات من مصادر إلحساِسيَّة الموضوع، سوف ألجأ إلى 

ي   موقع إْسالم 

 جاء في موقع إْسالِمي ما يلي: 

جبريل كان يعارضني القُْرآن  "أسرَّ إليها أنَّ    النَّبِي( من حديث عائشة عن فاطمة أن  3426)   البخاريثبت في  

ةة نَكل سَ  تَين، وال أرمرَّ  (:51/ 1ويقول ابن كثير في "تفسيره" ) اه إِالَّ حضر أجلي". ، وإنَّه عارضني العام َمرَّ

ليه عن هللا تعالى، ليبقى ما بقي ويذهب ما  ى ما أوحاه إة مقابلته علنَ "والمراد من معارضته له بالقُْرآن كل سَ 

تَين، و  لسُّنَّةاأو استثباتاا وحفظاا، ولهذا عرضه في    انسخ توكيدا  عارضه به  األخيرة من عمره على جبريل َمرَّ

بالقُْرآن في شهر رمضان،   النَّبِي(: "جبريل كان يعارض  5/ 9ابن حجر في "الفتح" )   ويقول  جبريل كذلك".

 .1واألُْخَرى تَبَق ِيه ما لَْم يُنَسخ منه ورفع ما نُِسخ" ذلك حكمتان، إحداهما: تعاهده، وفي 

 تفسير القرطبي 

 :2نقرأ في تفسير القرطبي 

... وعن ٱبن شهاب    ول"األحزاب" كانت تعدل سورة البقرة في الطُّ ئشة أن سورة  وي عن أُبي  بن كعب وعا رُ 

يل ليقرأ سورة من  اللَّ قام من    يف في مجلس سعيد بن المسي ب أن رجالا قال: حد ثني أبو أمامة بن سهل ابن ُحن 

فغدوا   .منهاشيء    القرآن فلم يقدر على شيء منها، وقام آخر فلم يقدر على شيء منها، وقام آخر فلم يقدر على

منها فقام اآلخر    يلة يا رسول هللا ألقرأ سورة من القرآن فلم أقدر على شيءاللَّ على رسول هللا، فقال أحدهم: قمُت  

 
اجحي: العرضة  1  األخيرة الُمفترى عليها.الرَّ

2 bit.ly/37gtdR6https:// 
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اها  فقال رسول هللا: "إنَّ   .ام اآلخر فقال: وأنا وهللا كذلك يا رسول هللافقال: وأنا وهللا كذلك يا رسول هللا فق نَسخ    ِممَّ

 .هللا البارحة"

 يُّوطيالسُّ 

 :1جاء في ِكتَاب السُّيُّوطي "اإلتقان في علوم القُْرآن" 

عمر قال ال يقولن أحدكم قد أََخْذت    بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابنقال أبو عبيد َحدَّثَنَا إسماعيل    -  4117

 ظهر. القُْرآن كله وما يدريه ما كله قد ذهب منه قُْرآن كثير ولكن ليقل قد أََخْذت منه ما

بير عن عائشة قالت كانت ة بن الزُّ وقال َحدَّثَنَا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن أبي األسود عن عرو  -  4118

ا كتب ُعثَْمان المصاحف لَْم يَْقدُر منها إاِلَّ على    النَّبِي ( تقرأ في زمن  33ورة  سورة األحزاب )السُّ  مائتي آية فَلَمَّ

 آية(.  73ما هو اآلن ) 

جود عن زر بن حبيش  النَّ دَّثَنَا إسماعيل بن جعفر عن المبارك بن فضالة عن عاصم بن أبي  ل حَ وقا  -  4119

آية أو ثالثة وسبعين آية قال إن كانت   كأي تعد سورة األحزاب قلت اثنتين وسبعين  قال قال لي أبي بن كعب 

جم.  286لتَْعِدل سورة البقرة )  جم قال إذا زنى الشَّْيخ والشَّْيخة  ا آيت ومقل آية( وإن ُكنَّا لنقرأ فيها آية الرَّ ة الرَّ

 فارجموهما البَتَّة نََكاالا من هللا وهللا عزيز حكيم 

يث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هالل عن مروان بن ُعثَْمان  اللَّ دَّثَنَا عبد هللا بن صالح عن  ل حَ وقا  -  4120

جم الشَّْيخ والشَّْيخة فارجموهما البَتَّة بما قضيا  ا رسَرآنعن أبي أمامة بن سهل أن َخالَته قالت لَقَْد أقْ  ول هللا آية الرَّ

 من اللَّذَّة.

ج أخبرني ابن أبي حميد عن حميدة بنت أبي يونس قالت قرأ علي  أبي  حجاج عن ابن جري وقال َحدَّثَنَا - 4121

موا  وا عليه وسل ِ ن آمنوا صلُّ الَّذي  أيُّهاي  يبِ النَّ   ون علىة في ُمْصَحف عائشة إن هللا ومالئكته يصلُّ نَوهو ابن ثمانين سَ 

لون الصُّفوف األ ن يصلُّ الَّذي وعلى  ا.تسليما   َمان المصاحف. يُغَي ِر ُعثْ قالت قبل أن  وَّ

وقال َحدَّثَنَا عبد هللا بن صالح عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد    -  4122

ايه أتيناه فعلمنا  إذا أُْوِحي إليثي قال كان رسول هللااللَّ   أُْوِحي إليه.  ِممَّ

كاة ولو أن البن آدم واد قال فجئت ذات يوم فقال إن هللا يقول إنَّا أنزلنا الما يا ألحب أن  ل إلقام الصَّالة وإيتاء الزَّ

راب ويتوب هللا  بن آدم إِالَّ التُّ انِي ألحب أن يكون إليهما الثَّاِلث وال يمأل جوف االثَّ انِي ولو كان له  الثَّ يكون إليه  

 على من تاب. 

هللا إن هللا أمرني أن أقرأ عليك رج الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب قال قال لي رسول  وأخ  -  4123

( ومن بقيتها لو أن ابن آدم سأل 1:  98\ 100كن الَِّذين كفروا من أهل الِكتَاب والمشركين )هـالقُْرآن فقرأ لَْم ي

  الثاا وال يمأل جوف ابن آدم إِالَّ التُّراب ويتوب هللا مال فأُْعِطيه سأل ثانياا وإن سأل ثانياا فأُْعِطيه سأل ث  وادياا من

 على من تاب. 

ْين عند هللا الحنيِفيَّة َغْير ال ا فَلَْن يكفره.  يهوديَّةوإن ذات الد ِ  وال النَّْصَرانِيَّة ومن يعمل خيرا

ي األسود عن  عن علي  بن زيد عن أبي حرب ابن أب  ا حجاج عن حماد بن سلمة وقال أبو عبيد َحدَّثَنَ  -  4124

ْين بأقوام  آية( ثُمَّ ُرفِعَت َوُحِفظ منها أن هللا سيَُؤي ِ   129)  أبي موسى األشعري قال نزلت سورة نحو براءة د هذا الد ِ

جوف ابن آدم إاِلَّ التُّراب ويتوب هللا على  ال َخالق لهم ولو أن البن آدم واديين من مال لتمنى وادياا ثالثاا وال يمأل  

 من تاب. 

نقرأ سورة نشبهها المسبحات فأنسيناها َغْير  وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي موسى األشعري قال ُكنَّا    -  4125

 .القيامةالَِّذين آمنوا ال تقولوا ماال تفعلون فتُكتب شهادة في أعناقكم فتُسألون عنها يوم  أيُّهاْظت منها يأنَّي َحفِ 

  الحكم بن عتيبة عن عدي بن عدي قال عمر ُكنَّا نقرأ ال   وقال أبو عبيد َحدَّثَنَا حجاج عن سعيد عن  -  4126

 بن ثابت أكذلك قال نَعَم. تَْرَغبوا عن آبائكم فإنَّه ُكْفر بكم ثُمَّ قال لزيد 
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بي مليكة عن المسور بن مخرمة  وقال َحدَّثَنَا ابن أبي مريم عن نافع بن عمر الجمحي وحدثني ابن أ  -  4127

حمن بن عوف ة  لأوَّ ألم تجد فيما أُْنِزل علينا أْن جاهدوا كما جاهدتم    قال عمر لعبد الرَّ فإنَّا ال نجدها قال   مرَّ

 أُسِقَطت فيما أُْسِقط من القُْرآن.

يان الكالعي أن  وقال َحدَّثَنَا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي سف   -  4128

أخ يوم  ذات  لهم  قال  األنصاري  بن مخلد  فَلَ مسلمة  الُمْصَحف  في  يكتبا  لَْم  القُْرآن  في  بآيتين  يخبروه بروني  ْم 

ن آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل هللا بأموالهم وأنفسهم الَّذيإن  وعندهم أبو الكنود سعد بن مالك فقال مسلمة  

ن غضب هللا عليهم أولئك ال تعلم  الَّذين آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم  الَّذيأاَل أبشروا أنتم المفلحون و

 كانوا يعملون.  نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما

وأخرج الطَّبراني في الكبير إن ابن عمر قال قرأ رجالن سورة أقرأهما رسول هللا فكانا يقُْرآن بها   -  4129

ادَُرا منها على حرف فأصبحا غاديين على رسول هللا فذكرا ذلك له فقال إنَّها  فقاما ذات ليلة يصليان فَلَْم يَقْ   ِممَّ

 نُِسخ فالهوا عنها.

حيحين عن أنس في قِصَّة أصحاب بئر معونة الَِّذين قتلوا وقنت يدعو على قاتليهم قال أنس  الصَّ   وفي  -  4130

 وأرضانا. عنَّاأنا لقينا ربنا فرضي قومنا  عنَّاونزل فيهم قُْرآن قُْرآناه َحتَّى رفع أن بلغوا  

 آية(.  129وفي المستدرك عن حذيفة قال ما تقرؤون ربعها يعني براءة ) - 4131

ا ُرفِع َرْسمه من القُْرآن َولَْم يُْرفَع من القلوب    -  4132 قال الحسين بن المنادي في ِكتَابه النَّاِسخ والَمْنُسوخ َوِممَّ

 وتَُسمَّى سورتي الخلع والحفد ِحْفظه سورتا القنوت في الوتر 

 : 1في مكان آَخر حول سقوط البسملة من سورة التَّوبة  السُّيُّوطيويقول 

ا سقط معه البسملة فقد ثبت أنَّها كانت تَْعِدل البقرة لطوله )لوَّ أ عن مالك أن   آية(. 286ها لَمَّ

 سقوط سورة الخلع وسورة الحفد

، وكانتا  النَّبِيأنزلها هللا على  الَّتِي  قنوت كانتا من جملة السَُّور  ور أنَّ سورتي الفي الدُّر المنث  السُّيُّوطيذكر اإلمام  

والثَّانِية تَُسمَّى سورة الحفد، وقد نُِسَختا، وكتبهما أبي   صل، إحداهما تَُسمَّى سورة الخلع،سورتين سورة ببسملة وفوا

 لمصادر ُمْختَِلفَة:  ابن كعب في ُمْصَحفه. وهذا نصهما وفقا 

 لَُع ونَتُْرُك َمْن يَْفُجُرك اَلل ُهم  إِن ا نَْستَِعْينُك َونَْستَْغِفُرَك ونُثْنِْي َعلَْيَك اَْلَخْيَر وال نَْكفُُرك ونَخْ  سورة الخلع 

إِن   ى َعذَابََك اَْلَجد ْو َرْحَمتَْك ونَْخشَ اَلل ُهم  إي اَك نَْعبُدُ ولََك نَُصل ِي ونَْسُجدُ َوإِلَْيَك نَْسعَى ونَْحِفدُ نَْرجُ  سورة الحفد 

 َعذَاْبََك بِالُكف اِْر ُمْلِحقٌ 

من القُْرآن ومنهم ابن عباس وابو موسى األشعري وأنس بن مالك   اوكان الكثيرون يَْعتَبِرون هاتين السُّوَرتين جزءا 

ة. وقد وضعهما  يقرأهما في الصَّال  ب َخطَّاوابراهيم النَّخعي وسفيان الثَّوري والحسن البصري. وكان عمر بن ال

ْين جالل   ورتان من القُْرآن. في آخر تفسيره "الدُّر المنثور" بعد "المعوذتين" إيمانا منه بأنَّهما س السُّيُّوطيالد ِ

 آية اكلتها سخلة عائشة 

جم ورضاعة الكبير كانت تُ  ورقة وكانت مكتوبة عندها على    النَّبِيقرأ في القُْرآن َحتَّى وفاة  تروي عائشة أن آية الرَّ

 . 2وبعدها فدخلت سخلة وأكلت الورقة  النَّبِيا انشغلت بوفاة لكنَّهو  وموضوعة تحت سريرها،
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 رأي الش ْيخ مصطفى

 : 1عليها القُْرآن اآلن في مقال عنونه "اآليات المفقودة" نأُخذ منه خالَصته الَّتِي  اختصر الشَّْيخ مصطفى راشد الحالة  

ن، هو ما تََمكَّن ُعثَْمان بن عفَّان من جمعه أو  ف ُعثَْمان، الموجود بين أيدينا اآل أن القُْرآن الَكِرْيم المسمى بُمْصحَ 

دو به  وتََمسَّك  ذلك،  ابن مسعود،  أراد  ُمْصَحف عبد هللا  مثل  المصاحف،  باقي  أحرق  ثُمَّ  المصاحف،  باقي  ن 

ا رهم  وُمْصَحف ابن عباس، وُمْصَحف عائشة، وَغيْ  ة عائشة،  ين، وعلى رأسهم السَّي ِد جعل الصَّحابة والُمْسِلمِ   ِممَّ

ْسِلِمين. وبالفعل دُفن في مقابر اليهود يُكف ِرون ُعثَْمان ويطالبون بقتله، ثُمَّ يرفضون دفنه بعد قتله في مقابر المُ 

الكثير من اآليات المفقودة. وعلينا أن نكون  نُْنكر أنَّ ُهنَاك  بمنطقة حش كوكب بالمدينة. ونحن ال نستطيع أن  

ا جاهل أو يكذب على هللاين مع هللا ونُِقر ونُفتي بأنَّ القُْرآن َغْير  صادق  وهو  ُمْكتَِمل وأنَّ من يقول بغَْير ذلك فإمَّ

 الُكْفر بِعَينه والِعياذ باهلل. 

ي للت  ( ما اختفى من القُْرآن وفقا ب يع   يار الش  

 الُكلَْين ي 

د ْبَرئِيُل إِلَى  ( "إِنَّ اْلقُْرآن الَّذي َجاَء بِِه جَ 941عام  الُكلَْينِي الُملَقَّب "ثِقَة اإلسالم" )توفي    يذكر َسْبعَةَ َعَشَر أَْلَف   ُمَحمَّ

 " ا ،2آيَة  ن بأن ا علما اآية،  6236لقُْرآن الَّذي بين أيدينا يَتََضمَّ يعة. ِممَّ  يعني أن قرابة ثلثي القُْرآن قد ضاعا ِوْفقاا للش ِ

ِ َما فِيِه ِمْن قُْرآنُكمْ   لُكلَْينِي: "ُمْصَحٌف فِيِه ِمثْلُ وفي كالمه عن ُمْصَحف فاطمة، يقول ا ات َوَّللاَّ  قُْرآنُكْم َهذَا ثاََلَث َمرَّ

 . 3ِحدٌ" ٌف َواَحرْ 

 الكاشاني 

َمة السَّاِدسة لتفسيره "الصَّافي": 1680ذكر الفيض الكاشاني )توفي عام  ي  ( في الُمقَد ِ

د ما أُْنِزل على  إن القُْرآن الَّذي بين أظهرنا ليس بتمامه ك . منه ما هو خالف ما أنزل هللا ومنه ما هو ُمغَيَّر ُمَحمَّ

ف، وإنَّه قد حذف منه أشياء   كثيرة. منها إْسم علي في كثير من المواضع ومنها َغْير ذلك، وأنَّه ليس أَْيضاا  وُمَحرَّ

قدير لَْم يبق على هذا التَّ   أنَّهُ هو  رتيب المرضي عند هللا وعند رسوله ]...[. ويرد على هذا كله إشكال والتَّ على  

ا ويكون على خالف ما    لنا إْعتَِماداا على شيء من القُْرآن إذ على هذا يحتمل كل آية منه أن يكون  فاا وُمغَيَّرا ُمَحرَّ

. فتنتفي فائدته وفائدة األمر بإت ِباعه والوِصيَّة بالتَّ أنزل هللا. فَلَْم يبق لنا في القُْرآن ُحجَّ  َمسُّك به إلى َغْير  ة أصالا

 .4ذلك 

اَب لَُكْم ِمَن فِي اْليَتَاَمى فَاْنِكُحوا َما طَ َوإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ تُْقِسُطوا  ":  3:  4\ 92لآلية هـالفيض الكاشاني  ونقرأ في تفسير  

 ". َك أَْدنَى أاَلَّ تَعُولُواَكْت أَْيَمانُُكْم ذَلِ الن َِساِء َمثْنَى َوثاَُلَث َوُربَاَع فَإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ تَْعِدلُوا فََواِحدَةا أَْو َما َملَ 

انديق  للزَّ قال    أنَّهُ عن أمير المؤمنين   اْليَتَاَمى  "تعالى:  تناكر قوله  ظهورك على    وأمَّ تُْقِسُطوا فِي  َوإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ 

ا ساء يتامى فهو  ساء وال كل الن ِ لن ِ وليس يشبه القسط في اليتامى نكاح ا  "فَاْنِكُحوا َما َطاَب لَُكْم ِمَن الن َِساءِ  قدمت   ِممَّ

طاب والقصص أكثر من ساء من الخِ لن ِ نكاح اوبين    "في اليتامى"ذكره من إسقاط المنافقين من القرآن وبين قوله  

 .5ثلث القرآن
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ا قُْرآن ي ة   الخليفة ُعثَْمان حذف أو عد ل نصوصا

يعة الخليفة ُعثَْمان )توفي ع ى علي  )توفي عام ( بحذف أو تعديل نصوص قُْرآنِيَّة تشير إل656ام  يَتَِّهم بعض الش ِ

ا كامل661 ياسي. ويقولون إن سورا ت من القُْرآن. ويذكر كاتب سني ة وعدداا من اآليات اختفت أو اجتثَّ (، منافسه الس ِ

يعة ويضيف ولكن ُهنَاك ِكتَاب شيعي ينفي مثل هذه اإل   .1يعة حريف الَّذي يزعمه الش ِ للتَّ أمثلة    208 ت َِهاَمات عن الش ِ

َعاءا  .2ت تحريف مماثل أكثر عدداا توجد في كتب ُسن ِي ِةأن إد ِ

 ورينوسورة النُّ سقوط سورة الوالية 

يعة  الَّتِي  من بين السَُّور   كي ال    3تم حذفها من ُمْصَحف ُعثَْمان سورة الوالية وسورة النُّورين   أنَّهُ يعتقد بعض الش ِ

د اة  طالب على الخالفة بعد وفيحصل علي  بن أبي   د . أنقلهما ُهنَا لُمَحمَّ  العلم. فالعلم بالشَّْيء خير من الجهل به:   مجرَّ

 ية سورة الوال

وبالولي اللَّذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط مستقيم • نبي وولي بعضهما من بعض وأنا   النَّبِيالَِّذين آمنوا ب  أيُّهايا  

يوفون بعهد هللا لهم جنات النَّعيم • والَِّذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين • إن العليم الخبير • إن الَِّذين  

ا إذا نودي لهم يوم القيامة أاما لهم في جهنم مق إِالَّ ين الظَّالمون المكذ ِ ا عظيما بون للمرسلين • ما خلفهم المرسلين 

 ربك وعلي  من الشَّاهدين.  بالحق وما كان هللا ليظهرهم إلى أجل قريب وسبح بحمد 

 ورين سورة النُّ 

ن بعض  حذرانكم عذاب يوم عظيم • نوران بعضهما مالَِّذين آمنوا بالنُّورين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي وي  أيُّهايا  

نوا بنقضهم وأنا السَّميع العليم • إن الَِّذين يوفون ورسوله في آيات لهم جنات النَّعيم • والَِّذين كفروا من بعد ما آم

ُسول أولئك يسق ُسول عليه يقذفون في الجحيم • ظلموا أنفسهم وعصوا الوصي الرَّ من   ونميثاقهم وما عاهدهم الرَّ

وات واألرض بما شاء واصطفى من المالئكة وجعل من المؤمنين أولئك في خلقه نور السَّم  الَّذيحميم • إن هللا  

ح حيم • قد مكر الَِّذين من قبلهم برسلهم فأََخذهم بمكرهم إن أْخذي شديد أليم يفعل هللا ما يشاء ال إله إِالَّ هو الرَّ من الرَّ

قون • وفرعون بما طغى على موسى وأخيه  ا بما كسبوا وجعلهم لكم تذكرة فال تتودا • إن هللا قد أهلك عاداا وثم

جمعهم في يوم الحشر فال يستطيعون هارون أغرقته ومن تبعه أجمعين • ليكون لكم آية وإن أكثركم فاسقون • إن هللا ي 

ُسو  أيُّهاالجواب حين يسألون • إن الجحيم مأواهم وأن هللا عليم حكيم • يا   اري فسوف يعلمون • قد خسر ل بلغ إنذ الرَّ

الَِّذين كانوا عن آياتي وحكمي معرضون • مثل الَِّذين يوفون بعهدك أن ي جزيتهم جنات النَّعيم • إن هللا لذو مغفرة 

ْين • ما نحن عن ظلمه بغافلين • وكرمناه على    وأجر أهلك عظيم • وإن علي ا من المتقين • وإنا لنوفيه حقه يوم الد ِ

ذين كفروا بعدما آمنوا طلبتم زينة الحياة الدُّنيا ه وذريته لصابرون • وإنَّ عدوهم أمام المجرمين • قل للَّ ين • فإنَّ أجمع

ورسوله ونقضتم العهود من بعد توكيدها وقد ضربنا لكم األمثال لعلكم تهتدون واستعجلتم بها ونسيتم ما وعدكم هللا  

ُسول قد أنز  أيُّها• يا   يه من بعدك يظهرون • فأعرض عنهم ت فيها من يتوفاه مؤمناا ومن يتول ِ آيات بينالنا إليك  الرَّ

ا عنه ال إنَّهم معرضون • إنَّا لهم محضرون • في يوم ال يغني عنهم شيء وال هم يُرحمون   • إن لهم جهنم مقاما

رون • فصبر فبغوا ها  ما استخلفيعدلون • فسبح باسم ربك وكن من السَّاجدين • ولَقَْد أرسلنا موسى وهارون ب

جميل فجعلنا منهم القردة والخنازير ولعناهم إلى يوم يبعثون • فاصبر فسوف يبصرون • ولَقَْد آتينا بك الحكم كالَِّذين 

لين • وجعلنا لك منهم وصياا لعلهم يرجعون • ومن يتولى عن أمري فإن ِي مرجعه فليتمتعوا من قبلك من المرس

ُسول قد جعلنا لك في أعناق الَِّذين آمنوا عهداا فخذه وكن من الشَّاكرين   أيُّهاين • يا  النَّاكث   تسأل عنبكفرهم قليالا فال الرَّ

الَِّذين ظلموا وهم بعذابي يعلمون • جوا ثواب ربه قل هل يستوي  يل ساجداا يحذر اآلخرة ويراللَّ • إن علي ا قانتاا ب

الحين • وإنَّهم ألمرنا ال يخلفون •  • إنَّا بم يندمون سنجعل األغالل في أعناقهم وهم على أعماله شرناك بذريته الصَّ

 
يعة و 1  تحريف القُْرآن.مال هللا: الش ِ

رون، ص   2 ا الذَّهبي: التَّفسير والُمفَس ِ يعة والسُّنَّة. انظر أَْيضا ، 279-278،  221-219جعفريان: أكذوبة تحريف القُْرآن بين الش ِ

295 ،301 ،310. 

 الطُّبرسي: فصل الِخطاب.كتاب  صورة في 3



58 

غضبي إنَّهم قوم سوء    فعليهم ِمن ِي صلوات ورحمة أحياءا وأمواتاا يوم يبعثون وعلى الَِّذين يبغون عليهم من بعدك

 عالمين. هلل رب الخاسرين • وعلى الَِّذين سلكوا مسلكهم ِمن ِي رحمة وهم في الغرفات آمنون • والحمد  

 ي ة يطانالش  اآليات ( 2

ر يشير ال   على إْيمان قومِه، وتَمنَّى في نفسِه ِمن هللا أن يأتيه ما   اسول كان َحريصا الرَّ إلى رواية مفادها أن    1ون ُمفَس ِ

ةيقارُب بينه وبين قومِه، فجلَس ذات   عليهم بهم في مجلس  كثيٌر أهلهُ، وأحبَّ يومئذ أن يأتيه من هللاِ شيٌء فقرأ    مرَّ

 ُسورة النَّْجِم، فلما بَلَغَ 

ىَٰ * َوَمنَاة ٱلثَّاِلثَ   ( 20- 19: 53\23)مة ٱألُْخَرىَٰ أَفَرأَْيتُُم ٱلالََّت َوٱْلعُزَّ

 : يطاُن على لسانهِ الشَّ ألقَى 

 رتجى تلك الغرانيُق العلى وأن شفاعتهن لتُ 

 أو

 ضى تُْرتَ  شفاعتهن وإن العلى، الغرانيق تلك

د   ِرُحوا وقالوا: قد ذكرَ فلما َسمعت قريُش ذلك ف ورة  في قراءتِه، فلما َختََم السُّ   النَّبِيكر، ومَضى  آِلَهتنا بأحسِن الذ ِ   ُمَحمَّ

د فقال لهُ: يا    النَّبِيون. فَنََزَل جبريُل على  َسَجدَ في آخِرها وسجدَ معه المسلمون والمشرك لقد تَلَْوَت قوَمَك ما لَم   ُمَحمَّ

بِه عن هللا َعزَّ وَ  ، فاشتدَّ ذلك على  آتَِك  فأنزَل هللا هاتين   اكثيرا   اوخاَف من هللاِ خوفا   اشديدا   اوَحِزَن ُحزنا   النَّبِي َجلَّ

د تُطي ُِب نفَس  يناآليت   : ُمَحمَّ

ُ َما يُْلِقي الشَّْيَطاُن ثُمَّ يُْحِكمُ ا تََمنَّى أَْلقَى الشَّْيَطاُن فِي أُْمنِيَّتِِه فَيَ ِمْن َرُسول  َواَل نَبِي   إاِلَّ إِذَ ا ِمْن قَْبِلَك  َوَما أَْرَسْلنَ    ْنَسُخ َّللاَّ

ُ َعِليٌم َحِكيٌم   ُ آَيَاتِِه َوَّللاَّ ْم َوإِنَّ الظَّاِلِميَن  لُوبُهُ ِذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض َواْلقَاِسيَة قُ ِليَْجعََل َما يُْلِقي الشَّْيَطاُن فِتْنَة ِللَّ *  َّللاَّ

 (. 53- 52: 22\103لَِفي ِشقَاق  بَِعيد  )هـ 

 يطانيتين بما يلي الشَّ وتم استبدال اآليتين 

ى * َوَمنَاةَ الثَّاِلثَةَ اأْلُْخَرى * أَلَُكُم الذََّكُر وَ  َت َواْلعُزَّ إِْن ِهَي إِالَّ  لَهُ اأْلُْنثَى * تِْلَك إِذاا قِْسَمةٌ ِضيَزى *  أَفََرأَْيتُُم الالَّ

ْيتُُموَها أَْنتُْم َوآَبَ  ُ بَِها ِمْن ُسْلَطان  إِْن يَتَّ أَْسَماٌء َسمَّ بِعُوَن إِالَّ الظَّنَّ َوَما تَْهَوى اأْلَْنفُُس َولَقَْد َجاَءُهْم ِمْن اُؤُكْم َما أَْنَزَل َّللاَّ

ِ َرب ِِهُم اْلهُ  َّ ْنَساِن َما تََمنَّى * ِلََفِ َواِت اَل تُْغنِي َشفَاَعتُُهْم َشْيئاا  اآْلَِخَرةُ َواأْلُولَى * َوَكْم ِمْن َملَك  فِي السََّما   دَى * أَْم ِلْْلِ

بِاآْلَ   إِالَّ ِمْن بَْعدِ  يُْؤِمنُوَن  الَِّذيَن اَل  يََشاُء َويَْرَضى * إِنَّ  ِلَمْن   ُ اأْلُ * أَْن يَأْذََن َّللاَّ تَْسِميَةَ  اْلَماَلئَِكةَ  وَن  لَيَُسمُّ   ْنثَى ِخَرةِ 

 ( 27- 19: 53\23)م

 وة ال( نسخ آية بآية أخرى وبقاء الت   3

 : اليينالتَّ المثالين كما في  الوةقد تنسخ آية أخرى مع بقائهما في القرآن. فيقال هنا: نسخ الحكم وبقاء الت ِ 

 اسخة النَّ اآلية  اآلية المنسوخة 

تَُولُّوا   -  115:  2\ 87هـ فَأَْينََما  َواْلَمْغِرُب  اْلَمْشِرُق   ِ َوَّلِلَّ

َ َواِسٌع   ِ إِنَّ َّللاَّ  َعِليمٌ فَثَمَّ َوْجهُ َّللاَّ

السََّماِء    -   144:  2\ 87هـ فِي  َوْجِهَك  تَقَلَُّب  نََرى  قَْد 

يَنََّك قِْبلَةا تَْرَضاَها فََول ِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحرَ   امِ فَلَنَُول ِ

َوإِنَّ الَِّذيَن أُوتُوا   َوَحْيُث َما ُكْنتُْم فََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ 

ا   اْلِكتَاَب لَيَْعلَُمونَ  ُ بِغَافِل  َعمَّ أَنَّهُ اْلَحقُّ ِمْن َرب ِِهْم َوَما َّللاَّ

 يَْعَملُونَ 

ُكتَِب َعلَْيُكْم إِذَا َحَضَر أََحدَُكُم اْلَمْوُت    -  144:  2\ 87هـ

بِاْلَمْعُروِف  إِْن   َواأْلَْقَربِيَن  ِلْلَواِلدَْيِن  اْلَوِصيَّةُ  ا  َخْيرا تََرَك 

 َحق ا َعلَى اْلُمتَِّقينَ 

اْلَواِلدَاِن   -  7:  4\ 92هـ تََرَك  ا  ِممَّ نَِصيٌب  َجاِل  ِللر ِ

ا تََرَك اْلَواِلدَاِن َواأْلَْقَربُوَن   َواأْلَْقَربُوَن َوِللن َِساِء نَِصيٌب ِممَّ

ا قَ  ا ِممَّ  لَّ ِمْنهُ أَْو َكثَُر نَِصيباا َمْفُروضا

 
الطَّبري   1 في  واية  الر ِ هذه  ازي    https://bit.ly/3mjniitوالزمخشري    https://bit.ly/3adaec1انظر  والرَّ

https://bit.ly/3nqdgxi 

https://bit.ly/3adaec1
https://bit.ly/3mjniit
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 الوة الت   ته وبقاء لزوال عل   الحكم( نسخ 4

 11:  60\ 91هـتقول اآلية  

الَِّذي  أَْنفَقُوا َواتَّقُ ا  َوإِْن فَاتَُكْم َشْيٌء ِمْن أَْزَواِجُكْم إِلَى اْلُكفَّاِر فَعَاقَْبتُْم فَآَتُوا الَِّذيَن ذََهبَْت أَْزَواُجُهْم ِمثَْل مَ   َ أَْنتُْم بِِه وا َّللاَّ

 ُمْؤِمنُونَ 

وه عن ، إذ صدُّ يَّةديب حة ست في غزاة النَ ش في سَ وبين قري  النَّبِيكانت بين  الَّتِي  لسبب المهادنة  نزلت هذه اآلية  

 .1ا ثابتاا في المصحففظ متلوا اللَّ البيت. فلما ذهبت المهادنة وزال وقتها سقط العمل بذلك كله وبقي 

 13- 12:  58\105هـ ن اآليتا وتقول 

بَْيَن يَدَ  ُموا  ُسوَل فَقَد ِ َ ْي نَْجَواُكْم َصدَقَةا ذَِلَك  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا إِذَا نَاَجْيتُُم الرَّ َخْيٌر لَُكْم َوأَْطَهُر فَإِْن لَْم تَِجدُوا فَإِنَّ َّللاَّ

ُموا بَْينَ .  َغفُوٌر َرِحيمٌ  ُ يَدَْي نَْجَواُكْم َصدَقَات  فَإِْذ لَ   أَأَْشفَْقتُْم أَْن تُقَد ِ اَلةَ َوآَت ُ َعلَْيُكْم فَأَقِيُموا الصَّ َكاةَ ْم تَْفعَلُوا َوتَاَب َّللاَّ وا الزَّ

 َ ُ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُونَ َوأَِطيعُوا َّللاَّ   َوَرُسولَهُ َوَّللاَّ

د  النَّبِيهاتان اآليتان تخص زمن  ا وبقيت تالوةا فاته. فة بعد و، ولم يعد لهما علَّ ُمَحمَّ  . نسخت حكما

 مع بقاء الحكمالت  الوة  ( نسخ 5

تَْنَسخ آيةنَْسخ الت ِ  ا في آية  أُْخَرى ولكن كلتاهم  الوة مع بقاء الحكم: قد  ا ُرفِعَتا من القُْرآن مع بقاء حكم اآلية حكما

ضا ا واج بسبب الر ِ عة إن كانت عشر رضعات، فنزلت آية  ألخيرة. فِوْفقاا لشهادة عائشة كانت ُهنَاك آية تمنع الزَّ

تروي  ن من القُْرآن.ياآليت   اءيومنا هذا رغم اختف   َحتَّىم نافذاا  حكخفضت هذا العدد إلى خمس رضعات وبقي هذا ال

ضاعة كانت تُقرأ في القُْرآن َحتَّى وفاة   وكانت مكتوبة عندها على ورقة وموضوعة تحت   النَّبِيعائشة أنَّ آية الر ِ

ت هذه  2فدخلت سخلة وأكلت الورقة  النَّبِيبوفاة    انشغلت ا  نَّهكلسريرها، و َوايَة، فِلَماذَا لَْم تُضف  . ولكن إن صحَّ الر ِ

وتحاول إيجاد تبرير لهذه   سالميَّةاكلتها الدَّاجن إلى القُْرآن الحقاا؟ هذا سؤال ال تجيب عليه المصادر اإلالَّتِي  ية  اآل

ا لوقت القارئ رها هنا توفيال حاجة لذك اهرة بصورة غريبةالظَّ   . 3را

 طاب ( نسخ ما حصل من مفهوم الخ  6

ييذكر   "اَل تَْقَربُوا ا نحو قوله:  و وبقي المفهوم ذلك منه متلوا آن متلسخ بقرطاب نُ بأن ما حصل من مفهوم الخِ   مك ِ

َوأَْنتُْم ُسَكاَرى" )هـ  اَلةَ  فُ (43:  4\ 92الصَّ الخِ .  السُّ هم من هذا  الة جائز فنسخ ذلك الصَّ ب  كر في غير قرطاب أن 

ِل الشَّْيَطاِن فَاْجتَنِبُوهُ لَعَلَُّكْم أْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس ِمْن َعمَ نُوا إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َوا : "يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمَ المفهوم قوله 

اَل ُكُم اْلعَدَاَوةَ َواْلبَْغَضاَء فِي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َويَصُ تُْفِلُحوَن. إِنََّما يُِريدُ الشَّْيَطاُن أَْن يُوقَِع بَْينَ ِ َوَعِن الصَّ ةِ دَُّكْم َعْن ِذْكِر َّللاَّ

 .4( 91-90:  5\ 112فََهْل أَْنتُْم ُمْنتَُهوَن" )هـ

 بآية نسخت تالوتهاالت  الوة ( نسخ الحكم مع بقاء 7

انِيَةُ َوالزَّ 2:  24\ 102اآلية هـتقول   ِ انِي فَاْجِلدُوا ُكلَّ وَ : " الزَّ  اِحد  ِمْنُهَما ِمئَةَ َجْلدَة  َواَل تَأُْخْذُكْم بِِهَما َرأْفَةٌ فِي ِديِن َّللاَّ

ِ َواْليَْوِم اآْلَِخِر َوْليَْشَهْد َعذَابَُهمَ  عَت ذكرها هذا الحكم نُِسخ بآية ُرفِ ولكن  ا َطائِفَةٌ ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن".  إِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ

أنَّ هذه اآلية   سُّيُّوطيلايخ والشَّيخة إذا زنيا فارجموهما البَتَّة نََكاالا من هللا وهللا عزيز حكيم. وينقل  عمر تقول: الشَّ 

هـ األحزاب  آياتها  الَّتِي    33\90كانت ضمن سورة  هـ  200كان عدد  البقرة  أو أطول من سورة   الَّتِي   2\87آية 

ن   ا نزلت هذه اآلية ذهب عمر إلى    أنَّهُ آية حالياا. وُروي    73  ن لَْم يبَق منها إِالَّ آية، ولك   286تَتََضمَّ د لَمَّ واستأذنه   ُمَحمَّ

ة بِعَدَم    السُّيُّوطيِره ذلك. ويرى  تَابتها، فَكَ في كِ  تالوتها    اشتهارأنَّ سبب َعدَم إثبات هذه اآلية هو التَّخفيف على األُمَّ

 
ي: اإليضاح لناسخ  1  .68-67القرآن ومنسوخه، ص مك ِ

 https://bit.ly/3lCM3Gmو  /:bit.ly/2GWREbL/httpsانظر هذه األحاديث في  2

رقاني: مناهل العرفان، ص  3  )نسخة وورد(.  158-157الزَّ

ي: اإليضاح لناسخ القرآن  4  70ومنسوخه، ص مك ِ

https://bit.ly/2GWREbL
https://bit.ly/3lCM3Gm
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تر كان حكمها باقياا ألنَّه أثقل األحكام  وِكتَابتها في الُمْصَحف وإن     .1وأشدَّها وأغلظ الحدود وفيه اإلشارة إلى ندب الس ِ

جم ورضائشة يقول: لَقَْد نزوُهنَاك حديث عن عا  ا لت آية الرَّ ا. وكانت في صحيفة تحت سريري. فَلَمَّ عة الكبير عشرا

 .2مات رسول هللا وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها 

 د ( نسخ متعد8

 نقرأ في القرآن 

ا َوِرْزقاا  67:  16\ 70م  آَلَيَةا ِلقَْوم  يَْعِقلُونَ َحَسناا إِنَّ فِي ذَِلَك    َوِمْن ثََمَراِت النَِّخيِل َواأْلَْعنَاِب تَتَِّخذُوَن ِمْنهُ َسَكرا

فُِع ِللنَّاِس َوإِثُْمُهَما أَْكبَُر ِمْن نَْفِعِهَما يَْسأَلُونََك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر قُْل فِيِهَما إِثٌْم َكبِيٌر َوَمنَا 219:  2\ 87هـ

ُ لَُكُم اآْلَيَاِت لَعَلَُّكْم تَتَفَكَُّرونَ ِلَك يُبَي ُِن ْنِفقُوَن قُِل اْلعَْفَو َكذَ َويَْسأَلُونََك َماذَا يُ   َّللاَّ

اَلةَ َوأَْنتُمْ  43:  4\ 92هـ   ُسَكاَرى َحتَّى تَْعلَُموا َما تَقُولُونَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اَل تَْقَربُوا الصَّ

اْلَخمْ  91- 90:  5\ 112هـ إِنََّما  آََمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  َواْلَمْيِسرُ يَا  الشَّْيَطاِن    ُر  َعَمِل  ِمْن  ِرْجٌس  َواأْلَْزاَلُم  َواأْلَْنَصاُب 

 أَْن يُوقَِع بَْينَُكُم اْلعَدَاَوةَ َواْلبَْغَضاَء فِي اْلَخْمِر فَاْجتَنِبُوهُ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن * إِنََّما يُِريدُ الشَّْيَطانُ 

ِ َوَعِن اَواْلَمْيِسِر َويَُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر   اَلةِ فََهْل أَْنتُْم ُمْنتَُهونَ َّللاَّ  لصَّ

بي يقول فِي وقد جاء حديث للنَّ ا بهذه اآليات لكن دون ذكر عقاب عليه.  يرى الفقهاء أن الخمر تم تحريمه تدريجي  

ابِعَِة مَّ إِذَا َشِربَ إِذَا َشِرَب فَاْجِلدُوهُ، ثُمَّ إِذَا َشِرَب الثَّانِيَِة فَاْجِلدُوهُ، ثُ "ِب اَْلَخْمِر:  َشارِ   الثَّاِلثَِة فَاْجِلدُوهُ، ثُمَّ إِذَا َشِرَب اَلرَّ

وهذا الحديث ُمَخاِلف للحس السَّليم. فلو قلنا   .4" حرامٌ   ما أْسكَر كثيُرهُ فقليلُهُ "وُهنَاك حديث يقول:    .3" فَاْضِربُوا ُعنُقَهُ 

بان واألكل ألن شرب الماء الكثير واألكل الكثير يسب ِ لماء  م شرب اقياساا ان ما قتل كثيره فقليله حرام، فسوف نحر ِ 

 .كرالموت، وهو أخطر من السُّ 

 ( آيات سابقة نسخت آيات الحقة 9

ر. فالعبرة إذن ل بالمتأخ ِ مِ ان عُ اسخ والمنسوخ تقول: إذا تعارض نصَّ النَّ ع  موضو في    يَّةوالمنطق   يَّةالقاعدة األساس 

اص،  النَّ في تاريخ   ا ثابتاا  النَّ ن  يفترض أ  ِممَّ نعرف من منهما ينسخ اآلخر. والمشكلة   َحتَّىصين يحمل كل منهما تاريخا

ا، وهناك آيات في القرآن اعتبرها يباا تاريخي  ترت بة  ها غير مرتَّ يصعب تحديد تاريخ اآليات، خاصة انَّ   أنَّهُ في القرآن 

 : اليين التَّ كما في المثالين  الفقهاء منسوخة بما قبلها

 آية ناسخة  وخة أية منس 

اَل يَِحلُّ لََك الن َِساُء ِمْن بَْعدُ َواَل أَْن تَبَدََّل   -  52:  33\ 90هـ

 َما َملََكْت يَِمينَُك  بِِهنَّ ِمْن أَْزَواج  َولَْو أَْعَجبََك ُحْسنُُهنَّ إِالَّ 

ُ َعلَى ُكل ِ َشْيء  َرقِيباا  َوَكاَن َّللاَّ

إِ   -  50:  33\ 90هـ النَّبِيُّ  أَيَُّها  أَزْ يَا  لََك  أَْحلَْلنَا  اَجَك وَ نَّا 

  ُ َّللاَّ أَفَاَء  ا  ِممَّ يَِمينَُك  َملََكْت  َوَما  أُُجوَرُهنَّ  آَتَْيَت  تِي  الالَّ

َوبَنَ َك  َعم ِ َوبَنَاِت  َوبَنَاِت  َعلَْيَك  َخاِلَك  َوبَنَاِت  اتَِك  َعمَّ اِت 

وَ  إِْن  ُمْؤِمنَة  َواْمَرأَة  َمعََك  َهاَجْرَن  تِي  الالَّ َهبَْت َخااَلتَِك 

ِ نَفْ   إِْن أََرادَ النَّبِيُّ أَْن يَْستَْنِكَحَها َخاِلَصة لََك ِمْن َسَها ِللنَّبِي 

ْيِهْم فِي أَْزَواِجِهْم  دُوِن اْلُمْؤِمنِيَن قَْد َعِلْمنَا َما فََرْضنَا َعلَ 

  ُ َّللاَّ َوَكاَن  َحَرٌج  َعلَْيَك  يَُكوَن  ِلَكْياَل  أَْيَمانُُهْم  َملََكْت  َوَما 

ا َرِحيما َغفُ   ا ورا

 
 70و 66، ص 2السُّيُّوطي: االتقان، جزء  1
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ا    -  240:  2\ 87هـ َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َويَذَُروَن أَْزَواجا

إِخْ  َغْيَر  اْلَحْوِل  إِلَى  َمتَاعاا  أِلَْزَواِجِهْم  فَإِْن َوِصيَّةا  َراج  

ِمْن  أَْنفُِسِهنَّ  فِي  فَعَْلَن  َما  فِي  َعلَْيُكْم  ُجنَاَح  فاََل  َخَرْجَن 

  ُ  يمٌ َعِزيٌز َحكِ َمْعُروف  َوَّللاَّ

ا    -  234:  2\ 87هـ َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َويَذَُروَن أَْزَواجا

ا   فَإِذَا بَلَْغَن أََجلَُهنَّ  يَتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ أَْشُهر  َوَعْشرا

 ُ   فاََل ُجنَاَح َعلَْيُكْم فِيَما فَعَْلَن فِي أَْنفُِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َوَّللاَّ

 رٌ تَْعَملُوَن َخبِيبَِما 

اسخة. وهذا يجعلنا النَّ ؤال المطروح أي من تلك اآليات سبقت األخرى ولماذا وضعت اآلية المنسوخة بعد اآلية  والسُّ 

 ور وليس فقط في ترتيب سور القرآن.تيب اآليات ضمن السُّ نشك في تر
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 :  ادسالس  الفصل 

 الن سخ   ُطُرق

و جزئي، إلى بدل أو بدون بدل، إلى بدل مساوي أو أخف أو أشد، غير منفصل، كلي أ قد يكون منفصل و   النَّسخ

 . النَّسخوما ال يقع عليه  النَّسخصريح أو ضمني، وهناك ما يقع عليه 

 المنفصل وغير المنفصل  خ الن س( 1

 :  عن المنسوخ. فمثالمنفصالا  النَّسخأن يكون  النَّسخمن شروط 

يِض قُْل ُهَو أَذاى فَاْعتَِزلُوا الن َِساَء فِي اْلَمِحيِض َواَل تَْقَربُوُهنَّ َحتَّى يَْطُهْرَن   َعِن اْلَمحِ َويَْسأَلُونَكَ  222:  2\ 87هـ

ْرَن فَأْتُوُهنَّ مِ  ُ فَإِذَا تََطهَّ  ْن َحْيُث أََمَرُكُم َّللاَّ

ْرَن فَأْتُوُهنَّ ِمْن َحْيُث أَ ال يعتبر الحكم " ُ فَإِذَا تََطهَّ ا للحكم "َمَرُكُم َّللاَّ ن ي " ألن الحكمفَاْعتَِزلُوا الن َِساَء فِي اْلَمِحيِض " ناسخا

 .1صالن عند نزولهما معاا متَّ 

يَاَم إِلَى اللَّْيلِ  187:  2\ 87هـ وا الص ِ  أَتِمُّ

ا اللَّ  ءال يعتبر مجي  .2هار النَّ وم المفروض بللصَّ يل ناسخا

ا أَْو َعلَى َسفَر  فَِعدَّة ِمْن أَيَّام  أَُخرَ ُصْمهُ َوَمْن َكاَن َمرِ ِمْنُكُم الشَّْهَر فَْليَ فََمْن َشِهدَ  185:  2\ 87هـ  يضا

ا. الثَّ الجزء    اني يتضمن استثناء في نفس اآلية ولذلك ال يعتبر نسخا

يَْنِكَح   25:  4\ 92هـ ْت أَْيَمانُُكْم ِمْن فَتَيَاتُِكُم اْلُمْحَصنَاِت اْلُمْؤِمنَاِت فَِمْن َما َملَكَ َوَمْن لَْم يَْستَِطْع ِمْنُكْم َطْوالا أَْن 

َوآَ اْلُمْؤِمنَ أَْهِلِهنَّ  بِإِْذِن  فَاْنِكُحوُهنَّ  بَْعض   ِمْن  بَْعُضُكْم  بِإِيَمانُِكْم  أَْعلَُم   ُ َوَّللاَّ أُُجوَرهُنَّ  اِت  تُوُهنَّ 

  ْحِصنَّ فَإِْن أَتَْيَن بِفَاِحَشة فَعَلَْيِهنَّ افَِحات  َواَل ُمتَِّخذَاِت أَْخدَان  فَإِذَا أُ بِاْلَمْعُروِف ُمْحَصنَات  َغْيَر ُمسَ 

ُ  نِْصُف َما َعلَى اْلُمْحَصنَاِت ِمَن اْلعَذَاِب ذَِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلعَنََت ِمْنُكْم َوأَْن تَصْ  بُِروا َخْيٌر لَُكْم َوَّللاَّ

 َغفُوٌر َرِحيمٌ 

ا.  "ذَِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلعَنَتَ "من نفس اآلية   القسم األخير  هو استثناء غير منفصل وال يعتبر نسخا

ا عندما يكون الحكم في آية منفصلة  . ويالحظ من هذه األمثلة أنها تدخل اليةالتَّ كما في األمثلة    3بينما يعتبر نسخا

 ة. امَّ سبة لقاعدة عَ بالن ِ  تثناءا اس

 آية ناسخة  آية منسوخة 

ا  َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َويَ   -  240:  2\ 87هـ ذَُروَن أَْزَواجا

أِلَْزَواجِ  فَإِْن  َوِصيَّةا  إِْخَراج   َغْيَر  اْلَحْوِل  إِلَى  َمتَاعاا  ِهْم 

فِي فَعَْلَن  َما  فِي  َعلَْيُكْم  ُجنَاَح  فاََل  ِمْن    َخَرْجَن  أَْنفُِسِهنَّ 

ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ   َمْعُروف  َوَّللاَّ

ا  َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َويَ   -  234:  2\ 87هـ ذَُروَن أَْزَواجا

 َ ا فَإِذَا بَلَْغَن أََجلَُهنَّ  يَتََربَّْصَن بِأ ْنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ أَْشُهر  َوَعْشرا

ُ  فاََل ُجنَاَح َعلَْيُكْم فِيَما فَعَْلنَ   فِي أَْنفُِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َوَّللاَّ

 لُوَن َخبِيرٌ بَِما تَْعمَ 

 
 .45البغدادي: النَّاسخ والمنسوخ، ص  1

 .45نفس المصدر، ص  2

ي: ا 3  107-85إليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص األمثلة التَّالية مأخوذة من مك ِ
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 . ة المنسوخةاآلية النَّاسخة جاءت قبل اآليمالحظة: 

َوالَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم يَأْتُوا  - 4:  24\ 102هـ

َواَل   َجْلدَةا  ثََمانِيَن  فَاْجِلدُوُهْم  ُشَهدَاَء  لَُهْم  بِأَْربَعَِة  تَْقبَلُوا 

 فَاِسقُونَ َشَهادَةا أَبَداا َوأُولَئَِك ُهُم الْ 

أَزْ   -  7-6:  24\ 102هـ يَْرُموَن  يَُكْن َوالَِّذيَن  َولَْم  َواَجُهْم 

  ِ لَُهْم ُشَهدَاُء إِالَّ أَْنفُُسُهْم فََشَهادَةُ أََحِدِهْم أَْربَُع َشَهادَات  بِاَّللَّ

اِدقِيَن   لَِمَن الصَّ َعلَْيِه إِْن َكاَن  َخاَوالْ إِنَّهُ   ِ أَنَّ لَْعنَةَ َّللاَّ ِمَسةُ 

 َن اْلَكاِذبِينَ مِ 

وج الَّذي يقذف  ترفع هذه اآلية العقاب عن المالحظة:   زَّ

 . نةيالعنها ولم يقم عليها البي ِ   ثُمَّ زوجته 

لَ   اْليَْومَ   -  5:  5\ 112هـ َواَل تَْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى يُْؤِمنَّ   - 221:  2\ 87هـ الَِّذيَن  أُِحلَّ  َوَطعَاُم  الطَّي ِبَاُت  ُكُم 

لَُهمْ  ِحلٌّ  َوَطعَاُمُكْم  لَُكْم  ِحلٌّ  اْلِكتَاَب  َواْلُمْحَصنَاُت    أُوتُوا 

ِمَن اْلُمْؤِمنَاِت َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن  

 ِلُكمْ قَبْ 

الكتا  نكاح  اآلية  هذه  أحلت  عممالحظة:  من  وم  بيات 

بقيت مخصوصة في تحريم نكاح كل  الَّتِي  ألولى  اآلية ا 

 . مشركة غير كتابيَّة

يَُسب ِ   -   5:  42\ 62م َرب ِهِ َواْلَماَلئَِكةُ  بَِحْمِد  ْم  ُحوَن 

 َويَْستَْغِفُروَن ِلَمْن فِي اأْلَْرِض 

َحْولَهُ    -  7:  40\ 60م َوَمْن  اْلعَْرَش  يَْحِملُوَن  الَِّذيَن 

بَِحْمدِ يَُسب ُِحونَ  ِللَِّذيَن    َرب ِِهمْ     َويَْستَْغِفُروَن  بِِه  َويُْؤِمنُوَن 

 آََمنُوا 

ة وأن معناها:  امَّ لم أن اآلية األولى ليست بعَ مالحظة: عُ 

 . ويستغفرون لمن في األرض من المؤمنين

ِ َحَصُب   -   98:  21\ 73م إِنَُّكْم َوَما تَْعبُدُوَن ِمْن دُوِن َّللاَّ

 دُونَ أَْنتُْم لََها َوارِ َجَهنََّم 

إِنَّ الَِّذيَن َسبَقَْت لَُهْم ِمنَّا اْلُحْسنَى أُولَئَِك   -  101:  21\ 73م

 َعْنَها ُمْبعَدُونَ 

ثاََلثَةَ    -  228:  2\ 87هـ بِأَْنفُِسِهنَّ  يَتََربَّْصَن  َواْلُمَطلَّقَاُت 

 قُُروء  

ئِي يَئِْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمنْ  -  4: 65\ 99هـ نَِسائُِكْم   َوالالَّ

ا فَِعدَّتُ إِِن  يَِحْضَن  ْرتَْبتُْم  لَْم  ئِي  َوالالَّ أَْشُهر   ثاََلثَةُ  ُهنَّ 

 ْن يََضْعَن َحْملَُهنَّ َوأُواَلُت اأْلَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَ 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا إِذَا نََكْحتُُم اْلُمْؤِمنَاِت    -  49:  33\ 90هـ

تَمَ ثُمَّ َطلَّْقتُُموُهنَّ مِ  قَْبِل أَْن  َعلَْيِهنَّ ِمْن  سُّوُهنَّ فََما لَكُ ْن  ْم 

 ِعدَّة  تَْعتَدُّونََها  

المراد من ذلك   إنتم تخصيص هذه اآلية بحديث يقول  فَاْقَطعُوا أَْيِديَُهَما َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ   - 38:  5\ 112هـ

وأن   فأكثر،  دراهم  ثالثة  سرق  أو  دينار  ربع  سرق 

 . السَّرقة من غير حرز ال قطع فيها

ُ فِي أَْواَلِدُكْم ِللذََّكِر ِمثُْل َحظ ِ   -  11:  4\ 92هـ يُوِصيُكُم َّللاَّ

 اأْلُْنثَيَْينِ 

كل ولد )عبد أو حر( على دين ابيه أو    فيا  اللَّفظ عام  

كن اجمع المسلمون بأن الولد إذا على غير دين ابيه. ول

كان عبد لم يرث، وكذلك األب إذا كان عبداا لم يرث  

الح ابنه  في  من  هللا  يوصيكم  اآلية  معنى  فصار  ر. 

مثلكم   األحرار  وقد للذَّ أوالدكم  األنثيين.  حظ  مثل  كر 

الو  لسُّنَّة اصت  خصَّ  إذا  أن  ابيه  لد  دين  غير  كان على 

لقول   يرثان  ال  األب  أهل بِي النَّ وكذلك  يتوارث  ال   :

 . ملتين، كما أن الولد القاتل ألبيه عمداا ال يرثه
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انِ   -  2:  24\ 102هـ َوالالزَّ َواِحد   يَةُ  ُكلَّ  فَاْجِلدُوا  انِي  زَّ

 ِمْنُهَما ِمئَةَ َجْلدَة  

أَ   -  25:  4\ 92هـ فَإِْن  أُْحِصنَّ  فَعَلَيْ فَإِذَا  بِفَاِحَشة   ِهنَّ تَْيَن 

 نِْصُف َما َعلَى اْلُمْحَصنَاِت ِمَن اْلعَذَابِ 

ة لم تدخل في عموم اآلية بجلد مائة. وقد مالحظة: األمَ 

العبد على   األمَ قيس  اآلية مخصصة حكم  ة. فصارت 

 .النَّص بنص وقياس على 

 بمثلها أو بخير منها  الن سخ ( 2

َ َعلَى ُكل ِ َشْيء  قَِديٌر )هـ  ِمْن آَيَة أَْو نُْنسِ يقول القرآن: َما نَْنَسخْ   (. 106:  2\ 87َها نَأِْت بَِخْير  ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ

ر" طرحت مشكلة لدى الِت بَِخْير  ِمْنَها أَْو ِمثِْلَهاأْ نَعبارة "  آن  غير جائز أن يكون من القر"  :1بري الطَّ يقول    ين.ُمفَس ِ

يعه كالم هللا، وال يجوز في صفات هللا تعالى ذكره أن يقال بعضها أفضل من بعض  شيء خير من شيء ألن جم 

 . "وبعضها خير من بعض 

 أو أخف أو أشد. بدون بديل أو إلى بديل مساو   النَّسخز الفقهاء بين وقد ميَّ 

 نسخ دون بديل أ( 

 على ذلك  ه. ومثالا دون إحالل حكم بديل عن ع ان ينسخ حكما يمكن للمشر ِ 

 اسخة النَّ اآلية  اآلية المنسوخة 

ُسوَل   -  12:  58\ 105هـ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا إِذَا نَاَجْيتُُم الرَّ

ُموا بَْيَن يَدَ   ْي نَْجَواُكْم َصدَقَةا فَقَد ِ

نَْجَواُكْم   -  13:  58\105 يَدَْي  بَْيَن  ُموا  تُقَد ِ أَْن  أَأَْشفَْقتُْم 

فَإِ  فَأَقِيُموا الصَّ َصدَقَات   َعلَْيُكْم   ُ َوتَاَب َّللاَّ تَْفعَلُوا  لَْم  اَلةَ  ْذ 

بَِما  َخبِيٌر   ُ َوَّللاَّ َوَرُسولَهُ   َ َّللاَّ َوأَِطيعُوا  َكاةَ  الزَّ َوآَتُوا 

 ْعَملُونَ تَ 

 ببديل مساوٍ  الن سخ ب( 

قَْد نََرى تَقَلَُّب َوْجِهَك فِي "الحرام:    س إلى المسجدتحويل القبلة األولى من بيت المقدِ   ببديل مساو    النَّسخمثال على  

يَنََّك قِْبلَةا تَْرَضاَها فََول ِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيثُ  : 2\ 87)هـ  " َما ُكْنتُْم فََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ السََّماِء فَلَنَُول ِ

144) . 

 ببديل أخف  الن سخج( 

 آية ناسخة  آية منسوخة 

ا    -  240:  2\ 87هـ َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َويَذَُروَن أَْزَواجا

 َوِصيَّةا أِلَْزَواِجِهْم َمتَاعاا إِلَى اْلَحْوِل َغْيَر إِْخَراج  

ا    -  234:  2\ 87هـ َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َويَذَُروَن أَْزَواجا

 ا ر  َوَعْشرا يَتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ أَْشهُ 

َعلَى    -  65:  8\ 88هـ اْلُمْؤِمنِيَن  ِض  َحر ِ النَّبِيُّ  أَيَُّها  يَا 

ِمائَ  يَْغِلبُوا  َصابُِروَن  ِعْشُروَن  ِمْنُكْم  يَُكْن  إِْن  تَْيِن  اْلِقتَاِل 

 َوإِْن يَُكْن ِمْنُكْم ِمئَةٌ يَْغِلبُوا أَْلفاا ِمَن الَِّذيَن َكفَُروا

ُ َعْنكُ اآْلََن َخفَّفَ   -  66:  8\ 88هـ  أَنَّ فِيُكْم َضْعفاا  ْم َوَعِلمَ  َّللاَّ

فَإِْن يَُكْن ِمْنُكْم ِمئَةٌ َصابَِرةٌ يَْغِلبُوا ِمائَتَْيِن َوإِْن يَُكْن ِمْنُكْم 

ابِِرينَ أَْلٌف يَْغلِ  ُ َمَع الصَّ ِ َوَّللاَّ  بُوا أَْلفَْيِن بِإِْذِن َّللاَّ

ا بَلََغ َمعَهُ السَّعْ   -  102:  37\ 56م بُنَيَّ إِن ِي  َي قَاَل يَا  فَلَمَّ

أََرى فِي اْلَمنَاِم أَن ِي أَْذبَُحَك فَاْنُظْر َماذَا تََرى قَاَل يَا أَبَِت  

ابِِرينَ اْفعَْل َما تُْؤَمُر َستَِجدُنِي إِْن َشا ُ ِمَن الصَّ  َء َّللاَّ

 َوفَدَْينَاهُ بِِذْبح  َعِظيم    - 107:  37\ 56م

اب مالحظة:   بذبح  إبراهيم  هللا  ذلك نسخ    ثُمَّ نه  وأمر 

 . بالفداء. وهذا الفداء بقي شريعة ذبح األضاحي

 
1 https://bit.ly/3nlftKm 
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في   -ُسنَّة   النَّوم  بعد  والجماع  والشُّرب  األكل  تحريم 

 ليالي رمضان 

فَُث إِلَى نَِسائُِكْم  لَُكْم    أُِحلَّ   -  187:  2\ 87هـ يَاِم الرَّ لَْيلَةَ الص ِ

ُ أَ ُهنَّ ِلبَاٌس لَُكْم َوأَْنتُْم ِلبَاٌس لَُهنَّ َعلِ  نَُّكْم ُكْنتُْم تَْختَانُوَن  َم َّللاَّ

أَْنفَُسُكْم فَتَاَب َعلَْيُكْم َوَعفَا َعْنُكْم فَاآْلََن بَاِشُروُهنَّ َواْبتَغُوا  

لَ   ُ َكتََب َّللاَّ اْلَخْيطُ  َما  لَُكُم  يَتَبَيََّن  َحتَّى  َواْشَربُوا  َوُكلُوا  ُكْم 

 ْلفَْجرِ اأْلَْبيَُض ِمَن اْلَخْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن ا

َ َحقَّ تُقَاتِهِ   - 102:  3\ 89هـ َ َما اْستََطْعتُمْ  - 16: 64\ 108هـ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ  فَاتَّقُوا َّللاَّ

 ببديل أثقل  خ سالن  د( 

 آية ناسخة  آية منسوخة 

يَ   -  183:  2\ 87هـ اُم  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الص ِ

 ُكْم تَتَّقُونَ َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم لَعَلَّ 

وصيام  مالحظة:   شهر  كل  من  أيام  ثالثة  صيام 

نجاة    عاشوراء يوم  لذكرى  موسى من  )صيام يهودي 

 فرعون(. 

ِمْنُكْم    -  185-184:  2\ 87هـ ا َمْعدُودَات  فََمْن َكاَن  أَيَّاما

فَ  َسفَر   َعلَى  أَْو  ا  الَِّذيَن  َمِريضا َوَعلَى  أَُخَر  أَيَّام   ِمْن  ِعدَّةٌ 

ا فَُهَو َخْيٌر  يُِطيقُونَهُ فِْديَةٌ َطعَامُ  َع َخْيرا  ِمْسِكين  فََمْن تََطوَّ

تَُصوُموا   َوأَْن  تَْعلَ لَهُ  ُكْنتُْم  إِْن  لَُكْم  َشْهُر  َخْيٌر  ُموَن. 

َوبَي ِنَات  ِمَن    َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل فِيِه اْلقُْرآَُن ُهداى ِللنَّاِس 

فَْليَُصْمهُ َوَمْن َكاَن   اْلُهدَى َواْلفُْرقَاِن فََمْن َشِهدَ ِمْنُكُم الشَّْهرَ 

ا أَْو َعلَى َسفَر  فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّ   ام  أَُخرَ َمِريضا

ياممالحظة:   ض صيام  رِ فُ   ثُمَّ ر.  على التَّخيُّ   أصبح الص ِ

 . رمضان

تِي يَأْتِ   -  16- 15:  4\ 92هـ ِمْن نَِسائُِكْم  يَن اْلفَاِحَشةَ  َوالالَّ

فَأَْمِسُكوُهنَّ   َشِهدُوا  فَإِْن  ِمْنُكْم  أَْربَعَةا  َعلَْيِهنَّ  فَاْستَْشِهدُوا 

ُ لَُهنَّ َسبِيالا  فِي اْلبُيُوِت َحتَّى يَتََوفَّا ُهنَّ اْلَمْوُت أَْو يَْجعََل َّللاَّ

ِمْنُكمْ  يَأْتِيَانَِها  فَإِ َواللَّذَاِن  فَآَذُوُهَما  َوأَْصلَ   تَابَا  َحا  ْن 

ا  اباا َرِحيما َ َكاَن تَوَّ  فَأَْعِرُضوا َعْنُهَما إِنَّ َّللاَّ

َواِحد    -  2:  24\ 102هـ ُكلَّ  فَاْجِلدُوا  انِي  َوالزَّ انِيَةُ    الزَّ

بِهِ  تَأُْخْذُكْم  َواَل  َجْلدَة   ِمئَةَ  إِْن  ِمْنُهَما   ِ ِديِن َّللاَّ فِي  َرأْفَةٌ  َما 

ِ َواْليَوْ تُْم تُْؤِمنُوَن  ُكنْ  ِم اآْلَِخِر َوْليَْشَهْد َعذَابَُهَما َطائِفَةٌ بِاَّللَّ

 ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ 

البداية بتحريمها    النَّسخو إباحة الخمر في  أثقل كنَْسخ  القتال والِحقاا.  ببديل  بترك  بر على الصَّ وكذلك نسخ األمر 

 . والجزية  يفالسَّ  تيعن آي  امنالثَّ الفصل  يفنعود لهذا الموضع بر. وسوف الصَّ األذى باألمر بالقتال وترك 

 منيالض    الن سخريح والص   الن سخ( هـ

ح فيه بإنهاء الحكم الَمْنُسوخ. وم  الَّذيالصَّريح هو    النَّسخ َمْقِدس ثال على ذلك تحويل القبلة األولى من بيت اليَُصرَّ

 .144و  142:  2\ 87إلى المسجد الحرام كما تُبَي ِنه اآليتان هـ 

ْمنِي فهو    النَّسخ ا  مَّ أ ا وال يُْمِكن التَّوفيق بينه  الَّذي الض ِ ما ا ُمتَقَد ِ م يُفَُهم من حكم متأخر يعارض حكما ا إِالَّ بإلغاء الُمتَقَد ِ

( للوِصيَّة 176و   12- 11و  7:  4\92؛ هـ 6:  33\ 90ـ ؛ ه75:  8\ 88على ذلك نسخ آيات المواريث )هـ  منهما. ومثال

 (.180:  2\ 87الوِصيَّة )هـ  ليها آيةاشتملت عالَّتِي للوارث 

 الن سخ وما ال يقع عليه  الن سخما يقع عليه ( 3

ييذكر   ض. وقد جاءت وباده، ويرفع حكمه بغير عخ هللا جميع القرآن بأن يرفعه من صدور عنس جائز أن ي  بأنَّه  مك ِ

 بِالَِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك ثُمَّ اَل تَِجدُ لََك بِِه ا لَنَْذَهبَنَّ َولَئِْن ِشئْنَ " :  86:  17\ 50اآلية م دليله  و.  النَّبِيفي ذلك أخبار كثيرة عن  
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سخ  نوجواز أن ي  .1كما رأينا سابقاا   ،وي من سورة األحزاب بعضه على ما رُ نسخ  من ذلك  ن  د كاوق  ".َعلَْينَا َوِكيالا 

 منا في هذا الموضوع. ان تكلَّ   بق وس. 2دور فذلك جائز في قدرته تعالى يفعل ما يشاء ذلك كله بإزالة حفظه من الصُّ 

يويرى   انيا.  واهي والحدود والعقوبات من أحكام الدُّ النَّ جائز في األحكام والفرائض واألوامر و  النَّسخأن    مك ِ ما   وأمَّ

كان أو وعدنا به أو قص علينا من أخبار األمم   أنَّهُ سيكون أو    أنَّهُ هللا تعالى عنه    أخبرناخه فهو كل ما  يجوز نسال  

موات واألرضين السَّ والعقاب والبعث والحشر وخلق    ار والحساب النَّ الماضية وما قص علينا من أخبار الجنة و

يء وعلى  الشَّ ه يتعالى أن يخبرنا عن  ألنَّ ا كله وسببه ال يجوز نسخه  ار والمؤمنين في الجنة. هذ النَّ في    كفَّاروتخليد ال

 .3ببدل منهينسخ  كله أن  ال يجوز في ذلكبه من صفاته.  أعلمناغير ما هو به. وكذلك ما 

ا غير أمَّ  في األحكام في خصوص ما كان من فروع العبادات والمعامالت. إال  ال يكون  النَّسخرقاني بأن الزَّ يقول و

ن العقائد وأمهات األخالق وأصول العبادات والمعامالت ومدلوالت األخبار المحضة فال نسخ فيها الفروع م  هذه

العلماء.    الَّذيديد  السَّ   أيالرَّ على   اعليه جمهور  تقبل  العقائد فألنَّ   وأمَّ ثابتة ال  والتَّ ها حقائق صحيحة  بديل  التَّ غيير 

اوأ   ق بها نسخ. يتعلَّ فبدهي أالَّ  ق بها أمر ظاهر خلُّ التَّ اس في  النَّ خالق فألن حكمة هللا في شرعها ومصلحة  ت األأمها  مَّ

ا  غيير.التَّ بديل والتَّ ب   النَّسخيتناولها    َحتَّىاألشخاص واألمم    لف باختالفمن وال يختالزَّ ر بمرور  ال يتأثَّ  أصول   وأمَّ

فوس وتطهيرها ولتنظيم عالقة المخلوق نُّ العبادات والمعامالت فلوضوح حاجة الخلق إليهما باستمرار لتزكية ال

ا .سخالنَّ بالخالق والخلق على أساسهما فال يظهر وجه من وجوه الحكمة في رفعها ب مدلوالت األخبار المحضة   وأمَّ

 فألن الكذب ا عقالا  أمَّ  ونقالا اسخ والمنسوخ وهو محال عقالا النَّ ارع في أحد خبريه  الشَّ ي إلى كذب  فألن نسخها يؤد ِ 

اقص عليه تعالى محال النَّ و نقص  (؛ "ومن 122: 4\ 92 فمثل قوله سبحانه: "ومن أصدق من هللا قيال" )هـ نقالا  وأمَّ

 .4( 87: 4\92هللا حديثا" )هـ  أصدق من

 . على سبيل المثال: النَّسخولكن هذا ال يدخله المسلمون ضمن مفهوم وحقيقة األمر، نجد تناقض في األخبار،  

السََّماوات  خلق 

 ض واألر

أَيَّام  :  38:  50\ 34تقول اآلية هـ  ِستَِّة  فِي  بَْينَُهَما  َوَما  َواأْلَْرَض  السََّماَواِت  َخلَْقنَا  وتقول    ،َولَقَْد 

، بينما مجموع أيام الخلق 4:  57\ 94اآلية هـ  : ُهَو الَّذي َخلََق السََّماَواِت َواأْلَْرَض فِي ِستَِّة أَيَّام 

ُكْم لَتَْكفُُروَن بِالَِّذي َخلََق اأْلَْرَض فِي يَْوَمْيِن َوتَْجعَلُوَن  م: قُْل أَئِنَّ ثمانية أيا  12-9:  41\61في اآلية  

ذَ  أَْندَاداا  أَْقَواتََها فِي  لِ لَهُ  َوبَاَرَك فِيَها َوقَدََّر فِيَها  اْلعَالَِميَن َوَجعََل فِيَها َرَواِسَي ِمْن فَْوقَِها  َك َربُّ 

  سَّائِِليَن ثُمَّ اْستََوى إِلَى السََّماِء َوِهَي دَُخاٌن فَقَاَل لََها َوِلأْلَْرِض اِئْتِيَا َطْوعاا أَوْ أَْربَعَِة أَيَّام  َسَواءا ِلل

 ْرهاا قَالَتَا أَتَْينَا َطائِِعيَن فَقََضاُهنَّ َسْبَع َسَمَوات  فِي يَْوَمْيِن. كَ 

:  55\ 97نار" بينما تقول اآلية هـ أن الجن ُخِلق "من    12:  7\ 39وم  76:  38\ 38تقول اآليتان م  خلق الجن 

". "من َماِرج  ِمْن نَ   15  ار 

تَدَاَرَكهُ نِْعَمةٌ ِمْن َرب ِِه لَنُبِذَ بِاْلعََراِء َوُهَو َمْذُموٌم" بينما تقول    "لَْواَل أَنْ   49:  68\ 2تقول اآلية هـ  يونس  النَّبِي

 "فَنَبَْذنَاهُ بِاْلعََراِء َوُهَو َسِقيٌم"  145:  37\ 56اآلية م

، وتقول اآلية م   19:  54\ 37م تقول اآلية   هالك قوم عاد  يَْوِم نَْحس  ُمْستَِمر     16 :41\ 61بِريح  َصْرَصر  فِي 

، وفي اآليتين م بِ  أَيَّام  نَِحَسات  َرَها    7-6:  69\ 78ِريح  َصْرَصر  فِي  بِِريح  َصْرَصر  َعاتِيَة  َسخَّ

ا. َعلَْيِهْم َسْبَع لَيَال  َوثََمانِيَةَ أَيَّا  م  ُحُسوما

ا )م 34:  54\ 37يقول القُْرآن أن هللا أرسل َعلَْيِهْم َحاِصباا )م  هالك قوم لوط  َمَطَر السَّْوِء   ؛(84:  7\39(؛ َمَطرا

يل  َمْنُضود  )م40:  25\42)م يل  )م 82:  11\52(؛ ِحَجاَرةا ِمْن ِسج ِ :  15\ 54(؛ ِحَجاَرةا ِمْن ِسج ِ

ا ِمَن السََّماِء )م74  (. 34:  29\ 85(؛ ِرْجزا
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ُث َحي ا، ولكن اآلية  عَ : َوالسَّاَلُم علي  يَْوَم ُوِلْدُت َويَْوَم أَُموُت َويَْوَم أُبْ 33:  19\ 44تقول اآلية م  صلب المسيح 

: إِْذ 55:  3\ 89تقول: َوَما قَتَلُوهُ َوَما َصلَبُوهُ َولَِكْن ُشب ِهَ لَُهْم. ولكن تقول اآلية هـ  157: 4\ 92هـ

ُ يَا ِعيَسى إِن ِي ُمتََوف ِيَك َوَرافِعَُك إِلَيَّ   قَاَل َّللاَّ

المشرق 

 والمغرب 

َربُّ  "  17:  55\ 97، واآلية  "ِرِق َواْلَمْغِربِ شْ َربُّ اْلمَ "  28:  26\47و  9:  73\ 3تقول اآليتان  

ِ اْلَمَشاِرِق َواْلَمغَاِربِ " 40:  70\ 79واآلية   "اْلَمْشِرقَْيِن َوَربُّ اْلَمْغِربَْينِ   ." فاََل أُْقِسُم بَِرب 

نَْعلَْيكَ  تكليم هللا لموسى  فَاْخلَْع  َربَُّك  أَنَا  إِن ِي   : قائالا كلم موسى  أن هللا  القرآن  ى    ويذكر  ُطوا اْلُمقَدَِّس  بِاْلَواِد  إِنََّك 

ُ اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم )م 12:  20\45)م (، وفي 9:  27\ 48(، وفي سورة أخرى: يَا ُموَسى إِنَّهُ أَنَا َّللاَّ

ُ َربُّ اْلعَالَِميَن )م   (. 30: 28\ 49سورة ثالثة: يَا ُموَسى إِن ِي أَنَا َّللاَّ

 ناألزمابتَغَيُّر ر األحكام يُّ غَ تَ ( 4

ر  غيُّ للتَّ تها  األحكام من حيث قابليَّ   كاتب مسلم  قسموي  .ر األحكام بتغير األزمانتقول: ال ينكر تغيُّ   يَّةهناك قاعدة فقه

 إلى قسمين:  بعد انقطاع الوحي

 أ( األحكام الثابتة 

مان باهلل تعالى ومالئكته يمان والمكان، وذلك مثل اإلالزَّ بديل مهما اختلف للتَّ غيير وال للتَّ ثابتة غير قابلة الحكام األ"

د   النَّبِيوكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره، وإثبات عموم رسالة  ، كافَّة اس للنَّ  وسلَّمهللا عليه   صلَّى ُمَحمَّ

كاة  الزَّ ويام  الة والص ِ الصَّ هارة والطَّ ك  النَّص ب  يَّةرعالشَّ خاتم األنبياء، ووجوب الواجبات    وسلَّم هللا عليه    صلَّى  وأنَّه

مات كاة والمواريث، وتحريم الالزَّ والحج، وتقدير األنصبة والمقادير في   نا  با والز ِ رقة والر ِ السَّ كالكذب و  النَّص ب  محرَّ

، والعقوبات المقدَّرة على وزواج المسلمة مع غير مسلم  ونكاح المحارمحر  واط والخمر والخنزير والميتة والس ِ والل ِ 

كالجلد   الي  انللزَّ الجرائم  وُمحَصنغير  ال للزَّ جم  الرَّ ،  يد  ُمحَصناني  وقطع  كالص ِ السَّ ،  األخالق  ومكارم  دق  ارق، 

 .1" بر ونحو ذلكالصَّ والوفاء و

اختالف بين المذاهب( ال يمكن ادخال تعديل عليها كما هو ويشار هنا إلى أن الصَّلوات الخمس عند المسلمين )مع 

 يَّة حيث تم تعديلها في المجمع الفاتيكاني الثَّاني.األمر مع العبادات في الكنيسة الكاثوليك 

 ب( األحكام المتغيرة

رها؛ إذ الحكم يدور مع  بتغيُّ ر  قة على علل وأوصاف؛ فإنها تتغيَّ بديل، كاألحكام المعلَّ التَّ غيير وللتَّ قابلة  الحكام  األ"

ا، وكعلَّ  ر الحاصل بتعليق الحكم في المسألة غيُّ التَّ أو  ر الحاصل بسبب تحقيق المناط أو عدمه،  غيُّ التَّ ته وجوداا وعدما

ر حال ر الحاصل بتغيُّ غيُّ التَّ ر الفتوى تبعاا لتغير المصلحة أو العرف، أو  على مراعاة المصلحة أو العرف، فتتغيَّ 

المستفتي، ونحو ذلك  المفتي القاعدة    ع وسُّ التَّ ولكن ال يحق    ."أو  الر ِ "في تطبيق هذه  أو   باوجعلها ذريعة إلباحة 

ةساء أو جواز تولية المرأة للواليات الجال والن ِ االختالط بين الر ِ  كالقضاء ونحوه أو إلغاء الحدود والعقوبات   عَامَّ

ةرة، ونحو ذلك بالمقدَّ  ا الزَّ ر  تغيُّ   حجَّ مان أو المكان، أو المصالح والعوائد من غير قيود وضوابط، فإن في هذا فتحا

مستطير وشر   عظيمة،  مفسدة  األمَّ   لباب  كما  على  ال  أنَّهُ ة،  استحالل  إلى  مات يفضي  البدع محرَّ واستحداث   ،

 .2" الالت الضَّ و

 
مان  1 حيم: تغي ر الفتوى بتغي ر الزَّ  والمكانعبد الرَّ
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 :  ابعالس  الفصل 

 الن سخ نتائج  

 رعي الش  ( تغيير الحكم 1

 . 1خ سِ قد يعني إزالة فرض وإحالل فرض آخر، وقد يعني اإللزام بفرض مع اباحة العمل بما نُ  النَّسخ

 خر مكانه إزالة فرض وإحالل فرض آأ( 

 : 15: 4\ 92هـ  اآليةتقول 

تِي يَأْتِيَن اْلفَاِحَشةَ ِمْن نَِسائُِكْم فَاْستَْشِهدُوا َعلَْيِهنَّ أَْربَعَةا ِمْنُكْم فَإِْن   َشِهدُوا فَأَْمِسُكوُهنَّ فِي اْلبُيُوِت َحتَّى يَتََوفَّاُهنَّ َوالالَّ

ُ لَُهنَّ َسبِيالا   اْلَمْوُت أَْو يَْجعََل َّللاَّ

:  24\ 102هـاآلية  بيل بالحدود في  السَّ جعل لها    ثُمَّ .  ل هللا لها سبيالا عتموت أو يج  َحتَّىانية  الزَّ اآلية تفرض حبس  هذه  

2 : 

انِيَةُ  ِ إِْن كُ الزَّ انِي فَاْجِلدُوا ُكلَّ َواِحد  ِمْنُهَما ِمئَةَ َجْلدَة  َواَل تَأُْخْذُكْم بِِهَما َرأْفَةٌ فِي ِديِن َّللاَّ ِ َواْليَْوِم ْنتُ َوالزَّ ْم تُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ

 . اآْلَِخِر َوْليَْشَهْد َعذَابَُهَما َطائِفَةٌ ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ 

ا   :وال يجوز فعل الفرض المنسوخ  اآخرا وهنا نسخ فرض فرضا

ا. وسوف نعود إلى ذلك في الفصل   امن.الثَّ وكذلك نسخ القتال ندباا بعدما صار فرضا

 خ س  احة العمل بما نُ زام بفرض مع ابلاإلب( 

 65: 8\ 88هـ  اآليةتقول 

ِض اْلُمْؤِمنِيَن َعلَى اْلِقتَاِل إِْن يَُكْن   ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصابُِروَن يَْغِلبُوا ِمائَتَْيِن َوإِْن يَُكْن ِمْنُكْم ِمئَةٌ يَْغِلبُوا يَا أَيَُّها النَّبِيُّ َحر ِ

 قَْوٌم اَل يَْفقَُهونَ أَْلفاا ِمَن الَِّذيَن َكفَُروا بِأَنَُّهْم 

 : 66:  8\ 88هـ  تم نسخها باآلية

ُ َعْنُكْم َوَعِلَم أَنَّ فِيُكْم   َضْعفاا فَإِْن يَُكْن ِمْنُكْم ِمئَةٌ َصابَِرةٌ يَْغِلبُوا ِمائَتَْيِن َوإِْن يَُكْن ِمْنُكْم أَْلٌف يَْغِلبُوا أَْلفَْيِن اآْلََن َخفََّف َّللاَّ

 ُ ِ َوَّللاَّ ابِِرينَ  بِإِْذِن َّللاَّ  َمَع الصَّ

 . المنسوخ وتركه  رون في فعلولكن هنا يبقى الخيار. فلو وقف الواحد لعشرة من المشركين فأكثر لجاز. فنحن مخيَّ 

 : 183: 2\ 87هـ  اآلية تقول

يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم لَعَ   لَُّكْم تَتَّقُونَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الص ِ

 : 185: 2\ 87هـ  خت باآليةسِ نُ 

لنَّاِس َوبَي ِنَات  ِمَن اْلُهدَى َواْلفُْرقَاِن فََمْن َشِهدَ ِمْنُكُم الشَّْهَر فَْليَُصْمهُ َوَمْن َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل فِيِه اْلقُْرآَُن ُهداى لِ 

ا أَْو َعلَى َسفَر  فَِعدَّةٌ ِمنْ  ُ بُِكُم اْليُْسَر َواَل يُِريدُ بُِكُم اْلعُْسَر َوِلتُْكِملُوا اْلِعدَّةَ َكاَن َمِريضا َ َعلَى    أَيَّام  أَُخَر يُِريدُ َّللاَّ َوِلتَُكب ُِروا َّللاَّ

 َما َهدَاُكْم َولَعَلَُّكْم تَْشُكُرونَ 

صيام  اإلبقاء على في ،، باإلضافة إلى صيام رمضاننور مخيَّ م لكنَّه ،ض صيام رمضان على المسلمينرِ هكذا فُ و

 . 183:  2\ 87هـهم من اآلية كما فُ  وصيام عاشوراء ثالثة أيام من كل شهر

 
ي: اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص   1  76-72نأخذ هذه األمثلة من مك ِ
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 : 187:  2\ 87هـ  وكذلك اآلية

فَُث إِلَى نَِسائُِكمْ  يَاِم الرَّ  أُِحلَّ لَُكْم لَْيلَةَ الص ِ

 : 183: 2\87هـاآلية سخت نَ

 يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَتَّقُونَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الص ِ 

اوم كان من  النَّ يام بعد  رب ليالي الص ِ الشُّ حيث ان ترك الجماع واألكل و ف . فخفَّ َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم"" رض  فُ   ِممَّ

رون في فعل ذلك مخيَّ  فهموم إلى طلوع الفجر. لنَّ ابعد والشُّرب هللا ذلك عن المسلمين ونسخه وأباح الوطء واألكل 

 . وم أو تركهالنَّ بعد 

 : 79: 17\ 50هـ وكذلك اآلية 

ا َمْحُموداا ْد بِِه نَافِلَةا لََك َعَسى أَْن يَْبعَثََك َربَُّك َمقَاما  َوِمَن اللَّْيِل فَتََهجَّ

الفرض   إنه وفعله أفضل. وقيل  رون في فعل المنسوخ وتركسخت بفرض خمس صلوات، ولكن المسلمون مخيَّ نُ 

 ا ورفقاا بعباده. تخفيفا  النَّبِيبقي على 

 المنسوخةعدد اآليات ( 2

اب المسلمين القدامى والمعاصرين اسخ والمنسوخ، فإن الكتَّ النَّ يعطيها الفقهاء القدامى لمعرفة  الَّتِي    يَّةرغم األهم

 المنسوخة.  يَّةعلى عدد اآليات القرآن  ُمتَّفقينغير 

 أنواع:  ِعدَّةاسخة والمنسوخة إلى النَّ م البغدادي اآليات قسَّ  سبيل المثال، فعال

 فقوا على نسخها وناسخها من القرآن آيات ات  أ( 

يف  السَّ نسختها آية    ت يالحظ هنا إلى أن عدداا من هذه اآليا. و1ق الفقهاء على نسخها وناسخها فَ يعطي البغدادي آياتاا اتَّ 

فَإِذَا  الَّتِي   َحْيُث  تقول:  اْلُمْشِرِكيَن  فَاْقتُلُوا  اْلُحُرُم  اأْلَْشُهُر  كُلَّ اْنَسلََخ  لَُهْم  َواْقعُدُوا  َواْحُصُروُهْم  َوُخذُوُهْم  َوَجْدتُُموُهْم 

َ َغفُوٌر َرِحيٌم )هـ  َكاة فََخلُّوا َسبِيلَُهْم إِنَّ َّللاَّ وسوف نعود لها   (.5:  9\113َمْرَصد  فَإِْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّاَلة َوآَتَُوا الزَّ

 الحقاا. 

 آية ناسخة  آية منسوخة 

 َوَجَزاُء َسي ِئَة  َسي ِئَةٌ ِمثْلَُها  - 40:  42\ 62م

َساَلٌم    -  89:  43\ 63م َوقُْل  َعْنُهْم  فَاْصفَْح 

 فََسْوَف يَْعلَُمونَ 

قُْل ِللَِّذيَن آََمنُوا يَْغِفُروا ِللَِّذيَن   -  14:  45\ 65هـ

ِ اَل يَْرُجوَن أَيَّا  َم َّللاَّ

  بَِملُوم  فَتََولَّ َعْنُهْم فََما أَْنتَ  - 54:  51\ 67م

لَْم    -  8:  60\ 91هـ الَِّذيَن  َعِن   ُ َّللاَّ يَْنَهاُكُم  اَل 

ِديَاِرُكْم  يِن َولَْم يُْخِرُجوُكْم ِمْن  يُقَاتِلُوُكْم فِي الد ِ

وُهْم َوتُْقِسُطوا إِلَْيِهمْ   أَْن تَبَرُّ

 ِهْم بُِمَصْيِطر  لَْسَت َعلَيْ  - 22:  88\ 68م

  ِدينِ لَُكْم ِدينُُكْم َوِليَ  - 6:  109\ 18م

 آية السَّيف  - 5:  9\ 113هـ

إِذَا   -  12:  58\ 105هـ آََمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا 

ُموا بَْيَن يَدَْي نَْجَواُكْم َصدَقَةا  ُسوَل فَقَد ِ  نَاَجْيتُُم الرَّ

ُمو  -  13:  58\ 105هـ تُقَد ِ نَْجَواُكْم َصدَقَات  أَأَْشفَْقتُْم أَْن  يَدَْي  بَْيَن  ا 

َكاةَ َوأَِطيعُوا فَإِْذ لَْم تَفْ  اَلةَ َوآَتُوا الزَّ ُ َعلَْيُكْم فَأَقِيُموا الصَّ عَلُوا َوتَاَب َّللاَّ

َ َوَرُسولَهُ   َّللاَّ
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ُظْلِمِه    -   41:  42\ 62م بَْعدَ  اْنتََصَر  َولََمِن 

 فَأُولَئَِك َما َعلَْيِهْم ِمْن َسبِيل  

فاََل   -  33:  17\ 50هـ ُسْلَطاناا  ِلَوِلي ِِه  َجعَْلنَا  فَقَْد  ا  َمْظلُوما قُتَِل  َوَمْن 

ا   يُْسِرْف فِي اْلقَتِْل إِنَّهُ َكاَن َمْنُصورا

بَْعدُ   -  52:  33\ 90هـ اَل يَِحلُّ لََك الن َِساُء ِمْن 

أَْعَجبََك   َولَْو  أَْزَواج   ِمْن  بِِهنَّ  تَبَدََّل  أَْن  َواَل 

 ُحْسنُُهنَّ 

تِي   -  51- 50:  33\ 90هـ يَا أَيَُّها النَّبِيُّ إِنَّا أَْحلَْلنَا لََك أَْزَواَجَك الالَّ

ا   َك آَتَْيَت أُُجوَرُهنَّ َوَما َملََكْت يَِمينَُك ِممَّ ُ َعلَْيَك َوبَنَاِت َعم ِ أَفَاَء َّللاَّ

تِي   الالَّ َخااَلتَِك  َوبَنَاِت  َخاِلَك  َوبَنَاِت  اتَِك  َعمَّ َمعََك َوبَنَاِت  َهاَجْرَن 

ِ إِْن أََرادَ النَّبِيُّ أَْن يَْستَْنِكَحَها   َواْمَرأَةا ُمْؤِمنَةا إِْن َوَهبَْت نَْفَسَها ِللنَّبِي 

دُ  اْلُمْؤِمنِينَ َخاِلَصةا لََك ِمْن  ِمْنُهنَّ َوتُْؤِوي  ...  وِن  تُْرِجي َمْن تََشاُء 

 إِلَْيَك َمْن تََشاءُ 

 ها آيتان سابقتان في التَّرتيب يالحظ هنا أن آية الحقة نسختا

اْستَْغِفْر لَُهْم أَْو اَل تَْستَْغِفْر لَُهْم    -  80:  9\ 113هـ

ةا فَلَْن  ُ لَُهمْ إِْن تَْستَْغِفْر لَُهْم َسْبِعيَن َمرَّ  يَْغِفَر َّللاَّ

َواَل تَُصل ِ َعلَى أََحد  ِمْنُهْم َماَت أَبَداا َواَل تَقُْم َعلَى   - 84: 9\ 113هـ

 هِ قَْبرِ 

يَْستَْغِفُروا    -  113:  9\ 113هـ أَْن  آََمنُوا  َوالَِّذيَن   ِ ِللنَّبِي  َكاَن  َما 

 ِلْلُمْشِرِكينَ 

 

اِجُروا َما َوالَِّذيَن آََمنُوا َولَْم يُهَ   -  72:  8\ 88هـ

 لَُكْم ِمْن َواَليَتِِهْم ِمْن َشْيء  َحتَّى يَُهاِجُروا 

 مالحظة: هذه اآلية تعني ميراثهم 

ِ   -  6:  33\ 90هـ َوأُولُو اأْلَْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَى بِبَْعض  فِي ِكتَاِب َّللاَّ

 ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمَهاِجِرينَ 

لَهُ   -  67:  8\ 88هـ يَُكوَن  أَْن  ِلنَبِي    َكاَن  َما 

 أَْسَرى َحتَّى يُثِْخَن فِي اأْلَْرِض 

قَاِب َحتَّى إِذَا    فَإِذا لَِقيتُُم الَِّذيَن َكفَُروا فََضْربَ   -  4:  47\ 95هـ الر ِ

ا فِدَاءا َحتَّى تََضَع اْلحَ  ا َمن ا بَْعدُ َوإِمَّ ْرُب أَثَْخْنتُُموُهْم فَُشدُّوا اْلَوثَاَق فَإِمَّ

 أَْوَزاَرَها 

ِعْشُروَن    -  65:  8\ 88هـ ِمْنُكْم  يَُكْن  إِْن 

ِمئَةٌ   ِمْنُكْم  يَُكْن  َوإِْن  ِمائَتَْيِن  يَْغِلبُوا  َصابُِروَن 

 بُوا أَْلفاا ِمَن الَِّذيَن َكفَُروا يَْغلِ 

ُ َعْنُكْم َوَعِلَم أَنَّ فِيُكْم َضْعفاا فَإِْن يَكُْن    -  66:  8\ 88هـ اآْلََن َخفََّف َّللاَّ

 ِمْنُكْم ِمئَةٌ َصابَِرةٌ يَْغِلبُوا ِمائَتَْيِن َوإِْن يَُكْن ِمْنُكْم أَْلٌف يَْغِلبُوا أَْلفَْينِ 

 سَّيف آية ال - 5:  9\ 113هـ وا ِللسَّْلِم فَاْجنَْح لََهاَوإِْن َجنَحُ  - 61:  8\ 88هـ

يَْسأَلُونََك َعِن اأْلَْنفَاِل قُِل اأْلَْنفَاُل   -  1:  8\ 88هـ

ُسولِ  ِ َوالرَّ  َّلِلَّ

ُخُمَسهُ    -   41:  8\ 88هـ  ِ َّلِلَّ فَأَنَّ  َشْيء   ِمْن  َغنِْمتُْم  أَنََّما  َواْعلَُموا 

ُسولِ   َوِللرَّ

 لباقي لكممالحظة: هذا يعني ان ا

وِحَي إِلَيَّ  قُْل اَل أَِجدُ فِي َما أُ   -  145:  6\ 55م

إاِلَّ أَْن يَُكوَن َمْيتَةا   ا َعلَى َطاِعم  يَْطعَُمهُ  ما ُمَحرَّ

ا أَْو لَْحَم ِخْنِزير   ا َمْسفُوحا  أَْو دَما

َمْت َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةُ َوالدَُّم َولَْحُم اْلِخْنِزيِر َوَما  -  3:  5\ 112هـ أُِهلَّ   ُحر ِ

َواْلُمْنَخنِقَةُ   بِِه   ِ َّللاَّ أََكَل ِلغَْيِر  َوَما  َوالنَِّطيَحةُ  يَةُ  َواْلُمتََرد ِ َواْلَمْوقُوذَةُ 

 السَّبُُع إِالَّ َما ذَكَّْيتُْم َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصبِ 

 مالحظة: نسخ اباحة ما عدا الثَّالثة المذكورة في هذه اآلية

ْيَت الَِّذيَن يَُخوُضوَن فِي  َوإِذَا َرأَ   -  68:  6\ 55م

ْض َعْنُهْم َحتَّى يَُخوُضوا فِي َحِديث   آَيَاتِنَا فَأَْعرِ 

 َغْيِرهِ 

لَِعباا    -  70:  6\ 55م ِدينَُهْم  اتََّخذُوا  الَِّذيَن  َوذَِر 

ا   َولَْهوا

 آية السَّيف  - 5:  9\ 113هـ
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ِمئَةَ   -  2:  24\ 102هـ َواللَّذَاِن يَأْتِيَانَِها ِمْنُكْم فَآَذُوُهَما  - 16:  4\ 92هـ ِمْنُهَما  َواِحد   ُكلَّ  فَاْجِلدُوا  انِي  َوالزَّ انِيَةُ  الزَّ

 َجْلدَة  

  ُمحَصن ن البغدادي أن الشَّرع استقر على أن الحر ال مالحظة: يبي ِ 

 جلد رجم وال يُ يُ 

َ   -  220:  2\ 87هـ َواَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُهْم إِلَى أَْمَواِلُكمْ  - 2:  4\ 92هـ لُونََك َعِن اْليَتَاَمى قُْل إِْصاَلٌح لَُهْم َخْيٌر َوإِْن  َويَْسأ

ُ يَْعلَُم اْلُمْفِسدَ ِمَن اْلُمْصِلحِ   تَُخاِلُطوُهْم فَإِْخَوانُُكْم َوَّللاَّ

فُِسُكْم أَْو  َوإِْن تُْبدُوا َما فِي أَنْ   -  284:  2\ 87هـ

 ُ  تُْخفُوهُ يَُحاِسْبُكْم بِِه َّللاَّ

َ  يَا أَيُّ   -  102:  3\ 89هـ َها الَِّذيَن آََمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

 َحقَّ تُقَاتِهِ 

ُ نَْفساا إِالَّ ُوْسعََها   - 286:  2\ 87هـ  اَل يَُكل ُِف َّللاَّ

َ َما اْستََطْعتُمْ  - 16: 64\ 108هـ  فَاتَّقُوا َّللاَّ

يَتََربَّْصَن    -  228:  2\ 87هـ َواْلُمَطلَّقَاُت 

 بِأَْنفُِسِهنَّ ثاََلثَةَ قُُروء  

ئِي يَئِْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن نَِسائُِكْم إِِن اْرتَْبتُْم   - 4:  65\ 99هـ َوالالَّ

َوأُواَلُت اأْلَْحَماِل أََجلُُهنَّ  لَْم يَِحْضَن  ئِي  َوالالَّ أَْشُهر   ثاََلثَةُ  فَِعدَّتُُهنَّ 

 أَْن يََضْعَن َحْملَُهنَّ 

 خت منها اآليسات من الحيض والحبالى مالحظة: نُسِ 

اَل تَْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى وَ   -  221:  2\ 87هـ

 يُْؤِمنَّ 

اْليَْوَم أُِحلَّ لَُكُم الطَّي ِبَاُت َوَطعَاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب    -  5:  5\ 112هـ

اْلُمْؤِمنَاِت   ِمَن  َواْلُمْحَصنَاُت  لَُهْم  ِحلٌّ  َوَطعَاُمُكْم  لَُكْم  ِحلٌّ 

أُ  الَِّذيَن  ِمَن  آَتَْيتُُموهُنَّ  وتُوا  َواْلُمْحَصنَاُت  إِذَا  قَْبِلُكْم  ِمْن  اْلِكتَاَب 

 أُُجوَرُهنَّ 

 سخ منها أهل الكتاب مالحظة: نُ 

اْلَخْمِر    -  219:  2\ 87هـ َعِن  يَْسأَلُونََك 

ِللنَّاِس   َوَمنَافُِع  َكبِيٌر  إِثٌْم  فِيِهَما  قُْل  َواْلَمْيِسِر 

 َوإِثُْمُهَما أَْكبَُر ِمْن نَْفِعِهَما 

ا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اَل تَْقَربُوا  يَ   -  43:  4\ 92هـ

اَلةَ َوأَْنتُْم ُسَكاَرى َحتَّى تَْعلَُموا َما تَقُولُونَ   الصَّ

النَِّخيِل    -  67:  16\ 70م ثََمَراِت  َوِمْن 

ا َوِرْزقاا َحَسناا إِنَّ   َواأْلَْعنَاِب تَتَِّخذُوَن ِمْنهُ َسَكرا

 ِقلُونَ فِي ذَِلَك آَلَيَةا ِلقَْوم  يَعْ 

َواْلَمْيِسُر    -  90:  5\ 112هـ اْلَخْمُر  إِنََّما  آََمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا 

لَعَلَُّكْم  فَاْجتَنِبُوهُ  الشَّْيَطاِن  َعَمِل  ِمْن  ِرْجٌس  َواأْلَْزاَلُم  َواأْلَْنَصاُب 

 تُْفِلُحونَ 

َم َرب َِي اْلفََواِحَش َما َظَهَر مِ   -  33:  7\ 39م َوَما بََطَن  ْنَها  قُْل إِنََّما َحرَّ

ثَْم َواْلبَْغيَ   َواإْلِ

الَِّذيَن    -  190:  2\ 87هـ  ِ َوقَاتِلُوا فِي َسبِيِل َّللاَّ

َ اَل يُِحبُّ اْلُمْعتَِدينَ   يُقَاتِلُونَُكْم َواَل تَْعتَدُوا إِنَّ َّللاَّ

فََمِن اْعتَدَى َعلَْيُكْم فَاْعتَدُوا    -  194:  2\ 87هـ

 دَى َعلَْيُكمْ َعلَْيِه بِِمثِْل َما اْعتَ 

 آية السَّيف  - 5:  9\ 113هـ

ُكتَِب    -  183:  2\ 87هـ آََمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا 

يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم   َعلَْيُكُم الص ِ

 لَعَلَُّكْم تَتَّقُونَ 

ِللنَّاِس  َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل فِيِه اْلقُْرآَُن ُهداى    -  185:  2\ 87هـ

 فُْرقَاِن فََمْن َشِهدَ ِمْنُكُم الشَّْهَر فَْليَُصْمهُ َوبَي ِنَات  ِمَن اْلُهدَى َوالْ 

َواْلَمْغِرُب   -  115:  2\ 87هـ اْلَمْشِرُق   ِ َوَّلِلَّ

 ِ  فَأَْينََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ َّللاَّ

لمالحظة:   آية نسخت في القرآن وفقاا إلبن    أوَّ

 عباس 

يَنََّك قِْبلَةا  قَْد نََرى تَقَلَُّب َوْجِهَك فِي السَّمَ   -  144:  2\ 87هـ اِء فَلَنَُول ِ

تَْرَضاَها فََول ِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُكْنتُْم فََولُّوا  

 ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ 
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 فقوا على نسخها واختلفوا في ناسخها: ات  آيات ب( 

 : 1ناسخها فق الفقهاء على نسخها واختلفوا على يعطي البغدادي آياتاا اتَّ 

 ناسخة  ات آي آية منسوخة 

ُكتَِب َعلَْيُكْم إِذَا َحَضَر أََحدَُكُم اْلَمْوُت إِْن    -  180:  2\ 87هـ

َحق ا   بِاْلَمْعُروِف  َواأْلَْقَربِيَن  ِلْلَواِلدَْيِن  اْلَوِصيَّةُ  ا  َخْيرا تََرَك 

 َعلَى اْلُمتَِّقينَ 

ُ فِي أَْواَلِدُكْم ِللذََّكِر ِمثُْل َحظ ِ  يُ   -  11:  4\ 92هـ وِصيُكُم َّللاَّ

 ُكنَّ نَِساءا فَْوَق اثْنَتَْيِن فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما تََرَك َوإِْن  اأْلُْنثَيَْيِن فَإِنْ 

ِمْنُهَما   َواِحد   ِلُكل ِ  َوأِلَبََوْيِه  الن ِْصُف  فَلََها  َواِحدَةا  َكانَْت 

إِنْ  تََرَك  ا  ِممَّ َولَدٌ السُّدُُس  لَهُ  يَُكْن  لَْم  فَإِْن  َولَدٌ  لَهُ  َكاَن   

فأَِلُم ِ  أَبََواهُ  ِه  َوَوِرثَهُ  فأَِلُم ِ إِْخَوةٌ  لَهُ  َكاَن  فَإِْن  الثُّلُُث  ِه 

آَبَاُؤُكْم  دَْين   أَْو  بَِها  يُوِصي  َوِصيَّة   بَْعِد  ِمْن  السُّدُُس 

ِ َوأَْبنَاُؤُكْم اَل تَْدُروَن أَيُُّهْم أَْقَرُب لَُكمْ   نَْفعاا فَِريَضةا ِمَن َّللاَّ

ا  ا َحِكيما َ َكاَن َعِليما  إِنَّ َّللاَّ

 أو

يَّةا    -  9 :4\ 92هـ َوْليَْخَش الَِّذيَن لَْو تََرُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ذُر ِ

َ َوْليَقُولُوا قَْوالا َسِديداا   ِضعَافاا َخافُوا َعلَْيِهْم فَْليَتَّقُوا َّللاَّ

 أو

 لوارث : ال وصيَّة النَّبِي قول 

ينِ   - 256:  2\ 87هـ  أية الجزية  - 29:  9\ 113هـ اَل إِْكَراهَ فِي الد ِ

 أو

 آية السَّيف  - 5:  9\ 113هـ

نَِسائُِكْم    -   15:  4\ 92هـ ِمْن  اْلفَاِحَشةَ  يَأْتِيَن  تِي  َوالالَّ

فَاْستَْشِهدُوا َعلَْيِهنَّ أَْربَعَةا ِمْنُكْم فَإِْن َشِهدُوا فَأَْمِسُكوُهنَّ فِي  

ُ لَُهنَّ َسبِيالا اْلبُ   يُوِت َحتَّى يَتََوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت أَْو يَْجعََل َّللاَّ

جم   وة رفعت تالالَّتِي نسختها آية الرَّ

 أو

 لسُّنَّة ا

أَْنفَُسُكْم اَل    -  105:  5\ 112هـ الَِّذيَن آََمنُوا َعلَْيُكْم  أَيَُّها  يَا 

ُكْم َمْن َضلَّ إِذَا اْهتَدَْيتُمْ   يَُضرُّ

 آية السَّيف  - 5:  9\ 113هـ

 أو

ة  أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن    -  110:  3\ 89هـ ُكْنتُْم َخْيَر أُمَّ

ِ َولَْو آََمَن  بِاْلَمْعُروِف َوتَْنهَ  ْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ

َوأَْكثَُرُهُم  اْلُمْؤِمنُوَن  ِمْنُهُم  لَُهْم  ا  َخْيرا لََكاَن  اْلِكتَاِب  أَْهُل 

 ْلفَاِسقُونَ ا

ُخِذ اْلعَْفَو َوأُْمْر بِاْلعُْرِف َوأَْعِرْض َعِن    -  199:  7\ 39م

 اْلَجاِهِلينَ 

كاة  آيات الزَّ

 أو

يَا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمنَافِِقيَن    -  73:  9\ 113هـ

 َواْغلُْظ َعلَْيِهْم َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِئَْس اْلَمِصيرُ 

 9: 66\107في هـ مكررة

 
 249-237نفس المصدر، ص  1
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ُل قُِم اللَّْيَل إِالَّ قَِليالا نِْصفَهُ أَِو   -  3- 1:  73\3م م ِ يَا أَيَُّها اْلُمزَّ

 اْنقُْص ِمْنهُ قَِليالا 

ِ ِحيَن تُْمُسوَن َوِحيَن    -  18- 17:  30\ 84هـ فَُسْبَحاَن َّللاَّ

َوَعِشي ا  َواأْلَْرِض  السََّماَواِت  فِي  اْلَحْمدُ  َولَهُ    تُْصبُِحوَن 

 َوِحيَن تُْظِهُرونَ 

 أو

 الصَّلوات الخمس إال  بأن ال فرض   لسُّنَّةاب

 نسخهاآيات اختلف الفقهاء في ج( 

 .1ال نثقل على القارئ  َحتَّىآية اختلف الفقهاء في نسخها ال حاجة لذكرها  31يذكر البغدادي 

 إختالف حول عدد اآليات المنسوخة د( 

ابن الجوزي ف  وخة.سعلى عدد اآليات المن  ُمتَّفقينغير    أنَّهم   إال  ،  النَّسخ  نظريَّةيعيرها الفقهاء لالَّتِي  رغم األهمية  

آية َمْنُسوخة    22( ال يعترف إِالَّ بـ  1505)توفى عام    السُّيُّوطيبينما  ،  2آية َمْنُسوخة   247( يذكر  1200)توفى عام  

: 8\88؛ هـ284:  2\87؛ هـ240:  2\87؛ هـ184:  2\87؛ هـ183:  2\ 87؛ هـ 180:  2\ 87*؛ هـ3- 1:  73\3هي م 

:  4\ 92*؛ هـ 16: 4\ 92*؛ هـ15:  4\ 92هـ ؛ 8:  4\ 92؛ هـ11:  60\ 91؛ هـ 52:  33\ 90*؛ هـ102: 3\ 89*؛ هـ65

؛ 106:  5\ 112؛ هـ42:  5\ 112؛ هـ 2:  5\112*؛ هـ 12:  58\105؛ هـ 58:  24\ 102؛ هـ2:  24\   102*؛ هـ 33

 2003ْرآنِيَّة نشرتها وزارة األوقاف المصِريَّة عام  . وبعد فحص كل هذه اآليات إْعتَبََرت موسوعة قُ 41:  9\ 113هـ

يُْمِكن اعتبارها َمْنُسوخة أنَّ فقط اآليات السَّابِقة م أُْعتُبِرت  الَّتِي  . وقد جمع مصطفى زيد كل اآليات  3ع إشارة * 

:  8\ 88و   3-1:  73\3آية َولَْم يَِق ر إِالَّ بنَْسخ ستة نصوص هي    293َمْنُسوخة في تسعة مصادر قديمة فوجد عددها  

 .124:  58\ 105و  43:  4\ 92و  16: 4\ 92و  15: 4\92و  65

 َدم وضوح القُْرآندليل على عَ هـ( 

اإلْختاِلف الشَّاسع بين مواقف الُمَؤل ِفين الُمْسِلِمين حول اآليات الَمْنُسوخة دليل على َعدَم وضوح نص القُْرآن َحتَّى 

رين في علومه، وهذا يناقض ما يقوله  القُْرآن عن نفسه:  للُمتبح ِ

ِ نُوٌر  15:  5\ 112هـ  َوِكتَاٌب ُمبِينٌ قَْد َجاَءُكْم ِمَن َّللاَّ

 تِْلَك آَيَاُت اْلقُْرآن َوِكتَاب  ُمبِين   1:  27\ 48م

 بِِلَسان  َعَربِي   ُمبِين   195:  26\ 47م

 م. هذا اإلْختاِلف في تحديد النَّاِسخ والَمْنُسوخ يدعو إلى الحذر قبل تحديد األحكا

 مصادري( 3

ال إلى اآليات    عربيَّةأَشْرت في طبعتي  للقُْرآن  الُمْختَِلفَة دون   النَّسخأُدُِّعي عليها  الَّتِي  وترجماتي  المصادر  حسب 

ُجوع   ه التََّوسُّع في األمر يُْمِكنه الرُّ ترجيح رأي على آخر ودون الجزم بما هو َمْنُسوخ وما هو َغْير َمْنُسوخ. وَمْن يُِهمُّ

 ادر الحديثة التَّاِليَة: للمص

 . 568- 537لموسوعة القُْرآنِيَّة، الجزء الثَّانِي، ص األبياري: ا -

صة، ص  -  . 650- 632الموسوعة القُْرآنِيَّة الُمتََخص ِ

 
 236-167نفس المصدر، ص  1

 ابن الجوزي: نواسخ القُْرآن.  2

صة، ص الموسوعة القُْرآنِيَّة  3  .650-632الُمتََخص ِ

 .336والجزء الثَّانِي ص  398-388زيد: النَّسخ في القُْرآن، الجزء األول ص  4
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 . 1535-1475، ص 2الحفني: موسوعة القُْرآن العظيم، جزء  -

 في القُْرآن.  النَّسخزيد:  -

بَة ِوْفقاا لترتيبها في القُْرآن. ولذلك إْعتََمدنا عليه  ُمَرتَّ   النَّسخأُدُِّعي عليها  الَّتِي    والِكتَاب أألخير جامع يناقش اآليات 

 بشكل َرئِيِسي في هوامش ِكتَابنا. 

سا يستعرض اآليات النَّاِسخة والَمْنُسوخة في القُْرآن بصورة شاملة وإن  َولَْم نجد ِكتَاباا شيعي   فقهاؤهم صفحات   كرَّ

عى نسخها في ِكتَاب البيان في تَْفِسير دَّ ع. وقد اْعتََمدنا على الفصل الخاص بمناقشة اآليات المُ حول هذا الموضو

ُجوع إلى تَْفِسير الطُّبطبائي )المتوفى عام  1992القُْرآن للسَّي ِد أبو القاسم الخوئي )المتوفى عام   ا الرُّ (. ويُْمِكن أَْيضا

يعةون "الميزان في تَْفِسير القُرْ ( المعن1981  . آن" والَّذي يُْعتَبَر واحداا من أشهر وأََهم كتب التَّْفِسير عند الش ِ
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 :  امنالث  الفصل 

 يف والجزية الس  اآليات المنسوخة بآية 

 يانات األخرى( نسخ اإلسالم للد   1

 لكل شريعته أ( 

ي، يذكر  النَّسختدل على جواز  الَّتِي  من بين اآليات   ا" )هـ  اآلية "ِلُكل   َجعَْلنَا  مك ِ (. 48:  5\ 112ِمْنُكْم ِشْرَعةا َوِمْنَهاجا

 ويضيف: 

للشَّرائع أن جميع    النَّسخمعلوم أن شريعة كل رسول نسخت شريعة من كان قبله. ومن أبين ما يدل على جواز  

لاألنبياء لم يكونوا انبياء في   عة اباحها هللا  كانوا انبياء، وأن ذريَّة آدم تناسلوا من األخ مع أخته شري  ثُمَّ امرهم    أوَّ

 .1نسخ ذلك فحرمه ثُمَّ تعالى له 

 وهو يرى أن موضوع نسخ القرآن لما سبقه من شرائع ال يدخل ضمن النَّاسخ والمنسوخ: 

ما اقرنا هللا عليه    إال  ثر القرآن وأحكامه وأوامره ونواهيه ناسخ لما كان عليه من كان قبلنا من األمم  إعلم أن أك

ا  يذكر في النَّاسخ والمنسوخ آية نسخت ما كانوا عليه من دينهم وفعلهم. ولو لزم ذكر ب أالَّ كانوا عليه. فالواج  ِممَّ

ه ناسخ لما كانوا عليه من شركهم وما أحدثوا من أحكامهم ولكثير  ذلك لوجب إدخال أكثر القرآن في النَّاسخ ألنَّ 

ا  .2فرض عليهم  ِممَّ

 ينسخ بعضها البعض الش رائع الس ماوي ة ب( 

السَّماويَّة  حق ِ مُ   يقول الشَّرائع  أن  والمنسوخ  النَّاسخ  اس  النَّحَّ كتاب  الشَّرائع انسخ بعضها  ي ق  ان  يرى  فهو  لبعض. 

ين جميع ما سبقه من الشَّرائع. مت النُّبوَّ تِ مت بشريعة اإلسالم، وخُ تِ ها خُ السَّماويَّة كلَّ  د، ونسخ هللا بهذا الد ِ ات بُمَحمَّ

ْساَلِم ِديناا فَلَْن يُْقبََل ِمْنهُ""َوَمنْ  ويستند في ذلك على اآلية: يَن ِعْندَ ( وعلى اآلية:  85: 3\ 89)هـ  يَْبتَغِ َغْيَر اإْلِ "إِنَّ الد ِ

ْساَلُم" ِ اإْلِ  (. ويضيف: 19:  3\ 89)هـ  َّللاَّ

ألنَّ تتجلَّ  ين،  الد ِ بهذا  السَّابقة  الشَّرائع  نسخ  حكمة  وأتمَّ ى  األديان  أكمل  ولهذا  ه  وأشملها.  بجميع  وافيا جاء  ها،  ا 

بات النَّفس والجسد، والعقل والفكر، شريعته صالحة لكل زمان ولكل بات األنسان الماديَّة والمعنويَّة، متطلَّ متطلَّ 

 . 3عة خالدة على مر العصور وتتابع الدُّهور إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها ية، لتبقى هذه الشَّرمكان ولكل امَّ 

 رقاني: الزَّ يقول 

ووقع فيها على معنى أن هللا نسخ باإلسالم كل دين سبقه ونسخ بعض أحكام    سالميَّةوقع بالشَّريعة اإل سخالنَّ إن  

أمَّ  ببعض.  ين  الد ِ في  هذا  كلَّ   أنَّهُ ا حكمته سبحانه  األديان  به  يفي  نسخ  تشريع  أكمل  تشريعه  أن  إلى  فترجع  ها 

ها واستوت. وبيان ذلك أن النَّوع اإلنساني  أن بلغت أشدَّ   بعد انتهت إليها  الَّتِي  بحاجات اإلنسانيَّة في مرحلتها  

فل في أدوار مختلفة ولكل دور من هذه األدوار حال تناسبه غير الحال  ب كما يتقلَّ تقلَّ  ا  تناسب دورا الَّتِي  ب الط ِ

لغيره. فالبشر   لعهدهم بالوجود كانوا كالوليد    أوَّ أخذوا    ثُمَّ .  ةا وجهالا  وضعفا   وبساطةا   عهده بالوجود سذاجةا   أوَّ

ت عليهم أعراض متباينة من ضآلة العقل  ل أو مرَّ ا في هذا التَّحوُّ ا ومروا ا رويدا يتحولون من هذا العهد رويدا 

ةوعماية الجهل وطيش الشَّباب وغشم  ا لهذا على تفاوت في ذلك بينهم اقتضى وجود شرائع مختلفة لهم تبعا  القُوَّ

 
ي: اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص  1  .64-63مك ِ

 .107لمصدر، ص نفس ا 2

اس: النَّاسخ والمنسوخ، ص  3  117-116النَّحَّ
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ين الحنيف  الم أ إذا بلغ الع  َحتَّىالتَّفاوت.   وان نضجه واستوائه وربطت مدنيَّته بين أقطاره وشعوبه جاء هذا الد ِ

لألديان ومتم ِ تاما خِ  للشَّرائع وجامعا ما ا  ا ا  القواعد جمعا اإلنسانيَّة ومرونة  الحيويَّة ومصالح  لعناصر  بين  فوفَّ   ا  ق 

ين ونظَّ  وح والجسد وآخى بين العلم والد ِ ه من أفراد وأسر وجماعات   وبالعالم كل ِ اإلنسان باهللم عالقة  مطالب الرُّ

اوأمم وشعوب وحيوان ونبات وجماد   .1ا إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها ا خالدا ا عام  جعله بحق دينا  ِممَّ

 كتب األخرى الالقُْرآن نسخ ج( 

يانات السَّابِقة ينطوي على  يَانات نَْسخ نَْسخ اإلسالم للد ِ ازي . يربط االقُْرآن كتب تلك الد ِ  بين اآلية  2لرَّ

ُ َما يََشاُء َويُثْبُِت َوِعْندَهُ أُمُّ اْلِكتَابِ  39:  13\ 96هـ  يَْمُحوا َّللاَّ

 لكل كتاب منزل من السَّماء أجالا "أن    في نظره   يعني  وهذا  .(38:  13\ 96)هـ  "ِلُكل ِ أََجل  ِكتَابٌ "واآلية السَّابقة:  

مل بالتَّوراة واإلنجيل قد انقضى ووقت العمل بالقرآن قد أتى ينزله فيه، أي لكل كتاب وقت يعمل به، فوقت الع

 . "وحضر

د على أتباعها. فقد ُسئِل الشَّ   ة هذه الكتب للمسلم قراء  يحلال  لذا   يخ ابن عثيمين "ما إِالَّ إذا كان الهدف من ذلك الرَّ

 حكم قَِراَءة الُكتُب السََّماِويَّة مع علمنا بتحريفها؟" فأجاب: 

ليس ُهنَاك ِكتَاٌب سماوي يُتَعَبَّد هلل بقراءته وليس ُهنَاك ِكتَاٌب سماوي يَتَعَبَّد اإلنسان هلل    أنَّهُ ن نعلم  الا يجب أأوَّ 

ع فيه إاِلَّ ِكتَاباا واحداا وهو القُ  ْرآن. وال يحل ألحد  أن يطالع في كتب اإلنجيل وال في كتب التَّوراة.  تعالى بما َشرَّ

صحيفة من التَّوراة فغضب وقال أفي شك  أنت يا ابن   َخطَّاب رأى مع عمر بن ال]...[    النَّبِيوي عن  وقد رُ 

بأيدي الَّتِي  ال اهتداء إِالَّ بالقُْرآن. ثُمَّ هذه الُكتُب    أنَّهُ ته نظر لكن الصَّحيح  حَّ ؟ والحديث وإن كان في ِص َخطَّاب ال

فوا وبَدَّلوا وَغيَُّروا فال يُْوثَق بأنَّ ما في النََّصاَرى اآلن أو بأيدي اليهود هل هي الُمْنَزلة من السََّماء ؟ إنَّهم قد َحرَّ

لها هللا. ثُمَّ إن جميع الُكتُب السَّ الَّتِي  أيديهم هي الُكتُب   ابِقة َمْنُسوخة بالقُْرآن فال حاجة لها إطالقاا. نعم لو فُِرض  نَزَّ

تب اليهود والنََّصاَرى من أجل أن يرد عليهم  أن ُهنَاك طالب علم ذا ِغْيَرة  في دينه وبصيرة  في علمه طالع ك

ة النَّاس فال. وأرى من الواجب على ك ا َعامَّ ل من رأى من  منها فهذا ال بأس أن يطالعها لهذه المصلحة، وأمَّ

 .3هذه الُكتُب شيئاا أن يَْحرقه 

 وقد جاء في فتوى للشَّيخ عبد العزيز بن باز: 

الُمحَ  بالشَّريعة  العارفين  العلماء  االط ِ أن  إلى  يحتاجون  قد  ديَّة  أو  مَّ اإلنجيل  أو  التَّوراة  لقصد  الزَّ الع على  بور 

د على أعداء هللا، ولبيان فضل القرآن وما   ةا الفيه من الحق والهدى، أمَّ إسالمي، كالرَّ ةوأشباه ال  عَامَّ فليس   عَامَّ

بور، فالواجب دفنها في محل طيب د عندهم شيء من التَّوراة أو اإلنجيل أو اللهم شيء من هذا، بل متى ُوجِ  زَّ

 ال يضل بها أحد.  َحتَّىأو إحراقها 

د رأى في يد عمر شيئاا من التَّوراة فغضب  ؟ لقد جئتُكم َخطَّاب ، وقال: "أفي شك أنت يا ابن الويذكر ابن باز أن ُمَحمَّ

 .4" باعيإت ِ  إال  ا ما وسعه بها بيضاء نقيَّة، لو كان موسى حي  

أي ُمنْ  ينيَّةتَِشر على نَِطاق واسع بين السُّلطات  هذا الرَّ . وهذا هو سبب َعدَم وجود الِكتَاب الُمقَدَّس بعهديه سالميَّةاإل   الد ِ

راِسيَّة.   سالميَّةواإل عربيَّةوالجديد في المدارس الحكوِميَّة في الدُّول الالقديم  ا وَعدَم ذكر آيات منه في المناهج الد ِ  ِممَّ

تام   القُْرآنِيَّة    ايعني إنغالقاا  باآليات  البرامج مليئة  بينما هذه  ثقافة وديانات اآلخرين  يتم تدريسها لجميع الَّتِي  على 

ب، ُمْسِلمِ  ةين وَغْير ُمْسِلِمين. ويقوم الُمْسِلُمون بتوزيع القُْرآن في األماكن الالطُّالَّ ومعاِرض الُكتُب، ولكن ترفض   عَامَّ

ةاب الُمقَدَّس في األماكن التوزيع الِكتَ   سالميَّة الدُّول اإل دخول الِكتَاب الُمقَدَّس َحتَّى  في بالدها. والسُّعُوِديَّة تحظر    عَامَّ

 أراضيها.إلى 

 
 )نسخة وورد(. 141-139نفس المصدر، ص  1

2 https://bit.ly/3tyZDzq 

 https://bit.ly/2UFrldrابن عثيمين: حكم قراءة الكتب السَّماويَّة مع العلم بتحريفها  3

 https://bit.ly/36IZbUxالقراءة في كتب األديان  ابن باز: حكم 4

https://bit.ly/2UFrldr
https://bit.ly/36IZbUx
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 يف وآية الجزية الس  آية ( 2

 أي الغالب:للرَّ وهي اآلتية وفقاا  ،يفالسَّ ى آية سمَّ تُ الَّتِي اآلية  النَّسخفي مجال  يَّةقاط حساسأكثر الن ِ 

ُكلَّ َمْرَصد  فَإِْن   َسلََخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجْدتُُموُهْم َوُخذُوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقعُدُوا لَُهمْ فَإِذَا انْ 

َ َغفُوٌر َرحِ  َكاة فََخلُّوا َسبِيلَُهْم إِنَّ َّللاَّ  (. 5: 9\ 113)هـ يٌم تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّاَلة َوآَتَُوا الزَّ

ى الَّتِي  الية التَّ يف هي اآلية السَّ يد الخوئي أن آية السَّ ويرى   آية الجزية: تُسمَّ

ُ َوَرُسولُهُ   َم َّللاَّ ُموَن َما َحرَّ ِ َواَل بِاْليَْوِم اآْلَِخِر َواَل يَُحر ِ ِ ِمَن الَّ قَاتِلُوا الَِّذيَن اَل يُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ ِذيَن  َواَل يَِدينُوَن ِديَن اْلَحق 

 .1( 29:  9\ 113)هـيُْعُطوا اْلِجْزيَة َعْن يَد  َوُهْم َصاِغُروَن   َحتَّىأُوتُوا اْلِكتَاَب 

هيرة  الشَّ متسامحة من القرآن ومن بينها اآلية    3آية   140أو   2آية   124  يف نسخت السَّ فقد اعتبر فقهاء قدامى أن آية  

يِن"   (. 256:  2\ 87)هـ"اَل إِْكَراهَ فِي الد ِ

ق الفقهاء بين أربع مراحل، كل مرحلة نسخت بمفهوم الجهاد في اإلسالم. وقد فرَّ   تانمرتبطوآية الجزية  يف  السَّ وآية  

 : سبقتها الَّتِي 

 ي عد ِ التَّ د على الرَّ مرحلة منع  -

 يعد ِ التَّ د على الرَّ مرحلة اإلذن ب -

 يعد ِ التَّ د على الرَّ مرحلة فرض  -

 4مرحلة فرض بدأ القتال -

 يعد   الت  على  د الر  مرحلة منع  أ(

 . يقول القرآن في هذا المضمار: يعد ِ د على التَّ الرَّ مع منع   عوة يتم بأسلوب مسالمالدَّ قبل الهجرة، كان نشر 

:  16\ 70م

125 

أَْعلَُم بَِمْن  اْدعُ إِلَى َسبِيِل َرب َِك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهوَ 

 َضلَّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدينَ 

 اْدفَْع بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن السَّي ِئَةَ نَْحُن أَْعلَُم بَِما يَِصفُونَ  96:  23\ 74م

 َواَل تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتَاِب إِالَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسنُ  46:  29\ 85م

َ َواَل  34:  41\ 61م  نَّهُ َوِليٌّ َحِميمٌ  تَْستَِوي اْلَحَسنَةُ َواَل السَّي ِئَةُ اْدفَْع بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن فَإِذَا الَِّذي بَْينََك َوبَْينَهُ َعدَاَوةٌ َكأ

د وفي آيات كثيرة يقول القرآن ان   ، نذكر سالةغين للر ِ بل ِ رين ومُ بش ِ مُ   إال  ن سبقوه ليسوا  الَّذيوغيره من األنبياء    ُمَحمَّ

 :5منها 

 أََولَْم يَتَفَكَُّروا َما بَِصاِحبِِهْم ِمْن ِجنَّة  إِْن ُهَو إِالَّ نَِذيٌر ُمبِينٌ  184: 7\ 39م

ُ َولَْو ُكْنُت أَْعلَُم اْلغَْيَب اَلْستَْكثَ  188: 7\ 39م ا إِالَّ َما َشاَء َّللاَّ اْلَخْيِر َوَما  ْرُت ِمَن  قُْل اَل أَْمِلُك ِلنَْفِسي نَْفعاا َواَل َضر 

 َمسَّنَِي السُّوُء إِْن أَنَا إِالَّ نَِذيٌر َوبَِشيٌر ِلقَْوم  يُْؤِمنُونَ 

 َوَما َعلَْينَا إاِلَّ اْلباََلغُ اْلُمبِينُ  17:  36\ 41م

 
 الخوئي: مناقشة اآليات المدعى نسخها. حول تحديد آية السَّيف انظر القرضاوي: الجدل حول آية السَّيف. السَّيد  1

 .540، ص 2األبياري: الموسوعة القرآنيَّة، الجزء  2

 .9في القرآن، الجزء الثَّاني، ص زيد: النَّسخ  3

. لمن يريد المزيد  47-33للعالقات بين المسلمين وغير المسلمين، ص  اخذنا هذه المراحل من كتاب مولوي: األسس الشَّرعيَّة   4

جوع لكتابنا: الجهاد في اإلسالم: تفسير آيات الجهاد خالل العصور.   عن الجهاد يمكنه الرُّ

:  29\85م ؛82:  16\70م ؛ 35:  16\70م ؛28:  34\58م ؛115:  26\47م ؛23:  35\43م ؛56:  25\42أنظر أيضا اآليات م 5

 50: 29\85م ؛18
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:  88\ 68م

21 -22 

ٌر لَْسَت َعلَْيِهْم بُِمَصْيِطر   ْر إِنََّما أَْنَت ُمذَك ِ  فَذَك ِ

 وإن اعتدي عليهم:  َحتَّىجوء للحرب بر وعدم اللُّ الصَّ رآن من المسلمين بالمرحلة يطلب القوفي هذه 

:  16\ 70هـ

127 

ا يَْمُكُرونَ  ِ َواَل تَْحَزْن َعلَْيِهْم َواَل تَُك فِي َضْيق  ِممَّ  َواْصبِْر َوَما َصْبُرَك إاِلَّ بِاَّللَّ

د ولكن من الخطأ القول بأن اسالم  ا في العكان مسالما  ُمَحمَّ  ي. فنحن نقرأ:المك ِ صر ا تماما

ا  52:  25\ 42م  فاََل تُِطعِ اْلَكافِِريَن َوَجاِهْدُهْم بِِه ِجَهاداا َكبِيرا

 ادر عن األزهر هذه اآلية كما يلي: الصَّ ر المنتخب وقد فسَّ 

المؤمنين فحاربهم وجاهد ك، وإن قاوموا دعوتك واعتدوا على واستمر في دعوتك إلى الحق وتبليغ رسالة رب ِ 

 .1اعظيما  الك جهادا في ذ 

د بي  للنَّ حديث    يَّةالمك ِ نسب للمرحلة  ويُ  د نفس    الَّذي"يا معشر قريش و  داا قبيلته:يقول فيه مهد ِ   ُمَحمَّ بيده لقد جئتكم   ُمَحمَّ

ترد ِ .  2بح" الذَّ ب الحديث  ارهابوهذا  ومجموعات  داعش  واألقباط   يَّة ده  معارضيها  رؤوس  قطع  لتبرير  اخرى 

 واألجانب.

 ي عد   الت  د على الر  اإلذن ب مرحلة  ب(

 في المدينة، بدأ القرآن باإلذن للمسلمين بمقاتلة من يقاتلوهم:  سالميَّةولة اإلالدَّ ، وتكوين مكَّةبعد الهجرة من 

:  22\ 103هـ

39 -40 

َ َعلَى نَْصِرِهْم لَقَِديٌر الَّذِ أُِذَن ِللَِّذيَن يُقَاتَلُوَن   يَن أُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم بِغَْيِر َحق    بِأَنَُّهْم ُظِلُموا َوإِنَّ َّللاَّ

َمْت َصَواِمُع َوبِيٌَع وَ  ِ النَّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعض  لَُهد ِ ُ َولَْواَل دَْفُع َّللاَّ َساِجدُ  َصلََواٌت َومَ إِالَّ أَْن يَقُولُوا َربُّنَا َّللاَّ

 ُ ا َولَيَْنُصَرنَّ َّللاَّ ِ َكثِيرا َ لَقَِويٌّ َعِزيزٌ يُْذَكُر فِيَها اْسُم َّللاَّ   َمْن يَْنُصُرهُ إِنَّ َّللاَّ

 ي عد   الت  د على الر  مرحلة فرض  ج(

 بعد ان قويت شوكة المسلمين، فرض القرآن عليهم بقتال من يقاتلوهم، ومسالمة من يسالمهم: 

:  2\ 87هـ

190 -193 

ِ الَِّذيَن يُقَاتِلُونَُكْم َواَل تَْعتَ  َ اَل يُِحبُّ اْلُمْعتَِديَن َواْقتُلُوُهْم َحْيُث ثَِقْفتُُموُهْم  َوقَاتِلُوا فِي َسبِيِل َّللاَّ دُوا إِنَّ َّللاَّ

تُقَاتِلُوُهْم عِ  َواَل  اْلقَتِْل  ِمَن  أََشدُّ  َواْلِفتْنَةُ  أَْخَرُجوُكْم  َحْيُث  ِمْن  اْلَحَراِم  َوأَْخِرُجوُهْم  اْلَمْسِجِد    َحتَّى ْندَ 

َ َغفُوٌر َرِحيٌم َوقَاتِلُوُهْم  يُقَاتِلُوُكْم فِيِه فَإِْن قَاتَلُ  وُكْم فَاْقتُلُوُهْم َكذَِلَك َجَزاُء اْلَكافِِريَن فَإِِن اْنتََهْوا فَإِنَّ َّللاَّ

ِ فَإِِن اْنتَهَ  َحتَّى يُن َّلِلَّ  ْوا فاََل ُعْدَواَن إاِلَّ َعلَى الظَّاِلِمينَ اَل تَُكوَن فِتْنَةٌ َويَُكوَن الد ِ

:  2\ 87هـ

216 

لَُكْم َوَعَسى أَْن تَْكَرُهوا َشْيئاا َوُهَو َخْيٌر لَُكْم َوَعَسى أَْن تُِحبُّوا َشْيئاا  ُكتَِب َعلَ  ْيُكُم اْلِقتَاُل َوُهَو ُكْرهٌ 

ُ يَْعلَُم َوأَْنتُْم اَل تَْعلَمُ   ونَ َوُهَو َشرٌّ لَُكْم َوَّللاَّ

ِ إِنَّهُ ُهَو السَِّميُع اْلعَِليمُ  َوإِْن َجنَُحوا ِللسَّْلِم فَاْجنَْح لََها َوتََوكَّلْ  61:  8\ 88هـ  َعلَى َّللاَّ

لصالح اإلسالم. فال يعترف اإلسالم بهذا الحق   إال  ي  عد ِ التَّ د على  الرَّ ولم يذكر القرآن كما لم يذكر أي من الفقهاء حق  

. وعبثاا ينتظر سالميَّةإلولة االدَّ بشير باإلسالم أو توسيع رقعة  التَّ ن غزى المسلمون بالدهم بهدف  الَّذي لغير المسلمين  

بل   ضوا له من غزو وسبي وسلب وتدمير على أيدي المسلمين. الأهل تلك البالد االعتذار من المسلمين لما تعرَّ 

عم في هو أقيم الن ِ  الَّذيه بهذا الغزو انفتحوا على اإلسالم، يعتبر المسلمون غزو بالد األخرين لصالح المغلوبين ألنَّ 

االح أو أي شيء قد يدخل في تصنيعه لْلعداء  نع الفقهاء المسلمون بيع الس ِ نظر المسلمين. ويم  ي شوكتهم. قد يقو ِ   ِممَّ

 
1 https://bit.ly/3gJ9Ao0 
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الْلعداء    يَّةلالبترول أو المواد األوَّ ال بل يمنعوا بيع   الح من لس ِ ل  المسلمين  يهم على المسلمين. بينما شراءقد يقو ِ   ِممَّ

 .1سالميَّة اإل يوشالجُّ عند األعداء، فهذا امر مسموح به لتقوية 

 مرحلة فرض بدء القتال د(

القتال وحملها من  ةفي مرحلته األخير بدء  اتباعه  القرآن على  الفقهاء ارض ، فرض  اسماه  إلى ما  دار اإلسالم 

سُ  وقد  الكفر.  ارض  أو  جهاد  م ِ الحرب  الحرب  هذه  الجهاد  الطَّ يت  أي  االبتدائي،  والجهاد  ويبدأه   الَّذيلب  يطلبه 

ب اإلسالم  المسلمون  رقعة  توسيع  الجهاد   َحتَّىهدف  يعادل  ما  وهو  المسلمين.  على  باالعتداء  العدو  يقم  لم  وإن 

فس الوقت، واجه المسلمون ظاهرة ارتداد قبائل عن اإلسالم، وتمرد مجموعات لم تترك اإلسالم. الهجومي. وفي ن 

ا  الية: التَّ الث الثَّ قاط هو ما سنراه في الن ِ ، و إلخضاعهم اإلى مواجهتهم عسكري  السُّلطة المركزيَّة اضطر  ِممَّ

 ين د   رتَ المُ  ضدالقتال 

ا بيسعى اإلسالم بكل الوسائل لزيادة عدد   . ونفس يَّةبعالتَّ اتباعه. وهكذا كل مولود من زوجين مسلمين يعتبر مسلما

ا بأن اإلسالم يسمح للمسلم   ا، علما الكتاب، بينما يمنع اهل الكتاب واج من نساء اهل  الزَّ األمر ان كان أحد أبويه مسلما

ر يصبحون مسلمين فإن اوالدهم القصَّ   ل األبوين أو أي منهما لْلسالم،واج من نساء المسلمين. وفي حال تحوُّ الزَّ من  

شد. وسابقاا كان نتيجة تحول رئيس القبيلة لْلسالم اعتناق ا، وال يحق لهم اختيار دين آخر عند بلوغهم سن الرُّ تلقائي  

ا يكفي ان تتلفَّ كل افر ا رسول دا ُمَحمَّ هللا واشهد ان    إال  هادة: أشهد أن ال إله  الشَّ ظ باد قبيلته اإلسالم. ولكي تصبح مسلما

 .2هللا. بينما الخروج من اإلسالم فعقابه الموت 

د   النَّبِيا، كما حدث بعد وفاة  ا أو جماعي  وقد يكون االرتداد عن اإلسالم فردي   ائل كثيرة اإلسالم . فقد تركت قبُمَحمَّ

ا، أو لمصالح سياس   الَّذي الخليفة ابو بكر. فقام هذا األخير بشن  ، رافضة ان تخضع لسلطة  يَّةأو اقتصاد   يَّةدخلته جبرا

 ة. دَّ رتَ ة، إلخضاع القبائل المُ نَسَ  لُمدَّةة، دامت دَّ يت بحروب الر ِ م ِ حروب دامية سُ 

الر ِ  الجماع دَّ وفي حالة  المُ يَّةة  دار دَّ ين تصبح ارض رِ رتد ِ ، فإن ارض  ة، تخضع ألحكام أكثر ضراوة من احكام 

 : 1058ى عام  توفَّ  الَّذيالماوردي، قاضي القضاء في بغداد والحرب أو دار الكفر. يقول 

اْلُمْسِلِميَن   َعِن  بَِها  يَْنفَِردُوَن  دَار   إلَى  يَْنَحاُزوا  فَيَِجبُ   َحتَّىأَْن  ُمْمتَنِِعيَن،  فِيَها  بَْعدَ يَِصيُروا  دَّةِ  الر ِ َعلَى  قِتَالُُهْم   

ْساَلِم َوإِيَضاحِ دَ  ْعذَاِر ُحْكُم قِتَاِل أَْهِل اْلَحْرِب فِي ُمنَاَظَرتِِهْم َعلَى اإْلِ ْنذَاِر َواإْلِ اَلئِِلِه، َويَْجِري َعلَى قِتَاِلِهْم بَْعدَ اإْلِ

ةا َوبَيَاناا، َوُمَصافَّتِِهْم فِي اْلَحرْ  ا، َوقِتَاِلِهْم ُمْقبِِليَن َوُمْدبِِرينَ قِتَاِلِهْم ُغرَّ  .ِب ِجَهارا

ِ  َوَمْن أُِسَر ِمْنُهْم َجاَز قَتْ  ا إْن لَْم يَتُْب، َواَل يَُجوُز أَْن يُْستََرقَّ ِعْندَ الشَّافِِعي  ُ، َوإِذَا َظَهَر َعلَْيِهْم لَْم -لُهُ َصْبرا َرِحَمهُ َّللاَّ

دَّةِ، َوقِيَل: إنَّ َمْن ُوِلدَ مِ  تُْسَب ذََراِريُُّهْم، َوَسَواٌء ِمنْ  ْساَلِم أَْو بَْعدَ الر ِ دَّةِ َجاَز َسْبيُهُ ُوِلدَ ِمْنُهْم فِي اإْلِ  .ْنُهْم بَْعدَ الر ِ

أَمْ  ُغنَِمْت  َوإِذَا  اْلَحْرِب؛  بِدَاِر  لَِحْقَن  إذَا  نَِسائِِهْم  ِمْن  اْرتَدَّ  َمِن  َسْبُي  يَُجوُز  َحنِيفَةَ:  أَبُو  فِي  َوالُ َوقَاَل  تُقَسَّْم  لَْم  ُهْم 

اُل اأْلَْحيَاِء َمْوقُوفاا، إْن أَْسلَُموا ُردَّ َعلَْيِهْم، َوإِْن َهلَُكوا َعلَى ِردَّتِِهْم َصاَر  اْلغَانِِميَن، َوَكاَن َماُل َمْن قُتَِل ِمْنَها فَْيئاا َومَ 

 .3فَْيئاا 

 أي المخالف لْلمام ابو حنيفة: الرَّ ة، ويعطي دَّ لر ِ ويذكر الماوردي االختالفات بين احكام دار الحرب واحكام دار ا

 .يَُجوُز أَْن يَُهادَنُوا َعلَى اْلُمَوادََعِة فِي ِديَاِرِهْم، َويَُجوُز أَْن يَُهادََن أَْهُل اْلَحْربِ أََحدَُها: أَنَّهُ اَل 

وَن بِهِ   .َعلَى ِردَّتِِهْم، َويَُجوُز أَْن يَُصالََح أَْهُل اْلَحْربِ  َوالثَّانِي: أَنَّهُ اَل يَُجوُز أَْن يَُصالَُحوا َعلَى َمال  يُقَرُّ

 .اُؤُهمْ ُث: أَنَّهُ اَل يَُجوُز اْستِْرقَاقُُهْم َواَل َسْبُي نَِسائِِهْم، َويَُجوُز أَْن يُْستََرقَّ أَْهُل اْلَحْرِب َوتُْسبَى نِسَ َوالثَّالِ 

ابُِع: أَنَّهُ اَل يَْمِلُك اْلغَانُِموَن   أَْمَوالَُهْم، َويَْمِلُكوَن َما َغنُِموهُ ِمْن َماِل أَْهِل اْلَحْرِب.َوالرَّ

 
ائد العربي، القاهرة  1  266 -258، ص 1986عفيفي: اإلسالم والعالقات الدُّوليَّة، دار الرَّ

  religion la dans contrainte Nulleو Égypte en religion de changement Le انظر كتابينا 2

 .214-213، الشيباني: كتاب السير، ص ttps://bit.ly/3gOdVpZh.الماوردي: األحكام السُّلطانيَّة  3

https://bit.ly/3gOdVpZ


82 

دَّةِ دَاَر َحْرب ، َويُْسبَْوَن َويُْغنَُموَن، َوتَُكوُن أَْرُضُهْم  وَ  فَْيئاا َوُهْم ِعْندَهُ َكعَبَدَةِ  قَاَل أَبُو َحنِيفَةَ: قَْد َصاَرْت ِديَاُرُهْم بِالر ِ

 .1َربِ اأْلَْوثَاِن ِمَن اْلعَ 

 غاةضد المتمردين البُ  القتال

 ة من القرآن: غاة مستمدَّ كلمة بُ 

فَقَ  9: 49\ 106هـ اأْلُْخَرى  َعلَى  إِْحدَاُهَما  بَغَْت  فَإِْن  بَْينَُهَما  فَأَْصِلُحوا  اْقتَتَلُوا  اْلُمْؤِمنِيَن  ِمَن  َطائِفَتَاِن  اتِلُوا َوإِْن 

ِ   َحتَّىالَّتِي تَْبِغي   َ يُِحبُّ  فَإِْن فَاَءْت فَأَْصِلُحوا بَْينَُهَما بِاْلعَْدِل َوأَْقسِ تَِفيَء إِلَى أَْمِر َّللاَّ ُطوا إِنَّ َّللاَّ

 اْلُمْقِسِطينَ 

  بأنَّهه، معتبرة  الح ضدَّ غاة تشير إلى مجموعة من المسلمين ذوي سلطة انفصلت عن اإلمام، حاملة الس ِ وكلمة البُ 

 .2م عن طائفتين من المؤمنين ين، إذ ان اآلية تتكلَّ رتد ِ للمُ غاة يبقون على اإلسالم، خالفاا مخطئ. والبُ 

بعد مناقشتهم حول  إال  يخضوا لْلمام. فإن خضعوا، يتركون وحالهم. ولكن ال يحق قتالهم  َحتَّىويحق مقاتلة البغاة 

ا تعرضُّ السَّ سبب بغائهم. فإن كان   ن يرفضون ذيالَّ وا له، يجب رفع الجور عنهم. ولكن هناك من الفقهاء  بب جورا

 .3هم يعرفون سبب مقاتلتهم مجادلتهم ألنَّ 

ا يستحق عقوبة الموت، وفقاا لحديث منسوب  يتمرَّ ومن   ا آخرا د بي  للنَّ د على اإلمام ويتبع إماما ا ُمَحمَّ : "َمْن بَايََع إَِماما

 .4اَء آَخُر يُنَاِزُعهُ فَاْضِربُوا ُعنَُق اآلَخِر" فَأَْعَطاهُ َصْفقَةَ يَِدِه َوثََمَرةَ قَْلبِِه فَْليُِطْعهُ َما اْستََطاَع، فَإِْن جَ 

.  رُّ دون على تمن أصر المتمر ِ إو ا ولكن دون ان يلجأ للمباغتة أو للقتال ليالا دهم، يجب على اإلمام مقاتلتهم جهارا

 ين: رتد ِ الية بين قتال البغاة وقتال المشركين والمُ التَّ ويذكر الماوردي الفروقات 

 .ينرتد ِ مُ يَْعتَِمدُ بِِه قَتْلَُهْم، َويَُجوُز أَْن يَْعتَِمدَ قَتَْل اْلُمْشِرِكيَن واليَْقِصدَ بِاْلِقتَاِل َرْدَعُهْم َواَل أََحدَُها: أَْن  

دَّةِ فِي اْلَحْربِ   .ُمْقبِِليَن َوُمْدبِِرينَ  َوالثَّانِي: أَْن يُقَاتِلَُهْم ُمْقبِِليَن، َويَُكفَّ َعْنُهْم ُمْدبِِريَن، َويَُجوُز قِتَاُل أَْهِل الر ِ

ْجَهاُز َعلَى َجْرَحى اْلُمْشِرِكيَن َوالْ َوالثَّاِلثُ  َعلَْيِه  - أََمَر َعِليٌّ    .ينَ ُمْرتَد ِ : أَْن اَل يُْجِهَز َعلَى َجِريِحِهْم، َوإِْن َجاَز اإْلِ

 .ْدبٌِر َواَل يُذَفَُّف َعلَى َجِريح  ُمنَاِديَهُ أَْن يُنَاِدَي يَْوَم اْلَجَمِل: أاََل اَل يُتْبَُع مُ  -السَّاَلُم 

ابُِع: أَْن اَل يَْقتَُل أَْسَراُهْم َوإِْن قَتََل أَْسَرى اْلُمْشِرِكيَن َوالْ  فََمْن    َويَْعتَبَِر أَْحَواَل َمْن فِي اأْلَْسِر ِمْنُهْم،  يَن،ُمْرتَد ِ َوالرَّ

تُ  لَْم  َوَمْن  أُْطِلَق،  اْلِقتَاِل  إلَى  أَْن أَِمنَْت َرْجعَتُهُ  يَُجْز  َولَْم  يُْطلَُق،  ثُمَّ  اْلَحْرِب  اْنِجاَلِء  إلَى  ُحبَِس  ْجعَةُ  الرَّ ِمْنهُ  ْؤَمْن 

 ... .يُْحبََس بَْعدََها

ِ أَنَّهُ قَاَل: "َمنَعَْت دَاُر   .ُهمْ َواْلَخاِمُس: أَْن اَل يَْغنََم أَْمَوالَُهْم، َواَل يَْسبَِي ذََراِريَّ  ْساَلِم َما فِيَها، ُرِوَي َعْن َرُسوِل َّللاَّ اإْلِ

ْرِك َما فِيَها".  َوأَبَاَحْت دَاُر الش ِ

بِِهْم   يُْستَعَاَن  أَْن  َجاَز  َوإِْن  ي  ،  ِذم ِ َواَل  ُمعَاَهد   بُِمْشِرك   ِلِقتَاِلِهْم  يُْستَعَاَن  اَل  أَْن  اْلَحْرِب َوالسَّاِدُس:  أَْهِل  قِتَاِل  َعلَى 

دَّةِ   .َوالر ِ

، فَإِْن َهادَنَُهْم إلَى  ُمدَّةيَُهاِدنَُهْم إلَى    َوالسَّابُِع: أَْن اَل  لَْم يَْلَزْمهُ، فَإِْن َضعَُف َعْن قِتَاِلِهْم    ُمدَّة، َواَل يَُواِدَعُهْم َعلَى َمال 

اْلَمالِ  فِي  َونُِظَر  اْلُمَوادََعةُ  بََطلَِت  َمال   َوادََعُهْم َعلَى  َوإِْن  َعلَْيِهْم،  ةَ  اْلقُوَّ بِِهُم  ِمْن  اْنتََظَر  أَْو  فَْيئِِهْم  ِمْن  َكاَن  فَإِْن   ،

دَقَاِت فِي أَْهِلَها، َواْلفَْيَء فِي ُمْستََحق ِيِه، َوإِْن َكاَن ِمْن َخاِلِص أَْمَواِلِهْم لَْم  َصدَقَاتِِهْم لَْم يَُردَّهُ َعلَْيِهْم، َوَصَرَف   الصَّ

 .يَُجْز أَْن يَْمِلَكهُ َعلَْيِهْم، َوَوَجَب َردُّهُ إلَْيِهمْ 

ادَاِت، َواَل يُْحِرُق َعلَْيِهْم اْلَمَساكِ  َن، َواَل يَْقَطُع َعلَْيِهْم النَِّخيَل َواأْلَْشَجاَر؛ أِلَنََّها دَاُر الثَّاِمُن: أَْن يَْنِصَب َعلَْيِهْم اْلعَرَّ

َخافُوا ِمْنُهُم ااِلْصِطاَلَم َجاَز أَْن يَْدفَعُوا َعْن أَْنفُِسِهْم إْساَلم  تَْمنَُع َما فِيَها َوإِْن بَغَى أَْهلَُها، فَإِْن أََحاُطوا بِأَْهِل اْلعَْدِل وَ 
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ادَاِت َعلَْيِهْم، فَإِنَّ اْلُمْسِلَم إذَا أُِريدَْت نَْفُسهُ َجاَز لَهُ الدَّْفعُ َما اْستََطاُعوا مِ  َعْنَها بِقَتِْل    ِن اْعتَِماِد قَتِْلِهْم َونَْصِب اْلعَرَّ

 .1اَن اَل يَْندَفُِع بِغَْيِر اْلقَتْلِ َمْن أََرادََها إذَا كَ 

 : يَّة(، يقول ابن تيميَّة علو يعة ال)الش ِ  يَّةصيرورداا على سؤال حول مصير النُّ 

صارى؛ بل وأكفر  النَّ أكفر من اليهود و يَّةهم وسائر أصناف القرامطة الباطن  يَّةصيرون بالنُّ سمُّ هؤالء القوم المُ 

د أمة    من كثير من المشركين وضررهم على المحاربين مثل    كفَّارأعظم من ضرر ال  وسلَّمهللا عليه    صلَّى  ُمَحمَّ

شيع ومواالة أهل البيت وهم في  التَّ والفرنج وغيرهم؛ فإن هؤالء يتظاهرون عند جهال المسلمين بتار  التَّ   كفَّار

ة وال نار وال بأحد وال جنَّ   الحقيقة ال يؤمنون باهلل وال برسوله وال بكتابه وال بأمر وال نهي وال ثواب وال عقاب 

د من المرسلين قبل   الفة بل يأخذون كالم هللا ورسوله المعروف  السَّ ن الملل  ة م وال بمل ِ   وسلَّمهللا عليه    صلَّى  ُمَحمَّ

يتأوَّ  المسلمين  علماء  اتَّ عند  وقد  يفترونها...  أمور  على  تجوز لونه  ال  هؤالء  أن  على  المسلمين  علماء  فق 

دفنهم  باح ذبائحهم ... وال يجوز  ج منهم امرأة وال تُ جل موالته منهم وال يتزوَّ الرَّ ز أن ينكح  مناكحتهم، وال يجو

ى على من مات منهم ... وال ريب أن جهاد هؤالء وإقامة الحدود عليهم من أعظم  في مقابر المسلمين وال يصلَّ 

لمشركين وأهل الكتاب؛ فإن جهاد اعات وأكبر الواجبات وهو أفضل من جهاد من ال يقاتل المسلمين من االطَّ 

من أهل    كفَّارين قبل جهاد الرتد ِ وا بجهاد المُ ؤحابة بد الصَّ يق وسائر  د ِ الص ِ و  ،ينرتد ِ هؤالء من جنس جهاد المُ 

الكتاب؛ فإن جهاد هؤالء حفظ لما فتح من بالد المسلمين وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه ... هؤالء ال  

 له قيمة فال شيء  قيمة عملهم . فإن لم يكونوا عملوا عمالا   إال  عقد فاسد فال يستحقون    يجوز استخدامهم فالعقد 

 .2وأموالهم مباحة   دماءهملهم؛ لكن 

 روز الدُّ ويقول عن 

اكفر هؤالء   ال هم بمنزلة أهل الكتاب وال    .ال يختلف فيه المسلمون بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم  ِممَّ

ون  رتدُّ هم زنادقة مُ سبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم فإنَّ فال يباح أكل طعامهم وتُ  .ونالُّ الضَّ المشركين بل هم الكفرة 

  . لعنون كما وصفوا وال يجوز استخدامهم للحراسة والبوابة والحفاظا ويُ قفوقتلون أينما ثُ قبل توبتهم بل يُ ال تُ 

لئال يضلوا غيرهم قتل علماؤهم وصلحائهم  في  النَّ ويحرم    .ويجب  بيوتهم ورفقتهم والمشي معهم  وم معهم 

م على والة االمور المسلمين إضاعة ما أمر هللا من إقامة الحدود عليهم  حرَّ ويُ  .وتشييع جنائزهم إذا علم موتها

 .3كالن التُّ بأي شيء يراه المقيم ال المقام عليه وهللا المستعان وعليه  

 . سوريَّاروز في يين والدُّ اليوم في تبرير القتال ضد العلو يَّةوتُستعمل فتاوي ابن تيم

 القتال ضد دار الحرب أو دار الكفر

المسلمون أنفسهم. ويسمح لهم من   يبدأهابعة سن القرآن على الجهاد ضد دار الحرب أو دار الكفر  الرَّ في المرحلة  

انتهاء الهدنة. يقول بعد    إال  ا، ال يمكن شن الحرب  دة زمني  ا. وإن كانت محدَّ دة زمني  نقض الهدنة إذا كانت غير محدَّ 

 القرآن: 

َ بَِريٌء ِمَن اْلُمْشِرِكيَن َوَرُسولُهُ َوأَذَاٌن ِمَن   5-3:  9\ 113هـ ِ اأْلَْكبَِر أَنَّ َّللاَّ ِ َوَرُسوِلِه إِلَى النَّاِس يَْوَم اْلَحج  َّللاَّ

ِر الَِّذيَن َكفَُروا بِعَذَ فَإِْن تُْبتُْم فَُهَو َخْيٌر لَُكْم َوإِْن تََولَّْيتُْم فَاْعلَُموا أَنَُّكْم َغيْ  ِ َوبَش ِ اب  ُر ُمْعِجِزي َّللاَّ

وا أَِليم  إِالَّ الَِّذيَن َعاَهْدتُْم ِمَن اْلُمْشِرِكيَن ثُمَّ لَْم يَْنقُُصوُكْم َشْيئاا َولَْم يَُظاِهُروا َعلَْيُكْم أََحدا  ا فَأَتِمُّ

يُ   َ ُرُم فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكيَن  ِحبُّ اْلُمتَِّقيَن فَإِذَا اْنَسلََخ اأْلَْشُهُر اْلحُ إِلَْيِهْم َعْهدَُهْم إِلَى ُمدَّتِِهْم إِنَّ َّللاَّ

اَلةَ  َحْيُث َوَجْدتُُموُهْم َوُخذُوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقعُدُوا لَُهْم ُكلَّ َمْرَصد  فَإِْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّ

َكاةَ فََخلُّوا َسبِيلَُهْم إِنَّ  َ َغفُوٌر َرِحيمٌ َوآَتَُوا الزَّ   َّللاَّ

فات  اعتماداا على آيات القرآن وتص د، قام الفقهاء بتقسيم العالم إلى قسمين: دار اإلسالم، ودار الحرب   النَّبِيرُّ ُمَحمَّ

ن دار اإلسالم كل البالد الخاضعة لسلطة المسلمين، إن كان سُكَّانها مسلمين أو ال. ومقابل   أو دار الكفر. وتتضمَّ

ا ما للسُّلطة اإلسالميَّة. وفي انتظار ذلك اليوم، يسعى المسلمون إلخضاعها يوما الَّتِي  سالم، هناك دار الحرب  دار اإل
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يمكن لدار الحرب أن تتحول إلى دار عهد وفقاا لمعاهدة سالم مؤقَّتة قد تختلف مدتها عند الفقهاء على أن ال تزيد 

 عن عشر سنين. 

 لتَّالية: في الحاالت االستثنائيَّة ا إال  ضد دار الحرب لها ان تكف  يقول الماوردي بأن الحرب ال يمكن

وا َعلَى َما َملَُكوا ِمْن باَِل ( 1 ْساَلِم َما لَنَا َوَعلَْيِهْم َما َعلَْينَا، َويُقَرُّ ، قَاَل َرُسوُل أَْن يُْسِلُموا فَيَِصيَر لَُهْم بِاإْلِ د  َوأَْمَوال 

ِ: "أُِمْرُت أَْن أُقَاتِ  ُ، فَإِذَا قَالُو َحتَّىَل النَّاَس  َّللاَّ  . "َها َعَصُموا ِمن ِي ِدَماَءُهْم َوأَْمَوالَُهْم إالَّ بَِحق َِهايَقُولُوا اَل إلَهَ إالَّ َّللاَّ

ُ تَعَالَى بِِهْم َمَع َمقَاِمِهْم َعلَى ِشْرِكِهْم، فَتُْسبَى ذََراِريُُّهْم، َوتُْغنَُم أَْموَ 2 الُُهْم، َويُْقتَُل َمْن لَْم يَْحُصْل فِي  ( أَْن يُْظِفَرهُ َّللاَّ

 .اأْلَْسِر ِمْنُهمْ 

ا فِي اْستِْعَماِل اأْلَْصلَحِ ِمْن أَْربَعَِة أُُمور  َويَُك   :وُن فِي اأْلَْسَرى ُمَخيَّرا

ا بَِضْرِب اْلعُنُقِ   .أََحدَُها: أَْن يَْقتُلَُهْم َصْبرا

ِ ِمْن بَْيع  أَْو ِعتْق  َوالثَّانِي: أَْن يَْستَِرقَُّهْم َويُْجِرَي  ق   .َعلَْيِهْم أَْحَكاَم الر ِ

 .َوالثَّاِلُث: أَْن يُفَاِدَي بِِهْم َعلَى َمال  أَْو أَْسَرى

ُ تَعَالَى: " ابُِع: أَْن يَُمنَّ َعلَْيِهْم َويَْعفَُو َعْنُهْم، قَاَل َّللاَّ قَابِ َوالرَّ  (. 4:  47\95هـ) "فَإِذا لَِقيتُُم الَِّذيَن َكفَُروا فََضْرَب الر ِ

 أَلَِة َواْلُمَوادََعِة؛ فَيَُجوُز أَْن يَْقبَلَهُ ِمْنُهْم َويَُواِدَعُهْم. ( أَْن يَْبذُلُوا َماالا َعلَى اْلَمسْ 3

 ُمدَّة َهاِدنَُهْم َعلَى اْلُمَسالََمِة فِي ( أَْن يَْسأَلُوا اأْلََماَن َواْلُمَهادَنَةَ، فَيَُجوُز إذَا تَعَذََّر الظَّفَُر بِِهْم َوأَْخذُ اْلَماِل ِمْنُهْم أَْن يُ 4

َض اأْلَْمَر إلَْيهِ   ُمقَدََّرة   َماُم قَْد أَِذَن لَهُ فِي اْلُهْدنَِة أَْو فَوَّ ِ    .يَْعِقدُ اْلُهْدنَةَ َعلَْيَها إذَا َكاَن اإْلِ   صلَّى   -قَْد َهادََن َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه   اْلُهْدنَِة َعلَى أَقَل ِ َما يُْمِكُن َواَل يَُجاِوُز أَْكثَُرَها    ُمدَّةُحدَْيبِيَِة َعْشَر ِسنِيَن. َويَْقتَِصُر فِي قَُرْيشاا َعاَم الْ  - وسلَّمَّللاَّ

 .1َضاِء ُمدَّتَِها َماُن فِيَها إلَى اْنقِ َعْشَر ِسنِيَن، فَإِْن َهادَنَُهْم أَْكثََر ِمْنَها بََطلَْت اْلُمَهادَنَةُ فِيَما َزادَ َعلَْيَها، َولَُهْم اأْلَ 

 ويقول ابن خلدون 

بي  للنَّ ويكون كالخليفة فيهم    .يحملهم على أحكامها وشرائعها  النَّبِيلة ال بد لها من قائم عند غيبة  إعلم أن الم ِ 

ياسة فيهم لالجتماع البشري ال بد م من ضرورة  بما تقدَّ   اوالنَّوع اإلنساني أيضا   .فيما جاء به من التَّكاليف الس ِ

  سالميَّة والملة اإل  .من شخص يحملهم على مصالحهم ويزعهم عن مفاسدهم بالقهر وهو المسمى بالملك  لهم

اتخذت فيها الخالفة    اأو كرها   اعلى دين اإلسالم طوعا   كافَّةلعموم الدَّعوة وحمل ال  ا ا كان الجهاد فيها مشروعا لمَّ 

ا  .اوكة من القائمين بها إليهما معا والملك لتوجه الشَّ  ةا فلم تكن دعوتهم    سالميَّةما سوى الملة اإل  وأمَّ وال    َعامَّ

ين فيها ال يغنيه شيء من سياسة الملك  .في المدافعة فقط  إال    االجهاد عندهم مشروعا   إنََّماو  .فصار القائم بأمر الد ِ

لب للملك وهو ما اقتضته لهم العصبيَّة لما فيها من الطَّ   .وقع الملك لمن وقع منهم بالعرض وألمر غير ديني

هم مطلوبون بإقامة دينهم   إنََّماو  سالميَّةلة اإلفين بالتَّغلب على األمم كما في الم ِ ألنهم غير مكلَّ   .بالطَّبع لما قدمناه

 .2تهم في خاصَّ 

 هدف الجهاد 

 الية هدف الحرب:التَّ د اآليات تحد ِ 

ْم ِمْن َحْيُث أَْخَرُجوُكْم َواْلِفتْنَةُ أََشدُّ ِمَن اْلقَتِْل َواَل تُقَاتِلُوهُْم َواْقتُلُوُهْم َحْيُث ثَِقْفتُُموُهْم َوأَْخِرُجوُه  193-191: 2\ 87هـ

ِريَن فَإِِن اْنتََهْوا يُقَاتِلُوُكْم فِيِه فَإِْن قَاتَلُوُكْم فَاْقتُلُوُهْم َكذَِلَك َجَزاُء اْلَكافِ   َحتَّىِعْندَ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم  

َ َغفُوٌر َرحِ  ِ فَإِِن اْنتََهْوا فاََل ُعْدَواَن   َحتَّىيٌم َوقَاتِلُوُهْم  فَإِنَّ َّللاَّ يُن َّلِلَّ اَل تَُكوَن فِتْنَةٌ َويَُكوَن الد ِ

 إِالَّ َعلَى الظَّاِلِمينَ 

ِ  217:  2\ 87هـ َّللاَّ َسبِيِل  َعْن  َوَصدٌّ  َكبِيٌر  فِيِه  قِتَاٌل  قُْل  فِيِه  قِتَال   اْلَحَراِم  الشَّْهِر  َعِن  بِِه يَْسأَلُونََك  َوُكْفٌر   

ِ َواْلِفتْنَةُ أَْكبَُر ِمَن اْلقَتِْل َواَل يَزَ  يُقَاتِلُونَُكْم الُوَن  َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوإِْخَراُج أَْهِلِه ِمْنهُ أَْكبَُر ِعْندَ َّللاَّ

 
 https://bit.ly/3oRjoyZالماوردي: األحكام السُّلطانيَّة  1

 https://goo.gl/0Pg5Ldابن خلدون: مقدمة ابن خلدون  2

https://goo.gl/0Pg5Ld
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ِه فَيَُمْت َوُهَو َكافٌِر فَأُولَئَِك يَُردُّوُكْم َعْن ِدينُِكْم إِِن اْستََطاُعوا َوَمْن يَْرتَِدْد ِمْنُكْم َعْن ِدينِ   َحتَّى

 َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم فِي الدُّْنيَا َواآْلَِخَرةِ َوأُولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخاِلدُونَ 

ِ فَإِِن اْنتََهْوا فَإِ   َحتَّىَوقَاتِلُوُهْم  39:  8\ 88هـ يُن ُكلُّهُ َّلِلَّ َ بَِما يَْعَملُوَن بَِصيرٌ اَل تَُكوَن فِتْنَةٌ َويَُكوَن الد ِ  نَّ َّللاَّ

ُموَن َما   29:  9\ 113هـ ِ َواَل بِاْليَْوِم اآْلَِخِر َواَل يَُحر ِ ُ َوَرُسولُهُ َواَل يَِدينُوَن  قَاتِلُوا الَِّذيَن اَل يُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ َم َّللاَّ َحرَّ

ِ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب   وا اْلِجْزيَةَ َعْن يَد  َوُهْم َصاِغُرونَ يُْعطُ   َحتَّىِديَن اْلَحق 

الفتنة هو  هذه  تربط   فالقضاء على  بالفتنة.  الجهاد  للالرَّ برير  التَّ اآليات  وفقاا  الهجومي  للجهاد  رئيسي  ين. وقد ُمفَس ِ

خمسين   المختلفة  أشكالها  في  الكلمة  هذه  القرآن  ةاستعمل  ويُ 1مرَّ الفتنة  عر ِ .  المشركين  بأنَّهفون  رفض  حول لتَّ اا 

لْلسالم، ورفض اهل الكتاب اعتناق اإلسالم أو الخضوع له. وهذه الفتنة تستلزم ابتداء الحرب ألنها اشد من القتل 

أو   يَّةفي آن واحد، وهناك من يعتبرها حرباا استباق  يَّةوهجوم  يَّةحرب تعتبر دفاع(. فهذه ال217و  191:  2\ 87)هـ

 . يَّةوقائ 

 م تسلم هـ( أسل  

ي د لرؤساء زمانه، وفقاا للمصادر اإل  النَّبِياق يجب فهم رسائل  في هذا الس ِ اهم لدخول اإلسالم ، داعياا ايَّ سالميَّة ُمَحمَّ

وم: فقد كتب  أو االستعداد للحرب.  لهرقل عظيم الرُّ

د رسول هللا إلى صاحب   ُمَحمَّ وممن  . إني أدعوك إلى اإلسالم، فإن أسلمت فلك ما للمسلمين وعليك ما  الرُّ

ِ َوال  عليهم . فإن لم تدخل في االسالم فأعط الجزية، فإن  هللا تبارك وتعالى يقول: قاتِلُوا الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ

ِ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتاَب،  بِاْليَْوِم اآْلخِ  ُ َوَرُسولُهُ، َوال يَِدينُوَن ِديَن اْلَحق  َم َّللاَّ ُموَن ما َحرَّ يُْعُطوا   ىَحتَّ ِر، َوال يَُحر ِ

حين وبين اإلسالم أن يدخلوا فيه، أو  29:  9\ 113اْلِجْزيَةَ َعْن يَد  َوُهْم صاِغُروَن )هـ  (. وإال فال تحل بين الفال 

 . 2يعطوا الجزية 

 وكتب إلى أسقف أيلة وأهلها: 

، وأكرمهم،  أكتب إليكم، فأسلم أو أعط الجزية، وأطع هللا ورسوله، ورسل رسوله  َحتَّى فإني لم أكن ألقاتلكم  

اِء، واكس زيدا كسوة حسنة اْلغُزَّ فمهما رضيت رسلي رضيت، وقد علم   .واكسهم كسوة حسنة غير كسوة 

حق    إال  الجزية. فإن أردتم أن يأمن البر  والبحر فأطع هللا ورسوله. ويمنع عنكم كل  حق  كان للعرب والعجم  

أقاتلكم فأسبي الصَّغير وأقتل الكبير،    َحتَّىا  شيئا   هللا وحق  رسوله. وإنك إن رددتهم ولم ترضهم ال آخذ منكم

 .3َوأِْت قبل أن يمس كم الشَّر   .ي رسول هللا بالحق..فإن ِ 

 نسخ آيات الت سامح بآيات عنيفة ( 3

ييشرح   : 4ة المسلمين ت شوكسامح بآيات عنيفة بعدما أن اشتدَّ التَّ كيف أن القرآن نسخ آيات  مك ِ

د ا بعث رسوله  حكيم في تدبيره خبير بما تؤول إليه أمور خلقه. ولمَّ إعلم أن هللا لطيف بعباده   ا وكان المسلمون  ُمَحمَّ

بر على أذاهم والعفو عنهم والغفران لهم الصَّ كلمتهم، أمرهم باإلعراض عن المشركين و   عددهم خفيفةا قليالا 

ا لهم لتتم حكمته وقضاؤه فيهم. فأقام المسلون عل نحو عشرة أعوام. فلما   مكَّةى ذلك بإمالءا للمشركين واستدراجا

الَّتِي  الية  التَّ    عليهم بالمدينة اآليات ت كلمتهم وهاجروا إلى المدينة وباينوا دار الكفر، أنزل هللاوَّ قكثر عددهم وت

 : يالتَّاريخ بها وفقاا لتسلسلها رت ِ نُ 

 اَل تَُكوَن فِتْنَةٌ   َحتَّىَوقَاتِلُوُهْم    193:  2\ 87هـ

 39:  8\ 88مكررة في هـ

 
1 gl/xro8lxhttp://goo. 
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 ُكتَِب َعلَْيُكُم اْلِقتَالُ  216:  2\ 87هـ

 َوَجْدتُُموُهمْ اْقتُلُوا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث  5:  9\ 113هـ

ِ َواَل بِاْليَْوِم اآْلَِخرِ  29:  9\ 113هـ  قَاتِلُوا الَِّذيَن اَل يُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ

 َوقَاتِلُوا اْلُمْشِرِكيَن َكافَّةا  36:  9\ 113هـ

 يَا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمنَافِِقيَن َواْغلُْظ َعلَْيِهمْ    73:  9\ 113هـ

 9: 66\107هـ يف مكررة

 : ي التَّاريخوفقاا لتسلسلها نُرت ِبها كثيرة  متسامحة آيات فنسخ هللا بذلك 

ا َجِميالا  10:  73\3هـ  َواْهُجْرُهْم َهْجرا

 لَّى َعْن ِذْكِرنَا فَأَْعِرْض َعْن َمْن تَوَ  29:  53\ 23م

 َوَما أَْنَت َعلَْيِهْم بَِجبَّار   45:  50\ 34م

 َوذَُروا الَِّذيَن يُْلِحدُوَن فِي أَْسَمائِهِ  180: 7\ 39م

 َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلينَ  199: 7\ 39م

 قُْل لَْسُت َعلَْيُكْم بَِوِكيل   66: 6\ 55م

ا َوذَِر الَِّذيَن اتََّخذُوا ِدينَ 70: 6\ 55م  ُهْم لَِعباا َولَْهوا

 َحِفيظاا َوَما أَْنَت َعلَْيِهْم بَِوِكيل  َوَما َجعَْلنَاَك َعلَْيِهْم  107: 6\ 55م

 فَاْصفَْح َعْنُهْم َوقُْل َساَلمٌ  89:  43\ 63م

 فَتََولَّ َعْنُهْم فََما أَْنَت بَِملُوم   54:  51\ 67م

ُ بِأَْمِرهِ يَأْتِيَ  َحتَّىفَاْعفُوا َواْصفَُحوا  109:  2\ 87هـ   َّللاَّ

َ اَل يُِحبُّ اْلُمْعتَِدينَ َواَل تَْعتَدُوا إِنَّ   190:  2\ 87هـ  َّللاَّ

 يُقَاتِلُوُكْم فِيهِ   َحتَّىَواَل تُقَاتِلُوُهْم ِعْندَ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم  191:  2\ 87هـ

 قُْل قِتَاٌل فِيِه َكبِيرٌ  217:  2\ 87هـ

 هر الحرام الشَّ يعني 

ينِ  256:  2\ 87هـ  اَل إِْكَراهَ فِي الد ِ

 َجنَُحوا ِللسَّْلِم فَاْجنَْح لََها َوإِْن  61:  8\ 88هـ

 فَأَْعِرْض َعْنُهْم َوِعْظُهمْ  63:  4\ 92هـ

 إِالَّ الَِّذيَن يَِصلُوَن إِلَى قَْوم  بَْينَُكْم َوبَْينَُهْم ِميثَاقٌ  90:  4\ 92هـ

ِ َواَل الشَّْهَر  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اَل  2:  5\ 112هـ يَن اْلبَْيَت  تُِحلُّوا َشعَائَِر َّللاَّ اْلَحَراَم َواَل اْلَهْدَي َواَل اْلقاََلئِدَ َواَل آَم ِ

 اْلَحَرامَ 

 اَل يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآَُن قَْوم  أَْن َصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم أَْن تَْعتَدُوا  2:  5\ 112هـ

ُسوِل إِالَّ اْلباََلغُ َما عَ  99:  5\ 112هـ  لَى الرَّ
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د ةبين الن اس ف ي( تصن4  فئات ع 

 : نختصرها بما يلي اعد خاصةوفئات، كل منها تخضع لق ِعدَّةبين  النَّاس ف الفقهاء صنَّ 

ا في الحقوق والواجبات ولهم الغلبة على  رجة األولى ومتساوون مبدئي  الدَّ المسلمون: هم المواطنون من   -

 لطة.هم السُّ اآلخرين وبيد 

ستيالء على  ساء واألطفال واإليف مع ما يتبع ذلك من استرقاق الن ِ السَّ اإلسالم ورون بين  يَّ خَ رك: يُ ش ِ لأهل ا -

 أموالهم 

اختصرتها    يَّةظم تمييز صاغرون، ويفرض عليهم نُ   مبين اإلسالم ودفع الجزية وهيَُخيَّرون    :أهل الكتاب  -

واج من مسلمة، بينما يحق للمسلم  الزَّ سبيل المثال ال يحق ألهل الكتاب  . فعلى  يَّة روط العمروثيقة تسمى الشُّ 

واج من نساء أهل الكتاب. ويحق للمسلم تبشير أهل الكتاب وتحويلهم لْلسالم بينما ال يحق ألهل الكتاب الزَّ 

روط ضوخ لشتبشير المسلمين بدينهم أو تحويلهم إلى دينهم. وإذا رفض أهل الكتاب دفع الجزية أو الرُّ 

ستيالء على  ساء واألطفال واإليف في رقابهم مع ما يتبع ذلك من استرقاق الن ِ السَّ عمل  يُ المسلمين، عندها َّ 

ائمة في الجزيرة الدَّ ويالحظ هنا أن أهل الكتاب ال تحق لهم اإلقامة    أموالهم كما هو األمر مع المشركين.

 . عربيَّةال

أرادوا الخروج منه ألي دين كان أو عدم تطبيق    ثُمَّ عتنقوا اإلسالم  ا  مسلمين أودوا  لِ وُ   ة: وهم مندَّ أهل الر ِ  -

بعض تعاليمه. وهؤالء مصيرهم أسوأ من مصير المشركين أو أهل  أنكرواكاة أو الزَّ أحد أركانه مثل دفع 

(  يَّة لويعة الع)الش ِ   يَّةصير. ويدخل في هذه المجموعة النُّ الكتاب. فال يحق أخذ الجزية منهم أو عقد هدنة معهم

 روز.والدُّ 

ق ساء وأعادت نظام الر ِ فرضت الجزية على غير المسلمين وسبت الن ِ   سوريَّان داعش في العراق ووبعد تمكُّ 

رت بين اإلسالم والقتل من ال يدين بدين سماوي وفقاا لرأيها كما هو حال اليزيديين  وقطعت األيدي وصلبت وخيَّ 

 طبيقاا لتعالم اإلسالم. ضوا للمذابح، تتعرَّ ن الَّذيفي العراق 
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 :  اسعالت  الفصل 

 الفرق بين نسخ الحكم وعدم تطبيقه 

 ن مكُّ الت  ( حكم 1

 ن مكُّ الت  عامل أ( 

أي هللا. ولكن يجب التَّفريق بين نسخ   عالمشر ِ ال يصح إِالَّ في عصر الوحي ومن    النَّسخد الفقهاء الُمْسِلُمون أن  ؤك ِ يُ 

رون اإلْسالِميُّون أنَّ تطبيق الشَّرْيعَة اإلالحكم وَعدَم تطبيقه. فيرى المُ  بصورة صارمة ُمناط بعاِمل التََّمكُّن.   سالميَّةنَظ ِ

: 33\90اَل تُِطعِ اْلَكافِِريَن َواْلُمنَافِِقيَن َودَْع أَذَاُهْم" )األحزاب هـيَُخاَطب باآلية: "وَ  النَّبِيففي وقت اإلستِضعاف كان 

ا حصلت المنعة و48 ةا(. فَلَمَّ يَا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمنَافِِقيَن َواْغلُْظ َعلَْيِهْم َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم  ُخوِطب باآلية: "   لقُوَّ

ة (. فإذا عاد الضُّعف للُمْسِلِمين عملوا بآية األحزاب وإذا رجعت إليهم  73:  9\ 113" )التَّوبة هـَوبِئَْس اْلَمِصيرُ   القُوَّ

أي على ابن تيِميَّة الَّذي   .1سالميَّة الحالين هم ُمَطب ِقون للشَّريعة اإل  ة عملوا بآية التَّوبة وفي كالوالمنع ويستند هذا الرَّ

 يقول: 

:  33\ 90فَحْيث ما كان للُمنافق ظهور وتُخاف من إقامة الحد عليه فتنة أكبر من بقائه عملنا بآية: "دَْع أَذَاُهْم" )هـ 

:  43\ 63عملنا بآية الكف عنهم والصَّفح: "فَاْصفَْح َعْنُهْم َوقُْل َساَلٌم" )م   كفَّارث عجزنا عن جهاد الَحيْ   أنَّهُ ( كما  48

ُ بِأَْمِرِه" )هـ   َحتَّىوا  (؛ "فَاْعفُوا َواْصفَحُ 89 ة(. وَحْيث ما حصل  109:  2\ 87يَأْتَِي َّللاَّ والعز ُخوِطبنا بقوله:   القُوَّ

 .2( 73: 9\ 113فِِقيَن" )هـ"َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمنَا

 عمر حكمين قرآنيين  الخليفةإلغاء ب( 

إِنََّما " :60: 9\113هـ تنص عليه اآلية  الَّذية قلوبهم فَ ؤلَّ سهم المُ  ألغىعمر قد  الخليفة تذكر المصادر اإلسالمية أن 

دَقَاُت ِلْلفُقََراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلعَاِمِليَن َعلَْيَها َواْلُمَؤلَّفَ  ِ َواِْبِن السَّبِيِل الصَّ قَاِب َواْلغَاِرِميَن َوفِي َسبِيِل َّللاَّ ِة قُلُوبُُهْم َوفِي الر ِ

 ُ ِ َوَّللاَّ . ة بعض من لهم تأثير في المجتمعاستمال  قلوبهمالُمؤلَّفَة  سهم  من  . فقد كان الهدف  " َعِليٌم َحِكيمٌ فَِريَضةا ِمَن َّللاَّ

اية، ولكن فقط عدم اعمالها،  لهم. وهذا ال يعني نسخ اآل   عد حاجةتوعندما قويت شوكة المسلمين لم   ال يمنع   ِممَّ

منا عن كل، وسوف نعود لذلك عند تالمجاعة  عامرقة في  السَّ ل حد  . كما ان عمر عطَّ 3اللجوء اليها في حالة الحاجة 

 . سالميَّةالعقوبات اإل

 تشبه السُّلحفاة سالمي ةواإل يهودي ةأحكام الش ريعة الج( 

 ثُمَّ تة، ي ِ ها مَ تمر في مرحلة سبات في البرد فتظنُّ الَّتِي بالسُّلحفاة  سالميَّةواإل يهوديَّةريعة الالشَّ أحكام هنا تشبيه  يمكن

لفجأة تعود لنشاطها مع    لسُّنَّة اجاءت في القرآن والَّتِي  يَّةرع الشَّ هناك كثير من األحكام ف. ارتفاع درجة الحرارة أوَّ

، وآيات العقوبات الصَُّورماثيل والتَّ ق، وآيات  بي والر ِ السَّ ق في زمننا، ومن بين تلك األحكام آيات  بَّ طلم تعد تُ الَّتِي  

يتمكَّ الَّتِي   أن  إلى حين  تجميدها  بل  يعني نسخها  تطبيق هذه األحكام ال  المسلمون من سنتكلم عنها اآلن. فعدم  ن 

 سنحت لها الفرصة. ُكلََّما لتطبيقها تسعى  سالميَّةيارات اإلالتَّ تطبيقها. ولذلك ما زالت 

 
د عبد المقصودأنظر آل  1 ا، ص  فراج: ُمَحمَّ  .8ومعارضته لمن يريد تطبيق الشَّرْيعَة فورا

سول، ص  2 ارم المسلول على شاتم الرَّ  . 359ابن تيميَّة: الصَّ
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 ق أحكام الر   ( 2

ق  سالميَّةواإل  عربيَّةول الق، وقد الغت الدُّ م الر ِ ر ِ حَ ولي معاهدات تُ ى المجتمع الدُّ تبنَّ  موريتانيا، تحت   باستثناء،  الر ِ

ين، رغم معارضة رجال يَّةضغوط غرب  ق . ولكن الغاء الد ِ قب صَّةاالخ يات اآلنسخ ال يعني بحد ذاته الر ِ . فهناك الر ِ

ق  آيات  إلعادة تفعيل    سالميَّةدعوات إ د   النَّبِيمارسه    الَّذيالر ِ  سوريَّاداعش في العراق و  كما فعلت   وصحابته  ُمَحمَّ

د في اقتراح يتردَّ . وقد رأينا في كالمنا عن اليهود، أن هناك من ال  اليزيديينخاسة، خاصة مع  النَّ أسواق  فتحت  ف

 . نفس الفكر عند المسلمين وجود  واهد علىالشَّ . ونكتفي ببعض استرقاق العرب 

 مشروع أحمد حمد أحمدأ( 

في جامعة قطر، وقبلها في المكتب   ريعةالشَّ وأصول  لفقه  ل  اعمل أستاذا   ،وربونيج السُّ خر ِ مصري  أحمد حمد أحمد،  

ا عنوانه "نحو قانون كتابا   1988في عام    سالميَّةمكتبة الملك فيصل اإل  لدىفي القاهرة    أصدري بإدارة االزهر.  الفن ِ 

د  . ولْلفادة كل يَّةشر في اإلسكندرالنَّ باعة ودار الوفاء للط ِ   لدى  2000وأعاد نشره عام    1" سالميَّة للجيوش اإل  ُمَوحَّ

ينيَّة الكتب   جوع ظ الرُّ هذا الكتاب دون أي تحفُّ يذكر  و  في مصر يتم الموافقة عليها من قِبَل األزهر قبل نشرها.  الد ِ

 بي. السَّ ق وللر ِ 

يوشفي مقدمته: "ان منهج    ُمَؤل ِفيقول ال رسوله، والهدف من ُسنَّة  هو كتاب هللا و  إنََّما  سالميَّةفي االقطار اال  الجُّ

لوك من جهالة الفكر وجهالة السُّ   يَّةهو الجهاد في سبيل هللا بإحقاق الحق وابطال الباطل وانقاذ البشر  إنََّماتكوينها  

في   يَّةول"ال يؤخذ باألعراف او القوانين الدُّ   :202  مادَّةويقول في ال  .2دار االسالم من كل باغ وطامع" وحماية  

ويختتم  ا من نصوصها".عارض نص  او تُ   سالميَّةريعة االالشَّ نافي مقصداا من مقاصد  المجال العسكري إذا كانت تُ 

 عمل به من حين نشره".ويُ  يَّةسمالرَّ  حيفةالصَّ "ينشر هذا القانون في  :220 مادَّةالقانون بال

 : اليةالتَّ المواد وانقل لكم منه 

ا في وجه ( يُ 1  - 15  رد أو جماعة من المسلمين. ف حظر على أي مسلم أن يرفع سالحا

هم من أساليب ؤخذ ضدَّ تعلن الخروج على أمام عادل يُ الَّتِي  يعلن العصيان المسلح أو الجماعة    الَّذي( الفرد  2

 ن مجتمع المسلمين من خطرهم. ا يؤم ِ دع مالرَّ 

هبان.حظر قتل الن ِساء واألطفال ( يُ 1  - 52  والشُّيوخ والرُّ

 كتفى بسبيهم عون للعدو يُ  أنَّهم( إذا ظهر 2

 ر سبيهم عوملوا معاملة المحاربين. ( إذا تعذَّ 3

االبالد المفتوحة  - 165  . فتح عنوةا ا ان تُ إمَّ ا وفتح صلحا ان تُ  إم 

يشالقطر او قائد لرئيس  - 166 ما غنم من عتاد وسالح   إال  ان يبقي كل شيء في البلد المفتوح على ما هو  الجَّ

 وسبي.

ا على البلد ن واليا عي ِ لرئيس القطر ان يُ  - 167  .ح عنوةتِ افتُ  الَّذيا مسلما

ا ان يشترط حكم نفسه بنفسه وعدم االلتزام بشيء يُ  الَّذيللبلد  - 168  .ملالس ِ  إال  فتتح صلحا

ى بأهل الكتاب غيرهم  سوَّ موها كزكاة، ويمكن ان يُ ضاعف الجزية على اهل الكتاب اذا ارادوا ان يقد ِ تُ   -  169

 .في اخذ الجزية

يش تبقى فرقة من    -   170  .الغدر بدعاة االسالم او غيرهم من المسلمينال يؤمن فيها  الَّتِي  في البلدة المفتوحة    الجَّ

ا او عنوغوا دعوته في اي بلد افتُ بل ِ لدعاة االسالم ان يُ  - 171  .ةا تحت صلحا

 .استتباب االمن في البالد المفتوحة عنوة عن طريق الحكم والقضاء - 172

ا عن طريق  - 173 يشاستقرار االمن في البالد المفتوحة صلحا  والحرب. الجَّ

 
د للجيوش اإلسالميَّة  1  احمد: نحو قانون ُمَوحَّ
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ا.  قبل جالء من اراد من اهالي البالد المفتوحة عنوةا يُ  - 174  او صلحا

 اذا اسلم أصحابها.  يَّةالى اراضي عشر  يَّةل االراضي الخراجوَّ ح تُ  - 175

ا من دار االسالم اذا اسلم اهلها كلُّ   تصير البلدة المفتوحة عنوةا   -   176 ا جزءا هم، ويعزل حاكمها  هم او جلُّ او صلحا

 .ان بقي على دينه

ستأصلوا او يفيئوا  يُ   َحتَّىئضه قوتلوا  اذا ارتد اهل بلد دخلوا االسالم او اعلنوا عدم االخذ بفريضة من فرا  -  177

 .الى امر هللا

يشال يقيم    -  178 ة  يَّةعسكرسات  مؤسَّ   يَّةا  الجَّ ا    هامَّ لو كان موقعه يدعو الى   َحتَّى   -في البالد المفتوحة صلحا

 اذا كانت قريبة من بالد العدو.  -ذلك 

 الفصل العاشر: توزيع الغنائم 

 غنائم المنقولة على الغانمين. ع اربعة اخماس الزَّ وَ تُ  -1  -179

 الخمس الباقي لبيت المال. - 2

 نمت من العدو.ُغ الَّتِي يرجع لرئيس القطر في امر العقارات واالراضي   -180

مت من العدو إذا رأى رئيس القطر وقفها  نِ غُ الَّتِي  ى بيت المال االشراف على االراضي والعقارات  يتولَّ   -181

 .لى الغانمينعلى المسلمين ال توزيعها ع

 .القائد والجندي في انصبة الغنيمة سواء -182

تكون القسمة على الغانمين بحسب ما استخدموا في المعركة من اسلحة وركائب استحضروها على نفقتهم    -183

 .من اموالهم

 .ساءبيان والعبيد والن ِ م لمن اشترك في المعركة وباشر القتال من الص ِ سهَ يُ  -184

 .كفَّارميين والمن اشترك في المعركة او يباشر القتال من الذ ِ يرضخ ل - 1  -185

 .ضوخ لكل واحد منهم بحسب ما قام به من جهد في المعركةيكون الرُّ  - 2

 .شهود المعركة شرط استحقاق الغنيمة -186

 .سلب العدو المقتول من حق قاتله -187

 .نةلم تكن بي ِ فاق واالت ِ ر لب بين المتنازعين إذا تعذَّ السَّ يقسم  -188

يشذين يتقاضون مرتبات مقابل خدمتهم في  ليس للمرتزقة وال للَّ   -189 نصيب في    -ولو باشروا القتال    -  الجَّ

 .سلب او غنيمة

 .لرئيس القطر ان ينفل من يشاء من الغنيمة العتبارات يراها في مصلحة االسالم والمسلمين -190

قاو يطلب منهم الفداء او يضرب عليهم  يَّةلرئيس القطر ان يمن على االسرى بالحر  -191  .الر ِ

 .وزيع على الغانمينالتَّ فداء االسرى او رقهم جزء من الغنيمة يأخذ حكمها في  -192

 .حظر الغلول من الغنيمةيُ  -193

 .في الحال على من غنمها يَّةبالسَّ حظر وطء يُ  - 1  -194

بعد الوضع    إال  بعد ان تحيض حيضة، وأن كانت حامالا فال توطأ    إال  غير حامالا فال توطأ    يَّةبالسَّ اذا كانت    -  2

 .فاسالنَّ و

 ان يستمتع بها في الحال دون الوطء يَّةلمن غنم سب  -195

ال غنائم وال سبايا وال أسرى فيما يحدث بين طائفتين من المسلمين من اقتتال ولو بغت احداهما على   -196

 .االخرى

 .ه الى بيت مال المسلمينشوب معركة فهو فيء يذهب كلُّ ؤخذ من العدو دون نما يُ  -197

 .عادت إليهم من ايدي االعداءالَّتِي عد من الغنيمة اموال المسلمين ال تُ  -198
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ةبالمسلمين بعد عصر    يَّةادرة من دولة أجنب الصَّ خرية  السُّ   -  212 ا الرَّ وعصر الخلفاء    النُّبوَّ اشدين ال يعتبر انذارا

ةخرية بعصر  سالم، لكن السُّ بالحرب على دار اإل جمع عليها من اشدين أو بفريضة مُ الرَّ أو عصر الخلفاء    النُّبوَّ

ينفرائض  ا بالحرب على سائر المسلمين.  الد ِ  يعتبر إنذارا

، يَّة ول األجنبوالدُّ   سالميَّةول اإلوقبل هذا المشروع بسنتين، نشر هذا األستاذ مشروعاا أخر يحكم العالقات بين الدُّ 

 كر منه ما يلي: نذ 

وال سيما البالد المجاورة   -شويش على أي ارسال من بلد أجنبي  للتَّ يجب أن يعد كل قطر إسالمي أجهزة    - 86

ا  شويش  التَّ منع هذا  يل من دين اإلسالم أو الحط من شأن المسلمين. ويُ النَّ يقصد به    - يدعو إلى مكارم األخالق َعمَّ

 ويوافق سليم العادات.

يحس منها  الَّتِي    يَّةسالمي أن يفرض الجزية أو الخراج أو هما معاا على أي بلد من البالد األجنبلكل قطر إ  -87

قخطورة عليه. كما له أن يفرض   .1على من يأسر من عيونها أو يأخذ الفدية عنهم أو يحكم بقتلهم  الر ِ

 فتوى لألزهر ب( 

حكم من يقول: ليس في القرآن  نوانها:  ع   2( 2008أغسطس    16)   1429شعبان    14بتاريخ    فتوى   ألزهرأصدر ا

ق يُبيحما  لسُّنَّةاوال   الر ِ

 السَُّؤالُ 

ق، و  يُبيحيقول بعض العلماء: إن القرآن ليس فيه ما   ق، وأنَّه لو استرق   يُبيحلم يكن فيها ما    يَّةبو النُّ   لسُّنَّةاالر ِ الر ِ

د  ق نَّ خذ عمله سُ حرب التُّ في حرب أو غير  اوأنشأ ِرق   وسلَّمهللا عليه  صلَّى ُمَحمَّ ة باقية، وما جاز ألحد أن يُلغي الر ِ

ق في عهد  ِمن بعده، فهل هذا الكالم صحيح؟ ولماذا ُوجِ  ن شاهدوا وأدركوا معاني الَّذيحابة هم  الصَّ حابة، والصَّ د الر ِ

ة   ؟ النُّبوَّ

 الفَتَوى 

 ا بعد: الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أمَّ السَّ الة والصَّ الحمد هلل و

ق  فإنكار وجود    كفَّاريلصقها الالَّتِي  الباطلة    التَُهم، ومنشأ هذا القول هو الفرار من  لسُّنَّةاجهٌل واضح بالكتاب والر ِ

، ولو تأملَت اقطعيا  اابت ثبوتا الثَّ ندافع عنه بإنكار   َحتَّىفي قفِص االتهام  اوأذنابهم باإلسالم، وليس اإلسالُم موضوعا 

ى معها كثيٌر من األحرار في زماننا أن لو قيق عنايةا يتمنَّ الرَّ كتب الفقه لعرفت مدى عناية اإلسالم بكتاب العتق في  

  يَّة أن دالئل مشروع  نُبَي ِننحب أن    إنََّمااهرة، ولسنا بصدِد تقريِر هذا المعنى اآلن والزَّ في عصور اإلسالم    اكانوا رقيقا 

ق   الَّ َعلَى أَْزَواِجِهْم أْو َما َملََكْت إِ "لى جوازه المسلمون عبر العصور، قال تعالى:  فق ع، واتَّ ةا نَّ وسُ   اكثيرةٌ كتابا الر ِ

ارة قبة في كفَّ الرَّ قيق بال نزاع، وأمَر تعالى بتحريِر  الرَّ ، وُملُك اليمين هو  (6:  23\ 74أَْيَمانُُهْم فَإِنَُّهْم َغْيُر َملُوِميَن" )م

ا لى:  هار واليمين. قال تعاقتل الخطأ والظ ِ  ا فَتَْحِريُر َرقَبَة   َوَمْن قَتََل ُمْؤمِ   "َوَما َكاَن ِلُمْؤِمن  أَْن يَْقتَُل ُمْؤِمناا إِالَّ َخَطأ ناا َخَطأ

دَّقُوا فَإِْن َكاَن ِمْن قَْوم  َعدُو   لَُكْم َوُهَو ُمْؤمِ   َرقَبَة  ُمْؤِمنَة  َوإِْن َكاَن ِمْن ٌن فَتَْحِريرُ ُمْؤِمنَة  َوِديَةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه إِالَّ أَْن يَصَّ

ِ ةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه َوتَْحِريُر َرقَبَة  ُمْؤِمنَة  فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَابِعَْيِن تَْوبَةا قَْوم  بَْينَُكْم َوبَْينَُهْم ِميثَاٌق فَِديَ   ِمَن َّللاَّ

ا َحِكي ُ َعِليما ا"َوَكاَن َّللاَّ  ( 92:  4\ 92)هـ  ما

يَُظاِهُروَن ِمْن نَِسائِِهْم ثُمَّ يَعُودُوَن ِلَما قَالُوا فَتَْحِريُر َرقَبَة  ِمْن قَْبِل أَْن يَتََماسَّا "َوالَِّذيَن  هار:  ة الظ ِ كفَّاروقال تعالى في  

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر"  .(3:  58\ 105)هـ ذَِلُكْم تُوَعُظوَن بِِه َوَّللاَّ

بِاللَّْغِو فِي أَ " ة اليمين:  كفَّارفي  وقال    ُ ْيَمانُِكْم َولَِكْن يَُؤاِخذُُكْم بَِما َعقَّْدتُُم اأْلَْيَماَن فََكفَّاَرتُهُ إِْطعَاُم َعَشَرةِ اَل يَُؤاِخذُُكُم َّللاَّ

اَرةُ أَْيَمانُِكْم ة  فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم ثاََلثَِة أَيَّام  ذَِلَك َكفَّ َمَساِكيَن ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهِليُكْم أَْو ِكْسَوتُُهْم أَْو تَْحِريُر َرقَبَ 

ُ لَُكْم آَيَاتِِه لَعَلَُّكْم تَْشُكُرونَ   (. 89: 5\112)هـ  "إِذَا َحلَْفتُْم َواْحفَُظوا أَْيَمانَُكْم َكذَِلَك يُبَي ُِن َّللاَّ

ق  فلو لم يكن   ما يفيدُ وقوع االسترقاق   -وسلَّمهللا عليه    صلَّى   -  النَّبِي ر، وفي سيرة  لما ساغ مثل هذا األم  موجودااالر ِ

ات منه   أجراه علي لساِن سعد بن معاذ رضي هللا عنه،   الَّذيمن بني قريظة بحكِم هللا    يَّةرساء والذُّ ، فقد استرقَّ الن ِ َمرَّ

 
 http://goo.gl/9l6aGi. وهو متوفر هنا 350احمد حمد احمد: فقه الجنسيات، ص  1

ق  2  https://maktabatalfeker.com/book.php?id=6649حكم من يقول: ليس في القرآن وال السُّنَّة ما يُبيح الر ِ
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جها، ومن وتزوَّ   وسلَّم هللا عليه    صلَّى  النَّبِيعتقها  فأ   يَّةبي كانت أم المؤمنين صفالسَّ ن هذا  واسترقَّ من يهوِد خيبر ومِ 

رضي هللا عنها، في وقائع كثيرة  يَصعُب حصرها ثبت فيها وقوعِ   يَّةسبي بني المصطلق كانت أم المؤمنين جوير

ق  ، وبه تعلم سبب وجود  وسلَّمهللا عليه    صلَّىاالسترقاق منه   رت  لما تقرَّ امتدادٌ طبيعٌي    وأنَّهحابة  الصَّ في زمن  الر ِ

 .ةالنُّبوَّ مشروعيته في عهد 

هلل    يَّة وا بالعبود قرَّ لما أبوا أن يدخلوا في اإلسالم ويُ   كفَّارفإن ال  .اعلم أن باب االسترقاق هو الجهادُ في سبيل هللا  ثُمَّ 

األعصار   َحتَّىم األرض  ا بين جميع أممنتشرا   اجاريا   إن االسترقاق كان عمالا   ثُمَّ لعبيده،    اهُم هللا بأن جعلهم عبيدا أذلَّ 

ةٌ من األمم  في حِق ديِن اإلسالم وُسبةا في جبين المسلمين دون غيرهم؟ وال توجد أمَّ   االقريبة، فلماذا يكوُن مستنكرا 

بآدميَّ قيِق حقَّ للرَّ عرفت   في عتق الر ِ الشَّ ة اإلسالم، وقد رغ ب  تهم كأمَّ هم واعتنت  ةا لكثير من كفَّارقاب فجعله  رعُ 

في اإلحسان إلى المملوكين،   وسلَّمهللا عليه    صلَّى  النَّبِيع العبد به، ورغب  إذا تطوَّ   اعظيما   اعليه أجرا ب  ورتَّ   نوب الذُّ 

ة  من األمم أو شريعة  من فوا من العمل ماال يطيقون، فهل رأيت هذا قط ألم ِ د من طعامه وأال يُكلَّ ي ِ السَّ مهم  وأن يُطعِ 

 .رائعالشَّ 

 .وهللا أعلم

 الفوزانصالح فتوى ج( 

مة ال  مكَّةصالح الفوزان، أستاذ جامعي سعودي، عضو في هيئة كبار العلماء، وعضو في المجمع الفقهي بيخ  الشَّ   مكرَّ

 .يَّةعود السُّ  عربيَّةواإلفتاء بالمملكة ال يَّةائمة للبحوث العلمالدَّ جنة اللَّ ابع لرابطة العالم اإلسالمي، وعضو في التَّ 

دَقَاُت ِلْلفُقََراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلعَاِمِليَن َعلَْيَها َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم 60:  9\113ا على اآلية هـ تعليقا كتب سيد قطب   : "إِنََّما الصَّ

ُ َعِليٌم حَ  ِ َوَّللاَّ ِ َواِْبِن السَّبِيِل فَِريَضةا ِمَن َّللاَّ قَاِب َواْلغَاِرِميَن َوفِي َسبِيِل َّللاَّ  ". ِكيمٌ َوفِي الر ِ

قذلك حين كان  ، تجري المعاملة فيه على المثل في استرقاق األسرى بين المسلمين وأعدائهم.  اعالمي    انظاما   الر ِ

 .1يتعارف العالم على نظام آخر غير االسترقاق َحتَّىولم يكن لْلسالم بد من المعاملة بالمثل 

ينالاب العصريين أن هذا  يخ، يرى بعض الكتَّ الشَّ قال سائل: فضيلة   قر على قبول نظام  قد أُجبِ   د ِ الجاهلي في   الر ِ

دريج  التَّ ب   يات وغيرها من اإلعتاق الواجب في الموالكفَّارجاء بتخفيفه عن طريق فتح أبواب ال  أنَّهُ بادئ األمر. بيد  

 2؟ دريج. فما توجيهكمالتَّ ظام ب ارع هو إزالة هذا الن ِ الشَّ الي يكون مقصود التَّ ينتهي، وب َحتَّى

 صالح الفوزان: يخ الشَّ  أجاب 

راب والده كثير من الكتَّ يرد ِ   أنَّهُ رغم    -والعياذ باهلل    -هذا كالم باطل   رين وال نقول العلماء، بل نقول الُمفَك ِ ين كما ُمفَك ِ

 ، "، وهو موجود في تفسير سيد قطب في "ظالل القرآناعاة أيضا ومع األسف يقولون عنهم الدُّ   .ونهمسمُّ يُ 

قل: إن اإلسالم ال يقر  يقول هذا القو قألنهم ألفوا  النَّاس  واستنكار  النَّاس من صولة    اأبقاه خوفا   إنََّما، والر ِ ، فهو الر ِ

 - ينتهي. هذا كالم باطل وإلحاد  َحتَّىدريج التَّ اس، وأشار إلى رفعه بالنَّ أبقاه من باب المجاملة يعني كأن هللا يجامل 

اٌر؛ ألنهم هم كفَّ لْلسالم. ولوال العذر بالجهل، ألن هؤالء نعذرهم بالجهل ال نقول إنَّ هام  هذا إلحاد وات ِ   -والعياذ باهلل  

د ارتد  الكالم هذا خطير لو قاله إنسان متعم ِ دون نقلوا هذا القول من غير تفكير فنعذرهم بالجهل، وإالَّ ال أو مقل ِ جهَّ 

د ألنهم  ال  عن دين اإلسالم، ولكن نقول هؤالء جهَّ  موا، ووجدوا هذه المقالة ففرحوا بها اب ما تعلَّ و كتَّ أدباء أ  مجرَّ

، فأرادوا أن وأنَّهاس،  النَّ يسترق    وأنَّهاس،  النَّ يقولون: إن اإلسالم يَُمل َِك    كفَّاربزعمهم ألن ال  كفَّارون بها على اليردُّ 

ايزيد العدو شه وا عليهم بالجهل، والجاهل إذا رد على العدو فإنَّ يردَّ   ا بباطله.كا عدو تمسُّ ، ويزيد الر 

د بالعلم والبرهان، وإال فالواجب أن اإلنسان الرَّ د يكون بالعلم ما يكون بالعاطفة، أو يكون بالجهل، بل يكون  الرَّ 

 من قاله جاهالا ا  ه يكفر، أمَّ دا فإنَّ يسكت وال يتكلم في أمور خطيرة وهو ال يعرفها. فهذا الكالم باطل ومن قاله متعم ِ 

قفاإلسالم أقر    -والعياذ باهلل    -عذر بالجهل، والجهل آفةٌ قاتلة  هذا يُ ف  ادا أو مقل ِ  ق و  الر ِ قديم قبل اإلسالم موجود في   الر ِ

قجد الجهاد في سبيل هللا، فإن  ومستمر ما وُ   يَّةماوالسَّ يانات  الد ِ    - ه تابع للجهاد في سبيل هللا  ألنَّ   موجوداايكون    الر ِ

ح صر ِ أن يُ   اما فيه محاباة ألحد وال فيه مجاملة ألحد، واإلسالم ليس عاجزا   -ال  جل وع -وذلك حكم هللا    -عز وجل  

 
1 https://bit.ly/2KS1RIB 

الثُّالثاء  من شريط يتضمن درس للشَّيخ الفوزان في   2 النبوي في المدينة المنورة بتاريخ  حه الشَّيخ    8/1416/ 4الجامع  ثُمَّ صحَّ

https://bit.ly/2L3raHw 
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، يَّة نا وكما قال في جرائم الجاهلبا وكما قال في الز ِ ويقول: هذا باطل؛ كما قال في عبادة األصنام وكما قال في الر ِ 

 - سبحانه وتعالى    -الباطل. هذا حكم هللا  ح برد الباطل، ويبطل  اس؛ بل يصر ِ النَّ ف ويجامل  اإلسالم شجاع ما يتوقَّ 

قفلو كان   قفيه؛ بل قال هذا باطل، وال يجوز فالنَّاس  ما جامل    باطالا   الر ِ حكم شرعي باق ما بقي الجهاد في   الر ِ

 .أم أبوا شاءواسبيل هللا 

قنعم، وسبب     إال  وجل وال يرتفع  هو الكفر باهلل فهو عقوبة لمن أصر على الكفر واستكبر عن عبادة هللا عز    الر ِ

ققال العلماء في تعريف  .بالعتق استرقاق : هو عجز حكمي يقوم باإلنسان سببه الكفر، وليس سببه كما يقولون الر ِ

قى هللا  ألسرى المسلمين فهو في مقابلة ذلك، راجع كتب الفرائض في باب موانع اإلرث. وسمَّ   كفَّارال ملك   الر ِ

ا النَّبِيى قد تسرَّ به، و يسر ِ التَّ اليمين، وأباح   .حق أنَّهُ يدل على   ِممَّ

 سعوديملتقى د( نقاش في  

قؤال: "هل تعود أحكام  السُّ يخ محمد رشيد  الشَّ طرح   2004ديسمبر    7بتاريخ   لتقى أهل الحديث في موقع مُ "  ؟الر ِ

 : أهمه، فدار حوار ننقل 1عودي السُّ 

 يخ محمد رشيد: الشَّ كتب 

قمعاصرين قد ألغى البحث في أحكام  ا من أهل العلم من الوجدت بعضا  حوا في الفروع، وذلك حسب ما صرَّ   الر ِ

كانت موجودة عند العرب وفي صدر اإلسالم. من الَّتِي  ة وورَ الجدوى، فقد اندثرت هذه الصُّ لكون البحث فيها عديم  

هو  إنََّماوهبة، والدُّكتور على  ته(. واألمر غير قاصرحيلي في كتابه )الفقه اإلسالمي وأدلَّ كتور وهبة الزُّ هؤالء الدُّ 

غير قليل من أهل العلم. فما هو قولكم في مثل هذه الوجهة في اها عدد  ل انطالقة جديدة في دراسة الفروع يتبنَّ مث ِ يُ 

 ؟ يَّةدراسة الفروع الفقه

 : الحارثيأجاب عليه 

ولم يخاطبنا بها رسول   ازل شيء منها عبثا من الخطأ إلغاء البحث في أي أمر من أمور ديننا إذ لم ين  أنَّهُ ني ارى  إنَّ 

قوإذا لم يكن موضوع    !كذلك  اعبثا   وسلَّمهللا عليه    صلَّىهللا   احية النَّ فهو وال شك من    يَّةاحية العملالنَّ من    موجوداا  الر ِ

 .فضل اإلسالم وفضل شرع هللا تعالى على العالمينالنَّاس مهم ليرى  يَّةلمالعِ 

قكما أن كون   النَّاس وذلك لحاجة    أو آجالا   ه سيعود وال شك إن عاجالا اليوم فإنَّ   يَّةاحية العملالنَّ وجود من  غير م  الر ِ

الخدم    -قيق  الرَّ إلى   الن ِ الشَّ وهم  الحرائر  رعيون ال  يُ الالَّ ساء  ويخدمن في بيوت   يَّةقدمن بطريقة غير شرعستَ تي 

اويختلون بهم وكل هذا  اجانب يكشفن عليهم ويكشفون عليهن ويضعن ثيابهن في بيوتهم   ال يرضاه هللا تعالى!    ِممَّ

ات في بالدنا من مصائب وويالت وعلى رأسها رعيَّ الشَّ ه وجود الخادمات غير  المسلمون يرى ما جرَّ   أيُّهانا  وكلُّ 

ق   نا لو أبقينا على: ما ضرَّ -   ب بمرارة وبتعجُّ   -أتساءل  ني كنت وال زلت  وإنَّ   -  باهللوأخطرها الفاحشة والعياذ   الر ِ

رضي من أن نقع فيما ال يُ   اساء الحرائر وما دمنا بحاجة إلى الخدم؟! أليس هذا خيرا دمنا قد فتحنا باب استقدام الن ِ   ما

ا  هللا تعالى ة؟! بلى وهللا فإن تكون جارية مملوكة في البيت خير من أن تكون حرَّ منا ذكره قبل قليل؟! أليس أن  قدَّ   ِممَّ

دها فأتاها فأنجبت عنهم، بل لو افترضنا انها أعجبت سي ِ   يَّة على أهل البيت وال تعد أجنبالمملوكة يجوز ان تكشف  

من إتيان   ار هللا تعالى ولدا فإذا قدَّ وارع؟! بلى وهللا  الشَّ إلى    ناز ِ ـا من أن نلقي كل يوم بأبناء الأفليس هذا خيرا   ،منه

جل وله ما لهم وعلى األب أن يطعمه ويسقيه ويكسوه الرَّ ء  د جاريته فهو ابنه يرثه ويرثه وعليه ما على ابناي ِ السَّ 

 من الفاحشة؟!  يأتيهو حال من  ويؤويه كأي ابن آخر من ابنائه. ولكن ما

ق  ر فشرع هللا تعالى خير لو كانوا يعلمون. وقد قلت بأن  إن األمر بحاجة إلى تفكر وتدبُّ  سوف يعود ال محالة الر ِ

ق  ستغنائهم عنهم. مع العلم بان  إلى الخدم وعدم االنَّاس  لحاجة   موجود في   لكنَّهفي بالدنا و  إال    الم ينقطع تماما الر ِ

ق ا تطبيق  بالد كثيرة، أمَّ  ق  صورة من    إال  لخادمات  فهو موجود في كل أرض هللا تعالى وما االر ِ رعي الشَّ غير  الر ِ

 !باهلل  إال  رعيين! وال حول وال قوة الشَّ ق قيالرَّ رع مع الشَّ حيث ال حقوق وال كرامة حيث يعاملون بما ال يجيزه 

ق  هذا باإلضافة إلى أن الجهاد سيفتح باب   بإذن   ارة فيه اليوم فلن تكون كذلك غدا ة مقص ِ بال شك، وإذا كانت األمَّ الر ِ

 .هللا

 
ق؟ ملتقى أهل الحديث السُّعودي  1  https://bit.ly/3oS4KHTهل تعود أحكام الر ِ
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ينومن هنا فإنني اقول إن من الخطأ إلغاء البحث في أي أمر من أمر   من    اكائنا   -وال يحق ألحد بل ال يحل ألحد    الد ِ

 أن يزعم أن البحث في هذا األمر أو في ذاك عديم الجدوى! والحمد هلل رب العالمين.  -كان

د وسأل   : األمين ُمَحمَّ

يقول  يَّةهل يمكن أن يعود عصر العبود  العلماء  الن ِ   هُ إنَّ ؟ بعض  ظام. والبعض من الجائز لولي األمر إرجاع هذا 

)إعتاق العبيد(. وطالما أن نظام العبيد قد تم   يَّةاإلنسان من العبود ى تحرير  يقول: أن اإلسالم يهدف منذ البداية إل

 يجب أن تناقش. الَّتِي إلغاءه بإجماع سكوتي من قبل العلماء، فال ينبغ أن نعود إليه. وهذه هي المسألة 

 : الحارثي فأجابه 

ينال يحق ألحد أن يلغي البحث في أي أمر من أمر   ق  حدهم في الفقه ولم يذكر  ، ومع ذلك فلو كتب أالد ِ فال مانع الر ِ

ق مت بأن   يزعم أن البحث في هذا الموضوع ال جدوى منه!! كما وقع من البعض! وقد قدَّ من ذلك على أالَّ  الر ِ

 .إليهالنَّاس لحاجة  أم آجالا  سيعود إن عاجالا 

ق قولون إن اإلسالم جاء ليقضي على  عبير يقع فيه البعض، حيث يالتَّ ظر إليه خطأ في  النَّ ا أهم ما أريد لفت  أمَّ  الر ِ

عبير كما ذكرنا! ولو قالوا إن اإلسالم رغب في العتق واستحب ذلك لكان  التَّ ر العبيد! وهذا وال شك خطأ في ويحر ِ 

 .أفضل، وهللا أعلم

ق فإن إلغاء  اوأخيرا  من العلماء لم  اإن أحدا  ثُمَّ . يَّةبل كان بقرارات حكوم - فيما أعلم -لم يكن بفتوى من العلماء الر ِ

قجوع إلى ه ال يجوز الرُّ يقل إنَّ   ه لذلك. والحمد هلل رب العالمين.نبُّ التَّ ، فأرجو الر ِ

 لميالسَّ أبو خالد وأجاب 

ق نظام   تعالى لعباده، ألسباب عديدة، منها: عه هللا له نظام بديع محكم ككل ما شرَّ في اإلسالم لمن تأمَّ الر ِ

أنَّ 1 نظام  الرَّ  بهؤالء  ه رحمة من هللا(  البديل عن  ق  قيق، ألن  أوالر ِ الحروب  قتل أسرى  سجنهم،   اإلسالمي هو 

عاية وما أمر به من اإلحسان إليهم وعدم قيق يعيش في بيت أسرة مسلمة مع ما أوجب هللا تعالى لهم من الر ِ الرَّ ف

ا تكليفهم ماال يطيقون وأن يطعمه رب البيت   ايطعم ويلبسه    ِممَّ واج وهو رقيق، وله أمل الزَّ   يَّةس، وله إمكانيلب  ِممَّ

ه من ا أو عن طريق الكتابة إلى آخر ما كفله اإلسالم له من الحقوق، وهذا بال شك أسهل عليانا ا مجَّ ر إمَّ حرُّ التَّ في  

 .نجاة ا بين أربعة جدر ال أمل له في ا مأسورا دا أن يعيش مقيَّ 

أنَّ 2 ميزان (  تخفيف عن  المسلمالدَّ   يَّةه  ونفقات مساجين، ولة  بناء سجون  إلى  يحتاجون  ة، ألن أسرى حروبها ال 

 .الدَّولةل سادتهم بجميع نفقاتهم بدون أي أعباء على قيق يتكفَّ الرَّ ونفقات حراس إلخ، ف

توسعة على األسر المسلمة بتوفير خدم يعملون لهم بدون أي راتب سوى إطعامهم من طعام البيت وإسكانهم   (3

 .معهم

 . رع في أحكام سترهم وأحكام الخلوة بهمالشَّ قد خفف  أنَّهمعلى الخدم األحرار وهي  ةيَّ ( لهم مز4

وجة الحرة أن تكون على دين وخلق وال يعبأ بشكلها وحسن خلقتها، الزَّ ه في اختيار  مُّ هِ ا يُ جل المسلم سابقا الرَّ كان   (5

ن يشتري أمة حسناء يقضي منها وطره، ويبقي ا، فبإمكانه أألنها إذا لم يعجبه منظرها أو كانت مريضة أو عجوزا 

 .الدَّينةعلى زوجته 

ر علماء المسلمين يَ ع سِ ت إلى إسالم معظمهم، ومن تتبَّ هم وعز المسلمين أدَّ قيق للمسلمين مع ذل ِ الرَّ ( أن مخالطة  6

ن وقادتهم وجد الكثير منهم  ق صد العظيمة، بينما لو أطلِ وهذا من المقاسادوا بعد إسالمهم،  ثُمَّ أسلم من الموالي،  ِممَّ

 .مواسلِ يُ سراحهم وعادوا إلى بالدهم فيندر أن 

اب المسلمين حيث أحل هللا للمسلم ما ملكت يمينه، زَّ راري سبب إلعفاف رجال المسلمين، وحل لمشكلة عُ السَّ (  7

بب األخير أهم السَّ ذا  ، ولعل هاوطئهن جميعا ة  أمَ   3000بال تقييد بعدد، فكان للخليفة المتوكل على سبيل المثال  

ق أسباب الحاجة إلى إعادة نظام   )ابتسامة(! الر ِ

د وسأل   : رشيد  ُمَحمَّ

ق  مسألة إسالم   ق  على إمكان حدوث    جدااالكافر مدخل كبير وواضح  الر ِ ى لبعض في عصرنا أو بعده، فكيف تأتَّ الر ِ

 أهل العلم أن يلغوا أحكام هذا الباب؟

 ال يبقى رق؟   َحتَّىض على اإلعتاق رون أن اإلسالم يح رُّ قِ وهل تُ 
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ا ال يبقى رقيق، هي عبارة عن كذبة كبيرة أطلقها بعض المنهزمين نفسي ِ   َحتَّىمقولة إن اإلسالم يحض على اإلعتاق  

يحض   لكنَّهق  نعم اإلسالم يحض على اإلعتا  ديد!الشَّ قها المخدوعون، لألسف  صدَّ   َحتَّىشاعت    ثُمَّ من المسلمين،  

اخل إلى حوزة المسلمين من الدَّ عز المسلمون وقويت شوكتهم كان ُكلََّما  هو مصدر االسترقاق، و  الَّذيعلى الجهاد 

ق قيق أكبر بكثير من الخارج عن الرَّ   باإلعتاق. الر ِ

د ليها ق عابقة الذكر حول موقف سيد قطب. وعلَّ سَّ يخ صالح بن فوزان الالشَّ فتوى  نقل المناقشونوقد   األمين  ُمَحمَّ

 : ه محمد األمين ونب  

نساء المسلمين  ارف المقابل، ويأخذون أيضا الطَّ يء من  الشَّ اليوم لو أخذ المسلمون األسرى كعبيد، فسيحصل نفس  

 باهلل.  إال  ويستبيحون أعراضهن. وال حول وال قوة 

 العراقي البغدادي: ق وعلَّ 

ينينتهي    َحتَّى استحدث امر  َما  ُكلَّ كيف يجوز اعادة صياغة الفقه االسالمي   باندراسه وتغيير معالمه ومن فعل   الد ِ

ان وجد ال تختلط   َحتَّىمثل هذا من العلماء ال شك في خطئه فاذا لم يوجد فعلى االقل تعريف المسلمين بأمر دينهم  

اللة ولم ينسخ من قال مثل هذا بوت والدَّ ه كيف يهمل ما كان قطعي الثُّ إن    ثُمَّ ا  ا غريبا ويكون امرا النَّاس  االمور على  

قرت بوجود بشَّ  أحاديث القول. وهناك   .باهلل إال  وال حول وال قوة  مان.الزَّ في آخر  الر ِ

 أبو اسحق الحويني هـ( فتوى 

 لفية في مصر السَّ شيوخ  أبرزيعتبر أبو اسحق الحويني 

 : 1ما يلي  2017مايو   5بتاريخ  ابع السَّ جاء في موقع اليوم 

واصل االجتماعي مقطع صوتي ألبي إسحاق الحويني، وهو جزء من محاضرة التَّ انتشر على مواقع  ،  2011في  

ا أن أحدها هو   ا، تناول فيها أسباب الفقر، معتبرا وقف التَّ طرحها الحويني عبر شرائط الكاسيت ربما من عشرين عاما

ة عمالين نغزو نَا للجهاد؟ مش لو كنا كل سَ بسبب تركني إحنا فيه ده مش  هو الفقر الل ِ " عن الغزو والجهاد، قائالا  

ة كل واحد ":  يَّةيخ مزايا الجهاد االقتصاد الشَّ ، وعد د "وال اتنين وال تالتة مش كان هيسلم ناس كتير في األرض  مرَّ

في كان هيرجع من الغزوة جايب معاه تالت أربع أشحطة وتالت أربع نسوان وتالت أربع والد، اضرب كل رأس  

درهم   بمال ستميت  يطلع  دينار  ستميت  المال"كويسة   يَّةوال  والغنائم  الغزو  مفضالا  الت ِ   يَّةوالبشر  يَّة!!،  جارة  على 

، قائال: وكل ما الواحد  يرايح علشان تعمل صفقة عمرك ما هتعمل األموال د ولو  "  فقات قائالا الصَّ ناعة وعقد  والص ِ 

رح يستحقون القتال، ليالقوا مصير الطَّ من يهاجمون هذا    ، وأن"يتعذر"ياخد رأس يبيعها ويفك أزمته ويبقاله الغلبة

هم ونساءهم وكل دي عبارة عوة نقاتله وناخدوا أسير وناخد أموالالدَّ ي يرفض هذه والل ِ " من يتم أسره بعد الغزوات 

 !! "عن فلوس 

الا فص ِ ا ومُ دا ؤك ِ مُ حد متابعيه  على أ  بناءا   2011مايو    23ريط في  الشَّ على  وت  والصَّ   النَّص ب  قد ردَّ يخ الحويني  الشَّ   وكان 

 .2ما جاء اعاله 

َورماثيل والت  أحكام ( 3  الصُّ

 يهودي ة ظم تم توارثها من النُ أ( 

ال منع كل تمثال ورسم تشكيلي. فنحن نقرأ في الفصل العشرين من سفر الخروج: "   يهوديَّة توارث اإلسالم عن ال

ا    اتَصنَْع لََك َمْنحوتا  ا في الِمياِه ِمن  وال صورةَ َشيء  ِممَّ ا في األَرِض من أَسفَُل، وال ِممَّ في السَّماِء ِمن فَوُق، وال ِممَّ

بُّ إِلُهَك إِلهٌ َغيور  تَحِت األَرض. ال تَسُجْد لَها وال تَعبُْدها،  .(5- 4  :20" )إِلن ِي أَنا الَرَّ

 
 goo.gl/X5r7Zrhttps//:صفوت: شريعة السَّبي عند دواعش مصر  1
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دمَّ  القرآن كيف  ابراهيم اصنام قومه )م ويذكر  العجل  ( وكيف احرق موس67- 57:  21\ 73ر  أبناء    الَّذيى  عبده 

ان  تَّ مُ   سالميَّة(. والمصادر اإل97:  20\45إسرائيل )م د   النَّبِيفقة على  كانت حول  الَّتِي  ماثيل  التَّ هدم جميع    ُمَحمَّ

إنساناا أو  سومات لكل ما فيه حياة ان كان  ماثيل والرُّ التَّ كثيرة تمنع    يَّةنبو   أحاديث . وهناك  مكَّةالكعبة عندما فتح  

 ا. انا حيو

 وفقاا للقرضاوي سالمي ة األحكام اإلب( 

َور اإلسالِميَّة في حكاماأل القرضاوي أجمل  : 1فيما يلي رين صو ِ والمُ   الصُّ

أنواع    -أ َورأشد  يعبد من دون هللا    الصُّ الحرمة واإلثم صور ما  تؤد ِ   -  صارىالنَّ كالمسيح عند    -في  ي فهذه 

َورم في هذه  جسَّ ا له. والمُ قاصدا ا بذلك  رها إلى الكفر إن كان عارفا صو ِ بمُ  ج هذه  ا. وكل من روَّ ا ونكرا أشد إثما   الصُّ

 .هذا اإلثم بقدر مشاركتهمها بوجه من الوجوه داخل في أو عظَّ  الصَُّور

ه يبدع ويخلق كما يخلق هللا، عى أنَّ قصد مضاهاة خلق هللا. أي ادَّ   لكنَّه عبد، ور ما ال يُ ويليه في اإلثم من صوَّ   -ب 

 .ر وحدهصو ِ المُ  يَّةق بن هذا يكفر. وهذا أمر يتعلَّ فهو ب

ا ا  لكنَّهما ال يعبد، ومة لِ جسَّ المُ   الصَُّورودون ذلك    -ج ن  عماء وغيرهم  م كصور الملوك والقادة والزُّ ظَّ عَ يُ   ِممَّ ِممَّ

 أو  مثال كامالا ماثيل لهم، ونصبها في الميادين ونحوها. ويستوي في ذلك أن يكون الت ِ التَّ يزعمون تخليدهم بإقامة  

 .انصفيا 

امة لكل ذي روح  جسَّ المُ   الصَُّورودونها    -د  ستثنى من ذلك ما  فق على حرمته يُ تَّ ه مُ ، فإنَّ يُعَظَّمس وال  دَّ قَ ال يُ   ِممَّ

 .ؤكل من تماثيل الحلوىمتهن، كلعب األطفال، ومثلها ما يُ يُ 

عماء وغيرهم،  ام والزُّ أصحابها، كصور الحكَّ يُعَظَّم  الَّتِي    -  يَّةوحات الفن اللَّ   -الُمجسَّمة  غير    الصَُّوروبعدها    -هـ

لمة والفسقة والملحدين، فإن تعظيمهم هدم  الحرمة إذا كان هؤالء من الظَّ د  قت. وتتأكَّ ل ِ بت وعُ ِص إذا نُ   ةا وخاصَّ 

 .لْلسالم

م، كأن  نعُّ التَّ رف والتَّ هر  ، ولكن تعد من مظايُعَظَّملذي روح ال  الُمجسَّمة  ة غير  ورَ ودون ذلك أن تكون الصُّ   -و

 .تستر بها الجدر ونحوها، فهذا من المكروهات فحسب 

، فال  يَّةبيعالطَّ فن والجبال ونحوها من المناظر  خيل والبحار والسُّ النَّ جر والشَّ وح من  الرُّ ا صور غير ذي  أمَّ   -ز

 .رهكتُ رها أو اقتناها، ما لم تشغل عن طاعة أو تؤد إلى ترف فَ جناح على من صوَّ 

ا  -ح َور  وأمَّ م،  ة على محرَّ ورَ الصُّ ( فاألصل فيها اإلباحة، ما لم يشتمل موضوع  يَّة)الفوتوغراف  يَّةمس الشَّ   الصُّ

تقديسا  دينيا كتقديس صاحبها  تعظيما ا  تعظيمه  أو  دنيوي  ا،  المُ ا  كان  إذا  وخاصة  والفسَّ عظَّ ا،  الكفر  أهل  من  اق  م 

 .نحرفينانين الميوعيين والفنَّ كالوثنيين والشُّ 

انتقلت من دائرة الحرمة إلى دائرة الحل،  هت أو امتهِ و ِ مة إذا شُ حرَّ المُ   الصَُّورماثيل والتَّ وأخيرا إن    -ط نت، 

 .عال ونحوهاتدوسها األقدام والن ِ الَّتِي  كصور البسط 

 تماثيل بوذا تدمير ج( 

وا على في افغانستان كما تعدُّ   2001خمة عام  الضَّ ن هدموا تماثيل بوذا  الَّذيالبان  الطَّ نا نعلم ما حدث تحت حكم  كلُّ 

 يَّة البان من القيام بعمل الطَّ منع    سومات الموجودة في متاحف افغانستان. وقد حاولت اليونسكو جاهدةا ماثيل والرُّ التَّ كل  

ينلجنة من رجال    دمير مرسلةا التَّ  ضاوي، وهو يخ يوسف القر الشَّ هم يسمعون لهم. وكان من بينهم  المسلمين علَّ   الد ِ

ين. ولعل رجال  يَّةيران بين رجال اإلطفائبمثابة تعيين مشعل للن ِ    البان على ما قاموا به بدالا الطَّ عوا  المسلمون شجَّ   الد ِ

ا هم  من صد ِ   .2كانوا ينوون عمله َعمَّ
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 تدمير أبو الهول واألهرامات د( 

لحضور   يَّةوداء باإلسكندر السَّ أس  الرَّ يدان  المحتشدة في م  يَّةئت جماهير اإلسكندر فوجِ   2011في نوفمبر من عام  

بحر  ال عرائس   ولف تمثال  "زيوس "تمثال إله الحكمة اليوناني  قاب ل بتلبيس الن ِ   يلفي الجهاد السَّ ور  النُّ مؤتمر حزب  

 .1السل الحديدة واالصفاد السَّ الحبال ووقيل الثَّ ميك السَّ بأثواب كبيرة من قماش الخيام الغامق  األربعة

مع معتمدين الشَّ ماثيل بالتَّ بتغطية وجوه  ماثيل أو  التَّ األهرامات وأبو الهول وبتدمير  ون في مصر  لفيُّ السَّ ب  وقد طال

اكر،  ابقة الذ ِ السَّ في ذلك على أقوال القرضاوي   . 2ياحة في مصر ات فعل من قبل المسؤولين عن الس ِ اثار ردَّ   ِممَّ

طالب بهدم األهرامات الَّذي    –يجي األزهر  وهو من خر ِ   - ري  الشَّيخ مرجان سالم الجوهوالغريب في األمر أن  

 ،بتماثيل بوذا  ، كما تم فعله في أفغانستان2012نوفمبر    10في    Dream TVعلناا على شاشة تلفزيون    وابو الهول

يُ  بتهمة  حَ لم  مصر  في  الجَّ التَّ اكم  على  كلَّ حريض  ذلك  من  واألغرب  ان  ريمة.  ممثَّ السَّ ه  الفيين  بحزب  ور لنُّ لين 

لبة في للطَّ ن  لقَّ تُ الَّتِي  . وتعاليم اإلسالم في هذا الخصوص ويَّةرغم آرائهم اإلجرام   يَّةنتخابات المصريخوضون اإل

 .قد نتَ مدارس ومعاهد األزهر وكلياتها لم تُ 

م متظاهرون  وقد قا  .3سالميَّة ريعة اال للشَّ وهناك رجال دين مسلمون يدعون هدم جميع تماثيل اآللهة في الهند تطبيقا  

 .4عدي على تماثيل بوذا في جزر المالديف المسلمة في المحيط الهادي التَّ ب

 ماثيل للت  الموقف من تدمير داعش هـ( 

أسوة بما فعل إبراهيم وموسى   سوريَّاسيطرت عليها في العراق والَّتِي  ماثيل في المناطق  التَّ قامت داعش بتدمير  

د   النَّبِيو ينيَّةع لدى الهيئات  فا. وكان خط الد ِ ُمَحمَّ الَّتِي ماثيل  التَّ ا  عبد. أمَّ ا تُ ماثيل كانت اصناما التَّ بأن تلك    سالميَّةاإل  الد ِ

د رتها داعش فهي  دمَّ  فبراير    27في    يَّةدار اإلفتاء المصر  نشرتهآثار وال أحد يعبدها. ونكتفي هنا بذكر ما    مجرَّ

20155: 

  يَّة اآلشور   يَّةالتَّاريخ ماثيل  التَّ من تدمير لآلثار و  ييم "داعش" اإلرهاب ما قام به تنظ  يَّةأدانت دار اإلفتاء المصر

 .بمتحف الموصل بمدينة نينوى بالعراق بدعوى أنها أصنام يجب تدميرها

لة  هدم اآلثار واهية ومضل ِ في  اعتمد عليها تنظيم "داعش"  الَّتِي  اذة  الشَّ بيان  لها أن اآلراء  في  دت دار اإلفتاء  وأكَّ 

فتحها المسلمون، كانت موجودة ولم  الَّتِي  جميع البلدان  في  أن هذه اآلثار    ةا ، خاصَّ يَّة تند إلى أسانيد شرعوال تس 

سمحوا باالقتراب منها، وهم رضوان هللا عليهم كانوا أقرب عهداا من    َحتَّىحابة الكرام بهدمها أو  الصَّ يأمر  

الفتح اإلسالم ا، بل كان منهم صحابة جاءوا إلى مصر إبنَّ رسول هللا مِ  ووجدوا األهرامات وأبو الهول    يان 

 .عظيمة تاريخيَّةعد قيمة تُ الَّتِي ا يمس هذه اآلثار صدروا فتوى أو رأياا شرعي  رها ولم يُ وغي

ر  ة، ألنها تعب ِ حياة المجتمع واألمَّ في  لها أثر  الَّتِي    يَّةالتَّاريخار أن اآلثار تعتبر من القيم واألشياء  الدَّ وأضافت  

أ ويدعو  ل له نفسه ويتجرَّ سو ِ فإن من تُ   يال التَّ ابقة، وبالسَّ ن تاريخها وماضيها وقيمها، كما أن فيها عبرة باألقوام  ع

ةب  يللمساس بأثر تاريخ  فبالده فإن ذلك يعكس توجهات  في  أن اإلسالم يحرم وجود مثل هذه األشياء    حجَّ ة  ُمتَطر ِ

ب جهل  عن  ينتنم  و  ياإلسالم  الد ِ الكنوز  الدَّ فت  أضاالحنيف.  على  الحفاظ  أن  الماد ِ الرَّ ار  الحصاد  من    ي ائعة 

اإلنسان اإلسالمالَّتِي  ،  يَّةللحضارة  العصر  إلى  بعضها  األمم    ييعود  حضارات  إلى  أمر السَّ وبعضها  ابقة، 

ينمه  حر ِ راث ومشاهدته أمر مشروع وال يُ دة على أن الحفاظ على هذا التُّ شد ِ ، مُ يضرور عليه  ع  شجَّ ، بل  الد ِ

 .وأمر به لما فيه من العبرة من تاريخ األمم

ه يوجد العديد إنَّ   ياستند إليها تنظيم "داعش" اإلرهاب الَّتِي  اذة  الشَّ ها على هذه الفتاوى  معرض رد ِ في  ار  الدَّ وقالت  

تََر َكْيَف فَعََل   "أَلَمْ تنهى عن هدم تراث األسالف مستشهدة باآلية الكريمة  الَّتِي    يَّةبوالنَّ من اآليات واألحاديث  

ْخَر بِاْلَوادِ الَّتِي  إَِرَم ذَاِت اْلِعَماِد    َربَُّك بِعَاد   (،  9-6:  89\ 10م )  "لَْم يُْخلَْق ِمثْلَُها فِي اْلباَِلِد َوثَُمودَ الَِّذيَن َجابُوا الصَّ

 
دي تمهيداا لطحنه بع 1  http://goo.gl/HHKygFد الوصول للحكم السَّلفيين يُلبسون تمثال زيوس لجام ُمَحمَّ

 https://bit.ly/3moozolدعوات تحطيم اآلثار تشعل غضب الشَّارع المصري  2

3 British Islamist Anjem Choudary Launches Shariah for India https://bit.ly/3gPd9cjAhmad:  

4 estroy some 30 Buddhist statues https://bit.ly/3mmdJPTMaldives: Islamists d 

 https://bit.ly/3lSiZudاإلفتاء: اآلراء الشَّاذة الَّتي اعتمدت عليها ''داعش'' في هدم اآلثار واهية ومضللة  5

http://goo.gl/HHKygF
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القوم، وذكرت  ضرورة لفت األنظار فيما تفوَّ تؤكد  الَّتِي  اآلية    هيو سول  الرَّ كذلك حديث  ار  الدَّ ق فيه هؤالء 

ه عند دخول  نهى فيه عن هدم آطام المدينة والمقصود بها الحصون. وأشارت دار اإلفتاء إلى أنَّ   الَّذيالكريم  

سبقت اإلسالم،  الَّتِي  افدين ومختلف الحضارات  الرَّ مصر وبالد  في  اإلسالم حافظ على تراث الحضارات واآلثار  

 .دمير تشير إلى جهل أصحابهاالتَّ كما تركوها، وأن دعوات  وصلت إلينا  َحتَّىوأبقوا على آثارها 

فت دار اإلفتاء على اآلراء الوردَّ  م ألنها من ذرائع الش ِ تدَّ الَّتِي  ة  ُمتَطر ِ رك عى أن اإلبقاء على هذه اآلثار ُمَحرَّ

ى إلى أن يعتقد العوام بََرَكة تلك األماكن، حيث   رع لم يَمنع ُمْطلَقا تعظيم  الشَّ ت أنها دعوى واهية؛ ألن  أكَّد ويؤد ِ

يفعل أهل الجاهل  إنََّماغير هللا، و الُمعَظَّم كما كان  الباطلة    يَّةيَمنع منه ما كان على وجه عبادة  مع معبوداتهم 

اتضر وتنفع ِمن دون هللا، ها ها آلهة، وأنَّ فيعتقدون أنَّ  اما سوى ذلك  وأمَّ  .يدل على االحترام فهو جائزٌ  ِممَّ

إلى أن يعتقد العوام بََرَكة تلك األماكن كما    يؤد ِ ه يُ رك؛ ألنَّ ها أن كون ذلك من ذرائع الش ِ رد ِ في  ار  الدَّ وأضافت  

فال  يعدَّ يَ  رك هو تعظيٌم مع هللا أو تعظيٌم ِمن موضحة أن الش ِ رك؛  مفهوم الش ِ في  على َخلَل     ي ون، فهو مبن ُمتَطر ِ

ا    -   المالسَّ يه  عل   -دون هللا؛ ولذلك كان سجودُ المالئكة آلدم   إيماناا وتوحيداا، وكان سجودُ المشركين لألوثان كفرا

ا كان سجودُ المالئكة آلدم  في  وشركاا مع كون المسجود له   ا ِلَما    - المالسَّ عليه   -الحالتين مخلوقاا، لكن لَمَّ تعظيما

االثَّ َعظَّمه هللا كما أمر هللا كان وسيلةا مشروعةا يَستحق فاعلُها  ا   واب، ولَمَّ كان سجود المشركين لألصنام تعظيما

ا. وطالبت دار اإلفتاء جميع الدُّ  زمة  الالَّ دابير  التَّ   كافَّةخاذ  بات ِ   يَّةول والمنظمات المعنكتعظيم هللا كان شركاا مذموما

أ التُّ   يلوقف  يطول  تدمير  أو  مُ أي  في  قاالثَّ راث  اعتداء  موقعه،  أو  انتماؤه  كان  االلتزؤك ِ ا  على ضرورة  ام  دة 

 .سالميَّةواإل يَّةولرة بالمواثيق والمعاهدات الدُّ قرَّ ياسات المُ طبقاا للمبادئ والس ِ في قا الثَّ راث والمحافظة على التُّ 

ينكما طالبت اإلفتاء علماء   النَّاس  لتوعيه    يَّةة المساجد وقساوسة الكنائس أن يكونوا على قدر المسئولوأئمَّ   الد ِ

  يَّة دة على أهم شد ِ تدعو لهدم اآلثار، مُ الَّتِي  ة  اذَّ الشَّ للفتاوى    يصد ِ التَّ و  يحضاربضرورة الحفاظ على تراثهم ال

 .لمن يقدم على تخريبها يصد ِ التَّ ، ويراث الحضارسن قوانين تحفظ سالمة التُّ 

ماثيل التَّ ذا أو ي على آلهة الهندوس أو تماثيل بوعد ِ التَّ ل له نفسه في سو ِ أفضل سند لمن تُ  يَّةفتوى دار اإلفتاء المصر 

د ليست  أن هذهلبان المتواجدة في الكنائس. فهذه الفتوى تدعو فقط للحفاظ على األثار. ومن المعروف أو الصُّ    مجرَّ

ت، جد ما وُ ثحي ها  هدم  تينللمسلمين المتزم ِ ، يحق  يَّةإذا اتبعنا فتوى دار اإلفتاء المصرو.  عبُّد للتَّ آثار... بل هي وسائل  

 .1غير اإلسالمية  الدُّوله، َحتَّى في علو وهذا ما فعلوه ويف

 سالمي ة أحكام العقوبات اإل( 4

 قوانين جزائي ة مستوحاة من الغرب أ( 

ريعة الشَّ مستوحاة من الغرب، ولم تعد تطبق ما نصت عليه    يَّةقوانين جزائ  سالميَّةواإل  عربيَّةال  الدُّول  يَّةتبنت غالب

جم وقطع اليد والجلد والقصاص )العين الرَّ و(  مدنيَّة)مع اإلبقاء على عواقبه ال  د ُمرتَ من عقوبات مثل قتل ال  سالميَّةاإل

باكستان وغيرها. من    إيرانعادت لتلك العقوبات كما هو األمر في    الدُّولن(. ولكن بعض تلك  ن بالس ِ بالعين والس ِ 

ألزهر ومجلس وزراء العدل العرب مثل ا  يَّةوهيئات دين  سالميَّةجهة اخرى هناك مشاريع قوانين اعدتها جماعات إ

حال تمكنها في   العقوبات تنص على تلك العقوبات رغم مخالفتها لحقوق اإلنسان. وقد سارعت داعش بتفعيل هذه  

 ام. الشَّ مناطق من العراق و

دالجزائي العربي ال القانون ب(   ُمَوح 

د لنا وقفة مع القانون الجزائي العربي ال  عربيَّة ابع للجامعة الالتَّ لس وزراء العدل العرب  مجعليه  وافق    الَّذي  ُمَوحَّ

ل المشروع  شك ِ . وهذا المشروع يُ 3وقد قمنا بترجمته للفرنسية  .2ها على موقع  موجودااما زال  و   1996باإلجماع عام  

 
جوع لكتابي بالفرنسيَّة  1  tues.L’Islam et la destruction des staSahlieh: -Aldeeb Abuللمزيد يمكن الرُّ

 .gl/kl7J5Whttp://gooهنا  http://www.carjj.org/node/237هنا  2

3 Sahlieh: Les sanctions dans l’islam-Aldeeb Abu 
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ا من بين جميع المشاريع المُ األكثر رجعيَّ   ريَّا سوفي    سالميَّة. وقد قامت حركات إاآلن  َحتَّىمة  قدَّ ة واألكثر ضررا

 .. ومن يريد المزيد فليرجع لهذا القانونارقالسَّ جم وقطع يد الرَّ ة ودَّ . ونكتفي بذكر أحكامه في الر ِ 1يه بتبن ِ 

 ُمرتَدقتل ال

اللة أو الدَّ ا كان أم أنثي بقول صريح أو فعل قاطع اجع عن دين اإلسالم ذكرا الرَّ هو المسلم  ُمرتَد ال - 162 مادَّةال

ينسب هللا أو رسله أو   .ف القرآن عن قصد اإلسالمي أو حرَّ  الد ِ

 .ده وأصر بعد استتابته وإمهاله ثالثة أيامباإلعدام إذا ثبت تعمُّ  ُمرتَد عاقب اليُ   - 163 مادَّةال

ا بالعدول  ُمرتَد ق توبة التتحقَّ   - 164 مادَّةال  .تينته أكثر من مرَّ دَّ رت رِ قبل توبة من تكرَّ كفر به وال تُ َعمَّ

كسبها من هذه  الَّتِي  ا وتؤول األموال  ا مطلقا ته باطلة بطالنا دَّ بعد رِ   ُمرتَد فات العتبر جميع تصرُّ تُ   -  165  مادَّةال

 .ولةفات لخزينة الدَّ صرُّ التَّ 

 :ة ما يليدَّ ا لحد الر ِ تبريرا  يَّةرة االيضاح وتذكر المذكَّ 

ْساَلِم ِديناا فَلَْن يُْقبََل ِمْنهُ َوَمْن يَ ة واألصل في ذلك قوله تعالي:  دَّ ابع الر ِ السَّ تناول الفصل   َغْيَر اإْلِ : 3\ 89)هـ  ْبتَغِ 

85). 

سل الرُّ   أحد ا كان أم أنثي عن دين اإلسالم ومنها سب  سبيل الحصر حاالت رجوع المسلم ذكرا   على  مادَّةنت الوبيَّ 

 . دون تفريق بينهم

ِ َوَماَلئَِكتِِه َوُكتُبِِه وَ لقوله تعالي:  ُق بَْيَن أََحد  ِمْن ُرُسِلهِ ُكلٌّ آََمَن بِاَّللَّ  ،(285: 2\87)هـ ُرُسِلِه اَل نُفَر ِ

أُُجوَرُهْم  وقوله عز وجل:   يُْؤتِيِهْم  أُولَئَِك َسْوَف  ِمْنُهْم  أََحد   بَْيَن  قُوا  يُفَر ِ َولَْم  َوُرُسِلِه   ِ بِاَّللَّ آََمنُوا  :  4\92)هـ َوالَِّذيَن 

152 ،) 

 ،2َمْن بَدََّل ِدينَهُ فَاْقتُلُوهُ  :وسلَّم سول صلي هللا عليه الرَّ وقول 

. اخرجه  3بإحدى ثالث كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير حق   ال  إولحديث: ال يحل دم امرئ مسلم  

  وسلَّم صلي هللا عليه    النَّبِيرمذي وابن ماجة والحاكم من حديث أبي إمامة عن سهل عن  افعي واحمد والت ِ الشَّ 

 .هللا عنهامن حديث بن مسعود وعند مسلم وأبي داود من حديث عائشة رضي  حيحينالصَّ وهو في 

 .4 قتلا واالَّ الة يستتاب ثالثا الصَّ في حق قاطع  وسلَّمعت االستتابة بقوله صلي هللا عليه ر ِ وقد شُ 

بل فقال ال ا منها فجاء معاذ بن ج ارتد عن اإلسالم عشرين ليلة أو قريبا دعا رجالا  أنَّه وقد روي عن أبي موسي 

ا  رضي هللا عنه قال، هال حبستموه ثالثا   َخطَّاب فق عليه، والن عمر بن التَّ يقتل قضاء هللا ورسوله، مُ   َحتَّىاجلس  

 .5افعيالشَّ ه يتوب، اللهم أني لم احضر ولم ارض إذ بلغني، رواه وأطعمتموه وسقيتموه علَّ 

اهذا   ال  وأمَّ الر ِ الَّتِي    ُمرتَد أموال  الدَّ   ةدَّ كسبها بعد  ذلك    علىفاته فيها باطلة لْلجماع  ولة وتصرُّ فتصير لخزينة 

ة وبعدها  دَّ اجح في مذهب احمد أن جميع أمواله قبل الر ِ الرَّ افعي والشَّ ة فذهب مالك ودَّ والخالف فيما كسبه قبل الر ِ 

ة دَّ كسبه بعد الر ِ ته المسلمين وما  ة يصير بين ورث دَّ ما كسبه قبل الر ِ   إنا أبو حنيفة فقد قال  أمَّ ،  الدَّولةتؤول لخزينة  

 .جنةاللَّ وبهذا أخذت الدَّولة يصير لخزينة  الَّذيهو 

 انيالز  رجم 

واط في حكم جل امرأة في قبلها، ال تربط بينهما عالقة زواج شرعي. ويعتبر الل ِ الرَّ نا هو إتيان  الز ِ   -  139  مادَّةال

 ناالز ِ 

 
 https://bit.ly/2LbaihTو  1R0https://bit.ly/3aXrو  https://bit.ly/2WXAiAbأنظر بهذا الخصوص  1

2 http://goo.gl/mHU5Ma 

3 http://goo.gl/5rYRb4 

4 http://goo.gl/kXFc88 

5 http://goo.gl/AWz2bu 
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 نا: تثبت جريمة الز ِ   - 140 مادَّةال

 .نفيذ التَّ يعدل عنه قبل  مالقضاء ما ل  ماالعتراف أما ب 

 . نفيذ التَّ عن شهادته قبل  أحدهمأو بشهادة أربعة رجال عدول رؤية ارتكاب الفعل ما لم يرجع 

انية غير  الزَّ اني والزَّ . ويعاقب   كـان أو امرأةا اني، رجالا الزَّ   ُمحَصنالموت ال  َحتَّىا  عاقب رجما يُ   -  141  مادَّةال

خص الشَّ ة واحدة ويكون  نَسَ   لُمدَّةاني بالمنع من اإلقامة  الزَّ   على  ىقضين بالجلـد مائـة جلدة لكل منهما ويُ نُمحصَ ال

 . ا بزواج صحيح ودخل بزوجها ما دام مرتبطا نا حصَ مُ 

ء أو المزني بها عذران أن  دت شبهة أو تبيَّ الفة أو تولَّ السَّ يسقط الحد إذا اختل حكم من األحكام    -  142  مادَّةال

 . رتقاء

 ارق الس  قطع يد 

من حرز مثله    فيةا ن من مال منقـول متقوم يملكه الغير خِ رقة الموجبة للحد هي اخذ مقدار معيَّ السَّ   -   151  مادَّةال

  457,4وان ال تقل قيمته عن دينار إسالمي ووزنه    صحيحة    ك شريطة أن يكون هذا المال تحت يد  ملُّ التَّ بقصد  

 .خالص هب الالذَّ ا من غراما 

 :رقة الموجبة للحد السَّ تثبت جريمة   - 152 مادَّةال

 نفيذ التَّ االعتراف أمام القضاء ما لم يعدل عنه قبل  (1

 .أو بشهادة رجلين عدلين (2

 .أو بشهادة رجل وامرأتين عدول (3

 :ارق السَّ يعاقب   - 153 مادَّةال

ةفي ال ىبقطع يده اليمن  .ىاألول مرَّ

 .ة العود وبقطع رجله اليسرى في حال 

 جن حسب نوع الجريمة. ر العود يعاقب بالحبس أو بالس ِ وإذا تكرَّ 

وراة )العين بالعين  التَّ ت عليها شريعة حمورابي ونصَّ   الَّذيعلى الجلد وعلى القصاص  هذا القانون  كما ينص  

 رب والجرح.الضَّ في القتل و ن(بالس ِ ن والس ِ 

 سالمي ة إبطال العقوبات اإل استنكارج( 

رقة حد السَّ   َخطَّاب يطالب البعض إبطال الحدود كما أبطل عمر بن الا تثيره هذه األحكام من اعتراضات،  بسبب م

 في عام المجاعة رغم أن القرآن يسن على ذلك صراحة: 

ِ وَ  38:  5\ 112هـ ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاْقَطعُوا أَْيِديَُهَما َجَزاءا بَِما َكَسبَا نََكاالا ِمَن َّللاَّ  َّللاَّ

 : 1ننقلها هنا  ،إبطال هذه الحدود فتوى  نكرت ستاوقد 

 ؤال: السُّ 

عنه عندما أسقط حد السرقة عام هل يجوز للحاكم المسلم تعطيل بعض الحدود في أوقات كما فعل عمر رضي هللا  

 مادة؟الرَّ 

 الجواب: 

رضي هللا عنه،   َخطَّاب ال أمير المؤمنين عمر بن الكما ق  ،الواجب على المسلمين أن يقيموا فرائض هللا في حدوده

النَّاس طال بي أخاف إن  قال: "وإن ِ   ُمحَصناني الحين ذكر رجم الزَّ   وسلَّمهللا عليه    صلَّى  النَّبِيوهو يخطب على منبر  

هذا فريضة، وال ن أن  فيضلوا بترك فريضة أنزلها هللا عز وجل". فبيَّ   ؛جم في كتاب هللاالرَّ ال نجد  :  زمان أن يقولوا 

أَْيِديَُهَما" )هـأنَّه  شك   فَاْقَطعُوا  َوالسَّاِرقَةُ  به فقال: "َوالسَّاِرُق  انِيَةُ :  (، وقال 38:  5\ 112فريضة، ألن هللا أمر  "الزَّ
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ِ َوالزَّ  وقال: "إِنََّما َجَزاُء   ،(2:  24\ 102" )هـ انِي فَاْجِلدُوا ُكلَّ َواِحد  ِمْنُهَما ِمائَةَ َجْلدَة  َواَل تَأُْخْذُكْم بِِهَما َرأْفَةٌ فِي ِديِن َّللاَّ

َ َوَرُسولَهُ َويَْسعَْوَن فِي اأْلَْرِض فََساداا أَْن يُقَتَّلُوا أَْو يَُصلَّبُوا أَْو تُقَطَّ  َع أَْيِديِهْم َوأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخاَلف  أَْو الَِّذيَن يَُحاِربُوَن َّللاَّ

ما أهلك من قبلكم : "إنَّ وسلَّم هللا عليه    صلَّى  النَّبِيوقال    ،(33:  5\112" )هـ  ِخْزٌي فِي الدُّنيَايُنفَْوا ِمْن اأْلَْرِض ذَِلَك لَُهمْ 

م هللا لو أن فاطمة بنت وايَّ   ،عيف أقاموا عليه الحد الضَّ وإذا سرق فيهم    ،ريف تركوهالشَّ هم كانوا إذا سرق فيهم  أنَّ 

 محمد سرقت لقطعت يدها".

تُ  أسقط الحد عام  أنَّه  وي عن عمر رضي هللا عنه  األحوال، وما رُ الحدود بأي حال من    ل هذهعطَّ وال يجوز أن 

 هذا يحتاج إلى شيئين:   المجاعة فإنَّ 

ليء األالشَّ  ةِص :  وَّ رضي هللا   َخطَّاب قل إلى أمير المؤمنين عمر بن الالنَّ ة  حَّ عى ذلك بِص نا نطالب من ادَّ قل، فإنَّ النَّ   حَّ

 عنه. 

في مجاعة، واإلنسان قد  النَّاس  بهة القائمة، فإن  رفع الحد من أجل الشُّ   إنََّماعمر رضي هللا عنه    اني: أنالثَّ األمر  

عام يجب على المسلمين إطعامه؛ فخشي عمر الطَّ ر إلى  ضطَّ ع  به، ومعلوم أن المُ رورة إليه ال لتشبُّ للضَّ يء  الشَّ يأخذ  

ن الفرصة فسرق، هذا هو الالئق بعمر ع منه، فتحيَّ عام وُمنِ الطَّ إلى    ارا ارق مضطَّ السَّ رضي هللا عنه أن يكون هذا  

 . ارق عام المجاعةالسَّ أسقط أو رفع الحد: حد أنَّه رضي هللا عنه إن صح األثر المنسوب إليه في 

هؤالء باب لقال  تح الة، ولو فُ امنا اليوم فال يوثق بدينهم، يعني أكثرهم ال يوثق بدينه، وال يوثق بنصحه لألمَّ ا حكَّ أمَّ 

نا  هموننا بأنَّ يتَّ   كفَّارإقامة الحد في هذا العصر ال يناسب؛ ألن أعداءنا من ال:  لقالوا   –وأعني بذلك بعضهم    –الحكام  

كما هو الواقع اآلن في   ايرفع الحدود كلي    ثُمَّ نا نخالف ما يجب من مراعاة حقوق اإلنسان؛  نا وحوش، وأنَّ همج، وأنَّ 

 لت الحدود من أجل مراعاة أعداء هللا.ط ِ ف؛ حيث عُ أكثر بالد المسلمين مع األس 

في حيرة   –في هذا األمر    كفَّارن تابعوا الالَّذيام  كَّ الحُ   َحتَّى –النَّاس  رت الجرائم وصار  ثُ لت الحدود كَ ط ِ ا عُ ولهذا لمَّ 

 . انتهى . ماذا يفعلون في هذه الجرائم

 . يخ محمد بن عثيمين رحمه هللاالشَّ فضيلة 

 .(484، 483البلد الحرام" )ص  فتاوى علماء"

فعمر رضي هللا  ، يكون له شبهة في المال المسروقأالَّ : ارقالسَّ أن من شروط وجوب إقامة الحد على : وبيان هذا

ط سقِ فلم يُ   ،يسرق في زمن المجاعة له شبهة في هذا المال الَّذيو ،ر فيه شروط وجوبهلم تتوفَّ نَّه عنه لم يقم الحد أل

 . له بعد وجوبهعنه الحد أو عطَّ عمر رضي هللا  

 وهللا أعلم. 

ةب  ـسالميَّةريعة اإلالشَـّ ا على ـسؤال بخـصوص من يرفض تطبيق  وردا  يخ محمد الشَـّ أنها ال تناـسب العـصر يقول    حجَّ

 (:1998عراوي )توفى عام الشَّ متولي 

ريعة الشَّ أن يعرض مبادئ  يحاول    الَّذي.  الا ظر الفاسدة هذه نقول لهم: راجعوا إيمانكم أوَّ النَّ أصحاب وجهة  

مؤمن  أنَّه  أحد يعلن  . أنا ال أقبل من  الا على أفكاره ليقول هي تصلح أو ال تصلح نقول له: راجع إيمانك أوَّ 

ومسلم أن يقف هذا الموقف. بل أقول له: أنت مؤمن باهلل وبرسوله وبصدق هذا أو غير مؤمن؟ فإن كنت 

ة  يَّ ر ِ ة حُ نَألمر شيء، أو لي من حكم تطبيق منهج هللا شيء ألعطيت سَ ا فال بد أن تلتزم... أنا لو لي من امؤمنا 

ينفيمن يريد أن يرجع عن إعالن إسالمه أن يقول: أنا غير مسلم وأعفيه من حكم    .1ُمرتَد في أن اقتله قتل ال  الد ِ
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 :  شراالعالفصل 

 همدُّ ض   وفتاوى  الن سخ نكرو مُ 

لرأينا في الفصل األ ، نقاشاسخ والمنسوخ ال يثير أي النَّ خ في القانون الوضعي، بأن موضوع سللنَّ عند عرضنا   وَّ

تفسير قديم وحديث،   70المدخل إلى علم القانون. ونالحظ من قراءة    مادَّةويتم دراسته في أقل من عشر دقائق ضمن  

ربأن ال يحاولون اليوم الحد    النَّسخو  د ُمؤي ِ في القرآن. و  النَّسخعلى وجود    قونُمتَّفِ عدد ضئيل جداا،    باستثناءين،  ُمفَس ِ

 النَّسخ . وسنعرض هنا رأي منكري  النَّسخوجود  ياا  كل ِ نكر  عتبر منسوخة. ولكن هناك تيار حديث يُ تُ الَّتِي من اآليات  

ا وحديثاا  .والفتاوى ِضدَّهم قديما

 الن سخ نكري عند مُ  ي ةكيزة القرآنالر  ( 1

سخ. ومن بين للنَّ افض  الرَّ يار  التَّ عتمد على آيات من القرآن لدعم موقفه، كذلك فعل  سخ قد اللنَّ   ُمؤي ِد يار الالتَّ كما ان  

 تلك اآليات: 

ِ  64:  10\ 51م  اَل تَْبِديَل ِلَكِلَماِت َّللاَّ

ِ  34: 6\ 55م َل ِلَكِلَماِت َّللاَّ  َواَل ُمبَد ِ

ْت َكِلَمة َرب َِك ِصْدقاا  115: 6\ 55م َل لِ َوتَمَّ  َكِلَماتِِه َوُهَو السَِّميُع اْلعَِليمُ َوَعْدالا اَل ُمبَد ِ

 اَل يَأْتِيِه اْلبَاِطُل ِمْن بَْيِن يديه َواَل ِمْن َخْلِفِه تَْنِزيٌل ِمْن َحِكيم  َحِميد   42:  41\ 61م

َل ِلَكِلمَ  27:  18\ 69م  ونِِه ُمْلتََحداااتِِه َولَْن تَِجدَ ِمْن دُ َواتُْل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن ِكتَاِب َرب َِك اَل ُمبَد ِ

ا  الن سخنكرو مُ ( 2  قديما

ا أبو مسلم األصفهاني المعتزلي )تَ   النَّسخنكري  رقاني أن من بين مُ الزَّ يذكر   (، أحد علماء 934ى حوالي عام  وفَّ قديما

رال رقانيب اآلراء حول موقفه. ن تضارُ بي ِ يُ  لكنَّهو ،ينُمفَس ِ  : يقول الزَّ

ه ينكر وقوعه  ا على اإلطالق، ومن قائل إنَّ سمعا   النَّسخه يمنع وقوع  . فمن قائل إنَّ رب ضطَّ قل عن أبي مسلم مُ النَّ 

إنَّ  قائل  القرآن خاصَّ في شريعة واحدة، ومن  في  ينكر وقوعه  ورُ ةا ه  الر ِ ج ِ .  هذه  األخيرة  حت  ا أصح  بأنَّهواية 

جل هي الرَّ وايات عن  آن. وأبعد الر ِ سخ من القرأويالت المنقولة عنه لم تخرج عن حدود ما نِ التَّ وايات وبأن  الر ِ 

إذا كانت    إال  هم  اللَّ   جملةا   النَّسخ عن عالم كأبي مسلم ينكر وقوع  ا فضالا ال يعقل أن مسلما نَّه  واية األولى أل الر ِ 

ان  مالزَّ ا بيه هو تخصيصا سم ِ ا يُ يه نحن نسخا سم ِ سمية فقط فإنها تهون حينئذ على معنى أن ما نُ التَّ المسألة ترجع إلى  

يه نحن  سم ِ نُ   الَّذيبكي إن أبا مسلم ال ينكر وقوع المعنى  السَّ اج  التَّ قين. قال  . وإلى ذلك ذهب بعض المحق ِ مثالا 

اَل يَأْتِيِه اْلبَاِطُل ِمْن بَْيِن ":  ا. احتج أبو مسلم بقوله سبحانه يه تخصيصا سم ِ يه باسمه ويُ سم ِ يتحاشى أن يُ   لكنَّها ونسخا 

وشبهته في االستدالل أن هذه اآلية تفيد أن أحكام    (.42:  41\ 61)م   "ِفِه تَْنِزيٌل ِمْن َحِكيم  َحِميد  يديه َواَل ِمْن َخلْ 

 .1بطال لحكم سابق إفيه  النَّسخا والقرآن ال تبطل أبدا 
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 المعاصرون الن سخنكرو مُ ( 3

. ويذكر في هذا المجال    جملةا   النَّسخيرفض بعض المسلمين حديثاا فكرة   رقاني أن سبب رفض وقوع الزَّ وتفصيالا

 : هو النَّسخ

أسلحة مسمومة    سالميَّةريعة اإلالشَّ في    النَّسخخذوا من  رين ومستشرقين قد اتَّ أن أعداء اإلسالم من مالحدة ومبش ِ 

ينطعنوا بها في صدر   القرآن الكريم ولقد أحكموا شراك شبهاتهم واجتهدوا في   يَّةدسالحنيف ونالوا من قُ   الد ِ

ينسحروا عقول بعض المنتسبين إلى العلم و  َحتَّىهم  ترويج مطاعن وهو    النَّسخمن المسلمين فجحدوا وقوع    الد ِ

 . 1ت ساقطة وتأويالت غير سائغة الَّ حمركبوا له أخشن المراكب من ت الَّذيحود واقع وأمعنوا في هذا الج

تلميع صورة اإلسالم إلظهاره كدي   النَّسخ  نظريَّةالهدف األساسي لمعارضي   له حالا  هو  ن مسالم، وهو ما وجد 

د المرحوم محمود   ي  المك ِ القرآن    ظريَّةالنَّ ، فوفقاا لهذه  الث الثَّ ذكرناها في الفصل  الَّتِي  طه من خالل نظريته    ُمَحمَّ

 . الن اسيميز بين  الَّذيينسخ القرآن المدني العنيف و الَّذييعترف بمبدأ المساواة هو  الَّذيالمسالم و

ةا وكما سنرى، فهم   ا( بل بمعنى معجزة، إذ ان الكلمة )أي نصاا قرآني    يَّة رون كلمة آية ليس بمعنى آية قرآنفس ِ يُ   َعامَّ

فموسى   المعنيين.  حس  اجاءوعيسى  تحتمل  )آيات(  إلثباللطَّ خارقة    يَّةبمعجزات  ومانبوته  ت بيعة  د ،  جاء   ُمَحمَّ

رغوي ال نجده عند اليل اللُّ أوالتَّ وهذا بمعجزات )آيات( خالف ذلك أهمها معجزة القرآن.  ويلعبون ابقين. السَّ ين ُمفَس ِ

كما انهم يحاولون اثبات ان ال تعني في نظرهم ليس إلغاء حكم ولكن نقل نص.  الَّتِي  أيضا على معنى كلمة نسخ  

آية لها مجالها الخاص  أحكامتناقض بين آيات )بمعنى   القرآن، فكل  رمُ ، مخالفين بذلك ما قاله الطبيقللتَّ (  ون فَس ِ

 الدُّكتور و كتور أحمد صبحي منصورعلى سبيل المثال الدُّ اخترنا  في القرآن    النَّسخنكري  مُ بين    منو.  ابقونالسَّ 

 توفيق حميد. 

 أ( الدُّكتور أحمد صبحي منصور

 أحمد صبحي منصورمن هو 

منصور،   صبحي  أحمد  رالدُّكتور  ال  ُمفَك ِ قسم  في  الدُّكتوراه  على  حاصل  مصري،  وإسالمي    التَّاريخ حضارة 

يعمل مدرساا في جامعة األزهر،   ل  لكنَّهاإلسالمي، كان  إنكاره  بسبب  الثَّمانينيات  القوليَّة،   لسُّنَّةفُصل في  النَّبويَّة 

ا وحيداا   ة وقضى المتَّحد شريع اإلسالمي. سافر إلى الواليات  للتَّ وتأسيسه المنهج القرآني الَّذي يكتفي بالقرآن مصدرا

واجهها المركز الَّتِي القضائيَّة عاد إلى القاهرة ليعمل في مركز ابن خلدون. وبعد المشكالت  ثُمَّ وقت، فيها بعض ال

عام   في  الواليات  2000ومديره  إلى  هاجر  الوطنيَّة المتَّحد ،  الوقفيَّة  وفي  هارفارد،  جامعة  في  مدرساا  ليعمل  ة، 

يمقراطيَّة،   ز العالمي للقرآن الكريم. ينشط في نشر مقاالته في بعض أنشأ مركزه الخاص تحت اسم المرك  ثُمَّ للد ِ

 .2كتب  ِعدَّة، وله  سالميَّةمواقع اإلنترنت، واشتهر بموقفه المعارض لفكر الجماعات اإل

 ننقل اهم فقراته. ،  3كتب الدُّكتور أحمد صبحي منصور مقاالا طويالا عنونه "ال ناسخ وال منسوخ في القرآن الكريم" 

 ورنص أحمد صبحي منص

الا   في القرآن الن سخ معنى : أو 

وقد جاءت كلمة "نسخ" .  في لغتنا العاديَّة نقول "نسخ المذكرة" أي كتبها، ونقول أطبع لي هذا الكتاب ألف نسخة

 : عكسهاومشتقاتها في أربعة مواضع في القرآن الكريم، وكلها تعني الكتابة واإلثبات وليس  

َ َعلََى ُكل  َشْيء  قَِديرٌ َما نَنَسْخ ِمْن آيَة   106:  2\ 87هـ ْنَها أَْو ِمثِْلَها أَلَْم تَْعلَْم أَن  َّللا   أَْو نُنِسَها نَأِْت بَِخْير  م 

 
 )نسخة وورد(. 125نفس المصدر، ص  1

 https://bit.ly/3mhi7Q5أحمد صبحي منصور مقال ويكيبيديا  2

 https://bit.ly/3oQczhcمنصور: ال ناسخ وال منسوخ في القرآن الكريم، الحوار المتمدن  3
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القصة من  نتعرَّ   َحتَّىو نبدأ  أن  باآلية علينا  المعنى المراد  لف على  فقد كان مشركو  أوَّ القرآن.    مكَّة ها من خالل 

 : ؤمنوا بهي َحتَّىيَّة بآية حس ِ   النَّبِييطالبون 

َر اأْلَْنَهاَر ِخاَللََها    َحتَّىَوقَالُوا لَْن نُْؤِمَن لََك   ا تَْفُجَر لَنَا ِمَن اأْلَْرِض يَْنبُوعاا أَْو تَُكوَن لََك َجنَّةٌ ِمْن نَِخيل  َوِعنَب  فَتُفَج ِ تَْفِجيرا

تَأْتَِي بِ  َعلَْينَا ِكَسفاا أَْو  تُْسِقَط السََّماَء َكَما َزَعْمَت  قَبِيالا أَْو يَُكونَ أَْو  َواْلَماَلئَِكِة   ِ تَْرقَى فِي اَّللَّ بَْيٌت ِمْن ُزْخُرف  أَْو   لََك 

ا َرُسوالا َوَما َمنََع النَّاَس    َحتَّىالسََّماِء َولَْن نُْؤِمَن ِلُرقِي َِك   َل َعلَْينَا ِكتَاباا نَْقَرُؤهُ قُْل ُسْبَحاَن َرب ِي َهْل ُكْنُت إِالَّ بََشرا أَْن تُنَز ِ

ا َرُسوالا )م يُْؤِمنُوا إِْذ َجاَءُهُم اْلُهدَى إِالَّ  ُ بََشرا  (. 94- 90: 17\ 50 أَْن قَالُوا أَبَعََث َّللاَّ

السَّابقة   اآليات  كانت  حس ِ الَّتِي  لقد  معجزات  السَّابقين  األنبياء  على  وأقوامهم نزلت  األنبياء  وضع  تناسب  يَّة 

يَّة  وعصورهم، كانت اآليات   ايتهم فيأتيهم الهالك، وذلك ما يَّة يشهدها القوم بأنفسهم وال تفلح في هد ماد ِ تة  مؤقَّ حس ِ

 ي لقوم ثمود حين طلبوا آية، فخلق هللا لهم ناقة من الصَّخر فعقروا النَّاقة، فأهلكهم هللا. واآلية كانت تأت   حدث مثالا 

له من الخاتم المبعوث للعالم ك  النَّبِياختلف الوضع ب، والنَّبِييكفر بعد أن يأتي بها    ثُمَّ   اآليةبالهالك لمن يطلب    انذيرا 

ةعصره وإلى أن تقوم السَّاعة، وقد أنزل هللا عليه آية عقليَّة مست ى بها هللا دة اإلعجاز لكل عصر، يتحدَّ متجد ِ   مرَّ

يَّ وقد رفض المشركون القرآن وطلبوا آية   األنس والجن إلى قيام السَّاعة، أال وهي القرآن الكريم. الَّتِي يَّة كماد ِ ة  حس ِ

 . ي سوى القرآنحد ِ للتَّ جاء بها موسى وعيسى. ورفض هللا أن ينزل عليهم آية 

ُ َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسول  َواَل نَبِي   إِالَّ إِذَا تََمنَّى أَْلقَى الشَّْيَطاُن فِي أُْمنِيَّتِِه فَيَنْ  52: 22\ 103هـ َسُخ َّللاَّ

ُ آَيَاتِهِ ي الشَّْيَطاُن ثُمَّ يُ َما يُْلقِ   ْحِكُم َّللاَّ

ى ذلك التَّدخل ليفسد الوحي الَّذي ينزل على كل رسول أو نبي، ويتجلَّ   االمعنى العام لآليات أن الشَّيطان يحاول دائما 

وهللا تعالى ال يحذف تعارض الوحي الحقيقي،  الَّتِي  سول وللرَّ ل الشَّيطاني باألحاديث الكاذبة المنسوبة هلل أو  التَّدخُّ 

هذا الوحي الشَّيطاني ولكن يسمح بوجوده إلى جانب الوحي الصَّادق لتتم عمليَّة االختبار، فالمشرك ينخدع بالوحي  

ا المؤمن الصَّادق فيتمسك بالقرآن بما يعارضه من كتاب هللا. أمَّ   يإليه وفي سبيله يضح   يك به ويصغالضَّال ويتمسَّ 

الَّ   اين حين أخبر سلفا لم أن القرآن حق اليقا به، ويعويزداد إيمانا  أصبحت الَّتِي  ة  عن كيد الشَّيطان ونشره لألحاديث الضَّ

والمؤمن يحتكم إلى هللا تعالى في ذلك الوحي الشَّيطاني   ...  دات نة ومتداولة في آالف المجلَّ مكتوبة ومدوَّ   أي  ،منسوخة

ِ أَ   النَّسخن في ماليين  المدوَّ  " )هـ"أَفَغَْيَر َّللاَّ ا َوُهَو الَِّذي أَْنَزَل إِلَْيُكُم اْلِكتَاَب ُمفَصَّالا (. ونظيره 114:  6\55ْبتَِغي َحَكما

ب َك فَيُْؤِمنُواْ بِِه فَتُْخبِتَ  : 22\103)هـ  ُهْم" لَهُ قُلُوبُ   ما يقوله تعالى في سورة الحج "َوِليَْعلََم ال ِذيَن أُوتُواْ اْلِعْلَم أَن هُ اْلَحق  ِمن ر 

وهكذا  ...  هو الكتابة والتَّدوين  النَّسخد ما جاء في سورة األنعام من أن معنى  ما جاء في سورة الحج يؤك ِ ف  (54

الَّ  وايات الضَّ ة مكتوبة أي منسوخة، وكل إنسان يختار لنفسه ما يريد، ويوم القيامة فالقرآن مكتوب أو منسوخ، والر ِ

 آت بالحساب.

ِ إِنَّا ُكنَّا نَْستَْنِسُخ َما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ َهذَا ِكتَابُنَا يَْنطِ  29:  45\ 65م  ُق َعلَْيُكْم بِاْلَحق 

ة    َجاثِيَةا جاءت اآلية في معرض الحديث عن يوم القيامة "َويَْوَم تَقُوُم السَّاَعةُ يَْوَمئِذ  يَْخَسُر اْلُمْبِطلُوَن َوتََرى ُكلَّ أُمَّ

ة  تُْدَعى إِلَى ِكتَابَِها الْ ُكلُّ   ِ إِنَّا ُكنَّا نَْستَْنِسُخ َما كُ أُمَّ ْنتُْم تَْعَملُوَن"  يَْوَم تُْجَزْوَن َما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن َهذَا ِكتَابُنَا يَْنِطُق َعلَْيُكْم بِاْلَحق 

نثبت. وليس ن ول وندو ِ لُوَن" يعني نكتب ونسج ِ إذن قوله تعالى "إِن  ُكن ا نَْستَنِسُخ َما ُكنتُْم تَْعمَ  .( ..29- 27:  45\65)م

 ا نحذف أو نلغي ما كنتم تعملون. ا كنَّ بالطَّبع معناها أنَّ 

ا َسَكَت َعْن ُموَسى اْلغََضُب أََخذَ اأْلَْلَواَح َوفِي نُْسَختَِها ُهداى َوَرْحَمةٌ ِللَِّذيَن ُهْم ِلَرب ِِهْم  154: 7\ 39م َولَمَّ

 يَْرَهبُونَ 

ت  قومه غضبتحدَّ فاآلية  إلى  أسفا ث عن موسى حين رجع  فتملَّ ان  العجل،  يعبدون  وألقى ا وقد وجدهم  الغضب  كه 

ل والمكتوب في هذه ن والمسجَّ أي في المدوَّ   ،حين هدأ وسكت عنه الغضب أخذ األلواح وفي نسختها  ثُمَّ األلواح،  

ل ُكل    ْوِعَظةا َوتَْفِصيالا "َوَكتَْبنَا لَهُ فِي األْلَواحِ ِمن ُكل  َشْيء  م  وفي آية أخرى يقول تعالى عن نفس األلواح   األلواح.

( "  هنا كما في اآليات األخرى معناه الكتابة واإلثبات والتَّدوين وليس العكس.   النَّسخ(. إذن ف145  145:  7\ 39م َشْيء 

 هام للقرآن بمعنى الحذف ات    الن سخ: ا ثانيا 

ة. ورب اظه متناقضة متضاربة معوجَّ همون القرآن بأن ألفمعناه اإللغاء والحذف يتَّ   لنَّسخ اوأولئك الَّذين يجعلون  

بَأْساا ِليُْنِذَر  ا  ِعَوجا لَهُ  يَْجعَْل  َولَْم  اْلِكتَاَب  َعْبِدِه  َعلَى  أَْنَزَل  الَِّذي   ِ َّلِلَّ "اْلَحْمدُ  يرد عليهم  َر   العزة  َويُبَش ِ لَدُْنهُ  ِمْن  َشِديداا 
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اِلَحاِت أَنَّ لَُهمْ اْلُمْؤِمنِ  ا َحَسناا" )م يَن الَِّذيَن يَْعَملُوَن الصَّ ويقول تعالى "قُْرآَناا َعَربِي ا َغْيَر ِذي ِعَوج   (.2-1:  18\ 69 أَْجرا

نا ال نزال نستعمل كلمة "نسخ" بمعنى كتب، وأشهر أنواع الخط الَّذي (. والعجيب أنَّ 28:  39\ 59لَعَلَُّهْم يَتَّقُوَن" )م 

 خ به" أي مكتوب به. ألن القرآن "منسو  النَّسخهو خط  عربيَّةتكتب به اللُّغة ال

 في التُّراث القديم الن سخ: ا ثالثا 

هو الكتابة واإلثبات وليس الحذف واإللغاء، فالبخاري   النَّسخواألعجب أن كتب التُّراث واألحاديث تعترف بأن معنى  

يقول   المصحف  كتابة  أحاديثه عن  رواية  عثما  إنفي  وفي  يكتبونها.  أي  المصاحف(  من  )ينسخوها  بأن  أمر  ن 

المصاحف، وتقول )ف نكتبها في  المصاحف( أي  بالصُّحف ننسخها في  إلينا  إلى حفصة أن أرسلي  أرسل عثمان 

واية )فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فنسخوها في المصاحف( أي نكتبها، وتقول رواية أخرى "ففعلوا   إذا   َحتَّىالر ِ

ويقول زيد   نسخوا إلى حفصة"  الصُّحف  المصاحف رد عثمان  في  "لمَّ   الصُّحف  ثابت  في بن  الصُّحف  نسخنا  ا 

ن وأثبت وليس بمعنى  المصاحف" أي أن كل روايات تدوين المصحف استعملت كلمة "نسخ" بمعنى كتب ودوَّ 

وايات في كونها تستعمل كلمة نسخ بمعنى كتب فيما يخص المصحف  .حذف وألغى وأبطل أو    -  وأهميَّة هذه الر ِ

 . ار المفهوم إلى النَّقيض تماما لبث أن غيَّ اسي ما أن العصر العبَّ  إال  القرآن. 

يني ة: الجذور ارابعا   ي ة الت اريخو الد  

سول عليه السَّالم كره المشركون ما أنزل هللا   وطالبوا باإلتيان بكالم آخر غير القرآن، أو بحذف في عصر الرَّ

د بأن   يخاف عذاب يوم عظيم.  بع للوحيتَّ مُ  وأنَّهال يملك ذلك  النَّبِيبعض القرآن، وجاء الرَّ

ْلهُ قُْل َما يَُكوُن ِلي يقول هللا تعالى "َوإِذَا تُتْلَى َعلَْيِهْم آَيَاتُنَا بَي ِنَات  قَاَل الَِّذيَن اَل يَْرُجوَن ِلقَاَءنَا ائِْت   بِقُْرآَن  َغْيِر َهذَا أَْو بَد ِ

َّبُِع إِالَّ  لَهُ ِمْن تِْلقَاِء نَْفِسي إِْن أَت " )مأَْن أُبَد ِ  (. 15: 10\51َما يُوَحى إِلَيَّ إِن ِي أََخاُف إِْن َعَصْيُت َرب ِي َعذَاَب يَْوم  َعِظيم 

ذلك   يسم ِ آياته فيها المحذوف حكمه والباطل تشريعه ويُ   إن أتي من يقول  ي  ثُمَّ في آياته    احكما فكيف يكون القرآن مُ 

 به!! ا للقرآن غير مؤمن من كان عدو   إال  ؟؟ ال يقول ذلك انسخا 

اسيين ظهر العالم اليهودي أبو عيسى ابن يعقوب األصفهاني، وفي عصر أبي جعفر المنصور ثاني الخلفاء العبَّ 

رفوا بالعيسويَّة، في التَّوراة بمعنى الحذف واإللغاء لألحكام، وتبعه جماعة عُ   النَّسخمصطلح    يهوديَّةالَّذي ابتكر في ال

بمعنى الحذف وإلغاء الحكم. ولم يوافق أغلبيَّة   النَّسخمن استخدم مصطلح    لأوَّ وأولئك العيسويَّة وزعيمهم كانوا  

ألسباب ال محل لذكرها   -النَّسخ  المعنى الجديد لكلمة    اسي على ما ذهب إليه العيسويَّة في ذلكاليهود في العصر العبَّ 

 نى الحذف في التَّوراة.بمع -النَّسخ أظهر من أنكر وجود  يهوديَّةوكانت طائفة الشَّمعونيَّة ال  - هنا

علم الجديد وعالقته بنصوص التَّوراة امتد إلى حلقات ال  النَّسخنا هنا أن الجدال بين اليهود حول مصطلح  والَّذي يهمُّ 

يادة العلميَّة في تاريخ الحضارة والفكر عند المسلمين، اسي، حيث كان لليهود دَ عند المسلمين في العصر العبَّ  ور الر ِ

كر من أساطير اليهود في ذلك المجال كعب األحبار ووهب بن منبه وأخاه وعبد هللا بن سالم، وأولئك  ويكفي أن نذ 

 والتَّفسير والقصص وتاريخ األنبياء واألمم السَّالفة.  لسُّنَّةاايات الحديث ورودارت حولهم 

يادة أن ينزع الدَّارسون المسلمون إلى تقليد كل ابت  اوكان طبيعي   كار يهودي، ومن هنا انتقلت عدوى  بسبب هذه الر ِ

بقدرة هللا  النَّسخمدلول   القرآن ليس كالتَّوراة، إذ هو نص محفوظ  إليهم، ولكن واجهتهم مشكلة أن  ، فوق الجديد 

لََحافُِظوَن" )م  لَهُ  َوإِنَّا  ْكَر  الذ ِ ْلنَا  نَزَّ نَْحُن  التَّغيير والتَّحريف واإلبدال "إِنَّا  َكفَُروا    (. "إِنَّ 9:  15\54محاوالت  الَِّذيَن 

ا َجاَءُهْم َوإِنَّهُ لَِكتَاٌب َعِزيٌز اَل يَأْتِيِه اْلبَاِطُل ِمْن بَْيِن يَدَْيِه َواَل  ْكِر لَمَّ " )م بِالذ ِ :  41\ 61 ِمْن َخْلِفِه تَْنِزيٌل ِمْن َحِكيم  َحِميد 

41 -42 ) 

من التَّحريف    اعلى مشكلة كون القرآن محفوظا بوا  بمعنى إبطال وإلغاء حكم اآلية تغلَّ   النَّسخكون بدعوى  والمتمس ِ 

ل القرآن في رأيهم إلى عندهم في المعنى وليس في اللَّفظ، وفي الحكم وليس في النَّص. وبذلك تحوَّ   النَّسخعاء أن  باد ِ 

د  اتَّ   مجرَّ وبذلك  ببعض،  بعضها  بعضها، ويضربون  أحكام  يبطلون  الهوى،  بها حسب  يتالعبون  سعت نصوص 

بمعنى اإللغاء مع   النَّسخت وسط دعاوى لمسلمين والقرآن بحيث أن التَّشريعات القرآنيَّة الحقيقيَّة ضاعالفجوة بين ا

 بطل األحكام القرآنيَّة.أتيح لها أن تُ الَّتِي ارتدت ثوب الحديث، والَّتِي األقاويل المنسوبة للنَّبي واالجتهادات الفقهيَّة 
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 : مظاهر إلغاء اخامسا 

أبطل معظم   َحتَّىإلغاء الحكم لألهواء واالجتهادات الخاطئة. فمن العلماء من بالغ في دعواه    بمعنى  النَّسخخضع  

)بدعوى   القرآنيَّة  توسَّ النَّسخاألحكام  ومنهم من  والمنسوخ"  "النَّاسخ  كتابه  في  ابن حزم  مثل  مثل (  دعواه  ط في 

ف ممقوت ألن  آية. وهو تطرُّ   565يبلغ    -  كماة الحأي الملغ  -  عدد اآليات المنسوخة  إن السُّيُّوطي، وبعضهم قال  

 ! المائتين!اآليات التَّشريعيَّة في القرآن تبلغ فقط حوالي 

 إلى مظهرين:  - النَّسخبدعوى   -م مظاهر إلغاء األحكام القرآنيَّة ويمكن أن نقس ِ 

 إلغاء حكم آية بآية أخرى 

 )انظر تحت سابعاا(   إلغاء حكم آية بحديث بشري

لآليات المتشابهة في األحكام في الموضوع الواحد أسرعوا بإلغاء حكم بعضها وضربه باألخرى بسبب عدم الفهم 

دعوى   أنَّ النَّسختحت  وكيف  الواحد،  الموضوع  في  المتشابهة  اآليات  بين  الدَّقيقة  للفوارق  ينتبهوا  ولم  تضع ،  ها 

 يح. وض للتَّ االحتماالت. ونأخذ بعض األمثلة  كافَّة التَّفصيالت في األحكام ل

نزلت في المدينة، وطبيعة الدَّعوة الَّتِي  تأمر بالصَّبر قد أبطلتها )أو نسختها( آيات القتال  الَّتِي  يَّة  المك ِ قالوا بأن اآليات  

 نزلت في القرآن تنفي ذلك وال شأن لدين اإلسالم بما يفعله المسلمون. الَّتِي لْلسالم 

يَّة  المك ِ . ففي السُّورة  أو أقوياءا   ااء كان المسلمون ضعافا لْلكراه والعنف في الدَّعوة لْلسالم سو  ال مجال (أ

" )م ٌر لَْسَت َعلَْيِهْم بُِمَصْيِطر  ْر إِنََّما أَْنَت ُمذَك ِ "نَْحُن أَْعلَُم بَِما يَقُولُوَن َوَما  ؛ (22- 21:  88\68يقول تعالى: "فَذَك ِ

" )م أَْنَت   عنى في المدينة حين كان المؤمنون أقوياء "اَل إِْكَراهَ  ر نفس المويتكرَّ   (.45:  50\ 34َعلَْيِهْم بَِجبَّار 

ِ" )هـ  ْشدُ ِمَن اْلغَي  يِن قَْد تَبَيََّن الرُّ  (. إذن ال تعارض وال حذف.256:  2\87فِي الد ِ

لم وأتباعها قليلون في او (ب  لبداية في مواجهة طغاة فال بد أن يعاني أتباعها  ألن الدَّعوة لْلسالم تقوم على الس ِ

َواْهُجْرُهْم    :يَّةالمك ِ في اآليات    اطهاد، وهنا يكون األمر بالصَّبر واردا من االض يَقُولُوَن  "َواْصبِْر َعلَى َما 

" )هـ ا َجِميالا بر يأتي ضمن األوامر في الفترة ال 10:  73\3َهْجرا أَيُّ   :مدنيَّة (. ولكن نرى الصَّ الَِّذيَن  "يَا  َها 

َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن" )هـ آََمنُوا اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابِطُ   (. 200:  3\ 89وا َواتَّقُوا َّللاَّ

رك الَّذي يتآمر عليهم يتحتَّ  (ج م عليهم الجهاد لحماية أنفسهم ولرد االعتداء. وحين تقوم لهم دولة في محيط الش ِ

َظالمون  هم المعتدون ال  -في مجال التَّعامل البشري    -  كفَّاروالوفي مصطلحات القرآن الكريم فالمشركون 

ين. المجرمون. أمَّ   ا المسلمون المؤمنون فهم المسالمون الَّذين ال يعتدون على أحد وال اكراه عندهم في الد ِ

يَّة قوله تعالى للنَّبي عن المك ِ فقط، ولكن نقرأ في سورة الفرقان    مدنيَّةوقد يفهم بعضنا أن الجهاد ورد في اآليات ال

اْلَكافِِري  ا" )مالقرآن: "فاََل تُِطعِ  بِِه ِجَهاداا َكبِيرا َوَجاِهْدُهْم  (. والتَّعليل واضح وبسيط وهو أن الجهاد 52:  25\ 42َن 

ولكن هناك    مكَّةالقتال. ولم يكن هناك قتال في  يعني الن ِضال بالكلمة وبالدَّعوة وبالنَّفس وبالمال. فالجهاد أعم من  

المدينة.  مكَّةجهاد في   ين يأتي في السُّورة  والمهم أن الصَّبر والجهاد    وفي  يَّة والسُّورة المك ِ وعدم اإلكراه في الد ِ

 بمعنى اإللغاء والحذف. النَّسخناقض أو للتَّ ، إذن ال مجال مدنيَّةال

 الت شريع ج في : قضي ة الت درُّ اسادسا 

التَّشريع   يتشريع جديد يلغ  يأتيأنَّه  ج في التَّشريع على  ون بالتَّدرُّ بمعنى اإللغاء والحذف يستدلُّ   النَّسخ والقائلون ب

 القديم أو على حد قولهم ينسخه.

المتغي ِ والتَّدرُّ  العالقات  القرآن مظهران أحدهما يخص  له في  التَّشريع  المسلمين وأعدائهم، وج في  بين  اآلخر  رة 

 حد قولهم نسخ.  يختص باإليجاز في التَّشريع الَّذي يعقبه التَّفصيل. وهذا وذاك ال ينتج عنه إلغاء لألحكام أو على

ةإن العالقة بين المسلمين وأعدائهم تتذبذب بين الضُّعف و ، والقرآن يضع التَّشريع المناسب لكل حالة. فإذا كان القُوَّ

. وإذا كان المسلمون قوة امنهم أن يقاتلوا وإال كان ذلك انتحارا   اة فليس مطلوبا المسلمون أقليَّة مستضعفة مضطهد 

 كافَّة وا العدوان بمثله، وإذا كان المشركون يقاتلونهم  ل االضطهاد واألذى، بل عليهم أن يردُّ هم تحمُّ فال يجوز في حق ِ 

ذوا التَّشريع المالئم لهم، وذلك ال يعني بالطَّبع وا العدوان بمثله. وعلى المسلمين في كل حالة أن ينف ِ فعليهم أن يردُّ 

قه جماعة مسلمة أخرى إذا كانت في الوضع  ه تطب ِ شريع في محل ِ فق مع حالهم، فذلك التَّ إلغاء التَّشريع الَّذي ال يتَّ 

 المناسب لذلك التَّشريع.
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يتحدث عن عموميات   مكَّةفصيل، فقد نزل التَّشريع في  التَّ   ثُمَّ ل في اإليجاز  ج في التَّشريع يتمثَّ والنَّوع اآلخر من التَّدرُّ 

رك. ومن الطَّبيعي أن التَّف ي كان على العقيدة وتطالمك ِ ألن التَّركيز في الوحي  يالت اآلتية ال يمكن صهيرها من الش ِ

 نزلت من قبل.الَّتِي أن تكون متناقضة مع األسس اإلجماليَّة 

 ي يلغ  اجا ون على مذهبهم بأن تشريع الخمر جاء متدر ِ بمعنى الحذف واإللغاء في التَّشريع يستدلُّ   النَّسخوإذا كان دعاة  

فإ السَّابق  منه  حق  الخمر  نَّ الالَّ تحريم  تشريع  نرى في  ةنا  اإليجاز   حجَّ الخمر جاء على سبيل  فتحريم  لنا عليهم، 

مَ المك ِ واإلجمال في الوحي    َرب َي اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن َواإِلثَْم َواْلبَْغَي بِغَْيِر ي في قوله تعالى "قُْل إِن َما َحر 

( " ضمن عموميات   مكَّةم. وجاء تحريمه على سبيل اإلجمال في  من ضمن اإلثم المحرَّ (. فالخمر  33:  7\ 39ماْلَحق 

عليه السَّالم عن حكم الخمر فنزل قوله تعالى:   النَّبِيل  جاءت التَّفصيالت في المدينة حين سئِ   ثُمَّ ي،  المك ِ التَّشريع  

 (. 219:  2\87يٌر َوَمنَافُِع ِللنَّاِس َوإِثُْمُهَما أَْكبَُر ِمْن نَْفِعِهَما" )هـ "يَْسأَلُونََك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر قُْل فِيِهَما إِثٌْم َكبِ 

 ثُمَّ قبل المدينة، ألن اإلثم القليل حرام فكيف باإلثم الكبير؟!!    مكَّةالخمر إثم كبير فهي محرمة في  وطالما كان في  

أَيُّ  َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب  يأتي تفصيل آخر يؤكد تحريم الخمر وذلك باألمر باجتنابها "يَا  اْلَخْمُر  إِنََّما  آََمنُوا  الَِّذيَن  َها 

 (. 90:  5\ 112ْن َعَمِل الشَّْيَطاِن فَاْجتَنِبُوهُ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن" )هـَواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس مِ 

 . ل تشريع آخر يلغي ذلك السَّماح نز  ثُمَّ نزل تحريمها، ولم ينزل وحي بالسَّماح بالخمر    ثُمَّ   إذن لم تكن الخمر حالالا 

 نزل التَّفصيل يؤكد ما سبق... ثُمَّ نزل تحريمها اجماال ضمن تحريم اإلثم،   إنََّماو

 : إلغاء حكم آية بحديث بشري اسابعا 

هللا    واتهامه بالكذب على هللا، هذا مع أن  النَّبِييخالف القرآن معناه معاداة    اقال كالما   بأنَّهي على رسول هللا  التَّجن ِ 

سول   ين  ال على هللا شيئا وَّ ق  ما تَ   بأنَّهتعالى مدح الرَّ َل َعلَْينَا بَْعَض اأْلَقَاِويِل أَلََخْذنَا ِمْنهُ   . في الد ِ يقول تعالى: "َولَْو تَقَوَّ

 (. 47-44:  69\ 78َحد  َعْنهُ َحاِجِزيَن" )مبِاْليَِميِن ثُمَّ لَقََطْعنَا ِمْنهُ اْلَوتِيَن فََما ِمْنُكْم ِمْن أَ 

 كتور توفيق حميد الدُّ ب( 

 من هو توفيق حميد 

رو  ُمَؤل ِفكتور توفيق حميد طبيب و الدُّ    سالميَّة ة، عضو سابق في الجماعة اإلالمتَّحد مصري يعيش في الواليات    ُمفَك ِ

ينفي مصر، حالياا يدعو إلى تطبيق   اري اإلسالمي بشكل يتوافق مع حقوق اإلنسان. يعمل في المجلس االستش  الد ِ

ةل للد ِ   قمَّ بوتوماك  معهد  في  الباحثين  كبير  منصب  يشغل  باألمن،  يتعلق  سنوي  مؤتمر  وهو  راسات المخابرات، 

اإلسالمي" بمعهد  ف  طرُّ التَّ الم"، ويدير "برنامج دراسات  السَّ "إسالم من أجل    منظَّمةبواشنطن، ويترأس    يَّةياسالس ِ 

اديكالي ومواجهته، يكتب في صحيفة "وال الرَّ اخل: فهم اإلسالم الدَّ الجهاد من  Inside Jihad بوتوماك، له كتاب 

 .1، منها قناة فوكس نيوز، وبي بي سي يَّةبرامج تلفزيون  ِعدَّةستريت" و "ديلي نيوز" وله ظهور في 

 ا.ننقله لكم حرفيا  2" اإلسالم تحت عنوان "أكبر جريمة في تاريخ النَّسختوفيق حميد مقاالا ينكر فيه الدُّكتور كتب 

 نص توفيق حميد

اسخ والمنسوخ"، النَّ أن أقول له هي فقه "  ردَّد إن سألني أحد عن أكبر وأبشع جريمة حدثت في تاريخ اإلسالم فلن أت

العمل بآيات أخرى، بل إن بعض األحاديث تلغي في فقههم   يالقرآن تلغوهو يعني ببساطة شديدة أن بعض آيات  

 !يَّة العمل ببعض اآليات القرآن 

يند أصحاب هذا المفهوم  واعتم َما نَْنَسْخ ِمْن آَيَة  أَْو نُْنِسَها نَأِْت بَِخْير  ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها  الية في القرآن "التَّ ي على اآلية  الد ِ

َ َعلَى ُكل ِ َشْيء  قَِديرٌ أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ   (.106: 2\ 87هـ" ) َّللاَّ

 
 https://bit.ly/3aoFzsDتوفيق حميد: مقال ويكيبيديا  1

، وقد كرر توفيق حميد كالمه  https://arbne.ws/3abWhLC  2018يناير    30م، الحرة،  سالحميد: أكبر جريمة في تاريخ اإل 2

 https://youtu.be/4aeptYMHFnUمع إبراهيم عيسى 

https://youtu.be/4aeptYMHFnU
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عايش مع اآلخر، التَّ ة والم والمحبَّ السَّ تدعو إلى  الَّتِي    يَّةاآليات القرآنلهذا الفقه، أهملت المئات من    يَّةوكنتيجة حتم 

  منها. نزلت وقت الحروب بدالا الَّتِي ة ديد تفعيل اآليات الخاصَّ الشَّ وتم لألسف 

باع ا في يوم من األيام حينما كان أحد أقراني يدعوني الت ِ أنسى وأنا أكتب هذه الكلمات ما حدث لي شخصيا ولن  

لفي، واعترضت على دعوته لتطويع القرآن لتبرير العنف ضد اآلخرين، وذكرت له هذه اآليات الواضحة  السَّ فكر  ال

ُ َعِن الَِّذيَن لَْم يُقَاتِلُوُك  إِنَّ "الَّ يَْنَهاُكُم َّللاَّ وُهْم َوتُْقِسُطوا إِلَْيِهْم ۚ  ن ِديَاِرُكْم أَن تَبَرُّ يِن َولَْم يُْخِرُجوُكم م ِ َ يُِحبُّ ْم فِي الد ِ  َّللاَّ

ن ِديَاِرُكْم َوَظاَهرُ  يِن َوأَْخَرُجوُكم م ِ ُ َعِن الَِّذيَن قَاتَلُوُكْم فِي الد ِ ْخَراِجُكْم أَن تََولَّْوُهْم ۚ وا َعلَىَٰ إِ اْلُمْقِسِطيَن إِنََّما يَْنَهاُكُم َّللاَّ

ئَِك ُهُم الظَّاِلُموَن" )  ( 9ـ 8: 60\91هـ َوَمن يَتََولَُّهْم فَأولََٰ

هي عن النَّ "، وهو ما يفيد أن  إنََّما وهو "  عربيَّة غة الواآلية كما نرى استخدمت تعبير "القصر واالستثناء" في اللُّ 

ينمواالة غير المسلمين هو فقط مرهون بأن "يقاتلونا في   وأن يخرجونا من ديارنا وأن يظاهروا على إخراجنا"،    الد ِ

ةوأن القاعدة ال وُهْم َوتُْقِسُطوا إِلَْيِهمْ عامل هي كمالتَّ في  عَامَّ  ".  ا قال القرآن "أَن تَبَرُّ

ا بَِواِلدي السَّ يحيى عليه    النَّبِيوالبر في القرآن يشمل أعلى درجات المحبة والعطاء، كما قال تعالى عن    هالم "َوبَر 

ا َعِصي ا"  . (14:  19\44)م  َولَْم يَُكن َجبَّارا

يف سَّ الحك ضحكة ساخرة، وقال لي أال تدري أن هذه اآلية منسوخة بآية  فاجئة لي حينذاك أن صديقي ضوكانت المُ 

ةال  يَّة(، أي أن القاعدة القرآن5:  9\ 113هـ"؟ ) فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكينَ " ال يجوز معاملة المسلمين لغير   بأنَّهائعة  الرَّ   عَامَّ

ا وظننته أعلم مني يف. لألسف، كنت صغيرا السَّ بالبر واإلحسان قد تم إلغاؤها ـ كما ذكر صديقي ـ بآية    إال  المسلمين  

ينب  خلي عنه بعد ذلك ببضع سنين. التَّ رت قرَّ  َحتَّىبعت فكره فاتَّ  الد ِ

اقية في القرآن، الرَّ ا إللغاء معظم المعاني الجميلة وواألمر ال يقف عند اآلية المذكورة فحسب، بل هو يستخدم فعليا 

َ اَل  آيات مثل "اسخ والمنسوخ فإن  النَّ ا لمبدأ  فتبعا  اْدفَْع بِالَّتِي  ( و"190:  2\ 87هـ" ) يُِحبُّ اْلُمْعتَِدينَ َواَل تَْعتَدُوا إِنَّ َّللاَّ

السَّي ِئَةَ  أَْحَسُن  )ِهَي  فَْليَْكفُرْ ( و"96:  23\ 74م "  َشاَء  َوَمْن  فَْليُْؤِمْن  َشاَء  )فََمْن  ُشعُوباا ( و"29:  18\69م"  َوَجعَْلنَاُكْم 

يِن قَْد تَبَيََّن  ( و"61:  8\88هـ" )َجنَُحوا ِللسَّْلِم فَاْجنَْح لََهاَوإِْن  ( و"13:  49\106هـ " )اَرفُواَوقَبَائَِل ِلتَعَ  اَل إِْكَراهَ فِي الد ِ

 ِ ْشدُ ِمَن اْلغَي  ( 5:  9\113هـ " )فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجْدتُُموُهمْ قد تم "نسخها" بآيات مثل "  (256:  2\ 87هـ" )الرُّ

ِ اَل تَُكونَ   َحتَّىَوقَاتِلُوُهْم  و"  يُن ُكلُّهُ َّلِلَّ ِ َواَل بِاْليَْوِم اآْلَِخرِ ( و"39:  8\ 88هـ" )  فِتْنَةٌ َويَُكوَن الد ِ " قَاتِلُوا الَِّذيَن اَل يُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ

 .(29:  9\ 113هـ)

ينيرهم بال خيار لفهم  اسخ والمنسوخ" قد تركوا أنفسهم وغ النَّ وكنتيجة لذلك فإن من يقبلون مبدأ " من خالل   إال    الد ِ

لتحدد المعنى في فئة بعينها مثل   يَّةة ومعرفة بأدوات تعريف لغوض لمواقف خاصَّ تتعرَّ لَّتِي  ، وايَّةاآليات المرحل

 "ال" و"هم" و"الذين". 

اآليات   أن  األمر  آيات  للسَّ اعية  الدَّ والعجيب في  قواعد  غالبا الم هي  ما تضع  ة ا  اآليات للتَّ   َعامَّ أن  عامل في حين 

 المستخدمة لتبرير العنف هي في جميع آيات القرآن وبدون استثناء آيات ُمعرفة لفئة خاصة. 

لفي ال يجدون أي غضاضة في أن يدَّعوا أن هناك آيات السَّ ووقاحة هذا المبدأ وصلت لدرجة أن دعاة وشيوخ الفكر  

ِ  جم" كما جاء في مُ الرَّ في القرآن الكريم مثل "آية   سند أحمد )الشَّْيُخ َوالشَّْيَخةُ إذا زنيا فَاْرُجُموُهَما اْلبَتَّةَ نََكاالا ِمَن َّللاَّ

ُ َعِزيٌز َحِكيٌم( قد نُسِ  ها بين أيدينا ولكن استمر العمل بها ألنَّ   الَّذيمن القرآن    ا، فتم إزالتها بعد نزولهات لفظا خَ َوَّللاَّ

 عون. " كما يدَّ ا"بقيت ُحكما 

اسخ والمنسوخ"، فقد تم اختزال اإلسالم النَّ ا لفقه "لمي تبعا عايش الس ِ للتَّ اعية  الدَّ إليقاف العمل باآليات    يَّةع وكنتيجة طبي

ماء تحض على الحرب وسفك الد ِ لَّتِي  ا  يَّةعصب والهمجالتَّ و   يَّةموالدَّ عبر تاريخه وفي الكثير من األحيان في العنف و

 الم المذكورة والمنشودة. السَّ و من إعالء قيم المحبة والغلظة بدالا 

اسخ والمنسوخ" وهي كما ذكرنا أعاله "َما نَْنَسْخ النَّ يستند عليها أصحاب فكر "لَّتِي  ق إلى اآلية اواآلن دعوني أتطرَّ 

َ َعلَى ُكل ِ َشْيء  ِمْن   لفيون السَّ ، فقد فهم  (106:  2\87)هـ   قَِديٌر"آيَة  أَْو نُْنِسَها نَأِْت بَِخْير  ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ

ةلم في القرآن ب ا تعني اإللغاء، فكانت كارثة إلغاء العمل بآيات الس ِ بأنَّهكلمة "نسخ"    يَّة ملغ  أنها "منسوخة" أي   حجَّ

 من وجهة نظرهم. 

ا يتيح ر سأطرح مفهوما أو بمعنى آخ  ،لهذه اآلية الكريمة قد يساعد في حل هذه المشكلة  اا آخرا وسأطرح هنا مفهوما 
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يُْلِقي : "ا بمعنى اإللغاء كما في اآليةتأتي كلمة "ينسخ" في القرآن بأكثر من معنى، فقد تأتي أحيانا  َما   ُ فَيَنَسُخ َّللاَّ

ُ آيَاتِهِ   يطان. الشَّ نى أن هللا تعالى يمحو ويُلغي ما يلقي  هنا بمع  النَّسخفجاء  .  (52:  22\ 103" )هـالشَّْيَطاُن ثُمَّ يُْحِكُم َّللاَّ

: دوين، كما في اآليةالتَّ ا فتكون بمعنى  في القرآن على العكس من ذلك تماما   يَّةغواتها اللُّ وقد تأتي نفس الكلمة أو مشتقَّ 

ِ إِنَّا ُكنَّا نَْستَْنِسُخ َما ُكْنتُْم تَ "  (. 29: 45\ 65" )م ْعَملُونَ َهذَا ِكتَابُنَا يَْنِطُق َعلَْيُكْم بِاْلَحق 

تداولة "انسخ" لي هذه الورقة أي أعطني دوين وليس المحو، ونحن نقول في لغتِنا المالتَّ هنا جاء بمعنى    النَّسخف

من سورة البقرة تأتي    يَّةدوين واإلثبات، وفي هذه اآلية القرآنللتَّ "نسخة" منها، بمعنى أعطني صورة أو نسخة منها  

أو "مقدرة" وذلك   يَّةيء ليس فيه أي إظهار للقدرة اإللهالشَّ ألن إلغاء    ،دوين وليس اإللغاءالتَّ كلمة "ننسخ" بمعنى  

َ َعلَى ُكل ِ َشْيء  قَِديٌر" )هـ  نهاية اآلية حين قال:في  على عكس ما ذكره القرآن   وأي    (.106:  2\ 87"أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ

 دوين واإلثبات.التَّ تكون في  إنََّمافي المحو واإللغاء وقدرة تلك في إلغاء آية! فالقدرة ال تكون 

إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض مثل "  يَّةآيات( جاءت في أغلب القرآن بمعنى معجزة إلهوكلمة آية )وهي مفرد  

إِنَّ فِي السََّماَواِت َواأْلَْرِض آَلَيَات  ِلْلُمْؤِمنِيَن " ( ومثل190: 3\89هـ " )َواْختاَِلِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر آَلَيَات  أِلُوِلي اأْلَْلبَابِ 

ُ ِمنَ َوفِي َخْلقِ  السََّماِء ِمْن ِرْزق  فَأَْحيَا بِِه   ُكْم َوَما يَبُثُّ ِمْن دَابَّة  آَيَاٌت ِلقَْوم  يُوقِنُوَن َواْختاَِلِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َوَما أَْنَزَل َّللاَّ

يَاحِ آَيَاٌت ِلقَْوم  يَْعِقلُوَن تِْلَك آَيَاتُ اأْلَْرَض بَْعدَ   ِ َوآَيَاتِِه َمْوتَِها َوتَْصِريِف الر ِ ِ َحِديث  بَْعدَ َّللاَّ ِ فَبِأَي  ِ نَتْلُوَها َعلَْيَك بِاْلَحق   َّللاَّ

 ( 6- 3: 45\65م" ) يُْؤِمنُونَ 

َ َعلَى ُكل ِ َشْيء  نَأِْت بَِخْير  ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ    وكأن المعنى في اآلية الكريمة "َما نَْنَسْخ ِمْن آيَة  أَْو نُْنِسَها َّللاَّ

ابقة )أي يقوم بتدوين( بعض اآليات أو السَّ   يَّةماوالسَّ ن" الخالق في الكتب  إذا لم "يُدَو ِ أنَّه  ،  (106:  2\ 87)هـ  قَِديٌر"

ى مفهوم "خير ه سيأتي "بخير منها أو مثلها"، وقد تجلَّ فإنَّ   ةيَّ ماوالسَّ ابقين في الكتب  السَّ بعض معجزات األنبياء  

ينتظرون  مكَّة كفَّارفكان . (7:  13\ 96هـ)  "َويَقُوُل الَِّذيَن َكفَُروا لَْواَل أُْنِزَل َعلَْيِه آَيَةٌ ِمْن َرب ِِه" نها" في قوله تعالى:م

بيعة ذاتها الطَّ هم إن آيات هللا ومعجزاته هي قوانين  بيعة، فجاءهم القرآن ليقول لالطَّ آية أو معجزة تكسر قوانين  

ُ يَْعلَُم َما تَْحِمُل ُكلُّ أُْنثَى َوَما تَِغيُض   الية:التَّ عد بأن قال لهم في اآلية  الرَّ ابق في سورة  السَّ حينما رد على تساؤلهم   "َّللاَّ

" )هاأْلَْرَحاُم َوَما تَْزدَادُ َوُكلُّ َشيْ   (. 8:  13\ 96ـء  ِعْندَهُ بِِمْقدَار 

ابقة من كسر لقوانين السَّ ابقة انتقل القرآن الكريم بالعقل البشري من مفهوم اآلية أو اآليات عند األمم  السَّ وباآلية  

قوانين  الطَّ  إلى  والطَّ بيعة  الوجود  مثل خلق  نفسها  المعجزات( السَّ بيعة  )أو  اآليات  والجبال هي  ماوات واألرض 

 . يَّةحقيق ال

 الن سخ  فتاوى ضد منكري( 4

 : . ونكتفي هنا بالجزء الخاص بالنَّسخ سخ أذكر منها اثنتانالنَّ هناك عدَّة فتاوى ضد منكري 

 فتوى أولى أ( 

 ؤالسُّ ال

 1ها آية أخرى؟ ع محلَّ ِض حت من القرآن، ووُ سِ خت، أي: مُ سِ هل هناك آيات نُ 

 نص الفتوى 

 الحمد هلل

 : الا أوَّ 

 . لسُّنَّةااالصطالح: رفع حكم دليل شرعي، أو لفظه، بدليل من الكتاب أو  فع واإلزالة، وفيالرَّ غة: في اللُّ  النَّسخ

على   ااسخ تخفيفا النَّ ما يكون    ا، وفيه ِحَكم عظيمة، وغالبا لسُّنَّةاوفي إجماع أهل    لسُّنَّةاثابت في الكتاب و  النَّسخو

 لألجور.  االمسلمين، أو تكثيرا 

َ َعلَى كُل ِ َشْيء  قَِديٌر أَلَْم تَْعلَمْ "َما نَْنَسْخ ِمْن آَيَة  أَ قال هللا تعالى:   َ    ْو نُْنِسَها نَأِْت بَِخْير  ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ أَنَّ َّللاَّ

" )هـلَهُ ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض وَ  ِ ِمْن َوِلي   َواَل نَِصير   (. 107-106: 2\87َما لَُكْم ِمْن دُوِن َّللاَّ
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 : عديالسَّ حمن الرَّ يخ عبد الشَّ قال 

فين من حكم مشروع، إلى حكم آخر، أو إلى إسقاطه، وكان اليهود ينكرون : نقل المكلَّ النَّسخقل، فحقيقة  النَّ : هو  النَّسخ 

 وراة، فإنكارهم له كفر، وهوى محض. التَّ ال يجوز، وهو مذكور عندهم في أنَّه ، ويزعمون النَّسخ

ا من قلوبهم: )نَأِْت ما ينسخ من آية )أَْو نُْنِسَها( أي: نُنسها العباد، فنزيله  وأنَّه،  النَّسخن حكمته في  فأخبر هللا تعالى ع 

 بَِخْير  ِمْنَها( وأنفع لكم، )أَْو ِمثِْلَها(. 

لال يكون ألقل مصلحة لكم من األ  النَّسخفدل على أن   ي لَّتِ على هذه األمة، ا  ا؛ ألن فضله تعالى يزداد، خصوصا وَّ

 سهيل.التَّ ل عليها دينها غاية سهَّ 

َ : فقد قدح في ملكه، وقدرته، فقال: النَّسخوأخبر أن من قدح في  َ َعلَى ُكل ِ َشْيء  قَِديٌر أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ "أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ

 .(107- 106:  2\ 87لَهُ ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض" )هـ

ال حجر عليه أنَّه  حيم في أقداره وأوامره ونواهيه: فكما  الرَّ ف المالك البر  فيكم، تصرُّ   افا لكم، متصر ِ   افإذا كان مالكا 

يُ  يُ التَّ ره على عباده من أنواع  قد ِ في تقدير ما  عه لعباده من األحكام، فالعبد  شر ِ عترض عليه فيما يُ قادير: كذلك ال 

ر تحت أوامر رب ِ دبَّر، مُ مُ  ينيَّةه سخَّ  ، فما له واالعتراض؟ يَّةوالقدر  الد ِ

هم، فمن واليته لهم: أن هم في تحصيل منافعهم، وينصرهم في دفع مضار ِ باده، ونصيرهم، فيتوالَّ ولي ع   اوهو أيضا 

 ع لهم من األحكام ما تقتضيه حكمته، ورحمته بهم. يشر ِ 

ورحمته عباده، وإيصالهم إلى مصالحهم،   : عرف بذلك حكمة هللا،النَّسخمن    لسُّنَّةال ما وقع في القرآن ووَمن تأمَّ 

 ال يشعرون بلطفه. من حيث 

 (. 61عدي" )ص السَّ "تفسير 

 : ا ثانيا 

 أنواع، وهي:  النَّسخائل جواب سؤاله وزيادة، والسَّ يتبين لألخ   النَّسخبمعرفة أنواع 

 مرضعة، فنسخ لفظها، وحكمها. ضيع على الالرَّ م  كانت تحر ِ لَّتِي  ضعات االرَّ الوة والحكم، كنسخ العشر  الت ِ نسخ  (  1

م  لَّتِي  دون الحكم، كنسخ آية الخمس رضعات االت اِلوة  نسخ  (  2 اني الزَّ ، وكآية رجم  ةضيع على المرضعالرَّ تحر ِ

 انية. الزَّ و

حف الزَّ ن يطيقونه فدية طعام مسكين(، وكنسخ تحريم الفرار من  الَّذي، كنسخ آية )وعلى  الت اِلوةونسخ الحكم دون  (  3

 المسلمين فما دون، فنسخ ضعف عدد المسلمين. كان العدو عشرة أضعاف إذا 

 : يَّة قال ابن عط 

، الت اِلوةنسخ الحكم دون  دون الحكم، وقد يُ الت اِلوة  نسخ  والحكم، وذلك كثير، وقد تُ الت اِلوة  ام: أن تنسخ  التَّ   النَّسخو

 والحكم حكمان، فجائز نسخ أحدهما دون اآلخر. الت اِلوة 

 (.1\ 131لوجيز" ) "المحرر ا

د يخ الشَّ وقال   : رقانيالزَّ عبد العظيم  ُمَحمَّ

الت اِلوة  ، ونسخ  الت اِلوة، ونسخ الحكم دون  اوالحكم معا الت اِلوة  نسخ    :ع إلى أنوع ثالثةالواقع في القرآن يتنوَّ   النَّسخ

 دون الحكم. 

: ما ورد عن االمسلمين، ويدل على وقوعه سمعا من  النَّسخفقد أجمع عليه القائلون ب :اجميعا  والت اِلوةنسخ الحكم ( 1

من،   سخن بخمس نُ   ثُمَّ عائشة رضي هللا عنها أنها قال: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحر ِ

 ا وإذا كان موقوفا .  (1452) مي رسول هللا وهنَّ فيما يقرأ من القرآن" وهو حديث صحيح رواه مسلمعلومات، وتوف ِ 

أي، بل ال بد فيه من توقيف، وأنت خبير الرَّ ي هللا عنها: فإن له حكم المرفوع؛ ألن مثله ال يقال ب على عائشة رض

من" ليس لها وجود في المصحف   تتلى، وليس العمل بما تفيده من   َحتَّىبأن جملة "عشر رضعات معلومات يحر ِ

لوقوعه ثبت جوازه؛ ألن الوقوع    ، وإذا ثبت ا عا والحكم جميالت اِلوة  ، وإذن يثبت وقوع نسخ  االحكم باقيا  دليل على   أوَّ

 ، كأبي مسلم األصفهاني، أصولي معتزلي وأضرابه. االجواز، وبطل مذهب المانعين لجوازه شرعا 

سول وهي الرَّ دقة أمام مناجاة  الصَّ فيدل على وقوعه آيات كثيرة: منها: أن آية تقديم  :  الت اِلوة نسخ الحكم دون  (  2

أَأَْشفَْقتُْم أَْن سول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة( منسوخة بقوله سبحانه )الرَّ ن آمنوا إذا ناجيتم  الَّذي  أيُّهاقوله تعالى )ي
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اَلةَ َوآَ  ُ َعلَْيُكْم فَأَقِيُموا الصَّ ُموا بَْيَن يَدَْي نَْجَواُكْم َصدَقَات  فَإِْذ لَْم تَْفعَلُوا َوتَاَب َّللاَّ َ َوَرُسولَهُ َكاةَ َوأَِطيعُوا  تُوا الزَّ تُقَد ِ ( َّللاَّ

ومنها: أن قول سبحانه )وعلى   انية، مع أن تالوة كلتيهما باقية.الثَّ على معنى أن حكم اآلية األولى منسوخ بحكم اآلية  

هر فليصمه( على معنى أن حكم تلك  الشَّ ن يطيقونه فدية طعام مسكين( منسوخ بقوله سبحانه )فمن شهد منكم  الَّذي

 في كلتيهما كما ترى. الت اِلوة ء سوخ بحكم هذه، مع بقامن

، وأبي بن كعب أنهما قاال:  َخطَّاب فيدل على وقوعه ما صحت روايته عن عمر بن ال  :دون الحكمالت اِلوة  نسخ  (  3

يعد لها وجود  "(، وأنت تعلم أن هذه اآلية لم  البتة يخة إذا زنيا فارجموها  الشَّ يخ والشَّ )كان فيما أنزل من القرآن " 

: ما ا ويدل على وقوعه أيضا   اء، مع أن حكمها باق  على إحكامه لم ينسخ.القرَّ   نةلسِ المصحف، وال على  تي ابين دفَّ 

يالسي في الطَّ كانت سورة األحزاب توازي سورة البقرة، أو أكثر" رواه أبو داود "قال: أنَّه صح عن أبي بن كعب 

(، 7150نن الكبرى" )رقم  سائي في "السُّ لنَّ ا(، و5990اق في "المصنف" )رقم  زَّ الرَّ (، وعبد  540مسنده )رقم  

 . النَّسخال تقبل    يَّةنسخت تالوته ال يخلو في الغالب من أحكام اعتقاد   الَّذيوإسناده صحيح، مع أن هذا القدر الكبير  

لوع األالنَّ ضاع، وقد سبق ذكرها في  اسخة في الر ِ النَّ : اآلية  ا ويدل على وقوعه أيضا  : ما اويدل على وقوعه أيضا   . وَّ

في طول "سورة   وسلَّمهللا عليه    صلَّىصح عن أبي موسى األشعري أنهم كانوا يقرؤون سورة على عهد رسول هللا  

، وال يمأل جوف ابن اثالثا   اآية منها، وهي: "لو كان البن آدم واديان من مال البتغى واديا   إال  براءة"، وأنها نسيت  

مناهل  .قو المسند حه محقُّ (، وإسناده صحيح، وصحَّ 19280رواه أحمد ) راب، ويتوب هللا على من تاب"التُّ  إال  آدم 

 155- 154ص  1 ن جزءالعرفا

 ( فتوى ثانية ب

 السُّؤال

بد من اإليمان بها، أم أن    ر( عقيدة الطاب متأخ ِ هل النَّاسخ والمنسوخ الَّذي بمعنى )رفع الحكم الشَّرعي المتقدم بخِ 

 1ر منكرها؟ كفَّ المسألة خالفيَّة، وبذلك ال يُ 

 نص الفتوى 

الكتَّ  ينفون وقوع  قد ظهر في هذا العصر عدد من  ل، والنَّسخاب  الدَّالَّ أوَّ النُّصوص  الَّتِي  النَّسخة على  وا  ، وشبهتم 

 يلزم منه نسبة بعض صفات النَّقص إلى هللا تعالى، كما أن فيه إبطاالا   النَّسخأظهروها في صنيعهم هذا: أن إثبات  

ةب  النَّسخ، ولذا نفوا وقوع للقرآن على زعمهم فاع عن كتابه. التَّنزيه هلل تعالى وا حجَّ  لد ِ

ةوهذا القول هو من جنس مقاالت من حرف صفات هللا تعالى ب  التَّنزيه هلل تعالى عن صفات النَّقص.  حجَّ

ا  وهذه المقاالت الَّتِي فيها رد لنصوص الوحي، وخروج   ة بالقبول، هي في أجمع عليه أهل العلم، وتلقته األمَّ َعمَّ

ال يحكم على القائلين به بالكفر لما يظهرونه من التَّأويل والمقاصد  أنَّه    إال    ن.حقيقتها كفر، لخروجها عن سبيل المؤمني

فبسبب ما عند هؤالء من   ومخالفة سبيل المؤمنين.  وسلَّمهللا عليه    صلَّىسول  للرَّ ة  الَّتِي تنفي عنهم صفة تعمد المشاقَّ 

 شُّبهة والتَّأويل: ال يحكم عليهم بالكفر.الجهل وال

 اإلسالم ابن تيميَّة: قال شيخ 

ولهذا كنت أقول للجهميَّة من الحلوليَّة والنُّفاة الَّذين نفوا أن يكون هللا تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم، أنا  

لعلمائهم   اطابا ال، وكان هذا خِ جهَّ ؛ ألني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي ال تكفرون ألنكم الو وافقتكم كنت كافرا 

وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. وأصل جهلهم شبهات عقليَّة حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول  

د على البكري" .الصَّحيح والمعقول الصَّريح الموافق له"  . (385 - 383) من "الرَّ

حمن السَّعدي:   وقال الشَّيخ عبد الرَّ

سول واعتقادهم  لسُّنَّةاوأخطأوا في فهم ما جاء به الكتاب ووا  القبلة الَّذين ضلُّ   لين من أهلأن المتأو ِ  ، مع إيمانهم بالرَّ

م أخطأوا في بعض المسائل الخبريَّة أو العمليَّة.  لكنَّه ه حق، والتزموا ذلك: صدقه في كل ما قال، وأن ما قاله كل  

ين، وعدم الحكم لهمعلى عدم خروجهم من    لسُّنَّة افهؤالء قد دل  الكتاب و بأحكام الكافرين. وأجمع الصَّحابة    الد ِ

فات  ؤلَّ رضي هللا عنهم والتَّابعون ومن بعدهم أئمة السَّلف على ذلك. من "اإلرشاد" ضمن "المجموعة الكاملة لمُ 

 .(558 / 12)الشَّيخ السَّعدي" 

 
 https://bit.ly/38A9CK7لنَّاسخ والمنسوخ في نصوص الوحي حكم من ينكر وجود ا 1
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يجب التَّحذير منهم، وبيان بطالن ون على قولهم، بل  رُّ قَ أنهم ال يُ   إال  هؤالء، وإن لم يحكم عليهم بالكفر:    النَّسخفاة  ونُ 

 قولهم نصيحة لْلسالم والمسلمين. 

 وهللا أعلم. 
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 : عشر الحاديالفصل 

 اآليات العنيفة في القرآن بإلغاء المطالبة 

يني ةصوص قراءة النُّ ( 1  ي ة ككتب تراث الد  

ورابي مإلى مجتمع همجي. ال أحد ينكر أن شريعة ح  يَّةلبشرلت ابحذافيرها لتحوَّ   تطبيقهاتم  ة"  ُمقدَّسأن الكتب "اللو  

ا تصلح لكل زمان  نهجوع لها وتطبيقها على أيطالب بالرُّ   أحد شريعات، ولكن ال  التَّ ة في تاريخ وتطور  خطوة مهمَّ 

ن تتضمَّ الَّتِي  ة  المسلَّ يوم  وال  .ريعة عدداا من احكامهاالشَّ اخذت من تلك  لَّتِي  ا  يَّةماوالسَّ يانات  عي اتباع الد ِ ومكان كما يد ِ 

ة األخرى بمحاذاتها،  ُمقدَّسوضع الكتب ال  وبانتظاروفر في باريس.  شريعة حمورابي اخذت مكانها في متحف اللُّ 

 مين. الثَّ الغث و افيه يَّةظر لها على أنها كتب بشر النَّ يجب على اتباع هذه الكتب 

ول في العلم اتخاذ خطوة الي، وأطالب كل الدُّ التَّ نبيه  التَّ لقرآن  وترجماتي ل  عربيَّةفي طبعتي ال  وضعت بب  السَّ ولهذا  

 : يَّةمشابهة رحمة باإلنسان

 تنبيه 

د   النَّبِي  ُسنَّةة، يتضمن القرآن بصورة مباشرة، أو غير مباشرة من خالل  ُمقدَّسكغيره من الكتب ال فرض يُ الَّتِي    ُمَحمَّ

ا مخالفة لحقوق اإل على المسلمين إت ِ  في الجزء المدني   ، خاصةا يَّةولنسان المتعارف عليها في المواثيق الدُّ باعها، نظما

ابع الميالدي. ومن هذه السَّ ي، أي القرن  التَّاريخ ي إطاره  منه. وِلذا ندعو القراء إلى قراءته بروح ناقدة ووضعه ف 

المخالفة لحقوق اإلنسان  النُّ  الالَّتِي  ظم  القوانين  الحركات ت   سالميَّة واإل  عربيَّة ما زالت  نص على بعضها وتطالب 

 بتطبيقها، كلياا أو جزئياا، نذكر على سبيل المثال:   سالميَّةاإل

حريض على  التَّ هادة والعقوبات والعمل، والشَّ الق والميراث والطَّ واج والزَّ جل والمرأة في  الرَّ عدم المساواة بين   -

 واإلناث على األطفال. كور ساء، وزواج القاصرات، وممارسة ختان الذُّ العنف ضد الن ِ 

 هادة والعقوبات والعمل. الشَّ الق والميراث والطَّ واج والزَّ عدم المساواة بين المسلم وغير المسلم في  -

ينيَّة يَّةعدم االعتراف بالحر - ين تغيير   يَّةوخاصة حر الد ِ  .الد ِ

يتبع  الجزية وقتل من ال    الحث على مقاتلة غير المسلمين واحتالل اراضيهم واخضاع غير المسلمين لنظام -

 . يَّةماو السَّ يانات الد ِ 

والبراء منه وطلب   "البغض في هللا"وصم غير المؤمن بالُكفر، وتعليم المسلمين كراهيته فيما يُعرف بمفهوم   -

 لب.الطَّ قتاله فيما يعرف بجهاد 

  يَّة وجامع  يَّةومؤسسات دين   تدرس في األزهر  يَّةبي وملك اليمين من خالل كتب شرعالسَّ ق وتثبيت نظام الر ِ  -

 قيق وملك اليمين. الرَّ اخرى، ورفض مراجعة آيات 

لب والجلد والقصاص )العين الصَّ ارق والسَّ اني وقطع يد  الزَّ ورجم    ُمرتَد مثل قتل ال  يَّةص على عقوبات وحشالنَّ  -

 ن(. ن بالس ِ بالعين والس ِ 

 ع الفنون الجميلة.ومن   يَّةواآلالت الموسيق   الصَُّورماثيل والتَّ تحطيم  -

 .يَّةتعذيب الحيوانات وقتل الكالب المنزل -

وفرض   يرتيب الحالالتَّ ول العربيَّة واإلسالميَّة والغربيَّة وغيرها منع تداول القرآن بوفي هذا الخصوص أطالب الدُّ 

من األحكام المخالفة   ان كثيرا اإلشارة إلى أن القرآن المدني يتضمَّ و  نبيه أعالهالتَّ مع إضافة    سلسل الت اريخيقرآن بالتَّ 

 لحقوق اإلنسان. 
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أن الشريعة   2001يوليو    31أشير هنا إلى أن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أكدت في حكمها الصادر في  

رفة الكبرى لهذه المحكمة  اإلسالمية تتعارض مع الديمقراطية وحقوق اإلنسان. وقد تم تأكيد هذا الحكم من قبل الغ

 .20031ير فبرا  13في 

 الجديدة ي ةامالس  معاداة  إدانةبيان ( 2

في   Le Parisienابق لـ "شارلي إبدو"، ونشرته صحيفة  السَّ ، المدير  Philippe Valكتب هذا البيان فيليب فال  

بينهم، رئيس  يَّةشخص   250ع عليه أكثر من  ، وقد وقَّ 2018أبريل    21 ، وثالثة رؤساء يَّةسابق للجمهور. ومن 

 وعمرها  ،Mireille Knollن، عقب اغتيال ميراي نول  و انن، وفنَّ و ُمثقَّف ن، وو ن منتخبو ن، ومسؤولوابق وزراء س

ا  85  : 2ة منه في باريس. ننشر هنا هذا البيان ونلفت انتباه القارئ إلى الفقرة األخير ،عاما

 "عب ينتشرهذا الرُّ "

معاداة   قض  يَّة قض  يَّةامالسَّ ليست  هي  بل  وحدهم،  الفرنسيين،  ا  يَّةاليهود  إن  نضجهم الَّذيلجميع.  عن  برهنوا  ن 

لنزعة قاتلة من معاداة   ا. فقد أصبحت بالدهم مسرحا يَّةيمقراطي بعد كل هجوم إسالمي، يعيشون مفارقة مأساوالد ِ 

الرُّ يَّةامالسَّ  هذا  ينتشر  مستفز  .  اإلدانة    اعب،  ذاته  اآلن  ال  اإعالميا   ا وصمتا   يَّةعبالشَّ في  "المسيرة  بيضاء" ساهمت 

 .في قطعه األخيرة

اب(، ووسط تصفيق البالد بأكملها، بأن  وَّ )مجلس النُّ   يَّةالوطن  يَّةعندما يعلن رئيس وزراء من على منصة الجمع 

يتعلَّ  ال  األمر  فإن  فرنسا"،  تعود  لن  اليهود  بدون  تاريخنا  ق  "فرنسا  إن  بتحذير رسمي:  بل  جميلة  بعبارة عزاء 

الفرنسي، وأل ارتباطا يَّةوقانون   يَّةوفلسف   يَّةودين  يَّةسباب جغرافاألوروبي، وخاصة  يرتبط  بثقافات مختلفة   اوثيقا   ا ، 

بسبب كونهم   -  عذيب للتَّ وبعضهم تعرض    -  ايهودي    11بينها. وفي تاريخنا القريب، قتل    ايُعتبر الفكر اليهودي حاسما 

فمن قبل إسالميين  ايهودا   . ينُمتَطر ِ

 "وضاءالضَّ تطهير عرقي منخفض "

تخفي    -  يجب محاربتهاالَّتِي  ضد العرب    يَّةوهي أمر مختلف عن العنصر  -رغم ذلك، فإن إدانة "اإلسالموفوبيا"  

بنسبة    إن: حيث  يَّةاخلالدَّ نشرتها وزارة    اأرقاما  أكثر عرضة  الفرنسيين  ة  25اليهود  الفرنسيين   مرَّ لالعتداء من 

فرانس )العاصمة باريس وضواحيها(، أي حوالي    دو  نطقة إيل٪ من المواطنين اليهود في م10المسلمين. تم إجبار  

تهم ارتياد واحي وألن أطفالهم لم يعد باستطاع الضَّ ألف شخص، على االنتقال ألنهم لم يعودوا آمنين في بعض  50

 .. فهذا تطهير عرقي هادئ في بلد إميل زوال وكليمنصويَّةمدارس الجمهور

ف االتَّ مت؟ ألن  الصَّ لماذا هذا   ب خَ من قبل بعض النُّ   ي ايعتبر حصر  -  يحملهاالَّتِي    يَّةامالسَّ ومعاداة    -إلسالمي  طر 

مالحظة    يَّةالفرنس تتم  فيما  اجتماعي،  تمرد  عن  مثل  الظَ كتعبير  مختلفة  مجتمعات  في  ذاتها  أو الدَّ اهرة  نمارك 

فاها اليمين اليتبنَّ الَّتِي    القديمة  يَّةامالسَّ عاداة  ... باإلضافة إلى مُ   أفغانستان أو مالي أو ألمانيا  ، هناك معاداة ُمتَطر ِ

ذريعة لتحويل قاتلي اليهود إلى ضحايا   يَّةهيوناديكالي وجد في معاداة الص ِ الرَّ اها جزء من اليسار  يتبنَّ الَّتِي    يَّةامالسَّ 

ات بعشر  وت المسلم" أكبر  الصَّ تقيم حساباتها على أساس أن "  يَّةناءة االنتخابالدَّ للمجتمع. ألن   وت الصَّ من "  َمرَّ

 ". اليهودي

 "ريقالطَّ نتوقع أن يمهد إسالم فرنسا "

المسلمة هي    يَّةامالسَّ ة واعون بأن معاداة  على روح ميري نول، كان هناك أئمَّ   ادادا لكن  في "المسيرة البيضاء" حِ 

اختاروا العيش فيه. هم، في أغلب   الَّذي  يَّةالم والحرالسَّ أكبر تهديد لْلسالم في القرن الواحد والعشرين ولعالم  

 .يوقعه اإلسالميون على مسلمي فرنسا الَّذييقول الكثير عن اإلرهاب  الَّذيرطة، األمر األحيان، تحت حماية الشُّ 

ينيَّة  لطات نا نطالب السُّ ولذلك، فإنَّ  تدعو إلى قتل اليهود والمسيحيين الَّتِي  بأن تعلن أن آيات القرآن    سالميَّةاإل  الد ِ

اها  كانت تتبنَّ الَّتِي    يَّةامالسَّ ناقضات في اإلنجيل ومعاداة  التَّ من، كما كان حال  الزَّ ومعاقبتهم قد عفا عليها    كفَّاروال

اني، بحيث ال يستطيع أي مؤمن االستناد إلى نص الثَّ ألغيت من قبل المجمع الفاتيكاني  الَّتِي  و  يَّةالكنيسة الكاثوليك

 .الرتكاب جريمة ُمقدَّس

 
1 CK-https://wp.me/p77Rc3 

 https://bit.ly/3gF9RIzواألصل الفرنسي  https://bit.ly/376WQEyالتَّرجمة العربيَّة من  2

https://bit.ly/376WQEy
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يفتح إسالم فرنسا هذه  نن  أن  المعركة ضد هذه  الطَّ تظر  بأن تصبح  الد ِ الثَّ ريق ونطالب  لة في  المتمث ِ   يَّةيمقراطغرة 

 فرنسا.  تعود فرنساقبل أن يفوت األوان. قبل أال   يَّةقوم  يَّةقض يَّةامالسَّ معاداة 

 وراةالت  من   ي ةآيات القتل والعنصرعوة إلى شطب الد  ( 3

الع البيان  كان هناك  الغاضبة ضد  الفعل  يهمُّ السَّ ديد من ردود  القتل الدَّ نا هنا  ابق. ولكن ما  آيات  إلى شطب  عوة 

 : 1ةعوالدَّ وراة. تقول هذه التَّ من  يَّةوالعنصر 

 :يَّةامالسَّ معادة ضد  250هام في بيان الـ بدأ كل شيء بهذا االت ِ 

السُّ " ينيَّةلطات  نطالب  أن  سالميَّةاإل  الد ِ تعلن  القرآن    بأن  والالَّتِي  آيات  والمسيحيين  اليهود  قتل  إلى   كفَّار تدعو 

 ". منالزَّ ومعاقبتهم قد عفا عليها 

ينوفي المقابل نطلب باإلبطال    .تدعو إلى إخضاع األمم وقتل الغوييمالَّتِي  وراة التَّ ي آليات الد ِ

 نقرأ في سفر العدد:

فاقتلوا كل ذكر من األطفال، واقتلوا كل امرأة عرفت مضاجعة   : هل استبقيتم اإلناث كلهن؟ ... واآلنقال لهم موسى

 .18- 15:  31رجل )الفصل 

لثنية، التَّ ونقرأ في سفر   يَّة كتاب يدافع عن اإلبادة الجماع  أوَّ

 ( 16:  7الفصل ) ب إلهك، فال تعطف عينك عليهاالرَّ يسلمها إليك الَّتِي عوب جميع الشُّ قضي على أ

 :أو

فأحذر لنفسك أن أنت ذاهب إليها لترثها، فورثتها وسكنت في أرضها،  الَّتِي  من أمامك األمم    ب إلهكالرَّ وإذا قرض  

 ( 30-29:  12ير وراءها، بعد إبادتها أمامك )الفصل  السَّ تقع في الفخ ب

 : وأيضا 

ا ما: الحثيين ب إلهك إياها ميراثا، فال تستبق منها نسمة، بل حرمهم تحريالرَّ يعطيك  الَّتِي  عوب  مدن تلك الشُّ   وأمَّ

 ( 17- 16: 20ب إلهك )الفصل الرَّ واألموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين، كما أمرك 

الكتابات   بإدانة  نطالب  العنصر  يَّةلمود التَّ كما  إسرائيل   يَّةواإلعالنات  دولة  قبل  من  نهائي  بشكل  للحاخامات 

 !المعاصرة يهوديَّةمن ال اومنعها نهائي   -حيث يتم تشجيعها  - يَّةهيونالص ِ 

 :2010أكتوبر   -عوفاديا يوسف   الحاخام

 ما هي الحاجة ، ال مكان لهم في العالم، فقط لخدمة شعب إسرائيل.  بب السَّ وبدون هذا  د الغوييم فقط لخدمتنا.  لِ وُ 

 . مثل األفندي وسنأكلنحن سنجلس و؟ سيعملون ويحرثون ويحصدون. لألغيار 

 : وأيضا 

ل أن حمار شخص شخص آخر، يجب أن يموتوا، لكن هللا سوف يمنحهم طول العمر. لماذا؟ تخيَّ   كما مع أياألمم،  

 لصالح   جاداابب لديه عمر طويل: للعمل  السَّ هو خادمه. لهذا  الغوي  أمواله.    خص شَّ الهذا    ما يموت، فسوف يخسر

 .هذا اليهودي

ينيَّةالمدارس ، مدير يَّةإسحاق عط  ردَّد لم يتو  :2003ة إسرائيل، في نيسان  مجلَّ ل، في تصريح يَّةبالفرنساطقة النَّ  الد ِ

 يَّةله مثل شعب إسرائيل وبق  يَّةال أهم  بين شعب صغير جدااه المواجهة  هذ   يَّةلو صرخ عقلنا بكل قوته، فإن عبث   َحتَّى

ألمم ال  وا   ، فنحن منخرطون في معركة بين إسرائيلاألمر  يَّةووحش  ، ومهما ظهرت سخافة وعدم تماسكيَّةالبشر

 .على المحكوشاملة، ألن هويتنا   يَّةإبادة جماع إال  يمكن أن تكون 

 
 والتَّرجمة ترجمتنا https://bit.ly/3ma9pmKالنَّص الفرنسي  1

https://bit.ly/3ma9pmK
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 https://bit.ly/2Kniqf9 2012القرضاوي، يوسف: الحالل والحرام في اإلسالم، مكتبة وهبة، القاهرة  

د بن يعقوب: الكافي   https://bit.ly/2KfbpwLالُكلَْينِي، ُمَحمَّ

يعة وتحريف القُْرآن، دار الوعي اإلْسالِمي، بيروت  د: الش ِ  https://bit.ly/2IJXe2n 1982مال هللا، ُمَحمَّ

و    https://bit.ly/3nipVm8و   https://bit.ly/3gOdVpZالماوردي: األحكام السُّلطانيَّة 

https://bit.ly/2Kqgn9Q   وhttps://bit.ly/3oRjoyZ 

 http://goo.gl/qiwqmmو   https://bit.ly/3lKJy5Dمجموع فتاوى ابن تيِميَّة  

 https://bit.ly/3nk19SBو   http://goo.gl/Uwl3Twمصحف الملك فؤاد: 

ي د: اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، المحقق: أحمد حسن  مك ِ فرحات، دار  بن أبي طالب القيسي أبو ُمَحمَّ

 https://waqfeya.com/book.php?bid=2710  1986المنار، جدة، 

 https://bit.ly/3oQczhcوال منسوخ في القرآن الكريم، الحوار المتمدن  منصور، أحمد صبحي: ال ناسخ 

صة، وزارة  2003األوقاف، القاهرة،  الموسوعة القُْرآنِيَّة الُمتََخص ِ

https://waqfeya.com/book.php?bid=5264 

http://goo.gl/Qpnf6K
https://waqfeya.com/book.php?bid=1693
https://bit.ly/35ALJms
https://goo.gl/X5r7Zr
http://goo.gl/N55PPK
https://bit.ly/34bkJZG
https://bit.ly/3nhREDp
https://bit.ly/37fkJtA
http://carjj.org/node/237
https://bit.ly/36Da8Hu
https://bit.ly/2Kniqf9
https://bit.ly/2KfbpwL
https://bit.ly/2IJXe2n
https://bit.ly/3gOdVpZ
https://bit.ly/3nipVm8
https://bit.ly/2Kqgn9Q
https://bit.ly/3oRjoyZ
https://bit.ly/3lKJy5D
http://goo.gl/qiwqmm
https://waqfeya.com/book.php?bid=2710
https://waqfeya.com/book.php?bid=5264
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 / https://www.altafsir.comموقع التَّفاسير )يجمع أهم كتب التَّفسير( 

 / https://sunnah.com( لسُّنَّةاعند أهل  سُّنَّةلا)يجمع أهم كتب   لسُّنَّةاموقع 

  1988، بيروت سالميَّةمولوي، فيصل: األسس الشَّرعيَّة للعالقات بين المسلمين وغير المسلمين، دار اإلرشاد اإل

http://goo.gl/eYLM2l 

اس:  ل واختالف العلماء في ذلك، دراسة وتحقيق سليمان بن ابراهيم  خ والمنسوخ في كتاب هللا عز وجالنَّاسالنَّحَّ

ياض،  حم، دار العاصمة، الر ِ  . https://bit.ly/2We8N52 2009بن عبد هللا الالَّ

 https://bit.ly/3229Wyvوإجماع المسلمين  لسُّنَّةافي القرآن ثابت بالكتاب و النَّسخ

  2004لقرآن، مؤسسة كونراد ادناور، الطَّبعة األولى، بيروت  نولدكه، تيودور، تعديل فريدريش شفالي: تاريخ ا

https://bit.ly/3ndc14B 

ق؟ ملتقى أهل الحديث السُّعودي   https://bit.ly/3oS4KHTهل تعود أحكام الر ِ

 https://bit.ly/3njcHWeبي  اليعقوبي: تاريخ اليعقو 
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Waraq ed.: Christmas in the Koran: Luxenberg, Syriac, and the Near Eastern and 

Judeo-Christian background of Islam, Prometheus Books, NY: 2014  https://bit.ly/2LE-
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https://bit.ly/2LEmYOV
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