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Abstract 

     Books have been written about the Holy Quran referring a lot to the invalidator / 

invalidated because it is one of the important subjects in the Islamic legislation. The Book of 

God is the center of Islamic religion because its verified verses order man to do what is 

required from him and the invalidated verses are not followed. To differentiate the two groups 

is a difficult task which a believer cannot achieve whatever knowledge he has in his mind 

unless he resorts to what truly narrated from the Prophet (pbuhh) and the Infallible Imams.          

 المقدمة :
القــرآن الكــريم هــو أعظــم رســالة ســماوية وأعالهــا مكانــة، وأجًلهــا معجــزة، وأكملهــا نظامــا ومنهاجــا، وقــد  ال شــك أنً 

شرف اهلل تعالى بهذا الكالم المعجز نبينا محمدا )صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم( خـاتم النبيـين، فبينمـا أودع اهلل تعـالى فيـه علـوم 
 ر ما تعددت صفحاته .كل شيء وأبان فيه كل هدي، لذلك تعددت علومه بقد

حصائها وقد فاضوا أيما إفاضة فـي القـول فـي الناسـخ والمنسـوف فـي  وقد ُألفت الكتب في ذكر علوم القرآن الكريم وا 
القـــرآن الكـــريم،إن هـــذا الموضـــوع مـــن الموضـــوعات المهمـــة فـــي الشـــريعة اإلســـالمية،ألن محـــور الـــدين اإلســـالمي، كتـــاب اهلل 

آياته فهذه اآليات المحكمة ينفذ ما طلب من اإلنسان العمل به، وما كـان منسـوخا منـه لـم  سبحانه وتعالى فهو كتاب أحكمت
ُيعمــل بــه، والوقــوف علــى ذلــك مهمــة شــاقة ال يســتطيع المــؤمن الحكــم فيهــا بعقلــه مهمــا ُأتــي بــه مــن علــم إال بالنقــل الصــحيح 

تعــالى علمــه فــيهم، وال مجــال للعقــل أو االجتهــاد ومــن أودع اهلل  (صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم)والمتــواتر مــن صــاحب الرســالة 
فيها، لذلك ال يجوز لإلنسان أن يتصرف في مثل هـذا الموضـوع الحسـاس بآرائـه وأفكـاره غيـر المسـتندة إلـى كتـاب اهلل تعـالى 

ال مـن وأصـحابه المنتحبـين بسـند صـحيح ثابـت خـ(وسنة نبيه )صلى اهلل عليه وآله وسلم( واألئمة المعصومين )عليهم السالم
 الجرح والعلة.

 التمهيد 
لقـد اهـتم المفســرون،وعلماء القـرآن منــذ القـدم بالناسـخ والمنســوف حتـى أًلفــوا فـي ذلـك مصــنفات كثيـرة مــنهم أبـو عبيــد 
القاســم بــن ســالم، وأبــو داود السجســتاني، وأبــو جعفــر النحــاس، وابــن األنبــا ري،ومكــي بــن أبــي طالــب القيســي،وابن العربــي 

  (1)وآخرون. 
ـــرحمن  وقيـــل ـــد ال ـــن عب ـــو محمـــد عبـــد اهلل ب ـــاني الهجري،وكتـــب فيـــه : أب ـــى القـــرن الث ـــدوين فيـــه يرجـــع إل ـــدء الت أن ب

،وكـــان الصـــحابة وعلـــى رأســـهم اإلمـــام علـــي )عليـــه (2)األصـــمعي، وهـــو مـــن أصـــحاب اإلمـــام جعفـــر الصـــادق )عليـــه الســـالم(
 .ر والمحدث للحديثيرون أن معرفة الناسخ والمنسوف شرطا في أهلية المفسر للتفسي (السالم

قــال األئمــة : وال يجــوز ألحــد أن يفســر كتــاب اهلل إال بعــد أن يعــرف منــه الناســخ والمنســوف، وقــد قــال علــي بــن أبــي طالــب )
  (3). (لقاص:أتعرف الناسخ والمنسوف ؟ قال: اهلل أعلم، قال هلكت وأهلكت

ت علـى كثيـر مـنهم . فظـن بعـض مـنهم أنـه وللمفسرين في اآليات المنسوخة آراء مختلفة تداخلت مع غيرها واشتبه
نســخ، ولــو تمعنــوا جيــدا لوجــدوها أنــه لــيس بنســخ، قــال الزركشــي )إنمــا نســأ وتــأخير، أو مجمــل ُأِخــر بيــان لوقــت الحاجــة، أو 
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خطــاب قــد حــال بينــه وبــين أَولــه خطــاب آخــر غيــره،أو مخصــوص مــن عمــوم، أو حكــم عــام لخــاص، أو لمداخلــة معنــى فــي 
  (4)اب كثيرة فظنوا ذلك نسخا وليس به...(.معنى، وأنواع الخط

وللناسخ والمنسوف الدور الكبير في استنباط األحكام الشرعية، إذ به يعرف الحكم الثابت الباقي الذي يعمل بـه عـن 
 الحكم الزائل المتروك .

 تعريف النسخ
ثبات غيره مكانه: النسخ لغة ومنـه: أمـر كـان يعمـل بـه   ومنه نسخ الكتاب ،أو تحويل شيء إلى غيره،رفع شيء وا 

والشــيب الشــباب  ،فيقــال : انتســخت الشــمس الظــل ،وكــل شــيء خلــف شــيئا فقــد انتســخه00مــن قبــل ثــم ينســخ بحــادث غيــره 
 (5)ومنه نسخ الكتاب. 00

َطاُن ثُـمَّ َفَيْنَسـُخ اللَّـُه َمـا ُيْلِقـي الشَّـيْ وقيل النسخ في اللغة يطلق على معنيين: األول بمعنى اإلزالة ومنه قوله تعـالى 
ُيْحِكُم اللَُّه َآَياِتهِ 

والثـاني نقـل الشـيء مـن كـان إلـى مكـان دون  ،أي أزالتـه حلـت محلـه ،تقول العرب: نسخت الشمس الظل (6)
 (7)ومنه نسخ الكتاب أي تكتب كتابا عن كتاب حرفا بحرف وكلمة بكلمة . ،تغير

َذا َبدَّْلَنا آَ ومنه قوله تعالى  ،وبمعنى التبديل  . (8)َيًة َمَكاَن َآَيةٍ َواِ 
 بمعنى تحويل الميراث من واحد إلى واحد. ،كتناسخ المواريث ،وبمعنى التحويل

 .(9)إذ نقلت ما فيه حاكيا للفظه وخطه ،ومنه نسخت الكتاب ،وبمعنى النقل من موضع إلى موضع
 -سخ في الشرع)االصطالح(:الن

ن أًن اختصـاص النسـخ فـي العلـوم القرآنيـة هـو إبطـال حكـم أجمع العلماء والمفسرون وكل من بحث في علـوم القـرآ
 آية قرآنية بآية قرآنية أخرى.

 (10)سواء عمل به أم لم يعمل به(.،فقيل النسخ في الشرع:)إزالة ما كان ثابتا بنص شرعي
 (11)وعرفه الراغب بأنه)إزالة مثل الحكم الثابت بالشرع بشرع آخر مع التراخي(.

سـواء أكـان ذلـك األمـر  ،دس( )هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسـة بارتفـاع أمـده وزمانـهوعرفه السيد الخوئي )ق
وسـواء أكـان مـن المناصـب اإللهيـة أم مـن غيرهـا مـن األمـور التـي ترجـع إلـى اهلل  ،المرتفع من األحكـام التكليفيـة أم الوضـعية

 (12)تعالى بما أنه شارع(.
مع مــانع وكــل التعــاريف التــي قيلــت تنصــب فيــه هــو )رفــع الحكــم وهنــاك تعريــف للنســخ فــي اصــطالح الشــريعة جــا

 (14)وهذا المعنى الشرعي يتصل بالمعنى اللغوي األول للنسخ. (13)(الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه
 أهمية النسخ في التفسير 

كــن معرفــة مــن أساســات علــوم التفســير علــم الناســخ والمنســوف وهــو مــن العلــوم التــي ال يقــوم إال بهــا وكــذلك ال يم
ولــذلك أفــرد لــه علمــاء أصــول التفســير وعلمــاء أصــول  ،األحكــام الشــرعية المســتنبطة وتفســير تعــارض النصــوص إال بمعرفتــه

 الفقه مصنفات قديما وحديثا  .
ال يســـتغنى عنـــه معرفتـــه العلمـــاء  وال ينكـــره إال الجهلـــة  ،وفائدتـــه كبيـــرة ،معرفـــة هـــذا البـــاب أكيـــدة )قـــال القرطبـــي :

لما يترتـب عليـه مـن النـوازل فـي األحكـام ومعرفـة الحـالل والحـرام روى البختـري قـال : دخـل علـي رضـي  ،علمينأنصاف المت
لكنــه  ،قــال: مــا هــذا ؟ قــالوا : رجــل يــذكر النــاس .فقــال: لــيس برجــل يــذكر النــاس ،فــإذا رجــل يخــوف النــاس ،اهلل عنــه المســجد

قـال: فـاخرج مـن مسـجدنا وال  ،عـرف الناسـخ مـن المنسـوف ؟ فقـال: اليقول: أنا فالن بن فالن اعرفوني . فأرسل إليـه فقـال: أت
قـــال: هلكـــت وأهلكـــت . ومثلـــه عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي اهلل  ،وفـــي روايـــة : أعلمـــت الناســـخ والمنســـوف ؟ قـــال: ال ،تـــذكر فيـــه

 (  15).(عنهما
ي يسـر اهلل تعـالى بهـا وهـي مـن األمـور التـ ،اهتم العلماء والمفسرون والباحثون منذ القـدم بموضـع الناسـخ والمنسـوف

على المؤمنين وقـت تنزيـل القـرآن فـي تطبيـق األحكـام والوقـوف علـى الناسـخ والمنسـوف فـي القـرآن الكـريم مـن األمـور الواجـب 
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إذ يدخل في تحديد المراد من النصوص القرآنية وهذا ما أكده العلمـاء  ،معرفتها عند كل من يريد أن يتصدى للتفسير القرآني
وز ألحـــد أن يفســـر كتـــاب اهلل إال بعـــد أن يعـــرف مـــن الناســـخ والمنســـوف وقـــد رويـــت كثيـــر مـــن األخبـــار عـــن ال يجـــ)وقـــالوا 

  .(16)(الصحابة
ومن الكثيرين الذين بحثـوا فـي الناسـخ والمنسـوف أكـدوا علـى أهميـة هـذا العلـم فـي فهـم مـراد اهلل تعـالى مـن نصـوص 

فته حتى يكون بحثه في هذا العلم رصينا وموافقا لما أمر به سـبحانه القرآن الكريم وهو يعد علما من الواجب على العالم معر 
 وتعالى.

وحفظـه والنظـر فيـه مـن  ،يقول مكي بن أبي طالـب بهـذا الخصـوص )وأن مـن أكـد مـا عنـي أهـل العلـم والقـرآن بفهمـه
كـل مـن تعلـق بـأدنى  علـم ناسـخ القـرآن ومنسـوخه فهـو علـم ال يسـع ،علوم القرآن وسارعوا إلى البحث عن فهمه وعلـم أصـوله

 (17).(علم من علوم الديانة جهله
وللنسخ أهمية كبيرة فـي مجـال العـرض علـى القـرآن الكـريم فمـع ثبـوت النسـخ فـي بعـض مـن اآليـات القرآنيـة ال يمكـن 

 الرجوع إليها في تفسير اآليات الكريمة األخرى .
 (18)لشأن وقد صنف به جماعة كثيرون".فالزركشي يقول في هذا الشأن :"إن العلم بالناسخ والمنسوف عظيم ا

إذن علـى الباحـث ،متشعب المسالك ..المسائل التـي يتناولـه دقيقـة ،كثير التفاريع ،وقال الزرقاني  :"أنه طويل الذيل
الـــذي يتنـــاول النســــخ أن يكـــون يقضـــا ودقيقــــا وأن يتصـــف بحســـن االختيــــار ..والنســـخ يكشـــف النقــــاب عـــن مســـيرة التشريــــــع 

ح اإلنســان مطلعــا علــى حكمــة اهلل تعــالى فــي تربيتــه للخلــق وسياســته للبشــر وابتالئــه للنــاس وهــذا مــا يــدل ويصــب ،اإلســالمي
باليقين والتواتر على أن الرسالة اإلسالمية هي من اهلل تعالى العزيز الحكيم .... إن معرفة الناسخ والمنسوف يعد ركنـا مهــــما 

 .(19)اإلسالم" وفي االهتداء إلى صحيح،وعظيما في فهم اإلسالم
 وقوع النسخ 

ولـم نسـمع أو نقـرأ بـأن خـالف بـين المسـلمين حصـل حـول وقـوع النسـخ وقـد وقـع فـي الشـرائع ،"العقـل يجيـزه النسخ :
فـــإن كثيـــرا مـــن أحكـــام الشـــرائع الســـماوية الســـابقة للشـــريعة اإلســـالمية نســـخت بأحكـــام الشـــريعة  ،الســـماوية وكـــذلك الوضـــعية

ن بعـض األحكـام وقـد صـرح القـرآن الكـريم بنسـخ حكـم التوجـه فـي الصـالة 0اإلسـالمية نسـخت بأحكـام الحقـة لهـا اإلسالمية وا 
 .(20)إلى القبلة األولى"

وكــل مــا  كــان كــذلك جــائز عقــال وقــد ،وقــال الزرقاني:بعــد وضــعه أدلــة جــوازه العقلــي: أن النســخ ال محضــور فيــه عقــال  
نــاس تختلــف بــاختالف األشــخاص واألزمــان واألحــوال ؟ أن وضــع ســؤال وقــال فيــه: كيــف يكــون محضــورا عقــال ومصــالح ال

إن ثبوت رسـالة  ،لما جوزوا أن يأمر الشارع عباده بأمر مؤقت ينتهي بانتهاء وقته ،النسخ لو لم يكن جائز عقال وواقعا سمعا
لكـريم ولـو لـم يكـن صلى اهلل عليه وآله وسلم(وهي ناسخة لكـل الشـرائع السـابقة وهـذا مـا صـرح بـه القـرآن ا)رسولنا المصطفى 

عليــه وآلــه وســلم( إلــى النــاس  النســخ جــائزا وواقعــا لكانــت الشــرائع الســابقة باقيــة ولــو كانــت باقيــة مــا ثبتــت رســالته )صــلى اهلل
 .(21)كافة

وتوقيـت  ،بما يناسـب ظـروفهم وواقعهـم ،يراد بها التدرج باألحكام وتيسيرها على الناس ،ضرورة تشريعية ،فإن النسخ
 بزمان معين أو ظروف خاصة مما هو أمر سائد في سائر التشريعات ويتقبله العقالء دون تردد .بعض األحكام 

قيل : ال خالف بين علماء المسـلمين فـي أن الشـرائع اإللهيـة السـابقة نسـخت أحكامهـا الفرعيـة بالشـريعة اإلسـالمية 
ة فـألغى منهــا مـا كــان قـابال لإللغــاء وأقـر منهــا مــا ألن القـرآن الكــريم هـو الدســتور اإللهـي األخيــر جـاء معــدال للدسـاتير الســابق

كان غير قابل لذلك كاألحكام اإلعتقادية وآيات األحكـام التـي تختلـف بـاختالف الزمـان والمكـان وأصـبحت تلـك األحكـام جـزء 
 (22)من شريعة اإلسالم. 

زلــي ال يفوتـه شــيئا أبــدا فلــيس إن النسـخ ال يعنــي تكــوين رأي جديـد الســتحالة ذلــك علــى اهلل تعـالى فعلــم اهلل تعــالى أ
نمـا النسـخ فـي ظـاهر األمـر وعنـد المكلفـين ،لعلمـه تعـالى تبـديل فـاهلل تعــالى  ،وهـو العـالم بحقـائق األمـور مـن قبـل ومـن بعـد وا 
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فـإذا  ،ولكن ذلك قـد يخفـى علـى المكلفـين لحكمـة وابـتالء ،يعلم من قبل أن هذا التشريع المنسوف مؤقت ومحدد من أول األمر
 يستبدله اهلل تعالى بحكم جديد وبذلك يرفع الحكم السابق وينسخ .  ،ت انتهاء ذلك الحكمجاء وق

إن اهلل تعـــالى حـــين وضـــع الحكـــم  ،وهنـــاك وجهـــة نظـــر للســـيد محمـــد بـــاقر الحكـــيم بقولـــه : إن تصـــورنا فـــي النســـخ
م وتتحقـق المصـلحة التـي وهـو سـبحانه يعلـم الزمـان الـذي سـوف ينتهـي فيـه الحكـ ،المنسوف وضعه من أجل مصـلحة تقتضـيه

فكــل مــن  ،كمــا أنــه حــين يســتبدل الحكــم المنســوف بــالحكم الناســخ اســتبدله مــن أجــل مصــلحة معينــة تقتضــيه ،مــن أجلهــا شــرع
 وضع الحكم ورفعه كان من أجل حكمة هي معلومة عند جعل الحكم المنسوف .

نعــم هنــاك  0مــة فــي الجعــل والرفــع كمــا أنــه لــيس هنــاك عبــث لتــوافر عنصــر العلــم والحك ،فلــيس هنــاك جهــل وبــداء
 ،جهـل النــاس بواقـع جعــل الحكــم المنسـوف حيــث كــان يبـدو اســتمرار الحكـم نتيجــة لإلطــالق فـي البيــان الــذي وضـع الحكــم فيــه

   (23)ولكن النسخ إنما يكون كشفا عن هذا الواقع الذي كان معلوما هلل سبحانه من أول األمر. 
 الفرق بين النسخ والتخصيص

 زمنية مضت على الدراسات القرآنية نرى بعض العلماء يحاول أن يميز بين النسخ والتخصيص وغيرها .بعد مدة 
قال ابن عطية : التخصيص من العموم يوهم أنه نسخ وليس بـه وعلـل ذلـك بـأن المخصـص لـم يتنـاول العمـوم قـط 

 (24)ال تخصيصا وصور النسخ تختلف.  ولو ثبت قطعا تناول العموم لشيء ما ثم ُأخرج ذلك الشيء عن العموم لكان نسخا
 ،ومن الجدير بالذكر أن اآلمدي قـد رًد الفـروق التـي أوردهـا المعتزلـة فيمـا يخـص الخـالف بـين النسـخ والتخصـيص

إذ النسـخ ال  ،فكـل نسـخ تخصـيص  ولـيس كـل تخصـيص نسـخا ،فبعد أن ذكر آراءهم وهي: "إن التخصيص أعم مـن النسـخ
والتخصــيص يعــم تخصــيص الحكــم بــبعض األشــخاص وبعــض األحــوال وبعــض  ،الزمــان يكــون إال بتخصــيص الحكــم بــبعض

وقــد رد اآلمـدي علــى ذلــك فقـال: إن ثبــت مــا ذكـر مــن صـفات التخصــيص الفارقــة بينـه وبــين النســخ داخلـة كلهــا فــي  ،الزمـان
؛ ألن األعـم ال بـد  فال وجود لها في النسخ ولذلك ال يكون التخصيص أعم من النسخ ،مفهوم التخصيص أو مالزمة خارجة

فــال يكـون النســخ  ،وذلـك ممــا ال يصـدق علــى النسـخ ،علـى األخــص  ،وأن يصـدق الحكــم بـه مــع جميـع صــفاته الالزمـة لذاتــه
 (25)تخصيصا."

فعند السلف نجد إطالق النسخ علـى التخصـيص وهـذا مـا مـذكور فـي روايـات ابـن عبـاس وقـد ذكـر السـيوطي أنهـم 
وقــد اعتنــى ابــن  ،ومنــه قســم هــو مــن المخصــوص ال مــن قســم المنســوف ،هــو نســخ وغيــرهأكثــروا مــن إطــالق النســخ علــى مــا 

ْنَساَن َلِفـي ُخْسـٍر )كقوله تعالى "  ،العربي بتحريره فأجاد ِإالَّ ... َوالشصـَعَراُء َيتَّـِبُعُهُم اْلَغـاُووَن و  (26)( ِإالَّ الَّـِذيَن َآَمُنـوا2ِإنَّ اإْلِ
وأخطـأ ،وغيـر ذلـك مـن اآليـات التـي خصـت باسـتثناء آيـة ،(28)فـأعفوا َواْصـَفُحوا َحتَّـى َيـْأِتَي اللَّـُه بِـَأْمِرهِ و  (27)الَِّذيَن َآَمُنـوا

 من أدخلها في المنسوف.
كل حكم ٌأمر على وجـوب امتثالـه فـي وقـت  ،أورد السيوطي آيات أخر ُذكرت في المنسوف وهي ليست في المنسوف

فهـو لـيس بنسـخ إنمـا النسـخ تـرك ذلـك  ،وعن طريق ذلك السبب ينتقل إلـى حكـم آخـر ،من األوقات لسبب أقتضى ذلك الحكم
َأْو ُنْنِســَهاكمــا فــي قولــه تعــالى ،والســيوطي ســماه المنســأ ،الحكــم بحيــث ال يجــوز العمــل بــه

ومــن تطبيقــات ذلــك : األمــر  (29)
 (.215القوة )البقرة/ ثم األمر بإيجاب القتال عند ،(109حيث الضعف والقلة بالصبر والصفح )البقرة/

ــَأْمِرهِ وقــد ورد مــن الخطــاب مشــعرا بالتوقيــت والغايــة فــي قولــه تعــالى  ــْأِتَي اللَّــُه ِب َفــاْعُفوا َواْصــَفُحوا َحتَّــى َي
فهــو  (30)

 0ألنه مؤجل بأجل والمؤجل بأجل ال نسخ فيه . وهذا ما أكده مكي عن جماعته  ،محكم غير منسوف
ــم ينــزل فــي القــرآن ،أو فــي شــرائع مــن قبلنــا ،ي الجاهليــةقســم رفــع مــا كــان عليــه األمــر فــ  ،أو فــي أول اإلســالم ول

وحصـر الطـالق فـي الـثالث كمـا  ،( ومشـروعية القصـاص والديـة22كإبطال نكاح نساء اآلباء كما ورد في )سورة النساء آية/
وهـو  ،ولكـن عـدم إدخالـه أقـرب ،ريـب(. قال ابن العربي : وهذا إدخالـه فـي قسـم الناسـخ ق230وآية/229في )سورة البقرة آية/

إذ كلـه أو أكثـره رافـع لمـا عليـه الكفـار  ،ووجهوه . بأن ذلك لو عد فـي الناسـخ لعـد جميـع القـرآن منـه ،الذي رجحه مكي وغيره
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نمــا حــق النســخ والمنســوف أن تكــون آيــة نســخت آيــة . واســتثنى الســيوطي ممــا أورد ابــن العربــي النــوع  وأهــل الكتــاب قــالوا: وا 
  (31)فإدخاله أوجه من القسمين قبله.  ،وهو رافع ما كان في أول اإلسالم ،ر منهاألخي

فـذلك تخصـيص  ،أَمـا التخصـيص: فهـو اختصـاص الحكـم بـبعض األفـراد،النسخ: اختصاص للحكم ببعض األزمان
 (32)وال يتشبه أحدهما باآلخر.،وهذا تخصيص أفرادي،زماني

 النسخ والتخصيص فقال:وقد وضع الزرقاني فروقا أكثر إيضاحا بين 
ولمـا لهـذين التعـريفين مـن 0التخصـيص : هـو قصـر العـام علـى أفـراده  0النسخ : هـو رفـع الحكـم الشـرعي بـدليل شـرعي . -

 تقارب وتشابه وضع فروقا سبعة حتى تعصم الباحث القارئ من الوقوع في االشتباه وتبعده عن الخطأ .
. أمــا الــنص وقرينتــه المخصــص ،مــع أنــه موضــوع للكــل ،ي بعــض أفــرادهمنهــا: العــام بعــد تخصيصــه مجــاز ؛ألن مدلولــه فــ

 .باستمرار هذا الحكم إلى وقت معينفالغاية دلت على أن إرادة اهلل تعالى تعلقت أزال  ،المنسوف فباق استعماله فيما وضع له
كــان مــراد مــن المنســوف  فإنــه ،بخــالف مــا خــرج بالنســخ ،ومنهــا: فحكــم مــا خــرج بالتخصــيص لــم يكــن مــن المــراد بالعــام أصــال

 .لفظا
بخالف النسخ فيعرض لهذا كما  ،ومنها: التخصيص ال يتأتى أن يأتي على األمر لمأمور واحد وال على النهي لمنهى  واحد

 يعرض لغيره. 
ان ومنها: النسخ يبطل حجية المنسوف إذا كان رافعا للحكم بالنسبة إلى جمع أفراد العام وبقي على بعض من حجيتـه ؛ إذا كـ

بل العمل بـه قـائم مـا بقـى مـن أفـراده بعـد  ،رافعا للحكم عن بعض أفراد العام . أما بالنسبة للتخصيص فال يبطل حجية العام
 تخصيصه. 

بخـال ف التخصــيص فإنــه يكـون بهمــا وبغيرهمـا كــدليل الحــس  ،ومنهـا: إن النســخ ال يكـون إال بالكتــاب الكــريم والسـنة الشــريفة
قـد خصصـه قولـه )صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم( " وال قطـع   (33)السَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُهَما ...وَ فقوله تعالى  ،والعقل

ُر ُكــلَّ َشـْيٍء ِبــَأْمِر َربَِّهــاوكــذلك فــي مثــل قولــه تعــالى  (34)إال فـي ربــع دينــار "  قــد خصصــه مــا شــهد بــه الحــس مــن .(35)تُــَدمِّ
 سالمة السماء واألرض.

 ها : النسخ ال يكون إال بدليل متراف عن المنسوف أما المخصوص فيكون بالسابق والالحق والمقارن .ومن
  (36)بخالف التخصيص فإنه يكون في األخبار وغيره .  ،ومنها: إن النسخ ال يقع إال في األخبار
 شرائط تحدد النسخ في القرآن الكريم 

 ،فـذكر بعـض العلمـاء كثيـر مـن اآليـات وقـالوا أنهـا منسـوخة ،يرهـاحدث كثير من التداخل بين اآليات المنسوخة وغ
بلحاضها يتحدد النسخ في القرآن الكريم يتميز به عن غيره  ،وبعضهم اآلخر قلل منها ؛ لذلك وضع قسم من العلماء شروطا

 -من النظائر وكما يلي:
 وعلى النحو اآلتي: قال ابن الجوزي:هناك شروط للناسخ والمنسوف يجب أن تتوفر حتى يؤخذ بهما

 .بحيث ال يمكن العمل بهما جميعاً  أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوف متناقضا -
 الصحيحة المتواترة.عن طريق الرواية  أن يكون الحكم المنسوف ثابتا قبل ثبوت حكم الناسخ وذلك -
 أن يكون الحكم المنسوف مشروعا أي ثبت بخطاب الشرع. -
 الناسخ مشروعا كثبوت المنسوف .أن يكون ثبوت الحكم  -
 (37)أن يكون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل الطريق الذي ثبت به المنسوف أو أقوى منه.  -

 قال اآلمدي : شروط النسخ منها متفق عليه ومنها مختلف به . 
 أما المتفق عليه : 

 أن يكون الحكم المنسوف شرعيا . -
 الحكم شرعيا متراخيا عن الخطاب المنسوف حكمه.  أن يكون الدليل الدال على ارتفاع -
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 أن ال يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدا بوقت.  -
 أما الشروط المختلف فيها :

 أن يكون قد ورد الخطاب الدال على ارتفاع الحكم بعد دخول وقت التمكن من االمتثال. -
 صيص . أن يكون الخطاب المنسوف حكمه مما ال يدخله االستثناء والتخ -
 أن يكون نسخ القرآن بالقرآن .  -
 أن يكون الناسخ والمنسوف نصين قاطعين . -
 أن يكون الناسخ مقابال للمنسوف مقابلة األمر بالنهي والمضيق بالموسع .  -
 أن يكون النسخ ببدل . - 

ن هذه األمور عنده غير معتبرة .  (38)وهذا كله مختلف فيه بين العلماء وا 
ن كان الناسخ قبله لم يجز أن ينسخ بما قبله .وقد ذكر ابن قد  (39)امه : أن من شروط الناسخ تأخره وا 

 وذكر عبد الرحمن بن قدامه شروطا للنسخ تقريبا مكررة لما ذكره السابقون منها :
 من شروط الناسخ تأخره عن المنسوف ؛ ألن الشيء ال ينسخ ما قبله .  -
 ين . ومن شروط النسخ تعذر الجمع بين النص -
  (40)الناسخ ال بد أن يكون مساويا للمنسوف أو راجحا عليه.  -

وليســت مــن اآليــات التــي تحــدد القواعــد الكليــة  ،قــال الشــاطبي : اآليــات المنســوخة يجــب أن تتضــمن أحكــام جزئيــة
 (41)للشريعة .

 (42) :وقد وضع محمد هادي معرفة شروطا للنسخ جامعة مانعة في خمس نقاط منها
ويجـب أن  ،اف متحقق بـين حكمـين تشـريعيين وقعـا فـي القـرآن الكـريم بحيـث يتعـذر اجتماعهمـا فـي تشـريع مسـتمروجود تن -

كانت للعرب عادت قبل اإلسالم وهي : أن الرجل إذا توفى وترك امرأة ال تـرث مـن ميراثـه شـيء إال  ،يكون هذا التنافي ذاتيا
وهــذا مــا أكدتــه اآليــة القرآنيــة  ،ن خرجــت قبــل الحــول ســقطت نفقتهــافــإ ،شــرط أن تعتــد فــي بيــت المتــوفى ،النفقــة حــوال كــامال

َبَلْغـَن َأَجَلهُـنَّ فَـاَل ُجَنـاَح َعلَـْيُكْم ِفيَمـا َفَعْلـَن ِفـي  َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َيَتَربَّْصَن ِبَأْنُفِسِهنَّ َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا فَـِإَذا
ُفِسـِهنَّ ِبــاْلَمْعُروِف َواللَّــُه ِبَمــا َتْعَملُــوَن َخِبيــرٌ َأنْ 

مضــاء لمــا كـان عليــه العــرب فــي حكــم مــن مــات  (43) واآليـة هــذه إقــرار صــريح وا 
 واتفق المفسرون والفقهاء على قول 0وقد حصل هذا اإلمضاء في أول اإلسالم  ،زوجها

َوالَّـِذيَن ُيَتَوفَّـْوَن )وهـي قولـه تعـالى ،الوفاة بأربعة أشهر وعشـرة أيـام واحد على نسخ هذه اآلية بآيتين : األولى التي حددت عدة
 . (44)ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َيَتَربَّْصَن ِبَأْنُفِسِهنَّ َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا

ُبُع ِممَّ والثانية التي جعلت للزوجة نصيبا من تركت زوجها وهي قوله تعالى ا َتَرْكُتْم ِإْن َلْم َيُكْن َلُكْم َوَلٌد َفِإْن َكاَن َلُكـْم َوَلُهنَّ الرص
ا َتَرْكُتمْ  َوَلٌد َفَلُهنَّ الثصُمُن ِممَّ

 (46)فيصبح إنفاق المرأة على نفسها من نصيبها .(45)
ص في الحكـم العـام تخصيفالتنافي الجزئي  ،ال جزئيا ،أن يكون التنافي بين حكم اآلية المنسوخة وحكم اآلية الناسخة كليا -

 وليس نسخاً 
دون  ،أن ال يكــون الحكــم الســابق قــد تــم تحديــده بــأمر صــريح حيــث الحكــم بنفســه يرتفــع عنــد انتهــاء المــدة التــي ُحــدد فيهــا -

 .الحاجة إلى نسخه
ِليَن )ثُلٌَّة ِمَن اأْلَ فلو أخذنا قوله تعالى  ،فال يمكن أن يكون النسخ باألخبار ،النسخ يجب أن يكون بالتشريعات - ( َوثُلٌَّة 39وَّ

ِلــيَن )ال تصــح ناســخة لقولــه تعــالى  (47)(40ِمــَن اآْلَِخــِريَن ) ( كمــا ذكــره 48) (14( َوَقِليــٌل ِمــَن اآْلَِخــِريَن )13ثُلَّــٌة ِمــَن اأْلَوَّ
 كون اآلية أخبار عن واقعة ال تتغير بالوجوه واالعتبار. ،بعض المفسرين
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وهـذا لـيس  ،كـون الحكـم قيـد موضـوعه ،نـدما يتبـدل موضـوع حكـم إلـى غيـره فـالحكم يتغيـرفع ،التحفظ على الموضوع نفسه -
ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما ال يمكن أن يكون نسخا لقوله تعالى   (49)ِإالَّ الَِّذيَن َتاُبوا َوَأْصَلُحوا َوَبيَُّنوانسخا فلو أخذنا قوله تعالى 

 ألن الذي يبين غير الذي يكتم . (50)اْلُهَدىَأْنَزْلَنا ِمَن اْلَبيَِّناِت وَ 
 إذن أي استثناء أو تقيدا أو تخصيص ورد على حكم عام ال يجوز أن يكون نسخا.  

فأكل لحم الميتة حكمه حرام وهو حكم ذاتي أولي ولكن من يخاف التلـف إن لـم يأكلهـا وهـو حكـم ثـانوي اضـطراري 
 ( 51)حياة على ذلك فهذا ال يسمى نسخا. فيجوز أكلها أي أنه مضطر إلى ذلك لتوقف ال

 الفرق بين النسخ والبداء 
ثباتا  ،قبل أن نجلي الفرق بين النسخ والبداء   ال بد لنا من عرض رأيين متعلقين بالبداء إنكارا وا 

بعـد الخفـاء  الظهـور -1بمعنيين متقاربين هما و  فيرى أصحاب الرأي األول وبعد أن عرفوا البداء بما ُعرف من قبل اللغويين
َوَبَدا َلُهْم ِمـَن اللَّـِه َمـا لَـْم َيُكوُنـوا َيْحَتِسـُبونَ واستدلوا بما ورد في قوله تعالى 

(52) َوَبـَدا َلهُـْم َسـيَِّئاُت َمـا َعِملُـوا (53) 2-  نشـأة
ومنـه قولـه تعـالى  (54)وبـداة ؛ أي نشـأ لـه رأي" ،وبـداء،رأي جديد لم يكن موجـودا. قيـل فـي القـاموس " وبـدا لـه فـي األمـر بـدوا

 ٍثُمَّ َبَدا َلُهْم ِمْن َبْعِد َما َرَأُوا اآْلََياِت َلَيْسُجُننَُّه َحتَّى ِحين
 (56)0أي نشأ لهم في يوسف رأي جديد هوأن يسجن سجنا وقتيا  (55)

مــن ســبق  لمــا يلزمهمــا ،وكالهمــا مســتحيل علــى اهلل تعــالى ،وأضــاف الزرفــاني أن هــذين المعنيــين متقاربــان للبــداء
وأنـه ال تخفـى عليـه  ،والجهل والحدوث على اهلل تعالى محاالن ؛ كون اهلل تعالى أحاط بكل شيء علما ،الجهل وحدوث العلم

َبرِّ َواْلَبْحِر َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب اَل َيْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َوَيْعَلُم َما ِفي الْ خافية مستندا على كثير من اآليات القرآنية منها قوله تعالى 
َتاٍب ُمِبينٍ َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإالَّ َيْعَلُمَها َواَل َحبٍَّة ِفي ُظُلَماِت اأْلَْرِض َواَل َرْطٍب َواَل َياِبٍس ِإالَّ ِفي كِ 

(57). 
ه ونسبوه إلـى اهلل وأضاف الزرقاني ما ذكره الجمهور من أن الشيعة أثبتوا النسخ ثم أسرفوا في إثبات البداء الالزم ل

والنسـخ كشـف لنـا  ،وتغير في المخلـوق ال فـي الخـالق ،ثم يختم كالمه بقوله: أن النسخ تبديل في المعلوم ال في العلم ،تعالى
ثـم ذهـب إلـى مـا ذكـره علمـاؤهم بـأن النسـخ هـو بيـان انتهـاء  ،عن بعض ما سبق به علم اهلل تعالى القـديم المحـيط بكـل شـيء

وتقريـرا لكـون النسـخ  ،تقرر في أوهامنا استمراره بطريق التراخي وأكد أن هذا التعريف دفعـا ظـاهرا للبـداءالحكم الشرعي الذي 
  (58)بيانا محضا في حق صاحب الشرع.  ،تبديال في حقنا

قال الدكتور غانم حمدون : الفرق بين النسخ والبداء : النسخ معلوم عند اهلل تعالى وليس األمر إن اهلل تعالى ينزل 
بــل أن اهلل تعــالى ينــزل اآليــات  ،ثــم ينظــر بعــد ذلــك هــل ينســخه أو يقــره فهــذا ال يجــوز بحــق الخــالق ســبحانه ،اآليــة أو الحكــم

حتى قبل أن ينزل القرآن الكريم . أمـا البـداء حسـب رأيـه : فهـو أمـر خـاص  ،ويعلم ما سينسخ منها ويعلم اآليات الناسخة لها
 ،وحـين طـرح الـرأي أوال ،فيرجـع عنـه ،وبعد حين يبدو له أن ذلك الرأي غيـر صـواب ،أياكون اإلنسان قد يرى اليوم ر  ،بالبشر

وهـذا خـاص بالبشـر  ،ولكـن بعـد حـين يتضـح لـه أن اعتقـاده لـم يكـن علـى صـواب ،كان يعتقد أنه هو الحق الذي الحـق غيـره
آن الكــريم فأنــه واقــع بعلــم اهلل تعــالى أمــا النســخ فــي القــر  ،لقصــور العقــل البشــري عــن اإلحاطــة والعلــم بمــا ســيقع فــي المســتقبل

 (59)رحمة بالمؤمنين وتيسيرا عليهم. ،وتقديره
هـ( في البداء وهو يمثل رأي األمامية في مسـألة البـداء 413الرأي اآلخر : وهو يمثل المثبتين ويمثله مسلك الشيخ المفيد)ت/
 -واب يكون على الشكل اآلتي : فالج (بقوله: )أقول في البداء ما يقوله المسلمون بأجمعهم في النسخ

 النسخ: عبارة عن رفع الحكم الشرعي الظاهر في االستمرار بحيث لم يكن النسخ متوقعا.
ظهار الواقع الجديد علـى خـالف المتوقـع فيشـتركان فـي إظهـاره تعـالى  ،والبداء : رفع األمر التكويني الظاهر في االستمرار وا 

 أمرا على خالف ما كان متوقعا .
 فان في أن النسخ في األمور التشريعية والبداء في األمور التكوينية .ويختل

 ،ما كان إظهار أمر على خالف المتوقع مستلزما لجهله )تعالى( يلزم نسبة الجهل إليـه )تعـالى( فـي البـداء والنسـخ
ن كان إظهاره غير مستلزم للجهل في النسخ فكـذلك فـي البـداء . ومـن الجهـل أن يقـال بعـدم اسـتلز  امه فـي النسـخ واسـتلزامه وا 
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وذلـك ألن وروده  ،ويقال بعدم المحذور فـي النسـخ لـوروده فـي القـرآن الكـريم واسـتلزامه فـي البـداء لعـدم وجـوده فيـه ،في البداء
فـي القــرآن الكـريم ال يصــح نسـبة الجهــل إليــه )تعـالى( ألن القــرآن الكـريم ال يثبــت مـا يلــزم نســبة الجهـل إليــه )تعـالى( بــل يــدل 

مضـافا إلـى مـا فـي مسـألة تفديـة إسـماعيل بـذبح عظـيم مـن إثبـات  ،م لزوم الجهل فيه وفيمـا يشـترك معـه فـي المـالكعلى عد
 0البداء في القرآن الكريم 

 ،ثم يضيف الشيخ المفيد : إن كان متعلق البداء هو اهلل تعالى بأن تقول بـدا هلل فحينئـذ يكـون البـداء بمعنـى اإلبـداء
ن كان متعلقه النـاس بـأ بـدا للشـيعة إن وصـي اإلمـام الهـادي )عليـه السـالم( هـو ابنـه الحسـن بعـد مـا كـان ال )ن نقـول مـثال وا 
( فالبـداء بمعنـى ظهـور أمـر 60) َوَبَدا َلُهْم ِمَن اللَِّه َما َلْم َيُكوُنوا َيْحَتِسُبونَ وكما في قوله تعالى  (يشكون في أنه ابنه محمد

ن  (لمــذهب ينكــره علــى مــا وضــعت مــن االســم دون المعنــىوكــل مــن فارقهــا فــي ا)خفــي وأشــار بقولــه  إلــى أن النــزاع لفظــي وا 
(وهـذه 61منشأ إنكار البداء  من المخـالفين أوال : عـدم فهمهـم لمعنـاه  وثانيـا: عـدم دركهـم إن بطالنـه يقتضـي بطـالن النسـخ)

 المسلك الذي سلكه الشيخ المفيد طريق حجته قوية وال أخصر منه .
 -روطا في البداء وهي: والطوسي وضع لنا ش

 ـ أن يكون المأمور به هو المنهى عنه بعينه . 1
 ـ أن يكون الوجه واحدا.2
 ـ أن يكون الوقت واحدا.3
 ـ أن يكون المكلف واحدا.4

ألن إمسـاك السـبت زمـن موسـى )عليـه السـالم( هـو  ،ألن الفعل األمور بـه غيـر المنهـى عنـه ،والنسخ بخالف ذلكم
ذا تغـاير الفعـالن لـم تتكامـل شـروط البـداء  غير ما تناوله النهـي عـن إمسـاكه زمـن الرسـول )صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(  . وا 

 . (62)وكذلك إذا كان الوقتين متغايران 
 ،إن هلل علمـين : علـم مكنـون مخـزون ال يعلمـه إال هـو ومـن ذلـك يكـون البـداء)قال اإلمام الصـادق )عليـه السـالم( 

 (63)أنبيائه ونحن نعلمه(. وعلم علمه مالئكته ورسله و 
خواننا من أهـل السـنة  (64)يقول السيد محمد باقر الحكيم : المعروف من مذهب األمامية أنهم يقولون بفكرة البداء وا 

وأضــاف بــالقول : ال بــد مــن  ،ينكــرون ذلــك ويحملــون علــى إخــوانهم األماميــة بشــكل عنيــف ويتهمــونهم بــاالنحراف والضــالل
يبان مدى صحة هـذه الـتهم التـي رمـى بهـا بعـض المسلــــمين مـذهب األماميـة نتيجـة قـولهم بالبـداء مـن دراسة هذه الفكرة لكي 

 خطأها .
أي كأن يرى تعالى فـي الحكـم  ،ثم يظهر له أن األمر بخالف ما اعتقده ،فالبداء يفهم تارة أن اهلل تعالى يعتقد شيئا

د وهـذا ال يقبـل بـه ال األماميـة وال غيـرهم بـل حتـى اليهـود مصلحة ثم يظهر له خالف ذلك فهذا شيء باطل حسـب رأي السـي
 والنصارى أنكروا ذلك ونزهوا اهلل تعالى عنه .

فقـــد روي عـــن اإلمـــام الصـــادق )عليـــه  (ووردت روايـــات تؤكـــد هـــذا المعنـــى عـــن طريـــق أهـــل البيـــت )علـــيهم الســـالم
 . (65)ه أمس فأبرؤا منه "السالم( قال:" من زعم أن اهلل عز وجل يبدو له في شيء اليوم  لم يعلم

كـر سـابقا علـى رأي المفيـد فـال يجـد  ًٌ والبداء تارة أخرى يفهم على أساس آخر بأن نتصوره نسخا في التكوين كمـا ُذ
نما الفرق بينهما في الموضوع  الذي يقع فيه النسخ أو البداء ،فرق أساسي بينه وبين النسخ من حيث الفكرة فالنسخ : هو  ،وا 

 أما إذا وقع في األمور الكونية في مثل الخلق والرزق والصحة والمرض وغيرها سميت بداء . ،ل في التشريعاإلزالة والتبدي
َبــْل َيــَداُه َمْبُســوَطَتاِن ُيْنِفــُق َكْيــَف إذن فكــرة البــداء عنــد اإلماميــة تقــع فــي المجــال التكــويني مــأخوذة مــن قولــه تعــالى 

ــَدُه ُأمص اْلِكَتــابِ َيْمُحــوا اللَّــوقولــه تعــالى   (66)َيَشــاءُ  فاألماميــة يؤمنــون بعلــم اهلل تعــالى بمــا يقدمــه   (67)ُه َمــا َيَشــاُء َوُيْثِبــُت َوِعْن
 وما يستبدل به . وهم مؤمنون إيمان كامل بقدرته على ذلك . ،وما ينقصه ويزيده ،ويؤخره
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عـن البـداء ال تتعـدى حـدود هـذا  تؤكـد أن فكـرة اإلماميـة (وهناك روايات كثير وردت عن أهل البيت )علـيهم السـالم
 المعنى وال تحيد عنه .

 ،ويثبــت مــا يشــاء ،ويمحــو مــا يشــاء ،عليــه الســالم( قــال: " إن اهلل يقــدم مــا يشــاء ويــؤخر مــا يشــاء)روي عــن أبــي عبــد اهلل  -
إن اهلل ال  ،مـهولـيس شـيء يبـدو لـه إال وقـد كـان عل ،وعنده أم الكتـاب وقـال : فكـل أمـر يريـده اهلل فهـو علمـه قبـل أن يصـنعه

 (68)يبدو له عن جهل". 
 روي عن اإلمام الصادق )عليه السالم( قال: " ما بدا اهلل في شيء إال كان في علمه-
 (69)قبل أن يبدو له".  
روي عن اإلمام الرضا )عليه السالم( " قال علي بن الحسين وعلي بن أبي طالب قبله ومحمد بن علي وجعفر بن محمـد  -

فأمـا مـن قـال بـأن اهلل تعـالى  َيْمُحوا اللَُّه َما َيَشاُء َوُيْثِبُت َوِعْنـَدُه ُأمص اْلِكتَـابِ :كيف لنا بالحديث عن هذه اآلية ()عليهم السالم
فاألماميــة البــداء لــديهم ســببية  ،. فالبــداء لهــا ســبب ملكــوتي(70)ال يعلــم الشــيء إال بعــد كونــه  فقــد كفــر وخــرج عــن التوحيــد " 

والمـريض يشـفى بوجـود سـبب الطبيـب والـدواء ،والدعاء يـدفع الـبالء وقـد أبـرم إبرامـا،الصدقة تدفع البالء،اديةملكوتية وليست م
 ولكن بلحاظ السبب الملكوتي . 

وبهــذا القــول  ،إذن بعــد طــرح اآلراء يظهــر أن فكــرة البــداء عنــد األماميــة مطبقــة علــى التكــوين ولــيس علــى التشــريع
 ل وخير دليل على ذلك ما ُذكر من أقوال متواترة نسبت ألهل البيت )عليهم السالم( .فيكون ما أتهم به اإلمامية باط

  أنواع النسخ
إًن النسخ يقع في األحكام في مثل: األمر والنهي والحدود والعقوبات وكذلك أحكـام الشـرائع السـابقة نسـخت بأحكـام 

ن بعض من أحكام الشريعة اإلسالمية نسخت بأ ،الشريعة اإلسالمية والقـرآن  ،حكام أخر من هـذه الشـريعة اإلسـالمية نفسـهاوا 
 (71)وهذا مما ال شك فيه. ،الكريم صرح بنسخ حكم التوجه في الصالة إلى القبلة األولى كما ُذكر سابقا

وال  ،في مثـل عقيـدة التوحيـد أو أسـماء اهلل تعـالى وصـفاته الحسـنى ،والنسخ ال يقع في األمور التي تتضمن اإليمان
أخبرنا به اهلل تعالى حسب مـا ورد فـي القـرآن الكـريم مـن أخبـار خلـق اإلنسـان وقصـص األنبيـاء والرسـل ومـا حصـل  يقع فيما

 (72)وقيام الساعة وبعث الناس للحساب ومن ثم الجزاء بالجنة والنار. ،لألمم الماضــية
 وكما يلي وقد ُقسم النسخ إلى ثالثة أقسام أي يتنوع بحسب تلك التقسيمات إلى ثالثة أنواع 

  أوال : نسخ التالوة دون الحكم
والمعنــى العــام لهــذا النــوع نســخ آيــة مــن القــرآن الكــريم كانــت تقــرأ وهــي ذات حكــم تشــريعي ثــم نســيت ومحيــت عــن 

 صفحة الوجود وبقى حكمها مستمرا غير منسوف . 
 .نسخ بهذا المعنىوقد وقع الخالف بين المسلمين في وقوع النسخ بهذا االتجاه وقد انقسموا في وقوع ال

فاألمامية قالوا بعدم وقوع هذا النوع من النسخ وذكروا أن مستند هذا القول أخبار آحاد  وأن أخبار اآلحاد ال أثر 
إضافة أن القرآن الكريم ال يثبت ،وذكـــروا أن المسلمين أجمعوا على أن النسخ ال يثبت بخبر الواحد ،لها في مثل هذا المقام

 آية كانت جزءا يتلى من فليس هناك (73)به
 وقد أقر جواز وقوع هذا النسخ فريق من أهل السنة. ،القرآن الكريم نسخت تالوتها وبقى حكمها

ن عرفــه بقولــه :... ويكــون فــي اللفــظ والحكــم أو فــي أحــدهما وكــذلك ، فــالفيومي الــذي ينتســب لهــذه المدرســة ســبق وا 
 َمـا َنْنَسـْخ ِمـْن َآَيـٍة َأْو ُنْنِسـَها َنـْأِت ِبَخْيـٍر ِمْنهَـا ... قال تعالى 0يتعقبه عرفه الراغب بقوله: نسخ الكتاب : إزالة الحكم بحكم

 (74)أو نحذفها عن قلوب العباد ... ". ،قيل : معناه ما نزل العمل بها
 ،ذكــر الســيوطي أن ابــن أشــته : )أخــرج فــي المصــاحف عــن الليــث بــن ســعد: أول مــن جمــع القــرآن أبــو بكــر)رض(

فكـان ال يكتـب آيـة إال بشـاهدي عـدل  ... وأن عمـر)رض( أتـى بآيـة الـرجم فلـم  ،وكان النـاس يـأتون زيـد بـن ثابـتوكتبه زيد 
 (75)ألنه كان وحده(.  ،يكتبها
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قال الزرقاني :وأما نسخ التالوة دون الحكم فيدل على وقوعه مـا صـحت روايـة عـن عمـر بـن الخطـاب)رض( وأبـي 
ويضـيف الزرقـاني : وأنـت تعلـم أن هـذه  (76)ن القـرآن الشـيخ والشـيخة فارجموهمـا البتـة"بن كعب أنهما قـاال "كـان فيمـا أنـزل مـ

 اآلية لم يعد لها وجود بين دفتي المصحف وال على ألسنة القراء مع أن حكمها باق على أحكامه لم ينسخ.
كـانوا يقـرؤن وذكـر أدلـة أخـرى علـى صـحت وقـوع هـذا النسـخ نـذكر منهـا : مـا ورد عـن أبـي موســى األشـعري أنهـم 

نهـا نسـيت إال آيـة منهـا وهـي  ،سورة على عهد رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآلـه وســلم( فـي طـول سـورة بـراءة لـو كـان البـن )وا 
  (78( )77). (وال يمأل جوف ابن آدم إال التراب ويتوب اهلل على من تاب ،آدم واديان من مال البتغى واديا ثالثا

يـؤدي إلـى إنكــار بها لمزعومـة ومقارنتهـا مـع سـياق بقيـة اآليـات القرآنيـة نفسـها وأسـلو قيـل : والتـدقيق فـي هـذه اآليـة ا
 .كونها قرآنا

إضافة إلى ذلك أن اإلمـام علي)عليـه السـالم( قـد أنكـر بالمالزمـة ولـيس بالصـراحة؛ كونهـا مـن القـرآن الكـريم : لمـا 
الم( : ُحــددتا بكتــاب اهلل ورجمتهــا بســنة رســول اهلل جلــد شــراحة الهمدانيــة يــوم الخمــيس ورجمهــا يــوم الجمعــة قــال )عليــه الســ

(. فلو كان )عليه السالم( يرى أن حكم الرجم ثابت بآيـة قرآنيـة ثـم نسـخت تالوتهـا كمـا رأى 79)صلى اهلل عليه وآله وسلم( )
  (   80)الخليفة عمر)رض( لم يقل ذلك .

قد.س(  إن األمـور المهمـة والتـي تشـيع بـين )لخوئيوقد ُذكرت ردوُد على هذه الروايات نذكر منها: ما ذكره السيد ا
الناس وانتشار خبرها على فرض وجودها ال تثبت بخبر الواحد وقد قيل أن عمر)رض( أتى بآية الرجم وقـال أنهـا مـن القـرآن 

لـتالوة ولكـن المتـأخرين عـدوها آيـة منسـوخة ا ،فلم تقبل منه ؛ ألن نقل هذه اآليـة كـان منحصـرا بـه  فلـم تثبـت فـي المصـاحف
وخيـــر رد علــــى هـــذه الروايـــة مــــا قالـــه الـــدكتور محمـــد حســــين علـــي الصـــغير : لــــو أن الخليفـــة عمـــر بــــن  (81)باقيـــة الحكـــم 

الخطاب)رض( اعتقد أن آية الرجم آيـة مـن القـرآن الكـريم ألثبتهـا ألنـه كـان يحتـل الموقـع األول فـي الدولـة مـع وجـود الخليفـة 
 (82) 0يفة عمر)رض( إذا أراد شيئا آنذاكأبي بكر)رض( وأية قوة تقف في صدر الخل

وقد أدهشت فصاحة  ،وقال الشيخ جعفر السبحاني : أن القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه متحد بفصاحته وبالغته
وهذه اآليات المزعوم أنهـا 0وبالغة معانية وسموها وروعة نظمه وتأليفه وبداعة أسلوبه عقول البلغاء ،ألفاضه وجمال عباراته

 ،لقرآن الكريم والتي بقي حكمها ليست إال عبارات ال تداني آيات القــرآن الكـريم فـي الفصـاحة والبالغـة والروعـة والجمـالمن ا
ُخـْذُكْم الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاْجِلُدوا ُكـلَّ َواِحـٍد ِمْنُهَمـا ِمَئـَة َجْلـَدٍة َواَل َتأْ وقد نسج قوله الشيخ والشيخة على منوال قوله سبحانه وتعالى 

  .(83)ِبِهَما َرْأَفٌة ِفي ِدينِ 
وأما اآلية المزعومـة الثانيـة فـأين أسـلوبها مـن أسـلوب القـرآن الكـريم الخـالب للعقـول ؟ وهـي لـيس إال عبـارة متداولـة 

 (84)بين الناس.
ون متـواترا وخير ما نختم به هذه الفقرة بما قاله الزركشي نفسه ): )ال خالف أن كل ما هو من القـرآن يجـب أن يكـ

 (85)فما لم يتواتر مما نقل آحادا نقطع بأنه ليس من القرآن(. ،في أصله وأجزائه ...والبالغ العام إنما هو بالتواتر
 .آحـاد ولـو كانـت مـذكورة فـي الصـحاح كونهـا روايـات ،فالنصوص التي ُذكرت ال يمكن أن تكون من القـرآن الكـريم

 بكـر فـي االنتصـار حكايتـه عـن قـوم أنـه : ال يجـوز القطـع علـى انـزال القـرآن وقد نقل الزركشي والسيوطي عن القاضـي أبـي
 (86)نسخه بأخبار اآلحاد ال حجة فيها. و 

 .(87)وقد أنكر هذا النوع من النسخ جمع من المتأخرين منهم الدكتور صبحي الصالح 
 نسخ التالوة والحكم  :ثانيا  

ومعنـى فـي وقـت مـن أيـام الشـريعة ثـم تنسـخ تالوتهـا ومضـمونها  ويقصد بهـذا النـوع أن تكـون آيـة قرآنيـة ثابتـة لفظـا
  (88)وقد مثل على ذلك بآية الرضاعة المروية عن عائشة)رض(.

كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخـــن بخمس رضعات معلومات فتوفى )حيث قالت 
تريد أن النسـخ بخمـس رضـعات تـأخر إنزالـه جـدا حتـى  ،(89)(من القرآنرسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( وهن ممــا يقرأ 
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أنـــه تــوفى رســول اهلل )صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( وبعــض النــاس يقــرأ خمــس رضعـــــات ويجعلهــا قرآنــا متلــو ؛ لكونــه لــم يبلغــه 
ــــك رجعـــوا عـــن ذلـــك وأجمعـــوا علـــى أنـــه ال يتلـــى وهـــذا مـــن نســـخ الـــتالوة دون  النســـخ لقـــرب عهـــده فلمـــا بلغهـــم النســـخ بعـــد ذلـ

   (90).الحكم
فـــإن ظـــاهره بقـــاء  (وهـــي ممـــا يقـــرأ)وقـــد تحـــدث الزركشـــي عـــن هـــذا النـــوع مـــن النســـخ قـــال" وقـــد تكلمـــوا فـــي قولهـــا :

واألظهر أن التالوة نسـخت أيضـا ولـم يبلـغ ذلـك كـل النـاس إال  ،فمنهم من أجاب بأن المراد قارب الوفاة ،وليس كذالك،التالوة
 اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( فتوفى وبعض الناس يقرأها .وقال أبو مـــوسى األشعري : نزلت ثم رفعت .بعد وفاة رسول 

( وفيــه 000كنــا نقــرأ " ال ترغبـوا عــن آبــائكم فإنـه كفــر )وجعـل الواحــدي مـن هــذا مــا روي عـن أبــي بكــر )رض( قـال: 
 نظر.

وال يجــوز  ،فيهــا أخبــار آحــاد ،؛ ألن األخبــار،قســموحكــى القاضــي أبــو بكــر فــي " االنتصــار" عــن قــوم إنكــار هــذا ال
فنقـول أن فـي هـذا النـوع مـن النسـخ والـذي سـبقه أخبـاره أخبـار  (91)القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبـار آحـاد ال حجـة فيهـا"

ب أن يكـون مجمعـا آحاد ال يثبت به قوال وال عمال والقرآن الكريم ال يثبت بخبر اآلحاد ويثبت بالتواتر المقطوع به.والنسخ يجـ
صريحة ومؤكد عليها بـــأن الرسول )صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم( قـد تـوفى فـالكالم لـم يجمـع  (عليه ورواية )مما يقرأ من القرآن

 عليه وثبوته مفقود وكذلك نسخه .
نـا لـه لحـافظ)ويؤكد السرخسي على بطالنه مستدال على ذلـك الـبطالن بقولـه تعـالى   (92)ون(إنـا نحـن نزلنـا الـذكر وا 

 ،أي ليس المراد الحفظ لدى اهلل تعالى . فإنه تعالى يتعالى مـن أن يوصـف بالنسـيان والغفلـة ؛ فعرفنـا أن المـراد بـالحفظ لـدينا
فالغفلة والنسيان متوهم منا وبه ينعدم الحفظ إال أن يحفظه اهلل عز وجل وأنه ال يخلو شيء من أوقات بقاء الخلـق فـي الـدنيا 

إذ العقــل ال يوجــب ذلــك  ،يــنهم مــا هــو ثابــت بطريــق الــوحي فيمــا ابتلــوا بــه مــن أداء األمانــة التــي حملوهــاعــن أن يكــون فيمــا ب
 .(93)وليس به كفاية بوجه من الوجوه 

( هذا النوع من النسخ عنـد علمـاء الشـيعة األماميـة 3/257وقد رد أيضا الجزيري في الفقه على المذاهب األربعة )
نمـا ذكـره عـن جانـب القـائلين  ،لطوسي من أنه قال بنسخ التالوة والحكم فهذا القول افتراء عليهربما يرمى به الشيخ ا ،باطل وا 

وذلك نحو ما رواه المخالفون عــــن عائشـة)رض( أنـه كـان فيمـا أنـزل اهلل عشـر  ،به حيث قال :" الثالث ما نسخ لفظه وحكمه
ونختتم كالمنـا بمـا قالـه  (95)يترتب عليه من المضاعفات  فمن قال بهذا النوع من النسخ فقد غفل عما (94)رضعات تحرمن" 

حيث قال : أن نسخ التالوة في الحقيقة يرجع إلى القول بالتحريف لعدم ثبـوت نسـخ  ،الشيخ المظفر عن هذا النوع من النسخ
   (96)ولما تضمنته من حكم معا ". ،سواء كان نسخا ألصل التالوة أو نسخا لها ،التالوة بالدليل القطعي

 ثالثا: نسخ الحكم وبقاء التالوة 
وهـي جـزء  ،إذا ثبـت نسـخها ،فتقـرأ اآليـة وال يعمـل بهـا ،أجمع المسلمون على وقوع نسخ حكم اآليـة مـع بقـاء الـتالوة

ولكـن هنـاك وجهـات نظـر مختلفـة  ،فالحكم معطل ؛الستبداله بحكم آخر ورد في آية الحقـة ،من القرآن الكريم يتلوه المسلمون
عــدد النصــوص التــي خضــعت للنســخ . فقســم مــن العلمــاء يقــول : أن النســخ وجــد فــــي نصــوص كثيــرة والــبعض فيمــا يخــص 

 اآلخر لم يذكر إال آيات معدودة والبعض من العلماء وهــو الرأي الثالث يقف ما بين الرأي األول والثاني .
مناجــــاة الرسـول المصـطفى )صـلى اهلل ومن األمثلة في هذا المجال أي علـى الـرأي الثالـث آيـة تقـديم الصـدقة أمـام 

وهي اآلية التي تأمر بأن يدفع كل من يناجي الرسول )صلى اهلل عليه وآلـه  ،في اآلية المسماة بأية النجــوى (عليه وآله وسلم
ُسـوَل َفقَـدُِّموا َبـيْ وسلـم( صدقة وهي قوله تعالى  َن َيـَدْي َنْجـَواُكْم َصـَدَقًة َيـا َأيصهَـا الَّـِذيَن َآَمُنـوا ِإَذا َنـاَجْيُتُم الرَّ

منسـوخة بقولـه  (97)
َكـاَة َوَأِطيُعـوا اللَّـَه َأَأْشَفْقُتْم َأْن تَُقدُِّموا َبْيَن َيـَدْي َنْجـَواُكْم َصـَدَقاٍت فَـِإْذ لَـْم َتْفَعلُـوا َوتَـاَب اللَّـُه َعلَـْيُكْم فَـَأِقيتعالى  ـاَلَة َوَآتُـوا الزَّ ُموا الصَّ

مع أن تــالوة كلتيهما باقية . وهو أمـر التـزم بـه اإلمـام  ،أي أن حكم اآلية األولى منسوف بحكم اآلية الثانية  (98)َوَرُسوَلُه ...
علي )عليه السالم( حيث تذكر النصوص المفسرة أنه مارس السلوك المشار إليه مرات متعددة ثم نسـخ هـذا الحكـم عبـر آيـة 

 (  99)قرآنية كريمة.
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بطرق متعددة . منها ما روي عن ابن جرير بإسناده عـن مجاهـد . وكـذلك مـا ورد عـن  وأحاديث آية النجوى وردت
الشـوكاني حيـث قـال: وأخـرج عبـد الـرزاق وعبـد بـن حميـد وابـــن المنـذر وابـن أبـي حـاتم وابـن مردويـه عنـه . وأخـرج سـعيد ابــن 

ردويـة عنـه حيـث قالـــوا جميعـا : قـال يعنـي منصور وابن راهويـــة وابـن أبـي شـيبة وعبـد بـن حميـد وابـن المنـذر والحـاكم وابـن م
: " إن في كتاب اهلل آلية مــا عمل بها أحد قبلي وال يعمل بهـا أحـد بعـدي آيـة النجـوى)إذا  (عليه السالم)علي بن أبي طالب 

 ناجيتم..(.
ين يـدي فكنـت كلمـا ناجيـت رسـول اهلل )صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم( قـدمت بـ ،كـان عنـدي دينـار فبعتـه بعشـرة دراهـم

ننقـل مـا فيـه معنـاه :  (ويعقـب السـيد الخـوئي )قـد.س0 (100)أأشـفقتم ..( )ثم نسخت فلم يعمل بها أحد فنزلــــت  ،نجواي درهما
إن تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول)صلى اهلل عليه وآله وسلم( هو خير وتطهير للنفوس وفيه مصلحة للعباد . فالعقل 

. وهو نفع للفقراء ؛ألنهم هم المستحقون للصدقات . وفيه تخفيف عن النبي )صـلى اهلل عليـه  يحسنه والوجدان يحكم بصحته
 (101)وآله وسلم( ويبقى يناجيه من كان حبه لمناجاة الرسول )صلى اهلل عليه وآله وسلم( أكثر من حبه للمال.

ِذيَن ُيَتَوفَّـــْوَن ِمـــْنُكْم َوَيـــَذُروَن َوالَّـــقـــال الزركشـــي فـــي عـــدد المنســـوف : " وهـــو فـــي ثـــالث وســـتين ســـورة كقولـــه تعـــالى 
ــا َأْزَواًج

ـــت التــربص بعــد انقضــاء العــدة ،(102) وال  ،ونفقتهــا فــي مــال الــزوج ،حــوال كــامال ،فكانــت المــرأة إذا مــات زوجهــا لزمــ
َمَتاًعـا ِإلَـى اْلَحـْوِل َغْيـَر ِإْخـَراجٍ وهذا معنى قوله :  ،ميراث لها

َيَتَربَّْصـَن ِبَأْنُفِسـِهنَّ َأْرَبَعـَة َأْشـُهٍر : فنسـخ اهلل ذلـك بقولـــه (103)
َوَعْشًرا

وهنـاك مـن العلمـاء قـد أشـكلوا علـى مـن أكثـروا إيـراده مـن هـذا  (105)وهذا الناسخ مقدم فـي الـنظم علـــــى المنسـوف"( 104)
ن أكثـر النـاس مـن تعـداد  ،وهـو علـى الحقيقـة قليـل جـدا ،النوع قال السيوطي : " وهذا الضرب هو الذي فيـه الكتـب المؤلفـة وا 

 (106)فإن المحققين منهم كالقاضي الفاضل أبي بكر بن العربي بًين ذلك وأتقنه ". ،اآليات فيه
ولنأخذ مثاال على ما ذكره السيوطي قال: " والـذي أقولـه : إًن الـذي أورده المكثـرون أقسـام : قسـم لـيس مـن النسـخ فـي شـيء 

َألَـْيَس اللَّـُه بِـَأْحَكِم اْلَحـاِكِمينَ فـي مثـل قولـه تعـالى  000بوجه من الوجوه  وال له بهما عالقة ،وال من التخصيص
قيـل  ،(107)

ولـــيس كـــذلك ألنـــه تعـــالى أحكـــم  ، (108)َفـــاْقُتُلوا اْلُمْشـــِرِكيَن َحْيـــُث َوَجـــْدُتُموُهمْ أنهـــا ممـــا نســـخ بآيـــة الســـيف وهـــي قولـــه تعـــالى 
ن كان معناه األمر بالتفويض وترك المعاقبة " ،ال يقبل هذا الكالم النسخ،الحاكمين أبدا .أكد السيوطي على أن اآليات (109)وا 

وهـذا القسـم مـن النسـخ قيـل فيـه  (110)المنسوخة هي عشرون آية ال غيرها وقد نظمها في أبيـات مـن الشـعر ال مجـال لـذكرها 
 ثالثا:

أو إجمـــاع محقق قطعي كاشفا عن رأي المعصوم وقيل  نسخ الحكم الثابت في القرآن الكريم بالسنة القطعية أي المتواترة -أ 
ال فـال يلتـزم بالنسـخ. كآيـة االمتنـاع  (111)هذا القسم من النسخ ال إشكال فيه عقـال ونقـال فـإن ثبـت فـي مـورد فهـو المتبـع وا 

ريـث غيـر أنـه ( فظـاهر هـذه اآليـة ال تتنـافى وآيـة العـدة والموا240إلى الحـول فيمـا يخـص المتـوفى عنهـا زوجهـا )البقـرة/ 
جماع المسلمين.   استند في النسخ على السنة القطعية وا 

بحيـث تكـون الثانيـة نـاظرة إلـى مفـاد األولـى أي نـاظرة فـي طريقـة  ،أن ينسخ الحكم الثابت في القرآن الكـريم بآيـة ُأخـرى -ب 
 0ادلة كآية النجوى التي نسختها آية اإلشفاق في سورة المج ،عرضها وبيانها إلى الحكم المنسوف

نمـا يلـزم النسـخ  ،أن ينسخ الحكم الثابت في القـرآن الكـريم بآيـة ُأخـرى -ج  غيـر نـاظرة إلـى الحكـم المنسـوف وال مبينـة لرفعـه وا 
 ،14علــــى أســــاس التعــــارض بــــين االثنــــين فيلتــــزم بنســــخ اآليــــة المتقدمــــة زمانــــا باآليــــة المتــــأخرة كآيــــات الصــــفح)الجاثية /

 (109والبقرة/
 يتين حاصل وهذا ال يشمل التخصيص للعام أو التقيد للمطلق .فالتباين ما بين اآل

كـون الوقـوف  0إذن وجود النص الصريح واألثر القطعي المدعوم بإجماع القدامى شرط فـي هـذا النـوع مـن النسـخ 
 واآليــات القرآنيــة المثبتــة فــي المصــحف الشــريف لــم يكــن ترتيبهــا حســب ترتيــب ،علــى زمــان نــزول اآليــة فيــه مــن الصــعوبة

 (112).نزولها
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كـون ال يوجـد هنـاك تنـاٍف بـين اآليـات ألن اهلل تعـالى قـد نفـى هـذا التنـافي كمـا فـي  ،وقيل أن هذا القسم غير واقع فـي القـرآن
فقد وقع التوهم عند بعضـهم فـي   (113)َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرَآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلًفا َكِثيًرا قوله تعالى

نما هناك عدم فهم المعنى إي لم يتأملوا المعنـى لآليـة  وقوع التنافي بين الكثير من اآليات وفي الحقيقة لم يكن هناك تنافي وا 
 (114)حق التأمل. 

ء حديثــه وهنــاك بعــض العلمــاء تحــدثوا عــن أدوات النســخ مشــيرين إلــى إشــكاليات العلمــاء فــي ذلــك ذكــر الســيوطي أثنــا
َمـا َنْنَسـْخ ِمـْن َآَيـٍة َأْو ُنْنِسـَها َنـْأِت فقيـل : ال ينسـخ القـرآن إال بـالقرآن لقولـه تعـالى ،عن أدوات النسخ فقـال : "واختلـف العلمـاء

 وخيرا إال القرآن . ،قالوا وال يكون مثل القرآن  (115)ِبَخْيٍر ِمْنَها َأْو ِمْثِلَها ...
وجعــل منـه آيــة  (116) (ومـا ينطــق عـن الهـوى)ألنهــا أيضـا مــن عنـد اهلل : قـال تعــالى  ،: بـل ينســخ القـرآن بالسـنةوقيـل

 .الوصية
ن كانـــت باجتهـــاد ،: إذا كانـــت الســـنة بـــأمر اهلل تعـــالى مـــن طريـــق الـــوحي نســـختوالثالـــث ه ابـــن حبيـــب فـــال . حكـــا وا 

 .النيسابوري في تفسيره
اضــد لهــا وحيــث وقــع نســخ الســنة بــالقرآن فمعــه ُســًنة فمعهــا قــرآن ع ،وقــال الشــافعي: حيــث وقــع نســخ القــرآن بالســنة

 (  117)ليتبين توافق القرآن والسنة...". ،معاضدة له
ويذكر لنا الشيخ الطوسي رواية أخذها من تفسير البلخي مفادها: أنه في بداية األمر تهجم علـى األئمـة المعصـومين 

وأضـاف أن بعضـهم تجــاوز  ،ًوض إلـيهم نسـخ القـرآن وتـدبيرهبقولـه: أن األئمـة المنصـوص علـيهم بـزعمهم ُمفـ ()علـيهم السـالم
وختم البلخي كالمه بأنهم  -وقد تحدثنا عن البداء سابقا  -حتى خرج من الدين بقوله : أن النسخ قد يجوز على وجه البداء 

 0قوم تعجرفوا فزعموا أن ما نزل بالمدينة ناسخ لما نزل في مكة
ألنـه لـيس فـي  ،له فقال ما في معنـاه: أن كـالم البلخـي يعنـــي أصـحابنا األماميـةوقد رد عليه الشيخ الطوسي وفند أقوا

فإذا كان يعنيهم فكالمه باطل وكله كذب ؛ ألنه ال يجيزون النسخ  ،األمة من يقول بالنص على األئمة)عليهم السالم( سواهم
يقولــون : أن المتــأخر ينســخ المتقــدم إال  وكــذلك ال ،علــى أحــد مــن األئمــة )علــيهم الســالم(وال أحــد مــنهم يقــول بحــدوث العلــم

فـي مثـل أن يكـون هنـاك تضـاد وتنـافي ال يمكـن الجمـع بينهمـا وغيرهـا مـن ،بالشروط التـي يقولوهـا مـن أجـازوا النسـخ جمـيعهم
وقال السيد محمد صادق الصدر:أن النسخ محصور في النصــــوص الصـادرة عـن الرسـول الكريم)صـلى (118)الشروط األخرى

وآلــه وســلم(وليس النصــوص الصــادرة عــن األئمــة)عليهم الســالم(ألن عصــر التشــريع انتهــى بانتهــاء عصــر الرســول  اهلل عليــه
ن النصــوص الصــادرة عــن األئمــة المعصــومين)عليهم الســالم(هي بيانــا لمــا شــرعه  المصــطفى )صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( وا 

 (119)نبينا)صلى اهلل عليه وآله وسلم(من األحكام وما يتعلق بها.
 الحكمة من النسخ 

جـاءت كلهـا  ،فما صدر منه من أوامـر ونـواهي ،أن اهلل سبحانه وتعالى أراد من النظام السماوي الخالد إسعاد البشرية
 لمصلحة اإلنسان فالتغير والتبديل والنسخ كلها أصال في علمه المكنون .

وظــاهرة  ،ون النسـخ ظـاهرة ســماوية مـن جهـةفظـاهرة النسـخ المجتمعـات بحاجــة إليهـا وهـي توافــق مسـارها اليـومي ؛ كــ
 حضارية من جهة أخرى .

 وهو أدرى بمصالحها . ،فكون النسخ ظاهرة سماوية في كل تشريع ؛ ألن اهلل تعالى هو الذي خلق البشرية
أمــا كــون النســخ ظــاهرة حضــارية ؛ فألنــه يــنظم عالقــات أفــراد المجتمــع بعضــهم بــالبعض اآلخر.فحيــاة اإلنســان تبــدأ 

 ،وبعــض المــرات قــد ينحــرف بســب عوامــل معينــة ونتيجــة لمــؤثرات االنحــراف يبتعــد عــن الجــوهر األصــيل ،مــن الفطــرة بحالــة
فتصبح المادة والشهوات مسيطرة عليه وعلى تفكيره.فهذا االضطراب يستدعي ذلـك التشـريع بأقسـامه  ،مبتعدا عن القيم والمثل

 (120)وأطروحاته كلها.
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ولــم يكــد ُينكــر مــا لهــذه الظــاهرة ،النســخ ضــرورة واقعيــة تطلبهــا مصــلحة األمــة ذاتهــاقــال الشــيخ هــادي معرفــة : "إن 
ثــم قــال فــي 0ولــم يخــٍف علــى العلمــاء مــا لظــاهرة النســخ مــن حكمــة واقعيــة وحقيقــة ثابتــة ال محــيص عنهــا  ،الدينيــة مــن فائــدة

أنهــا منســوخة (121)تاعــا إلــى الحــول(معــرض كالمــه فــي آيــة االمتناع)والــذين يتوفــون مــنكم ويــذرون أزواجــا وصــية ألزواجهــم م
  (122.)َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َيَتَربَّْصَن ِبَأْنُفِسِهنَّ َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرانسختها آية  ،باإلجماع

ذالـــك أن  ،ة لمصـــلح العبــادويــرى الـــدكتور عبــد الكـــريم زيــدان أن "النســـخ وقــع فعـــال فــي الشـــريعة كمــا قلنـــا ؛ مراعــا
 ،المقصد األصلي من تشريع العباد : تحقيق مصالح العباد ...فإذا ُرئي أن المصلحة تقتضي في زمـان مـا تبـديل هـذا الحكـم

كما أن النسخ يتفق واألصـل المقـًدر فـي الشـريعة وهـو التـدرج فـي تشـريع األحكـام  ،كان هذا التبديل يتفق والقصد من التشريع
ثـم ُجعلـت خمـس صـلوات  ،وركعتـين فـي العشـي ،فمن ذلك : الصالة ُشـرعت أوال : ركعتـين فـي الغـداة ،ح العبادرعاية لمصال

 (123)واطمأنت بها ". ،بعد أن ترُوضت النفوس عليها،وبركعاتها المعروفة،في أوقاتها الحالية
ظهـار لفضـل اهلل  ،عـنهمفـالتخفيف علـى النـاس ؛ ترفيهـا ،أما الحكمة في نسخ الحكم األصعب بما هـو أسـهل منـه وا 

 وتحبيب لهم فيه وفي دينه .  ،وفي ذلك إغراء لهم على المبالغة في شكره وتمجيده ،ورحمته بهم
والمنـافق ،ليظهـر المـؤمن فيفـوز ،فـاالبتالء واالختبـار ،وأما الحكمة في نسخ الحكم بمساو له فـي صـعبته أو سـهولته

 .(124)فيهلك ليميز اهلل الخبيث من الطيب 
فـإذا حصـل نضـوج فـي التشـريع ونمـو إلـى مرتبـة الكمـال علـى  ،يرا نقول : حكمة النسخ تكمـن فـي مصـلحة العبـادوأخ

فالحكمــة مــن النســخ هــي  ،وفــق تطــور الشــريعة وتطــور حيــاة النــاس .اختبــار المســلم وبيــان امتثالــه ألوامــر اهلل تعــالى ونواهيــه
ذا كـان أخـف دائمـا فـي مصـلحة األمـة وســعادتها فـالحكم الناسـخ إذا كـان ففيـه ســهولة  فيـه مشــقة فثـواب مـن يعمـل بـه كثيــر وا 

 .ويسر على العباد
َودَّ َكِثيـٌر نأخذ آية واحدة ُأدعي نسخها ثم نقوم بذكر آراء العلمـاء ومناقشـاتهم ونتـرك التـرجيح للقـاري : قـال تعـالى 

اًرا َحَسـًدا ِمـْن ِعْنـِد َأْنُفِسـِهْم ِمـْن َبْعـِد َمـا َتَبـيََّن َلهُـُم اْلَحـقص فَـاْعُفوا َواْصـَفُحوا َحتَّـى ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو َيُردصوَنُكْم ِمـْن َبْعـِد ِإيَمـاِنُكْم ُكفَّـ
َيــْأِتَي اللَّــُه ِبــَأْمِرِه ِإنَّ اللَّــَه َعَلــى ُكــلِّ َشــْيٍء َقــِديرٌ 

بــأن هــذه اآليــة  (126). وقــد روي جماعــة مــن الصــحابة والتــابعين وغيــرهم (125)
َم اللَّــُه َوَرُســوُلُه بآيــة الســيف وهــي قولــه تعــالىمنســوخة  ُمــوَن َمــا َحــرَّ ــاْلَيْوِم اآْلَِخــِر َواَل ُيَحرِّ ــاِتُلوا الَّــِذيَن اَل ُيْؤِمُنــوَن ِباللَّــِه َواَل ِب َواَل َق

ُهــْم َصــاِغُرونَ َيــِديُنوَن ِديــَن اْلَحــقِّ ِمــَن الَّــِذيَن ُأوتُـــوا اْلِكتَــاَب َحتَّــى ُيْعطُــوا اْلِجْزَيــَة َعــْن َيـــٍد وَ 
فاآليــة األولــى تــأمر بـــالعفو  ،(127)

واآليــة الثانيــة تــأمر بقتــال أهــل الكتــاب ،والصــفح عــن أهــل الكتــاب مــع أنهــم يــوًدون مــن صــميم قلــوبهم أن يــروا المــؤمنين كفــارا
يـة السـيف آليـة ولمـا كانـت اآليـة الثانيـة متـأخرة عـن األولـى كـان االلتـزام بنسـخ آ ،حتى يعطـوا الجزيـة عـن يـد وهـم صـاغرون

 (128)سورة البقرة أمرا ال مناص منه.
وقال السيوطي في اإلتقان بعد أن ذكر ما كتبه الشوكاني عـن هـاتين اآليتـين: إن كالمـه فيـه نظـر منهـا : أن قولـه 

 ين: قدس .سره( القول بالنسخ هذا بمناقشت)وقد ناقش السيد الخوئي (129)مخصص لآلية ال ناسخ (تعالى)حتى ُيعطوا الجزية
ن كانـا ،األولى : ال يمكن القول بنسخ اآلية باآلية الثانية بعد أن كان الحكم في اآلية الُمًدعى نسخها له غاية ووقت نهمـا وا  وا 

مــذكورين علــى ســبيل اإلجمــال ال التعــين وهــذا يكفــي عــدم االلتـــزام بالنســخ فيهــا؛ وعلــل ذلــك أن النســخ ال يكــون فــي الحكـــم 
نمـا يكـون فـي الحكـم الـذي يكـون ظـاهره االسـتمرار والتأبيـد بحسـب إطـالق اللفـظ دون أن  ،وقتـهالمؤقت الذي يرتفـع بانتهـاء  وا 

يكون صريحا في ذلك . وعلى هذا األساس يكون دور اآلية الثانية هو بيـان الوقـت والغايـة للحكـم المـذكور فـي اآليـة األولـى 
 دون أن تكون ناسخة له . 

نمـا هـي تـأمر بقتـالهم  ،هـل الكتـاب بشـكل مطلـق حتـى تصـبح معارضـة لآليـة األولـىالثانيـة: أن آيـة السـيف ال تـأمر بقتـل أ وا 
 (130)عند عدم دفعهم للجزية. 

 (131)إنما يجوز قتالهم إذا توفرت ثالثة شروط وهي : 
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ِتُلوَنُكْم َواَل َتْعتَـُدوا ِإنَّ َوقَـاِتُلوا ِفـي َسـِبيِل اللَّـِه الَّـِذيَن ُيقَـامبادأة أهل الكتاب المسـلمين بالقتـال اسـتنادا إلـى قولـه تعـالى  .1
 (132) اللََّه اَل ُيِحبص اْلُمْعَتِدينَ 

... ... َواْلِفْتَنُة َأَشدص ِمَن اْلَقْتلِ محاولتهم فتنة المسلمين عن دينهم .2
(133) 

 امتناعهم عن إعطاء الجزية لآلية المتقدمة  .3
كمــا جــاء فــي اآليــة األولــى الُمــًدعي نســخها؛  ،عفــو عــنهمعــدا ذلــك ال يجــوز مقاتلــة أهــل الكتــاب إنمــا يكتفــي بالصــفح وال
 .ما أكده السيوطي كما ٌذِكر أعالهفتكون اآلية الثانية مقيدة إلطالق اآلية األولى ال ناسخة لها وهذا 

 وأخيرا نستنتج ما يلي: 
 النسخ : هو عبارة عن رفع الحكم الثابت النتهائه ضمن مدة وزمان محددين. -
 ع إال في آيات محدودة بحدود العشرين ونيف .إن النسخ لم يق -
 إن النسخ محصور فقط ـ وهو المجمع عليه ـ برفع الحكم مع بقاء التالوة . -
 .الكلية للشريعةإن اآليات المنسوخة تتضمن أحكاما جزئية بعيدة عن اآليات التي تتضمن القواعد  -
 يجب أن يكون النسخ آية بآية من كتاب اهلل تعالى فقط.  -
إن اآليــة الناســخة يجــب أن تكــون قــد جــاءت موجهــة لنســخ اآليــة المــراد نســخها.أما إذا كانــت اآليــة الالحقــة مخالفــة لآليــة  -

 الثانية؛ فال تعد ناسخة لها . 
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 .2/76مناهل العرفان / الزرقاني ،.ظ56
 .59نعام/. األ57
 .78 – 77 - 2/76مناهل العرفان / الزرقاني ،. ظ58
.النحـاس نقـال عـن علـوم القـرآن / غـانم 9ظ . الناسـخ والمنسـوف صو  360فهم القرآن / الحـارث المحاسـبي ص ،.ظ59

 ..96قدوري ص
 .47.الزمر /60
 .256.أوائل المقاالت /الشيخ المفيد ص61
 262.االقتصاد / الطوسي ص62
 2/179/ الطوسي .االحتجاج 63
 .193 - 191علوم القرآن / محمد باقر الحكيم ص،.ظ64
 .69.كمال الدين وتمام النعمة / الصدوق ص65
 .64. المائدة / 66
 .39. الرعد / 67
 .2/218تفسير العياشي/العياشي ،ظ ،و4/121.بحار األنوار/العالمة المجلسي 68
 .1/148.الكافي / الكليني 69
 .430.الغيبة / الطوسي ص70
 .316البيان / الخوئي ص،ظ،71
 الناسخ والمنســـــوف  ،وظ 323الحارث المحاسبي/ فهم القرآن ص ،.ظ72

. نقـال عـن علـوم القـرآن / غـانم قــدوري 56اإليضـاح لنسـخ القـرآن ومنسـوخه / مكــي طالـب ص ،و ظ 258النحـاس ص
 .96ص
 .317البيان / الخوئي ص،.ظ73
 ون .. المفردات / الراغب / كتاب الن74
 .1/158.اإلتقان / السيوطي 75
 .8/211السنن الكبرى/ البيهقي ،.ظ76
 . 2/111.مناهل العرفان/الزرقاني 78
 .7/174.صحيح البخاري/ البخاري 79
 .2/516.عدة األصول / الطوسي 80
 .217البيان / الخوئي ص،.ظ81
 .156تاريخ القرآن / د. محمد حسين علي الصغير ص،.ظ82
 . 2. النور/83
 .250 -249المناهج التفسيرية في علوم القرآن / جعفر السبحاني ص،.ظ84
 .2/133. البرهان / الزركشي 85
 .2/47المصدر نفسه ،.ظ86
 .265المباحث في علوم القرآن/ صبحي الصالح ص،.ظ87
 .205علوم القرآن / محمد باقر الحكيم ص ،. ظ88
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 .4/167.صحيح مسلم / مسلم 89
 .3/216جر العسقالني سبل السالم / ابن ح،.ظ90
 .47-2/46.البرهان / الزركشي 91
 9.الحجر /92
 .2/79أصول السرخسي / السرخسي ،.ظ93
 .1/13. التبيان / الطوسي 94
 .253المناهج التفسيرية / السبحاني ص،.ظ95
 .2/49.أصول  الفقه / الشيخ المظفر 96
 .12.المجادلة /97
 .13.المجادلة /98
 .157دراسات في علوم القرآن /د. محمود البستاني ص،وظ2/111مناهل العرفان / ،.ظ99

 .421 -420البيان / الخوئي ص ،وظ5/191فتح القدير/ للشوكاني ،وظ28/15تفسير الطبري /الطبري ،.ظ100
 415البيان / الخوئي ص ،.ظ101
 .234.القرة/102
 .240.القرة /103
 .134.البقرة / 104
 .2/45البرهان / الزركشي،.ظ105
 .2/54اإلتقان / السيوطي . 106
 .8.التين/ 107
 .5.التوبة/ 108
 .2/54.اإلتقان / السيوطي 109
 .59 -2/58المصدر نفسه ،.ظ110
 .318البيان / الخوئي ،.ظ111
 علوم القرآن / محمد باقر،وظ 1/438.ظ.تلخيص التمهيد / محمد معرفة112
 .196الحكيم ص     
 .82لنساء / 113
 .319ص البيان / الخوئي ،.ظ114
 .156.البقرة /115
 .3. النجم/ 116
 .3/52.اإلتقان / السيوطي 117
 .14 -13التبيان المقدمة / الطوسي ص،.ظ118
 .30تقريرات بحوث السيد محمد باقر الصدر /محمود الهاشمي ص،.ظ119
 .30النسخ بين المفسرين واألصوليين / د. عبد الرسول الغفاري ص،.ظ120
 .240.البقرة/121
 .234رة /البق122
 .289. الوجيز في أصول الفقه / عبد الكريم زيدان ص123
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 .2/92.مناهل العرفان / الزرقاني 124    
 .109.البقرة/125
 وظ تفسير مجمع البيان / الطبرسي  46نواسخ القرآن / ابن الجوزي ص،.ظ126
     1/347. 
 .29. التوبة /127
 .198علوم القرآن / محمد باقر الحكيم ص،.ظ128
 .2/61اإلتقان / السيوطي ،.ظ129
 .198علوم القرآن / محمد باقر الحكيم  ،وظ 320البيان / الخوئي ص،.ظ130
 .199.علوم القرآن / محمد باقر الحكيم ص131
 .190.البقرة /132
 .190. المصدر نفسه/133

 المصادر والمراجع 
ت ،محمـد سـالم هاشـم ط ،هــ( ض911ي)ت إلتقان في علوم القرآن/جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السـيوطا .1

 هـ .1380الناشر:فخر الدين ،:محمد أبو الفضل إبراهيم
هــــ( ت: محمـــد بـــاقر خرســـان مط:منشـــورات دار النعمـــان للطباعـــة 560االحتجـــاج / أحمـــد بـــن علـــي الطبرســـي )ت .2

 هـ.1268والنشر: العراق . النجف األشرف 
ـــن محمـــد اآلمـــدي)ت .3 ـــي ب دار الكتـــاب ،بيـــروت،2ط،ت:د.ســـيد الجميلـــي،هــــ(631األحكـــام فـــي أصـــول األحكـــام /عل

 م.1999-هـ 1406،العربي
 ،بيـروت ،هــ دار الكتـاب العلميـة1414 ،1ط،هــ(490أصول السرخسي/محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسـي)ت .4

 حيدر أباد الدكن بالهند. ،الناشر :لجنة إحياء المعارف النعمانية
الناشــر: مركــز انتشــارات دفتــر تبليغــات إســالمي ،هـــ1370 ،4ط،هـــ(1388أصــول الفقــه / محمــد رضــا المظفــر)ت .5

 قم.،حوزة علمية
الناشر  ،هـ( ت : الشيخ حسن سعيد460االقتصاد الهادئ إلى طريق الرشاد/ الشيخ محمد بن الحسن الطوسي )ت .6

 مطبعة : خيام قم. ،هـ1400-: مكتبة جامع جهلستون 
 ،مــــط: دار المفيــــد،هـــــ( ت: إبــــراهيم األنصــــاري413يــــد )تأوائــــل المقــــاالت / محمــــد بــــن محمــــد بــــن النعمــــان المف .7

 بيروت. ،الناشر: دار المفيد ،م1993-هـ 2،1414ط،بيروت
الناشـــر: دار  ،المحقق:أحمـــد حســـن فرحـــات 1ط،اإليضـــاح لناســـخ القـــرآن ومنســـوخه/ مكـــي بـــن أبـــي طالـــب القيســـي .8

 م.1986 -هـ 1406 ،المنارة
خـرج حديثـه وقـدم لـه: مصـطفى عبـد ،هــ(794عبـد اهلل الزركشـي)ت البرهـان فـي علـوم القـرآن/ بـدر الـدين محمـد بـن .9

 بيروت. ،م لبنان2005 -هـ 1425،دار الفكر للطباعة والنشر ،القادر عطا
الناشـــر مؤسســـة  ،م1986 -هــــ 2،1403ط،هــــ( مـــط: مؤسســـة الوفـــاء1111بحـــار األنـــوار/ محمـــد بـــاقر المجلســـي) .10

 بيروت. ،الوفاء
مــط:دار  ،ديــوان الوقــف الشــيعي -بــو القاســم الخــوئي الناشــر:مركز علــوم القــرآن البيــان فــي تفســير القــرآن/ الســيد أ .11

 م بغداد.2009 -هـ1430 ،الصنوبر
 بيروت. ،دار المؤرف العربي ،م1999 -هـ 1420،  تاريخ القرآن/د.محمد حسين علي الصغير/معاصر / .12
 عمان.،للنشردار وائل  ،م2006 ،1التبيان لرفع غموض القرآن/مصطفى إبراهيم الزلمي / ط .13
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 ،تحقيــــق : أحمــــد قصــــير حبيــــب العــــاملي ،هـــــ(460التبيــــان فــــي تفســــير القــــرآن / محمــــد بــــن الحســــن الطوســــي )ت .14
 الناشر: مكتب اإلعالم اإلسالمي. ،مط: مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي ،هـ1409

لميـــــة المكتبــــة الع ،هــــــ( تحقيق:هاشــــم الرســـــولي320تفســــير العياشــــي/ محمـــــد بــــن مســـــعود بــــن عيـــــاش الســــلمي)ت .15
 طهران د.ط.د.ت.،اإلسالمية

 ،م2003-ه1424 ،م( الناشــــر: مؤسســــة دار الكتــــاب اإلســــالمي1979التفســـير الكاشــــف/محمد جــــواد مغنيــــة )ت .16
 مكتبة الصدر. ،دار الكتاب العربي،المطبعة :مطبعة أسوة

 ،2ط ،صــدرالمجمــع العلمــي للســيد ال ،تقريــرات بحــوث الســيد محمــد بــاقر الصــدر/تعارض األدلــة/ محمــود الهاشــمي .17
 إيران ب.ت.

 هـ. 1415،مؤسسة النشر اإلسالمي،2تلخيص التمهيد/ محمد هادي معرفة/ط .18
هــ(ضبط وتخـريج وتوثيـق : صـدقي 308جامع البيان عن تأويل آي القرآن / أبو جعفر محمد بن جريـر الطبـري)ت .19

 الناشر: دار الفكر بيروت.  ،هـ مط: دار الفكر1415،ط،جميل العطار
المطبعـــة :دار إحيـــاء التـــراث العربـــي  ،هــــ(671قـــرآن /محمـــد بـــن أحمـــد األنصـــاري القرطبـــي )تالجـــامع ألحكـــام ال .20

 بيروت. ،الناشر:مؤسسة التاريخ العربي،هـ1405
مط: مؤسسـة النشـر اإلسـالمي . ،هـ1417 ،1ط،تحقيق: سيد علي الخراساني،الخالف / محمد بن الحسن الطوسي .21

 قم.،الناشر : مؤسسة النشر اإلسالمي
 قم.،المطبعة: البقيع ،م2007 -هـ 1427 ،1ط،في علوم القرآن الكريم/د. محمود البستانيدراسات  .22
المطبعــة والناشــر: شــركة مكتبــة ومطبــع: ،هـــ1379 ،4ط،هـــ(1182ســبل الســالم/ محمــد بــن إســماعيل الكحالنــي)ت .23

 مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر.
 المطبعة والناشر: دار الفكر بيروت.،ـ(ه458السنن الكبرى/ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي )ت .24
 المطبعة والناشر:دار الكتاب العربي بيروت. ،هـ(682الشرح الكبير / عبد الرحمن بن قدامة)ت .25
الناشــر : دار الفكــر ،هـــ1401،هـــ( مــط: دار الفكــر بيــروت256صــحيح البخــاري/ محمــد بــن إســماعيل البخــاري )ت .26

 بيروت.
 بيروت.،هـ( الناشر: دار الفكر العربي261ري)تصحيح مسلم /مسلم بن الحجاج النيسابو  .27
ـــــــــــن الحســـــــــــن الطوســـــــــــي)ت .28 ـــــــــــت للطباعـــــــــــة ،هــــــــــــ(460عـــــــــــدة األصـــــــــــول /محمـــــــــــد ب الناشـــــــــــر: مؤسســـــــــــة آل البي

 0تحقيق:محمد مهدي نجف ،هـ1089،والنشر
 بغداد.،الناشر :مكتبة اللغة العربية/ شارع المتنبي ،علوم القرآن/د. غانم حمدون حمد .29
ـــاقر ا .30 ـــراث الشـــهيد الحكـــيم2003لحكـــيم )تعلـــوم القـــرآن / محمـــد ب النجـــف ،5ط،مـــط: النخيـــل،م( الناشر:مؤسســـة ت

 م.2019األشرف 
الناشـــر: مؤسســـة ،هــــ1411 ،1ط،مطبعـــة: بهمـــن ،الغيبة/محمـــد بـــن الحســـن الطوســـي/تحقيق : عبـــد اهلل الطهرانـــي .31

 المعارف اإلسالمية .قم .
 والناشر: عالم الكتب. المطبعة ،هـ(1250فتح القدير / محمد بن علي بن محمد الشوكاني)ت .32
دار  ،الناشــر: دار الكنــدي ،هـــ1398 ،2ط،تحقيق:حســين القــوتلي ،فهــم القــرآن ومعانيــه/الحارث بــن أســد المحاســبي .33

 بيروت. ،الفكر
 م.1933 -هـ 1352 ،3ط ،هـ(المطبعة األميرية817القاموس المحيط / الفيروزآبادي)أبو طاهر مجد الدين()ت .34
 ،هــــــــ( تحقيـــــــق: علـــــــي أكبـــــــر غفـــــــاري382قـــــــوب بـــــــن إســـــــحاق الكلينـــــــي )تالكـــــــافي/ أبـــــــو جعفـــــــر محمـــــــد بـــــــن يع .35

 هـ.1388 ،3ط،الناشر :دار الكتب اإلسالمية ـ اخوندي،المطبعة:حيدري
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تحقيـق:علي أكبـر غفـاري  ،هــ(381كمال الدين وتمام النعمة / الصدوق محمد بن علي بن عبد الحسين القمـي)ت  .36
 قم،سة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسينهـ / الناشر : مؤس1405/ الطبعة : محرم الحرام 

 ت.،د،1ط ،بيروت ،دار صادر ،هـ(711لسان العرب / ابن منظور )محمد بن كرم()ت .37
 م.1977 ،دار العلم للماليين ،بيروت ،10المباحث في علوم القرآن / صبحي الصالح . ط .38
الناشـر:  ،تحقيـق: محمـد تقـي الكشـفي هــ(460المبسوط في فقه األمامية / محمد بن الحسن بـن علـي الطوسـي )ت .39

 طهران.،المطبعة: الحيدرية ،هـ1378،المكتبة المرتضوية
دار الكتـب  ،بيـروت ،1ط ،هــ(546المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز / ابن عطية أبو محمد عبد الحـق)ت  .40

 م.2001هــ 1422،العلمية
 ،بيـــروت ،المكتبـــة العلميـــة ،هــــ(707ن محمـــد( )تالفيـــومي )أحمـــد بـــ ،المصـــباح المنيـــر فـــي غريـــب الشـــرح الكبيـــر .41

 د.ط.د.ت.
دار  ،تحقيـــق: عبــــد الســــالم هــــارون،هـــــ(395معجـــم مقــــاييس اللغــــة / ابـــن  فــــارس )أحمــــد بــــن فـــارس بــــن زكريــــا( ) .42

 هـ.1404 ،1ط ،بيروت،الجبل
شـر: دار الكتـاب النا،المطبعة: دار الكتاب العربـي،تحقيق جماعة من العلماء ،هـ(620المغني / عبد اهلل بن قدامة) .43

 0بيروت ،العربي
 م.1998 -هـ 1418،دار المعرفة ،بيروت ،1ط ،المفردات في غريب القرآن/ الراغب األصفهاني أبو القاسم .44
ــــو القاســــم .45 ــــق : أحمــــد حســــن فرحــــات ،مقدمــــة جــــامع التفاســــير / الراغــــب األصــــفهاني أب ــــت ،1ط ،تحقي دار  ،الكوي

 م.1984هـ ـ1405،الدعوة
الناشــر مؤسســة  ،هـــ1422 ،المطبعــة: اعتمــاد ،2ط ،علــوم القــرآن/ الشــيخ جعفــر الســبحاني المنــاهج التفســيرية فــي .46

 قم. ،اإلمام الصادق
الطبع والنشر : دار إحيـاء  ،م1953هـ ـ 1273 ،3ط ،مناهل العرفان في علوم القرآن/ محمد عبد العظيم الزرقاني .47

 الكتب العربية.
تحقيــق: محمــد عبــد القــادر  ،هـــ(790م بــن موســى الشــاطبي)تالموافقــات فــي أصــول الشــريعة / أبــو إســحاق إبــراهي .48

 م.200 -هـ 1421المكتبة العصرية  ،بيروت ،1ط ،الفاضلي
 ،مطبعـة: مصـر ،الناشر : محمد أمـين الخـانجي،هـ(338الناسخ والمنسوف / أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس )ت .49

 م.1938،القاهرة
الناشــر: مركــز المصــطفى العــالمي  ،هـــ1431 ،1ط ،الغفــاري النســخ بــين المفســرين واألصــوليين / د.عبــد الرســول .50

 قم .،المطبعة : الزالل كوثر ،للترجمة والنشر
 بيروت. ،هـ( الناشر: دار الكتب العلمية597نواسخ القرآن  / جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي)ت .51
 م.1987 -هـ 1408 ،3ط،مصر ،دار الوفاء ،النسخ في القرآن الكريم/ د. مصطفى زيد .52
 دار النشر: مؤسسة قرطبة.  ،6ط،الوجيز في أصول الفقه /عبد الكريم زيدان .53

 
 
 
 
 


