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 الرحيمالرحمـٰن بسم اهلل 
ـــحنمده ونستعينه ونستغفره ، ونع، إن احلمد هلل  من ، وذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ـ

،  إال اهلل وحده ال شريك له  إلـٰهيهده اهلل فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال 
 وأشهد أن حممداً عبُده ورسوُله.

 ﴾.متوتن إال وأنتم ُمسلُمون ذين آَمُنوا اتُقوا اهلَل َحق تـَُقاته والَأيها ال يَا﴿
ُهمَ ﴿ َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ا رَِجااًل َكِثريًا يَا َأيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا َربَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

 ﴾.َءلُوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً اسَ َوِنَساًء َواتَـُّقوا اللََّه الَِّذي تَ 
ُيصلح َلُكم َأعمالكم َويَغفر َلُكم ُذنُوَبُكم َوَمن ُيطع * يَا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وقولوا َقواًل َسديدًا ﴿

 :أما بعد. ﴾اهلل وَرُسوَلُه فـََقد َفاَز َفوزاً َعظيماً 
ئع مسألة مهمة ، وكثري من الناس ال يعلم احلكمة منها ، فأدى ذلك إىل أحد فإن مسألة نسخ الشرا

 النيب حممد )صلى اهلل عليه وسلم(أمرين: إما إنكار النسخ ، أو إثباته )أي اإليـمان به( مع وصف 
بأوصاف النقص ، وكال املسلكني خطأ ، والصواب هو املسلك الوسط ، والذي سنبينه يف هذه املقدمة 

 اهلل أن تكون نافعة واضحة ، فأقول: رة ، واليت أرجواملختص
ــاإلزالة ، يُقال َنسَ النسخ هو  ــ  ت الشمس الظِّل أي أزالته.خَ ــ

ــٍم واستبداله حبكم آخر. ووالنسخ يف املعىن الشرعي ه ـــْكــ  إزالة ُح
 آيات من القرآن الكرمي: مخس على ضوءمسألة النسخ ميكن فهمها و 

 46تعاىل يف سورة يونس ، آية  ول اهللهي ق اآلية األولى: 

 .﴾ذلك هو الفوز العظيم ال تبديل لكلمات اهللهلم البشرى يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ﴿
تتكلم هذه اآلية عن وعد اهلل للمؤمنني بدخول اجلنة ، فتنص على أن هلم البشرى يف الدنيا وهي الثناء 

ل م البشرى يف اآلخرة ، وهي بشارة املالئكة هلم بدخو مودة يف قلوب املؤمنني ، وكذلك هلـاحلسن وال
 اجلنة ، جعلنا اهلل من أهلها. 

ـــــوعد من اهلل بالبشارتني و  ــ . اهلل ، ألن وعد له وال يـ ـــغي ـــرهد  ــــب  ـــــال يستطيع أحد أن ي  هذا ال  حقٌّ

  27قوله تعاىل يف سورة الكهف ، اآلية:  هي الثانيةاآلية: 

 .﴾ولن جتد من دونه ملتحدا بدل لكلماتهال م  ما أوحي إليك من كتاب ربك واتل ﴿
ال أي ، ، فإنه الكتاب الذي ال مبدِّل لكلماته  اتل أيها الرسول ما أوحاه اهلل إليك من القرآنأي: 

دون ربك  ولن جتد من،  افال يستطيع أحد من الناس أن يبدهل،  زيلـــف وال م  حر  ر لها وال م  ــي  ـــغ  ــــم  
 .عوذ بهـــإليه ، وال معاًذا تَ  ملجًأ تلجأُ 
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  ال مبدل لكلماتهومتت كلمة ربك صدقا وعدال ﴿قوله تعاىل يف سورة األنعام  هي الثالثةاآلية 
 .﴾وهو السميع العليم

من  قُ دَ ، فال أصْ  صدًقا في األخبار ، وعدال في األحكامومتت كلمة ربك وهي القرآن ومعناها: 
ــ، وال أعدل من أوام اليت أودعها هذا الكتاب العزيزأخبار اهلل  ـــ ـــ َل ، مث قال ﴿ره ونواهيه ـ اَل ُمَبدِّ
فال يمكن تغييرها وال ،  ، وبغاية احلق ظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدقحفِ أن اهلل حيث ،  ِلَكِلَماِتِه﴾

 .فال يستطيع أحد أن يبدِّل كلماته الكاملةوعليه  ، نهااقتراح أحسن م
مث ختم اآلية بذكر صفتني عظيمتني من صفاته احلسىن وهي السَّمع والعلم ، فقال تعاىل ﴿وهو السميع 

 .، العليم بظواهر أمورهم وبواطنها السميع ملا يقول عبادهسبحانه هو العليم﴾ ، فبني اهلل أنه 

  ْلَنا آَيًة َمَكاَن آَيةٍ تعاىل ﴿ قولههي  الرابعةاآلية َا أَْنَت ُمْفََتٍ َبلْ  َواهللُ  َوِإَذا َبدَّ  َأْعَلُم ِبَا يـُنَـزُِّل َقالُوا ِإَّنَّ
 .َأْكثـَرُُهْم اَل يـَْعَلُموَن﴾

ــغــواهلل أعلم ِبا هو أصلح خللقه فيما يبدِّل ويُ  -آخر  اإذا نسخنا حكم آية فأبدلنا مكانه حكمأي:  ــيِّ ـ ر ــ
، تأمر بالشيء اليوم مث  ب على اهللكذِّ مُ و  مفَتٍ يا حممد إَّنا أنت ): املكذبون حملمد قال – من أحكامه

، أي ال يعلمون أن اآلية اليت  ﴾بل أكثرهم ال يعلمون﴿فردَّ اهلل عليهم بقوله ،  تنتقل إىل غريه بعد زمن(
 مت استبداهلا هي آية منسوخة بآية كرمية أخرى ، وهذا النسخ عن حكمة من اهلل عز وجل وليس عبثا.

ني يف صالهتم كانت يف أول اإلســــالم جتاه بيت املقدس يف فلسطني ، مث نسخ مثال ذلك أن قبلة املسلم
اهلل احلكم وأمر نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم بالتوجه إىل الكعبة الـُمشرَّفة اليت تقع يف مكة ، واليت 

ـــَولِّ وجهك شطر املسجد احل﴿بناها النيب إبراهيم )صلى اهلل عليه وسلم( ، قال تعاىل  ، أي الذي  ﴾رامَف
 يف مكة.

وليس للناس حق االعَتاض على اهلل فيما يأمر ، بل جيب عليهم السمع والطاعة ، فهو احلكيم اخلبري 
 ِبصاحل خلقه.

وهذا النسخ والتبديل يف األحكام قد يكون حلكمِة تعويد الناس على ترك أمر معني بشكل تدرجيي ، 
بـهم الرب الرحيم يف النهي حىت مَنعه هنائيا ، مث ملا  عليهم ، فتدرج األن تركه مفاجأة سيكون صعب

ــبُّل ذلك. ــَقـ  حصل املنع النهائي فإذا النفوس قد تقبلت وهتيأت للمنع فصار سهال عليها َت
وِمن ﴿ومن أمثلة ذلك: النهي عن شرب اخلمر ، فقد كان اخلمر يف أول اإلسالم حالال ، قال تعاىل 

 أي شرابا مسكرا. ﴾ورزقا حسنا راك  ـــــس  ن منه مثرات النخيل واألعناب تتخذو 
مث انتقل هبم الرب الرحيم إىل درجة النهي عن الصالة حال كون اإلنسان سكران ، فاضطُر املسلمون ملا 
نزلت هذه اآلية إىل عدم تناوله أثناء اليوم ، ألن الصلوات تتوزع أوقاهتا اخلمسة من الصباح إىل املساء ، 

واليت  –صالة العشاء  –شرهبا حىت يكون وقت الليل بعد أدائهم للصالة األخرية  روا إىل عدمفاضطُ 
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 سكارىيا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم ﴿تكون بعد غروب الشمس بساعة تقريبا ، قال تعاىل 
قوا باهلل ورسوله وعملوا بشرعه، أي:  ﴾حىت تعلموا ما تقولون الصالة وال  ، ال تقربوا يا أيها الذين صدَّ

ــيِّ ـــمَ ـحىت تُ  السُّْكرتقوموا إليها حال   افإن اإلنسان إذا كان سكران ،أثناء صالتكم  زوا وتعلموا ما تقولونـ
ْكر.فإنه   ال خيشع يف صالته هلل تعاىل ، بل قد يدعو على نفسه يف صالته بسبب السُّ

﴿أيها الذين آمنوا إَّنا اخلمر وامليسر تعاىل  مث بعدها بفَتة نزل حترمي اخلمر حترميا قطعيا هنائيا يف قوله
* إَّنا يريد الشيطان أن يوقع  لعلكم تفلحون فاجتنبوهواألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان 

 .﴾منتهونبينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر ويصدكم عن ذكر اهلل وعن الصالة فهل أنتم 
ــبَ ـــــهل على النفوس ، فأراقوا اخلمر يف شوارع املدينة ، طيِّ قبوله فلما نزل هذا التحرمي فإذا  بذلك  ةً ــ

 نفوسهم.
فاحلاصل أن نسَخ اآليات وتبديل ما فيها من أحكام بآيات أخرى إَّنا هو خري للعباد ، ألن اهلل ال 

ــُيــري العباد مشاهد رمحته ،  َما نَنَسْخ خرى ﴿قال سبحانه يف اآلية األيفعل ذلك إال عن حكمة ربانية ، ِل
اِمْن آَيٍة َأْو نُنِسَها  ا أ ْو ِمْثِله  ه  ْيٍر م نـْ  .﴾َقِدير   َشْيءٍ  ُكلِّ   َعَلى اللَّهَ  َأنَّ  تـَْعَلمْ  َألَْ  ن ْأِت ِبخ 

ــْسَأ يف اللغة العربية هو التأخري.  وقوله ﴿نُــنــِسها﴾ ، أي نؤخِّر نسخها إىل وقت معلوم ، ألن النَّ
نَْأِت ِبَرْيٍ ﴿ زيلها من قلوهبمأي يُــ،  ، وأنه ما ينسخ من آية ن حكمته يف النسخــع اهلل تعاىلفأخرب 

َها ألن فضله تعاىل ، صلحة أقل ملفدل على أن النسخ ال يكون ،  ﴾َأْو ِمْثِلَها﴿للناس أنفع أي  ﴾ِمنـْ
 التسهيل. عليها دينها غايةاهلل ل اليت سهَّ أمة اإلسالم ، ،  خصوصا على هذه األمة، يزداد 

مث قال اهلل بعد اآلية املتقدمة ﴿أل تعلم أن اهلل له ملك السماوات واألرض وما لكم من دون اهلل من 
املتصرف يف خلقه ِبا يشاء ، فله اخللق وحده أنه يف هذه اآلية الكرمية تعاىل بني اهلل ﴾ ، فويل وال نصري

ــل ما يشاء ، ويُ حِ ء ، فيُ حيكم يف عباده ِبا يشاو خلقهم كما يشاء ،  فقدواألمر ،  م ما يشاء ، رِّ ــحَ ـ
ــويُ  سأل عما وال يُ ، ب حلكمه عقِّ ال مُ ، ر ما يشاء ، وهو الذي حيكم ما يريد حظُ ــبيح ما يشاء ، ويَ ـ

بالنسخ ، فيأمر بالشيء ملا فيه من املصلحة اليت يعلمها له وخيترب عباده وطاعتهم ، سألون يفعل وهم يُ 
وقد كان هذا يف وقت نزول القرآن ، أما اآلن فقد توقف التشريع ، ما يعلمه تعاىل ـنه لِ تعاىل ، مث ينهى ع

له يف تصديق ما و فالطاعة كل الطاعة يف امتثال أمره واتباع رسبوفاة النيب حممد )صلى اهلل عليه وسلم( ، 
 عنه. هنىوترك ما به ، وامتثال ما أمر به ، أخرب 

حابه بالشيء مث ينهاهم ـفقالوا: )إن حممدا يأمر أص القرآنللطعن يف وقد استغل اليهود مسألة النسخ 
من عنده وتأليفه( ، هكذا قالوا ، فأنكروا النسخ ، مث زعموا أنه ال جيوز ، عنه ، فما كان هذا القرآن إال 

فإن التوراة اليت نزلت على موسى فيها نسخ لشرائع من قبله ، مع أنه مذكور عندهم يف التوراة ، 
 كفر وهوى حمض. لنسخ معاندة و كارهم لفإن
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 ميُْحو ، وهي قوله تعاىل ﴿ فإذا تبين هذا اتضح لنا معنى اآلية الخامسة في آخر سورة الرعد
ميحو اهلل ما يشاء من األحكام ، ويـُْبقي ما ، ومعناها:  اهللُ َما َيَشاءُ َويـُْثِبُت َوِعْنَدُه َأمُّ الِكَتاِب﴾

الذي كتب اهلل فيه مقادير   ، وهو اللوح احملفوظ وعنده أمُّ الكتاب،  يشاء منها حلكمة يعلمها
 كل شيء.

الضياع حفظ أمران ال ثالث هلما ، ومها ـحفوظ ، ألن ضد الـواتضح لنا أيضا أن هذا القرآن م
، وأما تغيري األحكام من حتليل إىل تـحرمي ، ومن حترمي إىل حتليل ، مع بقاء النص كما هو  والتحريف

اآلية الناسخة  ظَ فِ حَ  ادة وال نقص ؛ فهذا فال ينايف كون القرآن حمفوظا ، بل يدل على حفظه ، إذْ بال زي
واآلية املنسوخة ، وإَّنا الذي ينايف احلفظ ضياع بعضه ، أو حتريف بعض آياته ، فلما ل حيصل شيء من 

الوعد  وهوم إىل يوم القيامة ، ق وعد اهلل جلميع عباده حبفظ القرآن ليكون كتاب اهلداية هلعلمنا حتقُّ  هذا
 .﴾إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون﴿ذكور يف قوله تعاىل امل

فيه مواعظ و اإلجنيل يف احلقيقة متمم للتوراة ، ومن باب االستطراد يف الكالم فال بد أن نعلم أن 
اة ، فالعمدة هو التوراة يف وترقيقات وقليل من التحليل والتحرمي ، وهو يف احلقيقة كالـمتمم لشريعة التور 

 شريعة بين إسرائيل هو التوراة ، واإلجنيل متمم له.
من  سبقهما واملهيمن على كل احلاكم واملرجع اهلل بالقرآن  ، فصار القرآن هو  ماالتوراة واإلجنيل نسخهو 

ن الكتاب ومهيمنا وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا ملا بني يديه م﴿الكتب كما قال اهلل تعاىل لنبيه يف القرآن 
 .عليه

سأعبد اهلل على شريعة )وهبذا نعلم أن اإلسالم نسخ مجيع األديان السابقة ، فال يصح إلنسان أن يقول 
والسبب أن اهلل أو )سأعبد اهلل على شريعة عيسى( ، أو )سأعبد اهلل على شريعة داود( ، ،  ( مثالموسى

ألن اهلل هو احلاكم اآلمر الذي  له الـحق يف ذلك ، بشريعة اإلسالم ، واهلل تلك الشرائعونسخ استبدل 
يعلم ما يصلح للناس يف كل زمان ومكان من الشرائع ، وهو احلكيم اخلبري ِبصاحل خلقه ، فهو يشرع ما 

 .شرع شرعه أو شرع نسخه، وليس لنا االعَتاض على  شاء من الشرائع

، بل تغريت وتبدلت ، فالذي يريد أن يضاف إىل ذلك أن الشرائع السابقة ليست حمفوظة كما هي 
يتمسك هبا فإنه يقال له إن تلك الشرائع ال متثل الشرائع اليت جاء هبا أولئك األنبياء ، فاإلجنيل مثال 
املتوافر اآلن بأيدي النصارى )املسيحيني( ليس هو اإلجنيل الذي كان بيد املسيح ، فاإلجنيل األصلي 

ليس له وجود اآلن ، بل قد َحــلَّ عيسى ابن مرمي واحلواريني سيح املبيد الذي كان « الكتاب املقدس»
فيكون ،  رسالة كتبها أربعة أشخاص )مىت ، مرقس ، لوقا ، يوحنا( وثالثة وعشرين  أربعة أناجيلمكانه 

ــَبــل أشخاص ل يلتقوا باملسيح ول يروه  اجملموع سبعة وعشرين سفرا ، وهذه األسفار متت كتابتها من ِق
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ال يطابق واحد منها اآلخر وال يف ظة واحدة ، بل كتبوها بعد رفعه إىل السماء ، وهي يف مضموهنا حل
، وبينها من التناقض واالختالف الشيء الكثري ، وبناء عليه فهي كالم بشري  اواحد يف املئة من حمتواه

 إجنيال.وليس كالم الرب ، مسعوه كابرا عن كابر ودونوه يف الكتب واألسفار ، ومسوها 

 

 .، وصلى اهلل على نبينا حممد ، وعلى مجيع األنبياء واملرسلني واهلل أعلم

 هجري 1435من شهر شعبان ، لعام  15ماجد بن سليمان ، يف 

 ميالدي 13/6/2014املوافق 

www.saaid.net/The.clear.religion 

 
 

http://www.saaid.net/The.clear.religion
http://www.saaid.net/The.clear.religion

