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 قسم اللغة العربية وآدابها بالبويرة                                                     

 مادة علوم القرآن الكريم 

  عبد القادر تواتي: األستاذ
  2السنة األولى ليسانس، المجموعة 

  07: المحاضرة
  سياقات النص القرآني

  .أول ما نزل وآخر ما نزل، والناسخ والمنسوخ: السياق التراتبي -3 
  

  1أول ما نزل وآخر ما نزل: أوال
  

ترتيب نزولها بدءا من قوله  كل ما يتعلق بسور القرآن الكريم وآياته من حيث :السياق التراتبيالمراد ب: مقدمة
ولهذا السياق أهمية في  فهم القرآن . ﴿اقرأ باسم ربك﴾ سورة العلق إلى آخر آية نزلت على النبيتعالى 

نها في العناصر اآلتيةوتفسيره واستنباط أحكامه نبي.  
  2:أول ما نزل وآخر ما نزل بالنسبة لآليات -1
 بِاسمِ اقْرْأ﴿علماء أن أول ما نزل من القرآن هو بدايات سورة العلق المشهور عند ال :أول ما نزل من اآليات - أ

كبي راإل خَلَقَ خَلَقَ، الَّذاننْس نم ،لَقْأ عاقْر كبرو ،مي الَْأكْرالَّذ لَّمبِالْقَلَمِ، ع لَّماإل عانا نْسم لَم لَمعوالدليل  ﴾ي
 ،الفاتحة سورة :وقيلسورة المدثر،  نزل ما أول :وقيل«. واه البخاري عن عائشةعلى حديث بدء الوحي الذي ر

  . ﴾الرحيمِ الرحمنِ اللَّه بِسمِ﴿: وقيل
 ليس على عشرة أقوال هاختلف العلماء في تحديدأما آخر ما نزل من القرآن فقد : آخر ما نزل من اآليات -ب

 أخبر منهم كلا أن ويحتمل الظن، وغلبة االجتهاد من بضرب قالراو  وكل -- النبي إلى مرفوع شيء فيها
، كاملة نزلت سورة آخر أو خاص، تشريع في نزل ما آخر باعتبار ذلك قال أو الرسول، من سمعه ما آخر عن

  :وأشهر أقوالهم
أيها  يا﴿: لىتعا قوله بها والمراد" الربا آية نزلت آية آخر: "قال عباس ابن عن البخاري أخرج :الربا آية -

يننُوا الَّذاتَّقُوا آم وا اللَّهذَرا وم يقب نا مب278البقرة ﴾الر.  
 فيه تُرجعون يوما واتَّقُوا﴿: القرآن من نزل شيء آخر: "جبير بن وسعيد عباس ابن عن وغيره النسائي ىرو -

  .281البقرة  ﴾...ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمونِ اللَّه ِإلَى
: بها والمراد" الدينِ آية بالعرش عهدا القرآن أحدث أن بلغه أنه: "المسيب بن سعيد عن روِي لما الدينِ، آية -
  .282البقرة  .﴾...فَاكْتُبوه مسمى َأجٍل ِإلَى بِدينٍ تَداينْتُم ِإذَا آمنُوا الَّذين َأيها يا﴿
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 واتَّقُواْ﴿ فآية الربا، آية: المصحف في كترتيبها واحدة دفعة نزلت اآليات هذه بأن الثالث ياتالروا بين ويجمع
  .ال تنافرو صحيح، وذلك آخر، بأنه نزل ما بعض عن راوٍ كل فأخبر. واحدة قصة في ألنها الدينِ، فآية ﴾،يوما

 عن ذلك في والحاكم الترمذي رواه لما﴾ ...كمومنها ﴿اليوم أكملت لكم دين المائدة، سورة نزل ما آخر: وقيل -
  .أحكام فيها تنسخ فلم والحرام، الحالل في نزلت سورة آخر أنها المراد بأن وأجيب -- عائشة

 هذه أن على ذلك وحمل" 1 ﴾والْفَتْح اللَّه نَصر جاء ِإذَا﴿: نزلت سورة آخر:"قال عباس ابن عن مسلم وأخرج -
  .السور من نزل ما آخر أنها أو الصحابة، بعض فهم كما - - النبي بوفاة مشعرا نزل ما آخر السورة

  3:أول ما نزل وآخر ما نزل بالنسبة للسور -2
العلق، ن، المزمل، المدثر، اللهب، التكوير، األعلى، الليل، : أول ما نزل وآخر ما نزل من السور بمكة - أ
الصافات ثم ./ ..التين القارعة القيامة المرسالت البلد الحجرعبس ثم .../شرح، العاديات، التكاثر، النجمال

  . ...الزخرف الدخان الذاريات الكهف إبراهيم السجدة العنكبوت المؤمنون
البقرة األنفال آل عمران األحزاب الممتحنة النساء : أول ما نزل وآخر ما نزل من السور بالمدينة -ب

  .التحريم الجمعة المائدة التوبة النصر./قون المجادلة الحجراتمحمد الطالق الحشر النور المناف./الحديد
عليه في  هيإن ترتيب سور القرآن الكريم كما : لمصحف الشريفالترتيب الزمني لترتيب النزول أو  -3

أما الترتيب ، المصاحف العثمانية والنسخ المنقولة عنها اليوم هو ترتيب تالوة أجمع عليه الناس زمن عثمان 
  : ي للقرآن بحسب تاريخ نزوله فليس متفقا عليه، وال سبيل إليه إال بطريقتينالزمن

وتتبعوا مسيرة الوحي  الذين شاهدوا قرائن األحوال الصحابة أو النبي عنالرواية الصحيحة الثابتة  :األولى
جمع القرآن على  أنه عليورد عن «: قال ابن حجر ،ومن هذا القبيل مصحف اإلمام علي. من بدايته إلى نهايته

اختالف مصاحف  عن قال السيوطي في اإلتقان .ابن أبي داودأخرجه » .ترتيب النزول عقب موت النبي 
كان أوله اقرأ ثم المدثر ثم ن ثم  ؛بها على النزول وهو مصحف عليفمنهم من رتّ «:السلف في ترتيب السور

وإذا صحت هذه الرواية، فقد فاتنا تأريخ دقيق عن   4».المزمل ثم تبت ثم التكوير وهكذا إلى آخر المكي والمدني
  .وية قد شاهد عصر التنزيل وصاحب مسيرتهاالنزول يستند إلى أعظم ر

م إن كالثم . المكي والمدني خصائصو ومعرفة أسباب النزول عمال الفكرإباالستنباط االجتهادي  :الثانية
فتح الطريق أمام المستشرقين للخوض في هذه القرآن إلى مكي ومدني قد  المؤرخين عن مصحف علي وتقسيم

 Theodor(نولدكهتيودور و ،)William Muir(م مويرامحاولة وليك في محاولة لترتيب القرآن زمنياً التفصيالت

Nöldeke( ،شفاليفريدريش و)F.Schevally( ،بلو)R. Bell( ،رودويلجون ميدوز و)J. m. Roodwell( ،
في تأريخ  إال أن هؤالء جميعاً قد رفضوا األثر والروايات 5.مرهغيو )Regis Blachere(بالشيرريجيس و

خالفوا به مصدراً رئيساً من مصادر التعيين في ترتيب النزل، وذلك واقتصروا على االجتهاد الفردي، فالنزول 
  .عن طريق الجمع بين الروايات وغربلتها واألخذ بأوثقها
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  6 الناسخ والمنسوخ: ثانيا

  
: يقال ومنه: والتبديل والرفع نقلوال اإلزالة بمعنى يطلق: لغة والنسخ: والناسخ والمنسوخ تعريف النسخ -1

 كُنْتُم ما نَستَنْسخُ كُنَّا ِإنَّا﴿: القرآن وفي 7.فيه ما نقلت إذا: الكتاب نسختو. أزالته أي: الظل الشمس نسخت
لُونممتراخ عنه لتعارضهما واستحالة الجمع  شرعي بخطاب شرعي حكم رفع«: االصطالح في والنسخ﴾ تَع
، الالحقة اآليةالحكم الوارد في هو ف الناسخأما . الوارد في اآلية السابقة المرتفع الحكم هوفسوخ المنأما  8».بينهما
   .﴾استطعتم ما اهللا فاتقوا﴿ قولهوناسخه هو  ،منسوخ ﴾تقاته حق اهللا اتقوا﴿ :تعالى قولهمثل  وذلك

 عقلًا النسخ جواز لىإ -بعهخالفا ألبي مسلم األصفهاني ومن تا- العلماء جمهورذهب : أدلة وقوع النسخ -2
   9:منها ألدلة شرعا ووقوعه

 ما﴿: ولهوق .101: النحل .ل قالوا إنما أنت مفتر﴾علم بما ينزواهللا أ آية مكَان آيةً بدلْنَا وِإذَا﴿: تعالى هلوق -أ
  .106: البقرة ﴾مثْلها َأو منْها بِخَيرٍ نَْأت نُنْسها َأو آية من نَنْسخْ

 أعلم هوف وقت، في عنه بالنهي وينسخه وقت في يءبالش يأمر أن فله باألغراض، تُعلَّل ال اهللا أفعالوألن  - ب
   .وهو أعلم بما ينزل كما ورد في اآلية أعاله العباد بمصالح

 العتقاداتا وال يمس ،والنواهي األوامراألحكام الشرعية من  في إال يكون ال النسخو 10:ما يقع فيه النسخ -3
  .والمعامالت العبادات أصولو الخُلُقية اآلدابو
  11:نواعأ أربعة الناسخ والمنسوخ أقرآن هو أم سنّة علىطبيعة قسم العلماء النسخ باعتبار : النسخ نواعأ -4
 امثلً بالحول االعتداد فآية بالنسخ، القائلين عند ووقوعه جوازه على متفق القسم وهذا: بالقرآن القرآن نسخ - أ

  .النسخ أمثلة في سيأتي كما وعشرٍ، أشهر بأربعة االعتداد بآية نُسخَت
 يدل ما القرآن في وليس بالسنَّة، ثابتًا كان المقدس بيت إلى فالتوجه الجمهور، ويجيزه :بالقرآن السنَّة نسخ -ب

 ثابتًا كان عاشوراء يوم صوم ووجوب ﴾امِالْحر الْمسجِد شَطْر وجهك فَولِّ﴿: قوله في بالقرآن نُسخَ وقد عليه،
   .﴾فَلْيصمه الشَّهر منْكُم شَهِد فَمن﴿: بقوله ونُسخ بالسنَّة

مالك وأصحاب أبي وممن جوزه . وقد اختلف العلماء في جوازه ووقوعه من عدمه: بالسنَّة القرآن نسخ - ج
حتى الموت ن أمثلته نسخ عقوبة اإلمساك في البيوت ومحنيفة وجمهور المتكلمين من األشاعرة والمعتزلة 

   .بحديث الرجم كما سيأتي في أمثلة النسخ

                                                
  -173، ص2ومناهل العرفان، ج. - 55، ص2جواإلتقان،  .- 28، ص2البرهان، ج - 6
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة نسخ - 7
  .، مكتبة المعارف2000. 3مباحث في علوم القرآن، طمناع القطان،  - 8
  -135، ص2مناهل العرفان، ج - 9

  .154-152، ص2مناهل العرفان، ج - 10
  -169، ص2مناهل العرفان، ج - 11
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كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور أال «: كنسخ حرمة الزيارة بقوله عليه السالم: بالسنَّة السنَّة نسخ -د
  .ا الستكمال القسمة ال غيروهذا النوع خاص بالسنة وال عالقة له بالقرآن وإنما يذكرونه هن» .فزوروها

   12 :لى قسمينمه عوتقسم آيات القرآن من حيث النسخ وعد: وعدمه القرآن من حيث النسخآيات أقسام  -5
سواء كانت  وهي الغالبية الغالبة من القرآن الكريم. وهي التي لم تنسخ ولم يزل حكمها :اآليات المحكمة - أ

  .ناسخة لغيرها أم لم تكن
  .، وهي قليلة جدا مقارنة بالمحكمةسواء نسخت حكما وتالوة أم تالوة فقط أم حكما فقط: سوخةاآليات المن -ب
المنسوخ أهو الحكم فقط أم طبيعة باعتبار  القرآن فيالنسخ قسم العلماء  :أضرب النسخ في القرآن الكريم -6

   13:أضربثالثة على وة فقط أم هما معا التال
 فيه المؤلفون وذكر الكتب فيه ُألِّفتعليه جمهور العلماء و الذي هو النوع اوهذ :التالوة وبقاء الحكم نسخ - أ

 َأزواجاً ويذَرون منْكُم يتَوفَّون والَّذين﴿:قوله :في قوله تعالى بالحول العدة حكم نسخ: ومثاله. المتعددة اآليات
 ويذَرون منْكُم يتَوفَّون والَّذين﴿: بقوله نُسخت .240: البقرة ﴾ِإخْراجٍ غَير الْحوِل ِإلَى متَاعاً ِلَأزواجِهِم وصيةً
   .وتدوينها في المصحف تالوتها بقاء مع .234: البقرة﴾ وعشْراً َأشْهرٍ َأربعةَ بَِأنْفُسهِن يتَربصن َأزواجاً

 رضعات عشر: ُأنزل فيما كان«: قالت عائشة عن شيخانال رواه ما: ومثاله: معا والحكم التالوة نسخ -ب
 وهن: "وقولها ».القرآن من يقرأ مما وهن -- اهللا رسول فتوفي .معلومات بخمس فنسخن يحرمن، معلومات

 بأن وأجيب. العثماني المصحف في موجود غير فإنه كذلك، وليس التالوة، بقاء ظاهره" القرآن من يقرأ مما
 فتوفي - - اهللا رسول وفاة بعد إال الناس كل ذلك يبلغ ولم نُسخَت التالوة أن واألظهر .الوفاة قارب: المراد

 آحاد، أخبار فيه األخبار ألن القسم؛ هذا همإنكار قوم عن االنتصار" فيالباقالني  وحكى .يقرؤها الناس وبعض
  .ظنية ولكنها القطع، فيدت فيها حجة ال آحاد بأخبار ونسخه القرآن إنزال على القطع يجوز وال
 البتة فارجموهما زنيا إذا والشيخة الشيخ: "الرجم آية منها ةأمثل له ذكروا وقد: الحكم بقاء مع التالوة نسخ - ج

 قُتلوا الذين معونة بئر أصحاب قصة في أنس عن الصحيحين في روِي ما ومنها" حكيم عزيز واهللا اهللا، من نكالًا
 ربنا لقينا أنَّا قومنا عنا بلِّغوا أن: "رفع حتى قرأناه قرآن فيهم ونزل: أنس قال قاتليهم، على يدعو الرسول وقَنَتَ

 أخبار فيه األخبار ألن. النسخ من النوع هذا ينكر العلم أهل وبعض. تالوته نُسخَت ثم" وأرضانا عنا فرضي
 نقل إلى النسخ في يرجع إنما: "حصارال ابن قال. آحاد بأخبار ونسخه قرآن إنزال على القطع يجوز وال آحاد،

 التعارض وجود عند به يحكم وقد: قال كذا، نسخت كذا آية: يقول صحابي عن أو - - اهللا رسول عن صريح
 بل المفسرين، عوام قول على النسخ في يعتمد وال: قال والمتأخر، المتقدم ليعرف التاريخ علم مع به المقطوع

 تقرر حكم وإثبات حكم رفع يتضمن النسخ ألن بينة، معارضة وال صريح، نقل غير من المجتهدين اجتهاد وال
 فمن "نقيض طرفي بين هذا في والناس: قال واالجتهاد، الرأي دون والتاريخ النقل فيه والمعتمد - - عهده في

 خالف والصواب مجتهد، أو مفسر بقول فيه يكتفي متساهل ومن العدول، اآلحاد أخبار النسخ في يقبل ال: قائل
 نُسخ اآلية نُسخَت فإذا. الحكم على دليل اآلية ألن متالزمان؛ منها المستفاد والحكم اآلية إن: يقال وقد ".قولهما

                                                
  .  55، ص2السيوطي، اإلتقان، ج - 12
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 نسخ على دليلًا الشارع ينصب لم لو يسلم التالزم هذا بأن ذلك عن ويجاب .لَبس في الناس وقع وإال. حكمها
 فإن واستمراره الحكم إبقاء وعلى وحدها، التالوة نسخ على الدليل نصب وقد أما الحكم، إبقاء وعلى التالوة،
  .الحكم بقاء مع التالوة نسخ على يدل الذي الشرعي الدليل بهذا اللَّبس وينتفي باطلًا، يكون التالزم

  14:هي طرقثالثة  والمنسوخ الناسخ ولمعرفة: طريق معرفة الناسخ والمنسوخ -7
 قرآن فيهم ونزل: "معونة بئر أصحاب قصة في أنس قولك صحابي عن أو - - النبي عن الصريح النقل -أ

 رواه" "فزوروها أال القبور زيارة عن نهيتكم كنت: "حديثومثاله في نسخ السنة بالسنة  ".رفع حتى قرأناه
  ".الحاكم

  .منسوخ وهذا ناسخ هذا أن على األمة إجماع - ب
  .الخ....والمكي والمدني وأول ما نزل وآخر ما نزل المتأخر من المتقدمتاريخ النزول، و معرفة -ج

أفردوه بالتصانيف حاولوا فيها تتبع اآليات وقد اهتم العلماء بالناسخ والمنسوخ وجعلوه علما قائما بذاته و
وأبو جعفر النحاس، وابن شهاب الزهري وأبو عبيد القاسم بن سالم : فيهوممن ألّف المنسوخة وحصر عددها 

  . ، وتعد كتبهم مصدرا من مصادر هذا العلم، وابن العربي وغيرهماألندلسي وابن حزم
بين مكثر  اختلف العلماء في عدد اآليات واألحكام المنسوخة: وأسباب اختالفهم فيهاعدد اآليات المنسوخة  -8

نجد طولة التي تضمنت مئات األمثلة، ومقل، فبينما توسع بعضهم في القول بالنسخ حتى ألف فيه الكتب الم
 ال بعضها في خالف على منسوخة آية وعشرون إحدى فهذه«: آية فقط ثم قال 21في قد حصرها السيوطي 

  :هنا بعضها نذكر 15»غيرها في النسخ دعوى يصح
كبر من ع للناس وإثمهما أونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومناف﴿يسأل:قوله تعالى -أ

﴿إنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان : قوله تعالىب سختنٌ. 219ما﴾البقرةنفعه
  .90فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ المائدة

: بقوله تعالى بعدهانسخت . 12﴾ المجادلة...﴿إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة: قوله تعالى - ب
  . 13م صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب اهللا عليكم﴾ المجادلة﴿آشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواك

 نَفْساً اللَّه يكَلِّفُ ال﴿: بقوله نُسخت .284: البقرة ﴾اللَّه بِه يحاسبكُم تُخْفُوه َأو َأنْفُسكُم في ما تُبدوا وِإن﴿: قوله -ج
   .286: البقرة﴾وسعها ِإلَّا
 الْبيوت في فََأمسكُوهن شَهِدوا فَِإن منْكُم َأربعةً علَيهِن فَاستَشْهِدوا نساِئكُم من الْفَاحشَةَ ينيْأت والالَّتي﴿: قوله - د

﴾ عنْهما فََأعرِضوا وَأصلَحا تَابا نفَِإ فَآذُوهما منْكُم يْأتيانها واللَّذَانِ سبِيلًا لَهن اللَّه يجعَل َأو الْموتُ يتَوفَّاهن حتَّى
﴾ جلْدة ماَئةَ منْهما واحد كُلَّ فَاجلدوا والزاني الزانيةُ﴿: النور سورة في للبِكْر الجلد بآية نُسختا .16 ،15: النساء
 جلد بالثيب والثيب سنة، ونفي مائة جلد لبِكْربا البِكْر«: السنَّة في الوارد للثيب الرجمو للبِكْر وبالجلد .2:النور
  .الصامت بن عبادةعن  مسلم رواه »والرجم مائة

                                                
  -150، ص2مناهل العرفان، ج - 14
  . -60، ص2السيوطي، اإلتقان، ج - 15



6 
 

 عنْكُم اللَّه خَفَّفَ الْآن﴿: بقوله نُسخت .65: األنفال ﴾ماَئتَينِ يغْلبوا صابِرون عشْرون منْكُم يكُن ِإن﴿: قوله -هـ
ملعو َأن يكُمف فعاًض فَِإن كُني نْكُماَئةٌ مةٌ مابِروا صبغْلنِ ياَئتَي66: األنفال﴾م.  

 وجهك فَولِّ{: بقوله منسوخة.115: البقرةاهللا﴾ وجه فَثَم تُولُّوا فََأينَما والْمغْرِب الْمشْرِقُ وِللَّه﴿: تعالى قوله -و
شَطْر جِدسامِ الْمرنَّة في ثبت لما وذلك .144 :البقرة }الْحغير اُألولى إن وقيل .المقدس بيت استقبال من الس 

 في كما باق وحكمها ارواالضطر الخوف حال في وكذا الراحلة على السفر في التطوع صالة في ألنها منسوخة؛
  .الخمس الصلواتاإلقامة وفي  فيف الثانيةأما  الصحيحين،

: البقرة ﴾والَْأقْربِين ِللْواِلدينِ الْوصيةُ خَيراً تَرك ِإن الْموتُ َأحدكُم حضر ِإذَا معلَيكُ كُتب﴿: تعالى قوله - ز
 رواه 2"لوارث وصية فال حقه، حق ذي كل أعطى قد اهللا إن: "بحديث وقيل المواريث، بآية منسوخة قيل.180
  .صحيح حسن: وقال والترمذي، داود أبو
: لبقرة﴾افَلْيصمه الشَّهر منْكُم شَهِد فَمن﴿: بقوله نُسخت .184: البقرة ﴾فديةٌ يطيقُونَه الَّذين ىوعلَ﴿:قوله -ح

 طَعام فديةٌ يطيقُونَه الَّذين وعلَى﴿ نزلت لما: قال أنه األكوع بن سلمة حديث من الصحيحين في لما .185
 أنه عطاء عن البخاري روىولكن  .فنسختها بعدها التي اآلية نزلت حتى يفتدي، فطري أن أراد من كان ﴾مسكينٍ

 يصوما أن يستطيعان ال الكبيرة والمرأة الكبير للشيخ هي. بمنسوخة ليست: "يقول -- عباس ابن سمع
  .مسكينًا يوم كل فيطعمان

 الْمشْرِكين وقَاتلُوا﴿: بقوله نُسخت.217:البقرة﴾كَبِير فيه قتَاٌل ْلقُ فيه قتَاٍل الْحرامِ الشَّهرِ عنِ يسَألونَك﴿:قوله -ط
  .نسخ فال الحرم األشهر غير على بالقتال األمر عموم يحمل: وقيل .36:التوبة ﴾كَافَّةً يقَاتلُونَكُم كَما كَافَّةً

 .240: البقرة ﴾ِإخْراجٍ غَير الْحوِل ِإلَى متَاعاً ِلَأزواجِهِم وصيةً واجاًَأز ويذَرون منْكُم يتَوفَّون والَّذين﴿: قوله -ي
 :وقيل.234: البقرة﴾ وعشْراً َأشْهرٍ َأربعةَ بَِأنْفُسهِن يتَربصن َأزواجاً ويذَرون منْكُم يتَوفَّون والَّذين﴿: بقوله نُسخت

 وال العدة، لبيان فهي الثانية أما تتزوج، ولم تخرج لم إذا للزوجة الوصية مقام في ألنها محكمة؛ األولى اآلية إن
  .بينهما تنافي

 .المواريث بآية نُسخت .8:النساء﴾منْه فَارزقُوهم والْمساكين والْيتَامى الْقُربى ُأولُوا الْقسمةَ حضر وِإذَا﴿:قوله -ك
  .الندب على باق وحكمها منسوخة غير إنها -الصواب وهو-  :وقيل

: التوبة 4 ﴾الْمرضى علَى وال الضعفَاء علَى لَيس﴿: بقوله نُسخَت.41: التوبة ﴾وثقَاالً خفَافاً انْفروا﴿:قوله - ل
 مر وقد. النسخ ال التخصيص باب من إنه يلوق ..122: التوبة ﴾كَافَّةً ِلينْفروا الْمْؤمنُون كَان وما﴿: وبقوله...91
  .أخرى أمثلة ذكر

   16:أهمها ُأمورف المكثرين عند االشتباه منشأأما 
 الذين إال خسر لفي اإلنسان إن﴿ :تعالى كقوله؛ نسخًاوالبيان بعد اإلجمال  بعد التعميم التخصيص اعتبار - 1

 وغير ﴾بأمره اهللا يأتي حتى واصفحوا فاعفوا﴿. ﴾واآمن الذين إال...الغاوون يتبعهم والشعراء﴿: وقوله ﴾آمنوا
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 تنكحوا وال﴿ قوله ومنه .المنسوخ في أدخلها من أخطأ وقد .غاية أو باستثناء خصت التي اآليات من ذلك
   .به مخصوص هو وإنما ﴾الكتاب أوتوا الذين من والمحصنات﴿ بقوله نسخ نهإ قيل ﴾يؤمن حتى المشركات

 الدعوة مبدأ في الكفار أذى وتحمل الصبر على كالحث المنسوخ، من السبب زال ثم بلسب شُرِع ما اعتبار - 2
    }    x  y  z﴿ :أو آية السيف وهي قوله تعالى القتال بآيات منسوخ إنه قالوا والقلة، الضعف حين

|  }  ~  �  ¡  ¢   £  ¤  ¥  §¦  ¨  ©  ª  
«     ¬  ®  ¯  ±°  ²   ³  ´  µL في ما كل العربي ناب قال 5:التوبة 
 انسلخ فإذا﴿ وهي السيف بآية منسوخ فهو عنهم والكف واإلعراض والتولي الكفار عن الصفح من القرآن
 أن والحقيقة .أولها آخرها نسخ ثم ،آية وعشرين وأربعا مائة نسخت اآلية ﴾...المشركين فاقتلوا الحرم األشهر
 وجب والقوة الكثرة وجِدت وإذا. والقلة الضعف لةلحا ويكون كان - والتحمل الصبر وجوب وهو - األول
  .الثاني الحكم وهو بالقتال،والنفس  العقيدة عن الدفاع

 بأربع، الزوجات عدد كتحديد: نسخًا السابقة األمم شرائع من أو الجاهلية أمر من اإلسالم أبطله ما اعتبار - 3
 ومثل البخاري، ورواه عباس ابن قال كما فقط قصاصال إسرائيل بني عند كان وقد والدية، القصاص ومشروعية

  .األصلية للبراءة رفع هو وإنما نسخًا، ليس هذا
لمعرفة أول ما نزل وآخر ما نزل من ذكر العلماء عدة فوائد  :فوائد معرفة ّأول ما نزل وآخر ما نزل -9

  17:نهاالقرآن، م
 آية، آية الكتاب هذا الصحابة وعى فقد: آلياته طًاوضب له صيانة الكريم القرآن به حظي التي العناية بيان -أ

 المؤمنين تلقِّي القرآن من عليه ينزل ما - - اهللا رسول عن يتلقون كانوا حيث نزلت؟ وأين نزلت؟ متى فعرفوا
: والتبديل التغيير من القرآن سالمة ذلك أثر من وكان ومجدهم، عزهم ومصدر إيمانهم، ومبعث دينهم، ألصول

  .9: الحجر ﴾لَحافظُون لَه وِإنَّا الذِّكْر نَزلْنَا حننَ ِإنَّا﴿
 البشرية النفس عالجت الكريم القرآن آيات فإن: األصيل مصدره تاريخ في اإلسالمي التشريع أسرار إدراك - ب

 ألحكاما في بهم جتوتدر الكمال، سلم في بنفوسهم ترقى التي الحكيمة باألساليب الناس وأخذت. السماء بهداية
   .األقوم الطريق على مجتمعهم شئون وتنتظم الحق، على حياتهم منهج بها يستقيم التي

 عن إحداها في الحكم ويختلف واحد، موضوع في اآليات أو اآليتان ترد فقد: المنسوخ من الناسخ تمييز -ج
  .أولًا نزل ما لحكم ناسخًا اآخر نزل ما حكم كان آخرا نزل وما أولًَا نزل ما عرِفَ فإذا ،أو بتعارض األخرى

  18:م منهاكَحعدة فوائد و ذكر العلماء للنسخ :وأهمية معرفة الناسخ والمنسوخ النسخمن حكمة ال -10
 من العلم أهل عند كبيرة أهمية والمنسوخ الناسخ لمعرفة: معرفته شرط من شروط المفسر لئال تختلط األحكام -أ

 تختلط ال حتىذلك جعلوه شرطا من شروط الفقيه والمفسر والقاضي و قدو ،والمفسرين واألصوليين الفقهاء
 الناسخ منه يعرف أن بعد إال اهللا كتاب يفسر أن ألحد يجوز ال :األئمة قال«: قال السيوطي األحكام
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ن معرفة الناسخ والمنسوخ ركن عظيم في فهم اإلسالم وفي االهتداء إلى إ«: وقال الزرقاني  19».والمنسوخ
خصوصا إذا ما وجدت أدلة متعارضة ال يندفع التناقض بينها إال بمعرفة سابقها من الحقها  ؛حكامصحيح األ

ولهذا كان سلفنا الصالح يعنون بهذه الناحية يحذقونها ويلفتون أنظار الناس إليها  ؛وناسخها من منسوخها
ومن ﴿ :ر الحكمة في قوله تعالىفسأنه حتى لقد جاء في األثر أن ابن عباس رضي اهللا عنهما  ؛ويحملونهم عليها

بمعرفة ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحالله  ﴾يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا
ر رجل يذكّ :قالوا ؟ما هذا :ف الناس فقالوورد أن عليا كرم اهللا وجهه دخل المسجد فإذا رجل يخو .وحرامه

أتعرف الناسخ  :فأرسل إليه فقال !ولكنه يقول أنا فالن ابن فالن فاعرفونيليس برجل يذكر الناس  :فقال .الناس
 :فقال قاضوروي أنه كرم اهللا وجهه مر على  ».ر فيهفاخرج من مسجدنا وال تذكّ :قال !ال :قال  ؟من المنسوخ

ما دام يريد أنه عرض نفسه وعرض الناس للهالك  !هلكت وأهلكت :قال !ال :قال؟ أتعرف الناسخ من المنسوخ
  20».أنه ال يعرف الناسخ من المنسوخ

 زيادة ففيه أشقَّحكم  إلى كان إن النسخ ألن عليها؛ والتيسير لألمة الخير إرادةو العباد مصالح مراعاة - ب
 وعلما، رحمة شيء كل يسع وتعالى سبحانه المشرع أن شك الو .ويسر سهولة ففيه أخف إلى كان وإن الثواب،

 العباد لمصلحة مراعاة بآخر تشريع يرفع أن في غرابة فال ﴾يسَألُون وهم يفْعُل عما يسَأُل ال﴿ والنهي األمر وهللا
  .واآلخر باألول سابق علم عن
اإللمام بالناسخ «: قال الزرقاني :الناس حال وتطور الدعوة تطور حسب الكمال مرتبة إلى التشريع تطور -ج

لتشريع اإلسالمي ويطلع اإلنسان على حكمة اهللا في تربيته للخلق وسياسته كشف النقاب عن سير ايوالمنسوخ 
للبشر وابتالئه للناس مما يدل داللة واضحة على أن نفس محمد النبي األمي ال يمكن أن تكون المصدر لمثل هذا 

  21».القرآن وال المنبع لمثل هذا التشريع إنما هو تنزيل من حكيم حميد
 ،مناجاة النبي عند الصدقةنسخ ك العمل، قبل النسخ حكمة وتلك وعدمه باالمتثال تبارهواخ المكلَّف ابتالء - د

  .بامتثال أمره اهللا طاعة نية وعلى به، اإليمان على فيثاب
 يتلى كما القرآن أن: أحدهما: وجهين من والجواب التالوة؟ وبقاء الحكم رفع في الحكمة ما: يقال وقد -هـ

 .الحكمة لهذه التالوة فتُرِكت عليه، فيثاب تعالى اهللا كالم لكونه كذلك يتلى فإنه به، ملوالع منه، الحكم ليعرف
   .المشقة رفع في بالنعمة تذكيرا التالوة فُأبقيت ،للتخفيف يكون غالبا النسخ أن: وثانيهما
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