
 

 

 في إنكاري النسي في القرآيي

 

 

 .القرآن فً ٌكون ال النسخ: إبراهٌم عدنان المعتزلً قال

 

 

 :ٌلً بما علٌه ٌجاب

 

 :النسخ معنى : أوًال 

 

 .والنقل واإلزالة الرفع: لغة النسخ

 

 .متأخر ورعً بحكم متقدم ورعً حكم رفع هو: وورعاًا 

 

 :النسخ وقوع على اإلجماع : ثانثًال 

 .والسنة القرآن فً النسخ وقوع على اإلسالم أهل أجمع

 



 أن تعلم ألم مثلها أو منها بخٌر نأت ننسها أو ءاٌة من ننسخ ما) : تعالى قال

 .( قدٌر وًء كل على هللا

 

 ما(  ءاٌة من ننسخ ما )عنه هللا رضً عباس ابن عن :طلحة أبً ابن قال

 .آٌة من نبدل

 .آٌة من نمح ما: أي(  ءاٌة من ننسخ ما:) مجاهد عن جرٌج وابن

 خطها نثبت: قال ( ءاٌة من ننسخ ما ) مجاهد عن :نجٌح أبً ابن وقال

 .مسعود بن عبدهللا أصحاب عن به حّدث.حكمها ونبدل

 .(١٨١-تفسٌره فً كثٌر ابن ذكره)

 

 نسخ جواز فً خالف ال(: ٢/٣٢) البرهان فً :الزركوً اإلمام قال

 اهـ.بالكتاب الكتاب

 

 جوازه على الورائع أهل(: ٢٦١) التحرٌر فً :المرداوي العالمة قال

 فً مسلم وأبو الجواز فً الٌهود أكثر وخالف ورعاًا  ووقوعه عقالًا 

 اهـ.الوقوع

 

 مما النسخ(: ٢/٨٩) القرآن علوم فً اإلتقان فً :السٌوطً الحافظ قال

 على المسلمون أجمع وقد ، التٌسٌر منها لحكم األمة هذه به هللا خص

. له ٌبدو ثم الرأي ٌرى كالذي بداء أنه منهم ظناًا  الٌهود وأنكره ، جوازه

 ، وعكسه اإلماتة بعد كاإلحٌاء ، الحكم مدة بٌان ألنه ؛ باطل وهو

 ٌكون ال وذلك ، وعكسه الغنى بعد والفقر ، وعكسه الصحة بعد والمرض

 اهـ.والنهً األمر فكذا ، بداء

 



 :النسخ أنكر من : ثا ثًال 

 

 األصفهانً بحر بن محمد مسلم أبو وتابعهم الٌهود سوى النسخ ٌنكر لم

 .المعتزلً إبراهٌم عدنان وتابعه المعتزلً

 النسخ من التوارة فً جاء بما محجوجون فالٌهود ، محجوج وكلهم

 .النسخ جواز على باإلجماع محجوجون وعدنان واألصفهانً

 

 المنتمٌن من طوائف أنكرت(: ٢/٤٥)تفسٌره فً القرطبً اإلمام قال

 السابق السلف بإجماع محجوجون وهم النسخ جواز المتأخرٌن لإلسالم

 وهم الٌهود من طوائف أٌضاًا  وأنكرته ، الورٌعة فً وقوعه على

 علٌه لنوح قال تعالى هللا أن بزعمهم توراتهم فً جاء بما محجوجون

 ولذرٌتك لك مأكالًا  دابة كل جعلت قد إنً: السفٌنة من خروجه عند السالم

 على حّرم قد ثم ، تأكلوه فال الدم خال ما العوب كنبات لكم ذلك وأطلقت

 آدم كان وبما ، الحٌوانات من كثٌراًا  إسرائٌل بنً وعلى السالم علٌه موسى

 علٌه موسى على ذلك هللا حرم وقد األخت من األخ ٌزوج السالم علٌه

 قال ثم ابنه بذبح أمر السالم علٌه الخلٌل إبراهٌم وبأن ، غٌره وعلى السالم

 اهـ.تذبحه ال:له

 

 :بدل غٌر وإلى ، بدل إلى النسخ ٌكون : رابثًال 

 .بدل غٌر إلى وٌكون بدل إلى ٌكون النسخ

 :بدل إلى النسخ مثال-

 



 تقلب نرى قد ):تعالى قال ، الصالة فً مكة إلى المقدس بٌت استقبال نسخ

ها قبلة فلنولٌنك السماء فً وجهك ـٰ  الحرامـ المسجد وطر وجهك فول ترضى

 .( وطره وجوهكم فولوا كنتمـ ما وحٌث

 

 :بدل غٌر إلى النسخ مثال-

 

 ٌناجٌه أن أراد لمن والسالم الصالة علٌه النبً ٌدي بٌن الصدقة تقدٌم نسخ

أٌها) :تعالى قال ، سراًا  ٌحدثه أي ـٰ جٌتم إذا ءامنوا الذٌن ٌ ـٰ  فقدموا الرسول ن

كم ٌدى بٌن ـٰ  ٌدى بٌن تقدموا أن ءأوفقتم) تعالى بقوله نسخت(  صدقة نجوى

كم ـٰ ت نجوى ـٰ  وءاتوا الصلٰوة فأقٌموا علٌكم هللا وتاب تفعلوا لمـ فإذ صدق

 .( الزكٰوة

 

 :هللا كتاب فً النسخ أقسام : ثامثًال 

 :أقسام ثالثة إلى هللا كتاب فً النسخ ٌنقسم

 

 .لفظه وبقً حكمه نسخ ما: األول

برون عورون منكم ٌكن إن)  مثاله  مائة منكم ٌكن وإن مائتٌن ٌغلبوا صـٰ

 .( ٌفقهون ال قوم بأنهمـ كفروا الذٌن من ألفاًا  ٌغلبوا

 

ن) تعالى قوله نسخها ـٰ  منكم ٌكن فإن ضعفاًا  فٌكم أن وعلم عنكم هللا خفف الئ

 .( ألفٌن ٌغلبوا ألف منكم ٌكن وإن مائتٌن ٌغلبوا صابرة مائة

 

 



 .حكمه وبقً لفظه نسخ ما: الثانً

 أن خوٌت لقد: عنه هللا رضً الخطاب بن عمر قال ، الرجم آٌة: مثاله

 وقد ، هللا كتاب فً الرجم أجد ما: قائل ٌقول حتى زمان بالناس ٌطول

 رواه(  هللا من نكاالًا  البتة فارجموهما زنٌا إذا والوٌخة والوٌخ : )قرأتها

 .األلبانً وصححه( ٢٥٥٣) ماجه ابن

 

 .وحكمه لفظه نسخ ما: الثالث

 

 عور القرآن من أنزل فٌما كان: ) عنها هللا رضً عائوة قالت: مثاله

 .(١٤٥٢) مسلم رواه(  ٌحرمن معلومات رضعات

 

 

:يكتبه

 باي محبي اببايي

 هـ1436/جحكدىي الول/12


