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 مقالة علمية
 اإلمام البيضاوى وآراءه حول النسخ

 "دراسة حتليلية على كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل"
 

 ملخص البحث
معرفة النسخ واملنسوخ أمهية كبرية والعلم به عظيم الشأن عند أهل العلم من الفقهاء واألصولني 

ا كان سلفنا الصاحلون يرى أن معرفة الناسخ واملنسوخ شرطا يف أهلية املفسر للتفسري أمههواملفسرين. من 
وقد قال علي بن ايب طالب لقاض: أتعرف الناسخ  واحملدث للتحديث واإلجتهاد للفقه والفتوى.

لفقهاء فالناسخ واملنسوخ ينري طريق أمام املفسر وا  (1)هلكَت.وأواملنسوخ؟ قال : اهلل أعلم، قال : هلكَت 
 ىف استخراج األحكام،

 ضايا املهمة اليت كانت وال يزال مثار جدال وخالف بني العلماء املسلمنيقمن الواملنسوخ النسخ 

من املتقدمني واملتأخرين. كما أهنا كانت وال تزال داعية للخالف بني املسلمني وغريهم من اليهود 
أعداء اإلسالم كاملالحدة واملستشرقني واملنصرين قد والنصارى ما بني مؤيد ومنكر جلواز وقوع النسخ. فإن 

اختذوا من النسخ أسلحة مسمومة طعنوا هبايف صدر الدين احلنيف، ونشروا شبهاهتم حىت سحروا عقول 
. لذلك  اهتموا وجود التعارض ىف القرآن  أو بعض املنتسبني إىل العلم من املسلمني فجحدوا وقوع النسخ

ث صنفوا فيه كتبا مستقال أو جعلوه بابا ىف كتبه فمنهم قتادة بن دعامة كان العلماء اهتموا به حي
 السدوسي، أبو عبد القاسم بن سالم  وكذلك اإلمام القاضي ناصر الدين البيضاوي.

كتب الباحث هذه الرسالة حتت العنوان " اإلمام البيضاوي وآراءه حول النسخ دراسة حتليلية على  
النسخ واآليات الىت ادعى سالة عن قضية ر هذه ال " سوف نبحث ىف-التأويل أنوار التنزيل وأسرار –كتاب 
 وخاصة عن رأي اإلمام البيضاوي مبطالعة على تفسريه العظيم املسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل. نسخها
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ABSTRACT 
 

 

Understanding the naskh wal mansukh (abrogating and abrogated) plays a great role 
in understanding the Holy Qur'an. This knowledge will be beneficial for scholars of fiqh, usul 
and tafsir. Because of its importance, the al-salaf al-ṣāliḥ considered that understanding 
nasakh and manshukh is a requirement for the mufassir in interpreting the Qur'an, and for 
the muhaddiths in a hadith narrated and for the fuquha ' in conducting ijtihad and issuing a 
fatwa. Jalaluddin Suyuti writes in al-Itqan that a person once claimed before Ali bin Abu Talib 
that he had acquired good command on the knowledge of the Koran. Ali asked him, “Can you 
distinguish naskh from mansukh?” The man replying that he did not know the difference, Ali 
advised the man that he had endangered not only his own soul, but the souls of his listeners. 
Hence, it is clear that nask wal masukh lights the way for the mufassir in interpreting the 
Qur'an and for the fuquha ' in conducting ijtihad before issuing a fatwa 
 Naskh wal mansukh is a very important discussion that has always been a debate 
among scholars of the antiquity to the present. It also create contentious relationship 
between the Muslims and the non Muslims like Jews and Christians about what is allowed 
and what is not. Indeed, the enemies of Islam like the Orientalists and missionaries have 
made Naskh wal mansukh as a weapon to weaken Islam. They trick some of muslim scholars 
into believeing that there is no Naskh wal Mansukh; hence it creates assumption that there 
are contradictions in the Qur'an. In accordance to that fact, some scholars give very serious 
attention regarding Naskh wal Mansukh, and have written a book specifically on that subject, 
or make a certain chapter on that subject in his works. Among these scholars are Qatada bin 
Da'amah Assudusi, Abu Abdul Qasim ibn Sallam and Imam Nashirudin al- Baidowi.  
 This thesis discusses the opinions of some prominent sholars regarding the Naskh 
wal Mansukh in the Quran. Most parts of this work highlights the work of Imam Nashirudin 
Al-Baidowi titled “Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil". Nashirudin Al-Baidowi is well known as 
the scholar of ushul fiqh and mufassir. 
 
Key Word: Nasakh - mansukh- Baidowi-Anwaruttanzil wa asrar alta’wil. 
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Abstrak 

 
Mengetahui Nasakh dan Mansukh memiliki peranan yang besar –dalam memahami 

Al-qur’an-. dan mengetahuinya merupakan ilmu yang sangat mulia bagi ulama’ fikih, Ushul 

fikih dan tafsir. Karena kedudukannya yang sangat penting, para salaf shaleh berpendapat 

bahwa mengetahui nasakh dan manshukh merupakan syarat muthlak bagi mufassir dalam 

menafsirkan (Al-Qur’an), bagi Muhadist  dalam meriwayatkan hadist dan bagi  fuquha’ 

dalam berijtihad dan berfatwa. Pada suatu riwayat Ali bin Abi Thalib berkata kepada Hakim: 

apakah engkau mengetahui nasikh mansukh? Hakim berkata: Allah Mengetahuinya. Ia 

berkata: Kamu celaka dan mencelakan. Nasikh manshukh merupakan penerang jalan bagi 

para mufassir dan para fuqaha’ dalam berijtihad untuk menghasilkan hukum. 

Nasakh mansukh merupakan pembahasan yang sangat penting yang senantiasa 

menjadi perdebatan antara ulama dari jaman dahulu sampai sekarang. Begitu juga selalu 

mengundang perdebatan antara kaum muslimin dengan non muslim seperti yahudi dan 

nasrani mengenai boleh dan tidaknya. Sesungguhnya para musuh islam seperti orientalis dan 

misionaris telah menjadikan nasakh sebagai senjata untuk melemahkan agama Islam dan 

mengelabui pemikiran sebagian pemikir muslim sehingga beranggapan tidak adanya nasakh  
atau adanya kontradiksi ayat-ayat dalam Al-Qur’an. Oleh Karena itu para ulama memberi 

perhatian yang sangat serius mengenai nasakh mansukh dan telah menulis buku secara 

khusus atau menjadikan bab tertentu dalam karya-karyanya, seperti Qatadah bin Da’amah 

Assudusi, Abu abdul Qasim bin Sallam dan begitu juga Imam Nashirudin al-Baidowi.  

tesis ini bertema “ Imam Baidowi wa Ara’uhu Haula An-nash – Dirasah Tahliliyah 

ala kitab – Anwaruttanzil wa asrarut ta’wil-“. Dalam Tesis ini akan di bahas tentang 

pengertian nasakh mansukh menurut pendaapat Imam Nasirudin Al-baidowi dengan 

mentala’ah karyanya dalam tafsir al-qur’an yaitu Anwaruttanzil wa Asrarutta’wil. 

 Kata Kunci: Nasakh- mansukh- Baidowi- Anwaruttanzil wa Asrarutta’wil 
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 المقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد الرسول األمني وعلى آله وصحبه 

 وأتباعه إىل يوم الدين. وبعد:

 خلفية البحث
فإن القرآن كتاب اهلل املنزل الذي اليأتيه الباطل من بني يديه ومن خلفه تنـزيل من حكيم 

بالغة، حتدى به الناس كافة االنس واجلن، كما قال اهلل محيد، هو معجزة اإلسالم اخلالدة واحلجة ال

قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان  ﴿تعاىل : 

 .﴾بعضهم لبعض ظهريا 

لقد عىن املسلمون منذ فجر االسالم به عناية كربى مشلت مجيع نواحيه وأحاطت بكل ما 
اد نعرف علما من العلوم الىت اشتغل هبا املسلمون ىف تارخيهم الطويل إال كان حىت ال نك يتصل به،

  الباعث عليه هو خدمة القرآن الكرمي ودراسته مستمرة لكشف أسراره.
من العلوم اليت ال بد من تفقها هي علم الناسخ واملنسوخ يف القرآ الكرمي، فإن هذا العلم من 

تنا الغراء. وتعترب قضية النسخ من أخص القضايا الىت تتعلق أهم املوضوعات وأجلها قدرا ىف شريع
 بالنص القرآىن.

 ،قد أمجعوا املسلمون وقوع النسخ يف القرآن مسعا وعقال ألنه ال يرتتب على وقوعه حمال
كأيب مسلم األصفهاىن   أنكر بعض العلماء يف اثبات النسخ وأبطل على ما ذهب إليه املوجزون ولكن

 وغريه. 
 

 البحثمشكالت 
النسخ واملنسوخ ىف القرآن الكرمي قد تطور عند العلماء تساؤالت عن هناك  البحث انطالقا مبوضوع هذا

 األمور اآلتية: املتقدمني واملعاصرين، حدد الباحث مسائل البحث على

 ما هي حقيقة النسخ يف القرآن عند اإلمام البيضاوي؟ وما موقفه فيه؟ -0
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 عند اإلمام البيضاوي؟ كيف طرق معرفة الناسخ واملنسوخ -2

 عند اإلمام البيضاوي؟ األحكام ما هي آثار النسخ يف تغري -0

 أهداف البحث
 أما أهداف هذا البحث فهي كما يلي : 

 معرفة حقيقة الناسخ واملنسوخ عند البيضاوي  -0

 معرفة طرق معرفة الناسخ واملنسوخ عند البيضاوي -2

 معرفة آثار النسخ يف استخراج األحكام القرآنية -0

 

 المبحث األول: تعريف النسخ
 أوال: تعريف النسخ لغة

تدور معاين النسخ حول عدة أمور، فيطلق النسخ يف معاجم اللغة العربية على اإلزالة واإلبطال والتبديل والنقل 

أما اإلزالة فقد جـاء يف لسان العرب أن كلمة الزوال مبعىن الذهاب واالستحالة واالضمحالل،  (2)والتحويل.

ن مادة زال يزول زوال وزويال. وزال الشيء عن مكانه يزول زواال، وأزاله غريه وزّوله فأنزل، وزلت عن مشتق م

هـ( الزَّْوال : احلركة، يقال : رأيت  330مكاين أزول زواال، ونقل ابن منظور على ما ذهب إليه ابن العريب )

 ما يقطعه من املسافة قليل، والزَّوَّال : وزالمث زال أي حترك. الزَّوَّال : الذي يتحرك يف مشيه كثريا و  شبحا

مما سبق، يتبني لنا أن الزوال هو حتريك . (3)الشمس، وزالت الشمس زواال وزياال وزوالنا : زالت عن كبد السماء

                                                

، )بيورت : دار الكتب اإلتقان يف علوم القرآن،  جالل الدين اليسوطي، 22، ص. 2، ج. الربهان يف علوم الديني، (   بدر الدين الزركش2)
)القاهرة : مكتبة  صفوة الراسخ يف علم الناسخ واملنسوخ،. وانظر ايضا أبو عبد اهلل شعلة، 00، ص. 2م(، ج. 2002العلمية، 

   .    22م ( ص.  2002محن فارس، الثقافة الدينية(، حتقيق حممد إبراهيم الر 

  .212، ص. 11م(، ج.  2000، )بريوت : دار صادر، لسان العربحممد بن مكرم بن منظور، (   3)
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يقال َنَسَخِت الشَّْمُس الِظلَّ،  (4)الشيئ من مكانه، أي تركه للمكان الذي كان فيه واستقراره يف مكان آخر

ْيطَاُن مُثَّ ُُيِْكُم اهلُل َءايَاِتهِ َخْت الرِّيَاُح آثَاَر اْلَمْشِي أي أَزَاَلْتُه. ومنه قوله تعاىل: َوَنسَ   فَـيَـْنَسُخ اهلُل َما يـُْلِقي الشَّ

 (. 32)احلج: 

ومن معاين النسخ اليت وضعها األدباء هو اإلبطال أي إبطال الشيئ وإقامة آخر مقامه. كما ذكر يف لسان 

وعلى هذا، يكون معىن   (5)بطل الشيئ يبطل بطال وبطوال وبطالنا ذهب ِضَياًعا وُخْسرًا فهو باطل. العرب:

 اإلبطال يتضمن معىن الضياع أو الذهاب  كقوله تعاىل :                

    : أثرها وإفساد منفعتها وكقوله تعاىل:(، أي إذهاب 263)البقرة             

     : (6)(، أي ليثبت اهلل احلق وميحق الباطل وميحوه. 1)األنفال 

قال وإذا أردنا أن نعرف معىن اإلبدال يف املعجم، وجدنا أن كلمة البدل مبعىن: بدل الشيئ: غريه.  

سيبويه إن بدلك زيد أي إن يبدلك زيد. وأبدلت الشيئ بغريه، وبدله اهلل من اخلوف أمنا. واألصل يف 

      والدليل على ذلك قوله تعاىل: (7) اإلبدال جعل شيئ مكان شيئ آخر.

   : (. 000)النحل 

                                                

 22م(، ص.  2002، )املنصورة ، دار الوفاء، حقيقة النسخ وطالقه النص يف القرآن(   مجال صاحل عطايا، 4)

 .62، ص. 11، ج. لسان العربابن منظور، (   5)

 . 21، ص.  حقيقة النسخ وطالقه النص يف القرآنمجال صاحل عطايا، (   6)

 .  04، ص. 11، ج. لسان العربابن منظور، (   7)
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حتويل الشيئ من حالة إىل حالة مع بقاء الشيئ املنقول عنه يف  أيويأيت النسخ مبعىن النقل والتحويل، 

 نفسه. يقال: نسخت الكتاب أي نقلته، ومنه قوله تعاىل:              : اجلاثية(

ُخ ْاأَلْرَواِح" بانتقاهلا من (، ومنه " تـََناُسُخ اْلَمَوارِْيِث" وذلك النتقال املال من وارث إىل وارث و"تـََناسُ 29

 8بدن إىل غريه.

 ثانيا: تعريف النسخ اصطالحا

 عرف العلماء النسخ بعدة التعارف منها:

اخلطاب الدال على ارتفاع احلكم الثابت باخلطاب املتقدم على وجه لواله النسخ هو : القاضي أبو بكر -

 لكان ثابتا به مع تراخيه عنه.

، أي يريد بغري املتكرر الذي يدخله األول فيما ال يتكرر بيان انتهاء زمان األمرالنسخ هو : اإلمام ابن حزم  -

 .النسخ ماكان اخلطاب به مطلقا

 –بيان انتهاء احلكم الشرعي املطلق الذي يف تقدير أوهامنا استمراره لواله النسخ هو : الشيخ السمرقندي -

 (9) .بطريق الرتاخي –أي لوال هذا البيان 

 النسخ هو رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي:الشيخ الزرقاين -

هوبيان انتهاء حكم شرعى بطريق شرعى البيضاوي : عرف البيضاوي النسخ كما ورد يف "املنهاج"، بأنه:  -

. معىن هذا التعريف كما فهمه الباحث: هو إن احلكم األول وهو احلكم املنسوخ كان له غاية 10متراخ عنه

                                                
  222، ص 2( وهبة الزحيلى، أصول الفقه اإلسالمى، ج  8 

 .10، ص. دراسة يف النسخحممد سامل أبو عاصي، (   9)
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نتهى عندها لذاته سواء حصل عندها حكم آخر أو مل ُيصل، فإذا جاء ىف علم اهلل تعاىل ومدته معلومة ي

  النسخ بنّي لنا هذه الغاية وتلك املدة.

 المبحث الثانى: أهمية معرفة النسخ
أن معرفة الناسخ  ىكان سلفنا الصاحلون ير   لكلذ. إن موضوع الناسخ واملنسوخ من أهم موضوعات

واحملدث للتحديث واإلجتهاد ىف الفقه. وقد كان الصحابة الكرام  واملنسوخ شرطا يف أهلية املفسر للتفسري 

كاخلليفة علي بن ايب طالب وعبد اهلل بن عمر وعبد اهلل بن عباس اليرضون ألحد أن يتحدث يف الدين إال إذا  

دما كان عارفا وعاملا حق العلم بالناسخ واملنسوخ من القرآن. وقد جاء يف األثر عن ابن عباس رضي اهلل عنه عن

 : 269يفسر سورة البقرة :                            

          ،  أي بأن احلكمة هي معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه وحمكمه ومتشاهبه مقدمه

   (11)وأمثاله. خره وحالله وحرمه مؤو

يقول ابن سالمة يف كتابه الناسخ واملنسوخ: " أول ما ينبغي على من أحب أن يتعلم شيئا من علم هذا 

االبتداء يف علم الناسخ واملنسوخ اتباعا ملا جاء من أئمة السلف رضي اهلل  –أي القرآن العظيم  –الكتاب 

كانا ناقصا.   –العزيز ومل يعلم الناسخ واملنسوخ  عنهم أمجعني ألن كل من تكلم يف شيئ من علم هذا الكتاب

(12) 

                                                                                                                                                  

حققه  نهاية السول فى شرح منهاج الوصول إلى علم األصول للقاضي ناصر الدين البيضاوي،، . مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي10 
 .310، صـ 0الدكتور شعبان حممد إمساعيل )دارابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع(  جـ 

، ص. 1م(، ج.  1222للنشر و التوزيع،  بريوت : دار طبية ، )تفسري القرآن العظيمأبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، (   11)
200 . 

 .  1، ) املكتبة الشاملة، االصدار الثاين(، ص. الناسخ  واملنسوخابن سالمة، (   12)
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هـ( : "الُيل ملسلم يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يقول يف شيئ  336يقول اإلمام ابن حزم الظاهري )

 من القرآن والسنة: هذا منسوخ إال بيقني ألن اهلل تعاىل عز وجل يقول:                

                   : (.  0) األعراف 

كثري من العلماء الفضالء يعلق هذا املبحث املهم بل يستغرق الصفحات العديدة من كتابه، كما ذكره 

 ول :الشيخ عبد العظيم الزرقاين، فيلخص الباحث موقفه عن الناسخ يف املناهل فيق

 أوال : هذا املوضوع كثري املسائل ومتشعب املسالك.

 ثانيا : هو مثار خالف شديد بني العلماء األصوليون القدامي واحملدثني.

ثالثا : إن أعداء االسالم كاملالحدة واملستشرقني واملنصرين قد اختذوا من النسخ أسلحة مسمومة طعنوا هبا يف 

القرآن واجتهدوا أمامة احلجج الرباقة ونشروا شبهاهتم ونالوا صدر الدين احلنيف، ونالوا من قدسية 

 مطاعنهم حىت سحروا عقول بعض املنتسبني إىل العلم من املسلمني فجحدوا وقوع النسخ.

رابعا : إن اثبات النسخ يكشف النقاب عن سري التشريع االسالمي ويطلع االنسان على حكمة اهلل تعاىل يف 

 ر وابتالئه للناس بتجديد األحكام.تربية اخللق وسياسته للبش

خامسا : اهتداء الناس إىل صحيح األحكام وينجو عن نسخ ما ليس مبنسوخ حني ال جيد التعارض بني اآليتني، 
 (13) لذا اعتىن السلف هبذه الناحية ُيذقوهنا ويلفتون أنظار الناس إليها وُيملوهنم عليها.

 

 

 

 

                                                

 ، ) بريوت : دار الكتب العلمية،  ( ص. مناهل العرفانالزرقاين،  بد العظيمع(   13)
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 وموقف البيضاوي عنهالمبحث الثالث: آراء العلماء عن النسخ 
اختلف العلماء عن النسخ فمنهم من ينكره متاما كأبو مسلم األصفهاىن من السلف ومن تبعه من 

وغريهم. ومنهم من أسرف ىف  16ومجال صاحل عطايا 15وعبد اهلل املتعال اجلربي 14اخللف كالغزاىل
. ومنهم من اعتدل ىف 17عدد مواضع النسخ ىف القرآن  كهبة اهلل بن سالمة وأبو عبد اهلل بن حزم

عدد  تلك املواضع كالسيوطى وتبعه من املعاصرين كالدكتور مصطفى زيد وحممد سامل أبو 
 .18عاصى

يرى الزرقاين أن العلماء يف موقفهم من الناسخ واملنسوخ خيتلفون بني مقصر ومقتصد وغال. 
ن يقولون بالنسخ ىف فاملقصرون هم الذين حاولوا التخلص من النسخ إطالق، واملقتصدون هم الذي

 .19عدد معقول، والغالون هم الذين تزيدوا فأدخلوا يف النسخ ما ليس منه
ما ننسخ من آية أو  أما رأي اإلمام البيضاوي عن جواز النسخ ووقوعه يتضح عندما فسر قوله تعاىل:"

اإلمام البيضاوي أن  . يقول)601البقرة (ننسها نأت خبري منها أومثلها أمل تعلم أن اهلل على كل شيئ قدير" 

وتكميل  اآلية دلت على جواز النسخ وتأخري اإلنزال، وذلك ألن األحكام شرعت واآليات نزلت ملصاحل العباد

يضر ىف  نفوسهم فضال من اهلل ورمحة. وذلك خيتلف بإختالف األعصار واألسخاص، فإن النافع ىف عصر قد

 20عصر غريه.

على جواز النسخ" يرى الباحث أن اإلمام البيضاوي ىف هذا  فعندما يقول البيضاوي " أن اآلية دلت 

 الشأن يقف موقف العلماء املثبتني للنسخ وهو قول اجلمهور املسلمني.

                                                
 ( انظر ما كتبه فيى كتابه ) كيف نتعامل مع القرآن(14 (

 نظر ما كتبه في كتابه " ال نسخ في القرآن : لماذا(ا (15 

 (انظر ما كتبه  في كتابه " حقيقة النسخ وطالقة النص في القرآن.16 

 انظر ما كتبه فى كتابه " الناسخ والمنسوخ فى القرآن"  (17 (

 ( انظر ما كتبه فى الكتاب "دراسة فى النسخ"18 (

 222صز ،  2مناهل العرفان في علوم القرآن ج.   (19 (

) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع(، هبامشه  ، أنوار التنزيل وأسرار التأويلعمر بن حممد الشريازى البيضاوى . ناصر الدين أيب سعيد عبد اهلل بن20 
 .071صــ .  0حاشية العالمة أىب الفضاللعرشى الصديقى اخلطيب املشهور بالكازروىن، جــ 
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بعد أن يقول البيضاوي عن جواز النسخ ووقوعه، ذكر البيضاوى أدلة اجلمهور الىت تدل على ذلك، 

وإال فله أن يفعل كيف شاء، وأن محمد صلى  لنا: إن حكمه تبع المصالح، فيتغير بتغيرها،حيث قال: "

اهلل عليه وسلم ثبتت بالدليل القاطع وقدنقل قوله تعالى: ما ننسخ ما آية. وأن آدم عليه السالم كان يزوج 

 .ميكن أن ُيرير الباحث قول البيضاوي على ما يأتى:21"بناته من بنيه، واآلن محرم اتفاقا

احل العباد من جلب منفعة أو دفع مفسدة، فيلزم أن يتغري املصاحل إذ : حكم اهلل تعاىل إما أن يتبع مصأوال

ر نافعا، كالدواء مثال املصلحة تتغري على حسب األوقات واألشخاص. فالفعل قديكون ىف وقت ضارا وىف آخ

نافع عند املرض ضار ىف حال الصحة، كما أن الطعام نافع عند اجلوع ضار عند الشبع،كما يكون نافعا لفرد 

أوطائفة وليس نافعا لفرد آخر أو طائفة أخرى. وبعدما تبني أن املصلحة ختتلف باختالف األحوال واألزمان 

ىف عصر لعله مبصلحتهم ىف ذلك األمر ىف هذا العصر وينهاهم عنه  فمن املعقول بأن يأمر الشارع املكلفني بفعل

ىف عصر آخر لعله مبصلحتهم ىف ذلك النهى ىف ذلك العصر، وهذا هو معىن النسخ. وإن كان احلكم غري تابع 

للمصاحل وإمنا قصد منه االبتالء واالختبار فاهلل يأمر ما يشاء وينهى ما يشاء، كما أمر بصوم آخر رمضان 

 هى عن صوم أول شوال ال معب حلكمه. وين

أن اإلستدالل بالقرآن متوقف على ثبوت نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم إذ كان نبوته ناسخاة ملا قبلها.  ثانيا:

دليل على ثالثا: أو كان نبوة حممد ثبت بالقرآن وانتقدنابه وكذلك النسخ ثبت بالقرآن فال بد أن يكون مشروع. 

م عليه السالم مأمورا بتزويج بناته من بنيه املختلفني ىف البطون تنزيال إلختالف البطون منزلة وقوع النسخ كان آد

 اختالف األنساب. مث حرم ذلك ىف شريعة من بعده وال معىن للنسخ إال ذلك
                                                

حققه  نهاية السول فى شرح منهاج الوصول إلى علم األصول للقاضي ناصر الدين البيضاوي،بن احلسن اإلسنوي،  . مجال الدين عبد الرحيم21 
 .316، صـ 0الدكتور شعبان حممد إمساعيل) دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع (  جـ 
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 المبحث الرابع: الفرق بين النسخ وما يشابهه

تخصيص والتقييد واالستثناء لنعلم نقط بني النسخ وما يشبهه من ال يز يف هذا البحثجيدر بنا أن من

 .فرقة واضحة بينها، وايصال املعلومات عن اآلية املنسوخة أو ختصيص العام أو تقييد املطلق، أو ايضاح املبهم

 الفرق بين النسخ والتخصيصأوال: 

النسخ يبني أن ما خرج كان مرادا باحلكم قبل النسخ أما التخصيص يبني أن ما خرج باملخصص عن  -

 لعموم مل يكن مرادا باحلكم من العام.ا

 النسخ ال يكون إال مرتاخيا، واملخصص قد يكون متقدما ومقارنا ومرتاخيا. -

 جيوز نسخ شريعة بشريعة، فال جيوز ختصيص شريعة بشريعة. -

أن التخصيص ال يتأتى أن يأيت على األمر ملأمور واحد وال على النهي ملنهي واحد. أما النسخ فيمكن  -

 هلذا كما يعرض لغريه، ومن ذلك نسخ بعض األحكام اخلاصة به صلى اهلل عليه وسلم.أن يعرض 

أن النسخ يبطل حجية املنسوخ إذا كان رافعا للحكم بالنسبة إىل مجيع أفراد العام، ويبقى على شيء  -

من حجيته إذا كان رافعا للحكم عن بعض أفراد العام دون بعض. أما التخصيص فال يبطل حجية 

 بدا بل العمل به قائم فيما بقى من أفراده بعد ختصيصه.العام أ
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أن النسخ ال يكون إال بالكتاب والسنة خبالف التخصيص فإنه يكون هبما وبغريمها كدليل احلس  -

 والعقل

 (22)أن النسخ ال يقع يف األخبار، خبالف التخصيص فإنه يكون يف األخبار ويف غريها. -

 الفرق بين النسخ واالستثناءثانيا: 

الستثناء ال يصح عند اجلمهور إال إذا اتصل الكالم عادة، أما النسخ فال ُيصل إال إذا كان الناسخ ا -

 . مستقال عن املنسوخ غري متصل به

 االستثناء يرد يف األخبار، أما النسخ فال يرد إال على األحكام عند اجلمهور. -

النسخ يكون بغري  أما تثىن يف املستثىن منهاالستثناء اخراج بـ "إال" أو احدى أخواهتا، مالواله لدخل املس -

 .حرف

 المبحث الخامس: الطرق معرفة النسخ عند البيضاوي
 :وهى قال اإلمام البيضاوي كما نصه ىف املنهاج بأن النسخ واملنسوخ تعرف بعدة الطرق

 على النسخ)التنصيص القرآىن( كقوله تعاىل: " : تنصيص صريح من االقرآن مبا يدلأوال      

                                  

        "23 .فإنه يقتضى نسخه لثبات الواحد للعشرة 
 :تصريح النىب صلى اهلل عليه وسلم بالنسخ كقوله:"كنت هنيتكم عن زيارة القبور أالفزوروها". ثانيا 

ثالثا: قد يعرف النسخ بالتاريخ، بأن كان هناك دليلني متعارضني ال ميكن اجلمع بينهما وال ميكن 
 ن األول.  تنفيذ مها معا، فأحد الدليلني املتنافيني  متأخر عن اآلخر فاملتأخر ناسخا ع

 

                                                

 .222، ص. 1، ج. صول الفقهيف أ الواضح . أبو الوفاء علي بن عقيل،120، ص. 2، ج. مناعل العرفانالزرقاين،  (  22)

 .22. سورة األنفال: اآلية 23 
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 المبحث السادس: النماذج من اآليات التى ادعى نسخها عند البيضاوي
 وجوب التهجد ليال -

 "قال تعاىل:                                         

           : أهنا منسوخة بآخر السورة وهو قوله تعاىل: ( 4-1") المزمل "      

    ." قال البيضاوي ىف التفسري قوله تعاىل: "فاقرءوا ماتيسر من القرآن"  أى فصلوا ما تيسر

 عنها بسائر أركاهنا. مث قال اإلمام "قيل كان عليكم من صالة الليل عرب عن الصالة بالقرآن كما عرب

التهجد واجبا على التخيري املذكور فعسر عليهم القيام به مث نسخ به مث نسخ هذا بالصلوات اخلمس 

 24أو فاقرؤا القرآن بعينه كيفما تيسر عليكم

 تقديم الصدقة عند المناجاة  -

قال اهلل تعاىل:                     :قال  (61)المجادلة

:العلماء إهنا نسخت بقوله تعاىل                   

    :(61) المجادلة   

ياأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بني يدي جنواكم قال البيضاوي ىف تفسري هذه األية )

عن  صدقة( فتصدقوا قدامها مستعار ممن له يدان وىف هذا األمر تعظيم الرسول وانفاع الفقراء والنهى

                                                

) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع(، هبامشه  ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل. ناصر الدين أيب سعيد عبد اهلل بنعمر بن حممد الشريازى البيضاوى24 
 031صــ .  3ازروىن، جــ حاشية العالمة أىب الفضل القرشى الصديقى اخلطيب املشهور بالك
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واختلف ىف أنه للندب أو  وامليز بني املخلص واملنافق وحمب اآلخرة وحمب الدنيا ،اإلفراط ىف السؤال

 25للوجوب لكنه منسخ بقوله أأشفقتم وهو وإن اتصل به تالوة مل يتصل به نزوال

 

 نتائج البحث والمقترحات
 توصل الباحث إىل أهم النتائج وبعد اجلولة البحثية عن اإلمام البيضاوي وآراءه حول النسخ،

 فتتلخص هذه النتائج على األمور اآلتية:
أن معرفة الناسخ  ىكان سلفنا الصاحلون ير   لكلذ. خ واملنسوخ من أهم موضوعاتإن موضوع الناس .1

  .شرطا يف أهلية املفسر للتفسري واحملدث للتحديث واإلجتهاد ىف الفقه واملنسوخ

إن النسخ عند اإلمام البيضاوى هو بيان اهلل تعاىل عن انتهاء حكم شرعى بطريق شرعى  .2
م األول وهو املنسوخ كان له غاية ىف علم اهلل تعاىل فلما وعرب بالبيان ألن احلك مرتاخ عنه.

 جاء النسخ بني لنا هذه الغاية. 

اإلمام البيضاوى عن قضية النسخ، يقف موقف اجلمهور وهو إثبات جواز النسخ أما موقف  .2
 ووقوعه. 

: تنصيص أوالإن النسخ عند اإلمام البيضاوي كما نصه ىف املنهاج تعرف بعدة الطرق:  .0
:تصريح النىب صلى اهلل عليه ثانياعلى النسخ)التنصيص القرآىن(.  ن االقرآن مبا يدلصريح م

وسلم بالنسخ كقوله:"كنت هنيتكم عن زيارة القبور أالفزوروها". ثالثا: قد يعرف النسخ 
بالتاريخ، بأن كان هناك دليلني متعارضني ال ميكن اجلمع بينهما وال ميكن تنفيذ مها معا، 

 املتنافيني  متأخر عن اآلخر فاملتأخر ناسخا عن األول.  فأحد الدليلني 

من آثار النسخ ىف األحكام الشرعية هى أن احلكم الشرعى الوارد يف اآلية املنسوخة ال جيوز  .3
الناس العمل به رغم  وجوده ىف املصحف. واحلكم الشرعي ىف اآلية الناسخة وجب عمل 

 به. 

                                                
) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع(،  ، أنوار التنزيل وأسرار التأويلناصر الدين أبي سعيد عبد هللا بنعمر بن محمد الشيرازى البيضاوى. 2525 

 122صــ .  6بهامشه حاشية العالمة أبى الفضل القرشى الصديقى الخطيب المشهور بالكازرونى، جــ 
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 اإلقرتاح
ه وكذلك يف الفقه وأصوله وباخلصوص عن قضية النسخ، دراسة شاقة إن الدراسة حول القرآن وعلوم

 ينبغى الدقة عند عرض األدلة إلثبات كل دعواه، لكثرة اخلالف بني العلماء حول تلك القضية

 واهلل أعلم
 

 المصادر
 القرآن الكرمي .0
 م (. 0991) بريوت : دار الفكر،  ،معجم مقاييس اللغةابن فارس، أمحد ،  .2
 ) بريوت : دار الفكر،] د.ت[( معجم مفردات أللفاظ القرآنلراغب ، االصفهاين، ا .0
أنوار التنزيل وأسرار البيضاوي، ناصر الدين أيب سعيد عبد اهلل أيب عمر بن حممد الشريازي ،  .3

 م(.0996، )بريوت : دار الفكر، التأويل
: دار الفكر، ، ) بريوت الربهان يف علوم القرآن الزركشي، بدر الدين حممد بن عبد اهلل ، .3

 م (.0991
، )مصر : مطبعة النسخ يف القرآن الكرمي والرد على منكريهسليمان، مصطفى حممد ،  .6

 م(0990األمانة، 
الكشاف عن حقائف اإلمام أيب القاسم جار اهلل حممود بن عمر بن حممد الزخمشري،  .7

 –ه 0303، )دار الكتب العلمية، غوامض التنزيل وعيون األقاويل ىف وجوه التأويل
 م(.0993

) دار الفكر للطباعة والنشر  أسباب النزولأىب احلسن على بن أمحد الواحدى النيسابورى،  .1
 م(.0991ه/ 0309والتوزيع، 

) دار الكتب أحكام القرآن اإلمام حجة اإلسالم أىب بكر أمحد بن على الرازى اجلصاص،  .9
 لبنان(. -العلمية، بريوت

 هـ(. 0326، ) القاهرة : دار احلديث، ونالتفسري واملفسر  حممد حسني الذهيب، .00
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هناية السول ىف شرح منهاج الوصول إىل علم مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن األسنوي،  .00
 م(.0999ه/ 0320للقاضى ناصر الدين البيضاوي ) دار إبن حزم،  األصول

 (.) دار الكتب العلمية، بريوت لبنانشرح البدخشي اإلمام حممد بن احلسن البدخشى،  .02
)  اإلحكام ىف أصول األحكامسيف الدين أىب احلسن علي بن أىب علي بن حممد اآلمدى،  .00

 دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان(.
)دار الكتب املستصفى يف علم األصول اإلمام أيب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل،  .03

 م(.2000ه/ 0320العلمية، بريوت، لبنان، 
ه/ 0309، ) دار الفكر بريوت، لبنان، ول الفقه اإلسالميأصالدكتور وهبة الزحيلى،  .03

 م(.0991
ه/ 0306) دار النهضة العربية،  أصول الفقه اإلسالمي األستاذ حممد مصطفى شليب، .06

 م(0916
) دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع  احلكم الشرعي األستاذ الدكتور علي مجعة حممد، .07

 م(.2002ه/ 0322والرتمجة، 
) حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف  حبوث يف أصول الفقهاحلي عزب عبد العال،  دكتور عبد .01

 م(2000
 م(.2000ه/0320، ) مطبعة رشوان ، دراسة ىف النسخدكتور حممد سامل أبو عاصى،  .09
)حقوق الطبع حمفوظة  حبوث ىف أصول الفقهاألستاذ الدكتور عبد الفتاح حسيىن الشيخ،  .20

 م(.0916ه/ 0307للمؤلف،
، األديب القاضي اليضاوي املفسر، األصوىل، املتكلم، الفقيه، املؤرخمد الزحيلى، الدكتور حم .20

 (.0999ه /  0320صاحب التصانيف املشهورة )دار القلم دمشق 

 


