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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث الفصل األول: 

فإن القرآن كتاب ا ادلنزل الذي اليأتيو الباطل من بُت يديو ومن خلفو تنـزيل من حكيم 

، كما قال ا حتدى بو الناس كافة االنس واجلن معجزة اإلسالم اخلالدة واحلجة البالغة، محيد، ىو

لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل ىذا القرآن ال يأتون مبثلو ولو كان بعضهم  قل ﴿: تعاىل

 . ﴾لبعض ظهَتا 

لقد عٌت ادلسلمون منذ فجر االسالم بو عناية كربى مشلت مجيع نواحيو وأحاطت بكل ما 

ت منها ة الطيبة يف حياة االنسان عامة وادلسلمُت خاصة، كشفكيتصل بو، وكان ذلا آثارىا ادلبار 

الفلسفة واألخالق والسياسة واالقتصاد وكل مظهر من مظاىر النشاط األحكام و عجائبو وأفادت منها 

الفكري والعلمي عرفو الناس يف حياهتم ادلادية والروحية حىت ال نكاد نعرف علما من العلوم الىت اشتغل 

ن الكرًن ودراستو مستمرة هبا ادلسلمون يف تارخيهم الطويل إال كان الباعث عليو ىو خدمة القرآ

   (1) شرعية وىو النسخ.لكشف أسراره، منها ادراك سياق الكالم دلعرفة أساليب األحكام ال

                                                 

دة )النسـخ( عـدة معـان تـدور بـُت النقـل واالبطـال واإلزالـة . النقـل مـن مو،ـع إىل مو،ـع، ومنـو : ) نسـ ت الكتـاب ( يذكر اللغويون دلا(   1)
إذا نقلت ما فيو حاكيـا للفظـو وخطـو.. قـال صـاحب العـُت : )والنسـخ واالنتسـاخ : اكتتابـع يف كتـاب عـن معار،ـة، والنسـخ : إزالتـع أمـرا  

اللغــة( : النـون والســُت واخلــاا أصـل واحــد إال أنـو هتلــف يف قياسـو، قــال قــوم :  ال ابـن فــارس يف )مقـاييسكـان يعمــل بـو س تنســ و ريـادث  ــَته. قــ
. والنسـخ قياسو رفع شيئ وإثبات  َته مكانو، وقال اآلخرون : قياسو حتويـل شـيئ إىل شـيئ. ويف اللسـان : النسـخ : تبـديل الشـيا مـن الشـيا وىـو  ـَته..

مجــال الــدين بمــد بــن .  7/178م (، 1998،) بــَتوت : دار الفكــر، معجــم مقــاييس اللغــةأنظــر : أمحــد بــن فــارس،  نقــل الشــيا مــن مكــان إىل مكــان.
 .8/289م(، 1998، ) بَتوت : دار صادر، لسان العرببن منظور، مكرم 
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عند أىل العلم من الفقهاا والعلم بو عظيم الشأن  أمهية كبَتة معرفة الناسخ وادلنسوخ 

والجيوز ألحد أن يفسر   قال األئمة ر،ي ا عنهم:، ال ختتلط األحكام واألصوليُت وادلفسرين حىت

: أتعرف الناسخ  ضكتاب ا إال بعد أن يعرف الناسخ وادلنسوخ. وقد قال علي بن ايب طالب لقا

 طريق أمام ادلفسر فالناسخ وادلنسوخ ينَت  (2)ىلكَت.وأوادلنسوخ؟ قال : ا أعلم، قال : ىلكَت، 

كتبا   فيو واحيث صنفتبو إليو العلماا انعلما مستقال النسخ أصبح و  والفقهاا ىف است راج األحكام،

   و َتىم. النحاسنفيسة منهم قتادة بن دعامة السدوسي، وأبو عبيد القاسم بن سالم، 

 ألنو ال يًتتب على وقوعو بال واجلوازمسعا وعقال  يف القرآنالنسخ  وقوعقد أمجعوا ادلسلمون 

بل يتضمن فيو و َته، سلم األصفهاين وال يعول على من شذ عن االمجاع كأيب م، العقلي يكفيو ىذا

لنا حكمة الباري سبحانو وتربيتو لل لق، وسياستو للبشر كادلبادئ اليت ساس  لغة منها اظهاراحكم ب

على التدرج يف التشريع ألن ال يندفع ما ظاىره ، وداللة ألمة اإلسالمية وأصلح هبا نظام اخللقا هبا ا

حق سواا من القرآن أم من السنة، وإرادة اخلَت لؤلمة االسالمية الالتعارض إال بعد معرفة السابق وال

والتيسَت عليها ذلع أن النسخ إن كان إىل أشق ففيو زيادة اخلَت والثواب وإن كان إىل األخف ففيو 

ومن ) فسر قولو تعاىل: ولذلع فقد ورد يف األثر أن ابن عباس ر،ي ا عنهما (3)اليسر والسهولة،

ناسخ القرآن ومنسوخو، وبكمو ومتشاهبو، ومقدمو ومؤخره،  أويت خَتا كثَتا( مبعرفة يؤت احلكمة فقد

﴿ ما ننسخ من آية أو ننسها نأيت خبَت منها أو  تعاىل: وكذالع القرآن دل جوازه كقولو وحاللو وحرامو.

مكان آية وا أعلم ﴿ وإذا بدلنا آية  وقولو :[. 106مثلها، أمل تعلم أن ا على كل شيئ قدير ﴾ ]البقرة : 

                                                 

 .2/34، (م 1998بَتوت : دار الفكر،  ) ،الربىان يف علوم القرآن، (   بدر الدين بمد بن عبد ا الزركشي2)

 .19-11م(، 1991، )هصر : هطبعة األهاًة، الٌسخ فً القرآى الكرٌن والرد على هٌكرٌههصطفى هحود سلٍواى، (   3)
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سورة البقرة يقول الطربي عند تفسَت  [.101مبا ينزل، قالوا إمنا أنت مفًت، بل أكثرىم ال يعلمون ﴾]النحل : 

ما ننقل من حكم آية إىل  َته فنبدلو ونغَته، وذلع أن حيول احلالل حراما واحلرام حالال،  ]  106: 

لع إال يف األمر والنهي، واحلظر واإلطالق، وادلنع وادلباح بظورا، واظور مباحا، وال يكون ذ

أما آية النحل فقد قال الطربي يف  (4).[ فال يكون فيها ناسخ ومنسوخ واإلباحة، فأما األخبار

وا أعلم بالذي ىو أصلح خللقو  وإذا نس نا حكم آية فأبدلنا مكانو حكم أخرى...] تفسَتىا: 

أنت مفًت، أي شركون با، ادلكذبون رسولو قالوا لرسولو: إمنا فيما يبدل ويغَت من أحكامو...قال ادل

ىؤالا القائلُت لع يابمد إمنا أنت  بل أكثرمكذب خترص بتقول الباطل على ا. يقول ا تعاىل: 

س تابعو  (5.)[مفًت جهال بأن الذي تأتيهم بو من عند ا ناس و ومنسوخو، ال يعلمون حقيقة صحتو

من ىذا . أو األحكام الشرعية سخ إال يف األمر والنهين ادلفسرين على أنو اليقع النتفقو كثَت مو 

النسخ عقال، جواز ، األول يست لص الباحث أن العلماا استدلوا بثالثة أدلة تؤيد رأيهم وىيادلنطلق، 

وعو يف أن العلماا السابقُت است رجوا مواد وق الثالثو على وقوعو يبُت  نص القرآين، وجود الالثاين

 .القرآن فعال وألفوا يف ذلع كتب الناسخ وادلنسوخ

لقد عرف العلماا من السلف واخللف بتعريفات كثَتة ألن القرآن يأيت ادلعاين كثَتة، وقد 

 (6)استعمل القرآن مادة النسخ يف االزالة واو واالثبات والنقل والتبديل.

                                                 
 .172-2/171م(، 1991، ) بٍروت : دار الفكر، جاهع البٍاى عي تأوٌل آي القرآىأبو جعفر هحود بي جرٌر الطبري، (   4)
 بتصرف يسَت 14/118(  ادلرجع السابق، 5)

[. أما او واالثبات ففي قولـو تعـاىل : ﴿ ديحـو ا مـا 106(   أما اإلزالة ففي قولو تعاىل : ﴿ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبَت أو مثلها ﴾ ]البقرة : 6)
[. وأما التبديل ففي 29:  [. أما النقل قولو جل وعلى :  ﴿ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون﴾ ]اجلاثية39يشاا ويثبت وعنده أم الكتاب ﴾ ]الرعد: 

معجــم مفــردات أللفـــاظ  [. الرا ــب االصــفهاين، 101قولــو تعــاىل : ﴿ وإذا بــدلنا آيــة مكــان آيــة وا أعلـــم مبــا ينــزل قــالوا إمنــا أنــت مفـــًت﴾ ]النحــل : 
 ( بَتوت : دار الفكر،] د.ت[ )،القرآن
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دلقصود إثباتو من أن ىناك أوامر نس ت أما األصوليون اختلفوا اختالفا يسَتا فالخيرج عن ا

مفهوم النسخ ما يف كتابو عن د.مصطفى زيد كتب بمد بكر امساعيل قول بغَتىا حلكمة ومصلحة.  

فقد كانوا يرون أن النسخ ىو مطلق التغيَت الذي يطرأ على بعض األحكام، : )نقل عن الصحابة

أو يقيد ما فيها من إطالق، سواا أكان موم، عفَتفعها ليحل  َتىا بلها، أو خيصص ما فيها من 

متأخرا يف النزول كما يف رفع احلكم السابق كلو )وىو النسخ عند مجيع الفقهاا ,منفصال عنو 

واألصواليُت( وكما يف رفع احلكم عن بعض ما يشملو العام إذا تأخر نزول ادل صص )وىو النسخ 

     (7) اجلزئي عند احلنفية(.
       (8) :دلةباألما ذىب إليو ادلوجزون  وأبطل علىاثبات النسخ يف  ابعض العلماأنكر  لكنو  

االستدالل على وجود الناسخ وادلنسوخ يف القرآن بأنو أمر جائز عقال باطل، ألن اجلواز  .1

وليس دليال على الوقوع الفعلي للجائز عقليا، فإنو من  ،العقلي ال يقتضي الوجود الفعلي

سار بمد إىل ادلدرسة وجد نقودا يف طريقو، ولكن ىذا اجلواز اجلائز عقال أن نقول: كلما 

 العقلي ليس معناه وقوع ذلع الفعل مد.

                                                                                                                                                          

: "بيــان انتهــاا حكــم شــرعي بطريــق  أوذلمــاة والرفــع تــارة أخــرى ومهــا، األصــوليون عــرف بتعريفــات كثــَتة مــدار اخلــالف بينهــا أنــو البيــان تــار  
شــرعي نــًتاخ عنــو"، ومعــٌت ىــذا أن احلكــم الشــرعي مــرتبط بغايــة عنــد ا تعــاىل أو بــدود بوقــت معــُت، فــإذا انتهــت ىــذه الغايــة أو حــل 

 و".  الوقت ادلعُت انتهى احلكم لذاتو. ثانيهما : " رفع حكم شرعي بطريق شرعي مًتاخ عن
قــال : إنــو  –والقــدًن ال يرتفــع  –وإذا دققنــا النظــر يف التعــريفُت، وجدنـــا الفــرق بينهمــا كلمتــان : بيـــان و رفــع، فمــن زعــم أن احلكــم قــدًن  

فــإن وقــع ( الرفــع ) بيــان، ومــن ذىــب إىل أن احلكــم ىــو احلكــم األصــون وىــو الــذي يكــون مثبتــا تــارة ومنفيــا أخــرى فهــو حــادث عــرببلف  
 .   119-118، (م 1995القاىرة : دار الشرق،  )، القرآن بالبيان أو الرفع فال بأس. أنظر إن شئت، عبد الفتاح أبو سنة،التعبَت 

 

 . 277م(،  1991، )القاىرة : دار ادلنار، دراسات يف علوم القرآن(   بمد بكر إمساعيل، 7)
 
 . 18 -16،(م 1998القاىرة : مكتبة وىية،  )، ال... نسخ يف القرآن، دلاذا..؟(   عبد ادلتعال اجلربى، 8)
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فليس ادلراد بالنسخ ىو النسخ لآلية القرآنية، ﴿ ما ننسخ من آية أو ننسها ...﴾ قولو تعاىل :  .2

 ىىإمنا باآلية يف ىذا ادلو،ع فقد حكى عن بي الدين أبوبكربن عريب أنو قال: ادلراد 

ردا على كفار قريش الذين  وقد تابعو يف ذلع اإلمام الشيخ بمد عبده، وكان ىذا ادلعجزة.

 سألوا اآلية.

: ﴿ أفال  إن القرآن يبطل وينكر القول بنسخ اآليات القرآنية بعضها لبعض، قال ا تعاىل .3

[ ىذه اآلية تنفي 82لنسـاا : ان من عند  َت ا لوجدوا فيو اختالفا كثَتا ﴾ ]اكيتدبرون القرآن ولو  

وده دليال على أنو من عند  َت ا وحاشانا أن نقول: إن القرآن فيو جوجود االختالف وجيعل و 

 .اختالف بُت آياتو، ال يف ادلعٌت وال يف االسلوب والبال ة، ألننا نؤمن بأنو كلو من عند ا تعاىل

أن ا جيوز آن ألن القول بوجوده يدل على دعوى وعلى ىذه احلجج، أدى بالرافضة على النسخ يف القر 

بعد اخلطأ  –سبحانو  –أي ظهور  وجو الصواب لو  –عليو البداا ألن النسخ ىو طريق القول بالبداا 

 قولون علوا كبَتا. يأو اجلهل وتعاىل ا عما 

أن ىذه ادلسألة قول  وبالر م، وفضلو وشرفوومشقتو النسخ يف القرآن تضح لنا أمهية البحث عن من ىنا ت

ادلوازنة آرااىم بآراا اإلمام البيضاوي ادلاسة يف  معاد بالنسبة دلا جرى عليو الفقهاا األقدمون ولكن استحق عليها 

   .كتابو

خيص الباحث بالنظر و  ،خيف النس (9)البيضاوياإلمام  يةنظر تناول تاليت الباحث يف ىذه الرسالة دد حي

 . حتليلية  كتابو " أنوار التنزيل وأسرارالتأويل"سة وادلالحظة آرااه من خالل درا

                                                 

ُت والعربيــة  (   ىوعبــد ا بــن عمــر بــن بمــد بــن علــي أبــو اخلــَت قا،ــي القضــاة ناصــر الــدين البيضــاوي، كــان إمامــا عالمــة، عارفــا بالفقــو والتفســَت واألصــل9)
يجـان وشــيخ تلـع الناحيـة س وىل قضــاا القضـاة بشـَتاز ودخــل تربيزونـاظر هبــا، وادلنطـق، نظاراصـاحلا متعبــدا زاىـدا شـافعيا، ولــد يف ادلدينـة البيضـاا، عــامل اذرب
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وتبويبو مرتبا ومؤلفو اجتنب عن احلشو والتطويل مع تأييد  الكتابه، كان طريق كتابة يف اختيار األسباب ومن 

وال آيات األحكام بدقة فسر اإلمام وكان  .كالرازي و الرا ب االصفهاينعلى ما ذىب إليو من ادلفسر قبلو  

 ادلنهاجمل يسبقها قبلو، ولو كتاب يف أصول الفقو مساه " ادلذىب الشافعي واستنبط منها لطائف رائعة تعصب على

فهذا الكتاب يستعُت بو الباحث إذا يعارض ادلشاكل عند دراسة نظريتو يف النسخ. إىل علم األصول"، ل صو الو 

إذا شرحو كثَت من العلماا بعده  ز فال عجبالتفسَت بالرأي اجلائأىم كتب  رأى الذىيب أن كتاب أنوار التنزيل من

مام السيوطي، والكرماين واخلطيب كاإل، ىذا العدد الكثَت يدل على اىتمام العلماا بو  تقريبا حاشية 11حىت تبلغ 

 امج ً ر  تـ  "ومسى كتابو  الذي قام بًتمجتو الشيخ عبد الرؤوف سينكيل اندونيسيا الكازروين، وابن دتجيد وادلفسر

    ."ادلستفيد

  –يعٍت التفسَت  –طادلا أحدث نفسي يف ىذا الفن حيث يقول: و  وكتاباإلمام يف مقدمة  إليو أشار ما ىذا 

كتابا حيتوي على صفوة ما بلغٍت من عظماا الصحابة وعلماا التابعُت، ومن دوهنم من السلف الصاحلُت، 

فا،ل ادلتأخرين، وأماثل اققُت، ويعرب أ من تنبطتها أنا ومن قبليرائعة، اس وينطوي على نكات بارعة ولطائف

     (10) .عن وجوه القرااات ادلشهورة ادلعزية إىل األئمة الثمانية ادلشهورين والشواذ ادلروية عن القراا ادلعتربين

 

  
                                                                                                                                                          

م، صـــنف اإلمــــام كتبـــا كثــــَتة يف العلـــوم ادلتنوعـــة منهــــا هتصـــر الكشــــاف، وادلنهـــاج يف األصــــول، 1286ىـــــ ادلوافـــق  685وتـــويف اإلمـــام يف مدينــــة تربيزســـنة 
ا. أما كتاب التفسَت أنوار التنزيل فتفيسر متوسط احلجم، مجع فيو صـاحبو بـُت التفسـَت والتأويـل واإليضاح، والغاية القصوي، والطوالع، وشرح الكافية و َتى

مـن اعتـزاالت على مقتضى قواعد اللغة العربية وقرر فيو األدلة على أصول أىل السنة، واختصر اإلمام البيضاوي من الكشـاف للزهشـري ولكنـو تـرك مـا فيـو 
 ب إليو صاحب الكشاف.  وإن كان أحيانا يذىب إىل ما يذى

التفســـَت . بمــد حســـُت الـــذىيب، 248م(، 1998، )بــَتوت : دار الكتـــب العلميـــة، طبقـــات ادلفســـرينمشــس الـــدين بمـــد بــن علـــي بـــن أمحــد الـــداوودي،  
 .299-296م(، 1996،) بَتوت : دار الفكر ، وادلفسرون

 م(، 1996)بَتوت : دار الفكر،  ،أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي، (   ناصر الدين أيب سعيد عبد ا أيب عمر بن بمد الشَتازي 10)10
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 المشكلةتحديد الفصل الثانى: 

كتاب أنوار على  ية حتت عنوان " اإلمام البيضاوى وآرااه حول النسخ: دراسة حتليل هتاىذه الرسالة أعدد

موقف البيضاوى من قضية الناسخ وادلنسوخ مبطالعة تفسَته أنوار التنزيل  أكشفأن  ودأ التنزيل وأسرار التأويل"

  وأسرار التأويل.

النسخ وادلنسوخ ىف القرآن الكرًن قد تطور عند العلماا ادلتقدمُت ىناك مسائل وإنطالقا مبو،وع ىذه الرسالة 

 ذه ادلسائل ىي:من ىو  ،وادلعاصرين

 منسوخة؟ اكيف حنكم آية بأهن .1

 ةبُت اآليتُت فكيف نعرف بأن اآلية ناس  ةخر أادلتقدمة وادلتإذا مل يدرك أسباب نزول اآلية ومل يدرك  .2

 ؟ةأومنسوخ

 ؟ةأو منسوخ ةمن عنده أىلية ليبُت أن آية ناس  .3

 ال بد أن تكون أخف من اآلية ادلنسوخة؟ ةىل اآلية الناس  .4

 باحلديث؟ يةالقرآن اآلية ىل جيوز نسخ .5

 ممكن وقوعو عند اآليات اخلربية؟ أوالنسخ يقتصر ىف األيات األحكام  وقوع ىل .6

إذا كانت اآلية ادلنسوخة مازالت مكتوبة ىف القرآن ىل األحكام الىت تضمنتها مرفوعة أو تؤجل  .7

 تطبيقها إىل أجل ما؟
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الباحث مسائل البحث على األمور  ىذه الرسالة ال تقوم بإجابة ىذه األسئلة كلها بل حدد 

 اآلتية:

 ما ىي حقيقة النسخ يف القرآن عند اإلمام البيضاوي؟ وما موقفو فيو؟ -1

 كيف طرق معرفة الناسخ وادلنسوخ عند اإلمام البيضاوي؟ -2

 عند اإلمام البيضاوي؟ تغَتما ىي آثار النسخ يف  -3

 كم عدد اآليات ادلنسوخة عند البيضاوي؟ -4

 البحث أهميتهأهداف لفصل الثالث: 

آية من يف إعادتو وادلراد لكل وائد والفالقرآين نسخ الالدوافع وجود  يتضح بعد ريث ىذا ادلو،وع من

 كما يلي : فهي  أما أىداف ىذا البحث ، النسخ

  الناسخ وادلنسوخ عند البيضاويحقيقة معرفة  -1

 طرق معرفة الناسخ وادلنسوخ عند البيضاويمعرفة  -2

 ست راج األحكام القرآنيةآثار النسخ يف امعرفة  -3

 معرفة عدد اآليات ادلنسوخة عند البيضاوي -4

 أهمية البحث

البحث  من ىذا فوائد علمية نظريةأما  وفوائد علمية تطبيقية. علمية نظرية فوائدأن البحث عن النسخ لو 

      فهي : 

 يف بيان أحكام النسخ للًتاث االسالمي.  تسهم ىذه الرسالة 1
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 إلمام البيضاوي بأنو إماما عالما عارفا بالفقو والتفسَت وأصول الفقو.معرفة ش صية ا. 2

 عن النسخ اإلمام البيضاوي معرفة رأي وموقفو.  3

  أنوار التنزيل وأسرار التأويل". اآليات الناس ة وادلنسوخة يف تفسَت " . معرفة األمثلة من4

 :فتهدف ىذه الرسالةتطبيقية ليمة عنسبة فوائد أما ب

 ادلنسوخةالناس ة و معاملة الصحيحة مع اآليات  .1

 معرفة  أحكام ا تعاىل الىت جيب علينا العمل هبا قوال وفعال. .2

 ديمكنبمعرفتو ف .استنباط األحكام إذا تعارض بُت دليلُت أو أكثر الشروط ىف أحد منالنسخ أن معرفة  .3

 العبادة أو ادلعاملة. األحكام من أدلتها على أساس صحيح سواا كان ىف للمجتهد است راج

 رم حالال.حنلل حراما و حنستبعد عن اخلطاا ىف الفتوى حىت ال نمبعرفة النسخ  .4

 ديكن لؤلمة اإلسالمية و،ع قوانُت صاحلة لظروف العصر مطابقا بأحكام شرعية. .5

حول ند لو سم الذين اهتموا وزعموا قوال ال من أعداا االسالوادللحدين لدفاع عن القرآن ،د ادلتشككُت ا .6

 . القرآن بأنو فيو  تناقض وتعارض

 الدراسات السابقةالفصل الرابع: 

نف يف ىذا البحث رجال ق ادلسلع ولطيف ادلأخذ، وقد صوآثاره دقيالنسخ يف القرآن أسرار دراسة إن 

ت يف ىذا الصدد ألنو حيتاج إىل صفحامجيعا حنن نستغٍت عن ذكرىا  -كتبا الحتصى الفقو والقرآن  علم نبغوا يف 

يف إحدى ناسخ وادلنسوخ باب ال كتبواأفردوا بالتصنيف حول الناسخ وادلنسوخ ىف القرآن أو  حيث - ة َت قليل

عن نظرية النسخ ومعانيو  ،يقوه يف نطاق قصَتو  بيسَتنهم ما ريثوا ، ولكوأصول الفقو علوم القرآن أبواب كتب
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النسخ  حول أما ادلؤلفات الىت تناولت. ديثانالت ىذه الكتب شهرة وقبوال عند أىل العلم قدديا وحو  ،فحسب

اجلامعية حلصول على الدرجة ادلاجستَت أو الدكتورة ىف اجلامعة احلكومة اإلسالمية جباكرتا و َتىا  من الرساالت

من  " أنوار التنزيل واسرار التأويل". ريثا خاصا عن النسخ عند نظر اإلمام البيضاوي وآرااه ىف كتابوفال يوجد 

 دىا ىى:جنسائل الذى بعض الر 

كتب   .1998، قدمها شريف الدين كمال يف السنة نظرية علماء التفسير حول النسخ في القرآن .1

عن إختالف العلماا حول نظرية النسخ بُت ادلؤيدين والرافدين. فهذا ادلو،وع  الباحث ىف ىذه الرسالة

 .الكرًنىف القرآن  وعدمو سخىف وجود الن عن اإلختالف بُت العلمااالبحث  يدورحيث  يعترب عامة

 .بايا(ا)رسالة ماجستَت ىف جامعة سنان أمفيل بسور 

قدمها إمام مشفع علي  .الناسخ والمنسوخ في تفسير القرآن )دراسة نقدية على اآليات المنسوخة( .2

قبلها  منميز ىذه الرسالة توي .ىذا ادلو،وع حول اآليات ادلنسوخة يبحث الباحث ىف .1999يف السنة 

)رسالة  عند ادلفسرين؟ صالحتها واست دامها عن اآليات ادلنسوخة ىل قد انتهت لبحث فيها يًتكزأن ا

 .ماجستَت ىف جامعة سنان أمفيل بسورابايا(

قدمها رودي اذلٌت يف السنة  .آراء محمد حسبي الصديقي حول الناسخ والمنسوخ في القرآن .3

حول الناسخ  وأرااه حسىب الصديقىف وقم ابحث فيهي بأن الباحث الرسالة من مو،وعبان . 2005

)رسالة ماجستَت ىف جامعة سنان أمفيل  اه وآراا العلماا وادلفسرين ادلتقدمُت.آأر  بُت ميزتي ماو  ،وادلسوخ

 .بسورابايا(
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 .سوخ فى تفسير مفاتح الغيب()دراسة تحليلية حول الناسخ والمنو اإلمام الرازى وموقفو من النسخ  .4

ىذه الرسالة عن موقف اإلمام الرازى من  بمد لطفى ىف . ريث 2008سنة قدمها بمد لطفى ىف ال

 .. )رسالة ماجستَت ىف جامعة علوم القرآن جباكرتا(مفاتح الغيبقضية النسخ وادلنسوخ مبطالعة تفسَته 

لقارئ مادة علمية جديدة، إال أهنا تدور حول دائرة  مهتاس الدراسات وادلؤلفات السابقة ر م أهنامن  فكل

من اآليات الناس ة وادلنسوخة ىف القرآن  لنماذجوا ،واألدلة على جوازه كبيان تعريف النسخ،النسخ بصفة عامة

ش صيتو  مقصورة على عرضالبيضاوى فمعظمها  والكتب ادلتعلق باإلمام أما بالنسبة إىل الدراسات .الكرًن

 والبيئة يعيش فيها، وأثره العلمية ىف فنون هتلفة.

ش صية اإلمام البيضاوى، الناسخ وادلنسوخ، ويف  عنابة علماا اإلسالم قد أكثروا الكتلفُت و ادلؤ  ر م أن 

عن النسخ عند نظر اإلمام البيضاوى وآرااه ىف كتابو" أنوار التنزيل واسرار التأويل" فإن إال أن اجلهود البحثية 

 الباحث مل جيد ومل يطالع عليها.

دراسة حتليلية كتاب  -ابة الرسالة عن البيضاوى وآرااه حول النسخىذا، سيقوم الباحث بكت من وإنطالقا 

 . -" أنوار التنزيل وأسرار التأويل"

أراا اإلمام أن يتعمق و  لعاأن ىذا البحث حياول أن يطث من  َتىا من البحوث السالفة، ميز ىذا البحتي

حىت  شرحو كثَت من العلمااقد قام الذى  -أنوار التنزيل وأسرار التأويل-البيضاوى األصلية مستندا على تفسَته  

  .حاشية 11تبلغ 
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 طريقة البحثالفصل الخامس: 

البحث الذي أجرى يف ىذه الرسالة ىو ريث مكتيب ومناىجو كثَتة متنوعة ألن طبيعة مو،وعات 

 ا ىي : قتضي است دام أكثر من منهج وأمههالدراسات اإلسالمية ت

ادلو،وع واستقرائو يف مظانو ومجع ادلعلومات ادلتعلقة بو من ىذه ادلظان ادلنهج االستقرائي : ويكون بتتبع  . أ

 وذلع : 

 السور س يقوم جبمعها وإعادة كتابتها كل يف  اليت تبحث عن النسخ االستطالع على اآليات . 1

 الكـتب ادلتعلقة هبذا البحثتفسَت البيضاوي يف ريث ادلعلومات من . 2

 ات من ادلشرفُت اىتمام االسًتشادات واالستفتاا .3

 واألفكار، وذلع : ما استقرأه الباحث من النصوص ادلنهج التحليلي: ادلنهج الذي يعٌت بتحليل ب. 

احلجج ادلطروحة والباحث نظرا على آراا العلماا األقدمُت وادلعاصرين مالحظة الفروق الوا،حة بُت . 1

 يقوم بدراستها

 مام البيضاوي قارنة بُت ىذه األقوال وقول اإلدراسة ادل. 2

 

 خطة الكتابةالفصل السادس: 

كتاب أنوار على  إن مو،وع ىذه الرسالة "اإلمام البيضاوي وآرااه حول النسخ )دراسة حتليلية  

، حيث حياول الباحث يف دراستها وكتابتها على منهج منطقي وتنظيم وترتيب "التنزيل وأسرارالتأويل (

و التأخَت، وسيتم الباحث على مخسة أبواب كما يلي: عقلي فيقدم ما حقو التقدًن ويؤخر ما حق
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تكلم ي الباب الثاىنو . وفوائد البحثخلفية البحث وحتديد ادلشكلة  عن فيو تكلميسوف  باب األولال

حول ش صية اإلمام البيضاوي وحياتو العلمية وكذلع عن كتابو " أنوار التنزيل واسرار التأويل" 

عن النسخ والفرق بينو وبُت ما يشاهبو من الت صيص واإلستثناا ومنهجو. وىف الباب الثالث يبحث 

والنماذج  بحث عن مهية النسخ عند البيضاوى وجواز وقوعو وطريق معرفتويالباب الرابع ىف و   والبداا.

  كتب فيو نتائج البحث واإلقًتاحات. ي. أما الباب اخلامس من اآليات الىت ادعى نس ها

 

 


