
ملنسوخ: كتاب  وا لناسخ  لرسوخ من علم ا ا أهل  بأكف  ملصفى    ا
لفرج: املؤلف  ا و  بن اجلوزي أب لرمحن  ا  عبد 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
أما بعد محد اهللا ذي العز الرفيع الشامخ والصالة على رسوله حممد ذي القدر املنيع الباذخ فهذا حاصل التحقيق يف 

اختصار لفظه ألحث الراغب على حفظه فالتفت أيها الطالب هلذا العلم إليه علم الناسخ واملنسوخ وقد بالغت يف 
وأعرض عن جنسه تعويال عليه ففيه كفاية فإن آثرت زيادة بسط أو اخترت االستظهار لقوة احتجاج أو ملت اىل 

  إسناد فعليك بالكتاب الذي اختصر هذا منه وهو كتاب عمدة الراسخ واهللا املوفق 

  ن كاملقدمة هلذا الكتابباب ذكر فصول تكو

  فصل أنكرت اليهود جواز النسخ وقالوا هو البداء والفرق بينهما 

أن النسخ رفع عبادة قد علم األمر هبا من القرآن للتكليف هبا غاية ينتهي إليها مث يرتفع اإلجياب والبداء هو االنتقال 
 لوجهني أحدمها أن لآلمر أن يأمر مبا شاء عن املأمور به بأمر حادث ال بعلم سابق وال ميتنع جواز النسخ عقال

والثاين أن النفس إذا مرنت على أمر ألفته فإذا نقلت عنه اىل غريه شق عليها ملكان االعتياد املألوف فظهر منها 
باإلذعان واالنقياد لطاعة اآلمر وقد وقع النسخ شرعا ألنه قد ثبت من دين آدم عليه السالم وطائفة من أوالده 

  ح األخوات وذوات احملارم والعمل يف يوم السبت مث نسخ ذلك يف شريعة موسى عليه السالم جواز نكا
فصل والنسخ إمنا يقع يف األمر والنهي دون اخلرب احملض واالستثناء ليس بنسخ وال التخصيص وأجاز بعض من ال 

  ء على خالفه يعتد خبالفه وقوع النسخ يف اخلرب احملض ومسى االستثناء والتخصيص نسخا والفقها
فصل وشروط النسخ مخسة أحدمها أن يكون احلكم يف الناسخ واملنسوخ متناقضا فال ميكن العمل هبما والثاين أن 

  يكون حكم املنسوخ ثابتا قبل ثبوت حكم الناسخ والثالث أن يكون حكم املنسوخ 

بل يكون ابتداء شرع آخر والرابع كون ثابتا بالشرع ال بالعادة والعرف فإنه إذا ثبت بالعادة مل يكن رافعه ناسخا 
حكم الناسخ مشروعا بطريق النقل كثبوت املنسوخ فأما ما ليس مشروعا بطريق النقل فال جيوز أن يكون ناسخا 
للمنقول وهلذا إذا ثبت حكم منقول مل جيز نسخه بإمجاع وال بقياس واخلامس كون الطريق الذي ثبت به الناسخ 

  أقوى منه وهلذا نقول ال جيوز نسخ القرآن بالسنة  مثل طريق ثبوت املنسوخ أو

  فصل يف فضل هذا العلم

روى أبو عبد الرمحن السملي أن عليا رضي اهللا عنه مر بقاض فقال أتعرف الناسخ واملنسوخ قال ال قال هلكت 
  وأهلكت ويف لفظ أنه قال من أنت قال أنا أبو حيىي قال بل أنت أبو اعرفوين 

قرآن أضرب أحدها ما نسخ رمسه وحكمه وقد كان مجاعة من الصحابة حيفظون سورا وآيات فصل واملنسوخ يف ال
فشذت عنهم فأخربهم النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا رفعت الثاين ما نسخ رمسه وبقي حكمه كآية الرجم الثالث 

  ما نسخ حكمه وبقي رمسه وله وضعنا هذا الكتاب 



  باب ذكر آي يف سورة البقرة يف ذلك 
اآلية األوىل قوله تعاىل ومما رزقناهم ينفقون قال جماهد هي نفقة النقل وقال آخرون هي الزكاة وحتتمل العموم فاآلية 

حمكمة وزعم بعضهم أهنا نفقة كانت واجبة قبل الزكاة وزعم أنه كان فرض أن ميسك مما يف يده قدر كفاية يومه 
  ة الزكاة وهو بعيد وليلته ويفرق الباقي على الفقراء مث نسخ ذلك بآي

الثانية إن الذين ءامنوا والذين هادوا زعم قوم أهنا منسوخة بقوله ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهذا ال 
  يصح ألنه إن أشري اىل من كان يف زمن نيب تابعا لنبيه قبل بعثة نيب آخر فأولئك على الصواب 

ضرورته أن يؤمن بنبينا عليه السالم وال وجه للنسخ ويؤكده أهنا خرب وإن أشري إىل من كان يف زمن نبينا فإن من 
  واخلرب ال ينسخ 

الثالثة بلى من كسب سيئة اجلمهور على أن املراد هبا الشرك فال يتوجه النسخ وقيل الذنوب دون الشرك فيتوجه 
   بقوله ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء وميكن محله على من أتى السيئة مستحال فال نسخ

الرابعة وقولوا للناس حسنا قيل اخلطاب لليهود فالتقدير من ساءلكم عن بيان حممد فاصدقوه وقيل أي كلموهم مبا 
حتبون أن يقال لكم فعلى هذا اآلية حمكمة وقيل املراد بذلك مساهلة املشركني يف دعائهم اىل اإلسالم فاآلية عند 

  عام فتخصيصه بالكفار حيتاج إىل دليل  هؤالء منسوخة بآية السيف وفيه بعد ألن لفظ الناس
  اخلامسة فاعفوا واصفحوا حىت يأيت اهللا بأمره زعم قوم 

  أهنا منسوخة بآية السيف وليس بصحيح ألنه مل يأمر بالعفو مطلقا بل اىل غاية ومثل هذا ال يدخل يف املنسوخ 
جواز التوجه إىل مجيع اجلهات فاستقبل  السادسة فأينما تولوا فثم وجه اهللا ذهب بعضهم اىل أن هذه اآلية اقتضت

رسول اهللا بيت املقدس ليتألف أهل الكتاب مث نسخت بقوله فول وجهك شطر املسجد احلرام فإمنا يصح القول 
بنسخها إذا قدر فيها إضمار تقديره فولوا وجوهكم يف الصالة أىن شئتم مث ينسخ ذلك القدر والصحيح أهنا حمكمة 

  ن أين توىل فثم وجه اهللا مث ابتدأ األمر بالتوجه إىل الكعبة ال على وجه النسخ ألهنا أخربت أن اإلنسا
السابعة ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم قال بعضهم هذا يقتضي نوع مساهلة الكفار مث نسخ بآية السيف وهو بعيد ألن 

  من شرطها التنايف وال تنايف وأيضا فإنه خرب 
  من البينات واهلدى زعم الثامنة إن الذين يكتمون ما أنزلنا 

بعض من قل فهمه أهنا نسخت باالستثناء بعدها وهذا ال يلتفت إليه وذلك كلما أتى من هذا اجلنس فإن االستثناء 
  إخراج بعض ما مشله اللفظ وليس بناسخ 

حلر التاسعة كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر ذهب بعضهم اىل أن دليل اخلطاب منسوخ ألنه ملا قال ا
باحلر اقتضى أنه ال يقتل العبد باحلر وكذا ملا قال واألنثى باألنثى اقتضى أن ال يقتل الذكر باألنثى من جهة دليل 

اخلطاب فذلك منسوخ بقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وهذا ليس بشيء يعول عليه لوجهني أحدمها أنه 
ال يلزمنا فإن قيل شرع من قبلنا شرع لنا ما مل يثبت نسخه وخطابنا  إمنا ذكر يف املائدة ما كتبه أهل التوراة وذلك

بعد خطاهبم قد ثبت النسخ فتلك اآلية أوىل أن تكون منسوخة هبذه من هذه بتلك والثاين إن دليل اخلطاب إمنا 
  أوىل يكون حجة ما مل يعارضه دليل أقوى منه وقد ثبت بلفظ اآلية أن احلر يوازي احلرة فألن يوازي العبد 



العاشرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خريا الوصية ذهب كثري من العلماء إىل نسخها بآية املرياث 
  ونص 

  أمحد على ذلك فقال الوصية للوالدين منسوخة 
احلادية عشرة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ذهب بعضهم إىل أن اإلشارة إىل صفة الصوم 

كتب على من قبلنا أنه إذا نام أحدهم يف الليل مل جيز له األكل إذا انتبه بالليل وال اجلماع فنسخ ذلك عنا  وكان قد
بقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم اآلية والصحيح أن اإلشارة إىل نفس الصوم واملعىن كتب على من 

  دده فاآلية على هذا حمكمة قبلكم أن يصوموا وليست اإلشارة إىل صفة الصوم وال إىل ع
الثانية عشرة وعلى الذين يطيقونه فدية يف هذا مضمر تقديره وعلى الذين يطيقونه واليصومونه فدية مث نسخت 

  بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه 

القتال إمنا يباح الثالثة عشرة وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا قيل املنسوخ منها أوهلا ألنه اقتضى أن 
يف حق من قاتل من الكفار دون من مل يقاتل مث نسخ بآية السيف وهذا القائل إمنا أخذه من دليل اخلطاب ودليل 

اخلطاب إمنا يكون حجة إذا مل يعارضه دليل أقوى منه وقد عارضه ما هو أقوى منه كآية السيف وغريها وقال 
اد به ابتداء املشركني بالقتال يف الشهر احلرام واحلرم مث نسخ بآية آخرون املنسوخ منها وال تعتدوا قالوا واملر

  السيف وهذا بعيد والصحيح إحكام مجيع اآلية 
الرابعة عشرة وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه ذهب قوم اىل أن هذا منسوخ بآية السيف 

احلرام حىت يقاتلوا فإمنا أحل القتال لرسول اهللا ساعة من والصحيح أنه حمكم وأنه ال جيوز أن يقال أحل يف املسجد 
  هنار وكان ذلك ختصيصا له ال على وجه النسخ 

اخلامسة عشرة فإن أنتهوا فإن اهللا غفور رحيم قال بعضهم إن انتهوا عن الكفر فعلى هذا اآلية حمكمة وقال آخرون 
  عن قتال املسلمني ال عن الكفر فتوجه النسخ بآية السيف 

  سادسة عشرة يسئلونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري نسخت اآلية بآية السيف ال
السابعة عشرة يسئلونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري قال مجاعة تضمنت ذم اخلمر ال حترميها مث نسخها 

  فاجتنبوه 
نفاق الزكاة وقيل صدقة التطوع فاآلية حمكمة الثامنة عشرة ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو قيل املراد هبذا اإل

  وزعم آخرون أنه إنفاق ما يفضل عن حاجة اإلنسان وكان هذا واجبا فنسخ بالزكاة 
التاسعة عشرة وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن هذا اللفظ عام خص منه أهل الكتاب والتخصيص ليس بنسخ 

ملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء عام خص منه وقد غلط من مساه نسخا وكذلك العشرون وذلك قوله وا
  احلامل واآليس والصغري ال على وجه النسخ 

احلادية والعشرون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ألزواجهم متاعا اىل احلول غري إخراج قال املفسرون 
قرهم هبذه اآلية على مكث احلول مث كانت اجلاهلية متكث زوجة املتويف يف بيته حوال ينفق عليها من مرياثه فأ

  نسخها يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 
الثانية والعشرون ال إكراه يف الدين اختلفوا فيه فقيل هو من العام املخصص خص منه أهل الكتاب فعلى هذا هو 



  حمكم وقيل نزلت قبل األمر بالقتال مث نسخ بآية السيف 
 أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا قيل نسخت بقوله ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها الثالثة والعشرون وإن تبدوا ما يف

وقال ابن عباس نزلت يف كتمان الشهادة وإقامتها وقال جماهد يف الشك واليقني فعلى هذا األية حمكمة ويؤكده أنه 
  خرب 

  سورة آل عمران

السيف وبعضهم يقول إهنا نزلت تسكينا جلأشه فإنه كان أألوىل وإن تولوا فإمنا عليك البالغ قالوا هي منسوخة بآية 
  يزعم يف احلرص على إمياهنم فقيل له إمنا عليك البالغ ال أن تشوق قلبهم إىل الصالح فاآلية على هذا حمكمة 

 نسخ ذلك الثانية إال أن تتقوا منهم تقاة قيل املراد باآلية اتقاء املشركني أن يوقعوا فتنة أو ما يوجب القتل فالفرقة مث
بآية السيف وليس هذا بشيء وإمنا املراد جواز تقواهم إذا أكرهوا املؤمنني على الكفر بالقول الذي ال يعتقد وهذا 

  احلكم باق غري منسوخ 
  الثالثة اتقوا اهللا حق تقاته ذهب كثري من املفسرين أىل أهنا نسخت بقوله فاتقوا اهللا ما استطعتم والصحيح أهنا 

استطعتم بيان حلق تقاته فإن القوم ظنوا أن حق تقاته ما ال يطاق فزال اإلشكال ولو قال ال تتقوه حق حمكمة وان ما 
  تقاته كان نسخا 

  سورة النساء

أألوىل ومن كان فقريا فليأكل باملعروف روى عطاء اخلراساين عن ابن عباس قال نسخها إن الذين يأكلون أموال 
  يفة ألن املشهور عنه أنه ال جيوز للوصي األخذ من مال اليتيم حبال اليتامى ظلما وهذا يقتضي قول ايب حن

الثانية وإذا حضر القسمة أولوا القرىب واليتامى واملساكني فارزقوهم منه ذهب مجاعة اىل إحكامها مث اختلفوا يف 
  األمر فأكثرهم على االستحباب وهو الصحيح وبعضهم على الوجوب وقال آخرون نسختها آية املرياث 

الثالثة والرابعة والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم وقوله والذان يأتياهنا منكم فاألوىل دلت على أن حد الزانية يف 
ابتداء اإلسالم احلبس اىل أن متوت أو جيعل اهللا هلا سبيال وهو عام يف البكر والثيب والثانية أفضت أن حد الزانيني 

ن احلبس واألذى مجيعا وحد الرجل كان األذى فقط ونسخ احلكمان بقوله األذى فظهر من اآليتني أن حد املرأة كا
  الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده 

اخلامسة والذين عقدت أميانكم كان الرجل يف اجلاهلية يعاقد الرجل على أن يتوارثا ويتناصرا ويتعاقال يف اجلناية 
واريث وهذا قول عامة العلماء وقال أبو حنيفة هذا احلكم ليس فجاءت هذه اآلية فقررت ذلك مث نسخت بامل

  مبنسوخ إال أنه جعل ذوي األرحام أوىل من املعاقدة فإذا فقد ذوو األرحام فالعاقد أحق من بيت املال 
السادسة ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى قال املفسرون هذه اآلية اقتضت أباحة السكر يف غري أوقات الصالة مث 

  خ ذلك بقوله فاجتنبوه نس



السابعة فأعرض عنهم و عظمهم قال املفسرون فيه تقدمي و تأخري تقديره فعظمهم فإن امتنعوا من اإلجابة فأعرض 
  عنهم وهذا قبل األمر بالقتال مث نسخ بآية السيف 

ن عباس قال يف الثامنة ومن توىل فما أرسلنك عليهم حفيظا زعم قوم اهنا نسخت بآية السيف وليس بصحيح ألن اب
  تفسريها ما أرسلناك عليهم رقيبا تؤخذ هبم فعلى هذا ال نسخ 

التاسعة فأعرض عنهم وتوكل على اهللا قال املفسرون معىن الكالم أعرض عن عقوبتهم مث نسخ هذا اإلعراض بآية 
  السيف 

قوم بينكم و بينهم ميثاق العاشرة إال الذين يصلون إىل قوم بينكم و بينهم ميثاق املراد يصلون يدخلون يف عهد 
  كدخول خزاعه يف عهد رسول اهللا مث نسخ ذلك بآية السيف 

احلادية عشرة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم ذهب األكثرون اىل أهنا منسوخة بقوله ويغفر ما دون ذلك ملن 
يف النار وأكدها هنا بأهنا خرب يشاء وقال قوم هي حمكمة وهلم يف طريق إحكامها قوالن أحدمها أن قاتل املؤمن خملد 

والثاين أهنا عامة دخلها التخصيص بدليل أنه لو قتله كافر مث أسلم سقطت عنه العقوبه يف الدنيا واآلخرة فإذا ثبت 
كوهنا من العام املخصص فأي دليل صلح للتخصيص وجب العمل به ومن أسباب التخصيص أن يكون قتله 

د الستحالله وذهب قوم إىل أهنا خمصوصة يف حق من مل يتب وقيل فجزاؤه مستحال ألجل إميانه فاستحق التخلي
  جهنم إن جازاه وفيه بعد لقوله وغضب اهللا عليه ولعنه 

  سورة املائدة

  األوىل ال حتلوا شعائر اهللا ذهب بعضهم اىل إحكامها وقال ال جيوز استحالل الشعائر وال اهلدي قبل أوان 

تقلد من شجر احلرم فقيل ال تستحلوا أخذ القالئد من احلرم وال تصدوا  ذحبه وقال آخرون كانت اجلاهلية
القاصدين اىل البيت وذهب آخرون اىل أهنا منسوخه وهلم يف املنسوخ ثالثة أقوال أحدها وال آمني البيت احلرام 

حلرام واآلمني إذا كانوا فنسخ يف املشركني بقوله فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا والثاين اآلية حترم الشهر ا
مشركني وهدي املشركني ومل يكن هلم أمان والثالث أن مجيعها منسوخ هكذا أطلقه مجاعة وليس بصحيح فإن قوله 

وإذا حللتم فاصطادوا وال جيرمنكم شنئان قوم أن صدوكم عن املسجد احلرام أن تعتدوا وتعاونوا على الرب والتقوى 
  إىل آخرها فال وجه لنسخه 

نية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فيها ثالثة أقوال إحداها أهنا اقتضت إباحة ذبائح أهل الكتاب على الثا
اإلطالق وإن علمنا أهنم أهلوا عليها بغرياسم اهللا وأشركوا به غريه هذا قول الشعيب وآخرون والثاين أن ذلك كان 

  ذكر اسم اهللا عليه والثالث مباحا يف أول اإلسالم مث نسخ بقوله وال تأكلوا مما مل ي

إمنا أبيحت ذبائحهم ألن األصل أهنم يذكرون اسم اهللا فمىت علم أهنم قد ذكروا غري اسم اهللا مل يؤكل فعلى هذا 
  اآلية حمكمة 

الثالثة فاعف عنهم واصفح األكثرون على نسخها بآية السيف وقال ابن جرير جيوز أن يعفو عنهم يف غدرة فعلوها 
  حربا ومل ميتنعوا من أداء اجلزية فال يتوجه النسخ  ما مل يصيبوا

الرابعة فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم اقتضت ختريه بني احلكم وتركه مث قيل وهل هذا التخيري ثابت أم 



نسخ فيه قوالن أحدمها يف احلكم أنه نسخ بقوله وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا وهذا مذهب ابن عباس وعطاء 
   وعكرمة

والسدى والثاين أنه ثابت مل ينسخ وأن اإلمام ونوابه خمريون إذا ترافعوا اليهم إن شاءوا حكموا وإن شاءوا أعرضوا 
  فإن حكموا حكموا بالصواب 

اخلامسة ما على الرسول إال البالغ قيل هي حمكمة واملراد ما عليه إال البالغ الاهلدى وقيل إهنا تتضمن االقتصار 
  األمر بالقتال مث نسخت بآية السيف واألول أصح على التبليغ دون 

  السادسة عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا أهتديتم 
فيها قوالن أحدمها أهنا تضمنت األمر بكف األيدي عن قتال الضالني فنسخت بآية السيف والثاين أهنا حمكمة ألهنا 

  ال متنع من قتال املشركني فهو الصحيح 
ذا حضر أحدكم املوت حني الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غريكم اإلشارة هبذا السابعة شهادة بينكم إ

اىل الشاهدين اللذين شهدا على املوصي يف السفر ويف قوله أو آخران من غريكم قوالن أحدمها من غري عشريتكم 
  وهم مسلمون أيضا فعلى 

عندنا إنه باق مل ينسخ وهو قول ابن عباس وابن  هذا اآلية حمكمة والثاين من غري ملتكم وهل هذا احلكم باق
املسيب وابن جبري وابن سريين والشعيب والثوري والثاين أنه منسوخ بقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم وإليه مال أبو 

حنيفة ومالك والشافعي وحنن نقول هذا موضع ضرورة فجاز فيه ما ال جيوز يف غريه لقبول الشهادة من النساء 
  حليض واالستهالل بالنفاس وا

  سورة األنعام

  األوىل إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم 

زعم بعضهم أنه كان جيب على النيب خوف عواقب الذنوب مث نسخ بقوله ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما 
من ذنب إذا  تأخر الظاهر من هذه املعاصي الشرك ألهنا جاءت عقب وال تكونن من املشركني فإذا قدرنا بالعفو

كان مل تقدر املساحمة يف شرك لو تصور إال أنه ملا مل جيزه يف حقه بقي ذكره على سبيل التهديد والتخويف من عاقبته 
  كقوله لئن أشركت ليحبطن عملك فعلى هذا اآلية حمكمة وتوكيده أهنا خربية واألخبار ال تنسخ 

تضى االقتصار يف حقهم على اإلنذار من غري زيادة مث نسخ الثانية قل لست عليكم بوكيل فيه قوالن أحدمها أنه اق
بآية السيف والثاين أن معناه لست عليكم حفيظا إمنا أطالبكم بالظواهر من اإلقرار والعمل ال باألسرار فعلى هذا 

  هو حمكم وهو الصحيح وتوكيده أنه خرب 
  الثالثة وإذا رأيت الذين خيوضون يف ءاياتنا فأعرض عنهم 

  ذا اخلوض اخلوض بالتكذيب ويشبه أن يكون اإلعراض منسوخا بآية السيف املراد هب
الرابعة وذر الذين اختذوا دينهم لعبا وهلوا فيه قوالن أحدمها اقتضى املساحمة هلم واإلعراض عنهم مث نسخ بآية 

  يح السيف والثاين أنه خرج خمرج التهديد كقوله ذرين ومن خلقت وحيدا فعلى هذا هو حمكم وهو الصح



اخلامسة قل اهللا مث ذرهم فيه قوالن أحدمها أنه أمر باإلعراض عنهم مث نسخ بآية السيف والثاين أنه هتديد فهو حمكم 
  وهو الصحيح 

السادسة فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم حبفيظ قيل تضمنت ترك قتال املشركني مث نسخ بآية 
  أحصي أعمالكم فعلى هذا هي حمكمة  السيف وقيل املعىن لست رقيبا عليكم

  السابعة وأعرض عن املشركني قال ابن عباس نسختها 

  آية السيف 
  الثامنة وما جعلناك عليهم حفيظا قال ابن عباس نسخت بآية السيف وعلى ما ذكرنا يف نظائرها تكون حمكمة 

  ديد فهو حمكم وإن قلنا أمر بترك قتاهلم فمنسوخ بآية السيف التاسعة فذرهم وما يفترون إن قلنا هذا هت
العاشرة وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه ذهب مجاعة منهم احلسن وعكرمة إىل نسخها بقوله وطعام الذين أوتوا 

 الكتاب حل لكم وهذا غلط ألهنم إن أرادوا النسخ حقيقة فليس نسخا وإن أرادوا التخصيص وأنه خص بآية
املائدة وطعام الذين أتوا الكتاب فليس بصحيح ألن أهل الكتاب ذكروا اسم اهللا على الذبيحة فحمل أمرهم على 

تلك فإن تيقنا أهنم تركوه جاز أن يكون من نسيان والنسيان ال مينع احلل أوال عن نسيان مل جيز األكل فال وجه 
  راد هبا عند امليتة أو يكون هني كراهة للنسخ فعلى قول الشافعي هذه اآلية حمكمة ألنه إما أن ي

احلادية عشرة قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إين عامل فسوف تعلمون للمفسرين فيه قوالن أحدمها أن املراد هبا 
  ترك قتال الكفار فهي منسوخه بآية السيف والثاين التهديد فهي حمكمة وهو األصح 

ديد ووعيد فهو حمكم وقد يقتضي قتال املشركني فهو منسوخ بآية الثانية عشرة فذرهم وما يفترون قيل هذا هت
  السيف 

الثالثة عشرة وءاتوا حقه يوم حصاده قال عطية العويف كانوا إذا حصدوا وإذ أديس وغربل أعطوا منه شيئا فنسخ 
  ذلك العشر ونصف العشر قلت وهذا إن كان واجبا صح نسخه بالزكاة وإن قيل مستحب فاحلكم باق 

عة عشرة قل ال أجد يف ما أوحي إيل حمرما اآلية هذه اآلية حمكمة ويف وجه إحكامها طريقان أحدمها أهنا الراب
  حصرت 

احملرم وال حمرم سواه والثاين أهنا أخربت عن احملرم من مجلة ما كانوا حيرمون يف اجلاهلية وقد ادعى قوم نسخها بآية 
ك اآلية ميتة وقد ذكرت امليتة ها هنا وزعم بعضهم أهنا نسخت املائدة ورد هذا عليهم بأن مجيع املذكور يف تل

بالسنة فإهنا حرمت حلوم احلمر األهلية وكل ذي ناب من السباع وخملب من الطري وهذا ال يصح ألن السنة ال 
تنسخ القرآن والصواب أن يقال هذه نزلت مبكة ومل تكن الفرائض قد تكاملت وال احملرومات فأخربت عن 

  يف احلالة احلاضرة واملاضية ال عن املستقبلة فيؤكد إحكامها أهنا خرب احملرمات 
اخلامسة عشرة قل انتظروا إنا منتظرون قد سبق ذكر نظائرها قيل هي هتديد فتكون حمكمة أو تتضمن النهي عن 

  قتاهلم فتكون منسوخة 
ية السيف وقال غريه ليس السادسة عشرة لست منهم يف شيء قال السدي لست من قتاهلم يف شيء مث نسخت بآ

  اليك من أمرهم شيء وإمنا أمرهم يف اجلزاء إىل اهللا تعاىل فعلى هذا تكون حمكمة 

  سورة األعراف



  األوىل وذروا الذين يلحدون يف أمسائه قال ابن زيد نسخها األمر بالقتال وقال غريه هو هتديد هلم وهذا ال ينسخ 
فتكون حمكمة وقال آخرون هي صدقة كانت تؤخذ قبل فرض الزكاة مث  الثانية خذ العفو ذهب قوم إىل أنه الزكاة

نسخت بالزكاة وقال ابن زيد املراد بذلك مساهلة املشركني والعفو عنهم مث نسخ بآية السيف وأعرض عن 
  اجلاهلني قيل نسخ بآية السيف وقيل املراد وأعرض عن مقاتلتهم لسفههم وذلك ال مينع قتاهلم فتكون حمكمة 

  األنفالسورة 

  األوىل وما كان اهللا ليعذهبم وأنت فيهم قيل نسختها وما هلم أال يعذهبم اهللا وهم يصدون عن املسجد احلرام 

وهذا ليس بصحيح ألن النسخ ال يدخل على األخبار وإمنا بينت اآلية الثانية استحقاقهم العذاب فأما األوىل فبينت 
  ستغفرون فال وجه للنسخ دفعه عنهم لكون الرسول فيهم وكون املؤمنني ي

الثانية وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا قال ابن عباس نسخها قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وقال جماهد آية السيف قلنا 
  إهنا نزلت يف ترك حماربة أهل الكتاب إذا بذلوا اجلزية فهي حمكمة 
ولفظه اخلرب ومعناه األمر مث نسخ بقوله اآلن خفف الثالثة إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني املعىن يقاتلوا 

  اهللا عنكم اآلية 
الرابعة والذين ءاووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين ءامنوا ومل يهاجروا ما لكم من واليتهم من شيء 

  حىت يهاجروا قال 

هاجر وذلك معىن قوله تعاىل ما لكم املفسرون كانوا يتوارثون باهلجرة وكان املؤمن الذي مل يهاجر ال يرث قريبه امل
  من واليتهم من شيء فنسخت بقوله وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض 

  سورة التوبة

  فما استقاموا لكم فاستقيموا هلم زعم بعضهم نسخها بآية السيف 

  سورة يونس

  األوىل إين أخاف إن عصيت ريب تكلمنا على نظريها يف األنعام 
  ناس حىت يكونوا مؤمنني زعم قوم منهم مقاتل نسخها بآية السيف والصحيح أهنا حمكمة ألن الثانية أفأنت تكره ال

  اإلميان ال يصح مع اإلكراه إمنا يصور اإلكراه على النطق 
الثالثة فمن اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه ومن ضل فإمنا يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل زعم قوم نسخها بآية السيف 

  يف نظائرها وأنه ال وجه للنسخ وقد سبق الكالم 
الرابعة واصرب حىت حيكم اهللا قيل نسختها آية السيف وليس بصحيح ألن األمر بالصرب إىل غاية وما بعد اآلية خيالف 

  ما قبلها على ما بينا يف فاعفوا واصفحوا حىت يأيت اهللا بأمره 



  سورة هود عليه السالم

كيل قيل معناها اقتصر على انذارهم من غري قتال مث نسخ بآية السيف األوىل إمنا أنت نذير واهللا على كل شيء و
  وال يصح وإمنا املعىن ليس عليك أن تأتيهم مقترحاهتم من اآليات والوكيل الشهيد 

الثانية من كان يريد احلياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهلم فيها وهم فيها ال يبخسون زعم مقاتل أهنا نسخت 
  جلنا له فيها ما نشاء ملن نريد وليس هذا بصحيح ألنه اآلن خرب بقوله تعاىل ع

الثالثة والرابعة وقل للذين ال يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون قال بعضهم هاتان 
ديد ووعيد معناه اآليتان اقتضتا تركهم على أعماهلم واالقتناع بإنذارهم مث نسختا بآية السيف وقال احملققون هذا هت

  فستعلمون عاقبة أمركم وهذا ال ينايف قتاهلم فال وجه للنسخ 

  سورة الرعد

  فإمنا عليك البالغ قالوا نسخ بآية السيف وعلى ما سبق حتقيقه يف نظائرها ال وجه للنسخ 

  سورة احلجر

تحقيق أهنا وعيد وذلك ال األوىل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم األمل فسوف يعلمون قالوا نسخت بآية السيف وال
  ينايف قتاهلم 

  الثانية فاصفح الصفح اجلميل قالوا نسخ بآية السيف 
  الثالثة وأعرض عن املشركني قالوا نسخ بآية السيف 

  سورة النحل

األوىل ومن مثرات النخيل واألعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا يف السكر أقوال أحدها اخلمر فنسخت بقوله 
كن أن تكون حمكمة ويكون املعىن إمنا رزقناكم عنبا فتخذمت منه السكر والثاين أنه اخلل بلغة احلبشة فاجتنبوه ومي
  والثالث أنه 

  الطعم يقال هذا سكر أي طعم فعلى هذا اآلية حمكمة 
   ادعاء النسخ الثانية فإن تولوا فإمنا عليك البالغ املبني قالوا نسختها آية السيف وقد بينا يف نظائرها أنه ال حاجة اىل

الثالثة وجادهلم باليت هي أحسن ذهب مجاعة اىل نسخها بآية السيف وفيه بعد ألن اجلدال ال ينايف القتال ومل يقل 
  اقتصر على جداهلم 

الرابعة وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به ولئن صربمت هلو خري للصابرين قال مجاعة أمر أن يقاتل من قاتله وال 
تال مث نسخ بآية السيف وقال آخرون هي حمكمة ألهنا فيمن ظلم ظالمة فال حيل له أن ينال من ظامله أكثر يبدأ بالق

  مما نال ظامله 
  اخلامسة واصرب وما صربك إال باهللا وال حتزن عليهم هذه 



  متعلقة باليت قبلها وحكمها حكمها وزعم بعضهم أن الصرب هنا نسخ بآية السيف 

  سورة اإلسراء

وقل رب ارمحهما ذهب بعضهم إىل أن هذا الدعاء املطلق نسخ منه الدعاء للوالدين املشركني وهذا ليس األوىل 
  بنسخ عند الفقهاء وإمنا هو ختصيص العام 

  الثانية وما أرسلناك عليهم وكيال زعم بعضهم نسخها بآية السيف وقد منعنا ذلك يف نظائرها 

  سورة طه

  اصرب على ما تسمع من أذاهم ونسخ بآية السيف األوىل فاصرب على ما يقولون قيل ف
  الثانية قل كل متربص فتربصوا قال بعض املفسرين نسخت بآية السيف 

  سورة احلج

األوىل وإن جادلوك فقل اهللا علم مبا تعملون قيل عن املشركني مث نسخ بآية السيف وقيل املنافقني كان تظهر منهم 
  رهم إىل اهللا فعلى هذا اآلية حمكمة فلتات مث جيادلون عنها فأمر أن يكل أم

الثانية وجاهدوا يف اهللا حق جهاده قيل منسوخة ألن فعل ما فيه وفاء حلق اهللا ال يتصور من أحد ويف ناسخها قوالن 
أحدمها ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها وقيل فاتقوا اهللا ما استطعتم وقيل هي حمكمة واملراد منها بذل اإلمكان على ما 

   قوله تعاىل اتقوا اهللا حق تقاته بينا يف

  سورة املؤمنون

  األوىل فذرهم يف غمرهتم حىت حني قيل نسخت بآية 

  السيف وقيل معناها التهديد فهي حمكمة 
الثانية ادفع باليت هي أحسن السيئة ادعى بعضهم نسخها بآية السيف وال حاجة اىل هذه الدعوى ألن املداراة 

  تؤدي اىل إثبات باطل أو إبطال حق  حممودة ما مل تضر بالدين أو

  سورة النور

  األوىل الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة قال ابن املسيب نسخها واحنكوا األيامى منكم 
الثانية ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم اآلية قال بعض ناقلي التفسري نسخ من هذا النهي العام حكم البيوت اليت ال أهل 

  ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غري مسكونة وهذا ختصيص ال نسخ  هلا يستأنسون بقوله
  الثالثة فإن تولوا فإمنا عليه ما محل وعليكم ما محلتم 



قيل نسختها آية السيف وليس بصحيح ألن األمر بقتاهلم ال ينايف أن يكون عليه ما محل وعليهم ما محلوا وإذا مل يقع 
  تنايف فال نسخ 

  سورة الفرقان

تكون عليه وكيال قيل نسختها آية السيف وليس بصحيح ألن معناها أفأنت تكون عليهم حفيظا حتفظ من أفأنت 
  اتبع هواه فليس للنسخ وجه 

  سورة النمل

  فمن اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه قال بعضهم نسختها آية السيف وقد تكلمنا يف ضمن هذا وهنا عدم النسخ 

  سورة القصص

  نه وقالوا لنا أعمالنا ولكم وإذا مسعوا اللغو أعرضوا ع

  أعمالكم قال األكثرون نسختها آية السيف 

  سورة العنكبوت

وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن قيل هي منسوخة بقوله قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا اآلية وقيل حمكمة 
  فمن أدى اجلزية مل يقل له إال احلسن 

  سورة السجدة

  م منتظرون ذكروا أهنا نسخت بآية السيف فأعرض عنهم وانتظر إهن

  سورة األحزاب

  األوىل وال تطع الكافرين واملنافقني ودع أذاهم زعم مجاعة نسخها بآية السيف 
  الثانية فمتعوهن وسرحوهن إن هذا ملن مل يسم هلا مهرا لقوله أو تفرضوا هلن فريضة وهل هذه املتعة مستحبة أو 

للمطلقة اليت مل يسم هلا مهرا إذا طلقها قبل الدخول فعلى هذا اآلية حمكمة وقال قوم واجبة قول األكثر أهنا واجبة 
  املتعة واجبة لكل مطلقة مث نسخت بقوله فنصف ما فرضتم 

الثالثة ال حيل لك النساء من بعد قيل نسخت بقوله إنا أحللنا لك أزواجك وقيل حمكمة مث فيها قوالن أحدمها إن 
رنه بأن قصره عليهن فلم حيل له غريهن ومل ينسخ هذا والثاين أن املراد بالنساء ها هنا اهللا أثاب نساء من اخت
  الكافرات قاله جماهد 



  سورة سبأ

قل ال تسئلون عما أجرمنا وال نسئل عما تعملون زعموا أهنا نسخت بآية السيف وال وجه للنسخ ألن اإلنسان ال 
  يسأل عن عمل غريه 

  سورة الصافات

  نهم حىت حني قال قتادة اىل موهتم وقال ابن زيد اىل القيامة فعلى القولني يتوجه النسخ بآية األوىل فتول ع

  السيف 
الثانية وأبصرهم فسوف يبصرون املعىن انتظر إليهم إذا أنزل هبم ببدر فسوف يبصرون ما أنكروا وكانوا يستعجلون 

  رون تكرار إىل يقينه وتوكيده به يف الدنيا وقوله هتديدا وتول عنهم حىت حني وأبصر فسوف يبص

  سورة الزمر

  األوىل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم زعم قوم أهنا منسوخة بآية السيف والصحيح أهنا حمكمة وهو هتديد 
الثانية فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإمنا يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل زعم قوم نسختها آية السيف وقد 

  عنا النسخ تكلمنا على نظائرها ومن

  سورة املؤمن

  فاصرب إن وعد اهللا حق يف موضعني وقد ذكروا نسخها 

  بآية السيف وعلى ما قررنا يف نظائرها النسخ 

  سورة السجدة

ادفع باليت هي أحسن قيل نسخت بآية السيف واألكثر أنه لدفع الغضب بالصرب واإلساءة بالعفو وقيل ال ختص 
  الكفار فال وجه للنسخ 

  سورة حم عسق

األوىل ويستغفرون ملن يف األرض قال وهب وغريه نسخت بقوله ويستغفرون للذين أمنوا وليس بصحيح ألن املراد 
  مبن يف األرض املؤمنني 

  الثانية اهللا حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل قيل منسوخة بآية السيف وقد ذكرنا مذهبنا يف نظائرها فال نسخ 
  كم ال حجة بيننا وبينكم قال الثالثة لنا أعمالنا ولكم أعمال



األكثرون اقتضت االقتصار على اإلنذار مث نسخت بآية السيف وقال بعضهم معناها الكالم بعد إظهار الرباهني قد 
  سقط بيننا فلم يبق إال السيف فعلى هذا هي حمكمة 

نشاء ملن نريد وليس بصحيح الرابعة ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها قال بعضهم نسخ بقوله عجلنا له فيها ما 
  ألنه ال يؤتى إال ما شاء ويكون املعىن ملن نريد أن نفتنه 

اخلامسة والذين إذا أصاهبم البغي هم ينتصرون زعم قوم أهنا أثبتت االنتصار بعد البغي مث نسخ هذا بقوله وملن صرب 
  وغفر والتحقيق أهنا حمكمة ألن االنتصار مباح والتبصر والغفران فضيلة 

لسادسة فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إال البالغ زعم بعضهم نسخها بآية السيف وقد بينا ا
  مذهبنا يف نظائرها وأنه ال نسخ 

  سورة الزخرف

األوىل فذرهم خيوضوا ويلعبوا حىت يالقوا يومهم الذي يوعدون زعم بعضهم نسخها بآية السيف وقد ذكرنا مذهبنا 
  ا واردة للوعيد والتهديد فال نسخ يف نظائرها وأهن

  الثانية فاصفح عنهم وقل سالم فسوف يعلمون قالوا منسوخة بآية السيف 

  سورة الدخان

  فارتقب إهنم مرتقبون ذكر بعضهم نسخها بآية السيف وليس بصحيح ألنه ال يتأتى يف ارتقاب عذاهبم ومن قتاهلم 

  سورة اجلاثية

  يرجون أيام اهللا مجهور قل للذين ءامنوا يغفروا للذين ال 

  املفسرين أهنا تضمنت اإلعراض عن املشركني مث نسخها بآية السيف 

  سورة األحقاف

وما أدري ما يفعل يب وال بكم اختلفوا هل املراد بذلك الدنيا أما اآلخرة فمن قال اآلخرة قال نسخت بقوله ليغفر 
واملؤمنات جنات ومن قال الدنيا قال ما أدري ما جيري لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقوله ليدخل املؤمنني 

علينا من أمور الدنيا وهذا الصحيح وال يتصور النسخ يف مثل هذه اآلية وإذا مل يعلم احلالة مث أعلم هبا له مل يلزم 
  ذلك نسخا 

  سورة حممد

اق مل ينسخ وهذا مذهب أمحد فإما منا بعد وإما فداء فيها قوالن أحدمها أهنا حمكمة وألن احلكم املن والفداء ب
  والشافعي والثاين أنه نسخ بقوله فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وهو قول أيب حنيفة 



  سورة ق

  وما أنت عليهم جببار نسخ بآية السيف 

  سورة الذاريات

هو شيء كان  األوىل ويف أمواهلم حق للسائل واحملروم من قال إشارة إىل الزكاة أو إىل التطوع رآه حمكما ومن قال
  جيب سوى الزكاة رآه منسوخا بالزكاة 

  الثانية فتول عنهم فما أنت مبلوم قالوا نسختها آية السيف 

  سورة الطور

  األوىل قل تربصوا فإين معكم من املتربصني قالوا نسخت بآية السيف وال يصح ملا بينا يف نظائرها 

بعضهم أهنا نسخت بآية السيف وإذا كان معناها الوعيد الثانية فذرهم حىت يالقوا يومهم الذي فيه يصعقون زعم 
  فال يصح 

الثالثة واصرب حلكم ربك فإنك بأعيننا قال بعضهم يعين الصرب منسوخ بآية السيف وإمنا يصح هذا لو كان املراد 
  الصرب عن القتال والصرب هنا مطلق ميكن أن يشار به اىل الصرب على أوامر اهللا 

  سورة النجم

  ن توىل عن ذكرنا زعموا أهنا منسوخة بآية السيف ومثاهلا يف سورة القمر فتول عنهم يوم يدع الداع فأعرض عن م

  سورة اجملادلة

  إذا ناجيتم الرسول فقدموا بني يدي جنواكم صدقة نسخت بقوله أأشفقتم أن تقدموا بني يدي جنواكم صدقات 

  سورة احلشر

لرسول ذهب بعضهم أهنا منسوخة بقوله واعلموا أمنا غنمتم من شيء ما أفآء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله ول
فأن هللا مخسه وللرسول وقال بعضهم بل هي مبينة حكم الفيء وهو ما أخذ من املشركني مما مل يؤخذ عليه خيل وال 

  ركاب كالصلح واجلزية والعشور وآية األنفال مبينة حلكم الغنيمة فال يصح 

  سورة املمتحنة

انية ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين وقوله إمنا ينهاكم اهللا عن الذين قاتلوكم يف الدين قال األوىل والث
قتادة نسخت بآية السيف وقال ابن جرير ال وجه للنسخ ألن بر املؤمنني للمحاربني إذا مل يكن فيه تقوية على 



  احلرب أو داللة على اإلسالم جائز 
  جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن  الثالثة والرابعة إذا

اآلية وقوله وإن فاتكم شيء من أزواجكم اىل الكفار فعاقبتم اآلية دل على أن األحكام املذكورة يف اآلية من أداء 
املهر وأخذه من الكفار وتعويض الزوج من الغنيمة أو من صداق قد وجب رده على أهل احلرب منسوخ وقد نص 

  تل كل هذه اآليات نسخت بآية السيف أمحد على هذا قال مقا

  سورة التغابن

وإن تعفوا وتصفحوا قالوا نسخ بآية السيف وقد روينا سبب نزوهلا أن الرجل كان إذا أراد اهلجرة منعه أهله حبا 
  إلقامته عندهم فعلى هذا ال نسخ 

  سورة ن

  ه وعيد فال نسخ األوىل فذرين ومن يكذب هبذا احلديث قالوا نسخت بآية السيف وإذا قلنا أن
  الثانية فاصرب حلكم ربك قال بعضهم نسخ يعين 

  الصرب بآية السيف وقد تكلمنا على نظائرها 

  سورة املعارج

األوىل فاصرب صربا مجيال واآلية الثانية فذرهم خيوضوا ويلعبوا قال مجاعة نسخت بآية السيف وقد تكلمنا على 
  نظائرها ومنعنا النسخ 

  سورة املزمل

م اليل إال قليال نصفه كان قيام الليل فرضا عليه وعلى أمته مث نسخ بقوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدىن من األوىل ق
  ثلثي اليل ونصفه وقيل نسخ عن األمة وبقي فرضا عليه وقيل بل كان فرضا عليه دوهنم 

وقيل املعىن اصرب على ما الثانية واصرب على ما يقولون واهجرهم هجرا مجيال ذهب أكثرهم إىل نسخها بآية السيف 
  يقولون من تلبيسهم واهجرهم هجرا ال جزع فيه فعلى هذا ال نسخ 

  ومثلها يف هل أتى فاصرب حلكم ربك ويف الطارق فمهل الكافرين 
  الثالثة وذرين واملكذبني هذا وعيد فهو حمكم وقد قالوا نسخ بآية السيف ومثله يف املدثر ذرين ومن خلقت وحيدا 

  ةسورة الغاشي



لست عليهم مبصيطر قيل نسخت بآية السيف وقيل معناها لست عليهم مبسلط فتكرههم على اإلميان فعلى هذا ال 
  نسخ 

  سورة الكافرون

  لكم دينكم ويل دين قال األكثرون نسخت بآية السيف وإمنا يصح هذا لو كان املعىن قد أقررتكم على 

  علم وصلى اهللا على سيدنا وآله وصحبه وسلم تسليما انتهت دينكم وإذا مل يكن املفهوم هذا بعد النسخ واهللا أ
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