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�لقر� معجز� �إلسال� (٨)٢٦

موضو �لنسخ 	 �لقر��

�لدالئل  معر	 �ث   �ننا  �حيث 
� من �لعو�، فإنه من �على خلو �لقر
�ألمو$  من  &مر  )كر  نغفل  &ّال  �جلدير 
 ،��بالقر �لعلما/  &لصقها  �ل3  �جلسا4 
بينما < ُي>; �هللا ֲדا حكما �ال سلطانا، 
��منا كا� �ألمر Bر? �جتها? من علما/ 
&خلصو� نيتهم هللا، �بذلو� جهدهم قد$ 
 طاقتهم، فأصابو�  &مو$ �&خطئو� 
&مو$، فأثاֲדم �هللا &جرين على ما &صابو� 
&خطئو�  ما  على  &جر�  �$Mقهم  فيه، 

فيه.
.��)لك هو موضوP �لنسخ  �لقر

 Sمعنا �لعلما/   Sقصد  Tلذ� ��لنسخ 
� بسبب ��بطا; حكم من &حكا4 �لقر
يبد�   �كا  ..Sبعد �خر  حكم  نز�; 
�أل�;.  �حلكم  مع  يتعا$	  &نه  Zم 
بل  �لعلما/..  بعض  بالنسخ  قا;  �قد 
 ���لكث[ منهم.. حني بد� Zم من �لقر
 _�$?� عن   ��أل)ها فيه  قُصَر`  &مر 
�لتو�فق �خلفي بني �ألحكا4، فلم ير�� 
 �غ[ �لتناقض �لظاهرT. �من هنا كا
 Tحلكم �لذ� ��ملخَر� Zم &� Mعمو� &
Zم  يبد�   �كا  Tلذ�� مؤخر�..  نز; 
 Tلذ� �أل�;  �حلكم  مع  يتعا$	  &نه 
نز; مقّدما.. قد نسخ �حلكم �ملقّد4.. 
&T &بطله. �على )لك.. فعند هؤال/ 
� باطلة، ��لعلما/ �يا` �&حكا4  �لقر

�لقائل بأنه ال يستطيع &حد   k�ُتثا$  �لغرn مز�عم كث[m ضد �لتحدT �لقر
� يأv مبثله. �ُيقا; &يضا بأنه ليس بالضر�$m من �حي �هللا تعاr، بل �� qمًد� &
� كا� طفرm من بني �لبشر. �) يقولو� �نه حسب قانو� �لطفرm ُيمكن &� ُيؤتى فر? من 

�ألفر�? موهبة فائقة &� قد$m خا$قة، ال مياثله فيها &حد من �لبشر. 
هذ�  يد;  فال  مبثله،   vيأ  �& &حد  يستطع   > فريد�  كتابا   ���لقر  �كا  �فإ هذ�..  �على 
بالضر�$m على &� )لك �لكتاn من �حي �هللا تعاr، بل ميكن �لقو; بأ� qمد� كا� $جال 

عبقريا.. ��نه كا� طفرm من بني �لبشر.
 :nنز; من عند �هللا، من خال; كتا ���قر& �لر? على هذ� �لبهتا� ��فحص �لدالئل على &� �لقر

� معجزm �إلسال4 �لذT سننشرS ع| حلقا`  هذS �لز��ية.   "�لتقو�"��لقر

بقلم: األستاذ: مصطفى ثابت

كاتب من مصر

ا َغْ
َ ِذي ِعَوٍج ُقْرَءاًنا َعَرِبيًّ
(�آلية)
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� حكمها باطل، ال يصح.. بل & T&
هنا_   �� حيث  ֲדا،  �لعمل   Mو� ال 
&حكاما &خر� نزلت بعدها فنسختها 

�&بطلتها.
 Pموضو   �لعلما/  بعض  بالغ  �قد 
�جو?  Mعمو�  ��م  ح�  هذ�،  �لنسخ 
ما يقرn من �سمائة �ية من �يا` 
تعطلت   T& باطلة،  &حكامها   ���لقر
 �&خر بأحكا4  �&ُلغيت  &حكامها 
�لعلما/  �ل>�;. ��لبعض من   تلتها 
�لذين �ستطاعو� �لتوفيق بني �لتعا$	 
�ملزعو4  &كثر هذS �آليا`، &�صلو� 
عد? �آليا` �ملنسوخة �r �س �يا` 

فقط. 
 ���لقر   �لنسخ   Pموضو نشأ  �قد 
 عصو$ �الجتها? ��لبحث  &مو$ 
�لشريعة. �مع مر�$ �لعصو$ �تعاقب 
 ���أليا4.. صا$ موضوP �لنسخ  �لقر
من �لعلو4 �ل3 ُتَدّ$�  �ملعاهد �لدينية 
تد$يس    �ملتخصصة  ��جلامعا` 
 ���لعلو4 �لدينية. �صا$ �لنسخ  �لقر
�لقو�عد  من "�لعلو4" �ل3 ُ�ضَعت Zا 

.Pألصو; ��لفر���
�يا`  هنا_   �& Mعم  من  Mعم  �قد 
 T& لفظا"،  �باقية  حكما  "منسوخة 
َبُطل  قد   ���لقر   �يا`  هنا_   �&
حكمها، �ال يصح �لعمل ֲדا، �لكن 
 ..�� �لقر m?لفاظها ال تز�; موجو&
يقر�ها �لنا�  كتاn �هللا �لكن ال 

هنا_   �& Mعمو�  ֲדا. كذلك   �يعملو
�يا` "منسوخة لفظا �باقية حكما"، 
مكتوبة  ليست  �يا`  هنا_   �&  T&
ُنسخت  &لفاظها   �أل  ���لقر  
�بطلت، فال �وM قر�/ִדا، �ال �تويها 
فيه،  ُتكتب   �&  Mو� �ال  �ملصحف، 
�لعمل  ���جب  با�  حكمها  �لكن 
به!! �مثا; )لك ما يزعمو� &نه ُيقر$ 
"�آلية"  حسب  �ملحصن   kلز�� $جم 
�هي:  ��لباقية حكما  لفظا  �ملنسوخة 
فا$�و�ا  Mنيا   �(� ��لشيخة  �لشيخ 

�لبتة.
�لناسخ  "علم   Sو�& فيما  �هم 
��ملنسو�" قد �ختلفو�  عد? �آليا` 
�، فمن �شتط منهم ��ملنسوخة  �لقر
يبلغ  �آليا`..  من  مئا`  &نه  Mعم 
�خلمسمائة بل يزيد، �من �عتد; منهم 
Mعم &نه بضع �يا` فقط. � �ختلفو� 
فزعم   ..���لقر َينسخ  فيما  كذلك 
 Tفقط هو �لذ ���لكث[ منهم &� �لقر
 �& �لبعض  Mعم  بينما   ،���لقر ينسخ 

�حلديث �لصحيح ميكن &يضا &� ينسخ 
�يا` �لكتاn �حلكيم.

 �نسيا �لعله  هؤال/..  نسي  �هكذ� 
�جو?  مع  �لكن  �لبشرية  �لنفو� 
 �& �لنية..  حسن  �تو�فر  �إلخال� 
كتاn �هللا كتاn ال عو� له. �لعلهم 
نسو� &نه كتاn ال يأتيه �لباطل من بني 
يديه �ال من خلفه. �لعلهم &يضا نسو� 
&نه لو كا� من عند غ[ �هللا لوجد�� 
 �& �فيه �ختالفا كث[�، فر�حو� يزعمو
 ظنهم �ختالفا بني &حكا4  �ما كا
�.. هو علم �ب ?$�سته! فقر$�� ��لقر
&نه ال ينبغي لفقيه &� يتصّد� لألحكا4 
  �� ُيف3 �ملفتو& Mلقضائية، �ال �و�
 Sية مبا &�و�$? ��ألمو$ �لشرعية، ?�

علم �لناسخ ��ملنسو�!!
فما هي حقيقة �ألمر �)�؟

 سابق علمه �جليل  ..rهللا تعا� ��
 > &حكامه  &نز;  حينما  حكمته.. 
 rتعا )كر  �قد   .mحد�� ?فعة  ُي>Zا 
� �لة ��حدm، ��منا �&نه < ُي>; �لقر

وهكذا نسي هؤالء.. ولعله نسيان النفوس البشرية ولكن مع 
وجود اإلخالص وتوافر حسن النية.. أن كتاب اهللا كتاب 
ال عوج له. ولعلهم نسوا أنه كتاب ال يأتيه الباطل من بني 
يديه وال من خلفه. ولعلهم أيضا نسوا أنه لو كان من عند 

غ: اهللا لوجدوا فيه اختالفا كث:ا...
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تدّ$� باألحكا4 تيسً[� على �لنا�، 
يأخذ��   �& �تد$يًبا Zم على  �تربيًة 
باألمر �ليس[ �لذT تستطيعه نفوسهم 
 r� تتمكن منه قد$�ִדم. فإ)� �$تقو��
مقا4.. �متكنو� من حسن طاعة &مر 
 r� �هللا.. هد�هم سبحانه  &��مر  من 
�حثهم  �ليه،  �صلو�  مما  &على  مقا4 
سبق.  مما  &جّل  &مر  طاعة  على 
 mهكذ�.. &خذ بيدهم �$ّباهم خطو�
�لشريعة  نز�;  �كتمل  ح�   ،mخطو
�?ّ$بو�  �لنا�  تعّو?  �قد  كلها 
 Pالنصيا�� �لطاعة  على  &نفسهم 
ألمر �هللا، ?�� مشقة ال ِقَبَل Zم ֲדا، 
�بغ[ صعوبة ال يقد$�� عليها، �) ال 

ُيكلف �هللا نفسا �ال ُ�سعها.
هذ�   ُيقّد4   �& ُيمكن  مثا;  �خ[ 
�خلمر.  حترمي    �لتدّ$�  هو   ��لشأ
فقد كا� �لعرn &كثر �ألمم سقوطا 
��م  بل  �خلبيث،  �لد�/  هذ�   mهو  
هذ�    �نغماسا  �ألمم  �يع  فاقو� 
&نفسهم  �كّبلو�  �خلسيس.  �إل� 
فصا$��  �ملقيتة   m?لعا�  Sهذ بسالسل 
 �يشربو كانو�  ��م  ح�  Zا،  عبيد� 
 �يقضو �كانو�  �ملا/،  بد;  �خلمر 
  �لياليهم �&يامهم ُسكا$� ينتشو
 .��Zذيا عا<     ��يعيشو �خليا;، 
 �& �حلكمة  مقتضى  من  يكن   >�
بأمر  �خلمر   nشر  rتعا �هللا  ُيحّر4 
�طاعة  �لنا�  على  فيُشق  ��حد، 

بطبائع  &علم  سبحانه  �هو   .Sمر&
 ��? �ألمر  فر	   �& �يعلم  خلقه، 
�لطاعة   r�  T?ّيؤ ��عد�?..  تد$يب 
 �خلفا/، �ألمر  � �لظاهر ��لعصيا
 ��لعصيا  r� �لنهاية    T?ّيؤ  Tلذ�
 �لعلن.. كلما ��تت �لنا� فرصة 

.�للهرn من سطوm �لقانو
�لنا  �لتجربة �ألمريكية خ[ شاهد 
على فسا? تلك �خلطة.. �) حا�لت 
 nشر متنع   �& �ألمريكية  �حلكومة 
 ��?  ��قانو قر�$  بإصد�$  �خلمر 
� تؤهل له �لرعّية، �بغ[ &� يسبق &
�ألمر توعية �تربية، �بال تد$يب Zم 
على حتمل �لتغي[ �ملنتظر  عا?�ִדم 
 Tمزجتهم، �بغ[ توف[ �لبديل �لذ&�
�ميوZم.  �لنا�  $غبا`  مع  يتو�فق 
�حلكومة  تنفق   �& )لك  ��ستدعى 
بوليسي   Mجها �نشا/  على  �ملاليني 
 PMال بو� �لفر	 �لقانو� بقوm �لقانو
�لضم[، فتحايل �لنا� على �إلفال` 
 �من سطوm �لقانو�، �$�حو� ¢رقو
�لفرصة،  ��تتهم  كلما  �لقو�نني 
 ?�M� ،فترعرعت �لعصابا` �ملجرمة
نتائج  من   ��كا �جلرمية،  �نتشا$ 
قانو� منع �خلمر &� عّم فسا? &كثر 
�&ك| من فسا? �خلمر نفسها، ح� 
لألمر  ¤ضع   �& �حلكومة  �ضطّر` 
  ُعّدته  له  ُتعد   >  Tلذ� �لو�قع، 
 nفأباحت شر ��لتد$يج،  �لتد$يب 

�أل�;   ��لقانو �نسخت  �خلمر، 
�لذT كا� ُيحّر4 شرֲדا.

�خلمر    سو�/  �إلسال4..    �&ّما 
 �كا �ل3  �ألمو$  من  غ[ها     �&
ظر�¥   mمر�عا فيها  �ألمر  يستدعي 
 PMلو�� إلنشا/  �تد$يبهم  �لبشر، 
�خلو¥  Bر?  ال  قلوֲדم    �لنفسي 
�ִדذيبهم  �تعليمهم   ،��لقانو من 
  �لد�خلي  ��لد�فع  �لضم[  خللق 
نفوسهم، �تقوية �لرغبة  �لطاعة ال 
Bر? �Zيبة من عصا �لسلطة �حدها، 
�ملسا/لة   ¦�$ إل)كا/  �تربيتهم 
فُيحاسب  �لنا�،  عند  �لشخصية 
ֲדم  تبطش   �& قبل  &نفسهم  �لنا� 
�حلكيم   Pْلُمشّر�  �كا  ..��لقانو يد 
&حكامه،    بالتد$يج  �لنا�  يأخذ 
�يلفت &نظا$هم �r ما فيه �خل[ Zم 
 ;�& ��r ما فيه ضر$هم. فأشا$ 
فيهما  ��مليسر  �خلمر   �&  r� �ألمر 
�� كب[، كما &� فيهما &يضا منافع 
ال  شي/  �لوجو?    فليس  للنا�. 
نفع فيه �لبّتة، ��منا $غم �جو? بعض 
&ك|  ��مليسر  �خلمر  فإ� ضر$  �لنفع 
�&خطر من نفعهما. لذلك &نز; �هللا 

تعاr قوله:
﴿َيْسَأُلوَنَك َعِن �ْلَخْمِر َ��ْلَمْيِسِر ُقْل 
ِفيِهَمآ �ِْثٌم َكِبٌ[ َ�َمَناِفُع لِلنَّاِ� َ��ِْثُمُهَمآ 
َماَ)�  َ�َيْسَأُلوَنَك  نَّْفِعِهَما،  ِمْن  َ&ْكَبُر 
�هللا  ُيَبيُِّن  َكَذِلَك  �ْلَعْفَو،  ُقِل   �ُيْنِفُقوَ
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 ِ  �ُر�َ َتَتَفكَّ َلَعلَُّكْم   ِ̀ �آلَيا َلُكُم 
(٢٢٠:mلبقر�) ﴾mِْنيا َ��آلِخَر �لدُّ

 Sنتبا� �حلكيم   Pْلُمشّر� لفت  هكذ� 
فيهما  ��مليسر  �خلمر   �&  r� �لنا� 
من  &يضا  فيهما  ما  $غم  كب[،   ��
&نظا$هم  �ّجه  �لكنه  للنا�.  �ملنافع 
نفعهما،  من  &ك|  �²هما   �&  r�
��ألr�ْ باملؤمنني �لصاحلني &� يربأ�� 
غ[  �إل�.     Pلوقو� عن  بأنفسهم 
&نه تر_ �ألمر Zم لكي يتفكر�� فيه، 
�ُيدّ$بو� &نفسهم على ما فيه خ[هم، 
&مو$هم  صال¦  فيه  فيما  �يتفكر�� 
�آلية  تقو;  �لدنيا ��آلخرm، كما   
ْنَيا   �لدُّ �ُر�َ �لكرمية: ﴿َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ

﴾mَِ��آلِخَر
�لتعليم  &)ها�م،  �ملّا تأّصل )لك 
تأنف من ��   ���عتا?` نفوسهم &
متاما   Pالمتنا� عد4  $غم  �خلمر.. 
¤تا$   �& �ملؤمنة  �لنفس  �تربأ  عنها، 
$غم  نفعه..  من  &ك|  �²ه   �كا ما 
بعض    ينتاֲדا  قد   Tلذ� ضعفها 
�ألحايني، &خذ �ملشرP �حلكيم بيدهم 
خطوm &خر� على �لطريق، فمنعهم 
 �& حد³   �(�  ..mلصال� تأ?ية  من 
شرn &حد منهم �خلمر ح� �لثمالة، 
بني  يقفو�   �& باملؤمنني  يليق  ال   (�
�هم   mلصال� �يؤ?��  موالهم   Tيد

ُسكا$�. �&نز; �هللا تعاr حكمه:
َتْقَرُبو�  َال  َ/�َمُنو�  �لَِّذيَن  &َيَُّها  ﴿َيآ 

َتْعَلُمو�  َحتَّى   �ُسَكاَ$ َ�&َْنُتْم   mََال �لصَّ
َما َتُقوُلوَ�﴾ (�لنسا/:٤٤)

 P$لشا� ُيحّر4   > �ملرحلة   Sهذ  �
�كمته  ضّيق  ��منا  �خلمر،   nُشر
�أل�قا` �ل3 ميكن للمر/ &� يتعاطى 
فيها �خلمر، �� < يكن قد �بتعد عنها 
متاما. فاملؤمنو� �ملخلصو� كانو� قد 
عّو?�� &نفسهم على �ستبد�; Bالس 
 Pباجتما �جللسا/،  �منا?مة  �خلمر 
�لصلو�` �خلمس �مناجاm �هللا �لو?�? 
 .mلصال�� بالذكر  �لرحيم  �لكرمي 
�كا� من �لطبيعي للنفو� �لبشرية.. 
�ل3 حتولت من نفو� &ّما$m بالسو/ 
�r نفو� مطمئنة.. &ّال جتد $�حتها 
من  �لنهل    بل  �لر�¦،   nشر  
عيو� �إلميا� �ل3 فجرها $سو; �هللا 
 قلوֲדم ��جد��م. كا� من طبيعة 
�ألمو$ Zؤال/ �لذين $ّباهم $سو; �هللا 
� يستبدلو� نشوm شرn �خلمر &  �
عن  �يستعيضو�  �هللا،  حب   mبنشو
�لكؤ��  �مقا$عة  �لندما/  Bتمعا` 
 ��ل3 كا  ��لعلم ��لعرفا مبجتمعا` 
فكانو�   .� �هللا  $سو;  يعقدها 
 ��ينصتو شو�،    �ليه   ��لسو
كلمة  كل   �يلتقطو Zفة،    �ليه 
 �مبا$كة ¤ر� من بني شفتيه لتكو
Zم نو$� �ن|�سا. كا� من مسّلما` 
�ألمو$ &� يستبد; �لنا� مو�ئد �خلمر 
 rا �هللا تعاZمليسر مبو�ئد $بانية &نز��

من �لسما/، �ضمتها صحائف كتابه 
غذ�ً/  منها   �يتغذ� فكانو�  �لعزيز، 
منها   ��ينهلو حوال،  عنه   �يبغو ال 
�لعلم   �شر�با غدقا، يفيض من عيو
��حلكمة ��ملعرفة �ل3 فجرها �هللا Zم 

تفج[�.
 ،mنفوسهم $�¦ جديد لقد َسَر` 
�يلة،  مشاعر  قلوֲדم  �غمر` 
نبيلة،  &حاسيس  �صقلت ضمائرهم 
�صا$ حب �هللا �حب $سوله &حب 
�ليهم من �لدنيا �ما فيها. فلما �ستقر 
نا?�هم  �ملقا4،  هذ�  على  �ألمر  ֲדم 

منا?T �لسما/ يقو;:
�ْلَخْمُر  �ِنََّما   �َ/�َمُنو �لَِّذيَن  &َيَُّها  ﴿َيآ 
َ��ْلَمْيِسُر َ��َألْنَصاnُ َ��َألMَْال4ُ ِ$ْجٌس 
َلَعلَُّكْم   Sَُفاْجَتِنُبو  �ْيَطاِ �لشَّ َعَمِل  مِّْن 
 �ْ&َ  �ْيَطاُ �لشَّ ُيِريُد  �ِنََّما   *  �ُتْفِلُحوَ
  َ��ْلَبْغَضآَ/   mَ�َْلَعَد�� َبْيَنُكُم  ُيوِقَع 
ِ)ْكِر  َعْن  ُكْم  َ�َيُصدَّ َ��ْلَمْيَسِر  �ْلَخْمِر 
 * �َالmِ َفَهْل &َْنُتْم مُّْنَتُهوَ �هللا َ�َعِن �لصَّ
َ�َ&ِطيُعو� �هللا َ�َ&ِطيُعو� �لرَُّسوَ; َ��ْحَذُ$�� 
َفِإْ� َتَولَّْيُتْم َفاْعَلُمو� &َنََّما َعَلى َ$ُسولَِنا 

(٩١-٩٣:mملائد�) ﴾ْلُمِبُني� ºُْلَبَال�
من  َ/�َمُنو�﴾...  �لَِّذيَن  &َيَُّها  ﴿َيآ 
 n$ �نه  عليهم..   T?ينا  Tلذ�  �(
�نه  �لرحيم،  �لر«ن  �نه  �لعاملني، 
مالك يو4 �لدين، �نه فاطر �لسمو�` 
 Tلذ� qبوֲדم  �نه  �أل$ضني،  �خالق 
�منو� به �مأل حبه قلوֲדم ��جد��م، 
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�من &جله تركو� &هلهم �هاجر�� من 
&�طا�م، �ضحو�  سبيله بأمو�Zم 
ينا?يهم..  �حلبيب   �� �&$��حهم. 
ينا?T كل فر? منهم.. من �ملؤمنني 
�ملخلصني.. فتصغي لند�ئه &�اعهم، 
له  �تنتشي  &فئدִדم،  له  �تتد�عى 
�ִדتز  نفوسهم،  به  �تسعد  قلوֲדم، 
له &$��حهم، �يستن[ به �جد��م.. 
شوقا لسماP �حي �هللا �لذT يتوّجه 

�ليهم.
 nَُ��َألْنَصا َ��ْلَمْيِسُر  �ْلَخْمُر  ِ﴿نََّما 
 �ْيَطاِ �لشَّ َعَمِل  مِّْن  ِ$ْجٌس  َ��َألMَْال4ُ 
َفاْجَتِنُبوSُ﴾... �بتعد�� عنه �ال تقتربو� 
تفس[�  �ألمر   Pيستد  > بتاتا..  منه 
  &حد  يبحث   >� �ملفسرين،  من 
 ،"Sلقامو� عن مع¼ كلمة "�جتنبو�
��ملجا?ال`  �ملناظر�`  ُتعقد   >�
حو; ما �)� كانت تلك �لكلمة تع½ 
� �خلمر قد صا$` qّرمة &4 &�ا غ[ &
�لقضية.  هي   Sهذ فليست  qّرمة.. 
 Sتنبو�  �بأ يقضي  �ْلُمَنزَّ;  �ألمر   ��

 .Sفيجتنبو
�ستنا$`  �ل3  عقوZم  فهمت  لقد 
&مر  ينـز;  حني  &نه   ��إلميا بنو$ 
هذ�   �يكو شي/،   nباجتنا �هللا 
�لشي/ �ملجتنب qرما بأشد ?$جا` 
�نه ال �وZ Mم Bر?  �لتحرمي، ح� 
�حلم  ��لد4  �مليتة   �� منه.   nالقتر��
�خل>ير قد حرمها �هللا على �ملؤمنني، 

�لكن من �ملمكن مثال �ستعما; جلد 
 >  �� به   m?الستفا�� �مليت   ��حليو�
يكن قد &صابه �لعطب. &ما �خلمر.. 
فال �وM صنعها �ال «لها �ال بيعها 
�ال شر��ها �ال تقدميها �ال �لوجو? 
فهمت  لقد  نعم..  Bالسها.   
 nباجتنا �ألمر   �& �ملؤمنة  عقوZم 
بأشد  حترميهما  يع½  ��مليسر  �خلمر 
&ساليب �لتحرمي.. متاما كما &كد �هللا 
�لز�$، �على  قو;  على حترمي   rتعا
�على   ،��أل�ثا من  �لرجس  حترمي 
�على حترمي  �لطاغو`،   m?عبا حترمي 
كبائر �إل� ��لفو�حش، فاختا$ لفظ 

�الجتناn لكل هذS �ألمو$، فقا;:
�ِإلْثِم  َكَبآِئَر   �َيْجَتِنُبوَ ﴿َ��لَِّذيَن 

(٣٨:�َ��ْلَفَو�ِحَش﴾ (�لشو$
$َُّسوًال  &ُمٍَّة  ُكلِّ    َبَعْثَنا  َ�َلَقْد   ﴿
 ﴾ َ̀ اُغو �لطَّ َ��ْجَتِنُبو�  �هللا  �ْعُبُد��   �ِ&َ

(�لنحل:٣٧)
 ��َألْ�َثاِ ِمَن  �لرِّْجَس  ﴿َفاْجَتِنُبو� 

َ��ْجَتِنُبو� َقْوَ; �لزُّ�ِ$﴾ (�حلج:٣١)
حرما�م  بغر	  ينـز;  ال  ��حلكم 
من  منعهم   �&  ،mحليا� ُمتع  من 
 �فإ  ،nلشر�� بأطايب   Pالستمتا�
Zم  يريد  �ال  �ليسر  Zم  يريد  �هللا 
Zم  ليحل  جا/  �هللا  �$سو;  �لعسر، 
�خلبائث.  عليهم  ��ر4  �لطيبا` 
 nباجتنا �هللا  &مر   vيأ حني  لذلك 
 nألسبا�� �حلكم  مع   vيأ �خلمر.. 

�ستدعت  �ل3  ��حلكمة  ��حليثيا` 
نز�; �ألمر. �� كل هذS �ألمو$ �ل3 
عليهم &� �تنبوها ﴿ِ$ْجٌس مِّْن َعَمِل 
 �ْيَطاُ �لشَّ ُيِريُد  ﴿�نََّما   ،﴾�ْيَطاِ �لشَّ
 � ُيوِقَع َبْيَنكُم �ْلَعَد�mَ�َ َ��ْلَبْغَضآَ/ ِْ&َ
ِ)ْكِر  َعْن  ُكْم  َ�َيُصدَّ َ��ْلَمْيَسِر  �ْلَخْمِر 

 .﴾mَِال �هللا َ�َعِن �لصَّ
حيثيا`  �ملطمئنة  نفوسهم  �تفهم 
�ملؤمنة  قلوֲדم  �تد$_  �حلكم، 
�تعلم  �ألمر،   /�$� من  �حلكمة 
&$��حهم �ملتصلة باهللا &� �هللا قد حّر4 
عمل  من  أل�ا  �ألمو$  تلك  عليهم 
بينهم  يوقع   �& يريد   Tلذ�  ��لشيطا
عن  �يصدهم  ��لبغضا/   mلعد���
�لذين  �هم   .mلصال� �عن  �هللا  )كر 
 ،m?ّلف �هللا بني قلوֲדم باملحبة ��ملو&
 �&  �للشيطا  �يسمحو فكيف 
��لبغضا/؟ �هم   mلعد��� بينهم  يوقع 
�لذين �جد�� حياִדم  مو�ئد )كر 
غذ�/هم  هو  �لذكر  هذ�  فصا$  �هللا، 
بد�نه،   ��يو ال   Tلذ� �لر�حي 
ليسلب   ��لشيطا  �يتركو فكيف 
�هم  ��حلياm؟  �لر�¦  غذ�/  منهم 
 mلصال� �لذين �جد�� قرm &عينهم 
بني   �فيقفو مبحبوֲדم،  تصلهم  �ل3 
 �يديه  جو¥ �لليل يناجونه �يتبّتلو
�ليه، �يعتصر قلوֲדم �لشو� �r لقائه 
��لقرn منه �طلب $ضاS، فتتهد� 
كأ�ا  ضلوعهم،  بني  صد�$هم 
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 Tجتر� �ملرجل،  على  تغلي  �لقد�$ 
�جناִדم  تلسع  ساخنة..  ?موعهم 
 Pتبلل &ماكن سجو?هم، فهي ?مو�
��ا  ��لوصا;..  ��لشو�  �ملحبة 
هللا   ���المتنا ��لشكر  �حلمد   Pمو?
بنفسه،  �عرَّفهم  �ليه  هد�هم   Tلذ�
�جعلهم &�ليا/S، �بعث فيهم &عظم 
 �$سله �خامت &نبيائه، فكيف يسمحو
 mلصال� عن  يصدهم   �&  �للشيطا
�هي عما? حياִדم �قرm عيو�م �نو$ 

بص[ִדم؟
يعلم  �هو  سبحانه  يتسا/;   �
&َْنُتْم  ﴿َفَهْل  يتسا/;:  �جابتهم.. 
�العد�?  بعد  ��إلجابة..  مُّْنَتُهوَ�﴾؟ 
��لتربية، ��لتَعو? على �لبد�ئل �ملحببة 
�r نفوسهم لسنني.. هي  �إلجر�/ 
 ��لعملي �لذT قا4 به &�لئك �ملؤمنو
�ألمر   Pا� مبجّر?  ��للحظ  �لتو   
�أل�عية  بتكس[  قامو�   (� �إلZي.. 
فيها   ��فظو كانو�  �ل3   kأل����
  �خلمو$  سالت  ح�  �خلمر، 
 r�  Tجتر سيو;  كأ�ا  �لطرقا` 
Äافض �أل$	. < يستدP �ألمر جتنيد 
قوm كب[m من �لشرطة، �< يتطلب 
�حلا; &� تضرn عصا �لسلطة على 
&يدT �لنا�، �< تقم �لد�لة بتجهيز 
لفر	  �لشرطة  من  خاصة  قو�` 
 >� �لنا�،  &نو¥  $غم   ��لقانو
 ،��لقانو Äالفة  على  �لنا�  يتحايل 

فليس &حب �ليهم من )كر �هللا �من 
من  لقلوֲדم   nقر& �ليس   ،mلصال�
طاعة �هللا، �ليس &عز على نفوسهم 

من طاعة $سو; �هللا.
كا� هذ� هو �لتدّ$� �حلكيم  فر	 
هذ�   ��كا &حكمه!  �ما  �لشريعة.. 
هو �لتصّر¥ �جلليل  حترمي �خلمر.. 
�ما &�له! �لكن.. &� ُيقا; فيما بعد 
من بعض �لعلما/ &� �آلية �أل�r �ل3 
 حق �خلمر ��مليسر  rا �هللا تعاZنز&
� حكمها & T& ..قد صا$` منسوخة
باطل.. أل� �آلية �لثانية قد نسختها 
 �بأ ُيزَعم   �&� حكمها،  �&بطلت 
�آلية  حكم  &بطلت  قد  �لثالثة  �آلية 
�لعمل  يصح  فال  �َنَسختها..  �لثانية 
 ..��ֲדا $غم �جو? &لفاظها  �لقر
أل�ا من �آليا` �ملنسوخة �ل3 بطل 
حكمها �لكن بقي لفظها.. هذ� هو 
ما ال ُيرضي من �لقو;، �ما < ُي>; 

 .��هللا به من سلطا

 ��لعله من �جلدير &� ننّوS مّرm &خر
 Sهذ  �لعلما/  من  �جتهد  من   �بأ
��خطأ  &مو$     nصا& قد  �ملسألة 
�هللا  $سو;  &�ضح  �كما  &مو$.   
�ملصيب  �ملجتهد   TMُيجا �هللا   ��  �
�ملخطئ  �ملجتهد  �ُيكافئ  بأجرين، 
 �&  �سو منلك  �ال  ��حد.  بأجر 
�لذين  �لعلما/  هؤال/  جلميع  ندعَو 
 nبنو�; �ألجر ��لثو� قبل  خلو� من 
من   mملغفر�� ��لعفو  فيه،  &صابو�  ملا 

�هللا ملا &خطأ�� فيه �سن نّية. 
 هذ� �لعصر.. عصر  ..��لكن �آل
�لتنوير �جتديد �لفكر ��لدين.. تبني 
� �يع &�  ..���لقر   نسخ  ال  &نه 
� قائمة �صحيحة، �ال �&حكا4 �لقر
منها  ينتسخ  �ال  حكم،  منها  يبطل 
 �(� بل  فر	،  منها  ُيلَغى  �ال  &مر، 
�قتضت �لظر�¥ &� يعمل ֲדا �لنا� 
�لعمل  تكو� كلها ��جبة، ���جب 
ֲדا منذ &� &نزZا �هللا تعاr�� r يو4 

وما  الشريعة..  فرض   > احلكيم  التدّرج  هو  هذا  كان 
أحكمه! وكان هذا هو التصّرف اجلليل < حترمي اخلمر.. 
وما أNله! ولكن.. أن ُيقال فيما بعد من بعض العلماء 
أن اآلية األوQ الT أنزRا اهللا تعاQ < حق اخلمر وامليسر 
قد صارت منسوخة.. أي أن حكمها باطل.... هذا هو ما 
ال ُيرضي من القول، وما ^ ُينـزل اهللا به من سلطان. 
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يقو;  ملن  يعد   > �بذلك  �لقيامة. 
بالنسخ حجة يتمّسك ֲדا، ��إلصر�$ 
� �منا هو �على �جو? �لنسخ  �لقر
�لقو;  �صر�$ على منكر، ��ستمر�$ 
بوقوP �لنسخ  كتاn �هللا من بعد 
جلل  &مر  هو  �منا   rتعا �هللا  بّينه  ما 
بعد  للحق   ��كتما عظيم  �خطب 
ما   �كتما  �&  rتعا �يعلن   .S$ظهو
&نزله �هللا من �لبينا` ��Zد� يستتبعه 
�للعنة من �هللا �من �لنا� كما يقو; 

سبحانه:
ِمَن  &َْنَزْلَنا  َما   �َيْكُتُموَ �لَِّذيَن   َّ��﴿ِ
 Sَبيَّنَّا َما  َبْعِد  ِمْن   �َ��ْلُهَد  ِ̀ �ْلَبيَِّنا
َيْلَعُنُهُم �هللا  لِلنَّاِ� ِ �ْلِكَتاnِ ُ&�لَِئَك 

(١٦٠:mلبقر�) ﴾�َ�َيْلَعُنُهُم �لالَِّعُنوَ
� ?$�سة �آليا` �لثال³ �ل3 نزلت �
 �خلمر ُتبّين لنا &� �لتد$يج  نز�; 
&بد� نسخ &T منها  �لتشريع ال يع½ 
&� �بطا; حكمها. فاآلية �أل�r تقر$ 
﴿�ِْثٌم  �خلمر     �& مؤّ?�ها  حقيقة 
َكِبٌ[ َ�َمَناِفُع لِلنَّاِ�﴾. هذS حقيقة.. 
للخمر   4�? قائما ما  سيظل حكمها 
ُينكر   Tلذ� ��مليسر �جو?. �من )� 
للنا�؟  منافع  ��مليسر  �خلمر     �&
�هذ�  كب[،   �� &يضا  فيهما  �لكن 
�ال� �لكب[ &ك| من كل منفعة Zما. 
�حلقيقة   Sلنا� هذ� بعض  &نكر   ���
�لعليم  �خلالق   �فإ عنا?..   �& جلهل 
بكل  ُيقر$  �هو  Çصائصهما،  &علم 

�ضو¦ &� فيهما �²ا �فيهما منافع، 
 Sهذ  �� �ملنافع.  من  &ك|  �إل�   �&�
حقيقة &بدية < ُتنسخ �لن تبطل �لن 

تتغ[.
َتْقَرُبو�  ﴿َال  تقو;:  �لثانية  �آلية   �
َتْعَلُمو�  َحتَّى   �ُسَكاَ$ َ�&َْنُتْم   mََال �لصَّ
 /�?& بعد4  &مر  ��ا   .﴾�َتُقوُلوَ َما 
كر، �ليست &مر�   حالة �لسُّ mلصال�
 .mغ[ �قت �لصال بشرn �خلمر 
 �� للمؤمنني  تقو;  ال  فهي  كذلك 
 T?ال يؤ ��خلمر مباحة ما ?�4 �إلنسا
�لصالm. بل �� �آلية < تتعّر	 بتاتا 
إلباحة �خلمر �ال لتحرميها، فإ� )كر 
�خلمر < يأ`  سياقها باملرm، �منا 
 �هي تأمر بعد4 &?�/ �لصالm �)� كا

كر.   حالة من �لسُّ ��إلنسا
 nشر بسبب   �يكو قد  كر  ��لسُّ
 ��خلمر �قد يكو� بسبب �خر.. �
حالة �لنو4 �لشديد �ل3 ال يكو� فيها 
�إلنسا� يقظا متاما يعي ما يقو; ميكن 

 > Tلذ� � تكو� ُسكًر�. ��ملريض &
يفق متاما من &ثر �ملخد$ بعد �جر�/ 
  ��لعمليا` �جلر�حية ميكن &� يكو
 Pحالة من حاال` �لسكر. ��ملصر�
�لذT يغيب عن �عيه �ال يتنبه متاما 
 حالة  �يكو  �& من غفوته ميكن 
سكر. �كذلك &يضا من غلبه ضعفه 
حالة    صا$  ح�  �خلمر   nشر�
سكر.. �� كل هؤال/ تقو; Zم �آلية 
�حلالة  تلك  &ثنا/   mلصال� يقربو�  &ّال 
 .�من �لسكر، ح� يعلمو� ما يقولو
فاآلية ال تأمر بشرn �خلمر  غ[ 
&�قا` �لصالm، �ال تنص على �باحة 
�لسكر فيما عد� �قت �لصالm، ��منا 
تنص على عد4 &?�/ �لصالm &ثنا/ حالة 
�لسكر.. بصر¥ �لنظر عن مسببا` 
�لسكر. �هذ� �ألمر �لذT تنص عليه 
قائم �مستمر ���جب  �لكرمية  �آلية 
 T& ،¥لعمل به كلما �قتضته �لظر��
سكر  حلالة   ��إلنسا تعّر	  كلما 

فاآلية ال تأمر بشرب اخلمر < غ: أوقات الصالة، وال 
تنص على إباحة السكر فيما عدا وقت الصالة، وإمنا 
تنص على عدم أداء الصالة أثناء حالة السكر.. بصرف 
النظر عن مسببات السكر. وهذا األمر الذي تنص عليه 

اآلية الكرمية قائم ومستمر وواجب العمل به.. 
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 �& �ليها  �ملشا$   nألسبا� من  بسبب 
من غ[ها. فاآلية < يبطل حكمها بل 
�لقيامة.  يو4   r� �لدنيا  بقا/  با�  هو 
�ليس هنا_ تعا$	 بينها �بني �آلية 
�لثالثة،  �آلية  �بني  بينها  �ال   ،rأل��
  منسو�  �ال  ناسخ  هنا_  �ليس 

� �لكرمي.��لقر
�لنسخ   Pموضو بد&  كيف  �لكن.. 
علما/  يكا? �مع  �ملا)�  �؟ ��لقر  

�؟ ��لسلف على �قوعه  �لقر
�ضعف   Tبشر بقصو$  بد&  لقد 
�نساk عجز عن �لتوفيق بني ما ظنه 
&يسر  من   ��كا متعا$ضا.  �لعلما/ 
�لسبل لرفع �لتعا$	 �ملظنو�.. �لقو; 
بأ� �هللا قد &بطل هذ� �حلكم باحلكم 
خاصة  بعد،  فيما  &نزله   Tلذ� �آلخر 
�ية  �لعلما/  كتاn �هللا  �قد �جد 
 (� معناها،  تفس[    بعضهم  &خطأ 

:rيقو; تعا
 ِ̀ َنْأ ُنْنِسَها   �ْ&َ َ/�َيٍة  ِمْن  َنْنَسْخ  ﴿َما 
َتْعَلْم َ&�َّ �هللا  &ََلْم  ِمْثِلَهآ   �ْ&َ ِبَخْيٍر مِّْنَها 
(١٠٧:mلبقر�) ﴾َعَلى ُكلِّ َشْيٍ/ َقِديٌر

�آلية   Sهذ من   ��ملجتهد� فهم  �قد 
﴿َما  بقوله:   rتعا �هللا   Sيذكر ما   �&
�يا`  من  �ية  هو  َ/�َيٍة﴾  ِمْن  َنْنَسْخ 
 ،rهللا تعا� �� �لكرمي، �حيث ���لقر
 ]Ç  �& مبثلها   vيأ فهمهم،  حسب 
منها، فال ض[ �)�. بل لعله، حسب 
ما �شتط �ليه بعض �لعلما/، &مر يدلل 

على قد$m �هللا تعاr �لذT ُيقر$  �آلية 
�لكرمية.

تأ�يل قوله    � لقد &خطأ �ملجتهد�
 �تعاr: ﴿َما َنْنَسْخ ِمْن َ/�َيٍة﴾، فظنو� &
 ���ملقصو? باآلية هو �ية من �يا` �لقر
�لكرمي، مع &� سيا� �آليا` ُيش[ Èال/ 
�لنسخ..  فيها  ُ)كر  �ل3  �آلية   �&  r�
للر? على  �منا هي   ..Sعال&  m$ملذكو��
من  كفر��  �لذين  يتمناها   �كا $غبة 

&هل �لكتاn �من �ملشركني.
َكَفُر��  �لَِّذيَن  َيَو?ُّ  ﴿َما   :rتعا يقو; 
 �ْ&َ �ْلُمْشِرِكَني  َ�َال   nِْلِكَتا� َ&ْهِل  ِمْن 
ُيَنزََّ; َعَلْيُكْم مِّْن َخْيٍر مِّْن َ$بُِّكْم، َ��هللا 
 �(ُ َ��هللا  َيَشآُ/  َمْن  ِبَرْحَمِتِه  َيْخَتصُّ 
�ْلَفْضِل �ْلَعِظيِم * َما َنْنَسْخ ِمْن َ/�َيٍة َ&ْ� 
&َلْم  ِمْثِلَهآ   �ْ&َ مِّْنَها  ِبَخْير   ِ̀ َنْأ ُنْنِسَها 
َقِديٌر﴾  َشْيٍ/  ُكلِّ  َعَلى  �هللا   َّ�&َ َتْعَلْم 

(١٠٦-١٠٧:mلبقر�)
�لنسخ هذS �منا نزلت  معر	  فآية 
 nلر? على �لذين كفر�� من &هل �لكتا�
نز�;  كرهو�  �لذين  �ملشركني  �من 
� على �ملؤمنني، �متنو� لو < ُي>; ��لقر
�هللا تعاr من خ[ على �ملسلمني، ف[? 
�هللا تعاr عليهم بقوله: ﴿َ��هللا َيْخَتصُّ 
ِبَرْحَمِتِه َمْن َيَشآُ/﴾، �هو ¢تص $سوله 
 Tملسلمني ֲדذ� �لدين �جلديد �لذ�� �
ُي>له �هللا تعاr قر�نا �كتابا �تشريعا. 
 ..rية من �هللا تعا��هذ� �لت>يل �منا هو 
�ل3  �لسابقة  �آليا`  �&بطلت  نسخت 

 ،mلغابر� �ألمم  على   rتعا �هللا  &نزZا 
�.. كل تلك �فانتهت.. ب>�; �لقر
نز�Zا،  سبق  �ل3  ��لشر�ئع  �لكتب 
 .�فز�لت ?�لتها، �عَفا عليها �لنسيا
�حلفاظة  عنها  �$تفعت  قد  �كانت 
�نالتها  �لفسا?،  فيها   nّفد �إلZية، 
&يا?T �لعبث ��لتحريف، �قد بطلت 
�يعها �ُنِسَخت �&ُلِغيت. �ليس هذ� 
باألمر �لغريب على �هللا تعاr.. فهو 
�خل[،  يعلم   Tلذ� �حلكيم..  �لعليم 

�هو �لذT يّ>; �لفضل من لدنه. 
�ل3  �لسابقة  �آليا`     �كا  ���
�لسالفة  �ألمم  على   rتعا �هللا  &نزZا 
 �كا  �& �لنا�..  نسيه  خ[   من 
 �فيها من �حلقائق ما غاn عن &)ها
�ألقو�4 �ل3 نزلت �ليها تلك �لكتب.. 
فإ� �هللا �لذT هو ﴿َعَلى ُكلِّ َشْيٍ/ 
َقِديٌر﴾.. قا?$ على &� يأ` مبثلها &� 

Ç[ منها  كتابه �لعزيز �حلكيم.
�يا`  &حكا4  تعا$	   Pموضو &ّما 
 �&خر �يا`  &حكا4  مع   ،���لقر
تلك  به  ُتقر  &مر <  فهو   ،���لقر  
 .���لقر   ��ية &خر Tّ& آلية �ال�
كتاֲדم   �يعت|� بطبعهم  �لنا�   ��
ال  �هو  �هللا،  �يا`  من  �ية  �ملقد� 
�هللا  &نزله  حني  كذلك   �كا شك 
�ملحد�?.  �ألجله  �قته     rتعا
�لكن بعد �نتها/ �ألجل �ملقد$ له.. 
 Tلذ� �مليت  كاجلسد  يص[  فإنه 
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 �& به  فاأل�َلى  $�حه،  عنه  غابت 
 ،��لنسيا �يطويه   nلتر�� عليه  ُيها; 
 rا �هللا تعاZل3 &نز� mآلية �جلديد� �أل
ֲדا  �ستبد;  قد   ���لقر كتابه  ب>�; 
 .mهللا �آليا` �لسابقة ��لكتب �لغابر�
 �ف[مو )لك،   �يريد� ال  ��لنا� 
��لكذn على  باالفتر�/   � �لرسو; 
لكتبهم   �ُيريد� ال  تعاr، أل�م  �هللا 
��نقضا/ �ألجل. �تعب[� عن  �لنهاية 

:rلك يقو; تعا(
ْلَنآ َ/�َيًة مََّكاَ� َ/�َيٍة َ��هللا َ&ْعَلُم  ﴿َ�ِ�َ)� َبدَّ
َبْل  ُمْفَتٍر  &َْنَت  �ِنََّما   �َقاُلو ُيَنزُِّ;  ِبَما 
َنزََّلُه ُ$�ُ¦  ُقْل   * �َيْعَلُموَ َ&ْكَثُرُهْم َال 
�ْلُقُدِ� ِمْن $َّبَِّك ِباْلَحقِّ لُِيَثبَِّت �لَِّذيَن 
لِْلُمْسِلِمَني﴾   �َ�ُبْشَر  �َ�ُهًد ِ/�َمُنو� 

(�لنحل:١٠٣)
مت  قد  �آليا`    �لتبديل  هذ�   ��
�هللا  به  �ستبد;   Tلذ�  ���لقر ب>�; 
تعاr �يع �آليا` �لسابقة  �لكتب 
�لسالفة،  �ألقو�4  على  �هللا  &نزZا  �ل3 
�ملخالفني  &�لئك  حفيظة  &ثا$  مما 
 � �هللا  $سو;  فرمو�  ��ملعا$ضني 

باالفتر�/.
� على &� تبديل �آليا` ��يؤكد �لقر
يتعلق  ال  �آلية   Sهذ   �ليه  �ملشا$ 
�يا`   �فإ �لكرمي،   ���لقر بآيا` 
� ال تتبّد; �ال تتغ[ أل�ا حتت ��لقر
حفاظة خاصة من �هللا تعاr، �لذلك 
على  ير?   �& $سوله  �هللا  &مر  فقد 

ُتْتَلى   �(َ�ِ�َ﴿  :rتعا بقوله  �ملخالفني 
َال  �لَِّذيَن  َقاَ;  َبيَِّنا`  َ/�َياُتَنا  َعَلْيِهْم 
َغْيِر َهَذ�   �ِبُقْرَ/� ِلَقآَ/َنا �ْئِت   �َيْرُجوَ
َلُه ِمْن  ْلُه، ُقْل َما َيُكوُ� ِلي َ&ْ� &َُبدِّ َ&ْ� َبدِّ
ِتْلَقآِ/ َنْفِسي ِ�ْ� &َتَِّبُع ِ�ال َما ُيوَحى �َِليَّ 
 nََعَذ� َ$بِّي  َعَصْيُت   �ْ�ِ َ&َخاُ¥  �ِنِّي 

َيْو4 َعِظيم﴾ (يونس:١٦)
 ��هذ� $ّ? ُمفحم على من ال يرجو
ال   � �هللا  $سو;   �� �هللا..  لقا/ 
تلقا/  من   ���لقر ُيبد;   �& يستطيع 
� ُيعت| عصيانا �نفسه، فإ� تبديل �لقر
هللا تعاr. �قد قضى �هللا تعاr بسابق 
� تبديل �علمه �حكمته &ّال ميس �لقر
�ياته �ال ح�  كلماته. يقو;  

:rتعا
 nِِكَتا ِمْن  �ِلَْيَك  ُ&�ِحَي  َمآ  ﴿َ��ْتُل 
َ; ِلَكِلَماِتِه َ�َلْن َتِجَد ِمْن  َ$بَِّك َال ُمَبدِّ

ُ?�ِنِه ُمْلَتَحًد�﴾ (�لكهف:٢٨)
 ��ֲדذ� يتضح �ألمر متا4 �لوضو¦.. �
�هللا تعاr < يسمح بوقوT& P تبديل 
 ،�� كلما` �هللا �ل3 جا/`  �لقر

 ،��يا` �لفرقا �بالتاÉ فال تبديل 
�ال  نسخ  لألحكا4، �ال  تبديل  �ال 
 Tلعزيز �لذ� nبطا; ألحكا4 �لكتا�
ال يأتيه �لباطل من بني يديه �ال من 
خلفه، �ال ناسخ �ال منسو�. �$حم 
�هللا علما/نا �لكر�4.. �لذين �جتهد�� 
على  خ[�  �هللا  �جز�هم  فأخطأ��، 

قد$ �جتها?هم ��خال� نياִדم.
 Sشبا& من  �ملتفيهقني  بعض   �& غ[ 
 ،� �هللا  $سو;   �&  �يّدعو �لعلما/ 
بعض  نسي  قد  )لك،   Sحاشا�
�ليه،   rتعا �هللا  &�حاها  �ل3  �آليا` 
فنسخها �هللا �&بطلها كأ�ا < تكن. 
كتب  ببعض  �إلسفا¥  بلغ  لقد  بل 
�لتفس[ &� �حتو` $��يا` سا)جة 
&نز;   rتعا �هللا   �& مؤّ?�ها  بلها/، 
�لكرمي بعض �يا` من  على $سوله 
فُكِتبت  ُتكَتب   �& ֲדا  فأمر   ،���لقر
على بعض &�$�� �لشجر، � جا/` 
 ��كا �أل�$��،  تلك  فأكلت   m<ع
�آليا`،  تلك  نسي  قد  �هللا  $سو; 

إن اهللا تعاQ ^ يسمح بوقوع أي تبديل < كلمات 
اهللا الT جاءت < القرآن، وبالتاp فال تبديل < آيات 
إبطال  وال  نسخ  وال  لألحكام،  تبديل  وال  الفرقان، 
ألحكام الكتاب العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بني 

يديه وال من خلفه، وال ناسخ وال منسوخ....
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 nفاضطر �هللا،  &نز;  ما)�  يعلم  فلم 
بأنه  طمأنه  �هللا  �لكن  لذلك،  قلبه 
سبحانه قد نسخ تلك �آليا`! �لعل 
 Tخر من �لنسخ �لذ�هذ� كا� نوعا 
ُتنسخ فيه �آلية �حكمها &يضا، فهي 
حكما،  �منسوخة  لفظا  منسوخة 

!!mكأ�ا < ت>; باملر�
�Zر�/،  نقبل هذ�   �& �ننا ال نستطيع 
�ال نرَضى به &بد�، ح� �لو قا; به 
 > �&نه  خاصة  كلها.  �لدنيا  علما/ 
&� حديث  �ية  به &T ?ليل من  يقم 
خر�فية  $��يا`  هي  ��منا  صحيح، 
 ،�برها  T& مصد�قيتها  على  يقم   >
ح� �� �ملستشرقني �لغربيني.. �ح� 
يقيمو�   > لإلسال4..  منهم  �ملعا?ين 
نقدهم    �لر��يا`  لتلك  �Mنا 

لكتاn �هللا �لعزيز.
� �هللا تعاr قد &�صى $سوله قائال:�

َشآَ/  َما  ِ�الَّ   * َتْنَسى  َفَال  ﴿َسُنْقِرُئَك 
�هللا﴾ (�ألعلى:٧-٨)

��الستثنا/  �آلية يعو? على �لفعل 
 ،�﴿َسُنْقِرُئَك﴾ �ال يعو? على �لنسيا
ما  �ّال  سُنقر�_  �آلية:  مع¼   �فيكو
 .Sيا� ُنقر�_  ما  تنسى  فلن  �هللا  شا/ 
حر¥   �أل حقيقة..  تقر$  ��آلية 
"ال"  قوله ﴿َفَال َتْنَسى﴾ هي "ال" 
 ��لنافية، �ليست هي "ال" �لناهية، أل
تنَهى   Tلذ� �لفعل  جتز4  �لناهية  "ال" 
قولـه    "ال"  كانت  �لو  عنه. 

﴿َفَال َتنَسى﴾ هي ال �لناهية لوجب 
 ��تكو �ليا/  �ذ¥  �لفعل  �ز4   �&

�آلية: (فال تنَس). 
  Bز�ما  ليس  �لفعل   �� �حيث 
&�ا  على  يد;  فهذ�  �لكرمية،  �آلية 
"ال" �لنافية، �يكو� �ملقصو? هو نفي 
�لنسيا�. �بذلك فإ� �آلية تؤكد على 
 Sلنبيه لن ينسا rما ُيقرئه �هللا تعا �&
بتاتا، ��منا سيظل ?�ئما �&بد�  عقله 
�لرسو;  &شا$  �قد  ��جد�نه.  �قلبه 
 �� ج|يل عليه �لسال4 كا& r� �
  ��بالقر  ..Sُيذ�كر  T& ُيعا$ضه.. 
 Tلذ� �لعا4    �&نه   ،mمّر عا4  كل 
فيه $سو; �هللا عا$ضه ج|يل  ُتوّفي 
 �يكو ح�  �)لك  مرتني،   ��بالقر
�لرسو; على يقني تا4 من &نه < ينس 
� كلمة �ال حرفا. فكيف �من �لقر
 ��لنا� &� يزعمو� بأ يسوº لبعض 
ما  بعض  نسي  قد   � �هللا  $سو; 
&�حاS �هللا �ليه، �&� هذ� �لذT نسيه 

قد نسخه �هللا تعاr؟
 nال شك &نه ¢طئ ��انب �لصو�
قوله    �الستثنا/   �& يزعم  من 
تعاr: ﴿ِ�الَّ َما َشآَ/ �هللا﴾ يعو? على 
�لنسيا�.. �كأ� �هللا  Mعم هؤال/ 
تنسى  فال  سنقر�_  يقو;:  �لنا� 
�ال ما شا/ �هللا لك &� تنساS. �هذ� 
يليق  ال  ألنه  بالبد�هة  فاسد   T&لر�
ما   �كا فإ)�   .rتعا� سبحانه  باهللا 

&نزله �هللا تعاr على $سوله مما تنطبق 
 rعليه �أل�صا¥ �ل3 �صفها �هللا تعا
ال  كتابا  كونه  من  �لعزيز..  لكتابه 
بني  من  �لباطل  يأتيه  فيه، �ال  $يب 
 ��د� �ال  خلفه،  من  �ال  يديه 
 Sهذ �خر   r� كث[�،  �ختالفا  فيه 
فيما  بعضها  )كرنا  �ل3  �أل�صا¥ 
سبق، فلما)� جعل �هللا $سوَله ينسى 
هذS �آليا` �ل3 &نزZا �هللا تعاr؟ ��)� 
كانت تلك �آليا` �ل3 ُيزَعم &�ا قد 
ُنسيت.. مما ال تنطبق عليه &�صا¥ 
�يأتيها  $يبا،  فيها   �&  T&  ..���لقر
خلفها،  �من  يديها  بني  من  �لباطل 
��د�� فيها �ختالفا كث[�.. فلما)� 
&نز; �هللا مثل هذS �لكلما` �Zابطة 
ُيطلق   �& ح�  يصح  ال  �ل3  �لتافهة 
عليها لفظ "�ية"؟ �هل هذ� &مر يليق 
�كمة �هللا �ُقد$ته �َقْد$S؟ تعاr �هللا 

!�عما يصفو
ينس   >  � �هللا  $سو;   �� ال.. 
 ���ملسلمو �ملجيد،   ���لقر من  شيئا 
حفظو� كتاn $ֲדم  قلوֲדم �بني 
 rضلوعهم،  متاما كما &نزله �هللا تعا

على نبيه �لكرمي.
?�ئما  �هللا   nكتا يظل  �هكذ�.. 
على  �هللا  &نزله  َقيِّما..  كتابا  �&بد�.. 

عبدS، �< �عل له عوجا.
لََّعلَُّهْم  ِعَوٍ�   T(ِ َغْيَر َعَرِبيًّا  ﴿ُقْرَ/�ًنا 

َيتَُّقوَ�﴾ (�لزمر:٢٩)


