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أ

ملخص

محمود محمد طه وآراؤه في النسخ في القرآن الكريم ؛ " :ه موضوعا البحثهذ

طالب يف،10832004618امعي اجلرقمبال، أبوذر الغفاري كتبه الطالب: ،"وتحليالاعرض

شريف قاسم الامعة السلطان تابع جل،كلية أصول الدينب،قسم التفسري واحلديثلالفصل الدويل

على درجة للحصول لشروط الالزمة كمال لا البحث مهذيكونو .برياواحلكوميةاإلسالمية 

ث.واحلديقسم التفسرييفبكالوريوس

حممود حممد طه حول النسخ يف وجهة نظريهدف هذا البحث إىل الكشف بعمق عن 

القرآن، حيث قد خالف فيه مجهور العلماء. يف حماولته لبناء شريعة تقوم على اآليات املكية اليت 

حىت تكون حمكمة مرة أخرى، وهي آيات الفروعاعتربها كآيات األصول لتقوم مقام اآليات املدنية

رأى أن الرسالة التحويل والتبديل. حبمل معناه اللغوي علىجدد تعريف النسخ الراسخ عندهم

ا يف احلقيقة شريعة خيارية والرسالة املكية هي شريعة ة كانت غري مناسبة بالظروف العصرياملدني ة أل

إليه من رتديدالتكفري و الإال لقد مت ،مث أيد كل ما ادعى باألدلة من العقل والنقلرئيسية سرمدية. 

حث االبسلكيحيثيا،مكتباحبثهذا البحثيعترب و ملخالفة.قبل العلماء بعد اطالع على آرائه ا

هذه اآلراء.ن خالل دراسة ي موالتحليلعرضياليمنهج

رأى الباحث أن هذه املخالفات تصدر من املواقف النفسية عند حممود حممد طه حيث ال 

يريد أن يتوقف مبا قد يزعمه اجلمهور من الثبوت واألشياء العلمية. واهللا أعلم.
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ABSTRAK

Abu Zar Al-Ghifari, NIM : 10832004618, “Pemikiran Mahmud Muhammad Taha
tentang Nasakh dalam Al-Qur’an”, skripsi jurusan Tafsir Hadis Kelas Internasional,
Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam perspektif Mahmud
Taha tentang Nasakh dalam al-Qur’an yang menyelisihi pandangan jumhur ulama.
Dalam upaya membina syari’at yang bersumber dari ayat-ayat makiyyah yang dalam
pandangannya merupakan ayat utama (ushul al-Qur’an) untuk menggantikan posisi
ayat-ayat madaniyyah yang dipandangnya sebagai ayat subsider (furu’ al-Qur’an)
sehingga dengan ini ayat-ayat makiyyah akan bersifat aplikatif (muhkam) kembali, Thaha
me-redefenisi kembali konsep Nasakh yang sudah mapan di kalangan jumhur yaitu
dengan memaknai kata Nasakh secara etimologi dengan “Tahwil” dan “Tabdil”. Thaha
melihat bahwa syari’at yang berdasarkan ayat-ayat madaniyyah sudah tidak cocok
dengan realitas modern, ini karena pada dasarnya ia hanya sebatas syariat alternatif.
Sedangkan syariat yang sesungguhnya adalah syariat makiyyah yang abadi. Kemudian
Thaha menguatkan klaim ini, baik secara normatif maupun rasional. Hanya saja jumhur
ulama memfatwakan kekufuran dan kemurtadan Thaha setelah meneliti pemikirannya
yang kontroversial ini. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka di mana Penulis
dalam hal ini menggunakan metode deskriptif analisis.

Penulis melihat bahwa kontradiksi pemikiran ini berasal dari prinsip Thaha yang
tidak mau terikat dengan sesuatu yang sudah dianggap mapan dan ilmiah oleh para
ulama.
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اإلھداء
إلى والدّي_حفظھما هللا_ اللذین ربیاني صغیرا , ورعیاني 

كبیرا , فنلت ببركة دعائھما خیرا كثیرا.

من إلى كل من علمني علوما نافعة وأرشدني طریق النجاح

جامعة كلیة أصول الدین خاصة وفي في الشیوخ واألساتذة

.عامةبریاوالحكومیةاإلسالمیة السلطان الشریف قاسم 

العامل األستاذ الدكتور منذر ھیتميإلى أستاذي وشیخي العالم 

ستیر حفظھ هللا.الماج

أھدي  إلیھم ثمرة  جھدي  المتواضع



د

شكر وتقدير

فرق به بني املسلمني والكافرين، أنزل القرآن الكرمي هدى لآلدمني،،هللا رب العاملنياحلمد 

قذف الظاملني يف النار و أدخل املطيعني اجلنة آمنني، ملك يوم الدين، فال عدوان إال على الظاملني، 

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الرامحني.أمجعني، 

وكالمه املتني وأيده بقولهاهللا رمحة للعاملني،بعثه الذيوالّصالة والسالم على رسوله األمني، 

م ومن جهد عن أصحابه تعاىل ورضي اهللا املبني، ك و سليف أمجعني، والتابعني، ومن اتّبع قدو

إىل يوم الدين.صراط اهللا املستقيم

حتت ته متت كتابة هذه الرسالة العلمية يهللا العظيم الذي بعنايته وهداوالشكراحلمدف

شرط ك"وتحليالامحمود محمد طه وآراؤه في النسخ في القرآن الكريم ؛ عرض"وضوع:امل

ا بعيد عن هذه اجلامعة اإلسالمية احلكومية.يفيةالعلمشهادة لنيل المن الشروط الالزمة  علما بأ

قد أيضا، ذا والكمال وال ختلو عن األخطاء والغالطات، قال العرب، "إذا مت األمر بدى نقصه". 

ملرحلة اجلامعية األوىل لدرجة يكالوريوس.اانتهيت من الدراسة الرمسية يف 

:الشكر والتقدير إىلميقدينبغي يل أن أنسى توال 



ه

الذي قد أشرف علي طيلة  هللاحفظه املاجستريفضيلة األستاذ الدكتور منذر هيتمي.1

األول ملدير جامعة ث عند شغوله بالوظائف اجلامعية كالنائب كتابة هذا البح

السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برياو.

حممد األستاذ الدكتورشريف قاسم اإلسالمية احلكوميةالجامعة السلطان مدير فضيلة .2

املاجستري.نذير

شريف قاسم اإلسالمية احلكوميةالامعة السلطان جلكلية أصول الدين ةفضيلة عميد.3

.سلمني ييليةالدكتور 

األستاذ نكسون حسني فصل الدويل لقسم التفسري واحلديثفضيلة رئيس ال.4

.رياملاجستحممود فكرياألستاذه ري ت، وسكر املاجستري

الدراسة يف ورباين كل يوم وليلة أرشدين يذالحممود املاجسترياألستاذ فكريفضيلة.5

يف سكن الطالب، وقد كان بالنسبة إيل ألجل تربيته كصلة األب واإلبن.

عملية التعليم يفالذين قد بذلوا جهودهم يففضيلة املدرسني واملعلمني واملوظفني.6

لشريف قاسم اجامعة السلطان يف، مةعاينخاصة، وكلية أصول الد،فصل الدويلال

.بيكنبارواإلسالمية احلكومية

يف كل وقت وحملة حفظهما اهللا ، حليمة،وأميوحضرة ، حممود حسني،أيبفضيلة .7

ارا طول احلياة يلربياين صغارا ورعياين كبريا ودعيا اهللالذين  ، نياحملبوبَ يّ خأو ليال و

ين للمجاهدة يف الدراسة.يزاالن يشجعانالذين ال أمحد مشعري وأمحد ريضا 



و

وجعل هلا حبا فيه فأدامه اهللا وأرضاه، اللهم -مثىن حيايت-إىل من أمال اهللا إليها قليب.8

آمني.

يت اأداء واجبجهده مساعدة يل يفسهم سعيه و بذل كل منر لالشكأقدموأخريا،.9

ومن أعطاين القوة واحلماسة.

- واهللا الوافق إىل أقوم الطريق- 

30/10/2013، يكنباروب

الباحث

أبوذر الغفاري
10832004618
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الباب األول1

مقدمة البحث

البحثدوافع.أ

من فضل اهللا على اإلنسان أنه مل يرتكه يف احلياة يستهدي مبا أودعه اهللا فيه من فطرة 

سليمة تقوده إىل اخلري وترشده إىل الرب فحسب، بل بعث إليه بني فرتة وأخرى رسوال حيمل من 

رسال ﴿قوم عليه احلجة، كما قال تعاىل، اهللا كتابا يدعوه إىل عبادة اهللا وحده، ويبشر وينذر لت

وظلت اإلنسانية يف تطورها 1.﴾لناس على اهللا حجة بعد الرسللون مبشرين ومنذرين لئال يك

ورقيها الفكري والوحي يعاودها مبا يناسبها وحيل مشاكلها الوقتية يف نطاق قوم كل رسول حىت 

2اكتمل نضجها.

اىل على رسله إلصالح الناس يف العقيدة وية من اهللا تعاإن تنزل التشريعات السم

والعبادة واملعاملة، حيث كانت العقيدة واحدة ال يطرأ عليها تغيري لقيامها على توحيد األلوهية 

وما أرسلنا من ﴿والربوبية، فقد اتفقت دعوة الرسل مجيعا إليها حيث قال اهللا سبحانه وتعاىل، 

3.﴾ا فاعبدونأنقبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال 

ذيب النفس انا تتفقمفإةواملعاملةأما العباد دف إىل  ىف األسس العامة اليت 

تمع وربطه بربط التعاون واإلخاء، إال أن مطالب كل أمة قد ختتلف  واحملافظة على سالمة ا

ر عن مطالب أختها. وما يالئم قوما يف عصر قد ال يالئمهم يف آخر، ومسلك الدعوة يف طو 

.165النساء: 1
.12، ص املصدر السابق)،2000مناع خليل القطان(2
.25األنبياء: 3
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النشأة والتأسيس خيتلف عن شرعتها بعد التكوين والبناء، فحكمة التشريع يف هذه غريها يف 

ال ﴿رع سبحانه وتعاىل يسع كل شيئ رمحة وعلما، وهللا األمر والنهي، اشالوال شك أن تلك

بآخر مراعة ملصلحة العباد عن احلكم . فال غرابة يف أن يرفع 4﴾يسأل عما يفعل وهم يسألون

5ق باألول واآلخر.علم ساب

وقد تواترت النصوص الدالة على ذلك يف ،فالقرآن رسالة اهللا إىل اإلنسانية كافة

ومنه 6.﴾اس إين رسول اهللا إليكم مجيعا...قل ياأيها الن﴿الكتاب والسنة. منها قوله تعاىل، 

نة، ما جاء ومن الس7.﴾ن على عبده ليكون للعاملني نذيراقوله تعاىل، "تبارك الذي نزل الفرقا

ولن يأيت بعده 8."ةقومه خاصة وبعثت إىل الناس كافيف الصحيحني "وكان كل نيب يبعث إىل

كم ولكن رسول اهللا وخامت ما كان حممد أبا أحد من رجال﴿رسالة أخرى، ومنه قوله تعاىل، 

9.﴾النبيني

أن مشسه على البشر إىل يومنا احلاضرعرفنا من سري التشريع اإلسالمي منذ بزوغ 

الشريعة من وجه إىل وجه املراحل من تطور وكانت الشريعة اإلسالمية قد مّرت مبراحل تطورها. 

الكتاب والسنة. ، منيف اإلسالماأساسياالشرعية اليت كانت مصدر ل النصوص يز بواسطة تن

، وكان من قبلم اليوم قد كان حالال اأن اخلمر الذي شربه حر مثال،من الكتاب عرفنا من هنا 

.23املرجع السايق: 4
.223ص املصدر السابق، )، 2000مناع خليل القطان(5
.158األعراف: 6
.1الفرقان: 7
-322/ 1) والدارمي ( 120/ 4-73/ 1) ومسلم وأبو عوانة والنسائي ( 121، 93/ 1لبخاري ( أخرجه ا8

)1/ 47) والسراج ( ق 212/ 1) والبيهقي ( 323
.40األحزاب: 9
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أن زيارة القرب أما من السنة عرفنا10ملسلمني.ل اآليات الثالثة املعروفة لدى ايز تنرميه بواسطة حت

، وكان هذا األمر بواسطة قبلا من نهانا عالنيب صلى اهللا عليه وسلم لقدااليت قد أمرنا

يتكم عن زيارة القرب، أآل فزوروها﴿قوله صلى اهللا عليه وسلم املعروف،  11.﴾كنت 

مبصطلح هذا الذي عرفناه اليوم يف اإلسالم، و واقعهو ذكرناه ذيالاحلكمتغيري كان 

ذلك التغيرياجتهادا يف استجابة لعلماءشيئ الذي وضعه اال"النسخ". وهذا املصطلح هو 

َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو ﴿اهللا سبحانه وتعاىل بقوله، هالذي أرادأنه هو  إىلمستندين12،هونظر 

َها أَْو ِمْثِلَها َأملَْ تـَْعَلْم أَ نُنسِ  إىل هذه اآلية، مسواإضافة13.﴾نَّ الّلَه َعَلَى ُكلِّ َشْيءٍ َها نَْأِت ِخبَْريٍ مِّنـْ

، أن النسخ إمنا هو نظرية تعرب عن واقع تغيري قد تبني لنا إذنالتغيري مبصطلح النسخ.هذا

والظروف.حسب األحوالخرآه إىل وجه من وجالميةاإلسألحكاما

أن تغيري احلكم من وجه إىل وجه البد من احلكم، وعرب منها مصطفي املراغي

األحكام ما شرعت إال ملصلحة الناس، وهي ختتلف باختالف الزمان واملكان، فإذا شرع حكم 

يف وقت كانت احلاجة إليه ماسة، مث زالت احلاجة فمن احلكمة نسخه وتبديله حبكم يوافق 

فالشريعة ال ختلو عن اعتبار 14.ن خريا من األول أو مثله يف فائدته للعبادالوقت اآلخر فيكو 

األحوال االجتماعية اليت يكون الناس عليها.

.90، املآئدة: 43، النسآء: 219البقرة: 10
)3/370رواة الرتمذي (11
كون من اإلعتقادات والعبادات واملعامالت. لكن، على مرور الزمان تأيت باملعىن املقصورة يف احلقيقة، الشريعة اإلسالمية تت12

وهي ما يتعلق باألحكام الشرعية، وهذا الذي يراد به يف هذا البحث.
.106البقرة: 13
لد األول، م)، 1946مصطفى املراغي (14 .187مصر، احلليب، ص تفسري املراغي ا
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إن ما حنن عليه اليوم من الشريعة اإلسالمية هو ما حصل من تطبيق هذه النظرية، 

تفع املتقدم. إذا  حيث إذا كان التعارض بني اآليات فينسخ املتأخر املتقدم وحيكم املتأخر وير 

كان املتأخر من األيات املدنية واملتقدم من األيات املكية، فتنسخ املدنية املكية. فكانت 

الشريعة اإلسالمية اليوم هي الشريعة اليت تقوم على اآليات املدنية بعد أن نسخت اآليات 

بع اهلجري إىل أن املكية وقد حلت املشاكل الكثرية اليت من أجلها وقع التغيري، من القرن السا

متس العامل اإلسالمي اإلستعمارية.

تغريت األحوال وبعد انتشار اإلستعمارية يف العامل عاما والعامل اإلسالمي خاصا،

ر املستجدة اليت مل تكن تقع األمو تظاهر تاإلجتماعية تغريا شديدا وحدثت اخلالفات الكثرية و 

تمع من قبل، كل ذلك قد يرتتب من وقوع اإلستعمارية  اليت حتمل احلديثية وتقدمها إىل ا

اإلسالمي، فاختلف املسلمون يف مواجهتها واستجابتها من قبول أو رد.

ا عدو  ا على اإلطالق ويرون أ كان املسلمون بعضهم يردون احلديثية وما يتعلق 

ا تورث التغيريات الكثرية فيما قد وض عه العلماء للشريعة، والشبهات اليت تسبب اخللل فيها أل

السابقون من قبل من األحكام. فقد قاموا بالدفاع عن الشريعة اإلسالمية يف مواجهة احلديثية 

بتنفريها منها وتبعيدها عنها وجاهدوا يف مقاومتها كما جاهدوا يف مقاومة املستعمرين. فقاموا 

مبحاولة تطبيق الشريعة اإلسالمية الشاملة مبحاولة حتقيق الدولة اإلسالمية.

ا واقعا من سنة اهللا تعاىل وال راد لسنته جل  م يعتربو وبعضهم يقبلون احلديثية أل

وعال، فيحاولون تنسيقها وتوفيقها بالشريعة اإلسالمية من تفسري اآليات القرآنية مرة أخرى. 
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ويرون أن الشريعة اإلسالمية اليوم كانت غري مطابقة باألحوال وظروف اليوم، فال بد من 

والتجديد. وكان من الذين يقبلون احلديثية هو حممود حممد طه، مفكر سوداين.التوفيق 

وعرب أيضا أن الكوكب بفضل اهللا تعاىل مث بفضل املواصالت احلديثة السريعة قد 

أصبح وحدة جغرافية، واستمرار احلركة يف سرعة املواصالت ليلغي الزمان ويلغي املكان. والناس 

م ما كانوا يهتمون مبا يبعد عن حدودهم من أحداث وال يعرفون اليوم أصبحوا جريانا مع أ

منها شيأ. كان الناس يتعاطفون مع األقربني من األهل والقبيلة ويتعاطف الناس اليوم مع 

البعيدين من القبائل والبلدان. أصبحت البشرية اليوم كلها تتوق إىل نظام واحد ألن تنظم 

بحت قوانيننا اليت يف مستوى ما حل مشكلة القرن عالئقها كلها على أساس الوحدة، وأص

15السابع غري كافية.

ة و حركظهور هذا املصطلح يؤثر يف مفهوم املسلمني ويرون أن التغيري يف الشريعة ه

منذ من النقصان إىل الكمال أو من القصور إىل النضج، اللهم إال أن هذا املصطلح التطور

هي يف النهاية الشريعة اإلسالمية ما عليه فيعتقدون أن ،يظهر من هذا املفهومقد كان البداية

بأن تظل شريعة كاملة شاملة جمردة عن مجيع النقصان والقصور، وصاحلة لكل أمكنة وأزمنة

أن كمال الشريعة ري، أو بعبارة أخرى، يرون، فلذلك ال يصلح فيها أي تغيصورة واحدة

ااإلسالمية هو  دون تغيري.ثبو

يف اإلسالم إذ إن فيه - النسخ–يف أمهية معرفة هذا موضوع ايقولون كثري لذلك، كانوا 

جيري تطور الشريعة اإلسالمية اليت ال بد على مجيع املسلمني من إقامتها. منها، ما روي أن 

.25-24أم درمان: احلزب اجلمهوري، ص اإلسالم وإنسانية القرن العشرين، ه)، 1393م/1973حممود حممد طه (15
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عليا بن أيب طالب رضي اهللا عنه مر على قاض فقال له: أتعرف الناسخ من املنسوخ؟ قال: ال. 

وعن ابن عباس أنه قال يف قوله تعاىل "ومن يؤت احلكمة فقد 16فقال: هلكت وأهلكت.

ه ومقدمه ومؤخره وحرامه 17أويت خريا كثريا". قال: ناسخه ومنسوخه وحمكمه ومتشا

18وحالله.

يف الدين، والعلم به عظيم جداهمة متبني لنا مما سبق، أن معرفة الناسخ واملنسوخ

لعلماء املسلمني، منهم قتادة بن دعامة الشأن. ولذلك قد صنف فيه مجاعة كثرية من ا

وأبو جعفر 21وأبو داود السجستاين،20وأبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي،19السدوسي،

26،وابن األنباري25وابن اجلوزي،24وابن العريب،23وهبة اهللا بن سالم الضرير،22النحاس،

28وغريهم.27،ومكي

ه)، 1357م/1938أبو جعفر حممد بن أمحد بن أمساعيل الصفار املرادي النحوي املصري املعروف بأيب جعفر النحاس(16
. 6مصر، املكتبة العاملية، ص كتاب الناسخ واملنسوخ، 

.269البقرة: 17
.226ص املصدر السابق، ،)2000ه ابن جرير وابن املنذر وابن حامت عن ابن عباس. مناع خليل القطان(أخرح18
. انظر 118أحد التابعني بالبصرة؛ وممن روى عن أنس بن مالك وسعيد بن املسيب وعبد اهللا بن سرجس وغريهم، تويف سنة 19

وتوجد الناسخ واملنسوخ يف كتاب اهللا تعاىل، . واسم كتابه 115حيدر آباد، ص ، - اجلزء األول-تذكرة احلفاظ) 1333الذهيب(
/ 37/ ورقات، وعدد األسطر /3/ علوم القرآن، عدد أوراقها /7899منه قطعة خمطوطة مبكتبة دار الكتب الظاهرية حتت رقم /

كرمة. سطرا، ويوجد منها نسخة مصورة ((مكروفلم)) مبركز البحث العلم جبامعة امللك عبد العزيز مبكة امل
حتقيق حممد أبو ، -اجلزء الثالث-إنباه الرواة على أنباه النحاة) 1950يف القفطي(وأخباره، انظر ترمجته223تويف سنة 20

وتوجد منه نسخة خطية مبكتبة أمحد الثالث باستنبول، الناسخ واملنسوخ، . ألف كتابه 12صالفضل إبراهيم، مطبعة دار الكتب،
/ ورقة، منها نسخة مصورة بدار الكتب القطرية.210اقها // عدد أور 143حتت رقم /

)  1310. انظر ابن خلكان(275هو سليمان بن األشعث بن اسحاق أبو داود السجستاين، صاحي السنن. تويف سنة 21
الناسخ واملنسوخ.. له كتاب 214ص املطبعة امليمنة،اجلزء األول، 

، أحد أئمة العلم واللغة مبصر. وكتابه 338رادي أبو جعفر النحاس تويف سنة هو أمحد بن حممد بن امساعيل بن يونس امل22
.101ص، -1ج- إنباه الرواة. انظر 1323ذكره القفطي و أثىن عليه ؛ طبع مبصر مبطبعة السعادة، الناسخ واملنسوخ، 
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ن قدمي إىل يومنا احلاضر يف يف هذا املوضوع  منذ زماتث والكتابو البحت واستمر 

، والدكتور العصر احلديث. وقد كتب فيه كثري من العلماء املعاصرين، منهم الشيخ حممد الغزايل

هذا األمر ليس إال بسبب أمهية معرفة هذا 29اري بك، وغريهم.ضتوفيق صدقي، وحممد خ

م. وقد املوضوع يف الشريعة اإلسالمية اليت ستقوم بإقامتها أمة اإلسالم طول ا لزمان يف حيا

ال. أخذ حممود حممد طه نصيبه يف هذا ا

لقد رآى حممود حممد طه، مفكر معاصر سوداين، أن تغيري الشريعة من حال إىل حال 

أو من وجه إىل وجه آخر، ليس كحركة تتوجه من مرحلة النقصان إىل مرحلة الكمال وال من 

شيئ اقتضاه الواقع اإلجتماعي هويف احلقيقةالنضج، وإمنا التغيريمستوى القصور إىل مستوى 

يف قضاء حوائج الناس، والتغيري يتوقف حبقيقة األحوال اإلجتماعية.

مل يسلكها يتمن وجهة النظر القد حاول حممود حممد طه استنباط الشريعة اإلسالمية

، فال حاجة جمرد شيئ قدسييرون أن األحكام الشرعية معظم املسلمني. كثري منهم ال يزالون 

ة خطية بدار الكتب املصرية. ومنه نسخ(حباشيته أسباب النزول للواحدي)، هـ 1415طبع كتابه مبصر مبطبعة هندية سنة 23
من كتاب ابن العماد 410وهو هبة اهللا بن سالمة بن أيب القاسم البغدادي؛ ذكره ابن العماد احلنبلي يف وفيات سنة 

، القدسي.شذرات الذهب) 1951احلنبلي(
على مرحلة من فاس، سنة هو أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن أمحد املعروف بابن العريب، صاحب كتاب أحكام القرآن. تويف24

546.
أخبار الرسوخ ، واسم كتابه 597هو أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد بن علي بن اجلوزي الفقيه احلنبلي املتوىف سنة 25

معجم ) 1346، وانظر سركيس(1322طبع مع كتاب مراتب املدلسني البن حجر مبصر سنة مبقدار الناسخ واملنسوخ؛ 
.67،71ص ة سركيس،مطبعاملطبوعات، 

. 328املتوىف سنة الوقف واإلبتداء. هو أبو بكر حممد بن القاسم بن حممد بن بشار بن األنباري، صاحب كتاب 26
. يكىن أبا حممد وأصله من القريوان، كثري 437هو مكي بن أيب طالب محوش بن حممد بن خمتار القيسي املقرئ املتوىف سنة 27

سكن قرطبة ورحل إىل مصر مرتني.الناسخ واملنسوخ والعربية، له كتاب يف التأليف يف علوم القرآن
.29ص 5القاهرة، مكتبة دار الرتاث، جالربهان يف علوم القرآن، بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي، (غري مذكور)، 28
)، Sejarah Pengantar Ilmu Al-Qur’anتاريخ علوم القرآن ومدخلها ()، 1980حممد حسيب الصديقي (29

.123جاكرتا، بولن بنتانج، ص 
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ادلة والتنقيح به، بيد أ هذا و يف الواقع قد تكون غري مطابقة باحلياة اإلنسانية اليوم. ايف ا

قضايالل، حىت ال تستجيب قد وضع األحكام خارج حقائق احلياة اإلجتماعية وفوقهافهومامل

ةكبري خمالفةطهحممد. وقد ترتب من هذا األمر خمالفة حممودالواقعيةاإلنسانية املهمة املعاصرة

يف فهم النسخ الذي وضعوه حبثا من مباحث علوم القرآن.جلمهوربا

لقد اعتقد املسلمون مجيعا أن اإلسالم رمحة للعاملني، ورآى حممود طه أن اإلسالم 

ملشاكل املرتتبة اةعاجلماملتمكن منكثر إنسانية األالذي حتتاج إليه اإلنسانية اليوم هو اإلسالم 

شريعة أكثر لبناءالنسخمفهوم جتديد كان يقرتحواختالف األديان وغريها، و ايا اجلنسمن قض

ال يزال اإلسالم رمحة للعاملني عرب تاريخ اإلنسانية الطويل.فإنسانية

كان الغرض األساسي من فكرته الثورية يف منهج استنباط األحكام اإلسالمية احلديثة 

حلوائج املسلمني يف عرض مواقفهم الدينية أثناء وفيقاتالدينية هو حماولة يف إعادة تنظيم الفكرة 

ستنباط الالنسخمفهوم بتجديد حتول العصور الذي جيري بسرعة. لقد حاول حممود طه 

اإلسالمية مرة أخرى من عامة اآليات املكية وهي آيات األصول اليت تقدم محاية األحكام

دمقراطية وترك اآليات املدنية املفصلة وهي آيات احلقوق األساسية لإلنسان وروح املساوة وال

الفروع.

أن هذه املسألة هلا أمهيتها وجدير أن يصرف هلا اإلهتمام كله هذامن ى الباحث أر 

ا اض وحتليل حسب دراسة علميةوال بد هلا من عر  ناسب، مل، كي نستطيع أن نضعها يف مكا

النسخ في"محمود محمد طه وآراؤهضوع ويقدمها الباحث يف هذه الرسالة العلمية حتت املو 

".وتحليالافي القرآن؛ عرض
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وّيل وهوعليه،عزمتُ ماعلىويعيُنينيوفقينأنالكرميالعرشربّ العظيماهللاوأسأل

به فعتينوأنالكرمي،لوجههخالصاً العملهذاجيعلأنأسألهكماعليه،والقادرذلك

.ومكانةرفعةمود حممد طهبه حميزيدوأنن،و والدارسنو الباحث

أسباب اختيار الموضوع.ب

من أهم اخللفيات إلختيار هذا البحث فيما يلي : 

صويف معاصر لديه آراء ،األستاذ حممود حممدرغبة يف الوقوف على حقيقة شخصية)أ

.يف مواجهة القضايا العصريةجديدة 

ليله.األستاذ حممود حممد طه وحتقدمهالنسخ الذي مفهوم عرض جتديد )ب

يستنبطون ويستخرجون مراد اهللا تعاىل من قرآنه.صرين كيف معرفة جهود علمائنا املعا)ج

فضل العلوم كما هو ميلي الشديد إىل دراسة التفسري وعلوم القرآن، لكون هذا العلم من أ)د

بكالم اهللا تعاىل.معروف لتعّلقه

تحديد البحث.ج

الكرمي عند حممود حممد طه.عن النسخ يف القرآنحدود هذا البحثيرّكـز الباحث 

األحاديث عند حممود حممد طه ليست يف مرتبة واحدة مع القرآن حىت ال ينسخ هذا ألن 

ممّا يلي : وأّما حتديد البحث فهوبعضها بعضا.

ما هي دوافع ظهور آراء حممود حممد طه.)أ

ما هي مبادئ آراء حممود حممد طه.)ب

طه.ما هو رد العلماء على آراء حممود حممد )ج
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وأغراضهأهمية البحث.د

الذي تصوير آراء حممود طه يف جتديد مفهوم النسخ ذا البحثهلاهلدف األساسي 

املعلومات والبيانات الواضحة اليت تتعلق مبوضوع البحث، جبمعصورة شاملة متكاملةادعاه 

. وهذا اهلدف الرئيسي، مناملناسبنضعه يف مكانه هذا التجديد معرفة تامة و نعرفحىت

تفصيلية، وهي ما يلي:الاملمكن أن حنصل عليه بسلوك هذه األهداف 

آراء حممود حممد طه.يف النسخمعرفة)أ

مبادئ آراء حممود حممد طه.معرفة)ب

رد العلماء على آراء حممود حممد طه.معرفة أوجه)ج

مصطلحات البحث.ه

وضح الباحث مصطلحات البحث ابتعادا عن األخطاء يف فهمها. وهي فيما يلي:

مجع رأي، يدل على نظر وإبصار بعني أو بصرية. فالرأي ما يراه :اآلراء              

30اإلنسان يف أمر.

لفظ مشرتك له أكثر من معىن، وهو خمتلف يف قياسه من الرفع :النسخ  

سخ حبادث نيلنسخ أمر كان يعمل به من قبل مث والتحويل والنقل. وا

والنسخ 31أمر مث تنسخ بآية أخرى.غريه، كاآلية اليت ينزل فيها 

املعروف فيما بيننا اآلن هو ما عليه املتأخرون وأنه على معىن اإلبطال 

، معجم مقاييس اللغة، حتقيق وضبط عبد السالم حممد هارونه)، 1399م/1979أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا(30
.472ص 2بريوت، دار الفكر، ج

359، ص. 9،. بريوت: دار صادر، جلسان العرب. ابن منظور حممد األفريقي، 424ص املصدر السابق31
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رفع احلكم الشرعي متقدما باحلكم الشرعي والرفع، فصار عندهم 

32متأخرا.

مصدر "قرأ"، يدل على مجع واجتماع. يقولون، ماقرأت الناقة سلى، :القرآن    

ا ما  محلت قط. ومنه القرآن، كأنه مسي بذلك جلمعه ما كأنه يراد أ

والقرآن قد كان مصطلحا 33فيه من األحكام والقصص وغري ذلك.

خاصا لكتاب أنزله اهللا على حممد صلى اهللا عليه وسلم.

ا ترجع إىل أصل واحد، وهو العرض :عرض                 بناء تكثر فروعه وهي مع كثر

عرض الشيئ يعرض عرضا وعرضا، فهو الذي خيالف الطول. تقول:

عريض. ومنه عرض املتاع يعرضه عرضا، وهو كأنه يف ذاك قد أراه 

هذا مصطلح استعمله الباحث يف تقدمي البحث من 34عرضه.

.اليت تتعلق مبوضوع البحثموعة البيانات ا

احلل، له فروع كثرية ومسائل، وأصلها  "حلل" وهو من مصدر من :تحليل 

والتحليل جعل الشيئ مفتوحا، 35ح الشيئ. و "حّل": نزل.كلها فت

موعة حبثمصطلح استعمله الباحث يف أو التنزيل. هذا البيانات ا

من نقد أو توكيد أو تعريض أو تبيني وغريها.

السابقةاتالدراس.و

لد الثالث،)1975الشاطيب(32 .108طبعة دار املعارف، ص ، بريوت، املوافقات يف أصول الشريعة ا
.79- 78، ص 5ج املصدر السابق، ه)، 1399م/1979أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا(33
.270-269، ص 4ج املصدر السابق،34
.20، ص 2ج املصدر السابق،35
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ذا البحث أو ما يساعده يف كتابة هذا  لقد حاول الباحث مجع املعلومات اليت تتعلق 

الت أو املسجالت من املوض وع، سواء أكان من الرسائل العلمية أو املقاالت أو الكتب أو ا

جزئياعض الباحثني األصوات أم من الصور. لقد وجد الباحث أن هذا املوضوع قد حبثه ب

وليس شامال متكامال، مثل "حممود حممد طه وأزمة اإلصالح يف الشريعة اإلسالمية؛ تأثريه يف 

، يف جملة "الدراسة هألديان" الذي كتبه عبد اهللا أمحد نعيم، تلميذ األستاذ حممود طالعالقة بني ا

م وحتدث فيه عن آراء األستاذ حممود طه املتعلقة بالتسامح واحلرية بني 1988املسكونية" سنة 

األديان.

م 2001) سنة W. Stephan Howardوقد كتب أيضا و. ستيفان هوارد (

Mahmoudمية" حتت عنوان "الدراسة اإلسال"يف جملة  Mohammed Taha

and the Republican Brotherhood: Transforming Islamic

society")تمع اإلسالميحممود حممد طه واإلخوان اجل . حتدث فيه )مهوريون؛ حتويل ا

الذي أسسه حممود حممد طه وثلة طته ىف احلزب اجلمهوريشخصية حممود حممد طه وأنشعن 

ئه.من زمال

Dialektika Nasikh-Mansukh" حتت عنوانمقالة هناكوكذالك، 

اليت كتبها فؤاد مستفيد، طالب دراسة األحكام اإلسالمية يف )اجلدل بني الناسخ واملنسوخ("

م، حتدث فيها عن 2002مرحلة املاجستري باملؤسسة الدينية احلكومية "سنن كايل جاكا" سنة 

هنا عرفنا أن النسخ موضوع تتطور فيه آراء العلماء، خ عرب التاريخ.إزاحة آراء العلماء يف النس
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فال مانع أن يستمر هذا التطور طول العصور. وهذا ألن النسخ إمنا هو نظرية اليت وضعها 

العلماء يف قراءة الواقع من تغيري األحكام اإلسالمية من نص إىل نص آخر.

;Transfigurasi Pesan Kedua Islam“بعنوانمقالة هناك أيضا

Refleksi Pemikiran Mahmud Muhammad Taha tentang

Epistemologi Hukum Islam” التجديد بالرسالة الثانية من اإلسالم؛ آراء)

م. 2008مة" سنة كتبها أمحدي يف جملة "اهلحممود حممد طه يف مصادر األحكام الشرعية)

ذا خصائصها وكيف تأثريها يف العصر وماالرسالة الثانية من اإلسالمفهومحتدث فيه عن م

احلديث. الرسالة الثانية من اإلسالم، هي عبارة عن آراء حممود حممد طه عن الشريعة 

اإلسالمية احلديثة.

Gagasan Mahmud“وقد كتب أيضا حممد زين خضاري، كتابة بعنوان 

Taha tentang Evolusi Syari’ah”) نظريات حممود حممد طه يف تطوير

حماضر بكلية الشريعة جبامعة "سنن أمبيل" يف جملة "القانون" سنة )، لشريعة اإلسالميةا

، إن الشريعة م. حتدث فيه عن خصائص الشريعة اإلسالمية يف منظور حممود حممد طه2008

ال مانع أن يكون فيها تغيري حسب حصول الغاية.فلذلك وسيلة وليست غاية، إمنا هي

متفرقة يف تلك البحوث يف أمكنة املعلومات املنتشرة مع سوف جيهذا البحث إن 

مزيدا حممود حممد طهعند مفهوم النسخجتديديفعلى الصورة الشاملة املتكاملةلو حصلل

بالبيان والتعليقات والنقد واملقارن بني اآلراء األخرى وغريها، حىت تظهر لنا مكانة هذا التجديد 

بني اآلراء األخرى.
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منهج البحث .ز

املتعلقة املنتشرةالبحث هو البحث املكتيب حيث اعتمد على املعلومات والبياناتهذا

الت واملقاالت والرسائل العلمية وغريباملوضوع كاملصادر . هاله من الكتب وا

أ) مصادر املعلومات. 

انقسمت مصادر املعلومات هلذا البحث إىل قسمني : 

املصدر الرئيسي.- 1

يسي من الكتب اليت كتبها األستاذ حممود حممد طه، مثل يتكون املرجع الرئ

"الرسالة الثانية من اإلسالم" و"اإلسالم برسالته األوىل ال يصلح إلنسانية القرن 

العشرين" و"اإلسالم وإنسانية القرن العشرين" و"اإلسالم" وغريها. وأيضا، الكتابات 

حممد طه، مثال ما الذي كتبه عبد املكتوبة املتعلقه تعلقا عميقا بآراء األستاذ حممود 

حنو جتديد اإلسالم وحرية الفرد؛ "اهللا أمحد نعيم، تلميذ األستاذ حممود طه، بعنوان

Toward an Islamicاحلقوق األساسية والقانون العاملي (

Reformation, Civil Liberties, Human Right, and

International Law ،(.وما أشبه ذلك

انوي. املصدر الث- 2

وهذا يشمل الكتب اليت ألفها العلماء قدميا وحديثا اليت تتعلق بالبحث، منها 

اإلتقان قي علوم القرآن جلالل الدين السيوطي، ومناهل العرفان حملمد عبد العظيم 

ونظرية النسخ يف الشرائع السماوية للدكتور حممد شعبان امساعيل، وغريها.الزرقاين،



15

يلي:فيماالبحثهذاإخراجيفاملّتبعاملنهجإنّ 

البحثيفويتمّثل هذا البحثواالستقرائي،التارخيياملنهجالبحثهذايفاستخدمت.1

األستاذ حممود حممد طه.عن شخصية

عنالبحثيفويتمّثل هذا البحثالنقدي،التحليليالوصفياملنهجاستخدمت أيضا،.2

دراسة جتديد النسخ عند حممود حممد طه.

رقمذكرمعسورهاالبحث إىلثنايايفاآلياتالواردة يفالقرآنيةع اآلياتمجيعزوت.3

تنصيص.عالميتبنيووضعتهااآلية.

ا معمنواآلثاراألحاديثخّرجت.4 ملواآلثار إناحلديثعلىالعلمأهلذكر كالممظا

.كالماً نقلتهعليهاالعلمألهلوجدتُ وإذا.أحدمهايفأوالصحيحني،يفيكن

يفبالرتمجة لهفأكتفيالعلماسمتكّررإذاالبحث،ثنايايفاملشهورينغريلألعالمترمجت.5

.فيهوردمكانأول

ا املناسبحاولت حبث نقطة تلتقي فيها تلك اآلرا.6 احرتاما ء املختلفة ووضعها يف مكا

تهدين. الجتهاد كل أئمة املسلمني ا

خطة البحث .ح

ث إىل أبواب مرتّبة على خطوات خاصة تيسريا يف البحث لقد قّسم الباحث هذا البح

واملناقشة. أّما تلك اخلطوات ما يلي : 
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،ار املوضوعيشتمل على خلفية البحث، وأسباب اختيهو مقدمة البحثو الباب األول

ومنهج ،، والدراسة السابقةالبحثمصطلحات، و وأغراضهوأمهية البحثوحتديد البحث،

ث. خطة البحمث البحث، 

يشتمل على الرتمجة الشخصية حملمود حممد طه من امسه ونسبه، ومولده هو و الباب الثاني

حث هذا البويشتمل ، ومؤلفاته، مث ظروف السودان.ووفاته،وأنشطته،العلميةرحلتهو ونشأته، 

أيضا على دراسة عامة عن النسخ من التعريف لغة واصطالحا، وطرق معرفة النسخ، وأنواع 

أقسام النسخ، والنسخ عند املتقدمني، مث النسخ بني املقرين واملنكرين.النسخ، و 

يشتمل على آراء حممود حممد طه يف النسخ من دوافع ظهور آرائه، وتعريف هوو الباب الثالث

النسخ عنده، وحقيقة النسخ عنده، ومبادئ آرائه يف النسخ، مث أمثلة.

من النسخيفراء األستاذ حممود حممد طهآليةحتليليشتمل على دراسة هو و الباب الرابع

الشبهات والرد عليها، مث نقد العلماء على آرائه.

البحث يشتمل على خالصة، واقرتاح، مث املصادر واملراجع.ختتاماهو و الباب الخامس
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الباب الثاني

ودراسة عامة عن النسخمحمود محمد طهترجمة

الشخصيةتهأ. ترجم

اسمه و نسبه.1

)، مفكر سوداين، جمدد العصر، رجل قومي، 1985- 1909(حممود حممد طههإن

صويف زاهد، حسن السلوك واألخالق، ألف العديد من الكتب وقدم الكثري من احملاضرات 

والندوات وقام بالكثري من األنشطة األخرى يف سبيل الرتبية والتوعية ونشر الفكرة اجلمهورية. 

قائه بلقب (األستاذ) الذي يسبق امسه دائما عند احلديث ُعرف بني أتباعه وحمبيه وأصد

36عنه.

هو ولد من أبيه، حممد طه الذي تعود جذوره إىل مشال السودان وأمه فاطمة بنت 

حممود من مدينة رفاعة. يعود نسب األستاذ حممود طه إىل قبيلة الركابية من فرع الركابية 

يف نيالذي كان من كبار الصوفي38لنسبة إىل الشيخ املتصوف حسن ود بلي37البليالب

36http://www.alfikra.org/
البليالب : أحفاد الشيخ حسن ود بليل الركايب. انظر37

http://www.alkuro.net/vb/archive/index.php/t-5649.html
هو الشيخ حسن ود حسونة بن احلاج موسى بن حممد بن مجال الدين بن حممد بن حسن بن على بن إبراهيم بن إدريس بن 38

د اهللا بن إسحاق بن احلسن بن إبراهيم بن املرتضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن صاحل بن حسونة بن موسى بن عب
هـ يف منطقة اجلزيرة  968حممد الباقر بن على زين العابدين بن األمام احلسن بن اإلمام على كرم اهللا وجهه. وقيل إن مولده سنة 

الده، ومل يذكر أنه التحق خبلوة لقراءة القرآن الكرمي. وشبَّ كجوج اليت تقع مشال اخلرطوم بالقرب من شندي، نشأ حتت رعاية و 
على كثرة الذكر والعبادة وحمبة الصاحلني، وملا بلغ سنًا متكنه من املعرفة قام بالبحث عن الشيخ الذي يبايعه ويأخذ عنه آداب 

)cb.rayaheen.net/showthread.php?tid=35917http//:السلوك. انظر (
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نفسهم إىل طريقة السودان. ومعروف أن عامة العلماء املسلمني يف السودان كانوا ينتسبون بأ

ية اليت تلقوها من الشيوخ السابقني ووجدوا اإلجازة منهم.لصوفمن الطرق ا

ه و نشأته.ولدم.2

دينة رفاعة، تقريبا، يف م1911م أو 1909ولد األستاذ حممود حممد طه سنة 

مدينة تقع بوسط السودان. هذا، كما قال تلميذه، عبد اهللا أمحد نعيم أنه قد مسع من األستاذ 

39حممود حممد طه مباشرة بتقدير تاريخ ميالده أنه ليس هناك كتابة رمسية فيه حني ذلك.

لقد نشأ حممود طه وإخوته الثالثة يف رفاعة، حتت كنف والده ورعايته، بعد أن 

م 1915أمه احلبيبة، فاطمة بنت حممود، وهو مل يزل يف بواكري طفولته وذلك سنة توفيت

تقريبا، فعاشوا وعملوا مع أبيهم بالزراعة يف قرية اهلجيليج بالقرب من رفاعة، غري أن والده مل 

م تقريبا، فانتقل األستاذ حممود وإخوته للعيش مبنزل 1920يلبث أن التحق بوالدته فتويف سنة 

40.بالرفاعةعمتهم 

يةلعلمارحلته.3

لقد تعلم حممود طه منذ صغاره حيث تلقى دراسة اخللوة، وهي ضرب من التعليم 

ا سائر  األهلى الذي انفرد به أهل السودان يف ذلك الزمان. هذه العادة قد كاد أن يقوم 

41ربية.السودانيني، حيث يدرس األطفال شيئا من القرآن، ويتعلمون بعًضا من قواعد اللغة الع

39 Mahmud Muhammad Thaha (1987), The Second Message of Islam-Translated
by Abdullah Ahmad al-Naim, New York, Syracuse University Press,  h. 2.

املرجع السابق40
41http://www.alfikra.org/.
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تمع السوداين قد عرف اإلسالم جيدا حيث زودوا أبناءهم بالعلوم اإلسالمية  يبدو أن ا

ما أكثر بيئته إسالمية وأجود علمية.لك املهمة األساسية، ويظهر من ذ

رفاعة ببعد أن التحق والداه إىل الرفيق األعلى، كان يعيش هو وإخوته مع عمتهم

تم أيضا. لقد أنبتتهم عمتهم نباتا حسنا وكفلتهم مثل ما فعلت بأوالدها الشقيقة، وكانت 

فتلقى حممود بدراستهم حىت تكون حريصة على إحلاق حممود طه وإخوته باملدارس النظامية، 

األوىل واملتوسطة برفاعة منذ سن طفولته الباكرة، فصار أكثر تفوقا عن رحلةطه دراسته يف امل

التعلق املبكر مبكارم األخالق والقيم الرفيعة، األمر الذي أقرانه الطفولة والدراسية، من حيث 

.42لفت إليه أنظار كثري ممن عاش حوله

م، سافر حممود طه إىل 1932يف عام توسطةنتهى من دراسته يف املرحلة املبعد أن ا

" Gordon Memorial Collegeعاصمة السودان كي يتسّن له اإللتحاق جبامعة "

الب حني ذلك، كانت هذه اجلامعة تقبل صفوة من الط43اخلرطوم.املعروفة اليوم جبامعة 

مهم يف املرحلة املتوسطة، وأخذ فيها حممود طه دراسة اهلندسة السودانيني الذين أّمتوا تعل

وكان السودان حني ذلك حتت سيطرة اإلستعمارية من احلكم الثنائي، الربيطانيا 44املساحية.

تقع حوله كبلدة واحدة مع أن وقائعها قد ختتلف املستعمرون جيعلون مصر ودولومصر.

بعضها بعضا. لذلك كان مصر والسودان كبلد واحد، لكن مصر يتعاون مع املستعمرين يف 

إقامة اإلستعمار.

املرجع السابق.42
.2ص املرجع السابق، م)، 1987مود طه (حم43
44http://www.alfikra.org/.
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يف الكلية قويا حممود طه طالب ذكي ماهر نشيط، وكان تأثريه على زمالئه الطلبة 

وقد عرب أحد كبار األدباء السودانيني والسلوك.أيف الدراسة سواء هم ا منقو فمتجدا، وال يزال 

عن ذلك التأثري بقوله، "كان األستاذ حممود كثري التأمل لدرجة جتعلك تثق يف كل كلمة 

46م.1936وخترج األستاذ حممود طه من اجلامعة يف العام 45يقوهلا".

أنشطته.4

كعامل يف العامة ويعمليندمج يف احلياةكان حممود طه بعد خترجه من اجلامعة،

مصلحة القطار السودانية، لكن لوقت قصري ألنه يتوقف أو يستقيل من العمل فيها مث يؤسس 

47م.1940مؤسسة التعليم األهلية سنة 

كان حممود طه حيث نفسه من كونه طالبا للعلم أن يهتم اهتماما تاما بوقائع السودان 

من ناحية د الذلة واملسكنة واجلهلةوجمتمعه مجيعا. وقد أراد أن يكرم  جمتمعه وخيلصهم من قي

، كما أراد أن جياهد يف حتقيق احلرية التامة للسودان من احلكم الثنائي الذي يستوعبه 

من ناحية أخرى. احلكم الثنائي هو الذي يقوم حبكومة الدولة من الربيطانيا ومصر. ويسيطره

48وقد انضم حممود طه يف احلركة التحريرية منذ سنة الثالثينات.

لكن أثناء تنفيذ احلركة، قد انصف حممود طه أنه ال حيب مواقف خنبة الطالب الذين 

يلتحقون يف تلك احلركة، حيث يقدمون أنفسهم إىل الرؤساء الدينية التقليدية الطائفية، وأنه ال 

حيب األحزاب السياسية املوجودة اليت متيل إىل أن توافق املستعمرين من أن توحد العهد واخلط 

.2ص املرجع السابق، م)، 1987حممود طه (45
املرجع السابق.46
املرجع السابق.47
املرجع السابق.48
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م، 1945ركي لتحرير السودان وقيام الدولة احلرية املستقلة. لذلك، يف أكتوبري من عام احل

أسس هو وثلة من الطالب الذين يوافقونه حزبا سياسيا جديدا كحاوية ألفكارهم يف احلركة 

49التحريرية ويسمونه باحلزب اجلمهوري.

تمع السوداين. اجته هذا احلزب اجتاها إسالميا حديثا حينذاك مل يكن مألوفا ل دى ا

وأنشطة احلزب املواجهة إىل احلكومة صرحية تسبب حبس حممود طه ورفاقه يف السجن أكثر 

م للسنة الكاملة. لكن قد خلصتهم احلكومة  بعد أن ميكثوا فيه 1946من مرة، منها يف عام 

مت حبسه ملرة مخسني يوما بسبب قوة املقاومة اليت يواجهها اجلمهوريون. ومنها ويف نفس العام 

ثانية، بعد أن يقيد املظاهرة الكبرية يف مقاومة معروفة حبادث "الرفاعة"، فيمكث يف السجن 

50لسنتني كاملتني.

قضى حممود طه هذه املدة خللوة يف العبادة، فقام جبهد كبري بكثري من العبادات من 

ت يف بيته بعد خالصه من الصيام والقيام وتدبر القرآن والتفكر وغريها، وزاد عليها ثالث سنوا

السجن، حىت حيصل على صحو الباطن. عقب فرتات اخللوة، أصدر ما مسى "بالرسالة الثانية 

الت واجلرائد. منذ  من اإلسالم"، وبدأ ينشر أفكاره عن طريق احملاضرات والكتابات وا

اإلجتماعية ذلك، يف أوائل اخلمسينات تغري احلزب اجلمهوري من احلزب الساسي إىل املنظمة 

51املؤيدة الناشرة املذيعة ألفكار حممود طه الشاطرة.

.3املرجع السابق. ص 49
املرجع السابق.50
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م، احلكومة القومية اإلشرتاكية السودانية طحسها اإلنقالب العسكري 1969عام 

م)، فصار رئيسا يف السودان ويقوم بانفضاض مجيع 1985- 1969الذي قاده جعفر منريي (

هذه احلكومة هي 52جلمهوريني".األحزاب املوجودة، فصار احلزب اجلمهوري "اإلخوان ا

م، أصدرت احلكومة 1983احلكومة املسلمة اليت متيل إىل قيام الدولة اإلسالمية، ففي عام 

قرارا يف تطبيق الشريعة اإلسالمية دستورا للدولة اإلسالمية السودانية، ما عرف بقوانني 

سبتمرب.

األماكن العامة ويكتب يف أوائل رئاسة منريي، ال يزال حممود طه يلقي احملاضرات يف

م، منعته احلكومة من إلقاء احملاضرات أمام مجهور الناس، 1973آراءه يف اجلرائد. ففي عام 

فيكون العكوف على تربية أنشطة اإلخوان اجلمهوريني متتابعا بزيادة أعضاء هذه املنظمة. قد 

اإلستكانة إليهم من قبل اشرتك كل من األعضاء يف نشر اآلراء اجلمهورية بيد أن ترد اإلهانة و 

م، قبل إعالن تنفيذ الشريعة اإلسالمية حبست 1983مايو من العام 13احلكومة. يف 

53احلكومة حممود طه وبعض أتباعه دون البيانات الواضحة.

اإلخوان اجلمهوريون الذين تتجه آراؤهم اجتاها إسالميا حديثا، قد رفضوا القرار 

رة الكبرية. رآى حممود طه أن تنفيذ الشريعة يف السودان غري وقاوموا احلكومة باملظاه54بالطبع

قوانني سبتمرب شوهت الشريعة وشوهت مناسب حبقائق السودان وجمتمعه، حيث قال "أن

خشية أن خيتلط امسهم باسم الدعوة اإلسالمية اليت ال حظ هلا من اإلسالم إال اإلسم فلم يسموا أنفسهم باسم اإلسالم 52
م، بلسان حاهلم وهو األخالق وبلسان مقاهلم وهو "كاإلخوان املسلمني". واجته اجلمهوريون إىل ملء احملتوى اإلسالمي لدعو

م يف الظهور هونا، ما مسى اجلم هوريون الدعوة باسم "الدعوة اإلسالمية" ومسوا أنفسهم احلجة البالغة. فلما أخذ حمتوى دعو
.7أم درمان، احلزب اجلمهوري، ص السفر األول، ،  1976"اإلخوان اجلمهوريون". حممود حممد طه، 

.2ص املرجع السابق، م)، 1987حممود طه (53
.9املرجع السابق. ص 54
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ا وضعت واستغلت إلرهاب الشعب وسوقه إىل اإلستكانة عن  اإلسالم، ويضاف إىل ذلك أ

يق، فإن القضاة الذين يتولون احملاكمة طريق إذالله هددت وحدة البالد. وأما من حيث التطب

حتتها غري مؤهلني فنيا وضعفوا أخالقيا تستعلمهم السلطة التنفيذية إلضاعة احلقوق وإذالل 

55الشعب وتشويه اإلسالم وإهانة الفكر واملفكرين وإذالل املعارضني السياسني".

قلية من م، كان السودان خيوفه احلرب األهلي من قبل الفرقة األ1950منذ عام 

" Addis Ababaجنوبه من غري املسلمني، وتوقفت هذه احلرب بعد أن وقع بينهما عهد "

الذي من حمتوياته أن الريئس جعفر نوماري قد قرر تطبيق النظام الفيدرايل الذي يقر اهلويات 

الطبيعية واألديان املوجودة يف اجلنوب. لذلك، بإصدار القرار أو قوانني سبتمبري قد أحست 

م الرئيس جعفر نوماري، فتتأجج احلرب األهلية مرة أخرى ت م قد خا لك الفرقة اجلنوبية أ

بعد أن قد توقفت.

وفاته.5

عقب حبس حممود طه وخنبة من كبار اجلمهوريني، قد استمر احلبس إىل كثري من 

هو اجلمهوريني اآلخرين. ورآى عبد اهللا أمحد النعيم، تلميذ حممود طه، أن هذا احلبس إمنا

لتجريد املوانع اليت تتعرض تطبيق الشريعة يف السودان إكراها مث كان حممود طه واجلمهوريون 

تنقذهم احلكومة بعد أن حبستهم ملدة تسعة عشر شهرا، استجابة على احتجاج العامل أو 

56م.1984ديسمرب 19مكيدا لتحميل احلدود من القوانني اجلديدة عليهم ومت هذا يف 

.15املرجع السابق. ص 55
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مود طه أن خالصهم هو مكيد احلكومة، بدأ استعداد اإلحتجاج عند ما انصف حم

يف مقاومة قرار تنفيذ الشريعة ألسبوع واحد. فنشر اجلمهورييون بعد ذلك نشرات تضمن 

طلب نزع قوانني سبتمرب واألمن القانوين حلرية مدنية جلميع جمتمع السودان دميقراطيا. إضافة 

حتبس احلكومة حممود طه وكثريا من اجلمهوريني مرة م،1985ينايري 5إىل تلك املواقف، يف 

أخرى على التهمات الكثرية. منها، حتريف الدستور، وحتريض الشعب إلقامة املواقف غري 

57دستورية إىل احلكومة، وتعكري اإلستقرار العام، وتسجيل اإلسم يف املنظمة املنهية.

ود طه وأربعة من م، قامت احملكمة جبلسة لتحكم على حمم1985يناير 7يف 

إخوانه. يف تلك اجللسة، قررت احملكمة القضاء النهائي عليهم وهو اإلعدام، بل يف املرحلة 

، كان الرئيس 1985يناير 18املقابلة أعلنت احملكمة بكفرهم من الردة. يف يوم اجلمعة، 

58نوماري يقود بنفسه تنفيذ هذا احلكم على حممود طه رمحه اهللا تعاىل.

م، 1985ينايري18اهللا تعاىل يف يوم اجلمعة، اذ حممود حممد طه رمحهتويف األست

. بعد ذلك، أخذته الطائرة هليكوفتري عمود احلبليفعقوبة اإلعدام على نفسهبعد أن مت قيام 

غري أن هناك قوال أن هذا اجلسم دفن ليدفن يف منطقة جمهولة وكان عمره ستة وسبعني عاما. 

، أن األستاذ حممد طه قد ء تقع جبنوب أم درمان. من العجيبيف حفرة ضحلة يف الصحرا

.10جع السابق. ص املر 57
16املرجع السابق. ص 58
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)، كتب فيها أنه إذا كان املوت واجبا 1951-1948بة حينما كان يف فرتة العزلة (ترك كتا

59عليه من هذا السبيل ليدفن مع ثيابه يف جسده دون حفل ونيشان.

بعون ، وذلك ستة وس1985أبريل من عام 6الرئيس جعفر نوماري، سقوطبعد

وكذلك بعد وضع القوانني اإلنتقالية اجلديدة يف أكتوبر 60يوما بعد إعدام األستاذ حممود طه،

دعوى قضائية دستورية إىل ،أخت األستاذ حممود طه الكبرية الشقيقةأمساء،فعتا، ر 1985

املاضي، فقدمت احملكمة 1985احملكمة على قضية إعدامه والواحد اجلمهوري يف ينايري 

السودانية دعوى إللغاء العقوبة املقامة عليهما وإزالتها اعتمادا على عدد من العليا

االعرتاضات القضائية واإلجرائية يف تلك القضية. فرفعت احملكمة العليا تلك العقوبة وأبطلتها 

61غري صاحلة متاما.1985وأعلنت أن حمكمة ينايري 

فصيل عددا من األخطاء يف ، ناقشت احملكمة العليا بالت1986نوفمرب عام 18يف 

مجيع احللقات من العمليات القضائية يف تلك القضية واخللل يف تطيبق القوانني الشريعة 

حممود طه من الشوائب والتهمات من هذا كله لقد خلص 1983.62اإلسالمية يف عام 

ا رفعة ومكانة، آمني. املطروحة إليه، فلعل اهللا تعاىل أن يزيده 

مؤلفاته.6

حممود حممد طه وأزمة يف إصالح الشريعة اإلسالمية؛ اآلثار املرتتبة على العالقات بني عبد اهللا أمحد نعيم (غري مذكور)، 59
.17ص األديان، 

مه مبحمود طه. حممود م، ستة وسبعني يوما بعد إعدا1985أبريل 6الرئيس جعفر نوماري قد طحسه انقالب عسكري يف 60
.16ص املرجع السابق، م)، 1987طه (

.17املرجع السابق. ص 61
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مـــــن الشـــــرعية املختلفـــــةاأللواند طـــــه مؤلفـــــات كثـــــرية تتميـــــز بـــــمـــــود حممـــــحمللقـــــد كـــــان

وغريها، من أبرزها وأظهرها ما يلي:يةواإلجتماعية والساسية والقانون

). وهــو أول كتــاب أصــدره األســتاذ حممــود طــه حيــث نــادى فيــه 1952قــل هــذه ســبيلي()1

إىل بعثة اإلسالم من جديد.

مطبوع ومنتشر.. وهذا الكتابمشكلة الشرق األوسط)2

)، وذلــك قبيــل اســتقالل الســودان حيــث نــادى األســتاذ 1955أســس دســتور الســودان ()3

م، 1958يف نـوفمرب مـن العـام .فيه بقيام مجهورية رئاسية، فدرالية، دميقراطية، واشـرتاكية

حــــزاب السياســــية. كتــــب األســــتاذ حممــــود ب الفريــــق عبــــود وقــــد مت حــــل مجيــــع األمت انقــــال

-أســــس دســــتور الســــودان-رئيس إبــــراهيم عبــــود ومعــــه هــــذا الكتــــاب خطابــــا حلكومــــة الــــ

وطالب فيه بتطبيق مقرتح اجلمهوريني بإقامـة حكومـة دميقراطيـة، اشـرتاكية وفدراليـة وقـد مت 

جتاهل ذلك الطلب.

التحدي الذي يواجه العرب.)4

من دقائق هذا الدين.)5

زعيم جبهة امليثاق اإلسالمي يف امليزان.)6

). هـــذا الكتـــاب، كتـــاب جديـــد مـــن مجيـــع الوجـــوه. 1967اإلســـالم (الرســـالة الثانيـــة مـــن)7

وهــو إىل جدتــه غريــب كــل الغرابــة، وال غــرو ذلــك بأنــه بشــارة بعــودة اإلســالم مــن جديــد. 

والغرابة يف أصل عودة اإلسالم.
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). هــذا الكتــاب مــن 1969وىل ال يصــلح إلنســانية القــرن العشــرين (اإلســالم برســالته األ)8

يف مثانيـــــة أمـــــاكني، وهـــــي حماضـــــرة أثـــــارت كثـــــريا مـــــن اللغـــــط مث حماضـــــرة مســـــجلة ألقيـــــت 

تصاعدت إىل مهزلة حمكمة الردة.

). وهــو صــوت مــن أصــوات الــدعوة اإلســالمية 1973اإلســالم وإنســانية القــرن العشــرين()9

عــن الشــريعة املكيــة األصــولية هاجلديــدة الــيت تبشــر بالرســالة الثانيــة مــن اإلســالم. تكلــم فيــ

لية.ااملدنية الفروعية احلالسرمدية والشريعة 

اإلسالم والفنون.)10

املركسية يف القرآن.)11

). هذا الكتاب كتاب عجبيب كل العجب، تكلم فيه األسـتاذ 1966رسالة الصالة ()12

ن إ، وقـــال حممـــود عـــن الصـــالة وقســـم الصـــالة إىل قســـمني، صـــالة املـــؤمن وصـــالة املســـلم

الصالة كتاب مؤقت.

ــــق حممــــد ()13 ــــاب 1966طري ــــيت ســــتحدد ). يف هــــذا الكت ــــادة ال شــــرح األســــتاذ عــــن العب

الشـعور، والعبـادة هـي الشـريعة والشـريعة هـي عمـل النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم وعملـه هــو 

سنته والسنة هي كما عليه األستاذ حممود.

للدعوة اإلسـالمية اجلديـدة. وقـد أساسيااكتاب). ويعترب هذا الكتاب  1960(اإلسالم)14

د يف املنتــديات العامــة ودور العلــم بواســطة الســلطات  صــدر بعــد منــع عمــل األســتاذ حممــو 

كمــا منعــت كتاباتــه مــن النشــر يف الصــحف العامــة فاجتــه إىل النــدوات اخلاصــة فيمــا ازداد 

.نشاط الدعاة السلفيني يف تشويه أفكاره.فأخرج الكتاب لتصحيح التشويه
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، وممـا لـى شـريط). هذا كتيب عبارة عن منت احملاضرة املسجلة ع1969ال إله إال اهللا ()15

صـادق، السـالماإلفجر بعـث يوم طلع فيه ن ذلك اليوم إن، األول ئاشجع على طبعه شي

لوضــع دســتور يدة مواجهــةشـدالذ أن احملاولــة ئــن جرائــه ثــورة فكريـة، والثــاين حينسـتكون مــ

السودان الدائم.

ـــه هـــو بيـــان ب يصـــدره اجلمهوريـــون، ). هـــو أول كتـــا1945الســـفر األول()16 والقصـــد من

ــيح لــوتوضــ . هــذا ا الفكــرة اجلمهوريــة منــذ بــدايتهابعض الســمات الرئيســية الــيت اتســمت 

م. م وجماهدا لكي يفهم الناس حركا

السودانظروف.7

السودان قطر واسع تبلغ مساحته مليون ميل مربع تقريبا وتبلغ املسافة من حدوده الشمالية 

ميال بينما يبلغ عرضه من الشرق إىل )1400حىت حدوده اجلنوبية املتامحة ليوغندا والكنغوا (

) ميال تقريبا وال يشاركه أي قطر أفريقي آخر يف عظم تنوع 1000الغرب يف بعض األماكن (

63أحواله املناخية.

لعب السودان يف التاريخ املعاصر ألفريقيا والشرق األوسط دورا هاما، ليس بسبب  

ية أخرى من أول نه من ناحكرب حجمه وسعة مساحته ووضعه الوسطي فحسب، ولكن أل

اليت نالت استقالهلا بعد إثيوبيا وليربيا ومصر. والسودان من وجهة النظر ةاألقطار األفريقي

اجلغرافية والسكانية واإلقتصادية يعترب منطقة انتقال. وهذه احلقيقة األخرية وحدها قد خلقت 

اخلرطوم، الدار السودانية للكتب، ص تاريخ احلركة الوطنية يف السودان، ه)، 1400م/1980الربوفسور حممد عمر بشري (63
5.
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ال العالقات بينه وبني فيه بعض اإلمكانيات القيمة وبنفس القدر خلقت أيضا مشاكل يف جم

64الدول األفريقية من ناحية ودول الشرق األوسط من ناحية أخرى.

تنقسم هذه البالد من وجهة النظر الثقافية إىل قسمني كبريين، مها الشمال واجلنوب. 

ويقع اجلنوب بعيدا يف قلب القارة 65ويعترب الشمال بصفة عامة أكثر جتانسا من اجلنوب.

جلزء األقل تأثرا بالعالقات اليت تربط البالد بالعامل اخلارجي واألقل مسامهة يف األفريقية، وهو ا

إنتاج السلع التبادلية سواء بالنسبة للتجارة الداخلية أو اخلارجية.

وينقسم األربعة عشر مليونا من السكان إىل أربع جمموعات رئيسية، هي النوبيني 

عات أخرى من األجناس أقل أمهية مثل الفور والبجا واملتزجنون والعرب. وتوجد أيضا جممو 

وهو على ثالثة وسبعني يف 66والنوباويني واألنقسانا. ومع ذلك، فإنه من املسلم به عموما،

املائة من سكانه وهم يقيمون يف مشال السودان. أما اجلنوب فمعظم سكانه على اعتقادات 

67تقليدية أفريقية والنصرانية.

أن ،اجلنسية السابقةعتقادية أواالأو، سواء من اللغويةعرفنا من تلك وجهات النظر

السودان من تعددية البالد. هذا األمر جيعل رؤساء البالد الذين هم من املواطن األصلية ال 

حيصلون على نيابة معظم السكان، ولو كان عددهم الذين يتكلمون باللغة العربية يوميا 

م، لكن الذين عرفوا 1956- 1955حصاء عام إحدى ومخسني يف املائة اعتمادا على اإل

املرجع السابق.64
.6املرجع السابق. ص 65
.5ملرجع السابق. ص ا66
;Abdullah Ahmed an-Na’imعبد اهللا أمحد نعيم؛ نظرية الشريعة اإلسالمية ()، 2009الدكتور حممد دخالن (67

Epistemologi Hukum Islam) ،52س، ص -ا-ك-يوكيا كرتا، ل.
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م من ساللة عربية ال يربو على تسعة وثالثني يف املائة. أما اللغات املستخدمة يف  منهم أ

تلك البلدة أكثر من مائة، فضال أن الشعوب والقبائل املوجودة فيها أكثر من ذلك. فلذلك 

حدة، فهي أكثر من مقابلة مشاكل حينما صارت تلك الواليات املتعددة الواسعة يف بلدة وا

68التعددية كما تبني لنا ذلك من سرية سلطة احلكماء يف السودان.

، سامها يف إحداث ذلك التجانس يف اندوحمانصر فاإلسالم واللغة العربية عن

تاريخ مشرتك له لشمال فيما عدا دارفور اظل اجلنوب جمتمعا غري متجانس. فالشمال، بينما

إذ نشأت به املمالك والسلطنات، وكان منذ أقدم العصور مركزا لقيام وتقاليد عريقة،

69الدويالت واملمالك، وكان مرتبطا دائما عرب التاريخ مبصر الواقعة مشاله.

فيها يكون ة والسكانية هي حقائق أساسيةهذه البيانات من األحوال اجلغرافي

ال ينبغي لنا أن و ن جزأ منها. و كحىت ي، حبيث قد ولد فيها ونبت منها، األستاذ حممود طه

ن و كقد ترمحه اهللا تعاىل و ء حممود طهذه احلقائق حيث ال تنفك من ظهور آرانستخف 

خلفية هلا.

دراسة عامة في النسخ.ب

تعريف النسخ.1

لقد اختلف العلماء فيما يتعلق بالنسخ من حيث وقوعه، ومفهومه، وجماله، 

ال سيقدم الباحث ووظيفته، وصوره، وما يرتتب منه من األش ياء. ويف التايل يف هذا ا

دراسة عامة فيما يتعلق بالنسخ عند اجلمهور. هذا مهم جدا، وسيكون هذا البحث 

.48املرجع السابق. ص 68
7، ص املرجع السابقه)، 1400م/1980الربوفسور حممد عمر بشري (69
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منطلقا ملعرفة تفاووت النسخ عند حممود حممد طه الذي سيأيت حبثه عنه عقب هذا 

البحث.

النسخ في اللغة)أ

ا يف النسخ، اتفقوا يف هناك أقوال كثرية صدرت من قبل العلماء، يتكلمون 

- خُ سَ نْ يَـ -خَ سَ نَ "النسخ مصدر من التصريف واختلفوا يف املعىن. من حيث التصريف ف

رد. وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون الزما. وهو 70"،اخً سْ نَ  باب من أبواب الثالثي ا

من تتبع املعاجم، يبدو أن النسخ إمنا يفيد التعدية، وال يفيد فائدة الالزم.

لقد تكلم طلق على عدة معان.ييرى العلماء أن النسخلغة،الحيثمن أما

املفسرين وأالعربيةعلم اللغةيف األدباء املتخصصنيسواء منهم،خالئق منفيه

، أو األصوليني املتخصصني يف استنباط األحكام الشرعية.علوم القرآنيف املتخصصني 

ال، إذ تكل م يشرتكون يف هذا ا م فيه كل منهم.وذلك أل

العلماء األدباء يعرض مجيع املعاين اليت ميكن أن يطلق عليها النسخ، مثال 

يقول :حيثابن فارس

قال قوم: قياسه "نسخ"، النون والسني واخلاء أصل واحد، إال أنه خمتلف يف قياسه.
وقال آخرون: قياسه حتويل شيئ إىل شيئ. قالوا: رفع شيئ وإثبات غريه مكانه.

خ: نسخ الكتاب. والنسخ: أمر كان يعمل به من قبل مث ينسخ حبادث غريه،  النس
وكل شيئ خلف شيأ فقد انتسخه. كاآلية ينزل فيها أمر مث تنسخ بآية أخرى.

.805بريوت، دار املشرق، ص املنجد يف اللغة واألعالم، هـ)، 1414م/1994لويس مألوف (70
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وانتسخت الشمس الظل، والشيب الشباب. وتناسخ الورثة: أن ميوت ورثة بعد ورثة 
71.نوأصل اإلرث قائم مل يقسم. ومنه تناسخ األزمنة والقرو 

وتكلم فيه ابن منظور بنفس املعىن يف لسان العرب مما عربه ابن فارس فيما 

النسخ إزالة شيئ بشيئ سبق ذكره وكذلك اآلخرون، مثال األصفهاين يقول إن 

ييئا للسبيل امليسر عند كل الباحثني يف حبث  72يتعقبه. هذا قد فعله األدباء 

بدأ البحث من الناحية اللغوية مما كلمات. ويكاد أن جند العلماء عند كل حبث، ي

قاله األدباء مث يأتون بعد ذلك بالبحث االصطالحي.

منهم من قال إن النسخ يطلق على النقل واإلبطال على سبيل املثال، وجدنا 

وقد ذكر 74يطلق على اإلزالة والتبديل والتحويل والنقل.ومنهم من قال73واإلزالة.

75املعاين السابقة اليت يطلق عليها النسخ،الزركشي ما ذكره السيوطي من تلك 

قد أطلقه إمام و 76يف رسالة حممد على الصابوين.تلك املعاينوجدتقدوكذلك 

78أما الشوكاين قد أطلقه على معنيي اإلبطال واإلزالة.77احلرمني على معىن الرفع.

.425-424بريوت، دار الفكر،ص اجلزء اخلامس،-مقاييس اللغةأبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا()، 71
.801دار القلم، دمشق،حتقيق صفوان عدنان داودي، - الطبعة األوىل- املفرداته) 1412الراغب األصفهاين (72
لد األول، -النسخ يف القرآن الكرمي)، 1951مصطفى زيد (73 .55بريوت، دار الفكر، ص ا
.20بريوت، دار علوم القرآن، ص اجلزء األول، - اإلتقان يف علوم القرآنهـ)، 1414م/1996جالل الدين السيوطي (74

بريوت، دار الفكر، ص اجلزء الثاين، -الربهان يف علوم القرآنهـ)،1413م/1993بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي (75
29.
-89بريوت، دار الفكر، ص روائع البيان يف تفسري آيات األحكام من القرآن، هـ)، 1416م/1996حممد على الصابوين (76
90.
قطر، اجلزء الثاين، –أصول الفقه الربهان يفهـ)، 1411م/1991إمام احلرمني أبو املعاىل عبد اهللا بن عبد امللك بن يوسف (77

.1293املطابع احلديثة، ص 
.183بريوت، دار الفكر، صإرشاد الفحول من علم األصول، هـ)، 1412م/1992حممد بن على بن حممد الشوكاىن (78
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من هذا كله، فهمنا أن النسخ لفظ مشرتك املعىن إذ يطلق على أكثر من 

ن رفع وحتويل ونقل وتبديل وإبطال وإيزال. وقد يكون اشرتاك النسخ يف املعىن معىن م

سببا يف اختالف العلماء يف فهم حقيقته كما ذكروه بأنفسهم أن املشرتك سبب من 

79االسباب الىت ختتلف منها أنظار العلماء فيما أراد به الشارع.

النسخ في االصطالح)ب

ساسيني يف دين اإلسالم ومها القرآن إن النسخ موضوع يتعلق باملصدرين األ

والسنة. باعتبار هذا األمر، فالنسخ موضوع قد تكلم فيه كثري من العلماء من 

املفسرين واحملديثن واألصوليني. وهؤالء هم الذين ال يزالون يتكلمون من مصدري 

الدين، القرآن والسنة. لذالك فقد تكون اختالفات عندهم يف تعريف النسخ وإن  

م يف احلقيقة قد اتفقوا يف أن كانت  خفيفة بسبب اختالف جماهلم العلمي مع أ

النسخ هو رفع متقدم مبتأخر.

إذا ننطلق من تلك النقطة اليت تالقوا فيها فيمكن القول بأن النسخ عند كل 

منهم اصطالحا هو كما يلي:

عند احملدثني : رفع احلكم الشرعي متقدما باحلكم الشرعي متأخرا، وكانت )أ

العربة فيما يتعلق باألحاديث النبوية.

وال يعرف املراد وهو اللفظ املوضوع ملعنيني خمتلفني أو أكثر بوضع واحد أو أوضاع متعددة من غري ترجيح ألحدها على غريه79
منه إال بالقرائن اخلارجية احمليطة باللفظ؛ ألنه ليس يف صيغته داللة على معىن معني مما وضع له أو مما حيتمله. أنظر: عبد الوهاب 

تهدين)، 2000عبد السالم طويلة ( 87ص دار السالم،الطبعة الثانية، -أثر اللغة يف اختالف ا
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عند األصوليني : رفع احلكم الشرعي متقدما باحلكم الشرعي متأخرا، )ب

وكانت العربة فيما يتعلق باألحكام الشرعية سواء من األيات أو 

األحاديث.

عند املفسرين : رفع احلكم الشرعي متقدما باحلكم الشرعي متأخرا، )ج

يات القرآنية.وكانت العربة فيما يتعلق باأل

والقصد من هذا البحث هو ما عليه املفسرون كما هو واضح من عنوان 

البحث أو بعبارة أخرى النسخ الذي يتعلق باآليات القرآنية. لذلك سوف يتكلم 

الباحث كثريا فيما بعد عكوفا فيما يتعلق به.

لقد عرب كثري من العلماء عن النسخ اصطالحا بعبارات متعددة ولكن ترجع 

إىل معىن واحد وهو مثل ما ورد من ابن شهاب الزهري أنه رفع الشارع حلكم شرعي 

متقدم بدليل شرعي متأخر. ويفهم من هذا التعريف االصطالحي أن النظر يتوجه إىل 

ثالثة نقاط رئيسية يف النسخ، وهي :

أن التعبري برفع احلكم يفيد أن النسخ ال يتحقق إال بشرطني. أوال : أن )1

الدليل الشرعي مرتاخيا عن دليل ذلك احلكم الشرعي املرفوع.  يكون هذا

ثانيا : أن يكون هذين الدليلني تعارض حقيقي حبيث ال ميكن أن جنمع 

80بينهما وإعماهلما معا، وبنفس املعىن قال اإلمام الزرقاين.

بريوت، الطبعة األوىل، - اجلزء الثاين-مناهل العرفان يف علوم القرآنه)، 1415م/1995رقاين (الشيخ حممد عبد العظيم الز 80
.141دار الكتاب العريب، ص 
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أن النسخ ال يتوجه إال إىل احلكم ؛ أما تقسيم النسخ إىل نسخ تالوة )2

سيم صوري لإليضاح فحسب، ألن ما أمسوه نسخ تالوة ونسخ حكم فتق

ال خيرج عن كونه نسخ حكم، إذ إن نسخ تالوة اآلية ال معىن له يف 

احلقيقة إال نسخ حكم من أحكامها.

أن الناسخ يف احلقيقة هو اهللا تعاىل واملنسوخ يف احلقيقة هو احلكم )3

81املرتفع.

. وإال فاحلكم ينتهي أال يكون اخلطاب املرفوع حكمه مقيدا بوقت معني)4

بانتهاء وقته وال يعد هذا نسخا. قال مكي، "ذكر مجاعة أن ما ورد من 

ىتَّ فَاْعُفوا َواْصَفُحوا حَ ﴿اخلطاب مشعرا بالتوقيت والغاية مثل قوله يف البقرة 

، حمكم غري منسوخ، ألنه مؤجل بأجل، واملؤجل بأجل ال ﴾يَْأِيتَ اُهللا بَِأْمرِهِ 

82نسخ فيه.

83احلكم من كل وجه، وكان هذا دليل على الرفع.انتفاء)5

وميكن القول بأن ما سبق ذكره هو ضوابط أو شروط لصحة وقوع النسخ، إذا 

فات منها شرط فال تصح دعوة النسخ.

الطبعة -الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرميه)، 14229م/2008أبو بكر حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب الزهري (81
.27لقاهرة، دار ابن عفان، ص ااحملقق: مصطفى حممود األزهري، -األوىل

املرجع السابق.82
، 1الرياض: دار القاسم، ج للطبعة األوىل، -قواعد الرتجيح عند املفسرينم)، 1996احلريب، حسني بن على بن حسني (83

.74-73ص 
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طرق معرفة النسخ)ج

إن النسخ ال يقع إال يف األمر والنهي واألخبار اليت تفيد األمر وال تصح دعوة 

اهللا إال إذا صح التصريح بنسخها أة انتفي حكمها من كل وجه. النسخ من آية يف كتاب 

لذالك فقد قرر العلماء الطرق الصحيحة يف معرفة النسخ وهي ما يلي :

التنصيص من الشارع على أن هذا األمر ناسخ هلذا.)1

التصريح بلفظ يدل عليه بال إشكال.)2

إمجاع األمة على أن هذه اآلية أو احلديث منسوخ.)3

84ابة للنسخ.حكاية الصح)4

وتكون أمهية وضع هذه الطرق الصحيحة يف اعتبار القرآن بكونه مصدرا أساسيا 

لدين اإلسالم فضال أنه كالم اهللا تعاىل املقدس. ونعرف بالضرورة بأن التعامل مع كالمه 

سبحانه وتعاىل ليس كمثل تعامل مع كالم البشر.

أنواع النسخد)  

نسخ، استخلص العلماء أن وقوع النسخ يف من مالحظة ما وقع يف القرآن من ال

القرآن يتكون من ثالثة أضرب وهي ما يلي :

ما نسخ رمسه وبقي حكمه كآية الرجم.)1

ما نسخ رمسه وحكمه معا كالعشر من الرضاعات.)2

ما نسخ حكمه وبقي رمسه كاآليات املنسوخة أحكامها مع بقاء نظمها يف القرآن.)3

املصدر السابق.84
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أقسام النسخه)  

ويبدو يف هذا 85قسم العلماء النسخ إىل أربعة أقسام،فقد من ناحية أخرى، 

َوَما ﴿ية وحي من عند اهللا تعاىل، إستنادا إىل قوله ن أن السنة النبو األمر أن العلماء يرو 

، لذلك ينبغي أن توضع يف مرتبة واحدة مع 86﴾يَنِطُق َعِن اْهلََوى ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى

لكن هذه القضية يف احلقيقة قضية جدلية عند العلماء، منهم القرآن فتناسخ بعضه بعضا.

من رآى ذلك ومنهم من أنكره، فليس هنا جمال للكالم فيه. وأقسام النسخ عند العلماء 

ما يلي:

نسخ القرآن بالقرآن: وهذا القسم متفق على جوازه ووقوعه من القائلني بالنسخ، فآية )1

داد بأربعة أشهر وعشرا، كما سيأيت يف اإلعتداد باحلول مثال نسخت بآية اإلعت

األمثلة.

نسخ القرآن بالسنة، وحتت هذا نوعان:)2

نسخ القرآن بالسنة اآلحادية. واجلمهور على عدم جوازه، ألن القرآن متواتر يفيد )أ

.ةوال يصح رفع املعلوم باملظنونةمظنونةاليقني، واآلحادي

بو حنيفة وأمحد يف رواية، ألن نسخ القرآن بالسنة املتواترة. قد أجازه مالك وأ)ب

، وقال 87﴾َوَما يَنِطُق َعِن اْهلََوى ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى﴿الكل وحي. قال تعاىل 

املرجع السابق85
.4- 3النجم: 86
.4-3النجم: 87
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َ لِلنَّاِس َما نـُزَِّل إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ ﴿ ، والنسخ 88﴾َوأَنزَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لُِتبَـنيِّ

لشافعي وأهل الظاهر وأمحد يف الرواية األخرى، لقوله تعاىل نوع من البيان. ومنعه ا

َها َأْو ِمْثِلَها َأملَْ تـَْعَلْم َأنَّ الّلَه َعَلَى ُكلِّ ﴿ َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُنِسَها نَْأِت ِخبَْريٍ مِّنـْ

والسنة ليست خريا من القرآن والمثله.89،﴾َشْيءٍ 

توجه إىل بيت املقدس كان ثابتا بالسنة، وليس لفانسخ السنة بالقرآن، وجييزه اجلمهور،)3

فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد ﴿يف القرآن ما يدل عليه، وقد نسخ بالقرآن يف قوله

، ومنع هذا القسم الشافعي يف إحدى روايتيه، وقال، "وحيث وقع بالسنة 90﴾احلَْرَامِ 

الكتاب والسنة.فمعها قرآن، أو بالقرآن فمعه سنة عاضده تبني توافق 

نسخ آحاد - 2نسخ متواترة مبتواترة -1نسخ السنة بالسنة. حتت هذا أربعة أنواع: )4

نسخ متواترة بآحاد. والثالثة األوىل جائزة، أما - 4نسخ آحاد مبتواترة -3بآحاد 

النوع الرابع ففيه اخلالف الوارد يف نسخ القرآن بالسنة اآلحادية، واجلمهور على عدم 

ما فالصحيح عدم جوازه.جوازه. أما هذا 91نسخ كل من اإلمجاع والقياس والنسخ 

هيكل ترتيب النسخ عند املتأخرين.

44النحل: 88
.106البقرة: 89
44البقرة: 90
للزركشي ص الربهان يف علوم القرن. لتوسيع املعرفة، راجع 230-228ص املرجع السابق، )، 2000مناع خليل القطان(91

32
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النسخ عند المتقدمينو)  

من ضوابط النسخ اليت مر بنا ذكرها "انتفاء احلكم من كل وجه"، وكان هذا دليل 

ه املتأخرون كان النسخ على الرفع. يعلم من هذه العبارة أنه قبل أن يأيت النسخ على ماعلي

على مفهوم أوسع من مفهومهم، وذلك يف عصر املتقدمني. وكان حسني احلريب يقول:

كان للصحابة والتابعني اصطالح خاص يف مسألة النسخ، فمفهوم النسخ عندهم أعم "
من مفهومه عند األصوليني، والفقهاء واحملدثني وما استقر عليه األمر بعد ذلك يف هذا 

فكل تغيري يف أحوال النص اعتربه السلف نسخا. سواء أكان رفع حكم ليحل املصطلح.
مل أو استثناء أو رفع ظن يف  آخر مكانه أو ختصيص العام أو تقييد املطلق أو تبيني ا

92داللة اآلية على املعىن. كل ذلك عندهم داخل يف مفهوم النسخ.

نا من اإلنتباه، كي ال حنمله لذلك، إذا وجدنا قوال من أقواهلم يف النسخ البد علي

ه الصحيح، ألن يف هذا الصدد مل إال على ما كانوا عليه، وال خنطئ يف وضعه على موضع

وا بني النسخ الذي أرادوا به إبطال النص على سبيل الكل، أو رفع عموم النص فقط، قر في

حىت قد يقع اخلطأ والغلط يف الفهم والعمل.

فرياد به البيان، وهو بيان 93مطلق املعىن،إذن، إذا كان النسخ يف مصطلحهم

فيدخل فيه ختصيص العام وتقييد املطلق وبيان 94املراد بغري ذلك اللفظ بل أمر خارج عنه،

.78ص املصدر السابق، م)،1996حسني بن على بن حسني احلريب (92
.725بن عفان، ص داراجلزء الثاين، - قواعد التفسري مجعا ودراسةهـ)، 1421خالد بن عثمان السبت (93
اجلزء األول، حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد، -إعالم املوقعنيم)، 1973ابن القيم اجلوزية (- أبو عبد اهللا حممد بن أيب يكر94

.35بريوت، دار اجليل، ص 
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مل ورفع احلكم (وهو النسخ يف اصطالح املتأخرين). وليس فيه تعيني بأن حيمل 95ا

ا.النسخ على إحدى تلك املعاين اليت يطلق عليها، كما سبق ذكره

:مام الشاطيب يف هذا األمرقال اإل

الذي يظهر من كالم املتقدمني أن النسخ عندهم يف اإلطالق أعم منه يف كالم "
األصوليني، فقد يطلقون على تقييد املطلق نسخا، وعلى ختصيص العام بدليل 
مل نسخا، كما يطلقون على رفع  متصل أو منفصل نسخا، وعلى بيان املبهم وا

عي بدليل شرعي متأخر نسخا؛ ألن مجيع ذلك مشرتك يف معىن احلكم الشر 
واحد، وهو أن النسخ يف اصطالح املتأخر اقتضى أن األمر املتقدم غري مراد يف 
الكتليف، وإمنا املراد ما جيء به آخرا، فاألول غري معمول به والثاين هو املعمول 

96به.

ك الظاهر مع مقيده فال إعمال وهذا املعىن جار يف تقييد املطلق، فإن املطلق مرتو 

يفد مع مقيده شيأ، فصار مثل الناسخ املعمل هو مقيده. فكأن املطلق ملله يف إطالقه بل

واملنسوخ. وكذلك العام واخلاص؛ إذا كان ظاهر العام يقتضي مشول احلكم جلميع ما 

اسخ يتناوله اللفظ، فلما جاء اخلاص أخرج حكم ظاهر العام عن اإلعتبار فأشبه الن

واملنسوخ، إال أن اللفظ العام لو يهمل مدلوله مجلة وإمنا أمهل منه ما دل عليه اخلاص، 

وبقي السائر على احلكم األول. واملبني مع املبهم كاملقيد مع املطلق. فلما كان كذلك، 

97استسهل إطالق لفظ النسخ يف مجلة هذه املعاين، لرجوعها إىل شيئ واحد.

.725ص املرجع السابق، هـ)، 1421خالد بن عثمان السبت (95
.79-78ص السابق،املرجع م)، 1996حسني بن على بن حسني احلريب (96
، بريوت، دار املعرفة، ص اجلزء الثالث-املوافقات يف أصول الشريعة، منقول من أيب اسحاق الشاطيب،79ص املرجع السابق،97

108.
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فة التفاووت اليت تكون بني املتقدمني واملتأحرين وقال وقد حاول حممد صبيح معر 

إن النسخ يطلق على شيئني:

يتك"ص الحق. ومثاله ما ورد يف حديث إبطال احلكم املستفاد من نص سابق بن)1 م كنت 

. فالنص األول يطلب الكف عن الزيارة، والنص الثاين يرفع "عن زيارة القبور، أآل فزوروها

98اإلباحة والطلب.ذلك النهي وحيل حمله 

َواْلُمطَلََّقاُت ﴿رفع عموم نص سابق، أو تقييد مطلقه. ومثاله قوله تعاىل يف سورة البقرة،)2

ُكنَّ يـَتَـَربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ َثالَثََة قـُُرَوٍء َوَال حيَِلُّ َهلُنَّ َأن َيْكُتْمَن َما َخَلَق الّلُه ِيف أَْرَحاِمِهنَّ ِإن

اْليَـْوِم اآلِخِر َوبـُُعولَتـُُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ ِيف َذِلَك ِإْن أَرَاُدوْا ِإْصَالحاً َوَهلُنَّ ِمْثُل الَِّذي يـُْؤِمنَّ بِالّلِه وَ 

مث قال يف سورة األحزاب، 99.﴾َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َولِلرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َوالّلُه َعزِيٌز َحُكيمٌ 

آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت ُمثَّ طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قـَْبِل َأْن َمتَسُّوُهنَّ َفَما َلُكْم يَا أَيـَُّها الَِّذينَ ﴿

ٍة تـَْعَتدُّونـََها  يلً ۖ◌ َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ فأن النص األول 100.﴾َفَمتـُِّعوُهنَّ َوَسرُِّحوُهنَّ َسرَاًحا مجَِ

ا وغريها، والنص  ا.عام ينتظم املدخول  ا حكما خاصا  101الثاين يعطي غري املدخول 

الذي ذااملستفاد من نص سابق بنص الحق، هإبطال احلكم ل وهواألو كان 

فع عموم نص سابق، أو تقييد مطلقه الثاين، وهو ر وأما اده املتأخرون مبصطلح النسخ. أر 

ا امسا خاصا. فقضية رفع عموم النلكل منهاال يعتربونه نسخا وإمنا يسمون  ص يسمو

م قد فصلوا  ا تقييد املطلق. رغم أ بتخصيص العام، وقضية تقييد مطلق النص يسمو

172القاهرة، دار الشروق، ص الكبعة الثانية، –حبث جديد عن القرآن الكرمي ه)، 1403م/1983حممد صبيح (98
.228البقرة: 99

.33اب: األحز 100
.172ص املرجع السابق، ه)، 1403م/1983حممد صبيح (101



42

األمر تفصيال، وميزوه متييزا، وال ننكر بأن تفصيلهم هذا يأيت بالتسهيل يف الفهم، إال أنه 

، ةة الثانيال يزال قد اشتبه واختلط يف شيئ واحد وهو ترك العمل باآلية األوىل والعمل باآلي

مثل ما عليه املتقدمون.

والمنكرينمقرين النسخ بين الز) 

لقد عرفنا مما سبق، أن خالفات كثرية قد دارت حول قائلني بنظرية النسخ من 

وغريها، وأقسام النسخ حيث التعريف وتعيني الناسخة واملنسوخة من اآليات القرآنية 

يف القرآن الكرمي. لكل من وعهويتسع هذا البحث توسعا، إىل اختالف وقوعه أم عدم وق

اليت بنوا عليها رأيهم.ريقني أدلةفال

وقوع النسخ يف القرآن، مبعين اجلمهور من العلماء قد اعتربوا يقول ابن اجلوزي أن

م قد أثبتوا أن هنا آيات قرآنية منسوخة مبطلة، وقليل منهم الذين يردون على كأ

م وأتباعه الذي نقل ابن كثري يف تفسريه أنه وهذا القليل الذي أرادوه هو أبو مسل102ذلك.

وسوف يقدم الباحث اجلدال يف هذا األمر 103قال، "مل يقع شيئ من ذلك يف القرآن.

فيما يلي.

أما األدلة التي قدمها المؤيدون هي أشياء آتية:.1

.97مدينة: اجلامعة اإلسالمية، ص نواسخ القرآن، ه)، 1412م/1992ابن اجلوزي (102
285بريوت، دار الفكر، ص اجلزء األول، -تفسري القرآن العظيمه)، 1411م/1991أبو الفداء امساعيل ابن كثري (103
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ِخبَْريٍ َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُنِسَها نَْأِت ﴿، قول اهللا تعاىل: 106سورة البقرة، آية )1

َها َأْو ِمْثِلَها َأملَْ تـَْعَلْم َأنَّ الّلَه َعَلَى ُكلِّ َشْيءٍ  .﴾مِّنـْ

ذا 104كلمة "آية" املوجودة يف تلك اآلية فسرت باآليات القرآنية.

التفسري، صارت املعين من تلك اآلية، " أيا ما ننسخ من آية أو ننسها نأت 

من اهللا تعاىل يف صدق وقوع بأحسن منها". لذلك، تعترب تلك اآلية تصرحيا

النسخ بني اآليات القرآنية.

وإذا يدلنا آية مكان آية واهللا أعلم مبا ﴿، قوله تعاىل: 101سورة النحل، آية )2

﴾ينزل قالوا إمنا أنت مفرت بل أكثرهم ال يعلمون

كلمة "آية" موجودة يف تلك اآلية، فسرها املؤيدون باآليات القرآنية. 

م فسري، إضافة إىل هذا الت اعتربوا هذه األية أصال لتصويب وقوع النسخ يف فإ

105القرآن الكرمي.

ميحوا اهللا ما يشاء ويثبت وعنده أم ﴿، قول اهللا تعاىل:39سورة الرعد، آية )3

﴾الكتاب

"ما" يف تلك اآلية قد فهم املؤيدون باآليات القرآنية. لذلك هذه األية 

106سخ يف القرآن.قد اعتربوها أيضا دليال لتأييد وقوع الن

بريوت، دار الفكر، اجلوء االول، -جامع البيان عن تأويل آي القرآنه)، 1411م/1991الطربي (أبو جعفر ابن جرير104
.480ص 
.193بريوت، دار الفكر، ص مناهل العرفان يف علوم القرآن، حممد عبد العظيم الزرقاين، 105
.193املرجع السابق، ص 106
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ملصلحةاةاعرب )4

القصد من الشريعة اإلسالمية هو اإلصالح لألمة األنسانية، ومصلحة 

قد ختتلف تابعة الختالف األزمنة واألمكنة واألحوال من جمتمع. لذلك، قد 

اعترب املؤيدون أن إبطال األحكام وتبديبلها هذا من حكمة اهللا سبحانه وتعاىل 

107ة.موافقا لتحقيق تلك املصلح

ون هي أشياء آتية:نكر أما األدلة التي قدمها الم.2

القرآن صاحل لكل زمان.)1

القرآن هو كالم اهللا الذي فيه حق، وكان خريا وموافقا ملصلحة األنسان. 

لو كان وقوع النسخ يف القرآن جائزا، يفيد أن القرآن فيه أحكام باطلة. هذا ألن 

ترب آية حكمها ال يناسب ي، تعاآلية إذا رفع حكمها وبدل حبكم آية أخر 

لحة. فاآلية املنسوخة صامل

.قدسية القرآن)2

القرآن وحي من عند اهللا له قدسية، وكذلك تعاليمه. وهذا الكتاب 

قد وعد . و ألمنياهللا عليه وسلم بواسطة روح ااملقدس قد أنزل على حممد صلى 

اهللا تعاىل وتوىل بنفسه على حفظه كما عرفنا ذلك من اآلية.

إىل أن القرآن حيتوي على التعاليم واألحكام لتكون هداية هذا يشري

للناس من نزوله حىت فيام الساعة بدون حتريف. فالنسخ يف القرآن تفيد إبطاال 

.187ص املرجع السابق، حممد عبد العظيم الزرقاين، 107
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ورفعا. وهذا كله يعتربه راد النسخ من التحريف يف القرآن وهذا خيالف ما وعد اهللا 

تعاىل بآيته.

وسلم.ليس هناك تصريح من النيب صلى اهللا عليه )3

مل يكن فيه من آية تبني أن آية كذا منسوخة - على رأي املنكرين- القرآن

بآية كذا. وكذلك يف احلديث، مل تكن هناك من رواية صحيحة تبني أن رسول 

108اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصرح أن آية كذا نسخت بآية كذا.

ى تفسرياتالرد عل)4

وجودة يف سورة البقرة آية رأت الفرقة املنكرة أن تفسري كلمة "آية" امل

باآليات القرآنية ليس صحيحا. لذلك، هاتان 101وسورة النحل آية 106

اآليتان ال تليقان أن تكونا أصال إلثبات وقوع النسخ يف القرآن.

على رأيهم أن "آية" يف تانك اآليتني ال تتعقب بقرينة تفيد القرآن. 

اآليتني تفيدان نسخ اآليات لذلك، ليس ثابتا أن تكون "اآليتان" يف تانك

لفظ "اآلية" يف القرآن الكرمي، هلا أكثر من معىن، منها ما يلي:القرآنية.

ِإنَّ ﴿. 19اآليات القرآنية، على سبيل املثال، ما يف سورة آل عمران آية )أ

يَن ِعْنَد اللَِّه اِإلْسالُم َوَما اْختَـَلَف الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِإال ِمنْ  بـَْعِد َما الدِّ

نَـُهْم َوَمْن َيْكُفْر بِآيَاِت اللَِّه فَِإنَّ اللََّه َسرِيُع احلَِْسابِ  .﴾َجاَءُهُم اْلِعْلُم بـَْغًيا بـَيـْ

108 Munawir Khalil (tt), Al-Qur’an dari Masa ke Masa ( القرآن من عصر إىل عصر ), t. tt, tt,
h. 41.
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قَاَل ِإن ُكنَت ِجْئَت بِآيٍَة فَْأِت ﴿. 106املعجزة، كما يف سورة األعراف آية )ب

َا ِإن ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقنيَ  ِ﴾.

َوقَاَل َهلُْم نِِبيـُُّهْم ِإنَّ آيََة ُمْلِكِه َأن ﴿. 248لبقرة آية كما يف سورة االعالمة  )ج

يَْأتَِيُكُم التَّابُوُت ِفيِه َسِكيَنٌة مِّن رَّبُِّكْم َوبَِقيٌَّة ممَِّّا تـََرَك آُل ُموَسى َوآُل َهاُروَن 

.﴾َحتِْمُلُه اْلَمآلِئَكُة ِإنَّ ِيف َذِلَك آليًَة لَُّكْم ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيَ 

َوِمْن َمثَرَاِت النَِّخيِل َواْألَْعَناِب ﴿.67العربة، كما يف سورة النحل آية )د

ِلَك َآليًَة لَِقْوٍم يـَْعِقُلونَ ۗ◌ تـَتَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكرًا َورِْزقًا َحَسًنا  .﴾ِإنَّ ِيف ذَٰ

وغريها من املعاين.)ه
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الباب الثالث

أراء محمود محمد طه في النسخ

ظهور آراء محمود محمد طهدوافع.أ

قبل أن خنظو إىل لب آراء حممود حممد طه يف النسخ، فمن األفضل أن نبحث أوال 

هناك املقولة اليت تدور بني أهل العلم، تقول إن كل عن أشياء تدفع ظهور هذه اآلراء. بل 

أن نعرف آراء لى أننا إذا أردناعرغة. هذه العبارة البسيطة تدلنا فكرة ال تأيت من الغرفة الفا

رجل معرفة صحيحة، فال ينبغي لنا أن نستخّف بأحوال البيئة الطبيعية اليت كانت تغشيه 

وحتتوي عليه، وذلك ألنه كان يولد فيها وينبت منها ويتطور فيها. لذلك فقد تكون تلك 

األحوال كلها خلفية لظهور آراء شخص اليت تكونت من تأثريها تلك اآلراء.

فية، ميكن أن يتمكن أحد من أن يعرف آراء رجل معرفة صحيحة، مبعرفة هذه اخلل

فلرمبا 109وهذا هو الذي أشار إليه أيضا ابن خلدون يف مقدمته بأن يقول إن الرجل ابن بيئته.

قد تكون هذه أطروحة ابن خلدون مناسبة ألن جنعلها أساسا ألمهية تقدمي شخصية حممود طه 

عية والسياسية والعلمية اليت قد تكون خلفية آلراء هذا من وجهات النظر املتنوعة من اإلجتما

العامل رمحه اهللا تعاىل.

امللكة العلمية اليت تقوم يف نفس حممود حممد طه تتكون من العلوم اإلسالمية والعلوم 

الطبيعية. فالعلوم اإلسالمية تلقاها من التعليم األهلي والداسة يف املرحلة األوىل واملتوسطة يف 

30إسكنداريا، دار ابن خلدون، ص. مقدمة ابن خلدون، انظر عبد الرمحن ابن خلدون (غري معلوم) 109
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لنظامية" يف رفاعة. أما العلوم الطبيعية وهي اهلندسة تلقاها من الدراسة يف املرحلة مدرسة "ا

هي جامعة اخلرطوم املعروفة "، و Gordon Memorial College"اجلامعية يف جامعة 

.اليوم

كان من أهم القضايا املنشرة يف عصره قضية بعثة اإلسالم من جديد. وكان يكاد أن 

عند املسلمني حينذاك إىل قيام الدولة اإلسالمية فضال بعد سقوط تتوجه احلركات املوجودة

الدولة العثمانية يف الرتكي اليت اعتربها املسلمون احلكومة اإلسالمية الرمسية يف العامل. وكان 

قضية تطبيق الشريعة اإلسالمية يف تلك األيام قضية مهمة يف العامل اإلسالمي.

سلمني يطرحه املسلمون ورفضوه، سواء مما فيكاد كل شيئ يصدر من قبل غري امل

يتعلق باألمور الدنيوية وال سيما ما يتعلق باألمور الدينية. ويرون كل شيئ يرتتب من انتشار 

االستعمار أشياء تسبب اخللل يف الشريعة اإلسالمية والعامل اإلسالمي. ولكن حممود حممد طه 

ملمكن أن يكون هذا األمر من تأثري امللكة يرى هذه الظواهر ليس مثل ما يرها اآلخرون. من ا

العلمية يف نفسه.

تمع السوداين كلهم سواء يف  بالنسبة إىل كونه رجال قوميا، يرى حممود طه أن تعدد ا

جودة فيما بينهم، وال ليس هناك شيئ يفرقهم من العناصري املختلفة املو احلقوق والواجبات و 
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يعترب حممود حممد طه موضوع الذمة لغري املسلمني يف لذلك ال 110واألديان.عتقاداختالف اال

جمتمع ألن ذلك بالنسبة إىل سكان البلد ليس بعدل.

فبدأ حممود حممد طه يفكر يف هذه القضايا ويرى بعض الشريعة قد تكون غري مناسبة 

ا اآليات  املكية. تمع اليوم فال بد من قيام الشريعة احلديثة على القيم األساسية اليت تتضمن 

وبعد ذلك يرى حممود طه أن رسالة مكة هي شريعة حقيقية يف اإلسالم ولكن قد ارجئت 

يف حماولة إحكام تلك اآليات 111بسبب ظهور العجز والقصور عند جمتمع القرن السابع.

املكية النسوخة، كان يقدم حممود حممد طه جتديد مفهوم هذا النسخ. واهللا أعلم.

محمد طهعند محمودتعريف النسخ.ب

لقد مر بنا البحث عن النسخ عند العلماء السابقني من املتقدمني واملتأخرين. ويف 

التايل سيقدم الباحث مفهوم النسخ عند حممود حممد طه حىت يتنب لنا من موازنة بينها ما هي 

النقطة الرئيسية اليت تكون يف آرائه وما هي مكانتها بني اآلراء اآلخرى وما هي أشياء جديدة

منها بالنسبة إىل غريها.

عرفنا من ظهور آراء حممود طه أنه يفهم النسخ ليس مثل ما فهمه اآلخرون من 

مجهور العلماء. إذا كان العلماء يطلقون النسخ لغة على الرفع واإلبطال فمحمود حممد طه 

110 Mahmud Thaha (1987), The Second Message of Islam, Translated by Abdullah
Ahmad Na’im, New York, Syracuse University Press, h. 10-11

.3ص املرجع السابقه) 1393م/1973حممود طه (111
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يطلقه على التحويل والتبديل. لقد عرفنا مما سبق أن النسخ لفظ مشرتك تندرج حتته تلك

املعاين.

وكان اختالف إطالق النسخ لغة يقود إىل اختالف فهم النسخ اصطالحا، وهذا ألن 

الفهم االصطالحي قد يتأسس من الفهم اللغوي. إذا كان مجهور العلماء يعرفون النسخ بــ "رفع 

الشارع حلكم شرعي متقدم بدليل شرعي متأخر"، فيمكن القول بأن حممود حممد طه كان 

هذا 112ع الشارع حلكم شرعي بدليل شؤعي حسب الظروف" أو يف نفس املعىن.يعرفه بـ "رف

ألن الباحث مل جيد تعريف النسخ الذي صرحه حممود حممد طه بنفسه، وإمنا يقدمه الباحث 

بعبارته بعد قراءة آرائه فيه.

وقد اعترب النص األصلي منسوخا ، مبعىن أنه مرجأ أو ما صرحه حممود طه يف قوله "

ه ، واعترب النص الفرعي صاحب الوقت ، يومئذ . فتطور الشريعة اإلسالمية ، يف بعض إىل يوم

113."صورها ، إذن ، إمنا يعين انتقاهلا من نص ، إىل نص ، يف القرآن

حقيقة النسخ عند محمود محمد طه.ج

إن تفاووت التعريف االصطالحي للنسخ اليت تكون بني حممود حممد طه ومجهور 

صطلحات الراسخة اليت تدور فيما يتعلق بالنسخ من املكية واملدنية، والناسخ العلماء لتزعج امل

واملنسوخ، والشريعة نفسها.

.40ص املرجع السابق، م)، 1987. انظر حممود طه (106يتنب هذا األمر يف تفسريه لسورة البقرة: 112
113www.alfrika.org.الدستور اإلسالمي، نعم ..وال؟ود حممد طه يف كتابه حم
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املكي واملدين.1

لقد عرفنا من التاريخ أن اإلسالم كان يأيت للمرة األوىل يف مكة وكثريا من اآليات 

انتقل رسول اهللا صلى قد أنزهلا اهللا تعاىل إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم يف تلك الفرتة. مث

اهللا عليه وسلم إىل املدينة أو ما عرف حينذاك بيثريب أمرا من اهللا تعاىل، ما يسمى 

باهلجرة، فأنزل اهللا تعاىل وحيا من اآليات يف تلك الفرتة. لذلك ميكن القول بأن اإلسالم 

له مرحليت املكة واملدينة.

ل تلك اهلجرة وباملدنية اآليات وكان مسى العلماء باملكية اآليات اليت أنزلت قب

اليت أنزلت بعدها. ولكن مسى حممود حممد طه اآليات يف مرحلة مكة بآيات األصول 

واآليات يف مرحلة املدينة بآيات الفروع. بل صرح أن قرآن مكة قرآن اإلمساح وقرآن املدينة 

هللا عليه وسلم والعربة يف تقسيمه أو يف تسميته ليست هجرة النيب صلى ا114قرآن اإلكراه.

وإمنا حسب اخلطاب أو مضمون اآليات من العام واملفصل. فالعام للمكية واملفصل 

115للمدنية.

الناسخ واملنسوخ.2

لقد جتلى من تعريفات مجهور العلماء أن الناسخ واملنسوخ يعرف حسب تاريخ 

تقدم النزول لآليات. وما أنزل متأخرا سينسخ ما أنزل متقدما، فكان املتأخر ناسخا وامل

منسوخا. وكان املتأخر معموال به واملتقدم غري معمول به. و قد جتلى األمر أيضا بالنسبة 

إىل حممود طه من مفهومه يف النسخ أن معرفة الناسخ واملنسوخ باعتبار الظروف اليت 

.3ص املصدر السابق،ه)، 1393م/1973حممود حممد طه (114
.131أم درمان، احلزب اجلمهوري، ص الرسالة الثانية من اإلسالم، ه)، 1389م/1969حممود حممد طه (115
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تناسب باآليات. فكان املتناسب من اآليات ناسخا وغري املتناسب منسوخا. وصرح أن 

116اآليات املكية واملنسوخ هو اآليات املدنية.الناسخ اآلن هو 

الشريعة.3

اعتبارا مبواقف حممود حممد طه يف الشريعة فقد ظهر أنه اعترب الشريعة ليس كما 

ما سنه اهللا لعباده من الدين وافرتضه عليهم ، وقد عندهم الشريعة اعتربه اجلمهور. كانت 

الشريعة تشمل اجلانب اإلعتقادي وعلى هذا فإن117شرع اهللا الدين شرعا إذ أظهره وبينه

واجلانب العملي وكالههما يطابق مفهوم الدين إال أن الشريعة يف لسان الفقهاء تطلق على 

الشريعة ما والشريعة اليت نتكلم فيه هي ما عليه الفقهاء، حيث إن118األحكام العملية.

ا نيب من األنبياء. 119شرع اهللا تعاىل لعباده من األحكام اليت جاء 

أما الشريعة عند حممود حممد طه هي كما صرحه يف قوله : 

أول ما جتب اإلشارة إليه هو أن الشريعة اإلسالمية ليست هي اإلسالم ، وإمنا 
هي املدخل على اإلسالم .. هي طرف اإلسالم الذي نزل إىل أرض الناس منذ 

قابلة أربعة عشر قرنا ، وهي يف بعض صورها حتمل مسة "املوقوتية" وهي من مث
للتطور ، وهي يف تطورها تنتقل من نص فرعي، يف القرآن، تنزل، ألرض الناس 
من نص أصلي . وقد اعترب النص األصلي منسوخا ، مبعىن أنه مرجأ إىل يومه ، 

.22ه)، ص 1393م/1973حممود حممد طه (116
.231ص ، 2النهاية جـابن كثري، 117
.3ص 1حاشية الفنري على التلويح جـ118
كشاف اصطالحات العلوم.التهانوي، 119
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واعترب النص الفرعي صاحب الوقت ، يومئذ . فتطور الشريعة اإلسالمية ، يف 
120.نص ، إىل نص ، يف القرآنبعض صورها ، إذن ، إمنا يعين انتقاهلا من 

من ذلك كله فقد عرفنا أن النسخ عند حممود حممد طه خيالف ما عليه اجلمهور خمالفة 

تامة وكذالك مواقفه يف الدين ختالف مواقف اجلمهور فيه. وقد بىن حممود حممد طه آراءه على 

املبادئ اليت سوف يتقدم البحث عنها يف املكان التايل.

محمد طه في النسخمبادئ آراء محمود.د

لقد قدم حممود حممد طه أراءه املخالفة على اآلراء اجلمهورية. وقد بني كل األشياء 

ذه اآلراء أثناء تقدميها. وبعد اطالع الباحث على تلك األشياء فيمكن القول بأن  اليت تتعلق 

املبادئ اليت عليها أسس حممود حممد طه آراءه هي ما يلي :

سالممرحلة اإلميان واإل.1

قال حممود حممد طه أن القرآن جاء مقسما بني اإلميان واإلسالم يف معىن ما جاء 

إنزاله مقسما بني مدين ومكي. ولكل من املدين واملكي مميزات يرجع السبب فيها إىل كون 

والقصد من هذا التفريق أراد به حممود 121املدين مرحلة اإلميان واملكي مرحلة اإلسالم.

لفرق بينهما وخصائصهما.حممد طه تصريح ا

ه مالحظة بني اآليات اليت تصادم فيها يمث بني الفرق بني اإلميان واإلسالم بتنب

أيهما أعلى درجة بني اإلميان واإلسالم. لقد أصبح واضحا أن اإلميان أعلى درجة من 

((قَاَلِت اْألَْعرَاُب آَمنَّا ُقْل ملَْ تـُْؤِمُنوا اإلسالم حسب ما ورد من قوله سبحانه وتعاىل : 

120www.alfrika.org. الدستور اإلسالمي، نعم ..وال؟حمود حممد طه يف كتابه
.130ص املصدر السابق، ه)، 1389م/1969حممود حممد طه (121
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ميَاُن ِيف قـُُلوِبُكْم َوِإْن ُتِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه ال يَِلْتُكمْ  ِمْن َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخِل اْألِ

122أَْعَماِلُكْم َشْيئاً ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم)،

﴿ يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا رد يف سورة أل عمران من قول اهللا تعاىل : ولكن إذا قرأنا ماو 

فهمنا منه أن اإلسالم أعلى درجة 123،﴾الَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ اتـَُّقوا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ إِ 

ث جربيل من حديعلى علماء الدينمن اإلميان. فقال حممود طه أن هذا األمر قد التبس 

وقال يف هذه 124.فظنوا أن مراقي ديننا إمنا هي اإلسالم واإلميان واإلحساناملعروف 

املسألة :

ما خمتلفان والناس اليوم ال ميلكون القدرة على التمييز الدقيق بينهما. فهم " إ
يعتقدون أن اإلميان أكرب من اإلسالم، وقد ورطهم يف هذا اخلطأ عجزهم عن 

قت، ذلك بأن الوقت الذي كان فيه هذا الفهم صحيحا قد الشعور حبالة الو 
انقضى، وأقبل وقت تطور فيه فهم الدين، وانتقل من مستوى اإلميان إىل مستوى 

أن اإلسالم هو فكر يرتقي السالك فيه على درجات سلم سباعي، اإلسالم.
خامسها أوهلا اإلسالم، وثانيها اإلميان، وثالثها اإلحسان، ورابعها علم اليقني، و 

علم عني اليقني، وسادسها علم حق اليقني، وسابعها اإلسالم من جديد. ولكنه 
يف هذه الدرجة خيتلف عنه يف الدرجة األولية، اختالف مقدار. فهو يف الدرجة 
األولية انقياد الظاهر فقط، وهو يف الدرجة النهائية انقياد الظاهر والباطن معا. 

ان وعمل باجلوارح ولكنه يف الدرجة النهائية لسلوهو يف الدرجة األولية قول با
انقياد واستسالم ورضا باهللا يف السر والعالنية، وهو يف الدرجة األولية دون اإلميان 

.14احلجرات:122
.102آل عمران : 123
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ولكنه يف الدرجة النهائية أكرب من اإلميان. وهذا ما ال يقوى العلماء الذين نعرفهم 
125"على متييزه.

قسمني، أمة املؤمنني وأمة املسلمني. من هنا كان حممود حممد طه يفرق األمة إىل 

فأمة املؤمنني هي أمة على معىن اإلسالم يف البداية، وشريعتها تقوم على رسالة املدينة. وأما 

126أمة املسلمني هي أمة على معىن اإلسالم يف النهاية، وشريعتها تقوم على رسالة مكة.

املؤمنة إذ أن شريعة مث بني أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مسلما وحيدا يف أمته

النيب صلى اهللا عليه وسلم هي شريعة فردية تقوم على اآليات املكية يف حني أن هذه 

اآليات كانت منسوخة يف حق أمته. وشريعته الفردية هي سنته خالف ما عليه 

127احملدثون.

مرحلة العقيدة ومرحلة احلقيقة.2

تمع، إننا نعيش يف ع- م1973عام –وكان حممود حممد طه يقول  هد مراهقة ا

تمع كعهد مراهقة الفرد، عهد اضطراب وقلق وحرية وتغريات كبرية  وكان عهد مراهقة ا

تمع البشري.  وسريعة، كل ذلك حتدث يف بنية الفرد البشري ما نراه اليوم حيدث يف ا

.11املرجع السابق، ص 125
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تمع البشري إمنا هي حاجة أفراد ه هي وحاجة الفرد البشري إمنا هي دائما احلرية وحاجة ا

128دائما احلرية.

ويقول أيضا أن القرآن نزل يف مستويني، مستوى احلرية ومستوى املسؤلية. فالقرأن  

كان جييئ ألول مرة على مستوى احلرية ولكن ينزل إىل مستوى املسؤلية بعد أن ظهر عجز 

جمتمع القرن السابع يف حتمل مسؤلية احلرية وبدل باملسؤلية ذات الوصاية. فاملسؤلية 

وصاية شيئان يفرقان بني الطفل والرجل. وكان أن يبلغ الناس رجولتهم أو يكاد حكمة  وال

129كبرية من ختم النبوة.

وأراد حممود حممد طه أن يشرح أن أمة املؤمنني تكون يف مرحلة العقيدة وهي  

تمع يف طفولته حىت حيتاج إىل الوصاية وهي شريعة الرسالة األوىل اليت تقوم على  كمثل ا

يات املدنية. وتتكون هذه املرحلة من اإلسالم واإلميان واإلحسان من السلم السباعي. اآل

تمع يف  وأما أمة املسلمني تكون يف مرحلة احلقيقة أو ما يسمى مبرحلة العلم كمثل ا

رجولته إمنا حيتاج إىل مسؤلية احلرية وهي شريعة الرسالة الثانية اليت تقوم على اآليات 

ن هذه املرحلة من علم اليقني وعني اليقني وحق اليقني واإلسالم من جديد املكية. وتتكو 

130من السلم السباعي.

22ص املرجع السابق. 128
املرجع السابق.129
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وكان يقول حممود حممد طه :

مل جتئ بعد، وإمنا جاء طالئعها، فرادى على مدى تاريخ إن أمة املسلمني "
تمع البشري الطويل، وأولئك هم األنبياء ا وحني جتئ هذه األمة املسلمة فإ. ا

ال تبدأ إال مبا بدأت به األمة املؤمنة، وهي مرحلة العقيدة، ولكنها ال تقف يف 
الدرجة الثالثة من درجات السلم اليت وقف جربيل يف أسئلته عندها، وإمنا تتعداها 
يف التطور إىل ختام الدرجات، فتكون بذلك صاحبة عقيدة وصاحبة علم يف آن 

ذا معا، فهي مؤمنة ومسلمة يف حني أن األ مة األوىل مؤمنة وليست مسلمة، 
وجيب أن يكون واضحا فإن جربيل إمنا وقف يف أسئلته املعىن النهائي لإلسالم.

اية درجات العقيدة ألنه إمنا جاء ليبني لألمة املؤمنة دينها، ومل  جيئ ليبني عند 
131."تأت بعدلألمة املسلمة اليت مل

الرسالة الثانية هي سنة بعد اندثارها.3

د مر بنا كالم يف أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان مسلما وحيدا فيما بني أمة لق

املؤمنني. هذا بسبب أن شريعته تقوم على اآليات املكية وهي آيات األصول يف حني أن 

هذه اآليات كانت منسوخة يف حق أمته بسبب العجز والقصور عندهم لقبول هذه 

ه الفردية هذه، هي سنته وهي عمل النيب صلى اهللا الرسالة الرئيسية من اإلسالم. وشريعت

132عليه وسلم يف خاصة نفسه، أو ما ميكن أن يقال بتكليفه الفردي.

ا حممود حممد طه امسا للشريعة اليت تقوم  وكانت الرسالة الثانية من اإلسالم أراد 

صلى اهللا على تلك اآليات املكية، كما سبق ذكره. وكانت هذه الرسالة شريعة فردية للنيب

عليه وسلم يف حياته. وكانت شريعته الفردية يف احلقيقة هي سنته، ماخيالف مفهوم السنة 

.13ص املرجع السابق، 131
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فكانت النتيجة إذن يف حق أمته، أن الرسالة الثانية هي سنة بعد 133عند احملدثني.

اندثارها. واالندثار يف نفس املعىن مع  النسخ.

بدعوة الناس إىل هذه الرسالة وبعد أن أثبت حممود حممد طه هذا املعىن، فقام 

ذا السموق فإنه مل يتفق ألمة من األمم إىل اليوم.  الثانية. وقال، "وملا كان اإلسالم 

واألمة املسلمة مل تظهر بعد، وهي مرجوة الظهور يف مقبل أيام البشرية. وسيكون يوم 

بقوله تعاىل : ظهورها يوم احلج األكرب وهو اليوم الذي يتم فيه حتقيق اخلطاب الرمحاين

134"﴾اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسالَم ِديناً ﴿

مث بعد ذلك كان يأيت حممود حممد طه حبديث تأييدا ملا سبق حيث يقول :

ته، أمة ولقد كان حممد يومئذ طليعة املسلمني املقبلني، وهو كأمنا جاء ألم
ُقْل ِإنَّ ﴿املؤمنني، من املستقبل فهو مل يكن منهم، فقد كان املسلم الوحيد بينهم 

َصَالِيت َوُنُسِكي َوَحمَْياَي َوَممَاِيت لِلَِّه َرّب اْلَعاَلِمَني َال َشرِيك َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرت َوأَنَا 
تبل أيام البشرية أشار . وإىل املسلمني الذين سيجيؤن يف مق135﴾أَوَّل اْلُمْسِلِمنيَ 

فقال أبو . ))إلخواين الذين ملا يأتوا بعدهوأشواقاحديث املعصوم، حني قال : ((
مث قال ثانية : . ))بل أنتم أصحايب((قال ))أولسنا إخوانك يا رسول اهللا؟بكر ((

أولسنا إخوانك يا فقال أبو بكر ((. ))إلخواين الذين ملا يأتوا بعدهوأشواقا((
إلخواين الذين هوأشواقامث قال ثالثة :((.))بل أنتم أصحايب((قال ))رسول اهللا؟

قوم جييؤون يف آخر ((قال ))من إخوانك يا رسول اهللا؟((. قالوا ))ملا يأتوا بعد
بل ((قال ))منا أم منهم؟((. قالوا ))الزمان للعامل منهم أجر سبعني منكم

.9ص املرجع السابق،ه) 1389م/1969حممود طه (133
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اخلري أعوانا وال جيدون على ألنكم جتدون على((قال ))ملاذا؟((. قالوا ))منكم
136)).اخلري أعوانا

، لقد اعتقد حممود حممد طه أن عودة اإلسالم بأصالته تعين إىل من هذا كله
رسالة مكة من سنة اهللا تعاىل على لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم. قال حممود حممد 

طه يف هذه احلالة :

ه ، وإمنا على مستوى سنته وال يعود اإلسالم ، من جديد ، على مستوى شريعت"
م غريبا، .. وهذا مقتضى احلديث الذي أوردناه آنفا، وهو قوله: (بدأ اإلسال

فطوىب للغرباء!! قالوا: من الغرباء ، يا رسول اهللا؟؟ قال: ،وسيعود غريبًا كما بدأ
الذين حييون سنيت بعد اندثارها..) وجيب أن يكون واضحا ، فإنه مل يقل حييون 

) .. وهذا ما من أجله نصر حنن على التمييز إمنا قال: (حييون سنيتريعيت ، و ش
137.بني الشريعة والسنة

أمثلة.ه

لكن يبدو أن ما وجد الباحث احلديث بنفس الصيغة..168-167ص املرجع السابق،ه) 1389م/1969حممود طه (136
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى املقربة فقال : " السالم حممود طه قد جعل احلديثني حديثا واحدا. احلديث األول : 

عليكم دار قوم مؤمنني . وإنا ، إن شاء اهللا ، بكم الحقون . وددت أنا قد رأينا إخواننا " قالوا : أولسنا إخوانك يا رسول اهللا ؟ 
تم أصحايب . وإخواننا الذين مل يأتوا بعد " . فقالوا : كيف تعرف من مل يأت بعد من أمتك يا رسول اهللا ؟ فقال " قال " أن

م  م . أال يعرف خيله ؟ " قالوا : بلى . يا رسول اهللا ! قال " فإ أرأيت لو أن رجال له خيل غر حمجلة . بني ظهري خيل دهم 
فرطهم على احلوض . أال ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعري الضال . أناديهم : أال يأتون غرا حمجلني من الوضوء . وأنا

م قد بدلوا بعدك . فأقول : سحقا سحقا " . ويف رواية : وفيه " فليذادن رجال عن حوضي الراوي: أبو . "هلم ! فيقال : إ
نه سال النيب صلى اهللا عليه وسلم عن تفسري قوله تعاىل . واحلديث الثاين : حديث ايب ثعلبة: اخالصة الدرجة: صحيح-هريرة 

{ال يضركم من ضل اذا اهتديتم} فقال "يا ابا ثعلبة مر باملعروف وانه عن املنكر فاذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة 
م، للمتمسك فيها مبثل الذي واعجاب كل ذي راي برايه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام؛ ان من ورائكم فتنا كقطع الليل املظل

انتم عليه اجر مخسني منكم" قيل: بل منهم يا رسول اهللا. قال: "ال بل منكم النكم جتدون على اخلري اعوانا وال جيدون عليه 
' .اعوانا" ' اخرجه ابو داود والرتمذي وحسنه ابن ماجه
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ال سيقدم الباحث من أمثلة آلراء حممود حممد طه فيما يتعلق بالنسخ.  يف هذا ا

وسيتنب لنا كيف األصالة تنسخ الفرعية كما يقصده صاحب هذه اآلراء، وهي فيما يلي :

صال يف اإلسالماجلهاد ليس أ.1

كان يقول حممود حممد طه يف قضية اجلهاد أن اجلهاد ليس أصال يف اإلسالم، 

ذلك ألن األصل يف اإلسالم أن كل إنسان حر، إىل أن يظهر عمليا عجزه عن التزام 

واجب احلرية. ذلك بأن احلرية حق طبيعي يقابله واجب، واجب اآلداء، وهو حسن 

عجز احلر عن التزام واجب احلرية صودرت حريته عندئذ التصرف يف احلرية. فإذا ظهر 

بقانون دستوري. والقانون الدستوري كما سلفت إىل ذلك اإلشارة هو القانون الذي يوفق 

بني حاجة الفرد إىل احلرية الفردية املطلقة، وحاجة اجلماعة إىل العدالة االجتماعية الشاملة. 

138.وضد قررنا آنفا أن ذلك هو قانون املعاوضة

هذا هو األصل وبه بدئت الدعوة إىل اإلسالم بآيات اإلمساح، وذلك يف مكة 

ادُْع ِإَىل َسِبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدْهلُْم بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ حيث نزلت ((

وقد ظل أمر الدعوة على 139)).َلُم بِاْلُمْهَتِدينَ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ِمبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأعْ 

ذلك ثالث عثرة سنة. وكان املسلمون األولون يكفون آذاهم عن املشركني ويتحملون 

األذى.

واألمور الىت تتعلق بقضية اجلهاد إمنا ظهرت بعد أم هاجر املسلمون إىل املدينة، 

يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ َجاِهِد ل اهللا تعاىل ((فأمر اهللا تعاىل املسلمني باجلهاد، مثل ما ورد من قو 

.143ص املصدر السابق، 138
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إضافة إىل 140)).َوبِْئَس اْلَمِصريُ ۖ◌ َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم ۚ◌ اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقَني َواْغُلْظ َعَلْيِهْم 

آراء حممود حممد طه، فينسخ األصل الفرع ويكون األمر أن اجلهاد ليس أصال يف اإلسالم.

الرجال والنساء ليس أصال يف اإلسالمعدم املساوة بني.2

واألصل يف اإلسالم املساوة التامة بني الرجال والنساء، ويلتمس ذلك يف املسؤولية 

َوَال الفردية أمام اهللا تعاىل يوم الدين حني تنصب موازين األعمال. قال تعاىل يف ذلك ((

ۗ◌ قـُْرَىبٰ ِإَىلٰ ِمحِْلَها َال ُحيَْمْل ِمْنُه َشْيٌء َوَلْو َكاَن َذاَوِإْن َتْدُع ُمثْـَقَلةٌ ۚ◌ َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر أُْخَرٰى 

َا تـُْنِذُر الَِّذيَن َخيَْشْوَن َربـَُّهْم بِاْلَغْيِب َوأَقَاُموا الصََّالَة  َا يـَتَـزَكَّٰى لِنَـْفِسِه ۚ◌ ِإمنَّ ۚ◌ َوَمْن تـَزَكَّٰى فَِإمنَّ

142)).ُكلُّ نـَْفٍس ِمبَا َكَسَبْت َرِهيَنةٌ وقال تعاىل ((141))،َوِإَىل اللَِّه اْلَمِصريُ 

ولكن اإلسالم نزل حني نزل على قوم يدفنون البنت خوف العار الذي جتره 

عليهم إذا عجزوا عن محايتها فسبيت. أو فرارا من مؤونتها إذا أجدبت األرض وضاقت 

} 58ُهُه ُمْسَوّدًا َوُهَو َكِظيٌم{َوِإَذا ُبشَِّر َأَحُدُهْم بِاألُنَثى َظلَّ َوجْ الرزق. قال تعاىل عنهم ((

َأَال َساء َما يـَتَـَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمن ُسوِء َما ُبشَِّر بِِه أَُميِْسُكُه َعَلى ُهوٍن أَْم يَُدسُُّه ِيف التـُّرَاِب 

143)).}59َحيُْكُموَن{

تمع مستعدا وال كانت املرأة مستعدة ليشرع اإلسالم  ومن ههنا مل يكن ا

ا من اخلري. وكان البد من فرتة انتقال أيضا يتطور يف أثنائها حلقوقها يف مستوى ما يريد 

تمع أيضا. وهكذا جاء التشريع ليجعل املرأة على النصف  الرجال والنساء أفرادا ويتطور ا

.9التحرمي : 140
.18فاطر : 141
.38املدثر :142
.59-58النحل :143
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من الرجال يف املرياث وعلى النصف منه يف الشهادة. وعلى املرأة اخلضوع للرجل. قال 

مون على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا من أمواهلم الرجال قواتعاىل ((

فالصاحلات قانتات حافظات للغيب مبا حفظ اهللا والاليت ختافون نشوزهن فعظوهن 

واهجروهن يف املضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال إن اهللا كان عليا  

144145)).كبريا

احلجاب ليس أصال يف اإلسالم.3

ألصل يف اإلسالم السفور ألن املراد اإلسالم العفة. وهو يريدها عفة تقوم يف وا

صدور النساء والرجال العفة مضروبة بالباب املقفول والثوب املسدول. ولكن ليس إىل 

هذه العفة الغاية من سبيل إال عن طريق الرتبية والتقومي. وهذه حتتاج إىل فرتة انتقال ال 

عن طريق احلجاب، وكذلك شرع احلجاب.تتحقق أثناءها العفة إال

َويَا آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك فكأن األصل ما كان عليه آدم وحواء قبل أن ينزال ((

) فـََوْسَوَس 19اْجلَنََّة َفُكَال ِمْن َحْيُث ِشْئُتَما َوَال تـَْقَربَا َهـِذِه الشََّجرََة فـََتُكونَا ِمَن الظَّاِلِمَني (

َِِما َوقَاَل َما نـََهاُكَما َربُُّكَما َعْن َهـِذِه َهلَُما الشَّ  ُهَما ِمن َسْوَءا ْيطَاُن لُِيْبِدَي َهلَُما َما ُوورَِي َعنـْ

) َوقَاَمسَُهَما ِإينِّ َلُكَما َلِمَن 20الشََّجرَِة ِإالَّ َأن َتُكونَا َمَلَكْنيِ َأْو َتُكونَا ِمَن اْخلَاِلِديَن (

الَُّمهَا بُِغُروٍر فـََلمَّا َذاقَا الشََّجرََة بََدْت َهلَُما َسْوَءاتـُُهَما َوَطِفَقا َخيِْصَفاِن ) َفدَ 21النَّاِصِحَني (

َعَلْيِهَما ِمن َوَرِق اْجلَنَِّة َونَاَداُمهَا َربـُُّهَما َأملَْ أَنـَْهُكَما َعن تِْلُكَما الشََّجرَِة َوأَُقل لَُّكَما ِإنَّ 

) قَاَال َربـََّنا ظََلْمَنا أَنُفَسَنا َوِإن ملَّْ تـَْغِفْر لََنا َوتـَْرَمحَْنا لََنُكوَننَّ 22مُِّبٌني (الشَّْيطَآَن َلُكَما َعُدوٌّ 

.34النساء :144
.153ص املرجع السابق،ه) 1389م/1969حممود طه (145
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) قَاَل اْهِبطُوْا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِيف اَألْرِض ُمْستَـَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَىل 23ِمَن اْخلَاِسرِيَن (

َها ُختَْرُجوَن () قَاَل ِفيَها َحتْيَـوْ 24ِحٍني ( ) يَا َبِين آَدَم َقْد أَنزَْلَنا َعَلْيُكْم 25َن َوِفيَها َمتُوتُوَن َوِمنـْ

ٌر َذِلَك ِمْن آيَاِت الّلِه َلَعلَُّهْم يَذَّكَّرُ  وَن لَِباسًا يـَُوارِي َسْوَءاِتُكْم َورِيشًا َولَِباُس التـَّْقَوَى َذِلَك َخيـْ

ُهَما لَِباَسُهَما ) يَا َبِين آَدَم َال يـَْفِتنَـ 26( نَُّكُم الشَّْيطَاُن َكَما َأْخرََج أَبـََوْيُكم مَِّن اْجلَنَِّة يَنزُِع َعنـْ

َِِما ِإنَُّه يـَرَاُكْم ُهَو َوقَِبيُلُه ِمْن َحْيُث َال تـََرْونـَُهْم ِإنَّا َجَعْلَنا الشََّياِطَني أَ  ْولَِياء ِلُريِيـَُهَما َسْوَءا

146).27(لِلَِّذيَن الَ يـُْؤِمُنونَ 

قوله ((ليبدي هلما)) يعين ليظهرهلما ((ما ووري عنهما)) يعين ما غطى عنهما 

ما ((فدالمها بغرور)) نصحهما بباطل وكذب حىت  ما)) من عورا بلباس النور ((من سوآ

َوَرِق بََدْت َهلَُما َسْوَءاتـُُهَما َوَطِفَقا َخيِْصَفاِن َعَلْيِهَما ِمنتورطا يف اخلطيئة. فلما سقطا ((

ما بورق التني، ومن يومئذ بدأ احلجاب. فهو نتيجة اخلطيئة. اْجلَنَّةِ  ))، فأخذا يسرتان عورا

يَا َبِين آَدَم َقْد أَنزَْلَنا َعَلْيُكْم لَِباساً وسيزاوهلا بزواهلا إن شاء اهللا. ويف ذلك قوله تعاىل ((

عليكم لبس ثياب القطن والصوف )) وهو يعين قد خلقنا لكم، وفرضنا يـَُوارِي َسْوَءاِتُكمْ 

)) يعين لباس التوحيد والعفة والعصمة َولَِباُس التـَّْقَوىَ وغريمها مما يواري عوراتكم. وقوله ((

رٌ (()) يعين لباس العفةَذِلكَ ((املوجعة يف قلوبكم. قوله )) َذِلكَ (()) من لباس القطنَخيـْ

تشريعه. وكل املعىن يف قوله تعاىل)) من حكمته يفِمْن آيَاِت الّلهِ ((يعين لباس القطن

)). ويعىن لعل الناس يذكرون حالة الطهر والرباءة والعفة اليت كان عليها َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ ((

أمرهم قبل اخلطيئة، فتكون منهم الرجعي.

.27-19األعراف : 146
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جاب عقوبة حكيمة على سوء التصرف يف حرية السفور. هذا يف األصل حلفا

ريع احلاضر ميثل مصادرة مستمرة حلرية السفور ألن الشارع أراد اإلسالمي. ولكنه يف التش

ا املؤمنون. وإمنا  به إىل سد الذريعة، محاية للقصر من مسؤولية باهظة وثقيلة ال ينهض 

ا املسلمون وما هلؤالء شرع. 147ينهض 

.157ص سابق،املرجع اله) 1389م/1969حممود طه (147
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الباب الرابع

دراسة تحليلية آلراء محمود محمد طه

والرد عليهاود محمد طهفي آراء محمالشبهات.أ

الشبهات في استعمال المصطلحات الشرعية.1

السنة)أ

السنة هي مصطلح ديين يف اإلسالم، وكان هلا فيه أمهية إذ مما هو معلوم أن 

ا شيئ يتعلق بشخصية اليت يقتدي رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلمخري البشرإ

ن أمور العبادات واالعتقادات ا املسلمون من األولني واآلخرين يف دينهم م

َرُسولِ ِيف َلُكمْ َكانَ َلَقدْ واملعامالت والسلوكيات واألخالق. وقد صرح اهللا تعاىل بقوله 

148.َكِثريًااللَّهَ َوذََكرَ اْآلِخرَ َواْليَـْومَ اللَّهَ يـَْرُجوَكانَ ِلَمنْ َحَسَنةٌ أُْسَوةٌ اللَّهِ 

ا   وسلمعليهاهللاصلىالنيبأثر عنمالكلقد عرف مجهور العلماء السنة بأ

أو سرية، سواء كان قبل البعثة أو ُخلقيةأوَخلقيةصفةأوتقريرأوفعلأوقولمن

وقد انتشرت السنة يف العامل اإلسالمي على هذا املعىن، منذ زمن قدمي إىل 149بعدها.

مبعناها اجلديد يومنا هذا. إال وقد خالف يف ذلك حممود حممد طه بأن يأيت من عنده 

وهو عمل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف خاصة نفسه. وأما ما عليه اجلمهور من 

.21األحزاب : 148
.65ص السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي، )، 2000الدكتور مصطفى السباعي (149
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هي نبوة - عنده–التعريف على رأيه ليس بالسنة وإمنا هو الشريعة. فالسنة النبوية 

150حممد صلى اهللا عليه وسلم، والشريعة هي رسالته.

يه وسلم، قد تطلق على ولكن، عرفنا أن السنة ال تقتصر بالنيب صلى اهللا عل

الرَّاِشِدينَ اْخلَُلَفاءِ َوُسنَّةِ ِبُسنَِّيت َعَلْيُكمْ غري النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث كان يقول:

َهاَعضُّوابـَْعِدياْلَمْهِديِّنيَ  اإلسالمِيف َسنَّ َمنْ «وكان يقول أيضا: 151.بِالنـََّواِجذِ َعَليـْ

افـَُعِملَ َحَسَنةً ُسنَّةً  َاَعِملَ منَأْجرمْثلُ َلهُكِتبَدهُ بعْ ِ ُأُجورِِهمْ ِمنْ يـَنـُْقصُ َوالِ

َافـَُعِملَ َسيَِّئةً ُسنَّةً اإلسالمِيف َسنَّ وَمنْ َشْيٌء، َعِملَ منوزرِمْثلُ َعَلْيهِ ُكِتبَ بـَْعَدهُ ِ

َا مد طه، إذن فسنة إضافة إىل ما زعمه حممود حم152.»َشْيءٌ أَْوزَارِهمْ منيـَنـُْقصُ والِ

م وسنة غريهم  حممد صلى اهللا عليه وسلم هي نبوته وسنة اخللفاء الراشدين هي نبو

م. فهذا حمال على اإلطالق، واهللا املستعان. هي نبو

وأيضا، من مقطع العبارة (عليكم بسنيت) ميكن االستفادة منها أن النيب صلى 

ميع من املسلمني واملسلمات أن اهللا عليه وسلم قد أمر أمته مجيعا على سبيل اجل

ا، وكيف ذلك إذا كان مفهوم السنة عندنا كما زعمه  ا واتبعوها وعملوا  يقتدوا 

.10-9حممود حممد طه، الرسالة، ص 150
وحديث العرباض بن سارية يف عمومه حديث صحيح، قال أبو عيسى الرتمذي: (هذا حديث صحيح)، وقال البزار نقال عن 151

): (حديث عرباض بن سارية يف اخللفاء الراشدين حديث ثابت صحيح وهو أصح 2/222يف جامع بيان العلم (ابن عبد الرب
إسناد من حديث حذيفة "اقتدوا بالذين من بعدي" ألنه خمتلف يف إسناده ومتكلم فيه من أجل موىل ربعي وهو جمهول عندهم)، 

على شرطهما مجيعا وال أعرف له علة)، ووافقه الذهيب، وقال وصححه احلاكم وأكد على تصحيحه وقال: (هذا إسناد صحيح 
).2455): (هذا حديث حسن)، وصحح إسناده األلباين يف اإلرواء(1/181البغوي يف شرح السنة (

wthread.php?p=1365#post1365http://www.ahlalhdeeth.com/vb/shoانظر 
) ، كتاب العلم ، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إىل هدى أو ضاللة. 1017، رقم 4/2059أخرجه مسلم (152
6http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=198291انظر 
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حممود حممد طه وهو عمل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف خاصة نفسه؟ ليس الزما 

علينا االقتداء واالتباع مبا خيتص به حممد صلى اهللا عليه وسلم بنفسه.

الشريعة)ب

لشريعة هي مصطلح ديين يف اإلسالم وهلا فيه مفهوم هو معلوم أيضا أن امما 

ا يف اإلسالم. مثال لقد  خاص. وهذا املفهوم تتصور منه خصائص الشريعة ومميزا

ا ما شرع اهللا لعباده من الدين. ا ما 153عرفها اإلمام القرطيب بأ وعرف ابن األثري بأ

ذا املعىن فإن الشريعة تطلق على الدين 154م.سنه اهللا لعباده من الدين وافرتض عليه

ا يف لسان  الذي جاء به الرسل من عند اهللا بقصد هداية البشر إىل احلق، إال أ

ا ما شرعه اهللا تعاىل لعباده  الفقهاء تطلق على األحكام العملية، وعرفها بعضهم بأ

ا ما شرعه اهللا من األحك155من األحكام. ام الثابتة وعرف يوسف القرضاوي بأ

156باألدلة من الكتاب والسنة وما يتفرع منها من اإلمجاع والقياس وغريمها.

من ذلك كله، عرفنا أنه لقد عرف اجلمهور من العلماء بأن الشريعة ما تكفل 

اهللا تعاىل تشريعه بنفسه والرسول إمنا مبلغ وناقل ومبني للتشريع، كما ورد يف ذلك كثري 

َذِلكَ ِإيَّاهُ ِإالَّ تـَْعُبُدواَأالَّ أََمرَ لِلَّهِ ِإالَّ احلُْْكمُ ِإنِ ، قوله تعاىل: من اآليات القرآنية. منها

.163، ص 16، ج تفسري القرطيب153
.231، ص 2ج النهاية، ابن األثري، 154
.12ص شرح ابن مالك، املنار،  155
.21القاهرة، مكتبة وهبه، ص مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، )، 2001يوسف القرضاوي (156
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ينُ  ِإالَّ َعَلْيكَ ِإنْ ۖ◌ ومنها قوله تعاىل: 157.يـَْعَلُمونَ َال النَّاسِ َأْكثـَرَ َوَلِكنَّ اْلَقيِّمُ الدِّ

وغريها من اآليات.158.ۗ◌ اْلَبَالغُ 

، وإمنا هي شريعة اإلسالمية ليست هي اإلسالمالن مث يأيت حممود حممد طه بأ

املدخل على اإلسالم .. هي طرف اإلسالم الذي نزل إىل أرض الناس منذ أربعة عشر 

. والشريعة هي تنزل النيب صلى اهللا عليه وسلم من مستوى عمله يف خاصة نفسه قرنا

لسنة هي نبوته إىل مستوى أمته ليعلمهم فيما يطيقون وليكلفهم فيما يستطيعون. فا

حنن "والشريعة هي رسالته. واستدل حممود حممد طه بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

عليه وسلم والنيب صلى اهللا"معاشر األنبياء أمرنا أن خناطب الناس على قدر عقوهلم.

ا كانت عنده شريعة خاصة وهي شريعة فردية تقوم على اآليات املكية يف حني أ

159مته.منسوخة يف حق أ

يبدو أن حممود حممد طه يرى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عنده حق يف 

التشريع حيث يتنزل النيب صلى اهللا عليه وسلم من مستوى نفسه إىل مستوى أمته 

ليعلمهم فيما يطيقون وليكلفهم فيما يستطيعون. واملعىن أن الرسول مل يبلغ الرسالة 

دلت عليه النصوص الصرحية بأن الرسول هو ا مثل ما أنزل اهللا إليه، وهذا خيالف م

وهذا هو وظيفة الرسول الذي أرسله اهللا تعاىل إىل مبلغ ومبني وناقل عن اهللا تعاىل.

العباد من الناس.

.40يوسف: 157
.48الشورى: 158
.10-9ص لسابق، املرجع ا)، 1969/1389انظر حممود حممد طه (159



69

اإلسالم واإليمان)ج

يف احلقيقة إن مصطلح اإلسالم معلوم يف العامل اإلسالمي. واإلسالم هو دين جاء 

به حممد صلى اهللا عليه وسلم.

الَِّذينَ الرَّْمحَنِ َوِعَبادُ اإلسالم مأخوذ من سلم مبعىن املساملة، يقول اهللا تعاىل: و 

كما يكون مبعىن التسليم 160.َسَالًماقَاُلوااْجلَاِهُلونَ َخاطَبَـُهمُ َوِإَذاَهْونًااْألَْرضِ َعَلىَميُْشونَ 

رَ واالنقياد طوعا وكرها، يقول تعاىل:  ُغونَ يَـ اللَّهِ ِدينِ أَفـََغيـْ السََّماَواتِ ِيف َمنْ َأْسَلمَ َوَلهُ بـْ

مث قصرت كلمة إسالم بعد ذلك على من خضع 161.يـُْرَجُعونَ َوِإلَْيهِ وََكْرًهاَطْوًعاَواْألَْرضِ 

َاَوَوصَّىهللا وانقاد طواعية، يقول اهللا تعاىل:  ىاْصطَفَ الّلهَ ِإنَّ َبِينَّ يَاَويـَْعُقوبُ بَِنيهِ ِإبـْرَاِهيمُ ِ

ينَ َلُكمُ  مث خصت كلمة إسالم يف االستعمال بالدين 162.مُّْسِلُمونَ َوأَنُتمإَالَّ َمتُوُتنَّ َفالَ الدِّ

رَ يـَْبَتغِ َوَمنْ الذي جاء به حممد بن عبد اهللا، يقول اهللا تعاىل:  ْسَالمِ َغيـْ يـُْقَبلَ فـََلنْ ِديًنااْإلِ

َوأَْمتَْمتُ ِديَنُكمْ َلُكمْ َأْكَمْلتُ اْليَـْومَ وأيضا قوله تعاىل: 163.نَ اْخلَاِسرِيِمنَ اْآلِخرَةِ ِيف َوُهوَ ِمْنهُ 

ْسالمَ َلُكمُ َوَرِضيتُ نِْعَمِيت َعَلْيُكمْ  164.ِديًنااْإلِ

مث يأيت حممود حممد طه أن اإلسالم مرحلتان، مرحلة الظاهر فقط ومرحلة الظاهر 

إلميان أي بدونه وخيلو منه. واستدل والباطن معا. واإلسالم يف مرحلة الظاهر هو أدىن من ا

ميَانُ يَْدُخلِ َوَلمَّاَأْسَلْمَناُقوُلواَولَِٰكنتـُْؤِمُنواملَّْ ُقلۖ◌ آَمنَّااْألَْعرَابُ قَاَلتِ بقوله تعاىل:  ِيف اْإلِ

.63الفرقان: 160
83آل عنران: 161
.132البقرة، 162
.85آل عمران: 163
.3املائدة: 164
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واإلسالم يف مرحلة الظاهر والباطن هو أعلى وأكرب من اإلميان. واستدل 165.ۖ◌ قـُُلوِبُكمْ 

166.ُمْسِلُمونَ َوأَنـُْتمْ ِإالَّ َمتُوُتنَّ َوَال تـَُقاتِهِ َحقَّ اللَّهَ اتـَُّقواَآَمُنواالَِّذينَ أَيـَُّهايَابقوله تعاىل:

مث يقول حممود حممد طه أن األمة املسلمة مل تدخل يف الوجود بعد، وإن مجيع 

)، ومل doctrinalاألمم من لدن آدم وإىل حممد كانت أمما مؤمنة (يف مرحلة العقيدة (

جيئ من األمة املسلمة إال طالئعها وهم الرسل. ولقد كان نبينا طليعة متقدمة جدا، فهو مل 

يكن من أمته، وإمنا يعايشها ويدرجها. واألمة املؤمنة شريعتها تقوم على اآليات املدنية 

النيب واألمة املسلمة تقوم شريعتها على اآليات املكية. واألمة املسلمة ستجئ كما أشار إليه 

وأشواقاه إلخواين الذين ملا يأتوا بعد)). فقال أبو بكر ((أولسنا إخوانك يا رسول ((:يف قوله

اهللا؟)) قال ((بل أنتم أصحايب)). مث قال ثانية : ((وأشواقاه إلخواين الذين ملا يأتوا بعد)). 

ل ثالثة فقال أبو بكر ((أولسنا إخوانك يا رسول اهللا؟)) قال ((بل أنتم أصحايب)). مث قا

:((وأشواقاه إلخواين الذين ملا يأتوا بعد)). قالوا ((من إخوانك يا رسول اهللا؟)) قال ((قوم 

جييؤون يف آخر الزمان للعامل منهم أجر سبعني منكم)). قالوا ((منا أم منهم؟)) قال ((بل 

منكم)). قالوا ((ملاذا؟)) قال ((ألنكم جتدون على اخلري أعوانا وال جيدون على اخلري

167)).أعوانا

ولكن رأى الباحث أن حممود حممد طه لقد أخطأ خطأ كبريا، وتكون معرفة ذالك 

هناك قول اهللا تعاىل قد وصف فيه من دون الرسل األول:سهال ميسورا وهي بشيئني. 

.14احلجرات: 165
.102آل عنران: 166

.168-167ص املرجع السابق،ه) 1389م/1969حممود طه (167
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ُهمُ ِعيَسىَأَحسَّ َلمَّاباملسلمني، وهو قوله تعاىل: فَـ  قَالَ لّلهِ اِإَىل أَنَصارِيَمنْ قَالَ اْلُكْفرَ ِمنـْ

معروف أن احلواريني هم 168.ُمْسِلُمونَ بِأَنَّاَواْشَهدْ بِالّلهِ آَمنَّاالّلهِ أَنَصارُ َحنْنُ احلََْوارِيُّونَ 

وجد الباحث ما: والثانيأصحاب عيسى عليه السالم وهم ليسوا من األنبياء والرسل. 

خلط قد هكن يبدو أنلو بنفس الصيغة. ه حممود حممد طهحديث اإلخوان الذي استدل ب

، وكل منهما ما يلي:جعل احلديثني حديثا واحداو 

احلديث األول : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى املقربة فقال : " السالم 

عليكم دار قوم مؤمنني . وإنا ، إن شاء اهللا ، بكم الحقون . وددت أنا قد رأينا إخواننا " 

هللا ؟ قال " أنتم أصحايب . وإخواننا الذين مل يأتوا بعد " قالوا : أولسنا إخوانك يا رسول ا

. فقالوا : كيف تعرف من مل يأت بعد من أمتك يا رسول اهللا ؟ فقال " أرأيت لو أن رجال 

م . أال يعرف خيله ؟ " قالوا : بلى . يا  له خيل غر حمجلة . بني ظهري خيل دهم 

م يأتون غرا حمجلني من الوضوء . وأنا فرطهم على احلوض . أال رسول اهللا ! قال " فإ

م قد  ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعري الضال . أناديهم : أال هلم ! فيقال : إ

بدلوا بعدك . فأقول : سحقا سحقا " . ويف رواية : وفيه " فليذادن رجال عن 

169.حوضي

وسلم عن واحلديث الثاين : حديث ايب ثعلبة: انه سال النيب صلى اهللا عليه 

تفسري قوله تعاىل {ال يضركم من ضل اذا اهتديتم} فقال "يا ابا ثعلبة مر باملعروف وانه 

عن املنكر فاذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي راي برايه، 

.52آل عمران: 168
خالصة الدرجة: صحيح-الراوي: أبو هريرة 169
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فعليك بنفسك ودع عنك العوام؛ ان من ورائكم فتنا كقطع الليل املظلم، للمتمسك فيها 

نتم عليه اجر مخسني منكم" قيل: بل منهم يا رسول اهللا. قال: "ال بل منكم مبثل الذي ا

170.النكم جتدون على اخلري اعوانا وال جيدون عليه اعوانا"

الرد على آراء محمود محمد طه.ب

ال سيقدم الباحث  الرد على آراء حممود حممد طه من جهات أخرى ألن يف هذا ا

وميكن أن يكون الرد عليها من ما يلى:لبحث السابق.رد عليها أيضا ىف اقام بالباحث قد 

لفظ املشرتك.1

لقد علمنا أن النسخ مشرتك اللفظ وكان املشرتك من أسباب اختالف العلماء إذ 

إنه "كل لفظ احتمل معىن من املعاين املختلفة أو امسا من األمساء على اختالف املعاين 

هناك قول يف املشرتك وهو من قبل 171ه.على وجه ال يثبت إال واحدا من اجلملة مرادا ب

شيخنا الدكتور حممد أبو اليسر رمحه اهللا إن حكم املشرتك التوقف فيه بشرط التأمل 

ليرتجح بعض وجوهه للعمل به. ولكن قد يوجد قسم آخر من املشرتك ال ميكن الرتجيح 

مل. كوت من ال ميكن الس172بني أحد املعنيني إال بالبيان، وهذا يكون من أقسام ا

املشرتك بالنسبة إىل قضية النسخ، فال بد من الرتجيح بالبيان.

هناك قاعدة فيما يتعلق بالنصوص، تقول "ال جيوز العدول عن ظاهر القرآن إال 

بدليل جيب الرجوع إليه". إضافة إىل هذه القاعدة فاألصل يف نصوص القرآن أن حتمل 

ود والرتمذي وحسنه ابن ماجهاخرجه ابو دا170
ص ، بريوت، دار النفائس،الطبعة الثانية-أصول التفسري وقواعدهه)، 1403م/1986الشيخ خالد عبد الرمحن العك (171
392.
.397ص املصدر السابق، 172
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لفظ. والظاهر هو ما تبادر إىل على ظواهرها وتفسر على حسب ما يقتضيه ظاهر ال

ا من 173الذهن من املعاين. لذلك حني تقرأ آية "ما ننسخ"، ما يتبادر يف ذهننا عند قراء

املعىن سوى الرفع واإلبطال. أما حممود حممد طه قد محل اآلية إىل معىن بعيد من النص 

حبمله على معىن التحويل والتبديل.

قضية الشريعة.2

ن الشريعة ليست من اإلسالم على سبيل الكل وإمنا هي قال حممود حممد طه إ

طرف منه. فلذلك قد تتغري الشريعة حسب الظروف والتزال ثابتة بصورة واحدة، بل صرح 

بأن ال ينبغي للعاقل أن يرى مثل ذلك. وقسم الشريعة إىل رسالتني من املكية واملدنية، 

ملدينة هي شريعة تقوم على آيات فرسالة مكة هي شريعة تقوم على آيات األصول ورسالة ا

الفروع. وكون حممود حممد طه داعيا لرسالة مكة مرة أخرى، وهذا ما مساه بالرسالة الثانية. 

تكون الرسالة الثانية هي شريعة فردية.تقوم على احلرية الفردية حىتوالرسالة الثانية 

الشريعة كالعربة رأى الباحث أن ما رأىه حممود حممد طه غري معقول ويقابل وظيفة

لذلك ال ميكن أن ختتلف شريعة شخص بشريعة 174العامة يف احلياة فيما بني املسلمني.

تمع. واشرتاط حممود حممد طه أن  غريه، وسوف يرتتب من ذلك كثري من املشاكل يف ا

يكون شخص مسلما على ما زعمه يف تطبيق الرسالة الثانية ألجل حصوله على احلرية ألن 

الفردية تقوم عليها. اللهم إال أن ال ميكن أن يكون مجيع الناس يف درجة يقصدها الشريعة 

حىت ال تصلح هذه الشريعة جلميع املسلمني، ففاتت الشريعة من وظيفته كالعربة العامة.

.137ص املصدر السابق،ه)، 1417م/1996(حسني بن على بن حسني احلريب173
.  أما التطبيق والتنفيذ منها فقد تغري حسب الظروف.العامة اوماقاله القرضاوي باألحكام الثابتةالعربة العامة هي كالعمدة 174
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ذه الوظيفة الرئيسية، فكان تغيري الشريعة يف حق الشارع وهو اهللا سبحانه  اعتبارا 

عليه وسلم كما ورد يف القرآن قوله تعاىل ((َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال وتعاىل ورسول صلى اهللا 

ُسوَلُه فـََقْد ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمًرا َأْن َيُكوَن َهلُُم اْخلِيَـرَُة ِمْن أَْمرِِهْم َوَمْن يـَْعِص اللََّه َورَ 

ديث ((َعن َأيب ثـَْعلبَة اْخلَُشِينِّ ُجرثُوِم بِن وأيد ذلك ما جاء يف احل175َضلَّ َضالال ُمِبيًنا)).

َعن رسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم قاَل: ((إنَّ اَهللا تـََعاىل فـََرَض -َرِضي اُهللا َعْنهُ -ناشرٍ 

ْنَتِهُكوَها، َوَسَكَت َعْن فـَرَاِئَض َفَال ُتَضيـُِّعوَها، َوَحدَّ ُحُدوًدا َفَال تـَْعَتُدوَها، َوَحرََّم َأْشَياَء َفَال تَـ 

َر ِنْسَياٍن َفالَ تـَْبَحثُوا َعْنها)). 176َأْشَياَء َرْمحًَة َلُكْم َغيـْ

وهناك كثري من النصوص الىت تدل على ذلك املعىن سواء من اآليات أم من 

السنن النبوية.

طه أن هذه األمة يعىن أمة حممد صلى اهللا عليه وسلمحممد وأيضا يقول حممود 

) يف الدين، mandiriملرحلة الدعوة على مستوى العلم أو احلقيقة (عد اهللا تعاىل أمة أ

هورا عمليا أن الوقت مل حين بعد مث ظهر ظ.ونزلت يف القرآن املكييعىن أمة املسلمني، 

)، وارجئت الدعوة على doctrinalهلا، فريجع األمر إىل الدعوة على مستوى العقيدة (

نسخ قرآن اإلمساح يعىن قرآن مكة، ونزل إىل قرآن املدينة. مث يف معىن ما–مستوى العلم 

الذي قد سالتنيمدا هو نيب ورسول للر يقول أيضا أن أمة املسلمني مل يأتوا بعد، ولكن حم

وأمة املسلمني مل جتئ حىت يرجع النىب صلى اهللا فصل الرسالة األوىل وأمجل الرسالة الثانية.

.36األحزاب :175
-األربعني النوويةه)، 1428م/2008حديث حسن رواه دارقطين وغريه. انظر اإلمام أيب زكريا حيىي بن شرف النووي (176

.23القاهرة، دار السالم، ص الطبعة الرابع، 
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مع أنه أرسل ألجلها. أليس هذا مبعىن أن النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل الرفيق األعلى 

عليه وسلم قد فشل يف كونه رسوال إليهم؟ وسيرتتب من أن اهللا تعاىل قد أخطأ يف وضع 

َوِإَذا َجاءتْـُهْم آيٌَة قَاُلوْا َلن نـُّْؤِمَن َحىتَّ نـُْؤَتى ِمْثَل َما رسالته مع أنه يقول سبحانه يف قوله: 

َسُيِصيُب الَِّذيَن َأْجَرُمواْ َصَغاٌر ِعنَد الّلِه َوَعَذاٌب الّلُه أَْعَلُم َحْيُث َجيَْعُل رَِسالََتُه لّلِه أُوِيتَ ُرُسُل ا

واهللا املستعان.177.َشِديٌد ِمبَا َكانُواْ َميُْكُرونَ 

هجرة النيب.3

ا النيب صلى اهللا أمرا من اهللا هي ساعة  رأى حممود حممد طه أن اهلجرة اليت قام 

تمع اال نتقال من نزول الشريعة من رسالة األصالة إىل رسالة الفرعية يسبب ظهور قصور ا

لقبوهلا. يفهم من هذا أن اهلجرة رمز سليب يعرب عن قصور البشرية خاصة جمتمع القرن 

السابع. لعله أن يكون حممود طه ناسيا بأن كلمة اهلجرة التفيد إال معنا إجابيا. يف الواقع، 

انتقال األفراد من مكان إىل آخر لكن للحصول على أشياء خري مما تركوها.فإن اهلجرة

إذن، عندما هاجر النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه من مكة إىل املدينة 

للحصول على أشياء خري مما يف مكة، معناه أن رسالة املدينة خري من رسالة مكة. وكان 

حضور الشريعة املدنية فيه قد كرمه ورفعه حرت تغيري اسم يثريب إىل املدينة دليل على أن 

يكون مدنيا.

من يطع الرسول فقد أطاع اهللا.4

.124األنعام: 177
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هناك كثري من اآليات واآلثار اليت تفيد وجوب إطاعة الرسول وكان إطاعته إطاعة 

اهللا، فمنها ما يلي :

178ْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظًا)).َوَمْن تـََوىلَّٰ َفَما أَْرسَ ۖ◌ ((َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطَاَع اللََّه )أ

ومن املالحظ هنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل الشهادتني ركنا واحد ؛ ويف 

ذلك إشارة منه إىل أن العبادة ال تتم إال بأمرين ، مها : اإلخالص هللا : وهو ما تضمنته 

، وهو مقتضى الشهادة شهادة أن ال إله إال اهللا ، واملتابعة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

بأنه رسول اهللا.

عن أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما قال : مسعت رسول اهللا )ب

وأن ،صلى اهللا عليه وسلم يقول : ( بين اإلسالم على مخس : شهادة أن ال إله إال اهللا

، وصوم رمضان ) رواه حممدا رسول اهللا ، وإقام الصالة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت 

179البخاري ومسلم.

ومن مقتضاها أن تؤمن وتعتقد أن كل من مل يصّدق بالنيب صلى اهللا عليه وسلم 

سواء ، ومل يّتبع دينه ، فإنه خاسر يف الدنيا واآلخرة ، وال يقبل اهللا منه صرفا وال عدال

أو ال يقوم مبا جاء أكان متبعا لديانة منسوخة أو حمرفة أخرى ، أم كان غري متدين بدين، 

به من الشريعة. فال جناة يف اآلخرة إال بدين اإلسالم ، واتباع خري األنام عليه الصالة 

والسالم .

.80النساء : 178
.5، ص املصدر السابقه)، 1428م/2008اإلمام أيب زكريا حيىي بن شرف النووي (179
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نقد العلماء على محمود محمد طه.ت

الدينعندفاعاً اجلمهوريةالفكرةحملاربةُصَنغتاليتالكثريةالكتبلقد صدرت 

حمموددعاوىعلىويردواالصوابإىلالناسريشدلالرباهنيمؤلفوهاساقكتابهعنوزوداً 

منالكثرياستفادحيثاهللامنوباألجرالدينعلىالغيورينمبرتبةففازواطهحممد

.املسلمني

احلديث عن الفكر اجلمهوري طويل وطويل جدًا الفت فيه العديد من الكتب 

هر األستاذمنها الف وكتاب القول الفصل يف الرد ،النور حممد أمحدكر اجلمهوري حتت ا

وقد تناول الدكتور عبد اهللا زروق يف كتابه قضايا ،على حممود حممد طه حلسن حممد زكى

وقد كتب ذلك الشيخ عبد اجلبار املبارك كتابه الفكر ،التصوف اإلسالمي ردة اجلمهوريني

دم كذلك كتب الشيخ األمني داؤود كتابه دجال السودان وقوقد  ،اجلمهوري يف امليزان

حبث لنيل الدكتوراه يف العقيدة من جامعة أم القرى مبكة املكرمة بعنوان (فرقة اجلمهوريني 

وكتب كذلك الدكتور/ املكاشفي ،بالسودان وموقف اإلسالم منها) للدكتور شوقي بشري

طه الكباشي كتابه الردة و حماكمة حممود حممد طه يف السودان.

حممود حممد طه مثال جاء النقد من قبل الدكتور من أمثلة نقد العلماء على آراء

واحلجاب من تشريعات الدين قال إمساعيل صديق يف قضية احلجاب، حيث يقول، "

يا أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن ذلك :تعاىل
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من أنكره وأبطله فقد  وهكذا يكون احلجاب أصًال يف اإلسالم أدىن أن يعرفنا فال يؤذين

180".كفر وارتد

األستاذ عباس حمجوب يقول أن حممود حممد طه مل ومنها أيضا ما جاء من قبل 

يأيت بشيئ من اجلديد. واألمر ما يلي:

» الباطنية«جبديد من الرأي فبما زعم وقال وكتب ألنك أذا رجعت لكتب «مل يأِت حممود .1

ط من آراء الباطنية يف الرسالة ويف أن القرآن له ستجد هذه اآلراء كلها موجودة، فآراؤه خلي

ظاهر وباطن؛ ظاهر يفهمه العامة وباطن ألصحاب الباطن، وآراء من املسيحية يف نظرية 

فهو منقول عن كتاب عبد الكرمي اجليلي » أدب السالك«التضحية والفداء. أما كتابه 

».اإلنسان الكامل«

نزلت يف مكة ومل يطبقها الناس، وأرجئت إىل أن لإلسالم رسالتني؛رسالة » حممود«يرى .2

القرن العشرين يف انتظار رسول القرن العشرين، ورسالة طّبقها النيب على أمة املؤمنني يف 

فقد أصبحت : «14ص »طريق حممد«املدينة، وأنه هو رسول هذه الرسالة يقول يف كتابه 

أسالفها. وكذلك جاء وقت األرض مهيأة لتتلقى عن األمحدية وتعي أكثر مما تلقى ووعي 

الرسالة األمحدية. والرسالة األمحدية تطوير للرسالة احملمدية، وذلك ببعث آيات األصول 

اليت كانت يف عهد احملمدية منسوخة لتكون هي صاحبة الوقت يف القرن العشرين، وتكون 

السنة بعد هي عمدة التشريع اجلديد واليقتضي كل أوالئك إال فهماً للقرآن جديًدا به حتيا

.www.alukah.netحممود حممد طه بني الشهادة والردة، م)، 2000الدكتور أمساعيل صديق عثمان (180
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وهذه اآلراء دفعت البعض إىل كتابة تفاسري جديدة للقرآن الكرمي ألن مصدرهم ».اندثارها

مجيعاً هو الفكر الباطين.

جيب أن نقرر وبصورة حامسة أن هناك :«71ــ70ص»الرسالة الثانية«ويقول يف كتابه .3

يدة وهي شريعة الرسالة شريعتني: الشريعة السلفية وهي شريعة الرسالة األوىل والشريعة اجلد

الثانية من اإلسالم، واالختالف بني الشريعتني إمنا هو اختالف مقدار؛ فشريعة الرسالة 

األوىل قاعدة، وشريعة الرسالة الثانية خطوة حنو قمة اهلرم الذي قاعدته شريعة وقمته 

ا » انطالق ا الرسالة اليت وظفنا حياتنا على ا«كما يقول عن الرسالة الثانية إ لتبشري 

.71ص» والتمهيد هلا والدعوة إليها

فالقرآن ساق معانيه مثاين.. » حممود حممد طه«وعن التفسري الباطين للقرآن الكرمي يقول .4

معىن قريب يف مستوى الظاهر، ومعىن بعيد يف دقائق الباطن، ولكن أصحاب الرأي مل 

ليت جتاري أوهام العقول سندهم يفطنوا إىل ذلك فجعلوا اآليات اليت جتاري أوهام احلواس وا

وال تعليق.77ص»وبنوا عليها علمهم فضلوا وأضلوا

ا الرسول ــ عليه الصالة والسالم ــ »حممود«يرى .5 أن بعض شرائع الرسالة األوىل اليت جاء 

ا هو  مثل شريعة العبادات وشريعة احلدود » حممود«صاحلة لعهد الرسالة الثانية اليت جاء 

ص، أما بقية شريعة املعامالت يف السياسة، واملال ويف االجتماع فإن كثريًا وشريعة القصا

» 71ص«من صورها قد خدم غرضه خدمة حىت استنفده، وأصبح تطويره أمرًا واجبًا 

وأضرب مثًال لواحد من صور املعامالت املتغرية يف الرسالة احملمودية ». الرسالة الثانية

الشاهدين واحملل وأسقط الوالية واملهر » حممود«اج أبقى اجلديدة املزعومة ففي موضوع الزو 
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ا تكون يف أمور ستة: اإلسالم والدين واحلرية «يقول  وقد قرر السادة احلنفية يف الكفاءة أ

والنسب واملال واحلرفة وستسقط كل هذه األمور يف شريعة الرسالة الثانية وال يظل منها 

181».73ــ72«ص » قائما غري الدين والنسب

وقد صدرت أيضا الفتاوى من قبل العلماء يف حق حممود حممد طه. بعضهم 

يكفرونه وبعضهم يتهمونه بالردة. فمن تلك الفتاوى ما يلي:

بالقاهرةاإلسالميةالبحوثجممع.1

مع من  إحياءوجلنةالفقهيةالبحوثوجلنةالقرآنجلنة، جلانعدةيتكون هذا ا

5اإلسالمية. وبالطبع يف كل من اجلنة العلماء. ففي الدراساتوجلنةاإلسالميالرتاث

معهذاأصدرم،1972من شهر يوين عام  بكفره بناء طهحممدحممودحقيففتوىا

على فكره امللحد واألمر بأيقاف هذا النشاط الفكي اهلدام خاصة يف السودان. أرسل 

مع هذا الفتوى إىل  182.بالسودانفواألوقاالدينيةالشئونوزارةوكيلا

مع.2 املكرمةمبكةاإلسالميالفقهيا

مع االجتهادوجودبضرورةمنهاشعوراً اإلسالميالعاملرابطةأنشأتهكان هذا ا

كلتتكاثراليتاملستجدةالقضاياوكذلكاألمة،حياةيفالعامةالقضاياملعاجلةاجلماعي

معهلذاهيئهلأو تأسيسمتوقدفيها،اهللاحكمبيانوتتطلبيوم العقدةذيشهريفا

لسقرارعلىبناءوذلكهـ1393 دورتهيفاإلسالميالعامللرابطةالتأسيسيا

هـ1393احلجةذي16إىلهـ1393القعدةذي17مناملنعقدةعشرة،اخلامسة

181http://www.sudaneseoffline.net/forums/showthread.php?t=30570
www.alukah.netحممود حممد طه بني الشهادة والردة، م)، 2000الدكتور أمساعيل صديق عثمان (182
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وقدمياإلسالالعاملأقطارمجيعمناألتقياءالراسخنيالعلماءمنأعضاءهيكونأنعلى

معهذاأصدر 183باإلمجاع بالرتداده.طهحممدحممودحقيففتوىا

املصدر السابق.183
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الباب الخامس

الخاتمة

خالصة.أ

فإن التجديد يف التفكري اإلسالمي من حماولة يف هدم ما كان فيه من اجلمود منذ 

ددون املعاصرون ناهج البد أن من الطرق واملمخسمائة سنة يف املامضي. فكل ما أتى به ا

تستجاب استجابة موضوعية. ويف حماولة استجابة القضايا املعاصرة ال بد من مراعة النقد  

كالعادة العلمية. وكان حممود حممد طه واحد ممن قد حاول التجديد يف التفكري اإلسالمي.

ومن أهم النتائج اليت استنتجها الباحث من هذا البحث فيما يلي :

طه يف جتديد النسخ قد ظهرت من تأثري الظروف اليت كانت تغشى إن آراء حممود حممد .1

السودان وما حوله من البلدان. كون السودان حينذاك حتت سيطرة املستعمرين وحتت 

رئاسة احلكم الثنائي يرتتب منه حتول كثري من األحوال االجتماعية اليت يواجهها املواطنني 

اآلراء من نفس حممود حممد طه يف كمحاولة من األمور احلديثة. فكانت تظهر ظهورا هذه 

يف عالج القضايا احلديثة باملواقف احلديثة بدون أن ختلو تلك املواقف عن الروحية الدينية 

من القرآن.

أما املوضوع من التجديد الذي قدمه حممود حممد طه هو جتديد مناهج االستنباط من .2

على الرفع واإلبطال كما هو عليه النسخ بأن حيمل معناه على التحويل والتبديل ليس 

مجهور من العلماء. وكان وقوع النسخ حسب الظروف املتناسبة بآية ومل يكن حسب 

التاريخ من نزول اآليات، كما عليه اجلمهور. لقد قال أن الشريعة ليست من اإلسالم على 
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ير من سبيل الكل، وإمنا هي طرف من اإلسالم الذي يقع فيه التطوير. ويكون هذا التطو 

انتقال نص إىل نص أو ما يسمى بانتقال من الفرعية إىل األصالة. الفرعية هو ما تصدر 

من اآليات املدنية واألصالة ما تصدر من اآليات املكية. وما يصدر من اآليات املكية هذا 

ا النيب صلى اهللا عليه  ما يذكره بالرسالة الثانية من اإلسالم وهي سنة بعد اندثارها أراد 

سلم يف حديثه.و 

وكان بني آرائه وآراء اجلمهور تفاوت مما يسمى بالنص احليوي أو بعبارة أخرى كان .3

التجديد من األصيل وهو القرآن الكرمي نفسه. يف هذه احلالة، مل يكن حممود حممد طه 

آخذا من الغربيني وال من املستشرقني وما أراد حممود حممد طه أن يتوقف مبا قد زعمه 

ن الثبوت أو اآلشياء العلمية. وكان عنده عربة شخصية يف فهم شئي حىت قد اجلمهور م

يرتتب من هذا كثري من التصادم الفكري مع اجلمهور، وكان هذا شيئ الزم باعتبار النزعة 

الصوفية املوجودة يف نفسه.

اقرتاح.ب

طه من فإن هذ التجديد ال خيلو عن النقد، وبعد الرحلة الطويلة مع األستاذ حممود حممد

خالل هذا البحث، اقرتح الباحث على الطالب العلمية أن يبحثوا املوضوع عما يتعلق مبحمود 

حممد طه وأن يقومو بدراسة من جانب آرائه يف األصالة والفرعية حيث قسم اإلسالم إىل رساليت 

أعلم.مكة واملدينة. وباعتبار أنه فهم شيئا بعربة شخصية فال بد من مالحظته وتأمله. واهللا 
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