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 بسم اهلل الرضبن الرحيم
 المهمات في علوم القرآن

 األحرف السبعة –أقسام النسخ 
 تالشيخ/ خالد بن عثماف السب

 
اغبمد هلل رب العاؼبُت، والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء واؼبرسلُت، نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت، 

 أما بعد:
من األصوؿ اليت حيتاج إىل معرفتها يف ىذا الباب أف األصل  :أقوؿ ،فبقيت بعض اؼبسائل يف موضوع النسخ

وىذا  ،بالتايل فال ينتقل عن ىذا األصل إال بدليل يوجب ذلك، و وليس النسخ ،عدـ النسخ، األصل اإلحكاـ
 األصل عدـ النسخ.  ،يؤيد ما ذكرنا من قبل أف النسخ ال يثبت باالحتماؿ

أنو مل يوجد مثاؿ يف النسخ  :أو من ملح ىذا الباب ،ف يف ىذا البابأو من اللطائ ،اومن األمور اؼبفيدة أيضً 
وإمنا قد ينسخ الشيء مث يؤمر بغَته، أما أنو  ،اؼبعروؼ الذي بلغ اؼبكلفُت تكرر يف شيء واحد بعينو مرتُت وأكثر

 .ينسخ مرتُت فهذا ال يوجد لو مثاؿ يف ما نعلم واهلل تعاىل أعلم
ألف ذلك ينازع كثَت من العلماء فيو ىل  ؛خ الصالة مرة بعد مرة يف ليلة اؼبعراجوال يرد يف ذلك ما جاء يف نس

وىذه مسألة حيتاج إليها عند اعبواب والرد على  ،ومل يتمكنوا من فعلو ،مل يبلغ اؼبكلفُت ؛ ألنوىو نسخ أـ ال
يث زعم ح -رضبو اهلل-وقد استعمل ذلك مثل اغبافظ ابن حجر  ،بعض من ادعى النسخ يف بعض الصور
إىل اؼبدينة ربوؿ إىل بيت  -صلى اهلل عليو وسلم-فلما ربوؿ النيب  ،بعضهم أف القبلة كانت دبكة إىل الكعبة

 .(ٔ)ذكره يف الفتح ويلـز معو دعوى النسخ مرتُت. مث نسخ ذلك إىل الكعبة، ىذا ضّعفو اغبافظ قاؿ: ،اؼبقدس
مث ينتقل  ،و تقتضي ذلك اغبكمامتثالو يف وقت ما لعل: أف كل ما وجب ومن اؼبسائل اؼبفيدة يف ىذا الباب

 بانتقاؽبا إىل حكم آخر، فليس بنسخ.
ألنو ليس برفع للحكم خبطاب شرعي  ؛فليس من قبيل النسخ ،مث ينتقل بانتقاؽبا ،و: كل حكم ربط بعليعٍت

ا خبالؼ ما وىذ بو،، فارتفع اغبكم بزواؿ سبمث زاؿ ىذا السبب ،وإمنا ىذا أمر بو بسبب ،متأخر مًتاخ عنو
 حكم بو الشارع مطلقا.

 وما أشبو ذلك، ،ح واإلعراض والعفووالصف ،ل أذى اؼبشركُتوربم ،من اآليات اليت تأمر بالصربكثَت  مثالو:
                                 

 (.ٜٙ/ٔفتح الباري البن حجر ) (ٔ)
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 .[ٛ]التُت: }َألَْيَس اللَُّو بَِأْحَكِم اْلَحاِكِميَن{قاؿ:  -عز وجل-حىت إف اهلل 
وىي اآلية اػبامسة  ،قاؿ بعض العلماء: نسختها صبيعا آية واحدة والصفح،األدلة الكثَتة يف العفو فمثل ىذه 

}فَِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم فَاقْ تُ ُلوا اْلُمْشرِِكيَن َحْيُث َوَجْدتُُموُىْم َوُخُذوُىْم َواْحُصُروُىْم  :من سورة براءة
 .[٘]التوبة: َواقْ ُعُدوا َلُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد{

: نسختها قالوا ،فليس ؽبم إال السيف ، وال ؾباؿ لًتكهم،وال ؾباؿ للعفو ،وال ؾباؿ لإلعراض ،للصفحفال ؾباؿ 
 ، وىذا غَت صحيح.آية ٕٗٔآية السيف، قالوا آية السيف نسخت 

ِكيَن َحْيُث }فَِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم فَاقْ تُ ُلوا اْلُمْشِر ومنو ىذه اآلية:  ،ف آخر ما نزؿ سورة براءةصحيح أ
إف  :االعراض اليت حيتج هبا اؼبنهزموف الذين يقولوفمن آخر ما نزؿ، لكن آيات الصفح و ىذا  َوَجْدتُُموُىْم{

ويكذبوف على  ،وليس بدين قتاؿ: ىؤالء يكذبوف على اهلل ،ودين تسامح ،اإلسالـ دين صفح وإعراض ومساؿبو
والعدؿ يف ىذا الباب أف سيف، ماء قالوا إنو نسخ بآية الويزيفوف حقائق اإلسالـ، ىذا كثَت من العل ،الناس
فعند  ،ال تستطيع اؼبواجهة ،إذا كانت األمة ضعيفة ،لكن ذلك يستعمل يف أحواؿ الضعف : إنو مل ينسخ،يقاؿ

 والتجاوز والصرب. ،واؼبساؿبة ،واإلعراض ،ذلك يكوف حق التعامل مع الكفار الصفح
 ،ودين اعبهاد ،فهو دين القوة ،فهذه حقيقة دين اإلسالـ ،فليس ؽبم إال السيف ،ن والقوةوأما يف حاؿ التمك

ُهْم ُكلَّ بَ َناٍن{ :واألصل ،فاألصل اؼبصارمة }فَِإَذا اْنَسَلَخ  [،ٕٔ]األنفاؿ: }فَاْضرِبُوا فَ ْوَق اأْلَْعَناِق َواْضرِبُوا ِمن ْ
 َوَجْدُتُموُىْم َوُخُذوُىْم َواْحُصُروُىْم َواقْ ُعُدوا َلُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد{اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم فَاقْ تُ ُلوا اْلُمْشرِِكيَن َحْيُث 

 [.٘]التوبة:
، لكن ال جيعل الصفح لكن يف حاؿ العجز يلجأ إىل الصفح واإلعراض وىذا ىو الكماؿ، ،ىذا ىو األصل

ىذا ىو  :يقاؿ، و العجز والضعف أف ذبعل ىي األصلال ذبعل الرخصة يف حاؿ  ىو دين اإلسالـ،واإلعراض 
على خدؾ األدين  نقوؿ: ال، إذا ضربك ، تدير لو خدؾ األيسر،دين اإلسالـ، إذا ضربك على خدؾ األدين

 ، وإمنا دين القوة.فليس ىذا دين الضعف تكسر فكو األيسر،
يَِّئُة اْدَفْع  :أما مع اؼبسلمُت ىذا مع اؼبشركُت، بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي }َوََل َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوََل السَّ

َنُو َعَداَوٌة َكأَنَُّو َوِليٌّ َحِميمٌ  َنَك َوبَ ي ْ * َوَما يُ َلقَّاَىا ِإَلَّ الَِّذيَن َصبَ ُروا َوَما يُ َلقَّاَىا ِإَلَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم{  بَ ي ْ
 [.ٖ٘-ٖٗ]فصلت:

 .صلى اهلل عليو وسلم- ولرسولو أما الكفار فيعاملوف دبعاملة تليق هبم، الكفار احملاربُت هلل
فإذا انتقلت األمة إىل  ،يف حاؿ الضعف ،ىذه اآليات اليت فيها األمر بالصفح والعفو ىي يف وقت معُت :فأقوؿ
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ْم }فَِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم فَاقْ تُ ُلوا اْلُمْشرِِكيَن َحْيُث َوَجْدتُُموُىْم َوُخُذوىُ : يستعمل معهمف ،حاؿ القوة
 [.٘]التوبة: َواْحُصُروُىْم َواقْ ُعُدوا َلُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد{

 ىذا من قبيل النسخ؟ اعبواب: ال. إف :فهل يقاؿ
، مث انقضى بانقضائها أو ربط بغاية ؾبهولة ،أف كل حكم ورد يف خطاب مشعر بالتوقيت :ومن اؼبسائل اؼبهمة

 فليس بنسخ.
أو  ،لكن اػبطابات اؼبقيدة بالتوقيت ،مث بعد ذلك يرفع ،اعامً  اؽبم حكمً  -عز وجل-النسخ أف يشرع اهلل 

 َت اغبكم ىذا ليس من قبيل النسخ،مث بعد ذلك يأيت ىذا الوقت ويتغ ،اؼبشعرة بو أف ىذا إىل وقت كذا مثاًل 
 ، فيتغَت اغبكم فليس بنسخ.مث بلغ ىذه الغاية ،غيي بغاية

ِتي يَأْ : يقوؿ -عز وجل-اهلل  مثالو: تِيَن اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم فَاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ َأْربَ َعًة ِمْنُكْم فَِإْن }َوالَّلَّ
 [.٘ٔ]النساء: َشِهُدوا فََأْمِسُكوُىنَّ ِفي اْلبُ ُيوِت َحتَّى يَ تَ َوفَّاُىنَّ اْلَمْوُت َأْو َيْجَعَل اللَُّو َلُهنَّ َسِبيًَّل{

اإلمساؾ للنساء يف البيوت  د للبكر والرجم للثيب؟ ماذا كاف اغبكم؟وىو اعبل-، الزاين ما حكمها قبل نزوؿ حد
بعد ذلك دبدة ؼبا نزؿ عليو  -صلى اهلل عليو وسلم-النيب  ،}َأْو َيْجَعَل اللَُّو َلُهنَّ َسِبيًَّل{ ،ما زبرج ،حىت سبوت

 جلد مائة ، البكر بالبكرقد جعل اهلل لهن سبيًَّل  ،خذوا عني ،خذوا عني))، قاؿ: ىذه الفاحشة حد
 .(ٕ)((جلد مائة، والرجموالثيب بالثيب  ،وتغريب عام

  }َأْو َيْجَعَل اللَُّو َلُهنَّ َسِبيًَّل{ :فبلغ ىذه الغاية ،يي بغايةغ   : إنو من قبيل النسخ؟ اعبواب: ال،فهل ىذا يقاؿ
 واغبديث يف صحيح مسلم. ،فتغَت ىذا اغبكم ،فجعل اهلل ؽبن سبيال

 أقسام النسخ:
وىذا ال غرابو فيو، الشيء الواحد ينقسم باعتبارات ـبتلفة،  إىل أقساـ ـبتلفة، ،باعتبارات عدةالنسخ ينقسم 

ار العقل ينقسم إىل عاقل وؾبنوف، وباعتب ف باعتبار اعبنس ينقسم إىل ذكر وأنثى،اإلنسا :كبن حينما نقوؿ
 ، وباعتبار العلمينقسم إىل مسلم وكافر صحيح ومريض، وباعتبار الدين ينقسم إىل وباعتبار الصحة واؼبرض
 وباعتبار اللغة إىل عريب وأعجمي. ،ينقسم إىل عامل وجاىل

إذا نظرنا  عندنا النسخ ينقسم باعتبارات عدة، فاآلف، إىل أقساـ ـبتلفة، ةالشيء الواحد ينقسم باعتبارات عدف
 .وىكذاو من زاوية أخرى فهو أيضا أقساـ، إذا نظرنا إلي ،إليو من زاوية معُت فهو أقساـ

                                 
 (.ٜٓٙٔ(، رقم: )ٖٙٔٔ/ٖحد الزىن )باب:  أخرجو مسلم، كتاب اغبدود،( ٕ)
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إىل ، ينقسم أو إىل شيء أثقل ،النسخ حينما ينتقل اغبكم إىل شيء أخفباعتبار األخف واألثقل،  :فمثال
 ثالثة أقساـ: 

  سخ دبصابرة اثنُت يف القتاؿ.مثل: مصابرة الواحد للعشرة، ن ،نسخ إىل األخفاألوؿ: 
، فهذا نسخ إىل لكل مستطيع امث صار الزمً  ،اـ رمضاف كاف على التخيَتصي النسخ باألثقل، مثل:الثاين: 
 األثقل.
ىل ىذا يكلف  ن بيت اؼبقدس إىل اؼبسجد اغبراـ،القبلة م : من ناحية اؼبشقة،يعٍت : النسخ إىل اؼبساوي،الثالث

، إذا كاف يف ل اعبنوبفبدؿ ما يستقبل الشماؿ مثال يستقب ليو إال أف يستدير،مستقبل القبلة تبعة زائدة؟ ما ع
 اؼبدينة.

من  ،تكليف اؼبنتقل إليوباعتبار ال :يعٍت النسخ من كونو إىل أخف أو أثقل، ىذا باعتبار ما ديكن أف يوصف بو
 خفة وثقل.

وىذه مسألة  ؿ والفعل، وإىل نسخ بعد التمكن،بالنظر إىل وقتو إىل: نسخ قبل التمكن من االمتثاوينقسم 
ما نسخ إال  سخ كانت بعد التمكن من االمتثاؿ،وإف كاف كل صور الن ،مشهورة من مسائل الناسخ واؼبنسوخ

-وىو ذبح إبراىيم البنو  ،بعدما طبقوا وال عندنا إال مثاؿ واحد ىو الذي ديثلوف بو على النسخ قبل التمكن
 .فهذا نسخ قبل التمكن ،بل أف حيصل ىذا الذبحمث نسخ ذلك ق ،أمره اهلل بالذبح -عليو الصالة والسالـ
ما بلغ  لكن بعد ،لكن ىذا قبل بلوغ اؼبكلفُت ،نسخ الصلوات :وىو ،عليو فيو خالؼوىناؾ مثاؿ آخر 

 واهلل تعاىل أعلم.  يفعل ليس عندنا إال ىذا اؼبثاؿ،مث ينسخ قبل أف  ،اؼبكلف
 :ىل قسمُت على األشهر واهلل أعلمينقسم إ ،دؿوينقسم باعتبار النظر إىل كونو إىل بدؿ أو إىل غَت ب

َها َأْو ِمْثِلَها{واهلل يقوؿ:  ،وىذا عامة صور النسخ ،نسخ إىل بدؿ  }َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُ ْنِسَها نَْأِت ِبَخْيٍر ِمن ْ
 شيء.ما تستقبلوف  قاؿ ؽبمما  ، مثل: من بيت اؼبقدس إىل الكعبة،فالنسخ إىل بدؿ ىو الغالب [،ٙٓٔ]البقرة:

 ما تصابروف أحد، وىكذا يف عامة األمثلة. ؽبم مصابرة عشرة إىل اثنُت، ما قاؿ الك أيضً وكذ
يف الصدقة بُت  -تبارؾ وتعاىل-قولو  ،وفيو نزاع مشهور وأشهر مثاؿ لو ،فهو نادر ،وأما النسخ إىل غَت بدؿ

ُموا بَ ْيَن يَ يدي النجوى:  َدْي َنْجَواُكْم َصَدقَاٍت فَِإْذ َلْم تَ ْفَعُلوا َوتَاَب اللَُّو َعَلْيُكْم فََأِقيُموا }َأَأْشَفْقُتْم َأْن تُ َقدِّ
 . [ٖٔ]اجملادلة: الصَََّّلَة{

 ،لكن ألف ىذا ىو أشهر مثاؿ لصدقة بُت يدي النجوى إىل ال شيء، كبن ال نريد اػبالؼ ىنا،فنسخت ا
 .وأوضح مثاؿ
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الصدقة بقيت  : النسخ البدؿ موجود،يقولوف -رضبو اهلل-ابن تيميو ف عليو كشيخ اإلسالـ واؼبخالفوف يعًتضو 
 .رضبو اهلل-، وبو تقوؿ ابن القيم ومل ترفع بالكلية ،مستحبة

}نَْأِت فقاؿ: ألف اهلل وعد،  ؛يقولوف: ال ديكن أف يكوف نسخ إىل غَت بدؿ ،فشيخ اإلسالـ وابن القيم وطائفة
َها َأْو ِمْثِلَها{ بُت ىؤالء ألف حقيقة اػبالؼ  ؛واهلل تعاىل أعلم ،اويبقى اػبالؼ صوريً  [،ٙٓٔقرة:]الب ِبَخْيٍر ِمن ْ

اهلل  :يقولوف ،ف النسخ يكوف إىل غَت بدؿ مثاًل : إفالذين يقولوف ،اغبكم بعد النسخ ىو يف تسمية ىذا الشيء،
 إجياب شيء آخر معو،من غَت  اقلهم إىل كوف ذلك مباحً فن ،ومل يًتكهم مهاًل  ،نقلهم إىل التخفيف -عز وجل-

رجعت إىل اغبكم األصلي قبل ذلك، قبل وجوب الصدقة بُت يدي  -صلى اهلل عليو وسلم-فمناجاة النيب 
 ، من غَت اشًتاط.اباحً فكاف ذلك م ،النجوى

فابن  البدؿ، فاستووا هبذه الطريقة مع من يقولوف ال بد من ،ومل يبق اؼبكلفوف مهاًل  ،فرجع اغبكم إىل ما كاف عليو
اهلل مل يًتكهم  ،وأولئك يقولوف نعم بال حكم، : اهلل مل يًتكهم مهاًل يقوؿ ومن يشًتطوف البدؿ، -رضبو اهلل-القيم 

فهو خالؼ  ،واهلل تعاىل أعلم ،فيبقى أنو ال يًتتب عليها عمل ،فرجع اغبكم إىل األصل قبل النسخ، مهاًل 
 لفظي.

  إلى ثَّلثة أقسام:وينقسم باعتبار القدر الذي يقع عليو النسخ 
إذا زنيا فارصبومها البتة  )والشيخ والشيخة) :مثل آية الرجم ،مع بقاء اغبكم ،نسخ تالوة فقطالقسم األول: 

فهذا نسخ اللفظ  ،مل ينسخ اوبقي اغبكم ثابتً  ،كانت آية تقرأ فنسخ لفظها  (ٖ)((من اهلل واهلل عزيز حكيم نكااًل 
 فقط. 

}ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يَ ْغِلُبوا  :آية اؼبصابرة :مثل ،مع بقاء اللفظنسخ اغبكم فقط القسم الثاني: 
 وبقي لفظها.  ،فهذه نسخ حكمها ،[٘ٙ]األنفاؿ:  ِمائَ تَ ْيِن{

نزل في القرآن عشر )) :رضي اهلل عنها– حديث عائشة وىو ما نسخ حكمو ولفظو، مثل القسم الثالث:
فهذه العشر كانت من القرآف، كانت آية يف القرآف  (ٗ)((خمس معلومات اأيضً رضعات معلومات، ثم نزل 

 . ؿ عليها فنسخ اللفظ ونسخ اغبكمتد
 ديكن أف قبملها بقسمُت كبَتين: ، وينقسم بالنظر إلى دليلة إلى أقسام متعددة

                                 
(، ٖٗٔ/ٖ٘(، وأضبد )ٕٔٔٚ(، رقم: )ٛٓٗ/ٙأخرجو النسائي يف السنن الكربى، كتاب الرجم، نسخ اعبلد عن الثيب ) (ٖ)

 (.  ٛٙٓٛ(، رقم: )ٓٓٗ/ٗ(، واغباكم يف اؼبستدرؾ )ٜٕٗٗ(، رقم: )ٕٗٚ/ٓٔ(، وابن حباف )ٕٕٚٓٔرقم: )
 (.ٕ٘ٗٔقم: )(، ر ٘ٚٓٔ/ٕالتحرًن خبمس رضعات )باب:  أخرجو مسلم، كتاب الرضاع، (ٗ)
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 ، وقسم ـبتلف فيو.قسم متفق عليو
الواحد للعشرة مصابرة  مثل: ،مثل: نسخ قرآف بقرآف ،ىذا باالتفاؽ ، نسخ قرآف بقرآف،فالقسم اؼبتفق عليو

 ذا نسخ قرآف بقرآف ىذا متفق عليو.ى دبصابرتو الثنُت،
 .ىذا متفق عليو ،نسخ السنة اؼبتواترة واألحادية دبتواتر السنة

 ، وكاف مستند خربىم اغبس.اؼبتواتر: ما رواه صبع عن صبع يستحيل تواطؤىم على الكذبو 
عن صبع يف كل طبقة من طبقات اإلسناد، واآلحاد ما مل يبلغ درجة التواتر كالذي يرويو واحد ىذا اؼبتواتر، صبع 

 .ىذا معٌت اؼبتواتر واآلحاد ما مل يبلغ حد التواتر، ،و ثالثةأو يف إسناده يف الطبقة اثناف أ ،عن واحد
 ىذا متفق عليو.  ،حادية باؼبتواترفنسخ السنة اؼبتواترة واآل

ألف موضوعنا بالنسخ يف القرآف ال شأف  ؛حتاج أمثلة، وال أالسنة باآلحاد متفق عليو أنو جائزونسخ اآلحاد من 
 لنا بنسخ السنة بالسنة. 

 ؟ تنسخ القرآف أـ الفنسخ القرآف بالسنة، السنة ىل  :أما اؼبختلف فيو
  وىل وقع نسخ القرآف بالسنة؟ أنا ال أعرؼ مثااًل  ،فيو خالؼ مشهور، واألقرب أنو ال مانع منو

ً
من  اساؼب

 حسب علمي.  ،ال يوجد ،يسلم من اؼبعارضة القوية مثاؿلكن ما عندنا  ،معارضة قوية، ىو ال مانع منو
وىي أف األمر بقي على  ،عشر رضعات كانت بالقرآف، نسخ بالسنة اليت يوردىا من يقوؿ بو:ومن األمثلة 

فيها عشر رضعات  اليتمث نسخ ىذا القرآف؛ ألف اآلية  ،نقوؿ ؽبم: يف الواقع أنو نسخ بقرآف ،فرفع ذلك ،طبس
مث نسخ لفظ اآلية اليت تقوؿ أف طبس رضعات حيرمن مع  ،حيرمن نسخت بآية أخرى أف طبس رضعات حيرمن

 فالواقع أنو نسخ لقرآف بقرآف.  ،بقاء حكمها
}ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم  :عز وجػل-يقوؿ اهلل  ،آية الوصية :ديثلوف ؽبا اؼبشهورة اليتومن أمثلتو 

ًرا اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواأْلَقْ َربِيَن بِاْلَمْعُروِف{ صلى اهلل عليو -مع أف النيب  [،ٓٛٔ]البقرة:  اْلَمْوُت ِإْن تَ َرَك َخي ْ
ألف ىذا يف الوالدين  اآلية ما ىي منسوخة؛ : أصاًل فبعض العلماء يقولوف (٘)((لوارثَل وصية ))يقوؿ:  -وسلم

فلالبن أف يوصي لو، قد يقوؿ قائل: كيف يوصي  ،كاألب القاتل  ،واألقربُت الذين قاـ هبم مانع من موانع اإلرث
 ،ديوت ألبيومث أوصى قبل أف  ،يوصي بعد موتو؟ نقوؿ: ال، إذا ضربو ضربة قاتلة يف مقتل ، وىو قتلو، ماتلو

                                 
(، والًتمذي، أبواب الوصايا ٕٓٚٛ(، رقم: )ٗٔٔ/ٖما جاء يف الوصية للوارث )باب:  أخرجو أبو داود، كتاب الصيد،( ٘)

(، والنسائي،  كتاب الوصايا، ٕٕٔٔ(، رقم: )ٖٗٗ/ٗما جاء ال وصية لوارث )باب:  عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم،
 (.ٖٔٗٙ(، رقم: )ٕٚٗ/ٙ)باب: إبطاؿ الوصية للوارث 
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 .فيما ال يزيد على الثلث ،فإنو ينفذ
والولد  افاألب إذا كاف كافرً  ،فهو ال يرث؛ ألنو ال يتوارث أىل ملتُت شىت ،أو يكوف األب على غَت دين الولد

 فلالبن أف يوصي ألبيو؛ ألنو ال يرثو.  ،امسلمً 
 .دبنسوخة ليستاآلية  أصاًل  :فبعض العلماء يقولوف

نسخها  وبعضهم يقوؿ: ( )َل وصية لوارث() :بعضهم يقوؿ: نسخها اغبديث ،إهنا منسوخة :والذين يقولوف
 .وخالؼ كثَت [ٔٔ]النساء: }يُوِصيُكُم اللَُّو ِفي َأْوََلدُِكْم ِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُنْ ثَ يَ ْيِن{ :آيات اؼبواريث
أـ  ىل ىي منسوخة ،ألنك إذا نظرت إىل ربقيق القوؿ يف اآلية اؼبعينة ال يًتتب عليو شيء؛ :نهائيةويف النتيجة ال

 .منسوخة إف الذي نسخ إذا كانت آية الوصية مثاًل  :إذا قلنا ال؟
 . (ٙ)يقوؿ: نسخها آيات اؼبواريث ،لشافعيا

 . (ٚ)نسختها اليتشيخ اإلسالـ وابن القيم، آيات اؼبواريث ىي  ويقوؿ
وأنو ال جيوز أف  ،النتيجة النهائية ما ىي؟ أهنا منسوخة (()َل وصية لوارث) :واآلخر يقوؿ: نسخها اغبديث

فاحملصلة من الناحية العملية واحدة، لكن فقط بقي  ،نسختها أو األخػرى اليتقلنا ىذه  يوصي لوارث سواء
 اػبالؼ يف تعيُت الذي نسخها. 

وليس من شأننا  ،والذين يقولوف بأنو جائز ىم اعبمهور، والذين منعوا منو أئمة كبار ،فهذا نسخ القرآف بالسنة
 .، مث اعبواب عنها وسرد األدلةحجج ىؤالء، و وبالتايل ال أذكر حجج ىؤالء اػبالؼ، ىنا أف نذكر

 نسخ السنة بالقرآن:
كيف ينسخها   فهل ينسخها؟، ة للقرآفالسنة موضحالسنة بالقرآف،  نسخ :وعندنا من الصور اؼبختلف فيها

 وىػي موضحة لو؟ 
 .أىل العلم وإف خالف فيو بعض ،نقوؿ: ال مانع من ذلك

}فَ َولِّ  :مث جاء الناسخ ،بالسنةأمروا بو أوال التوجو إىل بيت اؼبقدس  فمن ذلك: نقوؿ: نعم وقع، ىل وقع؟
 [.ٗٗٔ]البقرة: َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم{

 .الكن يكفينا ىذا اؼبثاؿ الواضح جدً  ،ربتاج إىل ورشة ،يف أمثلة أخرى فيها خالؼ ،للسنة ااسخً فصار القرآف ن
 نسخ اآلحاد للمتواتر:

                                 
 (.ٜٖٛ/٘ٔاجملموع شرح اؼبهذب ) (ٙ)
 (.ٖٖ/ٕ(، مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة )ٜٛٔ/ٚٔؾبموع الفتاوى ) (ٚ)
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 أـ ال؟وىػي ىل اآلحاد ينسخ اؼبتواتر  اكثَتً   اىنا مسألة خيتلفوف فيهػا أيضً 
 وأما االستدالؿ ؽبذا فال ؾباؿ لو ىنا.  ،العربة بالصحة والثبوت ،أقوؿ: الراجح أنو ينسخ اؼبتواتر
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 أقسام النسخ بالنظر إلى الحكم التكليفي:
ديكن قبعل ؽبا  :ونػهي، يعٍت وىي: أف خطاب التكليف أمر ،النسخ بعد ذلك انتقل إىل صورة أخرى من أقساـ

 النسخ بالنظر إىل اغبكم التكليفي.نقوؿ: أقساـ  ،عنواف
، واجب، واؼبندوب، واؼبباح، واؼبكروه،اغبكم التكليفي طبسة أقساـ: ال ىذه طبسة أقساـ، وبعضهم جيعلها  واحملـر

 وال منهي عنو.  ،ال مأمور بػو ،ألنو مستوى الطرفُت ؛وجيعلوف اؼبباح تكملو للقسمة ،أربعة
وإما أف يكوف  ،وىو الواجب ،اطلب الفعل إما لزومً  ،أو طلب الًتؾ ،فخطاب الشارع يكوف إما بطلب الفعل

فهو الكراىة فهذه أربعة  ،، وإما من غَت إلزاـوىو اغبراـ اإما إلزامً من غَت إلزاـ فهو مستحب، وطلب الًتؾ 
 أقساـ. 

ويقاؿ  ،واألحسن أف يفرؽ يف ىذا ،فبعضهم يلحقهم بو تكملة للقسمة ،باقي مستوى الطرفُت وىو اؼبباح
فاإلباحة الشرعية داخلو يف أقساـ اغبكم التكليفي،  ،أصليةوإباحة  ،إباحة الشرعية اإلباحة على قسمُت:

 دعوا ىذا ال شأف لكم بو يف موضع النسخ.  ،واإلباحة األصلية خارجة عنو
، نػهي الـز ونػهي غَت وأمٌر غَت ال ،وكل واحد على قسمُت أمٌر الـز ،اأو هنيً  اخطاب الشارع إما أف يكوف أمرً  ـز

.  الـز
مثل:  ،فيمكن أف يتحوؿ من الوجوب إىل التحرًن :يقع فيو النسخ على ثالث صور ـعلى سبيل اإللزااألمر ف

 حىت ،أصلي إىل بيت اؼبقدس : أريدوقاؿ ،شخصلو جاء ف، واجب حكمو يف السابق:استقباؿ بيت اؼبقدس، 
 .فانتقل اغبكم من الوجوب إىل التحرًن ،ىذا حراـب القبلتُت، مل جيز لو ذلك، و أكوف من أصحا

 :مثل ،وإما أف ينقل إىل االستحباب ،األمر الالـز يكوف نسخة على ثالثة أوجو: إما على سبيل التحرًنفإذا 
 .امث نسخ ذلك فصار مستحبً  ،اكاف واجبً   ،الوضوء لكل صالة

مث بعد ذلك  ،تو النارمس ايتوضأ اإلنساف إذا أكل شيئً  : كاف جيب أف، مثلأو ينسخ من الوجوب إىل اإلباحة
، خبالؼ الوضوء لكل ت النار أف يتوضأفبا مس اتحب لإلنساف إف أكل شيئً نو يس، وال يقاؿ إااحً صار ذلك مب

 صالة.
ال نقوؿ لو يستحب أف تتوضأ، لكن لو قاؿ مستو النار،  امث أكل شيئً  ،اآلف لو واحد توضأ لصالة العشاء :يعٍت

 .ىذا مباح :، مرة أخرى، نقوؿأجدد الوضوء ،مرة ثانية أريد أف أتوضأ
إىل الوجوب،  :يكوف نسخو على ثالثة أوجو ايضً فهذا أ، ، وىو اؼبستحبغَت الـز اأما ما أمر بو الشارع أمرً 

ٌر َلُكْم{ اصـو رمضاف كاف مستحبً  :مثل }َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُو ِفْديٌَة طََعاُم  [،ٗٛٔ]البقرة: }َوَأْن َتُصوُموا َخي ْ
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، فنسخ من االستحباب إىل الوجوب ، مثواألفضل لو أف يصـو ،انساف ـبَتً فكاف اإل [،ٗٛٔ]البقرة: ِمْسِكيٍن{
 لكل مستطيع. اواجبً  افصار الزمً 

عن اؼبشركُت والصفح  كاف يف السابق يستحب العفو  ،ديكن أف ديثل لو ينسخ من االستحباب إىل التحرًن،وقد 
رفنا أف الراجح لكن ع أو قتاؽبم بعبارة أدؽ،ب ىو قتلهم، ألنو نسخ فصار الواج ؛امث صار ذلك حرامً  واؼبساؿبة،

 أف ىذا مل ينسخ.
  لو أمثلة فيها إشكاؿ. وىذا يذكروف ينسخ من االستحباب إىل اإلباحة،أو 

غبـو اغبمر األىلية كانت مباحة،  مثل: ، فبكن  ينسخ إلػى التحرًن،نقوؿ: نعم اؼبباح ىل يدخلو النسخ؟
 وحرمت عاـ خيرب.

اإلباحة األصلية : أف اإلباحة األصلية واإلباحة الشرعية، والفرؽ بُت إباحة أصليةمر األىلية ونوع إباحة غبـو اغب
إباحة  وأما اإلباحة الشرعية فتكوف بإذف الشارع خبصوصها مثل ،البقاء على حكم األصل مل يتعرض ؽبا الشارع

 .(ٛ)صلى اهلل عليو وسلم-أكل بُت يدي النيب  ، فقدشرعية، فإباحتو الضبأكل 
 .(ٜ)))َل، ولكنو لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافو((سئل أحراـ ىو؟ و 

 فإباحة الضب إباحة شرعية.
 .فلما حرمت ىل يقاؿ لو نسخ؟ اعبواب: نعم ،إباحة اغبمر األىلية قبل أف ربـر إباحة أصلية

 ،أذف هبا عاـ أوطاس مث حرمت، مث -صلى اهلل عليو وسلم-كانت مباحة بإذف النيب   ،اإلباحة الشرعية مثل اؼبتعة
 .إنو نسخ :مث نسخت، ماذا يقاؿ فيو؟ يقاؿ ،اثانيً ، و فاإلذف هبا أواًل  ،مث حرمت

 فاغباصل أف اؼبباح يتصور نسخو إىل التحرًن.
أوؿ ما فرض الصياـ كاف  ن أف ينسخ إىل اإلباحة، مثل:فيمكهو إما أف يكوف على سبيل اإللزاـ، وأما اؼبنهي ف

َلَة الصَِّياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم ُىنَّ لَِباٌس َلُكْم  :مث أبيح ذلك ،حيـر اؼبباشرة للنساء ليلة الصياـ }ُأِحلَّ َلُكْم لَي ْ
}  [.ٚٛٔ]البقرة: َوَأنْ ُتْم لَِباٌس َلُهنَّ

بشرط  ،و أف يأكل ويشرب إىل الفجرول ،كذلك األكل والشرب، كاف يف أوؿ فرض الصـو أف اإلنساف يفطر

                                 
 (.ٕ٘ٚ٘(، رقم: )٘٘ٔ/ٖقبوؿ اؽبدية )باب:  أخرجو البخاري، كتاب اؽببة وفضلها والتحريض عليها،( ٛ)
ال يأكل حىت يسمى لو، فيعلم ما ىو  -صلى اهلل عليو وسلم-ما كاف النيب باب:  طعمة،أخرجو البخاري، كتاب األ( ٜ)
(، رقم: ٖٗ٘ٔ/ٖإباحة الضب )باب:  (، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من اغبيواف،ٜٖٔ٘(، رقم: )ٔٚ/ٚ)
(ٜٔٗٙ.) 
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ليس لو أف يأكل أو يشرب إال بعد غياب  ،إذا ناـ بعد غياب الشمس ،فإذا ناـ حىت لو مل يفطر ،أال يناـ
}وَُكُلوا َواْشَربُوا َحتَّى يَ َتبَ يََّن َلُكُم اْلَخْيُط  :فنسخ ذلك ،ىكذا كاف يف أوؿ األمر ،الشمس من اليـو الثاين

وا الصَِّياَم ِإَلى اللَّْيِل{ اأْلَبْ َيُض ِمنَ  فصار األكل والشرب بعد  [،ٚٛٔ]البقرة: اْلَخْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ثُمَّ َأتِمُّ
 .امباحً  اأف كاف حرامً 

 وقد ينسخ من التحرًن إىل الكراىة. 
 ،أو شرط العبادة :يعٍت ،عكسها ل النسخ؟ وكذا نسخ بعض العبادة،ىل تعد من قبي ،مسألة الزيادة على النص

 ىل يعد من العبادة أو ال؟ 
 دعوىا. ، وفيها تفصيل،وربتاج إىل شيء من الًتكيز ،ىذه مسألة لعلي أتركها، مسألة دقيقة

 ىي أف النسخ قد يلتبس مع التخصيص.و  ،وكبتاج إليها ،بعد ذلك أنتقل إىل مسألة مفيدة
ىذا عاـ كل }َواْلُمطَلََّقاُت{  :عز وجل-اهلل  بدليل، مثل قوؿ إفراد العاـالتخصيص ىو إخراج بعض أليس 
 .[ٕٕٛ]البقرة: }يَ تَ َربَّْصَن بِأَنْ ُفِسِهنَّ َثََّلثََة قُ ُروٍء{ ،مطلقة

{ويقوؿ يف موضع آخر:  فاغبامل ال تًتبص ثالثة  [،ٗ]الطالؽ: }َوُأوََلُت اأْلَْحَماِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ
 :فصار قولو ،وىو اغبامل ،ىذا من قبيل التخصيص، أخرجنا أحد أفراد العاـوإمنا عتدىا وضع اغبمل، و ، قروء

 .صبيع أنواع اؼبطلقات إال اغبامل ،يشمل كل مطلقة}َواْلُمطَلََّقاُت{ تعاىل: 
ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرتَ ْبُتْم َفعِ ىكذا يف قولو: و  ِئي َلْم }َوالَّلَّ تُ ُهنَّ َثََّلثَُة َأْشُهٍر َوالَّلَّ دَّ

 [.ٗ]الطالؽ:َيِحْضَن{ 
ىي ما ربيض، واآليسة اؼبرأة الكبَتة  ،ما اغبكم؟ نقوؿ: اجلسي ثالثة قروءمل ربض بعد إذا طلقت  اليتالصغَتة 

لََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن }َواْلُمطَ ألف اهلل يقوؿ:  ؛نقوؿ ؽبا: اجلسي ثالثة قروء ،طلقها زوجها ،انقطع حيضها اليت
 .فهذا عاـ، ىي ما ربيض [،ٕٕٛ]البقرة: بِأَنْ ُفِسِهنَّ َثََّلثََة قُ ُروٍء{

ِئي َلْم يَ  تُ ُهنَّ َثََّلثَُة َأْشُهٍر َوالَّلَّ ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرتَ ْبُتْم َفِعدَّ [، ٗ]الطالؽ:ِحْضَن{ }َوالَّلَّ
 .مع النسخ؛ ألف النسخ رفع جزء العبادة افصار التخصيص ملتبسً  ،لبعض العاـ فهذا زبصيص، إخراج

ىو رفع بعض ؟ وكذلك عكسو، و االزيادة على النص ىل يعد نسخً  :عديتها قبل قليل، قلنا اليتاؼبسألة  وىذه
 أو ال؟  اد نسخً ىل يع ،أو شرط العبادة ،أو جزء العبادة ،العبادة

؛ فهذا ال يلتبس معو التخصيص ،وأعٍت بالنسخ ليس رفع أصل العبادة ،خصيصد يلتبس مع التفاآلف النسخ ق
خيرج طبسة باؼبائة، عشرة باؼبائة،  ،إمنا التخصيص يكوف طبسة باؼبائةو  ،تخصيص ال يكوف من مائة باؼبائةألف ال
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حضر  ،ما ديكن ىذا ،ذىبوا كلكم إال كلكم: اؽبمؿ لكن ما يقو  ،طبسة عشر، عشرين باؼبائة، ثالثُت باؼبائة
 .إال عشرةتقوؿ: حضر عشرة  ما ديكن ،االضيوؼ إال زيدً 

 قد يلتبس مع التخصيص.  ،هذا النوع من النسخف
 الفرق بين النسخ والتخصيص:

راد أف ىذه األف إمنا ىو بياف ،فهو ليس برفع النسخ رفع للحكم الشرعي بدليل شرعي، وأما التخصيص :أوًَل 
  .غَت داخلة أصاًل 

فهذه  ،العاـ إذا أخرج منو بعض األفراد ، وليس برفع،التخصيص حقيقتو قصر للعاـ على بعض أفراده :اثانيً 
}َواْلُمطَلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن  :عز وجل-اهلل فقوؿ  لعاـ ىي ليست مرادًة للمتكلم،األفراد اليت أخرجناىا من ا

 ىذا عاـ. [،ٕٕٛ]البقرة: بِأَنْ ُفِسِهنَّ َثََّلثََة قُ ُروٍء{
{ويقوؿ: يف موضع آخر:   [.ٗ]الطالؽ: }َوُأوََلُت اأْلَْحَماِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ

 }َواْلُمطَلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن بَِأنْ ُفِسِهنَّ َثََّلثََة قُ ُروٍء{أخرج اآلف بعض أفراد العاـ أليس كذلك؟ فهل حينما قاؿ: 
؟ مل أو أهنا مل تدخل أصاًل  اآلية الثانية؟ إىل أف أتت اؿ اغبوامل أيضً ىل كاف يقصد إدخا[، ٕٕٛ]البقرة:
 تدخل.

 ادخل معهم يف الظاىر زيد، لكن ؼبا قلت: إال زيدً  ،اوىذا أوضح يف االستثناء، تقوؿ: جاء الرجاؿ إال زيدً 
 أخرجتو.

 . مث رفع بعد ذلك ،أما ما خرج بالنسخ فهو مراد، و افما خرج بالتخصيص مل يكن مرادً 
، فيخرج منو بعض األفراد ،التخصيص يرد على شيء عاـ، ال يرد على األمر ؼبأمور واحدأف التخصيص  :اثالثً 

 ،مأمور ألمر واحد ،اأعتق رقبة، أكـر زيدً  ،ىذا مأمور بشيء واحد، ما يف عاـ ىنا لكن لو أنو قاؿ: أعتق رقبة،
ن أف ينسخ لكن ديك ،ال اعبواب: ؟إال بعضو اأكـر زيدً  ازيدً  إال افهل ىذا ديكن أف خيصص؟ تقوؿ: أكـر زيدً 

 . اال تكـر زيدً  ، مث تقوؿ:اىذا، تقوؿ: أكـر زيدً 
 .فالتخصيص ال يرد يف مثل ىذه الصورة، أما النسخ فبكن أف يرفع ىذا اغبكم

 .ما أخرجت اليتوأما التخصيص فيكوف النص العاـ حجة يف باقي األفراد  النسخ يبطل حجية اؼبنسوخ،: ارابعً 
وىو  ،عاـ أخرجنا فيو بعض األفراد[، ٕٕٛ]البقرة: }َواْلُمطَلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن بِأَنْ ُفِسِهنَّ َثََّلثََة قُ ُروٍء{ فقولو:

 ، والبنت الصغَتة اليت ما حاضت واليائسة.أوالت األضباؿ
}يَ تَ َربَّْصَن بِأَنْ ُفِسِهنَّ َثََّلثََة ا: ، نقوؿ ؽبمطلقة جاءت من ىذه األصناؼ الثالثة جاءتوباقي أفراد العمـو كل ما 
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 .قُ ُروٍء{
لبعض األفراد فالباقي يف  اارتفع وال حيتج بو، إال إذا كاف رافعً أما النسخ ض األفراد، التخصيص: ىو إخراج لبعف

 .مل ينسخ يكوف حجو ما بقي فيو النسخ الذي
، ىذا أو القرآف ال ينسخ السنة ،أو أف السنة ال تنسخ القرآف قوؿ أف اآلحاد ال ينسخ اؼبتواتر،على ال :اخامسً 

وىو  ،دينعوف من ىذا ال دينعوف منو يف التخصيص، يقولوف: التخصيص بياف غَت وارد يف التخصيص، الذين
والقرآف خيصص  القرآف،فيقوؿ: ال مانع أف السنة زبصص  ، أما النسخ فهو رفع، وحيتاج إىل شروط ثقيلة،أسهل
  عند من دينعوف يف ذلك. ما فيو مانع واآلحاد خيصص اؼبتواتر،، السنة

}َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ثُمَّ َلْم يَْأتُوا : يقوؿ -عز وجل-اهلل . التخصيص ال يشًتط فيو الًتاخي: اسادسً 
َشَهاَدًة َأبًَدا َوُأولَِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوَن * ِإَلَّ الَِّذيَن تَابُوا بَِأْربَ َعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُىْم ثََمانِيَن َجْلَدًة َوََل تَ ْقبَ ُلوا َلُهْم 

 .بالنص وجاء متصاًل  ،فهذا زبصيص باالستثناء[. ٘،ٗ]النور: ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا فَِإنَّ اللََّو َغُفوٌر َرِحيٌم{
[، ٜٚ]آؿ عمراف: }َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِو َسِبيًَّل{ مث قاؿ:كل الناس، { َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيتِ  }َوِللَّوِ : وكذلك

 سخ ال بد فيو من الًتاخي.لكن النوأخرج غَت اؼبستطيع،  ،فخصهم لذلك ،فصار على اؼبستطيعُت
وأعطانا خرب من  ،لو جاء إنسافف، التخصيص يدخل يف األخبار، والنسخ ال يدخل يف األخبار احملضة :اسابعً 

من اؼبوت بأعجوبة.  ، مث يقوؿ: فالف قبامث بعد مدة كاف يتكلم عن قضية ىلك آؿ فالف،، وقاؿ: األخبار
هو مل فهو زبصيص للعاـ السابق، ف ،وىذا يدؿ على أنو مل يهلك ،فماذا نقوؿ يف اعبمع بينهما؟ نقوؿ: ىلكوا

 وىذا كثَت.  يقصده فخرج بكالمو اآلخر،
}تَُدمُِّر ُكلَّ َشْيٍء بَِأْمِر رَب َِّها : ايقوؿ عن الريح اليت دمرت عادً  -جلعز و -فاػبرب ديكن أف خيصص، اهلل 

 [.ٕ٘]األحقاؼ: فََأْصَبُحوا ََل يُ َرى ِإَلَّ َمَساِكنُ ُهْم{
لكن النسخ ال  يص للخرب،فخصص اؼبساكن مل تدمرىا الريح، فهذا زبص}فََأْصَبُحوا ََل يُ َرى ِإَلَّ َمَساِكنُ ُهْم{، 

 ، والتخصيص يدخلها.لنسخ ال يتطرؽ األخبار احملضةيرد على اػبرب ا
مث  ،أما التخصيص إذا عمل اؼبكلفوف بالعاـ ، فإذا جاء النسخ رفعو،أف اؼبنسوخ قبل ورود النسخ يعمل بو :اثامنً 

 ، فالواقع أنو نسخ.جاء التخصيص بعد ذلك
فإذا عمل بو  ،وؿ التشريعفقضية العمل يف باب زبصيص العمـو غَت وارده قبل ورود اؼبخصص يف وقت نز 

 لعبادة اليت تركت الكالـ عليها.أو بعض ا ،فهذه مسألة رفع جزء العبادة ،مث جاء دليل خيصص ،اؼبكلفوف
 فهذه شبانية فروؽ بُت النسخ والتخصيص فال يلتبس بعد ذلك.
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  علو اإلكثار من دعاوى النسخ:
يف التفسَت مشحونة بدعاوى النسخ فما السبب؟ عندنا ؾبلدات اظبها الناسخ واؼبنسوخ مليئة، وعندنا كتب 

 نقوؿ: ىذا لو أسباب ديكن أف قبملها يف ستة:
مثل ما قلنا لكم يف آية العفو والصفح،  ،مث زاؿ السبب أف ىذا من قبيل النسخ ،توىم أف ما شرع لسبب :أوَل

 .آية" ٕٗٔ" ، عددىا:قليلالوما ىي ب  ،آية العفو مع آية السيف
أف ىذا من قبيل النسخ، بينما ىي أحكاـ شرعت ابتداًء  أف إبطاؿ اإلسالـ ؼبا كاف عليو األمر أواًل الظن ب :اثانيً 

 فليس ىذا من قبيل النسخ كما عرفتم من قبل.
 االشتباه بُت التخصيص والنسخ. :اثالثً 

عن ىذه  اوقلنا لكم أف السلف يعربوف كثَتً  ،وبياف اجململ ،االشتباه بُت البياف والنسخ، تقيد اؼبطلق :ارابعً 
 األشياء بالنسخ.

والواقع أنو ديكن اعبمع بينهما يف كثَت  ،ال ديكن اعبمع بينهما ،توىم وجود تعارض حقيقي بُت نصُت :اخامسً 
 من اغباالت. 

 ىذين ارض إال صبعت لك بُتوؽبذا كاف ابن خزدية يقوؿ: ال تأتيٍت بنص يف كتاب أو سنة تدعي فيو التع
 النصُت.

 وليس األمر كذلك. ،فيحكم أف ىذه اغبالة ىي من قبيل النسخ ،فأحيانا العامل يستشكل اعبمع بُت نصُت
 سلف على غَت ؿبملها يف ىذا الباب.وىو ضبل ألفاظ ال :اسادسً 

 انتهينا من موضوع النسخ. 
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 األحرف والقراءات:
وشيء من الًتكيز،  ،وىذا حيتاج إىل شيء من االنتباه ،والقراءاتننتقل بعد ذلك إىل موضوع آخر وىو األحرؼ 

 ذا اؼبوضوع سنتحدث عن نقاط ؿبددة:يف ى
 .: معنى األحرفأوًَل 

 ، ما معٌت األحرؼ؟: القرآف نزؿ على سبعة أحرؼنقوؿ
 .حدىا وطرفها :ما ىو حرفها؟ يعٍت رؼ يف اللغة يطلق على اغبد، فما ىو حرؼ ىذا اؼبكتب، ىذه الطاولة،اغب

 : طرفو الذي يقطع بو، ىذا ىو حد السيف، ومنو اغبد الذي ىو الوجو.يعٍت ،حد السيف
على وجو واحد، يعٍت إف كانت األمور يف  :يعٍت[، ٔٔ]اغبج: }َوِمَن النَّاِس َمْن يَ ْعُبُد اللََّو َعَلى َحْرٍف{تقوؿ: 

عز -ولردبا ال حيمد اهلل  ،اوقاعدً  ايلهج حبمد اهلل قائمً ، واػبَت والرغد والنعمة فهو سباـ صاغبو يف حاؿ السراء
فهو  غَت صاغبو نكص على عقبيو،، وإذا جاءت األمور يف لكن أموره ما عليها إشكاؿ، يصلي وطيب -وجل
 ىذا على بعض اؼبعاين اليت ذكرت يف ىذه اآلية. ، ووجو واحد،على حرؼ وحد -عز وجل-اهلل  يعبد

 ، ما معٌت نزوؿ القرآف على سبعة أحرؼ؟ اففيو معاف كثَتة جدً أما اغبرؼ يف االصطالح، 
 .، وفيها أقواؿ قوية، وكثَت من ىذه األقواؿ أقواؿ ساقطة بعيدة(ٓٔ)فيو أربعُت قواًل  السيوطي يف اإلتقافسرد 

سبعة أوجو من وجوه التغاير، وىذا قاؿ بو أئمة   :أي ،ؼمعٌت األحر  :والذي أظنو أقرب ىذه األقواؿ: أف يقاؿ
 ؟سيأيت ما اؼبقصود بالتغايرو  كبار،

اؿ بو أبو الفضل الرازي، ومكي ابن وق -رضبو اهلل-ي ن أشهرىم خاسبة اؼبقرئُت ابن اعبزر ىذا قاؿ بو أئمة كبار م
 .وقاؿ بو صباعة كثَتة من احملققُت يصعب حصرىم .أيب طالب

ديكن أف نعرفها  يت الفرؽ بُت األحرؼ والقراءات،كما سيأواؼبراد هبا ىنا: بعض   راءة،جمع قفلقراءات اأما 
 ، أو كيفيتها من زبفيف وتشديد وغَتمها.يف اغبروؼ -القرآف-اختالؼ ألفاظ الوحي ىي  :فنقوؿ

 .(ٔٔ)واختالفها بعزو الناقلة ،داء كلمات القرآفبقولو : ىي علم بكيفيات أ -رضبو اهلل- اعبزريعرفها ابن و 
. ىذا خيالف غَته ائمة القراء مذىبً يذىب بو إماـ من األ ،النطق يف القرآف مذاىب: ىي مذىب من أو يقاؿ

 معٌت القراءات.
 ىي سبعة أوجو من وجوه التغاير. :حرف السبعةاأل

                                 
 (.ٚٚٔ-ٗٙٔ/ٔاإلتقاف يف علـو القرآف )( ٓٔ)
 (.ُٜت، البن اعبزري )ص:منجد اؼبقرئُت ومرشد الطالب (ٔٔ)
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واحد، اثنُت،  والتعيُت،العدد بعة وا األحرؼ السبالذين قالوا هبذا القوؿ حاولوا أف حيدد -اهلل مرضبه- العلماء
 ثالثة، أربعة إىل سبعة.

 ،ويدققوف النظر يف الفروقات بينها ،جلسوا ينظروف يف القراءات اؼبوجودة ،ستقراءجاءوا بذلك عن طريق االو 
 . أخذوه اثانيً  اوإذا وجدوا فرقً  ،ىذا واحد :قالوا ،من الفروقات أخذوه افكلما وجدوا فرقً 

  سبعة أوجو من وجوه التغاير. صبعواوىكذا حىت 
بعد  يعددوامث  ،بينها ويستخرجوا وجوه اؼبغايرة ،اؼبوجودةالقراءات  ثَت فبن قاؿ هبذا القوؿ أف يستقرئحاوؿ ك

إال أبو عمرو  والتعيُتتركو على سبيل اغبصر  اومل أر أحدً  ،عامتهم فعل ذلك ،ذلك سبعة أوجو من وجوه التغاير
وىو أف معٌت األحرؼ ىي سبعة أوجو من  ،فإنو ؼبا ذكر ىذا اؼبعٌت ،كتابة األحرؼ السبعةيف   -رضبو اهلل-الداين 

 . : كذا وكذا وكذا وكذار قاؿ مثلوجوه التغاي
ألف ىذه  يل اغبصر، وىذا فيو إشكاؿ؛فهم يذكروهنا على سب ،أما بقية من رأيت ،ذكر على سبيل التمثيل

وكبن نعرؼ أف بقية األحرؼ الستة  ،الؿ النظر إىل ىذه القراءاتاألوجو اليت يذكروهنا يستنبطوهنا ىم من خ
 فاالستقراء غَت تاـ. ،ا عندنا إال بعض األحرؼ السبعةفم ،اعنه -رضى اهلل عنهم-الصحابة  استعٌت

 ثناف على تعدادىا وتوصيفها، يتفقوف على ثالثة،أف ال يكاد يتفق ا فتجد ،تفاوت استقراء العلماء األمر اآلخر:
 وخيتلفوف يف الباقي .  ااعبميع يذكر ىذه  الثالثة تقريبً 

 يعٍت ،مث إذا نظرت إىل أقواؽبم فإف بعض ىذه األقواؿ ديكن أف ديزج لى األربعة وخيتلفوف يف الباقي،أو يتفقوف ع
 . واحد أف سبزج بينهما شيء اإذا ذكر األوؿ والثاين ديكن أحيانً 

وىو  ،من التحكمألف اغبصر فيو شيء  ؛يل ال على سبيل اغبصرذلك على سبيل التمث األحسن أف نقوؿف
 .وبالتايل يصعب فيو ىذا التحديداستقراء غَت تاـ، 

}َوالَِّذيَن ُىْم أِلََمانَاتِِهْم  :والتأنيث. مثاؿ ،والتذكَت ،واعبمع ،التثنية ،من اإلفراد ،ظباء: مثل اختالؼ األنقوؿ
فيو قراء  َوَعْهِدِىْم رَاُعوَن{ }َوالَِّذيَن ُىْم ألمانتهم :ويف القراءات األخرى [،ٛ]اؼبؤمنوف: َوَعْهِدِىْم رَاُعوَن{

أف االسم الواحد قد  ،فهذا وجو من وجوه التغاير }ألمانتهم{الثانية باإلفراد ويف القراءة  }أِلََمانَاتِِهْم{باعبمع 
 . قرأ على وجهُتفت ،خر يف نفس اآليةيف حرؼ آ اوقد يكوف مفردً  ،ايذكر يف حرؼ ؾبموعً 

]سبأ:  }فَ َقاُلوا رَب ََّنا بَاِعْد بَ ْيَن َأْسَفارِنَا{ :مثالو وأمر، ،ومضارع ،ووجو آخر اختالؼ تصريف األفعاؿ، ماضي
 درى مافما  ،قرب األسفار ملوالبطرىم  ،يطلبوف اهلل أف يباعد بُت أسفارىم [، ىذا فعل طلب "باعد"ٜٔ

 .يسووف بأنفسهم
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 فعل ماضي. بَاَعدَ . فهم جحدوا ىذه النعمة، وأخربوا بضدىا، هذا فعل طليبف
 عَّدَ ب َ }رَب َُّنا  :ويف القراءة الثالثة، على سبيل اإلخبار، "َربػَُّنا"بضم  ،بَ ْيَن َأْسَفارِنَا{ دَ اعَ ا بَ نَ ب ُّ رَ }ويف القراءة األخرى 

  .بَ ْيَن َأْسَفارِنَا{
 ثَت.كأهنم يقولوف بينها بعد ك  ،فيها تشديد وزيادة اؼببٌت لزيادة اؼبعٌت ؟ بّعد بَاَعدَ الفرؽ بُت بّعد  ما

 [،٘ٔ]الربوج: }ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيُد{ :يقوؿ -عز وجل-اهلل  كقوؿ،  ومن ىذه األوجو اختالؼ وجوه األعراب
، إىل اهلل ، اجمليد تكوف عائدة}ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيُد{ ،مرفوعة ذو }ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيِد{: ويف القراءة الثانية

 .عز وجل-هلل  افصارت وصفً  ،فذو مرفوع ،فالوصف تابع للموصوؼ ،ألهنا جاءت مرفوعة موصوؼ بأنو ؾبيد؛
، ؛ ألنو مضاؼ إليوفالعرش ؾبرور }ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيِد{فجاء ذلك يف قراءة أخرى  ،وأما إذا أعدناىا للعرش

 فهذا اختالؼ وجوه اإلعراب. للعرش،ذه القراءة صفة فصار اجمليد هب
ى آَدُم ِمْن رَبِِّو َكِلَماٍت{ ى : ويف القراءة الثانية اؼبتواترة ،والكلمات متلقى ،آدـ متلقي [ٖٚ]البقرة: }فَ تَ َلقَّ }فَ تَ َلقَّ

 .عليو الصالة والسالـ-فالكلمات ىي اليت تلقت آدـ  ، آَدَم ِمْن رَبِِّو َكِلَماٌت{
-نزلو عن نبيو ، وأيف كالـ اهلل الذي تكلم بو وكلو ،االختالؼ يف النقص والزيادة :التغايروجو رابع من وجود 
 .فهذا وجو وىذا وجو ،ؿكلو يف اؼبنز   ،: ما أحد نقصها وزادىا من البشريعٍت -صلى اهلل عليو وسلم

: [، ويف األخرىٕ٘]البقرة: }َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَنْ َهاُر{ :يقوؿ يف أحد اؼبواضع -جلعز و -اهلل  مثالو:
 يف نفس اآلية. ،}َتْجِري ِمْن تحتها اأْلَنْ َهاُر{

هذا فيو زيادة ف ،(ٕٔ)"والذكر واألنثى"ويف قراءات غَت متواترة:  [،ٖ]الليل: }َوَما َخَلَق الذََّكَر َواأْلُنْ َثى{: وقولو
 . ونقص يف ىذا الوجو

{: ففي اؼبتواتر يف التقدًن والتأخَت، االختالؼ :ووجو آخر ويف غَت  [،ٜٔ]ؽ: }َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت بِاْلَحقِّ
 . (ٖٔ)"وجاءت سكرة اغبق باؼبوت: "اؼبتواتر يف القراءات

}َواْنُظْر ِإَلى اْلِعظَاِم َكْيَف  ، كقولو تعاىل:ت بدؿ كلمة مكاف كلمة :جوه اَلختَّلف في اإلبدالومن الو 
 بالراء. (ٗٔ)"كيف ننشرىا" :ىذا يف اؼبتواتر، ويف غَت اؼبتواتر [،ٜٕ٘]البقرة: نُ ْنِشُزَىا{

                                 
 (.ٕٗٗ/ٛتفسَت البغوي )( ٕٔ)
 (.ٖٙٗ/ٕٕتفسَت الطربي )( ٖٔ)
 (.ٚٚٗ/٘تفسَت الطربي ) (ٗٔ)
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 .(٘ٔ)"منضود وطلع" :يف غَت اؼبتواتر يف اؼبتواتر،[ ٜٕ]الواقعة: }َوطَْلٍح َمْنُضوٍد{
  واإلدغاـ، ،واإلظهار ،والتضخيم ،قيقوالًت  ،بالفتح واإلمالة ،اختالؼ اللهجات واللغات :من وجوه التغايرو 

 .متواترةقراءات  َحِديُث ُموَسى{ أتيك }َوَىلْ : وباإلمالة [،ٜ]طو: َأتَاَك َحِديُث ُموَسى{}َوَىْل : كقولو
َي بَ َنانَُو{: سواء يف االسم أو يف الفعل أو يف اغبرؼ ى قَاِدرِيَن }بَل [ٗ]القيامة: }بَ َلى قَاِدرِيَن َعَلى َأْن ُنَسوِّ

َي بَ َنانَُو{  وىذه اإلمالة موقوفو بقراءة ضبزة .  ،فهذا يف وجو األداء ،ترةباإلمالة فهذه متوا َعَلى َأْن ُنَسوِّ
  لسبعة:رواة حديث األحرف ا

ولو جلسنا نسرد ىذه  ،صّح عنو أحاديث يف أف القرآف أ نزؿ على سبعة أحرؼ -صلى اهلل عليو وسلم-النيب 
 ، لكن ال حاجة إليها لشهرهتا.األحاديث غبتاجت إىل ؾبلس مستقل

 ،وعلي ،وعثماف، عمر منهم: اصحابيً كبو من عشرين  -صلى اهلل عليو وسلم-وىذه األحاديث رواىا عن النيب 
 ،بن العاص ووعمر  ،وابن عباس ،بن حكيم، وىشاـ ومعاذ ،وأبو ىريرة ،وعبد اهلل بن مسعود ،وأيب بن كعب

 ،وظبرة بن جندب وأنس بواسطة أ يب،، وأبو طلحة األنصاري ،وأبو بكرة ،ص رد بن وسليماف ،وعبادة ،وحذيفة
 . (ٙٔ)أيوب وأيب ،وعبد الرضبن بن عوؼ ،وأبو جهيم األنصاري

                                 
 (.ٖٔ/ٛالدر اؼبنثور يف التفسَت باؼبأثور )( ٘ٔ)
 (.ٖٙٔ/ٔ( انظر: اإلتقاف يف علـو القرآف )ٙٔ)
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 :الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف
 .التيسير على األمة أوَل:

))أقرأني جبريل عليو السَّلم على حرف، فراجعتو، فلم أزل أستزيده  :صلى اهلل عليو وسلم-وقد قاؿ النيب 
 فهذا زبفيف. ،(ٚٔ)حتى انتهى إلى سبعة أحرف((فيزيدني 

طيع أف ينطق ال يست ،وقد شاب الواحد منهم على ؽبجة معينة ،وتصور الناس يف ذلك الوقت دبختلف ؽبجاهتم
 .بغَتىا

بنطق الكلمات على  وأردت أف ت صلح لساهنا ،ز اليت اعتادت على عبهة معينةاآلف لو جئت إىل بعض العجائ
باللفظة اليت قالتها أوؿ  وعاشرة ،وىي تعيد مرة ثانية ،اوتردد عليها، كأمنا تلقن صبيً  ،الوجو الفصيح، مل تستطع

 مرّة، ىذا مشاىد.
 افكيف يستطيع اعبميع أف ينطقوا بو نطقً  ؟فتصور أوؿ ما نزؿ القرآف، كيف كانت ؽبجات العرب الفصيحة

بينما يف مكة   ،لكثرة الداخلُت يف اإلسالـ ،ألحرؼ الستة الباقية ما نزلت إال يف اؼبدينةوبالتايل فإف ا ؟اواحدً 
 .فنزؿ القرآف حبرؼ قريش ،وىم أفصح العرب ،بُت قريش -صلى اهلل عليو وسلم-كاف النيب 

وىذا القرآف على  ،احدوهلل اغبمد كل الكتب كانت تنزؿ على حرؼ و ، ىذا من خصائص ىذه األمة: اثانيً 
 سبعة أحرؼ.

]آؿ  {َمَعُو رِب ِّيُّوَن َكِثيرٌ  تل}وََكأَيِّْن ِمْن نَِبيٍّ قُ  :أف ت كثر عندما اؼبعاين يف وجوه ـبتلفة مثاًل  : تنوع المعاني.اثالثً 
اللَِّو َوَما َضُعُفوا }َفَما َوَىُنوا ِلَما َأَصابَ ُهْم ِفي َسِبيِل قتل مصدر ربيوف كثَت ىذه متواترة وقف،  [ٙٗٔعمراف:

، صباعات كثَت ،اتباع كثَت تل نبيهم معو ربيوف كثَت،[ ق  ٙٗٔ]آؿ عمراف: َوَما اْسَتَكانُوا َواللَُّو ُيِحبُّ الصَّاِبرِيَن{
، استمروا على نفس الطريق، وماتوا ادىمأعضما فّت ذلك يف  ،ما ضعفوا لقتل نبيهم فما صنعوا لتقل قيادهتم؟

 .عليو
 }وََكأَيِّْن ِمْن نَِبيٍّ قُتل َمَعُو رِب ِّيُّوَن َكِثيٌر َفَما َوَىُنوا ِلَما َأَصابَ ُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّو{ آخر على الوصل وربمل معٌت

 ،فاألحياء بقوا صامدين ثَتة من اتباع ىذا النيب قتلوا،صباعات ك : من قتل أخواهتم، فمن الذي قتل ؟يعٍت
 .أعضادىمذلك يف  يفتمل  ،ثابتُت

 }وََكأَيِّْن ِمْن نَِبيٍّ قَاَتَل َمَعُو رِب ِّيُّوَن َكِثيٌر َفَما َوَىُنوا ِلَما َأَصابَ ُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّو{: وعلى القراءة األخرى اؼبتواترة
                                 

باب:  (، ومسلم،ٜٜٔٗ(، رقم: )ٗٛٔ/ٙأحرؼ )أنزؿ القرآف على سبعة باب:  أخرجو البخاري، كتاب فضائل القرآف،( ٚٔ)
 (ٜٔٛ(، رقم: )ٔٙ٘/ٔبياف أف القرآف على سبعة أحرؼ وبياف معناه )
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 ، الحظت كيف تغَتت اؼبعاين.وما إىل ذلك ،من اعبراح والقتل واؽبزدية[، ٙٗٔ]آؿ عمراف:
}رَب ََّنا بَ ّعد بَ ْيَن ، ، على سبيل الدعاء[ٜٔ]سبأ: }رَب ََّنا بَاِعْد بَ ْيَن َأْسَفارِنَا{ ،بَ ْيَن َأْسَفارِنَا{}رَب َُّنا بَاَعَد  وقولو:

 .اؼبعاين اختلفت،  َأْسَفارِنَا{
ا َيْجَمُعوَن{ :وقولو تعاىل ٌر ِممَّ أىل  :يعٍت}فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحوا{  [،ٛ٘]يونس: }فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحوا ُىَو َخي ْ

ا َيْجَمُعوَن{ ،اإلدياف ٌر ِممَّ  من األمواؿ. ا جيمعو أىل اإلشراؾخَت فب }ُىَو َخي ْ
وأنزؿ القرآف، وأف  -صلى اهلل عليو وسلم-افرحوا دبا أنعم اهلل عليكم باإلدياف بفضل اهلل وبرضبتو بعث النيب 

 ىداكم ؽبذا الدين.
ا تْجَمُعوَن{}فَِبَذِلَك  :اظبعوا القراءة الثانية ٌر ِممَّ  ألىل اإلدياف، اكن أف يكوف خطابً دي :يعٍت فَ ْليَ ْفَرُحوا ُىَو َخي ْ

ديكن أف يكوف اػبطاب ألىل اإلشراؾ فبذلك معوف يا أىل اإلدياف من الدنيا، و خَت فبا ذب فليفرحوا أىل اإلدياف
 . ف ىو خَت فبا ذبمعوف أيها الكفارفليفرح أىل اإلديا

ا تْجَمُعوَن{ يا أىل اإلدياف}فَِبَذِلَك فَ ْلتْفَرُحوا{  :لقراءة الثالثةا ٌر ِممَّ عاين كيف اؼب ، الحظتمن الدنيا }ُىَو َخي ْ
 كثرت يف ىذه القراءات ؟

بنو الذي ؼبا دعا ربو أف ينجي ا -ـسالالعليو -عن نوح  -عز وجل-آخر يف تكثَت اؼبعاين يف قولو اهلل  خذ مثااًل 
ُر َصاِلٍح{ }ِإنَّوُ  ، قاؿ اهلل لو:غرؽ  ؟ما ىو العمل الغَت صاحل [ٙٗ]ىود: َعَمٌل َغي ْ

كيف تطلب قباة كافر   الدعاء بنجاة ابنك عمل غَت صاحل،، و ىذا السؤاؿ يا نوح يقولوف: كثَت من اؼبفسرين
ُر َصاِلٍح{  .}ِإنَُّو َعَمٌل َغي ْ

ُر َصاِلٍح{ }ِإنَُّو َعِمل :القراءة الثانية  ل غَت صاحل ال يستحق النجاة.م  قد عَ و  ،كيف تسألٍت قباتو  ،أشرؾ، َغي ْ
 رن{هَّ طَ يَ َحتَّى }والقراءة الثانية اؼبتواترة:  [،ٕٕٕ]البقرة: }َوََل تَ ْقَربُوُىنَّ َحتَّى َيْطُهْرَن{ :تكثَت اؼبعاين ومن أمثلة

وىل يكفي ىذا حىت   ،بانقطاع الدـْرَن{ }َحتَّى َيْطهُ  وزيادة اؼببٍت لزيادة اؼبعٌت فػ ،فهذا فيو زيادة ،يتطهرف :يعٍت
رن{وىو االغتساؿ من اغبيض  ،بد من شيء آخر ال ،، اعبواب: اليأتيها زوجها فصار ىذا دليل  ،}َحتَّى َيَطهَّ

 .لزوجها اغبيض حىت يكوف ذلك مباحً على وجوب االغتساؿ من ا
، ؾبرورة }َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم{، منصوبة [ٙ]اؼبائدة: َوَأْيِدَيُكْم{}َفاْغِسُلوا ُوُجوَىُكْم  :ومن األمثلة قولو تعاىل

 .معطوفة على الرأس }َوَأْرُجِلُكْم{الرأس ديسح،  ،حبرؼ الباء
 ؛ديكن أف يكوف فيو إشارة إىل اؼبسح على اػبفُتالرجل تغسل، فعلى قراءة اعبر ىذه  سبسح أـ تغسل؟ فالرجل

، والغسل إذا كانت متجردة اػبفُتو  ، اؼبسح يف حاؿ اعبوربُتاؼبسح ، وإماإما الغسل :ف الرجل ؽبا حالتافأل
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 .عنها
 :أما قراءة ها اؼبسلح على اعبوربُت واػبفُت،ديكن أف يستدؿ منها وتستنبط منبالكسر،  }َوَأْرُجِلُكْم{ :فقراءة

، فجاء كموأرجلَ  :يعٍت ُجوَىُكْم َوَأْيِدَيُكْم{}فَاْغِسُلوا وُ  :قبل اليتفهي معطوفة على اؼبنصوبات  }َوَأْرُجَلُكْم{
، مث اكاف ذكر اؼبغسوالت مسردً   ،وإال كاف أّخر ،فبا يدؿ على اشًتاط الًتتيب ،ىو الرأس بينها باؼبمسوح الذي

 ذكر اؼبمسوح بعدىا.
 من اَلندثار. لغة العرب حفظ :ارابعً 

 يف بعض األوجو يف القراءات ىذه ،بةويف بعضها منصو  ،وؽبذا قبد بعض اؼبواضع يف القرآف تأيت الكلمة مرفوعة
 وىكذا. ،، وىذه على لغة اغبجازعلى لغة سبيم

 .بيان األحكام :اخامسً 
}َوِإْن َكاَن رَُجٌل يُوَرُث َكََّلَلًة َأِو اْمَرَأٌة َوَلُو َأٌخ َأْو ُأْخٌت فَِلُكلِّ َواِحٍد  :عز وجل-كقوؿ اهلل   ،بياف حكم معُت

ُهَما  ُدُس{ِمن ْ  ،، أو أحاط بو، وال فرع وارثمن تكللو النسب :يعٍت ،الرجل يورث كاللو [،ٕٔ]النساء: السُّ
 يرثو اغبواشي. ،، وال فروعال أصوؿ فمن يرثو؟
ُهَما }َوِإْن َكاَن رَُجٌل يُوَرُث َكََّلَلًة َأِو اْمَرَأٌة َوَلُو َأٌخ َأْو ُأْخٌت فَِلُكلِّ َواِحٍد  :يقوؿ -عز وجل-فهنا اهلل  ِمن ْ

ُدُس{ ـ يف مسألة بد أف يكوف أل وأف األخ أو األخت ال ،باالتفاؽ ،ال ؟أي أين وأخت حىت لو كاف شقيق السُّ
 الكاللة.

سعد بن أيب  يف قراءة، من أـ( أ ْختٌ )ولو أخ أو  :متواترة غَت وؽبذا جاء يف قراءة ،ىذا الذي يرث السدس
 .رضي اهلل عنو–وقاص 

}َفَكفَّارَتُُو ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكيَن ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْىِليُكْم َأْو ِكْسَوتُ ُهْم َأْو  ،ليمُتيف كفارة ا آخر: مثاؿ
صياـ  (ٛٔ): }أو ربرير رقبة مؤمنة{، يف قراءة ليست متواترة[ كافرة أو مؤمنة، مطلقٜٛ]اؼبائدة: َتْحرِيُر َرقَ َبٍة{

 .ثالثة أياـ من مل يستطع العتق أو اإلطعاـ أو الكسوة
ثالثة لكنها صحيحة اإلسناد:  ،يف قراءة غَت متواترة [ٜٙٔ]البقرة: }َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َثََّلثَِة َأيَّاٍم{ ومثل:

 التتابع بالصـو يف كفارة اليمُت. فيجب ،(ٜٔ)"أياـ متتابعات
}فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ِفي اْلَمِحيِض َوََل : حيصل اعبمع بُت حكمُت ـبتلفُت دبجموع  القراءتُت مثل اوأحيانً 

                                 
 (.٘ٓٔ/ٔتفسَت الثعاليب = اعبواىر اغبساف يف تفسَت القرآف ) (ٛٔ)
 (.ٜ٘٘/ٓٔتفسَت الطربي )( ٜٔ)



ٕٕ 

 

رن{[، ويف قراءة: ٕٕٕ]البقرة:  تَ ْقَربُوُىنَّ َحتَّى َيْطُهْرَن{ بد من األمرين انقطاع الدـ  فصار ال }َحتَّى َيَطهَّ
 االغتساؿ. و 

َفاْغِسُلوا ُوُجوَىُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق } : يف حالُت ـبتلفتُت مثلومن ذلك الداللة على حكمُت شرعيُت
ويف حاؿ  ،حاؿ لبس اعبوربُت يف {وأرجل كم، }[ٙ]اؼبائدة:َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعبَ ْيِن{ 

 القراءة دلت. الغسل
 .دفع ما قد يتوىم أنو ليس بمراد: اسادسً 

[، ٜ]اعبمعة: }يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَََّّلِة ِمْن يَ ْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللَِّو{: اهلل يقوؿ
 ،[ٕٓ]القصص: }َوَجاَء رَُجٌل ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعى{سَت سريع السعي  :يعٍت ،، السعي دوف العدواسعوا
َل تأتوىا وأنتم )) :ف نسعى للصالةهنى أ –صلى اهلل عليو وسلم–ع أف النيب م ،ديشي بسرعة :يعٍت

 تأتيها حباؿ من السكينة والوقار. وأمرنا بأف (ٕٓ)((تسعون
فامضوا إىل اترة: "، يوضحو القراءة األخرى الغَت متو فهل اؼبراد بالسعي اؼبشي بسرعة لصالة اعبمعة؟ اعبواب: ال

 .لتشاغل عنها بالبيع وسائر القصودوترؾ ا ،العمل على حضورىافاؼبراد بالسعي:  ،(ٕٔ)"ذكر اهلل
 : يتبين بذلك لفظ مبهم.اسابعً 
ُفوِش{ :يقوؿ -عز وجل-اهلل  معٌت العهن؟ يف قراءة غَت ما  ،[٘]القارعة: }َوَتُكوُن اْلِجَباُل َكاْلِعْهِن اْلَمن ْ

 فالعهن فسرتو القراءة األخرى وىي الصوؼ. ،(ٕٕ)"وتكوف اعبباؿ كالصوؼ اؼبنفوش" :متواترة
 .لردبا خالف فيها بعض اؼبنحرفُت، دبيان أصل من األصول أو عقيدة من العقائ: اثامنً 
[، يعٍت: يف اعبنة ، ويف القراءة ٕٓ]اإلنساف: }َوِإَذا رََأْيَت ثَمَّ رََأْيَت نَِعيًما َوُمْلًكا َكِبيًرا{يقوؿ:  -عز وجل-اهلل 

ألىل  -عز وجل-، وىذا فيو دليل على إثبات رؤية اهلل َكِبيًرا{  ا}َوِإَذا رََأْيَت ثَمَّ رََأْيَت نَِعيًما وَمِلكً األخرى: 
 اعبنة، وفيو رد على من أنكر ذلك.

فكاف ذلك من تعدد  ،فتعددت وجوه اإلعجاز ،فهي معجزة ،فكل ىذه الوجوه منزلة ،القرآن معجز :اتاسعً 
 .اؼبعجزات

                                 
ة بوقار وسكينة، والنهي عن إتياهنا سعيا استحباب إتياف الصالباب:  أخرجو مسلم، كتاب اؼبساجد ومواضع الصالة،( ٕٓ)
 (.ٕٓٙ(، رقم: )ٕٔٗ/ٔ)
 (.ٚٔٔ/ٛتفسَت البغوي ) (ٕٔ)
 (.ٚٔ٘/٘تفسَت ابن عطية = احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز ) (ٕٕ)
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 ؼبوضوع األحرؼ السبعة.ىذا توضيح 


