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 اهلل الرمحن الرحيم بسم
َمن احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وعىل آله و

 هديه، وبعد:من بعدهم صحبه، ومن اقتفى 

 حافظالعالمة  فهذا جزء صغري احلجم، عظيم النفع، كثري الفوائد، مجعه

الشيخ عبداهلل بن الصديق الغامري، يف مسألة عىل جانب خطري من  املغرب

  وهي: هل ذهب من القرآن يشٌء؟أال يدة املسلم، عق

وقد أمجعت  اممتة عتىل حفتظ اهلل لهتابته الهتريم  ؟!وكيف يذهب منه يشءٌ 

وصيانته من عبث املفسدين وحتريف املبطلني، يقول العالمة القايض عيتا:: 

وقتد أمجتع املستلمون أن القتترآن املتلتو يف مجيتع أقطتار امر: املهتتتوب يف 

 ( پ پ پ پ ) املسلمني مما مجعه الدفتان من أولاملصحف بأيدي 

. أنه كالم اهلل ووحيه املنزل عتىل نبيته دمتد  (ڇ ڇ ڍ ڍ ) إىل آخر

وأن مجيع ما فيه حق. وأن من نقص منه حرفًا قاصدًا لذلك أو بدله بحرف آخر 

مهانه أو زاد فيه حرفًا مما مل يشتمل عليه املصحف الذي وقع اإلمجاع عتىل أنته 

 . (1)ن القرآن عامدًا لهل هذا أنه كافرليس م

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ) ويقول اإلمام فخر الدين الرازي يف تفسري قوله تعاىل:

وإنا نحفظ ذلك الذكر من التحريف والزيتادة والنقصتان ... وإن  :(ڱ

                                                 

 (.1111)ص الشفا( 1)
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هذا كذب وتغيري لهتالم  :أحدًا لو حاول تغيري حرف أو نقطة لقال أهل الدنيا

هيب لو اتفق له حلن أو هفتوة يف حترف متن كتتاب اهلل حتى أن الشيخ امل .اهلل

أخطأت أهيا الشيخ وصوابه كذا وكذا ... واعلم أنته مل  :تعاىل لقال له الصبيان

فإنه ال كتاب إال وقد دخله التصحيف  ،يتفق ليشء من الهتب مثل هذا احلفظ

مصتونًا والتحريف والتغيري إما يف الهثري منه أو يف القليل. وبقاء هذا الهتتاب 

من مجيع جهات التحريف مع أن دواعي املالحدة واليهود والنصارى متتوفرة 

 .(1)عىل إبطاله وإفساده من أعظم املعجزات

عىل عصمة القرآن الذي بني  ومع حتقق هذا اإلمجاع عند علامء اممة

مصول ا، نجد علامء ني، املتلو عىل املسلمني من يوم نزوله وإىل يومنا هذاتالدف

القرآن وغريهم يتحدثون عن ألفاظ كان  تعد من القرآن وق  التنزيل  وعلوم

ما  اومنه ،، فمنها ما بقي حهمهوذهب  قرآنيتها (1)غري أهنا نسخ  ألفاظها

ذهب لفظه وحهمه، وعىل هذا اعتمدوا يف تقسيم النسخ إىل ثالثة أنواع:  ما 

                                                 

 (.161: 11)مفاتيح الغيب (1)

 -فيام زعموه كان قرآًنا وبطل  تالوته  -تلك الروايات القليلة  عىل أن( يقول الرافعي: 1)

إن صح  أساندهيا أو مل تصح فهي عىل ضعفها وقلتها مما ال حفل به؛ ما دام إىل جانبها 

تاريخ آداب . إمجاع اممة وتظاهر الروايات الصحيحة وتواتر النقل وامداء عىل التوثيق

 (.11:  1) العرب
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ي حهمه بق آخرَ  ، ونوع  ولفظه حهمه سخنُ ُنسخ حهمه وبقي لفظه، وما 

 . (1)وذهب لفظه

من امللحدين  -عداء اهلل مباب الطعن لذا القول من خطورة، وفتح هلوملا 

؛ انربى الشيخ يف الدفاع عن كتاب يف كتاب رّب العزة -واملجرتئني املنحرفنيو

خمالفًا يف ذلك من تقدمه من امصوليني  ؛زء القيماجل افصنف هذ؛ الربية رب  

 .(1)(زء ذلك يف مقدمة اجلواإلخباريني )كام نص عىل

وحده، بل سبقه  وهذا اإلنهار عىل من تقدم مل يتفرد به الشيخ الغامري 

اإلمام أبو الوليد دمد فممن سبقه من العلامء السابقني إىل ذلك علامء أجالء، 

لعدم لة القول بنسخ التالوة؛ هت(، إذ رد مقا515احلفيد، املتوىف ) بن رشد

وأما نسخ التالوة وبقاء احلهم؛ فقد تظاهرت : فيقول، هاثبوت تواتر أخبار

امخبار بنسخ آية الرجم مع بقاء حهمها. لهن عندي يف هذا نظر؛ منه ينبغي 

هذا كان من القرآن حتى يتواتر، وال يقبل ذلك بطرق  أن يقبل أنَّ مثل

 . (1)اآلحاد

                                                 

 نواع النسخ.سيأيت رشح أ (1)

لعله أراد هبذا القول، أنه أفرده بمصنف خاص. كام ستقرأ بعد أسطر رأي عدد من  (1)

 العلامء ممن سبقوه. 

 (.66)ص الرضوري يف أصول الفقه( 1)
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من فيقول: وممن أنهره من املتقدمني العالمة ابن ظفر؛ مهنا أخبار آحاد، 

  .(1)خرب الواحد ال يثب  القرآن

أما املحَدثون فقد رفض كثرٌي منهم هذه الفهرة، ووجهوا هلا سهام نقدهم 

 ُ  ، وسأذكر بعض ما وقفوقع نباهلممن عدة جهات، حتى غدت رصيعة حت  

 من أقواهلم.عليه 

امديب مصطفى  (1)امستاذ احلجة البليغ خطهوأفتتح هذه امقوال بام 

وقد وردت روايات قليلة يف أشياء زعموا أهنا حيث يقول:  ،ادق الرافعيص

كان يقرر امحهام عن ربه إذا مل ينزل  ورفع، عىل أن رسول اهلل  اً قرآنكان  

هبا قرآن؛ من السنة كان  تأيت مأتاه، ولذلك قال عليه الصالة والسالم: 

 . يعني السنن.(1)أوتي  الهتاب ومثله معه

فرفع  اً قرآناحلديث خيرج يف رأينا كل ما رووه مما حسبوه كان  وعىل هذا

، وليس كل وحي اً وحيعىل قلة ذلك إن صح؛ منه يهون  ،وبطل  تالوته

                                                 

 الينبوع. ومن كتابه 566هو أبو عبد اهلل بن ظفر، دمد بن دمد الصقيل املتوفيي سنة  (1)

مباحث يف علوم  تفسري. 111بدار الهتب بالقاهرة برقم أجزاء متفرقة من نسخة خطية 

 . (166صلصبحي الصالح ) القرآن

 )ص د(. مفتاح كنوز السنة( هبذا وصفه العالمة الشيخ أمحد شاكر. 1)

(، من حديث املقدام بن معدي كرب 1611(، وأبو داود )111:1( أخرجه أمحد )1)

 .الهِندي 
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بقرآن، عىل أن ما ورد من ذلك ورد معه اضطراهبم فيه وضعف وزنه يف 

أهنا روايات متأخرة من ددثات اممور، وأن يف هذه  الرواية، وأكرب ظناً 

ثات ملا هو أشد منها وأجدى بشؤمه، ولو كان من تلك يشء يف العهد املحد

امول لروي  معها أقوال أخرى لألئمة امثبات الذين كان إليهم املفزع من 

وهم كانوا يومئذ متوافرين، وكلهم مقر لذلك قوي   أصحاب رسول اهلل

عضه كإنهاره ة، وإن إنهار بعليه؛ وكانوا يعلمون أن املراء يف القرآن كفر وردَّ 

مجلة، وإن أمجعوا عىل ما يف مصحف عثامن وأعطوه بذل ألسنتهم يف الشهادة، 

 أي: قوهتا، وما استطاع  من تصديق.

إنه ذهب من القرآن  :ونحن من جهتنا نمنع كل املنع، وال نعبأ أن يقال

يشء، وإن تأولوا لذلك ومتحلوا، وإن أسندوا الرواية إىل جربيل وميهائيل 

السوأة الصلعاء التي ال يرحضها من جاء هبا وال يغسلها عن رأسه  ونعتد ذلك

َل :(گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ) بعد قوله تعاىل: أفرتى  .[11]ُفص 

 .(1)باطلهم جاءه من فوقه إذن؟

وأما : ، إذ يقولالسيد دمد رشيد رضا إىل عدم القول بالنسخ ذهبن ممو

العلامء  وال َمن قبله ِمن (1)افعينسخ التالوة فلم تظهر لنا حهمته، ومل يأت الي

                                                 

 .(11:1)تاريخ آداب العرب(1)

جملة املنار ( الشيخ صالح بن عيل اليافعي أحد العلامء الَغُيورين يف حيدر آباد الدكن 1)

(11  :111.) 
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فيه،  بحهمة مقنعة ملن كان مستقالًّ يف فهمه غري مقلد الذين اطلعنا عىل أقواهلم

 .(1)ال سيام نسخ اللفظ مع بقاء حهمه

 الشيخ العالمة رصح بنفي هذا النوع من النسخو رفض هذا القول، ممنو

ة، وهذا قوله، فعربَّ عن ذلك بشعبد الرمحن بن دمد عو: اجلزيري نسخ : دَّ

ن نسخ إ :اللفظ وبقاء معناه مل تظهر له فائدة ما معقولة، بل قد يقال عليه

مهنا تابعة محوال اممم وتطوراهتا، فلها فائدة واضحة، بل  ؛امحهام معقول

قد تهون امحهام الوقتية رضورية ممة حديثة العهد بالترشيع، أما رفع اللفظ 

عىل يشء فإنه يدل عىل أن هذا اللفظ ال يناسب وضعه  مع بقاء معناه فإن دلَّ 

فلام وضع وظهر فساده حذف، وهذا مستحيل عىل اهلل تعاىل  ،يف هذه اجلملة

  .العليم اخلبري

عليه، فإذا رفع اللفظ  له من لفظ يدل   احلهم ال بدَّ  ومع هذا فقد يقال: إنَّ 

وقد  :قلنا .عليه قبل رفعه نه دلَّ : إفام هو الدليل الذي يدل عليه؟ فإن قلتم

 .انتف  الداللة بعد رفعه فلم يبق للحهم دليل

ن احلهم يف إ :فإن قلتم: إن دليل احلهم اللفظ الذي يبينه به الرسول، قلنا

  نسو..هذه احلالة يهون ثابتًا باحلديث ال بالقرآن امل

                                                 

 (.611:  11)جملة املنار (1)
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ي ، ومع ذلك كله فأفاحلق أن القول بجواز نسخ اللفظ مع بقاء املعنى واه  

 دليل يدل عىل أن اللفظ نسخ وبقي معناه؟

من الذي  ؛فإنني ال أتردد يف نفيه (:الشيخ والشيخة ) يف رد  رواية وقال

يسمعه مول وهلة جيزم بأنه كالم مصنوع ال قيمة له بجانب كالم اهلل الذي بلغ 

 فإنَّ  ؛النهاية يف الفصاحة والبالغة، فضاًل عن كونه ال ينتج الغر: املطلوب

امربعني، فمقتىض هذا  غ سنَّ لَ ن بَ ه اإلحصان، والشيخ يف اللغة مَ رشطُ  لرجمَ ا

العرشين مثالً وهو  أنه يرجم ولو كان بهرًا مل يتزوج، وكذا إذا زنا الفتى يف سن  

متزوج فإنه ال يرجم، فمثل هذه الهلمة ال يصح مطلقًا أن يقال: إهنا من كتاب 

 .اهلل

احلاصل أن امخبار التي جاء فيها ذكر كلمة و: خلصَّ رأيه يف ذلك؛ فقالو

من كتاب اهلل عىل أهنا كان  فيه ونسخ  يف عهد رسول اهلل فهذه ال يطلق 

وال تعطى حهم القرآن باتفاق، ثم ينظر إن كان يمهن تأويلها  ،عليها أهنا قرآن

بام خيرجها عن كوهنا قرآنًا، فإن اإلخبار هبا يعطى حهم احلديث، وإن مل يمهن 

من داللتها  ؛ويلها فالذي أعتقده أهنا ال تصلح للداللة عىل حهم رشعيتأ

موقوفة عىل ثبوت صيغتها وصيغتها يصح نفيها باتفاق، فهيف يمهن 

 االستدالل هبا؟ فاخلري كل اخلري يف ترك مثل هذه الروايات.

أما امخبار التي فيها أن بعض القرآن املتواتر ليس منه، أو أن بعضًا منه قد 

ف فالواجب عىل كل مسلم تهذيبها بتاتًا. والدعاء عىل راوهيا بسوء املصري، حذ
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دة نعوذ باهلل من إدخال يشء يف كتاب اهلل ليس منه، وإخراج يشء منه رِ 

 .(1)منها

: ، فيقولالشيخ دمد اخلرضي ممن رصح بعدم قيام احلجة عىل هذا القولو

بعض املعتزلة، وأجازه أما نسخ التالوة مع بقاء احلهم فقد خالف فيه 

اجلمهور دتجني بأخبار آحاد وردت يف ذلك، ال يمهن أن تقوم برهانًا عىل 

حصوله، وأنا ال أفهم معنى آلية أنزهلا اهلل لتفيد حهاًم ثم يرفعها مع بقاء 

حهمها؛ من القرآن يقصد منه إفادة احلهم واإلعجاز بنظمه، فام هي املصلحة 

مها؟ إن ذلك غري مفهوم. ويف رأيي أنه ليس هناك يف رفع آية منه مع بقاء حه

 .(1)ما يلجئني إىل القول به

: فقال، الطاهر ابن عاشور الزيتونة مةعاّل  ذهب إىل رد  مقالة نسخ التالوةو

نسخ التالوة وبقاء احلهم، ومثلوه بام روي عن عمر: كان فيام يتىل: الشيخ 

 والشيخة إذا زنيا فارمجومها. 

 فائدة يف نسخ التالوة وبقاء احلهم، وقد تأولوا قول عمر وعندي: أنه ال

كان فيام يتىل أنه كان يتىل بني الناس تشهريًا بحهمه. وقد كان كثري من الصحابة 

يرى أن اآلية إذا نسخ حهمها ال تبقى كتابتها يف املصحف ففي البخاري يف 

                                                 

 .(111: 1) الفقه عىل املذاهب امربعة( 1)

 (.161)ص أصول الفقه (1)
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 ]البقرة: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)التفسري، قال ابن الزبري: قل  لعثامن: 

منه  . نسختها اآلية امخرى، فلم تهتبها؟ قال: يا ابن أخي، ال أغري شيئاً [111

 .(1)من مهانه

ومن َثم يبقى منسو. التالوة : ويقول العالمة الدكتور مصطفى زيد 

باقي احلهم جمرد فر:، مل يتحقق يف واقعة واحدة، وهلذا نرفضه، ونرى أنه 

 .(1)غري معقول وال مقبول

-وجعلوا النسخ يف القرآن : الدكتور صبحي الصالح  ويقول الشيخ

عىل ثالثة أرضاب: نسخ احلهم دون التالوة، ونسخ التالوة دون  -مع ذلك

، وليهثروا إن شاءوا من شواهد الرضب احلهم، ونسخ احلهم والتالوة مجيعاً 

امول، فإهنم فيه ال يمسون النص القرآين من قريب وال بعيد، إذ اآلية مل تنسخ 

تالوهتا بل رفع حهمها مرسار تربوية وترشيعية يعلمها اهلل، أما اجلراءة 

تالوة  -بزعمهم-العجيبة ففي الرضبني الثاين والثالث اللذين نسخ  فيهام 

 وإما دون نسخ أحهامها. ،آيات معينة إما مع نسخ أحهامها

ل والناظر يف صنيعهم هذا رسعان ما يهتشف فيه خطأ مركًبا: فتقسيم املسائ

 -عىل امقل-إىل أرضب إنام يصلح إذا كان لهل رضب شواهد كثرية أو كافية 

                                                 

 (.116:11، 111:16(، وانظر )661:1) التحرير والتنوير (1)

 .(165:1) نسخ يف القرآنال (1)
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ليتيرس استنباط قاعدة منها. وما لعشاق النسخ إال شاهد أو اثنان عىل كل من 

، ومجيع ما ذكروه منها أخبار آحاد، وال جيوز القطع عىل إنزال (1)هذين الرضبني

 .(1)قرآن ونسخه بأخبار آحاد ال حجة فيها

الدكتور  من املعارصين من يذهب إىل إنهار هذا النوع من النسخ، منهمو

نسخ آيٌة واحدٌة من ّنه مل تُ إننا نوقُن أ: ، حيث يقولصالح عبدالفتاح اخلالدي

من القرآن، كام َأننا  يمهن إلغاُء آية واحدةا وصياغتها، وَأنه ال القرآن بهلامهت

منه  ا، وَأنه كالُم اهلل املحفوظ، مل ُيغريَّ نوقُن َأّن القرآن هو املعجزة الهربى حقّ 

 .(1)كلمٌة واحدة

                                                 

أما الرضب الذي نسخ  تالوته دون حهمه فشاهده املشهور ما قيل من أنه كان يف  (1)

 تفسري ابن كثري، انظر الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة نهاال من اهللسورة النور: 

ما يفيد أن هذه اآلية  صحيح ابن حبان. ومما يدل عىل اضطراب الرواية أن يف (161 :1)

 التي زعموا نسخ تالوهتا كان  يف سورة امحزاب ال يف سورة النور.

وأما الرضب الذي نسخ  تالوته وحهمه معا فشاهده املشهور يف كتب الناسخ واملنسو.: 

كان فيام أنزل من القرآن: عرش رضعات ما ورد عن عائشة ريض اهلل عنها أهنا قال : 

وهي فيام يقرأ من  سخن بخمس معلومات، وتويف رسول اهلل معلومات حيرمن، ثم ن

 .(165)ص مباحث يف علوم القرآن .(15 :1) اإلتقانت ، قارن بالقرآن

 املصدر السابق. (1)

 (.616)ص القرآن ونقض مطاعن الرهبان( 1)
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ونسخ التالوة : كتابًا يف ذلك، قال يف ملخصه الدكتور أمحد نوفل صنَّفو

أخطر قضايا النسخ بل أخطر قضايا علوم القرآن عىل اإلطالق، وأهم 

يف بّيتن  موضوعات التفسري التي مل نحسن حتصينها فُدخل إلينا منه، ولقد 

وقد توصل  إىل نتيجة هي:  ...، ونسخ التالوة، هذا البحث تعريف النسخ

عدم صواب القول بنسخ التالوة، وهذا القول يسد الذرائع التي يتخذها 

امعداء للتشهيك يف أصل أصولنا القرآن، ويف ثبوته، وجعل  الفيصل يف هذا 

 . (1) [1]احِلجر:   (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)ه تعاىل: املوضتوع قولَ 

 ، أترك القراء مع كالم الشيخ الغامري.من العلامءالهالم النفيس  اوبعد هذ

 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 

 

 

 

 

                                                 

 (.6)ص نسخ التالوة بني النفي واإلثبات( 1)



14 

 

 

 
 ذوق احلالوة

 بامتناع نسخ التالوة
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
التواب، وفََّق من شاء القتناِص شوارد  اب، الوحيدِ نعِم الوهَّ هلل املُ  احلمدُ 

ما َخِفَي أو  فوائد، وأهلمه فابتهر من املعاين الفرائد، وقيَّد من أوابد القواعد،ال

استعىص عىل العلامء امماجد، والصالة والسالم عىل سيدنا دمد كريم 

ائل، الذي ُأعطَِي من املزايا والفضائل، ما مل ُيعَط لألواخر وال تاخِلصال والشم

 ابته والتابعني.اموائل، والرضا عن آله امكرمني، وصح

 -هلل واملنة – غلب  وال إليه، -هلل واحلمد –أما بعُد: فهذا بحٌث مل ُأسبق   

، وهو يتعلَّق بنسخ تالوة آية من القرآن، أي نسخ لفظها بعد أن كان  من عليه

 القرآن، فال تبقى قرآنًا. 

وهذا ما خالفُ  فيه علامء امصول قاطبة، ومعهم املتخصصون يف علوم 

ن الهريم. وكتبُ  هذا اجلزء لبيان ما ذهبُ  إليه، واالحتجاج له بدالئل القرآ

 قطعية، ال ُتبقي شّهًا يف صحة قويل، ولو تفطََّن هلا املتقدموَن ما عدلوا عنها.

وإذا كانت  الُعلتوم  رمحه اهلل تعتاىل: (1)وحيسُن أن نستشهَد بقول ابن مالك

َخرَ فغري ُمست ،ِمنحًا إهلية ومواهب اختصاصّية لتبعض املتتأخرين متا  بَعد  أن ُيدَّ

                                                 

يف النحتو،  املفيتةهت( صاحب  661 - 611اجلياين )إمام العربية ابن مالك الطائي  ( 1)

 .تسهيل الفوائدوله 
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مني وسأذكر فيه بحول اهلل مسائل تفّردُت هبتا  .(1)َعرُس فهمه عىل كثري من املتقد 

 أيضًا، ومن اهلل أستمد  اإلعانة والتوفيق.

                                                          

 

 

 الفقري إليه تعاىل                                                                                                        

 عبد اهلل بن حممد بن الصديق الغماري                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.16:1البن عقيل ) املساعد عىل تسهيل الفوائد انظر التسهيل يف مقدمة كتابه ( 1)
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 حقيقة النَّسْخِ

:  لفظ النسِخ له ثالثة معان 

ائ  ) ول اهلل تعاىل:النقُل، يقاُل: نسخُ  الهتاب، نقلُ  ما فيه، ومنه ق -1

 .[11]اجلاثية: (ائ ەئ ەئ وئ وئ

. أي: أزالته وحلَّ  بدَلُه. -1 ، يقاُل: نسخِ  الشمُس الظلَّ  اإلزالُة ببدل 

، يقاُل: نسخِ  الريُح امثَر، أي أزالته ومل تبتَق هتي  -1 اإلزالُة بدون بدل 

 أيضًا.

 هذه معاين النسخ يف اللغة العربية.

ة؛ فتاختلفوا يف حتديتده عتىل أقتوال، وأما معناه يف ُعترف علتامء الرشتيع

يف  ثتم اختتارَ  ،إرشاد الفحول مع ما أورد عليها يف، (1)استعرضها الشوكاين

  .(1)رفع حهم رشعي بمثله مع تراخيه عنهحتديده قوله: 

                                                 

هتت( فقيته  1151 - 1161هو العالمة دمد بن عيل بن دمد بن عبتد اهلل الشتوكاين )  (1)

فتتح و  نيتل اموطتارمؤلفًا، منهتا  111من أهل صنعاء. له جمتهد من كبار علامء اليمن، 

 (.116:6) امعالم يف التفسري.  القدير

 (.161:1) إرشاد الفحول  (1)
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ُ هذا احلدَّ بمثال   : استقبال بي  املقدس كان رشطًا يف الصالة، وبعَد وُنَبني 

ہ  ) رِة نسخ باستقبال الهعبة؛ لقول اهلل تعاىل:ستَة عرَش شهرًا من اهلج

 .[111]البقرة: (ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ

 جواز النسخ ووقوعه

ال خالَف بني العلامء يف جواز النسخ ووقوعته أيضتًا، ومل خيتالف يف ذلتَك 

 أحٌد ُيعتد  بخالفه.

ختالف   خالفًا له حتظم متن النظتر، وأي  وليس كل  خالف جاء معتربًا إالَّ 

 يعترب بعد ثبوت نسخ القبلة بالقرآن؟!

 حكمة النسخ يف األحكام

 وهتو الوجتوب ،ال يدخل النسخ يف مجيع امحهام، وإنام يدخل يف بعضها

 والتحريم واإلباحة.

ودخول النسخ يف هذه امحهام رضوري، ال بدَّ منه، بسبب تطتور اممتم، 

 سب حاهلا وجمتمعها.وتدنيها أو ترقيها، ولهل  جيل أو أمة أحهام تنا

ريعات نستخها اهلل يف رشيعتنتا؛ مهنتا تويف التوراة واإلنجيل أحهام وتشت

دت أغراضتها، فلتم كان  تناسب جمتمع اإلرسائيلينَي يف ذلك العهد، واستتنف

ڱ ڱ ڱ ڱ  ) َتُعتتد تناستتب عوتتنا وأمتنتتا، وهلتتذا قتتال اهلل تعتتاىل:

  .[16]املائدة: (ں
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ٌج باملهلفني من حسن إىل أحسن، وانتقال : تومن ِحَهِم النسخ يف رشعنا در 

هبم متن ُحهتم وقتتي إىل حهتم دائتم مالئتم جلميتع امزمتان وامشتخاص 

 واملجتمعات.

فلهذه امحهام وغريها نسَخ اهلل بعض امحهام يف أوقتات متتابعتة، حتتى 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  )نزل يف حجة الوداع قول اهلل تعاىل: 

تة؛ الشتتامله فهان ا. [1]املائدة: (ڍ ڍ ڌ ڌ إلسالم ديَن البرشية عامَّ

 عىل ترشيعات ال يوجد ما يامثلها، فضاًل عن أن يهون أرقى منها.

 أقسام النسخ

م العلامء النسخ الواقع يف القرآن إىل ثالثة أنواع:  قسَّ

نسخ معنى اآلية دون لفظها. أي نسخ احلهم الذي دلَّ  عليته، فهتو  -1

من  ا أّنه رضوري، وبيَّنا بعَض حهمه آنفًا. املراد باملعنى، وهو الذي قدَّ

نسخ لفظ اآلية ومعناها، ومعنى نسخ لفظها إبطاُل كوهنا متن القترآن  -2

 وحرمة تالوهتا.

نسخ لفظ اآلية وبقاء معناها. أي إسقاط لفظهتا وتالوهتتا، متع بقتاء  -3

 حهمها.
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 هل تُنْسَخُ التالوة ؟

ز نستخ التتالوة دون اتفق العلامء عتىل جتوا: اإلحهام يف (1)قول اآلمدي

احلهم، وبالعهس، ونسخهام معا خالفًا لطائفة شاذة من املعتزلتة. ويتدل  عتىل 

 ذلك العقل والنقل:

أما العقل، فهو أن جواز تالوة اآلية حهم، وهلذا يثاب عليها باإلمجاع. وما 

يرتتب عليها من الوجوب والتحريم وغري ذلك حهم، وإذا كانا حهمني جتاز 

ام مصلحًة يف وقت ، ومفستدًة يف وقت ، وأن ال يهتون إثبتات أن يهون إثباهُت 

أحدمها مصلحة مطلقًا، وإثبات أحدمها مصلحة يف وق  دون وق ، وإذا كان 

  .(1)، ورفع أحدمها دون اآلخركذلك جاز رفعهام معاً 

ثمَّ ذكَر يف دليل النقِل بعَض اآلثار التي تدل  عىل أن مُجَاًل من الهالم كانت  

 مَّ رفع  قرآنيتها، وسنذكرها بحول اهلل.قرآنًا ث

                                                 

 - 551هو امصويل أبو احلسن، سيف الدين عيل بن دمد بن سامل التغلبتي اآلمتدي )  (1)

د والشتام. وانتقتل إىل القتاهرة، هت( أصله من آمد )ديار بهر( ولد هبا، وتعلم يف بغدا 611

وخمتوته  اإلحهام يف أصول امحهامفدرس فيها واشتهر. له نحو عشترين مصنفًا، منها 

 (.111:1) امعالم منتهى السول

 .(111:1) اإلحهام  (1)
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، وكتتذا كتتالم يوافتتق كتتالم اآلمتتدي (1)املستصتتفى يف (1)وكتتالم الغتتزايل

 بقوله: لهالمه (1)عالء الدين البخاري واستدلَّ شارحه، احلنفي أيضاً  (1)البزدوي

فِمثل صحف إبراهيم، فإّنا قد علمنا حقيقة أهنا كان  نازلة ُتقرأ وُيعمل هبتا، 

 . [11-16]امعىل:  (ٺ ٺ ٿ  ٺڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ) :اهلل تعاىل قال

ثم ُنسخ  أصاًل ومل يبَق يشء من ذلك بني اخللق تالوًة وال عماًل بته، فتال 

طريق لذلك سوى القول بانتسا. التالوة واحلهم فيام حيتمل ذلك بوفها عن 

                                                 

اإلمام البحر، حجة اإلسالم، أعجوبة الزمان، زين الدين أبو حامد دمد بن دمد بتن   (1)

هت(، صاحب التصتانيف، والتذكاء 515 -151أمحد الطويس، الشافعي، الغزايل )دمد بن 

 (.111:11) سري النبالءاملفرط. 

 ( وما بعدها .11:1) املستصفى ( 1)

(  شيخ احلنفية، فخر اإلسالم أبو احلسن، عيل بتن دمتد بتن احلستني بتن عبتد الهتريم 1)

يف أصتول  كنتز الوصتولو ستوطاملبهت(. لته تصتانيف، منهتا  161 - 111البزدوي )

الفقه،والَبْزَدوي: نسبة إىل بزدة )ويقال بزدوة( وهي قلعتة حصتينة عتىل ستتة فراستخ متن 

 (.611:16) سري النبالء نسف، وينسب إليها أيضًا: بزدي.

هتت(. فقيته 611هو العالمة عالء الدين عبد العزيز بن أمحد بن دمتد، البختاري )ت   (1)

ستامه  رشح أصول البزدويصول. من أهل بخارى. له تصانيف، منها حنفي من علامء ام

 (.11:1) امعالم .كشف امرسار
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أو هو من مغلوب الهالم، أي: توف القلتوب  -أي: برفعها عنها–القلوب 

 .(1)نها، أي: عن حفظها ع

 قبتَل  املنزلةُ  والهتُب  ها التوراةُ ويف هذا االستدالل نظٌر؛ منَّ الصحَف ومثلُ 

ها فهتي متن لفاظُ ها، أما أَ سخ  أحهامُ ، وإنام نُ من كالمهِ  ها اهللُرفعْ ، مل يَ القرآنِ 

عتىل  ال يدل  عىل نسِخ لفظها، بدليل أن اهلل عاَب  القلوِب  ها منَ عُ فْ كالم اهلل، ورَ 

 اليهود حتريف الهلم عن مواضعه، ولو كان لفظها نسخ ملا عاهبم عىل حتريفه.

 

 أمثلةٌ ملا قيل بنسخ تالوته

وهي دليل النقل الذي استدلَّ به جميتزو نستخ التتالوة بنوعيته، وقتد نقتل 

وأنتا أذكرهتا دذوفتة . (1)اإلتقان يف كتابمنها مجلة وافرة  (1)احلافظ السيوطي

 هنا عىل فر: صحتها ال تقوُم هبا حجة يف هذا املوضوع اخلطري.امسانيد؛ م

ُر تَعْشت [اْلُقْرآنِ  ِمنَ ]َكاَن فِياَم ُأْنِزَل  عن عائشة قال : صحيح مسلم ففي

ْمنَ   حُيَر 
َ َرُستوُل  ،ُثمَّ ُنِسْخَن بَِخْمس  َمْعُلوَمات   ،َرَضَعات  َمْعُلوَمات    اهللَفُتُويف 

                                                 

 (.116:5) كشف امرسار (1)

 - 611(  هو العالمة جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بهر بن دمد اخلضريي السيوطي )1)

 هت(. 111

 (.56:1) اإلتقان  (1)
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فراد مسلم، وعزاه السيوطي للشيخنِي وهو من أَ . (1)اْلُقْرآنِ  ِمنَ ْقَرُأ ا يُ تَوُهنَّ فِيمَ 

 .مَ هِ َفوَ 

 

يف قصة أصحاب بئر معونة الذين قتلوا: وقنت  رستول  الصحيحني ويف

َأْن  يدعو عىل قاتليهم، قال أنس: ونزل فيهم قترآٌن قرأنتاه حتتى ُرفِتَع:  اهلل

نَا َفَريِضَ َعنَّا َوَأْرَضاَناَبل ُغوا َعنَّا َقْوَمنَا َأنَّا َلقِ   .(1)ينَا َربَّ

                                                 

وهذا حديث  قال أبو جعفر الطحاوي:  (.1151قم )( ر1165:1( أخرجه مسلم )1)

غري ما يف املصحف جلاز أن يهون لبعض ما يف أيدينا من  منهر؛ منه لو جاز أن يهون قرآناً 

(. وقال املاِزرّي: 116:  1) خمتو اختالف العلامء. أيدينا منهالقرآن منسوخًا بام ليس يف

رشح الزرقاين عىل . ، والقرآن ال يثب  باآلحادال حجة فيه؛ منه مل يثب  إال من طريقها

 (.166:  1) املوطأ

ليس يشء من  ولعل قوهلا ثم ُنسخن من كالمها، والصحيح يف هذا أنهقال اإلمام الباقالين: 

 :1)االنتصار للقرآن. معلومًا صحته، فال جيُب اإلحفال هبا ناً متيق هذه الروايات مستقراً 

111.) 

(. مرَّ يف 666( رقم )166:1(، ومسلم )1611( رقم )1115:1خاري )(  أخرجه الب1)

تعريف النسخ أنه: )رفع حهم رشعي بمثله مع تراخيه عنه(. فالنسخ يهون يف امحهام، 

وال يقع يف امخبار، وهذا مذهب مجهور أهل العلم، وال نجد حهامً ً يتعلق يف هذه الرواية. 

، وليس منسو. ل عىل أنَّ املرويَّ من قول النبي يف البخاري تد ثم إنَّ رواية لعائشة 

خرُب قتلهم:  ، وقد بلغ النبيَّ ( من حديثها 1666) صحيحهتالوة. فقد روى يف 
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قال   يب بن كعب قال: إنَّ رسول اهللوروى أمحد والرتمذي واحلاكم عن أُ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ) َفَقتَرأَ قتال:  عليك القترآن اهلل أمرين أن أقرأَ  إنَّ  يل:

ال  َفُأْعطَِيتُه َلَستَأَل ِمتْن َمت اً َواِديفقرأ فيها: َوَلْو َأنَّ اْبَن آَدَم َسَأَل  قال: (چ

                                                                                                         

ُهْم َفنََعاُهْم، َفَقاَل:  َفَأَتى النَّبِيَّ  ُْم، َخرَبُ ُْم َقْد َسَأُلوا َرهبَّ إِنَّ َأْصَحاَبُهْم َقْد ُأِصيُبوا، َوإهِنَّ

نَا َأْخرِبْ َعنَّا إِْخَواَننَا باَِم َرِضينَا َعنَْك، َوَرِضيَ  َعنَّاَفقَ  ُهْم َعنُْهمْ  اُلوا: َربَّ . فلم نجد يف َفَأْخرَبَ

 أن هناك قرآنًا قد ُأنزل، وإنام هو لفظ نبوي رشيف. روايتها 

 (.156:  6) الرو: امنف. وليس عليه رونق اإلعجازقال السهييل: 

لشيخ دمد الصادق العرجون بحث نفيس يف رد  هذه الرواية يف موسوعته القيمة وللعالمة ا

(، أنقل منه ما خيص موضوعنا، فيقول رمحه اهلل بعد أن ساق 65-65: 1) دمد رسول اهلل

فيام أفا: اهلل عليهم من نعمة الرضا، وهي أعظم  اآليات الهريمة التي أنزهلا اهلل عىل نبيه

فلامذا ُخصَّ بالنسخ ما ُزعم أنه قرآن نزل يف شأن صطفني من صفوة عباده: نعم اهلل عىل امل

قّراء بئر معونة، وقرأه الناس ثم ُنسخ أو رفع أو نيس، وليس فيه إال اإلخبار بطلب إبالغ 

قومهم أهنم لقوا رهبم فريض عنهم وأرضاهم؟ وهذا الرتيض مذكور يف مجيع اآليات 

ع التي سقناها يف اآليات التي عرضناها فيام سبق، ويف غريها القرآنية اإلعجازية يف املواض

 من آيات القرآن احلهيم، مع وحدة املعنى العام.

والتشبث بخفاء احلهمة عن العقول يف كثري من امحهام التعبدية والترشيعية ال يرفع 

هذا  الشبهة عن هذا الهالم املزعومة قرآنيته، بل هذا التشبث بخفاء احلهمة ال يرفع عن

الهالم صفة فقده اخلصائص اإلعجازية للقرآن الهريم يف أسلوبه وطرائق هدايته، وما 

 . اشتمل عليه من املعاين الرفيعة واحلقائق العالية
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اُب  َ َيُه َلَسَأَل َثالِثًا، َواَل َيْمتأَلُ َجتْوَف اْبتِن آَدَم إاِلَّ الترت 
َثانِيًا، َوَلْو َسَأَل َثانِيًا َفُأْعطِ

يَن ِعنَْد  اهللَُوَيُتوُب  تَكِة، َوالَ املُ احْلَنِيِفيَّتُة َغترْيُ  اهللَعىَل َمْن َتاَب، َوإِنَّ َذات الد  رْشِ

انِيَِّة َوَمْن َيْفَعْل الْ  ِة، َوالَ النَّْوَ  .(1)َفَلْن ُيْهَفَرهُ  اً َخرْي َيُهوِديَّ

 ليس  فيه هذه الزيادة. ،(1)وهو يف الصحيحني

                                                 

(. 111:1(، واحلتاكم )111:5) (، وأمحتد1611( رقتم )665:5(  أخرجه الرتمذي )1)

فال أدري أمن القرآن هتو : قال الشيخ شعيب امرنؤوط، تعليقًا عىل قول ابن عباس 

. وقول ابن عباس: فال أدري أمن القترآن هتو أم أن هذا الهالم من رسول اهلل : أم ال؟

ال؟ كام جاء عند غري واحد ممن خرجه، قاطع بنفي قرآنية هذا الهالم نفيًا باتًا، من القرآن ال 

تلقيتًا  رستول اهلل يمهن أن يثب  عىل الشك، والبد يف إثباته من القطع بتلقي نصته عتن 

(، والبختاري 111:1متواترًا. ويؤيد أن هذا الهالم ليس قرآنتًا حتديُث أنتس عنتد أمحتد )

لو أن البن آدَم واديًا من ذهب، أحبَّ أن يهون له واديان، ، قال: ( أن رسول اهلل 6111)

وقتد  قال:.وبعد إيراده روايات أخرى، ولن يمأل فاه إال الرتاب، ويتوُب اهلل عىل من تاب

ة عن غري واحد من الصحابة، وفيها أن هذا كان قرآنًا ثم نِستخ، وكلهتا  وردت أحاديُث ِعدَّ

. ضعيفة ال تصح، ال تناهض الروايات الصحيحة الستابقة، ونتذكرها هنتا لبيتان ضتعفها

 (. وانظر بقية تعليقه.151:  5طبعة الرسالة ) مسند أمحد

إن ميُب:  (. عن أنس بلفظ: قتال النبتي 611)(، ومسلم 1516(  أخرجه البخاري )1)

ِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلهَِتاب )اهلل يأمرين أن أقرأ عليك  . قال: وستامين ؟ قتال:  (مَلْ َيُهِن الَّ

 فبهى. .نعم
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َقتَرَأ بإسناد  فيه مرتوك، عن ابن عمَر، قال: (1)اموسط وروى الطرباين يف

ا َرُس  [َرُجالِن ]ِمَن امَْنَصارِ  ، َوَكاَنا َيْقتَرآِن هِبِتاَم ، َفَقاَمتا  اهللوُل ُسوَرًة، َأْقَرَأمُهَ

، َفَأْصَبَحا َغاِدَينْيِ َعىَل َرُسوِل اهلل َياِن َفَلْم َيْقِدَرا ِمنَْها َعىَل َحْرف    َذاَت َلْيَلة  ُيَصل 

َا مِمَّا ُنِسَخ َوُأْنيِسَ ، َفاهْلَْوا  َفَذَكَرا َلُه َذلَِك ، َفَقاَل َرُسوُل اهلل  .(1)َعنَْها:إهِنَّ

                                                 

 .الهبري أنه رواه يف :اإلتقان(  يف 1)

 (، وقتال اهليثمتي يف16:5) اموستط (، و166:11) الهبتري (  أخرجه الطترباين يف1)

 (: وفيه سليامن بن أرقم، وهو مرتوك.16:6) جممع الزوائد

عُر وال ينبغي أن يوجه إليه النظر متا قالته  قال العالمة الطاهر ابن عاشور: ومما َيِقف  منه الشَّ

بعض املفرسين يف قوله تعاىل: )ُننسها( أنه إنساء اهلل تعتاىل املستلمني لةيتة أو للستورة، أي 

إياها فيهون نسيان الناس كلهم هلتا يف وقت  واحتد  إذهاهبا عن قلوهبم أو إنساؤه النبيء 

قترأ دلياًل عىل النسخ، واستدلوا لذلك بحديث أخرجه الطرباين بسنده إىل ابن عمتر قتال: 

فقاما ذات ليلة يصليان فلتم يقتدرا منهتا عتىل ...  رجالن سورة أقرأمها إياها رسول اهلل 

قال ابن كثري: هذا احلديث يف سنده سليامن بن أرقم، وهو ضعيف. وقال ابتن « . فاهلوا عنها

التحريتر عطية: هذا حديث منهر أغرب به الطرباين، وكيف خفي مثله عىل أئمة احلتديث. 

 (.661:  1) والتنوير
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ْن َتْقَرُأ ُستوَرَة  َقاَل:  (1)ر  وروى أمحُد والنسائي عن زِ  : َكَأي  َقاَل يِل ُأيَب  ْبُن َكْعب 

؟! َلَقتْد  َها؟ َقاَل: ُقْلُ  َلُه: َثاَلثًا َوَسْبِعنَي آَيًة. َفَقاَل: َقط  ْن َتُعد  اْمَْحَزاِب؟ َأْو َكَأي 

َا َلُتَعادِ  تْيَخُة إَِذا َزَنَيتا َرَأْيُتَها َوإهِنَّ تْيُخ َوالشَّ ُل ُسوَرَة اْلَبَقَرِة، َوَلَقْد َقَرْأَنتا فِيَهتا: الشَّ

ا اْلَبتََّة َنَهاالً ِمْن اهلل، َواهللُ َعلِيٌم َحهِيمٌ فَ   .(1)اْرمُجُومُهَ

                                                 

ٍ  امستدي الهتويف أبتو متريم، ثقتة جليتل 1) (  يف النسخ املطبوعة )ذر(، هو ِزر  ْبِن ُحَبتْي

خمرضم، مات سنة إحدى أو اثنتني أو ثالث وثامنني، وهو ابن مئة وسبع وعشترين. روى له 

 (.115)ص تقريب التهذيباجلامعة. 

 (.  6111( رقم )116:6) الهربى ( )زوائد عبد اهلل(، والنسائي يف111:5)املسند(  1)

لته  -ن صتدوقاً وإن كتا-قال العالمة شعيب امرنؤوط: إسناده ضعيف، عاصم بن هبدلتة 

ُده بمثل هذا املتتن. وبتاقي رجتال اإلستناد ثقتات  أوهام بسبب سوء حفظه، فال حيتمل تفر 

:  15طبعة الرستالة ) مسند أمحد رجال الشيخني غري خلف بن هشام، فمن رجال مسلم.

111.) 

 واخلالصة: أنَّ قوله: )والشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها: وقال الشيخ ابن عثيمني 

البتة(. وإن كان مشهورًا ومعروفًا يف السنن ومسند اإلمام أمحد وصحيح ابن حبان؛ فإنَّ يف 

منه خيالف احلهم الرشعي الثاب ؛ إذ احلهم ُمعلَّق باإلحصان  :أوالًنفيس من صحته شيئًا؛ 

ى : أنَّ لفَظ حديث عمر الثاب  يف الصحيحني ذكر أنَّ الرجَم عىل من زنثانياًال بالشيخوخة. 

إذا ُأحصن، فمقتىض ذلك أنَّ اآلية املنسوخة ُتعلق احلهَم باإلحصان ال بالشيخوخة، وهذا 

فتاوى نور عىل الدرب . مما يدل عىل ضعف هذا احلديث املروي فيجب التثب  فيه

 املهتبة الشاملة. للعثيمني
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وهو يقتيض أنه قد كان فيهتا قترآن ثتم  ،وهذا إسناد حسن: (1)قال ابن كثري

 .(1)اهلل أعلمو ،نسخ لفظه وحهمه أيضاً 

بإسناد فيه ابن هليعة، عن عروة بتن  الناسخ واملنسو. يف (1)وروى أبو عبيد

متائتي   كان  سورة امحزاب ُتقرأ يف زمن النبيالزبري، عن عائشة، قال : 

 . عنعنته ابتن(1)آية، فلام كتب عثامن املصاحف مل يقدر منها إالَّ عىل ما هتو اآلن

 .(5)هليعة، وهو مدلس

                                                 

 .ت(ه 661- 611) الدمشقي كثري بن عمر بن إسامعيل الفداء أبو الدين عامد  (1)

 (.611:1) تفسري ابن كثري( 1)

هت(، من كبتار  111 - 156(  اإلمام ذو الفنون، أبو عبيد، القاسم بن سالم بن عبد اهلل )1)

ستري . الناستخ واملنستو.و فضتائل القترآنالعلامء باحلديث وامدب والفقه. له كتاب 

 (.111:11) النبالء

. واملنسو.الناسخ (، وليس يف111)ص  فضائل القرآن ( أخرجه أبو عبيد يف كتاب1)

 (: روى أبو عبيد، دون ذكر أي  مصنف. 66:1) اإلتقان وقال السيوطي يف

هت من الطبقة اخلامسة أخرج له 161عبد اهلل بن هليعة احلرضمي قايض مو تويف سنة   (5)

كان : )د، ت، ق(. اختلط يف آخر عمره وكثرت عنه املناكري يف روايته، قال ابن حبان

تعريف أهل التقديس بمراتب املوصوفني . انظر صاحلًا، ولهنه كان يدلس عن الضعفاء

 .(51)ص  بالتدليس

ال ريب أن ابن هليعة كان عامل الديار يقول احلافظ الذهبي، بعد إيراده أقوال أهل العلم فيه: 

دينة، واموزاعتي عتامل املوية، هو والليث معًا، كام كان اإلمام مالك يف ذلك العو عامل امل
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 .(1)براءة :يعني هاما تقرؤون ربعَ احلاكم عن حذيفة قال:  وروى

إذا أوحي إليه   وروى أبو عبيد عن أيب واقد الليثي، قال: كان رسول اهلل 

إنتا  :اهلل يقتول إنَّ  :فجئ  ذات يتوم فقتال :قال، فعلمنا مما أوحي إليه ،أتيناه

 أن يهتونَ  محبَّ  آدم وادياً  البن ولو أنَّ  ،أنزلنا املال إلقام الصالة وإيتاء الزكاة

                                                                                                         

الشام، ومعمر عامل اليمن، وشعبة والثوري عاملا العراق، وإبراهيم بن طهامن عامل خراستان، 

 ولهن ابن هليعة هتاون باإلتقان، وروى مناكري، فانحط عن رتبة االحتجاج به عندهم.

ال يف وبعض احلفاظ يروي حديثه، ويذكره يف الشواهد واالعتبارات، والزهتد، واملالحتم، 

 امصول.

 وبعضهم يبالغ يف وهنه، وال ينبغي إهداره، وتتجنب تلك املناكري، فإنه عدل يف نفسه.

أعر: أصحاب الصحاح عن رواياته، وأخرج له: أبو داود، والرتمذي، والقزويني، وما 

 (.11:  6) سري أعالم النبالء. رواه عنه ابن وهب واملقرئ والقدماء فهو أجود

(.رواه عن حذيفَة عبُد اهلل بُن َسلِمة، َقال الُبختاِري  : ال يتتابع يِف 161:1) كاملستدر  (1)

حديثه. َوَقال َأُبو حاتم: تعرف وتنهر. َوَقال َأُبو َأمْحَد ْبن َعِدّي : أرجو إنه ال بأس بِِه. وقتال 

 الدارقطني: ضعيف. وقال أبو أمحد احلاكم: حديثه ليس بالقائم. وقتال التذهبي: صتويلح.

 : ضتعيف يعتترب بته.حتريتر التقريتبوقال ابن حجر: صدوق تغري حفظه. وقال صتاحبا 

 (.116:1) حترير التقريب(، 51:15) هتذيب الهامل
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 ابنِ  وال يمأل جوَف  ،أن يهون إليهام الثالث ولو كان له الثاين محبَّ  ،إليه الثاين

 يف سنده راو  خمتلف فيه.. (1)ويتوب اهلل عىل من تاَب  ،آدم إال الرتاُب 

نزل  ستورة نحتو بتراءة ثتم وروى أيضًا عن أيب موسى امشعري، قال: 

أنَّ اهلل سيؤيد هذا الدين بتأقوام ال ختالق هلتم، ولتو أنَّ رفع ، وُحفظ منها: 

 .(1)البن آدم واديني من مال لتمنى واديًا ثالثًا، ... الخ

ُكنَّا َنْقتَرُأ ُستوَرًة ُكنَّتا   :عن أيب موسى امشعري قال (1)وروى ابن أيب حاتم

تِذيَن َأين  َحِفْظُ  ِمنَْهتا:، َغرْيَ َفُأْنِسْينَاَها ُنَشب ُهَها بِإِْحَدى امُلَسب َحاِت،  َتا الَّ َيتا َأهي 

                                                 

(، 116:5) مسنده (، وأخرج هذا احلديث أمحد يف111)ص  فضائل القرآن  (1)

(. قال الشيخ 161:6) شعب اإليامن (، والبيهقي يف116:1) الهبري والطرباين يف

شعيب: إسناده ضعيف من أجل هشام بن سعد املدين. قال أمحد: مل يهن باحلافظ، وضعفه 

حييى بن معني وابن سعد والنسائي وغريهم، وقال أبو حاتم: يهتب حديثه وال حيتج به. 

ال يدل عىل قرآنية هذا الهالم، وإنام هو من امحاديث  إن اهلل عز وجل قالوقوله: 

 (.151: 5طبعة الرسالة ) مسند أمحدعن ربه عز وجل.  التي يروهيا النبي  الُقدسية

(. وفيته 66)ص القترآن فهم (، ومن طريقه املحاسبي يف111)ص  القرآن فضائل( 1)

 عيل بن زيد بن جدعان، متهلَّم فيه.

 هت(.116هو اإلمام احلافظ أبو دمد عبد الرمحن بن أيب حاتم الرازي )ت  (1)
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آَمنُوا مِلَ َتُقوُلوَن َما ال َتْفَعُلوَن، َفُتْهَتُب َشَهاَدًة يِف َأْعنَاِقُهْم، َفُتْستَأُلوَن َعنَْهتا َيتْوَم 

  .(1)اْلِقَياَمةِ 

وروى أبو عبيد عن عدي بن عدي قال: قال عمر: كنا نقرأ: )ال ترغبوا عن 

 .. فيه انقطاعٌ (1)نه كفر بهم( ثم قال لزيد بن ثاب : أكذلك؟ قال: نعمآبائهم فإ

                                                 

( كالمها من طريق عيل بن 1151(، وأخرجه مسلم )116:11) تفسري ابن أيب حاتم ( 1)

مسهر، عن داود، عن أيب حرب بن أيب امسود، عن أبيه، قال: بعث أبو موسى امشعري. 

 ... صحيح مسلمخرب أيب موسى امشعري املخرج يف قال الشيخ شعيب امرنؤوط: 

الصحيحة، يف سنده سويد بن سعيد )شيخ  وهو حديث ضعيٌف ال ُيناِهض الروايات

مسلم(؟ قال ابن املديني: ليس بيشء، وقال يعقوب بن شيبة: صدوق مضطرب احلفظ، وال 

سيام بعد ما َعِمَي، وقال البخاري: كان قد عمي فتلقَن ما ليس من حديثه، وقال النسائي: 

لدم. وعيل بن مسهر؛ ليس بثقة وال مأمون، وأما ابن معني فهذبه وَسبه وقال: هو حالل ا

. وداودالتقريبقال يف  قال  -وهو ابن أيب هند، وإن كان ثقة -: ثقة له غرائب بعد أن أرَضّ

، وقال احلافظ: كان هَيِ  طبعة الرسالة  مسند أمحدم بأخرة. أبو داود: خولف يف غري حديث 

(5  :151.) 

(. وأخربهم النبي قل : مرَّ يف حديث امنصاريني: )َفَلْم َيْقِدَرا ِمنَْها  بقوله:  َعىَل َحْرف 

، َفاهْلَْوا َعنَْها(. فهيف حفظ أبو موسى امشعري هنا، وقد ُأنسي ! َا مِمَّا ُنِسَخ َوُأْنيِسَ  )إهِنَّ

(، 6166(. وأخرج البخاري )66:1) اإلتقان(، 111)ص  فضائل القرآن( 1)

، َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة، َعِن النَّبِي  ( وغريمها َعْن َجْعَفِر ْبِن َربِيَعَة، 61ومسلم )
، َقاَل: َعْن ِعَراك 
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لعبد الرمحن بن عوف:  وروى أبو عبيد عن املسور بن خمرمة، قال: قال عمر

أمل جتد فيام أنزل علينا: أن جاهدوا كام جاهدتم أوَل مرة؟ فإنا ال نجدها. قتال: 

 .(1)أسقط  فيام أسقط من القرآن

ضتتًا عتتن أيب ستتفيان الهالعتتي: أن مستتلمة بتتن خملتتد وروى أبتتو عبيتتد أي

امنصاري قال هلم ذات يوم: أخربوين بآيتني يف القرآن مل تهتبتا يف املصتحف؟ 

. فقتال: إن التذين آمنتوا [نتود ستعد بتن مالتكوعندهم أبو الهَ ] فلم خيربوه

وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهلل بأمواهلم وأنفسهم أال أبرشوا أنتم املفلحتون. 

ين آووهم ونووهم وجادلوا عنهم القوم الذين غضب اهلل عليهم أولئك والذ

 .(1)ال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء بام كانوا يعملون

                                                                                                         

. فهذه الرواية تو. وتنادي بأنه لفظ الَ َتْرَغُبوا َعْن آَبائُِهْم، َفَمْن َرِغَب َعْن َأبِيِه َفُهَو ُكْفرٌ 

 نبوي رشيف.

 (.66:1) اإلتقان (،115)ص  القرآن فضائل  (1)

بتتدر بتتن عبتتد اإللتته يقتتول الشتتيخ  (.66:1) اإلتقتتان ،(65:1) القتترآن فضتتائل(1)

 وهذا خرب منهر، وإسناده فيه علل:: العمراين

 ]تقدم  ترمجته قبل صفحات[ : عبد اهلل ابن هليعة.األوىل

: أبو سفيان الهالعي، ال تعرف له ترمجتة، حستب اطالعتي، متن ختالل البحتث يف الثانية

 فتتح البتاب يف الهنتى واملقتابمنتده يف  ]ذكتره ابتن أغلب كتب الرجال املتاحة لدي.
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روى َعنتُه: عبتد اهلل  حدث َعن: عبد اهلل بن َعْمرو بن اْلَعاِص. موي.(: وقال: 116)ص

يَعة.  ومل يذكر فيه جرحًا أو تعدياًل. بن هَلِ

 تاريخ دمشتق. وأبو سفيان الهالعي املوي وال يعرف له اسموقال احلافظ ابن عساكر: 

(56: 51).] 

: مسلمة بن خملد امنصاري خمتلف يف صحبته، أثبتها له ابن السهن و نفاها عنه أمحتد ثالثةال

بن حنبل. و أبو الهنود سعد بن مالك صحايب. فهيتف يعترف اآليتتني مستلمة التتابعي أو 

 الصحايب الصغري، وال يعرفها سعد الصحايب.

 هلل الفصيح:: فساد نظم هاتني اآليتني، و عدم مشاهبته لفظ كالم االرابعة

الدال عىل افتتاح الهالم، ليفصل اجلملة اإلستمية عتن  أال* يف اآلية اموىل: أقحم حرف 

 (.إنخربها )أي: خرب 

. .. أو تقريعتاً  أو تنبيهاً  ، لتفيد إخباراً تأيت بعد إمتام الهالم السابق معنى و إعراباً  دائامً  أالو

 :ومن اممثلة عىل ذلك ما جاء يف قوله تعاىل

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ)

 .[11]البقرة:   (ۆ

   (ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې)

 .[16]املجادلة:

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ)

 .[11]امنعام:   (ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 إىل غري ذلك من النظائر و اممثلة يف هذا الباب.
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ال يقتولن أحتدكم: قتد أختذت  ابن عمر، قال:وروى أبو عبيد أيضًا عن 

أخذت  ه، وما يدريه ما كل ه، قد ذهب منه قرآن كثري، ولهن ليقل: قدالقرآن كلَّ 

 .(1)منه ما ظهر

                                                                                                         

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے)م السلس و تدبره: و انظر إىل هذا النظ

 .[116]البقرة:   (ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

ا. هت. املهتبتة الشتاملة و قارنه باآلية املذكورة يف خرب مسلمة. لتدرك الفرق بني امسلوبني.

 (.166 :1 1)  أرشيف ملتقى أهل احلديث

 (.66:1) اإلتقان (،115:1) القرآن فضائل  (1)

، ثقة ثب  فقيه، كام قال قل : نافع موىل عبد اهلل بن عمر قال الشيخ بدر العمراين: 

من ال خيطئ أو يسهو، فوصف الرجل بالعدالة ال تعني  لهن جلَّ  التقريباحلافظ يف 

أدى كالم ابن عمر عىل  ل: من أدرانا بأن نافعاً ، ومن ذلك نقوسالمته من اموهام مطلقاً 

دت من عُ ه قد أنهرت عليه بعض الروايات، وأنو مل يتوف فيه!؟ خصوصاً وجهه، و

قال: حدثنا  الضعفاءأوهامه التي تفرد هبا عن ابن عمر. من ذلك ما رواه ابن عدي يف 

ب، عن خصيف قال: سأل  اتّ نا عبد اجلبار ابن عاصم، حدثنا عأمحد بن عيل بن املثنى، حدث

 ې ې ې ) سعيد بن جبري عن الذي روى نافع، عن ابن عمر، يف قوله عز وجل:

؟ فقال سعيد: كذب نافع، أو قال: أخطأ نافع، ثم قال يل خصيف: إن ابن عمر مل  (ې

 ۓ ) يهن يرى العزل، فأي عزل أشد مما قال نافع؟ ثم قال يل خصيف: أال ترى إنه قال:

 ول من حيث أمرت أن يعزل يف املحيض.يق (ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
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وهو ابن ثامنني -عيلَّ أيب  يدة بن  أيب يونس، قال : قرأَ وروى أيضًا عن مُح 

يف مصحف عائشة: إنَّ اهلل ومالئهته يصلون عىل النبي يأهيا الذين آمنتوا  -سنة

، وعىل الذين يصلون الصفوف امول. قالت : قبتل صلوا عليه وسلموا تسليامً 

 .يدة وأبوها جمهوالنومُح . (1)أن يغري عثامن املصاحف

ومما رفع رستمه متن القترآن ومل : الناسخ واملنسو. يف (1)وقال ابن املنادي

يرفع من القلتوب حفظته: ستورة القنتوت يف التوتر، وُتستمى ستورة احلفتد 

 وابن املنادي حافظ كبري، وهو تلميذ أيب داود.. (1)واخللع

 به القائلون بنسخ التالوة.فهذه اآلثار هي الدليل النقيل الذي متسك 

                                                                                                         

من هذا الهالم يستحيل صدوره  ؛ عن نافعإذن، فال شك و ال ريب يف نسبة نهارة هذا اخلرب

أرشتيف ملتقتى أهتل ا. هت. املهتبة الشتاملة  من عبد اهلل بن عمر هبذا السياق. و اهلل أعلم.

 (.165 :1 1)  احلديث

 (.66:1) قاناإلت (،116:1) القرآن فضائل  (1)

هت( عتامل بالتفستري  116 - 156هو أبو احلسني أمحد بن جعفر بن دمد، ابن املنادي )  (1)

واحلديث، من أهل بغداد، دفن يف مقربة اخليزران. قيتل: صتنف يف علتوم القترآن أربعمئتة 

 (.116:1) امعالمكتاب. 

 (.66:1) اإلتقان (،16:1) الربهان يف علوم القرآن  (1)
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عن قوم إنهار هتذا  االنتصار يف كتاب (1)وحهى القايض أبو بهر الباقالين

القطع عىل إنزال قرآن  النوع من النسخ؛ منَّ امخبار فيه أخبار آحاد، وال جيوز

 .(1)ونسخه بأخبار آحاد ال حجَة فيها

 يقيضت التالوة سخن إنَّ : -إليه وإضافة عليه، زيادة–وهذا صحيح، وأقول 

، بل بنوا كالمهم باجلواز قالوا ممن أحد إليه يتفطن مل ما وهذا باستحالته، العقل

عىل أنَّ رسم اآلية يف املصحف حهم، وتالوهتا حهم، فيجوز نسخها كام جيتوز 

                                                 

القايض أبو بهر دمد بن الطيب بن دمد بن جعفر بن قاسم البغدادي، ثم البوي.  (1)

 هت(.111)ت

يقول  (.61:1) اإلتقان (،11:1) الربهان يف علوم القرآن (111:1) االنتصار (1)

ومجلُة القوِل يف ذلَك أن مجيَع هذه الرواياِت أخباُر آحاد  ال سبيَل إىل صحتها والعلم : 

وهتا، وال خييُل لنا أن ننسَب إىل أحد  من الصحابة وَمن دوهَنم إثباُت قرآن  زائد عىل ما يف بثب

أيدينا، أو نقصانًا منه بمثلها، وال نضيُف إليهم ِمن ذلَك أمرًا غرَي معلوم  وال متيَقن، مع أن 

، وإذا كاَن نظَم ما روى من قوله: لو أن البِن آدم، نظم خفيف ُيبايُن وزَن القرآِن ويفارقه

ذلَك كذلَك َسَقَط التعل ق هبذِه امخباِر واقتىض ما فيها أهنا لو صح  لوجَب القطُع عىل أنه 

قرآْن كان أنزَل ونسَخ رسمه وأسقط، وُحظر علينا إثباته بني الدفتني وتالوته عىل أنه قرآن 

 ثاب . 

تعاىل عرُش رضعات معلومات  كان مما أنَزل اهلل وكذلَك سبيُل ما ُروي عن عائشَة من قوهلا: 

. ولعل قوهلا: ثم ُنسخن. من كالمها، والصحيح يف هذا حُيرمَن ثم ُنسخن بخمِس رضعات

 .أنه ليس يشء من هذه الروايات مستقرَا متيَقنا معلومًا صحته، فال جيُب اإلحفال هبا
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 نسخ احلهم الذي دلَّ  عليه بلفظها، وغفلوا عاّم قرروه: أنَّ من امحهام متا ال

 نها.جيوز نسُخُه. وهذا م

 مَ ميتنعُ نسخُ التالوة؟ـلِ

 التي اقتض  امتناع نسخ التالوة، هي: وامسباب

أنه يستلزم الَبَداء، وهو ظهور املصلحة عىل حذف اآلية بعد خفائهتا،  -1

 وهو يف حق  اهلل داٌل.

 وما أبدوه من حهمة يف جوازه، جمرد متحل وتهلف ال يدفع املحال.

ر لنقصتان تجملته، إنام يناستب البشتأنَّ تغيري اللفظ بغريه أو حذفه ب -1

ت وأخفتى، فإّنتا نترى  َّ علمه، وعدم إحاطته، وال يليق بتاهلل التذي يعلتم الرس 

َه  ينشىء موضوعًا يتأنَُّق فيه، ثمَّ يعيد نظره عليه، الهاتب البليغ واخلطيب املفوَّ

 فيجد أنَّ بعَض كلامته ومُجله جيب أن حُيذف.

ُنسخ لفظه، ال نجد فيه أسلوب القرآن، وال أنَّ ما قيَل: إنه كان قرآنًا و -1

 طالوته، وال جرس لفظه.

ڀ ڀ ڀ ٺ  ) أنَّ منه ما خيالف أسلوب القرآن، قال اهلل تعاىل: -1

ْكر لإلشتارة إىل أنَّ [2]النـور:  (ٺ ٺ ٺ ٿ َمِ  الزانية يف الذ  . قاَل العلامء: ُقد 

 ًا عند العرب. الزنا منها أشد  قبحًا، ومنَّ الزنا يف النساء كان فاشي

كر عىل  لهن إذا قرأت: الشيخ والشيخة إذا زنيا. وجدَت الزاين مقدمًا يف الذ 

، وهذا ال  خالف اآلية. وهذا يقتيض أنَّ تقديم أحدمها كان مصادفًة، ال حلهمة 
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ِر املعلوم أنَّ ألفاظ القرآن الهريم موضوعة وضتعًا حهتياًم،  جيوز؛ منَّ من املقرَّ

َم  َر اختلَّ نظام اآلية.بحيث لو ُقد   أحدمها عن موضعِه أو ُأخ 

أنه ورَد يف سبب نسخ هذه اجلملة من القرآن أخباٌر منهترة، نبتني متا  -5

 فيها باختصار.

قال:   : باب االعرتاف بالزنا، وذكَر عن ابن عباسصحيح البخاري يف

لقد خشي  أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ال نجد الرجم  قال عمر:

يف كتاب اهلل؛ فيضلوا برتك فريضة أنزهلا اهلل، َأاَل وإنَّ الرجَم حقم عىل متن زنتى 

   .(1)وقد أحصن

الخ. قال  الشيخ والشيخة إذا زنيا :ومل يرِو البخاري قول عمَر: وقد قرأناها

  . اهت.(1)ولعل البخاري تركها عمداً  : (1)احلافظ

 قلُ : وقد أصاب.

                                                 

(، 1111( رقتتم )16:1(، والرتمتتذي )6111( رقتتم )1511:6أخرجتته البختتاري )  (1)

 (.161:5محد )وأ

 661شيخ اإلسالم شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن عيل بن دمد الهناين العسقالين )  (1)

 هت(. 651 -

 (.111:11) الباري فتح  (1)
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أن مروان بن احلهم قال لزيد بن واه النسائي: ومن الروايات املنهرة، ما ر

؟! (1) ترى أن الشابني الثيبني يرمجاناَل  تهتبها يف املصحف؟ قال: ال، أَ اَل ثاب : أَ 

وهذه نهارة واضحة، كيف يرتك زيد آية الرجم؛ مهنا ختالف حهم الشابني 

 املحصنني؟!

زيتد بتن رواية أخرى منهرة، روى احلاكم عن كثري بن الصل ، قال: كان 

 :فقتال زيتد ؛ا عىل هذه اآليةرَّ مَ فَ  ،ثاب  وسعيد بن العاص يهتبان يف املصحف

ملتا  :فقال عمر (الشيخ والشيخة فارمجومها البتة) :يقول  سمع  رسول اهلل

أال تترى أن  :فقال عمتر ؛فهأنه كره ذلك ؟أكتبها :فقل   النبيَّ  أتيُ   نزلْ  

 .(1)ب إذا زنى وقد أحصن رجمن الشاوأ ،الشيخ إذا زنى ومل حيصن جلد

 ؛فيستفاد من هذا احلديث الستبب يف نستخ تالوهتتاقال احلافظ ابن حجر: 

 .(1).اهتلهون العمل عىل غري الظاهر من عمومها

 قلُ : فيه نهارتان:

لهتابة آية الرجم، وكيف يهتره كتابتة آيتة نزلت    : كراهة النبي  إحدامها

 عليه؟!

                                                 

 (.16611) الهبري السنن (، والبيهقي يف6116) الهربى أخرجه النسائي يف  (1)

 (.111:1(، واحلاكم )161:5أخرجه أمحد ) (1)

 (.111:11) الباري تحف  (1)
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نَّ الشيخ إذا زنى ومل حيصن جلد الخ. كيف : قول عمر: أال ترى أواألخرى

 يعرت: عمر عىل آية يعتقد أهنا نزل  من عند اهلل؟!

وقول احلافظ: يستفاد من هذا احلتديث الستبب يف نستخ تالوهتتا؛ لهتون 

ففي القرآن عمومتات  ؛العمل عىل غري الظاهر من عمومها. سهو منه رمحه اهلل

َ املتراد منهتتا كثترية مل ينستخ لفظهتا، متع أنَّ عمومهتا غتتري  متراد، ولهتن ُبتني 

بمخصصات يف القرآن أو احلديث، ومل يهن اهلل ليحذف آية من القرآن بستبب 

 اعرتا: بعض املهلفني عليها.

فهذه النهارات تؤيد أنَّ آية الرجم، مل تهن من القرآن قتط، وستميناها آيتًة 

 .(1)جتوزًا، وإال فهي حديث عىل أكثر تقدير

 

 

 

                                                 

: وإسناد احلديث صحيح إال أنه ليس حهمه حهم القرآن الذي النحاس قال أبو جعفر (1)

وقد يقول اإلنسان: كنت  أقترأ كتذا لغتري القترآن  ،ولكنه سنة ثابتةنقله اجلامعة عن اجلامعة 

الناستخ  .والدليل عىل هذا أنه قال: ولتوال أين أكتره أن يقتال: زاد عمتر يف القترآن لزدهتتا

 .(61ص: ) واملنسو.
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قول عمر يف آية الرجم كام رواه  املصنف يف (1)لرزاقروى عبد ا: تنبيه

كانوا   من أصحاب النبي بلغنا أن ناساً  :(1)غريه، وزاد عقبه: وقال الثوري

  .اهت.(1)ن القرآن أصيبوا يوم مسيلمة فذهب  حروف من القرآنويقرؤ

، وال بدَّ أنَّ الذي بلغه لسفيان الثوري شيطان متثل يف وهذا منهر جداً 

رة إنسان، أو هيودي ادعى اإلسالم، وإين معجب من سفيان الثوري رمحه صو

ڳ ڳ ) اهلل كيف راج عليه هذا الهذب املفضوح، وهو يقرأ قول اهلل تعاىل:

 .[1]احلجر: (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

 التي كان  من القرآن فتيام قيتل، جتاءت مقتطعتة، ال تلك اجلُمَل  أنَّ  -6

قولوا لنا: أين كان موضعها يف املصحف ، ومل يرابط يربطها بآيات القرآن الهريم

 الرشيف.

 

                                                 

( اإلمام عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي موالهم أبتو بهتر الصتنعاين، ثقتة حتافظ 1)

تقريتب (، روى له اجلامعة.111مصنف شهري، عمي يف آخر عمره فتغري، من التاسعة )ت

 (.151)ص التهذيب

ثقتة حتافظ فقيته عابتد ( اإلمام سفيان بن سعيد بن مرسوق الثوري أبو عبد اهلل الهويف، 1)

(، روى لتته 161إمتتام حجتتة متتن رؤوس الطبقتتة الستتابعة، وكتتان ربتتام دلتتس )ت

 (.111)ص التقريباجلامعة.

 (.11161( رقم )111:6) املصنف  (1)
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وما فيها  إذا قرأت خواتيم سورة البقرة، وخواتيم سورة آل عمران، -6

ه  إىل اهلل، بُأسلوب يف هناية البالغة، ووازنته بام قيل: إهنا كان   من دعاء وتَوج 

الم سورة احلفد، وجدت الفرق بينهام بعيد جّدًا، هو الفرق بني كالم اهلل وك

 .(1) ؛ منَّ قنوت احلفد من إنشاء عمر(1)البرش

                                                 

ومننا أيضًا قد َعلِمنا قصوَر نظمه يف البالغتة والفصتاحة عتن يقول اإلمام الباقالين:   (1)

وجز وأحسَن من كثرِي من كتالم العترب، وإنتام َيعلتُم ذلتك رتبة القرآن وإن كان أفصح وأ

ويتأمُله أهُل العلم والفصاحة وأهُل البياِن والبالغِة واملعرفِة بنظوم الهالم وأوزانِته وموقتع 

:  1) االنتصار للقترآن .معانيه، ورشِف تأليفه ومعانيه، ومباينته لسائِر ما َقُوَ عن بالغته

166.) 

عبد الرزاق بسنده َعْن َأيِب َرافِع  َقاَل: َصلَّْيُ  َخْلَف ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب ( أخرج اإلمام 1)

ُكوِع، َقاَل: َفَسِمْعُتُه َيُقوُل:  ْبَح َفَقنََ  َبْعَد الر  اللَُّهمَّ إِنَّا َنْسَتِعينَُك، َوَنْسَتْغِفُرَك، َوُنْثنِي »الص 

اَك َنْعُبُد، َوَلَك ُنَصيل  َعَلْيَك َواَل َنْهُفُرَك، َوُنْؤِمُن بَِك  ُك َمْن َيْفُجُرَك، اللَُّهمَّ إِيَّ َوَنْخَلُع َوَنرْتُ

اِريَن  َوَنْسُجُد، َوإَِلْيَك َنْسَعى َوَنْحِفُد، َوَنْرُجو َرمْحََتَك َوَنَخاُف َعَذاَبَك إِنَّ َعَذاَبَك بِاْلَهفَّ

ِب اْلَهَفَرَة، َوَأْلِق يِف  ْعَب، َوَخالِْف َبنْيِ َكلَِمتِِهْم، َوَأْنِزْل َعَلْيِهْم  ُمْلَحٌق، اللَُّهمَّ َعذ  ُقُلوهِبُِم الر 

ُبوَن  وَن َعْن َسبِيلَِك، َوُيَهذ  ِذيَن َيُصد  ِب اْلَهَفَرَة َأْهَل اْلهَِتاِب الَّ ِرْجَزَك َوَعَذاَبَك، اللَُّهمَّ َعذ 

لِْلُمْؤِمننَِي َواملُْؤِمنَاِت َواملُْسلِِمنَي َواملُْسلاَِمِت َوَأْصلِْح  ُرُسَلَك َوُيَقاتُِلوَن َأْولَِياَءَك، اللَُّهمَّ اْغِفرْ 

ْهَمَة، َوَثب ْتُهْم َعىَل ِملَّ 
ياَمَن َواحْلِ ْف َبنْيَ ُقُلوهِبِْم، َواْجَعْل يِف ُقُلوهِبُِم اإْلِ ِة َنبِي َك، َذاَت َبْينِِهْم، َوَأل 

، َوَأْوِزْعُهْم َأْن ُيَوف وا بِاْلَعهْ  ِهْم، إَِلَه احْلَق  َك َوَعُدو  ُهْم َعىَل َعُدو  ْم َعَلْيِه، َواْنُوْ ِذي َعاَهْدهَتُ ِد الَّ
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 بالتواتر، وما مل يتواتر ال تقرر يف علم امصول: أّن القرآن ال يثب  إالَّ  -6

يهون قرآنًا، والهلامت التي قيل بقرآنيتها ليس  بمتواترة، فهي شتاذة، والشتاذ 

 ليس بقرآن، وال جتوز تالوته.

كام وقع يف القرآن الهريم،  -أي احلهم-ملعنى أنَّ السنة النبوية وقع فيها نسخ ا

أنه رجع عن لفظ من ألفاظ حديثه، أو بدله بغريه، أو قال  ومل يثب  عن النبي

؛ فقد نستخ  لفظته، أو رجعت  عنته، فتال للصحابة عن حديث: ال حتفظوه

تبلغوه عن ي. مل يثب  هذا عنته أصتاًل، بتل صتحَّ عنته متن طترق بلغت  حتدَّ 

سمع مقالتي فوعاها فأداهتا كتام  اْمَرًءانرض اهلل  رة، أنه قال:االستفاضة والشه

      .(1)، فرب حامل فقه غري فقيه، ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منهسمعها

وإذا كان اممر كذلك، فهيف جيوز أن ينسب إىل اهلل تعاىل رجوعه عتن لفظته، 

  أو نسخ تالوته؟!

  

 

 

                                                                                                         

اِق: َوَلْو ُكنُْ  إَِماًما ُقْلُ  َهَذا اْلَقْوَل، ُثمَّ ُقْلُ : اللَُّهمَّ اْهِدَنا  «َواْجَعْلنَا ِمنُْهمْ  زَّ َقاَل َعْبُد الرَّ

 (.1166( رقم )111:1) املصنف فِيَمْن َهَدْيَ .

(، 5616) الهتربى (، والنستائي يف1656(، والرتمتذي )1661(  أخرجه أبو داود )1)

 (.1رقم ) املتناثر نظم ( وغريهم، ونصَّ بعض احلفاظ عىل تواتره، انظر111وابن ماجه )
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 إشكال

ال خطري، لو فطنوا له؛ لعدلوا عن قتوهلم، بنسخ التالوة إشه يلزم القائلني

 وأنا أبينه بعد تقديم مقدمة متهد لبيانه:

ف أهل امصول احلهم الرشعي بأنه: خطتاب اهلل تعتاىل املتعلتق بفعتل  عرَّ

ه إىل املهلفني بعد وجودهم  املهلف، وخطاب اهلل كالمه، وهو قديم، وإنام توجَّ

 كذا.برشوط التهليف، بأن يفعلوا كذا وجيتنبوا 

ومعنى نسخه: أنَّ اهلل أسقط عنهم العمل به، مع أنه ال يزال كتالم اهلل، وال 

يزال حهمه، وإنام بطل تعلقه بنا، وأبدلنا اهلل به حهاًم آختَر، يليتق بضتعفنا، أو 

 يهون أكثر ثوابًا لنا.

َد هذا فأقول: معنى نسخ التالوة عند القائلني به: أنَّ اهلل أسقط اآلية  إذا متهَّ

نسوخة من القرآن، وهذا خطري جّدًا؛ منَّ كالم اهلل قديم، وكيف يعقل أن امل

يغري اهلل كالمه القديم، بحذف آيات منه؟!! وما القول يف هذه اآليات 

 املنسوخة؟

 هل يقال: كان  كالم اهلل، واآلن ليس  منه؟!

؟!!  [61]يتونس: ( ٹ ڤ ڤ ڤ ) وكيف جيوز هذا واهلل تعتاىل يقتول:

 ل إىل حل ه.إشهال ال سبي
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 اجلواب عن آيتني

َر يف علم امصول: أنَّ ظواهَر النصوص تؤول لتوافتق التدليل العقتيل؛ تقرَّ 

إذا كان جاريًا  منَّ الظواهر تقبل التأويل، وتأويلها ال يلزم عنه خلل يف مدلوهلا

عىل هنج اللغة وقواعدها، بخالف ما دلَّ عليه العقل واقتضاه رضورًة أو نظرًا، 

 ال يدخله احتامل،ولذلك ال يقبل تأوياًل وال ختصيصًا.فإنه 

وقد ثب  بام ذكرناه من امدلة استحالُة نسخ تالوة آية من القترآن، فوجتب 

 ى العقل باستحالته.تتأويل آيتني قد يتوهم بعض الناس أهنام تفيدان ما قض

 (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) قتتول اهلل تعتتاىل:األوىل: 

 .[116]البقرة:

وابن أيب حاتم يف تفسريهيام عتن  (1)وابن جرير الناسخيف  (1)بو داودروى أ

نثبت  خطَّهتا  (ٻ ٻ ٻ ٻ ) عن أصحاب ابن مسعود يف قولته: ،(1)جماهد

 .(1)ونبدل حهمها، أو ننسها نؤخرها عندنا

                                                 

 هتت( صتاحب165(  اإلمام أبتو داود ستليامن بتن امشتعث امستدى السجستتاين )ت1)

 .السنن

هتت( ولتد ىف آمتل 111الفقيه املفرس املؤر. أبو جعفتر دمتد بتن جريتر الطتربى )ت ( 1)

 .أخبار الرسل وامللوكو جامع البيانطربستان، واستوطن بغداد وتوىف هبا، من تصانيفه 
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ورواه ابن جرير عن ابن أيب نجيح عن أصحاب ابن مسعود كذلك، وروى 

يابن جرير عن ابن عباس والس   : أو نرتكها  (پ پ ) وغريمها يف قوله: (1)د 

   .(1)ال نبدهلا

إىل غتريه فنبدلته  (ٻ ٻ ٻ ٻ  ) قال ابن جرير: يعني بقوله جلَّ ثناؤه:

ونغريه، وذلك أن حيتول احلتالل حرامتًا، واحلترام حتالالً، واملبتاح دظتورًا، 

طالق واملنع واملحظور مباحًا، وال يهون ذلك إالَّ يف اممر والنهي واحلظر واإل

ا امَخبار فال يهون فيها ناسخ وال منسو. واإلباحة، فَأمَّ
(5). 

                                                                                                         

هت(، تابعي مفستر من أهتل 111(  جماهد بن جرب أبو احلجاج املهي موىل بني خمزوم )ت 1)

املفرسين، أخذ التفسري عن ابن عباس، تنقل يف امسفار واستتقر يف مهة ، كان شيخ القراء و

 الهوفة ، قيل: إنه مات وهو ساجد.

 حتتاتم أيب ابتتن تفستتري (،511:1) الطتتربي تفستتري (،65:1) جماهتتد تفستتري  (1)

(166:1.) 

هو أبو دمد إستامعيل بن عبد الرمحن بن أيب كريمة السدي.كان يقعتد يف ستدة بتاب    (1)

 (.111، وقيل: 116امع بالهوفة؛ فسمي السدي.)ت اجل

 (.111:1) تفسري ابن أيب حاتم (،511:1) الطربي تفسري ( 1)

 (.511:1) تفسري الطربي  (5)
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ومعنى اآلية )ما ننسخ( من حهم )آية( فنبدله بغريه )أو ننستها( أو نرتكهتا 

معناها: نؤخرها فال ُنَغري  حهمها،  (1)  حهمها، وكذلك قراءة: )ننسأها(ري  غَ فال نُ 

هلف إن كان خفيفتًا فخرييتته بستهولته، مرتوك )نأت بخري منها( للم واملؤخر

، وأستند يف وإن كان شديدًا فخرييته بهثرة ثوابه، فالنسخ والرتك حلهتم اآليتة

الظاهر إىل اآلية؛ مهنا أصله، وهو مدلوهلا. وهذا نوع من اإلجيتاز املعتروف يف 

 القرآن.

 أي: أهلها.. [61]يوسف: (ڱ ڱ) ونظريه قول اهلل تعاىل:

 هو املتعني، ال جيوز غريه.وهذا الذي قررناه 

ومما روي عن بعض الصحابة والتابعني من محل النسخ يف اآلية عتىل نستخ 

 ه أمران:رد  اللفظ والتالوة، يَ 

 : ما بيناه من استحالة ذلك.أحدمها

يعتني إرادة احلهتم؛  (پ پ ڀ ) : بقية اآلية؛ فإنَّ قوله تعاىل:واآلخر

هلفتني ستواء، تتالوة حترف  منهتا بعرشت منَّ ألفاظ القرآن وآياته بالنسبة للم

                                                 

قرأ ابن كثري وأبو عمرو )أو ننسأها( أي: نؤخر حهمها. وحجتهام أن  قال ابن زنجلة: ( 1)

فنبدل حهمها أو نؤخر تبديل حهمها فال نبطله ذلك من التأخري، فتأويله: ما ننسخ من آية 

 حجة القراءات نأت بخري منها، ويهون املعنى: ما نرفع من آية أو نؤخرها فال نرفعها

 (.111)ص
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ولهتن امحهتام تتفتاوت، فتاحلهم الستهل ختري  ،(1)حسنات، كام يف احلديث

للمهلف من احلهم الصعب، واحلهم الهثري الثواب خري للمهلف من احلهم 

 القليل الثواب.

حسدوا  -لعنهم اهلل-وأمر ثالث يرد  ذلك التفسري، وهو أنَّ اليهود 

أهنا قبلة  م اهلل من بي  املقدس إىل الهعبة، وهم يعلموناملسلمني حني حوهلَّ 

فقالوا: إن دمدًا يأمر أصحابه بيشء ثم ينهاهم عنه، فنزل   ،إبراهيم 

هم أيضًا قوله تعاىل:  ٻ ٻ ٻ ٻ پ )اآلية رّدًا عليهم، ونزل يف حق 

فهان اعرتاضهم . [111]البقرة:(پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

، ومعرفة سبب نزول اآلية ُيِعنُي عىل فهمها، ويرجح  عىل تبديل حهم بحهم 

 أحد دتمالهتا عىل غريه.

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ) اآلية امخرى قوله تعاىل:

  .[111]النحل: (ې ېې ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ

                                                 

 ( عن عبد اهلل بن مسعود 1111( رقم )165:5) جامعه أخرج الرتمذي يف  (1)

به حسنة، واحلسنة بعشتر أمثاهلا، من قرأ حرفًا من كتاب اهلل فله  :يقول: قال رسول اهلل 

 .ال أقول: )امل( حرف، ولهن ألف حرف، والم حرف، وميم حرف

 ابن عن امحوص أبو ورواه ،مسعود ابن عن الوجه هذا غري من احلديث هذا ويروى

 حسن حديث هذا :عيسى أبو قال ،مسعود ابن عن بعضهم ووقفه بعضهم رفعه مسعود

 .الوجه هذا من غريب صحيح
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 .اآلية مهية نزل  للرد  عىل املرشكني وهذه

يعني:  (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ) :تفسريه يف (1)قال البغوي

أعلم  (ۉ ۉ ې ې ) آخر، أبدلنا مهانه حهامً وإذا نسخنا حهم آية ف

 )يا دمد (ې ې ى ) بام هو أصلح خللقه فيام ُيَغري  ويبدل من أحهامه،

ركني قالوا: إنَّ دمدًا يسخر بأصحابه، يأمرهم تخمتلق، وذلك أن املش ( ى

، وينهاهم عنه غدًا، ما هو إالَّ مفرت، يتقوله من تلقاء نفسه. ائ  ) اليوم بأمر 

 .(1)حقيقَة القرآن، وبيان الناسخ من املنسو. (ەئ ەئ وئ

َب هذه  فاآلية نزل  مثل سابقتها يف الرد  عىل من أنهر نسخ امحهام، فعقَّ

؛ منَّ املنهرين أميون، ومل يعقب آية البقرة (ائ ەئ ەئ وئ ) اآلية بجملة:

 بمثل هذه اجلملة؛ منَّ املنهرين هناك أهل كتاب، وهم أهل علم.

ى ما أردُت تقريره وحتريره، ومل أرد استيفاء الهالم عىل النسخ؛ وإىل هنا انته

 فإنَّ ذلك ُيطلب من كتب امصول.

 .وال بأس أن نورد مسائل ال توجد يف غري هذا الهتاب

                                                 

هت(، فقيه ددث مفرس  511 - 116اإلمام احلسني بن مسعود بن دمد الفراء البغوي ) (1)

لبتاب التأويتل يف معتامل  ينسب إىل )بغا( من قرى خراسان، بني هراة ومرو، متن مصتنفاته

 يف احلديث. رشح السنةيف التفسري، و التنزيل

 (.511:1) التنزيل معامل  (1)
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 ما ينسخ من األحكام

 احلهم الرشعي ينقسم إىل مخسة أنواع:

 الواجب: وهو ما يثاب فاعله، ويعاقب تاركه.

 يثاب فاعله، وال يعاقب تاركه. واملندوب: وهو ما

 واحلرام: وهو ما يعاقب فاعله، ويثاب تاركه.

 واملهروه: وهو ما يثاب تاركه ، وال يعاقب فاعله.

 واملباح: وهو ما ليس يف فعله أو تركه ثواب وال عقاب.

 والذي يدخله النسخ من هذه امنواع ثالثٌة: الواجب واحلرام واملباح.

نسخ؛ منه فضيلة، والفضائل ال تنسخ، فتإن ادعتى  أما املندوب فال يدخله

 .خمطيءأحد يف مندوب أنه نسخ فهو 

 واملهروه ال ينسخ أيضًا؛ منه يقابل املندوب، فهو تابع له.

، وفضائله التي أعطاهتا اهلل ومن الفضائل التي ال تنسخ خصائص النبي  

 له يف نفسه أو يف أمته.
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 قد ينسخ احلكم مرتني

َم آخر مترة حتترياًم مؤبتدًا إىل  َم مرتني أو ثالثًا، ثمَّ حر  نهاح املتعة أبيَح وُحر 

 يوم القيامة.

كنا نغزو مع  حديث ابن مسعود، قال: االعتبار يف كتاب (1)روى احلازمي

 وليس معنا نساء، فأردنا أن نختيص؛ فنهانا عن ذلتك رستول اهلل  رسول اهلل

وهتو يف الصتحيحني، . (1)يءترأة إىل أجتل بالشتثم رخص لنا أن ننهح املت 

َب عليه بقوله: وهذا احلهم كان مباحًا مرشوعًا يف صتدر اإلستالم، وإنتام  وعقَّ

، وإنتام كتان ذلتك يهتون يف للسبب التذي ذكتره ابتن مستعود  أباحه النبي  

غري أباحه هلم وهم يف بيوهتم، وهلذا هناهم عنه   أسفارهم، ومل يبلغنا أنَّ النبيَّ 

مه وذلك  ، عليهم يف آخر أيامه مرة ، ثم أباحه هلم يف أوقات خمتلفة حتى حرَّ

 .(1)اهتيف حجة الوداع، وكان حتريم تأبيد ال تأقي 

 فعلم من هذا: أنَّ كالًّ من املباح واحلرام قد ينسخ أكثر من مرة.

                                                 

ر دمد بن موسى بن عثامن بن موسى بن عثامن بن حازم احلازمي اإلمام احلافظ أبو به  (1)

ما اتفق لفظه هت( أصله من مهذان، ووفاته ببغداد. له كتاب 561 – 516اهلمذاين )

االعتبار يف بيان الناسخ واملنسو. يف امماكن والبلدان املشتبهة يف اخلط، و  واختلف مسامه

 (.166:11) بالءسري أعالم الن يف احلديث. من اآلثار

 (.1111:1( ، ومسلم )1666:1أخرجه البخاري )  (1)

 (.166)ص االعتبار  (1)
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 سخ ال يعود واجباًالواجب إذا نُ

ة، وإن كان تعدد نسخه جتائزًا كاملبتاح أما الواجب فال ينسخ إال مرة واحد

 واحلرام، لهنه مل يقع.

 :وإليك أمثلة من ذلك

 قيام الليل كان واجبًا ثم نسخ.

 الوضوء لهل  صالة كان واجبًا ثم نسخ.

 صيام عاشوراء كان واجبًا ثم نسخ.

 مصابرة املسلم لعرشة من الهفار كان  واجبة ثم نسخ وجوهبا.

يعة، مل جيد واجبًا نستخ ثتم أعيتد وجوبته مترة وههذا من تتبع فروع الرش

 أخرى.

وحهمة ذلك: أنَّ الوجوب إلزام املهلتف بالفعتل، واإللتزام شتديد عتىل 

يء اليسري، ونسخه: إسقاطه، وهو ختفيف، والتخفيف فضل تالنفس ولو بالش

 من اهلل ال يليق به أن يعود فيه.
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 قتول عائشتة:ومن هنا أخطأ متن أوجتب ركعتتني يف الستفر، مستتندًا إىل 

ر تة الستتفر، وزيتتد يف صتتالة احلضتتفرضتت  الصتتالة ركعتتتني فتتأقرت صتتال

 .(1)ركعتني

مع أنه صحَّ يف احلديث أنَّ الصالة فرض  ليلة اإلرساء أربع ركعات، وعىل 

بشهر، كام جاء عن  مت  أربعًا بعد اهلجرة ، فإهناالقول بأهنا فرض  ركعتني

  .(1)عائشة نفسها

من اهلجرة رشع  صالة السفر عىل سبيل الرخصة  ثم يف السنة الرابعة

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب ) بقوله تعاىل:

إنَّ اهلل وضع عن املسافر الصوم :  وقال النبي   .[111]النساء: (جت حت خت

  أي: نصفها.  (1)وشطر الصالة

                                                 

(، وأبتو 166:1(، ومستلم )116:1(، والبخاري )115:1) املوطأ( أخرجه مالك يف 1)

وقد رضب احلتافظ املتزي عتىل  ركعتني (، دون لفظ115:1(، والنسائي )161:1داود )

 (؛ من الصواب لغة: ركعتان. منه نائب فاعل.111:15) لهاملا هتذيب هذه اللفظة يف

 (.1111:1أخرجه البخاري )  (1)

(، وأمحتتد 1666(، وابتتن ماجتته )161:1(، والنستتائي )615(  أخرجتته الرتمتتذي )1)

(، من حديث أنس بن مالك الهعبي، قال الرتمذي: حديث أنس بن مالك الهعبي 116:1)

غتري هتذا احلتديث الواحتد،  الك هذا عتن النبتي حديث حسن، وال نعرف منس بن م

 والعمل عىل هذا عند أهل العلم.
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أتمَّ يف السفر؛ لبيتان   فهان  الركعتان يف السفر مندوبة ال واجبة، والنبي

  نَّ القَو ليس بواجب.أ

أما احلرام؛ فإنَّ مدلوله املنع من الفعل، أي: تركه، والرتك، أي: عدم الفعل 

 هو امصل، فلذا تعدد نسخه حلهمة اقتض  ذلك.

من شعبان  65هذا وباهلل التوفيق، تمَّ حتريرًا صباح يوم األحد 

 هـ 6316سنة 

 واحلمد هلل ربِّ العاملني
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 (: قال علامء امصول والبيان:يسةفائدة مهمة نف)

اخلرب: ما احتمل الصدق والهذب لذاته. وهذا التعريف ذكره أهل املنطتق 

أيضًا. وهو مسلٌَّم عندهم، مل خيتلفوا فيه. ولهن العالمة املحقق أبو القاسم ابن 

 وجيهًا صحيحًا، نذكره ليستفاَد: أبدى عليه اعرتاضاً  (1)الشاط

َف الشهاب القرايف عرَّ
 بتالتعريف املتذكور ، وقتال يف رباخلت الفروق يف (1)

 احرتاز من تعذر الصدق أو الهذب فيه مجتل املخترِب  ؛لذاته :وقولنادرتزاته: 

  فامول كخرب اهلل تعاىل أو رسوله -بفتحها-  عنهأو املخرَب   -بهرس الباء- به

نصتف  الواحتد :أو خرب جمموع اممة فإنه ال يقبتل الهتذب ، والثتاين كقولنتا

أو الواحد نصف العرشة فإنه ال يقبل الصتدق ،  ،فإنه ال يقبل الهذب ؛االثنني

                                                 

 - 611( هو رساج الدين أبو القاسم قاسم بن عبتد اهلل بتن دمتد امنصتاري الستبتي )1)

 هت(، فريض فقيه مالهي، من الُهتاب. والشاط لقب جلده عرف به؛ منه كتان طتواالً. 611

 (.166:5) امعالم

 الصتنهاجيعالمة شهاب الدين أبو العباس أمحتد بتن إدريتس بتن عبتد الترمحن ( هو ال1)

هت(. من علامء املالهية نسبته إىل قبيلة صتنهاجة )متن برابترة املغترب(  661-616القرايف )

وإىل القرافة )املحلة املجاورة لقرب اإلمام الشتافعي( بالقتاهرة.وهو موتي املولتد واملنشتأ 

 .أنتوار التربوق يف أنتواء الفتروقيف الفقه وامصتول، منهتا والوفاة. له مصنفات جليلة 

 (.11:1) امعالم
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اإلخبارات بالنظر إىل ذاهتا مع قطتع النظتر عتن املخترب بته أو  ولهن مجيع هذه

 اهت..(1)املخرب عنه تقبلهام من حيث هي إخبار

قتول يلزمته  :وقال العالمة ابن الشاط: الصحيح: حد  اخلرب أو رسمه بأنته

 لبتة. أالصدق أو الهذب، فإنه ال ينفك عن ذلك 

وكتب عىل قول القرايف: ولهن مجيع هذه اإلخبارات بالنظر إىل ذاهتا تقبلهام 

ما نصه: هذا الذي ذكره من قبول اخلرب الصدق والهذب  .من حيث هي أخبار

خرب اهلل تعاىل من حيث هو خرب يقبتل الهتذب  مقتضاه أنَّ  ،من حيث هو خرب

بل خرب اهلل تعتاىل ال يصتح  ،وما هو ذايت ال يتبدل، وهذا ليس بصحيحلذاته ، 

الهذب ، وكتذلك قتول القائتل : الواحتد  ، وال يصح أن يقبَل  أن يهون كذباً 

وال يصتح أن يقبتل الهتذب، ولتيس  ،ال يصح أن يهون كذباً  .نصف االثنني

ستواد اخلرب بالنسبة إىل قبول الصدق والهتذب كتاجلوهر بالنستبة إىل قبتول ال

عتن أن يهتون  لبتتةأأنه ال يعترى  امظهرَ  اخلربَ  والبيا: وسائر املوان ، فإنَّ 

فام ثب  صدقه ال يصح كذبته بعتد، ومتا ثبت  كذبته ال يصتح  ،أو كذباً  صدقاً 

، وإما الستحالة ارتفاع الواقع ، واجلوهر إما أن يهون عروة جائزاً  ؛صدقه بعد

                                                 

 (.61:1) أنوار الربوق يف أنواء الفروق  (1)
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ذلتك، ومتا ثبت  ستواده  لناس يفعىل حسب اضطراب ا وإما مشهوكاً  ،ممتنعاً 

 .(1)يصح بياضه بعد، وما ثب  بياضه يصح سواده بعد

، وفيه إشارة إىل ما يف كالم اجلمهور من تنتاقض مل يتنبهتوا وهو حتقيق بالغ

له، فإن قوهلم: خرب اهلل مقطوع بصدقه، وهو بالنظر إىل ذاتته حيتمتل الهتذب، 

ادقًا وهتو يف الوقت  نفسته أي: يقبله. تناقض رصيح؛ إذ كيف يهون اخلرب ص

هذا غري معقول وال مقبول، وما أشار إليته العالمتة  حيتمل الهذب ويقبله؟!!

جائزًا الخ، يقصد بته اخلتالف يف اجلتوهر:  عروهبقوله: واجلوهر إما أن يهون 

 هل جيوز خلوه عن امعرا:، أو ال جيوز؟

وهر مفتردًا كتان ويمتنع خلو اجل: (1)مع رشحه للمحيل (1)مجع اجلوامع ويف

 أو مركبًا عن مجيع امعرا: بأن ال يقوم به واحد منها، بل جيتب أن يقتوم بته

عند وجوده يشء منها؛ منه ال يوجد بدون التشتخص، والتشتخص إنتام هتو 

 . (1)بامعرا:. اهت

                                                 

 (.11-16: 1) أنوار الربوق يف أنواء الفروق(1)

 -616( لقايض القضاة املؤر. تاج الدين عبد الوهاب بن عيل بن عبد الهايف الستبهي )1)

 هت(.661

 -611املفرس امصويل العالمة دمد بن أمحد بن دمد بتن إبتراهيم املحتيل الشتافعي )( 1)

 هت(. 661

 (.511:  1) حاشية العطار عىل رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع (1)
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 ورشوحها. املواقف و الطوالع وهذه املسألة مبسوطة بأدلتها يف كتايَب 

 ئدة تنحو فيام يأيت:واخلالصة من هذه الفا

تعريف اخلرب بأنه قول يلزمه الصدق أو الهتذب، وهتو ال خيلتو عتن  -1

 أحدمها، فإما أن يهون صادقًا أو كاذبًا.

اخلرب الصادق ال حيتمل الهذب وال يقبله، واخلرب الهتاذب ال حيتمتل  -1

الصدق وال يقبله؛ منَّ ما ثب  صدقه ال جيوز كذبه، وما ثب  كذبه ال جيوز 

 صدقه.

تعريف اخلرب: بأنه ما حيتمل الصدق والهذب لذاتته. غتري صتحيح،  -1

منه أنَّ خرب اهلل أو خرب رسوله حيتمل الهذب لذاته، وهذه عظيمة متن يلزم 

 العظائم، نسأل اهلل السالمة منها، وباهلل التوفيق.

 

 

 

 

 


