
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مقدمة في أصول التفسير البن قاسم

 نزل القرآن جممة في ليمة القدر في بيت العزة في السماء الدنيا( قول الماتن: أُ 2)
 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت

 
وأمدد  آلددو وصددحبو  ،نبينددا محمددد ،والصدد ة والسدد م أمدد  أنددرء اانبيدداء والمرسددمين ،الحمددد هلل را العددالمين

 أجمعين.
 ولممستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ،ولمحاضرين ،ولنيخنا ،لنا اغفر الميم

 :-رحمو اهلل تعال -قال المؤلء 
 نزالو:إ
 نزل منجمًا؛ بحسا الوقائع.وأُ  ،نزل القرآن جممة في ليمة القدر إل  بيت العزة في السماء الدنياأُ 

 بعد: أما ،والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل ،الحمد هلل
 ،[ٔ]القدر: }ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْيَمِة اْلَقْدِر{: -تبارؾ وتعالى-يدؿ لذلؾ قولو  ،فقولو: أنزل القرآن جممة في ليمة القدر

عضػو والقرآف يفسر ب ،[ٖ]الدخاف: }ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْيَمٍة ُمَباَرَكٍة{: -تعالىتبارؾ و -وىي الميمة المباركة التي قاؿ اهلل 
 .[٘ٛٔ]البقرة: }َنْيُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنِزَل ِفيِو اْلُقْرآُن{ ،وىي ليمة مف رمضاف ،بعضاً 

بػذلؾ نػزوؿ القػرآف وىذه اآليات الثالث التي تتحدث عف نزولو في رمضاف في ليمة القدر يحتمػؿ أف يكػوف المػراد 
    .الدنيا جممة إلى سماء

 .ابتداء النزوؿ :أي ،-صمى اهلل عميو وسمـ-ى النبي قرآف إلويحتمؿ أف يكوف المراد بذلؾ نزوؿ ال
فإف القرآف نزؿ جممة إلى  ،بأف يقاؿ: ال منافاة -وىما قوالف معروفاف ألىؿ العمـ-ويمكف أف يجمع بيف ىذا وىذا 

-ي النبػ ئدفقػد ُبػ ،إنزالػو كػؿ ذلػؾ فػي رمضػاف ئدابتُػأي  -صػمى اهلل عميػو وسػمـ-ونػزؿ إلػى النبػي  ،الدنيا سماء
فمػف ربيػع  ،ثػـ بعػد ذلػؾ نػزؿ عميػو القػرآف فػي شػير رمضػاف ،بالرؤيػا الصػالحة سػتة أشػير -صمى اهلل عميو وسمـ

بقػي ثػالث عشػرة  -صػمى اهلل عميػو وسػمـ-فػإف النبػي  ؛وىػي جػزء مػف سػتة وأربعػيف ،إلى رمضاف ىذه ستة أشير
إلػى -شػير نسػبتيا إلػى ىػذه السػنيف األوالسػتة  ،سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة فيذه ثالث وعشػروف سػنة

وىػذا تفسػير لمػا  ،كـ في ثالث وعشػريف سػنة مػف سػتة أشػيره ىػو ىػذا ،واحد عمى ست وأربعيف -ثالث وعشريف
وقػد  ،(ٔ)((مف النبوة اوأربعيف جزءً  ة))الرؤيا الصالحة جزء مف ستمف أف  -صمى اهلل عميو وسمـ-جاء عف النبي 

نػػزؿ القػػرآف أُ "والبييقػػي وريرىمػػا أنػػو قػػاؿ:  ،بروايػػات متعػػددة عنػػد الحػػاكـ -رضػػي اهلل عنػػو-ثبػػت عػػف ابػػف عبػػاس 
 .(ٕ)"ثـ أنزؿ بعد ذلؾ في عشريف سنة  ،جممة واحدة إلى السماء الدنيا ليمة القدر

                                                 

(، ومسمـ، في أوائؿ ٜٜٛٙأخرجو البخاري، كتاب التعبير، باب الرؤيا الصالحة جزء مف ستة وأربعيف جزءا مف النبوة، برقـ ) - ٔ
 (.ٕٕ٘ٙكتاب الرؤيا، برقـ )

في اإليماف، برقـ  هاإلسناد، ولـ يخرجاه"، وابف مند قاؿ: "ىذا حديث صحيح(، و ٜٕٚٛأخرجو الحاكـ في المستدرؾ، برقـ ) - ٕ
 (.ٜٚٗ(، والبييقي في األسماء والصفات، برقـ )ٖٓٚ)



يعني مػف المػوح -صؿ القرآف مف الذكر فُ "قاؿ:  -رضي اهلل عنو-المقصود بذلؾ ما جاء في الرواية األخرى عنو 
 ،ؿ األوؿ إلػى المػوح المحفػوظالتنػز   ،ؿ آخػر لمقػرآففيذا تنػز   ،(ٖ)"ع في بيت العزة مف السماء الدنيافوض ،-المحفوظ

 .يتمقاه عف اهلل مباشرة ،-صمى اهلل عميو وسمـ-فجعؿ جبريؿ ينزؿ بو عمى النبي  ،ؿ اآلخر إلى بيت العزةوالتنز  
وكػػاف  ،القػػرآف جممػػة واحػػدة إلػػى سػػماء الػػدنياأنػػزؿ " :-رضػػي اهلل عنيمػػا-وجػػاء فػػي روايػػة ثالثػػة عػػف ابػػف عبػػاس 

يعنػػي نػػزؿ مفرقػػًا  ،بحسػػب الوقػػائع واألحػػداث -صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ-يعنػػي: ينػػزؿ عمػػى النبػػي  ،(ٗ)"بمواقػع النجػػوـ
 ،ينػػزؿ مفرقػػًا خمػػس آيػػات ،بعضػػو فػػي إثػػر بعػػض -صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ-وكػػاف اهلل ينزلػػو عمػػى رسػػولو " ،منجمػػاً 

ونزلػػت عميػػو سػػورة  ،كمػػا نزلػت سػػورة األنعػػاـ كاممػػة فػي مكػػة ،رة كاممػة طويمػػة أو قصػػيرةوتنػػزؿ السػػو  ،وعشػر آيػػات
 وىكذا. ،ونزلت سورة المائدة مفرقة ،ونزلت سورة التوبة مفرقة ،ونزلت سورة البقرة مفرقة ،الكوثر كاممة في المدينة

  نزل منجمًا بحسا الوقائع.وأُ ويقوؿ: 
 .وىو أنده أميو صمصمة الجرسفي مثل  -و وسممصم  اهلل أمي-لنبي يمقيو جبريل إل  ا

لػو عػدة تنػزالت مػف و  ،اآلف القػرآف منػزؿ مػف اهلل ،-صمى اهلل عميػو وسػمـ-ىذا في صفة مجيء الوحي إلى النبي 
لػػى النبػػي  ،المػػوح المحفػػوظ إلػػى بيػػت العػػزة مػػف السػػماء الػػدنيا -أخػػذه جبريػػؿ عػػف ربػػو  ،-صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ-وا 

منػو مػا  ،مفرقًا بحسب الوقائع والحػوادث -صمى اهلل عميو وسمـ-ثـ نزؿ بو عمى الرسوؿ  ،رةمباش -تبارؾ وتعالى
كمػا سػيأتي فػي أسػباب  ،وأكثػره مػا نػزؿ ابتػداًء يعنػي: مػف ريػر سػبب معػيف مػف واقعػة أو سػؤاؿ ،ينزؿ عمػى سػبب

  إف شاء اهلل.-النزوؿ 
أجمػع  ،مثدل صمصدمة الجدرس وىدو أندده أميدو في -صم  اهلل أميو وسمم-يمقيو جبريل إل  النبي فينا يقوؿ: 

}َوَما َكاَن ِلَبَندٍر َأْن ُيَكممَمدُو المَّدُو ِإالَّ َوْحًيدا َأْو في أنواع الوحي ىي آية الشورى  -تبارؾ وتعالى-آية في كتاب اهلل 
}َأْن  ،داخمػػة تحتيػػا كػػؿ أنػػواع الػػوحيف ،[ٔ٘]الشػػورى: ِمددْن َورَاِء ِحَجدداٍا َأْو ُيْرِسددَل َرُسددواًل َفُيددوِحَي ِبَِْذِنددِو َمددا َيَندداُء{

 ،-الكػػالـ عمػى عمػػـو الػػوحي- ،لكػف القػػرآف لػػـ ينػزؿ منػػو شػػيء فػي ذلػػؾ ،الرؤيػػا يػدخؿ فيػػو {ممَمددُو المَّددُو ِإالَّ َوْحًيدداُيكَ 
بػراىيـ  ،لكػف رؤيػا األنبيػاء حػؽ ،القرآف ما كػاف رؤى فػي المنػاـ -قػاؿ البنػو إسػماعيؿ  -صػمى اهلل عميػو وسػمـ-وا 

 }ِإنمدددي َأَرِ ِفدددي اْلَمَنددداِم َأنمدددي َأْذَبُحدددَك َفددداْنُظْر َمددداَذا تَدددَرِ َقددداَل َيدددا َأَبدددِت اْفَعدددْل َمدددا تُدددْؤَمُر{: -الة والسػػػالـعميػػػو الصػػػ
 ،اْفَعدْل َمدا تُدْؤَمُر{} ،-عػز وجػؿ-مػا قػاؿ: مػا تػرى؛ ألف ىػذا وحػي مػف اهلل قاؿ: "افعؿ مػا تػؤمر"  ،[ٕٓٔ]الصػافات:

 .ا واحدىذ ،فيدخؿ فيو الرؤيا الصالحة
 ،مف اهلل ،ىذا اإللياـ الذي يكوف مف الوحي ،ومعنى اإللياـ: إلقاء المعنى في القمب ،اإللياـ -أيضاً -ويدخؿ فيو 

 .{ِإالَّ َوْحًيا} :فيذا نوع آخر في قولو ،ى المعنى في قمبو مف اهلل مباشرةمقَ أف يُ 
 .ما الذي يدخؿ تحت ىذاه {َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجااٍ }

}َقدداَل َيددا ُموَسدد  ِإنمددي  ،[ٖٗٔ]األعػػراؼ: }َوَكمََّمددُو َرُبددُو{ ،[ٗٙٔ]النسػػاء: }َوَكمَّددَم المَّددُو ُموَسدد  َتْكِميًمددا{مباشػػر التكمػػيـ ال
َأَندا }ِإنمدي وقاؿ لػو:  ،[ٗٗٔ]األعراؼ: اْصَطَفْيُتَك َأَم  النَّاِس ِبِرَسااَلِتي َوِبَكَ ِمي َفُخْذ َما آَتْيُتَك َوُكْن ِمَن النَّاِكِريَن{

                                                 

(، وقاؿ: "ىذا حديث صحيح اإلسناد، ٕٔٛٛ(، والحاكـ في المستدرؾ، برقـ )ٖٜٚٚأخرجو النسائي في السنف الكبرى، برقـ ) - ٖ
 (.ٖٕٔٛٔلمعجـ الكبير، برقـ )ولـ يخرجاه"، والطبراني في ا

 (.ٕٛٗانظر: مختصر قياـ الميؿ وقياـ رمضاف وكتاب الوتر )ص:  - ٗ



فػي ليمػة  -صمى اهلل عميو وسمـ-وكمـ النبي  ،كممو مباشرة ،[ٕٔ]طو: َرُبَك َفاْخَمْع َنْعَمْيَك ِإنََّك ِباْلَواِد اْلُمَقدَِّس ُطًوِ{
 في فرض الصموات الخمس.  (٘)))أمضيت فريضتي وخففت عف عبادي(( ،المعراج
))مػا مػنكـ ويكمػـ أىػؿ اإليمػاف  ،إلػى آخػره ،فػي اآلخػرة [٘٘:]آؿ عمػراف }َيدا ِأيَسد {يقوؿ:  -تبارؾ وتعالى-ويتكمـ 

الػػوحي بػػالمعنى  ،نبيػػاء ىنػػافػػالكالـ عمػػى الػػوحي إلػػى األ ،(ٙ)سػػيكممو ربػػو لػػيس بينػػو وبينػػو ترجمػػاف((إال مػػف أحػػد 
 الخاص.

فػي مثػؿ صمصػمة  :افيػدخؿ فيػو ىػذه الصػورة التػي ذكرىػا ىنػ ،[ٔ٘]الشػورى: }َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍا َأْو ُيْرِسدَل َرُسدواًل{
المخػرج فػي الصػحيحيف: أف الحػارث  -رضػي اهلل عنيػا-يدؿ لذلؾ حػديث عائشػة  ،قاؿ: وىو أشده عميو ،الجرس

))أحيانػًا : -صػمى اهلل عميػو وسػمـ-: كيؼ يأتيؾ الوحيه فقاؿ النبي -صمى اهلل عميو وسمـ-بف ىشاـ سأؿ النبي 
عنو ما  ))فُيفصـ عني وقد وعيتُ وبعضيـ ضبطيا  ،ي((فَيفصـ عن وىو أشده عميّ  ،يأتيني مثؿ صمصمة الجرس

أف لمػا يتمثػؿ لػو الممػؾ بصػورة رجػؿ ىػذا يمكػف  ،(ٚ)وأحيانا يتمثؿ لي الممػؾ رجػاًل فيكممنػي فػأعي مػا يقػوؿ(( ،قاؿ
طمع عمينا رجؿ شديد بياض الثياب شديد سػواد "المشيور:  -رضي اهلل عنو-ويدؿ لذلؾ حديث عمر  ،يراه الناس

 .عميو الصالة والسالـ-وىو جبريؿ  ،(ٛ)"يرى عميو أثر السفر ال ،الشعر
وكاف  ،(ٜ)-رضي اهلل تعالى عنو-بف خميفة الكمبي  ةبصورة دحي -صمى اهلل عميو وسمـ-وكذلؾ كاف يأتي لمنبي 

 .فيذه الصفة مثؿ صمصمة الجرس ،-رضي اهلل عنو- ةوقد يظف بعض مف رآه أنو دحي ،مف أجمؿ الناس
))أسػمع صالصػؿ وقاؿ: إنػو فػي الصػحيح عػف ابػف عمػر قػاؿ:  -رحمو اهلل-ذي أشار إليو المؤلؼ أما الحديث ال

نمػا رواه اإلمػاـ أحمػد  ،بػؿ وال فػي الكتػب السػتة ،ىػذا لػيس فػي الصػحيح ،إلػى آخػره (ٓٔ)ثـ أسكت عنػد ذلػؾ(( -وا 
عمػرو بػف العػاص وليس عف عبد اهلل بف عمر بػؿ ىػو عػف عبػد اهلل بػف  ،ضعيؼ ،والحديث ال يصح -رحمو اهلل

لكػػف حتػػى حػػديث النػػواس بػػف سػػمعاف  ،نحػػف قمنػػا مػػف البدايػػة: ال نشػػتةؿ بالحاشػػية ،ؿاىػػذا مثػػ ،-رضػػي اهلل عنػػو-
رعػػػدة  :أو قػػػاؿ ،))إذا تكمػػػـ اهلل بػػػالوحي أخػػػذت السػػػموات منػػػو رجفػػػةقػػػاؿ:  ،الػػػذي ذكػػػره فػػػي نفػػػس الصػػػفحة قبمػػػو

نما أخرجػو  ،بؿ وال في الكتب الستة ،الصحيح وىو ليس في ،-يعني البخاري- قاؿ: في الصحيح ،(ٔٔ)شديدة(( وا 

                                                 

 (.ٕٖٚٓأخرجو البخاري، كتاب بدء الخمؽ، باب ذكر المالئكة، برقـ ) - ٘
(، ٖٗٗٚ، برقـ )[ٖٕ]القيامة: ِظَرٌة{}ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِضَرٌة ِإَل  َربمَيا َناأخرجو البخاري، كتاب التوحيد، باب قوؿ اهلل تعالى:  - ٙ

 (.ٙٔٓٔومسمـ، كتاب الزكاة، باب الحث عمى الصدقة ولو بشؽ تمرة، أو كممة طيبة وأنيا حجاب مف النار، برقـ )
(، ومسمـ، ٕ، برقـ )-صمى اهلل عميو وسمـ-اهلل  أخرجو البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيؼ كاف بدء الوحي إلى رسوؿ - ٚ

 (.ٖٖٖٕفي البرد وحيف يأتيو الوحي، برقـ ) -صمى اهلل عميو وسمـ-ئؿ، باب عرؽ النبي كتاب الفضا
 (.ٜ(، )ٛأخرجو مسمـ، كتاب اإليماف، باب معرفة اإليماف، واإلسالـ، والقدر وعالمة الساعة، برقـ ) - ٛ
-، ومسمـ، كتاب فضائؿ الصحابة (ٜٓٛٗأخرجو البخاري، كتاب فضائؿ القرآف، باب كيؼ نزؿ الوحي، وأوؿ ما نزؿ، برقـ ) - ٜ

 (.ٕٔ٘ٗ، برقـ )-رضي اهلل عنيا-، باب مف فضائؿ أـ سممة أـ المؤمنيف -رضي اهلل تعالى عنيـ
(، وقاؿ محققوه: "إسناده ضعيؼ"، وضعفو األلباني في ضعيؼ الجامع، برقـ ٔٚٓٚأخرجو أحمد في المسند، برقـ ) - ٓٔ
 (.ٕٛٚٚ) (، وفي سمسمة األحاديث الضعيفة، برقـٚ٘ٛ)

(، باب صفة تكمـ اهلل ٜٖٗ/ ٔ(، وابف خزيمة في التوحيد )٘ٔ٘أخرجو ابف أبي عاصـ في السنة بإسناد ضعيؼ، برقـ ) - ٔٔ
 .-عز وجؿ-بالوحي وشدة خوؼ السموات منو، وذكر صعؽ أىؿ السموات وسجودىـ هلل 



والحػديث  ،وريػر ىػؤالء ،والبييقي في األسماء والصػفات ،وابف خزيمة في التوحيد ،وأبو نعيـ في الحمية ،الطبراني
فػي  -رضػي اهلل عنيػا-لكػف يكفػي ىػذا الحػديث الػذي ذكرتػو آنفػًا حػديث عائشػة  ،ولػيس فػي البخػاري ،فيو ضعؼ

 رضي اهلل تعالى عنو.-شاـ سؤاؿ الحارث بف ى
صمصػمة الجػرس ىػذه  ،ىػذه واحػدة ،اآلف قمنا: بصورة رجؿ ،{َأْو ُيْرِسَل َرُسواًل }: -تبارؾ وتعالى-ويدخؿ في قولو 

 ،(ٕٔ)مػػا بػػيف األفػػؽ اعمػػى كرسػػي بػػيف السػػماء واألرض سػػاد  رأى الممػػؾ  ،ةيػػيأتيػػو عمػػى ىيئتػػو الحقيق الثالثػػة ،الثانيػػة
رأى جبريػؿ  ،[ٗٔ-ٖٔ]الػنجـ: ِأْنَد ِسدْدَرِة اْلُمْنَتَيد {*  }َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرِ ،ىذه ثالثة ،ةييأتي عمى الصورة الحقيق

 عميو الصالة والسالـ.-
ويدؿ لذلؾ حديث ابف مسعود وأبي أمامػة  ،وع ىو القمبوالر   ،وعالنفث في الر   {َأْو ُيْرِسَل َرُسواًل }وأيضًا يدخؿ فيو 

أنو لف تموت نفس حتى تستوفي  -يعني في قمبي- وعي))إف روح القدس نفث في رُ : - عنيـرضي اهلل-وحذيفة 
فيذا النفث في الروع ما الفرؽ بينو وبيف اإللياـ الذي ذكرناه في قولو:  ،(ٖٔ)فاتقوا اهلل وأجمموا في الطمب(( ،رزقيا

  .ه{ِإالَّ َوْحًيا}
يكػػوف  -عنػػد مػػف فػػرؽ بيػػذا-ىػػذا التفريػػؽ عمػػى ف ،ؾاسػػطة الممَػػوالنفػػث فػػي الػػروع يكػػوف بو  ،اإلليػػاـ مباشػػرة مػػف اهلل
ىػذه  ،؛ ألنو جػاء عػف طريػؽ الػوحي{َأْو ُيْرِسَل َرُسواًل }وع يكوف والنفث في الر   ،{ِإالَّ َوْحًيا}اإللياـ في القسـ األوؿ 
 أجمع آية في الوحي.

 .ويأتيو في مثل صورة الرجل يكممو
 ىذا سبؽ دليمو.

 .قيل: المعاني المتفقة بألفاظ مختمفة ،سبعة أحرءنزل أم  وثبت أنو أُ 
 ،وجممػة إلػى السػماء الػدنيا، اآلف اهلل ىػو الػذي أنػزؿ القػرآف إلػى المػوح المحفػوظ، ىذا موضوع جديد اآلف دخؿ فيو

-وكاف النػازؿ عميػو  ،وجاء إليو ىذا الوحي بصفات متعددة ،-صمى اهلل عميو وسمـ-ونزؿ بو جبريؿ عمى النبي 
 ،االقػػرآف عمػػى سػػبعة أحػػرؼ كثيػػرة جػػد   واألدلػػة عمػػى نػػزوؿ ،مػػف القػػرآف عمػػى سػػبعة أحػػرؼ -الة والسػػالـعميػػو الصػػ

وذكػره جماعػة كشػيخ اإلسػالـ ابػف  ،عمػى أف ذلػؾ مػف قبيػؿ المتػواتر -رحمػو اهلل-نص أبو عبيد القاسػـ بػف سػالـ 
 .وريره كثير نصوا عمى تواتر حديث األحرؼ السبعة ،(ٗٔ)تيمية
 ،(٘ٔ)اواحػد وعشػروف صػحابي   -صػمى اهلل عميػو وسػمـ-أنػو رواه عػف النبػي  "اإلتقػاف"سيوطي في بعضيـ كال وذكر

))أقرأنػي جبريػػؿ وىػػو مخػرج فػي الصػحيحيف:  -رضػي اهلل تعػالى عنيمػا-ومػف ىػذه األحاديػث حػديث ابػػف عبػاس 
 .(ٙٔ)حتى انتيى إلى سبعة أحرؼ(( ويزيدني ،فمـ أزؿ أستزيده ،فراجعتو ،عمى حرؼ

                                                 

رفر لو  آميف فوافقت إحداىما األخرى :في السماء أخرجو البخاري، كتاب بدء الخمؽ، باب إذا قاؿ أحدكـ: آميف والمالئكة - ٕٔ
 (.ٖٕٖٗما تقدـ مف ذنبو، برقـ )

(، والبييقي في شعب اإليماف، برقـ ٜٕٗٔ(، والبزار في مسنده، برقـ )ٕٓٓٔٓأخرجو معمر بف راشد في جامعو، برقـ ) - ٖٔ
 (.ٕ٘ٛٓ(، وصححو األلباني في صحيح الجامع، برقـ )ٔٗٔٔ)

 (.ٓٚ٘-ٜٙ٘/ ٕٔاوى )انظر: مجموع الفت - ٗٔ
 (.ٖٙٔ/ ٔانظر: اإلتقاف في عمـو القرآف ) - ٘ٔ



كػاف  -صػمى اهلل عميػو وسػمـ-المخػرج فػي صػحيح مسػمـ: أف النبػي  -رضػي اهلل عنػو- بف كعب أبي   وكذا حديث
مػنيـ أبػو  ،بنػي رفػار القبيمػة المعروفػة ةعنػد أضػا ،مجرى ماء صػةير ،ردير ىعنبم ةأضا ،بني رفار ةعند أضا

إلػػى أف  ،القػػرآف عمػػى حػػرؼقػػرئ أمتػػؾ قػػاؿ: فأتػػاه جبريػػؿ فقػػاؿ: إف اهلل يػػأمرؾ أف تُ  ،-رضػػي اهلل تعػػالى عنػػو-ذر 
فقػػػد  وا عميػػػوء))فأيمػػػا حػػػرؼ قػػػر ثػػػـ قػػػاؿ لػػػو:  ،قػػػرئ أمتػػػؾ القػػػرآف عمػػػى سػػػبعة أحػػػرؼ(())إف اهلل يػػػأمرؾ أف تُ قػػػاؿ: 

أو يفيػـ  بمعنى أنػو لػيس مخيػرًا فػي القػراءة كمػا يظػف بعضػيـ ،وا عميو(ء)قر  ،والحظوا دقة العبارات ،(ٚٔ)أصابوا((
))أيمػا حػرؼ  ،ال ،لمعنى لؾ أف تستبدؿ عبارة إذا صعب نطقيػا بعبػارة أخػرىةير انو ما لـ تُ أمف بعض الروايات 

 .وليس لو أف يأتي بحرؼ مف عنده ،عمى الوجوه النازلة فقط وا عميو((ءقر 
رضػػي اهلل -لمػػا سػػمعو عمػػر  ،قصػػة مشػػيورة ،مػػع ىشػػاـ بػػف حكػػيـ -رضػػي اهلل تعػػالى عنػػو-وكػػذلؾ حػػديث عمػػر 

رضػي اهلل -فكػاد عمػر  ،عمييا عمػر -صمى اهلل عميو وسمـ-قرئ النبي يُ  لـ يقرأ سورة الفرقاف عمى حروؼ -عنو
فممػػا فػػرغ مػػف صػػالتو أخػػذه بمجػػامع ثوبػػو فقػػاؿ لػػو: مػػف أقػػرأؾ ىػػذه ، ولكنػػو أميمػػو ،أف يسػػاوره فػػي الصػػالة -عنػػو

السػورة ىذه  -صمى اهلل عميو وسمـ-فقد أقرأني النبي  ،قاؿ: كذبت ،-صمى اهلل عميو وسمـ-فقاؿ: النبي ، السورةه
وقػاؿ لػو: سػمعت ىػذا يقػرأ سػورة  ،-صػمى اهلل عميػو وسػمـ-فأخػذ يقػوده إلػى النبػي  ،ىاؤ ر التي تقر عمى حروؼ ري

فقػرأ كمػا سػمعو  ))اقػرأ يػا ىشػاـ((وقػاؿ لػو:  ،أف يرسػمو -صػمى اهلل عميػو وسػمـ-فأمره النبػي  ،الفرقاف... إلى آخره
صػػمى اهلل عميػػو -فصػػوب النبػػي  ،-صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ-ي فقػػرأ كمػػا أقػػرأه النبػػ ))اقػػرأ يػػا عمػػر((ثػػـ قػػاؿ:  ،عمػػر
وا مػػػا تيسػػػر ءفػػػاقر  ،))إف ىػػػذا القػػػرآف أنػػػزؿ عمػػػى سػػػبعة أحػػػرؼوصػػػوب قػػػراءة عمػػػر وقػػػاؿ:  ،قػػػراءة ىشػػػاـ -وسػػػمـ
فيػذا مخػرج  ،وا مػا تيسػر منيػا((ء))اقػر  ،ال ،ميس لؾ أف تػأتي بشػيء مػف عنػدؾ إذا عسػر عميػؾ لفػظف ،(ٛٔ)((منيا

 .في الصحيحيف
 ،ؿْ وأقبِػ ـ  مُ المعاني المتفقة كيَ  ،قيل: المعاني المتفقة بألفاظ مختمفة ،ثبت أنو أنزل أم  سبعة أحرءو  قوؿ:ىنا ي

ومػػف  ،وىػػذا قػػاؿ بػػو جماعػػة مػػف أىػػؿ العمػػـ مػػف الصػػحابة فمػػف بعػػدىـ ،يعنػػي أف ذلػػؾ مػػف قبيػػؿ اخػػتالؼ المةػػات
 .رضي اهلل تعالى عنو-أشيرىـ ابف مسعود 

التي مف أجميا نزلت بقية األحرؼ الستة؛ ألف القرآف كاف فػي مكػة ينػزؿ عمػى حػرؼ واحػد  وىذا القوؿ يؤيده العمة
فنزلػت األحػرؼ السػتة فػي المدينػة لمػا كثػر الػداخموف فػي اإلسػالـ مػف أقطػار ومػف قبائػؿ شػتى  ،وىو حرؼ قػريش

وليجػة فػي  مػى طريقػةٍ الشيخ الكبير الفػاني الػذي انعقػد لسػانو ع ،فكاف ذلؾ يستدعي التيسير والتسييؿ عمى الناس
وىذا مشاىد اآلف لدى الشباب فضاًل عف  ،فيذا أمر يكوف في راية المشقة والصعوبة ،النطؽ ال يمكف أف يةيرىا

فإذا كاف اإلنساف قد اعتاد لسانو عمى طريقة في نطؽ حػرؼ فإنػو لربمػا يعػاني كثيػرًا ويتكمػؼ كثيػرًا حتػى  ،الشيوخ
 .فكيؼ بكبير السفه ،دىذا مشاى ،ينطؽ بو عمى الوجو الصحيح

                                                                                                                                                                  

(، ومسمـ، كتاب صالة المسافريف ٜٜٔٗأخرجو البخاري، كتاب فضائؿ القرآف، باب أنزؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ، برقـ ) - ٙٔ
 (.ٜٔٛوقصرىا، باب بياف أف القرآف عمى سبعة أحرؼ وبياف معناه، برقـ )

 (.ٕٔٛب صالة المسافريف وقصرىا، باب بياف أف القرآف عمى سبعة أحرؼ وبياف معناه، برقـ )أخرجو مسمـ، كتا - ٚٔ
(، ومسمـ، كتاب صالة المسافريف ٕٜٜٗأخرجو البخاري، كتاب فضائؿ القرآف، باب أنزؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ، برقـ ) - ٛٔ

 .(ٛٔٛوقصرىا، باب بياف أف القرآف عمى سبعة أحرؼ وبياف معناه، برقـ )



إذا نظرنػا إلػى  ،أعظػـ مػا يشػكؿ عميػو الواقػع ،شػكؿ عميػو أمػور أخػرىلكنػو يُ  ،فيذا يؤيد ىذا القوؿ أنيا سبع لةػات
كمػػػا -نجػػػد المةػػات واحػػدة منيػػا  ،ريػػر المةػػاتأشػػياء وجػػوه التنػػوع فػػي األحػػرؼ المبثوثػػػة فػػي القػػراءات فإننػػا نجػػػد 

 ،تةييػر إعػراب ال يتعمػؽ أحيانػًا بالمةػات ،تقػديـ وتػأخير ،عالقػة بالمةػات أشياء مػا ليػا ىناؾو  ،-سيتضح بعد قميؿ
فراد وجمع وتثنية  .فيذا ال عالقة لو بالمةات ،زيادة وحذؼ ،وا 

كالىمػػا  ،الػػذي سػػمعتـ آنفػػاً  -رضػػي اهلل عنيمػػا-يشػػكؿ عمػػى ىػػذا القػػوؿ أيضػػًا حػػديث ىشػػاـ بػػف حكػػيـ مػػع عمػػر و 
صػمى اهلل عميػو -فمو كانت القضػية تتعمػؽ بالمةػات كػاف أقػرأىـ النبػي  ،قرشي ومع ىذا اختمفت قراءة ىذا عف ىذا

ذكػر  ،وليذا اختمؼ أىؿ العمـ في تفسػير األحػرؼ السػبعة اختالفػًا كثيػراً  ،عمى حرؼ قريش فكالىما قرشي -وسمـ
و رحمػ-ي والسػيوط ،(ٜٔ)ذكػر خمسػة وثالثػيف قػوالً  ،في كتابو في السػنة صػحيح ابػف حبػاف -رحمو اهلل-ابف حباف 

ولكف األقواؿ المشيورة ال تبمغ  ،(ٕٓ)ذكر ىذا في اإلتقاف ،بمغ أربعيف قوالً  وأشار إلى ىذا االختالؼ وذكر أن -اهلل
 .وكثير مف ىذه األقواؿ متداخمة ،نصؼ ىذا العدد
وىػذا الػػذي عميػػو  ،أو لعمػو األقػػرب فػي ظنػػي أنيػا سػػبعة أوجػو مػػف وجػوه التةػػاير -واهلل تعػالى أعمػػـ-والػذي يظيػػر 

 ،-أبػو الفضػؿ الػرازي ريػر الػرازي صػاحب التفسػير-وأبي الفضػؿ الػرازي  ،ير مف المحققيف كأبي عمرو الدانيكث
ف اختمفوا في تفصيم ،وخمؽ قالوا بيذا ،الحافظ ابف حجرو  ،وخاتمة المقرئيف ابف الجزري يعني ما ىذه األوجو  و،وا 

ويقوؿ:  ،ه األوجو السبعة مف وجوه التةاير ويعددحاوؿ كؿ واحد مف ىؤالء أف يأتي بيذ ،السبعة مف وجوه التةاير
 ،الثػػاني ،ويقػػوؿ: الوجػػو األوؿ ،يتتبػػع الوجػػوه الموجػػودة ،بنػػاء عمػػى االسػػتقراء ،خمسػػة، أربعػػة، ثالثػػة، اثنػػاف، واحػػد

 لكف ىؿ ىذا االستقراء كامؿ أو ناقصه  ،الثالث إلى آخره
ع النػاس عمػى حػرؼ واحػد وىػو حػرؼ قػريش الػذي جمػ -رضػي اهلل عنػو-إذا قمنا بأف عثماف  ،ىو استقراء ناقص

ونزلػػت بقيػػة األحػػرؼ السػػتة توسػػػعة  ،عميػػو عامػػة قػػراءة الميػػاجريف واألنصػػار وىػػو الػػذي كػػاف ينػػزؿ بمكػػة تكانػػ
وقػع خػالؼ  ،لمفتنػة لمػا وقعػت وتركػوه درءً  ،ذلػت ألسػف النػاس فػي القػرآف فاسػتةنوا عػف ذلػؾذلؾ ثـ بعد  ،ورخصة

 -كمػا سػيأتي إف شػاء اهلل-إلػى عثمػاف  -رضػي اهلل عنػو-فجػاء حذيفػة  ،يػة وأذربيجػافبيف األجناد في فتػوح أرمين
 .وأشار عميو بأف يجمع الناس عمى حرؼ واحد

الػذيف قػالوا: ىػي سػبعة أوجػو مػف وجػوه التةػاير وقػع ليػـ ىػذا اإلشػكاؿ أف  -رحميػـ اهلل-الشاىد أف ىؤالء العمماء 
واالستقراء يجب أف يكوف -ا كاف رير تاـ وىذا االستقراء لمّ  ،بعةكؿ واحد منيـ حاوؿ أف يحصر ىذه األوجو الس

ػػ أربعػػة ويختمفػػوف فػػي  ،قػػد يتفقػػوف عمػػى ثالثػػة ،وبعػػض ىػػذه الوجػػوه التػػي يػػذكرونيا متداخمػػة ،أقػػواليـ تتفاوتػػ -اتام 
 .الباقي

ذا مػف ريػر جػـز ومثػؿ كػ ،ومثػؿ كػذا ،ف ىػذه الوجػوه السػبعة مثػؿ كػذاإ: -واهلل تعالى أعمـ-لكف األحسف أف يقاؿ 
االسػػػتقراء دليػػػؿ مػػػف األدلػػػة عنػػػد أىػػػؿ  ،يقػػػاؿ: الوجػػػو األوؿ والثػػػاني والثالػػػث؛ ألف ىػػػذا مظنػػػوف ،وقطػػػع بالتحديػػػد

ومػػا رأيػػت  ،مثػػؿ كػػذا ،مثػػؿ كػػذا :رعب ػػيُ  ـّ ومػف ثَػػ ،وىػػذا لػػيس باسػػتقراء تػػاـ ،األصػوؿ والمنطػػؽ ولكنػػو االسػػتقراء التػػاـ
ذكػر ذلػؾ  ،ومثػؿ كػذا ،قػاؿ: مثػؿ كػذا ،"األحػرؼ السػبعة"في كتابػو  -و اهللرحم- الدانيأحدًا عبر بيذه العبارة إال 

                                                 

 .(ٖٚٔ/ ٔاإلتقاف في عمـو القرآف )انظر:  - ٜٔ
 (.ٗٙٔ/ ٔ) انظر: المصدر السابؽ - ٕٓ



الؼ األسػماء فػي التػذكير اخػت ،االختالؼبػوحتى تتضح الصورة نحف نمثػؿ ليػذه األوجػو مػثاًل  ،عمى سبيؿ المثاؿ
 .كمو ثابت اىذ [ٛ]المؤمنوف: {}َوالَِّذيَن ُىْم ِاََماَناِتِيمْ  ،}والذين ىم امانتيم{ :واإلفراد والتثنية والجمع ،والتأنيث

اختمػؼ  {ِمْن َربمدِو َكِمَمداتٌ  }َفَتَمقَّ  آَدمَ  ،[ٖٚ]البقرة: }َفَتَمقَّ  آَدُم ِمْن َربمِو َكِمَماٍت{وىكذا االختالؼ في وجوه اإلعراب 
باعتبػار ىػؿ )مػا(  ،{رٌ }َما َىدَذا َبَند ،[ٖٔ]يوسؼ: }َما َىَذا َبَنرًا{ :مثؿ ،اإلعراب يرجع إلى المةاتأحياًنا  ،اإلعراب

وىكػػػذا أيضػػػًا  ،ومػػػنيـ مػػػف ال يعمميػػػا عمػػػؿ )لػػػيس( ،فمػػػف العػػػرب مػػػف يعمميػػػا عمػػػؿ )لػػػيس( ،عاممػػػة عمػػػؿ )لػػػيس(
، [ٜٔ:]سػبأ اِأدْد َبدْيَن َأْسدَفاِرَنا{}َربََّندا بَ عػف قػـو سػبأ لمػا قػالوا:  -عػز وجػؿ-مػا ذكػره اهلل  ،االختالؼ فػي التصػريؼ

بيػنيـ  ،بينيـ وبيف القػرى التػي بػارؾ فييػا -عز وجؿ-عوف ربيـ لما جعؿ اهلل يد ،بالنصب منادى منصوب "نارب  "
-وقػدر فييػػا السػير بحيػث يخرجػوف مػف قريػة ويػروف القريػة األخػػرى  ،بػيف الػيمف والشػاـ قػرًى ظػاىرة ،وبػيف الشػاـ

نػػذوؽ السػػفر والشػػدة والتعػػب ف أنبةػػى  }َربََّنددا َباِأددْد َبددْيَن َأْسددَفاِرَنا{فقػػالوا:  ،وال يحتػػاجوف إلػػى حمػػؿ األزواد ،-أمػػف
بيػػذه يعنػػي مػػع ىػػذا القػػرب ومػػع ذلػػؾ كفػػروا  ،خبػػر نددا باَأددَد{}ربُ  :وعمػػى القػػراءة األخػػرى ،{اِأدددْ }بَ  ،بالسػػفر ونحػػّس 

وذلػؾ يرجػع إلػػى  ،ىػذه كميػا قػراءات نددا بعَّدَد بدين أسدفارنا{}ربُ  ،ندا باَأدَد بدين أسدفارنا{}ربُ النعمػة وجحػدوىا فقػالوا: 
}ِإنَّ المَّددَو اْنددَتَرِ ِمددَن اْلُمددْؤِمِنيَن َأْنُفَسددُيْم َوَأْمددَواَلُيْم ِبددَأنَّ َلُيددُم اْلَجنَّددَة  ،نػػًا يرجػػع إلػػى تقػػديـ وتػػأخيروأحيا ،التصػػريؼ

 ،رتقديـ وتأخي ،مون{تُ قَتمون ويقَ }فيُ  :وفي القراءة األخرى، [ٔٔٔ:]التوبة ُيَقاِتُموَن ِفي َسِبيِل المَِّو َفَيْقُتُموَن َوُيْقَتُموَن{
 ،وأحيانػػًا يكػػوف الحػػرؼ يةيػػر الكممػػة ،"يعممػػوفو تعممػػوف "إمػػا إبػػداؿ حػػرؼ  ،وأحيانػػًا يكػػوف ىػػذا مػػف قبيػػؿ اإلبػػداؿ

ٍٍ َمْنُضدوٍد{ ،[ٜٕ٘]البقػرة: }َواْنُظْر ِإَل  اْلِعَظداِم َكْيدَء ُنْنِندُزَىا{ ،{ننرىانُ } ،[ٜٕ٘]البقػرة: }ُنْنِنُزَىا{  ،[ٜٕ]الواقعػة: }َوَطْمد
   مقطوع الشوؾ. :منضود ،والطمح: الموز أو شجر الشوؾ ،مع: الثمرالط ،}وطمع منضود{

وىػذه موجػودة فػي  [ٓٓٔ]التوبػة: }َتْجِري َتْحَتَيا اْاَْنَيداُر{ ،آية بػراءة }َتْجِري ِمْن َتْحِتَيا{وىكذا أيضًا الزيادة والنقص 
ترجع إلى حرؼ قريش فكتبيا كما قاؿ الحافظ ابف حجر أنيا  -واهلل تعالى أعمـ-والذي يظير  ،بعض المصاحؼ

 .{}َتْجِري َتْحَتَياوفي مصحؼ  }ِمْن َتْحِتَيا{في مصحؼ -رضي اهلل عنو -عثماف 
وىكذا في اختالؼ الميجات مػا يتصػؿ بػاألداء  ،[ٙٔٔ:]البقرة َخَذ المَُّو َوَلًدا{}َوَقاُلوا اتَّ  ،}َقاُلوا اتََّخَذ المَُّو َوَلًدا{وىكذا 

 اإلمالة.ب)سعِى( مثاًل  ،شماميا بالزايإى( )سراط( )صراط( بمف اإلمالة ونحوىا )موسِ 
وأيضػًا تسػييؿ اليمػزة أو  ،وكػذلؾ )المؤمنػوف( )المومنػوف( ،اليمػز )النبػيء( بػاليمزفػي وكذلؾ ما يتعمؽ بالتسييؿ 

 )قد افمح المؤمنوف( )قد أفمح(.  ،ىذه وجوه ،أحياناً  ياحذف
أو األحػرؼ السػبعة ىػي ليسػت مػف  ،لكف عمومًا ىذه األوجو السبعة ،قيل: المعاني المتفقة بألفاظ مختمفةيقوؿ: 

ىػػذا القػػرآف الػػذي عجػػزوا عػػف اإلتيػػاف بمثمػػو  ،اخػػتالؼ التضػػاد بػػؿ ىػػي مػػف التنػػوع فيكػػوف ذلػػؾ مػػف إعجػػاز القػػرآف
وفيػو مػف  ،وىػـ يعجػزوف عػف وجػو واحػد فػي أقصػر سػورة أو مػا يعادليػا ،ىػذا التصػريؼ -عػز وجػؿ-فو اهلل يصر  
 .ي ما اهلل بو عميـالمعان

ُكددْم ِإَلدد  }َفاْغِسددُموا ُوُجددوَىُكْم َوَأْيددِدَيُكْم ِإَلدد  اْلَمرَاِفددِح َواْمَسددُحوا ِبُرُءوِسددُكْم َوَأْرُجمَ مػػثاًل:  -عػػز وجػػؿ-حينمػػا يقػػوؿ اهلل 
ب ر و طاة بالخؼ أو الججؿ حينما تكوف مةيكوف ىذا في بياف حالة الر   {ُكمْ َوَأْرُجمِ } :قراءة الجر [ٙ]المائدة: اْلَكْعَبْيِن{

 ،بػػػالفتح [ٙ:]المائػػػدة {وا ِبُرُءوِسدددُكْم َوَأْرُجَمُكدددمْ َفاْغِسدددُموا ُوُجدددوَىُكْم َوَأْيدددِدَيُكْم ِإَلددد  اْلَمرَاِفدددِح َواْمَسدددحُ } ،فتكػػػوف ممسػػػوحة
 .وىذه أعطاىًا حكماً  ،فيذه أعطاىا حكماً  ،جؿف أحواؿ الر  فبيّ  ،فتكوف مةسولة إذا كانت مكشوفة ،منصوبة



صػفة التعجػب ثابتػة  :نقوؿف )عجبُت( إذ ،ْل َأِجْبَت َوَيْسَخُروَن{}بَ  ،[ٕٔ]الصافات: َوَيْسَخُروَن{ }َبْل َأِجْبتُ ذا وىك
 واهلل تعالى أعمـ. ،}بل أجبُت{ة مف أيفه مف ىذه القراءة المتواتر  ،في القرآف -وجؿ عز-هلل 

  جمع القرآن:
 الصحء في أيد أبي بكر. ثم في ،وغيرىا في أيد النبوة تا في الرقاعوكُ 

القػرآف كػاف مكتوبػًا فػي  ،جمػع القػرآف ،دخػؿ فيػو مباشػرة ،اآلف بدأ يتكمـ عػف جمػع القػرآف ،كتا في الرقاع وغيرىا
  .أو الورؽ ،دقعة مف الجمد أو القرطاس كارَ الرقاع وىي جمع رُ 

 ،شػػرائح حجػػارة ،خفػػة حجػػارةخػػاؼ جمػػع لَ والم   ،ريرىػػا مثػػؿ األكتػػاؼ العظػػـ العػػريض ،: فددي الرقدداع وغيرىددايقػػوؿ
وىكػذا  ،بُسػالعُ  ،عسػيب النخػؿ يكتبػوف فػي ناحيتػو العريضػة فػي أسػفمو ،شط منو الخػوصالعسيب إذا كُ  ،بسُ والعُ 

أنػو مػا جمػع فػي -والسػبب فػي ذلػؾ  ،-صمى اهلل عميػو وسػمـ-كاف مفرقًا في عيد النبي  ،بالوسائؿ المتاحة آنذاؾ
يترقبو مف نزوؿ آيات  -صمى اهلل عميو وسمـ-ا كاف النبي مَ : لِ يرهي وركما قاؿ بعض أىؿ العمـ كالخطاب -كتاب

يكتبػوف مػا  -عميػو الصػالة والسػالـ-تػاب الػوحي بػيف يديػو وكػاف كُ  ،مػع فػي كتػابفما جُ  ،(ٕٔ)ونسخ بعض اآليات
   ينزؿ.

نمػا ،فػي مصػحؼ -رضي اهلل عنو-جمع في عيد أبي بكر لـ يُ  ،قال: ثم في الصحء في أيد أبي بكر جمػع  وا 
بعد وقعة اليمامة لما  -رضي اهلل عنو-ويدؿ ليذا الحديث المخرج في الصحيح حديث زيد بف ثابت  ،في صحؼ

بجمػع القػرآف مخافػة  -رضػي اهلل عنػو-أشػار عمػى أبػي بكػر  -رضي اهلل تعالى عنو-فعمر  ،تؿ كثير مف القراءقُ 
صػمى -أمػر لػـ يفعمػو النبػي  ،د في البدايةترد -رضي اهلل عنو-فأبو بكر  ،(ٕٕ)أف يذىب منو شيء بذىاب حممتو

واليػوـ تسػمع  ،فػوف منػو الخمػؿ أو المخالفػة توقفػوا فػي البدايػةو وىكػذا المتثبتػوف إذا جػاء أمػر يتخ ،-اهلل عميو وسمـ
أبػو بكػر قػاؿ:  ،وىكػذا ،اعادي ػ امف يشنع عمى أىؿ العمـ بأنيـ لما جاء الشيء الفالني توقفوا فيو واآلف أصبح أمرً 

حتػى  -رضػي اهلل تعػالى عنػو-فمػـ يػزؿ بػو عمػر  ،ه-صػمى اهلل عميػو وسػمـ-فعؿ شيئًا لـ يفعمػو رسػوؿ اهلل كيؼ أ
ىكػذا الصػحابة  ،فكػاف نفػس الجػواب ،وزيػد يحتػاج إلػى إقنػاع ،وا بزيػدءفجا ،أقنعو وبيف لو وجو المصمحة في ذلؾ

 ه بيذا خيارُ رَ أمَ  َمفمع أف  ،وتمنع ،ه-ـصمى اهلل عميو وسم-: كيؼ أفعؿ شيئًا لـ يفعمو النبي -رضي اهلل عنيـ-
وال يقػدموف عمػى أمػر إال إذا  ،لكػنيـ يتثبتػوف ويتحػروف ،أبػو بكػر وعمػر -صمى اهلل عميػو وسػمـ-األمة بعد النبي 

فتتبعػػت القػػرآف أجمعػػو مػػف "إلػػى أف قػػاؿ لمػػا انشػػرح صػػدره لػػذلؾ:  ،كػاف فػػي رايػػة الظيػػور والوضػػوح بالنسػػبة إلػػييـ
فكػاف يجمػع القػرآف ممػا شػيد عميػو  ،فكانت الصحؼ عند أبي بكػر بقيػت عنػده ،"وصدور الرجاؿ خاؼب والم  سُ العُ 

يكػػوف ممػػا كتػػب  ،خػاؼ وقطػػع األكتػػاؼ إلػػى آخػػره وصػدور الرجػػاؿسػػب والم  المكتػػوب بالعُ  ،شػييداف الحفػػظ والكتابػػة
-مػف أصػحاب النبػي بػو ىػؤالء الجبػاؿ  ييػأت ،وممػا حفػظ فػي الصػدور ،-صػمى اهلل عميػو وسػمـ-بيف يدي النبي 

وأبقػػاه  ،ع أبػي بكػػر فػػي صػػحؼىػػذا جْمػػ ،وىػػـ رايػة فػػي الحفػػظ واإلتقػػاف واألمانػة والديانػػة ،-صػمى اهلل عميػػو وسػػمـ
فقػػد  ،فالػػدافع إلػػى جمعػػو فػػي عيػػد أبػػي بكػػر ىػػو مخافػػة أف يػػذىب منػػو شػػيء بػػذىاب حممتػػو ،عنػػده احتياطػػًا لمقػػرآف

                                                 

 (.ٙٓٗ/ ٛ(، وتحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي )ٕٔ/ ٜانظر: فتح الباري البف حجر ) - ٕٔ
 (.ٔٔ٘/ ٗانظر: شرح السنة لمبةوي ) - ٕٕ



تبػارؾ -سخر ىػذه الجيػود فاحتػاطوا لكتػاب اهلل  ىذا مف حفظو أفْ  ،نقوؿ: نعـ ،يقوؿ قائؿ: اهلل تكفؿ بحفظ القرآف
 .ىذا ىو الجمع الثاني ،ذلت في ذلؾاألسباب التي بُ  ،ىذا مف حفظو ،-وتعالى

الدافع ىنا لمجمػع ريػر الػدافع  ،ثم جمع أثمان الناس أم  مصحء واحدوالجمع الثالث ىو ىذا الذي ذكره قاؿ: 
وأذربيجػػاف فػي سػػنة  ةمينيػلمجمػع ىػو أنػػو وقػع اخػػتالؼ بػيف األجنػاد فػػي فتػوح أر الػدافع ىنػػا  ،ألبػي بكػر فػػي الجمػع

الجيػػػوش مػػػف  فجػػػاءت ىػػػذه الجمػػػوع مػػػف ،-رضػػػي اهلل تعػػػالى عنػػػو-فػػػي خالفػػػة عثمػػػاف  ،ف لميجػػػرةيخمػػػس وعشػػػر 
 ،ئ قػػراءة ىػػذاوىػػذا يخط ػػ ،والةالػػب أف ىػػؤالء ليسػػوا مػػف أىػػؿ العمػػـ فيػػذا يقػػوؿ: قراءتػػي خيػػر مػػف قراءتػػؾ ،األجنػػاد
 ،وىػػػؤالء أقػػرأىـ أبػػو الػػػدرداء ،وىػػؤالء أقػػػرأىـ ابػػف مسػػعود ،-رضػػػي اهلل عنػػو-قػػرأىـ أبػػػو موسػػى األشػػعري أىػػؤالء 

فكما جاء في الصحيح عػف  ،والقرآف أنزؿ عمى سبعة أحرؼ ،-رضي اهلل تعالى عف الجميع-وىؤالء أقرأىـ معاذ 
أدرؾ األمػػػة قبػػػؿ أف يختمفػػػوا "وقػػػاؿ:  ،حينمػػػا قػػػدـ إلػػػى عثمػػػاف فػػػي تمػػػؾ القضػػػية -رضػػػي اهلل تعػػػالى عنػػػو-حذيفػػػة 

  .(ٖٕ)"اختالؼ الييود والنصارى
بعد أبي  ،كانت عند حفصة ،أرسؿ إلى حفصة أف أرسمي إلينا الصحؼ ننسخيا -رضي اهلل تعالى عنو-فعثماف 
فأرسػػمت بيػػا  ،ختػػار الخميفػػة بعػػد ذلػػؾوبعػػد عمػػر كانػػت عنػػد حفصػػة؛ ألنيػػا وصػػيتو حتػػى يُ  ،عنػػد عمػػركانػػت بكػػر 

جميعػػًا حتػػى  -رضػي اهلل تعػػالى عػنيـ-ف لجنػػة بعػدما اتفػػؽ الصػػحابة فكػو   -رضػػي اهلل عنػػو-لػػى عثمػاف حفصػة إ
فممػػا عمػػـ أنػػو إجمػػاع مػػف الصػػحابة فػػي  ،لمػػا تمنػػع فػػي البدايػػة وكػػاف فػػي الكوفػػة -رضػػي اهلل عنػػو-ابػػف مسػػعود 

صػمى اهلل عميػو -وؿ اهلل رس ـوكاف قد تمقى مف ف ،أعطاىـ مصحفو -رضي اهلل تعالى عنو-المدينة ومنيـ عمي 
ف ىػػذه المجنػػة: زيػػد بػػف ثابػػت مػػف األنصػػار ،فكػػاف ذلػػؾ بإجمػػاعيـ ،سػػبعيف سػػورة -وسػػمـ وثالثػػة معػػو مػػف  ،فكػػو 

ووضػع  ،ىؤالء مف قريش ،وعبد الرحمف بف الحارث بف ىشاـ ،وسعيد بف العاص ،المياجريف: عبد اهلل بف الزبير
إذا اختمفػتـ أنػتـ وزيػد فػي شػيء مػف القػرآف فػاكتبوه بمسػاف  -يف الثالثػةيعنػي القرشػي-إذا اختمفػتـ قػاؿ:  ،ليـ منيجػاً 

صػح فيػو تال  ،نسخوا عػددًا مػف المصػاحؼ ال يصػح فػي ىػذا حػديث فػي عػددىا ،ففعموا ،قريش فإنما نزؿ بمسانيـ
فػأمرىـ أف  ،اوأرسؿ مػع كػؿ مصػحؼ قارًئػ ،ثـ أبقى عنده مصحفًا وأرسؿ إلى عدد مف األمصار مصاحؼ ،رواية
ىػػػي طريقػػػة الكتابػػػة التػػػي  ،"الرسػػػـ العثمػػػاني"يػػػا بعنػػػد ذلػػػؾ الطريقػػػة التػػػي كتبػػػت  رؼفُعػػػ ،وا بيػػػذه المصػػػاحؼءر يقػػػ

فدخؿ  ،وف بما يوافؽ الرسـ العثماني فقطءفصاروا يقر  ،ط وال تشكيؿقْ وكانت الكتابة بال نَ  ،موجودة بيف أيدينا اآلف
دخػؿ مػف  ،نشػرىا(نشػزىا( )نُ )نُ  :الحظػوا ،ط وال تشػكيؿبػال نْقػ ،مف األحرؼ السبعة ما احتممو الرسـ العثمػاني فقػط

ويتمقػاه  ،-رضػي اهلل عػنيـ-وصار النػاس يتمقػوف ذلػؾ عػف الصػحابة  ،األحرؼ السبعة ما احتممو الرسـ العثماني
ء الذيف حتى جاء ابف مجاىد في المائة الرابعة في أوليا واختار سبعة مف كبار القرا ،التابعوف بعضيـ عف بعض

ىػؤالء القػراء كػانوا يعرفػوف وجوىػًا فػي  ،وجمعيـ في كتاب موجود اآلف اسمو )السبعة( ،ألمة عمى إمامتيـاتفقت ا
يختػاروف ىػـ بػاإلقراء وجوىػًا  ،لكػف ليػـ اختيػار ،القراءة مما تمقوه مما احتممو الرسػـ العثمػاني مػف األحػرؼ السػبعة

وىػذه  ،وىػذه قػراءة ابػف كثيػر ،وىػذه قػراءة أبػي عمػرو ،ىذه قراءة نافع ،افصار ىذا اختيارً  ،معينة العتبارات معينة
   .قراءة عاصـ

                                                 

 (.ٜٚٛٗ)أخرجو البخاري، كتاب فضائؿ القرآف، باب جمع القرآف، برقـ  - ٖٕ



بعض العمماء قالوا: لماذا لـ يجمع ثمانية أو ستة أو  ،جد ما عرؼ بالقراءات السبعفوُ  ،وصار عنيـ رواة مشاىير
 ،عشػػرفجمػػع بعػػض العممػػاء كتابػػًا فػػي القػػراءات ال هخمسػػة حتػػى ال يظػػف أف األحػػرؼ السػػبعة ىػػي القػػراءات السػػبع

))إف  :مػف بػاب الموافقػة لحػديث ،وابػف مجاىػد قصػد ىػذا فيمػا يظيػر ،وبعضػيـ فػي خمػس ،وبعضيـ في قػراءتيف
  .(ٕٗ)عمى سبعة أحرؼ(( نزؿ آفالقر 

 ،مػػع أف الروايػػة فييػػا ضػػعؼ (ٕ٘)كتػػب سػػبعة مصػػاحؼ -رضػػي اهلل عنػػو-وجػػاء فػػي بعػػض الروايػػات أف عثمػػاف 
 ،العامة أف األحرؼ السػبعة ىػي القػراءات السػبع وىػذا رمػط فػادح فظف بعض ،ىكذا فقط ،فقاؿ: مف باب الموافقة

والفرؽ  ،ىذا فرؽ ،مما احتممو الرسـ العثماني فقط ةالقراءات السبع ىي أوجو مف األحرؼ السبع :ولكف باختصار
أبػو بكػر جمعػو فػي صػحؼ  ،عثماف جمعو فػي مصػاحؼ مرتبػًا لمسػور واآليػات ،بيف جمع أبي بكر وجمع عثماف

في إيضاح ىذا البحػث الطويػؿ فػي األحػرؼ  اأرى أف ىذا القدر يكفي جد   ،في صحؼ ،يات دوف السورمرتب اآل
أو  ،ومف أف أراد أف يتوسع فميراجع فػي ذلػؾ مػا كتبػو ابػف الجػزري مػثاًل فػي أوؿ النشػر ،ىذه خالصتو ،والقراءات

وىػو مػف -أو مػا كتبػو  ،(حػرؼ السػبعةاأل) :أو ما كتبو أبو عمرو الداني في كتابو ،(الفتح)الحافظ ابف حجر في 
عػال  ىػػذه الموضػوعات الدقيقػػة  )المرشػد الػػوجيز( فإنػو :أبػو شػامة فػػي كتػاب -أحسػف مػا كتػػب فػي ىػذا الموضػػوع

كتػب كتابػة قويػة ومتينػة  ،ما تكمـ عف بقية موضوعات عمـو القرآف ،جمع القرآف والقراءات واألحرؼ السبعة ،اجد  
والكتابات في  ،وكتابة بعض أىؿ العمـ في ىذا عمومًا مفيدة ،احسف ما كتب فييوىو مف أ ،في ىذه الموضوعات

 ،(مناىػؿ العرفػاف)أو الزرقػاني فػي  ،(البرىاف)أو الزركشي في  ،مثالً  (اإلتقاف)كتابة السيوطي فيو في  ،ةىذا كثير 
يضػًا يمكػف أف ينظػر فػػي ومػف أراد كتابػة مبسػطة وجيػػدة أ ،وكتابػة الزرقػاني مػف أحسػػنيا ،كػؿ ىػذه الكتابػات مفيػػدة

  أو )التعريؼ بالقرآف والحديث( لمحمد الزفزاؼ. ،)دراسات في القرآف والحديث( :مثؿ كتاب
 .خيرةنتيا العرضة ااتضمم ، ومُ والجميور أنو منتمل أم  ما يحتممو رسميا

 عرضة ااخيرةومتضمنتيا ال ،ىكذا ،مف األحرؼ السبعة كما ذكرت آنفاً رسـ المصاحؼ  منتمل أم  ما يحتممو
بعضػيـ يقػوؿ: كانػت عمػى حػرؼ  ،وىػذا لػيس محػؿ اتفػاؽ ،يعني أف العرضة األخيرة كانت عمى األحػرؼ السػبعة

واختػػاره  ،وعمػػر -رضػػي اهلل عنػػو-وليػػذا اختػػاره أبػػو بكػػر  ؛وزيػػد بػػف ثابػػت كػػاف قػػد شػػيد العرضػػة األخيػػرة ،قػػريش
 عثماف أيضًا في المجنة.
  ترتيا اآليات والسور:

 يات بالنص والسور باالجتياد.اآل وترتيا
-ىؿ ىذا توقيفيه توقيفي يعني مف اهلل أو مف الرسوؿ  ،إلى موضوع آخر وىو ترتيب اآليات والسور اآلف انتقؿ

  .أو أنو شيء اجتياديه ،ال مجاؿ لالجتياد فيو ،-صمى اهلل عميو وسمـ
وىػذا ال نحتػاج  ،مػف اهلل كمػو ،إطالقاً  ،ترتيبياوال توجد آية اجتيد الناس في  ،أما ترتيب اآليات فقطعًا ىو مف اهلل

صػمى اهلل عميػو -عنػد رسػوؿ اهلل كنػا "قػاؿ:  ،-رضػي اهلل تعػالى عنػو-وفي حديث زيد بف ثابػت  ،أف نستدؿ عميو
                                                 

(، ومسمـ، كتاب صالة المسافريف ٕٜٜٗأخرجو البخاري، كتاب فضائؿ القرآف، باب أنزؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ، برقـ ) - ٕٗ
 (.ٛٔٛوقصرىا، باب بياف أف القرآف عمى سبعة أحرؼ وبياف معناه، برقـ )

رشاد الساري لشرح صحيح البخاري )ٕٓ/ ٜانظر: فتح الباري البف حجر ) - ٕ٘  (.ٜٗٗ/ ٚ(، وا 



ىػػذا عنػػد أحمػػد وابػػف أبػػي شػػيبة والترمػػذي وريػػر ىػػؤالء وىػػو أثػػر أو حػػديث  ،(ٕٙ)"نؤلػػؼ القػػرآف مػػف الرقػػاع -وسػػمـ
ي كتػب فييػا بحيػث يرتبػوف اآليػات فػي السػور تػيعني قطع الجمػود إلػى آخػره ال ،"مف الرقاع لقرآفنؤلؼ ا" ،صحيح

وكػػاف ىػػػذا األمػػػر  ،وىػػذه بعػػػد آيػػة كػػػذا ،ىػػػذه فػػػي سػػورة كػػػذا ،يرشػػدىـ ،-صػػػمى اهلل عميػػو وسػػػمـ-بػػيف يػػػدي النبػػي 
صػػمى -النبػي  ،هقػرأ البقػرةكيػؼ تُ  ،واءاقػػر  ،(ٕٚ)وا البقػرة((ء))اقػر : -صػػمى اهلل عميػو وسػمـ-لمػا يقػوؿ النبػي  ،معروفػاً 

لمػا قػرأ  ،لمػا يقػرأ فػي الصػالة ويسػمعونو ،هكيؼ كػاف يقرؤىػا (ٕٛ)حينما كاف يقرأ )ؽ( عمى المنبر -اهلل عميو وسمـ
  . (ٜٕ)الطور

قطعًا كاف ترتيب  ،كؿ ىذا ،أو مف آخرىا ،(ٖٓ)((مف حفظ عشر آيات مف أوؿ سورة الكيؼ عصـ مف الدجاؿ))و
لكػػف الكػػالـ وخػػالؼ أىػػؿ العمػػـ ىػػو فػػي ترتيػػب  ،يعنػػي مػػف اهلل ال مجػػاؿ لالجتيػػاد فيػػو ااآليػػات فػػي السػػور توقيفي ػػ

وا بسورة الفاتحة ثـ البقرة ثـ ءىو الذي قاؿ: ابد -صمى اهلل عميو وسمـ-ىؿ ىو بتوقيؼ أو اله ىؿ النبي  ،السور
  .ه-صمى اهلل عميو وسمـ-ىؿ ىذا كاف بأمر منو  ،آؿ عمراف ثـ النساء إلى آخره

والػذي أظنػو أقػرب  ،يقوؿ: ىػذه وقػع فييػا اجتيػاد ،وبعضيـ يستثني: التوبة واألنفاؿ ،أىؿ العمـ مف يقوؿ: نعـ مف
في ولكنيـ اجتيدوا واستأنسوا  ،نو توقيؼ ىكذا بإطالؽإ :في ىذا ىو أف ترتيب السور ال يقاؿ -واهلل تعالى أعمـ-

ىنػػاؾ أشػػياء معروفػػة فػػي زمػػف  ،-مى اهلل عميػػو وسػػمـصػػ-اجتيػػادىـ ىػػذا بمػػا عرفػػوا والحظػػوا مػػف قػػراءة رسػػوؿ اهلل 
ف اختمفوا في أولو -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي   .وا 

رضي اهلل -ابف عباس  ،وريرىا -رضي اهلل عنيا-المفصؿ معروؼ وتجد ىذا في عدد مف الروايات عف عائشة 
رواه  ،(ٖٔ)"قػػػرأت المحكػػػـ وقػػػد ،سػػػنيف وأنػػػا ابػػػف عشػػػر -صػػػمى اهلل عميػػػو وسػػػمـ-تػػػوفي رسػػػوؿ اهلل "يقػػػوؿ:  -عنػػػو

كما قاؿ سعيد بف جبير في نفس الرواية؛ ألنػو يرويػو عنػو سػعيد بػف جبيػر فػي  ،المحكـ يعني: المفصؿ ،البخاري
 .عندىـ اوكاف المفصؿ معروفً  ،المحكـ ىو الذي تدعونو المفصؿ ،الصحيح

 أوبعػػض األجػػزاء  -اهلل عميػػو وسػػمـ صػػمى-ظػػوا قػػراءة النبػػي يعنػػي الحَ  ،فيػػذا القػػدر ،الزىػػراواف ،البقػػرة وآؿ عمػػراف
 ىو الذي قاؿ -صمى اهلل عميو وسمـ-لكف القوؿ بأف النبي  ،بعض السور التي كاف يقرؤىا متتابعة استأنسوا بيذا

ىػػذا مػػا  ،ىػػذا يحتػاج إلػػى دليػػؿ وال يوجػػد عنػػدنا دليػػؿ عمػػى ذلػػؾ ،وىػػذه بعػػد ىػػذه ،ليػـ: ضػػعوا ىػػذه السػػورة بعػػد ىػػذه
                                                 

(، وأحمد ٜٖٗ٘في فضؿ الشاـ واليمف، برقـ ) ، باب-صمى اهلل عميو وسمـ-وؿ اهلل أخرجو الترمذي، أبواب المناقب عف رس - ٕٙ
(، وصححو األلباني في ٕٖٙٙٗ(، وقاؿ محققوه: "إسناده حسف"، وابف أبي شيبة في المصنؼ، برقـ )ٕٚٓٙٔفي المسند، برقـ )

، وأخرجو البخاري في صحيحو بمفظ: "فتتبعت القرآف أجمعو مف الرقاع واألكتاؼ"، كتاب تفسير (ٖٓ٘السمسمة الصحيحة، برقـ )
مف  [ٕٛٔ]التوبة: {}َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َأِزيٌز َأَمْيِو َما َأِنُتْم َحِريٌص َأَمْيُكْم ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُءوٌء َرِحيمٌ القرآف، باب قولو: 

 (.ٜٚٙٗرقـ )الرأفة، ب
 (.ٗٓٛأخرجو مسمـ، كتاب صالة المسافريف وقصرىا، باب فضؿ قراءة القرآف، وسورة البقرة، برقـ ) - ٕٚ
 (.ٕٚٛأخرجو مسمـ، كتاب الجمعة، باب تخفيؼ الصالة والخطبة، برقـ ) - ٕٛ
اب القراءة في الصبح، برقـ (، مسمـ، كتاب الصالة، ب٘ٙٚأخرجو البخاري، كتاب األذاف، باب الجير في المةرب، برقـ ) - ٜٕ
(ٖٗٙ.) 

 (.ٜٓٛأخرجو مسمـ، كتاب صالة المسافريف وقصرىا، باب فضؿ سورة الكيؼ، وآية الكرسي، برقـ ) - ٖٓ
 (.ٖ٘ٓ٘أخرجو البخاري، كتاب فضائؿ القرآف، باب تعميـ الصبياف القرآف، برقـ ) - ٖٔ



ذ ،يتعمػػؽ بترتيػػب السػػور ف ترتيػػب اآليػػات تػػوقيفي فمعنػػى ذلػػؾ أنػػو يمكػػف أف نرتػػب عمػػى ىػػذا حكمػػًا وىػػو إا قمنػػا: وا 
   .معنى المناسبةهما  ،صحة المناسبة ما لـ تكف بتكمؼ في االستنباط

 ِحيِم{}الددددرَّْحَمِن الددددرَّ قػػػاؿ:  ،[ٕ]الفاتحػػػػة: }اْلَحْمددددُد ِلمَّددددِو َرام اْلَعدددداَلِميَن{مػػػثاًل لمػػػػا قػػػػاؿ:  -ىتبػػػػارؾ وتعػػػػال-يعنػػػي اهلل 
الػربط  ،الػربط بػيف اآليػات ،الرحمة بعد الربوبية العامة يدؿ عمػى أنيػا ربوبيػة مبنيػة عمػى الرحمػة رُ فذكْ  ،[ٖ]الفاتحة:

ُكْم َأْوِلَياَء في أوؿ سورة الممتحنة  ،أو المقطع والمقطع ،وآخر السورة مثالً  ةبيف أوؿ السور  }اَل َتتَِّخُذوا َأُدومي َوَأُدوَّ
}اَل َتَتَولَّدْوا َقْوًمدا َغِضدَا المَّدُو َأَمدْيِيْم َقدْد َيِئُسدوا ِمدَن اآْلِخدَرِة َكَمدا  :آخػر السػورة ،[ٔ]الممتحنػة: ْيِيْم ِباْلَمَودَِّة{ُتْمُقوَن ِإلَ 

ىػذه تسػمى المناسػبة بػيف فاتحػة  ،الحظ أوؿ السورة وآخر السػورة ،[ٖٔ]الممتحنة: َيِئَس اْلُكفَّاُر ِمْن َأْصَحاِا اْلُقُبوِر{
  تكمؼ فال بأس.فيو فإذا لـ يكف  ،لسورة وخاتمتياا
}أََلددْم تَددَر َكْيددَء َفَعددَل َرُبددَك  ،إذا قمنػػا: إف ترتيػػب السػػور ريػػر تػػوقيفي فمعنػػى ذلػػؾ أننػػا ال نػػربط بػػيف السػػورة والسػػورةفػػ

يٍل{تَددْرِميِيْم بِ *  ا َأَباِبيددلَ َوَأْرَسددَل َأَمددْيِيْم َطْيددرً *  أََلددْم َيْجَعددْل َكْيددَدُىْم ِفددي َتْضددِميلٍ *  ِبَأْصددَحاِا اْلِفيددلِ   ِحَجدداَرٍة ِمددْن ِسددجم
يَ ِء ُقَرْيٍش{ ،[ٗ-ٔ:]الفيػؿ يدَ ءِ يعنػي فعمنػا ذلػؾ لمػاذاه  ،[ٔ]قػريش: }ِلِ يدَ ِء قُدَرْيشٍ  ،ي بعػدىاتػألنيػا ال {}ِلِ *  }ِلِ

ذا  ،وعرفنػا معنػى تػوقيفي ،وقيفيف الترتيػب تػإىذا إذا قمنػا:  ،ىذا الربط بيف السورة والسورة [ٕ-ٔ]قريش: ِإيَ ِفِيْم{ وا 
 ال نشتةؿ بيذا بيف السور.  فف الترتيب ليس بتوقيفي إذإقمنا: 

ف ترتيػب السػور ريػر تػوقيفي فمػؾ أف تقػرأ فػي الركعػة األولػى إإذا قمنػا:  ،وتأتي مسألة أخرى وىي مسػألة التنكػيس
وال يكػوف ذلػؾ مػف قبيػؿ  ،[ٔ]الفمػؽ: ْل َأُأدوُذ ِبدَرام اْلَفَمدِح{}ُقدوفػي الركعػة الثانيػة  [ٔ:]النػاس ُأوُذ ِبدَرام النَّداِس{}ُقْل أَ 

رأ القػرآف منكوسػًا إنػو يقػ"كػر لػو الرجػؿ الػذي قػالوا: لمػا ذُ  -رضػي اهلل عنػو-األثر الوارد عف ابف مسػعود  ،التنكيس
ما المقصود بػوه ىػؿ المقصػود تنكػيس السػور أو المقصػود تنكػيس اآليػات فػي  ،(ٕٖ)"نكس اهلل قمبو قاؿ: ذاؾ رجؿ

مع أف العجيػب أف أبػا عبيػد القاسػـ بػف  ،ناس يتميروف ،وىذا يوجد إلى اليوـ ،هالسورة مف باب التمير في الحفظ
ـ  ولو  ،(ٖٖ)"وال يمكفتصور ىذا ال يُ "وقاؿ:  ،ااستبعد ىذا المعنى جد   "رريب الحديث" :في كتابو -رحمو اهلل-سال 

رأى اآلف بعض األطفاؿ الصةار في بعض البالد يقمب السورة مف آخر آية إلى أف يأتي إلى أوؿ آية بكؿ ميارة 
 .ولما استبعده -رحمو اهلل-لما قاؿ ذلؾ 

 دفقلما تقرأ الفاتحة مف آخر آية حتى تصؿ إلى اآلية األولى  ،فتنكيس اآليات في السور ال شؾ أنو يفسد المعنى
 ىذا فيما يتعمؽ بتنكيس اآليات والسور. ،ىذا عبث في القرآف ،فيذا حراـ ال يجوز ،المعاني وأفسدتيا قمبتَ 

 أسباا نزولو:
دد ،فيددم اآليددة معرفددة سددبا نددزول القددرآن يعددين أمدد   }ِإِن اْرَتْبددُتْم{ومنددو  ،والسددبا خدداص ،افقددد يكددون المفددظ أام 

   .[4]الط ح:
يعني القضايا التي  ،ما نزؿ بسببو ،عة أو ما نزؿ القرآف بسببو مف واقعة أو سؤاؿالمقصود بسبب النزوؿ ىو الواق

ىػذا لػيس ىػو سػبب  ،أو قصة أصحاب الفيؿ أو نحو ذلػؾ ،كاف يتحدث عنيا مما حصؿ قديمًا مف األمـ الميمكة
                                                 

(، واإلتقاف في عمـو القرآف ٕٖٗبف أبي داود )ص:(، والمصاحؼ الٜٔٔفضائؿ القرآف لمقاسـ بف سالـ )ص:انظر:  - ٕٖ
(ٔ/ٖٚٛ.) 

 (.ٖٓٔ/ ٗانظر: رريب الحديث لمقاسـ بف سالـ ) - ٖٖ



لنػزوؿ حػيف إنمػا سػبب ا ،ىذه مف قصص القػرآف ،ىؿ ىو مجيء أبرىةه ال ،هسورة الفيؿ ما سبب النزوؿ ،النزوؿ
مػا نػزؿ القػرآف متحػدثًا  ،ىذا ىو سػبب النػزوؿ ،حصمت حادثة فنزلت اآليات ،وقع أمر ،إنساف سأؿ سؤاال ،وقوعو

 عنو مف حادثة واقعة أو سؤاؿ.
عػروة   يعنػي  ،أحيانًا يتوقؼ المعنػى عمػى معرفػة سػبب النػزوؿ ،عين أم  فيم اآليةيمعرفة سبا النزول يقوؿ: 

ال يجب عمينا السعي بيف  ،قاؿ: ليس عمينا حرج ،-رضي اهلل عنيا-سأؿ عائشة  -نيمارضي اهلل ع-بف الزبير 
َء ِبِيَمدا{}َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْأَتَمَر َفَ  ُجَناَح َأَمْيدِو أَ الصفا والمروة؛ ألف اهلل قػاؿ:  إف فعػؿ  ،[ٛ٘ٔ:]البقػرة ْن َيطَّدوَّ
ال ال حرج عميو أف يسعى ذكػرت سػبب النػزوؿ  -رضػي اهلل عنيػا-فعائشػة  ،يعنػي الوجػوبرفع عنػو الحػرج ال  ،وا 

عنػدىـ مناسػؾ فػي -ليػا  وكاف مف أىؿّ  ،وف لمناة الطاريةكاف األنصار قبؿ أف يسمموا ييمّ "كما في الصحيحيف: 
 -صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ-فسػػألوا عػػف ذلػػؾ رسػػوؿ اهلل  ،يتحػػرج أف يطػػوؼ بالصػػفا والمػػروة -الجاىميػػة ومحظػػورات

َفا َواْلَمْرَوَة  فأنزؿ اهلل:  .(ٖٗ)"إلى آخره [ٛ٘ٔ:]البقرة ِمْن َنَعاِئِر المَِّو{}ِإنَّ الصَّ
}َوَلْيَس اْلِبُر ِبَأْن تَْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن ُظُيورَِىا َوَلِكنَّ اْلِبرَّ : -عز وجؿ-لما قاؿ اهلل  ،المعنىعميو فيـ فأحيانًا يتوقؼ 

ما معنى ىذا الكالـه كاف بعض العرب إذا أحـر بالح  أو العمػرة  [ٜٛٔ]البقرة: َأْبَواِبَيا{َمِن اتََّق  َوْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن 
مػا يػدخؿ  ،رفإف كانت لػو حاجػة تسػوّ  ،يرى أنو مف محظورات اإلحراـ أف يدخؿ بيتاً  ،فإنو يمتنع مف دخوؿ البيت

ْأُتوا اْلُبُيدوَت ِمدْن ُظُيورَِىدا َوَلِكدنَّ اْلِبدرَّ َمدِن اتََّقد  ِبدَأْن تَدَوَلدْيَس اْلِبدُر }فاهلل يقوؿ ليـ ليس ىػذا مػف البػر:  ،الباب مف
فػإذا  {ُتوا اْلُبُيدوَت ِمدْن ُظُيورَِىدا}َوَلدْيَس اْلِبدُر ِبدَأْن تَدأْ فينػا قػد يستشػكؿ اإلنسػاف المعنػى  ،َوْأُتوا اْلُبُيوَت ِمدْن َأْبَواِبَيدا{

  .عرؼ سبب النزوؿ زاؿ اإلشكاؿ
-يعنػػي فػػي قولػػو  ،وتتفػػاوت األمثمػػة ،المعنػػىفيػػـ ولكنػػو ال يتوقػػؼ عميػػو  ،ادة اإليضػػاحوأحيانػػًا يكػػوف مػػف بػػاب زيػػ

فػػي حػػديث  ،[٘ٔٔ]البقػػرة: }َوِلمَّددِو اْلَمْنددِرُح َواْلَمْبددِرُا َفَأْيَنَمددا ُتَولُددوا َفددَثمَّ َوْجددُو المَّددِو{مػػثاًل فػػي القبمػػة:  -تبػػارؾ وتعػػالى
فصػمى  ،أيػف القبمػة فػي سػفر أو فػي ليمػة مظممػة فمػـ نػدرِ  -وسمـصمى اهلل عميو -كنا مع النبي "عامر بف ربيعة: 

صػمى اهلل -فػذكروا ذلػؾ لمنبػي  ،فمما أصػبحوا وجػدوا أنيػـ صػموا إلػى ريػر القبمػة ،عمى حيالو -اجتيدوا-كؿ رجؿ 
 .(ٖ٘)"{مَِّو اْلَمْنِرُح َواْلَمْبِراُ }َولِ فأنزؿ اهلل:  -عميو وسمـ

قػد يقػوؿ قائػؿ: ال  }َوِلمَِّو اْلَمْنِرُح َواْلَمْبدِرُا َفَأْيَنَمدا ُتَولُدوا َفدَثمَّ َوْجدُو المَّدِو{كػذا فينا لو أخذ اإلنساف اآلية بمفردىا ى
سػػػبب النػػػزوؿ يوضػػػح ويزيػػػؿ عنػػػؾ ىػػػذا  ،نقػػػوؿ لػػػو: ال ،نسػػػتقبؿ أي جيػػػة ،الحمػػػد هلل ،يجػػػب عمينػػػا اسػػػتقباؿ القبمػػػة

 .اإلشكاؿ
مثممػا  ،وأحيانًا يكوف فيو دفع تيمة ،ولكنو ال يتوقؼ عميو الفيـ ،وأحيانًا يكوف ذلؾ مف باب الفائدة وزيادة المعرفة

 ،ذلػػؾ -رضػػي اهلل عنيػػا-فنفػػت عائشػػة  ،قػػاؿ مػػرواف لعبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر: ىػػذا الػػذي قػػاؿ لوالديػػو أؼ لكمػػا

                                                 

(، ومسمـ، كتاب الح ، باب ٖٗٙٔعؿ مف شعائر اهلل، برقـ )أخرجو البخاري، كتاب الح ، باب وجوب الصفا والمروة، وجُ  - ٖٗ
 (.ٕٚٚٔلح  إال بو، برقـ )بياف أف السعي بيف الصفا والمروة ركف ال يصح ا

، باب ما جاء في الرجؿ يصمي لةير القبمة في الةيـ، -صمى اهلل عميو وسمـ-أخرجو الترمذي، أبواب الصالة عف رسوؿ اهلل  - ٖ٘
 (.ٜٕٔ(، وحسنو األلباني في إرواء الةميؿ، برقـ )ٖ٘ٗبرقـ )



ر ومػا نػزؿ فينػا شػيء مػف القػرآف ريػ ،مػا نزلػت فينػا ،يعنػي الػذي نزلػت فيػو "،سػميتوأف أسميو ل ولو شئتُ "وقالت: 
 يعني في سورة النور. ،(ٖٙ)ذريعُ 

أو سػػبب نػػزوؿ ىػػذه  ،أو فنزلػػت ،ثػػـ يقػػوؿ: فػػأنزؿ اهلل وسػػبب النػػزوؿ منػػو مػػا يكػػوف صػػريحًا يػػذكر حادثػػة أو سػػؤاال
يحتمػؿ أف تكػوف  اىػذ ،فػي الرجػؿ يعمػؿ كػذا ،يقوؿ: نزلت ىذه اآلية في كذا ،ومنو ما ال يكوف صريحاً  ،اآلية كذا

 .اتفسيرً 
 :وأامو وخاص

فحينمػا تنػزؿ  "،وـ المفظ والمعنػى ال بخصػوص السػببالعبرة بعم" :والقاعدة ،اوالسبا خاص   اون المفظ أام  يكقد ف
 ،رجؿ قػارؼ مػا قػارؼ مػع امػرأة ال تحػؿ لػو ،ال يختص ذلؾ بالذي نزلت فيو -القرآف لمتشريع-اآلية بسبب معيف 
ددَ َة َطَرَفددِي النََّيدداِر َوُزَلًفددا ِمددَن : -ؿعػػز وجػػ-ونػػدـ فػػأنزؿ اهلل  -صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ-فجػػاء إلػػى النبػػي  }َوَأِقددِم الصَّ

 ىؿ ىذا خاص ليذا الرجؿه  ،[ٗٔٔ]ىود: المَّْيِل ِإنَّ اْلَحَسَناِت ُيْذِىْبَن السَّيمَئاِت{
الخطاب لواحد مف األمة أو سبب النزوؿ إذا كاف أحػد أفػراد األمػة فػإف الحكػـ يكػوف  ،فالقرآف لمجميع ،الجواب: ال

يعنػي:  [4:]الطد ح }ِإِن اْرَتْبدُتْم{ومنو:  ،اوالسبا خاص   اقد يكون المفظ أام  ففينا يقوؿ:  ،اًل لمجميع إال لدليؿشام
ِئي َيِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرَتْبُتْم َفِعدَُّتُينَّ  ،}ِإِن اْرَتْبُتْم{: -تبارؾ وتعػالى-سبب نزوؿ قوؿ اهلل  }َوال َّ

ِئي َلْم َيِحْضَن{َثَ   قالوا: سبب النػزوؿ يوضػح  ،ه}ِإِن اْرَتْبُتْم{لماذا قاؿ اهلل:  ،يعني كذلؾ [ٗ]الطالؽ: َثُة َأْنُيٍر َوال َّ
}َوُأواَلُت اْاَْحَمداِل َأَجُمُيدنَّ َأْن َيَضدْعَن  ،لما ذكر اهلل عدة الحامؿ ،ددنيـ استشكموا ذكر العِ إ :وفيقول ،لماذا قاؿ ذلؾ

{َحْممَ  طيػب  ،[ٕٕٛ:]البقػرة }َيَتَربَّْصدَن ِبَأْنُفِسدِينَّ َثَ ثَدَة قُدُروٍء{المطمقػات أوالت األقػراء التػي تحػيض و  [ٗ]الطػالؽ: ُينَّ
إذا طمقػػت مػػاذا  ،مػػا حاضػػت ،أو الصػػةيرة إذا طمقػػت وىػػي لػػـ تبمػػغ بعػػد ، تحػػيض انقطػػع حيضػػياالي تػػاآليسػػة ال

   .تجمس ال ىي حامؿ وال ذات أقراء فكيؼ تصنعه
دد لمػػا سػػألوا عػػف ِعػػ -رضػػي اهلل تعػػالى عنػػو-فيقولػػوف: إنيػػـ استشػػكموا ىػػذا كمػػا جػػاء مػػف حػػديث أبػػي بػػف كعػػب 

ِئدي  :فقػاؿ اهلل ،فنزلػت ىػذه اآليػة ،الصػةار والكبػار -يعنػي مػا لػـ يػذكر-دد النسػاء قالوا: بقي مف عِ  ،النساء }َوال َّ
ِئي  ،طالما أنو وقع لكـ إشكاؿ فيذا الحكػـ {ُتمْ ْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرَتبْ َيِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض مِ  }َفِعدَُّتُينَّ َثَ َثُة َأْنُيٍر َوال َّ

 ،(ٜٖ)وابػف أبػي حػاتـ ،(ٖٛ)وابػف جريػر ،(ٖٚ)ىذا عند ابف أبػي شػيبة ،الصةيرات كذلؾ يعني ثالثة أشير َلْم َيِحْضَن{
 لكنو ال يصح. ،(ٓٗ)والحاكـ
  .اوالسبب خاص   اقد يكوف المفظ عام   ،آنفاً  ذلؾوذكرت لكـ  ،[٘ٔٔ]البقرة: ْجُو المَِّو{}َفَأْيَنَما ُتَوُلوا َفَثمَّ وَ قاؿ: 

                                                 

َواِلَدْيِو ُأءٍّ َلُكَما َأَتِعَداِنِني َأْن ُأْخَرَج َوَقْد َخَمِت اْلُقُروُن ِمْن َقْبِمي َوُىَما }َوالَِّذي َقاَل لِ أخرجو البخاري، كتاب تفسير القرآف، باب  - ٖٙ
ِليَن{  (.ٕٚٛٗ، برقـ )[ٚٔ]األحقاؼ: َيْسَتِبيثَاِن المََّو َوْيَمَك آِمْن ِإنَّ َوْأَد المَِّو َححٌّ َفَيُقوُل َما َىَذا ِإالَّ َأَساِطيُر اْاَوَّ

 (.ٗٓٔٚٔ(، برقـ )ٗ٘٘/ ٖابف أبي شيبة في المصنؼ )أخرجو  - ٖٚ
 (.ٔ٘/ ٖٕأخرجو ابف جرير الطبري في تفسيره ) - ٖٛ
 (.ٖٖٓٙ/ ٓٔأخرجو ابف أبي حاتـ في تفسيره ) - ٜٖ
 (، وقاؿ: "صحيح اإلسناد ولـ يخرجاه".ٕٖٔٛأخرجو الحاكـ في المستدرؾ، برقـ ) - ٓٗ



بعد أف انتيى مف موضوعات النزوؿ، نزوؿ القرآف منجمػًا، وأسػباب النػزوؿ ومػف كػاف ينػزؿ بػالقرآف، وأف جبريػؿ و 
  أخذه مف اهلل مباشرة، انتقؿ إلى مباحث األلفاظ.

 مباحث االفاظ:
 و.أامو وخاص

المنطػػػوؽ  ،المحكػػػـ والمتشػػػابو ،المطمػػػؽ والمقيػػػد ،العػػػاـ والخػػػاص ،اآلف انتقػػػؿ إلػػػى الكػػػالـ عمػػػى مباحػػػث األلفػػػاظ
مباحػػث الكميػػا تعتبػػر مػػف لكػػف ىػػذه  ،ىػػو مػػا ذكػػر كػػؿ ىػػذه ،التػػرادؼ ،الحقيقػػة والمجػػاز عنػػد القائػػؿ بػػو ،والمفيػػوـ
 ما ىو العاـه  ،فينا العاـ ،المفظية

المفيػـو  ،ىؿ العموـ يختص باأللفاظ أو يدخؿ في المعانيه يدخؿ أيضػًا فػي المعػاني ،ؽستةر يقوؿ: المفظ الذي يَ 
مػا  ،يشػمؿ األلفػاظ والمعػاني ،وليذا األحسف أف يقاؿ في العػاـ: مػا اسػتةرؽ ،وقد تخصص ،ـعم  العمة تُ  ،لو عموـ

 ،الرجاؿ عاـ [ٖٗ]النساء: َم  النمَساِء{}الرمَجاُل َقوَّاُموَن أَ إذا قاؿ:  ،يعني مما يصمح أف يدخؿ فيو استةرؽ الصالحَ 
وال يػػدخؿ فيػػو األطفػػاؿ؛ ألنػػو ال  ، يػػدخؿ فػػي ىػػذا المفػػظ النسػػاءالالرجػػاؿ  :فػػإذا قػػاؿ ،القوامػػة لمرجػػاؿ عمػػى النسػػاء

يكػوف شػموؿ واسػػتيعاب  طو إذا قمػت: الرجػػاؿ بيػذا المفػظ فقػػدفعػػة بمعنػى أنػ ،دفعػة مػا اسػػتةرؽ الصػالحَ  ،يصػمح لػو
وعػػػددت  ،بخػػػالؼ مػػػا إذا قمػػػت: زيػػػد وعمػػػرو وحسػػػف وحسػػػيف وصػػػالح وخالػػػد وعبػػػد اهلل ،ؿ جميعػػػاً واسػػػتةراؽ الرجػػػا
جػػاء  ،لكػػف إذا قمػػت: جػػاء الرجػػاؿ ،نعػػـ اسػػتوعبتيـ لكػػف بالتعػػداد والعطػػؼ زيػػد وعمػػرو إلػػى آخػػره ،المجموعػػة كميػػا

 .جاء القوـ ،الضيوؼ
 ،ىـ عشرة ،تقوؿ: جاء عشرة ،صر بالعددح ،دفعة بال حصر استةرؽ الصالحَ  ،وكذلؾ أيضًا لو أنؾ ذكرت العدد

 ،النسػاء ،الرجػاؿ ،تستةرؽ ما يصمح ليػا ةالعاـ لفظ ،لكف مثؿ ىذا حصرتيـ بالعدد ما يكوف ىذا مف قبيؿ العموـ
 ما لـ يستةرؽ.وىو والخاص يقابؿ العاـ  ،وما أشبو ىذا ،األحاديث ،اآليات
َمدد منددو البدداقي أمدد  أمومددو كددد، العددام أقسدداميقددول:  َيدداُتُكْم{}ُحرم والعددام المددراد بددو  ،[22]النسدداء: ْت َأَمددْيُكْم ُأمَّ

إذ ما من أام إال  ،والثالث: العام المخصوص وىو كثير ،[372:]آل أمران }الَِّذيَن َقاَل َلُيُم النَّاُس{ الخصوص كد
 وقد خص.

}َوالمَّدُو ِبَمدا  ،هسػتثنى منػو شػيءىؿ يُ  [ٕٗٛة:]البقر  }َوالمَُّو َأَم  ُكلم َنْيٍء َقِديٌر{ ،عمى عمومو العاـ منو ما ىو باؽٍ 
}َواَل َيْظِمدُم َرُبدَك  ،[ٙٚٔ]النسػاء: }َوالمَّدُو ِبُكدلم َندْيٍء َأِمديٌم{ ،هءسػتثنى مػف ىػذا شػيىػؿ يُ  [ٖٕٛ]البقػرة: َتْعَمُموَن َأِمديٌم{

ف عمػتكؿ أـ لؾ مف النسب أو  }ُحرمَمْت َأَمْيُكْم ُأمََّياُتُكْم{ ،[ٜٗ]الكيؼ: َأَحًدا{ سػتثنى مػف ىػذا ال يُ  ،مف الرضػاع وا 
 لـ يدخمو تخصيص. ،عمى عمومو فيذا عاـ باؽٍ  ،شيء

 ولكف المراد معنى ،صيةة صيةة عموـال ،عاـ مراد بو الخصوص ،العام المراد بو الخصوصالنوع الثاني يقوؿ: 
 ُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقدْد َجَمُعدوا َلُكدْم{}الَِّذيَن َقاَل َليُ ومثؿ لو بقولػو:  ،المراد الخصوص وليس المراد العموـ ،خاص

 -رضػي اهلل عنػو-إذا قمنػا: إف المقػوؿ لػو ىػو أبػو بكػر  ،)الػذيف( صػيةة عمػوـ {}الَِّذيَن َقاَل َلُيمُ  ،[ٖٚٔ]آؿ عمراف:
تمػػدح أف تريػػد  ،صػػيةة عمػػـو المػػراد بيػػا واحػػد {الَّددِذيَن َقدداَل َلُيددُم النَّدداُس } ،)الػػذيف( مػػا قػػاؿ: )الػػذي قػػاؿ لػػو النػػاس(

صػيةة  "النػاس" ،{الَِّذيَن َقاَل َلُيُم النَّاُس }فػػ ،وىو معروؼ اوأنت تريد واحدً  ،تقوؿ: الذيف قيؿ ليـ كذا وكذا اشخصً 
َلُيدُم النَّداُس ِإنَّ  }الَّدِذيَن َقدالَ نػو نعػيـ بػف مسػعود إأو  ،أعرابػي مػف خزاعػةإنػو  :سواًء قمنػا ،ولكف القائؿ واحد عموـ



]آؿ  َوِنْعددَم اْلَوِكيددُل{ }َقددْد َجَمُعددوا َلُكددْم َفاْخَنددْوُىْم َفددزَاَدُىْم ِإيَماًنددا َوَقدداُلوا َحْسددُبَنا المَّددوُ  ،يقصػػده أبػػا سػػفيافمػػف  {النَّدداَس 
يعنػػي  ،إلػػى واحػػد فعػػاد الضػػمير بػػالجمع {َذِلُكددمُ } بػػاإلفراد، مػػا قػػاؿ: )ذلػػؾ( {}ِإنََّمددا َذِلُكددمُ إلػػى أف قػػاؿ:  ،[ٖٚٔ:عمػراف

ُء َأْوِلَياَءُه{}ِإنَّمَ القائؿ:  }الَِّذيَن َقاَل  كػػىنا قاؿ: والعاـ المراد بو الخصوص ، [٘ٚٔ]آؿ عمراف: ا َذِلُكُم النَّْيَطاُن ُيَخوم
 .َلُيُم النَّاُس{

عػػاـ أخػػرج  ،مػػا معنػػى العػػاـ المخصػػوصه يعنػػي الػػذي دخمػػو تخصػػيص ،والثالػػث: العػػاـ المخصػػوص وىػػو كثيػػر
مػػا  ،اآلف عرفنػػا العػاـ البػاقي عمػػى عمومػو ،إذ مددا مدن أددام إال وقدد خددص: فيقػػوؿ ،بعػض األفػراد منػػو بػدليؿ آخػر

عمػى عمومػو  فبػاؽٍ  ،}َوالمَّدُو َأَمد  ُكدلم َندْيٍء َقدِديٌر{ومػا خػرج منػو شػيء مػف األفػراد  ،طمػؽ عمػى واحػدمػا أُ  ،يمتبس
ٍَ آَبداُؤُكْم ِمدنَ  ،}ُحرمَمْت َأَمْيُكْم ُأمََّياُتُكْم{ لكػف  ،عػاـ فيػذا ،[ٕٕ]النسػاء: النمَسداِء ِإالَّ َمدا َقدْد َسدَمَء{ }َواَل َتْنِكُحوا َما َنَك

 ما الفرؽ بينيماه  ،يبقى المخصوص والعاـ المراد بو الخصوص
ىؿ كػاف  ،إلى آخره }الَِّذيَن َقاَل َلُيُم النَّاُس{حينما قاؿ:  ،منيا: أف العاـ المراد بو الخصوص ،ىناؾ عدة فروقات

 أو مف البداية ال يراد بو العموـه  ،مـو ثـ حصره في بعض األفرادفي البداية يقصد معنى الع
وقمػت: طػالب العمػـ اليػـو  ،لو أف أحدًا مثاًل أردت أف أشير إليو اآلف ،مف البداية عندما تكمـ بو لـ يرد بو العموـ

 اأنػ ،ثالً ويجمػس يخطػط عمػى الكتػاب مػ ،ويشرد ذىنو في الدرس ،-طالب العمـ صيةة عموـ- ،يأتي الواحد منيـ
لكف افترض أني أقصد أحدًا وأنتـ ترونو يفعؿ ىػذا مػاذا تفعمػوف حينمػا أقػوؿ ىػذا ىػؿ تظنػوف  ،اآلف ال أقصد أحداً 

  .أني أعني جميع طالب العمـه
 وىو يعرؼ نفسو.  ،مباشرة تنظروف إلى ىذا الشخص

وال مػف جيػة  ،المفػظ حينمػا أطمقنػاهالعاـ المراد بو الخصوص ما أريد شمولو لجميع األفراد ال مف جية تنػاوؿ  فإذ
أما العاـ المخصوص  ،ىذا فرؽ ،ادنا بو واحدً مف البداية قصَ  ،لكنو استعمؿ في فرد منيا ،بؿ ىو ذو أفراد ،الحكـ
مقػة لكػف خػرج كؿ مط [ٕٕٛ]البقرة: }َواْلُمَطمََّقاُت َيَتَربَّْصَن ِبَأْنُفِسِينَّ َثَ َثَة ُقُروٍء{فظة ملاأطمقنا  ،مف البداية عاـفيو 

{بعض األفراد   .[ٗ]الطالؽ: }َوُأواَلُت اْاَْحَماِل َأَجُمُينَّ َأْن َيَضْعَن َحْمَمُينَّ
ىذا حينما ذكر  ،امخصوصً  اىذا يسمى عام   ،فأخرجنا بعض األفراد ،مف المطمقات مف ال تجمس ثالثة قروء فإذ

 في البداية ىؿ أريد بو عمـو المفظه 
منػػو بعػػض األفػػراد لكػػف مػػف جيػػة تنػػاوؿ الحكػػـ أخػػرج  ،لجميػػع األفػػراد مػػف جيػػة المفػػظنعػػـ أريػػد عمومػػو وشػػمولو 

ومػػف جيػػة  ،مػػف ناحيػػة المفػػظ أريػػد بػػو العمػػوـ {َيَتَربَّْصددَن ِبَأْنُفِسددِينَّ  }َواْلُمَطمََّقدداتُ يعنػػي حينمػػا قػػاؿ اهلل:  ،بمخصػػص
الػذي  ،ىػذا العػاـ المخصػوص ،ص آخػرمخص   لـ يرد بو الحامؿ فأخرجو بدليؿٍ  -تبارؾ وتعالى-تناوؿ الحكـ اهلل 

و عقميػػة ال تنفػػؾ عنػػو فػػي نفػػس وفػػرؽ آخػػر أف العػػاـ المػػراد بػػو الخصػػوص قرينتػػو حاليػػة أ ،يخصصػػو جػػاء دليػػؿ
أو  ،بينما العػاـ المخصػوص ليسػت قرينتػو حاليػة ،وأنا أتكمـ أنتـ مباشرة تعرفوف المراد بقرينة معينة ،المقاـ مباشرة

ىػذه  {}َوُأواَلُت اْاَْحَمدالِ خصصػيا  {}َواْلُمَطمََّقداتُ يػأتي بػدليؿ آخػر لفظػي يخصصػو  ،فػؾتنبؿ  ،عقمية ال تنفؾ عنو
  .ىذا الفرؽ بيف العاـ المخصوص والعاـ المراد بو الخصوص ،وىذه نزلت في وقت آخر ،نزلت في وقت



وىػذه العبػػارة  ،زيػػزوىػو كثيػػر؛ ألف المؤلػؼ قػػاؿ فػي اليػػامش: وىػو ع ،عمػى عمومػػو العمػوـ ثالثػػة أنػواع: بػػاؽٍ  فإذ
ف - مف كالمػو ىػو مػف كػالـ شػيخ اإلسػالـ اكثيرً عف السيوطي؛ ألف  -فيما يبدو- نقميا إلػى ذلػؾ كػاف ال يشػير وا 

 .وما ليس كذلؾ فيو في رالبو مف كتاب اإلتقاف لمسيوطي ،-في كثير مف األحياف
البػاقي عمػى أي -نػادر أو قميػؿ  أنػوعزيػز يقصػدوف  ،ومػا ىػو بعزيػز ،مػف كػالـ المتكممػيف اىػذ ،ىو أزيدزفقولو: 
}َوالمَُّو َأَم  ُكلم َندْيٍء  اً صػحيحليس وىذا الكالـ  ،(ٔٗ)"إذ ما مف عاـ إال وقد خص": بعد ذلؾ و قاؿ؛ ألن-عمومو
ذكػػػر أمثمػػػة كثيػػػرة عمػػػى عمومػػػات لػػػـ  "بػػػدائع الفوائػػػد"فػػػي  -رحمػػػو اهلل-وابػػػف القػػػيـ  ،هي خصصػػػوذأيػػػف الػػػ َقدددِديٌر{

 .قولوف ىذا الكالـورد عمى الذيف ي ،تخصص
 ،ويػأتي عنػدنا نػوع آخػر وىػو العػاـ المخصػوص ،ما ىو قميؿ كما يقوؿ المتكممػوف ،الباقي عمى عمومو كثير فإذ

 فصار العمـو ثالثة أنواع. ،ونوع ثالث وىو العاـ المراد بو الخصوص
  وىو خمسة:  :ص إما متصلوالمخصم 

 .أحدىا: االستثناء
 أو إجماع. ،أو حديث ،كآية أخِر :والمنفصل
ددد  ،المخصدددص: إمدددا متصدددل :قػػػاؿ ،التخصػػػيص: ىػػػو قصػػػر العػػػاـ عمػػػى بعػػػض األفػػػراد ،ص إمدددا متصدددلالمخصم
ال يسػتقؿ بنفسػو ىػذا  ،يعنػي مػا ال يسػتقؿ بنفسػو ،قػاؿ: إمػا متصػؿ ،ص: ىو الدليؿ المخرج لبعض األفرادالمخص  
عػػف الػػذيف  -تبػػارؾ وتعػػالى- قػػاؿ اهلل ،االسػػتثناء مخصػػص متصػػؿ :مثػػؿ ،بػػؿ ىػػو مػػرتبط بكػػالـ آخػػر ،المتصػػؿ

ِإالَّ الَّدِذيَن *  }َفاْجِمُدوُىْم َثَماِنيَن َجْمَدًة َواَل َتْقَبُموا َلُيدْم َندَياَدًة َأَبدًدا َوُأوَلِئدَك ُىدُم اْلَفاِسدُقونَ قػاؿ:  ،يرموف المحصنات
كػػؿ  [ٜٚ]آؿ عمػراف: نَّداِس{}َوِلمَّدِو َأَمد  ال :بػدؿ الػبعض مػػف الكػؿ ،فاالسػتثناء مخصػص متصػؿ [٘-ٗ]النػور: تَداُبوا{
 ،ىػػػذا يسػػػمى: بػػػدؿ بعػػػض مػػػف كػػػؿ [ٜٚ]آؿ عمػػػراف: }َمدددِن اْسدددَتَطاَع ِإَلْيدددِو َسدددِبيً {ثػػػـ قػػػاؿ:  ،}ِحدددُج اْلَبْيدددِت{النػػػاس 

 وىو خمسة:  ،ما ال يستقؿ بنفسو بؿ مرتبط بكالـ معو ،ىذا المخصص المتصؿ ،فالمستطيع ىـ بعض الناس
 .االستثناء: ىو أقواىا وأشيرىا ،وما ذكر ريره ،أحدىا: االستثناء

{وىناؾ أشياء أخػرى مثػؿ: الوصػؼ  ِتدي َدَخْمدُتْم ِبِيدنَّ ِتدي ِفدي ُحُجدوِرُكْم ِمدْن ِنَسداِئُكُم ال َّ  [ٖٕ]النسػاء: }َوَرَبداِئُبُكُم ال َّ
نما إذا كاف قد دخؿ بأميا ةليست كؿ ربيب األـ ثػـ فيجوز لو أف يطمؽ  فإف كاف لـ يدخؿ بأميا فقط عقد عمييا ،وا 
  .فيذا وصؼ ،يتزوج الربيبة
دداأو الشػػرط  الرقيػػؽ الػػذي يقػػوؿ لسػػيده: كػػاتبني  :المكاتبػػة [ٖٖ:]النػػور َمَمَكددْت َأْيَمدداُنُكْم{ }َوالَّددِذيَن َيْبَتُبددوَن اْلِكتَدداَا ِممَّ

دا َمَمَكدْت }َوالَّدِذيَن َيْبَتُبدو ،احتػى أفػي بيػذا المبمػغ وأكػوف حػر   انتفؽ عميو مقسػطً  امبمةً  ،اأعطيؾ أقساطً  َن اْلِكتَداَا ِممَّ
يعني: وفاًء مع القػدرة عمػى الكسػب عمػى  [ٖٖ]النور: }ِإْن َأِمْمُتْم ِفيِيْم َخْيرًا{ ال، ولكف: ،مطمقًاه اُنُكْم َفَكاِتُبوُىْم{َأْيمَ 

لمسػاجد لكػف إف عمػـ أنػو مػا يسػتطيع أف يػوفي أو سػيقؼ عمػى أبػواب ا {}ِإْن َأِمْمدُتمْ  ،األرجػح مػف أقػواؿ المفسػريف
}َقداِتُموا الَّدِذيَن اَل ُيْؤِمُندوَن ِبالمَّدِو َواَل وىكػذا أيضػًا الةايػة  ،يسأؿ فينا قد ال تكوف المصمحة في مكاتبتو؛ لئال يضيع

ا اْلِكتَاَا َحتَّ  ُيْعُطوا اْلِجْزَيَة ِباْلَيْوِم اآْلِخِر َواَل ُيَحرمُموَن َما َحرََّم المَُّو َوَرُسوُلُو َواَل َيِديُنوَن ِديَن اْلَححم ِمَن الَِّذيَن ُأوُتو 

                                                 

 (.ٕ٘/ ٖانظر: اإلتقاف في عمـو القرآف ) - ٔٗ



}َوِلمَِّو َأَم  النَّاِس ِحُج اْلَبْيِت َمدِن بدؿ البعض مف الكؿ ذكرت لكـ مثالو آنفًا  ،[ٜٕ:]التوبة َأْن َيٍد َوُىْم َصاِغُروَن{
 .[ٜٚ:]آؿ عمراف اْسَتَطاَع ِإَلْيِو َسِبيً {

مػػػا ىػػػو مػػػرتبط بػػػنفس المفػػػظ  ،ؿ: ىػػػو مػػػا يسػػػتقؿ بنفسػػػوالمنفصػػػؿ عكػػػس المتصػػػ ،والمنفصدددل كآيدددة أخدددِرقػػػاؿ: 
{مع قولو:  [ٕٕٛ]البقرة: }َواْلُمَطمََّقاُت َيَتَربَّْصَن{  .[ٗ]الطالؽ  }َوُأواَلُت اْاَْحَماِل َأَجُمُينَّ َأْن َيَضْعَن َحْمَمُينَّ

األحاديػث التػي وردت فػي النيػي عػف ص بفمخص   [ٕ٘ٚ]البقػرة: }َوَأَحلَّ المَُّو اْلَبْيَع{ ،البيع :ص مثؿمخص   أو حديث
 بعض أنواع البيوع.

مسػػػتند اإلجمػػاع؛ ألف اإلجمػػػاع لػػػو مسػػػتند مػػػف الكتػػػاب ىػػػو اإلجمػػػاع ىػػؿ يخصػػػص أو المخصػػػص  ،أو اِلجمددداع
فػي المواريػث  :مثػؿ ،مخصػص باإلجمػاع ،لكػف اإلجمػاع يقويػو ويوضػحو ،مسػتند اإلجمػاع ،ىو المسػتند ،والسنةه

 ،وىػػذا لمعمػػػوـ ،أوالد: نكػػػرة مضػػافة إلػػػى معرفػػة كػػػاؼ الخطػػاب ضػػػمير [ٔٔ]النسػػاء: ْواَلِدُكدددْم{}ُيوِصدديُكُم المَّدددُو ِفدددي أَ 
إذا كػاف الولػد ممموكػًا  ،المممػوؾ ،ال يػرث ،ص باإلجمػاع الرقيػؽصػخ ،يشػمؿ كػؿ ولػد }ُيوِصيُكُم المَُّو ِفي َأْواَلِدُكدْم{

  فإنو ال يرث مف أبيو.
ة أنيػػػا إذا قارفػػػت الفاحشػػػة قػػػاؿ: نسػػػبة ل َمػػػالحكػػػـ ب -عػػػز وجػػػؿ- فػػػاهللا إذا زنػػػ ،التخصػػػيص بالقيػػػاس ،وبالقيػػػاس

الرقيؽ الػذكر إذا زنػا فػ ،ذكر المممػوؾيػ ولػـ ،نصػؼ [ٕ٘]النسػاء: }َفَعَمْيِينَّ ِنْصُء َما َأَم  اْلُمْحَصدَناِت ِمدَن اْلَعدَذاِا{
فصػػار  ،رتبػػة والشػػرؼفػػذىاب الحريػػة نقػػص فػػي الم ،ال يوجػػد فػػارؽ مػػؤثر ،يقػػاس عمػػى األمػػة لعػػدـ الفػػارؽ فػػي ىػػذا

 مثؿ األمة بالقياس.
))أمدرت أن أقاتدل  ّص َخد ،[ٜٕ]التوبػة: {}َحتَّ  ُيْعُطوا اْلِجْزَيةَ  دكصا لعموم السنة ما كان مخصم  :نومن خاص القرآ

 .(42)((: ال إلو إال اهللالناس حت  يقولوا
ىػػؿ يتوقػػؼ  لكػػف ، إلػػو إال اهلل(())أمػػرت أف أقاتػػؿ النػػاس حتػػى يقولػػوا: ال صددًا لعمددوم السددنةيقددول: مددا كددان مخصم 

  .القتاؿ بةير ىذاه
 ،[ٜٕ]التوبػة: }َحتَّد  ُيْعُطدوا اْلِجْزَيدَة َأدْن َيدٍد َوُىدْم َصداِغُروَن{أىؿ الكتاب ومف في حكميـ مع  دلت اآلية أنو يمكف

َمددْت َأَمددْيُكُم اْلَمْيتَددُة{قولػػو:  ،وذكػػر فػػي الحاشػػية مثػػااًل آخػػر صػػمى اهلل عميػػو -قػػوؿ النبػػي أو  ،عػػاـ [ٖ]المائػػدة: }ُحرم
كػؿ مػا  ،قطػعكؿ ما  ،عموـم( )ما( ىذه لقطع)ما  ،عاـ ،(ٖٗ)((ةميت يمف البييمة وىي حية في قطع))ما : -وسمـ

زت وىػي فصؿ مف البييمة وىي حيػة فيػو ميػت يسػتثنى مػف ىػذا يخػرج منػو: األصػواؼ واألوبػار واألشػعار إذا ُجػ
 فتقوؿ: القرآف خصص السنة. ،[ٓٛ]النحؿ: َوَأْنَعارَِىا{ }َوِمْن َأْصَواِفَيا َوَأْوَبارَِىاحية 

 الناسخ والمنسوخ:
 .[22]الحج: }َفَيْنَسُخ المَُّو َما ُيْمِقي النَّْيَطاُن{ومنو  ،يرد النسخ بمعن  اِلزالة

                                                 

(، ومسمـ، كتاب اإليماف، باب األمر بقتاؿ الناس ٕٜٖأخرجو البخاري، كتاب الصالة، باب فضؿ استقباؿ القبمة، برقـ ) - ٕٗ
 (.ٕٔحتى يقولوا: ال إلو إال اهلل محمد رسوؿ اهلل، برقـ )

عمة، باب ما قطع مف (، والترمذي، أبواب األطٕٛ٘ٛأخرجو أبو داود، كتاب الصيد، باب في صيد قطع منو قطعة، برقـ ) - ٖٗ
(، وأحمد في المسند، ٕٖٙٔ(، وابف ماجو، أبواب الصيد، باب ما قطع مف البييمة وىي حية، برقـ )ٓٛٗٔالحي فيو ميت، برقـ )

 (.ٕ٘ٙ٘(، وقاؿ محققوه: "حديث حسف"، وصححو األلباني في صحيح الجامع، برقـ )ٖٜٕٓٔبرقـ )



ة فيػو الكتػب المؤلفػ ،ا ومػف أكثرىػا نفعػًا لطالػب العمػـياألبػواب ومػف أنفعيػا وأحسػن ىػذا مػف أجػؿّ  ،الناسخ والمنسوخ
 ،وىػو يصػمح لممتخصصػيف مػف طػالب العمػـ ،لمنحػاس "الناسػخ والمنسػوخ" :مف أنفع ىذه الكتػب كتػاب ،اكثيرة جد  

 ،لمكي بف أبي طالػب مطبػوع فػي مجمػد "اإليضاح في ناسخ القرآف ومنسوخو" :وكتاب ،مجمدات ةمطبوع في ثالث
نواسػخ " :وكػذلؾ أيضػًا كتػاب، ب فػي رايػة النفػعوىػذه كتػ ،ألبي عبيد القاسػـ بػف سػالـ "الناسخ والمنسوخ" :وكتاب
  .الكتب كثيرة لكف ىذا مف أنفع المصادر األصميةو  ،البف الجوزي "القرآف

 ،"مناىػػؿ العرفػػاف" :مػػف أراد أف يقػػرأ فػػي موضػػوع الناسػػخ والمنسػػوخ بمةػػة عصػػرية قويػػة يمكػػف أف يقػػرأ فػػي كتػػابو 
 كتابتو في موضوع الناسخ والمنسوخ جيدة.

 ديل.وبمعن  التب
 ،األثػر وتقػوؿ: نسػخت الػريحُ  ،[ٕ٘]الحػ : }َفَيْنَسُخ المَُّو َما ُيْمِقي النَّْيَطاُن{ ومنو ،يقول: يرد النسخ بمعن  اِلزالة

َذا َبدَّْلَنا آَيًة َمَكداَن آَيدٍة{ ،وبمعن  التبديل ،بمعنى أزالتو مثػؿ  ،وبمعند  التحويدلوبعضػيـ يقػوؿ:  ،[ٔٓٔ:]النحػؿ }َواِ 
إذا أردنػا أف نجمػؿ فػي معنػى فػ ،[ٜٕ]الجاثيػة: }ِإنَّا ُكنَّا َنْسَتْنِسُخ َمدا ُكْندُتْم َتْعَممُدوَن{ وبمعن  النقل ،تناسخ المواريػث

 :النسخ في أصؿ معناه المةوي يمكف أف نجعؿ ذلؾ عمى معنييف
نسػخت  ،[ٕ٘]الحػ : نَّدْيَطاُن{}َفَيْنَسُخ المَّدُو َمدا ُيْمِقدي ال ،المحو ،اإلزالة ،المعنى األوؿ: النسخ بمعنى اإلزالة والرفع

  .األثر الريحُ 
 ،عقيدة فاسدة عقيػدة تناسػخ األرواح ،[ٜٕ]الجاثية: }ِإنَّا ُكنَّا َنْسَتْنِسُخ َما ُكْنُتْم َتْعَمُموَن{ :مثؿ ،والثاني: بمعنى النقؿ

نػوع  ،مػى نػوعيفلكػف ىػذا النقػؿ ع ،ىػذا بمعنػى النقػؿ ،يعتقدوف أف الروح تنتقػؿ إلػى إنسػاف آخػر بعػدما يمػوت ىػذا
أو تناسػخ  ،{}ِإنَّدا ُكنَّدا َنْسَتْنِسدخُ لكػف  ،األصػؿ بػاؽٍ  ،تقػوؿ: نسػخت الكتػاب ،مثؿ: نسػخ الكتػاب ،يبقى معو األصؿ

 .ىذا بالنسبة ألصؿ معناه المةوي ، يبقى أصؿ وفرع منسوخ منوال ،اكمي   األرواح مثاًل يكوف انتقاال
حكػػػـ الشػػػرعي بخطػػػاب متػػػراٍخ؛ ألف الرفػػػع ال يكػػػوف إال لحكػػػـ يمكف أف نقػػػوؿ: ىػػػو رفػػػع الفػػػوأمػػػا فػػػي االصػػػطالح 

 تبمعنى: اآلف حينما فرضػت الصػموات الخمػس أو فرضػ ،نسخ :أما رفع البراءة األصمية فيذا ال يقاؿ لو ،شرعي
رع حكػـ جديػد بمعنػى كممػا ُشػ ،الحاؿ مػف بػراءة الذمػة قبػؿ نسػخياعميو لما كاف  االصالة ابتداًء ىؿ كاف ىذا نسخً 

 لبراءة الذمة التي قبؿ ذلؾه ايعتبر نسخً  تماماً 
 الفرائض الجديدة ىؿ تكوف ناسخة لبراءة الذمة التي قبميا أو يقاؿ: ىذا حكـ جديده  ،ال

لكػػف الػػذي ينسػػخ ىػػو المػػأمور أو المنيػػي أو المبػػاح إباحػػة شػػرعية؛ ألف اإلباحػػة نوعػػاف: إباحػػة  ،يقػػاؿ: حكػػـ جديػػد
باحػػة شػػرعية بمعنػػى أف الشػػارع قػػاؿ ليػػـ: ىػػذا الشػػيء مبػػاح أو  ،الشػػرعمػػا كػػاف النػػاس عميػػو قبػػؿ ورود  ،أصػػمية وا 

ىػذه تسػمى إباحػة  ،(ٗٗ)))ال((وسػئؿ أحػراـ ىػوه قػاؿ:  ،-صػمى اهلل عميػو وسػمـ-أكؿ الضب بيف يػدي النبػي  ،أقره
 :لكػػف اإلباحػػة األصػػمية ،مػػع أنػػو مبػػاح ،يعتبػػر مػػف قبيػػؿ النسػػخ ،يعتبػػره مػػاذاـر الضػػب بعػػد ذلػػؾ فمػػو ُحػػ ،شػػرعية

جػػػاء اإلسػػالـ وكػػػانوا يعػػػامموف  ،لػػػـ يتعػػرض الشػػػرع ليػػذا أصػػػالً  ،الحػػاؿ التػػػي كػػاف عمييػػػا النػػػاس قبػػؿ ورود الشػػػرع

                                                 

ال يأكؿ حتى يسمى لو، فيعمـ ما ىو، برقـ  -صمى اهلل عميو وسمـ-ف النبي أخرجو البخاري، كتاب األطعمة، باب ما كا - ٗٗ
 (.ٜٙٗٔ(، ومسمـ، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكؿ مف الحيواف، باب إباحة الضب، برقـ )ٜٖٔ٘)



رفػػع اإلباحػػة  ،رفػػع البػػراءة األصػػمية لػػيس بنسػػخ ،ىػػؿ ىػػذا يقػػاؿ: نسػػخه لػػيس بنسػػخ ،ثػػـ حرمػػت ةبالمعاممػػة الفالنيػػ
   رفع النيي نسخ. ،رفع األمر نسخ ،الشرعية نسخ

-كما في حديث عائشة في الصحيحيف  ،ما نسخ ت وتو وحكمو كعنر رضعاتيعني:  ،أنواع وىو ث ثةيقوؿ: 
 ،التحريـ بالرضػاعة عشػر ،قالت: كاف فيما أنزؿ "عشر رضعات معمومات" يعني يحرمف -رضي اهلل تعالى عنيا

كمػًا فػي القػرآف فالعشػر كػاف لفظػًا وح ،"ثـ نسخ لفظ الخمس وبقػي الحكػـ" ،كؿ ىذا في القرآف (٘ٗ)"فنسخف بخمس"
 فيذا مثاؿ عمى األوؿ. ،فنسخ لفظيا وحكميا

ية الػرجـ "والشػيخ آ ،وكذلك قال: مثل آية الرجم ،نسخت التالوة وبقي الحكـ ،مثؿ: الخمس أو ت وتو دون حكمو
 ،صػفالػرجـ لممح ،الحكػـ ثابػت اىػذ ،(ٙٗ)لبتة نكااًل مف اهلل"أوالشيخة" يعني المحصف المتزوج "إذا زنيا فارجموىما 

   ىذا النوع الثاني. ،لكف الذي نسخ ىو المفظ
 ،قميػؿ ،وىو قميل ،وصنفت فيو الكتاقاؿ:  ،ىو الذي يتكمـ عميو العمماء كثيراً النوع وىذا  ،أو حكمو دون ت وتو

ر ىػػذه األمثمػػة ىػػو أف لكػػف الػػذي كثّػػ ،المجمػػدات مميئػػة باألمثمػػة ،العممػػاء بعضػػيـ يػػذكر عشػػرات أو مئػػات األمثمػػة
أو  ،مػف بيػاف لمجمػؿ نوا يقولوف ذلػؾ لكػؿ مػا يعػرض لمػنصنو منسوخ، فالسمؼ كاإ :فيو يورد كؿ ما قيؿبعضيـ 

تخصيص لعاـ، أو تقييد لمطمؽ، أو رفع لمحكـ الذي ىو النسػخ باالصػطالح عنػد المتػأخريف، الػذي ندرسػو اآلف، 
، فصػار بعضػيـ يجمػع كػؿ مػا يا التػي بعػدىا، يقصػد خصصػتيا التػي بعػدىا، يقػوؿ: نسػختْ اكؿ ىذا يسػمونو نسػخً 

 اجيػدً  ا؛ ألف السمؼ كانوا يتوسػعوف فػي إطػالؽ النسػخ، ونقػؿ ىنػا كالًمػالنسخ، فاجتمع لو أمثمة كثيرة جد  قيؿ فيو ا
فػػي اإلتقػػاف  -رحمػػو اهلل-ظػػروف فيػػو فػػي اليػػامش، ولػػذلؾ السػػيوطي ىػػذا المعنػػى تنفػػي  -رحمػػو اهلل-البػػف القػػيـ 

وىي أقوى ما قيؿ فيو بالنسخ، وىي التػي عمػؽ عمييػا الشػيخ محمػد األمػيف  اقتصر عمى إحدى وعشريف آية فقط،
، "مناىػػؿ العرفػػاف"ممحقػػة فيػػو، وأورد الزرقػػاني ذلػػؾ فػػي كتابػػو  "أضػػواء البيػػاف"فػػي آخػػر  -رحمػػو اهلل-الشػػنقيطي 

إنيػػا  :يػؿأنػو ال يثبػت مػف دعػاوى النسػخ فػػي ىػذه اآليػات التػي ق -واهلل أعمػػـ-ناقشػيا مناقشػة جيػدة، والػذي أظػف و 
 .العدد الذي يجاوز أصابع اليديف منسوخة

: جػاء زيػد، ىػؿ ىػذا ممكػف مثػؿ بمعنػى أف الخبػر المحػضيقول: وال يقع إال في اامر والنيي ولو بمفظ الخبدر، 
ىػػؿ ىػػذا  ،[ٗ٘]األعػػراؼ: }َخَمددَح السَّددَمَواِت َواْاَْرَض ِفددي ِسددتَِّة َأيَّدداٍم{مػػثاًل: نسػػخ، إذا دخمػػو النسػػخ فيػػذا تكػػذيب، يُ أف 

نسػػػخ ىػػو األمػػػر أو ال يمكػػػف أف ينسػػخ؛ ألف ذلػػػؾ يكػػوف تكػػػذيبًا لػػو، إنمػػػا الػػذي يُ  -ىػػػذا مثػػاؿ- ،هنسػػخيُ أف يمكػػف 
 .النيي، افعموا كذا ثـ ينسخ بعد ذلؾ، ال تفعموا كذا ثـ ينسخ بعد ذلؾ

                                                 

 (.ٕ٘ٗٔأخرجو مسمـ، كتاب الرضاع، باب التحريـ بخمس رضعات، برقـ ) - ٘ٗ
(، والحاكـ في المستدرؾ، برقـ ٜٕٙ٘ٔ(، وأحمد في المسند، برقـ )ٚٓٔٚقـ )أخرجو النسائي في السنف الكبرى، بر  - ٙٗ
 .(ٖٜٕٔ(، وقاؿ: "ىذا حديث صحيح اإلسناد ولـ يخرجاه"، وذكره األلباني في السمسمة الصحيحة، برقـ )ٔٚٓٛ)

اف مما أنزؿ عميو آية الرجـ، بالحؽ، وأنزؿ عميو الكتاب، فك -صمى اهلل عميو وسمـ-ا وأخرجو مسمـ بمفظ: "إف اهلل قد بعث محمدً 
، ورجمنا بعده، فأخشى إف طاؿ بالناس زماف أف يقوؿ قائؿ: ما -صمى اهلل عميو وسمـ-قرأناىا ووعيناىا وعقمناىا، فرجـ رسوؿ اهلل 

ف الرجـ في كتاب اهلل حؽ عمى مف زنى إذا أحصف مف الرجاؿ والنساء،  نجد الرجـ في كتاب اهلل فيضموا بترؾ فريضة أنزليا اهلل، وا 
 (.ٜٔٙٔؿ، أو االعتراؼ"، كتاب الحدود، باب رجـ الثيب في الزنى، برقـ )إذا قامت البينة، أو كاف الحبَ 



يمكػف أف يدخمػو  نسػخ،، فيػذا يمكػف أف يُ -بمعنى األمر والنيي-وقد تكوف الصيةة خبرية ولكنيا بمعنى اإلنشاء  
الصػػيةة  [ٖٖٕ:]البقػػرة }َواْلَواِلددَداُت ُيْرِضددْعَن َأْواَلَدُىددنَّ َحددْوَلْيِن َكدداِمَمْيِن{النسػػخ، وىػػذا المػػراد بقولػػو: ولػػو بمفػػظ الخبػػر، 

نسػخ، إنمػا ىػو مثػاؿ يوضػح الصػيةة ىػذه لػـ تُ  ليػف باإلرضػاع، لكػف إلنشػاء، يعنػي ىػو أمػرٌ ل المعنىخبرية ولكف 
 وآلو وصحبو. ،، واهلل تعالى أعمـ، وصمى اهلل عمى نبينا محمداإلنشاء ناىاالخبرية التي مع


