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٩ 

 
  .. 

الثابـت واملتغـري يف  (يف كتابنـا األول  ثَ كان من السهل ـ نسبياً ـ أن نتحـدَّ 

، ملا حيمله من صفاتٍ  عن القراءة املطلوبة هلذا األصل العظيم ) القرآن الكريم

دَ سبحانه بحفظه مـن  قومهيدي للتي هي أَ  وىلأُ  جهةٍ من  إهليٍّ  صٍّ نَ كَ  ذاتيةٍ  هَّ ، تَعَ

ضُ لغريه هكل ما يعرتي غريَ  رِ ال يدخل إليه  جهة ثانيةى من حَ وْ مُ  ، وكنصٍّ  ويَعْ

، فيه صفاتٌ تزرعُ يف صدر القـارئ ـ بدايـةً ـ  الريب من بني يديه وال من خلفه

، نـزل أولـه ملفوظـاً  اطمئناناً إىل أنه يقرأ اليومَ حروف وألفاظ نـص مكتـوب

، بقولـه  حـراءمنذ أربعـة عرشـ قرنـاً يف غـار  مسموعاً عىل قلب املصطفى 

  : تعاىل             ] ١ : العلق [ . 

، هي أنه  األهم التي يتميز هبا التنزيل احلكيم عن غريه األوىل الصفةَ  إنَّ و

بَّدُ به .  ، الذي ال تكتمل وال تتم صالة املصيل إال بقراءة ما تيرس منه فيها املُتَعَ

نَا متواتراً باللفظ واملعنىفهي أن الثانيةأما  لَ صَ ، ال يفصل بني القارئ وربه  ه وَ

هُ بالرسالة  ـ باألمس واليوم وغداً ـ سو راوٍ واحد صَّ ، اصطفاه بالنبوة وخَ

هُ من الناس وشهد له باخلُلُقِ العظيم مَ صَ ، فهي هذا التامزج  الثالثة. وأما  وعَ

اً سلوكياً طَّ كمٍ يرسم خَ املدهش والتداخل املذهل يف آياته وسوره بني حم
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،  للفَالح يف الدارين وال يغفل عن بيان ما حيصل وينتج يف حال اخلروج عنه

نَن احلاكمة لإلنسان فرداً  الناظمةَ  ومتشابهٍ يرشح القواننيَ  للكون والسُّ

ومجاعات بام ال يتعارض مع  األرضية املعرفية العلمية السائدة يف عرص 

م وارتقاء يف هذه حتمله العصور التالية من تقدُّ النزول وال يتصادم مع ما 

(األرضية العلمية املعرفية
0F

(  تقعري فيه . كل هذا بأسلوب رصني هادئ ال

بالَغةوال تكلُّ  لة م، ال تعوزه املتانة وال ينقصه اإلحكام من أول البس ف وال مُ

ني ، مروراً بستة آالف ومئت ، إىل آخر آية يف سورة الناس يف سورة الفاحتة

، وهو  وستة وثالثني من اآليات ال تسبق واحدهتا األخر وال تتأخر عنها

ؤلِّف  . ، ومل نرَ أو نسمع أحداً قدر عليه أمرٌ ال يستطيعه مُ

ةَ العديد من الصفات والكثري من امليـزات األخـر التـي  يِّـزثَمَّ  الـنصَّ  متُ

،  ناه منها آنفاً بام اخرت، نكتفي  القرآين اإلهلي عن غريه من النصوص والكتب

،  ملا له من عالقة ببحثنا يف كتابنا هذا حول فقه السرية العملية النبوية عمومـاً 

                                                 
)(- هو قوله تعاىل ، كشاهد عىل ما نذهب إليه نكتفي هنا بمثال واحد حتاشياً لإلطالة ،  :  

          : ــارة . ف ] ٣٨[ يــس ــا     عب إن نظرن

، ثم تطور العلـم لينفيهـا  إليها بعني احلقيقة وجدناها تعرب عن أرضية علمية بدائية سادت يف زمن النزول

، ثم تطور مـرة أخـر ليثبـت أن الشـمس مـع  وليثبت أن األرض هي التي جتري وتدور حول الشمس

. وإن نظرنا إليها بعني املجاز وجدناها كـام جتـري  قق صدق اآلية، ليتح توابعها يف املجرة جتري يف فلكها

  األمور وكام تتابع األحداث إىل هناية مقررة ترشحها عبارة      نَا بقولـه تعـاىل رُ كِّ   : التـي تُـذَ

               : ١٢[ القيامة [ . 
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،  ، بمقاصـدها وأهـدافها ووسـائلها وفقه السنة القولية الرشـيفة خصوصـاً 

 . وبثوابتها ومتغرياهتا

لَّامت عند مجيع  يبقى أن نشري إىل أنَّ  هذه الصفات وامليزات ليست من املُسَ

اً عىل  ، مؤمنني وغري مؤمنني لقاخل لِّقَ عَ الصفة . فقد خيطر ملعرتض أن يقول مُ

وَ بحرفيتها يف القرآن الكريم : ( األوىل رْ ،  لكننا يف الصالة نقرأ أدعية مل تُ

دكدعاء الثناء ودعاء  ،  ، ال تتم الصالة بدوهنا والصلوات اإلبراهيمية التشهُّ

، الصالة يف األصل اللغوي  : أوالً  نقول . ) نتعبد هبا مع أهنا ليست قرآناً 

ها تعاىل بينه وبني عباده املصلني  دعاء مَ . قسم يذكرون فيه اهللا  قسمنيإىل ، قَسَ

، وقسم يدعون  ] ١٤ : طه [   ..    : طبقاً لقوله تعاىل

         : نفسهم طبقاً لقوله تعاىلألفيه 

   ..  ] إىل قوله تعاىل ] ٧٤ : الفرقان ، :      

       ..  ] ٧٧ : الفرقان [  . 

تغري بتغـري ، إال أنَّ نص الدعاء جيوز أن ي وإذا كان الدعاء من ثوابت الصالة

. أما يف  ، ويتغري بتغاير األفراد بعضهم عن بعض احلاجات عند املصيل الواحد

، فالذكر ال يكون إال بنص قرآين حرصاً طبقـاً  القسم الثابت األول من الصالة

وهـذا مـا  . ] ٢٠ : املزمل [   ..       .. : ألمره تعاىل

بَّدُ بهِ قصد  . وجوباً  ناه يف وصف القرآن الكريم بأنه املُتَعَ

، أن يبـالغ يف  ونفيهـا الصفة الثانية، تعليقاً عىل  وقد خيطر ملشكك مرتاب
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اءِ عىل عددٍ من األمور  .   االتِّكَ

(، القول بالنسخ بأنواعه الثالثة أوهلا
1F

( إىل ما ورد يف موطأ مالـك  ، فيشري

،  والـذي نفيسـ بيـده : ( أنه قـال  اخلطاب ه عن عمر بنجوسنن ابن ما

دها جـلوال أن يقول الناس زاد عمر يف كتاب اهللا لكتبت فيه آيـة قرأناهـا ال أ

.  ) أهــ } والشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتـة { ، هي قوله تعاىل اليوم

دة ، عـن السـي ٢٠٩ص ٣) ج التفسـري الكبـري ويشري إىل ما رواه اإلمام الـرازي يف (

، ويشري إىل ما أورده ابن كثري  عائشة ريض اهللا عنها حول نسخ آيات الرضاع

، من أن سورة األحـزاب  ، مستنداً إىل حديث ضعيف واهي السند يف تفسريه

 .  ما نسخمنها كانت يف مثل سورة البقرة ثم نسخ 

، اختالف القراءات الـذي يـؤدي يف العديـد مـن أحوالـه إىل تغـري  ثانيها

 : ى كام يف النامذج التاليةاملعن

-         ..  ] ٣٦ : البقرة [  .

ال ، ومن قرأ فأزاهلام فهـو مـن اإلزالـة عـن  هو من الزلل والزلَّة : ( قال القفَّ

 . ] ٧ص ٣انظر التفسري الكبري للرازي ج [)  املكان

-              

                                                 
)(- ه وبقـي  الناسخ واملنسوخ عن أنواع ثالثة من النسخ هي يتحدث مؤلفو كتب ـمُ سْ خَ رَ : ما نُسِ

ه مُ كْ ه حُ مُ سْ ه وبقي رَ مُ كْ خَ حُ ه ، وما نُسِ مُ سْ هُ ورَ مُ كْ خَ حُ ونَ يف وصول القرآن إلينـا  ، وما نُسِ كُ كِّ . واملُشَ

 . ، إنام يتكئون عىل النوع الثالث كامالً غري منقوص
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  ..   ] ٦١ : البقرة [  . 

،  . واختلـف القـوم يف معناهـا بالفـاء    والقراءة املعروفة هـي

علقمـة وابـن غـريَ أنَّ .  بـز، وبعضهم قال هـي اخل فبعضهم قال هي احلنطة

انظـر  [) ألن الثوم أوفق للعدس والبصل من احلنطـة  وثومها مسعود قرآها (

 . ] ٩٣ص ٣التفسري الكبري للرازي ج

-  ..        ..  ] ١٠٢ : البقرة [ . 

اك  امليم والالم متواترة مشهورة بفتح    وقراءة ، أما احلسـن والضـحَّ

، حمتجـني بأنـه ال يليـق باملالئكـة  وابن عباس فقد قرؤوها بفتح امليم وكرس الالم

، وبأنَّ هاروت وماروت كانا من امللوك وليس مـن املالئكـة  تعليم الناس السحر

  . ] ١٩٨ص ٣انظر املرجع نفسه ج [

-                

      .. ] هي القـراءة املتـواترة القراءة وهذه .  ] ١٥٨ : البقرة

. لكـن ابـن مسـعود  ، التي جيب يف ضوئها السعي بني الصـفا واملـروة املشهورة

انظـر املرجـع نفسـه  [) التي جيوز يف ضوئها ترك السـعي  وف هبامأن ال يطَّ  قرأها (

 . ] ١٤٥ص ٤ج

-         ..  ] وهذه هي .  ] ١٧٩ : البقرة

؛ )  ولكـم يف القصـص حيـاة ، لكنَّ أبا اجلوزاء قرأهـا ( القراءة املشهورة املتواترة
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 . ] ٤٩ص ٥انظر املرجع نفسه ج [ أي يف القرآن

ا اخلل ثالثها لَهَ ـكَّ كُ يف نزاهة وحيادية اللجنة التي شَ كِّ فـة  ي، مجلة أخبار تُشَ

، وتنظـر  الثالث عثامن بن عفان جلمع املصحف ونسخه وتوزيعه عىل األمصار

،  عضوية اللجنةيف رجل كاإلمام عيل بن أيب طالب عدم وجود بعني الريبة إىل 

، وكان بـاب مدينـة العلـم   بمنزلة هارون من موسى  لنبيكان من ا

 . حسب التعبري النبوي يف حديث مشهور

الكـريم وقـع يف  ، مجلة أخبـار أخـر تشـري إىل مواضـع يف القـرآن رابعها

 . ) املصاحف ، مثاهلا ما رواه ابن أيب داود السجستاين يف كتاب ( ألفاظها تغيري

 .  لفهم القرآن يرتبط بمناسبات النزول ، موضوع ذو أمهية خاصة خامسها

ابُون ـ جيرح ما أمجعت عليه أغلبية األمة  تَ حَّ كام يزعمُ املُرْ وهذا كله ـ إِنْ صَ

ي الناس اإلسالمية وعلامؤها من سالمة وكامل القرآن الكريم كام هو بني أيد

طِيْحُ من جهة ثانية اليوم َ مـا نـزل باطمئنان القارئ إىل أنه يقرأ اليوم عَ  ، ويُ نيْ

 . منذ أكثر من أربعة عرش قرناً   عىل قلب رسول اهللا

إن التصدي بالتفصيل لكل نقطة من النقاط السالفة أمرٌ خيرج عن 

 ، إال أن  لرشحها وبياهناجزءٍ ، وال تكفي سطور يف  موضوع كتابنا هذا

. خصوصاً ونحن ال  التعليق عليها بإجياز توضيحاً وتصويباً مفيدٌ وواجب

 .  يطالبنا البعض بتقديس كل ما فيه من  تراثٍ بعضٌ ستطيع أن ننكر أهنا ن
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األولاجلزء   

 والقراءات وأسباب النزولالنسخ 

 

 النسخ -

املنسوبة عند ابن كثري يف تفسريه وعند اإلمام  مسألة ما ُنِسَخ َرْسُمُه وُحْكُمهُ 

أمحد يف مسنده واإلمام مالك يف موطئه وعند الدارمي وابن ماجه يف سنننام  ىل  

عائشنة حيننًا لالثنًا حينًا وىل  ابن مسعود حيننًا خرنر وىل   عمر بن اخلطاب 

، مسنألة وايينة ينعيفة  ريض اهلل عنامم أمجعنن ، وىل  زيد بن لابت حينًا رابعاً 

. وكان يمكنن أ   ، ووايية يعيفة مرفوية بميزان العقل السند بميزان النقل

 ، مل يفطنن ننشغل هبا لو  ما ينتج عناما ن ىلن ساء توظيفاما ن من متواليات رطنرية

 . نسوخ يف كتباممهلا أيل الناسخ وامل

رأيم مراحل الفرتة املدنية من حياة النبني ن  سنكتفي ، ومنن  ونحن نتذكَّ

قينل أننه نسنخ  كمثال عن ،  أن نتحدث عن الِقْبَلة ن بيناما مرحلة بناء املسجد

 . َرْسُمُه وُحْكُمه

( يي اجلامة التي يتوجه ىللياما اإلنسان يف  بكرس القاف وسكون الباء ) الِقْبَلة

. وردت يف التنزيل احلكيم سبع  ويف صالته رصوصاً  ، وسلوكه عموماً كالمه 
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وواحندة يف خينة  ، ، ست مناما يف أربع خيات مدنيات منن سنورة البقنرة مرات

 : مكية من سورة يونس

7-            

         [ 11 : يونس ] . 

2-              

    ..  [ 742 : البقرة ] . 

3-   ..            

    .. [ 743 : البقرة ] . 

4-              

           ..  

 . [ 744 : البقرة ]

5-               

        ..  [ 745 : البقرة ] . 

ه ىللياما  ِقْبَلة ىلننا نفامم بادئ ذي بدء أنه   ُبدَّ يف الصالة من وجامة ) ( يتوجَّ

. ونفامم أن الصالة كانت مأمورًا هبا عند األنبياء بدليل  املصيل يف صالته

  :   ..   املسيحعيسى تعا  عىل لسان  هقول
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        [ 37 : مريم ]  وبدليل أمره موسى ويارون بإقامة  الصالة يف .

. ونفامم أن التوجه ىل   اهلل عند  سابقاً من سورة يونس املذكورة  11اآلية 

        : يف قوله تعا  ىلبراييم 

        [ 11 : األنعام ]  ىلن  يو توجه

جمازي يف عموم السلوك وتوجه حقيقي يف الصالة والدعاء والذكر لكنه   يرتبط 

بجامة بعيناما. ونفامم أرريًا أن الصالة عند األنبياء واحدة من حيث املضمون قد 

 ف من حيث الشكل.ختتل

َح لديننوء يذا كلنيف ي ة من نرية النبوينة ما ورد يف السنا صحنه َتَرجَّ

، رغم أهنا   حتدد بشكل  ويو يصيل قبل اإلرساء أربار تصف النبي 

 . رصيح ووايح اجلامة التي كان يتجه ىللياما يف صالته

،  قباءعىل مسجد  ( مسجد القبلتن )لقد أطلق أيل السرية واألربار اسم 

، ورشحوا أن الِقبَْلة فيام  كانت باجتاه بيت  وعىل املسجد النبوي يف املدينة املنورة

لِت الِقبَْلُة باجتاهِ  744، واستمرَّ ذلك حتى نزول خية البقرة  املقدس  الكعبةِ  ، فتحوَّ

َفِة يف مكة فياما  ن وصىلَّ  حيددون الفرتة التي صىلَّ فياما النبي  مْ يُ . لكنامم وَ  املََُشَّ

، وبسبعة عَش شامرًا يف  الناس ن متوجامًا ىل  بيت املقدس بستة عَش شامرًا يف قول

، ىلن  حيددوهنا يف يوء تاريخ بناء املسجد وليس يف يوء تاريخ البدء  قول خرر

ُح أنه سبق بناء املسجد النبوي ومسجد قباء بسنن كثرية بالصالة ،  ، الذي ُنَرجِّ
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 كان رسول اهلل ):  ن عازب عند البخاري يف صحيحهويذا يو معنى قول الرباء ب

  ًأين ( صىل نحو بيت املقدس ستة عَش أو سبعة عَش شامرا . 

يزعم القائلون بالنسخ ن بمنظوره املبالغ فيه ن أن حتويل الِقبَْلة من بيت 

فإذا كانت .  املقدس ىل  املسجد احلرام من أبرز األدلة لدهيم عىل مسألة النسخ

:  قد يقول املعاندون ؟ ناسخًة يف زعمامم فأين يي اآلية املنسورة 744 خية البقرة

   ..  : ، أ  يقول تعا  فياما حرفياً  من سورة البقرة 743ىلهنا اآلية 

    ..   أ  يكفيك قوله سبحانه؟ :    هلؤ ء  ؟

الرسول لنفسه قبلة كانت لألنبياء من قبله ويذه حقيقة تارخيية  : لقد ارتار نقول

، متامًا  ، وما كانت لتحصل لو مل يرد اهلل هلا أن حتصل   يمكن ىلنكار حصوهلا

، ومع ذلك   جربية و  ىلكراه بدليل قوله  من قبل ومن بعداألمر : هلل  كقولك

: ىلهنا  املكابرون . وسيجيب          : تعا 

، لم يروون لنا ما رواه يبة اهلل بن سالمة اإلمام املحقق يف  منسورٌة ُحْكَ ً وَرْسَ ً 

: كنا نقرأ عىل عامد  أنه قال ( عن أنس بن مالك  الناسخ واملنسوخ كتاب )

ولو أن  )دة سورة تعدهلا سورة التوبة ما أحفظ مناما غري خية واح رسول اهلل 

لالثًا ولو أن له لالثًا  بتغى ىللياما رابعًا ىلليام   من ذيب  بتغى نن بن خدم وادي

. وعن عبد اهلل  أين ( و  يمأل جوف ابن خدم ىل  الرتاب ويتوب اهلل عىل من تاب

خيًة فحفظتاما وكتبتاما يف  أقرأين رسول اهلل  ):  أنه قال بن مسعود ا

رجعُت ىل  مضجعي فلم أرجع مناما بيشء وغدوُت عىل  مصحفي فل  كان الليل
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يا ابن مسعود تلك  )):  فقال يل مصحفي فإذا الورقة بيضاء فأرربُت النبيَّ 

 : . هلؤ ء نقول ( (( ُرفَِعْت البارحة

ا ررب أنس بن مالك ، فاآلية التني   يتنذكر غريينا منن سنورة بمقندار  َأمَّ

عن فطرة تكوينية يف اإلنسنان يني حنب  ، تتحدث خية 721، أي  سورة التوبة

، ويو أمٌر   رالف عليه وردت اإلشارة الرصحية ىلليه يف التنزيل احلكنيم  املال

  : وقولنه تعنا  . [ 22 : الفجنر ]       : بقوله تعا 

      [ 1 : العاديات ] . ناما تتحدث يف رامتتامنا عنن لك

، ورجنو  عنن  . والتوبة ندم عىل أفعال غنري صناحلة اكتسنباما اإلنسنان التوبة

، ىل  أهننا   تكنون أبندًا يف  سلوكيات ارتكب هبا ىلساءات بحق نفسنه وغنريه

، وعنن الكنذب  . قد يتوب املرء عن الرسنقة ىلن رس  مسائل الفطرة التكوينية

، وعنن انبسنا   عن لون جلنده ىلن كنان زنجيناً ، لكنه   يتوب أبدًا  ىلن كذب

َيا ىلن كان قصرياً  ، وعنن  ، وعن شعره ىلن كان جمعداً  قامته ىلن كان طوياًل وِقرَصِ

 . تكوينية ، وعن ُحبِِّه لل ل ىلن كان فطرةً  لون عينيه ىلن كانتا زرقاوين

. ناييَك ع َّ فينه منن طعنن بعمنل اللجننة التني  ، يذا ليس قرخناً  بارتصار

 . ومن تشكيك بصحته وك له ك  يو بن أيدينا اليوم ت املصحفمجع

، ملا فيه منن دعنوة ىل  التصنديق  وأما ررب ابن مسعود فامو أرطر من سابقه

فنسخ األحكنام وتبنديلاما ورفنع .  قول العقالءعباخلرافات ومن استخفاف ب

ِعنْنَد اهلل أن  وُُمَناٌل  . اآليات وتعطيلاما   يقل أمهيًة أبدًا عن ىلنشائاما وتنزيلامنا
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، بعد أن أقام ينذا الكنون وينذا  يرتك مثل يذا األمر اهلام دون تقدير وىلحكام

، فقال َعزَّ منن قائنل يف ُُمَْكنِم كتابنه  اخللق عىل منطق عقالين   خيطئه املتأمل

  . [ 2 : الفرقان ]   ..      : العزيز

يدفه لكن  ،  نراه ن ليس مسألة مزاجية   يابط هلا و  يدفالنسخ ن ك  

، واستبدال اآليات واألحكام بخري  التيسري والتساميل ورفع اإِلرْصِ والعنت

  . مناما أو بمثلاما عىل األقل

، يكتباما عنه  ونحن   نفامم مطلقًا كيف وملاذا ينزل تعا  خية عىل رسوله

، ليجد أهنا تبخرت بحروفاما ومداديا  واحد من أصحابه بمصحفه يف املساء

وما الذي طرأ يف ؟  ذلكيي احلكمة اإلهلية املقصودة من ؟ وما  يف الصباح

ينسخ ما كان قد أنزله  ع  يصفون ن تعا ن سبحانه ث جعلته االليل من أحد

 ؟ قبل ساعات

 ، ومل حيدث أن أمر اهلل سبحانه  ليست ناسخة 744، خية البقرة  بارتصار

   ..  : . فقوله تعا  بالتوجه ىل  بيت املقدس يف صالته  نبيه

   ..  : عىل أن التوجه صوب بيت  حتدل بكل ويو،  [ 744] البقرة

َس فيه  ُرَطى من سبقه من أنبياء كموسى وعيسى  املقدس كان اجتامادًا َتَلمَّ

ه، ىلن  مل يكن يف  عليام  السالم ولو أن الِقبَْلة .  قرارة نفسه راييًا عن يذا التوجُّ

، أو بوحي  األو  كانت أمرًا ىلهليًا بآية منسورة َلْفَظًا وُحْكَ ً ك  يقول البعض

أن يرىض أو     لنبيل، ملا كان  رارج التنزيل احلكيم ك  يقول خررون لان  
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 الس ء ىل  ِقبَْلة  أرر  ، وملا سمح لنفسه أن تتو  ويو ُيَقلُِّب وجامه يف يرىض

 . غري التي أمره ربُّه هبا

 هُ مَ امْ ، ونعني به اإلنسان وفَ  انطالقًا من الثابت الذي ننطلق منه دائ ً 

، سنطرح السؤال  لكتاب ربه فامً  يرسم له سلوكه ويضمن له سعادته

ُلُه ن ما يي الفائدة التي نستفيديا : ) التايل اء كقرَّ  ، وما يو النفع الذي ُنَحصِّ

خية يف كل ما بن  13التي يي  »للقرخن اليوم ن لو علمنا أن سورة األحزاب 

،   يعرف أحد من ُمتوايا أو  كانت عَشة خ ف خية « أيدينا من مصاحف

 ( . ؟ عن أحكاماما شيئاً 

نعود ىل  العبارة سوف ، ف وأما يف مسألة ما ُنِسَخ َرْسُمُه وبقي ُحْكُمه

، وزعم البعض  التي زعم البعض أهنا خية قرخنية طاب بن اخلاملنسوبة لعمر 

 ، لنجد  ( والشيخ والشيخة ىلذا زنيا فارمجومها البتة : ) اآلرر أهنا حديث نبوي

ن بعد تأملاما يف يوء اللسان العريب وبعد مقارنتاما بآيات أرر  من التنزيل 

 . يف يشء أهنا   من القرخن و  من احلديث ن احلكيم وبأحاديث نبوية أرر 

 وبعضامم الستن، جيعلاما بعضامم بعد  فالشيخورة خرر مراحل عمر اإلنسان

،  12. ويي املرحلة التي أشار ىللياما تعا  يف النحل  من العمر السبعن بعد

   ..             .. : بقوله

 .  فياما من ختليط وررف ويعف ذاكرة ب 

ولقد ورد لفظ الشيخ مفردًا يف لالث خيات من القرخن الكريم وورد جمموعنًا 
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 : يف خية واحدة

-            .. [ 12 : يود ] . 

-           .. [ 11 : يوسف ] . 

-   ..             

   [ 23 : القصص ] . 

-   ..        .. [ 71 : غافر ] . 

من  21، فنحن معاما مقرتنة باآلية  12وما هيمنا في  نحن فيه يو خية يود 

َ سورة الذاريات أمام امرأة عجوز وزوج شيخ بَ  هت  رسل اهلل تعا  َشَّ

، مستغربًة أن يمكن ذلك  ورجالً  وجاماما ديشةً ، فلطمت املرأة  باإلنجاب

،  عىل توليد البويضات األنثوية قادرةً  ، مل تعد مبايضاما بحكم السن ويي عقيم

وبعلاما مل يعد بعاًل بل حتول بحكم الشيخورة ىل  جمرد زوج   يقدر عىل 

: ما يو احت ل أن  . والسؤال اآلن ، و  عىل توليد احليوانات املنوية اجِلَ  

 ؟ ركِ يزين الشيخ والشيخة يف يوء ما ذُ 

عل من الزنا أمنرًا ُمتومنًا ، التي جت ( ىلذا زنيا ونقف مديوشن عند عبارة )

     : ، ك  يف قوله تعا    مفرَّ منه عند الشيخ والشيخة

         .. [ 212 : البقننرة ]  ، وقولننه
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ىلن  ولنو كاننت العبنارة ) ، [ 7 : النرصن ]        : تعا 

، ومنا  ( حتمي الوقنو  ىلذا ، ألن ما بعد ) ( هلان األمر وما شعرنا بالديشة زنيا

ما َمننَّ  ) : ، حسب تعبري اإلمام العكربي يف كتاب ( احت يل الوقو  ىلن بعد )

 . ( به الرمحن يف وجوه ىلعراب القرخن

( التي   يي من مفردات القرخن و  يي منن  تةالب وَنِصُل أرريًا ىل  كلمة )

، والتي   ُمل هلا بعند أفعنال األمنر و  بعند أفعنال  مفردات احلديث النبوي

 . ، فامي راصة باملايض عند مستعملياما املضارعة

، ما زلنا نجد اليوم بن عل ئنا املرموقن من يقبل ينذا دون  ومع ذلك كله

 . ()ما جييزه ، ويلتمس له من التخرجيات حتفظ

(  الوايح يف علوم القرخن من كتاب ) 741لمة عبارة رائعة وردت عىل ص

                                                 

()- د. مصنطفى الُبغنا  ( للسنيدين الواينح يف علنوم القنرخن من كتاب ) 741-742انظر ص :

 : ، وفيه الدين مستو يوُمي

 . النسخ لغًة واصطالحًا ونقاًل وعقاًل لابت الوقو  يف القرخن الكريم -

 . أنوا  النسخ الثاللة وأمثلتاما -

، وصنححه ابنن   سلم وغريمها عن عمر بن اخلطناب، ومثاله ما رواه البخاري وم النو  الثالث -

الشيخ والشيخة ىلذا زنيا فارمجومها البتة نكا ً من  : ) حبان عن ُأيب بن كعب ريض اهلل عنام  أهن  قا 

 . . أين . واملراد بالشيخ والشيخة الثيب من الرجال والنساء ( اهلل واهلل عزيز حكيم

، بقندر منا  ، فذلك أمٌر لابت الوقو  لآليات وتبديلاما وتغيرييا واملسألة ليست ىلنكار نسخ اهلل تعا 

: يل ما فاممه ابن سالمة والنحاس وغريمها ينو  . بعبارة أرر  يي مسألة املقصود بالنسخ وباآليات

 ؟ ؟ ويل ما ذيبا ىلليه يف كتبام  ينسجم فعاًل وحقًا مع القصد اإلهلي عن ما قصده تعا 
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. ونحن  ( .. اب ممن تصدوا لدراسة الناسخ واملنسوختَّ بالغ بعض الكُ  : ) تقول

، بعد أن لبت  ،   نرفض القول بالنسخ من حيث املبدأ مجلًة وتفصيالً  ىلذ نرفض

. بنل ننرفض مننه  بوي ويف ىلمجا  أئمة األمنةيف القرخن الكريم ويف احلديث الن

 : املبالغة يف أمرين

خيرج معه عن أصل  ، ىل  حد   املبالغة يف توسيع مفاموم النسخ ومعناه -7

 . فالنسخ يو ا ستثناء عند اإلمام عيل بن أيب طالب وعند ابن عباس مدلوله

           ، مثاله قوله تعا :ريض اهلل عنام  

   .. [ 3-7 : العرص ] .  ًَا م ُر ُحْكَ ً َعامَّ أن  هُ ادُ فَ فاهلل سبحانه ُيَقرِّ

، لم ينسخ يذا احلكم العام باخلرسان لُِيْخِرَج منه  اجلنس اإلنساين كله يف ررس

،  أربار الصحابة وخلاريم. والنسخ في  قرأنا من  با ستثناء طائفَة الذين خمنوا

. أما ما يرويه لنا مؤلفو كتب الناسخ واملنسوخ  العام املطلق وختصيُص  يو تقييدُ 

من أن عبد اهلل بن مسعود استيقظ ذات صباح ليجد يف مصحفه بعض خيات 

ة كان قد أماليا عليه رسول اهلل ، فامو املرفوض عندنا دون   باألمس  ممحوَّ

 . ىلسنادهحاجة للنظر يف رواته و

خية عند  237بحيث يصل عدد املنسوخ ىل   املبالغة يف توسيع ُمل النسخ -2

خية يف  722، مناما  ، وقريب من يذا عند يبة اهلل بن سالمة أيب جعفر النحاس

، منسورة بآية  الدعوة ىل  سبيل اهلل باحلكمة ويف اجلدال بالتي يي أحسن

.  ( كيف نتعامل مع القرخن اب ) يف كتيل، حسب قول الشيخ ُممد الغزا السيف



 السنة والسريةالثابت واملتغري  يف  األول : النسخ والقراءات وأسباب النزول اجلزء

 

21 

( حن نسخ  . ين472ت بن سالمة )افليس لمة عاقل يقبل ما فعله يبة اهلل 

       : حكم ىلطعام األسري يف قوله تعا 

   [ 1 : اإلنسان ] ، وا خيات أو يقبل ما فعله أمثاله حن نسخ 

، ك   أرذ الصدقات واإلعراض عن اجلايلن أين  وجدويا يف القرخن الكريم

          : تعا قوله فعلوا يف 

، ونسخ احلكم  فزعموا نسخ احلكم األول بآية ا لزكاة،  [ 711 : األعراف ]

 . ( 5التوبة  سيف )الثالث بآية ال

  جيوز ألحد أن يفرس كتاب اهلل تعا  ىل  بعد  : ) ىلننا مع قول من يقول

، وىلن كان  ( ىلن كان يعني بالنسخ ما ذيبنا ىلليه أن يعرف الناسخ واملنسوخ

ك  يف البقرة أو مثلاما أن نسخ األحكام بخري مناما يفامم ن ك  نفامم نحن ن 

 ، أمران ُمصوران باهلل تعا  وحده 727النحل ، وتبديلاما بغرييا ك  يف  727

  يكون ىل  بن الَشائع يف وأن النسخ بمعنى املحو واإلزالة وا ستبدال 

ذلك عموديًا مع  ، و  يمكن أن يكون يف القرخن وىل  لتعارض الكتب الس وية

              : قوله تعا 

   [ 12 : النساء ]() . 

                                                 

()- ق سلسلة كتب للمامندس عدنان الرفناعي تتضنمن نظرينات قرخنينةنَشت دار الفكر بدمش  ،

، حتندث  ( نظرينةيف النروح القرخنينة / احلنق املطلنق بعنوان ) 7111صدر الكتاب الثالث مناما عام 

، رشح فيه كينف نشنأ  215-271، ص ( أويام الناسخ واملنسوخ املؤلف يف الفصل الرابع منه عن )
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والنسخ أحد لاللة علوم قرخنية ارتلفت فياما اآلراء واملذايب ارتالفًا   

      : أشار ىللياما تعا  بقوله مؤكداً  واحدةيليق بأمة 

     [ 52 : املؤمنون ] .   وتضخمت فياما النقول ىل

، لتفتح الباب عىل مرصاعيه أمام الطاعنن  حد ررجت معه عن املعقول

. ىلذ  ، وأسباب النزول ، وارتالف القراءات ، يي القول بالنسخ واملشككن

اما مل يكتف أصحاهبا والقائلون هبا واملدافعون عناما باملبالغة يف تضخيم

وتوسيعاما ن تعريفًا وتطبيقًا ن بل جعلوا معرفتاما والتعمق يف تفاصيل دراستاما 

جيب اعتقاد  : ) ، بدليل ما قالوه عن القراءات رشطًا من رشو  اإلي ن

( وما قالوه عن أسباب النزول من  .. القراءات املتواترة بحيث يكفر جاحديا

                                                                                                                     

، واستعرَض حجج القائلن بنه  اكم ليصل ىل  ما نراه اليوم بن أيدينا، وكيف تطور وتر القول بالنسخ

، وظَّفامنا بتوفينق  . وانفرد عن كثريين ممن رايوا يذا البحر برؤية جيدر الوقوف عننديا والناقلن له

، التي رشحاما املؤلف بالتفصيل يف  . تتلخص يذه الرؤية من اهلل تعا  كحجة عىل ىلنكار القول بالنسخ

 األول بعنوان ) املعجزة القرخنية ( ، بأن يف القرخن مفردات تتكرر عددًا معينًا من املرات ، فكلمة = كتابه

. وكلمتا الرب والبحر وردت األو   ( النتا عَشة مرة شامر ، وكلمة ) مرة 375، وردت  ( مثالً  يوم )= 

والبحر من ىلمجايل مسناحة الكنرة  ، والنسبة بينام  بعد اجلمع تعكس نسبة الرب مرة 32مرة والثانية  73

منرة يف  775، فقند وردت كنل مننام   . وكلمتا الدنيا واآلررة متناظرتان من حينث العندد األريية

. ليصل  ، وردت كل منام  أربع مرات يف الكتاب العزيز ، وكذلك كلمتا الشيخ والطفل القرخن الكريم

، وىل  أدَّ  ذلنك ىل   لنيس خينة قرخنينة طناب يف يوء يذه الرؤية ىل  أن ما ُنِسَب ىل  عمنر بنن اخل

. وجيد القارئ الكريم يف امللحق نص رطبة  ارتالل التوازن املفردايت املطلق واملعجز يف القرخن الكريم

 .  : ىلعجاز القرخن ، بعنوان 77/3/7114مجعة للدكتور ىلحسان بعدراين بتاريخ 
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رفة تفسري اآلية دون الوقوف ،  متنا  مع أول ما جيب الوقوف عليه : ) أهنا

الوايح يف علوم  من كتاب ) 72و ص 771انظر ص ](  عىل قصتاما وسبب نزوهلا

 . [ ( للسيدين البُغا ومستو القرخن

لقد كان  قتصار عل ء األمة عىل ا شتغال هبذه العلوم الثانوية ن بدءًا من 

ين والبوهيين عرص األموين وانتاماًء بعرصنا يذا ، مرورًا بعصور العباس

 والفاطمين وامل ليك واألتابكة والسالجقة والعث نين ن سبب وحيد في  نر 

والفقاماء ، عند بعض العل ء  يو املبالغة يف تقديس الرتاث وأيل الرتاث

يف ىلبعاد العل ء واملؤمتن هبم من مجايري األمة  ةاحلاكم السالطنرغبة وكذلك 

ُ لنا ،  . وما زال يذا السبب قائ ً  هعن مسائل احلكم والفردية في األمر الذي ُيَفرسِّ

، يمن مقررات ومنايج  ، بكل رالفاهتا وارتالفاهتا وجوَد يذه العلوم

. ولقد  التدريس يف كليات ومعايد وجامعات الَشيعة اإلسالمية يف العاملَ 

ْلنَا القوَل َقْدَر ما يسمح لنا املجال يف مسألة النسخ وألريا يف زر  بذور  َفصَّ

 ؟، ف ذا عن القراءات الريبة والشك يف صحة وك ل ما بن أيدينا من املصاحف

 

 القراءات -

نبدأ يف احلديث عن القراءات بسؤال طرحنا مثله ونحن نتحدث عن 

ما يي الفائدة التي :  النسخ عمومًا وع َّ ُنِسَخ ُحْكُمُه وَرْسُمُه رصوصاً 

لْ  اء للقرخن اليوم ن من معرفة وجوه نستفيديا والنفع الذي ُنَحصِّ ُه ن كقرَّ

 منايج  

 معايد 

 كليات
 جامعات
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؟ ويل معرفتاما واجبٌة قطعًا كمعرفة نواقض الويوء  ا رتالف يف القراءات

؟ ويل  ؟ ويل ىلنكاريا أو اجلامل هبا سبٌب ُيْوِجُب التَّكفري ومفسدات الصيام

 وجوهبا فرض عن يشمل كل من يشامد أن   ىلله ىل  اهلل وأنَّ ُممدًا رسول اهلل

 ؟ أم يو فرض كفاية يدرل فيه اخلواص و  حُيَاَسُب عليه العوام

يبدأ دائً  عند أيله بحديث نبوي رواه مجع كبريمن  القراءاِت  مُ لْ عِ 

،  ، ذكر السيوطي يف اإلتقان واحدًا وعَشين منامم الصحابة يتعذر ىلحصاؤه

بن ابينامم عمر بن اخلطاب وعبد اهلل بن عباس وعث ن بن عفان وعبد اهلل 

.  . واعتربه بعض عل ء احلديث متواتراً  مسعود ريض اهلل تعا  عنامم أمجعن

واإلمام أمحد يف مسنده والطربي يف تفسريه عن  هيروي البخاري يف صحيح

 : أنه قال  عمر بن اخلطاب

،  سمعُت يشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان يف حياة رسول اهلل  )

  ا عىل حروف كثرية مل ُيْقِرْئنِْياَما رسول اهللفاستمعُت لقراءته فإذا يو يقرؤي

 « أو بردائي »، فانتظرته حتى سلَّم لم لببته بردائه  َفكِْدُت ُأَساِوُرُه يف الصالة

:  . قلت له  : أقرأنياما رسول اهلل ؟ قال : من أقرأك يذه السورة فقلت

.  قرؤياأقرأين يذه السورة التي سمعتك ت  ، فواهلل ىلن رسول اهلل كذبت

: يا رسول اهلل ىلين سمعت يذا يقرأ  ، فقلت  فانطلقُت أقوده ىل  رسول اهلل

. فقال  . وأنت أقرأتني سورة الفرقان بسورة الفرقان عىل حروف مل ُتْقِرْئنِْياَما

. فقرأ يذه القراءة التي سمعته  (( َأْرِسْلُه يا عمر، اقرأ يا يشام )):   رسول اهلل
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ىلن  )):   . لم قال رسول اهلل (( يكذا أنزلت )):   اهلل. قال رسول  يقرؤيا

َ منه يذا القرخن أنزل عىل سبعة أحرف  . أين (( ، فاقرؤوا ما تيرسَّ

 ، ونتأمل اخلرب لنقرأه قراءة مطلوبة تكفل لنا فقامه وفاممه عىل نحو صحيح

عمنر ، األول  يف قراءهت  لسورة الفرقان  فنجد فيه رجلن حيتك ن ىل  النبي

 فصنيٌح  يِشي رَ ، وكالمها قُ  ريض اهلل عنام  والثاين يشام بن حكيم ، بن اخلطابا

َف وُينَْسب أشامرُ   : . فنفامم ما ييل من أن ُيَعرَّ

 ، قراءة يشام لسورة الفرقان كانت يف صالة تكون فياما القراءة جامرينة -7

 . ، بدليل أن عمر سمعاما كالفجر واملغرب والعشاء

ر عمر ملا سمعه من قراءة   يعرفاما نابعًا من ارتيابه مل يكن استنكا -2

، ويو الذي يقول ن في  ذكره اإلمام مالك ن ىلذا  بتقو  يشام وصد  صالحه

انظر  ](  أما ما بقيت أنا ويشام بن حكيم فال يكون ذلك بلغه أمر ينكره )

 عىل لسان . أما ما ورد يف اخلرب [ ترمجة يشام بن حكيم / ا ستيعاب  بن عبد الرب

:  ، وقوله ( فلببته بردائي : ) ، وقوله ( : كذبت قلت له : ) عمر كقوله

، فعبارات جيدر  ( ىلين سمعُت يذا : )  ، لم قوله للنبي ( فانطلقت أقوده )

ُيتَّاَمُم ، فامشام بن حكيم ليس بالرجل الذي  وحتفظالنظر فياما بحذر وحرص 

( ك   يذا ىلليه بلفظ ) ، وُيَشارُ  ًا كاملجرمنُمَقيَّدَ   ، وُيقاد ىل  النبي بالكذب

( ويقول الزيري  كان ماميباً  : ) . يقول ابن سعد عن يشام وقةالسُّ لو أنه من 

 . ( كان يأمر باملعروف يف رجال معه ليس ألحد عليامم ىلمارة : ) عنه
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، حسنب  ، يل قرأيا يشام كلاما وعمر يسنمع خية 11سورة الفرقان  -3

 ؟ ، أم قرأ بعضاما اخلرب د لة عموم ظاير

، و   اخلرب   يشري ىل  احلروف التي استنكريا عمنر يف قنراءة يشنام -4

 . اليوم اسبيل ن يف رأينا ن ىل  معرفتام

،   يمكنن  ريض اهلل عننام  يذا ا رتالف يف القراءة بن يشام وعمنر -5

،  فصنيح، فكالمها ن ك  سبق وأرشننا ن قنريش  أن يكون ارتالفًا يف اللامجات

املرشد الوجيز ىل  علوم تتعلق بالكتناب  ويذا ما ذيب ىلليه أبو شامة يف كتابه )

أن القنراءات السنبع املوجنودة اآلن يني التني  قنومٌ  نَّ ظَ  ):  ( حن قال العزيز

ذلنك بعنض  ن، وىلنن  يظن ، ويو رالف أيل العلم قاطبنة ُأِرْيَدْت يف احلديث

 . [ 731ص 7سيوطي جانظر اإلتقان لل ].  أين ( أيل اجلامل

ىلنَّ يذا  )):   ، يي قوله فإن وقفنا بالتأمل أمام أيم عبارة يف اخلرب -7

. واستبعدنا أن تكون األحرف ارتالفًا يف  (( القرخن ُأْنِزَل عىل سبعة أحرف

ن ك  استبعدنا أن تكون  ()اللامجات ن حسب استد لنا يف الفقرة السابقة

و شامة عند السيوطي ن ف  يو املقصد النبوي حسب ما قرره أب نقراءات سبع 

 ؟ من يذه األحرف السبعة

: الصحيح أن يذه األحرف  يقول القايض أبو بكر بن الطيب الباقالين -1

                                                 

()- فقند أشنار ىللينه اإلمنام  ا ستد ل ومل ننفنرد بنه جتدر اإلشارة ىل  أننا مل نأِت بجديد يف يذا ،

 . 12ص 7، وذكره اإلمام السيوطي يف اإلتقان ج 271ص 7الزركيش يف الربيان ج
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ويبطاما عنه األئمة وألبتاما   السبعة ظامرت واستفايت عن رسول اهلل

يثبت  ، وىلن  حذفوا مناما ما مل عث ن والصحابة يف املصحف وأرربوا بصحتاما

. فامل يي مضبوطة فعاًل  [ 224ص 7انظر الربيان للزركيش ج ].  . أين متواتراً 

ريض  ، ويل يي لابتة الصحة عند عث ن والصحابة  عند األئمة عن النبي

،  ؟ ويل يي اليوم يف املصاحف بعد حذف ما مل يثبت تواتره مناما اهلل عنامم

 ؟ باتفا  أيل العلم قاطبة حسب تعبري أيب شامة

، ورد يف احلنديث عنىل سنبيل  من األئمة من اعتنرب أن العندد سنبعة -1

، ومنامم من  ، حسب  اشتامر عن العرب يف لساهنم الكثرة   عىل سبيل احلرص

استنكر استبعاد احلرص يف حديث نبوي متواتر يتناول كيفية قنراءة كتناب اهلل 

 . تعا  وفامم معانيه

، ورالفامم يف ذلك خرنرون  سبعة ومنامم من اعترب احلروف السبعة قراءات

 . بدليل أن عدد القراءات يصل ىل  أيعاف ذلك عند اإلمام الطربي وغريه

، سواء أكاننت لغنات قنريه وينذيل  ومنامم من اعتربيا لغات وهلجات

:  ، أم كاننت لغنات قبائنل م ن ن وسعد بن بكنرزومتيم وأزد وربيعة ويوا

. ومنامم من أنكر ذلك  وأسد وقيس ويبة وتيم الربابقريه ويذيل وكنانة 

 . بدليل أننا   نجد يف املصاحف كشكشة قيس وعنعنة متيم

، وعلم  : علم اإلنشاء واإلجياد ومنامم من اعتربيا تشري ىل  علوم سبعة يي

، وعلم صفات  ، وعلم صفات الفعل ، وعلم صفات الذات التوحيد والتنزيه
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. ومنامم من اعتربيا  لنبوات، وعلم ا ، وعلم احلَش واحلساب العفو والعذاب

 : الزجر ن من حيث املقاصد ن أبوابًا سبعًة تدور حوهلا خيات الذكر احلكيم يي

، مستندين يف  ، واألمثال ، واملتشابه ، واملحكم ، واحلرام ، واحلالل واألمر

، ومنامم من رأ  أن املراد مناما سبعة  ذلك ىل  حديث مرفو  رواه ابن مسعود

 ، والناسخ واملنسوخ ، واملفرس واملؤول ، والعام واخلاص واملقيد: املطلق  أشياء

. ومل يسلم يؤ ء ن كغرييم ن من  ، وا ستثناء وأقسامه واملجمل واملفصل

 . مستنكرين ومعارين وخمالفن

، فكأننه يضنعاما بنذلك  ومنامم ن أرريًا ن من حرصيا بالشكل رسً  ورطاً 

،  حباما عىل املضمون قصندًا ومعننى، ومنامم من س ( التصحيف )حتت عنوان 

، ففتحوا بذلك البناب عنىل مرصناعيه  ( التحريف اما حتت عنوان )عفكأنه يض

 . لشبامات املستَشقن ويعاف اإلي ن من املؤمنن

، يي أن يذه التنوعات وا رتالفات  لمة نقطة يامة جيدر ا نتباه ىللياما -1

النبوي ن عىل تعندديا ن متثنل  يف احلديثالواردة يف فامم معنى األحرف السبعة 

من األئمة   خيلو أحد منامم أن يكون ىلمامنًا يف اللغنة أو يف  ع  خراء ومذايب مَجْ 

. فنحن نجد عىل رأس القنائلن بنأن ينذه  احلديث أو جمتامدًا يف الفقه والقضاء

بنن ا: أيب اخلري بن اجلزري وابن جمايد واخلليل  األحرف قراءات أئمة من مثل

 . . وُقْل ِمْثَل يذا يف خمالفيامم ييديأمحد الفرا

-245 وابن جمايد يو أبو بكر أمحد بن موسى بنن العبناس بنن جمايند )
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اء يف وقته واملقدَّ  . ين324 ، قيل فينه سننة  م منامم عىل أيل عرصه( شيخ القرَّ

ما بقي يف عرصنا يذا أحند أعلنم بكتناب اهلل منن ابنن :  ست ول نن ومئتن

 : كان  بن جمايد يف حلقته أربعة ، وقيل [ 744ص 5بغداد ج انظر تاريخ ]جمايد 

 5انظنر معجنم األدبناء ليناقوت احلمنوي ج ]ول نون رليفة يأرذون عىل الناس 

 . [ 71ص

: احلنافظ  ، فنجد أئمة منن مثنل أما عىل رأس القائلن بأن يذه األحرف هلجات

أس معارينيامم أئمنة ، وعنىل ر املعمر أبو بكر ُممد بن ُممد بن سلي ن الواسنطي

 . : جالل الدين السيوطي وابن عبد الرب القرطبي األندليس من مثل

، فامم األكثر  وأما من قالوا بأن عدد األحرف سبعة عىل سبيل احلرص

، لكننا نجد عىل رأس  حسب قول احلافظ أيب حاتم ُممد بن حبان البستي

غرب وىلمام أيل احلديث : عامل امل من قالوا ىلهنا عىل سبيل الكثرة أئمة من مثل

(  . ين544ت اليحصبي ) يف وقته عياض بن موسى بن عياض بن عمرو

 . ( الشفا بتعريف حقو  املصطفى صاحب كتاب )

، يصعب علينا كثريًا اإلقرار بصحة عبارة قاهلا  يف يوء يذه النقطة اهلامة

َريا اإل ( املرشد الوجيز اإلمام أبو شامة يف كتابه ) مام السيوطي يف ، اقتبساما وكرَّ

ونحن نفامم أن خيالف .  ( وىلن  يظن ذلك بعض أيل اجلامل .. : ) اإلتقان

، وأن يأيت كل منامم بحججه وشوايده  العقالء بعضامم بعضًا يف الرأي والفقه

، لكننا   نفامم أبدًا أن يتحول اخلالف عىل التوازي ىل   لنرصة وتأييد رأيه
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، والع لة للمستعمر  اجلامل حيناً  ُتناَممَ لفرقاء ، يتبادل معه ا ارتالف عىل التعامد

، لتصل  ، واخلروج عن أصول الدين ك  ويعاما السلف حيناً  أو السلطان حيناً 

 أحيان أرر  .ىل  التكفري يف 

، بعد أن استنكر أن تكون احلروف  يقول الدكتور صبحي الصالح -72

 : األحرف السبعة ، مويحًا املراد من يذه قراءات واستبعد أن تكون هلجات

فاللفظ القرخين الواحد مام  يتعدد أداؤه وتتنو  قراءاته   خيرج التغناير  .. )

 : فيه عن الوجوه السبعة اآلتية

 .. ا رتالف يف وجوه اإلعراب سواء أتغري املعنى أم مل يتغري -7

 .. ، ىلما مع تغري املعنى أو مع عدم تغريه ا رتالف يف التنقيط -2

 ..  ىلفراديا وتثنيتاما ومجعاما وتذكرييا وتأنيثاماارتالف األس ء يف -3

 .. ا رتالف بإبدال كلمة بأرر  يغلب أن تكون مرادفة -4

 .. املُنَؤدَّ ا رتالف بالتقديم والتأرري رش  أ  يتغري  -5

ا رتالف بيشء يسري من الزيادة والنقصان جريًا عىل عادة العنرب  -7

 .. ًة أرر يف حذف أدوات اجلر والعطف تارًة وىللباهتا تار

، واهلمز  ، والرتقيق والتفخيم ارتالف اللامجات يف الفتح واإلمالة -1

، وىلش م  ، وقلب بعض احلروف ، وكرس حروف املضارعة والتساميل
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 (). ( أين .. ميم الذكور وبعض احلركات األرر 

:  يقنول 52( ص دراسات يف فقه اللغنة ىل  أن الدكتور الصالح يف كتابه )

القنرخن ىل  التوسنعة يف القنراءات ومراعناة اللامجنات يف أحرفنه  بين  جلأ .. )

، ومل يكلفامم النطق بغري اللامجة التي  القرخنية السبعة التي رفف هبا عىل العامة

 . ( أين .. ، وذلك ما  حظه ابن اجلزري جتري هبا ألسنتامم يف يرس وسامولة

عند    اإلقرارفإذا نحن تركنا يذا التحول الصارخ الوايح من ا ستنكار ىل

، وتركنا تقِّصِّ ما خيلفه عند  ، وتركنا البحث عن أسبابه الدكتور الصالح

، وجدنايا  وجوه ا رتالف السبعة، وتأملنا يف  الناشئة من الطالب والدارسن

 . ، وارتالف قراءات : ارتالف هلجات تدور حول ُمورين الننبالفعل 

، وننر  فينه منا  الوجه السنابع أما ُمور ارتالف اللامجات فجاء حرصًا يف

واحلق أن  : ) حن يقول [ من مباحث علوم القرخن 773ص ]رخه الدكتور الصالح 

، ألنه يربز  احلكمة الكنرب  منن ىلننزال  يذا الوجه األرري أيم األوجه السبعة

 . ( أين القرخن عىل سبعة أحرف

ثاين وأما ُمور ارتالف القراءات فنجده وايحًا يف الوجه األول وال

 . ىل  كل ارتالف يؤدي ىل  تغري املعنى وحتفظ، لكننا ننظر بحذر  والثالث

                                                 

()- وما بعديا من كتاب ) مباحث يف علوم القرخن ( ، مع اإلشارة ىل  أن يذه الوجوه  721انظر ص

مام الزركيش يف الربيان ، وىلن  اررتننا كتناب السبعة وردت عند اإلمام السيوطي يف اإلتقان وعند اإل

 الدكتور الصالح لتوفره بن أيدي طلبة العلوم اإلسالمية ، كمرجع من مراجع التدريس واملنايج .

 منايج 

 معايد 

 كليات
 جامعات
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. يذه الوجوه   نكتفي معاما باحلذر  يبقى الوجه الرابع واخلامس والسادس

،  عناما املَُدافِعُ بل نرفضاما مجلًة وتفصياًل كائنًا من كان القائل هبا أو  والتحفظ

َعًا ينفذ من ،  ه الطاعنون يف صحة ما بن أيدينا من مصاحفونر  فياما بابًا ُمَْشَ

ا ة حول كتاب َرهبِّ  . والقاصدون ىل  متزيق صفوف األمة امللتفَّ

عن األحرف   ليس لمة أحد جيرؤ عىل التشكيك يف صحة حديث النبي

  ، ررب عث ن بن عفان ، ويو يقرأ يف مسند اإلمام احلافظ الثقة أيب يعىل السبعة

أنزل ىلن القرخن  )):  قال  أذكر اهلل رجاًل سمع النبي ) : يقول عىل املنرب

. فقاموا حتى مل حيصوا فشامدوا  ملا قام (( عىل سبعة أحرف كلاما شاف كاف

.  [ 11ص 7انظر اإلتقان للسيوطي ج ].  : وأنا أشامد معامم . فقال عث ن بذلك

يد تعريف يذه مل ُيْؤَلْر عنه ما يف  ىلن    أحد باملقابل جيرؤ عىل ىلنكار أنه

،  ، ولو أن هلا من األمهية ما يزعمه أيلاما لفعل األحرف السبعة بالتفصيل

 البعُض  رِصُّ ، فل ذا يُ  وىل  لكان ذلك ن حاشاه ن جرحًا يف دوره كرسول ونبي

ًا من الوقوف علياما عَ فْ يف حياته نَ   يف فقاعة صغرية مل جيد النبي ِخ فْ عىل النَّ 

 ؟ اً بالتفصيل حتى تصبح منطاد

، ومل ينزل مكتوبًا مقروءًا ويذه  لقد نزل القرخن الكريم ملفوظًا مسموعاً 

حقيقة لابتة   حتتاج ىل  أكثر من طالب يف املرحلة اإلعدادية املتوسطة 

: يل يسمح اللسان العريب  واملسألة ن يف رأينا ن ليست مسألة.  للربينة علياما

 . ، ىلذ اللسان جيب ىلرضاعه للنص القرخين وليس العكس هبذا ا رتالف أم  



 السنة والسريةالثابت واملتغري  يف  األول : النسخ والقراءات وأسباب النزول اجلزء

 

31 

، ويل سلسلة  واملسألة ليست مسألة يل أجازيا زيد من األئمة أم عمرو

، ىلهنا مسألة لفظ قرخين ُيْقَرُأ عىل وجه غري الذي  اهتا ساملة من اجلرح أم  وَ رُ 

اما % من ا رتالفات التي ذكر من12 ِف ْس نَ لِ  ، ويذا وحده كاف   نزل عليه

،  يف خل عمران 47، و ارتالفًا يف سورة البقرة 51الرازي يف تفسريه الكبري 

،  ، ف ذا عن سورة الفرقان يف األنعام 47، و يف املائدة 75، و يف النساء 34و

 تعا  ريض اهلل املحور الذي دار حوله ررب عمر بن اخلطاب ويشام بن حكيم

 ()؟ لألحرف السبعة   النبي رُ كْ ذِ ، وَ  عنام 

 31( بالصنفحة  . ينن724-544 يبدأ تفسري سورة الفرقان عند النرازي )

( وينتامي عنند  مفاتيح الغيب من املجلد الرابع والعَشين من تفسريه املسمى )

خية من يذه السورة التني يبلنغ  71ارتالفًا يف  25، يذكر لنا فيه  722الصفحة 

 ، 25،  22،  71،  71،  71،  73،  72،  1:  ، يي عىل التنوايل 11جممو  خياهتا 

21  ،41  ،72  ،72  ،71  ،71  ،14  ،15  ،11 . 

من عجيب توافق الصندف أن حينوي ارنتالف القنراءات يف سنورة  ولعلَّ 

. حينث نجند الوجنه األول  الفرقان أغلب الوجوه السنبعة املشنار ىلليامنا خنفناً 

 / َقواما ) 71آلية ( ويف ا وجيعْل  / وجيعُل  ) 72( يف اآلية  ارتالف اإلعراب )

(  ارتالف التنقيط . ونجد الوجه الثاين ) ( َلزاما / لِزاما ) 11( ويف اآلية  ِقواما

                                                 

()- ويشنري أحياننًا ىل  منا  جتدر اإلشارة ىل  أن الرازي يذكر فقط ارتالف القراءات املقبولة عنده ،

 . عني أن ا رتالفات أكثر عددًا مما ذكر، مما ي يعتربه شاذًا أو منكراً 
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( ويف اآلينة  نحَشنيم / حيَشنيم ) 71( ويف اآلية  نأكل / يأكل ) 1يف اآلية 

. ونجد  ( نَشاً  / بَشاً  ) 41( ويف اآلية  يذقه / ، نذقه يقولون / تقولون ) 71

 / النريح ) 41( يف  اآلينة  ارتالف األس ء يف ىلفراديا ومجعاما ث )الوجه الثال

 21( يف اآلينة  ا رتالف بإبدال كلمة بأرر  . ونجد الوجه الرابع ) ( الرياح

ا رنتالف بيشنء يسنري منن  . ونجد الوجه السادس ) ( يا ويلتي / يا ليتني )

فقند  ) 11ويف اآلينة (  يف الغرفنة / الغرفنة ) 15( يف اآلينة  الزيادة والنقصان

بتم بتم ( ويف اآلية نفساما ) فقد كَذبتم / َكذَّ َب الكافرون / فقد كذَّ  . ( فقد َكذَّ

، رش    ىلننا نقبل قراءة لانية للفظ قرخين لبتت صحة س عاما عن النبي

، قراءة   تبديل فياما لأللفاظ حتت ستار  أ  يتغري املعنى املراد قيد أنملة

 . ، و  زيادة فياما أو نقصان يم فياما أو تأرري، و  تقد الرتادف

الصوف ك ) ، فنحن   نقبل ن حتت ستار القول بالرتادف ن قراءة من ينا

   يف قوله تعا :     ( بد ً من املنفوش

    [ 5 : القارعة ] (  فامضوا ءة ). و  نقبل قرا

        : يف قوله تعا     بد ً من

        .. [ 1 : اجلمعة ]  و  نقبل قراءة .

       : يف قوله تعا     ( بد ً من ووّصَّ  )

  .. [ 23 : اإلرساء ] والقضاء  ، وامليضُّ غري السعي ، فالصوف غري العامن ،
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 . غري الوصية

 ( سكرة احلق باملوت ) : والتأرري ن قراءة مك    نقبل ن بحجة جواز التقدي

     : يف قوله تعا        بد ً من

        [   : 71 ] ( فيُقتلون وَيقتلون . و  نقبل قراءة ) 

      : تعا  اهلل يف قول      بد ً من

           

    .. [ 777 : التوبة ]  . ألن للتقديم والتأرري دورًا يف

. وقد أرشنا ىل  يذا يف كتابنا األول  ة واملعاين يعرفه أيل يذا العلملعلم الد 

 . ( ملتغري يف القرخن الكريمالثابت وا )

و  نقبل أيضًا ن بذريعة التوييح والتفصيل ن ىليافَة ألفاظ  كائنًا من كان 

  ( بعد كلمة صاحلة كزيادة كلمة ) . صاحباما ىل  ما لبت يف مصاحف األمة

    يف قوله تعا :   ..        

يف قوله     ( بعد كلمة كان كافراً  ، وىليافة كلمتي ) [ 11 : الكامف ]

، وىليافة كلمة  [ 12 : الكامف ]        .. : تعا 

   ..   يف قوله تعا :     ( بعد كلمة متتابعات )

         ..  [ 714 : البقرة ]  و  نقبل ىلسقا . 

    : من مطلع قوله تعا ( الواو ) ، ك  يف ىلسقا   حرف أو كلمة
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      .. [ 777 : البقرة ] وىلسقا  كلمتي ،      من قوله

  : تعا           [ 3 : الليل ] وىلسقا  كلمة ،    

  ..      : يف قوله تعا     قبل كلمة

    .. [ 733 : البقرة ]  ألن ذلك ُيْوِقُع صاِحبَُه ،

          : حتت طائلة قوله تعا 

              

 . ()[ 41-44 : احلاقة ]

نحن   نقبل تصحيفًا بالتنقيط خيرج باللفظ عن د لته ومعناه ىل  وأرريًا 

    : يف قوله تعا      ( بد ً من ةقرلي كأن نقرأ ) . لفظ خرر

         .. [ 32 : البقرة ]  ونقرأ ،

     : يف قوله تعا        من( بد ً  فمن تعسك )

                                                 

()-  َينِْسُب اإلمام الرازي يف تفسريه الكبري ىل  سعد بن أيب وقاص ( من أم   أنه أياف كلمتي  )

   ..            ..يف قوله تعا  :    بعد كلمة 

،  ، وما ينتج عنه من ُماذير ىلذ نستنكر تقويل اهلل ما مل يقل. ونحن  متابعًا ابن مسعود يف قراءته هلذه اآلية

ُ  عربيان من األقحاح مثل ابن أيب وقاص وابن مسعود  نتعجب كيف ن ىلِْن َصحَّ ما ُنِسَب ىلليام  ن   يفرِّ

،  من جيامل أن الشقيق يو األخ منن أب وأم. ىلذ ليس يف العرب  بن األخ واألرت والشقيق والشقيقة

. و  حاجة ىل  توييح الوايح يف اآلية بعند أن اسنتخدم تعنا   أما األخ فامو األخ من أب أو من أم

 . فياما لفظ األخ واألرت ومل يستخدم لفظ الشقيق والشقيقة
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            .. [ 11 : النساء ] [  ذكريا

 . [ ه ومل ُيَسمِّ القارئريالرازي يف تفس

، والضم  و كرس، فنحول الفتح ىل  يم أ ك    نقبل تصحيفًا باإلعراب

(  َأْنَفِسُكم كأن نقرأ ) . ، خيرج باللفظ عن د لته ومعناه ىل  لفظ خرر ىل  فتح

      : تعا  اهلل يف قول    بد ً من

      .. [ 721 : التوبة ] ( بد ً  املَلَِكن . ونقرأ )

  ..      : تعا  اهلل يف قول    من

    [ 722 : البقرة ]  . فقراءة الفاء مفتوحة يف خية التوبة تنقل

،  ( صيغة التفضيل من النفاسة ( ىل  األنَفس ) مجع نفوس املعنى من األنفس )

ُل  قراءة الالم مكسورة يف خية البقرةو  ياروت وماروت من مالئكةُكالًّ من ، حتوِّ

 . ىل  ملوك

، ىلن  يو تصحيف حصل بعد  ىلن يذا النو  من ا رتالف يف القراءات

التدوين حن َقلَّ األرذ بالس   وبدأ القرخن يتحول من ملفوظ مسمو  ىل  

 .  مكتوب مقروء

ا أن التصحيف الذي لبس بعد التدوين لوب ولعلَّ املتأمل يالحظ معن

( يف الفكر  القتال معاما ) َل وَّ القراءات كان من أحد أيم األسباب التي حَت 

ىلذ يناك  . ( لتْ قَ  العريب عمومًا ويف الفقه اإلسالمي وأدبياته رصوصًا ىل  )
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يف رسم ما بن أيدينا من مصاحف يف ، ما زلنا نرايا  كتبنلفظ و  تُ ألف تُ 

عالمة تشبه  عَ ْي اطون وَ . اعتاد اخلطَّ  ، أولئك ، يؤ ء : يذا ت مثلكل 

. ولو  ، وفو  الالم يف أولئك  لة علياما فو  اهلاء يف يذا ويؤ ءاخلنجر للدِّ 

(  يذا ( بد ً من ) ياذا أهنم كتبويا ك  ُتْلَفُظ للزم أن نر  يف املصاحف كلمة )

. يقول  ( أولئك ( بد ً من ) أو ئك ) ، و ( يؤ ء ( بد ً من ) ياؤ ء و )

  ..        : تعا  يف كتابه العزيز

          [ 712 : البقرة ]  لكن .

  سموااخلطاطن حن ر      و        و        َوا فَ ْر أ

فجاء من  . فياما وويعوا فو  القاف رنجرًا يف الكل ت الثالث املشاركةِ  َف لِ أَ 

، لم جاء من اعترب يذا اإلسقا  قراءة  أسقط لفظًا يذه األلف الساقطة كتابة

 من انحراف   ل  تْ ي ىلليه حتويل القتال ىل  قَ عابئ  ب  يؤد ، غريَ  ()مشامورة متواترة

                                                 

()- ( ينن757-12 يي قراءة محزة بن حبيب التيمي الكويف املعروف بأيب ع رة الزيات . )  أرنذيا ،

بنن ا، وعن جعفر  عن األعمه ومحران بن أعن وابن ىلسحق ويؤ ء يقرؤون بقراءة عبد اهلل بن مسعود

َم اهلل وجامنه  . وأرنذيا عننه  ُممد الصاد  وعبد الرمحن ابن أيب ليىل ويذان يقرخن بقراءة اإلمام عيل َكنرَّ

انظر  الثوري وىلبراييم بن أديم وغرييم ] ( وسفيان . ين712-772 أبو احلسن عيل بن محزة الكسائي )

. أما عن محنزة  [ طبقات القراء  بن اجلزري ومعجم األدباء لياقوت احلموي والوايف بالوفيات للصفدي

ابن حبيب فنكتفي ب  أورده الصفدي يف الوايف قال : وقد كره قراءة محزة اإلمام أمحد ابن حنبل وابن ىلدرينس 

د واإلمالة والسكت عىل الساكن قبل اهلمز وغنري ذلنك ، حتنى أن بعضنامم رأ  األودي ومجاعة ، لفر  امل

 . . أين . وقد استقرَّ احلال وانعقد اإلمجا  عىل لبوت قراءته، رواه مسلم واألربعة ىلعادة الصالة ويذا غلو
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 . للعدوان يف املعنى وترسيخ  

، ولنعطي  ، ليتضح ما نقصده من جامة أو  و  ُبدَّ ينا من مزيد من التفصيل

. فاملسألة  د من جامة لانيةعد به عن التنظري املجرَّ تيذا املويو  ُبْعَدًا تطبيقيًا يب

   ..  : من سورة البقرة 711ة تبدأ مع قوله تعا  يف رامتة اآلي

         لم يميض سبحانه ليقول :           

                                     

                            

                                                                                                                     

:  : قال أبو العباس ، قال 715ص 73، ج وأما عن الكسائي فنكتفي ب  أورده ياقوت يف معجمه

،  ، و  حد أن املفتوحة : مات الكسائي ويو   حيسن حد نعم وبئس : قال الفراء ي سلمة قالحدلن

: أشفقت  : قد سألته عن ذلك فقال ؟ فقال : فكيف مل يناظره يف ذلك . فقلت لسلمة و  حد احلكاية

وي عن نقاًل عن أيب الطيب اللغ 712. وعىل ص . أين أن أحادله فيقول يفَّ كلمة تسقطني فأمسكت

، وعلمه  : ولو  أن الكسائي دنا من اخللفاء فرفعوا ذكره مل يكن شيئاً  كتاب مراتب النحوين قال

 . . أين خمتلط بال حجج و  علل

: كان أعلم الناس  : وصف ابُن األعرايب الكسائيَّ فقال نقالً عن جمالس لعلب قال 717وعىل ص

 . . أين كان يَشب الَشاب ويأيت الغل ن ، ألنه ، يريد ىلتيان ما ُيْكَره عىل ريق  فيه

ومع ذلك كله نجد للشيخ عبد اخلالق عمر ن أحد املسامهن يف مراجعة وحتقيق معجم األدباء ليناقوت 

يقول فياما : كل ما ُيْرَو  من يذا ال ب عن الكسائي   أرالنه ىل   1ج 711احلموي ن حاشية عىل ص

= اخللفاء به  حيل أن يكون من يذا الصنف املمقوت ،  سي  لقةمويوعًا ، فإن عظيً  كامذا يبعد بل يست

. ىلذ    . ويذا عندنا موقف فكنري عجينب . أين يف تأديب وتعليم أبنائامم وكونه من القراء السبعة= 

، و  جيوز لنا لانيًا التشنكيك دون  جيوز لنا أو ً أن نحتكم ىل  الظن واعتبار كل ما   يعجبنا مويوعاً 

 . ، وىل  فلن نجد بعده رربًا أو ألرًا نطمئن ىلليه أربار وردت يف أمامات كتب الرتاث بينة يف
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 . [ 712-712:  البقرة  ]

  : يو األوامر يف مخسنة مواينعاألربع ، ىلن أول ما نقف عنده يف اآليات 

      ..      ..       ..     ..         ،  والننننوايي 

   يف مويعن        ..       . 

وىلن لاين ما نقف عنده يو يذه الواو التي تربط األوامر والنوايي يف 

   ..   : قبلاما 711، بقوله تعا  يف اآلية  712-712اآليات الثالث 

 ،  ، أو واو حال و  هيمنا كثريًا ن من الناحية القواعدية ن أن تكون واو عطف

ما هيمنا ن من الناحية الد لية ن ربط القتل والقتال واإلرراج .  أو واو استئناف

د عىل عدم البدء بالقتال واعتبار ذلك ي، والتأك من الديار بتقو  اهلل من جامة

 . عدوانًا   حيب اهلل أصحاَبه من جامة أرر 

، ويي   ..       .. : وىلن خرر ما نقف عنده يو عبارة

، كأهنا جواب متسائل  مجلة اعرتايية يف سيا  احلديث عن اإلرراج من الديار

يف       .. : يستكرب أن يأمر تعا  بالقتل يف قوله

  ..           .. : يوء قوله تعا 

فجاءت يذه اجلملة ا عرتايية لتبن أن الظلم واإلرراج من  ، [ 757 : األنعام ]
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ض للعقيدة أشدُّ من القتل  . الديار والتعرُّ

، ىلن نحن أسقطنا الواو  يل حيصل تغيري يف معنى اآليات : والسؤال اآلن

  ؟ لم أسقطنا ألف املشاركة من 717،  712من مطلع اآليتن      .. 

       ..      يقتلوكم .. تقتلويم ، فتحولت ىل  ) 712يف اآلية .. 

؟ معتربين ذلك كله وجامًا من وجوه األحرف السبعة التي أجازيا  ( قتلوكم

، حيصل تغيري كبري يف  : نعم ؟ واجلواب هوأشار ىللياما يف حديث  النبي

 . ، يفتح الباب لتغيري أكرب مويعن

ك  فعل الشيخ عز الدين احلايك يف  »فحذف الواو  ، املويع األولأما 

،  717،  712، اآليات  43ترمجته ملعاين القرخن الكريم ىل  اإلنكليزية ص

ما أرشنا ىلليه من ترابط   يتحقق ىل  بوجود يمزِّ   « من سورة البقرة 713

لقتل والقتال من ، وبن ا ، فيقطع الصلة بن القتال وتقو  اهلل من جامة الواو

 . جامة لانية

ل القتنال ىل  قَ  ، أما املويع الثاين  منن جامنة  ل  ْتنفحذف ألف املشاركة حينوِّ

    ..         : وجيعل قوله تعنا ،  أو 

خينة  . ويتعارض عموديًا منع حشوًا   معنى له من جامة لانية [ 712 : البقرة ]

، منن  اهلل ىل  باحلق مَ رَّ ، وما فياما من هني عن قتل النفس التي َح  757األنعام 

   . جامة لالثة
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ُد له التغيريان املذكوران خنفاً  ، فامو ما  أما التغيري األكرب واألرطر الذي ُيَمامِّ

(  فقه السرية قرره الدكتور ُممد سعيد البوطي بن املال رمضان يف كتابه )

فيقول عن مرحلتاما   الدعوة اإلسالمية يف حياة النبي لمن مراح ، 13ص

،  الدعوة جامرًا مع قتال كل من امتنع عن الدرول يف اإلسالم .. : ) الرابعة

ويذه املرحلة يي التي استقرَّ علياما أمر الَشيعة اإلسالمية وقام علياما حكم 

:  قولحيث ي 17. ويو ما أفتى به س حته عىل ص ( أين اجلاماد يف اإلسالم

  جيوز القعود عن جاماد الكافرين يف عقر دوريم ىلذا ما توفرت وسائل  )

حيث  717. ويو أرريًا تعريف س حته للجاماد عىل ص ( أين ذلك وأسبابه

ىلن منا  اجلاماد احلاجة ىل  ىلقامة املجتمع اإلسالمي بكل ما يتطلبه  : ) يقول

 . كونه يجومًا أو دفاعاً ، و  عربة بعد ذلك ب من النظم واملبادئ اإلسالمية

،  ، كدفا  املسلم عن ماله أو عرينه أو أرينه أو حياتنه فالقتال الدفاعي

،  نو  خرر من القتال   عالقة له باجلاماد املصطلح عليه يف الفقنه اإلسنالمي

 (). ( أين .. ويو ما يسمى بقتال الصائل

                                                 

()- ( الثابت واملتغري يف القرخن الكريم يف كتابنا األول )  استعرينا كيف حتول الثابنت ىل  متغنري ،

ح ، ورشحنا موقف س حة الدكتور البوطي ن كمثال من بن أمثلة أرنر  ن منن اإلصنال عند بعضامم

   :  ..        ..الديني الوارد رصاحًة يف قوله تعا  عىل لسان يود 

،  (( احلديث .. ىلن اهلل يبعث عىل رأس )):  ، ومن التجديد الوارد رصاحة عند النبي  [ 11 : يود ]

، وكيف  ا أن نبن بعض الثوابت يف السنة النبوية. وسنحاول يف كتابنا يذ ومن ا جتاماد بمعناه الفقامي

فقنه  ، من بيناما كتناب ) ، مع ما وفقنا ىلليه سبحانه من أمثلة وشوايد حتولت ىل  متغريات عند البعض

 . ، وكتب أرر  ( للدكتور البوطي السرية
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اسيًا من   شك يف أن  رتالف القراءات ن الذي أصبح اليوم فرعًا أس

فرو  العلوم القرخنية يف مجيع معايد وكليات الَشيعة اإلسالمية ن دورًا يامًا 

، ويف حتول  يف التشكيك بصحة النص القرخين ك  يو بن أيدينا من جامة

، فحن نقرر استنادًا ىل  ما  اإلسالم ىل  دين سيف وعنف من جامة لانية

يف اإلسالم جاء يجومًا أو يقرره علم القراءات أن   عربة بكون اجلاماد 

، ىلن  نتبنى دون أن نشعر منطلقًا ميكافيليًا رطريًا يؤمن بأن الغاية تربر  دفاعاً 

  : ، وُنْسِقُط دون أن نقصد لابتًا قرخنيًا يتجسد يف قوله تعا  الواسطة   

        [ 721 : األنبياء ] . عل من ارتالف وحن نج

، ىلن  ننسى  القراءات علً  نحتاج لتحصيله ىل  دراسات عليا وشامادات جامعية

 ، ويو التيسري عىل الناس املقصد النبوي الثابت من جتويز يذا ا رتالف

وتساميل تالوة القرخن حسب هلجاهتم وما اعتادته ألسنتامم يمن رش  

يقول الدكتور  . ود لتاماأسايس لابت يو أ  يمس ا رتالف معنى األلفاظ 

وقد  ) : 47-42( وعىل الصفحة  تاريخ القرخن عبد الصبور شاين يف كتابه )

استقرَّ أمر النص الكريم يف زماننا عىل يذا ا لتزام بقراءة حفص عن عاصم 

، ويي التي صدرت هبا تقريبًا كل طبعات املصحف يف مجيع  القارئ الكويف

، ويي شائعة  ة التي صدرت بقراءة ورش عن نافع، ما عدا الطبع أنحاء العامل

، وقد تكون يناك طبعة للمصحف عىل قراءة الدوري عن  يف الش ل األفريقي

 :  . لم يقول أيب عمر يف السودان

 منايج  

 معايد 

 كليات
  جامعات
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،  ىلننا لنر  أن مصلحة املسلمن أن يقرؤوا القرخن بطريقة أدائية واحدة

و   ، دي ىل  أي رري، التي   تؤ وأن تنتامي حالة يذا ا رتالف الشكيل

، وقد حاول بعض  ات الكتاب الكريمع، اللامم ىل  تعدد طب حتمل أيَّ معنى

، وكأهنا تعدد يف نسخ  املغرين أن يثريوا الشكوك حول تعدد القراءات

، وكأن اعت د مصحف واحد يو ىلمهال لبقية املصاحف التي يتويم  القرخن

بصاحبه من باب اخلروج من ، ويو كالم يقرتب  يؤ ء املغريون وجوديا

، ولذلك نر  أن التئام شمل املسلمن  ، ىلذا كان يدعي اإلسالم حظرية الدين

حول املصحف املنتَش بقراءة حفص عن عاصم يو قطع لدابر يذه الفتنة التي 

، فقد صار الدين لد  الكثريين  يروج هلا بعض العل نين يف حرهبم لإلسالم

 . ( أين م أمثال يذه الشباماترقيقًا   يثبت أصحابه أما

 

 أسباب النزول -

( الطبعة األو   تاريخ القرخن يقول الدكتور عبد الصبور شاين يف كتابه )

ار  :  ( 32-32 وعىل الصفحة ) 2225 أيَّ

وأسباب النزول يي املناسبات الزمانية واملكانية والشخصنية واجل عينة  )

 . كم فياما استشكل عىل اجل عة املؤمنة، بيانًا حل التي نزلت فياما خيات معينة

، وأظامريا  ومن البدهيي أن يكون يف القرخن خيات نزلت دون سبب

،   تتعلق بسبب ىل   ( فامي استامالل للوحي العلق من سورة )اآليات األو  
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، غري أن ما ذكرناه يف  الرسالة عىل الرسول  ، ويو تنزيل بالسبب العام

ن يف ذلك ِحَكَ ً وأحكامًا ترتبط بمناسبات تنجيم الوحي يدلنا عىل أ

ىلن العربة دائً   ):  : وقد تقررت قاعدة أصولية تقول لم يقول .. النزول

وجيه تومع ذلك يبقى للسبب أمهيته يف  ( بعموم اللفظ   بخصوص السبب

 : . ولنأرذ عىل ذلك بعض األمثلة صهييذا العموم وتشخ

   : قرأ مروان بن احلكم قوله تعا        

                                  

     [ 711 : خل عمران ] ، لئن كان كل امرئ فرح ب  أتى : ) فقال  ،

باً وأحبَّ أن حُيْ  :   ( قال ابن عباس َبن أمجعون، َلنَُعذَّ  َمَد ب  مل يفعل ُمَعذَّ

،  عن يشء فكتموه ىلياه ىلن يذه اآلية يف أيل الكتاب حن سأهلم النبي  )

(  ، واستحمدوا بذلك ىلليه ، وأروه أهنم أرربوه ب  سأهلم عنه وأرربوه بغريه

 . [ رواه الشيخان ]

،  رفنع بعنض احلنرج عنن بعنض املنؤمنن، وت فامذه مناسبة تفسري النص

 ولكن رصوصية يذه املناسبة   تفرض نفساما عىل من يتصد  لفامم الننص

، فال شك أن لآلية توجيامًا لكنل  أو استخدامه يف املواقف األرالقية املختلفة

، فكنل يشء  ، وأ  يفنرح بن  أدَّ  منن العمنل مؤمن أ  يستكثر قليل عمله

، ويذا كذلك توجينه ىل  أ  نطلنب احلمند   عبادهقليل يف جنب نعم اهلل عىل
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 . أين . من الناس دون أن نكون جديرين به

 : لم يأيت الدكتور عبد الصبور شاين بأمثلة أرر  لم يقول

، يتجاوزيا النص ىل  عموم يعالج  وأكثر مناسبات النزول عىل يذا النحو )

،  يخ الننص، بحينث يصنبح السنبب جانبنًا منن تنار حا ت أرر  متجددة

 .(  به يف بيان املراد أصالً  ُيسرتشد

ومع ذلك  ... ، ، دون أن يتجاوزه وقد يقترص النص يف د لته عىل سببه

 األرالقية، ولو من اجلامة  النص ذات د لة عىل يشء من العموم  تبقى فحو

 [ 73 : احلجرات ]   ..       :الكريم  ك  يقول القرخن

،  ، الدال عىل جامة التنافس يف التقو  فالتفضيل ينا ينرصف ىل  العموم

 .  . أين وليس املراد به شخصًا معيناً 

 

ل ىل  بداية ما بدأنا به  عنعود بعد يذا ا ستطراد والتفري ،  يف املقدمةاملطوَّ

سبيًا من الكالم من أن الكالم حول الثابت واملتغري يف القرخن الكريم أسامل ن

حول الثابت واملتغري يف السنة النبوية لعدد من العوامل التي تتميز هبا السنة 

 : ، مناما النبوية عن القرخن

 ( السرية النبوية التي ترصد ما فعله النبي  ) تعدد رواة السنة الفعلية -7

كتب احلديث بمسانيديا وموطآهتا وصحاحاما ومستدركاهتا  والسنة القولية )

 . ( وسنناما والكتب الشارحة هلذا كله
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يمن  وارتالف املذايب،  في  بيناما من جامة ارتالف الطوائف -2

 . ، حول معايري جرح أو تعديل يؤ ء الرواة الطائفة الواحدة من جامة أرر 

، الذي لو ه  ، وجتويز رواية احلديث باملعنى ترك التشدد يف الس   -3

: ىلن قلت أنني أحدلكم ب   ول سفيان الثوري. يق هللك أيل احلديث ورواته

 . ، ىلن  يو املعنى سمعت فقد كذبت

ما مل يقل لفظًا  ، وتقويل النبي  الويع والتزوير يف احلديث النبوي -4

، وعىل يد  ، عىل يد غري املسلمن من موتوري اليامود والنصار  ومعنى

ال  ببعض املسلمن أنفسامم من غالة الطوائف ومتطريف املذاي  .واجلامَّ

، ىل  أكثر من  الَشيف هوتدوين حديث تطاول الزمن بن وفاة النبي  -5

 . قرن كامل

ى بالرتادف -7 ، الذي لو ه ملا أمكن رواية  ك  نعرفه اليوم و دة ما ُيَسمَّ

 . احلديث باملعنى

، وجتويز ا تكاء علياما يف جمال  التسايل يف رواية األحاديث الضعيفة -1

 . ب والرتييب والوعظ والدعوةالرتغي

،  عىل غري ما ينبغي التوسع واملغا ة يف توظيف احلديث النبوي -1

 . ة ومذيبيةيلتحقيق أيداف سلطوية ومآرب فردية وفئوية وطائف

 حسن / يعيف / صحيح ) غلبة املعنى ا صطالحي عىل تسميات أقسام احلديث -1
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الحية   صحة لغوية ( فالصحة يف احلديث الصحيح صحة اصط غريب /

 : ( رشح اهلداية . يقول اإلمام ك ل الدين ابن اهل م يف ) مطلقة

، لم ما انفرد به  أصحُّ األحاديث ما يف الصحيحن : ) قول من قال

. ىلذ األصحية  ( حتكم   جيوز التقليد فيه ، لم ما انفرد به مسلم البخاري

. وروي أن اإلمام  . أين عترباياليست ىل   شت ل رواهت  عىل الَشو  التي ا

فأنكر عليه  ()مسلم حن ويع صحيحه عريه عىل أيب زرعة الرازي احلافظ

، فإذا  : سميته الصحيح فجعلت سلً  أليل البد  وغرييم يذه التسمية وقال

 . . أين : يذا ليس يف صحيح مسلم رو  املخالف حديثًا قالوا

، وما  عناما من نقا  فرعية أرر  ، وما يتفر  يذه النقا  التسع وغرييا

ينتج عن يذه وتلك من ىلشكاليات، جتعل الكالم عن الثابت واملتغري يف 

، نكتفي يف  السنة النبوية أصعب وأكثر ىللارة للحساسيات الطائفية واملذيبية

 . بياهنا بمثال واحد حتاشيًا لإلطالة

إلسناد : صحة ا فمسألة الصحة يف النقطة التاسعة تتفر  ىل  فرعن

،  ، وقف عل ء احلديث عندمها عىل السواء باجلرح والتعديل وصحة املتن

، مما  رغم ميل بعضامم ىل  أن لبوت صحة السند كاف  لثبوت صحة املتن

                                                 

()- لنرازي ، وقال عنه أبو بكر ُممد بنن عمنر ا ( ألف حديث 122حفظ  : ) قال عنه اإلمام أمحد

. ويبدو أن مسلً  كان جُيِلُّنُه  ( ألفًا يف التفسري 742، و ألف حديث 122كان أبو زرعة حيفظ  احلافظ )

 . بدليل أنه عرض عليه صحيحه
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تويم معه كثريون أن عل ء احلديث   ُيَباُلوَن بصحة املتن ىلذا لبتت صحة 

   : قوله تعا . فامايو البيامقي يروي عن ابن عباس يف تفسري  اإلسناد

                 .. [  72 : الطال ]  :قوله ،

يف كل أرض نبي كنبيكم وخدم كآدمكم ونوح كنوحكم  أي سبع أرين )

. ويايو السيوطي  : يو شاذ باملرة ( قال البيامقي .. وىلبراييم كإبراييمكم

، فإنه   يلزم من صحة اإلسناد  من البيامقي يف غاية احلسن: يذا  يعلق قائالً 

،  حت ل صحة اإلسناد مع أن يف املتن شذوذًا أو علًة متنع  صحة املتن

والكالم يف يذه النقطة يطول ويطول ، وسنأيت عليه يف كتابنا  . . أين صحته

 .تعا  الثالث ) الثابت واملتغريِّ يف الفقه والرتاث ( ىلن شاء اهلل 
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٥٧ 

  .. لحقامل 

 خطبة اجلمعة بعنوان : ( إعجـاز القرآن )
 م.١٩٩٤/آذار/١١هـ. املوافق ١٤١٤/رمضان/٢٩وذلك يف 

 .حي املهاجريـــن – عرب تلفزيون وإذاعة دمشق من جامع املرابط
 

ــاىل ــال تع    ..           : ق

 . ] ٨٢ : النساء [

وجم مْ دينٌ من األديان البرشية مثلَ ما هُ اجَ  ، سواء باالفرتاءات اإلسالم الذي مل هيُ

، وذلك يف املايض  ، أو االختالفات التي ال أساس هلا من الصحة الكاذبة

، بل ثابر عىل  ، مل يتأثر أمام هذا األمر ، ومنذ أكثر من أربعة عرش قرناً  واحلارض

، وقد فشلت اجلهود  ، وما زال ينترش بخطى ثابتة قوية الشعوبانتشاره بني 

إنَّ اإلسالم هو  : ( اهلائلة املبذولة لوقف انتشاره حتى قال أحد املسترشقني معرتفاً 

 . ) الدين الزاحف

؟ ما هو  : ما هو رس بقاء اإلسالم حيوياً قوياً حتى اآلن اإلنسانقد يتساءل 

  ، هو القرآن نفسه يف إعجاز القرآن؟ إنَّ السبب الرئييس  رس قوته ، وقد حتدَّ

،  اهللا سبحانه يف القرآن العرب والبرش عامة أن يأتوا بسورة واحدة شبيهة بآياته

          فام استطاع أحدٌ أن يأيت بمثله
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 . ] ٢٣ : البقرة [

واألمر الذي يفاجئهم هو أن القرآن يتحدث عن أمور علمية مل تُكتشف إال 

بعد  -، تبنيَّ  ، وعن أمور تارخيية قديمة التاسع عرش والعرشينيف القرنني 

، يقول  ملا جاء يف القرآن الكريم أهنا مطابقة -االكتشافات األثرية احلديثة 

: لقد  ) التوارة واإلنجيل والقرآن والعلم ) يف كتابه ( موريس بوكاي الدكتور (

، ألين مل  أدهشني يف البداية هذه الصورة العلمية اخلاصة بالقرآن إىل حد بعيد

يف نص مكتوب منذ أكثر  -، أن يُكتشف  ، أنه يمكن حتى هذا الزمن أكن أظن

 ، املتصلة بموضوعات شديدة التنوع تاليقينيَّاعددٌ من  -قرناً  ثة عرشمن ثال

 . وهي متفقة متاماً مع املعارف العلمية احلديثة

، كتابة  ، فكيف أمكنه يف القرن السابع امليالدي كاتب القرآن برشاً  إذا كان

قٌ مع املعارف العلمية احلديثة تَّفِ ثبُتُ أنه اليوم مُ  ؟ ما يَ

أنه وصلنا دون أن  -دون أي شك  -، فإن القرآن قد ثبت  ومن جهة أخر

هُ يد التغيري وال بحرف واحد َسَّ ، وقد ثبتت هذه األصالة عن طريق إعجاز  متَ

 . القرآن من جوانب عدة

، موضوعٌ مذهلٌ حقاً، بدأت دراسته منذ  ومعجزة األرقام يف القرآن الكريم

، ما كان  ، والعقول اإللكرتونية، ولوال األجهزة اإلحصائية عقدين من الزمن

 . هذا اإلنجاز شامالً يف إظهار هذا اإلعجاز
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س عىل أرقام ، واألرقام تتحدث وتتكلم عن نفسها  هذا اإلعجاز مؤسَّ

،  ، وهي تثبت إثباتاً ال ريب فيه، أن هذا القرآن بال شك هو من عند اهللا بنفسها

ِلُّ  ، أو زيادهتام ألن نقص أي حرف أو كلمة بالنظام احلسايب  واإلعجاز  ، خيُ

لِّه للقرآن    ..       : ، قال تعاىل العددي كُ

   ] ويظهر هذا اإلعجاز يف بعض الكلامت  . ] ٨٢ : النساء

لفاظ املرتابطة ، منها جمموعة عددية تتساو فيها األ الواردة يف القرآن الكريم

 : ، ومثاهلا ، أو املتضادة واملتناقضة
 ) مرة١٤٥كلمة (احلياة) تكررت (

 
 ) مرة١٤٥وكلمة (املوت) تكررت (

 ) مرة١٦٧كلمة (الصاحلات) تكررت ( 
 

 ) مرة١٦٧وكلمة (السيئات) تكررت (
 ) مرة١١٥كلمة ( الدنيا ) تكررت ( 

 
 ) مرة١١٥وكلمة (اآلخرة) تكررت (

 ) مرة٨٨نهار) تكررت (كلمة (ال 
 

 ) مرة٨٨وكلمة (الليل) تكررت (
 ) مرة٨٨كلمة (املالئكة) تكررت ( 

 
 ) مرة٨٨وكلمة (الشياطني) تكررت (

 ) مرة١٠٢كلمة (الشدة) تكررت ( 
 

 ) مرة١٠٢وكلمة (الصرب) تكررت (
 ) مرة٧٥كلمة (املصيبة) تكررت ( 

 
 ) مرة٧٥وكلمة (الشكر) تكررت (

 ) مرة١١تكررت (كلمة (إبليس)  
 

 ) مرة١١وكلمة (االستعاذة باهللا) تكررت (
، والتي يظهر فيها  تلك هي بعض األلفاظ املرتابطة واملتناقضة أو املتضادة 

 : وأما مثال األلفاظ التي يظهر فيها التوازن فمثاهلا . التساوي العددي

ار) تكررت (  ) مرات٣كلمة (الفجَّ

 

 

 ) مرات٦بينام كلمة (األبرار) تكررت (

 ) مرة١٢كلمة (العرس) تكررت ( 

 

 ) مرة٣٦بينام كلمة (اليرس) تكررت (

 ) مرة٣٣٢كلمة (قالوا) تكررت (  

 

) تكررت (  ) مرة٣٣٢بينام كلمة (قُلْ

 ) مرة١٢كلمة (الشهر) تكررت ( 

 

 ) مرة٣٦٥بينام كلمة (اليوم) تكررت (
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، وقد اخرتنا  ألفاظ القرآنإنَّ الدراسة السابقة شملت فقط مائتني تقريباً من 

، فكيف لو  ) السبعني ألفاً  ، مع العلم أن ألفاظ القرآن تزيد عىل ( بعضها

عَتْ كل ألفاظه موضع الدراسة العددية ضِ عَتْ حروفه  وُ ضِ ؟ بل كيف لو وُ

 ؟ التي تبلغ بضع مئات من آالف احلروف

من جهة أخر : 

  . )حروف  ستة ) لوجدناها ( الدنيا لو تدبرنا عدد حروف لفظ (

 ).حروف  ستة ) لوجدناها ( احلياة ولو تدبرنا عدد حروف لفظ (

 . : السموات وما فيها واألرض وما عليها ) هي الدنيا واحلياة وعنارص (

ست  ، أي يف ( ) ستة أيام وقد قرر القرآن الكريم أن اهللا قد خلقها يف (

          : ، قال تعاىل ) مراحل

   .. ] ٤ : السجدة [ . 

، ويقرر  ) سبعة أحرف ) لوجدناه يتكون من ( اإلنسان ولو تدبرنا لفظ (

  : ، قال تعاىل القرآن الكريم أن اهللا قد خلق اإلنسان يف (سبع مراحل)

               

            

              

 . ] ١٤-١٢: املؤمنون [
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لُّ لفظٍ منهام يتكون من  ) احلياة ) و( الدنيا : بأن ( إىل القول صُ لُ خُ ونَ  ، كُ

لِ  ستة حروف (  .  ) ست مراحل ا يف (تَ قَ ) خُ

لِقَ يف ( ) حروفه سبعة ) الذي ( اإلنسان وأما لفظ (  . ) سبع مراحل ، خُ

، وهي أول سور القرآن تتكون من  ) فاحتة الكتاب أن ( ونجد أيضاً 

)  الناس ، وأن آخر سور القرآن هي سورة ( ، بام فيها البسملة ) سبع آيات (

)  اإلنجيل ) و( التوراة ) و( القرآن ، ولفظ ( ) أيضاً  سبع آيات تتكون من (

لٌّ منها يتكون من (  . ) سبعة أحرف كُ

دية وموازنة حسابية إىل أن هذه الرساالت : هل هذه إشارة عد والسؤال

 ؟ ؟ وشتى أحواله ؟ ملختلف مراحله والكتب إنام نزلت لإلنسان

سبعة  ) يتكون من ( الشيطان ، وعىل النقيض نجد لفظ ( ويف املواجهة

، يف كل مرة ويف خمتلف  ، فهل هذا تأكيد لعداوة الشيطان لإلنسان ) أحرف

اماً وكامالً عن اهلداية التي أنزهلا اهللا وأنه حياول أن يصده مت ؟ مراحله

 ؟ ، كاملة وشاملة عىل مرِّ الدهور لإلنسان

،  ، واملتناقضة فامذا يمكن أن يقال عن هذا التساوي يف األلفاظ املرتابطة

 ؟ أو املتضادة وعن ذلك التوازن يف القرآن الكريم

               : قال تعاىل

 . ] ١ : هود [
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             : وقال تعاىل

               

        ] ٥٩ : األنعام [ . 

وصدق اهللا  القرآن هد للناس وبينات من اهلد والفرقان إن حقاً 

، ما بقيت السموات  القرآن الكريم هو املعجزة اخلالدة الباقيةو ،العظيم 

،  ، وكلامته ، وال تتبدل أحرفه ، ال تتغري معامله بتغريُّ األزمان واألرض

 . ، بتبدل العصور وأحكامه

 . ، هو أصل العلوم واملعارف وأساسها اهَ امُ وَ هو دستور احلياة وقِ 

           احلكيم العزيز حفظه بنفسهىلَّ وَ تَ 

 .  ] ٩ : احلجر [

، تنزيل من  ، وال من خلفه ديههو الكتاب الذي ال يأتيه الباطل من بني ي

اع الدنيا واآلخرة . هو إمام املسلمني حكيم محيد ، وختام ما أنزل اهللا  ، فيه مجِ

 . عىل رسله

ت عقيدة اإلنسان يف خالقه دَتْ عالقة العبد بربه به استقرَّ دِّ ، كام  ، وفيه حُ

، لعالقة اإلنسان بأخيه  ، واملبادئ الكرب رسمت فيه اخلطوط العامة

تْ فيه املعامل للحياة اإلنسانية الكريمة اإلنسان حَ ضِّ  . ، واملجتمع الفاضل ، ووُ

، وجهد األنبياء والرسل إلقراره فوق  وهو الذي جهد العقل اإلنساين
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لَتْ فيه  ، وهو تراث اإلنسانية ، هو تراث اإلسالم هذه املعمورة جِّ ، سُ

دفتيه كل مبادئ  ، حو بني ، ورصاعها يف سريها نحو الكامل حركاهتا

اةً من كل ما أدخل عليها الناس ، أو  ، مدفوعني برواسبهم األديان ، مصفَّ

، التي ال تتسق مع مصالح العامل  بنقصهم وحرصهم عىل مصاحلهم الذاتية

 . ، خلقها اهللا من فرد واحد ، كوحدة كرب اإلنساين

   

 مالحظة : 

كأمثلة يف هذا امللحق تشمل  جيدر التنويه إىل أن أعداد األلفاظ الواردة

اشتقاقات اللفظ فعالً واسامً ، مفرداً ومجعاً كافةً . فلفظ االستعاذة مثالً ، 

 يشمل لفظ ( أعوذ ) ولفظ ( فاستعذ ) ، وهكذا األلفاظ األخر الباقية .
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 الفهرس اإلمجايل

 للجزء األول

 
 

 ١٤ - ٠٩ مقدمة . -
 ٢٧ - ١٥ النسخ . -
 ٤٧ - ٢٧ القراءات . -
 ٥٢ - ٤٨ أسباب النزول . -
 ٦١ - ٥٥ امللحق . -
 ٧٠ - ٦٣ فهرس املوضوعات . -
 

;
 



  - السريةو السنةالثابت واملتغري  يف  األولاجلزء فهرس املوضوعات : 

 

٦٧ 

 التفصييلفهرس ال
 

الصفات التي متيز القرآن الكريم وجتعل منه ثابتاً ، أوهلا أنه بمحكمه  -
 ومتشاهبه كالم رب العاملني .

٩ 

الدعاء من ثوابت الصالة ، إال أن نصه قد يتغري بتغري حاجات املصيل ،  -
 وبتغاير املصلني .

١١ 

 ١٢ القرآين . القول بالنسخ بأنواعه الثالثة يطعن يف ثبات النص  -
اختالف القراءات ليس دليالً عىل التغري يف النص القرآين بقدر ما هو  -

 دليل عىل تعدد صور فهمه . 
١٣ 

يف جلان مجع القرآن ونسخه ، وتغاير بعض  عدم اشرتاك اإلمام عيل  -
األلفاظ بني مصحف وآخر ، حسبام أشار إليه ابن أيب داود السجستاين 

 لنص .ال يطعن يف ثبات ا

١٤ 

 ١٧ مسألة ما نسخ رسمه وحكمه .  -

بلة األوىل ، هل نسخها قوله تعاىل  -  ١٨ ؟ ١٤٤البقرة       القِ

كان يصيل أمام الكعبة قبل اإلرساء ونزول  من ثوابت السرية أنه  -
 التكليف بالصالة . 

١٩ 

ي أنس بن مال - ربَ عند  وعبد اهللا بن مسعود  ك نظرة يف خَ
 هبة اهللا بن سالمة يف كتاب ( الناسخ واملنسوخ ) . 

٢٠ 

خرب ابن مسعود دعوة إىل التصديق باخلرافات واالستخفاف بعقول  -
 العقالء ، ألن نسخ األحكام وتبديلها ال يقل أمهية عن إنشائها وتنزيلها .

٢١ 

بلة دِ قْ املَ  تِ يْ التوجه إىل بَ  -  ٢٢) كان اجتهاداً نبوياً ، ولو كان أمراً س ( القِ



  - السريةو السنةالثابت واملتغري  يف  األولاجلزء فهرس املوضوعات : 

 

٦٨ 

 أن يرضاها أو ال يرضاها . إهلياً ملا كان للنبي 
الشيخ والشيخة إذا  {وقوله  نظرة يف خرب عمر بن اخلطاب  -

 . }زنيا فارمجومها البتة 
٢٣ 

( إن ) و ( إذا ) أداتان للرشط متامثلتان قواعدياً ، إنام خمتلفتان من  -
 واملعنى .  حيث الداللة

٢٤ 

املبالغة يف القول بالنسخ حسبام أشار كتاب ( الواضح يف علوم  -
 القرآن ) ملصطفى البغا وحمي الدين مستو . 

٢٥ 

 ٢٦ املبالغة يف توسيع مفهوم النسخ وتوسيع حمله .  -
أوهام الناسخ واملنسوخ يف كتاب ( احلق املطلق / نظرية يف الروح  -

 نان الرفاعي .  القرآنية ) للمهندس عد

٢٧ 

 ٢٨ القول بالنسخ يبطل إحد معجزات النص القرآين .  -
 القراءات : ثاين ثالثة علوم جر تضخيمها تقديساً للرتاث وأهله ، -

 واشتغل هبا الناس برغبة من السلطان احلاكم . 
٢٩ 

ما هي الفائدة من معرفة وجوه االختالف يف القراءات ؟ وهل  -
 طعاً ؟ وهل اجلهل هبا أو إنكارها يوجب التكفري ؟معرفتها واجبة ق

٣٠ 

كام رواه أهل  مع هشام بن حكيم  تأمل خرب عمر بن اخلطاب  -
 الصحاح وأصحاب التفاسري ، وقراءته قراءة مطلوبة . 

٣١ 

 ٣٢ : إن هذا القرآن أنزل عىل سبعة أحرف . معنى قوله  -
 ٣٣ هل االختالف اختالف قراءات وألفاظ أم اختالف هلجات ؟ -
 ٣٤توسيع مفهوم القراءات وإدخال التصحيف والتحريف فيه يفتح  -



  - السريةو السنةالثابت واملتغري  يف  األولاجلزء فهرس املوضوعات : 

 

٦٩ 

 الباب لشبهات املسترشقني وضعاف اإليامن . 
الوجوه السبعة الختالف القراءات كام رشحها السيوطي يف  -

 اإلتقان والزركيش يف الربهان . 
٣٦ 

ليست هل يسمح اللسان العريب هبذا االختالف يف  املسألة -
القراءات أم ال يسمح . إهنا مسألة لفظ قرآين ال جيوز أن يقرأ عىل 

 وجه غري الذي نزل عليه . 

٣٨ 

يف قراءة سورة الفرقان عند الرازي يف تفسريه  ٢٥االختالفات الـ  -
 الكبري حتوي وجوه القراءات السبعة . 

٣٩ 

ت املسموح به عندنا هو الذي ال يتغري معه املعنى اختالف القراءا -
قيد أنملة ، ال بالرتادف وال بالتقديم والتأخري ، وال بالزيادة 

 والنقصان ، وال بتغيري اإلعراب والتشكيل . . .  

٤٠ 

 هـ . ) ،١٥٦ – ٨٠قراءة محزة بن حبيب املعروف بأيب عامرة الزيات (  -
 وجوب إعادة الصالة ملن يقرأ هبا . كرهها اإلمام أمحد ، ورأ بعضهم 

٤٤ 

الختالف القراءات دور هام يف التشكيك بصحة ما بني أيدينا من  -
 مصاحف ، ويف حتويل اإلسالم إىل دين سيف وعنف . 

٤٨ 

اقرتاح توحيد القراءات عند د. عبد الصبور شاهني يف كتابه ( تاريخ  -
 سلمني . ألنه حيقق مصلحة املهو األفضل عندنا القرآن ) 

٤٩ 

أسباب النزول : أهي أسباب أم مناسبات ؟ وهل العِربة بعموم  -
 اللفظ أم بخصوص السبب ؟

٥٠ 

 ٥١وأمثلة عن أسباب النزول عند د. عبد الصبور شاهني يف نامذج  -



  - السريةو السنةالثابت واملتغري  يف  األولاجلزء فهرس املوضوعات : 

 

٧٠ 

 كتابه ( تاريخ القرآن ) . 
صفات تتميز هبا السنة النبوية جتعل احلديث عن الثابت واملتغري  ٩ -

 أصعب من احلديث عن الثابت واملتغري يف القرآن الكريم . فيها 
٥٢ 

 ٥٣ الصحة يف احلديث الصحيح صحة اصطالحية ال صحة لغوية مطلقة . -
مسألة الصحة حيكمها قول السيوطي : ال يلزم من صحة اإلسناد صحة  -

لةً متنع صحته .   املتن ، الحتامل صحة اإلسناد مع أن يف املتن شذوذاً أو عِ
٥٤ 

 ٥٧ .) ( إعجاز القرآن : : خطبة اجلمعة بعنوان  امللحق -
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