
  

 

 

  :متهيد
   :يتنوع النسخ يف القرآن الكرمي بالنظر إىل احلكم والتالوة إىل أقسام ثالثة

  :معا نسخ احلكم والتالوة
أم املؤمنني  عائشةَومن ذلك حديث  ،فال جتوز قراءته تعبدا وال العمل به ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصويتعلق مبا نسخ من القرآن باإلنشاء يف حياة الرسول 

 اللَّه رسولُ فَتوفِّي معلُومات بِخمسٍ نِسخن ثُم  .  يحرمن معلُومات رضعات عشر الْقُرآن من أُنزِلَ فيما كَانَ« :قَالَت أَنهارضي اهللا عنها 
ومعىن احلديث أن التالوة نسخت ومل  ،واحلديث عن مسلم وأيب داود والترمذي ومالك ،»الْقُرآن من يقْرأُ فيما وهن وسلم عليه اهللا صلى

  .ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصيبلغ ذلك كل الناس إال بعد وفاته 
  :نسخ احلكم دون التالوة

من ذلك نسخ حكم االعتداد و، يف القرآن الكرمي متعبدا بتالوتهيتعلق بنسخ احلكم املتضمن يف اآلية القرآنية مع بقائه متلوا و
 إِلَى متاعا لِّأَزواجِهِم وصيةً أَزواجا ويذَرونَ منكُم يتوفَّونَ ﴿والَّذين: يف سورة البقرة باحلول للمتوىف عنها زوجها املنصوص عليه يف قوله تعاىل

 يتربصن أَزواجا ويذَرونَ منكُم يتوفَّونَ ﴿والَّذين :رةيف سورة البقيف قوله تعاىل  ا،بآية االعتداد بأربعة أشهر وعشر إِخراجٍ﴾ غَير الْحولِ
فُِسهِنةَ بِأَنعبرٍ أَرها﴾، أَشرشعادلة قوله تعاىلو ويف سورة ا :﴿ اكُموجن يدي نيوا بمولَ فَقَدسالر متياجوا إِذَا ننآم ينا الَّذها أَيي كقَةً ذَلدص

أَأَشفَقْتم أَن تقَدموا بين ﴿: من سورة اادلة 13يف االية  املنسوخ حكما بقوله تعاىل﴾، وه غَفُور رحيمخير لَّكُم وأَطْهر فَإِن لَّم تجِدوا فَإِنَّ اللَّ
  .﴾لَّه خبِري بِما تعملُونَه علَيكُم فَأَقيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَطيعوا اللَّه ورسولَه واليدي نجواكُم صدقَات فَإِذْ لَم تفْعلُوا وتاب اللَّ

  :نسخ التالوة دون احلكم
 الشيخ«: الرجمق بنسخ القراءة املتضمنة للحكم وعدم التعبد بتالوا وبقاء العمل باحلكم الذي تضمنته ومن ذلك نسخ أية يتعلو

فقد  ،فقد نسخت تالوا وبقي حكمها، صنةبالشيخة املرأة احملاحملصن و  واملراد بالشيخ ،»اهللا من نكاال البتة فارمجومها زنيا إذا والشيخة
رجم فقرأناها اهللا عليه آية ال أنزل عليه الكتاب فكان مما أنزلإن اهللا بعث حممدا باحلق و« :خطب عمر بن اخلطاب رضي اهللا الناس قائال

  .»ورمجنا بعده ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصعيناها فرجم رسول اهللا و
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