
 َنَظَم اإلماُم السُّيوطيُّ 
  -رحمُه اهلُل  -

 ِلآلياِت المنسوخِة في القرآِن الَكريمِ 
 َمعَ 

 َشرِح الَعالََّمِة الشنقيطيُّ َعَلْيها
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احلمُد هلِل وحَدُه ، والصَّالُة والسَّالُم على َمن ال َنِبَّ بعَدُه ، نَِبيِّنا حممٌد وعلى آلِه وصحِبِه ، 

 :وبعُد 
اآلياِت املنسوخِة يف القرآِن ، وقد وضَع عليها  -رمحُه اهلُل  -َم اإلماُم السُّيوطيُّ فَ َقد َنظَ 

ِد  -رمحُه اهلُل  -اإلماُم الشنقيطيُّ  ِة الشَّيِخ عطيِة بِن حُمَمَّ شرحًا هلا ، كما هو مذكوٌر يف َتِتمَّ
 . 9/999(  أضواِء البيانِ )ِلِكتاِب  -رمحُه اهلُل  -بِن ساِِل 
أن ينفَع ِِبا ، إنَُّه جواٌد   -تبارَك وتعاََل  -ٌخ لألبياِت مَع شرِحها ، سائاًل اهلَل وهذا نس
 .كرمٌي 
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( اإلتقاِن في علوِم الُقرآنِ )في ِكتاِبِه  -رحمُه اهلُل تعاَلى  -قاَل اإلماُم السيوطي • 
2/05 (1) : 

ْنُسْوٌخ ِمْن َعَددِ 
َ
 َقْد أْكثَ َر النَّاُس يف امل

 

 ِفيِه آيًا َلْيَس تَ ْنَحِصرُ  وأْدَخُلوا  [1]
 

 وَهاَك ََتْرِيَر آٍي ال َمزِيَد هَلَا
 

اُق والُكب َرُ   [2]  ِعْشرِيَن َحرََّرَها احُلذَّ
 

ْرُء كاَن وِإنْ 
َ
 آُي الت ََّوُجِه َحْيُث امل

 

َْوِت حُمَْتِضرُ   [3]
 يُوِصي ألْهِليِه ِعْنَد امل

 

 وُحْرَمُة األْكِل بَ ْعَد الن َّْوِم َمْع َرَفثٍ 
 

 وِفْديٍَة ِلُمِطيِق الصَّْوِم ُمْشَتِهرُ   [4]
 

 وَحقُّ تَ ْقَواُه ِفيَما َصحَّ يف أََثرٍ 
 

 ويف احَلراِم ِقَتاٌل لأُلََل َكَفُروا  [5]
 

 واالْعِتَداُد ِِبَْوٍل َمْع َوِصيَِّتَها
 

 وأْن ُيَداَن َحِديُث الن َّْفِس والِفَكرُ   [6]
 

 واحِلْلُف واحَلْبُس للزَّاِن وتَ ْرُك ُأوِل 
 

ُر والن ََّفرُ   [7]  ُكْفٍر وإْشَهاُدُهْم والصَّب ْ
 

 وَمْنُع َعْقٍد ِلَزاٍن أْو ِلَزانَِيةٍ 
 

ُْصَطَفى يف الَعْقِد حُمَْتَظرُ   [8]
 وَما َعَلى امل

 

 وَدْفُع َمْهٍر ِلَمْن َجاَءْت وآيَُة ََنْ 
 

  َواُه َكَذاَك ِقَياُم اللْيِل ُمْسَتَطرُ   [9]
 

 ا َمَلَك ْ وزِيَد آيَُة االْسِتْئَذاِن ِمَّ 
 

 وآَيُة الِقْسَمِة الُفْضَلى ِلَمْن َحَضُروا  [11]
 

 

 
 
 
 
 

                                 

يِخ فَ وَّاز َزَمْرِل : بتحقيِق ( دار الِكالب الَعرِب : ط ) 1/856( 1)  . - َعزَّ َوَجلَّ َحِفَظُه اهللُ  -الشَّ
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 اْلشَّْرحُ 
ْنُسْوٌخ ِمْن َعَددِ 

َ
 َقْد أْكثَ َر النَّاُس يف امل

 

 وأْدَخُلوا ِفيِه آيًا َلْيَس تَ ْنَحِصرُ   [1]
 

 وَهاَك ََتْرِيَر آٍي ال َمزِيَد هَلَا
 

اُق والُكب َرُ  ِعْشرِيَن َحرََّرَها  [2]  احُلذَّ
 

ْرُء كاَن وِإنْ 
َ
 آُي الت ََّوُجِه َحْيُث امل

 

َْوِت حُمَْتِضرُ   [3]
 يُوِصي ألْهِليِه ِعْنَد امل

 

ُر ِإََل قوله َعزَّ َوَجلَّ ( : آُي الت ََّوُجهِ ( )1) :  البقرة)﴾  َفأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُه اللَّهِ ﴿  :ُيِشي ْ
ُهَماْ على رأي ابن عباس  منسوخة (111:  من اآلية : بقوله َعزَّ َوَجلَّ  َرِضَي اللَُّه َعن ْ

 . (149:  من اآلية:  البقرة)﴾  فَ َولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ  ﴿

ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم ﴿ : أشار به إَل أن آية ( : وِإْن يُوِصي ألْهِليهِ ( )2)
 ﴾ تَ َرَك َخْيرًا اْلَوِصيَُّة ِلْلَواِلَدْيِن َواْْلَقْ َرِبيَن ِباْلَمْعُروِف َحّقًا َعَلى اْلُمتَِّقينَ اْلَمْوُت ِإْن 

 : منسوخٌة ، َفقيَل  (181 : البقرة)
 .بآية املواريث  -1
 . « ال َوِصيََّة ِلَواِرث  » : ِبديث : وقيل  -2
 . -حكاُه ابن العرِبِّ  -باإلمجاِع : وقيل  -3
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 ْرَمُة األْكِل بَ ْعَد الن َّْوِم َمْع َرَفثٍ وحُ 

 

 وِفْديٍَة ِلُمِطيِق الصَّْوِم ُمْشَتِهرُ   [4]
 

ُر ِإََل َأنَّ آيَة ( وُحْرَمُة األْكِل بَ ْعَد الن َّْوِم َمْع َرَفثٍ ( )3) يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب ﴿ : ُيِشي ْ
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَّ   (183 : البقرة) ﴾ ِذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ َعَلْيُكُم الصِّ

ُأِحلَّ  ﴿املتضمنَّة ُحرمَة األكِل واجلماِع بعد النَّوِم كما يف صوِم من قبِلنا ؛ منسوخة بآيِة 
َياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَساِئُكمْ  َلَة الصِّ  . (181 من اآلية:  البقرة)﴾  َلُكْم َلي ْ

ُر ِإََل َأنَّ آيَة ( ُمِطيقِ وِفْدَيٍة لِ ( )4) ﴾  َوَعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكين   ﴿: ُيِشي ْ
ْهَر فَ ْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن ﴿ : منسوخة بآية  (184 من اآلية:  البقرة) َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ

ٌة ِمْن َأيَّام  ُأَخرَ   . (181 من اآلية:  البقرة)﴾  َمرِيضًا َأْو َعَلى َسَفر  َفِعدَّ
 .وعلى الذين ال يطيقونه : ُمَقدََّرٌة ، يعين ( ال)حُمَكَمٌة ، و : وقيل 
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 وَحقُّ تَ ْقَواُه ِفيَما َصحَّ يف أََثرٍ 
 

 ويف احَلراِم ِقَتاٌل لأُلََل َكَفُروا  [5]
 

ُر ِإََل َأنَّ َقوله تَ َعاََل ( وَحقُّ تَ ْقَواهُ ( )1) من :  آل عمران)﴾  اللََّه َحقَّ تُ َقاِتهِ ات َُّقوا  ﴿: ُيِشي ْ
:  من اآلية:  نغابُ التَّ )﴾  َفات َُّقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتمْ ﴿ : َمْنُسْوٌخ بقوله  (112:  اآلية
19) . 
 .حمكمة : وقيل 

ُر ِإََل َأنَّ َقوله تَ َعاََل ( ويف احَلراِم ِقَتالٌ ( )9) ْهِر ا ﴿: ُيِشي ْ ْلَحَراِم ِقَتال  َيْسأَلوَنَك َعِن الشَّ
ْهَر اْلَحَرامَ  ﴿: ، وقوله  (211 من اآلية:  البقرة)﴾  ِفيهِ  من :  املائدة)﴾  َوال الشَّ
﴾  َوَقاِتُلوا اْلُمْشرِِكيَن َكافًَّة َكَما يُ َقاِتُلوَنُكْم َكافَّةً  ﴿: منسوخان بَقوله تَ َعاََل  ( 2اآلية
 .اآلية  (39 من اآلية:  التوبة)

 .ريٍر عن عطاء بِن ميسَرٍة أخرَجُه ابُن ج
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 واالْعِتَداُد ِِبَْوٍل َمْع َوِصيَِّتَها

 

 وأْن ُيَداَن َحِديُث الن َّْفِس والِفَكرُ   [6]
 

َوالَِّذيَن يُ تَ َوف َّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن  ﴿يعين أنَّ َقوله تَ َعاََل ( واالْعِتَداُد ِبَْوٍل َمْع َوِصيَِّتَها( )1)
َوالَِّذيَن ﴿ : اآلية ، َمْنُسْوٌخ بقوِلِه  (241 من اآلية:  البقرة)﴾  َْلْزَواِجِهمْ  َأْزَواجًا َوِصيَّةً 

َربَّْصَن ِبأَنْ ُفِسِهنَّ َأْربَ َعَة َأْشُهر  َوَعْشراً  من :  البقرة)﴾  يُ تَ َوف َّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواجًا يَ ت َ
 . (234 اآلية
ُر ِإََل َقوله تَ َعاََل ( الِفَكرُ وأْن ُيَداَن َحِديُث الن َّْفِس و ( )8) َوِإْن تُ ْبُدوا َما ِفي ﴿ : ُيِشي ْ

: َمْنُسْوٌخ بَقوله تَ َعاََل  (284 من اآلية:  البقرة)﴾  أَنْ ُفِسُكْم َأو ُتْخُفوُه ُيَحاِسْبُكْم ِبِه اللَّهُ 
 . (289 من اآلية:  البقرة)﴾  ال ُيَكلُِّف اللَُّه نَ ْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها﴿ 
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 احِلْلُف واحَلْبُس للزَّاِن وتَ ْرُك ُأوِل و 

 

ُر َوالن ََّفرُ   [7]  ُكْفٍر وإْشَهاُدُهْم َوالصَّب ْ
 

ُر ِإََل َقوله تَ َعاََل ( واحِلْلفُ ( )9) َوالَِّذيَن َعَقَدْت َأْيَماُنُكْم َفآُتوُهْم ﴿ : أي اْلُمحاَلَفُة ، ُيِشي ْ
ُهمْ  َوُأوُلوا اْْلَْرَحاِم بَ ْعُضُهْم ﴿ : وله تَ َعاََل منسوخة بقَ  (33 من اآلية:  ساءالنِّ ) (َنِصيب َ

 .اآلية  (11 من اآلية:  ألنفالا)﴾  َأْوَلى ِببَ ْعض  ِفي ِكَتاِب اللَّهِ 
ُر ِإََل َأنَّ َقولَه تَ َعاََل ( واحلَْبُس للزَّاِن ( )11) ُكوُهنَّ ِفي اْلبُ ُيوِت َحتَّى فََأْمسِ ﴿ : ُيِشي ْ

َمْنُسْوٌخ بَقوِله  (11 من اآلية:  النساء)﴾  يَ تَ َوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت َأْو َيْجَعَل اللَُّه َلُهنَّ َسِبيالً 
ُهَما ِماَئَة َجْلَدة  ﴿ : تَ َعاََل   . (2من اآلية: النور)﴾  الزَّانَِيُة َوالزَّاِني فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحد  ِمن ْ

ُر ِإََل َقوله تَ َعاََل ( وتَ ْرُك أُوِل ُكْفرٍ ( )11) ُهمْ ﴿ : ُيِشي ْ نَ ُهْم َأْو َأْعِرْض َعن ْ ﴾  َفاْحُكْم بَ ي ْ
ُهْم ِبَما َأنْ َزَل اللَّهُ ﴿ : َمْنُسْوٌخ بَقوله تَ َعاََل  (42 من اآلية:  املائدة) ن َ ﴾  َوَأِن اْحُكْم بَ ي ْ
 . (49 من اآلية:  املائدة)
ُر ِإََل َأنَّ َقوله تَ َعاََل ( مْ وإْشَهاُدهُ ( )12) من :  املائدة)﴾  َأْو آَخَراِن ِمْن َغْيرُِكمْ  ﴿: ُيِشي ْ

 من اآلية:  القُ الطَّ )﴾  َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدل  ِمْنُكمْ ﴿ : َمْنُسْوٌخ بَقوِلِه تَ َعاََل  (119 اآلية
2) . 
رُ ( )13) ُر ِبِه ِإََل َقوله تَ َعاََل ( والصَّب ْ ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن ﴿ : ُيِشيْ 

ْغِلُبوا ِمائَ تَ ْينِ  اآلية ، َمْنُسْوٌخ مبا بعَدُه وهو َقوله …  (91 من اآلية:  ألنفالا)﴾  يَ 
اآلَن َخفََّف اللَُّه َعْنُكْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكْم َضْعفًا َفِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة  ﴿: تَ َعاََل 

ْغِلُبوا َأْلَفْيِن ِبِإْذِن اللَِّه َواللَُّه َمَع َصاِبَرٌة يَ ْغِلبُ  تَ ْيِن َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم َأْلٌف يَ  وا ِمائَ 
 . (99 : ألنفالا) ﴾ الصَّاِبرِينَ 

ُر ِإََل َأنَّ َقوله تَ َعاََل ( والن ََّفرُ ( )14) :  من اآلية:  التوبة)﴾  اْنِفُروا ِخَفافًا َوِثَقاالً ﴿ : ُيِشي ْ
من :  ةوبَ التَّ )﴾  َلْيَس َعَلى الضَُّعَفاِء َوال َعَلى اْلَمْرَضى﴿ : ٌخ بَقوله تَ َعاََل َمْنُسوْ  (41
 (91:  من اآلية:  ورالنُّ )﴾  َلْيَس َعَلى اَْلْعَمى َحَرجٌ ﴿ : اآلية ، أو  … (91:  اآلية
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ْنِفُروا  َوَما َكاَن اْلُمؤْ ﴿ : اآلية ، أو َقوله تَ َعاََل … (  11: من اآليَِة : والَفتُح ) ِمُنوَن لِي َ
 .اآلية …  (122:  من اآلية:  التوبة)﴾  َكافَّةً 

 وَمْنُع َعْقٍد ِلَزاٍن أْو ِلَزانَِيةٍ 
 

ُْصَطَفى يف الَعْقِد حُمَْتَظرُ   [8]
 وَما َعَلى امل

 

ُر ِإََل َقوله تَ َعاََل ( وَمْنُع َعْقٍد ِلَزاٍن أْو ِلَزانَِيةٍ ( )11) ُح ِإال زَانَِيًة َأْو الزَّاِني ال يَ ْنكِ ﴿ : ُيِشي ْ
 (3 : النور) ﴾ ُمْشرَِكًة َوالزَّانَِيُة ال يَ ْنِكُحَها ِإالَّ زَان  َأْو ُمْشِرٌك َوُحرَِّم َذِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِنينَ 

ِإْن  َوَأْنِكُحوا اْلَيَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّاِلِحيَن ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكمْ ﴿ : َمْنُسْوٌخ بَقوِلِه تَ َعاََل 
 . (32 : ورُ النُّ ) ﴾ َيُكوُنوا فُ َقَراَء يُ ْغِنِهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ 

ُْصَطَفى يف الَعْقِد حُمَْتَظرُ ( )19)
ُر ِإََل َقوله تَ َعاََل ( وَما َعَلى امل ال َيِحلُّ َلَك ﴿ : ُيِشي ْ

ِمْن َأْزَواج  َوَلْو َأْعَجَبَك ُحْسنُ ُهنَّ ِإالَّ َما َمَلَكْت  النَِّساُء ِمْن بَ ْعُد َوال َأْن تَ َبدََّل ِبِهنَّ 
ِإنَّا َأْحَلْلَنا ﴿ : اآلية ، َمْنُسْوٌخ بَقوله تَ َعاََل  … (12 من اآلية:  األحزاب)﴾  َيِميُنكَ 

 .اآلية  (11 من اآلية:  األحزابُ ) ﴾ َلَك َأْزَواَجكَ 
  وَدْفُع َمْهٍر ِلَمْن َجاَءْت وآيَُة َنَْ 

 

  َواُه َكَذاَك ِقَياُم اللْيِل ُمْسَتَطرُ   [9]
 

ُر ِإََل َأنَّ َقوله تَ َعاََل ( وَدْفُع َمْهٍر ِلَمْن َجاَءتْ ( )11) َفآُتوا الَِّذيَن َذَهَبْت ﴿ : ُيِشي ْ
 .َمْنُسْوٌخ  (11من اآلية:  املمتحنة)﴾  َأْزَواُجُهْم ِمْثَل َما َأنْ َفُقوا

 .بآياِت السَّيِف : قيل 
 .بآياِت الَغنيَمِة :  وقيل
ُر ِإََل َأنَّ َقوله تَ َعاََل ( وآيَُة ََنَْواهُ ( )18) ُموا بَ ْيَن َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقةً ﴿ : ُيِشي ْ ﴾  فَ َقدِّ
 َفِإْن َلْم َتِجُدوا َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيمٌ ﴿ : َمْنُسْوٌخ بَقوله تَ َعاََل  (12:  من اآلية:  اجملادلة)
 اجملادلة)﴾  ِإْذ َلْم تَ ْفَعُلوا َوَتاَب اللَُّه َعَلْيُكمْ  ﴿: ، وِبَقوِلِه  (12:  من اآلية:  لةاجملاد) ﴾
 . (13:  من اآلية: 
ُر ِإََل َأنَّ قوِلِه ( َكَذاَك ِقَياُم اللْيلِ ( )19) الَّليَل ِإالَّ ُقْم  (1)يَا َأي َُّها اْلُمزَّمُِّل  ﴿: ُيِشي ْ

َعِلَم َأْن َلْن ُتْحُصوُه فَ َتاَب َعَلْيُكْم  ﴿: َمْنُسْوٌخ بَقوِلِه تَ َعاََل  (2-1:اْلُمَزمِّل ) ﴾ َقِليالً 
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َرُأوا  ﴿: ، وبَقوِلِه تَ َعاََل  ( 21:  من اآلية:  املزمل)﴾  فَاقْ َرُأوا َما تَ َيسََّر ِمَن اْلُقْرآنِ  َفاق ْ
 . (21 من اآلية:  املزمل)﴾  َما تَ َيسََّر ِمْنهُ 
 .يضاً َمْنُسْوٌخ بالصََّلواِت اخَلمِس وهذا النَّاِسُخ أ

 وزِيَد آيَُة االْسِتْئَذاِن ِمَّا َمَلَك ْ 
 

 وآَيُة الِقْسَمِة الُفْضَلى ِلَمْن َحَضُروا  [11]
 

ِلَيْسَتْأِذْنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت ﴿ : آيُة االسِتئذاِن ( وزِيَد آيَُة االْسِتْئَذاِن ِمَّا َمَلَك ْ ( )21)
واألصحُّ فيها عدُم النَّسِخ ، لكن َتساَهَل النَّاُس  (18 من اآلية:  ورُ النُّ ) ﴾ َأْيَماُنُكمْ 

 .بالعمِل ِِبا 
ُر ِإََل َأنَّ قوِلِه ( وآيَُة الِقْسَمةِ ( )21) َوِإَذا َحَضَر اْلِقْسَمَة ُأوُلو اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى  ﴿: ُيِشي ْ

 . (8 : النساء) ﴾ َلُهْم قَ ْواًل َمْعُروفاً  َواْلَمَساِكيُن َفاْرزُُقوُهْم ِمْنُه َوُقوُلوا
 .والصَّحيُح فيها أيضاً عدُم النَّسِخ 

 .آخُر سوَرِة اْلُمَزمَِّل ؛ فإنَُّه َمْنُسْوٌخ ِبَفرِض الصََّلواِت اخَلمِس : ومثاُل َنسِخ النَّاِسِخ 
ٌر اْنِفُروا ِخَفافًا َوِثَقااًل َوَجاِهُدوا بَِأْمَواِلُكْم وَ  ﴿: وَقولُُه  َأنْ ُفِسُكْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َذِلُكْم َخي ْ

 .فإنَُّه ناِسٌخ آليِة الكف ، َمْنُسْوٌخ بآيَِة الُعذِر  (41 : ةُ وبَ التَّ ) ﴾ َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُمونَ 
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 [اْلخاِتَمُة ] 
الشَّ   يِخ حمم   ِد  ََتَّ     ِب   وِل اهلِل رس   الُة فض   يلةِ :  -رمح   ُه اهللُ   -ق   اَل الشَّ   يُخ عطي   ة حمم   د س   اِل 

األم  ا اْلُمََتَص   رِة يف بي   اِن أبي  اِت السُّ   يوطي الرَّمزِي   ِة َتقريب  اً يف ه   ذا الَف   نِّ ، وه  ي عل   ى إ ازِه   ا 
واخِتص      ارِها كافي      ٌة ش      اِفَيٌة للطَّالِ      ِب ال      دَّاِرِس ، أماله      ا عل      يَّ فض      يَلته يف  ي احل       ة س      نة 

 .ه رِيَّاً 1313
ِة البحِث لَبياِن أمَّا اْلُمدرُس والباحُث املدقُق  واملناقُش لألقواِل فإنَّ هناَك اْلُمطوَّالِت لتتمَّ

إثباِت النَّسِخ على ُمنِكريِه ، وبياِن ِحكَمِة النَّسِخ ، وبياِن أقساِمِه ، وقُ وَِّة النَّاِسِخ ِمْن ِكتاٍب 
ٍة إَل َضعٍف والَعكِس   .إَل غرِي  لَك  …أو ُسنٍَّة ، ومراتبه من شدَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com


