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َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ
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)مجًعا ودراسًة(
)من خالل كتاب نواسخ القرآن، يف سورة البقرة(

د .حامد بن رايض مصلح الرويق
أستاذ مساعد بكليه القرآن الكريم، قسم التفسري وعلوم القرآن الكريم،

 باجلامعة اإلسالمية - املدينة املنورة- اململكة العربية السعودية .

hamad_alroga@hotmail.com 
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َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ

   موضوع البحث:
 يتنــاول هــذا البحــث نصــوص الناســخ واملنســوخ لإلمــام أمحــد  ، من خــالل كتاب نواســخ 

القــرآن البــن اجلــوزي، مــن أول ســورة البقــرة إىل هنايتها.

   هدف البحث:
مجع نصوص الناسخ واملنسوخ لألمام أمحد يف جزء مستقل، ودراستها، وإبرازها.

 مشكلة البحث:
النصوص الواردة يف الناسخ واملنسوخ لإلمام  أمحد؟ علًم بأن كتابه يف الناسخ واملنسوخ مفقود.

   نتائج البحث:
ــد  ــوخ، وق ــخ واملنس ــاب يف الناس ــه كت ــن ل ــم م ــرون، ومنه ــد مف ــام أمح ــيوخ اإلم ــض ش بع

ــزء. ــذا اجل ــم يف ه ــن روى عنه ــرز َم ــن أب ــبعة ِم ــت لس ترمج

بلغ عدد النصوص يف سورة البقرة إىل: 37 نًصا من نصوص اإلمام أمحد يف الناسخ واملنسوخ، منها: - 

ثالثــة مــن األحاديــث املرفوعــة؛ وكلهــا مراســيل ضعيفــة، وتســعة مــن آثــار الصحابة ؛ 

أثــر واحــد منهــا إســناده صحيــح، واثنــان حســن، وبقيــة الســتة أســانيدها ضعيفــة. وبقيــة النصــوص 

-وهــي: 28 نًصــا، ويشــمل املراســيل-؛ منهــا: 11 صحيــح، و12 حســن، و5 ضعيــف إســنادها. 

الة املفتاحيَّة:   الكلامت الدَّ
اإلمام أمحد- الناسخ  - املنسوخ - نصوص.
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َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ

F

احلمــد هلل الــذي أنــزل عــىل عبــده الكتــاب ومل جيعــل لــه عوجــا. والصالة والســالم عىل رســوله، 

ل إليهــم، وعــىل آلــه وصحبــه الذيــن اختــذوا ســبيله رشعــًة ومنهاًجا. املبــنِّ للنــاس مــا نــزِّ

أما بعد..

ــوىّل اهلل  ــد ت ــا، وق ــا ومنهج ــا نظام ــموية، وأكمله ــالة س ــم رس ــو أعظ ــم ه ــرآن الكري ــإن الق  ف

 حفَظــه بقولــه: ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ   ژ ]احلجــر: 9[. 

ــت  ل ــث ُبدَّ ــموية حي ــب الس ــن الكت ــن ب ــم، م ــرآن الكري ــة للق ــي مزي ــد اإلهل ــذا الوع وكان ه

فــت. وقــد قيَّــض اهلل عــرب القــرون ُثّلــة مــن خيــار العلــمء؛ لدراســته وتفســره، واســتنباط  تلــك وُحرِّ

ــه  ــه ووعظ ــه وقصص ــار بدعوت ــاهبه، واالعتب ــه ومتش ــوخه وحمكم ــخه ومنس ــة ناس ــه، ومعرف أحكام

ــاداته.  وإرش

وكان منهم اإلمام أمحد يف كتابه الناسخ واملنسوخ الذي هو مفقود -لألسف-. 

فــة يف ناســخ القــرآن ومنســوخه«: -وَعــدَّ ُكُتبــًا-، ثــم قــال: »،..  قــال ابــن النديــم: »الكتــب املؤلَّ

كتــاب أمحــد بــن حنبــل«)1(، ولكــن يــرَّ اهلل مــن حيفــظ تــراث اإلمــام. ومنهــم اإلمــام ابن اجلــوزي يف 

كتابــه نواســخ القــرآن، الــذي ضّمــن روايــات اإلمــام أمحــد يف الناســخ واملنســوخ مــن القــرآن الكريم. 

ــر  ــوخ والتفس ــخ واملنس ــايب الناس ــا كان يف كت ــة م ــن معرف ــا م ــل اهلل؛ إذ يمكنن ــن فض ــذا م وه

لإلمــام أمحــد، و مهــا مفقــودان ، وقــد ُضمنــا علــم الناســخ واملنســوخ -والشــك - وممــن حفــظ تــراَث 

اإلمــام أمحــد يف التفســر اإلمــام أبــو إســحاق الزجــاج، وقــد قــال يف كتابــه معــاين القــرآن: »وكذلــك أكثــر مــا 

َرَوْيــُت يف هــذا الكتــاب مــن التفســر؛ فهــو مــن كتــاب التفســر عــن أمحــد بــن حنبــل«)2(.

)1( الفهرست، )ص:57(
)2(  معاين القرآن وإعرابه للزجاج، )4/ 166(.
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قــال أبــو إســحاق أيًضــا: »ُروينــا َعــن أمحــَد بــِن َحنْبــل   يف كتابــه: »كتــاب التفســر«، 

ــن  ــًة م ــْرَدْوِس، َلبِن ــَة الِف ــى َجنَّ ــلَّ بن ــزَّ وج ــه: »أن اهللَّ ع ــه- عن ــد اهلل -ابن ــازه يل عب ــا أج ــو م وه

ــر«)1(. ــَك األْذَف ــا املِْس ــَل ِجَباهل ــٍة، وَجَع ــن فِض ــًة م ــب، وَلبِن ذه

وهبذا يتضح أنه أحد الرواة لتفسر اإلمام أمحد ، واهلل أعلم. 

وبعــض شــيوخ اإلمــام أمحــد مفــرون، فلــه عالقــة بالتفســر كبــرة -وهلل احلمــد-، وكان قــد 

أشــار عــي الشــيخ األســتاذ الدكتــور حكمــت بشــر ياســن -حفظــه اهلل- ببحــث الناســخ واملنســوخ 

لإلمــام أمحــد، وإخراجــه يف كتــاب مســتقل، فجــزاه اهلل عنــي وعــن طلبــة العلــم خــر اجلــزاء؛ وحيــث 

أن البحــث ال يتســع إال لذكــر جزئيــة منــه؛ فقــد اقتــرت عــىل الدراســة، وســورة البقــرة؛ إذ ال يتســع 

البحــث ألكثــر مــن ذلــك، فعســى اهلل أن ينفــع بــه، ويوفــق زمالئــي الباحثــن للعمــل عــىل مــا تبّقــى 

وإمتامــه، إنــه ويل ذلــك والقــادر عليــه.

   أمهية البحث: 

تتجىل أمهية هذا املوضوع يف النقاط التالية:

إخراج كتاب مفقود، لطاملا تاق الباحثون لينهلوا من معينه، السيم أنه عمدة يف هذا الفن. - 

النصــوص الــواردة يف هذا الكتاب مجيعها مســندة، مما يدل عىل أمهيته.- 

 إثراء املكتبة القرآنية بعلم الناســخ واملنســوخ؛ إذ هو من أبرز علوم القرآن الكريم.- 

ــب -  ــب أن الكت ــي الغال ــودة، فف ــب املفق ــراج الكت ــة إخ ــىل طريق ــه ع ــال للتنبي ــح جم  فت

ــم. ــا كتبه ــمء يف ثناي ــا العل ــد ضمنه ــودة ق املفق

)1(  معــاين القــرآن وإعرابــه للزجــاج، )4/ 8(. واحلديــث أخــرج نحــوه عــن أبــى هريــرة: الرتمــذي يف ســننه، )672/4( ]2526[، 
وأمحــد يف مســنده، )15/ 464( ]9744[، وابــن حبــان يف صحيحــه، )396/16( ]7387[. وصححــه األلبــاين يف تعليقــه عــىل 

ســنن الرتمــذي، )672/4(، وأمحــد شــاكر يف حتقيقــه للمســند، )15/ 464(.
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َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ

  حدود البحث:
لقــد اقتــرت عــىل تتبــع الناســخ واملنســوخ عــن اإلمــام أمحــد ، وليــس املقصــود ببحثــي 

هــذا تتبــع الروايــات التفســرية لإلمــام أمحــد؛ واكتفيــت بكتــاب ابــن اجلــوزي )نواســخ القــرآن(؛ إذ 

روى عنــه بســنده، واعتنيــت باجلمــع والتخريــج ملــا ذكــره ، وقــد اقتــرت أيًضــا عــىل مــا جــاء 

يف ســورة البقــرة مــن الناســخ واملنســوخ. 

  الدراسات السابقة التي هلا صلة هبذا املوضوع:

مل أقــف -بعــد البحــث والتحــّري والســؤال- عــىل بحــث يفــرد نصــوص الناســخ واملنســوخ 

عنــد اإلمــام أمحــد. 

ــائل:  ــة رس ــوزي، وجمموع ــن اجل ــاب اب ــب؛ ككت ــن للكت ــو مضم ــه فه ــاء عن ــا ج ــل كّل م ب

ــه  ــال يف كتاب ــاج، ق ــر الزج ــا؛ كتفس ــر وغره ــب التفاس ــر(، وكت ــد يف التفس ــام أمح ــات اإلم )مروي

ــُت يف هــذا الكتــاب مــن التفســر فهــو مــن كتــاب التفســر  معــاين القــرآن: »وكذلــك أكثــر مــا َرَوْي

عــن أمحــد بــن حنبــل«)1(. وقــال ابــن النديــم: »ولــه مــن الكتــب كتــاب التفســر«)2(. وقــال: »الكتــب 

ــل«)3(.  ــن حنب ــد ب ــاب أمح ــال: »،.. كت ــم ق ــًا-، ث ــدَّ ُكُتب ــرآن ومنســوخه«: -وَع ــخ الق املؤلفــة يف ناس

وممــا متيــز بــه هــذا البحــث هــو مجــع مــا جــاء عــن اإلمــام أمحــد يف الناســخ واملنســوخ يف كتــاب 

ــات  ــة الرواي ــن بقي ــتقل ع ــم مس ــه، كعل ــوع إلي ــهل الرج ــث يس ــائله، حي ــة مس ــي بدراس ــد، وأعتن واح

ــق.  ــرية. واهلل املوف التفس

)1(  معاين القرآن وإعرابه للزجاج، )4/ 166(.
)2(  الفهرست، )ص: 281(.

)3(  الفهرست، )ص: 57(.
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   خطة البحث: 

سيتكون البحث من: مقدمة، ومتهيد، وفيه: ثالثة مطالب، والدراسة، وفيها: ثالثة مطالب.

ثم نصوص الناسخ واملنسوخ لإلمام أمحد، وخامتة، وفهارس. 

املقدمــة، وحتتــوي عــىل: أمهيــة البحــث، وحــدود البحــث، والدراســات الســابقة، وخطــة البحث، . 	

ــج البحث. ومنه

ثم التمهيد، وفيه ثالثة مطالب.. 	

املطلب األول: النسخ لغة ورشعًا. -

املطلب الثاين: الفرق بن النسخ عند املتقدمن واملتأخرين، وأمثلة عىل ذلك. -

املطلب الثالث: ذكر كتاب الناسخ واملنسوخ لإلمام أمحد، وبعض مؤلفاته.- 

ثم املبحث األول: الدراسة وفيها ثالثة مطالب.. 	

املطلب األول: شيوخ اإلمام أمحد يف التفسر.- 

املطلب الثاين: االئمة الذين حازوا عىل إجازة بالسند املتصل إىل اإلمام أمحد.- 

املطلب الثالث: منهج اإلمام أمحد يف النسخ.- 

ثم املبحث الثاين: نصوص اإلمام أمحد يف الناسخ واملنسوخ يف سورة البقرة.. 	

اخلامتة: وفيها أهم النتائج و التوصيات التي توصلت إليها يف هذا البحث. . 	

منهجي يف هذا البحث:
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َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ

أوالً: منهج مجع األحاديث، واآلثار، وخترجيها، واحلكم عليها:

ــزء، -  ــر اجل ــر بذك ــنة والتفس ــب الس ــن كت ــا م ــا إىل مواضعه ــة بعزوه ــوص العلمي ــق النص أوّث

ــا. ــًم ومبوًب ــاب إذا كان مرّق ــم والب ــة، والرق والصفح

إذا كان الــراوي مــن رجــال الكتــب الســتة؛ فأكتفــي يف احلكــم عليــه بعبــارة احلافــظ ابــن حجر - 

يف )تقريــب التهذيــب( مــا مل يظهــر يل خالفــه فأذكــر الراجــح فيــه مسرتشــًدا بأقــوال أئمــة اجلــرح 

ــل باختصار. والتعدي

أذكــر إســناد ابــن اجلــوزي إىل اإلمــام أمحــد بــن حنبــل مــرة واحــدة فقــط، وذلــك يف حاشــية - 

النــص األول، ثــم أحيــل إليــه يف النــص الثــاين؛ ليتنبَّــه، ولــن أحيــل إليــه يف النصــوص األخــرى؛ 

ألن الســند نفســه قــد تكــرر، أو ذكــرت النصــوص تبًعــا هلــذا الســند نفســه.

أخّرج األحاديث واآلثار من كتب السنة، وذلك عىل النحو التايل:- 

إذا كان احلديث يف الصحيحن أو أحدمها؛ فإين أكتفي بالعزو إىل من أخرجه. - 

 وإذا كان يف غرمهــا؛ فــإين أخّرجــه مــن كتــب الســنّة األخــرى، مــع بيــان حالــه صّحــًة وضعًفــا - 

أحيانــا، وأكتفــي باحلكــم عــىل الســند فقــط دون املتن، مسرتشــًدا بأقــوال النقــاد باختصار.

ثانًيا: منهج الرتتيب وخدمة املادة العلمية للبحث:

أرقِّم األحاديث واآلثار يف البحث ترقيًم تسلسلًيا.- 

أكتــب اآليــات الكريمــة الــواردة يف الرســالة وفــق )الرســم العثــمين(، مــع بيــان اســم الســورة، - 

ورقــم اآليــة يف احلاشــية، وأجعــل اآليــة بــن قوســن مزّهريــن.

أترجم لألعالم والرواة غر املشهورين برتمجة موجزة. - 

َأضبط الكلمت واألسمء املشكلة.- 
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ثالثا: الرموز املستخدمة يف البحث:

ثنا: رمز حلدثنا مقبول متبع لدى املحدثن قديًم وحديًثا.

أبنا،وبنا:رمز ألخربنا، بحذف اخلاء والراء)1(.

وصىل اهلل وسّلم وبارك عىل نبينا حممد، وعىل آله، وصحبه أمجعن. واحلمد هلل رّب العاملن.

)1(  انظر: فتح املغيث رشح ألفية احلديث، )2/ 213(، ومقدمة د. حممد أرشف املليباري لنواسخ القرآن، )76/1(.
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َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ



وفيه ثالثة مطالب:

  املطلب األول: النسخ لغة ورشًعا

النسخ يف اللغة:

ــاىل: ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں   ــُه تع ــُه َقْوُل ــِة؛ َوِمنْ َزاَل ــى اإْلِ ــُخ بَِمْعنَ ــِرُد النَّْس َي

ــج: 52[. ںڻ  ژ  ]احل

 َوبَِمْعنَى التَّْبِديِل؛ َوِمنُْه: ژ ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅۅ  ژ  ]النحل: 101[.

ِويِل امْلَِراِث ِمْن َواِحٍد إىَِل َواِحٍد. َوبَِمْعنَى التَّْحِويِل؛ َكَتنَاُسِخ امْلََواِريِث، بَِمْعنَى: حَتْ

ــا  ــه حاكًي ــه: نســخت الكتــاب، إذا نقلــت مــا في وبمعنــى النقــل مــن موضــع إىل موضــع؛ ومن

ــة: 29[)1(. ــاىل: ژ ائ  ائ          ەئ   ەئ  وئ             وئژ ]اجلاثي ــه تع ــه؛ لقول ــه وخط للفظ

ورشًعا:

ذكــر األصوليــون عــدة تعريفــات للنســخ أمجعهــا -والعلــم عنــد اهلل-: » رفــع احلكــم الرشعــي 
بخطــاب رشعــي مــرتاخ عنــه«)2(.

)1(  اإلتقان يف علوم القرآن، )3/ 66- 67(، ومناهل العرفان يف علوم القرآن، )2/ 175(.
)2(  املوافقات، )3/ 108(، ومجال القراء وكامل اإلقراء، )2/ 586(.

وعرفــه ابــن جــزي الكلبــي بقولــه: ومعنــى النســخ يف الرشيعــة: »رفــع احلكــم الرشعــي بعــد مــا نــزل«. كتــاب التســهيل لعلــوم 
التنزيــل، )1/ 10( البــاب الســابع مــن املقدمــة األوىل. 

وعرفــه ابــن اجلــوزي فقــال: »رفــع احلكــم الــذي ثبــت تكليفــه للعبــاد، إمــا بإســقاطه إىل غــر بــدل أو إىل بــدل«. نواســخ القــرآن، 
)ص: 90(.
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  املطلب الثاين: الفرق بني النسخ عند املتقدمني واملتأخرين.

للنسخ عند السلف معان كثرة، ومن ذلك:

ــًا  ــا، وأيض ــص مؤقت ــل بالن ــرك العم ــل، وت ــن املجم ــق، وتبي ــد املطل ــام، وتقيي ــص الع ختصي

ــن. ــد األصولي ــروف عن ــاه املع ــخ بمعن ــون النس يطلق

ــم  ــتعملونه في ــوا يس ــلف كان ــل، فالس ــخ جمم ــظ النس ــة: »إن لف ــن تيمي ــالم اب ــيخ اإلس ــال ش ق

ــك«)1(. ــر ذل ــالق، أو غ ــوم، وإط ــن عم ــه؛ م ــة علي ــة اآلي ــن دالل يظ

ــالح  ــو اصط ــارة «، وه ــه ت ــم بجملت ــع احلك ــوخ: »رف ــخ واملنس ــلف بالناس ــة الس ــراد عام وم

املتأخريــن، ورفــع داللــة العــام واملطلــق والظاهــر وغرهــا تــارة، إمــا بتخصيــص أو تقييــد أو محــل 

مطلــق عــىل مقيــد وتفســره وتبيينــه، حتى إهنــم يســمون االســتثناء والــرشط والصفــة نســًخا؛ لتضمن 

ذلــك رفــع داللــة الظاهــر وبيــان املــراد، فالنســخ عندهــم ويف لســاهنم: هــو »بيــان املــراد بغــر ذلــك 

اللفــظ، بــل بأمــر خــارج عنــه «، ومــن تأمــل كالمهــم رأى مــن ذلــك فيــه مــا ال حيــى، وزال عنــه بــه 

إشــكاالت أوجبهــا محــل كالمهــم عــىل االصطــالح احلــادث املتأخــر)2(.

ــه- ــذ عن ــافعي وأخ ــام الش ــارص اإلم ــذي ع ــد -ال ــو عبي ــام أب ــه اإلم ــا انتهج ــه م ــن أمثلت وم

ــرب  ــوخ، فاعت ــخ واملنس ــح الناس ــلف ملصطل ــوَم الس ــوخ( مفه ــخ واملنس ــه )الناس ــزم يف كتاب ــد الت ، وق

رفــع احلكــم الرشعــي الثابــت بدليــل متقــدم بحكــم مــرتاخ عنــه ثابــت بدليــل متأخــر، واالســتثناء، 

وختصيــص العــام، وتقييــد املطلــق، وتبيــن املجمــل، وإبطــال مفهــوم علــق باألذهــان وهــو غــر مــراد 

مــن النــص؛ اعتــرب ذلــك كلــه داخــال يف مصطلــح النســخ.

وهذه أمثلة من الكتاب نفسه، من خالهلا يتضح مفهوم أيب عبيد ملصطلح الناسخ واملنسوخ:

)1(  جمموع الفتاوى، )272/13(.
)2(  انظر: إعالم املوقعني عن رب العاملني، )1/ 29(.
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َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ

1 - ذكــر أبــو عبيــد يف بــاب الصيــام حديــَث عــدي بــن حاتــم، الــذي قــال فيــه: »ملــا نزلــت هــذه 

اآليــة: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     ژ ]البقــرة: 187[، عمــدت إىل عقالــن 

ــث. ــض«)1(... احلدي ــر أبي ــود واآلخ ــا أس أحدمه

وبعــد أن ذكــر أحاديــث غــره تتعلــق بالصــوم قــال أبــو عبيــد: »فهــذا مــا كان مــن نســخ الطعام 

والــرشاب والنكاح يف الصــوم«)2(.

فاعترب إزالة املفهوم الباطل لآلية الكريمة الذي علق بذهن عدي بن حاتم اعتربه نسًخا.

2 - يف بــاب النــكاح قــال أبــو عبيــد: وأمــا احلــرام الــذي نســخه احلــالل؛ فنــكاح نســاء أهــل الكتــاب. 

ــه: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ــاس يف قول ــن عب ــن اب ــة، ع ــن أيب طلح ــي ب ــن ع ــًرا ع ــم أورد أث ث

ــال: ژ ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ   ــاب، فق ــل الكت ــتثنى أه ــم اس ــال: ث ــرة: 221[، ق ڃژ]البق
ــم  ــاألول، ث ــبيًها ب ــي ش ــن األوزاع ــًرا ع ــده أث ــر بع ــدة: 5[، وذك وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ژ ]املائ
عقــب أبــو عبيــد عــىل ذلــك بقولــه: فــرأي ابــن عبــاس واألوزاعــي أن الناســخ مــن اآليتــن هــي 

هــذه التــي يف املائــدة.

فأبــو عبيــد عــد االســتثناء املــرح بــه يف قــول ابــن عبــاس نســًخا، ويف ذلــك داللــة عــىل اعتمده 

مفهوم الســلف للنســخ)3(.

 املطلب الثالث: ِذكُر كتاب الناسخ واملنسوخ لإلمام أمحد وبعض مؤلفاته    
لقــد ذكــر كتــاب الناســخ واملنســوخ لإلمــام أمحــد يف كتــب الرتاجــم، يف ترمجتهــم لإلمــام، وابنــه 

عبــد اهلل -أكثــر الــرواة لعلــم أبيــه-؛ مثــل تاريــخ بغــداد، وســر أعــالم النبــالء، وطبقــات احلنابلــة، 

ــذا  ــت هب ــر أين اكتفي ــا؛ غ ــاب وغره ــارت للكت ــا اش ــانيد، كله ــنن واملس ــة رواة الس ــد ملعرف والتقيي

)1(  أخرجه أمحد يف مسنده، وصححه حمققوا املسند. )32/ 113( ]19370[.
)2(  الناسخ واملنسوخ للقاسم بن سالم، )املقدمة/ 56(.
)3(  الناسخ واملنسوخ للقاسم بن سالم، )املقدمة/ 57(.

17



القــدر مــن الكتــب؛ إذ فيــه كفايــة.

قال ابن النديم: »وله من الكتب كتاب التفسر«)1(، وقال: »الكتب املؤلفة يف ناسخ القرآن 

ومنسوخه: وعد كتبًا ثم قال...... »كتاب أمحد بن حنبل«)2(.

وقــال أبــو احلســن أمحــد بــن جعفــر بــن املنــادي: مل يكــن يف الدنيــا أحــد أروى عــن أبيــه مــن 

ــف  ــة أل ــو مائ ــر( وه ــا، و)التفس ــون ألف ــو ثالث ــند( وه ــه )املس ــمع من ــه س ــد، ألن ــن أمح ــد اهلل ب عب

وعــرشون ألفــا، ســمع منــه ثمنــن ألفــا، والباقــي وجــادة ، وســمع )الناســخ واملنســوخ(، و)التاريخ(، 

ــن  ــك م ــر ذل ــر(، وغ ــر(، و)الصغ ــك الكب ــرآن(، و)املناس ــات الق ــعبة(، و)جواب ــث ش و)حدي

ــيوخ.  ــث الش ــف، وحدي التصاني

وقــال ابــن اجلــوزي: كان اإلمــام )يعنــي: أمحــد بــن حنبــل( ال يــرى وضــع الكتــب، وينهــى عــن 

كتبــة كالمــه ومســائله، ولــو رأى ذلــك، لكانــت لــه تصانيــف كثــرة، وصنــف )املســند(؛ وهــو ثالثون 

ــا،  ــاس إمام ــيكون للن ــه س ــند(، فإن ــذا )املس ــظ هب ــد اهلل: احتف ــه عب ــول البن ــث، وكان يق ــف حدي أل

ــعبة(،  ــث ش ــخ(، و)حدي ــوخ(، و)التاري ــخ واملنس ــا، و)الناس ــرشون ألف ــة وع ــو مائ ــر( وه و)التفس

و)املقــدم واملؤخــر يف القــرآن(، و)جوابــات القــرآن(، و)املناســك( الكبــر والصغــر، وأشــياء أخــر)3(.

 وقــد أحصيــت النصــوص يف كتــاب نواســخ القــرآن البــن اجلــوزي وبلغــت 96 نًصــا تقريًبــا، 

وذلــك مــن ســورة البقــرة إىل ســورة املزمــل. ابتــدأت بســورة البقــرة وانتهــت بســورة املزمــل، أخذهــا 

ابــن اجلــوزي مــن أكثــر مــن راٍو إىل اإلمــام أمحــد؛ إذ أنــه أحــد املصنفــن الذيــن اتصــل ســندهم لإلمام 

أمحــد. واهلل املوفــق.

)1(  الفهرست، )ص: 281(.
)2(  الفهرست، )ص: 57(.

ــة رواة  ــد ملعرف ــة، )1/ 183(، والتقيي ــات احلنابل ــالء، )11/ 327- 328(، وطبق ــالم النب ــر أع ــداد، )11/ 12(، وس ــخ بغ )3(  تاري
ــانيد، )ص: 311(. ــنن واملس الس
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َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ

املبحث األول :
 الدراسة. 

وفيها ثالثة مطالب.

 املطلب األول: أبرز من روى عنهم اإلمام أمحد يف هذا اجلزء.

ــن  ــد روى ع ــرة، وق ــر كب ــة بالتفس ــة وعالق ــم عناي ــرون هل ــد مف ــام أمح ــيوخ اإلم ــض ش بع

ــم: ــن أبرزه ــزء؛ فم ــذا اجل ــم يف ه بعضه

عبدالرزاق بن مهام بن نافع، أبو بكر، الصنعاين، احلمري، اليمني، حافظ، فقيه.- 

ــاري  ــد والبخ ــع وأمح ــة ووكي ــن عيين ــه: اب ــم، وعن ــك وغره ــر ومال ــب ومعم ــن: وه روى ع

ــا  ــن حديث ــدا أحس ــت أح ــل: رأي ــن حنب ــري: قلــت ألمحــد ب ــح امل ــن صال ــد ب ــال أمح وغرهــم. ق

مــن عبدالــرزاق؟ قــال: ال. مــن تصانيفــه : »تفســر القــرآن« و »املصنــف«، وغرمهــا. تــويف سنـــة:            

هـ)1(.  211

حجاج بن حممد، أبو حممد، املصييص، اإلمام، احلجة، احلافظ. - 

روى عــن: ابــن جريــج، ويونــس بــن أيب إســحاق، وشــعبة، ومحــزة الزيــات، وطبقتهــم. وعنــه: 

أمحــد بــن حنبــل، وحييــى بــن معــن، وإســحاق، وخلــق كثــر. 

قال الداوودي: )له كتاب »ناسخ القرآن ومنسوخه«. مات ببغداد، سنة ست ومائتن()2(.

عبد الوهاب بن عطاء العجي اخلفاف نزيل بغداد ويكنى أبا نر.- 

ــم  ــب، )27/2(، ومعج ــذرات الذه ــب، )310/6(، وش ــب التهذي ــالء، )10/ 112-113(، وهتذي ــالم النب ــر أع ــر: س )1(  انظ
املؤلفــني، )219/5(، واألعــالم للــزركيل، )126/4(.

)2(  سر أعالم النبالء، )9/ 449-452(، وطبقات املفرسين للداوودي، )1/ 132-131(.
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ــج،  ــحاق الكوس ــد، وإس ــه: أمح ــي. وعن ــد، والتيم ــة، ومحي ــن أيب عروب ــعيد ب ــن: س ــمع ِم  س

واحلــارث بــن أيب أســامة. مــات ببغــداد ســنة أربــع ويقــال: ســت ومائتــن، روى لــه مســلم واألربعة.

صنف »التفسر« و»التاريخ« و»الناسخ واملنسوخ« و»السنن يف الفقه«)1(.

 وكيـــع بن اجلراح بن مليح الرؤايس. أبو ســـفيان: حافـــظ للحديث، حمدث العراق يف عره.- 

ــه: شــيخه  ــه، واســمعيل بــن أيب خالــد، وعكرمــة بــن عــمر وغرهــم. روى عن روى عــن: أبي

ســفيان الثــوري، وعبــد الرمحــن بــن مهــدي، وأمحــد وغرهــم. لــه كتــب؛ منهــا: »تفســر القــرآن«، 

و»الســنن«، و»املعرفــة والتاريــخ« وغرهــا. قــال اإلمــام ابــن حنبــل: مــا رأيــت أحــدا أوعــى منــه وال 

أحفــظ، وكيــع إمــام املســلمن. والــرؤايس نســبة إىل رؤاس، وهــو بطــن مــن قيــس عيــالن. مــات يف 

آخــر ســنة ســبع وتســعن ومئــة ولــه ســبعون ســنة)2(.

هشــيم بــن بشــر بــن أيب خــازم، واســم أيب خــازم قاســم بــن دينــار، اإلمــام، حمــدث بغــداد، - 

ــنة:  ــات س ــنة: 104. وم ــد س ــطي. ول ــم، الواس ــلمي مواله ــة الس ــو معاوي ــا، أب وحافظه

183هـ.

حــدث عنــه: ابــن إســحاق، وطائفــة مــن أقرانــه، واإلمــام أمحــد)3(. وقــد ذكــر تفســره الردينــي، 

فقــال: »التفســر عــن هشــيم بــن بشــر بــم قبلــه إيل العبــدي«)4(. 

عفــان بــن مســلم بــن عبــد اهلل مــوىل عــزرة بــن ثابــت األنصــاري، اإلمــام احلافــظ، حمــدث - 

ــي، وابن معــن.  ــن املدين ــه أيًضــا: أمحــد، واب ــمن البــري الصفــار. وحــدث عن ــو عث العــراق أب

ولد سنة أربع وثالثن ومائة حتديدا أو تقريًبا. مات عفان يف ربيع اآلخر سنة عرشين ومائتن)5(.

)1(  سر أعالم النبالء، )9/ 451- 452(، وطبقات املفرسين للداوودي، )1/ 369- 370(.
)2( انظر: هتذيب التهذيب، )11/ 109(، والتقريب، )ص: 1037( ]7414[، واألعالم للزركيل، )8/ 117(.

)3( انظر: سر أعالم النبالء، )8/ 287( وما بعدها.
)4( صلة اخللف بموصول السلف، )ص: 171(.

)5( انظر: سر أعالم النبالء، )10/ 253- 254(. مل أجد له مؤلًفا يف التفسر، ومل يذكر يف طبقات املفرين.
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َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ

أسود بن عامر شاذان الشامي ثم البغدادي. أبو عبد الرمحن اإلمام احلافظ الصدوق. - 

ــوري  ــفيان الث ــعبة، وس ــان، وش ــن حس ــام ب ــمع: هش ــة. س ــن ومائ ــع وعرشي ــنة بض ــد س ول

وعــدة. حــدث عنــه: أمحــد بــن حنبــل، وابــن املدينــي، وخلــق كثــر. وثقــه ابــن املدينــي وغــره، تــويف 

ــداد)1(.  ــنة: 208هـ، ببغ س

وهــؤالء العلــمء ال ختفــى مكانتهــم يف التفســر، مــع أن علــم الناســخ واملنســوخ يف حــد ذاتــه 

هــو مــن أجــل علــوم القــرآن، واهلل املســتعان.

 املطلب الثاين: االئمة الذين حازوا عىل إجازة بالسند املتصل إىل اإلمام أمحد

 الذيــن حــازوا عــىل إجــازة يف التفســر والناســخ واملنســوخ بالســند املتصــل إىل اإلمــام أمحــد 

ــبعة.  س

اُل،   وهــم: ابــن اجلــوزي، وشــيخه إِْســَمِعيُل ْبــُن َأمْحَــَد، وشــيخ إِْســَمِعيُل وهــو َأُبــو اْلَفْضــِل اْلَبقَّ

، وشــيخ إِْســَحاُق  اَن وهــو إِْســَحاُق اْلــَكاِذيُّ اَن، وشــيخ اْبــُن بـِـرْشَ وشــيخ َأُبــو اْلَفْضــِل وهــو اْبــُن بـِـرْشَ

.  وهــو َعْبــُد اهللَِّ ْبــُن َأمْحَــَد، وقــد أدرجتهــم يف إســناد ابــن اجلــوزي

وابن اجلوزي هو:

 عبــد الرمحــن بــن عــي بــن حممــد القــريش البغــدادي، أبــو الفــرج ابــن اجلــوزي عالمــة عــره، 

لــه نحــو ثــالث مئــة مصنــف. مولــده ووفاتــه ببغــداد ســنة )508 - 597 هـــ(. ســمع مــن: أيب الفتــح ابــن 

البطــي، وأيب زرعــة، وإِْســَمِعيُل ْبــُن َأمْحَــَد ومجاعــة)2(.

)1(  انظر: طبقات احلنابلة، )1/ 118(، وسر أعالم النبالء، )8/ 287(. مل أجد له مؤلفا يف التفسر.
)2(  انظر: سر أعالم النبالء، )22/ 352(، واألعالم للزركيل، )3/ 316(.
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ــاُل)2(، َقــاَل:  َنــا َأُبــو اْلَفْضــِل اْلَبقَّ َنــا إِْســَمِعيُل ْبــُن َأمْحَــَد)1(، َقــاَل: َأْخرَبَ إســناد ابــن اجلــوزي: َأْخرَبَ

َثنـِـي  َثنـَـا َعْبــُد اهللَِّ ْبــُن َأمْحَــَد، َقــاَل: َحدَّ )4(، َقــاَل: َحدَّ َنــا إِْســَحاُق اْلــَكاِذيُّ اَن)3(، َقــاَل: َأْخرَبَ َأْبنـَـا اْبــُن بـِـرْشَ
َأيِب )أي: اإلمــام أمحــد بــن حنبــل -رمحهــم اهلل مجيعــا-( ... وهــذا اإلســناد يتكــرر عنــد ابــن اجلــوزي 

عندمــا يــروي عــن اإلمــام أمحــد.

شجرة اإلسناد إىل اإلمام أمحد:

)1(  أبــو القاســم، إســمعيل بــن أمحــد بــن عمــر بــن أيب االشــعث، املعــروف بابــن الســمرقندي، املحــدث املفيــد املســند، ولــد بدمشــق 
يف رمضــان ســنة 454هـــ. ســمع أبــا بكــر اخلطيــب، وعبــد الدائــم بــن احلســن، وعبــد العزيــز الكتــاين وآخريــن. حــدث عنــه: 
الســلفي، وابــن عســاكر، والســمعاين وآخــرون. تــويف ســنة 536هـــ. انظــر: ســر أعــالم النبــالء، )20/ 28(، وطبقــات الشــافعية 

ــرى، )7/ 46( ]735[. الك
)2(  عمــر بــن عبيــد اهلل بــن عمــر، أبــو الفضــل ابــن البقــال البغــدادي األزجــي املقــرئ. قــرأ القــرآن عــىل أيب احلســن احلممــي، وســمع 
أبــا أمحــد بــن أيب مســلم الفــريض، وختــم عليــه خلــق، وكان ورده كل يــوم ختمــة. روى عنــه أبــو بكــر األنصــاري، وأبــو القاســم 
ابــن الســمرقندي، وأمحــد بــن عمــر الغــازي، وكان مولــده يف ســنة مخــس وتســعن وثالثمئــة، وتــويف: 471 هــــ. انظــر: تاريــخ 

اإلســالم للذهبــي، )10/ 334( ]25[. وذيــل تاريــخ بغــداد، )5/ 76( ]1212[.
)3(  عــي بــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن بــرشان بــن حممــد بــن بــرش أبــو احلســن األمــوي البغــدادي. الشــيخ، العــامل، املعــدل، املســند. 
ــه: البيهقــي، واحلســن بــن  ــا جعفــر بــن البخــرتي ، وعــي بــن حممــد املــري ، وإســمعيل الصفــار ومجاعــة. روى عن ســمع: أب
أمحــد بــن البنــاء، ومجاعــة. ولــد ســنة 328هـــ ، وتــويف ســنة 415هـــ. انظــر: ســر أعــالم النبــالء، )17/ 311(، وشــيوخ البيهقــي 

ــرى، )ص: 47(. ــنن الك يف الس
)4(  إســحاق بــن أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم أبــو احلســن الــكاذي، وكاذة: مــن قــرى بغــداد. روى عــن حممــد بــن يوســف، وعبــد 
اهلل بــن أمحــد، وحــدث عنــه: أبــو احلســن بــن رزقويــه، وأبــو احلســن بــن بــرشان. تــويف ســنة 346هـــ. انظــر: تاريــخ بغــداد، )6/ 

399(، وتوضيــح املشــتبه، )7/ 263(.

اإلمام أمحد بن حنبل

عبد اهلل بن اإلمام أمحد

أبو الفضل البقال

إسامعيل بن أمحد

ابن برشان

إسحاق اْلَكاِذيُّ
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َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ

 املطلب الثالث: منهج اإلمام أمحد يف النسخ

الــذي ظهــر مــن خــالل دراســتي ملســائل النســخ عنــد اإلمــام أمحــد مــن اآليــات املنســوخة يف 

ســورة البقــرة.

أنــه أوســع داللــة منــه عنــد أيب عبيــد، كــم تقــدم)1(، فجميــع مــا نقلتــه عنــه يعتمــد فيــه عــىل 

ــة: ــن، وهــذه بعــض األمثل ــد املتأخري ــى النســخ عن معن

قال أمحد: حدثنا عبد الصمد، عن مهام بن حييى، عن قتادة قال: 

»أمــر اهلل نبيــه أن يعفــو عنهــم ويصفــح، حتــى يــأيت اهلل بأمــره، فأنزل يف بــراءة: فـــ   ژچ  ڇ   

ــل  ــال أه ــا بقت ــره فيه ــة، وأم ــذه اآلي ــخها هب ــة؛ فنس ــة: 29[ اآلي ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ  ]التوب

الكتــاب حتــى يســلموا، أو يقــروا باجلزيــة«)2(. 

ــن  ــن اب ــاين، ع ــاء اخلراس ــن عط ــج، ع ــن جري ــال: أنبا ب ــد، ق ــن حمم ــي حجاج ب ــال: حدثن وق

ــال:  ــاس  ق عب

»أّول مــا نســخ مــن القــرآن - فيــام ذكــر لنــا واهلل أعلــم - شــأن القبلــة، قــال:  ژ گ  گ  ڳڳ   

ــدس،  ــت املق ــو بي ــى نح ــول اهلل  فص ــتقبل رس ــرة: 115[. فاس ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱژ ]البق

وتــرك البيــت العتيــق ثــم رصفــه اهلل إىل البيــت العتيــق فقــال:  ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    

ڀ              ڀڀ  ژ ]البقــرة: 142[ يعنــون بيــت املقــدس، فنســخها ورصف إىل البيــت العتيــق فقــال: ژ گ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ         ڻ  ڻ   ڻ    ژ   ]البقــرة: 150[ « )3(.

)1(  انظر: ص )9-10( من هذا البحث يف: الفرق بن النسخ عند املتقدمن واملتأخرين.
)2(  انظر: النص رقم: )1(، قوله تعاىل: ژ ڻ  ۀ   ۀ  ژ.

)3(  انظر: النص رقم: )3(، قوله تعاىل: ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ژ. 
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املبحث  الثاين:
 نصوص اإلمام أمحد يف الناسخ واملنسوخ يف سورة البقرة

 لقــد أحصيــت النصــوص مــن ســورة البقــرة إىل ســورة املزمــل مــن خــالل كتــاب نواســخ 

ــا. منهــا يف ســورة البقــرة: 37 نًصــا. أخذهــا ابــن  القــرآن البــن اجلــوزي وبلغــت 96 نًصــا تقريًب

اجلــوزي مــن أكثــر مــن راٍو إىل اإلمــام أمحــد؛ إذ أنــه أحــد الــرواة الذيــن اتصــل ســندهم لإلمــام 

أمحــد. 

.]109 قولــه تعاىل: ژ ڻ  ۀ   ۀ ژ ]البقرة: 

ــد)2(،  ــا عبد الصم ــال: حدثن ــه ق ــد أن ــام أمح ــل)1( إىل اإلم ــنده املتص ــوزي بس ــن اجل روى اب

ــأيت  ــى ي ــح، حت ــم ويصف ــو عنه ــه أن يعف ــر اهلل نبي ــال: أم ــادة)4( ق ــن قت ــى)3(، ع ــن حيي ــام ب ــن مه ع

ــة؛  ــة: 29[ اآلي ــراءة: فـــ  ژ چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ژ ]التوب ــزل يف ب ــره، فأن اهلل بأم

ــة)5(. ــروا باجلزي ــلموا، أو يق ــى يس ــاب حت ــل الكت ــال أه ــا بقت ــره فيه ــة، وأم ــذه اآلي ــخها هب فنس

ــادة:  ژ ۀ    ــن قتـ 8(، ع ــر) ــا معم ــال: حّدثن 7(، ق ــرزاق) ــد ال ــا عب ــال: وحّدثن 6( ق ــه) وب

 ، ــَكاِذيُّ ــا إِْســَحاُق اْل َن ــاَل: َأْخرَبَ اَن، َق ــرْشَ ــُن بِ ــا اْب ــاَل: َأْبنَ ــاُل، َق ــا َأُبــو اْلَفْضــِل اْلَبقَّ َن ــاَل: َأْخرَبَ ــَد، َق ــُن َأمْحَ ــَمِعيُل ْب ــا إِْس َن )1(  قــال: َأْخرَبَ
َثنِــي َأيِب... وســبقت ترمجتهــم يف) ص: 14(. ــاَل: َحدَّ ــَد، َق ــُن َأمْحَ ــُد اهللَِّ ْب ــا َعْب َثنَ ــاَل: َحدَّ َق

)2(  هو ابن عبد الوارث بن سعيد البري: »ثقة«، تقريب التهذيب، )ص: 610( ]4080[.
)3(  هو ابن دينار الَعْوِذي: »ثقة ربم وهم«، التقريب، )ص: 1024( ]7319[.

)4(  قتادة بن دعامة السدويس، البري: »ثقة ثبت«، التقريب، )ص: 798( ]5518[. واإلسناد صحيح إىل قتادة، -واهلل أعلم-. 
)5(  نواسخ القرآن البن اجلوزي بتحقيق حممد أرشف املليباري، )1/ 192- 193(. 

وأخرج الطربي عن قتادة نحوه. تفسر الطري، )10/ 134( ]11594[.
)6(  أي: اإلمام أمحد بن حنبل؛ بالسند الذي سبق ذكره يف حاشية النص األول. 

)7(  عبد الرزاق بن مهام بن نافع الصنعاين: »ثقة حافظ«، التقريب، )ص: 607( ]4064[. 
)8(  معمر بن راشد األزدي موالهم، البري: »ثقة ثبت«، التقريب، )ص: 961( ]6809[.

وقــد ٌتُكلِّــم يف روايــة معمــر حــال تفــرده عــن قتــادة؛ ولكنــه قــد توبــع بروايــة مهــام بــن حييى-كــم ســبق-، وبروايــة ســعيد بــن أيب 
عروبــة -كــم ســيأيت يف التخريــج-؛ فــال يــر. وانظــر: هتذيــب التهذيــب، )10/ 219(.
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َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ

.)1 (]5 ]التوبــة:  ژ  ھ  ھ  ے  ے   نســختها:  ژ   ]109 ]البقــرة:  ژ  ۀ  

قوله تعاىل: ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱژ.

وبــه قــال: حدثنــي حجاج بــن حممــد)2(، قــال:» أنبا ابــن جريــج)3(، عــن عطــاء اخلراســاين)4(، 

عــن ابــن عبــاس  قــال: أّول مــا نســخ مــن القــرآن - فيــم ذكــر لنــا واهلل أعلــم - شــأن القبلــة، 

قــال:  ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ژ ]البقــرة: 115[. فاســتقبل رســول اهلل  فصــىل 

نحــو بيــت املقــدس، وتــرك البيــت العتيــق ثــم رصفــه اهلل إىل البيــت العتيــق فقــال:  ژ  ٻ  ٻ  ٻ  

ــت  ــخها ورصف إىل البي ــدس، فنس ــت املق ــون بي ــرة: 142[ يعن ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ              ڀڀ  ژ ]البق

ــرة:  ــال: ژ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ         ڻ  ڻ   ڻ    ژ   ]البق ــق فق العتي

.)5(» ]150

)1(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 193(. 
واألثــر أخرجــه أمحــد مــن طريــق عبــد الــرزاق الصنعــاين عــن معمــر، بــه. وابــن جريــر الطــربي مــن طريــق بــرش بــن معــاذ، عــن 
يزيــد، عــن ســعيد، كلهــم: )مهــام، -كــم تقــدم يف النــص األول- ومعمــر، وســعيد( عــن قتــادة بنحــوه؛ فإســناد األثــر صحيــح إىل 

قتــادة.
انظر: تفسر القرآن عبد الرزاق الصنعاين، )56/1(، وتفسر الطري، )2/ 503( ]1797[.

وإســناد عبــد الــرزاق صحيــح؛ كــم قالــه الدكتــور حكمــت بشــر ياســن، ورجالــه ثقــات. وإســناد ابــن جريــر حســن. وبــرش بــن معــاذ 
العقــدي البــري »صــدوق«، انظــر: التقريــب، )ص: 171( ]702[، والصحيــح املســبور، )2/ 167(. وبقيــة رجــال الطــربي ثقــات. 

ويزيد هو ابن زريع البري. انظر: هتذيب التهذيب، )11/ 284( ]527[. 
وسعيد هو ابن أيب عروبة. انظر: هتذيب التهذيب، )4/ 56( ]110[. وانظر: الصحيح املسبور، )1/ 215(.

)2(  حجاج بن حممد املصييص: »ثقة ثبت لكنه اختلط«، التقريب، )ص: 224( ]1135[. 
)3(  عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج املكي: »ثقة يدلس«، التقريب، )ص: 624( ]4193[.

ــم هــو كتــاب. انطــر: تذهيــب  ــو مســعود الدمشــقي: وابــن جريــج مل يســمع التفســر مــن عطــاء اخلراســاين إن وقــال احلافــظ أب
ــال، )6/ 365( ]4633[. ــامء الرج ــامل يف أس ــب الك هتذي

)4(  عطاء بن أيب مسلم اخلراساين »صدوق، هيم كثرا ويرسل ويدلس«، التقريب، )ص:679( ]4600[.
وعطــاء اخلراســاين مل يســمع مــن ابــن عبــاس؛ كــم قــال ذلــك ابــن معــن وأمحــد. انظــر: بحــر الــدم، )ص: 109( ]698[، ومعرفــة 

الرجــال عــن حييــى بــن معــن روايــة ابــن حمــرز، )1/ 129(.
)5(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 203(.

ــه، )1/ 273( ]242[،  ــه واملتفق ــدادي يف الفقي ــب البغ ــاميني، )3/ 326( ]2412[، واخلطي ــند الش ــرباين يف مس ــه الط وأخرج
ــاس.  ــن عب ــن اب ــة، ع ــن عكرم ــاين، ع ــاء اخلراس ــن عط ــد، ع ــن راش ــس ب ــق يون ــن طري ــا م كالمه

ورواه احلاكــم يف املســتدرك، )2/ 268( ]3060[، مــن طريــق ابــن جريــج، عــن عطــاء، عــن ابــن عبــاس، وقــال: صحيــح عــىل 
رشطهــم. قــال ابــن رجــب: »وليــس كــم قــال؛ فــإن عطــاء هــذا هــو اخلراســاين، ومل يلــق ابــن عبــاس؛ كــذا وقــع مرحــا بنســبته 
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قوله تعاىل:  ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ژ ]البقرة: 115[. 

قــال: وحدثنــا عبــد الوهاب بن عطــاء)1(، أخربنا ســعيد ابــن أيب عروبة)2(، عــن قتــادة: ژ ڳ  ڳ  ڱ  

  ڱ  ڱڱ  ژ. قــال: »كانــوا يصلــون نحــو بيــت املقدس ونبــي اهلل بمكــة، وبعدما هاجر رســول اهلل

نحــو بيــت املقــدس ســتة عرش شــهرا، ثم وجهــه اهلل تعــاىل بعد ذلــك نحو الكعبــة البيــت احلــرام« )3(. 

قــال: وبنــا عبــد الصمــد بن عبــد الــوارث، قــال: »بنــا مهــام، قــال، بنــا قتــادة)4(:ژ ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ  ڱڱ  ژ ، قــال: وكانــوا يصلــون نحــو بيــت املقــدس، ثــم وجهــه اهلل نحــو الكعبــة، وقــال عزوجــل:  

ــة مــا  ژ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ         ڻ  ڻ   ڻ    ژ   ]البقــرة: 144[ فنســخت هــذه اآلي

يف كتاب »الناسخ واملنسوخ« أليب عبيد، والبن أيب داود وغرمها«، انظر: فتح الباري البن رجب، )1/ 170(.
وكذا رواه البيهقي يف معرفة السنن، )2/ 313( ]728[، والسنن الكرى، )2/ 19( ]2245[. 

ورواه أبــو عبيــد القاســم بــن ســالم يف الناســخ واملنســوخ، )ص: 20( ]17[، وابــن أبــى حاتــم يف تفســره، )1/ 212( ]1123[ 
مــن طريــق حجــاج بــن حممــد، عــن ابــن جريــج وعثــمن بــن عطــاء، عــن عطــاء اخلراســاين، عــن ابــن عبــاس. 

وعثمن بن عطاء اخلراساين: »ضعيف«، التقريب، )ص: 666( ]4502[. 
قال د. حكمت بشر -بعد أن ذكر تصحيح احلاكم وموافقة الذهبي-:

»وهو كم قاال، وعثمن هو ابن عطاء. ضعيف وال ير؛ إذ هو مقرون بابن جريج«، 
وقــال: »ولعــل احلاكــم والذهبــي صححــاه؛ عــىل أن املقصــود بعطــاء: ابــن أيب ربــاح؛ ويؤيــد ذلــك مــا ذكــره احلافــظ ابــن حجــر، 
فقــال -عنــد عرضــه لطــرق ابــن عبــاس يف التفســر-: ومــن طريــق ابــن جريــج، عــن عطــاء بــن أيب ربــاح، عــن ابــن عبــاس؛ لكــن 
فيــم يتعلــق بالبقــرة وآل عمــران ومــا عــدا ذلــك؛ يكــون عطــاء واخلرســاين، وهــو مل يســمع مــن ابــن عبــاس؛ فيكــون منقطًعــا؛ إال 
إن رصح ابــن جريــج بأنــه عطــاء بــن أيب ربــاح، العجــاب يف بيــان األســباب، )ص د-9(. وعــىل هــذا تبقــى املســألة حمتملــة؛ فــإن 
كان عطــاء بــن أيب ربــاح؛ فاإلســناد صحيــح، وإن كان اخلراســاين؛ اإلســناد ضعيــف، ويقويــه روايــة عــي بــن أيب طلحــة«، انظــر: 

الصحيــح املســبور، )1/ 220(.
)1(  عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف البري: »صدوق ربم أخطأ«، التقريب، )ص: 633( ]4262[.

)2( سعيد ابن أيب عروبة اليشكري البري: »ثقة حافظ، وكان من أثبت الناس يف قتادة«، التقريب، )ص: 384( ]2365[.
)3(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 203(.

وإسناد هذا األثر حسن إىل قتادة. انظر: الصحيح املسبور، )1/ 85(.
وأخرجــه الطــربي يف تفســره، )2/ 532( عــن قتــادة بلفــظ: »أن النبــي  قــال: إن أخاكــم النجــايش قــد مــات فصلــوا 

عليــه«، قالــوا: نصــي عــىل رجــل ليــس بمســلم، قــال: فنزلــت: ژہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  
ڭ  ژ ]آل عمــران: 199[. قــال قتــادة: »فقالــوا: إنــه كان ال يصــي إىل القبلــة، فأنــزل اهلل عزوجــل: ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  ڱڱ  ژ «. وانظــر: الصحيــح املســبور، )1/ 221(.
وذكــر نحــوه أيضــا الواحــدي عــن ابــن عبــاس مــن طريــق عطــاء، يف أســباب النــزول، )ص: 24(. كــم ذكــره الســيوطي نقــال عــن 

ابــن جريــر، ثــم قــال: »هــذا احلديــث غريــب جــًدا، مرســل أو معضــل«، انظــر: لبــاب النقــول يف أســباب النــزول، )ص: 23(. 
)4(  سبقت ترمجة رواة هذا األثر. انظر الرقم: ]1[. واإلسناد صحيح إىل قتادة، -واهلل تعاىل أعلم-.
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َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ

كان قبلهــا مــن قبلــة«)1(. 

       قوله تعاىل:  ژ ۉ  ې  ې  ې  ژ ]البقرة: 180[. 

ــة،  ــاد)2(، عــىل نســخ هــذه اآلي ــة الفضــل بــن زي قــال ابــن اجلــوزي: وقــد نــص أمحــد يف رواي

ــوخة«)3(. ــن منس ــة للوالدي ــال: »الوصي فق

وبــه قــال: بنــا حجــاج)4(، قــال: بنــا ابــن جريــج)5(، عــن عطــاء اخلراســاين)6(، عــن ابن عبـــاس 

)1(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 204-203(. 
وهــذه األقــوال الــواردة عــن قتــادة أخــرج نحوهــا الرتمــذي يف ســننه، )5/ 206( ]2965[ أبــواب تفســر القــرآن، بــاب: ومــن 
ســورة البقــرة،   مــن طريــق: يزيــد بــن زريــع، عــن ســعيد، عــن قتــادة. وابــن جريــر يف تفســره، )2/ 529( عــن قتــادة، كــم أخــرج 
نحوهــا عــن الســدي، مــن طريــق أســباط. تفســر الطــري، )3/ 157( ]2204[. وانظــر: الناســخ واملنســوخ للقاســم بــن ســالم، 

.)19 /1(
ــب  ــا حس ــرة، أورده مفرق ــورة البق ــن س ــة م ــات القبل ــره آلي ــد تفس ــان عن ــع البي ــره جام ــربي يف تفس ــارب الط ــظ مق  ورواه بلف
ــري، )2/ 527(  ــر الط ــر: تفس ــة. انظ ــة ثابت ــة صحيح ــي رواي ــاس، وه ــن عب ــن اب ــة ع ــن أيب طلح ــي ب ــة ع ــن رواي ــات م اآلي
ــة: )3/ 160( ]2208[، و)3/ 164( ]2210[، و)3/ 166( ]2218[.  ــام اآلتي ــار ذات األرق ــه اآلث ــث من ــد الثال ]1833[ واملجل
وروى نحــوا مــن صــدره احلاكــم يف املســتدرك، وقــال: صحيــح عــىل رشط الشــيخن ومل خيرجــاه هبــذه الســياقة، ووافقــه الذهبــي، 
ــري، )2/ 527( و)3/ 160، 164،  ــر الط ــص، )2/ 268(، تفس ــع التلخي ــتدرك م ــاال. املس ــم ق ــو ك ــاكر: وه ــد ش ــال أمح وق

.)166
)2(  الفضــل بــن زيــاد القطــان: قــال أبــو بكــر اخلــالل: مــن املتقدمــن عنــد أيب عبــد اهلل، وكان يعــرف قــدره ويكرمــه، ويصــي بــأيب عبد 

اهلل. انظــر: تاريــخ بغــداد، )14/ 330( ]6750[، وطبقات احلنابلة، )1/ 248(، وموســوعة أقــوال اإلمام أمحــد، )3/ 155( ]2127[.
)3(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 220(.

ــا  ــد: حدثن ــام أمح ــال اإلم ــال: »وق ــد، فق ــام أمح ــن اإلم ــا ع ــخ هن ــوى النس ــره، )2/ 167( دع ــر يف تفس ــن كث ــظ اب وأورد احلاف
إســمعيل بــن إبراهيــم بــن عليــة، عــن يونــس بــن عبيــد، عــن حممــد بــن ســرين، قــال: جلــس ابــن عبــاس، فقــرأ ســورة البقــرة، 
ــة«، وروى نحــوه الطــربي يف  ــة للوالديــن واألقربــن«، فقــال: نســخت هــذه اآلي ــة: »إن تــرك خــرا الوصي حتــى أتــى هــذه اآلي
ــخ  ــال بنس ــن ق ــاب م ــا، ب ــاب الوصاي ــرى، )265/6(، كت ــنن الك ــي يف الس ــوه البيهق ــره، )391/3( ]2652[. وروى نح تفس
ــي يف  ــه الذهب ــيخن، ووافق ــىل رشط الش ــح ع ــث صحي ــذا حدي ــال: ه ــم وق ــون. ورواه احلاك ــن ال يرث ــن الذي ــة لألقرب الوصي

ــر. ــاب التفس ــتدرك، )2/ 273(، كت املس
)4(  حجاج بن حممد املصييص: »ثقة ثبت لكنه اختلط«، التقريب، )ص: 224( ]1135[. 

)5(  عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج املكي: »ثقة يدلس«، التقريب، )ص: 624( ]4193[.
)6(  عطاء بن أيب مسلم اخلراساين »صدوق هيم كثرا ويرسل ويدلس«، التقريب، )ص:679( ]4600[.

وعطــاء اخلراســاين مل يســمع مــن ابــن عبــاس؛ كــم قــال ذلــك ابــن معــن وأمحــد. انظــر: بحــر الــدم، )ص: 109( ]698[، معرفــة 
الرجــال عــن حييــى بــن معــن روايــة ابــن حمــرز، )1/ 129(.

وقــال احلافــظ أبــو مســعود الدمشــقي: »وابــن جريــج مل يســمع التفســر مــن عطــاء اخلراســاين؛ إنــم هــو كتــاب«، انطــر: تذهيــب 
هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال، )6/ 365( ]4633[.
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 :  ژ ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ژ ]البقــرة: 180 [، نســختها:ژ ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  ژ  ]النســاء: 7[ اآليــة)1(.

وبــه قــال: بنــا أســود بــن عامــر)2(، قــال: بنــا إرسائيــل)3(، عــن مغــرة)4(، عــن إبراهيــم)5(، قــال: 

»كانــت الوصيــة للوالديــن، فنســختها آيــة املــراث، وصــارت الوصيــة لألقربــن«)6(.

قــال: وحدثنــا أبــو داود)7(، عــن زمعــة)8(، عــن ابــن طــاؤس)9(، عــن أبيــه)10( قــال: »نســخت 

ــة عــن الوالديــن، وجعلــت لألقربــن«)11(.  الوصي

)1(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 223(. 
واألثر أخرجه النحاس يف ناسخه، )ص: 89( عن ابن عباس من طريق عثمن بن عطاء، عن أبيه. 

وروى نحوه الطربي يف تفسره، )3/ 191-190( ]2652[.
وروى نحوه البيهقي يف السنن الكرى، )6/ 265( كتاب الوصايا »باب من قال بنسخ الوصية لألقربن الذين ال يرثون«،

ورواه احلاكم وقال: هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخن، ووافقه الذهبي يف املستدرك، )273/2(، كتاب التفسر.
 وإسناد األثر منقطع إىل ابن عباس؛ ولكن معناه يتقوى بطرقه املتعددة، وصححه احلاكم وغره-واهلل أعلم-. 

)2(  األسود بن عامر الشامي نزيل بغداد »ثقة«، التقريب، )ص: 146( ]503[.
)3(  إرسائيل بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي اهلمداين »ثقة، تكلم فيه بال حجة«، التقريب، )ص: 134( ]401[.

)4(  املغــرة بــن ِمْقســم الضبــي موالهــم الكــويف »ثقــة متقــن؛ إال أنــه كان يدلــس، وال ســيم عــن إبراهيــم«، التقريــب، )ص: 966( 
.]6851[

)5(  إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكويف: »ثقة إال أنه يرسل كثًرا«، التقريب، )ص: 118( ]270[.
وإسناد األثر ضعيف إىل إبراهيم-واهلل أعلم-. 

)6(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 226(. 
وقال البيهقي يف الكرى، )6/ 434(: »وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال: نسختها آية املراث«،

ـ(. التقريب، )ص: 406( ]2550[. )7(  سليمن بن داود بن اجلارود أبو داود الطياليس »ثقة حافظ«، )ت: 204ه
)8(  زمعة بن صالح اجَلنَدي اليمين نزيل مكة »ضعيف وحديثه عند مسلم مقرون«، التقريب، )ص: 340( ]2035[.

)9(  عبد اهلل بن طاوس بن كيسان اليمين: »ثقة فاضل عابد«، التقريب، )ص: 516( ]3397[.
)10(  طاوس بن كيسان اليمين »ثقة فقيه فاضل«، التقريب، )ص: 462( ]3009[.

وإسناد األثر ضعيف إىل طاوس؛ لضعف زمعة بن صالح.
)11(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 226(. 

وأخرجــه الطــربي يف تفســره، )3/ 389(، والبيهقــي يف ســننه، )6/ 265(، عــن طــاؤس؛ وقــد تعارضــت روايتهــم عنــه يف ذي 
القرابــة، ففــي روايــة الطــربي: »فمــن أوىص لــذي قرابتــه مل جتــز وصيتــه«، ويف روايــة البيهقــي: »فمــن أوىص لغــر ذي قرابتــه مل 

جتــز«،
وحديــث ))ال وصيــة لــوارث(( رواه الرتمــذي يف )الوصايــا(، بــاب )مــا جــاء ال وصيــة لــوارث(، ]2120، و2121[، والنســائي 
ــوارث(،  ــة لل ــاء يف الوصي ــا ج ــاب )م ــا(، ب ــو داود يف )الوصاي ــوارث(، ]3641[، وأب ــة لل ــال الوصي ــاب )إبط ــا(، ب يف )الوصاي

ــوارث(، ]2713[.  ــة ل ــاب )ال وصي ــا(، ب ــه يف )الوصاي ــن ماج ]2870[، واب
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َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ

ــة  ــت الوصي ــال: »كان ــن)3(، ق ــن احلس ــس)2(، ع ــا يون ــال: أبن ــيم)1(، ق ــا هش ــال: حدثن ــه ق وب

للوالديــن واألقربــن فنســخ ذلــك، وأثبتــت هلــم نصيبهــم)4( يف ســورة النســاء وصارت الوصيــة لألقربن 

الذيــن ال يرثــون، ونســخ مــن األقربــن كل وارث«)5(.

قــال:» وحدثنــا عبــد الوهــاب، عــن ســعيد، عــن قتــادة)6(:ژ ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ژ  

ــَق هلــم  ]البقــرة: 180[، قــال: أمــر اهلل أن يــويص لوالديــه وأقربائــه، ثــم نســخ ذلــك يف ســورة النســاء َفَأحْلَ

ــَق لــكل ذي مــراث نصيبــه منــه وليســت هلــم وصيــة، فصــارت الوصيــة ملــن ال  نصيبــًا معلومــًا، وأحلَ

يــرث مــن قريــب أو بعيــد«)7(.

قوله تعاىل: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ    ژ.

ــاس ، -ومل  ــن عب ــن جريــج)9(، عــن عطــاء)10(، عــن اب ــا حجــاج)8(، عــن اب ــه قــال: بن وب

)1(  ُهشيم بن َبشر بن القاسم بن دينار السلمي الواسطي: »ثقة ثبت كثر التدليس«، التقريب )ص: 1023( ]7312[.
)2(  يونس بن عبيد بن دينار العبدي البري »ثقة ثبت« )ت: 139(. التقريب، )ص: 1099( ]7909[.
)3(  احلسن بن أيب احلسن البري واسم أبيه َيسار »ثقة فقيه«، التقريب، )ص: 236( ]1227[.

وإسناد األثر صحيح إىل احلسن؛ ألن رواته ثقات، -واهلل أعلم-.
)4(  أخــرج نحــوه ابــن أيب حاتــم يف تفســره، )1/ 300( ]1605[ عــن أيب العاليــة، وليــس فيــه: )مــن قريــب أو غــر قريــب(، وذكــر نحــوه 

الســيوطي يف الــدر املنثــور، )1/ 175(، وعــزاه إىل عبــد بــن محيــد عــن قتــادة.
)5(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 228-227(. 

أخرج الطربي يف تفسره، )3/ 389( ]2644[ نحوه عن قتادة واحلسن. 
واختار الطربي رأهيم، عىل أن الوصية للوالدين منسوخة بآية املواريث، وبقي فرض الوصية لألقربن ممن ال يرث. 

)6(  عبد الوهاب هو ابن عطاء، وسعيد بن أيب عروبة، وقتادة بن دعامة السدويس، سبقت ترمجتهم.
وهذا اإلسناد إىل قتادة حسن؛ ألجل عبد الوهاب بن عطاء »صدوق ربم أخطأ«، واهلل أعلم.

)7(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 228(.
ــال: » ژٴۇ   ــادة، ق ــن قت ــام، ع ــا مه ــارون، أنبأن ــن ه ــد ب ــا يزي ــال: أخربن ــا ق ــاب الوصاي ــننه يف كت ــي يف س ــوه الدارم روى نح
ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  ژ  ]البقــرة: 180[، أمــر أن يــويص لوالديــه 
وأقاربــه، ثــم نســخ بعــد ذلــك يف ســورة النســاء، فجعــل للوالديــن نصيبــا معلومــا، وأحلــق لــكل ذي مــراث نصيبــه منــه، وليســت 
هلــم وصيــة، فصــارت الوصيــة ملــن ال يــرث مــن قريــب وغــره«، وإســناد الدارمــي صحيــح إىل قتــادة، كــم قالــه املحقــق حســن 

ســليم أســد الــداراين. ســنن الدارمــي، )4/ 2063( ]3304[. 
)8(  حجاج بن حممد املصييص: »ثقة ثبت لكنه اختلط«، التقريب، )ص: 224( ]1135[. 

)9(  عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج املكي: »ثقة يدلس«، التقريب، )ص: 624( ]4193[.
)10(  عطاء بن أيب مسلم اخلراساين »صدوق هيم كثرا ويرسل ويدلس«، التقريب، )ص:679( ]4600[.

واإلسناد حسن إىل ابن عباس؛ ويتقوى بطرقه املتعددة، وصحح مثله احلاكم وغره-واهلل أعلم-.
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يذكــر عكرمــة-، قــال:  ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

ژ ]البقــرة: 183[، يعنــي بذلــك أهــل الكتــاب، وكان كتابــه عــىل أصحــاب حممــد ، أن الرجل 

ــه وبــن أن يصــي العتمــة، أو يرقــد وإذا صــىل العتمــة أو رقــد  كان يــأكل ويــرشب، وينكــح، مــا بين

منــع ذلــك إىل مثلهــا، فنســختها هــذه اآليــة:  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپ  ژ ]البقــرة: 187[ )1(.

قوله تعاىل:  ژ ڇ  ڍ      ڍ    ژ ]البقرة: 184[.

ــن  ــرين)4(، ع ــن س ــن اب ــوب)3(، ع ــن أي ــر)2(، ع ــا معم ــال: بن ــرازق، ق ــد ال ــا عب ــال: بن ــه ق وب

ــرة: 185[ )5(.            ــختها: ژ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ژ  ]البق ــال: نسـ ــاس: ژ ڇ  ڍ      ڍ    ژ ، ق ابن عب

)1(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 231(. 
واألثــر ذكــره الســيوطي يف الــدر املنثــور، )1/ 177(، وعــزاه إىل ســعيد، وابــن عســاكر عــن ابــن عبــاس. وروى نحــوه أبــو داود، 
كتــاب الصــوم »بــاب مبــدأ فــرض الصــوم«، )1/ 295(. قــال األلبــاين: »إســناده حســن صحيــح«، صحيــح أيب داود، )7/ 81(. 

ورواه الطــربي بمعنــاه يف تفســره، )3/ 496( ]2940[.
)	2  عبد الرزاق الصنعاين، ومعمر بن راشد األزدي؛ كالمها ثقة، سبقت ترمجتهم.

ْختَِياين، البري: »ثقة ثبت حجة«، التقريب، )ص:158( ]605[. )3(  أيوب بن أيب متيمة كيسان السَّ
)4(  حممد بن سرين األنصاري أبو بكر البري: »ثقة ثبت«، التقريب، )ص: 853( ]5947[.

ــي،  ــن املدين ــن، واب ــن مع ــه اب ــم قال ــاس  ك ــن عب ــن اب ــمع م ــرين مل يس ــن س ــد ب ــع؛ ألن حمم ــر منقط ــذا األث ــناد ه وإس
وأمحــد بــن حنبــل، والعالئــي. انظــر: معرفــة الرجــال عــن حييــى بــن معــن روايــة ابــن حمــرز، )1/ 132(، والعلــل البــن املدينــي، 
)ص: 60( ]76[، وموســوعة أقــوال اإلمــام أمحــد يف رجــال احلديــث وعللــه، )3/ 271(، و»العلــل« ]1127 و3526[، وجامــع 

التحصيــل يف أحــكام املراســيل، )ص: 264( ]683[.
قــال الشــيخ الدكتــور حكمــت بشــر: »وثبــت عــن ابــن عبــاس أنــه يــرى عــدم النســخ ففــد أخــرج البخــاري بســنده عــن عطــاء 
ــوخة«،  ــت بمنس ــاس: »ليس ــن عب ــال اب ــرة: 481[، ق ــرأ ژ ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎ ژ    ]البق ــاس يق ــن عب ــمع اب س
الصحيــح املســبور، )1/ 287(. وانظــر: صحيــح البخــاري، بــاب قولــه: أيامــا معــدودات، )6/ 25( ]4505[. كــم ســيأيت برقــم: 

.]17[
)5(  نواســخ القــرآن البــن اجلــوزي، )1/ 228(. واألثــر ذكــره الســيوطي يف الــدر املنثــور، )1/ 177(، وعــزاه إىل عبــد بــن محيــد عــن 

ابــن ســرين عــن ابــن عبــاس. وروى نحــوه مســلم يف صحيحــه كتــاب الصيــام »بــاب بيــان نســخ قولــه تعــاىل: ژ ڇ  ڍ      
ڍژ « اآليــة، )2/ 802(. وروى نحــوه الطــربي يف تفســره، )3/ 423( ]2747[. ورواه بلفظــه البيهقــي يف الكــرى، )4/ 

.)200
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َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ

  : قــال: وحدثنــا حجــاج)1(، عــن ابــن جريــج)2(، عــن عطــاء اخلراســاين)3(، عــن ابن عبــاس

ژ ڇ  ڍ      ڍ    ژ ،  ]البقــرة: 184[، وكانــت اإلطاقــة أن الرجــل واملــرأة يصبــح صائــًم، ثــم إن شــاء أفطر 

وأطعــم لذلك مســكينًا فنســختها: ژ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ژ  ]البقــرة: 185[ )4(.

قــال: وحدثنــا عبــد اهلل بــن إدريــس)5(، قــال: بنــا األعمــش)6(، عــن إبراهيــم)7(، عــن علقمــة)8(:         

ژ ڇ  ڍ      ڍ    ژ      ]البقــرة: 184[، قــال: نســختها: ژ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ژ  ]البقــرة: 185[ )9(.

)1(  حجاج بن حممد املصييص: »ثقة ثبت لكنه اختلط«، التقريب، )ص: 224( ]1135[. 
)2(  عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج املكي: »ثقة يدلس«، التقريب، )ص: 624( ]4193[. 

وقــال احلافــظ أبــو مســعود الدمشــقي: »وابــن جريــج مل يســمع التفســر مــن عطــاء اخلراســاين إنــم هــو كتــاب«، انطــر: تذهيــب 
هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال، )6/ 365( ]4633[.

)3(  عطاء بن أيب مسلم اخلراساين »صدوق، هيم كثرا ويرسل ويدلس«، التقريب، )ص:679( ]4600[.
وإســناد هــذا األثــر منقطــع؛ ألن عطــاء اخلراســاين مل يســمع مــن ابــن عبــاس؛ كــم قالــه ابــن معــن وأمحــد. انظــر: بحــر الــدم، )ص: 109( 

]698[، ومعرفــة الرجــال عــن حييــى بــن معــن روايــة ابــن حمــرز، )1/ 129(.
)4(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 238(.

أخرجــه النحــاس يف الناســخ واملنســوخ، )ص: 95( مــن طريــق حجــاج، عــن ابــن جريــج وعثــمن بــن عطــاء، عــن عطــاء، عــن ابــن 
عبــاس. 

وإسناده فيه متابعة عثمن بن عطاء البن جريج؛ ولكنه ضعيف. 
قال د. حكمت بشر: »وال ير )أي: ضعف عثمن بن عطاء(؛ إذ هو مقرون بابن جريج«، الصحيح املسبور، )1/ 220(. 

وأخرج نحوه الطربي بإسنادين من طريق سعيد بن جبر عن ابن عباس. 
انظر: تفسر الطري، )3/ 425( ]2752[ و]2753[.

)5(  عبد اهلل بن إدريس بن يزيد بن عبد الرمحن األْودي أبو حممد الكويف: »ثقة فقيه عابد«، التقريب، )ص: 491( ]3207[.
ــب، )ص: 414(  ــس«، التقري ــه يدل ــظ، لكن ــة حاف ــش: »ثق ــويف األعم ــد الك ــو حمم ــي أب ــدي الكاه ــران األس ــن مه ــليمن ب )6(  س

.]2615[
)7(  إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكويف: »ثقة إال أنه يرسل كثرا«، التقريب، )ص: 118( ]270[.

ــاة رســول اهلل  مــن  ــه عابــد«، ولــد يف حي ــد اهلل بــن مالــك بــن علقمــة الكــويف: »ثقــة فقي )8(  علقمــة بــن قيــس بــن عب
ــب، )ص: 689( ]4681[. ــتن. التقري ــد الس ــات بع ــة. م الثاني

وإسناد األثر صحيح إىل علقمة، واألعمش تابعه منصور يف روايته عن إبراهيم، واهلل أعلم.
)9(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 238(.

أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه، )3/ 19( ]9101[، والطربي يف تفسره، )3/ 420( ]2739[ عن علقمة به. 
وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه، )4/ 222( ]7578[ عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، نحوه.
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قــال: وحدثنــا وكيــع، قــال:» بنــا حممد بــن ســليم)1(، عــن ابــن ســرين)2(، عــن عبيــدة)3(:ژ ڇ  

ڍ      ڍ    ژ  ]البقــرة: 184[، قــال: نســختها التــي بعدهــا والتــي تليها«)4(.

ــار)7(،  ــن دين ــرو اب ــا عم ــال: بن ــحق)6(، ق ــن إس ــا ب ــا زكري ــال: بن ــا روح)5(، ق ــال: بن ــه ق وب

عــن عطــاء)8(، أنــه ســمع ابــن عبــاس يقــرأ: ژ ڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ژ ، قــال: »ليســت 

ــكان كّل  ــم م ــا؛ فيطع ــتطيعان أن يصوم ــرة؛ ال يس ــرأة الكب ــر، وامل ــيخ الكب ــو الش ــوخة، وه بمنس

ــكينا«)9(. ــوٍم مس ي

 قوله تعاىل: ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ    ژ ]البقرة: 191[.

وبــه قــال: بنــا عبــد الوهــاب، عــن مهــام، عــن قتــادة)10(:» ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     

ٿژ ، ، فأمــر أن ال يبــدؤوا بقتــال، ثــم قــال:  ژ ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ژ ]البقــرة: 217[، ثــم نســخت اآليتــان يف براءة 

فقــال: ژ ھ  ھ  ے  ے  ژ« ]التوبــة: 5[ )11(.

)1(  حممد بن سليم أبو هالل الراسبي: »صدوق فيه لن«، التقريب، )ص: 849( ]5923[.
)2(  حممد بن سرين األنصاري أبو بكر البري: »ثقة ثبت«، التقريب، )ص: 853( ]5947[.

ــْلمين، أبــو عمــرو الكــويف، تابعــي كبــر خمــرم: »ثقــة ثبــت«، كان رشيــح إذا أشــكل عليــه يشء ســأله. مــات  )3(  َعبيــدة بــن عـمــــرو السَّ
ســنة ســبعن عــىل الصحيــح. انظــر: التقريــب، )ص: 654( ]4412[.

 وإسناد هذا األثر حسن؛ ألن حممد بن سليم: »صدوق فيه لن«، ويتقوى بطريق هناد اآليت. 
)4(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 239(.

رواه الطربي يف تفسره، )3/ 424( ]2750[ من طريق هناد، عن وكيع، عن عبيدة به. 
)5(  روح بن عبادة بن العالء القييس البري: »ثقة فاضل«، التقريب، )ص: 329( ]1962[.

)6(  زكريا بن إسحاق املكي: »ثقة«، التقريب، )ص: 338( ]2020[.
)7(  عمرو بن دينار املكي: »ثقة ثبت«، التقريب، )ص: 734( ]5024[.

)8(  عطاء بن أيب َرَباح القريش موالهم املكي: »ثقة كثر اإلرسال«، التقريب، )ص: 677( ]4591[.
وإسناد هذا األثر حسن؛ وعطاء بن أيب رباح قد رصح بالسمع، واهلل أعلم.

)9(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 242(.
رواه البخــاري عــن عطــاء يف بــاب قولــه تعــاىل: )أيامــا معــدودات الــخ( وفيــه )يطوقونــه(. انظــر: صحيــح البخــاري، بــاب قولــه: 

أيامــا معــدودات، )6/ 25( ]4505[.
)10(  عبد الوهاب هو ابن عطاء، ومهام بن حييى اأَلْودي، وقتادة بن دعامة السدويس، سبقت ترمجتهم.

)11(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 251(.
وإســناد األثــر إىل قتــادة حســن؛ ألجــل عبــد الوهــاب بــن عطــاء فهــو صــدوق ربــم أخطــأ. لكــن تابعــه عبــد الرحيــم بــن ســليمن، 

عــن ســعيد، عــن قتــادة مثلــه. أخرجــه ابــن أيب شــيبة يف مصنفــه، )14/ 353( ]37807[. 
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َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ

قــال: وحدثنــا حســن)1(، عــن شــيبان)2(، عــن قتــادة: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ژ ]البقــرة: 191[، 

ــال: » ژ ھ  ھ  ے   ــك«، فق ــخ ذل ــم نس ــم، ث ــى يقاتلوه ــه حت ــون في ــوا ال يقاتل ــال: »كان ق

ــال«)3(. ــىل كل ح ــرم، وع ــل واحل ــم يف احل ــر اهلل بقتاهل ــة: 5[؛ فأم ے  ژ  ]التوب

قوله تعاىل: ژ ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ    ژ

وبــه قــال: بنــا حجــاج)4(، عــن ابــن جريــج)5(، قــال: قلــت لعطــاء)6(: » ژ ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    

ــم  ــرام، ث ــهر احل ــرشك يف الش ــل ال ــزو أه ــم أن يغ ــل هل ــم إذ ذاك ال حي ــا هل ــرة: 217[، م ڄ  ڄژ ]البق

غزوهــم فيــه بعــد؟ فحلــف يل بــاهلل، مــا حيــل للنــاس اآلن أن يغــزو يف احلــرم، وال يف الشــهر احلــرام؛ 

ــه )أو يغــزو(، ومــا نســخت«)7(. إال أن يقاتلــوا في

وعبد الرحيم بن سليمن »ثقة«، التقريب، )ص: 607( ]4056[. 
وقــد تابــع عبــَد الوهــاب بــَن عطــاء يف روايتــه عــن ســعيد بــن أيب عروبــة عــن قتــادة، فارتقــى هــذا اإلســناد، وقــد تابــع ســعيًدا: 
ــاىل  ــادة. واهلل تع ــح إىل قت ــر صحي ــناد األث ــه. فإس ــادة ب ــن قت ــيأيت-( ع ــيبان-كم س ــام وش ــعيد ومه ــم: )س ــيبان، فثالثته ــام وش مه

أعلــم.
وأخرجــه الطــربي يف تفســره، )3/ 567( ]3106[، عــن مهــام عــن قتــادة، وليــس فيــه ذكــر اآليــة: )217( مــن ســورة البقــرة، 
وذكــر نحــوه الســيوطي يف الــدر املنثــور، )205/1(، وعــزاه إىل ابــن أيب شــيبة، وعبــد بــن محيــد، وابــن أيب داود يف ناســخه عــن 

قتــادة. 
)1(  احلســن بــن حممــد بــن هبــرام التميمــي املــّروذي، نزيــل بغــداد: »ثقــة«، مــات ســنة ثــالث عــرشة )ومئتــن( ع. التقريــب، )ص: 250( 

.]1345[
)2(  شــيبان بــن عبــد الرمحــن التميمــي موالهــم النحــوي، أبــو معاويــة البــري، نزيــل الكوفــة: »ثقــة صاحــب كتــاب«، مــات ســنة 

أربــع وســتن )ومئــة( ع. التقريــب، )ص: 441( ]2833[.
)3(  نواسخ  القرآن البن اجلوزي، )1/ 252(. 

واإلســناد صحيــح كــم تقــدم، وأخرجــه الطــربي يف تفســره، )3/ 567( ]3106[، قــال: »حدثنــي املثنــى، قــال: حدثنــا احلجــاج 
ــرام إال أن  ــجد احل ــد املس ــم عن ــه  أن ال يقاتله ــر اهلل نبي ــه: »فأم ــادة«، وفي ــن قت ــام، ع ــا مه ــال: حدثن ــال، ق ــن املنه ب
ــى  ــد البيــت، حت ــه إذا انقــى األجــل أن يقاتلهــم يف احلــل واحلــرم وعن ــم نســخ اهلل ذلــك... فأمــر اهلل نبي ــال، ث ــه بقت ــدؤوا في يب

ــول اهلل«، ــدا رس ــه إال اهلل، وأن حمم ــهدوا أن ال إل يش
)4(  حجاج بن حممد املصييص: »ثقة ثبت لكنه اختلط«، التقريب، )ص: 224( ]1135[. 

)5(  عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج املكي: »ثقة يدلس«، التقريب، )ص: 624( ]4193[.
)6(  عطاء بن أيب َرَباح القريش موالهم املكي: »ثقة كثر اإلرسال«، التقريب، )ص: 677( ]4591[.

واإلسناد صحيح إىل عطاء؛ وابن جريج قد رصح بالسمع بقوله: » قلت لعطاء «. واهلل أعلم.
)7(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 270(.

واألثر أخرج الطربي نحوه عن ابن جريج عن جماهد. 
ــري، )4/ 314(  ــر الط ــا(. تفس ــادة، فحذفته ــأ وزي ــد« خط ــن جماه ــه: »ع ــش:) أن قول ــاكر يف اهلام ــد ش ــق أمح ــول املحق ويق
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وبــه قــال: بنــا عبــد الــرازق، عــن معمــر)1(، قــال: قــال الزهــري)2(:»كان النبــي  فيــم 

بلغنــا حيــرم القتــال يف الشــهر احلــرام، ثــم أحــل لــه بعــد«)3(.

ــاىل:           ــه تع ــخ بقول ــة نس ــن اآلي ــدر م ــذا الق ــاىل: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ژ. أن ه ــه تع قول

]املائــدة: 5[. ژ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ      ژ 

ــا ابــن مبــارك)5(، عــن يونــس)6(،  ــا إبراهيــم بــن إســحق الطالقــاين)4(، قــال: »بن ــه قــال: أبن وب

ــات مــن أهــل  ــكاح املحصن ــم أحــل ن عــن الزهــري: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ژ ]البقــرة: 221[. ث

ــاب  ــكاح كل مــرشك ســوى نســاء أهــل الكت ــك؛ فن ــة غــر ذل ــذه اآلي ــخ مــن ه ــم ينس ــاب، فل الكت

ــرام«)7(. ح

قولــه تعــاىل: ژ ڃ  ڃ     چ  چ  چچ    ژ              وبــه قــال: بنــا عبــد الوهــاب، عــن ســعيد، 

]4099[. وانظر حاشية املليباري رقم: )3( نواسخ القرآن، )1/ 270(.
)1(  عبد الرزاق الصنعاين، ومعمر بن راشد األزدي؛ كالمها ثقة، سبقت ترمجتهم.

)2(  حممد بن مسلم ابن شهاب القريش الزهري: »الفقيه احلافظ، متفق عىل جاللته وإتقانه«، التقريب، )ص: 896( ]6296[.
)3(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 271(. 

أخرجــه الطــربي يف تفســره، )4/ 313( ]4098[، وابــن أبــى حاتــم يف تفســره، )2/ 384( ]2023[، مــن طريــق عبــد الــرزاق، 
عــن معمــر، عــن الزهــري. وعثــمن اجلــزري، عــن مقســم مــوىل ابــن عبــاس. وانظــر: اإليضــاح، )ص:134(. 

واإلســناد صحيــح إىل الزهــري؛ ألن معمــرا ممــن ضبــط حديــث الزهــري، ولكــن احلديــث مرســل ضعيــف؛ ورفعــه ال يصــح؛ 
فهــو مــن بالغــات الزهــري وهــو مــن التابعــن. واهلل أعلــم. وتابعــه مقســم مــوىل ابــن عبــاس، فــرواه عثــمن اجلــزري عــن مقســم، 
وهــو أيضــا تابعــي. وانظــر: مرويــات اإلمــام الزهــري يف املغــازي، )1/ 188(. وِمقســم يقــال لــه: مــوىل بــن عبــاس؛ للزومــه لــه: 

»صــدوق وكان يرســل«، التقريــب، )ص: 969( ]6873[. 
واختــار النســخ الطــربي يف تفســره، )4/ 314( فقــال: »والصــواب مــن القــول يف ذلــك مــا قالــه عطــاء بــن ميــرة: مــن أن النهــي 

عــن قتــال املرشكن يف األشــهر احلــُرم منســوخ«،
)4(  إبراهيم بن إسحاق بن عيسى الطالقاين: »صدوق يغرب«، التقريب، )ص: 104( ]145[.
)5(  عبد اهلل بن املبارك املروزي موىل بني حنظلة: »ثقة ثبت«، التقريب، )ص: 540( ]3570[.

)6(  يونس بن يزيد بن أيب النجاد اأَلْيي: »ثقة«، التقريب، )ص: 1100( ]7919[.
وإسناد األثر حسن إىل الزهري؛ من أجل الطالقاين، فهو: »صدوق يغرب«، واهلل أعلم.

)7(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 279(.
واألثــر أخــرج نحــوه الطــربي يف تفســره، )4/ 363( عــن عكرمــة واحلســن البــري قــاال: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ژ ، 
فنُســخ مــن ذلــك نســاء أهــل الكتــاب، أحّلُهــن للمســلمن«، كــم أخــرج نحــوه البيهقــي يف الكــرى، )7/ 171( يف كتــاب النــكاح 

عــن ابــن عبــاس بســند ضعيــف. 
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َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ

عــن قتــادة)1(:ژ ڃ  ڃ     چ  چ  چچ    ژ ]البقــرة: 228[. قــال: »فجعــل عــدة املطلقــة ثــالث 

حيــض، ثم نســخ منهــا التــي مل يدخــل هبــا قــال:  ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ک  ک  ک  ک  گگ   ژ ]األحــزاب: 49[، فهــذه ليــس هلــا عــدة، وقــد نســخ مــن الثالثــة قــروء، امرأتان، 
فـــ ژ ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ  ]الطــالق: 4[، قــال: فهــذه العجــوز التــي ال حتيــض عدهتا ثالثة 

أشــهر، ونســخ من الثالثــة قــروء احلامــل فقــال: ژ ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ     ژ« ]الطــالق: 4[ )2(.

قولــه تعــاىل:  ژ ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائەئ    ژ ]البقــرة: 229[. 

وبــه قــال: بنــا محــاد بــن خالــد اخليــاط)3(، قــال: بنــا عقبــة بــن أيب الصهبــاء)4(، قــال: ســألت بكــر بــن 

عبــد اهلل)5(، عــن رجــل ســألته امرأتــه اخللــع؟ فقــال: »ال حيــل لــه أن يأخــذ منهــا شــيئا«. 

قلت له: يقول اهلل عزوجل: ژ  ې  ې  ى  ى  ائ   ائەئ  ەئ  وئ  ژ ، اآلية؟ قال: »نسخت«. 

ــاء:  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ   ــورة النس ــال: »يف س ــت؟ ق ــن جعل ــت: فأي قل
ژ ]النســاء:20[« )6(. پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  

)1(  عبد الوهاب هو ابن عطاء، وسعيد بن أيب عروبة، وقتادة بن دعامة السدويس، سبقت ترمجتهم.
وإسناد األثر إىل قتادة حسن؛ ألجل عبد الوهاب بن عطاء »صدوق ربم أخطأ«، واهلل أعلم.

)2(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 283(. 
واألثــر أخــرج نحــوه الطــربي يف تفســره، )2/ 264( باالختصــار، عــن قتــادة، وذكــر الســيوطي نحــوه مطــوال يف الــدر املنثور)1/ 

274(، وعــزاه إىل عبــد بــن محيــد عــن قتــادة، ويف روايتهــم )نســخ( .
)3(  محاد بن خالد اخلياط القريش، البري، نزيل بغداد: »ثقة«، التقريب، )ص: 268( ]1496[. 

)4(  عقبــة بــن أيب الصهبــاء الباهــي: وثقــه ابــن معــن، وقــال أمحــد: »صالــح احلديــث«، وقــال أبــو حاتــم الــرازي: »حملــه الصــدق«، 
وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات. انظــر: اجلــرح والتعديــل البــن أيب حاتــم، )6/ 312( ]1738[، والثقــات البــن حبــان، )7/ 246( 

.]9905[
)5(  بكر بن عبد اهلل املزين أبو عبد اهلل البري: »ثقة ثبت«، التقريب، )ص: 175( ]743[.

واإلسناد إىل بكر بن عبد اهلل حسن -عىل أقل أحواله-؛ ألجل عقبة بن أيب الصهباء فهو صدوق.
)6(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 288(.

واألثــر أخرجــه الطــربي يف تفســره، )4/ 229( عــن عقبة بــن أيب الصهبــاء، عنــد ذكــر آيــة: ژ ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ژ ، وذكره النحاس 
عنه يف الناســخ واملنســوخ، )ص: 227( عند ذكــر آيــة: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ. 

ژ ٱ  ٻ   ورد عليــه ابــن جريــر، فقــال: »فأمــا مــا قالــه بكــر بــن عبــد اهلل، مــن أن هــذا احلكــم يف مجيــع اآليــة منســوخ بقولــه: 
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قوله تعاىل: ژ ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ

ــاس  ــن عب ــن اب ــاين)3(، ع ــاء اخلراس ــن عط ــج)2(، ع ــن جري ــن اب ــاج)1(، ع ــا حج ــال: بن ــه ق وب

:  ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ    ژ ]البقرة: 240[. 

فــكان للمتــويف زوجهــا نفقتهــا وســكناها يف الــدار ســنة، فنســخها آيــة املــراث، فجعــل هلــن الربــع 

والثمــن ممــا تــرك الــزوج)4(.

وقــال: وحدثنــا عبــد الصمــد، عــن مهــام، عــن قتــادة )5(:» ژ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ژ فنســختها:  ژ پ  

ــخت  ــول، ونس ــة يف احل ــر النفق ــن أم ــا م ــا كان قبله ــخت م ــرة: 234[. فنس پ   پ  پ    ڀڀ    ژ ]البق

ــن  ــة ع ــاغل باإلبان ــه، فنتش ــى ل ــول ال معن ؛ فق ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ژ 
خطئــه ملعنيــن: أحدمهــا: إمجــاع اجلميــع مــن الصحابــة والتابعــن ومــن بعدهــم مــن املســلمن، عــىل ختطئتــه، وإجــازة أخــذ الفديــة 

مــن املفتديــة نفســها لزوجهــا، ويف ذلــك الكفايــة عــن االستشــهاد عــىل خطئــه بغــره.
واآلخــر: أن اآليــة التــي يف »ســورة النســاء« إنــم حــرم اهلل فيهــا عــىل زوج املــرأة أن يأخــذ منهــا شــيًئا ممــا آتاهــا، بــأن أراد الرجــل 
اســتبدال زوج بــزوج مــن غــر أن يكــون هنالــك خــوف مــن املســلمن عليهــم مقــام أحدمهــا عــىل صاحبــه أن ال يقيــم حــدود اهلل، 
وال نشــوز مــن املــرأة عــىل الرجــل. وإذا كان األمــر كذلــك، فقــد ثبــت أن أخــذ الــزوج مــن امرأتــه مــاال عــىل وجــه اإلكــراه هلــا 

واإلرضار هبــا حتــى تعطيــه شــيًئا مــن ماهلــا عــىل فراقهــا حــرام، ولــو كان ذلــك حبــة فضــة فصاعــدا.
وأمــا اآليــة التــي يف »ســورة البقــرة« فإهنــا إنــم دلــت عــىل إباحــة اهلل تعــاىل ذكــره لــه أخــذ الفديــة منهــا يف حــال اخلــوف عليهــم أن ال يقيــم 
حــدود اهلل بنشــوز املــرأة، وطلبهــا فــراق الرجــل، ورغبتــه فيهــا. فاألمــر الــذي أذن بــه للــزوج يف أخــذ الفدية مــن املــرأة يف »ســورة البقرة« 
ضــد األمــر الــذي هنــى مــن أجلــه عــن أخــذ الفديــة يف »ســورة النســاء«، كــم احلظــر يف »ســورة النســاء«، غــر اإلطــالق واإلباحــة يف 

»ســورة البقرة«، 
ــالف  ــه باخت ــكام في ــن األح ــف ب ــم خول ــه، ث ــوم في ــاين املحك ــت مع ــخ إذا اتفق ــا ناس ــال أحدمه ــن أن يق ــوز يف احلكم ــم جي فإن
األوقــات واألزمنــة. وأمــا اختــالف األحــكام باختــالف معــاين املحكــوم فيــه يف حــال واحــدة ووقــت واحــد، فذلــك هــو احلكمــة البالغــة، 

واملفهــوم يف العقــل والفطــرة، وهــو مــن الناســخ واملنســوخ بمعــزل«، تفســر الطــري، )4/ 230-229(.
)1(  حجاج بن حممد املصييص: »ثقة ثبت لكنه اختلط«، التقريب، )ص: 224( ]1135[. 

)2(  عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج املكي: »ثقة يدلس«، التقريب، )ص: 624( ]4193[.
)3(  عطــاء بــن أيب مســلم اخلراســاين: »صــدوق، هيــم كثــرا ويرســل ويدلــس«، التقريــب، )ص:679( ]4600[. وإســناد هــذا األثــر منقطــع؛ 
ألن عطــاء اخلراســاين مل يســمع مــن ابــن عبــاس؛ كــم قالــه ابــن معــن وأمحــد. انظــر: بحــر الــدم، )ص: 109( ]698[، ومعرفــة الرجــال ،  

.)129 /1(
)4(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 228(.

رواه ابن أيب حاتم يف تفسره، )2/ 451( ]2390[ عن ابن عباس من طريق عثمن بن عطاء. 
وكــذا البيهقــي يف الكــرى، )7/ 427(، كتــاب العــدد، بــاب عــدة الوفــاة: مــن طريــق عبــد اهلل بــن صالــح عــن معاويــة بــن صالــح 

عــن عي بــن أيب طلحــة عــن ابــن عبــاس.
ــم؛  ــبقت ترمجته ــدويس؛ س ــة الس ــن دعام ــو اب ــادة ه ــى األودي، وقت ــن حيي ــو اب ــام ه ــوارث، ومه ــد ال ــن عب ــو اب ــد ه ــد الصم )5(  عب

ــادة.  ــح إىل قت ــناد صحي ــات، واإلس ــم ثق ــة كله ــؤالء الثالث فه
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َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ

الفريضــة الثمــن والربــع مــا كان قبلهــا مــن نفقــة )يف احلــول(«)1(.

ــن  ــمك)4(، ع ــن س ــوص)3(، ع ــو األح ــا أب ــال: بن ــوركاين)2(، ق ــر ال ــن جعف ــد ب ــا حمم ــال: وحدثن ق

عكرمــة)5(: »ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ژ ]البقــرة: 240[. قــال: نـــسختها ژ ٱ  

ژ«]البقــرة: 234[)6(. ڀڀ   پ     پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

قــال: وحدثنــا وكيــع)7(، عــن ســفيان)8(، عــن ابــن جريــج، عــن عطــاء)9(:ژ ڦ   ڦ  ژ 

قــال: كانــت املــرأة يف اجلاهليــة تعطــى ســكنى ســنة مــن يــوم تــويف زوجهــا، فنســختها: ژ   پ  پ    

ژ )10(. ڀڀ  

)1(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 295(.
ــخ  ــالم يف الناس ــن س ــم ب ــره، )5/ 254( ]5572[، والقاس ــادة يف تفس ــن قت ــربي ع ــر الط ــن جري ــوال، اب ــر مط ــرج األث وأخ

واملنســوخ، )1/ 129(، وروى البيهقــي نحــوه يف الســنن الكــرى، )7/ 427(.
)2(  حممد بن جعفر بن زياد الَوَركاين اخلراساين نزيل بغداد »ثقة«، التقريب، )ص: 832( ]5783[.

)3(  سالم بن سليم احلنفي، أبو األحوص الكويف: »ثقة متقن«، التقريب، )ص: 425( ]2703[.
)4(  ِســَمك بــن حــرب بــن أوس بــن خالــد الذهــي البكــري الكــويف: »صــدوق، وروايتــه عــن عكرمــة خاصــة مضطربــة، وقــد تغــر 

بأخــرة، فــكان ربــم تلقــن«، التقريــب، )ص: 415( ]2624[.
)5(  عكرمة أبو عبد اهلل موىل بن عباس »ثقة ثبت عامل بالتفسر«، التقريب، )ص: 687( ]4673[.

واإلسناد ضعيف؛ ألنه من رواية سمك عن عكرمة، وهي مضطربة، واهلل أعلم.
)6(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 296-295(.

 أخرجــه النســائي عــن عكرمــة مــن طريــق ســمك بــن حــرب يف بــاب نســخ متــاع املتــويف عنهــا، وهــو إســناد مضطــرب، كــم قــال 
احلافــظ بــن حجــر. انظــر: ســنن النســائي، )5/ 172(؛ والتقريــب، )ص: 415(. وروى البيهقــي نحــوه يف الكــرى، )7/ 427(.

)7(  وكيع بن اجلراح بن مليح الكويف: »ثقة حافظ عابد«، التقريب، )ص: 1037( ]7414[.
)8(  سفيان بن سعيد بن مروق الثوري الكويف: »ثقة حافظ فقيه«، التقريب، )ص: 394( ]2445[.

)9(  وابن جريج وعطاء بن أيب رباح سبقت ترمجتهم. واإلسناد صحيح إىل عطاء، واهلل أعلم.
)10(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 296(.

أخرجــه الطــربي يف تفســره، )5/ 255( ]5577[ عــن ابــن جريــج، قــال: »ســألت عطــاء عــن قولــه: ژ ڤ  ڤ  ڤ  
ــكن إن  ــه: أن تس ــن ربع ــا م ــن زوجه ــرأة م ــراث امل ــال: »كان م ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ    ژ «، ق
ــن  ــرض اهلل م ــا ف ــخها م ــم نس ــة، »ث ــول: ژ ڃ  ڃ   چ  چ  چ  ژ اآلي ــول«، يق ــا إىل احل ــوت زوجه ــوم يم ــن ي ــاءت م ش

ــراث«، امل
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3(، قــال: »هــي  2(، قــال: ســمعت إبراهيــم) 1(، عــن حبيــب بــن أيب ثابــت) وعــن ســفيان)

.)4 ( منـسوخة«

ــادة)5(:»ژ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  ــن قت ــعيد، ع ــن س ــاب، ع ــد الوه ــا عب ــال: وحدثن ق

]البقــرة: 240[. قــال: كانــت املــرأة إذا تــويف عنهــا زوجهــا كان هلــا الســكنى والنفقــة حــوال مــن مالــه مامل 

ختــرج مــن بيتــه، ثــم نســخ ذلــك بقولــه: ژ پ  پ   پ  پ    ڀڀ  ژ« )6(.

قوله تعاىل:  ژ ى  ى  ائائ     ژ  ]البقرة: 282[. 

وبه قال: بنا عفان، قال: بنا عبد الوارث، عن يونس، عن احلـسن)7(: 

)1(  وسفيان هو الثوري: »ثقة حافظ فقيه«، سبقت ترمجته.
ــب،  ــس«، التقري ــال والتدلي ــر اإلرس ــل وكان كث ــه جلي ــة فقي ــويف: »ثق ــم الك ــدي مواله ــار األس ــن دين ــت ب ــن أيب ثاب ــب ب )2(  حبي

ــمع.  ــد رصح بالس ــا ق ــن هن )ص: 218( ]1084[. ولك
)3(  إبراهيم بن سعد بن أيب وقاص الزهري املدين: »ثقة«، من الثالثة، مات بعد املئة. التقريب، )ص: 108( ]178[.

وإسناد األثر صحيح إىل إبراهيم. واهلل تعاىل أعلم.
)4(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 296(.

أخرجــه الطــربي بطريقــن: األول: قــال: حدثنــا حممــد بــن بشــار، قــال: حدثنــا عبــد الرمحــن، قــال: حدثنــا ســفيان، عــن حبيــب، 
عــن إبراهيــم يف قولــه: ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ژ ، قــال: »هــي منســوخة«، 

ــم  ــمعت إبراهي ــال: س ــت ق ــن أيب ثاب ــب ب ــن حبي ــفيان، ع ــن س ــامة، ع ــا أس ــال: حدثن ــان، ق ــن الزبرق ــن ب ــا احلس ــاين: حدثن والث
ــري، )5/ 257( ]5582[ و]5583[. ــر الط ــوه«، تفس ــر نح ــول: »فذك يق

)5(  عبد الوهاب هو ابن عطاء، وسعيد بن أيب عروبة، وقتادة بن دعامة السدويس، سبقت ترمجتهم.
وإسناد األثر إىل قتادة حسن؛ ألجل عبد الوهاب بن عطاء »صدوق ربم أخطأ«، واهلل أعلم.

)6(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 296(.
ذكره السيوطي يف الدر املنثور، )1/ 309(، ونسبه إىل ابن األنباري يف املصاحف عن زيد بن أسلم عن قتادة.

وقــد روى البخــاري مــن طريــق عبــد اهلل بــن الزبــر عــن عثــمن بــن عفــان أهنــا منســوخة. وقــال احلافــظ بــن حجــر يف الفتــح، )9/ 
259(: هــذا املوضــع ممــا وقــع فيــه الناســخ مقدًمــا يف ترتيــب التــالوة عــىل املنســوخ. وبــه قــال مكــي بــن أيب طالــب يف اإليضــاح، 

)ص: 154(. 
)7(  سبقت ترمجة عفان ويونس واحلسن، وكلهم ثقات أثبات. وإسناد األثر صحيح إىل احلسن.
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َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ

 ژ ى  ى  ائائ     ژ . قال: نسخـتها ژ ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ژ )1()2(.

ــه:  ژ ۇ   ــوخ بقول ــرة: 284[. منس ــاىل:  ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ژ ]البق ــه تع قول

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ     ژ ]البقــرة: 286[. 

وبــه قــال: بنــا عبد العزيــز يعنــي: ابــن أبــان)3(، قــال:» بنــا إرسائيــل)4(، عــن الســدي)5(، عمــن 

ــت ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ    ــا نزل ــال: مل ــًا  ، ق ــمع علي س

)1(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 305-304(. 
واألثــر أخرجــه ابــن أيب شــيبة يف مصنفــه،  ]19932 [، قــال: حدثنــا هشــيم بــن بشــر، عــن ســليمن التيمــي، قــال: ســألت احلســن 
عــن قولــه تعــاىل : وأشــهدوا إذا تبايعتــم ، فقــال : » أال تــرى إىل قولــه : فــإن أمــن بعضكــم بعضــا إنــه كان يــرى أنــه قــد نســخ مــا 
كان قبلــه «، والقاســم بــن ســالم يف الناســخ واملنســوخ ] 221 [، مــن طريــق هشــيم نحــوه. وابــن أيب حاتــم يف تفســره، ]3065 [، 
ــاه الطــربي يف تفســره، )6/ 83( ]6403[. وروى نحــوه عبــد الــرزاق يف املصنــف، )8/  ــه. ورواه بمعن مــن طريــق عبــد الــوارث ب

.]15562[ )365
)2(  قــال ابــن اجلــوزي يف هــذا اإلســناد بــني عبــد الــوارث ويونــس: »وأخربنــا حممــد بــن أيب القاســم، قــال: ابنــا أمحــد بــن أمحــد، قــال: بنــا أبــو 
نعيــم ، قــال: ابنــا أمحــد بــن إســحاق، قــال: بنــا أبــو حييــى، قــال: بنــا عبــد الرمحــن بــن عمــر، قــال: بنــا عبــد الرمحــن بــن مهــدي، 

قــال: بنــا حممــد بــن دينــار. كالمهــا: )عبــد الــوارث وحممــد بــن دينــار( عــن يونــس ...«
ترمجــة رجــال هــذا اإلســناد: حممــد بــن أيب القاســم بــن بابجــوك زيــن املشــايخ اخلوارزمــي البقــايل، كان إمامــا يف العربيــة، وصنــف 

تفســر القــرآن، و»مفتــاح التنزيــل« وغــر ذلــك، مــات ســنة: 562. انظــر: طبقــات املفرسيــن للســيوطي، )ص: 102(.
، أبو عبد اهلل الَقْرّي تويف: 439 هـ. تاريخ اإلسالم للذهبي، )9/ 580(.  وأمحد بن أمحد ْبن حممد ْبن َعِيّ

وأمحــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن إســحاق ابــن مهــران، احلافــظ أبــو ُنَعْيــم األصبهــاين تــويف: 430 هــــ. انظــر: تاريــخ اإلســالم، 
.)468 /9(

وأمحــد بــن إســحاق بــن هبلــول بــن حســان، أبــو جعفــر التنوخــي، )231 - 318(: عــامل بــاألدب والســر، لــه اشــتغال بالتفســر 
واحلديــث، ولــه شــعر. ومــات ببغــداد. لــه كتــاب يف )النحــو( عــىل مذهــب الكوفيــن، و)الناســخ واملنســوخ(. انظــر: األعــالم 

ــزركي، )1/ 95(. لل
ــى،  ــن حيي ــز ب ــد العزي ــمن، وعب ــن عث ــرازي األصبهــاين. حــدث عــن: ســهل ب ــى ال ــو حيي ــن ســلم أب ــن حممــد ب ــد الرمحــن ب وعب
وحممــود بــن غيــالن، وغرهــم. وعنــه: أبــو القاســم الطــرباين وأبــو الشــيخ، وغرهــم. انظــر: إرشــاد القــايص والــداين إىل تراجــم 

ــرباين، )ص: 356(. ــيوخ الط ش
وعبد الرمحن بن عمر بن يزيد الزهري األصبهاين لقبه ُرسته »ثقة«، التقريب، )ص: 592( ]3962[.

وعبــد الرمحــن بــن مهــدي أبــو ســعيد البــري: »ثقــة ثبــت حافــظ«، قــال ابــن املدينــي: »مــا رأيــت أعلــم منــه«، التقريــب، )ص: 
 .]4018[ )601

وحممد بن دينار األزدي البري: »صدوق يسء احلفظ«، التقريب، )ص: 843( ]5870[.
)3(  عبد العزيز بن أبان بن حممد األموي السعيدي أبو خالد الكويف نزيل بغداد »مرتوك«، التقريب، )ص: 610( ]4083[.

)4(  إرسائيل هو ابن يونس بن أيب إسحاق السبيعي: »ثقة«، سبقت ترمجته.
)5(  إسمعيل بن عبد الرمحن بن أيب كريمة الّسدي، أبو حممد الكويف: »صدوق هيم ورمي بالتشيع«، التقريب، )ص: 141( ]463[.

ا؛ ألن فيه عبد العزيز بن أبان: »مرتوك«، وفيه: »عمن سمع عليًّا« جمهول.  وإسناد األثر إىل عي   ضعيف جدًّ
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ــدر  ــم ن ــه فل ــا نفســه فيحاســب ب ــدث أحدن ــا: حي ــا فقلن ــا ومهتن ڎ  ڎ    ڈڈ  ژ ]البقــرة: 284[. أحزنتن

ــا،  ــة كله ــختها ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ     ژ اآلي ــا فنس ــت بعده ــر، فنزل ــا مل يغف ــه وم ــر من ــا يغف م

ــا«)1(. ــة إىل آخره ــزل اهلل ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ     ژ اآلي ــاىل فأن ــخها اهلل تع ونس

وبــه قــال: بنــا عــي بــن حفــص)2(، قــال: بنــا ورقــاء)3(، عــن عطــاء بــن الســائب)4(، عــن ابــن 

ــة:        ــاس : ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ     ژ ، قــال: »نسخـــت هــذه اآلي ــن عب جبــر)5(، عــن اب

ژ «)6(.  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ     ژ 

وبه قال: بنا وكيع، قال: بنا سفيان: عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبر)7(.

وعن إبراهيم بن مهاجر)8(، عن إبراهيم)9(. 

)1(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 308(. 
واألثــر املذكــور رواه الرتمــذي يف جامعــه، )5/ 220( عــن عــي   مــن طريــق إرسائيــل عــن الســدي. وضعفــه األلبــاين. 

ــذي، )ص: 361(. ــنن الرتم ــف س ضعي
وذكــر دعــوى النســخ يف هــذه اآليــة ابــن أيب حاتــم عــن عــي بــن أيب طالــب، وابــن عمــر، وابن عبــاس ريض اهلل عنهــم يف روايــة. 

انظــر: تفســر ابــن أبــى حاتــم، )2/ 574( ]3061[. 
وروى نحوه الطربي يف تفسره، )6/ 108( ]6462[. 

وروى نحوه النحاس. يف الناسخ واملنسوخ، )ص: 276(، ومعاين القرآن للنحاس، )1/ 325(.
وروى نحوه احلاكم وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه الذهبي. املستدرك مع التلخيص، )2/ 287(.

ــة يقــول:  ــن مرجان ــه ســمع ســعيد ب ــال احلافــظ يف الفتــح، )8 / 206(: »أخــرج الطــربي بإســناد صحيــح عــن الزهــري، أن وق
كنــت عنــد ابــن عمــر«، 

وروى نحوه الطربي يف تفسره، )6/ 107، 108( ]6461[، ]6462[. 
)2(  عي بن حفص املدائني نزيل بغداد: »صدوق« من التاسعة. التقريب، )ص: 694( ]4719[.
)3(  ورقاء بن عمر اليشكري الكويف نزيل املدائن: »صدوق«، التقريب، )ص: 1036( ]7403[.

)4(  عطاء بن السائب الثقفي الكويف: »صدوق اختلط«، التقريب، )ص: 678( ]4592[.
)5(  سعيد بن جبر األسدي موالهم الكويف: »ثقة ثبت فقيه«، التقريب، )ص: 374( ]2278[.

وإسناد األثر حسن إىل ابن عباس. واهلل تعاىل أعلم.
)6(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 310(.

أخــرج هــذا األثــر والــذي قبلــه الطــربي يف تفســره، )6/ 107، 108( ]6461[، ]6462[ عــن ابــن عبــاس  مــن طريــق 
ســعيد بــن جبــر، كــم ذكــر دعــوى النســخ عنهــم يف هــذه اآليــة ابــن أيب حاتــم يف تفســره، )2/ 575( ]3069[.

)7(  سبقت ترمجة عطاء بن السائب وابن جبر. وإسناد األثر حسن إىل سعيد بن جبر. واهلل أعلم.
)8(  إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجي الكويف: »صدوق لن احلفظ«، التقريب، )ص: 116( ]254[.
)9(  إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكويف: »ثقة إال أنه يرسل كثرا«، التقريب، )ص: 118( ]270[.
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َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ

وعن جابر)1(، عن جماهد)2(. 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ژ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ ، نســخت:  ژ  قــال: »ونســخت هــذه اآليــة: 

.)3(»]284 ]البقــرة:  ژ  ڎ     ڎ   ڌ    ڌ     ڍ  

قــال: وحدثنــا معاويــة بــن عمــرو)4(، قــال: »بنــا زائــدة)5(، عــن عطــاء بــن الســائب، عــن ســعيد بن 

جبــر)6(، قــال: ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ« )7(.

وإسناد األثر حسن إىل إبراهيم النخعي. واهلل أعلم.
)1(  جابر بن يزيد بن احلارث اجلعفي الكويف: »ضعيف رافيض«، التقريب، )ص: 192( ]878[. 

)2(  جماهد بن َجرْب املخزومي موالهم املكي: »ثقة إمام يف التفسر«، التقريب، )ص: 921( ]6481[. 
وإسناد األثر ضعيف إىل جماهد. واهلل أعلم.

)3(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 313(. 
وأخرجه الطربي عن جماهد بإسنادين: األول: عن سفيان، عن جابر عن جماهد. 

والثاين: وعن إبراهيم بن مهاجر عن جماهد. تفسر الطري، )6/ 111( ]6472[.
قال املليباري: »وقد ثبت السمع إلبراهيم بن مهاجر من إبراهيم النخعي كم يف سند املؤلف«، 

ويف مــا قالــه نظــر؛ ألن الروايــة يف ســند املؤلــف بالعنعنــة، إال أن روايــة ابــن مهاجــر عــن النخعــي ثابتــة عنــد النقــاد، قــال العالئــي 
ــهاب،  ــن ش ــارق ب ــي، وط ــم النخع ــن إبراهي ــروي ع ــذا ي ــم ه ــيل، )ص: 141(: »إبراهي ــكام املراس ــل يف أح ــع التحصي يف جام
ونحومهــا«، ولكنــه أقــرب إىل الضعــف مــن جهــة حفظــه، فهــو: »صــدوق لــن احلفــظ«، كــم قالــه ابــن حجــر يف التقريــب، )ص: 

.]254[ )116
)4(  معاويــة بــن عمــرو بــن املهلــب بــن عمــرو األزدي، أبــو عمــرو البغــدادي، ويعــرف بابــن الكرمــاين، »ثقــة«، مــن صغــار التاســعة، 

مــات ســنة أربــع عــرشة )ومئتــن(. التقريــب، )ص: 956( ]6768[.
)5(  زائــدة بــن قدامــة الثقفــي أبــو الصلــت الكــويف: »ثقــة ثبــت، صاحــب ســنة«، مــن الســابعة، مــات ســنة ســتن )ومئــة(، وقيــل: 

ــب، )ص: 333( ]1982[. ــا، ع. التقري بعده
)6(  ســبقت ترمجــة عطــاء بــن الســائب وابــن جبــر. وإســناد األثــر حســن إىل ســعيد؛ ألن ابــن الســائب: »صــدوق اختلــط«، واهلل تعــاىل 

. علم أ
)7(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 314(.

روى الطــربي يف تفســره، )6/ 109( ]6463[، قــال: حدثنــا حممــد بــن بشــار، قــال: حدثنــا أبــو أمحــد، قــال: حدثنــا ســفيان، عــن 
ــة: - ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ژ - ژ ۇ  ۇ    ــال: »نســخت هــذه اآلي ــر ق ــن جب ــن الســائب، عــن ســعيد ب عطــاء ب
ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ     ژ «، وروى البيهقــي يف شــعب اإليــامن، )1/ 508( ]323[ مــن طريــق عطــاء بــن الســائب، عــن ســعيد بــن 

جبــر، عــن ابــن عبــاس، نحــوه. 
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ــن  3(، ع ــد) ــن محي 2(، ع ــلمة) ــن س ــي: اب ــاد، يعن ــا مح ــال: بن 1(، ق ــس) ــا يون ــال: وحدثن ق

ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ   4(: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈ  ژ ، قــال: نســختها:  احلســن)

.)5 ۈ  ۈٴۇ     ژ )

ــربت  ــة، فك ــذه اآلي ــت ه ــال: »نزل ــادة )6(، ق ــن قت ــعيد، ع ــن س ــاب، ع ــد الوه ــا عب ــال: وحدثن ق

عليهــم، فأنــزل اهلل تعــاىل بعدهــا آيــة فيهــا تيســر وعافيــة وختفيــف: ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ     ژ« )7(.

)1(  يونــس بــن حممــد بــن مســلم البغــدادي، أبــو حممــد املــؤدب: »ثقــة ثبــت«، مــات ســنة ســبع ومائتــن. التقريــب، )ص: 1099( 
.]7914[

)2(  محاد بن سلمة بن دينار البري، أبو سلمة: »ثقه عابد«، مات سنة سبع وستن )ومئة(. التقريب، )ص: 268( ]1499[.
)3(  محيــد بــن أيب محيــد الطويــل، أبــو عبيــدة البــري: »ثقــة مدلــس«، مــن اخلامســة، مــات ســنة اثنتــن، ويقــال: ثــالث وأربعــن )ومئــة(، 
وهــو قائــم يصــي، ولــه مخــس وســبعون، ع. التقريــب، )ص: 274( ]1544[. ذكــره ابــن حجــر مــن الطبقــة الثالثــة للمدلســن، فهــو 
ــا،  ــم مطلًق ــن رد حديثه ــم م ــمع، ومنه ــه بالس ــوا في ــم رصح ــم؛ إال ب ــن أحاديثه ــة م ــج االئم ــم حيت ــس؛ فل ــن التدلي ــر م ــن أكث مم

ومنهــم مــن قبلهــم. انظــر: تعريــف اهــل التقديــس بمراتــب املوصوفــني بالتدليــس، )ص: 13(. 
ــرا  ــل كث ــهور، وكان يرس ــل مش ــه فاض ــة فقي ــم: »ثق ــاري مواله ــار، األنص ــه: يس ــم أبي ــري، واس ــن الب ــن أيب احلس ــن ب )4(  احلس
ــب، )ص: 236( ]1227[. ــعن، ع. التقري ــارب التس ــد ق ــة، وق ــرش ومئ ــنة ع ــات س ــة، م ــة الثالث ــل الطبق ــو رأس أه ــس« ه ويدل

وإسناد األثر حسن إىل احلسن البري؛ لشبهة تدليس محيد عنه. واهلل تعاىل أعلم.
)5(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 314(.

وأخرجــه الطــربي يف تفســره، )6/ 111( ]6474[. قــال: حدثنــا املثنــى، قــال: حدثنــا احلجــاج قــال: حدثنــا محــاد، عــن محيــد، 
عــن احلســن يف قولــه: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ژ إىل آخــر اآليــة، قــال: حمتهــا: ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ.

ــول اهلل  ــال رس ــال: ق ــاىل: ژ  ى    ى  ائ  ائەئ     ژ ، ق ــه تع ــن يف قول ــن احلس ــدث ع ــاما حي ــمعت هش ــرزاق: س ــد ال ــال عب وق
ــاين، )1/ 378( ــرزاق الصنع ــد ال ــر عب ــه«، تفس ــوا علي ــا أكره ــيان وم ــأ والنس ــن اخلط ــة ع ــذه األم ــوز اهلل هل :»»جت

))2  عبد الوهاب هو ابن عطاء، وسعيد بن أيب عروبة، وقتادة بن دعامة السدويس، سبقت ترمجتهم.
وإسناد األثر إىل قتادة حسن؛ ألجل عبد الوهاب بن عطاء »صدوق ربم أخطأ«، واهلل أعلم.

))2  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 314(.
ويف تفسر ابن أيب زمنني، )1/ 271( عن قتادة ما يدل عىل معناه: 

ــزل اهلل  ــم، فأن ــربت عليه ــة، فك ــذه اآلي ــت ه ــال: نزل ــادة: ق ــر قت ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈ  ژ تفس
بعدهــا آيــة فيهــا يــر وختفيــف؛ فنســختها ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅژ ، أي: مــن خــر، ژ ۅ  ۉ  ۉېژ 

، أي: مــن رش.
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A

وفيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها يف هذا البحث؛ وهي كاآليت: 

ال شــك أن كتــاب الناســخ واملنســوخ لإلمــام أمحــد لــه ميــزة كبــرة؛ حيــث إن اإلمــام مفــر 

وحمــدث وهــذا يــدل عــىل االعتنــاء باملرويــات املســندة التــي نســتطيع أن نحكــم عــىل صحتهــا، وال 

شــك أن علــم الناســخ واملنســوخ ال يقبــل املجازفــة؛ إذ يتعلــق باألحــكام الرشعيــة.

ــة، ويف الــرشًع: »رفــع احلكــم الرشعــي بخطــاب رشعــي  مــن معــاين النســخ يف اللغــة: اإلزال

ــد املتأخريــن. ــه عن ــد املتقدمــن من ــه«. وإطــالق النســخ أعــم عن مــرتاخ عن

بعــض شــيوخ اإلمــام أمحد مفــرون ؛ مثــل: عبــد الــرزاق الصنعــاين، ومنهم من لــه كتاب يف الناســخ 

واملنســوخ؛ مثــل: حجــاج بــن حممــد املصيــيص، وقــد ، وقــد ترمجت لســبعة من أبــرز مــن روى عنهــم يف هذا 

ــزء، وهلل احلمد. اجل

األئمــة الذيــن حــازوا عــىل إجــازة يف التفســر والناســخ واملنســوخ بالســند املتصــل إىل اإلمــام أمحــد 

رمحــه اهلل ســبعة؛ وقــد ترجــم هلــؤالء الســبعة، وألكثــر مــن 70 راوًيــا ممــن ورد ذكرهــم يف البحــث.

منهــج اإلمــام أمحــد يف النســخ أوســع داللــة منــه عنــد أيب عبيــد، ومجيــع مــا نقلتــه عنــه يعتمــد 

فيــه عــىل معنــى النســخ عنــد املتأخريــن.

ــخ  ــد يف الناس ــام أمح ــوص اإلم ــن نص ــا م ــرة إىل: 37 نًص ــورة البق ــوص يف س ــدد النص ــغ ع ــد بل وق

ــار  ــن آث ــعة م ــة، وتس ــيل ضعيف ــا مراس ــة؛ وكله ــث املرفوع ــن األحادي ــة م ــا: ثالث ــوخ، منه واملنس

ــانيدها  ــتة أس ــة الس ــن، وبقي ــان حس ــح، واثن ــناده صحي ــا إس ــد منه ــر واح ــة ، أث الصحاب

ضعيفــة. وبقيــة النصــوص -وهــي: 28 نًصــا، ويشــمل املراســيل-؛ منهــا: 11 صحيــح، و12 حســن، و5 

ضعيــف إســنادها. 
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أويص طلبــة العلــم والباحثــن باســتكمل اســتخراج الناســخ واملنســوخ لإلمــام أمحــد مــن خالل 

كتــاب نواســخ القــرآن البــن اجلــوزي مــع البحــث احلثيــث عــن خمطــوط هــذا الســفر العظيــم، واهلل 

. فق ملو ا
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اإلتقــان يف علــوم القــرآن، جلــالل الديــن الســيوطي )عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر( ت: 911هـــ، مــن . 1

توزيــع دار الفكــر ببــروت، لبنــان.

ــن عــي . 2 ــو الطيــب نايــف بــن صــالح ب إرشــاد القــايص والــداين إىل تراجــم شــيوخ الطــراين، أب

ــاض. ــان - الري ــوري،  دار الكي املنص

إعــالم املوقعــني عــن رب العاملــني، حممــد بــن أيب بكــر أيــوب الزرعــي أبــو عبــد اهلل، دار اجليــل - . 3

بــروت ، 1973، حتقيــق : طــه عبــد الــرءوف ســعد. 

اإليضــاح لناســخ القــرآن ومنســوخه، ملكــي بــن أيب طالــب، ت: 437هـــ، طبــع بجامعــة اإلمــام . 4

حممــد بــن ســعود اإلســالمية ســنة 1396هـــ/1976م، بتحقيــق األســتاذ باجلامعــة الدكتــور أمحد 

حســن فرحــات.

بحــر الــدم فيمــن تكلــم فيــه اإلمــام أمحــد بمــدح أو ذم، يوســف بــن املــربد،  دار الكتــب العلميــة . 5

بــروت، 1413هـ.

تاريــخ اإلســالم ووفيــات املشــاهر واألعــالم. شــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن . 6

ــمز الذهبــي )ت: 748هـــ(، دار الكتــاب العــريب. لبنــان/ بــروت.  1407هـــ -  عثــمن بــن َقاْي

1987م. الطبعــة: األوىل.

 تاريــخ بغــداد، أبــو بكــر أمحــد بــن عــي بــن ثابــت بــن أمحــد بــن مهــدي اخلطيــب البغــدادي )ت: 7. 

463هـــ(، املحقــق: الدكتــور بشــار عــواد معــروف،  دار الغــرب اإلســالمي - بــروت، الطبعــة: 

األوىل، 1422هـ - 2002 م.
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تذهيــب هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال، شــمس الديــن أيب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــمن . 8

بــن قيــمز الشــهر بـــ »الذهبــي« )673 - 748 هـــ(، حتقيــق: غنيــم عبــاس غنيــم - جمــدي الســيد 

أمــن،  الفــاروق احلديثــة، الطبعــه: 1، 1425 هـــ.

ــم، . 9 ــامل هاش ــد س ــق حمم ــي، بتحقي ــد الكلب ــن امح ــد ب ــزي حمم ــن ج ــل الب ــوم التنزي ــهيل لعل التس

ــة، 1415هـــ.  جملــدان،  دار الكتــب العلمي

تعريــف أهــل التقديــس بمراتــب املوصوفــني بالتدليــس، ابــن حجــر العســقالين )ت: 852هـــ(، . 10

املحقــق : د.عاصــم القريــوين، مكتبــة املنــار- األردن، الطبعــة : األوىل.

 تفســر ابــن أبــى حاتــم، أبــو حممــد عبــد الرمحــن بــن أبــى حاتــم حممــد بــن إدريــس التميمــي 11. 

ــعد  ــق : أس ــزاء: 10، حتقي ــدا، األج ــة - صي ــة العري ــرازي )ت: 327هـــ(،  املكتب ــي ال احلنظ

ــب. ــد الطي حمم

تفســر ابــن أيب َزَمنـِـني = تفســر القــرآن العزيــز، أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل بــن عيســى بــن . 12

حممــد، اإللبــري املعــروف بابــن أيب َزَمنـِـن )ت: 399هـــ(،  الفــاروق احلديثــة. مــر/ القاهــرة،  

1423هـــ - 2002م، الطبعة: األوىل.

تفســر ابــن كثــر = تفســر القــرآن العظيــم، أبــو الفــداء إســمعيل بــن عمــر بــن كثــر القــريش . 13

الدمشــقي )ت: 774هـــ(، املحقــق: مصطفــى الســيد وزمــالءه،  مؤسســة قرطبــة اجليــزة، الطبعة: 

األوىل، 1412هـ.

تفسر الدر املنثور للسيوطي، يف ستة أجزاء، دار املعرفة للطباعة والنرش بربوت.. 14

تفسـر الطـري = جامـع البيـان يف تأويـل القـرآن، حممـد بـن جريـر بـن يزيـد اآلمـي، أبـو جعفـر . 15

الطـربي )ت: 310هــ(، املحقـق : أمحـد حممـد شـاكر، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة : األوىل، 1420 هـ.

تفسر القرآن، عبد الرزاق الصنعاين،  دار الكتب العلمية بروت، 1419هـ .. 16
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تقريــب التهذيــب، ابــن حجــر العســقالين )ت: 852هـــ(، املحقــق : أبــو األشــبال صغــر أمحــد . 17

شــاغف الباكســتاين، دار العاصمــة.

التقييــد ملعرفــة رواة الســنن واملســانيد، ملحمــد بــن عبــد الغنــي البغــدادي أبــو بكر، ســنة الــوالدة، . 18

حتقيــق كــمل يوســف احلــوت، دار الكتب العلميــة، 1408هـــ ، بروت.

هتذيــب التهذيــب ،للحافــظ ابــن حجــر، بمطبعــة جملــس دائــرة املعــارف النظاميــة، حيدرأبــاد، . 19

ــد، ســنة 1325هـ. اهلن

توضيــح املشــتبه يف ضبــط أســامء الــرواة وأنســاهبم وألقاهبــم وكناهــم، ابــن نــارص الديــن شــمس . 20

الديــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد القيــيس الدمشــقي، مؤسســة الرســالة - بــروت - 1993م، 

الطبعــة : األوىل.

ــم، . 21 ــو حات ــي، أب ــَد، التميم ــن َمْعب ــاذ ب ــن مع ــان ب ــن حب ــد ب ــن أمح ــان ب ــن حب ــد ب ــات، حمم الثق

ــيد رشف  ــق : الس ــة األوىل ، 1395، حتقي ــر، الطبع ــتي )ت:354هـــ(، دار الفك ــي، الُبس الدارم

ــد. ــن أمح الدي

جامــع التحصيــل يف أحــكام املراســيل، أبــو ســعيد بــن خليــل بــن كيكلــدي العالئــي، املحقــق: . 22

محــدي عبــد املجيــد الســلفي،  عــامل الكتــب، بــروت، الطبعــة : 2، 1407هـــ.

ــة . 23 ــارف العثمني ــرة املع ــس دائ ــة جمل ــة األوىل بمطبع ــم، الطبع ــن أيب حات ــل، الب ــرح والتعدي اجل

ــنة 1371هـــ/1952م. ــد س ــن، اهلن ــاد الدك بحيدرأب

اء وكــامل اإلقــراء، عــي بــن حممــد بــن عبــد الصمــد اهلمــداين املــري الشــافعي، أبــو . 24 مجــال القــرَّ

احلســن، علــم الديــن الســخاوي )ت: 643هـــ(، دراســة وحتقيــق: عبــد احلــق عبــد الدايم ســيف 

ــة:  ــروت، الطبع ــة – ب ــب الثقافي ــة الكت ــوراه(،  مؤسس ــالة دكت ــاب رس ــل الكت ــايض، )أص الق

األوىل، 1419 هـ.
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ــد القزوينــي،) ت: 275هـــ (،  بتحقيــق . 25 ــد اهلل حممــد بــن يزي ســنن ابــن ماجــه، للحافــظ أيب عب

ــروت. ــريب، ب ــرتاث الع ــاء ال ــي، دار إحي ــد الباق ــد عب حمم

ســنن أيب داود، لإلمــام ســليمن بــن األشــعث السجســتاين، مــن كبــار العلــمء، )ت: 275هـــ(، . 26

الطبعــة الثانيــة 1388هـــ/1968م.

ســنن الرتمــذي = جامــع الرتمــذي البــن عيســى حممــد بــن عيســى، )ت: 279هـــ(، مطبــوع يف . 27

مطبعــة مصطفــى البابــي احللبــي، بمــر ســنة 1356هـــ، بتحقيــق أمحــد شــاكر.

ْوِجــردي . 28 الســنن الكــرى ويف ذيلــه اجلوهــر النقــي، أمحــد بــن احلســن بــن عــي بــن موســى اخلُْرَ

اخلراســاين، أبــو بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ(، جملــس دائــرة املعــارف النظاميــة الكائنــة يف اهلنــد 

ببلــدة حيــدر آبــاد، الطبعــة : الطبعــة : األوىل ـ 1344 هـــ. 

ســنن النســائي، للحافــظ أيب عبــد الرمحــن بــن شــعيب النســائي )ت: 303هـــ، طبعــة مصطفــى . 29

البــايب احللبــي بمــر، الطبعــة األوىل 1384هـــ/1965م.

ســر أعــالم النبــالء، شــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــمن بــن َقاْيــمز الذهبــي . 30

)ت: 748هـــ(، ط/ مؤسســة الرســالة، الطبعــة : 3 ، 1405 هـ.

ــن إســمعيل )ت: 256هـــ ، مطبعــة مصطفــى . 31 ــد اهلل حممــد ب صحيــح البخــاري، لإلمــام أيب عب

البــايب احللبــي بمــر ســنة 1378هـــ/1959م.

الصحيــح املســبور مــن التفســر باملأثــور، أ. د. حكمــت بــن بشــر بــن ياســن، دار املآثــر للنــرش . 32

والتوزيــع والطباعــة- املدينــة النبويــة، الطبعــة : األوىل، 1420 هـــ .

صحيــح مســلم، لإلمــام أيب احلســن مســلم بــن احلجــاج القشــري النيســابوري، )ت: 261هـــ، . 33

حتقيــق : حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب – بــروت.
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َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ

ــق . 34 ــروداين، املحق ــهرته: ال ــروداين، ش ــليمن ال ــن س ــد ب ــلف، حمم ــول الس ــف بموص ــة اخلل صل

ــع : 1408هـــ ،  : حممــد حجــي،  دار الغــرب اإلســالمي، بــروت، الطبعــة : األوىل، ســنة الطب

1988م.

القاهــرة، . 35 املحمديــة،  الســنة  مطبعــة  حممــد،  احلســن  أيب  للقــايض  احلنابلــة،  طبقــات 

1952م. 1371هـــ/

طبقــات الشــافعية الكــرى، تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي )ت: 771هـــ(،  . 36

ــد  ــود حمم ــق : د. حمم ــة، حتقي ــة : الثاني ــع - 1413هـــ، الطبع ــرش والتوزي ــة والن ــر للطباع هج

ــو.  ــاح حممــد احلل ــد الفت الطناحــي، د.عب

ــة . 37 ــر، مكتب ــد عم ــي حمم ــق : ع ــيوطي، حتقي ــر الس ــن أيب بك ــن ب ــد الرمح ــن، عب ــات املفرسي طبق

ــة األوىل ، 1396هـــ . ــرة، الطبع ــة – القاه وهب

ــة . 38 ــي، ت:945هـــ(، مطبع ــد املالك ــن أمح ــي ب ــن ع ــد ب ــداودي )حمم ــن، لل ــات املفرسي طبق

1392هـــ. ــربى  الك ــتقالل  االس

العلــل، البــن املدينــي، عــي بــن عبــد اهلل بــن جعفــر الســعدي املدينــي ]161 - 234[، املحقــق : . 39

حممــد مصطفــى األعظمــي، املكتــب اإلســالمي – بــروت، الطبعــة : الثانيــة ، 1980هـ .

غنيــة امللتمــس ايضــاح امللتبــس، أبــو بكــر أمحــد بــن عــي بــن ثابــت اخلطيــب البغــدادي )ت: . 40

463هـــ(، حتقيــق د. حييــى بــن عبــد اهلل البكــري الشــهري، النــارش مكتبــة الرشــد، 1422هـــ - 

ــاض. ــعودية/ الري 2001م، الس

فتــح البــاري ، البــن رجــب، زيــن الديــن أيب الفــرج عبــد الرمحــن ابــن شــهاب الديــن البغــدادي . 41

ــام - 1422هـــ،  ــعودية / الدم ــوزي - الس ــن اجل ــب،  دار اب ــن رج ــهر باب ــقي الش ــم الدمش ث

الطبعــة : الثانيــة ، حتقيــق : أبــو معــاذ طــارق بــن عــوض اهلل بــن حممــد، األجــزاء / 6.
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ــة - . 42 ــقالين )ت : 852هـــ(،  دار املعرف ــر العس ــن حج ــاري، اب ــح البخ ــاري رشح صحي ــح الب فت

ــب. ــن اخلطي ــب الدي ــي، وحم ــد عبدالباق ــق: حمم ــروت، 1379، حتقي ب

ــخاوي،  دار . 43 ــن الس ــد الرمح ــن عب ــد ب ــن حمم ــمس الدي ــث، ش ــة احلدي ــث رشح ألفي ــح املغي فت

ــة األوىل، 1403هـــ. ــان، الطبع ــة، لبن ــب العلمي الكت

الفقيــه واملتفقــه، أبــو بكــر أمحــد بــن عــي بــن ثابــت بــن أمحــد بــن مهــدي، املعــروف باخلطيــب . 44

البغدادي)392-463هـــ ( . املحقــق : عــادل بن يوســف العــزازي ، دار ابن اجلوزي بالســعودية، 

ســنة 1417هـ .  

الفهرست، حممد بن إسحاق أبو الفرج النديم، دار املعرفة - بروت ، 1398 هـ – 1978م.. 45

ــراين )ت: . 46 ــة احل ــن تيمي ــم ب ــد احللي ــن عب ــد ب ــاس أمح ــو العب ــن أب ــي الدي ــاوى، تق ــوع الفت جمم

ــة : 3 ، 1426 هـــ. ــاء، الطبع ــزار،  دار الوف ــر اجل ــاز - عام ــور الب ــق : أن 728هـــ(، املحق

املســتدرك عــى الصحيحــني يف احلديــث، للحافــظ حممــد بــن عبــد اهلل املعــروف باحلاكــم . 47

ــاض. ــة، الري ــر احلديث ــع الن ــة ومطاب )ت:405هـــ(، مكتب

ــم . 48 ــو القاس ــامي، أب ــي الش ــر اللخم ــن مط ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أمح ــليمن ب ــاميني، س ــند الش مس

الطــرباين )ت: 360هـــ(،  مؤسســة الرســالة – بــروت، الطبعــة األوىل ، 1405 – 1984، حتقيــق 

ــد الســلفي. ــد املجي ــن عب : محــدي ب

ــن . 49 ــي، م ــب األعظم ــه حبي ــاين) ت:211هـــ (، حقق ــرزاق الصنع ــد ال ــظ عب ــف، للحاف املصن

ــي. ــس العلم ــورات املجل منش

معــاين القــرآن وإعرابــه، إبراهيــم بــن الــري بــن ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج، )ت: 311(، دار . 50

عامل الكتــب – بــروت، 1408هـ . 

معرفــة الرجــال عــن حييــى بــن معــن روايــة أمحــد بــن حممــد بــن القاســم بــن حمــرز، حييــى بــن . 51

معــن، املحقــق : اجلــزء األول: حممــد كامــل القصــار،  جممــع اللغــة العربيــة، دمشــق، الطبعــة : 
50



َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ

األوىل،  1405هـ ، 1985م.

ــاين، . 52 ــردي اخلراس ْوِج ــى اخلُْرَ ــن موس ــي ب ــن ع ــن ب ــن احلس ــد ب ــار، أمح ــنن واآلث ــة الس معرف

ــد املعطــي أمــن قلعجــي، جامعــة الدراســات  ــو بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ(، املحقــق : عب أب

ــة: األوىل، 1412هـــ. ــتان، الطبع ــي بباكس ــالمية كرات اإلس

مناهــل العرفــان يف علــوم القــرآن، ملحمــد عبــد العظيــم الزرقــاين، طبعــة عيســى البــايب احللبــي . 53

ــر 1392هـ. م

ــة . 54 ــة للطباع ــى )ت:790هـــ(، دار املعرف ــن موس ــم ب ــحاق إبراهي ــاطبي ،أيب إس ــات للش املوافق

ــروت. ــرش- ب والن

موســوعة أقــوال اإلمــام أمحــد بــن حنبــل يف رجــال احلديــث وعللــه، مجــع وترتيــب : الســيد أبــو . 55

املعاطــي النــوري - أمحــد عبــد الــرزاق عيــد - حممــود حممــد خليــل،  عــامل الكتــب - بــروت، 

ــة : األوىل،  1417 هـ. الطبع

ميزان االعتدال يف نقد الرجال، للحافظ الذهبي،  مطبعة السعادة بمر سنة 1325هـ.. 56

الناســخ واملنســوخ يف القــرآن العزيــز ومــا فيــه مــن الفرائــض والســنن، أبــو ُعبيــد القاســم بــن . 57

ســاّلم بــن عبــد اهلل اهلــروي البغــدادي )ت: 224هـــ(، دراســة وحتقيــق: حممــد بــن صالــح املديفر 

)أصــل التحقيــق رســالة جامعيــة(،  مكتبــه الرشــد/ رشكــة الريــاض – الريــاض، الطبعــة: الثانية، 

1418 هـ . 

الناسخ واملنسوخ، أليب جعفر النحاس ت: 328هـ، طبع بمطبعة السعادة 1323هـ. . 58

نواســخ القــرآن = ناســخ القــرآن ومنســوخه، مجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي بــن . 59

حممــد اجلــوزي )ت: 597هـــ(، حتقيــق: حممــد أرشف عــي املليبــاري، وأصلــه رســالة ماجســتر 

ــة،  ــة: الثاني ــورة، الطبع ــة املن ــالمية، املدين ــة اإلس ــي باجلامع ــث العلم ــمدة البح 1401هـــ،  ع

423هـ.
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