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نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

ْ َ َ ْ َ
َ َ ْ ُ
َ َّ
ُ ُ
ام أحمد
من الن ِ
نصوص ِ
اسخ واملنسوخ ِل ِلم ِ
(مج ًعا ودراس ًة)

(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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نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

موضوع البحث:

يتنــاول هــذا البحــث نصــوص الناســخ واملنســوخ لإلمــام أمحــد  ، من خــال 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:

علم بأن كتابه يف الناسخ واملنسوخ مفقود.
النصوص الواردة يف الناسخ واملنسوخ لإلمام أمحد؟ ً

نتائج البحث:

بعــض شــيوخ اإلمــام أمحــد مفــرون ،ومنهــم مــن لــه كتــاب يف الناســخ واملنســوخ ،وقــد
ترمجــت لســبعة ِمــن أبــرز َمــن روى عنهــم يف هــذا اجلــزء.
نصا من نصوص اإلمام أمحد يف الناسخ واملنسوخ ،منها:
	-بلغ عدد النصوص يف سورة البقرة إىلً 37 :

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

أثــر واحــد منهــا إســناده صحيــح ،واثنــان حســن ،وبقيــة الســتة أســانيدها ضعيفــة .وبقيــة النصــوص
نصــا ،ويشــمل املراســيل-؛ منهــا 11 :صحيــح ،و 12حســن ،و 5ضعيــف إســنادها.
-وهــيً 28 :

الدالة املفتاح َّية:
الكلامت َّ

اإلمام أمحد -الناسخ  -املنسوخ  -نصوص.
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نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

F
احلمــد هلل الــذي أنــزل عــى عبــده الكتــاب ومل جيعــل لــه عوجــا .والصالة والســام عىل رســوله،

ومنهاجا.
املبـ ِّـن للنــاس مــا نـ ِّـزل إليهــم ،وعــى آلــه وصحبــه الذيــن اختــذوا ســبيله رشعـ ًة
ً
أما بعد..

فــإن القــرآن الكريــم هــو أعظــم رســالة ســاوية ،وأكملهــا نظامــا ومنهجــا ،وقــد ّ
تــول اهلل

 حف َظــه بقولــه :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ [احلجــر.]٩ :

وكان هــذا الوعــد اإلهلــي مزيــة للقــرآن الكريــم ،مــن بــن الكتــب الســاوية حيــث ُبدَّ لــت

وح ِّرفــت .وقــد ق َّيــض اهلل عــر القــرون ُث ّلــة مــن خيــار العلــاء؛ لدراســته وتفســره ،واســتنباط
تلــك ُ

أحكامــه ،ومعرفــة ناســخه ومنســوخه وحمكمــه ومتشــاهبه ،واالعتبــار بدعوتــه وقصصــه ووعظــه

وإرشــاداته.

وكان منهم اإلمام أمحد يف كتابه الناسخ واملنسوخ الذي هو مفقود -لألسف.-
قــال ابــن النديــم« :الكتــب املؤ َّلفــة يف ناســخ القــرآن ومنســوخه»- :و َعــدَّ ُكتُبـ ًا ،-ثــم قــال..،« :

()1
ـر اهلل مــن حيفــظ تــراث اإلمــام .ومنهــم اإلمــام ابن اجلــوزي يف
كتــاب أمحــد بــن حنبــل»  ،ولكــن يـ َّ

ضمــن روايــات اإلمــام أمحــد يف الناســخ واملنســوخ مــن القــرآن الكريم.
كتابــه نواســخ القــرآن ،الــذي ّ
وهــذا مــن فضــل اهلل؛ إذ يمكننــا مــن معرفــة مــا كان يف كتــايب الناســخ واملنســوخ والتفســر

لإلمــام أمحــد ،و مهــا مفقــودان  ،وقــد ُضمنــا علــم الناســخ واملنســوخ -والشــك  -وممــن حفــظ تـ َ
ـراث
اإلمــام أمحــد يف التفســر اإلمــام أبــو إســحاق الزجــاج ،وقــد قــال يف كتابــه معــاين القــرآن« :وكذلــك أكثــر مــا

ـت يف هــذا الكتــاب مــن التفســر؛ فهــو مــن كتــاب التفســر عــن أمحــد بــن حنبــل»(.)2
َر َو ْيـ ُ
(((1الفهرست( ،ص)57:
(( (2معاين القرآن وإعرابه للزجاج.)166 /4( ،
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«روينــا َعــن أمحــدَ بـ ِ
ـن َحنْبــل  يف كتابــه« :كتــاب التفســر»،
قــال أبــو إســحاق ً
أيضــاُ :
ِ
ــر َد ْو ِ
َّ
سَ ،لبِنــ ًة مــن
عــز
وهــو مــا أجــازه يل عبــد اهلل -ابنــه -عنــه« :أن اللَّ َّ
وجــل بنــى َجنَّــ َة الف ْ
ِ ٍ
وج َعـ َـل ِج َباهلــا املِ ْسـ َ
ـك األ ْذ َفــر»(.)1
ذهــب ،و َلبِن ـ ًة مــن فضــةَ ،
وهبذا يتضح أنه أحد الرواة لتفسري 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 عــى الدراســة ،وســورة البقــرة؛ إذ ال يتســع

البحــث ألكثــر مــن ذلــك ،فعســى اهلل أن ينفــع بــه ،ويوفــق زمالئــي الباحثــن للعمــل عــى مــا تب ّقــى
وإمتامــه ،إنــه ويل ذلــك والقــادر عليــه.

أمهية البحث:
تتجىل أمهية هذا املوضوع يف النقاط التالية:
	-إخراج كتاب مفقود ،لطاملا تاق الباحثون لينهلوا من معينه ،السيام 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.
	 -فتــح جمــال للتنبيــه عــى طريقــة إخــراج الكتــب املفقــودة ،ففــي الغالــب أن الكتــب

املفقــودة قــد ضمنهــا العلــاء يف ثنايــا كتبهــم.
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(( (1معــاين القــرآن وإعرابــه للزجــاج .)8 /4( ،واحلديــث أخــرج نحــوه عــن أبــى هريــرة :الرتمــذي يف ســننه،]2526[ )672/4( ،
وأمحــد يف مســنده ،]9744[ )464 /15( ،وابــن حبــان يف صحيحــه .]7387[ )396/16( ،وصححــه األلبــاين يف تعليقــه عــى
ســنن الرتمــذي ،)672/4( ،وأمحــد شــاكر يف حتقيقــه للمســند.)464 /15( ،

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

حدود البحث:

لقــد اقتــرت عــى تتبــع الناســخ واملنســوخ عــن اإلمــام أمحــد  ،وليــس املقصــود ببحثــي

هــذا تتبــع الروايــات التفســرية لإلمــام أمحــد؛ واكتفيــت بكتــاب ابــن اجلــوزي (نواســخ القــرآن)؛ إذ
أيضــا عــى مــا جــاء
روى عنــه بســنده ،واعتنيــت باجلمــع والتخريــج ملــا ذكــره  ،وقــد اقتــرت ً

يف ســورة البقــرة مــن الناســخ واملنســوخ.

الدراسات السابقة التي هلا صلة هبذا املوضوع:
مل أقــف -بعــد البحــث والتحـ ّـري والســؤال -عــى بحــث يفــرد نصــوص الناســخ واملنســوخ

عنــد اإلمــام أمحــد.

بــل ّ
كل مــا جــاء عنــه فهــو مضمــن للكتــب؛ ككتــاب ابــن اجلــوزي ،وجمموعــة رســائل:

(مرويــات اإلمــام أمحــد يف التفســر) ،وكتــب التفاســر وغريهــا؛ كتفســر الزجــاج ،قــال يف كتابــه
ـت يف هــذا الكتــاب مــن التفســر فهــو مــن كتــاب التفســر
معــاين القــرآن« :وكذلــك أكثــر مــا َر َو ْيـ ُ

عــن أمحــد بــن حنبــل»( .)1وقــال ابــن النديــم« :ولــه مــن الكتــب كتــاب التفســر»( .)2وقــال« :الكتــب
املؤلفــة يف ناســخ القــرآن ومنســوخه»- :و َعــدَّ ُكتُب ـ ًا ،-ثــم قــال ..،« :كتــاب أمحــد بــن حنبــل»(.)3

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

واحــد ،وأعتنــي بدراســة مســائله ،حيــث يســهل الرجــوع إليــه ،كعلــم مســتقل عــن بقيــة الروايــات
التفســرية .واهلل املوفــق.

(( (1معاين القرآن وإعرابه للزجاج.)166 /4( ،
(( (2الفهرست( ،ص.)281 :
(( (3الفهرست( ،ص.)57 :
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خطة البحث:
سيتكونالبحثمن:مقدمة،ومتهيد،وفيه:ثالثةمطالب،والدراسة،وفيها:ثالثةمطالب.
ثم نصوص الناسخ واملنسوخ لإلمام أمحد ،وخامتة ،وفهارس.
1.املقدمــة ،وحتتــوي عــى :أمهيــة البحــث ،وحــدود البحــث ،والدراســات الســابقة ،وخطــة البحث،
ومنهــج البحث.

2.ثم التمهيد ،وفيه ثالثة مطالب.
املطلب األول :النسخ لغة ورشع ًا.املطلب الثاين :الفرق بني النسخ عند املتقدمني واملتأخرين ،وأمثلة عىل ذلك.	-املطلب الثالث :ذكر كتاب الناسخ واملنسوخ لإلمام أمحد ،وبعض مؤلفاته.
3.ثم املبحث األول :الدراسة وفيها ثالثة مطالب.
	-املطلب األول :شيوخ اإلمام أمحد يف التفسري.
	-املطلب الثاين :االئمة الذين حازوا عىل إجازة بالسند املتصل إىل اإلمام أمحد.
	-املطلب الثالث :منهج اإلمام أمحد يف النسخ.
4.ثم املبحث الثاين :نصوص اإلمام أمحد يف الناسخ واملنسوخ يف سورة البقرة.
5.اخلامتة :وفيها أهم النتائج و التوصيات التي توصلت إليها يف هذا البحث.
منهجي يف هذا البحث:
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نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

أوالً :منهج مجع األحاديث ،واآلثار ،وخترجيها ،واحلكم عليها:
	-أو ّثــق النصــوص العلميــة بعزوهــا إىل مواضعهــا مــن كتــب الســنة والتفســر بذكــر اجلــزء،

ــا ومبو ًبــا.
والصفحــة ،والرقــم والبــاب إذا كان مر ّق ً

	-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 مسرتشــدً ا بأقــوال أئمــة اجلــرح
والتعديــل باختصار.

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

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

ألن الســند نفســه قــد تكــرر ،أو ذكــرت النصــوص تب ًعــا هلــذا الســند نفســه.
أخرج األحاديث واآلثار من كتب السنة ،وذلك عىل النحو التايل:
	ّ -

	-إذا كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها؛ فإين أكتفي بالعزو إىل من أخرجه.
صحـ ًة وضع ًفــا
أخرجــه مــن كتــب السـنّة األخــرى ،مــع بيــان حالــه ّ
	 -وإذا كان يف غريمهــا؛ فــإين ّ

أحيانــا ،وأكتفــي باحلكــم عــى الســند فقــط دون املتن ،مسرتشــدً ا بأقــوال النقــاد باختصار.

ثان ًيا :منهج الرتتيب وخدمة املادة العلمية للبحث:
ترقيم تسلسل ًيا.
	-أر ِّقم األحاديث واآلثار يف البحث ً

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

مزهريــن.
ورقــم اآليــة يف احلاشــية ،وأجعــل اآليــة بــن قوســن ّ
	-أترجم لألعالم والرواة غري املشهورين برتمجة موجزة.
	َ -أضبط الكلامت واألسامء املشكلة.
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ثالثا :الرموز املستخدمة يف البحث:
قديم وحدي ًثا.
ثنا :رمز حلدثنا مقبول متبع لدى املحدثني ً
أبنا،وبنا:رمز ألخربنا ،بحذف اخلاء والراء(.)1
رب العاملني.
وصىل اهلل وس ّلم وبارك عىل نبينا حممد ،وعىل آله ،وصحبه أمجعني .واحلمد هلل ّ
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(( (1انظر :فتح املغيث رشح ألفية احلديث ،)213 /2( ،ومقدمة د .حممد أرشف املليباري لنواسخ القرآن.)76/1( ،

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ


وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول :النسخ لغة ورش ًعا
النسخ يف اللغة:

ال َزا َلـ ِ
َيـ ِ
ـخ بِ َم ْعنَــى ْ ِ
ـر ُد الن َّْسـ ُ
ـة؛ َو ِمنْ ـ ُه َق ْو ُل ـ ُه تعــاىل :ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﮠ ﮊ [احلــج.]٥٢ :

َوبِ َم ْعنَى ال َّت ْب ِد ِ
يل؛ َو ِمنْ ُه :ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﮊ [النحل.]١٠١ :

اح ٍد إِ َل و ِ
اث ِمن و ِ
يل ا ْلِري ِ
ِ ِ
ِ
َوبِ َم ْعنَى الت َّْح ِو ِ
اح ٍد.
َ
ْ َ
يل؛ َك َتن ُ
َاس ِخ ا َْل َواريث ،بِ َم ْعنَىْ َ :تو ِ َ
وبمعنــى النقــل مــن موضــع إىل موضــع؛ ومنــه :نســخت الكتــاب ،إذا نقلــت مــا فيــه حاك ًيــا

للفظــه وخطــه؛ لقولــه تعــاىل :ﮋﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯﮊ [اجلاثيــة.)1(]٢٩ :

ورش ًعا:
ذكــر األصوليــون عــدة تعريفــات للنســخ أمجعهــا -والعلــم عنــد اهلل « :-رفــع احلكــم الرشعــي

بخطــاب رشعــي مــراخ عنــه»

(.)2

(( (1اإلتقان يف علوم القرآن ،)67 -66 /3( ،ومناهل العرفان يف علوم القرآن.)175 /2( ،
(( (2املوافقات ،)108 /3( ،ومجال القراء وكامل اإلقراء.)586 /2( ،
وعرفــه ابــن جــزي الكلبــي بقولــه :ومعنــى النســخ يف الرشيعــة« :رفــع احلكــم الرشعــي بعــد مــا نــزل» .كتــاب التســهيل لعلــوم
التنزيــل )10 /1( ،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 كثرية ،ومن ذلك:
ختصيــص العــام ،وتقييــد املطلــق ،وتبيــن املجمــل ،وتــرك العمــل بالنــص مؤقتــا ،وأيضــ ًا

يطلقــون النســخ بمعنــاه املعــروف عنــد األصوليــن.

قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة« :إن لفــظ النســخ جممــل ،فالســلف كانــوا يســتعملونه فيــا

يظــن داللــة اآليــة عليــه؛ مــن عمــوم ،وإطــاق ،أو غــر ذلــك»(.)1

ومــراد عامــة الســلف بالناســخ واملنســوخ« :رفــع احلكــم بجملتــه تــارة » ،وهــو اصطــاح

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

مطلــق عــى مقيــد وتفســره وتبيينــه ،حتى إهنــم يســمون االســتثناء والــرط والصفــة نسـ ً
ـخا؛ 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 عــى االصطــاح احلــادث املتأخــر(.)2

ومــن أمثلتــه مــا انتهجــه اإلمــام أبــو عبيــد -الــذي عــارص اإلمــام الشــافعي وأخــذ عنــه-

 ،وقــد التــزم يف كتابــه (الناســخ واملنســوخ) مفهــو َم الســلف ملصطلــح الناســخ واملنســوخ ،فاعتــر
رفــع احلكــم الرشعــي الثابــت بدليــل متقــدم بحكــم مــراخ عنــه ثابــت بدليــل متأخــر ،واالســتثناء،

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

مــن النــص؛ اعتــر ذلــك كلــه داخــا يف مصطلــح النســخ.

وهذه أمثلة من الكتاب نفسه ،من خالهلا يتضح مفهوم أيب عبيد ملصطلح الناسخ واملنسوخ:
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(( (1جمموع الفتاوى.)272/13( ،
(( (2انظر :إعالم املوقعني عن رب العاملني.)29 /1( ،

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

 - 1ذكــر أبــو عبيــد يف بــاب الصيــام حديـ َ
ـث عــدي بــن حاتــم ،الــذي قــال فيــه« :ملــا نزلــت هــذه

اآليــة :ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ [البقــرة ،]١٨٧ :عمــدت إىل عقالــن

أحدمهــا أســود واآلخــر أبيــض»( ...)1احلديــث.

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

والــراب والنكاح يف الصــوم»(.)2

فاعترب إزالة املفهوم الباطل لآلية الكريمة الذي علق بذهن عدي بن حاتم اعتربه ً
نسخا.
 - 2يف بــاب النــكاح قــال أبــو عبيــد :وأمــا احلــرام الــذي نســخه احلــال؛ فنــكاح نســاء أهــل الكتــاب.
أثــرا عــن عــي بــن أيب طلحــة ،عــن ابــن عبــاس يف قولــه :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ثــم أورد ً

ﭶﮊ[البقــرة ،]٢٢١ :قــال :ثــم اســتثنى أهــل الكتــاب ،فقــال :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

شــبيها بــاألول ،ثــم
أثــرا عــن األوزاعــي
ً
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ [املائــدة ،]5 :وذكــر بعــده ً
عقــب أبــو عبيــد عــى 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 نسـ ً
ـخا ،ويف ذلــك داللــة عــى اعتامده

مفهوم الســلف للنســخ(.)3

ِ
كر كتاب الناسخ واملنسوخ لإلمام أمحد وبعض مؤلفاته
املطلب الثالث :ذ ُ

لقــد ذكــر كتــاب الناســخ واملنســوخ لإلمــام أمحــد يف كتــب الرتاجــم ،يف ترمجتهــم لإلمــام ،وابنــه

عبــد اهلل -أكثــر الــرواة لعلــم أبيــه-؛ مثــل تاريــخ بغــداد ،وســر أعــام النبــاء ،وطبقــات احلنابلــة،
والتقييــد ملعرفــة رواة الســنن واملســانيد ،كلهــا اشــارت للكتــاب وغريهــا؛ غــر أين اكتفيــت هبــذا

(( (1أخرجه أمحد يف مسنده ،وصححه حمققوا املسند.]19370[ )113 /32( .
(( (2الناسخ واملنسوخ للقاسم بن سالم( ،املقدمة.)56 /
(( (3الناسخ واملنسوخ للقاسم بن سالم( ،املقدمة.)57 /
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القــدر مــن الكتــب؛ إذ فيــه كفايــة.
قال ابن النديم« :وله من الكتب كتاب التفسري»( ،)1وقال« :الكتب املؤلفة يف ناسخ القرآن

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

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

عبــد اهلل بــن أمحــد ،ألنــه ســمع منــه (املســند) وهــو ثالثــون ألفــا ،و(التفســر) وهــو مائــة ألــف
وعــرون ألفــا ،ســمع منــه ثامنــن ألفــا ،والباقــي وجــادة  ،وســمع (الناســخ واملنســوخ) ،و(التاريخ)،
و(حديــث شــعبة) ،و(جوابــات القــرآن) ،و(املناســك الكبــر) ،و(الصغــر) ،وغــر ذلــك مــن

التصانيــف ،وحديــث الشــيوخ.

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

ألــف حديــث ،وكان يقــول البنــه عبــد اهلل :احتفــظ هبــذا (املســند) ،فإنــه ســيكون للنــاس إمامــا،
و(التفســر) وهــو مائــة وعــرون ألفــا ،و(الناســخ واملنســوخ) ،و(التاريــخ) ،و(حديــث شــعبة)،
و(املقــدم واملؤخــر يف القــرآن) ،و(جوابــات القــرآن) ،و(املناســك) الكبــر والصغــر ،وأشــياء أخــر(.)3

نصــا تقري ًبــا،
وقــد أحصيــت النصــوص يف كتــاب نواســخ القــرآن البــن اجلــوزي وبلغــت ً 96

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

ابــن اجلــوزي مــن أكثــر مــن ٍ
راو إىل اإلمــام أمحــد؛ إذ أنــه أحــد املصنفــن الذيــن اتصــل ســندهم لإلمام
أمحــد .واهلل املوفــق.
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(( (1الفهرست( ،ص.)281 :
(( (2الفهرست( ،ص.)57 :
(( (3تاريــخ بغــداد ،)12 /11( ،وســر أعــام النبــاء ،)328 -327 /11( ،وطبقــات احلنابلــة ،)183 /1( ،والتقييــد ملعرفــة رواة
الســنن واملســانيد( ،ص.)311 :

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

املبحث األول :
الدراسة.
وفيها ثالثة مطالب.

املطلب األول :أبرز من روى عنهم اإلمام أمحد يف هذا اجلزء.
بعــض شــيوخ اإلمــام أمحــد مفــرون هلــم عنايــة وعالقــة بالتفســر كبــرة ،وقــد روى عــن

بعضهــم يف هــذا اجلــزء؛ فمــن أبرزهــم:

	-عبدالرزاق بن مهام بن نافع ،أبو بكر ،الصنعاين ،احلمريي ،اليمني ،حافظ ،فقيه.
روى عــن :وهــب ومعمــر ومالــك وغريهــم ،وعنــه :ابــن عيينــة ووكيــع وأمحــد والبخــاري

وغريهــم .قــال أمحــد بــن صالــح املــري :قلــت ألمحــد بــن حنبــل :رأيــت أحــدا أحســن حديثــا

مــن عبدالــرزاق؟ قــال :ال .مــن تصانيفــه « :تفســر القــرآن» و «املصنــف» ،وغريمهــا .تــويف سنـــة:
 211هـ(.)1

	-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 ومائتني)(.)2
	-عبد الوهاب بن عطاء العجيل اخلفاف نزيل بغداد ويكنى أبا نرص.
(( (1انظــر :ســر أعــام النبــاء ،)113-112 /10( ،وهتذيــب التهذيــب ،)310/6( ،وشــذرات الذهــب ،)27/2( ،ومعجــم
املؤلفــن ،)219/5( ،واألعــام للــزركيل.)126/4( ،
(( (2سري أعالم النبالء ،)452-449 /9( ،وطبقات املفرسين للداوودي.)132-131 /1( ،
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ســمع ِمــن :ســعيد بــن أيب عروبــة ،ومحيــد ،والتيمــي .وعنــه :أمحــد ،وإســحاق الكوســج،

واحلــارث بــن أيب أســامة .مــات ببغــداد ســنة أربــع ويقــال :ســت ومائتــن ،روى لــه مســلم واألربعة.
صنف «التفسري» و«التاريخ» و«الناسخ واملنسوخ» و«السنن يف الفقه»(.)1
	 -وكيــع بن اجلراح بن مليح الرؤايس .أبو ســفيان :حافــظ للحديث ،حمدث العراق يف عرصه.
روى عــن :أبيــه ،واســاعيل بــن أيب خالــد ،وعكرمــة بــن عــار وغريهــم .روى عنــه :شــيخه

ســفيان الثــوري ،وعبــد الرمحــن بــن مهــدي ،وأمحــد وغريهــم .لــه كتــب؛ منهــا« :تفســر القــرآن»،
و«الســنن» ،و«املعرفــة والتاريــخ» وغريهــا .قــال اإلمــام ابــن حنبــل :مــا رأيــت أحــدا أوعــى منــه وال

أحفــظ ،وكيــع إمــام املســلمني .والــرؤايس نســبة إىل رؤاس ،وهــو بطــن مــن قيــس عيــان .مــات يف
آخــر ســنة ســبع وتســعني ومئــة ولــه ســبعون ســنة(.)2

	-هشــيم بــن بشــر بــن أيب خــازم ،واســم أيب خــازم قاســم بــن دينــار ،اإلمــام ،حمــدث بغــداد،
وحافظهــا ،أبــو معاويــة الســلمي موالهــم ،الواســطي .ولــد ســنة .104 :ومــات ســنة:

183هـ.

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

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

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

أيضــا :أمحــد ،وابــن املدينــي ،وابن معــن.
العــراق أبــو عثــان البــري الصفــار .وحــدث عنــه ً

ولد سنة أربع وثالثني ومائة حتديدا أو تقري ًبا .مات عفان يف ربيع اآلخر سنة عرشين ومائتني(.)5
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(( (1سري أعالم النبالء ،)452 -451 /9( ،وطبقات املفرسين للداوودي.)370 -369 /1( ،
(((2انظر :هتذيب التهذيب ،)109 /11( ،والتقريب( ،ص ،]7414[ )1037 :واألعالم للزركيل.)117 /8( ،
(((3انظر :سري أعالم النبالء )287 /8( ،وما بعدها.
(((4صلة اخللف بموصول السلف( ،ص.)171 :
(((5انظر :سري أعالم النبالء .)254 -253 /10( ،مل أجد له مؤل ًفا يف التفسري ،ومل يذكر يف طبقات املفرسين.

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

	-أسود بن عامر شاذان الشامي ثم البغدادي .أبو عبد الرمحن اإلمام احلافظ الصدوق.
ولــد ســنة بضــع وعرشيــن ومائــة .ســمع :هشــام بــن حســان ،وشــعبة ،وســفيان الثــوري

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

ســنة208 :هـ ،ببغــداد(.)1

وهــؤالء العلــاء 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 عــى إجــازة يف التفســر والناســخ واملنســوخ بالســند املتصــل إىل اإلمــام أمحــد

 ســبعة.

حــدَ  ،وشــيخ إِ ْسـ َـا ِع ُيل وهــو َأ ُبــو ا ْل َف ْضـ ِ
ـل ا ْل َب َّق ُال،
وهــم :ابــن اجلــوزي ،وشــيخه إِ ْسـ َـا ِع ُيل ْبـ ُن َأ ْ َ
ِ
وشــيخ َأ ُبــو ا ْل َف ْضـ ِ
ـح ُ
ـح ُ
ـر َ
ـر َ
اق
اق ا ْلـكَاذ ُّي ،وشــيخ إِ ْسـ َ
ان وهــو إِ ْسـ َ
ان ،وشــيخ ا ْبـ ُن بِـ ْ َ
ـل وهــو ا ْبـ ُن بِـ ْ َ
حــدَ  ،وقــد أدرجتهــم يف إســناد ابــن اجلــوزي . 
وهــو َع ْبــدُ اللَِّ ْبـ ُن َأ ْ َ
وابن اجلوزي هو:
عبــد الرمحــن بــن عــي بــن حممــد القــريش البغــدادي ،أبــو الفــرج ابــن اجلــوزي عالمــة عــره،

لــه نحــو ثــاث مئــة مصنــف .مولــده ووفاتــه ببغــداد ســنة ( 597 - 508هـــ) .ســمع مــن :أيب الفتــح ابــن
حــدَ ومجاعــة(.)2
البطــي ،وأيب زرعــة ،وإِ ْسـ َـا ِع ُيل ْبـ ُن َأ ْ َ

(( (1انظر :طبقات احلنابلة ،)118 /1( ،وسري أعالم النبالء .)287 /8( ،مل أجد له مؤلفا يف التفسري.
(( (2انظر :سري أعالم النبالء ،)352 /22( ،واألعالم للزركيل.)316 /3( ،
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ب َنــا َأ ُبــو ا ْل َف ْضـ ِ
ـال(َ ،)2قـ َ
ـل ا ْل َب َّقـ ُ
حــدَ (َ ،)1قـ َ
ـال:
ب َنــا إِ ْسـ َـا ِع ُيل ْبـ ُن َأ ْ َ
إســناد ابــن اجلــوزيَ :أ ْخ َ َ
ـالَ :أ ْخ َ َ
اق ا ْلـك ِ
ان(َ ،)3قـ َ
حــدَ َ ،قـ َ
َاذ ُّي(َ ،)4قـ َ
ـح ُ
ـر َ
ـالَ :حدَّ َثنِــي
ـالَ :حدَّ َثنَــا َع ْبــدُ اللَِّ ْبـ ُن َأ ْ َ
ب َنــا إِ ْسـ َ
ـالَ :أ ْخ َ َ
َأ ْبنَــا ا ْبـ ُن بِـ ْ َ
َأ ِب (أي :اإلمــام أمحــد بــن حنبــل -رمحهــم اهلل مجيعــا ... )-وهــذا اإلســناد يتكــرر عنــد ابــن اجلــوزي
عندمــا يــروي عــن اإلمــام أمحــد.

شجرة اإلسناد إىل اإلمام أمحد:
اإلمام أمحد بن حنبل
عبد اهلل بن اإلمام أمحد
ابن برشان

ِ
ي
إسحاق ا ْلكَاذ ُّ
أبو الفضل البقال
إسامعيل بن أمحد
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(( (1أبــو القاســم ،إســاعيل 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 أعــام النبــاء ،)28 /20( ،وطبقــات الشــافعية
الكــرى.]735[ )46 /7( ،
(( (2عمــر بــن عبيــد اهلل بــن عمــر ،أبــو الفضــل ابــن البقــال البغــدادي األزجــي املقــرئ .قــرأ القــرآن عــى أيب احلســن احلاممــي ،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 وتســعني وثالثامئــة ،وتــويف 471 :هــــ .انظــر :تاريــخ
اإلســام للذهبــي .]25[ )334 /10( ،وذيــل تاريــخ بغــداد.]1212[ )76 /5( ،
(( (3عــي بــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن بــران بــن حممــد بــن بــر أبــو احلســن األمــوي البغــدادي .الشــيخ ،العــامل ،املعــدل ،املســند.
ســمع :أبــا جعفــر بــن البخــري  ،وعــي بــن حممــد املــري  ،وإســاعيل الصفــار ومجاعــة .روى عنــه :البيهقــي ،واحلســن بــن
أمحــد بــن البنــاء ،ومجاعــة .ولــد ســنة 328هـــ  ،وتــويف ســنة 415هـــ .انظــر :ســر أعــام النبــاء ،)311 /17( ،وشــيوخ البيهقــي
يف الســنن الكــرى( ،ص.)47 :
(( (4إســحاق 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 بــران .تــويف ســنة 346هـــ .انظــر :تاريــخ بغــداد/6( ،
 ،)399وتوضيــح املشــتبه.)263 /7( ،

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

املطلب الثالث :منهج اإلمام أمحد يف النسخ
الــذي ظهــر مــن خــال دراســتي ملســائل النســخ عنــد اإلمــام أمحــد مــن اآليــات املنســوخة يف

ســورة البقــرة.

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

معنــى النســخ عنــد املتأخريــن ،وهــذه بعــض األمثلــة:

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 ﭐ ﮋﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ [التوبــة ]٢٩ :اآليــة؛ فنســخها هبــذه اآليــة ،وأمــره فيهــا بقتــال أهــل
الكتــاب حتــى يســلموا ،أو يقــروا باجلزيــة»(.)2

وقــال :حدثنــي حجاج بــن حممــد ،قــال :أنبا بــن جريــج ،عــن عطــاء اخلراســاين ،عــن ابــن

عبــاس  قــال:

«أول مــا نســخ مــن القــرآن  -فيــا ذكــر لنــا واهلل أعلــم  -شــأن القبلــة ،قــال :ﮋ ﮔ ﮕ ﮖﮗ
ّ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ [البقــرة .]115 :فاســتقبل رســول اهلل  فصــى نحــو بيــت املقــدس،

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.)3( » ]150 :

(( (1انظر :ص ( )10-9من هذا البحث يف :الفرق بني النسخ عند املتقدمني واملتأخرين.
(( (2انظر :النص رقم ،)1( :قوله تعاىل :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ.
(( (3انظر :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 خــال كتــاب نواســخ

نصــا .أخذهــا ابــن
نصــا تقري ًبــا .منهــا يف ســورة البقــرةً 37 :
القــرآن البــن اجلــوزي وبلغــت ً 96

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

أمحــد.

قولــه تعاىل :ﮋﮣ ﮤ ﮥﮊ [البقرة. ]109 :
روى ابــن اجلــوزي بســنده املتصــل( )1إىل اإلمــام أمحــد أنــه قــال :حدثنــا عبد الصمــد(،)2

عــن مهــام بــن حييــى( ،)3عــن قتــادة( )4قــال :أمــر اهلل نبيــه أن يعفــو عنهــم ويصفــح ،حتــى يــأيت

اهلل بأمــره ،فأنــزل يف بــراءة :فـــ ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ [التوبــة ]٢٩ :اآليــة؛
فنســخها هبــذه اآليــة ،وأمــره فيهــا بقتــال أهــل الكتــاب حتــى يســلموا ،أو يقــروا باجلزيــة(.)5

وبــه( )6قــال :وحدّ ثنــا عبــد الــرزاق ( ،)7قــال :حدّ ثنــا معمــر ( ،)8عــن قتـــادة  :ﮋ ﮤ
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اق ا ْل ـك ِ
ـالَ :أ ْخ َب َنــا َأ ُبــو ا ْل َف ْضـ ِ
انَ ،قـ َ
ـالَ ،قـ َ
ـل ا ْل َب َّقـ ُ
(( (1قــالَ :أ ْخ َب َنــا إِ ْسـ َـا ِع ُيل ْب ـ ُن َأ َْحــدَ َ ،قـ َ
ـح ُ
ـر َ
َاذ ُّي،
ـالَ :أ ْبنَــا ا ْب ـ ُن بِـ َْ
ـالَ :أ ْخ َب َنــا إِ ْسـ َ
حــدَ َ ،قـ َ
َقـ َ
ـالَ :حدَّ َثنِــي َأ ِب ...وســبقت ترمجتهــم يف( ص.)14 :
ـالَ :حدَّ َثنَــا َع ْبــدُ اللَِّ ْب ـ ُن َأ ْ َ
(( (2هو ابن عبد الوارث بن سعيد البرصي« :ثقة» ،تقريب التهذيب( ،ص.]4080[ )610 :
(( (3هو ابن دينار ال َع ْو ِذي« :ثقة ربام وهم» ،التقريب( ،ص.]7319[ )1024 :
(( (4قتادة بن دعامة السدويس ،البرصي« :ثقة ثبت» ،التقريب( ،ص .]5518[ )798 :واإلسناد صحيح إىل قتادة- ،واهلل أعلم.-
(( (5نواسخ القرآن البن اجلوزي بتحقيق حممد أرشف املليباري.)193 -192 /1( ،
وأخرج الطربي عن قتادة نحوه .تفسري الطربي.]11594[ )134 /10( ،
(( (6أي :اإلمام أمحد بن حنبل؛ بالسند الذي سبق ذكره يف حاشية النص األول.
(( (7عبد الرزاق بن مهام بن نافع الصنعاين« :ثقة حافظ» ،التقريب( ،ص.]4064[ )607 :
(( (8معمر بن راشد األزدي موالهم ،البرصي« :ثقة ثبت» ،التقريب( ،ص.]6809[ )961 :
وقــد ٌت ُك ِّلــم يف روايــة معمــر حــال تفــرده عــن قتــادة؛ ولكنــه قــد توبــع بروايــة مهــام بــن حييى-كــا ســبق ،-وبروايــة ســعيد بــن أيب
عروبــة -كــا ســيأيت يف التخريــج-؛ فــا يــر .وانظــر :هتذيــب التهذيــب.)219 /10( ،

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ
ﮥ ﮊ [البقــرة]109 :

نســختها:

ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ [التوبــة. )1( ]5 :

قوله تعاىل :ﮋ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝﮊ.

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

عــن ابــن عبــاس  قــالّ :أول مــا نســخ مــن القــرآن  -فيــا ذكــر لنــا واهلل أعلــم  -شــأن القبلــة،

قــال :ﮋﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮊ [البقــرة .]115 :فاســتقبل رســول اهلل  فصــى
نحــو بيــت املقــدس ،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 :ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ [البقــرة:

.)5(» ]150

(( (1نواسخ القرآن البن اجلوزي.)193 /1( ،
واألثــر أخرجــه أمحــد مــن طريــق عبــد الــرزاق الصنعــاين عــن معمــر ،بــه .وابــن جريــر الطــري مــن طريــق بــر بــن معــاذ ،عــن
يزيــد ،عــن ســعيد ،كلهــم( :مهــام- ،كــا تقــدم يف النــص األول -ومعمــر ،وســعيد) عــن قتــادة بنحــوه؛ فإســناد األثــر صحيــح إىل
قتــادة.
انظر :تفسري القرآن عبد الرزاق الصنعاين ،)56/1( ،وتفسري الطربي.]1797[ )503 /2( ،
وإســناد عبــد الــرزاق صحيــح؛ كــا قالــه الدكتــور حكمــت بشــر ياســن ،ورجالــه ثقــات .وإســناد ابــن جريــر حســن .وبــر بــن معــاذ
العقــدي البــري «صــدوق» ،انظــر :التقريــب( ،ص ،]702[ )171 :والصحيــح املســبور .)167 /2( ،وبقيــة رجــال الطــري ثقــات.
ويزيد هو ابن زريع البرصي .انظر :هتذيب التهذيب.]527[ )284 /11( ،
وسعيد هو ابن أيب عروبة .انظر :هتذيب التهذيب .]110[ )56 /4( ،وانظر :الصحيح املسبور.)215 /1( ،
(( (2حجاج بن حممد املصييص« :ثقة ثبت لكنه اختلط» ،التقريب( ،ص.]1135[ )224 :
(( (3عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج املكي« :ثقة يدلس» ،التقريب( ،ص.]4193[ )624 :
وقــال احلافــظ أبــو مســعود الدمشــقي :وابــن جريــج مل يســمع التفســر مــن عطــاء اخلراســاين إنــا هــو كتــاب .انطــر :تذهيــب
هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال.]4633[ )365 /6( ،
(( (4عطاء بن أيب مسلم اخلراساين «صدوق ،هيم كثريا ويرسل ويدلس» ،التقريب( ،ص.]4600[ )679:
وعطــاء اخلراســاين مل يســمع مــن ابــن عبــاس؛ كــا قــال ذلــك ابــن معــن وأمحــد .انظــر :بحــر الــدم( ،ص ،]698[ )109 :ومعرفــة
الرجــال عــن حييــى بــن معــن روايــة ابــن حمــرز.)129 /1( ،
(( (5نواسخ القرآن البن اجلوزي.)203 /1( ،
وأخرجــه الطــراين يف مســند الشــاميني ،]2412[ )326 /3( ،واخلطيــب البغــدادي يف الفقيــه واملتفقــه،]242[ )273 /1( ،
كالمهــا مــن طريــق يونــس بــن راشــد ،عــن عطــاء اخلراســاين ،عــن عكرمــة ،عــن ابــن عبــاس.
ورواه احلاكــم يف املســتدرك ،]3060[ )268 /2( ،مــن طريــق ابــن جريــج ،عــن عطــاء ،عــن ابــن عبــاس ،وقــال :صحيــح عــى
رشطهــا .قــال ابــن رجــب« :وليــس كــا قــال؛ فــإن عطــاء هــذا هــو اخلراســاين ،ومل يلــق ابــن عبــاس؛ كــذا وقــع مرصحــا بنســبته
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قوله تعاىل :ﮋﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮊ [البقرة.]١١٥ :

قــال :وحدثنــا عبــد الوهاب بن عطــاء( ،)1أخربنا ســعيد ابــن أيب عروبة( ،)2عــن 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(:)4ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ

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

ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ [البقــرة ]١٤٤ :فنســخت هــذه اآليــة مــا
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يف كتاب «الناسخ واملنسوخ» أليب عبيد ،والبن أيب داود وغريمها» ،انظر :فتح الباري البن رجب.)170 /1( ،
وكذا رواه البيهقي يف معرفة السنن ،]728[ )313 /2( ،والسنن الكربى.]2245[ )19 /2( ،
ورواه أبــو عبيــد القاســم بــن ســام يف الناســخ واملنســوخ( ،ص ،]17[ )20 :وابــن أبــى حاتــم يف تفســره]1123[ )212 /1( ،
مــن طريــق حجــاج بــن حممــد ،عــن ابــن جريــج وعثــان بــن عطــاء ،عــن عطــاء اخلراســاين ،عــن ابــن عبــاس.
وعثامن بن عطاء اخلراساين« :ضعيف» ،التقريب( ،ص.]4502[ )666 :
قال د .حكمت بشري -بعد أن ذكر تصحيح احلاكم وموافقة الذهبي:-
«وهو كام قاال ،وعثامن هو ابن عطاء .ضعيف وال يرض؛ إذ هو مقرون بابن جريج»،
وقــال« :ولعــل احلاكــم والذهبــي صححــاه؛ عــى 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
فيــا يتعلــق بالبقــرة وآل عمــران ومــا عــدا ذلــك؛ يكــون عطــاء واخلرســاين ،وهــو مل يســمع مــن ابــن عبــاس؛ فيكــون منقط ًعــا؛ إال
إن رصح ابــن جريــج بأنــه عطــاء بــن أيب ربــاح ،العجــاب يف بيــان األســباب( ،ص د .)9-وعــى 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.)220 /1( ،
(( (1عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف البرصي« :صدوق ربام أخطأ» ،التقريب( ،ص.]4262[ )633 :
(((2سعيد ابن أيب عروبة اليشكري البرصي« :ثقة حافظ ،وكان من أثبت الناس يف قتادة» ،التقريب( ،ص.]2365[ )384 :
(( (3نواسخ القرآن البن اجلوزي.)203 /1( ،
وإسناد هذا األثر حسن إىل قتادة .انظر :الصحيح املسبور.)85 /1( ،
وأخرجــه الطــري يف تفســره )532 /2( ،عــن قتــادة بلفــظ« :أن النبــي  قــال :إن أخاكــم النجــايش قــد مــات فصلــوا
عليــه» ،قالــوا :نصــي عــى رجــل ليــس بمســلم ،قــال :فنزلــت :ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﮊ [آل عمــران .]١٩٩ :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.)221 /1( ،
وذكــر نحــوه أيضــا الواحــدي عــن ابــن عبــاس مــن طريــق عطــاء ،يف أســباب النــزول( ،ص .)24 :كــا ذكــره الســيوطي نقــا عــن
ابــن جريــر ،ثــم قــال« :هــذا احلديــث غريــب جــدً ا ،مرســل أو معضــل» ،انظــر :لبــاب النقــول يف أســباب النــزول( ،ص.)23 :
(( (4سبقت ترمجة رواة هذا األثر .انظر الرقم .]1[ :واإلسناد صحيح إىل قتادة- ،واهلل تعاىل أعلم.-

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

كان قبلهــا مــن قبلــة»(.)1
قوله تعاىل:

ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ [البقرة.]١٨٠ :

قــال ابــن اجلــوزي :وقــد نــص أمحــد يف روايــة الفضــل بــن زيــاد( ،)2عــى نســخ هــذه اآليــة،

فقــال« :الوصيــة للوالديــن منســوخة»(.)3

وبــه قــال :بنــا حجــاج( ،)4قــال :بنــا ابــن جريــج( ،)5عــن عطــاء اخلراســاين( ،)6عــن ابن عبـــاس
(( (1نواسخ القرآن البن اجلوزي.)204-203 /1( ،
وهــذه األقــوال الــواردة عــن قتــادة أخــرج نحوهــا الرتمــذي يف ســننه ]2965[ )206 /5( ،أبــواب تفســر القــرآن ،بــاب :ومــن
ســورة البقــرة، مــن طريــق :يزيــد بــن زريــع ،عــن ســعيد ،عــن قتــادة .وابــن جريــر يف تفســره )529 /2( ،عــن قتــادة ،كــا أخــرج
نحوهــا عــن الســدي ،مــن طريــق أســباط .تفســر الطــري .]2204[ )157 /3( ،وانظــر :الناســخ واملنســوخ للقاســم بــن ســام،
(.)19 /1
ورواه بلفــظ مقــارب الطــري يف تفســره جامــع البيــان عنــد تفســره آليــات القبلــة مــن ســورة البقــرة ،أورده مفرقــا حســب
اآليــات مــن روايــة عــي بــن أيب طلحــة عــن ابــن عبــاس ،وهــي روايــة صحيحــة ثابتــة .انظــر :تفســر الطــري)527 /2( ،
[ ]1833واملجلــد الثالــث منــه اآلثــار ذات األرقــام اآلتيــة ،]2208[ )160 /3( :و( ،]2210[ )164 /3و(.]2218[ )166 /3
وروى نحــوا مــن صــدره احلاكــم يف املســتدرك ،وقــال :صحيــح عــى رشط الشــيخني ومل خيرجــاه هبــذه الســياقة ،ووافقــه الذهبــي،
وقــال أمحــد شــاكر :وهــو كــا قــاال .املســتدرك مــع التلخيــص ،)268 /2( ،تفســر الطــري )527 /2( ،و(،164 ،160 /3
.)166
(( (2الفضــل بــن زيــاد القطــان :قــال أبــو بكــر اخلــال :مــن املتقدمــن عنــد أيب عبــد اهلل ،وكان يعــرف قــدره ويكرمــه ،ويصــي بــأيب عبد
اهلل .انظــر :تاريــخ بغــداد ،]6750[ )330 /14( ،وطبقات احلنابلة ،)248 /1( ،وموســوعة أقــوال اإلمام أمحــد.]2127[ )155 /3( ،
(( (3نواسخ القرآن البن اجلوزي.)220 /1( ،
وأورد احلافــظ ابــن كثــر يف تفســره )167 /2( ،دعــوى النســخ هنــا عــن اإلمــام أمحــد ،فقــال« :وقــال اإلمــام أمحــد :حدثنــا
إســاعيل بــن إبراهيــم بــن عليــة ،عــن يونــس بــن عبيــد ،عــن حممــد بــن ســرين ،قــال :جلــس ابــن عبــاس ،فقــرأ ســورة البقــرة،
حتــى أتــى هــذه اآليــة« :إن تــرك خــرا الوصيــة للوالديــن واألقربــن» ،فقــال :نســخت هــذه اآليــة» ،وروى نحــوه الطــري يف
تفســره .]2652[ )391/3( ،وروى نحــوه البيهقــي يف الســنن الكــرى ،)265/6( ،كتــاب الوصايــا ،بــاب مــن قــال بنســخ
الوصيــة لألقربــن الذيــن ال يرثــون .ورواه احلاكــم وقــال :هــذا حديــث صحيــح عــى رشط الشــيخني ،ووافقــه الذهبــي يف
املســتدرك ،)273 /2( ،كتــاب التفســر.
(( (4حجاج بن حممد املصييص« :ثقة ثبت لكنه اختلط» ،التقريب( ،ص.]1135[ )224 :
(( (5عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج املكي« :ثقة يدلس» ،التقريب( ،ص.]4193[ )624 :
(( (6عطاء بن أيب مسلم اخلراساين «صدوق هيم كثريا ويرسل ويدلس» ،التقريب( ،ص.]4600[ )679:
وعطــاء اخلراســاين مل يســمع مــن ابــن عبــاس؛ كــا قــال ذلــك ابــن معــن وأمحــد .انظــر :بحــر الــدم( ،ص ،]698[ )109 :معرفــة
الرجــال عــن حييــى بــن معــن روايــة ابــن حمــرز.)129 /1( ،
وقــال احلافــظ أبــو مســعود الدمشــقي« :وابــن جريــج مل يســمع التفســر مــن عطــاء اخلراســاين؛ إنــا هــو كتــاب» ،انطــر :تذهيــب
هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال.]4633[ )365 /6( ،
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 : ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ [البقــرة ،] ١٨٠ :نســختها:ﮋ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ [النســاء ]٧ :اآليــة(.)1

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

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

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

الوصيــة عــن الوالديــن ،وجعلــت لألقربــن»(.)11
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(( (1نواسخ القرآن البن اجلوزي.)223 /1( ،
واألثر أخرجه النحاس يف ناسخه( ،ص )89 :عن ابن عباس من طريق عثامن بن عطاء ،عن أبيه.
وروى نحوه الطربي يف تفسريه.]2652[ )191-190 /3( ،
وروى نحوه البيهقي يف السنن الكربى )265 /6( ،كتاب الوصايا «باب من قال بنسخ الوصية لألقربني الذين ال يرثون»،
ورواه احلاكم وقال :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ،ووافقه الذهبي يف املستدرك ،)273/2( ،كتاب التفسري.
وإسناد األثر منقطع إىل ابن عباس؛ ولكن معناه يتقوى بطرقه املتعددة ،وصححه احلاكم وغريه-واهلل أعلم.-
(( (2األسود بن عامر الشامي نزيل بغداد «ثقة» ،التقريب( ،ص.]503[ )146 :
(( (3إرسائيل بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي اهلمداين «ثقة ،تكلم فيه بال حجة» ،التقريب( ،ص.]401[ )134 :
(( (4املغــرة بــن ِم ْقســم الضبــي موالهــم الكــويف «ثقــة متقــن؛ إال أنــه كان يدلــس ،وال ســيام عــن إبراهيــم» ،التقريــب( ،ص)966 :
[.]6851
كثريا» ،التقريب( ،ص.]270[ )118:
(( (5إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكويف« :ثقة إال أنه يرسل ً
وإسناد األثر ضعيف إىل إبراهيم-واهلل أعلم.-
(( (6نواسخ القرآن البن اجلوزي.)226 /1( ،
وقال البيهقي يف الكربى« :)434 /6( ،وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال :نسختها آية املرياث»،
(((7سليامنبنداودبناجلارودأبوداودالطياليس«ثقةحافظ»(،ت204:هـ).التقريب(،ص.]2550[)406:
(( (8زمعة بن صالح َ
اجلنَدي اليامين نزيل مكة «ضعيف وحديثه عند مسلم مقرون» ،التقريب( ،ص.]2035[ )340 :
(( (9عبد اهلل بن طاوس بن كيسان اليامين« :ثقة فاضل عابد» ،التقريب( ،ص.]3397[ )516 :
( (1(1طاوس بن كيسان اليامين «ثقة فقيه فاضل» ،التقريب( ،ص.]3009[ )462 :
وإسناد األثر ضعيف إىل طاوس؛ لضعف زمعة بن صالح.
( (1(1نواسخ القرآن البن اجلوزي.)226 /1( ،
وأخرجــه الطــري يف تفســره ،)389 /3( ،والبيهقــي يف ســننه ،)265 /6( ،عــن طــاؤس؛ وقــد تعارضــت روايتهــا عنــه يف ذي
القرابــة ،ففــي روايــة الطــري« :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[ ،و ،]2121والنســائي
يف (الوصايــا) ،بــاب (إبطــال الوصيــة للــوارث) ،]3641[ ،وأبــو داود يف (الوصايــا) ،بــاب (مــا جــاء يف الوصيــة للــوارث)،
[ ،]2870وابــن ماجــه يف (الوصايــا) ،بــاب (ال وصيــة لــوارث).]2713[ ،

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

وبــه قــال :حدثنــا هشــيم( ،)1قــال :أبنــا يونــس( ،)2عــن احلســن( ،)3قــال« :كانــت الوصيــة

للوالديــن واألقربــن فنســخ ذلــك ،وأثبتــت هلــا نصيبهــا( )4يف ســورة النســاء وصارت الوصيــة لألقربني
الذيــن ال يرثــون ،ونســخ مــن األقربــن كل وارث»(.)5

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

ـق هلــم
لـ َ
[البقــرة ،]180 :قــال :أمــر اهلل أن يــويص لوالديــه وأقربائــه ،ثــم نســخ ذلــك يف ســورة النســاء َف َأ ْ َ

ـق لــكل ذي مــراث نصيبــه منــه وليســت هلــم وصيــة ،فصــارت الوصيــة ملــن ال
حلـ َ
نصيب ـ ًا معلوم ـ ًا ،وأ َ
يــرث مــن قريــب أو بعيــد»(.)7

قوله تعاىل :ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ.
وبــه قــال :بنــا حجــاج( ،)8عــن ابــن جريــج( ،)9عــن عطــاء( ،)10عــن ابــن عبــاس - ،ومل
((ُ (1هشيم بن َبشري بن القاسم بن دينار السلمي الواسطي« :ثقة ثبت كثري التدليس» ،التقريب (ص.]7312[ )1023 :
(( (2يونس بن عبيد بن دينار العبدي البرصي «ثقة ثبت» (ت .)139:التقريب( ،ص.]7909[ )1099:
(( (3احلسن بن أيب احلسن البرصي واسم أبيه َيسار «ثقة فقيه» ،التقريب( ،ص.]1227[ )236 :
وإسناد األثر صحيح إىل احلسن؛ ألن رواته ثقات- ،واهلل أعلم.-
(( (4أخــرج نحــوه ابــن أيب حاتــم يف تفســره ]1605[ )300 /1( ،عــن أيب العاليــة ،وليــس فيــه( :مــن قريــب أو غــر قريــب) ،وذكــر نحــوه
الســيوطي يف الــدر املنثــور ،)175 /1( ،وعــزاه إىل عبــد بــن محيــد عــن قتــادة.
(( (5نواسخ القرآن البن اجلوزي.)228-227 /1( ،
أخرج الطربي يف تفسريه ]2644[ )389 /3( ،نحوه عن قتادة واحلسن.
واختار الطربي رأهيام ،عىل أن الوصية للوالدين منسوخة بآية املواريث ،وبقي فرض الوصية لألقربني ممن ال يرث.
(( (6عبد 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 ربام أخطأ» ،واهلل أعلم.
(( (7نواسخ القرآن البن اجلوزي.)228 /1( ،
روى نحــوه الدارمــي يف ســننه يف كتــاب الوصايــا قــال :أخربنــا يزيــد بــن هــارون ،أنبأنــا مهــام ،عــن قتــادة ،قــال « :ﮋﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ 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 ،كــا قالــه املحقــق حســن
ســليم أســد الــداراين .ســنن الدارمــي.]3304[ )2063 /4( ،
(( (8حجاج بن حممد املصييص« :ثقة ثبت لكنه اختلط» ،التقريب( ،ص.]1135[ )224 :
(( (9عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج املكي« :ثقة يدلس» ،التقريب( ،ص.]4193[ )624 :
( (1(1عطاء بن أيب مسلم اخلراساين «صدوق هيم كثريا ويرسل ويدلس» ،التقريب( ،ص.]4600[ )679:
واإلسناد حسن إىل ابن عباس؛ ويتقوى بطرقه املتعددة ،وصحح مثله احلاكم وغريه-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 ،]١٨٣ :يعنــي بذلــك أهــل الكتــاب ،وكان كتابــه عــى أصحــاب حممــد  ،أن الرجل

كان يــأكل ويــرب ،وينكــح ،مــا بينــه وبــن أن يصــي العتمــة ،أو يرقــد وإذا صــى العتمــة أو رقــد
منــع ذلــك إىل مثلهــا ،فنســختها هــذه اآليــة :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﮊ [البقــرة.)1( ]١٨٧ :
قوله تعاىل :ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ [البقرة.]١٨٤ :
وبــه قــال :بنــا عبــد الــرازق ،قــال :بنــا معمــر( ،)2عــن أيــوب( ،)3عــن ابــن ســرين( ،)4عــن

ابن عبــاس :ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ  ،قــال :نســـختها :ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮊ [البقــرة.)5( ]١٨٥ :
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(( (1نواسخ القرآن البن اجلوزي.)231 /1( ،
واألثــر ذكــره الســيوطي يف الــدر املنثــور ،)177 /1( ،وعــزاه إىل ســعيد ،وابــن عســاكر عــن ابــن عبــاس .وروى نحــوه أبــو داود،
كتــاب الصــوم «بــاب مبــدأ فــرض الصــوم» .)295 /1( ،قــال األلبــاين« :إســناده حســن صحيــح» ،صحيــح أيب داود.)81 /7( ،
ورواه الطــري بمعنــاه يف تفســره.]2940[ )496 /3( ،
(( (2عبد الرزاق الصنعاين ،ومعمر بن راشد األزدي؛ كالمها ثقة ،سبقت ترمجتهام.
الس ْختِ َياين ،البرصي« :ثقة ثبت حجة» ،التقريب( ،ص.]605[ )158:
(( (3أيوب بن أيب متيمة كيسان َّ
(( (4حممد بن سريين األنصاري أبو بكر البرصي« :ثقة ثبت» ،التقريب( ،ص.]5947[ )853 :
وإســناد هــذا األثــر منقطــع؛ ألن حممــد بــن ســرين مل يســمع مــن ابــن عبــاس  كــا قالــه ابــن معــن ،وابــن املدينــي،
وأمحــد بــن حنبــل ،والعالئــي .انظــر :معرفــة الرجــال عــن حييــى بــن معــن روايــة ابــن حمــرز ،)132 /1( ،والعلــل البــن املدينــي،
(ص ،]76[ )60 :وموســوعة أقــوال اإلمــام أمحــد يف رجــال احلديــث وعللــه ،)271 /3( ،و«العلــل» [ 1127و ،]3526وجامــع
التحصيــل يف أحــكام املراســيل( ،ص.]683[ )264 :
قــال الشــيخ الدكتــور حكمــت بشــر« :وثبــت عــن ابــن عبــاس أنــه يــرى عــدم النســخ ففــد أخــرج البخــاري بســنده عــن عطــاء
ســمع ابــن عبــاس يقــرأ ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ [البقــرة ،]٤٨١ :قــال ابــن عبــاس« :ليســت بمنســوخة»،
الصحيــح املســبور .)287 /1( ،وانظــر :صحيــح البخــاري ،بــاب قولــه :أيامــا معــدودات .]4505[ )25 /6( ،كــا ســيأيت برقــم:
[.]17
(( (5نواســخ القــرآن البــن اجلــوزي .)228 /1( ،واألثــر ذكــره الســيوطي يف الــدر املنثــور ،)177 /1( ،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 .)802 /2( ،وروى نحــوه الطــري يف تفســره .]2747[ )423 /3( ،ورواه بلفظــه البيهقــي يف الكــرى/4( ،
.)200

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

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

ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮊ [البقــرة ،]١٨4 :وكانــت اإلطاقــة أن الرجــل واملــرأة يصبــح صائـ ًـا ،ثــم إن شــاء أفطر
،

وأطعــم لذلك مســكين ًا فنســختها :ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮊ [البقــرة.)4( ]١٨٥ :

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

ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ [البقــرة ،]١٨4 :قــال :نســختها :ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮊ [البقــرة.)9( ]١٨٥ :

(( (1حجاج بن حممد املصييص« :ثقة ثبت لكنه اختلط» ،التقريب( ،ص.]1135[ )224 :
(( (2عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج املكي« :ثقة يدلس» ،التقريب( ،ص.]4193[ )624 :
وقــال احلافــظ أبــو مســعود الدمشــقي« :وابــن جريــج مل يســمع التفســر مــن عطــاء اخلراســاين إنــا هــو كتــاب» ،انطــر :تذهيــب
هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال.]4633[ )365 /6( ،
(( (3عطاء بن أيب مسلم اخلراساين «صدوق ،هيم كثريا ويرسل ويدلس» ،التقريب( ،ص.]4600[ )679:
وإســناد هــذا األثــر منقطــع؛ ألن عطــاء اخلراســاين مل يســمع مــن ابــن عبــاس؛ كــا قالــه ابــن معــن وأمحــد .انظــر :بحــر الــدم( ،ص)109 :
[ ،]698ومعرفــة الرجــال عــن حييــى بــن معــن روايــة ابــن حمــرز.)129 /1( ،
(( (4نواسخ القرآن البن اجلوزي.)238 /1( ،
أخرجــه النحــاس يف الناســخ واملنســوخ( ،ص )95 :مــن طريــق حجــاج ،عــن ابــن جريــج وعثــان بــن عطــاء ،عــن عطــاء ،عــن ابــن
عبــاس.
وإسناده فيه متابعة عثامن بن عطاء البن جريج؛ ولكنه ضعيف.
قال د .حكمت بشري« :وال يرض (أي :ضعف عثامن بن عطاء)؛ إذ هو مقرون بابن جريج» ،الصحيح املسبور.)220 /1( ،
وأخرج نحوه الطربي بإسنادين من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس.
انظر :تفسري الطربي ]2752[ )425 /3( ،و[.]2753
األودي أبو حممد الكويف« :ثقة فقيه عابد» ،التقريب( ،ص.]3207[ )491 :
(( (5عبد اهلل بن إدريس بن يزيد بن عبد الرمحن ْ
(( (6ســليامن بــن مهــران األســدي الكاهــي أبــو حممــد الكــويف األعمــش« :ثقــة حافــظ ،لكنــه يدلــس» ،التقريــب( ،ص)414 :
[.]2615
(( (7إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكويف« :ثقة إال أنه يرسل كثريا» ،التقريب( ،ص.]270[ )118:
(( (8علقمــة بــن قيــس بــن عبــد اهلل بــن مالــك بــن علقمــة الكــويف« :ثقــة فقيــه عابــد» ،ولــد يف حيــاة رســول اهلل  مــن
الثانيــة .مــات بعــد الســتني .التقريــب( ،ص.]4681[ )689 :
وإسناد األثر صحيح إىل علقمة ،واألعمش تابعه منصور يف روايته عن إبراهيم ،واهلل أعلم.
(( (9نواسخ القرآن البن اجلوزي.)238 /1( ،
أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ،]9101[ )19 /3( ،والطربي يف تفسريه ]2739[ )420 /3( ،عن علقمة به.
وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ]7578[ )222 /4( ،عن الثوري ،عن منصور ،عن إبراهيم ،عن علقمة ،نحوه.
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قــال :وحدثنــا وكيــع ،قــال «:بنــا حممد بــن ســليم( ،)1عــن ابــن ســرين( ،)2عــن عبيــدة(:)3ﮋ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮊ[البقــرة ،]١٨4 :قــال :نســختها التــي بعدهــا والتــي تليها»(.)4

وبــه قــال :بنــا روح( ،)5قــال :بنــا زكريــا بــن إســحق( ،)6قــال :بنــا عمــرو ابــن دينــار(،)7

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

بمنســوخة ،وهــو الشــيخ الكبــر ،واملــرأة الكبــرة؛ ال يســتطيعان أن يصومــا؛ فيطعــا مــكان ّ
كل

يــو ٍم مســكينا»(.)9

قوله تعاىل:ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﮊ [البقرة.]191 :
وبــه قــال :بنــا عبــد الوهــاب ،عــن مهــام ،عــن قتــادة( «:)10ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

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

فقــال :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ» [التوبــة.)11( ]٥ :
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(( (1حممد بن سليم أبو هالل الراسبي« :صدوق فيه لني» ،التقريب( ،ص.]5923[ )849 :
(( (2حممد بن سريين األنصاري أبو بكر البرصي« :ثقة ثبت» ،التقريب( ،ص.]5947[ )853 :
السـ ْلامين ،أبــو عمــرو الكــويف ،تابعــي كبــر خمــرم« :ثقــة ثبــت» ،كان رشيــح إذا أشــكل عليــه يشء ســأله .مــات
((َ (3عبيــدة بــن عـمــــرو َّ
ســنة ســبعني عــى الصحيــح .انظــر :التقريــب( ،ص.]4412[ )654 :
وإسناد هذا األثر حسن؛ ألن حممد بن سليم« :صدوق فيه لني» ،ويتقوى بطريق هناد اآليت.
(( (4نواسخ القرآن البن اجلوزي.)239 /1( ،
رواه الطربي يف تفسريه ]2750[ )424 /3( ،من طريق هناد ،عن وكيع ،عن عبيدة به.
(( (5روح بن عبادة بن العالء القييس البرصي« :ثقة فاضل» ،التقريب( ،ص.]1962[ )329 :
(( (6زكريا بن إسحاق املكي« :ثقة» ،التقريب( ،ص.]2020[ )338 :
(( (7عمرو بن دينار املكي« :ثقة ثبت» ،التقريب( ،ص.]5024[ )734 :
(( (8عطاء بن أيب َر َباح القريش موالهم املكي« :ثقة كثري اإلرسال» ،التقريب( ،ص.]4591[ )677 :
وإسناد هذا األثر حسن؛ وعطاء بن أيب رباح قد رصح بالسامع ،واهلل أعلم.
(( (9نواسخ القرآن البن اجلوزي.)242 /1( ،
رواه البخــاري عــن عطــاء يف بــاب قولــه تعــاىل( :أيامــا معــدودات الــخ) وفيــه (يطوقونــه) .انظــر :صحيــح البخــاري ،بــاب قولــه:
أيامــا معــدودات.]4505[ )25 /6( ،
( (1(1عبد الوهاب هو ابن عطاء ،ومهام بن حييى َاأل ْودي ،وقتادة بن دعامة السدويس ،سبقت ترمجتهم.
( (1(1نواسخ القرآن البن اجلوزي.)251 /1( ،
وإســناد األثــر إىل قتــادة حســن؛ ألجــل عبــد الوهــاب بــن عطــاء فهــو صــدوق ربــا أخطــأ .لكــن تابعــه عبــد الرحيــم بــن ســليامن،
عــن ســعيد ،عــن قتــادة مثلــه .أخرجــه ابــن أيب شــيبة يف مصنفــه.]37807[ )353 /14( ،

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

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

قــال« :كانــوا ال يقاتلــون فيــه حتــى يقاتلوهــم ،ثــم نســخ ذلــك» ،فقــال « :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮊ [التوبــة]٥ :؛ فأمــر اهلل بقتاهلــم يف احلــل واحلــرم ،وعــى كل حــال»(.)3
قوله تعاىل :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﮊ

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

ﭲ ﭳﮊ [البقــرة ،]٢١٧ :مــا هلــم إذ ذاك ال حيــل هلــم أن يغــزو أهــل الــرك يف الشــهر احلــرام ،ثــم
غزوهــم فيــه بعــد؟ فحلــف يل بــاهلل ،مــا حيــل للنــاس اآلن أن يغــزو يف احلــرم ،وال يف الشــهر احلــرام؛

إال أن يقاتلــوا فيــه (أو يغــزو) ،ومــا نســخت»(.)7

وعبد الرحيم بن سليامن «ثقة» ،التقريب( ،ص.]4056[ )607 :
وقــد تابــع عبــدَ الوهــاب بـ َن عطــاء يف روايتــه عــن ســعيد بــن أيب عروبــة عــن قتــادة ،فارتقــى هــذا اإلســناد ،وقــد تابــع ســعيدً ا:
مهــام وشــيبان ،فثالثتهــم( :ســعيد ومهــام وشــيبان-كام ســيأيت )-عــن قتــادة بــه .فإســناد األثــر صحيــح إىل قتــادة .واهلل تعــاىل
أعلــم.
وأخرجــه الطــري يف تفســره ،]3106[ )567 /3( ،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.
(( (1احلســن بــن حممــد بــن هبــرام التميمــي املـ ّـروذي ،نزيــل بغــداد« :ثقــة» ،مــات ســنة ثــاث عــرة (ومئتــن) ع .التقريــب( ،ص)250 :
[.]1345
(( (2شــيبان بــن عبــد الرمحــن التميمــي موالهــم النحــوي ،أبــو معاويــة البــري ،نزيــل الكوفــة« :ثقــة صاحــب كتــاب» ،مــات ســنة
أربــع وســتني (ومئــة) ع .التقريــب( ،ص.]2833[ )441 :
(( (3نواسخ القرآن البن اجلوزي.)252 /1( ،
واإلســناد صحيــح كــا تقــدم ،وأخرجــه الطــري يف تفســره ،]3106[ )567 /3( ،قــال« :حدثنــي املثنــى ،قــال :حدثنــا احلجــاج
بــن املنهــال ،قــال :حدثنــا مهــام ،عــن قتــادة» ،وفيــه« :فأمــر اهلل نبيــه  أن ال يقاتلهــم عنــد املســجد احلــرام إال أن
يبــدؤوا فيــه بقتــال ،ثــم نســخ اهلل ذلــك ...فأمــر اهلل نبيــه إذا انقــى األجــل أن يقاتلهــم يف احلــل واحلــرم وعنــد البيــت ،حتــى
يشــهدوا أن ال إلــه إال اهلل ،وأن حممــدا رســول اهلل»،
(( (4حجاج بن حممد املصييص« :ثقة ثبت لكنه اختلط» ،التقريب( ،ص.]1135[ )224 :
(( (5عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج املكي« :ثقة يدلس» ،التقريب( ،ص.]4193[ )624 :
(( (6عطاء بن أيب َر َباح القريش موالهم املكي« :ثقة كثري اإلرسال» ،التقريب( ،ص.]4591[ )677 :
واإلسناد صحيح إىل عطاء؛ وابن جريج قد رصح بالسامع بقوله « :قلت لعطاء » .واهلل أعلم.
(( (7نواسخ القرآن البن اجلوزي.)270 /1( ،
واألثر أخرج الطربي نحوه عن ابن جريج عن جماهد.
ويقــول املحقــق أمحــد شــاكر يف اهلامــش (:أن قولــه« :عــن جماهــد» خطــأ وزيــادة ،فحذفتهــا) .تفســر الطــري)314 /4( ،
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وبــه قــال :بنــا عبــد الــرازق ،عــن معمــر( ،)1قــال :قــال الزهــري(«:)2كان النبــي  فيــا

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

قولــه تعــاىل :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﮊ .أن هــذا القــدر مــن اآليــة نســخ بقولــه تعــاىل:
ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ [املائــدة.]٥ :

وبــه قــال :أبنــا إبراهيــم بــن إســحق الطالقــاين( ،)4قــال« :بنــا ابــن مبــارك( ،)5عــن يونــس(،)6

عــن الزهــري :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﮊ [البقــرة .]٢٢١ :ثــم أحــل نــكاح املحصنــات مــن أهــل
الكتــاب ،فلــم ينســخ مــن هــذه اآليــة غــر ذلــك؛ فنــكاح كل مــرك ســوى نســاء أهــل الكتــاب

حــرام»(.)7

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

[ .]4099وانظر حاشية املليباري رقم )3( :نواسخ القرآن.)270 /1( ،
(( (1عبد الرزاق الصنعاين ،ومعمر بن راشد األزدي؛ كالمها ثقة ،سبقت ترمجتهام.
(( (2حممد بن مسلم ابن شهاب القريش الزهري« :الفقيه احلافظ ،متفق عىل جاللته وإتقانه» ،التقريب( ،ص.]6296[ )896 :
(( (3نواسخ القرآن البن اجلوزي.)271 /1( ،
أخرجــه الطــري يف تفســره ،]4098[ )313 /4( ،وابــن أبــى حاتــم يف تفســره ،]2023[ )384 /2( ،مــن طريــق عبــد الــرزاق،
عــن معمــر ،عــن الزهــري .وعثــان 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 عثــان اجلــزري عــن مقســم،
وهــو أيضــا تابعــي .وانظــر :مرويــات اإلمــام الزهــري يف املغــازيِ .)188 /1( ،
ومقســم يقــال لــه :مــوىل بــن عبــاس؛ للزومــه لــه:
«صــدوق وكان يرســل» ،التقريــب( ،ص.]6873[ )969 :
واختــار النســخ الطــري يف تفســره )314 /4( ،فقــال« :والصــواب مــن القــول يف ذلــك مــا قالــه عطــاء بــن ميــرة :مــن أن النهــي
عــن قتــال املرشكني يف األشــهر احلـ ُـرم منســوخ»،
(( (4إبراهيم بن إسحاق بن عيسى الطالقاين« :صدوق يغرب» ،التقريب( ،ص.]145[ )104 :
(( (5عبد اهلل بن املبارك املروزي موىل بني حنظلة« :ثقة ثبت» ،التقريب( ،ص.]3570[ )540 :
(( (6يونس بن يزيد بن أيب النجاد َاأل ْييل« :ثقة» ،التقريب( ،ص.]7919[ )1100 :
وإسناد األثر حسن إىل الزهري؛ من أجل الطالقاين ،فهو« :صدوق يغرب» ،واهلل أعلم.
(( (7نواسخ القرآن البن اجلوزي.)279 /1( ،
واألثــر أخــرج نحــوه الطــري يف تفســره )363 /4( ،عــن عكرمــة واحلســن البــري قــاال :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﮊ ،
فنُســخ مــن ذلــك نســاء أهــل الكتــاب ،أح ّل ُهــن للمســلمني» ،كــا أخــرج نحــوه البيهقــي يف الكــرى )171 /7( ،يف كتــاب النــكاح
عــن ابــن عبــاس بســند ضعيــف.

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

عــن قتــادة(:)1ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﮊ [البقــرة .]٢٢٨ :قــال« :فجعــل عــدة املطلقــة ثــاث

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 ،]٤٩ :فهــذه ليــس هلــا عــدة ،وقــد نســخ مــن الثالثــة قــروء ،امرأتان،
فـــ ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﮊ [الطــاق ،]٤ :قــال :فهــذه العجــوز التــي ال حتيــض عدهتا ثالثة

أشــهر ،ونســخ من الثالثــة قــروء احلامــل فقــال :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﮊ» [الطــاق.)2( ]٤ :

قولــه تعــاىل :ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﮊ [البقــرة.]٢٢٩ :

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

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

قلت له :يقول اهلل عزوجل :ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﮊ ،اآلية؟ قال« :نسخت».
قلــت :فأيــن جعلــت؟ قــال« :يف ســورة النســاء :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﮊ [النســاء»]20:

(.)6

(( (1عبد 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 ربام أخطأ» ،واهلل أعلم.
(( (2نواسخ القرآن البن اجلوزي.)283 /1( ،
واألثــر أخــرج نحــوه الطــري يف تفســره )264 /2( ،باالختصــار ،عــن قتــادة ،وذكــر الســيوطي نحــوه مطــوال يف الــدر املنثور(/1
 ،)274وعــزاه إىل عبــد بــن محيــد عــن قتــادة ،ويف روايتهــا (نســخ) .
(( (3محاد بن خالد اخلياط القريش ،البرصي ،نزيل بغداد« :ثقة» ،التقريب( ،ص.]1496[ )268 :
(( (4عقبــة 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 ،]1738[ )312 /6( ،والثقــات البــن حبــان)246 /7( ،
[.]9905
(( (5بكر بن عبد اهلل املزين أبو عبد اهلل البرصي« :ثقة ثبت» ،التقريب( ،ص.]743[ )175 :
واإلسناد إىل بكر بن عبد اهلل حسن -عىل أقل أحواله-؛ ألجل عقبة بن أيب الصهباء فهو صدوق.
(( (6نواسخ القرآن البن اجلوزي.)288 /1( ،
واألثــر أخرجــه الطــري يف تفســره )229 /4( ،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.
ورد عليــه ابــن جريــر ،فقــال« :فأمــا مــا قالــه بكــر بــن عبــد اهلل ،مــن أن هــذا احلكــم يف مجيــع اآليــة منســوخ بقولــه :ﮋ ﭑ ﭒ
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قوله تعاىل :ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭷ ﮊ

وبــه قــال :بنــا حجــاج( ،)1عــن ابــن جريــج( ،)2عــن عطــاء اخلراســاين( ،)3عــن ابــن عبــاس

 :ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﮊ [البقرة.]٢40 :

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 ( «:)5ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭷ ﮊ فنســختها :ﮋ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﮊ [البقــرة .]٢٣٤ :فنســخت مــا كان قبلهــا مــن أمــر النفقــة يف احلــول ،ونســخت
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ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﮊ ؛ فقــول ال معنــى لــه ،فنتشــاغل باإلبانــة عــن
خطئــه ملعنيــن :أحدمهــا :إمجــاع اجلميــع مــن الصحابــة والتابعــن ومــن بعدهــم مــن املســلمني ،عــى ختطئتــه ،وإجــازة أخــذ الفديــة
مــن املفتديــة نفســها لزوجهــا ،ويف ذلــك الكفايــة عــن االستشــهاد عــى خطئــه بغــره.
واآلخــر :أن اآليــة التــي يف «ســورة النســاء» إنــا حــرم اهلل فيهــا عــى زوج املــرأة أن يأخــذ منهــا شــي ًئا ممــا آتاهــا ،بــأن أراد الرجــل
اســتبدال زوج بــزوج مــن غــر أن يكــون هنالــك خــوف مــن املســلمني عليهــا مقــام أحدمهــا عــى صاحبــه أن ال يقيــا حــدود اهلل،
وال نشــوز مــن املــرأة عــى الرجــل .وإذا كان األمــر كذلــك ،فقــد ثبــت أن أخــذ الــزوج مــن امرأتــه مــاال عــى وجــه اإلكــراه هلــا
واإلرضار هبــا حتــى تعطيــه شــي ًئا مــن ماهلــا عــى فراقهــا حــرام ،ولــو كان ذلــك حبــة فضــة فصاعــدا.
وأمــا اآليــة التــي يف «ســورة البقــرة» فإهنــا إنــا دلــت عــى إباحــة اهلل تعــاىل ذكــره لــه أخــذ الفديــة منهــا يف حــال اخلــوف عليهــا أن ال يقيــا
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» ،كــا احلظــر يف «ســورة النســاء» ،غــر اإلطــاق واإلباحــة يف
«ســورة البقرة»،
فإنــا جيــوز يف احلكمــن أن يقــال أحدمهــا ناســخ إذا اتفقــت معــاين املحكــوم فيــه ،ثــم خولــف بــن األحــكام فيــه باختــاف
األوقــات واألزمنــة .وأمــا اختــاف األحــكام باختــاف معــاين املحكــوم فيــه يف حــال واحــدة ووقــت واحــد ،فذلــك هــو احلكمــة البالغــة،
واملفهــوم يف العقــل والفطــرة ،وهــو مــن الناســخ واملنســوخ بمعــزل» ،تفســر الطــري.)230-229/4( ،
(( (1حجاج بن حممد املصييص« :ثقة ثبت لكنه اختلط» ،التقريب( ،ص.]1135[ )224 :
(( (2عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج املكي« :ثقة يدلس» ،التقريب( ،ص.]4193[ )624 :
(( (3عطــاء بــن أيب مســلم اخلراســاين« :صــدوق ،هيــم كثــرا ويرســل ويدلــس» ،التقريــب( ،ص .]4600[ )679:وإســناد هــذا األثــر منقطــع؛
ألن عطــاء اخلراســاين مل يســمع مــن ابــن عبــاس؛ كــا قالــه ابــن معــن وأمحــد .انظــر :بحــر الــدم( ،ص ،]698[ )109 :ومعرفــة الرجــال ،
(.)129 /1
(( (4نواسخ القرآن البن اجلوزي.)228 /1( ،
رواه ابن أيب حاتم يف تفسريه ]2390[ )451 /2( ،عن ابن عباس من طريق عثامن بن عطاء.
وكــذا البيهقــي يف الكــرى ،)427 /7( ،كتــاب العــدد ،بــاب عــدة الوفــاة :مــن طريــق عبــد اهلل بــن صالــح عــن معاويــة بــن صالــح
عــن عيل بــن أيب طلحــة عــن ابــن عبــاس.
(( (5عبــد الصمــد هــو ابــن عبــد الــوارث ،ومهــام هــو ابــن حييــى األودي ،وقتــادة هــو ابــن دعامــة الســدويس؛ ســبقت ترمجتهــم؛
فهــؤالء الثالثــة كلهــم ثقــات ،واإلســناد صحيــح إىل قتــادة.

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

الفريضــة الثمــن والربــع مــا كان قبلهــا مــن نفقــة (يف احلــول)»(.)1
قــال :وحدثنــا حممــد بــن جعفــر الــوركاين( ،)2قــال :بنــا أبــو األحــوص( ،)3عــن ســاك( ،)4عــن

عكرمــة(« :)5ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ [البقــرة .]٢٤٠ :قــال :نـــسختها ﮋ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﮊ»[البقــرة.)6(]٢٣٤ :

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

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

ﭚﭛ ﮊ (.)10

(( (1نواسخ القرآن البن اجلوزي.)295 /1( ،
وأخــرج األثــر مطــوال ،ابــن جريــر الطــري عــن قتــادة يف تفســره ،]5572[ )254 /5( ،والقاســم بــن ســام يف الناســخ
واملنســوخ ،)129 /1( ،وروى البيهقــي نحــوه يف الســنن الكــرى.)427 /7( ،
الو َركاين اخلراساين نزيل بغداد «ثقة» ،التقريب( ،ص.]5783[ )832 :
(( (2حممد بن جعفر بن زياد َ
(( (3سالم بن سليم احلنفي ،أبو األحوص الكويف« :ثقة متقن» ،التقريب( ،ص.]2703[ )425 :
((ِ (4سـ َـاك بــن حــرب بــن أوس بــن خالــد الذهــي البكــري الكــويف« :صــدوق ،وروايتــه عــن عكرمــة خاصــة مضطربــة ،وقــد تغــر
بأخــرة ،فــكان ربــا تلقــن» ،التقريــب( ،ص.]2624[ )415 :
(( (5عكرمة أبو عبد اهلل موىل بن عباس «ثقة ثبت عامل بالتفسري» ،التقريب( ،ص.]4673[ )687 :
واإلسناد ضعيف؛ ألنه من رواية سامك عن عكرمة ،وهي مضطربة ،واهلل أعلم.
(( (6نواسخ القرآن البن اجلوزي.)296-295 /1( ،
أخرجــه النســائي عــن عكرمــة مــن طريــق ســاك بــن حــرب يف بــاب نســخ متــاع املتــويف عنهــا ،وهــو إســناد مضطــرب ،كــا قــال
احلافــظ بــن حجــر .انظــر :ســنن النســائي)172 /5( ،؛ والتقريــب( ،ص .)415 :وروى البيهقــي نحــوه يف الكــرى.)427 /7( ،
(( (7وكيع بن اجلراح بن مليح الكويف« :ثقة حافظ عابد» ،التقريب( ،ص.]7414[ )1037 :
(( (8سفيان بن سعيد بن مرسوق الثوري الكويف« :ثقة حافظ فقيه» ،التقريب( ،ص.]2445[ )394 :
(( (9وابن جريج وعطاء بن أيب رباح سبقت ترمجتهام .واإلسناد صحيح إىل عطاء ،واهلل أعلم.
( (1(1نواسخ القرآن البن اجلوزي.)296 /1( ،
أخرجــه الطــري يف تفســره ]5577[ )255 /5( ،عــن ابــن جريــج ،قــال« :ســألت عطــاء عــن قولــه :ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﮊ » ،قــال« :كان مــراث املــرأة مــن زوجهــا مــن ربعــه :أن تســكن إن
شــاءت مــن يــوم يمــوت زوجهــا إىل احلــول» ،يقــول :ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ اآليــة« ،ثــم نســخها مــا فــرض اهلل مــن
املــراث»،
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وعــن ســفيان ( ،)1عــن حبيــب بــن أيب ثابــت ( ،)2قــال :ســمعت إبراهيــم ( ،)3قــال« :هــي

منـسوخة» ( . )4

قــال :وحدثنــا عبــد الوهــاب ،عــن ســعيد ،عــن قتــادة(«:)5ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ

[البقــرة .]٢٤٠ :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 ﯪﯫ ﮊ [البقرة.]٢٨٢ :

وبه قال :بنا عفان ،قال :بنا عبد الوارث ،عن يونس ،عن احلـسن(:)7
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(( (1وسفيان هو الثوري« :ثقة حافظ فقيه» ،سبقت ترمجته.
(( (2حبيــب بــن أيب ثابــت بــن دينــار األســدي موالهــم الكــويف« :ثقــة فقيــه جليــل وكان كثــر اإلرســال والتدليــس» ،التقريــب،
(ص .]1084[ )218 :ولكــن هنــا قــد رصح بالســاع.
(( (3إبراهيم بن سعد بن أيب وقاص الزهري املدين« :ثقة» ،من الثالثة ،مات بعد املئة .التقريب( ،ص.]178[ )108 :
وإسناد األثر صحيح إىل إبراهيم .واهلل تعاىل أعلم.
(( (4نواسخ القرآن البن اجلوزي.)296 /1( ،
أخرجــه الطــري 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»،
والثــاين :حدثنــا احلســن بــن الزبرقــان ،قــال :حدثنــا أســامة ،عــن ســفيان ،عــن حبيــب بــن أيب ثابــت قــال :ســمعت إبراهيــم
يقــول« :فذكــر نحــوه» ،تفســر الطــري ]5582[ )257/5( ،و[.]5583
(( (5عبد 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 ربام أخطأ» ،واهلل أعلم.
(( (6نواسخ القرآن البن اجلوزي.)296 /1( ،
ذكره السيوطي يف الدر املنثور ،)309 /1( ،ونسبه إىل ابن األنباري يف املصاحف عن زيد بن أسلم عن قتادة.
وقــد روى البخــاري مــن طريــق عبــد اهلل بــن الزبــر عــن عثــان بــن عفــان أهنــا منســوخة .وقــال احلافــظ بــن حجــر يف الفتــح/9( ،
 :)259هــذا املوضــع ممــا وقــع فيــه الناســخ مقد ًمــا يف ترتيــب التــاوة عــى املنســوخ .وبــه قــال مكــي بــن أيب طالــب يف اإليضــاح،
(ص.)154 :
(( (7سبقت ترمجة عفان ويونس واحلسن ،وكلهم ثقات أثبات .وإسناد األثر صحيح إىل احلسن.

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

ﮋﯨ ﯩ ﯪﯫ ﮊ  .قال :نسخـتها ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ (.)2()1
قولــه تعــاىل :ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ [البقــرة .]٢٨٤:منســوخ بقولــه :ﮋ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﮊ [البقــرة.]٢٨٦ :

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

ســمع عليــ ًا  ، قــال :ملــا نزلــت ﮋﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

(( (1نواسخ القرآن البن اجلوزي.)305-304 /1( ،
واألثــر أخرجــه ابــن أيب شــيبة يف مصنفــه،[19932] ،قــال :حدثنــا هشــيم بــن بشــر ،عــن ســليامن 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 ســام يف الناســخ واملنســوخ [221] ،مــن طريــق هشــيم نحــوه .وابــن أيب حاتــم يف تفســره3065[ ،]،
مــن طريــق عبــد الــوارث بــه .ورواه بمعنــاه الطــري يف تفســره .]6403[ )83 /6( ،وروى نحــوه عبــد الــرزاق يف املصنــف/8( ،
.]15562[ )365
(( (2قــالابــناجلــوزييفهــذااإلســنادبــنعبــدالــوارثويونــس«: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 :
وأمحد بن أمحد ْبن حممد ْبن َع ِ ّل ،أبو عبد اهلل ال َق ْص ّي تويف 439 :هـ .تاريخ اإلسالم للذهبي.)580 /9( ،
وأمحــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن إســحاق ابــن مهــران ،احلافــظ أبــو ُن َع ْيــم األصبهــاين تــويف 430 :هــــ .انظــر :تاريــخ اإلســام،
(.)468 /9
وأمحــد بــن إســحاق بــن هبلــول بــن حســان ،أبــو جعفــر التنوخــي :)318 - 231( ،عــامل بــاألدب والســر ،لــه اشــتغال بالتفســر
واحلديــث ،ولــه شــعر .ومــات ببغــداد .لــه كتــاب يف (النحــو) عــى مذهــب الكوفيــن ،و(الناســخ واملنســوخ) .انظــر :األعــام
للــزركيل.)95 /1( ،
وعبــد الرمحــن بــن حممــد بــن ســلم أبــو حييــى الــرازي األصبهــاين .حــدث عــن :ســهل بــن عثــان ،وعبــد العزيــز بــن حييــى،
وحممــود بــن غيــان ،وغريهــم .وعنــه :أبــو القاســم الطــراين وأبــو الشــيخ ،وغريهــم .انظــر :إرشــاد القــايص والــداين إىل تراجــم
شــيوخ الطــراين( ،ص.)356 :
وعبد الرمحن بن عمر بن يزيد الزهري األصبهاين لقبه ُرسته «ثقة» ،التقريب( ،ص.]3962[ )592 :
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 البرصي« :صدوق يسء احلفظ» ،التقريب( ،ص.]5870[ )843 :
(( (3عبد العزيز بن أبان بن حممد األموي السعيدي أبو خالد الكويف نزيل بغداد «مرتوك» ،التقريب( ،ص.]4083[ )610 :
(( (4إرسائيل هو ابن يونس بن أيب إسحاق السبيعي« :ثقة» ،سبقت ترمجته.
السدي ،أبو حممد الكويف« :صدوق هيم ورمي بالتشيع» ،التقريب( ،ص.]463[ )141 :
(( (5إسامعيل بن عبد الرمحن بن أيب كريمة ّ
وإسناد األثر إىل عيل  ضعيف جدًّ ا؛ ألن فيه عبد العزيز بن أبان« :مرتوك» ،وفيه« :عمن سمع عل ًّيا» جمهول.

39

ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ [البقــرة .]٢٨٤ :أحزنتنــا ومهتنــا فقلنــا :حيــدث أحدنــا نفســه فيحاســب بــه فلــم نــدر
مــا يغفــر منــه ومــا مل يغفــر ،فنزلــت بعدهــا فنســختها ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﮊ اآليــة كلهــا،
ونســخها اهلل تعــاىل فأنــزل اهلل ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﮊ اآليــة إىل آخرهــا» (.)1

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

جبــر( ،)5عــن ابــن عبــاس  :ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﮊ  ،قــال« :نسخـــت هــذه اآليــة:
ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ »(.)6

وبه قال :بنا وكيع ،قال :بنا سفيان :عن عطاء بن السائب ،عن سعيد بن جبري(.)7
وعن إبراهيم بن مهاجر( ،)8عن إبراهيم(.)9

40

(( (1نواسخ القرآن البن اجلوزي.)308 /1( ،
واألثــر املذكــور رواه الرتمــذي يف جامعــه )220 /5( ،عــن عــي  مــن طريــق إرسائيــل عــن الســدي .وضعفــه األلبــاين.
ضعيــف ســنن الرتمــذي( ،ص.)361 :
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.]3061[ )574 /2( ،
وروى نحوه الطربي يف تفسريه.]6462[ )108 /6( ،
وروى نحوه النحاس .يف الناسخ واملنسوخ( ،ص ،)276 :ومعاين القرآن للنحاس.)325 /1( ،
وروى نحوه احلاكم وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه الذهبي .املستدرك مع التلخيص.)287 /2( ،
وقــال احلافــظ يف الفتــح« :)206 / 8( ،أخــرج الطــري بإســناد صحيــح عــن الزهــري ،أنــه ســمع ســعيد بــن مرجانــة يقــول:
كنــت عنــد ابــن عمــر»،
وروى نحوه الطربي يف تفسريه.]6462[ ،]6461[ )108 ،107 /6( ،
(( (2عيل بن حفص املدائني نزيل بغداد« :صدوق» من التاسعة .التقريب( ،ص.]4719[ )694 :
(( (3ورقاء بن عمر اليشكري الكويف نزيل املدائن« :صدوق» ،التقريب( ،ص.]7403[ )1036 :
(( (4عطاء بن السائب الثقفي الكويف« :صدوق اختلط» ،التقريب( ،ص.]4592[ )678 :
(( (5سعيد بن جبري األسدي موالهم الكويف« :ثقة ثبت فقيه» ،التقريب( ،ص.]2278[ )374 :
وإسناد األثر حسن إىل ابن عباس .واهلل تعاىل أعلم.
(( (6نواسخ القرآن البن اجلوزي.)310 /1( ،
أخــرج هــذا األثــر والــذي قبلــه الطــري يف تفســره ]6462[ ،]6461[ )108 ،107 /6( ،عــن ابــن عبــاس  مــن طريــق
ســعيد بــن جبــر ،كــا ذكــر دعــوى النســخ عنهــا يف هــذه اآليــة ابــن أيب حاتــم يف تفســره.]3069[ )575 /2( ،
(( (7سبقت ترمجة عطاء بن السائب وابن جبري .وإسناد األثر حسن إىل سعيد بن جبري .واهلل أعلم.
(( (8إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجيل الكويف« :صدوق لني احلفظ» ،التقريب( ،ص.]254[ )116 :
(( (9إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكويف« :ثقة إال أنه يرسل كثريا» ،التقريب( ،ص.]270[ )118:

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

وعن جابر( ،)1عن جماهد(.)2
قــال« :ونســخت هــذه اآليــة :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮊ  ،نســخت :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮊ

[البقــرة.)3(»]٢٨٤ :

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

جبــر( ،)6قــال :ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﮊ» (.)7

وإسناد األثر حسن إىل إبراهيم النخعي .واهلل أعلم.
(( (1جابر بن يزيد بن احلارث اجلعفي الكويف« :ضعيف رافيض» ،التقريب( ،ص.]878[ )192 :
(( (2جماهد بن َج ْب املخزومي موالهم املكي« :ثقة إمام يف التفسري» ،التقريب( ،ص.]6481[ )921:
وإسناد األثر ضعيف إىل جماهد .واهلل أعلم.
(( (3نواسخ القرآن البن اجلوزي.)313 /1( ،
وأخرجه الطربي عن جماهد بإسنادين :األول :عن سفيان ،عن جابر عن جماهد.
والثاين :وعن إبراهيم بن مهاجر عن جماهد .تفسري الطربي.]6472[ )111 /6( ،
قال املليباري« :وقد ثبت السامع إلبراهيم بن مهاجر من إبراهيم النخعي كام 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
يف جامــع التحصيــل يف أحــكام املراســيل( ،ص« :)141 :إبراهيــم هــذا يــروي عــن إبراهيــم النخعــي ،وطــارق بــن شــهاب،
ونحومهــا» ،ولكنــه أقــرب إىل الضعــف مــن جهــة حفظــه ،فهــو« :صــدوق لــن احلفــظ» ،كــا قالــه ابــن حجــر يف التقريــب( ،ص:
.]254[ )116
(( (4معاويــة بــن عمــرو بــن املهلــب بــن عمــرو األزدي ،أبــو عمــرو البغــدادي ،ويعــرف بابــن الكرمــاين« ،ثقــة» ،مــن صغــار التاســعة،
مــات ســنة أربــع عــرة (ومئتــن) .التقريــب( ،ص.]6768[ )956 :
(( (5زائــدة بــن قدامــة الثقفــي أبــو الصلــت الكــويف« :ثقــة ثبــت ،صاحــب ســنة» ،مــن الســابعة ،مــات ســنة ســتني (ومئــة) ،وقيــل:
بعدهــا ،ع .التقريــب( ،ص.]1982[ )333 :
(( (6ســبقت ترمجــة عطــاء بــن الســائب وابــن جبــر .وإســناد األثــر حســن إىل ســعيد؛ ألن ابــن الســائب« :صــدوق اختلــط» ،واهلل تعــاىل
أ علم .
(( (7نواسخ القرآن البن اجلوزي.)314 /1( ،
روى الطــري يف تفســره ،]6463[ )109 /6( ،قــال :حدثنــا حممــد بــن بشــار ،قــال :حدثنــا أبــو أمحــد ،قــال :حدثنــا ســفيان ،عــن
عطــاء بــن الســائب ،عــن ســعيد بــن جبــر قــال« :نســخت هــذه اآليــة - :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ  -ﮋ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﮊ » ،وروى البيهقــي يف شــعب اإليــان ]323[ )508 /1( ،مــن طريــق عطــاء بــن الســائب ،عــن ســعيد بــن
جبــر ،عــن ابــن عبــاس ،نحــوه.
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قــال :وحدثنــا يونــس ( ،)1قــال :بنــا محــاد ،يعنــي :ابــن ســلمة ( ،)2عــن محيــد ( ،)3عــن

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

ﯛ ﯜﯝ ﮊ (.)5

قــال :وحدثنــا عبــد الوهــاب ،عــن ســعيد ،عــن قتــادة ( ،)6قــال« :نزلــت هــذه اآليــة ،فكــرت

عليهــم ،فأنــزل اهلل تعــاىل بعدهــا آيــة فيهــا تيســر وعافيــة وختفيــف :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﮊ» (.)7
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(( (1يونــس بــن حممــد بــن مســلم البغــدادي ،أبــو حممــد املــؤدب« :ثقــة ثبــت» ،مــات ســنة ســبع ومائتــن .التقريــب( ،ص)1099 :
[.]7914
(( (2محاد بن سلمة بن دينار البرصي ،أبو سلمة« :ثقه عابد» ،مات سنة سبع وستني (ومئة) .التقريب( ،ص.]1499[ )268 :
(( (3محيــد بــن أيب محيــد الطويــل ،أبــو عبيــدة البــري« :ثقــة مدلــس» ،مــن اخلامســة ،مــات ســنة اثنتــن ،ويقــال :ثــاث وأربعــن (ومئــة)،
وهــو قائــم يصــي ،ولــه مخــس وســبعون ،ع .التقريــب( ،ص .]1544[ )274 :ذكــره ابــن حجــر مــن الطبقــة الثالثــة للمدلســن ،فهــو
ممــن أكثــر مــن التدليــس؛ فلــم حيتــج االئمــة مــن أحاديثهــم؛ إال بــا رصحــوا فيــه بالســاع ،ومنهــم مــن رد حديثهــم مطل ًقــا،
ومنهــم مــن قبلهــم .انظــر :تعريــف اهــل التقديــس بمراتــب املوصوفــن بالتدليــس( ،ص.)13 :
(( (4احلســن بــن أيب احلســن البــري ،واســم أبيــه :يســار ،األنصــاري موالهــم« :ثقــة فقيــه فاضــل مشــهور ،وكان يرســل كثــرا
ويدلــس» هــو رأس أهــل الطبقــة الثالثــة ،مــات ســنة عــر ومئــة ،وقــد قــارب التســعني ،ع .التقريــب( ،ص.]1227[ )236 :
وإسناد األثر حسن إىل احلسن البرصي؛ لشبهة تدليس محيد عنه .واهلل تعاىل أعلم.
(( (5نواسخ القرآن البن اجلوزي.)314 /1( ،
وأخرجــه الطــري يف تفســره .]6474[ )111 /6( ،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.
وقــال عبــد الــرزاق :ســمعت هشــاما حيــدث عــن احلســن يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﮊ  ،قــال :قــال رســول اهلل
««:جتــوز اهلل هلــذه األمــة عــن اخلطــأ والنســيان ومــا أكرهــوا عليــه» ،تفســر عبــد الــرزاق الصنعــاين)378 /1( ،
(( (6عبد 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 ربام أخطأ» ،واهلل أعلم.
(( (7نواسخ القرآن البن اجلوزي.)314 /1( ،
ويف تفسري ابن أيب زمنني )271 /1( ،عن قتادة ما يدل عىل معناه:
ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ تفســر قتــادة :قــال :نزلــت هــذه اآليــة ،فكــرت عليهــم ،فأنــزل اهلل
بعدهــا آيــة فيهــا يــر وختفيــف؛ فنســختها ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠﮊ  ،أي :مــن خــر ،ﮋ ﯡ ﯢ ﯣﯤﮊ
 ،أي :مــن رش.

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

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 عــى االعتنــاء باملرويــات املســندة التــي نســتطيع أن نحكــم عــى صحتهــا ،وال

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

ـرع« :رفــع احلكــم الرشعــي بخطــاب رشعــي
مــن معــاين النســخ يف اللغــة :اإلزالــة ،ويف الـ ً

مــراخ عنــه» .وإطــاق النســخ أعــم عنــد املتقدمــن منــه عنــد املتأخريــن.

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

واملنســوخ؛ مثــل :حجــاج بــن حممــد املصيــي ،وقــد  ،وقــد ترمجت لســبعة من أبــرز مــن روى عنهــم يف هذا
اجلــزء ،وهلل احلمد.

األئمــة الذيــن حــازوا عــى إجــازة يف التفســر والناســخ واملنســوخ بالســند املتصــل إىل اإلمــام أمحــد
رمحــه اهلل ســبعة؛ وقــد ترجــم هلــؤالء الســبعة ،وألكثــر مــن  70راو ًيــا ممــن ورد ذكرهــم يف البحــث.

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

فيــه عــى معنــى النســخ عنــد املتأخريــن.

نصــا مــن نصــوص اإلمــام أمحــد يف الناســخ
وقــد بلــغ عــدد النصــوص يف ســورة البقــرة إىلً 37 :

واملنســوخ ،منهــا :ثالثــة مــن األحاديــث املرفوعــة؛ وكلهــا مراســيل ضعيفــة ،وتســعة مــن آثــار
الصحابــة  ،أثــر واحــد منهــا إســناده صحيــح ،واثنــان حســن ،وبقيــة الســتة أســانيدها

نصــا ،ويشــمل املراســيل-؛ منهــا 11 :صحيــح ،و 12حســن ،و5
ضعيفــة .وبقيــة النصــوص -وهــيً 28 :
ضعيــف إســنادها.
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أويص طلبــة العلــم والباحثــن باســتكامل اســتخراج الناســخ واملنســوخ لإلمــام أمحــد مــن خالل

كتــاب نواســخ القــرآن البــن اجلــوزي مــع البحــث احلثيــث عــن خمطــوط هــذا الســفر العظيــم ،واهلل
املوفق.
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نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

1 .اإلتقــان يف علــوم القــرآن ،جلــال الديــن الســيوطي (عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر) ت911 :هـــ ،مــن
توزيــع دار الفكــر ببــروت ،لبنــان.

2 .إرشــاد القــايص والــداين إىل تراجــم شــيوخ الطــراين ،أبــو الطيــب نايــف بــن صــاح بــن عــي
املنصــوري ،دار الكيــان  -الريــاض.

3 .إعــام املوقعــن عــن رب العاملــن ،حممــد بــن أيب بكــر أيــوب الزرعــي أبــو عبــد اهلل ،دار اجليــل -
بــروت  ،1973 ،حتقيــق  :طــه عبــد الــرءوف ســعد.

4 .اإليضــاح لناســخ القــرآن ومنســوخه ،ملكــي بــن أيب طالــب ،ت437 :هـــ ،طبــع بجامعــة اإلمــام
حممــد بــن ســعود اإلســامية ســنة 1396هـــ1976/م ،بتحقيــق األســتاذ باجلامعــة الدكتــور أمحد

حســن فرحــات.

5 .بحــر الــدم فيمــن تكلــم فيــه اإلمــام أمحــد بمــدح أو ذم ،يوســف بــن املــرد ،دار الكتــب العلميــة
بــروت1413 ،هـ.

6 .تاريــخ اإلســام ووفيــات املشــاهري واألعــام .شــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن
عثــان بــن َقا ْيــاز الذهبــي (ت748 :هـــ) ،دار الكتــاب العــريب .لبنــان /بــروت1407 .هـــ -
1987م .الطبعــة :األوىل.

 7 .تاريــخ بغــداد ،أبــو بكــر أمحــد بــن عــي بــن ثابــت بــن أمحــد بــن مهــدي اخلطيــب البغــدادي (ت:
463هـــ) ،املحقــق :الدكتــور بشــار عــواد معــروف ،دار الغــرب اإلســامي  -بــروت ،الطبعــة:
األوىل1422 ،هـ  2002 -م.
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8 .تذهيــب هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال ،شــمس الديــن أيب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان
بــن قيــاز الشــهري بـــ «الذهبــي» ( 748 - 673هـــ) ،حتقيــق :غنيــم عبــاس غنيــم  -جمــدي الســيد

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

9 .التســهيل لعلــوم التنزيــل البــن جــزي حممــد بــن امحــد الكلبــي ،بتحقيــق حممــد ســامل هاشــم،
جملــدان ،دار الكتــب العلميــة1415 ،هـــ.

	10.تعريــف أهــل التقديــس بمراتــب املوصوفــن بالتدليــس ،ابــن حجــر العســقالين (ت852 :هـــ)،
املحقــق  :د.عاصــم القريــوين ،مكتبــة املنــار -األردن ،الطبعــة  :األوىل.

	 11.تفســر ابــن أبــى حاتــم ،أبــو حممــد عبــد الرمحــن بــن أبــى حاتــم حممــد بــن إدريــس التميمــي
احلنظــي الــرازي (ت327 :هـــ) ،املكتبــة العرصيــة  -صيــدا ،األجــزاء ،10 :حتقيــق  :أســعد

حممــد الطيــب.

	12.تفســر ابــن أيب ز ََمنِــن = تفســر القــرآن العزيــز ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل بــن عيســى بــن
حممــد ،اإللبــري املعــروف بابــن أيب َز َمنِــن (ت399 :هـــ) ،الفــاروق احلديثــة .مــر /القاهــرة،
1423هـــ 2002 -م ،الطبعة :األوىل.

	13.تفســر ابــن كثــر = تفســر القــرآن العظيــم ،أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــريش
الدمشــقي (ت774 :هـــ) ،املحقــق :مصطفــى الســيد وزمــاءه ،مؤسســة قرطبــة اجليــزة ،الطبعة:
األوىل1412 ،هـ.

	14.تفسري الدر املنثور للسيوطي ،يف ستة أجزاء ،دار املعرفة للطباعة والنرش بربوت.
	15.تفسير الطبري = جامـع البيـان يف تأويـل القـرآن ،حممـد بـن جريـر بـن يزيـد اآلملي ،أبـو جعفـر

الطبري (ت310 :هــ) ،املحقـق  :أمحـد حممـد شـاكر ،مؤسسـة الرسـالة ،الطبعـة  :األوىل 1420 ،هـ.

	16.تفسري القرآن ،عبد الرزاق الصنعاين ،دار الكتب العلمية بريوت1419 ،هـ .
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نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

	17.تقريــب التهذيــب ،ابــن حجــر العســقالين (ت852 :هـــ) ،املحقــق  :أبــو األشــبال صغــر أمحــد
شــاغف الباكســتاين ،دار العاصمــة.

	18.التقييــد ملعرفــة رواة الســنن واملســانيد ،ملحمــد بــن عبــد الغنــي البغــدادي أبــو بكر ،ســنة الــوالدة،
حتقيــق كــال يوســف احلــوت ،دار الكتب العلميــة1408 ،هـــ  ،بريوت.

	19.هتذيــب التهذيــب ،للحافــظ ابــن حجــر ،بمطبعــة جملــس دائــرة املعــارف النظاميــة ،حيدرأبــاد،
اهلنــد ،ســنة 1325هـ.

	20.توضيــح املشــتبه يف ضبــط أســاء الــرواة وأنســاهبم وألقاهبــم وكناهــم ،ابــن نــارص الديــن شــمس
الديــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد القيــي الدمشــقي ،مؤسســة الرســالة  -بــروت 1993 -م،

الطبعــة  :األوىل.

	21.الثقــات ،حممــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن َم ْعبــدَ  ،التميمــي ،أبــو حاتــم،
الدارمــي ،ال ُبســتي (ت354:هـــ) ،دار الفكــر ،الطبعــة األوىل  ،1395 ،حتقيــق  :الســيد رشف

الديــن أمحــد.

	22.جامــع التحصيــل يف أحــكام املراســيل ،أبــو ســعيد بــن خليــل بــن كيكلــدي العالئــي ،املحقــق:
محــدي عبــد املجيــد الســلفي ،عــامل الكتــب ،بــروت ،الطبعــة 1407 ،2 :هـــ.

	23.اجلــرح والتعديــل ،البــن أيب حاتــم ،الطبعــة األوىل بمطبعــة جملــس دائــرة املعــارف العثامنيــة
بحيدرأبــاد الدكــن ،اهلنــد ســنة 1371هـــ1952/م.

	24.مجــال القـ َّـراء وكــال اإلقــراء ،عــي بــن حممــد بــن عبــد الصمــد اهلمــداين املــري الشــافعي ،أبــو
احلســن ،علــم الديــن الســخاوي (ت643 :هـــ) ،دراســة وحتقيــق :عبــد احلــق عبــد الدايم ســيف

القــايض( ،أصــل الكتــاب رســالة دكتــوراه) ،مؤسســة الكتــب الثقافيــة – بــروت ،الطبعــة:
األوىل 1419 ،هـ.
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	25.ســنن ابــن ماجــه ،للحافــظ أيب عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد القزوينــي (،ت275 :هـــ ) ،بتحقيــق
حممــد عبــد الباقــي ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت.

	26.ســنن أيب داود ،لإلمــام ســليامن بــن األشــعث السجســتاين ،مــن كبــار العلــاء( ،ت275 :هـــ)،
الطبعــة الثانيــة 1388هـــ1968/م.

	27.ســنن الرتمــذي = جامــع الرتمــذي البــن عيســى حممــد بــن عيســى( ،ت279 :هـــ) ،مطبــوع يف
مطبعــة مصطفــى البابــي احللبــي ،بمــر ســنة 1356هـــ ،بتحقيــق أمحــد شــاكر.

س ْو ِجــردي
	28.الســنن الكــرى ويف ذيلــه اجلوهــر النقــي ،أمحــد بــن احلســن بــن عــي بــن موســى اخلُ ْ َ
اخلراســاين ،أبــو بكــر البيهقــي (ت458 :هـــ) ،جملــس دائــرة املعــارف النظاميــة الكائنــة يف اهلنــد

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

	29.ســنن النســائي ،للحافــظ أيب عبــد الرمحــن بــن شــعيب النســائي (ت303 :هـــ ،طبعــة مصطفــى
البــايب احللبــي بمــر ،الطبعــة األوىل 1384هـــ1965/م.

	30.ســر أعــام النبــاء ،شــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان بــن َقا ْيــاز الذهبــي
(ت748 :هـــ) ،ط /مؤسســة الرســالة ،الطبعــة  1405 ، 3 :هـ.

	31.صحيــح البخــاري ،لإلمــام أيب عبــد اهلل حممــد بــن إســاعيل (ت256 :هـــ  ،مطبعــة مصطفــى
البــايب احللبــي بمــر ســنة 1378هـــ1959/م.

	32.الصحيــح املســبور مــن التفســر باملأثــور ،أ .د .حكمــت بــن بشــر بــن ياســن ،دار املآثــر للنــر
والتوزيــع والطباعــة -املدينــة النبويــة ،الطبعــة  :األوىل 1420 ،هـــ .

	33.صحيــح مســلم ،لإلمــام أيب احلســن مســلم بــن احلجــاج القشــري النيســابوري( ،ت261 :هـــ،
حتقيــق  :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ،دار إحيــاء الــراث العــريب – بــروت.
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نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

	34.صلــة اخللــف بموصــول الســلف ،حممــد بــن ســليامن الــروداين ،شــهرته :الــروداين ،املحقــق
 :حممــد حجــي ،دار الغــرب اإلســامي ،بــروت ،الطبعــة  :األوىل ،ســنة الطبــع 1408 :هـــ ،

1988م.

	35.طبقــات احلنابلــة ،للقــايض أيب احلســن حممــد ،مطبعــة الســنة املحمديــة ،القاهــرة،
1371هـــ1952 /م.

	36.طبقــات الشــافعية الكــرى ،تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي (ت771 :هـــ)،
هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع 1413 -هـــ ،الطبعــة  :الثانيــة ،حتقيــق  :د .حممــود حممــد
الطناحــي ،د.عبــد الفتــاح حممــد احللــو.

	37.طبقــات املفرسيــن ،عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر الســيوطي ،حتقيــق  :عــي حممــد عمــر ،مكتبــة
وهبــة – القاهــرة ،الطبعــة األوىل 1396 ،هـــ .

	38.طبقــات املفرسيــن ،للــداودي (حممــد بــن عــي بــن أمحــد املالكــي ،ت945:هـــ) ،مطبعــة
االســتقالل الكــرى 1392هـــ.

	39.العلــل ،البــن املدينــي ،عــي بــن عبــد اهلل بــن جعفــر الســعدي املدينــي [ ،]234 - 161املحقــق :
حممــد مصطفــى األعظمــي ،املكتــب اإلســامي – بــروت ،الطبعــة  :الثانيــة 1980 ،هـ .

	40.غنيــة امللتمــس ايضــاح امللتبــس ،أبــو بكــر أمحــد بــن عــي بــن ثابــت اخلطيــب البغــدادي (ت:
463هـــ) ،حتقيــق د .حييــى بــن عبــد اهلل البكــري الشــهري ،النــارش مكتبــة الرشــد1422 ،هـــ -

2001م ،الســعودية /الريــاض.

	41.فتــح البــاري  ،البــن رجــب ،زيــن الديــن أيب الفــرج عبــد الرمحــن ابــن شــهاب الديــن البغــدادي
ثــم الدمشــقي الشــهري بابــن رجــب ،دار ابــن اجلــوزي  -الســعودية  /الدمــام 1422 -هـــ،

الطبعــة  :الثانيــة  ،حتقيــق  :أبــو معــاذ طــارق بــن عــوض اهلل بــن حممــد ،األجــزاء .6 /
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	42.فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري ،ابــن حجــر العســقالين (ت 852 :هـــ) ،دار املعرفــة -
بــروت ،1379 ،حتقيــق :حممــد عبدالباقــي ،وحمــب الديــن اخلطيــب.

	43.فتــح املغيــث رشح ألفيــة احلديــث ،شــمس الديــن حممــد بــن عبــد الرمحــن الســخاوي ،دار
الكتــب العلميــة ،لبنــان ،الطبعــة األوىل1403 ،هـــ.

	44.الفقيــه واملتفقــه ،أبــو بكــر أمحــد بــن عــي بــن ثابــت بــن أمحــد بــن مهــدي ،املعــروف باخلطيــب
البغدادي(463-392هـــ )  .املحقــق  :عــادل بن يوســف العــزازي  ،دار ابن اجلوزي بالســعودية،

ســنة 1417هـ .

	45.الفهرست ،حممد بن إسحاق أبو الفرج النديم ،دار املعرفة  -بريوت  1398 ،هـ – 1978م.
	46.جممــوع الفتــاوى ،تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن تيميــة احلــراين (ت:
728هـــ) ،املحقــق  :أنــور البــاز  -عامــر اجلــزار ،دار الوفــاء ،الطبعــة  1426 ، 3 :هـــ.

	47.املســتدرك عــى الصحيحــن يف احلديــث ،للحافــظ حممــد بــن عبــد اهلل املعــروف باحلاكــم
(ت405:هـــ) ،مكتبــة ومطابــع النــر احلديثــة ،الريــاض.

	48.مســند الشــاميني ،ســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي ،أبــو القاســم
الطــراين (ت360 :هـــ) ،مؤسســة الرســالة – بــروت ،الطبعــة األوىل  ،1984 – 1405 ،حتقيــق
 :محــدي بــن عبــد املجيــد الســلفي.

	49.املصنــف ،للحافــظ عبــد الــرزاق الصنعــاين( ت211:هـــ ) ،حققــه حبيــب األعظمــي ،مــن
منشــورات املجلــس العلمــي.

	50.معــاين القــرآن وإعرابــه ،إبراهيــم بــن الــري بــن ســهل ،أبــو إســحاق الزجــاج( ،ت ،)311 :دار
عامل الكتــب – بــروت1408 ،هـ .

	51.معرفــة الرجــال عــن حييــى بــن معــن روايــة أمحــد بــن حممــد بــن القاســم بــن حمــرز ،حييــى بــن
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معــن ،املحقــق  :اجلــزء األول :حممــد كامــل القصــار ،جممــع اللغــة العربيــة ،دمشــق ،الطبعــة :

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

األوىل1405 ،هـ 1985 ،م.

س ْو ِجــردي اخلراســاين،
	52.معرفــة الســنن واآلثــار ،أمحــد بــن احلســن بــن عــي بــن موســى اخلُ ْ َ
أبــو بكــر البيهقــي (ت458 :هـــ) ،املحقــق  :عبــد املعطــي أمــن قلعجــي ،جامعــة الدراســات
اإلســامية كراتــي بباكســتان ،الطبعــة :األوىل1412 ،هـــ.

	53.مناهــل العرفــان يف علــوم القــرآن ،ملحمــد عبــد العظيــم الزرقــاين ،طبعــة عيســى البــايب احللبــي
مــر 1392هـ.

	54.املوافقــات للشــاطبي ،أيب إســحاق إبراهيــم بــن موســى (ت790:هـــ) ،دار املعرفــة للطباعــة
والنــر -بــروت.

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

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

الطبعــة  :األوىل 1417 ،هـ.

	56.ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،للحافظ الذهبي ،مطبعة السعادة بمرص سنة 1325هـ.
	57.الناســخ واملنســوخ يف القــرآن العزيــز ومــا فيــه مــن الفرائــض والســنن ،أبــو ُعبيــد القاســم بــن
سـاّم بــن عبــد اهلل اهلــروي البغــدادي (ت224 :هـــ) ،دراســة وحتقيــق :حممــد بــن صالــح املديفر
(أصــل التحقيــق رســالة جامعيــة) ،مكتبــه الرشــد /رشكــة الريــاض – الريــاض ،الطبعــة :الثانية،
 1418هـ .

	58.الناسخ واملنسوخ ،أليب جعفر النحاس ت328 :هـ ،طبع بمطبعة السعادة 1323هـ.
	59.نواســخ القــرآن = ناســخ القــرآن ومنســوخه ،مجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي بــن

حممــد اجلــوزي (ت597 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد أرشف عــي املليبــاري ،وأصلــه رســالة ماجســتري

1401هـــ ،عــادة البحــث العلمــي باجلامعــة اإلســامية ،املدينــة املنــورة ،الطبعــة :الثانيــة،
423هـ.
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