
 امللخص
يعــد هــذا البحــث مــن الدراســات القرآنيــة الــي تعــى بدراســة تــراث العلمــاء ومؤلفاهتــم؛ إذ يهــدف إىل دراســة وحتقيــق خمطــوط »جــواب الناجــي عــن الناســخ واملنســوخ، لربهــان الديــن 

الناجــي املتــوىف ســنة 900ه«.
وتكمن أمهية البحث يف علو مكانة مؤلفه، فضال عن قيمة املخطوط العلمية.

وجــاء البحــث يف مقدمــة وقســمن: القســم األول الدراســة، واشــتمل علــى مبحثــن: األول يف دراســة حيــاة املؤلــف ومكانتــه العلميــة، والثــاين يف دراســة املخطــوط وتوثيــق نســبته 
ووصفــه ومنهجــه ومصــادره. أمــا القســم الثــاين فــكان يف حتقيــق املخطــوط، مث اخلامتــة وفيهــا أهــمُّ النتائــج ومنهــا: أن تتلمــذ الربهــان الناجــي علــى كبــار حفــاظ عصــره كان لــه أثــر يف 
علــو مكانتــه العلميــة، ورســوخه يف علــم احلديــث، وكثــرة تصانيفــه احلديثيــة. ومنهــا: أن توافــر القرائــن يؤكــد أن هــذا املؤلَّــف لربهــان الديــن الناجــي. ومنهــا: أن الناجــي مل يقصــد مجــع 

اآلايت املنســوخة يف القــرآن الكــرمي، وإمنــا إثبــات وقــوع النســخ، مــع إيــراد مــا يــدل علــى أنــه كان شــيء مــن القــرآن مث ُنســخت تالوتــه.
الكلمات املفتاحية:الناسخ، املنسوخ، الناجي، علوم القرآن، التحقيق.

Abstract:
This research comes as part of the Quranic studies which aims at studying and investigating the manuscript of Al Naji 
response on the abrogator and the abrogated by Burhan Edeen Al Naji who died in 900 H .
The focus on the scholars› legacy and their writtings and bringing them to light is one of the reasons for choosing to 
study this manuscript, and it›s importance comes  for the high status of it›s author , in addition to the scientific value 
of the manuscript. 
The research consisted of an introduction and two parts : the first part consisted of two areas of research: the first area 
on studying the author life and his scientific status ,and the second on studying the manuscript and the substatiation 
of its attribution, discription ,methodology and resources. And the second part is on investigation of the manuscript 
and then the conclusion in which I mentioned the key findings like : Apprenticeship of Burhan Edeen at the important 
maintainers of his time which had an impact on his high scientific position and his entrenchment in Hadith sciences and 
multiplicity of his modern authorities like: Availability of Scientific Evidence Inherits Prevelance of Probability, this 
authority was by Burhan Edeen Al Naji and also Al Naji did not intend to handle all the abrogated verses in Quran but 
just establishment of the occurrence of the abrogation with the indication that it was from Quran and then abrogated 
in reciting.
Keywords:The abrogator, the abrogated, Quran sciences, Realization of texts.
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 املقدمة

الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين، وآله 

 وصحابته أجمعين، وبعد:

فقد أولى العلماء جل اهتمامهم بكتاب هللا تبارك وتعالى، وما يتعلق به من 

عين في بيان آياته، وفهم مقاصده وأسراره، واستنباط حكمه وأحكامه.علوم 
ُ
 ت

وقد كثرت في ذلك مؤلفاتهم، وتنوعت مقاالتهم، حوْت علما كبيرا، وجهدا 

 جليال.

ِّ هؤالء العلماء أن تتوافر الجهود على إظهار علمهم، ونشر 
وكان من حق 

 نها.مؤلفاتهم، دراسة وتحقيقا، سيما ما لم يخرج إلى النور م

وقد كنت أبحث في املؤلفات في علوم القرآن، وفي الناسخ واملنسوخ منها 

خاصة، فوجدت أن غير واحد من العلماء الذين كتبوا في مؤلفات الناسخ 

واملنسوخ، يذكر منها جوابا للناجي عن الناسخ واملنسوخ، ال يزال مخطوطا، 

وقوف على نسخة فريدة منه فبحثت عنه كثيرا حتى منَّ هللا تبارك وتعالى عليَّ بال

، ألبي إسحاق برهان الدين "جواب الناجي عن الناسخ واملنسوخ"بعنوان: 

د بن إبراهيم  للهجرة. 900الناجي املتوفى سنة  محم 

وهنا تبرز أهمية هذا املخطوط، حيث أشار إليه جمع من العلماء، مع كونه 

ملتخصصين إليه، مع ، مما يزيد في حاجة ا-على حد علمي–لم ُيدرس ولم ُيطبع 

ما حواه من مسائل وإيرادات في الناسخ واملنسوخ لم أجدها في الكتب املؤلفة في 

إلى إظهار جوانب حياة املؤلف، ودراسة  ولذا هدف هذا البحثهذا العلم؛ 

 املخطوط وتحقيقه، وهللا املستعان، وعليه التكالن.

 الدراسات السابقة:

 على أعثر املكتبات؛ لم وفهارس البحث ومحركات البيانات قواعد في بالبحث

 له. تحقيق أول  هذا أن وأحسب طباعة، أو لهذا املخطوط تحقيق

وقد وجدت بعض كتب الناجي املحققة، عرض بعض محققيها ترجمة له، 

وأعرض بعض، فاكتفى بإظهار نص املؤلف دون ترجمته، وسنذكرها في مؤلفاته 

 إن شاء هللا تعالى.

لها صلة بالنص املحقق، وإنما تشترك في بعضها في وهذه التحقيقات ليس 

ترجمة املؤلف، وهذه ضرورة في التحقيق، عالوة على اختالف هنا في تقسيم 

كرت سواء في نسبه أو شيوخه وتالميذه، أو في 
ُ
جوانب الترجمة، مع زيادة ذ

 مؤلفاته، مع اإلشارة إلى بعض املالحظات في تراجمه السابقة. 

 خطة البحث:

 مت الكتابة في البحث إلى مقدمة وقسمين وخاتمة، على النحو اآلتي:وقد قس

املقدمة: وقد اشتملت على أهمية البحث، وسبب اختياره، والدراسات 

 السابقة، وخطته، ومنهج تحقيق املخطوط.

 القسم األول: الدراسة، وقد اشتمل على مبحثين: 

 باملؤلف. التعريف: األول  املبحث

 ووفاته. ومولده نسبهو  اسمه: األول  املطلب

 وتالميذه. شيوخه: الثاني املطلب

 ومؤلفاته. عليه العلماء ثناء: الثالث املطلب

 باملخطوط. التعريف: الثاني املبحث

 للمؤلف. نسبته وتوثيق املخطوط اسم تحقيق: األول  املطلب

 املخطوط. وصف: الثاني املطلب

 ومصادره. املؤلف منهج: الثالث املطلب

 الثاني: تحقيق املخطوط.القسم 

 الخاتمة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات.

 منهج تحقيق املخطوط:

 على النحو التالي:
ً
 سلكت في تحقيق هذا املخطوط منهجا

 ضبطت النص وفق قواعد اإلمالء، مع مراعاة عالمات الترقيم. -

 في ذلك  -
ً
كتبت اآليات بين قوسين مزهرين ﴿ ﴾ بالرسم العثماني متبعا

املدينة النبوية، وأشرت إلى موضعها من القرآن الكريم بعد مصحف 

 ورود اآلية ووضعتها في معقوفتين.

جعلت األحاديث الواردة في النص بين قوسين، مع تخريجها، فما كان في  -

الصحيحين فهو حكم بصحته، وما كان في غيرهما اجتهدت في دراسته 

 والحكم عليه.

 عزوها ألصحابها وموضع ورودها.وثقت األقوال التي ذكرها املؤلف، ب -

فت -  عزوه مع مختصرا، والغريب تعريفا واملواضع والقبائل باألعالم عر 

 ملصدره.

إذا وقع خطأ في النص، فإني أثبته في املتن، وأشير إلى تصحيحه في  -

 الحاشية.

وألن هدف التحقيق إبراز نص املؤلف، )عالوة على معهود األبحاث  -

ية( فقد اقتصرت على إبراز النص املحقق دون املنشورة في املجالت العلم

التوسع في التعليقات وبحث املسائل، إال ما دعت الحاجة إليه من بيان 

 مشكل النص. 

 لوجهه الكريم، وأن يجعله حجة لي 
ً
وهللا أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا

 ال علي، وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

*** 

 ول: الدراسةالقسم ال 

 املبحث الول: التعريف باملؤلف

 املطلب الول: اسمه ونسبه ومولده ووفاته
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 أوال: اسمه ونسبه:

محمود بن بدر بن عيس ى الحلبي  بن محّمد بن هو برهان الدين إبراهيم

 .(1)الدمشقي الُقَبْيباتي الشافعي، أبو إسحاق الناجي

:  فأما الحلبي؛ فأصل جده األعلى من حلب، قال عن نفسه: "والجد األعلى

 .(2)بدر بن عيس ى حلبي"

 محمد وأبي وأما الدمشقي؛ فأصله هو وأبوه وجده، كما قال أيضا: "وأنا

 .(3)دمشقيون" محمود وجدي

 .(4)وأما القبيباتي؛ فنسبة إلى محلة بظاهر مسجد دمشق

 وأما الشافعي؛ فنسبة إلى مذهبه الفقهي.

ب به ألنه تحول من املذهب الحنبلي إلى وأما الناجي؛ فلقبه، قي ل: إنه لق 

 .(6)ه(911، وجزم به السيوطي )ت: (5)املذهب الشافعي

 ثانيا: والدته ووفاته: 

 .(7)وقد كانت والدته في سنة عشر وثمانمائة للهجرة

 .(8)توفي في رمضان سنة تسعمائة للهجرة، عليه رحمة هللا تعالىو

 :املطلب الثاني: شيوخه وتالميذه

اظ في عصره، وكان له أثر كبير في مكانته  تتلمذ الناجي على كبار الُحفَّ

 العلمية، ومنهم:

ابن زكنون، أبو الحسن علي بن حسين بن عروة املشرفي الحنبلي، املتوفى  -

 .(9)ه837سنة 

 .(10)قرأ عليه القرآن وتزوج ابنته

ابن ناصر الدين، محمد بن عبدهللا بن محمد الدمشقي، محدث دمشق  -

 ه.842وحافظها، املتوفى سنة 

 .(11)وقد صرح بأخذه عنه في كتابه )عجالة اإلمالء( في مواضع عديدة

ابن حجر العسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي، اإلمام الحافظ املتوفى  -

 .(12)ه852سنة 

 .(13)وقد صرح بأخذه عنه في كتابه )عجالة اإلمالء( في مواضع عديدة أيضا

                                                 
لسيوطي لونظم العقيان يف أعيان األعيان،  ؛(1/166لسخاوي )لانظر: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع،  (1)

وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب،  ؛(49 /1اجي خليفة )حلول إىل طبقات الفحول، وسلم الوص ؛(27)ص:
وفهرس الفهارس واألثبات  ؛(66 /1بن محيد )الوالسحب الوابلة على ضرائح احلنابلة،  ؛(9/550بن العماد )ال

 (.65 /1) لزركليلواألعالم،  ؛(668 /2لكتاين، )لومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت، 
 (.3/19لناجي )لعجالة اإلمالء،  (2)
 املرجع السابق. (3)
 (.308 /4) لحمويلانظر: معجم البلدان،  (4)
 (.65 /1واألعالم، للزركلي ) ؛(1/166انظر: الضوء الالمع، للسخاوي ) (5)
التعصب  هذا من آاثر (.كذا يف املصادر، فإن صح فإن  27نظم العقيان يف أعيان األعيان، للسيوطي )ص:  (6)

 املذهيب الذي بُليت به األمة، فالنجاة يف اتباع الدليل، كما قرره أئمة املذاهب كلهم، وهللا تعاىل أعلم. 
 /1واألعالم، للزركلي ) ؛(27ونظم العقيان، للسيوطي )ص:  ؛(1/166انظر: الضوء الالمع، للسخاوي ) (7)

65.) 
 (.9/550وشذرات الذهب، البن العماد ) ؛(27)ص: انظر: نظم العقيان يف أعيان األعيان، للسيوطي  (8)
 (.5/214انظر: الضوء الالمع، للسخاوي ) (9)
 (.1/166انظر: املرجع السابق ) (10)
 (.1/231انظر مثال: عجالة اإلمالء، للناجي ) (11)

 وأبرز تالميذه:

مشقي األصل البقاعي الحسيني إبراهيم بن علي   بن إبراهيم - الحي الد   الص 

،  .(14)والزمه عليه قرأ وقد الحنفي 

د بن حاتم بن أحمد -  املالكي، الفاس ي الحبس ي الصنهاجي البسطي محم 

 .(15)عليه قرأ وقد

مشقي التلعفري  الر حيم عبد بن أحمد - افعي الد   بابن املعروف الش 

 .(16)عليه قرأ وقد املحوجب،

اق عبد - ز  مشقي املقدس ي أحمد بن الر  افعي الد   عليه سمع الحريري، الش 

 .(17)مالزمته وأكثر

د بن بكر أبي بن الغفار عبد - افعي األزهري  النطوبس ي محم  رير الش   الض 

 .(18)عليه قرأ وقد بيته، بابن ويعرف

د - د بن محم  مشقي عمر بن محم  افعي الد   بالصرخدي، ويعرف املقرئ  الش 

 .(19)عليه قرأ وقد

د - الم عبد بن العزيز عبد بن محم  افعي، املدني الكازروني الس   قرأ وقد الش 

 .(20)عليه

الكيال، وقد صرح  ابن الدين الخطيب، زين محمد بن أحمد بن بركات -

 .(21)بمشيخته والتتلمذ عليه

 املطلب الثالث: ثناء العلماء عليه ومؤلفاته:

وشهدوا له بالفضل، وهذه طائفة من أثنى العلماء على برهان الدين الناجي 

 ثنائهم عليه:

نة، أهل في ُمَحبا: "عنه (ه902: ت) السخاوي  قال -  بني عن منجمعا الس 

نيا، ه: الخضيري  ووصفه مستفيض، عليه والثناء باليسير، قانعا الد   بأن 

أن هذا خدم معتمد، متقن محرر محدث فاضل عالم شيخ  بلسانه الش 

 .(22)"كتبه من كثيرا وطالع وقلمه

ة تصانيف وله(: "ه911: ت) عنه السيوطي وقال - ين مع حديثي   الد 

 .(23)"والخير

 (.45ونظم العقيان يف أعيان األعيان، للسيوطي )ص:  ؛(2/36انظر: الضوء الالمع، للسخاوي ) (12)
 (.1/156انظر مثال: عجالة اإلمالء، للناجي ) (13)
 (.75 /1انظر: الضوء الالمع، للسخاوي ) (14)
 (.268 /1انظر: املرجع السابق ) (15)
 (.336 /1انظر: املرجع السابق ) (16)
 (.191 /4انظر: املرجع السابق ) (17)
 (.241 /4انظر: املرجع السابق ) (18)
 (.170 /9انظر: املرجع السابق ) (19)
 (.49 /10انظر: املرجع السابق ) (20)
 (.451بن الكيال )صالانظر: الكواكب النريات يف معرفة من الرواة الثقات،  (21)
 (.166 /1الضوء الالمع، للسخاوي ) (22)
 (.27نظم العقيان يف أعيان األعيان، للسيوطي )ص:  (23)
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 وقدوتنا سيدنا: "عنه (ه929: ت) البركات ابن الكيال أبو تلميذه وقال -

 في املؤمنين وأمير العصر، حافظ واملسلمين، اإلسالم شيخ وشيخنا

 .(24)"الشافعي الناجي الدين برهان املرسلين سيد حديث

ثا كان(: "ه1067: ت) خليفة حاجي وقال -  الحديث فن أخذ بارعا، محد 

ث وصار وغيره، الدين ناصر ابن عن  حديثية تصانيف وله دمشق، محد 

 .(25)"والخير الدين مع

 ومما سبق تبرز إشادة العلماء بكثرة مؤلفاته وتنوعها وإتقانها، ومنها: 

 إذا به وجهره بالتسميع املأموم إتيان حكم في املستفيد، املبتدي إفادة -

 الدكتور: بتحقيق ، على املذهب الشافعي. مطبوعبالتحميد وإسراره بلغ،

: الطبعة بيروت، اإلسالمية، البشائر دار الكمالي، محمد بن الرؤوف عبد

 .م2001 -هـ1422 األولى،

. مطبوع بتحقيق: أبي عبدهللا (26)والسنة الكتاب على باملحافظة المر  -

الثراث النبوي بمركز التراث النبوي للدراسات  حسين عكاشة، مجلة

 م.2019والتدريب، املجلد الثاني، العدد الرابع، 

 .(27)والنسيان الفقر  يورث فيما اإلخوان تحذير  -

مطبوع ضمن مجموع فيه أربعة  بالعقيق. التختم في الرشيق التعليق -

الطبعة: األولى  ،دار التوحيد ،د. جمال عزون أجزاء حديثية بتحقيق:

 .م2008 -ه1429

 .(28)املوطأ رواة بترتيب املبطأ تقريب -

اية أبي إسحاق ثالثيات -  .(29)في الحديث حجر ابن عن رو

مطبوع بتحقيق: د. جابر الخصال املكفرة للذنوب املتقدمة واملتأخرة.  -

بن زيد، ود. حسن بظاظو، مجلة الجامعة اإلسالمية بغزة للدراسات 

 م.2009، عام 1العدد اإلسالمية، املجلد السابع عشر، 

 .(30)رسالة في الشفاعة -

 عنه هللا رض ي املطلب عبد بن العباس ذرية من أن يدعي فيمن رسالة -

 مطبوع ضمن مجموع فيه أربعة أجزاء حديثية بتحقيق: الخلف. حمزة

 .م2008 -ه1429الطبعة: األولى  ،دار التوحيد ،د. جمال عزون

 .(31)بكورها( في لمتي بارك جزء لطيف في حديث: )اللهم -

                                                 
 (.451الكواكب النريات، البن الكيال )ص:  (24)
 (.49 /1قات الفحول، حلاجي خليفة )سلم الوصول إىل طب (25)
 (.1/23انظر: هدية العارفني، للبغدادي ) (26)
 (.1/23)لبغدادي لهدية العارفني، و  ؛(49 /1انظر: سلم الوصول، حلاجي خليفة ) (27)
 (.1/312أشار إليه الناجي يف كتابه: عجالة اإلمالء، للناجي ) (28)
 (.106 /1) كحالةلمعجم املؤلفني، و  ؛(81 /1) اجي خليفةحلكشف الظنون، انظر:   (29)
 انظر: املراجع السابقة. (30)
 (.4/617أشار إليه الناجي يف كتابه: عجالة اإلمالء، للناجي ) (31)
 (.1/250أشار إليه الناجي يف كتابه: عجالة اإلمالء، للناجي ) (32)
 (.1/23)هدية العارفني، للبغدادي انظر:  (33)
 (.1/155: عجالة اإلمالء، للناجي )أشار إليه الناجي يف كتابه (34)
 (.1/314أشار إليه الناجي يف كتابه: عجالة اإلمالء، للناجي ) (35)
 (.1/23وهدية العارفني، للبغدادي ) ؛(2/1355)كشف الظنون، حلاجي خليفة انظر:   (36)
خ"، وهدية (، ومساه: "كفاية املصيخ وهو املسمع يف البطي2/1501انظر: كشف الظنون، حلاجي خليفة ) (37)

 (.1/23العارفني، للبغدادي )

 .(32)جواب حافل في إلياس عليه السالم -

 .(33)املصلي على القارئ  تشويش للفظ املجلي الجواب -

، وهذا هو موضع بحثنا، جمعه يمكن هل واملنسوخ، الناسخ عن جواب -

 وسنفرده بالدراسة في املبحث القادم إن شاء هللا تعالى.

 .(34)حاشية على الذكار للنووي -

 نظام: بتحقيق . مطبوعلحية الجنة في لحد هل لسائل البغية حصول  -

 األولى: الطبعة بيروت، اإلسالمية، البشائر دار يعقوبي، صالح محمد

 ه.1425

 .(35)حواش ي على شرح مسلم للنووي -

 من املنذري  للحافظ وقع ما على التذنيب من املتيسرة اإلمالء عجالة -

: ودراسة مطبوع بتحقيق ،«والترهيب الترغيب» كتابه في وغيره الوهم

 علي بن هللا عبد بن محمد الدكتور الريس، حماد بن إبراهيم الدكتور

اص،  األولى،: الطبعة الرياض، والتوزيع، للنشر املعارف مكتبة القن 

 م.1999 -ه1420

  الوارد الحديث في املرجان قالئد -
 
 .(36)الباذنجان في كذبا

 .(37)البطيخ في املصيخ املسمع كفاية -

 .(38)والوفاه املحمدي املولد إلى الرمز  في العفاه الراغبين كنز  -

 .(39)مصنف في مؤذني النبي صلى هللا عليه وسلم -

 .(40)التلقين سنة فعل على املعين -

هذه هي أبرز مؤلفاته التي وقفت عليها، منها املطبوع واملخطوط، ُتظهر 

اهتمامه بالتصنيف والتأليف في العلوم عامة، وفي علم الحديث خاصة؛ مما 

 .(41)العلماء له باملحدث وتوافرهم على ذلكيؤكد وصف 

*** 

 املبحث الثاني: التعريف باملخطوط:

 املطلب الول: تحقيق اسم املخطوط وتوثيق نسبته للمؤلف:

 أوال: تحقيق اسم املخطوط:

 الدين برهان العالمة جاء في الورقة األولى من املخطوط ما نصه: "سئل

اجي اسخ عن -هللا رحمه- الن   وما واحد؟ مصنف في جمعه يمكن هل واملنسوخ الن 

وأشار إليه  ؛(93 /1ومعجم املؤلفني، لكحالة ) ؛(2/1517انظر: كشف الظنون، حلاجي خليفة ) (38)
 (.1/166السخاوي يف الضوء الالمع )

 (.2/631أشار إليه الناجي يف كتابه: عجالة اإلمالء، للناجي ) (39)
ومعجم املؤلفني،  ؛(1/23وهدية العارفني، للبغدادي ) ؛(2/1745انظر: كشف الظنون، حلاجي خليفة ) (40)

 (.1/106لكحالة )
الدكتور حممد بن عبد هللا بن علي و استفدت يف كثري منها من حتقيق: الدكتور إبراهيم بن محاد الريس،  (41)

ت الكتب حسب ما ظهر يل، وإغفال ملا دخل يف القن اص لكتاب "عجالة اإلمالء"، مع تعديل يف بعض مسميا
مؤلفاته مما ليس منها، ككتاب: "شرح القواعد املنظومة لشهاب الدين أمحد بن اهلائم"، فإنه لُُبهان الدين إبراهيم 

 /1بن حممد بن خليل بن أيب بكر احلََليب القباقيب، انظر: سلم الوصول إىل طبقات الفحول، حلاجي خليفة، )
52.) 
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كما –، وهذه النسخة من املخطوط فريدة جاءت ضمن مجموع (42)حكمه؟"

؛ فإنه ليس له صفحة عنوان، ولذا -سنبينه في املطلب الثاني من هذا املبحث

اعتمد من سماه بـ)جواب الناجي عن الناسخ واملنسوخ هل يمكن جمعه( على 

 ت تسميته بذلك.فحوى هذا السؤال، فكان

 ه( على هذا االسم، قال في ترجمة الناجي: "له1396وقد نص الزركلي )ت: 

. (43)التيمورية" في( خ - جمعه يمكن هل واملنسوخ، الناسخ عن الناجي جواب... )

 . (44)وتبعه من ترجم له

واقتصر فهرس املكتبة التيمورية )مستودع أصل هذا املخطوط( على 

، وتبعه بعض من جمع (45)عن الناسخ واملنسوخ( تسميته بـ)جواب الناجي

 .(46)املؤلفات في الناسخ واملنسوخ

وحيث إن مؤلفه لم ينص على تسميته، وإنما كان جوابا لسؤال؛ فإن 

األنسب االقتصار على تسمية املكتبة التيمورية؛ ألنه دال على مضمونه، 

 وأخصر في عنوانه؛ جريا على العادة، وهللا أعلم.

 يق نسبته للمؤلف:ثانيا: توث

لم تذكر املصادر التي ترجمت للناجي أن له مؤلفا في الناسخ واملنسوخ، سوى 

 هل واملنسوخ، الناسخ عن الناجي جواب)األعالم للزركلي فقد نص على أن له 

، كما سبق، وقد استند على فهرس الخزانة التيمورية، وقد جاء (جمعه يمكن

واملنسوخ، وهو جواب للعالمة برهان الدين فيه: "جواب الناجي عن الناسخ 

عن الناسخ واملنسوخ هل يمكن جمعه في مصنف  900الناجي املتوفى سنة 

 10واحد؟ وما حكمه؟ )ضمن مجموعة في املجاميع ص 
َّ
( ]مجاميع 1316، ُخط

207"](47). 

ونسبة فهرس التيمورية هذا املخطوط للناجي بناء على التنصيص في أوله؛ 

اجي الدين برهان العالمة النسبة بالنص فقال: "سئل حيث أثبت هذه  رحمه الن 

اسخ عن هللا حكمه؟  وما واحد؟ مصنف في جمعه يمكن هل واملنسوخ الن 

، فنص على أن هذا املخطوط لبرهان الدين الناجي، وأن (48)":نصه بما فأجاب

 هذا نص جوابه.

ة فيه، وقد ومما يؤكد نسبة هذا املخطوط للناجي؛ ظهور الصنعة الحديثي

اشتهر الناجي محدثا، وتوافرت تراجم العلماء على وصفه بذلك كما سبق في ثناء 

 العلماء عليه.

وأيضا مما يؤكد صحة هذه النسبة؛ استعمال الجوابات في تآليفه؛ فقد 

 وصلت إلينا عناوين ثالثة أجوبة من أجوبته، كما سبق في معرض ذكر مؤلفاته.

 خطوط للناجي نسبة مؤكدة، وهللا تعالى أعلم. ولذلك كله فإنه نسبة هذا امل

 املطلب الثاني: وصف املخطوط:

اعتمدت في هذا التحقيق على نسخة فريدة ال أعلم لها ثانية حسب علمي 

 مع بذل الوسع في البحث.

                                                 
 .مقدمة النص احملقق يف القسم الثاين من هذا البحثنظر: ا (42)
 (.1/65األعالم، للزركلي ) (43)
ناجي لل ،ومقدمة حتقيق: عجالة اإلمالء ؛(1/73لناجي )، لانظر: مقدمة حتقيق: إفادة املبتدي املستفيد (44)

 (.10)ص
 (.1/191انظر: فهرس اخلزانة التيمورية، تيمور ابشا ) (45)
بن اجلوزي الوانسخ القرآن ومنسوخه،  ؛(71ُعبيد، القاسم بن سال م )ص  يبأل ،خ واملنسوخانظر: الناس (46)
(1/ 36.) 

وهذا النسخة محفوظة في املكتبة التيمورية )املحفوظة بدار الكتب 

، 207جاميع املخطوطة، املجموع رقم املصرية بالقاهرة(، ضمن مجموعة من امل

 1316. وقد كتب عليه أنه نسخ في عام 22وحتى الصفحة رقم  10الصفحة رقم 

 للهجرة.

سطرا،  17وتقع هذه النسخة في ثالث عشرة صفحة، وكل صفحة فيها 

 كلمة. 12و 9وتتراوح الكلمات في السطر الواحد بين 

ب بمداد  تِّ
ُ
أسود ما عدا بعض املواضع وأما خطها فهو خط رقعة حسن، ك

 كتب بمداد أحمر، مثل بدء الجواب على السؤال، وختام املخطوط.

كذلك كتب اإلمالء قبل ختم املخطوطة باللون األخضر، مع وجود طمس في 

بعض كلماته، وربما كان لضعف جودة املداد، حيث ال يوجد طمس إال في هذا 

 اللون في جميع املخطوط، بفضل هللا تعالى.

ك فإنه يوجد شطب لبعض الكلمات، ما يفيد دقة في النقل عن كذل

 املخطوط األصل، وسنبينه في موضعه إن شاء هللا تعالى.

وغالب كلمات هذه املخطوطة غير مشكولة، إال في بعض املواضع التي تحتاج 

 لضبط.

وهذه النسخة وإن كانت فريدة إال أنها واضحة مكتملة، ما يجعلها كافية في 

 إذن هللا تعالى.التحقيق ب

  
 صورة للصفحة األخيرة من املخطوط صورة للصفحة األولى من املخطوط

 املطلب الثالث: منهج املؤلف ومصادره: 

 أوال: منهج املؤلف في املخطوط:

هذا املخطوط في األصل جواب عن سؤال ورد لبرهان الدين الناجي، حيث 

اجي الدين برهان العالمة جاء في مقدمته: "سئل اسخ عن هللا رحمه الن   الن 

، (49)نصه:" بما حكمه؟ فأجاب وما واحد؟ مصنف في جمعه يمكن هل واملنسوخ

 فهي جواب على سؤال، وهذا أحد أسباب التأليف عند العلماء.

وقد تمثل جوابه في بيان أنواع النسخ الثالثة، وأمثلتها، وذكر بعض األحكام 

 بها.املتعلقة بالقرآن املنسوخ وما يرتبط 

سواء بقي حكمه -ثم ساق جملة من األحاديث بسندها فيما نسخت تالوته 

سخ
ُ
، مع ذكر ألفاظها، ثم أورد نقوال للعلماء تفسر سبب هذا االختالف، -أو ن

 وأن القرآن املنسوخ تجوز روايته باملعنى.

 (.1/191فهرس اخلزانة التيمورية، تيمور ابشا، ) (47)
 .البحث هذا من الثاين القسم يف احملقق النص مقدمةانظر:  (48)
 .البحث هذا من الثاين القسم يف احملقق النص مقدمةانظر:  (49)
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ما يبين به معنى الحديث، سواء من قوله،  -أحيانا-وبتتبع منهجه فإنه يورد 

معنى هذا أن النسخ بخمس بعد أن أورد حديث نسخ العشر رضعات: " كما قال

ا ، أو أن يكون هذا البيان من منقوله، كما قال: (50)"رضعات تأخر إنزاله جد 

 إليه رفع تعالى هللا أن عائشة املؤمنين أم قول  من هذا فمعنى: "األنباري  ابن "قال

 .(51)عندنا" ما على يزيد ما األحزاب سورة من

ب بما يدفع اإليهام، كما قال: "وهذاوربما ع  املصاحف نسخ قبل كان قَّ

 .(52)العمل" عليها املستقر العثمانية

بالرغم من ضعف بعضها كما سيتبين –وال يحكم على األحاديث التي يوردها 

، وأشار في موضع واحد إلى ما يفيد الصحة، حيث قال بعد أن أورد -إن شاء هللا

 .(53)"ورجاله ثقات"حديث بريدة رض ي هللا عنه: 

كما يظهر من خاتمة هذا املخطوط أنه كان إمالًء أماله البرهان الناجي، ولم 

يكتبه كتابة، حيث قال: "وهذا ما حضرت ... إمالؤه في هذا املعنى على هذا 

 .(54)السؤال"

ويوجد في بعض املواضع تعديل وشطب مما يشير إلى دقة الناسخ وتحريه 

 ي مواضعه إن شاء هللا تعالى.لصحة الكتابة، وسنبينه ف

 ثانيا: مصادر املؤلف في املخطوط:

اعتمد الناجي على مصادر متعددة، نص عليها بالنقل عن أصحابها، وهي في 

أغلبها مصادر حديثية، وبعضها تفسيرية، وهي على النحو اآلتي مرتبة على وفاة 

 أصحابها:

 املدني األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن إلمام دار الهجرة مالك املوطأ، -

 .(ه179: املتوفى)

وزوائده لعبدهللا  (ه241: املتوفى) الشيباني حنبل بن أحمد لإلمام املسند -

 ه(.290بن اإلمام أحمد )املتوفى: 

البخاري  إسماعيل بن محمد عبدهللا ألبي املختصر، الصحيح الجامع -

 .(ه256: املتوفى)

 القشيري  الحجاج بنمسلم  الحسين ألبي املختصر، الصحيح املسند -

 .(ه261: املتوفى) النيسابوري

 (.ه273: املتوفى) القزويني يزيد بن محمد هللا عبد ألبي ماجة، ابن سنن -

 بن شداد بن بشير بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود، أبي سنن -

ْستاني األزدي عمرو جِّ  .(ه275: املتوفى) الس ِّ

: املتوفى) الضحاك بن موس ى بن َسْورة بن عيس ى بن محمد الترمذي، سنن -

 .(ه279

 بن عمرو بن أحمد بكر ألبي الزخار، البحر باسم املنشور البزار مسند -

 .(ه292: املتوفى) العتكي البزار خالد بن الخالق عبد

النسائي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي  السنن الكبرى، ألبي -

 .(هـ303: املتوفى)

                                                 
 .البحث هذا من الثاين القسم يف احملقق النصانظر:  (50)
 .البحث هذا من الثاين القسم يف احملقق النصانظر:  (51)
 .البحث هذا من الثاين القسم يف احملقق النصانظر:  (52)
 .البحث هذا من الثاين القسم يف احملقق النصانظر:  (53)

 بن عيس ى بن يحيى بن املُثنى بن علي بن أحمد يعلى ألبي يعلى، أبي مسند -

 .(ه307: املتوفى) املوصلي التميمي هالل

 محمد بن جعفر بن محمد بكر بالقناعة )مفقود(، ألبي الحرص قمع -

 ه(.327 الخرائطي )املتوفى:

 َمْعبَد  بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد حبان، ابن صحيح -

 .(ه354: املتوفى) الُبستي الدارمي، حاتم، أبو التميمي،

 اللخمي مطير بن أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم ألبي الكبير، املعجم -

 .(ه360: املتوفى) الشامي الطبراني

 بن محمد بن هللا عبد بن محمد عبدهللا ألبي الصحيحين، على املستدرك -

عيم بن حمدويه
ُ
 .(هـ405: املتوفى) الحاكم ن

  األربعون  -
ً
 به وينتبه املوفقون  ويستعمله املتقون  إليه ينتهي فيما حديثا

 الفضل الثقفي بن ألبي عبدهللا القاسم العاقلون، ويالزمه الغافلون 

 .(ه489: املتوفى) األصبهاني

 مسعود البغوي  بن الحسين محمد ألبي القرآن، تفسير في التنزيل معالم -

 .(ه510: املتوفى)

 علي بن الفضل بن محمد بن إسماعيل ألبي القاسم والترهيب، الترغيب -

 .(ه535: املتوفى) التيمي األصبهاني الطليحي القرش ي

 عبد القاسم ألبي هشام، البن النبوية السيرة شرح في األنف الروض -

 .(ه581: املتوفى) أحمد السهيلي بن هللا عبد بن الرحمن

 فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد هللا عبد ألبي القرآن، ألحكام الجامع -

 .(ه671: املتوفى) الخزرجي القرطبي األنصاري 

وقد نص على نقل ألبي بكر ابن األنباري، وهذا النقل من كتابه املصاحف 

املفقود، ولكن بتتبع ما بعده تبين أنه نقله عن تفسير القرطبي، فقد نقل كالما 

للقرطبي بعد قول ابن األنباري، وقد نقله القرطبي بنصه، ما يدل أن مصدره 

 سير القرطبي وليس كتاب املصاحف البن األنباري.هنا إنما هو تف

عليها، وهي في أغلبها حديثية، ما يدل على عنايته  نص التي املصادر هي هذه

 الكبيرة بالحديث، وهذا وجه ثناء العلماء عليه كما سبق.

*** 

 القسم الثاني: التحقيق

 وفيه النص الكامل املحقق، جاء فيه:

اسخ عن النّ  -رحمه هللا-اجي الدين النّ سئل العالمة برهان  أ[/1]"

 واملنسوخ هل يمكن جمعه في مصنف واحد؟ وما حكمه؟

 فأجاب بما نصه:

الحمد هلل الذي يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وصلواته وسالمه 

 على نبيه وصفيه سيدنا محمد وعلى جميع اآلل واألصحاب، وبعد: 

 .البحث هذا من الثاين القسم يف احملقق النصانظر:  (54)
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: ما نسخ حكمه وتالوته، حدهاأ، (55)فالنسخ في القرآن ثالثة أنواع
ما نسخت تالوته دون حكمه، كخمس  :والثاني .كعشر رضعات

: ما نسخ والثالث. رضعات، وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما
حكمه وبقيت تالوته، وهذا هو األكثر، ومنه قوله 

        تعالى:

 [240] ابلقرة     

، وهذه اآلية منسوخة بما قبلها في النظم، 

 [234] ابلقرة            وهي:

، ونظيرها في 

 [52] األحزاب          األحزاب:

منسوخة باآلية التي قبلها في النظم،  ،

 .إلى آخرها [50] األحزاب        وهي:

 وهذه قطعة صالحة مما ورد في األحاديث أنه كان 
ُ
سخت من القرآن ثم ن

، وتجوز (56)تالوته، وال شك في احترامه وتعظيمه، لكن تبطل الصالة إذا قرئ فيها

ه وحمله على الحدث/ ] ،قراءته على غير طهر ب[ وكذلك التوراة /1ومس 

 .(57)واإلنجيل والزبور

 (60)في زوائده على مسند أبيه (59)وعبدهللا بن اإلمام أحمد (58)روى النسائي  

ِّ  " قال: قال أبي  بن كعب: (61)من طريق زر بن حبيش
ن تقرأ سورة األحزاب أو كأي 

                                                 
الناسخ واملنسوخ (، و 1/20) ، املقريالناسخ واملنسوخوعلى هذا التقسيم عامة املفسرين واألصوليني، انظر:  (55)

الناسخ واملنسوخ يف ، و (150ص)، للمجاشعي النكت يف القرآن الكرمي، و (1/9)، البن حزم، يف القرآن الكرمي
، اإلتقان يف علوم القرآن، و (2/35) لزركشيل ،القرآن الُبهان يف علومو  (،2/5، البن العريب )القرآن الكرمي

، وأنكر بعضهم النوع الثاين )ما نسخت تالوته دون حكمه(، انظر: النسخ يف القرآن الكرمي، (3/70السيوطي )
 (.1/284ملصطفى زيد )

 .(496: ص) تيمية البن العمدة، ، وشرح(187 /2) للقرايف الذخرية،انظر:  (56)
 /2) للقرايف الذخرية،، وانظر: (70 /2)املهذب  شرح اجملموعور كما قرره النووي يف وهو قول اجلمه (57)
 ،رد احملتار، خالفا لبعض احلنفية، انظر: .(225 /1) للمرداوي اخلالف، من الراجح معرفة يف ، واإلنصاف(187

 .(173 /1) عابدين البن
 (.408 /6، )7112أخرجه النسائي، يف السنن الكُبى، ابب نسخ اجللد عن الثيب برقم  (58)
، ه290، وتويف سنة ه213هو: عبدهللا بن أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، اإلمام الثقة، ولد سنة  (59)

 (.1/477بن حجر )الوتقريب التهذيب،  (؛13/516)لذهيب لانظر: سري أعالم النبالء، 
، 21207عبدهللا بن اإلمام أمحد يف زوائده على املسند لإلمام أمحد يف مسند أيب بن كعب برقم  أخرجه (60)
(35/ 134.) 
هو: زر بن حبيش بن حباشة األسدي، اإلمام التابعي القدوة، مقرئ الكوفة، حد ث عن عمر بن اخلطاب  (61)

وتقريب  ؛(167 /4الء، للذهيب )، انظر: سري أعالم النبه أو بعدها81وأيب بن كعب وغريهم، تويف سنة 
 (.1/311التهذيب، البن حجر، )

، وحس ن إسناده ابن كثري يف (: "ضعيف"2/324) تقريب التهذيبيزيد بن أيب زايد الكويف، قال يف  هفي (62)
 (.375 /6)تفسريه 

 (.450 /2، )3554يف ابب تفسري سورة األحزاب برقم  ،لحاكملانظر: املستدرك على الصحيحني،  (63)
، 4429انظر: صحيح ابن حبان، يف ابب ذكر األمر ابلرجم للمحصنني إذا زنيا قصد التنكيل هبما برقم  (64)
(10/ 274.) 
 (.133 /35، )21206انظر: املسند، لإلمام أمحد، يف مسند أيب بن كعب برقم  (65)
(: "صدوق له أوهام"، وقال 1/456) تقريب التهذيبدلة، قال يف مداره على عاصم بن هبضعيف،  (66)

تقع له  -وإن كان صدوقا-: "وعاصم بن هبدلة (134 /35)إلمام أمحد مسند اشعيب األرنؤوط يف حتقيقه على 
، وقال أوهام بسبب سوء حفظه، وهذا احلديث يعد يف أوهامه، مث إن يف هذا املنت نكارة، وهي قوله: "لقد قرأهتا"

 أن العلم أهل عند األول اخلُب وحممل السند، ضعيف اخلُبين : "وكال(246 /21)ابن عاشور يف التحرير والتنوير 
 نسخت ما ومنه وحكمه تالوته نسخت ما فمنه. نسخ ما منها ينسخ أن قبل األحزاب سورة عن حدث أبيا

 كان  القرآن من كثريا  شيئا أن إال هو فما إليه؛ نسب ما أيب عن صح إن: أقول وأان. الرجم آية مثل خاصة تالوته
 طريقة على يكونوا مل هللا رسول أصحاب فإن...  القرآن من أخرى سور من وهو األحزاب بسورة يلحقه أيب

 أمجع وقد كيف  لفظه، املنسوخ ضبط يف وال...  سوره وتقسيم سور عدة يف وال القرآن، آي ترتيب يف واحدة

 ِّ
، أي ان تعدها؟ قال: قلت: ثالثكأي  ا  :وسبعين آية، قال: قطِّ حسبك، لقد رأيته

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ) :ها لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيهاوإن  

 .(62)("حكيم البتة نكاال من هللا وهللا عزيز

، ورواه (64)هو وابن حبان (63)وكذا رواه أبو عبدهللا الحاكم وصحح إسناده

سورة األحزاب؟  تقرؤون كم "عنه أنه قال له:  (65)ابن اإلمام أحمد أيضا مختصرا

قال: بعضا وسبعين آية، قال: لقد قرأتها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثل 

ذكره  ، فرفع أكثرها تالوة وحكما.(66)"ية الرجم قبلالبقرة أو أكثر منها، وإن فيها آ

 .(67)البغوي في تفسيره

ثنا أبو عبيد  ،(69)حدثنا أحمد بن الهيثم بن خالد" :(68)وقال ابن األنباري 

عن أبي  ،(72)عن ابن لهيعة ،(71)بن أبي مريماثنا  ،(70)القاسم بن سالم

كانت سورة األحزاب )عن عائشة رض ي هللا عنها قالت:  ،(74)عن عروة ،(73)األسود

تي آية، فلما كتب املصحف ئتعدل على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما

 ".(75)(إال على ما هي عليه اآلن منها لم نقدر

م املؤمنين عائشة أن هللا أأ[ قول /2فمعنى هذا من /]"ثم قال ابن األنباري: 

، قال القرطبي في (76)"تعالى رفع إليه من سورة األحزاب ما يزيد على ما عندنا

 ."وهذا وجه من وجوه النسخ": (77)تفسيره

في سورة براءة ما تقرؤونه )وفي حديث حذيفة رض ي هللا عنه، أنه قال: 

 .(78)(ربعها

 القرآن أن على -شذوا الذين إال- وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب وكافة األربعة واخللفاء القرآن حفاظ
 .بعض" من بعضه قريب عدد على القرآن آايت عدد يف وأمجعوا املصحف، يف الذي هو

 (.134 /1انظر: تفسري البغوي، ) (67)
هو أبو بكر حممد بن القاسم األنباري، اإلمام احلافظ املقرئ النحوي، صنف يف علوم القرآن واللغة والغريب،  (68)

 (.15/274وسري أعالم النبالء، للذهيب ) ؛(4/341) بن خلكاناله، انظر: وفيات األعيان، 328تويف سنة 
ه، انظر: اتريخ اإلسالم، 280يف سنة هو أبو جعفر أمحد بن اهليثم بن خالد البزار التسرتي، ثقة، تو  (69)
 (.504 /6لذهيب )ل
م البغدادي، إمام حجة ثقة، تويف سنة  (70) ه، انظر: سري أعالم 224هو اإلمام أبو عبيد القاسم بن سال 

 (.2/19وتقريب التهذيب، البن حجر ) ؛(10/490النبالء، للذهيب )
املعروف اببن أيب مرمي، اإلمام الثقة الثبت الفقيه،  هو أبو حممد سعيد بن احلكم بن حممد بن سامل اجلمحي (71)

 (.1/350)وتقريب التهذيب، البن حجر  ؛(10/327سري أعالم النبالء، للذهيب ) ه، انظر:224تويف سنة 
هو أبو عبدالرمحن عبدهللا بن هليعة املصري، احرتقت كتبه فاختلط بعدها، وكان حيىي القطان ال يراه شيئا،  (72)

وتقريب التهذيب،  ؛(8/11ه، انظر: سري أعالم النبالء، للذهيب )174تقان، وروى املناكري، تويف سنة هتاون يف اإل
 (.1/526البن حجر )

هو أبو األسود حممد بن عبدالرمحن بن نوفل بن األسود بن نوفل بن خويلد األسدي، يتيم عروة بن الزبري،  (73)
وتقريب التهذيب، البن حجر  ؛(6/150ه على الصحيح، انظر: سري أعالم النبالء، للذهيب )37ثقة، تويف سنة 

(2/105.) 
ه على الصحيح، انظر: 94اتبعي فقيه ثقة، تويف سنة هو أبو عبدالرمحن عروة بن الزبري بن العوام األسدي،  (74)

 (.1/671وتقريب التهذيب، البن حجر ) ؛(4/421سري أعالم النبالء، للذهيب )
وأبو عبيد القاسم بن سالم يف  ؛(113 /14) أخرجه ابن األنباري كما نقله القرطيب يف تفسريهضعيف،  (75)

 هو ضعيف، كيف وقد انفرد به، وهللا تعاىل أعلم.(، كلهم عن ابن هليعة به. و 320)صفضائل القرآن، 
 فإن أتويال، وأقرب سندا أضعف فهو عائشة عن اخلُب : "وأما(246 /21)قال ابن عاشور يف التحرير والتنوير 

 أصحاب إمجاع بعد وليس األحزاب، سورة يف كان  القرآن من نسخ شيء عن حتدثت فقد -إخاله وال- عنها صح
 لطالب". مطلب عثمان مصحف على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

(، ولعل أصله يف كتاب )املصاحف( البن األنباري، وهو مفقود، وهللا 113 /14)نقله القرطيب يف تفسريه  (76)
 أعلم.

 .املرجع السابق (77)
 /2والطُباين يف املعجم األوسط ) ؛(6/135) 30094برقم  ،أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنفضعيف،  (78)

(، وقال: "هذا حديث صحيح اإلسناد 2/361، )3274يف كتاب التفسري برقم  ،واحلاكم يف املستدرك ؛(85
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لوال أن )وذكر البخاري تعليقا عن عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه أنه قال: 

 .(79)(يقول الناس زاد عمر في كتاب هللا لكتبت آية الرجم بيدي

أن عمر قال في خطبته التي خطبها  (82)وغيرهما (81)والبخاري  (80)وروى أحمد

يوم الجمعة على املنبر النبوي ملا قدم املدينة من آخر حجة حجها عقب ذي 

إن هللا بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية )الحجة: 

هللا صلى هللا عليه وسلم الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول 

ورجمنا بعده، فأخش ى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: وهللا ما نجد آية 

 .(الرجم في كتاب هللا، فيضلوا بترك فضيلة أنزلها هللا

 .(83)(بترك فريضة من فرائض هللا)وعند ابن ماجة: 

وإن الرجم في كتاب هللا حق على من زنى إذا أحصن من )سياق البخاري: 

 .(ل أو االعترافبَ البينة أو كان الَح  قامتإذا  ،الرجال أو النساء

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما  :قرأتها (84)ب[/2وقد /]): ةزاد ابن ماج

 .(البتة

وأيم هللا لوال أن يقول الناس زاد عمر في كتاب هللا ): (85)وزاد بدل هذا

 .(لكتبتها

 .(86): لفظ الرجم فقطةوروى مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماج

ثم إنا كنا نقرأ فيما كنا نقرأ من كتاب هللا: أن ال ): (87)زاد البخاري وأحمد

فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو أن كفرا بكم أن  ،ترغبوا عن آبائكم

 بطوله. (88). الحديث في بيعة أبي بكر وسقيفة بني ساعدة(ترغبوا عن آبائكم

عن عمر رض ي هللا  ،(90)من طريق ابن املسيب (89)وفي رواية أخرى للترمذي

رجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت، ولوال )عنه قال: 

                                                 
(: 1/498بن سلمة املرادي، وهو ضعيف، قال ابن حجر يف تقريب التهذيب )ا، ومداره على عبدهللا ومل خيرجاه"

(: "ال يتابع يف حديثه"، وقد تفرد به، وهللا تعاىل 5/99) التاريخ الكبري"صدوق تغري حفظه"، وقال البخاري يف 
 أعلم.

 (.6/2622ذكره البخاري يف ابب الشهادة تكون عند احلاكم يف واليته القضاء أو قبل ذلك اخلصم، ) (79)
 (.378 /1، )276يف مسند عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه برقم  أخرجه أمحد (80)
 (.6/2503، )6442بلى من الزان إذا أحصنت، برقم ابب رجم احل يف البخاري أخرجه (81)
، 4418وأبو داود يف ابب الرجم برقم  ؛(5/116، )4436برقم  كتاب احلدود والدايتأخرجه مسلم يف   (82)
والنسائي يف ابب تثبيت الرجم  ؛(4/38، )1432والرتمذي يف ابب ما جاء يف حتقيق الرجم برقم  ؛(4/144)

 (. 6/411، )7119برقم 
 (.2/853، )2553يف ابب الرجم برقم أخرجه ابن ماجة  (83)
 يف األصل: بتكرار لفظة )وقد(، ولعله وقع سهوا، سيما وأنه يف بدء صفحة جديدة، وهللا أعلم. (84)
، ابب الرجم برقم سنن أيب داودكذا يف األصل، بدون ذكر صاحب الزايدة، وهي عند أيب داود، انظر:   (85)

4418( ،4/144.) 
املقصود بقوله: )لفظ الرجم فقط(، أي: بدون الزايدة اليت ستأيت رجيه قريبا يف الصفحة السابقة، و سبق خت (86)

 .بعدها
سبق ختريج رواية البخاري يف الصفحة السابقة، وأخرجه أمحد يف مسند عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه،  (87)

 (.1/414، )331برقم 
ر جيتمعون فيه، وساعدة هو: ابن كعب بن اخلزرج، انظر: سقيفة بين ساعدة: موضع له سقف كان األنصا (88)

 (.3/228، للحموي )معجم البلدان(؛ و 16/185، للعيين )عمدة القاري شرح صحيح البخاري
(، وصححه األلباين يف صحيح 4/38، )1431أخرجه الرتمذي يف ابب ما جاء يف حتقيق الرجم، برقم  (89)

 (.2/122سنن الرتمذي )
هو أبو حممد سعيد بن املسيب بن حزن املخزومي القرشي، أحد األئمة األثبات، من كتاب التابعني، أصح  (90)

وتقريب التهذيب، البن حجر  ؛(4/217ه، انظر: سري أعالم النبالء، للذهيب )94املراسيل مراسيله، تويف سنة 
(1/364.) 
 (.2/824، )10رواه مالك يف املوطأ، يف ابب ما جاء يف الرجم برقم  (91)

في املصحف، فإني قد  -يعني: حكم الرجم–أني أكره أن أزيد في كتاب هللا لكتبته 

 .(خشيت أن يجيء أقوام فال يجدونه في كتاب هللا فيكفرون به

أنه سمع ابن املسيب  (92)عن يحيى بن سعيد (91)في املوطأ روى اإلمام مالك

م كومة من بطحاء وطرح  ،(93)عمر من منى أناخ باألبطح صدرملا  :يقول  ثم كو 

اللهم كبرْت سني وضعف )عليها رداءه، ثم استلقى ومد  يديه إلى السماء فقال: 

طنتشقولي وا تي فاقبضني إليك غير مضيع وال مفر  دينة في ، ثم قدم امل(رت رعي 

 يا أيها الناس قد ُس )عقب ذي الحجة فخطب الناس فقال: 
َّ
أ[ لكم /3ت /]ن

  ،السنن
ُ
وُتركتم على الواضحة، إال أن تضلوا بالناس  ،ضت لكم الفرائضرِّ وف

إياكم أن تهلكوا عن )، وصفق بإحدى يديه على األخرى، ثم قال: (يمينا وشماال

ين، فقد رجم رسول هللا صلى ال نجد في كتاب هللا :آية الرجم أن يقول قائل  حد 

زاد عمر في  :هللا عليه وسلم ورجمنا، فو الذي نفس ي بيده لوال أن يقول الناس

 .((94)[قرأنا]ا قد فإن   .الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة: كتاب هللا لكتبتها

فما انسلخ ذو الحجة حتى  :قال ابن املسيب :(95)قال يحيى" :قال اإلمام مالك

الثيب من  :يريد عمر بالشيخ والشيخة"، قال اإلمام مالك: "قتل عمر رحمه هللا

 .(96)"الرجال والثيبة من النساء

قال: أنا  ،(97)حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة" :وقال اإلمام أحمد

ض ي هللا ر  -يعني: ابن أبي طالب-عن علي   ،-(99)هو الشعبي-عن عامر  ،(98)ُمجالد

وقد كانت أنزلت  ،إن الرجم سنة من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم)عنه قال: 

  ،آية الرجم
ً
 .(100)(من القرآن باليمامة فهلك من كان يقرأها وآيا

 ،(102)عن أبي أمامة بن سهل بن ُحنيف (101)وروى الطبراني في معجمه الكبير

: ليه وسلم يقول سمعت رسول هللا صلى هللا ع :قالت (103)عن خالته العجماء

وروى (.ب[ بما قضيا من اللذة/3الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة /])

ه، 144هو أبو سعيد حيىي بن سعيد بن قيس األنصاري املدين، اإلمام التابعي، شيخ زمانه، تويف سنة  (92)
 (.2/303وتقريب التهذيب ) ؛(5/468انظر: سري أعالم النبالء، للذهيب )

انظر:  األبطح: موضع بني مكة وبني مىن، وهو إىل مىن أقرب، ويسمى احملصب، وهو خيف بين كنانة، (93)
 (.1/74، للحموي )معجم البلدان

يف الرجم برقم  كذا يف األصل، والصحيح: )فإان قد قرأانها(، انظر: املوطأ، لإلمام مالك، يف ابب ما جاء  (94)
10( ،2/824.) 

 .أعاله 2هو حيىي بن سعيد األنصاري، انظر احلاشية رقم  (95)
 (.2/824، )10يف الرجم برقم  انظر: املوطأ، لإلمام مالك، يف ابب ما جاء (96)
ه، انظر: سري 183( هو أبو سعيد حيىي بن زكراي بن أيب زائدة اهلمداين، اإلمام احلافظ احلجة، تويف سنة 97)

 (.2/302وتقريب التهذيب، البن حجر ) ؛(8/337أعالم النبالء، للذهيب )
وضعفه حيىي بن سعيد  يف آخر عمره، ( هو أبو عمرو جمالد بن سعيد اهلمداين، العامل احملدث، تغري حفظه98)

وتقريب التهذيب، البن حجر  ؛(6/285ه، انظر: سري أعالم النبالء، للذهيب )144تويف سنة  وأمحد وغريهم،
(2/159.) 
ه، انظر: سري أعالم النبالء، 104( هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعيب اهلمداين، اإلمام العامل، تويف سنة 99)

 (.1/461وتقريب التهذيب، البن حجر ) ؛(4/294للذهيب )
(، فيه جمالد 2/386، )1210ضعيف، أخرجه أمحد يف مسند علي بن أيب طالب رضي هللا عنه برقم ( 100)

 بن سعيد وهو ضعيف كما مرَّ قريبا.
(، فيه مروان بن عثمان، قال ابن 24/350، )867، برقم املعجم الكبريضعيف، أخرجه الطُباين يف ( 101)

 (: "ضعيف".2/171يب التهذيب )حجر يف تقر 
( هو أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف األنصاري األوسي، التابعي الفقيه احلجة، وقيل رأى النيب صلى 102)

وتقريب التهذيب، البن حجر  ؛(3/519ه، انظر: سري أعالم النبالء، للذهيب )100هللا عليه وسلم، تويف سنة 
(1/88.) 
حابية، خالة أيب أمامة بن سهل، وال يعرف هلا اسم، انظر: اإلصابة يف متييز العجماء األنصارية الص( هي 103)

 (.8/23بن حجر العسقالين )الالصحابة، 
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 عن ،(106)عن عبدهللا بن أبي بكر ،(105)قاسحإمن طريق ابن  (104)ماجةابن 

عنها  ،(109)عن أبيه ،(108)وعن عبدالرحمن بن القاسم .عن عائشة ،(107)عمرة

عشرا، ولقد كان في صحيفة تحت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير )قالت: 

سريري، فلما مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن 

 .(فأكلها

من  (114)وغيرهم (113)واألربعة (112)ومسلم (111)وأحمد (110)وروى اإلمام مالك

كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات ) :حديث عائشة أنها قالت

 ِّ
س معلومات، فتوفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثم نسخن بخم ،َن ْم يحر 

. معنى هذا أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله (وهن  فيما يقرأ من القرآن

ا  ،حتى إنه عليه الصالة والسالم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ،جد 

لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد  ؛ويجعلها قرآنا متلوا بكونه لم يبلغه النسخ

 ك رجعوا عنه، وأجمعوا على أن هذا ال يتلى.ذل

نزل في القرآن عشر ) :عن عائشة رض ي هللا عنها أنها قالت (115)وروى مسلم

 .(رضعات معلومات، ثم نزل أيضا خمس معلومات

عن البراء بن عازب رض ي هللا عنه أنه قال:  (117)وغيره (116)وفي صحيح مسلم

أ[ على الصلوات وصالة العصر(، فقرأناها ما /4)نزلت هذه اآلية )حافظوا  /]

 شاء هللا ثم نسخها هللا، فنزلت

 [238] ابلقرة        

                                                 
 /8) املعجم األوسط(، قال الطُباين يف 1/625، )1944أخرجه ابن ماجة يف ابب رضاع الكبري برقم ( 104)

 /3الكشاف )ن إسحاق"، قال الزخمشري يف : "مل يرو هذا احلديث عن عبدالرمحن بن القاسم إال حممد ب(12
 فمن الداجن فأكلتها عنها هللا رضى عائشة بيت يف صحيفة يف كانت  الزايدة تلك أن: حيكى ما : "وأم ا(518

 ظاهر اخلُب هذا ووضع: "(247 /21) التحرير والتنويروالروافض"، وقال ابن عاشور يف  املالحدة أتليفات
 بعده، أو وسلم عليه هللا صلى النيبء زمن هلكت يف قد الصحيفة هذه لكانت هذا صدق لو فإنه مكشوف،
"، وعن احلفاظ صدور من فيها ما يتلف مل الصحيفة هذه تلفت فلو كثريون،  القرآن وحفاظ متوافرون والصحابة

 بلغنا أمحد: هكذا: "قال (261 /11)اإلمام أمحد ما يفيد رد هذه الرواية، قال البيهقي يف معرفة السنن واآلاثر 
 معلوما وتالوهتا حكمها نسخ فكان...  هبا حكم تعلق دون الواقعة عن فأخُبت وقع، أمر وهذا احلديث، هذا
 ونعمته". هللا حبمد بني واضح وهذا صحيفتها، الداجن أكل ألجل ال يثبتوها مل ذلك فألجل الصحابة، عند
فعنعنة ابن اسحاق وتفرده به، مع نكارة املنت )فيكف أتكلها الداجن وهم عنها غافلون، وكيف حتفظ الصحف    

حتت السرير وال تكرم، على فرض ذلك فإن القرآن ثبت مكتواب وحمفوظا يف الصدور(، كل ذلك يفيد ضعف هذا 
 األثر، وهللا تعاىل أعلم.

ه، انظر: تقريب 150غازي، صدوق يدلس، تويف سنة هو حممد بن إسحاق بن يسار، صاحب امل (105)
 (.2/54التهذيب )

( هو أبو حممد عبدهللا بن أيب بكر بن حممد ابن عمرو بن حزم األنصاري، اإلمام احلافظ، تويف سنة 106)
 (.1/481وتقريب التهذيب، البن حجر ) ؛(5/315ه، انظر: سري أعالم النبالء، للذهيب )135

رمحن بن سعد بن زرارة األنصارية، الفقيهة املدنية تلميذة أم املؤمنني عائشة رضي هللا ( هي عمرة بنت عبدال107)
وتقريب التهذيب، البن حجر  ؛(4/507ه، انظر: سري أعالم النبالء، للذهيب )106عنها، توفيت سنة 

(2/652.) 
ه، 126لفقيه، تويف سنة ( هو أبو حممد عبدالرمحن بن القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق، اإلمام الثقة ا108)

 (.1/586وتقريب التهذيب، البن حجر ) ؛(6/5انظر: سري أعالم النبالء، للذهيب )
ه، انظر: سري 106( هو أبو حممد القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق، اإلمام القدوة احلافظ، تويف سنة 109)

 (.2/23وتقريب التهذيب، البن حجر ) ؛(5/53أعالم النبالء، للذهيب )
 (.2/608، )17أخرجه اإلمام مالك يف ابب جامع ما جاء يف الرضاعة، برقم  (110)
 حبثت هذه الرواية يف مسند أمحد فلم أجدها، ولعله وقع سهوا، وهللا أعلم. (111)
 (.4/167، )3587أخرجه مسلم يف كتاب النكاح، برقم  (112)
(؛ والرتمذي يف ابب 2/223) ،2062أخرجه أبو داود يف ابب هل حيرم ما دون مخس رضعات، برقم  (113)

(؛ والنسائي يف ابب القدر الذي حيرم من الرضاع، 3/448، )1150ما جاء ال حترم املصة وال املصتان، برقم 
 (.1/625، )1942(؛ وابن ماجة يف ابب ال حترم املصة وال املصتان، برقم 5/196، )5425برقم 

السنن (، والبيهقي يف 10/36، )4222رم، برقم وأخرجه ابن حبان يف ابب ذكر قدر الرضاع الذي حي (114)
 (.7/748، )15620، يف ابب من قال ال حيرم من الرضاع إال مخس رضعات، برقم الكُبى

 (.4/167، )3588أخرجه مسلم يف كتاب الرضاع، برقم  (115)

عن أبي  ،(120)من طريق داود بن أبي هند (119)وغيره (118)وروى مسلم

بعث أبو موس ى "عن أبيه قال:  ،-(122)الدؤليوهو -ابن أبي األسود  (121)حرب

 ،فدخل عليه ثالثمائة رجل قد قرؤوا القرآن ،األشعري إلى قراء أهل البصرة

فاتلوه وال يطولن عليكم األمد فتقسو  ،فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم

قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول 

لو كان البن آدم واديان من )براءة، فأنسيتها غير أني قد حفظت منها، والشدة ب

، وكنا نقرأ سورة كنا (مال البتغى واديا ثالثا وال يمأل جوف ابن آدم إال التراب

حات  ِّ
، فأنسيتها غير أني قد حفظت -يعني سورة الصف-نشبهها بإحدى املسب 

ن فتكتب شهادة عليكم في يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلو ) :منها

 (.أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة

قمع الحرص )في كتابه  (124)والخرائطي   (123)ورواه الطبراني في الكبير

اد بن سلمة (125)(بالقناعة  ،(127)عن علي بن زيد بن َجْدعان ،(126)من طريق حم 

ثم  ،نزلت سورة نحوا من براءة)عن أبي موس ى قال:  ،عن أبيه ،عن أبي حرب

د)فحفظت منها:  ،رفعت سيؤيد هذا الدين بقوم )، وعند الخرائطي: (إن هللا ليؤي 

ب[ ال خالق لهم، ولو أن البن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا، وال يمأل /4]/

 .(جوف ابن آدم إال التراب، ويتوب هللا على من تاب

عن  ،(131)جمن طريق ابن ُجَريْ  (130)وغيرهما (129)ومسلم (128)وروى البخاري 

عن ابن عباس رض ي هللا عنهما قال: سمعت رسول هللا  ،(132)عطاء بن أبي رباح

 (.2/112، )1373املرجع السابق، كتاب الصالة، برقم  (116)
، 3112(؛ واحلاكم يف املستدرك، كتاب التفسري برقم 30/613) ،18673أخرجه أمحد يف مسنده برقم  (117)
 (.3/279، )2187(؛ والبيهقي يف السنن الكُبى، ابب من قال: هي صالة العصر، برقم 2/281)
 (.3/100، )2383أخرجه مسلم يف كتاب الزكاة، برقم  (118)
، 2035، برقم َّجم جم جمُّٱمل ىل يل ، ابب مشكل قوله تعاىل: شرح مشكل اآلاثروأخرجه الطحاوي يف  (119)
(5/275.) 
هو أبو بكر داود بن أيب هند دينار بن عذافر اخلراساين، اإلمام احلافظ الثقة، كان َيِهُم يف آخر أمره، تويف  (120)

 (.1/283وتقريب التهذيب، البن حجر ) ؛(6/376ه، انظر: سري أعالم النبالء، للذهيب )140سنة 
ه، انظر: تقريب التهذيب، البن حجر 108الدؤيل البصري، ثقة، تويف سنة  هو أبو حرب بن أيب األسود (121)
(2/382.) 
ه، انظر: سري أعالم النبالء، 69هو أبو األسود ظامل بن عمرو الدؤيل، العامل الثقة، مفيت البصرة، تويف سنة  (122)

 (.2/356وتقريب التهذيب، البن حجر ) ؛(4/81للذهيب )
حبثته فلم أجده يف املعجم الكبري وال األوسط وال الصغري للطُباين، وإمنا وجدته يف فضائل القرآن، أليب  (123)

( بنفس اإلسناد، 323عبيد القاسم ابن سالم، يف ابب ما رفع من القرآن بعد نزوله ومل يُثبت يف املصاحف )ص 
 : "ضعيف".(1/694)ب وإسناده ضعيف، فيه علي بن زيد ابن جدعان، قال يف تقريب التهذي

ه، انظر: 327هو أبو بكر حممد بن جعفر بن حممد اخلرائطي، اإلمام العامل احلافظ املصنف، تويف سنة  (124)
 (.20/221لصفدي )لوالوايف ابلوفيات،  ؛(15/267انظر: سري أعالم النبالء، للذهيب )

 ن مؤلفات اخلرائطي املفقودة.ذكر هذا الكتاب من ترجم للخرائطي، وقد حبثته فلم أجده، ولعله م (125)
هو أبو سلمة محاد بن سلمة بن دينار البصري، اإلمام العامل القدوة الثقة، تغري حفظه يف آخره، تويف سنة  (126)

 (.1/138وتقريب التهذيب، البن حجر ) ؛(7/444ه، انظر: سري أعالم النبالء، للذهيب )167
ه، 131هو أبو احلسن علي بن زيد بن جدعان القرشي التميمي، ال حيتج به لسوء حفظه، تويف سنة  (127)

 (.1/694وتقريب التهذيب، البن حجر ) ؛(5/206انظر: سري أعالم النبالء، للذهيب )
 (.5/2364، )6073أخرجه البخاري يف ابب ما يتقى من فتنة املال، برقم  (128)
 (.3/100، )2382زكاة، برقم أخرجه مسلم يف كتاب ال (129)
 (.12/494، )9794برقم ، شعب اإلميانأخرجه البيهقي يف  (130)
هو أبو خالد عبدامللك بن عبدالعزيز بن جريج األموي، اإلمام العامل الثقة، شيخ احلرم، صاحب التصانيف،  (131)

 (.1/617بن حجر )وتقريب التهذيب، ال ؛(6/325ه، انظر: سري أعالم النبالء، للذهيب )150تويف سنة 
هو أبو حممد عطاء بن أيب رابح أسلم القرشي موالهم، التابعي الثقة، مفيت احلرم، كثري اإلرسال، تويف  (132)

 (.1/674وتقريب التهذيب، البن حجر ) ؛(5/78ه على املشهور، انظر: سري أعالم النبالء، للذهيب )114سنة 
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ْلُء واٍد ذهبا أحب  أن يكون له  ؛صلى هللا عليه وسلم يقول: )لو أن  البن آدم مِّ

ابن آدم إال التراب، ويتوب هللا  -وفي رواية مسلم: نفس–إليه مثله، وال يمأل عين 

: (134)قال البخاري .(133): فال أدري من القرآن أم العلى من تاب(، قال ابن عباس

اد بن سلمة، عن ثابت(135)وقال لنا أبو الوليد ، عن أنس، عن (136)، حدثنا حم 

 أبي  يعني: ابن كعب قال: )كنا ُنَرى هذا من القرآن حتى نزلت:

 .(137)[1سورة التكاثر: ]       

لو كان البن )من حديث ابن عباس في قصة قال فيها:  (138)وروى اإلمام أحمد

آدم واديان من ذهب البتغى الثالث، وال يمأل جوف ابن آدم إال التراب، ويتوب 

، قال: )، فقال عمر رض ي هللا عنه: (هللا على من تاب ما هذا؟ قال: أقرأنيها أبي 

ُمرَّ بنا إليه، فجاء إليه فقال: ما 
َ
أنيها رسول هللا قول هكذا؟ قال: هكذا أقر يف

وهذا كان  .(أ[ في املصحف؟ قال: نعم/5صلى هللا عليه وسلم، قال: أفأثبتها /]

 .(139)قبل نسخ املصاحف العثمانية املستقر عليها العمل

 
ً
ا وروى الخرائطي  عن ابن عباس أنه أقرأه أبي  معنى ذلك، وأن عمر سأل أبي 

 .(140)قال: )قد كنا نقرأها(

، عن جابر قال: )كنا نقرأ لو أن البن (142)بي الزبيرمن طريق أ (141)وروى أيضا

 واٍد ماال(، وذكره بمعناه.
ْ

أل  آدم مِّ

، عن زيد بن أرقم قال: )كنا نقرأ على عهد (143)ومن طريق حبيب بن يسار

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: لو كان البن آدم واديان من ذهب وفضة البتغى 

يهما آخر، وال يمأل جوف ابن آدم إال : )البتغى إل(145)، وعند غيره(144)الثالث(

                                                 
احلديث املذكور هل هو من القرآن املنسوخ أم ال، انظر: ومعىن كالم ابن عباس رضي هللا عنهما: يعىن  ((133

 (.11/256فتح الباري، البن حجر )
 (.5/2365، )6075صحيح البخاري، ابب ما يتقى من فتنة املال، برقم  (134)
ه، انظر: سري أعالم 127هو أبو الوليد هشام بن عبدامللك الطيالسي البصري، اإلمام احلافظـ، تويف سنة  (135)

 (.2/267وتقريب التهذيب، البن حجر ) ؛(10/341للذهيب ) النبالء،
هو أبو حممد اثبت بن أسلم البناين البصري، اإلمام القدوة الثقة، روى عن مجع من الصحابة منهم أنس  (136)

وتقريب  ؛(5/220ه على خالف يف وفاته، انظر: سري أعالم النبالء، للذهيب )123بن مالك، تويف سنة 
 (.1/145) التهذيب، البن حجر

 من احلديث هذا نرى معىن كالم أيب رضي هللا عنه بقوله: "كنا (257 /11)بني  ابن حجر يف الفتح  (137)
 (     نزلت )حىت قوله: ... احلديث اثلثا( واداي لتمىن مال من واديني آدم البن أن )لو القرآن

 والتقريع املال مجع من االستكثار على احلرص ذم من تضمنه ما القرآن؛ من املذكور احلديث أن ظنهم ... ووجه
 علموا عليه الزايدة مع ذلك معىن وتضمنت السورة هذه نزلت فلما منه أحد لكل بد وال ذلك، يقطع الذي ابملوت

 وسلم". عليه هللا صلى النيب كالم  من األول أن
(، قال شعيب 35/40، )21111أخرجه أمحد يف مسند عبدهللا بن عباس رضي هللا عنهما، برقم  (138)

 يزيد غري الشيخني رجال ثقات رجاله مسلم، شرط على صحيح (: "إسناده35/41)-حمقق املسند–األرنؤوط 
 مسلم". رجال فمن ... األصم بن

كذا قال املؤلف، ولعله قصد بذلك أهنم رمبا أثبتوا يف املصاحف ما كان منسوخا أو ما كان من قبيل   ((139
القراءات التفسريية أو حنوها، فلذلك أذن أيبٌّ يف إثباهتا يف املصحف، أَما وقد نسخت املصاحف العثمانية وأمجع 

ا أن يكون هذا قبل املصاحف العثمانية. على الصحابة عليها على ما ثبت يف العرضة األخرية للقرآن، فكان لزام
أنه قد ورد يف رواية أخرى عن أيب رضي هللا عنه ما يفيد تشكك أيب رضي هللا عنه يف قرآنيتها، فقد أخرج السيوطي 

: أقول شك، أبيا   فكأن: قال أهناك، ال: قال أنكتبها؟: عن ابن الضريس وفيه: "قال (587 /8)يف الدر املنثور 
 منزل". قرآن أم أحديث

 حبثته فلم أعثر عليه، ولعله يف الكتاب املفقود، وهللا أعلم. (140)
(، وهو ضعيف جلهالة بعض رواته، حيث رواه 1/324، )365، برقم فضائل القرآنوقد أخرجه املستغفري يف 

هللا (: "جمهول"، وكذا رواه عن رجل من أهل الكوفة، و2/244عن نصر بن القاسم، قال يف تقريب التهذيب )
 أعلم.

 حبثته فلم أعثر عليه، ولعله يف الكتاب املفقود، وهللا أعلم. (141)
 ( عن حجاج عن ابن جريج عن أيب الزبري، وإسناده324وقد أخرجه القاسم بن سالم يف فضائل القرآن )ص 

 مسلم. رجال فمن الزبري؛ أيب غري الصحيحني رجال ورجاله مسلم، شرط على صحيح

 (147)والبزار (146)التراب ويتوب هللا على من تاب(. وكذا رواه أحمد، والطبراني

 بنحوه.

أيضا من حديث بريدة رض ي هللا عنه قال: سمعت النبي  (148)وروى البزار

 من ذهب البتغى إليه 
ً
صلى هللا عليه وسلم يقرأ في الصالة: )لو أن البن آدم واديا

يا، ولو أعطي ثانيا البتغى إليه ثالثا، وال يمأل جوف ابن آدم إال التراب، ويتوب ثان

 هللا على من تاب(. ورجاله ثقات.

قال:  (151)عن ُمَجالد، عن مسروق (150)واإلمام أحمد (149)وروى هو أيضا

قلت لعائشة: هل كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول شيئا إذا دخل 

ل: لو كان البن آدم واديان من ب[ )/5البيت؟ قالت: /] كان إذا دخل البيت تمثَّ

 إلقامِّ الصالة 
 

مال البتغى واديا ثالثا، وال يمأل فمه إال التراب، وما جعلنا املال إال

: (153)وعنده (152)ورواه أبو يعلى املوصلي وإيتاء الزكاة ويتوب هللا على من تاب(.

الزكاة(، قالت: )فكنا ُنَرى أنه مما )إنما جعلنا املال لتقض ى به الصالة وتؤتى به 

سخ من القرآن(.
ُ
 ن

هو أبو الزبري حممد بن مسلم بن تدرس املكي، صدوق يدلس، روى عن مجع من الصحابة منهم جابر  (142)
وتقريب التهذيب،  ؛(5/380ه، انظر: سري أعالم النبالء، للذهيب )126بن عبدهللا رضي هللا عنه، تويف سنة 

 (.2/132البن حجر )
هللا عنه، انظر: تقريب التهذيب، البن  هو حبيب بن يسار الكندي، ثقة، مسع من زيد بن أرقم رضي (143)

 (.1/186حجر )
 أيضا حبثته فلم أعثر عليه، ولعله يف الكتاب املفقود، وهللا أعلم. (144)
(، قال حمققه: "إسناده 32/32، )19280هو كذا عند أمحد، أخرجه يف مسند زيد بن أرقم برقم  (145)

 صحيح، رجاله ثقات".
 (، عن أيب نعيم عن يوسف بن صهيب به.5/184، )5032ري برقم أخرجه الطُباين يف املعجم الكب (146)
كذا يف األصل،  وقد حبثته يف مسند البزار فلم أجده عن زيد بن أرقم، وقد اتبع فيه املؤلُف اهليثمَي، قال   (147)

ثقات"، ولعله (، بعد أن عزاه ألمحد والطُباين والبزار: "رجاهلم 10/425، )جممع الزوائد ومنبع الفوائداهليثمي يف 
أشكل على الناجي عزو اهليثمي، ورمبا قصد اهليثمي أنه يف مسند البزار من رواية بريدة بن احلصيب رضي هللا عنه 

 كما سيأيت.
(، عن بريدة بن احلصيب رضي هللا عنه، قال اهليثمي يف 10/311، )4433رواه البزار يف مسنده، برقم  (148)

 ثقة". وهو العالء، أيب صبيح غري الصحيح رجال ورجاله البزار (: "رواه10/425) جممع الزوائد
 نعلمه ال: البزار (، وقال: "قال4/246، )3640، برقم كشف األستار عن زوائد البزاررواه البزار يف   (149)

: "صدوق (2/159) تقريب التهذيبقال يف جمالد بن سعيد اهلمداين، اإلسناد"، وفيه  هبذا إال عائشة عن يروى
  .خيطئ"

 (.40/321، )24276أخرجه أمحد يف مسند عائشة رضي هللا عنها برقم  (150)
هو أبو عائشة مسروق بن األجدع بن مالك الوادعي اهلمداين الكويف، اإلمام العامل القدوة الثقة، تويف  (151)

 (.2/175وتقريب التهذيب، البن حجر ) ؛(4/63ه، انظر: سري أعالم النبالء، للذهيب )62سنة 
ه، انظر: سري أعالم النبالء، للذهيب 307أبو يعلى أمحد بن علي املوصلي، اإلمام احلافظ، تويف سنة  هو (152)
(14/174.) 
(، عن هشيم عن جمالد به، وفيه جمالد وهو ضعيف 7/438، )4460أخرجه أبو يعلى يف مسنده، برقم  (153)

 كما مر  قريبا.
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في  (156)وأبو القاسم األصبهاني   (155)والطبراني (154)وروى اإلمام أحمد

، عن زيد بن (159)من طريق هشام بن َسْعد (158)وغيرهم (157))الترغيب والترهيب(

، عن أبي واقد الليثي قال: )كنا نأتي النبي (161)، عن عطاء بن يسار(160)أسلم

 عليه وسلم، فإذا نزل عليه الوحي حدثنا فقال لنا ذات يوم: )إن هللا صلى هللا

قال: إنما أنزلت املال إلقامِّ الصالة وإيتاء الزكاة، ولو كان البن آدم واٍد ألحب أن 

يكون إليه ثان، ولو كان له واديان ألحب أن يكون إليهما ثالث، وال يمأل جوف ابن 

 ن تاب(.آدم إال التراب ويتوب هللا على م

واللفظ له  (162)وروى عبدهللا بن اإلمام أحمد في مسند أبيه من زوائده

من حديث أبي  ابن كعب أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  (163)والترمذي

: القرآن-أ[ أن أقرأ عليك، /6)إن  هللا أمرني /] : -زاد الترمذي   فقال: فقرأ علي 

 [1] ابلينة       

نة إن الدين عند هللا الحنيفية غير، إلى قوله:  ِّ
  (164))من بعد ما جاءتهم البي 

املشركة وال اليهودية وال النصرانية(. وعند الترمذي: )إن الدين عند هللا 

الحنيفية املسلمة ال اليهودية وال النصرانية وال املجوسية(، رجعنا إلى سياق ابن 

آيات   (166): ثم قرأ(165)ةاإلمام أحمد: )ومن يفعل خيرا فلن يكفره(، قال شعب

 : بعدها ثم قرأ: )لو أن البن آدم واديين من مال لسأل واديا ثالثا(. ولفظ الترمذي 

وقرأ عليه: )لو أن البن آدم واد من مال البتغى إليه ثانيا، ولو أن له ثانيا البتغى 

هللا  إليه ثالثا(، ثم اتفقا )وال يمأل جوف ابن آدم إال التراب(. زاد الترمذي: )ويتوب

 بما بقي منها. -يعني السورة–على من تاب(. وعند ابن اإلمام أحمد ثم ختمها 

أعني قوله: –: "هذه اآلية املنسوخة (168)في الروض األنف (167)وقال السهيلي

 كانت في سورة يونس بعد -)لو أن البن آدم

"، (169)، كذا قال ابن سالم[24] يونس         :قوله

                                                 
 (.36/237، )21906عنه، برقم أخرجه أمحد يف مسند أيب واقد الليثي رضي هللا  (154)
 (.3/247، )3301أخرجه الطُباين يف املعجم الكبري برقم  (155)
هو أبو القاسم إمساعيل بن حممد بن الفضل القرشي التميمي األصبهاين، اإلمام العامل احلافظ، تويف سنة  (156)

 (.20/80ه، انظر: سري أعالم النبالء، للذهيب )535
 (.1/445، )787والرتهيب، برقم  غيبأخرجه األصبهاين يف الرت  (157)
(، وفيه هشام بن سعد، وهو ضعيف كما 12/496، )9796وأخرجه البيهقي يف شعب اإلميان برقم  (158)

 سيأيت.
ه، انظر: سري 160هو أبو عباد هشام بن سعد املدين، اإلمام احملدث، صدوق له أوهام، تويف سنة  (159)

 (.2/266التهذيب، البن حجر )وتقريب  ؛(7/344أعالم النبالء، للذهيب )
ه، 136هو أبو عبدهللا زيد بن أسلم العدوي العمري املدين، اإلمام احلجة القدوة احملدث الثقة، تويف سنة  (160)

 (.1/326وتقريب التهذيب، البن حجر ) ؛(5/316انظر: سري أعالم النبالء، للذهيب )
املؤمنني ميمونة رضي هللا عنها، الفقيه الواعظ احلجة  هو أبو حممد عطاء بن يسار اهلاليل املدين، موىل أم (161)

وتقريب التهذيب، البن  ؛(4/448ه، انظر: سري أعالم النبالء، للذهيب )103، وقيل: 94الثقة، تويف سنة 
 (.1/676حجر )

ب عاصم بن هبدلة، قال يف التقري(، وفيه 35/131، )21203رواه عبدهللا بن اإلمام أمحد يف املسند برقم  (162)
 ...، هبدلة بن عاصم أجل من حسن (: "إسناده35/129، وقال حمقق املسند )(: "صدوق له أوهام"1/456)

 رجال ثقات رجاله وابقي احلديث، حسن صدوق وهو السنن، وأصحاب مقروان، ومسلم البخاري له روى فقد
 الشيخني"، ويقوى بشواهده، وهللا أعلم.

 حديث (، وقال: "هذا5/711، )3898كب رضي هللا عنه، برقم أخرجه الرتمذي يف ابب فضل أيب بن   (163)
 الوجه". هذا غري من روي وقد صحيح حسن

 يف األصل كتب ]الغري[ مث ُشطبْت وُصححت بـ ]غري[، وهذه دليل على حتري الدقة يف النقل. (164)
الفقيه احملدث، راوي هو أبو بكر شعبة بن عياش الكويف، املقرئ يعين شعبة بن عياش، راويه عن عاصم، و  (165)

وتقريب  ؛(8/495ه، انظر: سري أعالم النبالء، للذهيب )193عاصم، ثقة ضعف حفظه عندما َكُُب، تويف سنة 
 (.2/366التهذيب، البن حجر )

 يف األصل كتب ]قرأت[ مث ُشطبْت  التاء، وهذه دليل على حتري الدقة يف النقل. (166)
رمحن بن عبدهللا بن أمحد السهيلي، العامل ابلعربية واللغة والقراءات، هو أبو القاسم وقيل: أبو زيد عبدال (167)

 (.18/100والوايف ابلوفيات، للصفدي )ه، انظر: 581صاحب املصنفات، تويف سنة 

 من طريق شعبة، عن (171)في أربعينه (170)عبدهللا الثقفيانتهى.وروى أبو 

ب[ أبي  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقرأه: )لو /6عاصم، عن زر، عن /]

أن البن آدم واديا من مال لسأل ثانيا، ولو أعطي ثانيا لسأل ثالثا، وال يمأل 

 (.(172)جوف ابن آدم إال التراب، ]ويتوب على تاب[

 (175)وذكوان (174) أنس رض ي هللا عنه أن رِّعال عن (173)وروى البخاري 

ة ،  (177)وبني لحيان (176)وُعَصي  استمدوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على عدو 

اء في زمانهم، كانوا يحطبون في  فأمدهم بسبعين من األنصار كنا نسميهم القر 

النهار ويصلون بالليل، حتى إذا كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم، فبلغ النبَي 

ياء العرب: صلى هللا عليه وسلم؛ فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أح

 وبني لحيان، قال أنس: فقرأنا فيهم قرآنا، ثم
َ
إن  (178)على رعٍل وذكواَن وعصية

ا وأرضانا(. نا فرض ي عن   ذلك رفع: بلغوا عنا قومنا أنا لقينا رب 

 .(179)وُروي عنه: )أن أولئك السبعين من األنصار(، قرآنا:كتابا، نحوه

 عليه وسلم على أيضا عنه قال: )دعا النبي صلى هللا (180)وفي الصحيحين

الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثالثين صباحا يدعو على رعل ولحيان(، وفي 

رواية أخرى للبخاري: )وذكوان( بدل لحيان وعصية عصت هللا ورسوله(، قال 

أ[ هللا لنبيه في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ(. /7أنس: )فأنزل /]

م نسخ بعد: بلغوا(، وعند مسلم: )أن بلغوا قومنا أن وفي رواية للبخاري أيضا: )ث

 : )فقد لقينا ربنا فرض ي عنا ورضينا عنه(.(181)قد لقينا(، وفي رواية للبخاري 

(، وال يصح هذا، إذ ال يثبت إال بدليل صحيح، وال دليل فضال عن 6/156األنف، للسهيلي ) الروض (168)
 أن يكون صحيحا، وهللا أعلم.

م، كذا ضبطه ابلتشديد يف الروض األنف ) (169)  (.6/156يعين القاسم بن سالَّ
هو أبو عبدهللا القاسم بن الفضل بن أمحد الثقفي، العامل احملدث رئيس أصبهان وأغناها، كثري اإلنفاق،  (170)

 .(19/8ه، انظر: سري أعالم النبالء، للذهيب )489كان عايل اإلسناد، مييل إىل الرفض، تويف سنة 
(، وفيه عاصم بن هبدلة، وهو ضعيف كما 1/271املتقون، للثقفي ) إليه ينتهي فيما حديثا   األربعون (171)

 سبق.
 (: )ويتوب هللا على من اتب(.1/271كذا يف أصل املخطوط، ويف ]األربعون[ للثقفي )(  172)
 (.4/1500)، 3862أخرجه البخاري يف ابب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة، برقم  (173)
لسمعاين لانظر: األنساب، ( هم بنو ِرْعل بن عوف بن امرئ القيس بن هبثة بن سليم بن منصور، 174)
 (.2/31بن األثري )ال(، واللباب يف هتذيب األنساب، 6/143)
 اللباب يف هتذيب األنساب، البن األثريهم بنو ذكوان بن ثعلبة، بطن كبري من سليم بن منصور، انظر:  (175)
(1/531.) 
بن الاإلكمال يف رفع االرتياب، بن سليم بن منصور، انظر: اهم بنو عصية بن خفاف بن امرئ القيس  (176)

 (.6/214ماكوال )
 اللباب يف هتذيب األنساب، البن األثريهم بنو حليان بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، انظر:  (177)
(3/129.) 

 وُصححت بـ ]مث إن ذلك رفع[، وهذه دليل على حتري الدقة يف النقل.يف األصل كتب ]رفع[ مث ُشطبْت  ((178
 (.4/1501، )3863أخرجه البخاري يف ابب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة، برقم ( 179)

 كما  ابلكتاب القرآن تفسري (: "غرضه17/170) القاري ومعىن قوله: )قرآان كتااب حنوه(، قال العيين يف عمدة
 زريع". ابن يزيد عن محاد بن األعلى عبد رواية حنو: أي ،( حنوه) :قوله. ذكرانه

، ومسلم يف (4/1503) ،3869 برقم معونة، وبئر وذكوان ورعل الرجيع غزوة أخرجه البخاري يف ابب( 180)
 (.2/135، )1490كتاب الصالة، برقم 

 (.2/135)، 1490وهي عند مسلم أيضا، انظر: صحيح مسلم يف كتاب الصالة، برقم ( 181)
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: (184)قال: قال هشام بن عروة (183)أيضا عن أبي أسامة (182)وذكر البخاري 

رهم فأخبرني أبي أنه ملا قتل الذين ببئر معونة أتى النبَي صلى هللا عليه وسلم خب

فنعاهم فقال: )إن أصحابكم قد أصيبوا، وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا: ربنا أخبر 

 إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا، فأخبرهم عنهم(. (185)عنا

قال السهيلي: "وليس على هذا رونق األعجاز، فيقال: إنه لم ينزل بهذا 

 .(186)النظم، ولكن بنظم معجز كنظم القرآن"

 .(187)يجوز رواية القرآن املنسوخ باملعنى"وقال غير السهيلي: "

 قال املجيب رحمه هللا: 

أنه يوجد  )*(إمالؤه في هذا املعنى على هذا السؤال ... (188)وهذا ما حضرت ...

 هكذا في غير هذا املوضع، وهللا أعلم. )*(...

والحمد هلل رب العاملين وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

 ه"

*** 

 اتمةالخ

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، منَّ سبحانه بإتمام هذه التحقيق، 

 وقد خلصت فيه إلى بعض النتائج، ومن أهمها:

كان لتتلمذ البرهان الناجي على كبار حفاظ عصره كابن حجر وابن ناصر  -

الدين أثر في علو مكانته العلمية، ورسوخه في علم الحديث وكثرة 

 تصانيفه الحديثية.

التزم الناجي طريقة املتقدمين في ذكر األحاديث بأسانيدها، فقد أورد  -

 جملة من األحاديث في بيان وقوع النسخ، ساقها كلها بأسانيدها.

 تنوع مصادر الناجي، وغالبها حديثية تبع الهتمامه كما سبق. -

ثبت في مقدمة املخطوط أو الطابع الحديثي أو  -
ُ
توافر القرائن سواء ما أ

يقة الجواب في التأليف؛ يؤكد أن هذا املؤلف لبرهان الدين استعمال طر 

 الناجي.

لم يقصد الناجي من هذا الجواب جمع اآليات املنسوخة في القرآن  -

الكريم، فقد اكتفى باإلشارة إلى بعضها، وإنما قصد إلى إثبات وقوع 

سخت تالوته.
ُ
 النسخ مع إيراد ما يدل على أنه كان ش يء من القرآن ثم ن

كالبقرة  -عامة األحاديث التي أوردها املؤلف مما يفيد أن قرآنا كثيرا أن  -

سخ؛ ضعيفة، ولعلها من وضع  -أو التوبة أو األحزاب في الطول 
ُ
قد ن

ِّفين كالرافضة وغيرهم، وهذا موضع يحتاج إلى اإلفراد بالدراسة.
 املحر 

                                                 
 (.4/1502، )3867أخرجه البخاري يف ابب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة، برقم  (182)
ه، انظر: سري أعالم 201هو أبو أسامة محاد بن أسامة بن زيد الكويف، احلافظ الثقة الثبت، تويف سنة  (183)

 (.1/236وتقريب التهذيب، البن حجر ) (،9/277النبالء، للذهيب )
ه، انظر: 146و املنذر هشام بن عروة بن الزبري بن العوام األسدي، اإلمام الثقة الفقيه، تويف سنة هو أب (184)

 (.2/267وتقريب التهذيب، البن حجر ) (،6/34سري أعالم النبالء، للذهيب )
 يف األصل كتب ]قومنا[ مث ُشطبْت وُصححت بـ ]إخواننا[، وهذه دليل على حتري الدقة يف النقل.( 185)
 (.6/156لروض األنف، للسهيلي )ا (186)

ومعىن كالمه: أن هذا الذي وصلنا من القرآن املنسوخ مل ينزل هبذا النظم، إذ ليس عليه مسة النظم القرآين املعجز، 
وهلذا قال أبنه مروي ابملعىن، وكان ما نزل أصال معجز كنظم القرآن، فلما نسخ؛ رواه الرواة ابملعىن. ولذا أيده بقول 

ُد ألفاظ القرآن املنسوخ مما ورد في روايات متعددة؛ دليل عل - ى جواز تعدُّ

روايته باملعنى، كما نقله املؤلف عن بعض العلماء، وهو موضع بحث 

 جدير باإلفراد.

وبناء على هذه النتائج فإني أوص ي بجمع الروايات باختالف طرقها ومتابعاتها 

وشواهدها مما يفيد أن قرآنا كثيرا قد نسخ، ودراستها للوصول إلى نتيجة 

 صالحة يعتمد عليها في إثبات ذلك.

ك فإني أوص ي بدراسة حكم رواية القرآن املنسوخ باملعنى، وهل هو واقع كذل

 بناء على صحة الروايات واتفاق ألفاظها أو اختالفها.

وصلى هللا وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلينا وعلى 

 عباد هللا الصالحين.

*** 

 

 

 

 

 قائمة املصادر

)املتوفى:  ، عبدالرحمن بن أبي بكر،، السيوطياإلتقان في علوم القرآن [1]

الهيئة املصرية العامة ، : محمد أبو الفضل إبراهيم، تحقيقه(911

 .م1974ه/ 1394 ب، د.ط،للكتا

  الربعون  [2]
 
 وينتبه املوفقون  ويستعمله املتقون  إليه ينتهي فيما حديثا

 الفضل ابن الثقفي، القاسمالعاقلون،  ويالزمه الغافلون  به

 ابن املطيري، دار الجبرين مشعل: ، تحقيق(ه489توفى: امل) األصبهاني،

 .م2000 -ه1421 األولى،: حزم، الطبعة

 ،، ابن حجر، أحمد بن علي العسقالنياإلصابة في تمييز الصحابة [3]

ه(، تحقيق: علي البجاوي، دار الجيل، بيروت، الطبعة 852)املتوفى: 

 .ه1412األولى، 

ه(، 1396)املتوفى:  ،الزركلي، خير الدين بن محمود الدمشقي العالم، [4]

 .م2002دار العلم للماليين، الطبعة: الخامسة عشر 

إفادة املبتدي املستفيد، في حكم إتيان املأموم بالتسميع وجهره به  [5]

، الناجي، برهان الدين إبراهيم بن محمد، إذا بلغ، وإسراره بالتحميد

الكمالي، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، تحقيق: الدكتور عبد الرؤوف 

 .م2001 -هـ1422الطبعة: األولى، 

اإلكمال في رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف في السماء والكنى  [6]

ه(، 475)املتوفى:  ،بن جعفرا، ابن ماكوال، علي بن هبة هللا والنساب

 .م1990-ه1411دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

ي من جواز رواية القرآن املنسوخ ابملعىن، واستدلوا له ابختالف ألفاظها املروية، فاختالفها دليل على غري السهيل
 جوازه، إذا لو مل جيز ملا رووه أبلفاظ خمتلفة، وهللا أعلم.

 القاري عمدة يف والعيين ؛(116 /12) البخاري صحيح شرح يف الدراري الكواكب] يف الكرماين قاله (187)
(14/ 112.) 

ومل أجد هذه املسألة فيما وقفت عليه من كتب علوم القرآن عامة، وكتب الناسخ واملنسوخ خاصة، وهي جديرة 
 ابإلفراد.

يف األصل بياض مل أستطع قراءته، وذلك أنه ُكتب مبداد أخضر مغاير للمداد الذي ُكتب به  )*()*( (188)
ل، على أنه يوجد تفصيل أكثر يف غري هذا املخطوط، ولعله قصد بيان ختم هذا اإلمالء جواب لسؤال السائ

 املوضع وهللا تعاىل أعلم.
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ه(، تحقيق: 562)املتوفى:  ،، السمعاني، عبد الكريم بن محمدابالنس [7]

عبد الرحمن املعلمي، مجلس دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد، 

 .م1962 -ه 1382الطبعة: األولى، 

علي بن سليمان املرداوي، ، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف [8]

الطبعة: ، راث العربيدار إحياء الت، ه(885املرداوي الحنبلي )املتوفى: 

 ، د.ت.الثانية

بدر الدين محمد بن عبد هللا بن ، الزركش ي ،البرهان في علوم القرآن [9]

دار إحياء  ،: محمد أبو الفضل إبراهيم، تحقيقه(794)املتوفى:  بهادر

 .م1957 -ه1376الطبعة: األولى، ، بيروت، الكتب العربية

 ،الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهير َوالعالم [10]

اد معروف، دار الغرب اإلسالمي، 748)املتوفى:  ه(، تحقيق: د. بشار عو 

 .م2003الطبعة: األولى، 

)املتوفى:  ،، البخاري، أبو عبدهللا محمد بن إسماعيلالتاريخ الكبير [11]

ه(، طبع تحت إشراف: محمد خان، دائرة املعارف العثمانية، 256

 .حيدر آباد، د.ط، د.ت

 ،محمد الطاهر بن محمد التونس ي، ابن عاشور، التحرير والتنوير [12]

 .ه1984، د.ط، تونس ،الدار التونسية للنشر، ه(1393)املتوفى : 

، (ه535: املتوفى) محمد، بن األصبهاني، إسماعيلوالترهيب،  الترغيب [13]

 -ه1414 األولى،: القاهرة، الطبعة الحديث، شعبان، دار أيمن: تحقيق

 .م1993

، ه(774إسماعيل بن عمر)املتوفى: ، ابن كثير، القرآن العظيمتفسير  [14]

 -ه1420 ،الطبعة: الثانية، دار طيبة، : سامي بن محمد سالمةتحقيق

 .م1999

)املتوفى:  ،، ابن حجر، أبو الفضل أحمد العسقالنيتقريب التهذيب [15]

د.ط،  ه(، تحقيق: مصطفى عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،852

 .د.ت

، البخاري، أبو عبدهللا محمد بن يح املختصرالجامع الصح [16]

ه(، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن 256)املتوفى:  ،إسماعيل

 .م1987 -ه1407كثير، بيروت، الطبعة الثالثة، 

، القرطبي، أبو عبد هللا محمد بن أحمد الجامع لحكام القرآن [17]

م أطفيش، ه(، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهي671)املتوفى:  ،الخزرجي

 .م1964 -ه1384دار الكتب املصرية، القاهرة، الطبعة: الثانية، 

أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن املالكي )املتوفى: القرافي،  ،الذخيرة [18]

الطبعة: ، بيروت ،دار الغرب اإلسالمي، سعيد أعراب، تحقيق: ه(684

 .م1994األولى، 

أمين بن عمر بن عبد ابن عابدين، محمد ، رد املحتار على الدر املختار [19]

الطبعة: الثانية، ، بيروت-دار الفكر، ه(1252العزيز الحنفي )املتوفى: 

 .م1992 -ه1412

عبد الرحمن بن أبي بكر ، السيوطي، في التفسير باملأثور الدر املنثور [20]

 ، د.ط، د.ت.بيروت، دار الفكر، ه(911)املتوفى: 

 سهيلي، أبوالهشام،  البن النبوية السيرة شرح في النف الروض [21]

 عمر: ، تحقيق(ه581: املتوفى) هللا، عبد بن الرحمن عبد القاسم

 -هـ1421 األولى، الطبعة بيروت، العربي، التراث إحياء السالمي، دار

 .م2000

، ابن حميد، محمد بن عبد السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة [22]

ه(، تحقيق: بكر أبو زيد، عبد الرحمن العثيمين، 1295)املتوفى:  ،هللا

لبنان، الطبعة:  –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 .م1996 -ه1416األولى، 

، حاجي خليفة، مصطفى بن عبد سلم الوصول إلى طبقات الفحول  [23]

 ه(، تحقيق: محمود األرناؤوط،1067)املتوفى:  ،هللا القسطنطيني

تركيا،  -إشراف وتقديم: أكمل الدين أوغلي، مكتبة إرسيكا، إستانبول 

 .م2010د.ط، 

ْستانيسنن أبي داود [24] جِّ ه(، 275)املتوفى:  ،، سليمان بن األشعث الس ِّ

 .تحقيق: محمد عبد الحميد، املكتبة العصرية، بيروت، د.ط، د. ت

ق ه(، تحقي279، محمد بن عيس ى بن َسْورة، )املتوفى: سنن الترمذي [25]

وتعليق: أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض، 

 -ه1395مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة: الثانية، 

 .م1975

، ه(458)املتوفى:  ،أحمد بن الحسينالبيهقي، أبو بكر  ،السنن الكبرى  [26]

الطبعة: الثالثة، ، دار الكتب العلمية، بيروت، محمد عطاتحقيق: 

 .م2003 -ه1424

)املتوفى:  ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ،السنن الكبرى  [27]

تحقيق: حسن شلبي، أشرف عليه: شعيب األرناؤوط، قدم له:  ،هـ(303

بيروت، الطبعة: األولى،  –عبد هللا التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة 

 .م2001 -ه1421

ه(، 273)املتوفى: ، أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني، ابن ماجةسنن  [28]

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، د. م، د. ط، 

 .د. ت

هـ(، تحقيق: 748)املتوفى:  ،، الذهبي، محمد بن أحمدسير أعالم النبالء [29]

مجموعة من املحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة 

 .م1985ه/ 1405الرسالة، الطبعة: الثالثة، 

، ، ابن العماد، عبد الحي بن أحمدلذهب في أخبار من ذهبشذرات ا [30]

ه(، تحقيق: محمود األرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد 1089)املتوفى: 

بيروت، الطبعة: األولى،  –القادر األرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق 

 .م1986 -ه1406

، ه(728أحمد بن عبد الحليم )املتوفى: ، ابن تيمية، شرح العمدة [31]

 دار العاصمة، الرياض،، خالد بن علي بن محمد املشيقح: تحقيق

 .م1997 -ه1418الطبعة: األولى، 

، ه(321)املتوفى:  ،أحمد بن محمد، الطحاوي، شرح مشكل اآلثار [32]

، 1415 -الطبعة: األولى ، مؤسسة الرسالة، تحقيق: شعيب األرنؤوط

 .م1994

، تحقيق: (ه458أحمد بن الحسين، )املتوفى: البيهقي، ، شعب اإليمان [33]

، الرياض، ف مختار الندوي، مكتبة الرشداشر ، إعبد العلي حامدد. 

 .م2003 -ه1423الطبعة: األولى، 

ه(، تحقيق: 354)املتوفى:  ،، محمد بن حبان الُبستيصحيح ابن حبان [34]

بيروت، الطبعة: الثانية،  –شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة 

 .م1993 -ه1414

، محمد بن ناصر الدين، )املتوفى: ، األلبانيصحيح سنن الترمذي [35]

 م.2000-ه1420ه(، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة األولى، 1420
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السخاوي، شمس الدين محمد بن  الضوء الالمع لهل القرن التاسع، [36]

بيروت،  –ه(، منشورات دار مكتبة الحياة 902)املتوفى:  ،عبد الرحمن

 .د.ط، د.ت

على ما وقع للحافظ املنذري من  عجالة اإلمالء املتيسرة من التذنيب [37]

، الناجي، إبراهيم بن «الترغيب والترهيب»الوهم وغيره في كتابه 

هـ(، تحقيق ودراسة: الدكتور إبراهيم بن حماد 900)املتوفى:  ،محمد

اص، مكتبة املعارف  الريس، الدكتور محمد بن عبد هللا بن علي القن 

 .م1999 -ه1420للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: األولى، 

 بن محمود محمد العيني، أبوالبخاري،  صحيح شرح القاري  عمدة [38]

 .بيروت، د.ط، د.ت العربي، التراث إحياء ، دار(ه855: املتوفى) أحمد،

)توفي: أحمد بن علي ، ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري  [39]

 ه.1379بيروت،  ،دار املعرفةه(، 852

م، أبو ُعبيد، القاسم فضائل القرآن [40]
 
ه(، تحقيق: 224)املتوفى:  ،بن سال

مروان العطية، ومحسن خرابة، ووفاء تقي الدين، دار ابن كثير، 

 .م1995-ه1415دمشق/ بيروت(، الطبعة: األولى، 

، املستغفري، أبو العباس جعفر بن محمد بن املعتز فضائل القرآن [41]

دار ابن ، بن فارس السلوماأحمد ه(، تحقيق: 432النسفي، )املتوفة: 

 .م2008الطبعة: األولى، ، حزم

ه(، 1348)املتوفى:  ،، تيمور باشا، أحمدفهرس الخزانة التيمورية [42]

 .م1948 -ه1367مطبعة دار الكتب املصرية، القاهرة، 

 فهرس الفهارس والثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت، [43]

ه(، تحقيق: إحسان عباس، 1382)املتوفى:  ،الكتاني، محمد عبد الحي  

 .م1982بيروت، الطبعة: الثانية،  –دار الغرب اإلسالمي 

ائد البزار [44]  ،نور الدين علي بن أبي بكر، الهيثمي، كشف الستار عن زو

مؤسسة الرسالة، ، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، ه(807)املتوفى: 

 .م1979 -ه 1399الطبعة: األولى، ، بيروت

، حمود بن عمروم، الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل [45]

 -الطبعة: الثالثة ، بيروت، دار الكتاب العربي، ه(538)املتوفى: 

 .ه1407

حاجي خليفة، مصطفى كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،  [46]

ه(، مصورة عن مكتبة 1067)املتوفى:  ،بن عبد هللا القسطنطيني

 .م1941املثنى، بغداد، 

 بن محمد الكرماني، ،البخاري  صحيح شرح في الدراري  الكواكب [47]

 الطبعة بيروت، العربي، التراث إحياء دار ،(ه786: املتوفى) يوسف،

 .م1981 -ه1401 الثانية،

، ابن الكيال، بركات بن الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات [48]

ه(، تحقيق: عبد القيوم عبد رب النبي، دار 929)املتوفى:  ،أحمد

 .م1981، املأمون، بيروت، الطبعة: األولى

)املتوفى:  ،، ابن األثير، علي بن أبي الكرم اللباب في تهذيب النساب [49]

 .ه(، دار صادر، بيروت، د.ط، د. ت630

ائد ومنبع الفوائد [50]  ،علي بن أبي بكر بن سليمان، الهيثمي، مجمع الزو

مكتبة القدس ي، ، : حسام الدين القدس ي، تحقيقه(807)املتوفى: 

 .م1994 -ه1414 ، د.ط،القاهرة

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  النووي،ب، املجموع شرح املهذ [51]

 ، بيروت، د.ط، د.ت.دار الفكر، هـ(676)املتوفى: 

 ،، الحاكم، أبو عبدهللا محمد بن عبد هللااملستدرك على الصحيحين [52]

بيروت،  –هـ(، تحقيق: مصطفى عطا، دار الكتب العلمية 405)املتوفى: 

 .م1990 -ه1411الطبعة: األولى، 

: ، تحقيق(ه307: املتوفى) علي، بن أحمد يعلى أبويعلى،  أبي مسند [53]

 -ه1404 األولى،: دمشق، الطبعة للتراث، املأمون  أسد، دار حسين

 .م1984

هـ(، تحقيق: 241ي، )املتوفى: لإلمام أحمد بن حنبل الشيبان ،املسند [54]

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد هللا التركي،  -شعيب األرنؤوط 

 .م2001 -ه1421مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، 

أبو بكر أحمد بن ، البزار، مسند البزار املنشور باسم البحر الزخار [55]

 ،وآخرون: محفوظ الرحمن زين هللا، ، تحقيقه(292)املتوفى: ، عمرو

م، 1988الطبعة: األولى، )بدأت ، املدينة املنورة، مكتبة العلوم والحكم

 .م(2009وانتهت 

القشيري النيسابوري  بن الحسين ، مسلماملسند الصحيح املختصر [56]

ه(، دار الجيل، بيروت، مصورة من الطبعة التركية 261)املتوفى: 

 .ه1334املطبوعة في استانبول سنة 

، ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد هللا بن اراملصنف في الحاديث واآلث [57]

ه(، تحقيق: كمال الحوت، مكتبة الرشد، 235)املتوفى: ، محمد

 .ه1409الرياض، الطبعة: األولى، 

)املتوفى:  ،، البغوي، الحسين بن مسعودمعالم التنزيل في تفسير القرآن [58]

ه(، تحقيق: محمد النمر، وعثمان ضميرية، وسليمان الحرش، دار 510

 .م1997 -ه1417طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة، 

ه(، 360، الطبراني، سليمان بن أحمد، )املتوفى: املعجم الوسط [59]

تحقيق: طارق بن عوض هللا، عبد املحسن الحسيني، دار الحرمين، 

 .القاهرة، د.ط، د.ت

ه(، دار 626)املتوفى: ، الحموي، ياقوت بن عبد هللا معجم البلدان، [60]

 .م1995صادر، بيروت، الطبعة: الثانية، 

، تحقيق: ه(360)املتوفى: ، سليمان بن أحمدالطبراني،  ،املعجم الكبير [61]

 ، د. ت.الطبعة: الثانية، القاهرة ،مكتبة ابن تيمية، حمدي السلفي

 .ا، مكتبة املثنى، بيروت، د.ط، د.تكحالة، عمر رضمعجم املؤلفين،  [62]

، ه(458أحمد بن الحسين )املتوفى: ، البيهقي، معرفة السنن واآلثار [63]

الطبعة: ، بيروت–دمشق ، دار قتيبة، : عبد املعطي قلعجيتحقيق

 .م1991 -ه1412األولى، 

صححه وعلق عليه: ، ه(179)املتوفى: ، مالك بن أنس األصبحي املوطأ، [64]

 -ه1406 ، د.ط،ر إحياء التراث العربي، بيروتدا، محمد عبد الباقي

 .م1985

)املتوفى: ، ، ابن الجوزي، عبد الرحمن بن عليناسخ القرآن ومنسوخه [65]

هـ(، تحقيق: محمد املليباري، عمادة البحث العلمي بالجامعة 597

 .م2003-ه1423اإلسالمية، املدينة املنورة، الطبعة: الثانية، 

، عزيز وما فيه من الفرائض والسننالناسخ واملنسوخ في القرآن ال [66]

م )املتوفى: 
 
هـ(، دراسة وتحقيق: محمد 224أبو ُعبيد، القاسم بن سال

 .م1997 -ه1418املديفر، مكتبه الرشد، الرياض، الطبعة: الثانية، 

أبو القاسم هبة هللا بن سالمة )املتوفى: ، املقري، الناسخ واملنسوخ [67]

 ،املكتب اإلسالمي، عان: زهير الشاويش، محمد كن، تحقيقه(410

 .ه1404الطبعة: األولى، ، بيروت
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أبو محمد علي بن أحمد ، ابن حزم، الناسخ واملنسوخ في القرآن الكريم [68]

دار الكتب ، : د. عبد الغفار سليمان البنداري ، تحقيقهـ(456)املتوفى: 

 .م1986 -ه1406بيروت، الطبعة: األولى، ، العلمية

ه(، دار الوفاء، 1398مصطفى زيد، )املتوفى: النسخ في القرآن الكريم،  [69]

 ه.1408مصر، الطبعة الثالثة، 

ال، املجاشعي، النكت في القرآن الكريم [70] ضَّ
َ
، ه(479)املتوفى:  علي بن ف

، بيروت ،دار الكتب العلمية، دراسة وتحقيق: د. عبد هللا الطويل

 .م2007 -ه1428الطبعة: األولى، 

 أبو بكر املعافري ، ابن العربي، مالناسخ واملنسوخ في القرآن الكري [71]

مكتبة ، : الدكتور عبد الكبير العلوي املدغري ه(، تحقيق543)املتوفى: 

 .م1992 -ه1413الطبعة: األولى، ، د.م، الثقافة الدينية

 ، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،نظم العقيان في أعيان العيان [72]

علمية، بيروت، د.ط، ه(، تحقيق: فيليب حتي، املكتبة ال911)املتوفى: 

 .د.ت

البغدادي، إسماعيل هدية العارفين أسماء املؤلفين وآثار املصنفين،  [73]

ه(، مصور عن وكالة املعارف الجليلة في 1399)املتوفى:  ،بن محمد

 .م1951مطبعتها البهية، استانبول، 

)املتوفى: ، ، الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبكالوافي بالوفيات [74]

مد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، ه(، تحقيق: أح764

 .م2000 -ه1420بيروت، د. ط، 

، ابن خلكان، أحمد بن محمد وفيات العيان وأنباء أبناء الزمان [75]

د.ط،  ه(، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت،681)املتوفى: 

 .د.ت
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