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٢٦٣

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

  

  :ملخص البحث 
  

  .  بعد أن كان منهإبطال كون اللفظ قرآنا:  لمراد من نسخ التالوةا

  : على قسمین - عند القائلین به –وهو 

  .خ حكمهانسخ لفظ اآلیة ونس: ل األو

  .نسخ لفظ اآلیة وبقاء حكمها: الثانى 

 كتـب الـسنة علـى اخـتالف باألحادیث المرویة فىوقد احتج القائلون بنسخ التالوة 

مـا رواه البخـارى ومـسلم فـى  الصحة والضعف، وأصح مـا احتجـوا بـه درجاتها من

  .من أحادیث تفید وقوع نسخ التالوةصحیحیهما 

 بوقـــوع نـــسخ  فـــى القـــولحادیـــث الـــصحیحیناج بأوینـــاقش البحـــث صـــحة االحتجـــ

  : مباحث التالوة من خالل ثالثة

  أحادیث الصحیحین فى نسخ التالوة: األول 

 الـصحیحین وأثـره فـى الموقـف مـن تفیـده أحادیـثالخالف فى ما : الثانى 

  نسخ التالوة 

 ،الــرأى الــراجح فــى حجیــة أحادیــث الــصحیحین فــى نــسخ الــتالوة :الثالــث 

  .وأدلته

  

  

  



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٦٤

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

 

Argument of the hadiths of the two sahihs 
related to 

Abrogation in the Qur’anic recitation 
 
 

Dr : Emad Hassan Marzouk 
Assistant Lecturer of Islamic studies. 
Faculty of Literature – Al monofiya University. 
 
 

Abstract 
 

The phrase ( the abrogation of Qur’anic recitation ) means 
that a some word becomes not Quranic although it was 
quranic before. This abrogation is two sections  , the first is 
to abrogate the words of a verse and its judgement , like 
prohibition based on breastfeeding which has been judgment 
if breastfeeding had occurred ten times . this meaning was 
present in Qur'anic verses then these verses were abrogated. 
Section two ; is to abrogate the words of the verse only but 
its judgment remains like the verse (you must pelt the old 
man and old woman with stones if they did fornication ) 
because we do not find the words of this verse in the Quran 
but its judgment is present. 
Those who believe in repealing the recitation are protesting 
with the hadiths found in the books of the Sunnah, such as 
the books of al-Bukhaari and Muslim, which are divided into 
weak hadiths and authentic hadiths. 
This research discusses the arguments relied on these hadiths 
with regard to the proof or denial of the abrogation in the 
Qur’anic recitation and the research achieves that through 
three sections  



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٦٥

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

The first ; the hadiths of the two books of Albukhary and 
Muslim  
The second ; the difference related to the value of the profit 
which we may have when we try to find a strict idea 
connected to abrogation in these hadiths  
The third ; what is the right opinion in argument of  right 
hadiths  with regard to abrogation in the Qur’anic recitation.    

 

 

 

  

  



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٦٦

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  مقدمة

رسلین سیدنا محمد وعلى لصالة والسالم على خاتم الم، واالحمد هللا رب العالمین

  :، وبعد آله وصحبه

ریم كالم اهللا الذى ال یأتیه الباطل من بین یدیه وال من خلفه، حفظه القرآن الك

 فلم تقع فیه ،ه من التحریف والتغییر والتبدیل، وعصم بحفظه– سبحانه –المولى 

على رسوله صلى -  عز وجل –اهللا  كما أنزله فهو بین أیدینا، زیادة وال نقصان

  .اهللا علیه وآله وسلم 

تنادا إلى ما جاء فى بعض الروایات إلى وقوع اس وقد ذهب جمع من العلماء

  .  إبطال كون اللفظ قرآنا بعد أن كان منه:التالوة ، والمراد بنسخ التالوة نسخ 

  : على قسمین - عند القائلین به –وهو 

 كان بعشر رضعات ، كتحریم الرضاع"نسخ لفظ اآلیة ونسخ حكمها، : األول 

  .١"عاوكان مما یتلى، فنسخ الرسم والحكم جمی

الشیخ والشیخة إذا زنیا فارجموهما {كآیة "نسخ لفظ اآلیة وبقاء حكمها، : الثانى 

  .٢" فهذا نسخ رسمه وحكمه باق}البتة

عصمة  تتعلق باألهمیة بمكان، إذ من – على هذا النحو –وقضیة نسخ التالوة 

اء جصحة االحتجاج بالروایات التى  من جهة، كما تتعلق بالقرآن الكریم وحفظه

                                                 

أبو إسحاق إبراهیم بن على بن یوسف الـشیرازى الفیروزأبـادى :  اللمع فى أصول الفقه - ١

ى ، المكتبـة األزهریـة للتـراث، الشافعى، تحقیـق الـسید محمـد بـدر الـدین النعـسانى الحلبـ

 ٥٨ت ، ص .القاهرة ، د

 ٥٨ السابق، ص - ٢



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٦٧

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

محل اهتمام من قضیة نسخ التالوة ، لذلك كانت فیها نسخ التالوة من جهة أخرى

  .١العلماء قدیما وحدیثا، كما كانت موضع بحث لعدد من الدراسات الحدیثة

  

وقد اختلفت منطلقات تلك الدراسات كما اختلفت نتائجها من حیث إثبات نسخ 

   .التالوة ونفیه

األحادیث المرویة فى كتب على خ التالوة  بنسینالقائلتجاج  احلما كان مدارو

أصح ما احتجوا به لما كان السنة على اختالف درجاتها من الصحة والضعف، و

، فقد ما رواه البخارى ومسلم فى صحیحیهما من أحادیث تفید وقوع نسخ التالوة

 هذا البحث تناول قضیة نسخ التالوة من خالل البحث فى حجیة أردت فى

 كثبوت ما هو من القرآن ،العلم القطعىثبوته ا یتطلب فى م أحادیث الصحیحین

 مدخل جدید لهذه القضیة لم تتطرق إلیه دراسات ، وما لیس منه، وهذاالكریم

  .السابقین على نحو مفصل

                                                 

ذوق الحالوة بامتناع نـسخ الـتالوة، أبـو الفـضل عبـد اهللا بـن :  انظر على سبیل المثال - ١

محمد بن الصدیق الغمارى ، تحقیق مصطفى الحمدانى، مركز النور للدراسات والنشر ، 

  .م ٢٠١٥/ هـ١٤٣٦

ــتال ــسخ ال ــات ن ــف الطــائى البغــدادى، مروی ــد اللطی ــاض حــسین عب ــا ودراســة، ری وة جمع

والكتـاب فـى األصـل رسـالة ماجـستیر . م٢٠١٤، ١األثریة للطباعة والنـشر والتوزیـع، ط

قدمت إلى كلیة الدعوة وأصول الدین بجامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة  فى األردن عـام 

  .م٢٠١١

. هــ١٤٢٧، ١ نوفـل، دار الفـضیلة، عمـان، طد أحمـد: نسخ التالوة بین النفى واإلثبـات

هذا فضال عن مناقشة قضیة نسخ التالوة فى ثنایا بعض المـصادر والمراجـع ممـا سـیرد 

  .فى مباحث الدراسة

 



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٦٨

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

 سیما، ال الحدیثومعلقائم على ما هو مقرر فى ا البحث  فى هذوالمنهج المتبع

 حول ما – نكلمین واألصولییمن المت  شاركهم ومن– علماء الحدیث مباحث

فة یستفاد من أحادیث اآلحاد المحتیستفاد من أحادیث اآلحاد بوجه عام، وما 

    . بوجه خاص-  كأحادیث الصحیحین - بالقرائن 

ناقش البحث صحة االحتجاج بأحادیث الصحیحین فى القول بوقوع نسخ وی

  :التالوة من خالل ثالثة مباحث 

  . نسخ التالوةأحادیث الصحیحین فى: األول 

 الصحیحین وأثره فى الموقف من نسخ تفیده أحادیثالخالف فى ما : الثانى 

  .التالوة 

  . وأدلته،الرأى الراجح فى حجیة أحادیث الصحیحین فى نسخ التالوة: الثالث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٦٩

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

  

  أحادیث الصحیحین فى نسخ التالوة: المبحث األول 

  

لین بنسخ التالوة، ختلفة هى مستند القائالروایات الحدیثیة فى كتب السنة الم

، )ه٢٦٨ت(، ومسلم )ه٢٥٦ت(  ما رواه البخارى فى هذا البابوأصح ما روى

ز تتمی الحدیث بوضع شروط خاصة للروایة  عن غیرهما من رواةفقد تفردا

علماء الحدیث الصحیح باعتبار ال رتب حتى،  الصحیحفى معرفة التثبت الدقیقب

، فكانت مراتبه من حیث الصحة على  فیه له وشروطهماروایة البخارى ومسلم

  : أقسام

  ما اتفق علیه البخارى ومسلم: القسم األول 

  ما انفرد بروایته البخارى عن مسلم : القسم الثانى 

  ما انفرد مسلم بروایته عن البخارى : القسم الثالث 

  ما كان على شرطهما ولم یخرجه واحد منهما: القسم الرابع 

  ما كان على شرط البخارى ولم یخرجه: لخامس القسم ا

  ن على شرط مسلم ولم یخرجهاما ك: القسم السادس 

   ١ على شرط واحد منهما ولكنه صحیحلم یكن ما: القسم السابع 

ــــث ) ه٦٤٢ت(وقــــد أجمــــل ابــــن الــــصالح  مــــا یــــراه المحــــدثون مــــن صــــحة أحادی

   ٢"یزوكتابهما أصح الكتب بعد كتاب اهللا العز"الصحیحین بقوله  

                                                 

 یكاد یكون هذا الترتیب ألقسام الحدیث الصحیح محل اتفاق بین علمـاء الحـدیث، انظـر - ١

أبــو عمــرو عثمــان بــن : لحــدیث  امقدمــة ابــن الــصالح فــى علــوم: علــى ســبیل المثــال 

 ١٤ط، ص .ت ، د.الرحمن المعروف بابن الصالح، دار زاهد القدسى ، القاهرة ، دعبد

 ٩ السابق، ص - ٢



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٧٠

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

دون غیرهمـا رواه البخارى ومسلم فى نسخ التالوة  امتخریجا ل ویقدم هذا المبحث 

  .من أصحاب السنن

فـى الموضـوع  مـا رواه البخـارى ذكرُفیـ األحادیث بحسب موضـوعاتها، ُقسمتوقد 

  .لتتسنى المقارنة بین الروایاتثم ما رواه مسلم 

  

  

  

  

  

  



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٧١

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

   آیة أصحاب بئر معونة:أوال 

  

  خارىروایات الب

حدثنا إسماعیل بن عبد اهللا قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد اهللا بن  -١

أبي طلحة عن أنس بن مالك رضى اهللا تعالى عنه قال دعا رسول اهللا 

صلى اهللا علیه وسلم على الذین قتلوا أصحاب بئر معونة ثالثین غداة 

على رعل وذكوان وعصیة عصت اهللا ورسوله قال أنس أنزل في الذین 

بلغوا قومنا أن قد لقینا ربنا {: وا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد قتل

 .١}فرضي عنا ورضینا عنه

حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي وسهل بن یوسف عن سعید  -٢

عن قتادة عن أنس رضى اهللا تعالى عنه أن النبي صلى اهللا علیه وسلم 

 قد أسلموا واستمدوه أتاه رعل وذكوان وعصیة وبنو لحیان فزعموا أنهم

 ،على قومهم فأمدهم النبي صلى اهللا علیه وسلم بسبعین من األنصار

 فانطلقوا ، كنا نسمیهم القراء یحطبون بالنهار ویصلون باللیل :قال أنس

 فقنت شهرا یدعو على ،بهم حتى بلغوا بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم

نهم قرؤوا بهم قرآنا  وحدثنا أنس أ: قال قتادة،رعل وذكوان وبني لحیان

 ثم رفع ذلك }أال بلغوا عنا قومنا بأنا قد لقینا ربنا فرضي عنا وأرضانا{

 .٢بعد

                                                 

أبــو عبــد اهللا محمــد بــن إســماعیل بــن إبــراهیم بــن بردزبــة الجعفــى :  صــحیح البخــارى - ١

/ هــــ١٤٢٨، ١البخـــارى ، تحقیـــق محمـــد أحمـــد عیـــسى ، مكتبـــة الرحـــاب، القـــاهرة ، ط

وال تحــــسبن الـــذین قتلــــوا فـــى شــــبیل اهللا ( ، بـــاب )الجهـــاد والــــسیر(م ، كتـــاب ٢٠٠٧

 ٢/٢٠، ] ٢٨١٤[حدیث رقم ..) أمواتا 

، ]٣٠٦٤[، حـدیث رقـم ) العون بالمدد( ، باب )الجهاد والسیر( صحیح البخارى، كتاب - ٢

٢/٧١ 



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٧٢

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

حدثنا یحیى بن بكیر حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد اهللا بن أبي طلحة  -٣

دعا النبي صلى اهللا علیه وسلم على الذین : عن أنس بن مالك قال 

احا حین یدعو على رعل قتلوا یعني أصحابه ببئر معونة ثالثین صب

: قال أنس ، ولحیان وعصیة عصت اهللا ورسوله صلى اهللا علیه وسلم 

فأنزل اهللا تعالى لنبیه صلى اهللا علیه وسلم في الذین قتلوا أصحاب بئر 

بلغوا قومنا فقد لقینا ربنا فرضي عنا {معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد 

  .١}ورضینا عنه

  

  روایات مسلم

 عبد اهللاقرأت على مالك عن إسحاق بن : قال. ن یحیىوحدثنا یحیى ب -١

دعا رسول اهللا صلى اهللا علیه : بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك؛ قال

یدعو على . ثالثین صباحا. وسلم على الذین قتلوا أصحاب بئر معونة

أنزل اهللا : قال أنس. رعل وذكوان ولحیان وعصیة عصت اهللا ورسوله

 أن بلغوا {  معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعدرعز وجل في الذین قتلوا ببئ

  .٢} ورضینا عنهقومنا أن قد لقینا ربنا فرضى عنا

 

                                                 

حـدیث رقـم ..) ان غـزوة الرجیـع ورعـل وذكـو( ، بـاب )المغـازى( صـحیح البخـارى، كتـاب - ١

]٢/٢٨٥، ] ٤٠٩٥ 

مسلم بن الحجاج بـن مـسلم النیـسابورى، مكتبـة اإلیمـان :  صحیح مسلم بشرح النووى - ٢

اســتحباب القنــوت فــى (، بــاب ) المــساجد ومواضــع الــصالة(ت، كتــاب .، المنــصورة ، د

 ٣/١٥٣، ) ٦٧٧(، حدیث رقم )جمیع الصالة إذا نزلت بالمسلمین نازلة



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٧٣

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

  )ال ترغبوا عن آبائكم(آیة ، و آیة الرجم:ثانیا 

 

 روایات البخارى 

حدثنا عبد العزیز بن عبد اهللا حدثني إبراهیم بن سعد عن صالح عن بن  -١

بن عباس اة بن مسعود عن شهاب عن عبید اهللا بن عبد اهللا بن عتب

 فبینما ، كنت أقرئ رجاال من المهاجرین منهم عبد الرحمن بن عوف :قال

أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها إذ 

لو رأیت رجال أتى أمیر المؤمنین الیوم : رجع إلي عبد الرحمن فقال 

 مات عمر لقد بایعت  یا أمیر المؤمین هل لك في فالن یقول لو قد:فقال

: فغضب عمر ثم قال . ال فلتة فتمت إفالنا فواهللا ما كانت بیعة أبي بكر 

إني إن شاء اهللا لقائم العشیة في الناس فمحذرهم هؤالء الذین یریدون أن 

 فقلت یا أمیر المؤمنین ال تفعل فإن  : قال عبد الرحمن.یغصبوهم أمورهم

إنهم هم الذین یغلبون على قربك  ف،الموسم یجمع رعاع الناس وغوغاءهم

 وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة یطیرها عنك كل ،حین تقوم في الناس

 فأمهل حتى تقدم ، وأن ال یضعوها على مواضعها،مطیر وأن ال یعوها

 فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ،المدینة فإنها دار الهجرة والسنة

 فقال .لتك ویضعونها على مواضعها فیعي أهل العلم مقا،ما قلت متمكنا

بن اقال .  واهللا إن شاء اهللا ألقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدینة :عمر

 فلما كان یوم الجمعة عجلت ،عباس فقدمنا المدینة في عقب ذي الحجة

الرواح حین زاغت الشمس حتى أجد سعید بن زید بن عمرو بن نفیل 

 فلم أنشب أن ،ركبتي ركبتهجالسا إلى ركن المنبر فجلست حوله تمس 

فلما رأیته مقبال قلت لسعید بن زید بن عمرو بن ، خرج عمر بن الخطاب 

 ما : فأنكر علي وقال، لیقولن العشیة مقالة لم یقلها منذ استخلف :نفیل



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٧٤

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

فجلس عمر على المنبر فلما سكت . عسیت أن یقول ما لم یقل قبله 

أما بعد فإني قائل لكم : ثم قال المؤذنون قام فأثنى على اهللا بما هو أهله 

 فمن عقلها ،مقالة قد قدر لي أن أقولها ال أدري لعلها بین یدي أجلي

 ومن خشي أن ال یعقلها فال ،ووعاها فلیحدث بها حیث انتهت به راحلته

 إن اهللا بعث محمدا صلى اهللا علیه وسلم ،أحل ألحد أن یكذب علي

 فقرأناها وعقلناها ، اهللا آیة الرجم فكان مما أنزل،بالحق وأنزل علیه الكتاب

 فأخشى إن ،ووعیناها رجم رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم ورجمنا بعده

طال بالناس زمان أن یقول قائل واهللا ما نجد آیة الرجم في كتاب اهللا 

 والرجم في كتاب اهللا حق على من زنى ،فیضلوا بترك فریضة أنزلها اهللا

إذا قامت البینة أو كان الحبل أو إذا أحصن من الرجال والنساء 

ال ترغبوا عن آبائكم { ثم إنا كنا نقرأ فیما نقرأ من كتاب اهللا أن ،االعتراف

 }فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم

أال ثم إن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال ال تطروني كما أطري 

 ثم إنه بلغني أن قائال منكم ، عبد اهللا ورسوله وقولوا،عیسى بن مریم

 فال یغترن امرؤ أن یقول إنما .واهللا لو قد مات عمر بایعت فالنا: یقول 

 ولكن اهللا وقى ،ٕ أال وانها قد كانت كذلك،كانت بیعة أبي بكر فلتة وتمت

من بایع رجال من ، ن تقطع األعناق إلیه مثل أبي بكرشرها ولیس فیكم م

 .. ن المسلمین فال یتابع هو وال الذي تابعه تغرة أن یقتالغیر مشورة م

  .١)الحدیث(

حدثنا عبد اهللا بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبیه عن زینب بنت  -٢

أبي سلمة عن أم سلمة رضى اهللا تعالى عنها أن رسول اهللا صلى اهللا 

                                                 

، حـدیث رقـم )رجم الحبلى من الزنـا إذا أحـصنت(، باب )الحدود(رى، كتاب  صحیح البخا- ١

]٣/٣٧٢، ]٦٨٣٠ 



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٧٥

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

ٕإنما أنا بشر وانكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن : علیه وسلم قال 

 فمن قضیت ، فأقضي على نحو ما أسمع،لحن بحجته من بعضیكون أ

باب .  فإنما أقطع له قطعة من النار ،له بحق أخیه شیئا فال یأخذه

وقال . الشهادة تكون عند الحاكم في والیته القضاء أو قبل ذلك للخصم 

.  ائت األمیر حتى أشهد لك :شریح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال

لو رأیت رجال على حد : مر لعبد الرحمن بن عوف وقال عكرمة قال ع

 قال .زنا أو سرقة وأنت أمیر فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمین

 لوال أن یقول الناس زاد عمر في كتاب اهللا لكتبت آیة :قال عمر. صدقت 

 وأقر ماعز عند النبي صلى اهللا علیه وسلم بالزنا أربعا فأمر .الرجم بیدي

وقال .أن النبي صلى اهللا علیه وسلم أشهد من حضره  ولم یذكر ،برجمه

 .١ أربعا: وقال الحكم.  إذا أقر مرة عند الحاكم رجم:حماد

حدثنا موسى بن إسماعیل حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن  -٣

بن عباس رضى اهللا تعالى عنهما ا حدثني : عبید اهللا بن عبد اهللا قال

 فلما كان آخر حجة حجها عمر ،ن عوفكنت أقرئ عبد الرحمن ب: قال 

إن : لو شهدت أمیر المؤمنین أتاه رجل قال : فقال عبد الرحمن بمنى 

 فقال عمر ألقومن العشیة .فالنا یقول لو مات أمیر المؤمنین لبایعنا فالنا

ال تفعل فإن  : قلت .فأحذر هؤالء الرهط الذین یریدون أن یغصبوهم

فأخاف أن ال ینزلوها  ،ن على مجلسك یغلبو،الموسم یجمع رعاع الناس

 فأمهل حتى تقدم المدینة دار الهجرة ، فیطیر بها كل مطیر،على وجهها

ودار السنة فتخلص بأصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم من 

 واهللا :فقال. المهاجرین واألنصار فیحفظوا مقالتك وینزلوها على وجهها 

                                                 

، ]٧١٦٩[ ، حــدیث )موعظـة اإلمـام للخـصوم(، بـاب )األحكـام( صـحیح البخـارى، كتـاب - ١

٣/٤٥٢ 



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٧٦

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

بن عباس فقدمنا المدینة اقال ،  ألقومن به في أول مقام أقومه بالمدینة

 فكان فیما أنزل ، وأنزل علیه الكتاب،بالحق إن اهللا بعث محمدا : فقال 

  ١آیة الرجم

 

  روایات مسلم

أخبرنـــى حــدثنا ابـــن وهــب : قــاال. حــدثني أبــو الطـــاهر وحرملــة بــن یحیـــى -١

اهللا بـن عتبـة؛ أنـه  اهللا بن عبد أخبرني عبید: قال. یونس عن ابن شهاب

قال عمر بن الخطـاب، وهـو جـالس علـى : اهللا بن عباس یقول سمع عبد

إن اهللا قـد بعـث محمـدا صـلى اهللا : منبر رسول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم

. فكـان ممـا أنـزل علیـه آیـة الـرجم. وأنزل علیه الكتـاب. علیه وسلم بالحق

فرجم رسول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم ورجمنـا . قرأناها ووعیناها وعقلناها

مـا نجـد الـرجم فـي : فأخشى، إن طال بالناس زمان، أن یقـول قائـل. بعده

ٕوان الرجم فـي كتـاب اهللا حـق . فیضلوا بترك فریضة أنزلها اهللا. كتاب اهللا

على من زنى إذا أحصن، من الرجال والنـساء، إذا قامـت البینـة، أو كـان 

  .٢الحبل أو االعتراف

   )كمال ترغبوا عن آبائ(ولم یخرج مسلم روایات عن آیة 

  

  

                                                 

ما ذكر النبى صلى اهللا علیه (، باب )االعتصام بالكتاب والسنة( صحیح البخارى، كتاب - ١

 ٣/٤٨٥، ]٧٣٢٣[ ، حدیث رقم ..) تفاق أهل العلم وسلم وحض على ا

، )١٦٩١(، حـدیث رقـم  ) رجـم الثیـب فـى الزنـا(، باب ) الحدود( صحیح مسلم،  كتاب - ٢

٦/١٧٠ 



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٧٧

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

  )والذكر واألنثى( آیة  :ثالثا

  

  روایات البخارى 

حـــدثنا مالـــك بـــن إســـماعیل حـــدثنا إســـرائیل عـــن المغیـــرة عـــن إبـــراهیم عـــن  - ١

 اللهم یسر لي جلیسا : ثم قلت، قدمت الشام فصلیت ركعتین :علقمة قال

 فــإذا شــیخ قــد جــاء حتــى جلــس إلــى ، فأتیــت قومــا فجلــست إلــیهم،صــالحا

إنــي دعــوت اهللا أن :  فقلــت . أبــو الــدرداء: قــالوا؟مــن هــذا:  قلــت ،جنبــي

 مــن أهــل : قلــت؟ممــن أنــت: قــال . ییــسر لــي جلیــسا صــالحا فیــسرك لــي 

 ، والوســــاد، صــــاحب النعلــــین،بــــن أم عبــــدالــــیس عنــــدكم  أو: قــــال.الكوفــــة

 یعنـــي علـــى لـــسان نبیـــه ،وفـــیكم الـــذي أجـــاره اهللا مـــن الـــشیطان ،والمطهـــرة

یكم صـاحب سـر النبـي صـلى اهللا علیـه أو لـیس فـ ،صلى اهللا علیه وسـلم 

 واللیـل إذا ( كیـف یقـرأ عبـد اهللا  : ثـم قـال؟وسلم الذي ال یعلمـه أحـد غیـره

 }واللیل إذا یغشى والنهار إذا تجلى والذكر واألنثى{  فقرأت علیه )یغشى 

 .١قال واهللا لقد أقرأنیها رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم من فیه إلى في

ذهـب : ب حـدثنا شـعبة عـن مغیـرة عـن إبـراهیم قـال حدثنا سلیمان بن حـر - ٢

، اللهم یسر لي جلیـسا صـالحا : علقمة إلى الشام فلما دخل المسجد قال 

مــن أهــل : قــال ؟  ممــن أنــت :فجلــس إلــى أبــي الــدرداء فقــال أبــو الــدرداء

؟ ألــیس فــیكم أو مــنكم صــاحب الــسر الــذي ال یعلمــه غیــره  : قــال. الكوفــة

 ألیس فیكم أو منكم الـذي أجـاره اهللا : قال. بلى : قلت: قال، یعني حذیفة

  ؟على لـسان نبیـه صـلى اهللا علیـه وسـلم یعنـي مـن الـشیطان یعنـي عمـارا

 : قـــال؟ألـــیس فـــیكم أو مـــنكم صـــاحب الـــسواك أو الـــسرار: بلـــى قـــال :قلـــت

                                                 

مناقــب عمـــار وحذیفــة رضـــى اهللا (، بــاب )فــضائل الـــصحابة( صــحیح البخــارى، كتـــاب - ١

 ٢/٣١٢،  ]٣٧٤٢[ ، حدیث رقم )عنهما



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٧٨

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

  ؟ )واللیـل إذا یغـشى والنهـار إذا تجلـى( قال كیـف كـان عبـد اهللا یقـرأ .بلى

مـا زال بـي هـؤالء حتـى كـادوا یـستنزلونني :  قال }ثىوالذكر واألن{ : قلت 

 ١.عن شيء سمعته من رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم

حــدثنا موســى عــن أبــي عوانــة عــن مغیــرة عــن إبــراهیم عــن علقمــة دخلــت  - ٣

اللهـم یـسر لـي جلیـسا صـالحا فرأیـت شـیخا : الشام فصلیت ركعتین فقلت 

 : قلـت؟  مـن أیـن أنـت :ل قـا.مقبال فلما دنا قلـت أرجـو أن یكـون اسـتجاب

؟ مـن أهـل الكوفــة قـال أفلــم یكـن فــیكم صـاحب النعلــین والوسـاد والمطهــرة 

 أو لم یكـن فـیكم صـاحب الـسر ؟أو لم یكن فیكم الذي أجیر من الشیطان

فقـرأت ؟ )  واللیـل إذا یغـشى(بـن أم عبـد ا كیـف قـرأ ؟  یعلمه غیرهالذي ال

 أقرأنیهـا النبـي :قـال. } واألنثىوالذكرا تجلى واللیل إذا یغشى والنهار إذ{ 

 .٢صلى اهللا علیه وسلم فاه إلي في فما زال هؤالء حتى كادوا یردونني

حدثنا قبیصة بن عقبة حدثنا سفیان عن األعمش عن إبراهیم عن علقمة  - ٤

ــا أبــو الــدرداء  قــال دخلــت فــي نفــر مــن أصــحاب عبــد اهللا الــشام فــسمع بن

 . فأشـاروا إلـي؟ فأیكم أقـرأ :  قال . منع:  فقلنا ؟ فأتانا فقال أفیكم من یقرأ

 } والــذكر واألنثــىلیــل إذا یغــشى والنهــار إذا تجلــىوال{ فقــرأت : فقــال اقــرأ 

قــال أنــت ســمعتها مــن فــي صــاحبك قلــت نعــم قــال وأنــا ســمعتها مــن فــي 

 . ٣وهؤالء یأبون علینا النبي 

                                                 

ــاب - ١ ــصحابة( صــحیح البخــارى، كت ــاب )فــضائل ال مناقــب عمــار وحذیفــة رضــى اهللا ( ، ب

 ٢/٣١٢، ]٣٧٤٣[ ، حدیث رقم ) عنهما

مناقب عبـد اهللا بـن مـسعود رضـى اهللا (، باب )فضائل الصحابة( صحیح البخارى، كتاب - ٢

 ٢/٢١٦،  ]٣٧٦١[ ، حدیث رقم )عنه

، ]٤٩٤٣[  رقـم ، حـدیث)والنهـار إذا تجلـى(، بـاب ) كتـاب التفـسیر(  صحیح البخارى، - ٣

٢/٤٩٤ 



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٧٩

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

قـدم : حـدثنا أبـي حـدثنا األعمـش عـن إبـراهیم قـال بن حفـص حدثنا عمر  - ٥

حاب عبـد اهللا علـى أبـي الـدرداء فطلـبهم فوجـدهم فقـال أیكـم یقـرأ علـى أصـ

قـــراءة عبـــد اهللا قـــال كلنـــا قـــال فـــأیكم أحفـــظ فأشـــار إلـــى علقمـــة قـــال كیـــف 

 قــال أشــهد }والــذكر واألنثــى{  قــال علقمــة )واللیــل إذا یغــشى(ســمعته یقــرأ 

الء یریـدونني علـى أني سمعت النبي صـلى اهللا علیـه وسـلم یقـرأ هكـذا وهـؤ

 .١ واهللا ال أتابعهم)وما خلق الذكر واألنثى (ن أقرأ أ

حدثنا یحیى بن جعفر حدثنا یزیـد عـن شـعبة عـن مغیـرة عـن إبـراهیم عـن  - ٦

علقمة انه قدم الشام وحدثنا أبو الولید حدثنا شعبة عن مغیرة عن إبـراهیم 

 اللهــم :ذهــب علقمــة إلــى الــشام فــأتى المــسجد فــصلى ركعتــین فقــال:قــال 

قعد إلى أبي الـدرداء فقـال ممـن أنـت قـال مـن أهـل الكوفـة ارزقني جلیسا ف

قال ألیس فیكم صاحب السر الذي كان ال یعلمه غیره یعني حذیفة ألـیس 

فیكم أو كان فیكم الذي أجاره اهللا على لسان رسوله صلى اهللا علیه وسـلم 

من الشیطان یعني عمارا أولـیس فـیكم صـاحب الـسواك والوسـاد یعنـي بـن 

 }والـذكر واألنثـى{ قـال )واللیـل إذا یغـشى( عبد اهللا یقرأ مسعود كیف كان 

فقـــال مـــا زال هـــؤالء حتـــى كـــادوا یـــشككونني وقـــد ســـمعتها مـــن رســـول اهللا 

  ٢صلى اهللا علیه وسلم

  

                                                 

ـــاب - ١ ـــسیر( صـــحیح البخـــارى، كت ـــاب )التف ـــى(، ب ـــذكر واألنث ـــق ال ـــم )ومـــا خل ، حـــدیث رق

 ]٢/٤٩٤،  ]٤٩٤٤ 

، حــــدیث رقــــم )مــــن ألقــــى لــــه وســــادة( ، بــــاب)االســــتئذان( صــــحیح البخــــارى، كتــــاب - ٢

 ]٣/٢٦٢،  ]٦٢٧٨ 



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٨٠

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

   روایات مسلم

حـدثنا : قـاال) واللفـظ ألبـي بكـر. (وحدثنا أبو بكر بن أبي شـیبة وأبـو كریـب - ١

. قــدمنا الـــشام: قـــال. لقمــةأبــو معاویــة عـــن األعمــش، عــن إبـــراهیم، عــن ع

. نعــم: اهللا؟ فقلــت أفــیكم أحــد یقــرأ علــى قــراءة عبــد: فأتانــا أبــو الــدرداء فقــال

: قـال. )واللیـل إذا یغـشى( یقـرأ هـذه اآلیـة؟ عبـد اهللاف سـمعت فكی: قال. أنا

هكــــذا ! وأنــــا واهللا:  قــــال}واللیــــل إذا یغــــشى والــــذكر واألنثــــى{ : ســــمعته یقــــرأ

ولكــن هــؤالء یریــدون أن . علیــه وســلم یقرؤهــاســمعت رســول اهللا صــلى اهللا 

حـــدثنا جریـــر عـــن .  قتیبـــة بـــن ســـعیدوحـــدثنا. فـــال أتـــابعهم. ومـــا خلـــق: رأأقـــ

ثـم . أتـى علقمـة الـشام فـدخل مـسجدا فـصلى فیـه:  قال. مغیرة، عن إبراهیم

 القــــوم تحــــوشقــــال فجــــاء رجــــل فعرفــــت فیــــه . قــــام إلــــى حلقــــة فجلــــس فیهــــا

؟  اهللا یقـرأ أتحفـظ كمـا كـان عبـد: م قـالثـ. فجلس إلـى جنبـي: قال. وهیئتهم

حـدثنا إسـماعیل بـن إبـراهیم .  وحـدثنا علـي بـن حجـر الـسعدي. فذكر بمثله

. لقیـت أبـا الــدرداء: عـن داود بـن أبـي هنـد، عـن الــشعبي، عـن علقمـة؛ قـال

من أهـل : من أیهم؟ قلت: قال. من أهل العراق: ممن أنت؟ قلت: فقال لي

: قـال. نعـم:  بن مسعود؟ قال قلتعبد اهللاءة هل تقرأ على قر: قال. الكوفة

واللیـل إذا یغـشى والنهـار إذا تجلـى  {:قـال فقـرأت. )واللیـل إذا یغـشى(: فاقرأ

صــلى اهللا هكــذا ســمعت رســول اهللا : قــال فــضحك ثــم قــال. }والــذكر واألنثــى

حــدثنا . حــدثني عبــداألعلى.  وحــدثنا محمــد بــن المثنــى. علیــه وســلم یقرؤهــا

فــذكر . أتیــت الــشام فلقیــت أبــا الــدرداء: قــال. ن علقمــةداود عــن عــامر، عــ

 . ١بمثل حدیث ابن علیة

 

                                                 

، حــدیث )اءاتمــا تعلــق بــالقر(، بــاب )صــالة المــسافرین وقــصرها( صــحیح مــسلم، كتــاب - ١

 ٣/٢٩٥، )٨٢٤(رقم 



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٨١

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

  )وقد تب(آیة و) ورهطك منهم المخلصین (آیة  : رابعا

   البخارى روایات

حدثنا یوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة حدثنا األعمش حدثنا عمرو بن  -١

لمـا عـالى عنهمـا قـال بن عبـاس رضـى اهللا تامرة عن سعید بن جبیر عن 

 خـرج رسـول  } ورهطك مـنهم المخلـصین عشیرتك األقربین وأنذر{ نزلت 

اهللا صلى اهللا علیه وسلم حتـى صـعد الـصفا فهتـف یـا صـباحاه فقـالوا مـن 

هــذا فــاجتمعوا إلیــه فقــال أرأیــتم إن أخبــرتكم أن خــیال تخــرج مــن ســفح هــذا 

ن الجبـل أكنـتم مـصدقي قــالوا مـا جربنـا علیــك كـذبا قـال فــإني نـذیر لكـم بــی

 یدي عذاب شدید قال أبـو لهـب تبـا لـك مـا جمعتنـا إال لهـذا ثـم قـام فنزلـت

  .١ هكذا قرأها األعمش یومئذ } وقد تبتبت يدا أيب هلب { 

  

   مسلمروایات

حـدثنا أبـو أسـامة عـن األعمـش، عـن . وحدثنا أبو كریب محمد بن العالء -١

 لما نزلـت هـذه: عمرو بن مرة، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس؛ قال

خـرج رسـول . } ورهطـك مـنهم المخلـصین تك األقـربینوأنذر عشیر{: اآلیة

: فقــالوا !فهتــف یــا صــباحاه.  علیــه وســلم حتــى صــعد الــصفااهللا صــلى اهللا

یـا ! یـا بنـي فـالنفـاجتمعوا إلیـه، فقـال . محمد: لوامن هذا الذي یهتف؟ قا

! عبــــدالمطلبیــــا بنــــي ! یــــا بنــــي عبــــد منــــاف! یــــا بنــــي فــــالن! بنــــي فــــالن

خــرج بــسفح هــذا الجبــل أرأیــتكم لــو أخبــرتكم أن خــیال تعوا إلیــه فقــال فــاجتم

إني نـذیر لكـم بـین یـدي فـقال . ما جربنا علیك كذبا: قالوا أكنتم مصدقي؟

. جمعتنـا إال لهــذا؟ ثـم قــام أمـا! تبـا لــك:  قــال فقـال أبـو لهــب.عـذاب شـدید

                                                 

، حـدیث رقـم )سـورة تبـت یـدا أبـى لهـب وتـب( ، بـاب )التفـسیر( صحیح البخارى، كتاب - ١

 ]٢/٥٠٢،  ]٤٩٧١ 



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٨٢

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

كــذا قـرأ األعمــش إلــى } تبــت یــدا أبـي لهــب و قـد تــب{: فنزلـت هــذه الـسورة

  .١آخر السورة

  

                                                 

، حـدیث )وأنـذر عـشیرتك األقـربین( ، بـاب قولـه تعـالى )اإلیمـان( صحیح مـسلم ، كتـاب - ١

 ٢/٦٩، )٢٠٨(رقم  



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٨٣

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

  آیة صالة العصر : اخامس

  

  روایات البخارى 

  عنىرج البخارى روایات فى هذا الملم یخ

  

  روایات مسلم

قرأت على مالك عن زید بن أسلم، : قال. وحدثنا یحیى بن یحیى التمیمي -١

أمرتنــي : عــن القعقــاع بــن حكــیم، عــن أبــي یــونس مــولى عائــشة؛ أنــه قــال

: إذا بلغــــت هــــذه اآلیــــة فـــــآذني: الــــتوق. عائــــشة أن أكتــــب لهــــا مــــصفحا

فأملــت . فلمــا بلغتهــا آذنتهــا. )وات والــصالة الوســطىحــافظوا علــى الــصل(

حافظوا على الـصلوات والـصالة الوسـطى وصـالة العـصر وقومـوا {: علي

  .١سمعتها من رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: قالت عائشة. }هللا قانتین

حـدثنا الفـضیل . ا یحیـى بـن آدمأخبرنـ. حدثنا إسحاق بن إبراهیم الحنظلي -٢

نزلـت هـذه : بن مـرزوق عـن شـقیق بـن عقبـة، عـن البـراء بـن عـازب؛ قـال

ثـم . فقرأناهـا مـا شـاء اهللا. }حافظوا على الصلوات وصالة العصر{: اآلیة

فقـــال . )فظوا علـــى الـــصلوات والـــصالة الوســـطىحـــا(: فنزلـــت. نـــسخها اهللا

قـد : فقـال البـراء. صرهـي إذن صـالة العـ: رجل كان جالسا عند شقیق له

ورواه : قـــال مــــسلم .واهللا أعلــــم. وكیـــف نـــسخها اهللا. أخبرتـــك كیـــف نزلــــت

األشجعي عن سفیان الثوري، عن األسود بن قیس، عن شقیق بن عقبة، 

                                                 

الـــدلیل لمـــن قـــال الـــصالة (، بـــاب )ةالمـــساجد ومواضـــع الـــصال( صـــحیح مـــسلم، كتـــاب - ١

 ٣/١١٠، )٦٢٩(، حدیث رقم )الوسطى هى صالة العصر



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٨٤

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

. قرأناها مع النبي صـلى اهللا علیـه وسـلم زمانـا: قال. عن البراء بن عازب

 .١بمثل حدیث فضیل بن مرزوق

  

                                                 

ــصالة( صــحیح مــسلم ، كتــاب - ١ ــال الــصالة (، بــاب )المــساجد ومواضــع ال الــدلیل لمــن ق

 ٣/١١١، )٦٣٠(، حدیث رقم )الوسطى هى صالة العصر



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٨٥

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

   آیة الرضعات:سادسا

  

  روایات البخارى 

  عنىرج البخارى روایات فى هذا الملم یخ

  

  روایات مسلم

 بـن أبـي بكـر، عبـد اهللاقرأت على مالك عن : قال. حدثنا یحیى بن یحیى - ١

عــشر : كــان فیمــا أنــزل مــن القــرآن: عــن عمــرة، عــن عائــشة ؛ أنهــا قالــت

فتــوفي رســول . بخمــس معلومــات: ثــم نــسخن. رضــعات معلومــات یحــرمن

 بــن عبــد اهللاحــدثنا  . علیــه وســلم وهــن فیمــا یقــرأ مــن القــرآناهللا صــلى اهللا

عـن ) وهـو ابـن سـعید(حدثنا سلیمان بن بالل عن یحیى . مسلمة القعنبي

ـــــول  ـــــذي یحـــــرم مـــــن وهـــــي -عمـــــرة ؛ أنهـــــا ســـــمعت عائـــــشة تق  تـــــذكر ال

عـشر رضـعات : نـزل فـي القـرآن: فقالـت عائـشة:  قالت عمـرة -الرضاعة

. وحــدثناه محمــد بــن المثنــى .علومــاتخمــس م: ثــم نــزل أیــضا. معلومــات

أخبرتنــي عمــرة ؛ : ســمعت یحیــى بــن ســعید قــال: قــال. حــدثنا عبــدالوهاب

  .١أنها سمعت عائشة تقول بمثله

  

                                                 

، )١٤٥٢(رقم  ، حدیث )التحریم بخمس رضعات(، باب )الرضاع( صحیح مسلم، كتاب - ١

٥/٢٢٢ 



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٨٦

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

ین آمنوا لم تقولون ماال یا أیها الذ(سورة ، و) آدم البنأنلو ( آیة  :سابعا

  ) فتسألون عنها یوم القیامة تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم

  

  یات البخارى روا

حدثنا عبد العزیز بن عبد اهللا حدثنا إبراهیم بـن سـعد عـن صـالح عـن بـن  -١

شــهاب قــال أخبرنــي أنــس بــن مالــك أن رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم 

لو أن البن آدم وادیا من ذهـب أحـب أن یكـون لـه وادیـان ولـن یمـأل {قال 

 .}فاه إال التراب ویتوب اهللا على من تاب

ولیـد حـدثنا حمـاد بـن سـلمة عـن ثابـت عـن أنـس عـن أبـي  وقال لنا أبـو ال

  ١.)ألهاكم التكاثر(قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت 

  

  روایات مسلم 

حدثنا علي بـن مـسهر عـن داود، عـن أبـي حـرب . حدثني سوید بن سعید -١

بعث أبو موسـى األشـعري إلـى قـراء أهـل : قال. بن أبي األسود، عن أبیه

أنـتم خیـار أهـل : فقـال. ثمائة رجل قد قرءوا القرآنفدخل علیه ثال. البصرة

كما قست . وال  یطولن علیكم األمد فتقسو قلوبكم. فاتلوه. البصرة وقراؤهم

كنـا نـشبهها فـي الطـول والـشدة . ٕوانـا كنـا نقـرأ سـورة. قلـوب مـن كـان قـبلكم

لو كان البن آدم وادیان من {: غیر أني قد حفظت منها. فأنسیتها. ببراءة

وكنــا نقــرأ . }وال  یمــأل جــوف ابــن آدم إال التــراب. تغــى وادیــا ثالثــامــال الب

: غیــر أنــي حفظــت منهــا.  فأنــسیتها.ســورة كنــا نــشبهها بإحــدى المــسبحات

                                                 

، ]٦٤٣٩[، حـدیث رقـم )ما یتقى مـن فتنـة المـال(، باب )الرقاق(كتاب : صحیح البخارى- ١

]٣/٢٧٥، ]٦٤٤٠ 



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٨٧

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

. فتكتـب شـهادة فـي أعنـاقكم. ین آمنوا لم تقولون مـاال تفعلـون یا أیها الذ{

 .١}فتسألون عنها یوم القیامة

  

  

  

  

  

                                                 

، حـدیث رقـم )لو أن البـن آدم وادیـین البتغـى ثالثـا(،  باب )الزكاة(كتاب :  صحیح مسلم- ١

)٤/١٤٠، )١٠٥٠ 



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٨٨

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

فى الموقف مـن   الصحیحین وأثرهفیده أحادیثما تالخالف فى : المبحث الثانى 

   نسخ التالوة

أجمع العلماء على أن ما روى فى الصحیحین حجة فى العمل بـه، لكـنهم اختلفـوا 

  .فیما یلى آراء الفریقین و . نافى للظنفى كونه حجة فى العلم القطعى الم

  

  من ذهب إلى إفادة حدیث الصحیحین للعلم القطعى : أوال 

الـصحیحین  إفـادة أحادیـث  تـرجیح إلـىفى المسألة لكنـه انتهـىلصالح  ابن ا تردد

وأعالها األول وهو الذى  " للعلم القطعى فقال تعقیبا على أقسام الحدیث الصحیح

، یطلقـون ذلـك ویعنـون بــه، ) صـحیح متفـق علیـه : (فیـه أهـل الحـدیث كثیـرایقـول 

 ،ألمة علیه الزم مـن ذلـكلكن اتفاق ا. اتفاق البخارى ومسلم ال اتفاق األئمة علیه

  . التفاق األمة على تلقى ما اتفقا علیه بالقبول،وحاصل معه

 خالفـا لقـول ،والعلـم الیقینـى النظـرى واقـع بـه،  وهذا القسم جمیعه مقطوع بـصحته

ٕمـن نفــى ذلــك محتجــا بأنــه ال یفیــد فــى أصــله إال الظــن، وانمــا تلقتــه األمــة بــالقبول 

  .لظن قد یخطئألنه یجب علیهم العمل بالظن، وا

وقــد كنــت أمیــل إلــى هــذا وأحــسبه قویــا، ثــم بــان لــى أن المــذهب الــذى اخترنــاه أوال 

واألمــــة فــــى . هــــو الــــصحیح، ألن ظــــن مــــن هــــو معــــصوم مــــن الخطــــأ ال یخطــــئ

ولهـذا كـان اإلجمـاع المبتنـى علـى االجتهـاد حجـة . إجماعها معـصومة مـن الخطـأ

ـــر إجماعـــات العلمـــاء كـــذلك . مقطـــوع بهـــا ـــسة نافعـــة، ومـــن تـــنكوهـــذه . وأكث ة نفی

فوائدها القول بأن ما انفرد به البخارى أو مسلم مندرج فى قبیل ما یقطع بصحته، 

لتلقى األمـة كـل واحـد مـن كتابیهمـا بـالقبول علـى الوجـه الـذى فـصلناه مـن حالهمـا 

فیمــــا ســــبق ســـــوى أحــــرف یـــــسیرة ، تكلــــم علیهــــا بعـــــض أهــــل النقـــــد مــــن الحفـــــاظ 

  .١"ة عند أهل هذا الشأنكالدارقطنى وغیره وهى معروف

                                                 

 ١٥، ١٤مرجع سابق ص :  مقدمة ابن الصالح - ١



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٨٩

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

 وأنــــا مـــع ابــــن "مــــا رجحـــه ابـــن الــــصالح فقـــال ) ه٧٧٤ت (أیـــد ابــــن كثیـــر وقـــد 

ثـم وقفـت "بقولـه ) حاشیة (تحت عنوانثم عقب  .١"الصالح فیما عول علیه وأرشد

أنه نقل القطع بالحدیث : بعد هذا على كالم لشیخنا العالمة ابن تیمیة، مضمونه 

عــن جماعــات مـن األئمــة ، مــنهم القاضــى عبــد الوهــاب الـذى تلقتــه األمــة بــالقبول 

المالكى، والشیخ أبو حامد اإلسفرائینى، والقاضى أبو الطیب الطبرى، والشیخ أبـو 

إسحاق الشیرازى من الشافعیة، وابن حامد، وأبو یعلـى ابـن الفـراء، وأبـو الخطـاب، 

حنفیـــة، وابـــن الزاغـــونى، وأمثـــالهم مـــن الحنابلـــة، وشـــمس األئمـــة السرخـــسى مـــن ال

 مـــــن األشـــــعریة وغیـــــرهم كـــــأبى إســـــحاق  الكـــــالم أهـــــل أكثـــــروهـــــو قـــــول : (قـــــال 

 ومــذهب الــسلف وهــو مــذهب أهــل الحــدیث قاطبــة: اإلســفرائینى، وابــن فــورك قــال 

  ٢"وهو معنى ما ذكره ابن الصالح استنباطا فوافق فیه هؤالء األئمة. عامة 

وقــد یقــع فیهــا أى  "م فقـال لــعلـى إفــادة الحــدیث للع) ه٨٥٢ت (ووافـق ابــن حجــر 

فـــى أخبـــار اآلحـــاد المنقـــسمة إلـــى مـــشهور وعزیـــز وغریـــب مـــا یفیـــد العلـــم النظـــرى 

بالقرائن علـى المختـار ، خالفـا لمـن أبـى ذلـك ، والخـالف فـى التحقیـق لفظـى ألن 

مــن جــوز إطــالق العلــم قیــده بكونــه نظریــا، وهــو الحاصــل عــن االســتدالل ، ومــن 

تر، ومـا عـداه عنـده ظنـى، لكـن ال ینفــى أن أبـى اإلطـالق خـص لفـظ العلـم بــالمتوا

  .ما احتف بالقرائن أرجح مما خال عنها

منها ما أخرجه الـشیخان فـى صـحیحیهما ممـا لـم : والخبر المحتف بالقرائن أنواع 

وتقـدمهما فـى  .جاللتهمـا فـى هـذا الـشأن :یبلغ التواتر، فإنه احتفت به قرائن منها 

مــاء لكتابیهمـا بـالقبول، وهــذا التلقـى وحــده وتلقـى العل .تمییـز الـصحیح علــى غیرهـا

إال أن هـــذا . الطـــرق القاصـــرة عـــن التـــواترقـــوى فـــى إفـــادة العلـــم عـــن مجـــرد كثـــرة أ

                                                 

 الحـافظ ابـن كثیـر ، تحقیـق أحمـد محمـد  :اعث الحثیث شرح اختصار علوم الحـدیث الب- ١

 ٣٠م ، ص ٢٠٠٧/ هـ ١٤٢٨، ٢شاكر، دار العقیدة ، اإلسكندریة ، ط

 ٣١ السابق ص - ٢



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٩٠

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

یختص بما لم ینتقده أحد من الحفاظ مما فى الكتابین، وبمـا لـم یقـع التخـالف بـین 

علم مدلولیه مما وقع فى الكتابین حیث ال ترجیح، الستحالة أن یفید المتناقضان ال

بصدقهما من غیر ترجیح ألحدهما على اآلخر ، وما عدا ذلك فاإلجمـاع حاصـل 

 .على تسلیم صحته

منعنـاه وسـند المنـع  .مـل بـه ال علـى صـحتهإنما اتفقـوا علـى وجـوب الع: فإن قیل 

أنهـم متفقـون علـى وجـوب العمـل بكـل مـا صـح ولـو لـم یخرجـه الـشیخان، فلـم یبـق 

حاصــل علـى أن لهمــا مزیـة فیمــا یرجـع إلــى للـصحیحین فــى هـذا مزیــة، واإلجمـاع 

  .نفس الصحة

األســـتاذ أبـــو اإلســـحاق :  وممـــن صـــرح بإفـــادة مـــا خرجـــه الـــشیخان العلـــم النظـــرى

بــو الفــضل بــن طــاهر أاإلســفرائینى ومــن أئمــة الحــدیث أبــو عبــد اهللا الحمیــدى ، و

  .١" ویحتمل أن یقال المزیة المذكورة كون أحادیثما أصح الصحیح،وغیرهما

وهـو الـذى أختـاره "وقال فیما ذهب إلیه ابن الصالح ) ه٩١١ت(السیوطى  ووافق

  .٣ وذكر مثل ذلك فى األلفیة. ٢"وال أعتقد سواه

                                                 

ابـن حجـر العـسقالنى ، :  نزهة النظر فى توضـیح نخبـة الفكـر فـى مـصطلح أهـل األثـر - ١

م ، ص ٢٠١١/ هــــ ١٤٣٢، ١هرة ، ط القـــاتحقیـــق نـــور الـــدین عتـــر ، دار البـــصائر ،

٥٣، ٥٢ 

الحــافظ جــالل الــدین الــسیوطى، تحقیــق أبــى :  تــدریب الــراوى فــى شــرح تقریــب النــواوى - ٢

هــ ، ١٤٢٩/م ٢٠٠٨، ١یعقوب نشأت بن كمال المـصرى، دار العقیـدة، اإلسـكندریة، ط

  ٨٠ص

ر، المكتبـــة الـــسیوطى، تحقیـــق أحمـــد محمـــد شـــاك: ألفیـــة الـــسیوطى فـــى علـــم الحـــدیث - ٣

 ٤ص ط،.ت، د.العلمیة، د



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٩١

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

   ظن ال العلم القطعىلامن ذهب إلى إفادة حدیث الصحیحین  : ثانیا

ـــم القطعـــى ذهـــب  علـــى الخـــالف مـــن رأى القـــائلین بإفـــادة حـــدیث الـــصحیحین للعل

) مــا تمــس إلیــه حاجــة القــارى لــصحیح اإلمــام البخــارى(فــى ) ه٦٧٦ت (النــووى 

ل معقبا  فقا)التقریب(وذكر مثل ذلك فى  ١إلى أن حدیث الصحیحین ال یفید العلم

 وذكــــر الــــشیخ أن مـــا رویــــاه أو أحــــدهما فهــــو مقطــــوع  " علـــى رأى ابــــن الــــصالح

بصحته والعلم القطعى حاصل فیه ، وخالفه المحققون واألكثرون فقالوا یفید الظن 

وهـذا الـذى  " وى فـى شـرح مـسلم مـا ذهـب إلیـه فقـال ، وقد علل النـو٢"ما لم یتواتر

  فــى هــذه المواضــع خــالف مــا قالــه المحققــون– أى ابــن الــصالح –ذكــره الــشیخ 

ترة إنما تفید الظن ، فإنها تواأحادیث الصحیحین لیست م: م قالوا واألكثرون، فإنه

 بخــــارى ومــــسلمبــــین ال فــــرق  وال،، واآلحــــاد إنمــــا تفیــــد الظــــن علــــى مــــا تقــــررآحــــاد

 وهـذا ، وجـوب العمـل بمـا فیهمـانـا إنمـا أفاد وتلقي األمـة بـالقبول، فى ذلكوغیرهما

 غیرهمـــا یجـــب العمـــل بهـــا إذا صـــحت  اآلحـــاد التـــى فـــى فـــإن أخبـــارمتفـــق علیـــه،

ٕ، وانما یفترق الصحیحان وغیرهما مـن فكذا الصحیحان أسانیدها وال تفید إال الظن

النظــر فیــه بــل یجــب العمــل بــه الكتــب فــى كــون مــا فیهمــا صــحیحا ال یحتــاج إلــى 

، ، وما كان فى غیرهما ال یعمل به حتى ینظـر وتوجـد فیـه شـروط الـصحیحمطلقا

 بأنـه أنـه مقطـوعإجمـاعهم علـى ،  األمـة علـى العمـل بمـا فیهمـاوال یلزم من إجماع

  .ـمصلى اهللا علیه وسل الم النبيك

  ٣"وقد اشتد إنكار ابن برهان اإلمام على من قال بما قاله الشیخ وبالغ فى تغلیظه

                                                 

النووى ، تحقیق على حـسن علـى :  ما تمس إلیه حاجة القارى لصحیح اإلمام البخارى - ١

 ٤٠عبد الحمید ، دار الكتب العلمیة ، بیروت، ص

 ٧٩، ٧٨ مرجع سابق  ص: تدریب الراوى- ٢

ووى ، مكتبـة محیى الدین أبو زكریـا یحیـى بـن شـرف النـ:  صحیح مسلم بشرح النووى - ٣

 ١/٢١ط ، .اإلیمان ، المنصورة دـت ، د



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٩٢

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

، قــال عبــد العلــى األنــصار لنــووىه اوقــد ذهــب أكثــر األصــولیین إلــى مــا ذهــب إلیــ

األصول ومنهم األئمة الثالثة على أن خبر الواحد األكثر من أهل  ")ه١٢٢٥ت(

إن لـــم یكـــن هـــذا الواحـــد المخبـــر معـــصوما نبیـــا ال یفیـــد العلـــم مطلقـــا ســـواء احتـــف 

قد نقل العالمة طاهر الجزائـرى كـالم بعـض العلمـاء ممـن اتفـق و، ١"بالقرائن أو ال

 ى أن حـدیث الــصحیحینممـن ذهــب إلـمـع النـووى كــالرازى والعـز بـن عبــد الـسالم 

ثــم اســتظهر أن أدلــتهم فــى الــرد علــى ابــن الــصالح تــتلخص فــى ثالثــة یفیــد الظــن 

  أوجه

أن ابن الـصالح خـالف جمهـور أربـاب الكـالم واألصـول فـإنهم ذهبـوا إلـى : األول 

  .ٕأن أخبار اآلحاد ال تفید العلم وانما تفید الظن

مراتب  من األحادیث المختلفة الأن ابن الصالح حكم على ما ال یحصى: الثانى 

  .بحكم واحد وهو القطع بصحتها لوجودها فى كتابین تلقتهما األمة بالقبول

أنه بنى الحكـم علـى تلقـى األمـة لهمـا بـالقبول ولـم یبـین مـاذا أراد باألمـة  ":الثالث 

غیـر بینـین هنـا فـى أنفـسهما فكـان وال ماذا أراد بتلقیها لهما بالقبول، وهذا األمـران 

، لــئال یــذهب الــذهن كــل مــذهب، ولــئال یظــن بــه أنــه حقــه أن یبــین مــا أراد بهمــا 

  .ٕیقصد باإلبهام اإلیهام، وان كان ما علم من حاله یدل على أنه برىء من ذلك

، فعلمـاء األمـة فـى هـذا المقـام ثالثـة أقـسام،  أراد باألمة علماءها وهـو الظـاهرفإن

  .المتكلمون والفقهاء، والمحدثون

 إلیـه، م یردون كـل حـدیث یخـالف مـا ذهبـواأما المتكلمون فقد عرف من حالهم أنه

، فـــإذا أورد علـــیهم مـــن ذلـــك حـــدیث صـــحیح، عنـــد ولـــو كـــان مـــن األمـــور الظنیـــة

المحــدثین، أولــوه إن وجــدوا تأویلــه قریــب المأخــذ، أو ردوه مكتفــین بقــولهم هــذا مــن 

                                                 

عبــد العلــى محمــد بــن نظــام الــدین األنــصارى :  فــواتح الرحمــوت بــشرح مــسلم الثبــوت - ١

ــد الــشكور(  ، دار الفكــر ) وهــو شــرح ممــزوج لكتــاب مــسلم الثبــوت لمحــب اهللا بــن عب

 ٢/١٢١ت .للطباعة والنشر، بیروت ، د



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٩٣

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

أخبار اآلحاد، وهى ال تفید غیر الظن، وال یجـوز البنـاء علـى الظـن فـى المطالـب 

  ..الكالمیة

وأمــا الفقهــاء فقــد عــرف مــن حــالهم أنهــم یؤولــون كــل حــدیث یخــالف مــا ذهــب إلیــه 

علمـاء مــذهبهم، ولــو كـان مــن المتــأخرین، أو یعارضــون الحـدیث بحــدیث آخــر لــو 

كـــــان غیـــــر معـــــروف عنـــــد أئمـــــة الحـــــدیث، والحـــــدیث الـــــذى عارضـــــوه ثابتـــــا فـــــى 

ح لـه الصحیحین بل ممـا أخرجتـه الـسنة ، ومـن نظـر فـى شـروح الـصحیحین اتـض

األمر، وقد ترك بعضهم المجاملة للمحدثین، فصرح بأن ترجیح الـصحیحین علـى 

غیرهما ترجیح من غیر مرجح، والذین جاملوا اكتفوا بداللة الحال، وقـد أشـار إلـى 

  ..ذلك العز بن عبد السالم فى كتاب القواعد

وقــد أكثـــروا مـــن االعتــراض علـــى قـــول ابـــن الــصالح إن األمـــة تلقـــت الـــصحیحین 

إن ما ذكره من تلقى األمة للصحیحین بالقبول مسلم ولكنـه : قبول فقال بعضهمبال

ال یختص بهما فقد تلقت األمة سنن أبى داود والترمذى والنـسائى بـالقبول وغیرهـا 

  . ١"بالقبول، ومع ذلك فلم یذهب أحد إلى الحكم بصحة ما فیها بمجرد ذلك 

لـه غیــر مـسلم بــل األكثــرون وعلـى ذلــك فمـا ذهــب إلیـه ابــن الــصالح ومـن قــال بقو

  .على خالفه كما ظهر

  

  

  

                                                 

طــاهر بــن صــالح بــن أحمــد الجزائــرى، دار المعرفــة ، : ثــر  توجیــه النظــر إلــى أصــول األ- ١

   ١٢٩ت، ص .بیروت، د



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٩٤

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

  أثر الخالف فى ما یستفاد من حدیث الصحیحین فى الموقف من نسخ التالوة

لمـــا كانـــت قـــضیة نـــسخ الـــتالوة قائمـــة علـــى الروایـــات فقـــد أدى الخـــالف حـــول مـــا 

ــــث الــــصحیحین  ــــستفاد مــــن أحادی ــــث الــــصحیحة –ی ى إلــــ – وغیرهــــا مــــن األحادی

  .علماء من نسخ التالوةاختالف مواقف ال

علـى جـواز نـسخ " یـذكر أن العلمـاء قـد اتفقـوا )ه٦٣١ت (وبالرغم مـن أن اآلمـدى

 ١"زلــةمـن المعتالـتالوة دون الحكـم، وبـالعكس، ونـسخهما معـا، خالفـا لطائفـة شـاذة 

ى قـضیة  خالفـا فـ– ولـیس المعتزلـة –فإننا نجد فـى كتـب العلمـاء مـن أهـل الـسنة 

ٕن القـدماء والمحـدثین مـن أهـل الـسنة نـسخ الـتالوة، وان النسخ، حیث أنكر فریق م

   .٢كان جمهورهم على إثباته

  .)ه٥٩٥ت( ٣ابن رشد: من أنكر نسخ التالوة من المتقدمینفم

                                                 

ت ، .، د١على بن محمـد اآلمـدى، المكتـب اإلسـالمى ، ط:  اإلحكام  فى أصول األحكام- ١

٣/١٤ 

أمـا بعـد فهـذا : "  یقول عبد اهللا بـن الـصدیق الغمـارى فـى مقدمـة كتابـه ذوق الحـالوة  - ٢

 علیـه وهـو یتعلـق بنـسخ – والمنـة هللا – إلیـه وال غلبـت –هللا  والحمد –بحث لم  أسبق 

تالوة آیة من القرآن ، أى نسخ لفظها ، بعد أن كانت من القرآن ، فال تبقى قرآنا، وهذا 

:  مــا خالفــت فیــه علمــاء األصــول قاطبــة ومعهــم المتخصــصون فــى علــوم القــرآن الكــریم

 ١٥مرجع سابق، ص 

أبو الولید محمد بن رشد الحفیـد، ) : ختصر المستصفىأو م(الضرورى فى أصول الفقه  - ٣

  ٨٦م، ص ١٩٩٤، ١تحقیق جمال الدین العلوى، دار الغرب اإلسالمى، بیروت، ط



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٩٥

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

 ، وعبــد ٣ ، ورشــید رضــا٢محمــد عبــده : ١وممــن أنكــر نــسخ الــتالوة مــن المتــأخرین

بن الـصدیق  ، وعبد اهللا٥اهر بن عاشورالط و،٤الرحمن بن محمد عوض الجزیرى

، ومحمــد ٦)ذوق الحــالوة بامتنــاع نــسخ الــتالوة( الغمــارى، وقــد صــنف فیــه كتــاب 

، ٩، والــــدكتور عبــــد المتعــــال الجبــــرى٨ور علــــى جمعــــةوالــــدكت، ٧الــــصادق عرجــــون

ــــه كتابــــا بعنــــوان  ــــتالوة بــــین النفــــى (والــــدكتور أحمــــد نوفــــل وقــــد وضــــع فی نــــسخ ال

 بقاء الحكم، بالرغم من إثباته  وممن ذهب إلى نفى نسخ التالوة مع .١٠)واإلثبات

  .١٢، والدكتور مصطفى زید١١وقوع نسخ التالوة والحكم محمد الخضرى

                                                 

  وما بعدها٢٨ وما بعدها ، وكذلك مرویات نسخ التالوة ، ص ٧ السابق ص - ١

الـشروق ،   األعمال الكاملة لإلمام الشیخ محمـد عبـده ، تحقیـق د محمـد عمـارة ، دار - ٢

  وما بعدها ٢٥٢/ ٤ ، ١،٢٠٠٩ط

محمــد عبــده ، محمــد رشــید رضــا، الهیئــة المــصریة العامــة للكتــاب ، :  تفــسیر المنــار - ٣

  وما بعدها١/٤١٤م، ١٩٩٠

محمــد عبـد الــرحمن الجزیـرى، أســمار ، :  أدلـة الیقـین فــى الـرد علــى مطـاعن المبـشرین- ٤

 ٣٨٣م ، ص٢٠٠٧باریس، 

محمـد الطـاهر بـن عاشـور، دار سـحنون للنـشر والتوزیـع، تـونس، ، :  التحریر والتنویر- ٥

١/٦٦٢ 

  مرجع سابق - ٦

ــم ، :  محمــد رســول اهللا مــنهج رســالة بحــث وتحقیــق- ٧ محمــد الــصادق عرجــون، دار القل

 ٤/٦٥هـ، ١٤١٥، ٢دمشق ، ط

 ٧٢هـ، ص١٣٨٩، ٦د على جمعة، نهضة مصر ، القاهرة، ط:  النسخ عند األصولیین- ٨

د عبد المتعال الجبـرى، مكتبـة وهبـة ، القـاهرة، : خ والمنسوخ بین اإلثبات والنفى  الناس- ٩

 ٣٩هـ،  ص١٤٠٧، ٢ط

  مرجع سابق- ١٠

 ٢٦٣هـ، ص١٣٨٩، ٦محمد الخضرى، المكتبة التجاریة، القاهرة، ط:  أصول الفقه- ١١

فكـر  دار الد مـصطفى زیـد، :  النسخ فى القرآن الكریم دراسة تشریعیة تاریخیـة نقدیـة- ١٢

  وما بعدها١/٢٨١هـ، ١٤٢٧، ١العربى ، القاهرة، ط



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٩٦

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

إن إنكــار هــذا الجمــع مــن العلمــاء والبــاحثین لنــسخ الــتالوة یقــوم فــى المقــام األول 

ٕ وان كـــــان محفوفـــــا بـــــالقرائن كأحادیـــــث –علـــــى القـــــول بإفـــــادة الحـــــدیث الـــــصحیح 

 علیـــه البحــث ویـــسوقرجحـــه ، وهـــذا مــا یقطعـــى للظـــن دون العلــم ال–الــصحیحین 

  .األدلة فى المبحث التالى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٩٧

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلي

  نسخ التالوةيف حجية أحاديث الصحيحني 

  فـى نـسخ الـتالوةالـرأى الـراجح فـى حجیـة أحادیـث الـصحیحین: المبحث الثالـث

  وأدلته

  

ٕل بنسخ التالوة وان كان قد ذهب إلیه األكثرون  فى المبحث السابق أن القوظهر

ه، بل ذهبت طائفة من متقدمى العلماء من أهل العلم فإنه غیر مقطوع ب

،  وهو الرأى الذى یرجحه هذا البحثالتالوة،ومتأخریهم إلى عدم وقوع نسخ 

  :سوق األدلة على ترجیحه فیما یلى وی

  

  :الدلیل األول 

 اآلیات الدالة على حفظ القرآن الكریم من ما جاء فى كتاب اهللا عز وجل من

َإنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون(الى  تعالزیادة والنقص والتحریف، كقوله ُُ ِْ
َ َُ َ َّ ََِّٕ َ ْ

ِّ َ َ ْ ََّ ِ (

َواتل ما ُأوحي( تعالى ، وقوله]٩:الحجر [ 
ِ

َ ُ ْ َ إلیك من كتاب ربكَ َِّ َ
ِ َ ِ ِ ِال مبدل لكلماته  َِْ ِ ِ ِ

َ َُ َ ِّ َ َ

ًولن تجد من دونه ملتحدا ُ ََ َ َْ ُ
ِ ِِ ِ َ   .]٢٧: الكهف ) [َ

  

    :الثانىالدلیل 

ٕ وان كانت قد رویت فى الصحیحین فإنها أحادیث آحاد، –وة أحادیث نسخ التال

 كما ذهب إلى ذلك النووى وغیره من المتكلمین –ال تفید العلم القطعى 

ن رواتها ثقات فإنهم غیر ٕهذه األحادیث وان كا ف–واألصولیین والمحدثین 

 غیر ذلك من العوارض ینتابه  ، أومعصومین، فقد یخطئ الراوى الثقة أو یسهو

ٕ وان كانت صحیحة –، لذلك فإن هذه األحادیث  التى تؤثر على الروایةالبشریة

 الویات  تفید الظن الذى یؤخذ به فى العملٕ فإنها ال تفید العلم القطعى وانما–

علمیات التى تؤسس على القطعیات كالقرآن الكریم الذى ال یثبت  الیؤخذ به فى



      
  
 

   

  

 
 
 

 

٢٩٨
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هذه األحادیث روایات آحاد لخالصة أن وا.  المفید للعلم القطعىنقله إال بالتواتر

  .ال یثبت بها قرآن متواتر وال نسخ قرآن متواتر

  

   :الثالثالدلیل 

عارض بما جاء فى الصحیحین ُبعض األحادیث التى جاءت فى الصحیحین ت

  : فمن ذلك ما یلى ،كذلك

 حـــدثنا عبیـــد بـــن إســـماعیل حـــدثنا أبـــو أســـامة عـــن هـــشام عـــن أبیـــه عـــن  -١

عــالى عنهــا قالــت اســتأذن النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم عائــشة رضــى اهللا ت

أبو بكر في الخروج حین اشتد علیه األذى فقال له أقم فقال یا رسول اهللا 

ى اهللا علیـــه وســـلم یقـــول إنـــي أتطمـــع أن یـــؤذن لـــك فكـــان رســـول اهللا صـــل

 ذلـك قالـت فـانتظره أبـو بكـر فأتـاه رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم ألرجـو

اداه فقال أخرج من عندك فقال أبو بكر إنما هما ابنتـاي ذات یوم ظهرا فن

فقال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج فقال یـا رسـول اهللا الـصحبة فقـال 

النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم الــصحبة قــال یــا رســول اهللا عنــدي ناقتــان قــد 

كنت أعددتهما للخروج فأعطى النبي صلى اهللا علیه وسلم إحداهما وهـي 

ا فانطلقا حتى أتیـا الغـار وهـو بثـور فتواریـا فیـه فكـان عـامر الجدعاء فركب

بن فهیرة غالما لعبد اهللا بن الطفیل بن سخبرة أخي عائشة ألمهـا وكانـت 

ألبــي بكــر منحــة فكــان یــروح بهــا ویغــدو علــیهم ویــصبح فیــدلج إلیهمــا ثــم 

یسرح فـال یفطـن بـه أحـد مـن الرعـاء فلمـا خـرج خـرج معهمـا یعقبانـه حتـى 

وعـن أبـي أسـامة قـال . نة فقتل عامر بن فهیرة یوم بئـر معونـة قدما المدی

قــال هــشام بــن عــروة فــأخبرني أبــي قــال لمــا قتــل الــذین ببئــر معونــة وأســر 

عمــرو بــن أمیــة الــضمري قــال لــه عــامر بــن الطفیــل مــن هــذا فأشــار إلــى 

قتیل فقال لـه عمـرو بـن أمیـة هـذا عـامر بـن فهیـرة فقـال لقـد رأیتـه بعـد مـا 
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الـسماء حتـى إنـي ألنظـر إلـى الـسماء بینـه وبـین األرض ثـم قتل رفع إلـى 

إن : وضـــــع فـــــأتى النبـــــي صـــــلى اهللا علیـــــه وســـــلم خبـــــرهم فنعـــــاهم فقـــــال 

ٕأصحابكم قد أصیبوا وانهم قد سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننـا بمـا 

  . ١رضینا عنك ورضیت عنا فأخبرهم عنهم

أن النبــى صــلى اهللا علیــه  وفیــه ،مــن روایــة عائــشة فهــذا الحــدیث أخرجــه البخــارى

ٕإن أصحابكم قد أصیبوا وانهم قد سألوا ربهم فقـالوا ربنـا أخبـر عنـا ( وآله وسلم قال

، فــالكالم مــن لفــظ النبــى ) إخواننــا بمــا رضــینا عنــك ورضــیت عنــا فــأخبرهم عــنهم

  ).أصحاب بئر معونة( یعارض ما جاء من روایات فى آیة ولیس قرآنا ، وذلك

 

عـــن جعفـــر بـــن ن الفـــرج حـــدثنا بـــن وهـــب أخبرنـــي عمـــرو حـــدثنا أصـــبغ بـــ -٢

أبـي هریـرة عـن النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم قـال ال  ربیعة عن عـراك عـن

 . ٢ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبیه فهو كفر

ال ترغبـوا عـن آبـائكم (:  لفـظ بـى هریـرة ، وفیـه أن الحدیث أخرجـه البخـارى عـن أ

لنبـى صـلى اهللا علیـه وآلـه وسـلم ، وذلـك مـن كـالم ا) فمن رغب عن أبیه فهو كفر

  .)ال ترغبوا عن آبائكم(یعارض ما جاء فى روایات آیة 

  

حـــدثني محمـــد أخبرنـــا مخلـــد أخبرنـــا بـــن جـــریج قـــال ســـمعت عطـــاء یقـــول  -٣

بن عباس یقول سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم یقـول لـو اسمعت 

مــأل عــین بــن آدم أن لــه إلیــه مثلــه وال ی أن البــن آدم مثــل واد مــاال ألحــب

                                                 

، ]٤٠٩٣[حدیث رقـم ..) غزوة الرجیع ورعل(باب ، )المغازى(كتاب   :  صحیح البخارى- ١

٢/٢٨٥ 

، حــدیث رقــم )مــن ادعــى إلــى غیــر أبیــه( بــاب ،)الفــرائض(كتــاب :  صــحیح البخــارى - ٢

]٣/٣٦٣، ]٦٧٦٨ 
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إال التراب ویتوب اهللا على من تاب قـال ابـن عبـاس فـال أدري مـن القـرآن 

 .١بن الزبیر یقول ذلك على المنبراهو أم ال قال وسمعت 

الحدیث أخرجه البخارى عن ابن عباس ، وفیه شك من ابن عبـاس فـى قرآنیـة مـا 

 من روایات فـى سمعه من النبى صلى اهللا علیه وآله وسلم ، مما یعارض ما جاء

  ...)لو أن البن آدم (آیة 

بـن ا عاصم عن بن جـریج عـن عطـاء قـال سـمعت وكذلك أخرج البخارى عن أبى

عباس رضى اهللا تعالى عنهما یقول سمعت النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم یقـول لـو 

بـــن آدم إال التـــراب اكـــان البـــن آدم وادیـــان مـــن مـــال البتغـــى ثالثـــا وال یمـــأل جـــوف 

  .٢ى من تابویتوب اهللا عل

مـن ..) لـو كـان البـن آدم وادیـان ( ولم یذكر ابن عباس فـى هـذه الروایـة  أن لفـظ

 شكه فى أن یكون قرآنا كما جـاء عنـه فـى الحـدیث الـسابق ، القرآن ، بل لم یذكر

لــــو كــــان البــــن (فــــى قولــــه لفــــاظ المنقولــــة األالروایــــات فــــى فــــضال عــــن اخــــتالف 

   ...)آدم 

  

  : الرابعالدلیل 

، فاألحادیـث التـى مرویة فى نسخ التالوة من إشـكاالتعض األحادیث الال تخلو ب

یمثـل بهـا القـائلون بنـسخ الـتالوة ..) الشیخ والشیخة إذا زنیـا( رویت فى آیة الرجم 

وهـذا القـول  على ما نسخ لفظـه دون حكمـه ، – وغیره ٣)ه٤٧٦ت ( كالشیرازى–

 ال یتعلــــق فــــى اإلســــالموالزانیــــة الثابــــت ن حكــــم الزانــــى ال یخلــــو مــــن إشــــكال إذ إ

                                                 

ـــاق(كتـــاب :  صـــحیح البخـــارى - ١ ـــا،)الرق ـــال(ب  ب ـــن فتنـــة الم ـــى م ـــا یتق حـــدیث رقـــم ) م

 ]٣/٢٧٥،  ]٦٤٣٧ 

ـــاق(كتـــاب  : صـــحیح البخـــارى - ٢ ـــاب ، )الرق ـــال(ب ـــن فتنـــة الم ـــى م ـــا یتق حـــدیث رقـــم ) م

 ]٣/٢٧٥،  ]٦٤٣٦ 

 ٥٨ انظر اللمع ، مرجع سابق ، ص - ٣
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ٕبكونهمـــــا شـــــیخیین كبیـــــرین أو غیـــــر شـــــیخین وانمـــــا یتعلـــــق باإلحـــــصان أو عـــــدم 

  .اإلحصان 

لـوال ":) آیة الـرجم(إشكاال آخر على قول عمر فى ) ه٦٨٥ت (وقد ذكر السبكى 

" : قـال الـسبكى ، " أن یقول الناس زاد عمر فى كتاب اهللا لكتبت آیة الـرجم بیـدى

لــوال أن یقــول النــاس زاد (معنــى قــول عمــر رضــى اهللا عنــه ،قلــت وأنــا ال یبــین لــى 

ٕإذ ظـاهر هـذا أن كتابتهـا جـائزة، وانمـا منعـه مـن ذلـك ) عمر فى كتاب اهللا لكتبتها

  .قول الناس ، والجائز فى نفسه ، قد یقوم من خارج ما یمنعه

ٕواذا كانــت كتابتهــا جــائزة لــزم أن تكــون الــتالوة باقیــة ألن هــذا شــأن المكتــوب، وقــد 

یقول القائل فى مقابلة هذا لو كانت الـتالوة باقیـة لبـادر عمـر رضـى اهللا عنـه إلـى 

كتابتها، ولم یعرج علـى مقـال النـاس، ألن مقـال النـاس، ال یـصلح مانعـا مـن فعـل 

) لـوال قـول النـاس لكتبـت(أعنـى هذا الواجب، وبالجملة ال یبین لى هـذه المالزمـة، 

، بمنـــه وكرمـــه، فإنـــا ال نـــشك أن عمـــر ولعـــل اهللا أن ییـــسر علینـــا حـــل هـــذا األثـــر

  .١"رضوان اهللا علیه إنما نطق بالصواب ولكنا نتهم فهمنا

  .وال شك فى صحة إشكال السبكى إذا قلنا بإفادة الحدیث للعلم القطعى

  

  الدلیل الخامس 

ــــات تحتمــــل ــــتالوةبعــــض الروای ــــسخ ال ــــل دون إثبــــات لن ــــدین  التأوی ــــال جمــــال ال ، ق

" : ) وكان مما یتلى فنسخ( : ائشة فى آیة الرضعات القاسمى تعلیقا على قول ع

 یــؤول الــتالوة بفــشو هــذا الحكــم علــى – أى غیــر القــائلین بنــسخ الــتالوة –وغیــرهم 

                                                 

علــى بــن عبــد الكــافى الــسبكى، تحقیــق د شــعبان محمــد :  اإلبهــاج فــى شــرح المنهــاج - ١

 ٢٦٥/ ٢م ، ١٩٨١/ هـ١٤٠١كتبة الكلیات األزهریة ، القاهرة ، إسماعیل، م
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 مرجـع مـا یحكـم  أنذهابـا إلـى ال الـتالوة التنزیلیـة، ،األلسنة ، وحفظـه فـى النفـوس

  .١" وهو مفقود فى مثل هذه المنسوخات،بتنزیله التواتر

 –عض الروایات فى نسخ التالوة یمكن حملها على أنها مـن القـراءات كذلك فإن ب

، )صــالة العــصر( كالروایــات الــواردة فــى آیــة –علــى مــا فــى القــراءات مــن تنــازع 

  ).وقد تب(، وآیة ) والذكر واألنثى(وآیة 

حجیـــة نفـــى  مـــن األدلـــة فقـــد تـــرجح مـــن خـــالل البحـــث ومـــا اســـتظهرهوعلـــى ذلـــك 

  .لتالوةنسخ اأحادیث الصحیحین فى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 ٣، حاشیة ٥٨مرجع سابق ص :  اللمع فى أصول الفقه - ١
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  اخلامتة ونتائج البحث

  

 المشتركة بین علوم القرآن وعلوم الحدیث وعلم من القضایاقضیة نسخ التالوة 

 فى البخارى ومسلم:  روایات الصحیحین  وناقش البحثوقد عرض أصول الفقه،

  .لكتب الحدیثیة  باعتبارهما أصح اهذه القضیة

  

  : التالیة وقد ظهر من خالل البحث النتائج

  .كانت الروایات الحدیثیة تكأة القائلین بنسخ التالوة   -أ 

رض تلك الروایات مع ما هو ثابت فى القرآن الكریم من حفظ القرآن  تتعا-ب

َإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون (الكریم وعدم تبدیله كقوله تعالى ُ ِِّ
َ ََ َ ُْ َ ُ َّْ َ َ َِّ ِْ َ  ]٩:الحجر ) [ َّ

َواتل ما أوحي إليك من كتاب ر (تعالىوله وق،  َ َِ َ ِْ ِ َِ ْ ََ ُِ َبكُ ِال مبدل لكلامته ولن جتد من دونه  ِّ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ َ ََ ِِّ َ َ َ ََ ُ

ِ َ

ًملتحدا ََ ْ  ].٢٧: الكهف ) [ُ

أحادیث الصحیحین فى نسخ التالوة من اآلحاد التى تفید الظن ال العلم  - ج

 .هالقطعى فال یحتج بها فیما یتطلب التواتر كثبوت القرآن ونسخ

 بغیرها مما روى فى الصحیحین فى نسخ التالوة معارضةبعض أحادیث  – د

  .الصحیحین كذلك

 بعض أحادیث الصحیحین فى نسخ التالوة ال تخلو من إشكاالت من جهة - ه

  .المتن 

  .ت نسخ التالوة ِثبُ  بعض األحادیث یمكن تأویلها بما ال ی-و

  .ث الصحیحین فى نسخ التالوة حجیة أحادیوعلى ذلك فقد انتهى البحث إلى نفى
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Conclusion and results of the research 
 

the issue of abrogated verses in the Quranic recitation is one 
of the issues related to sciences of the Quran and the science 
of Hadith and the science of the principles of jurisprudence, 
so this research displayed and discussed the hadiths of both 
of the two Imams , Albukhary and Muslim connected to this 
issue and the research reached the following results  
١ - the hadiths of the two imams were the base which made 
some scientists say : the reading of Quran is abrogated . 
٢ - What the two imams narrated contradicts with what Allah 
said in  ( We who have sent the Dhikr and surely we will 
guard it ) The Hijr ٩ , and what Allah said ( And recite what 
has been revealed to you of the Book of your Lord, None can 
change His words , and none will  you find as a refuge other 
than Him .  ) Al Kahf ٢٧  
٣ - All the hadiths of the two imams related to abrogation are 
a type of solitary tradition and these hadiths do not lead to 
the  scientific judgments but they lead to hypothetical 
judgments. 
٤ – some hadiths of the two imams contradicted each others 
in the two books of Albukhary and Muslim themselves, so 
we can not depend on them for having any certainty 
connected to the issue of abrogation. 
٥ -  There are many problems in the texts of the hadiths in the 
two books of the two imams. 
٦ – We can interpret the hadiths not to confirm the issue of 
abrogation. 
 So, this research reaches to a result means  that all the 
hadiths in the two books of  the two imams Albukhary and 
Muslim do not lead to any certainty connected to the issue of 
abrogation in the Holy Quran. 
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  املصادر واملراجع
  

على بن عبـد الكـافى الـسبكى، تحقیـق د شـعبان : اإلبهاج فى شرح المنهاج  -

 .م ١٩٨١/ هـ١٤٠١، ، القاهرةألزهریةمحمد إسماعیل، مكتبة الكلیات ا

على بن محمد اآلمدى، المكتب اإلسالمى ، : اإلحكام  فى أصول األحكام -

   .ت.، د١ط

محمـد عبـد الـرحمن الجزیـرى، : أدلة الیقین فى الـرد علـى مطـاعن المبـشرین -

 .٢٠٠٧أسمار ، باریس، 

  .هـ١٣٨٩، ٦محمد الخضرى، المكتبة التجاریة، القاهرة، ط: أصول الفقه -

تحقیــق د محمــد عمــارة ، دار :  محمــد عبــده لــشیخلإلمــام ااألعمــال الكاملــة  -

 .١،٢٠٠٩الشروق ، ط

، تحقیق أحمد محمد السیوطىجالل الدین : السیوطى فى علم الحدیث ألفیة  -

 .ط.ت ، د.، دشاكر، المكتبة العلمیة

قیــق ، تح الحــافظ ابــن كثیــر : الحثیــث شــرح اختــصار علــوم الحــدیثالباعــث -

  .م ٢٠٠٧/ هـ ١٤٢٨، ٢إلسكندریة ، ط، اأحمد محمد شاكر، دار العقیدة

ــواوى  - ــراوى فــى شــرح تقریــب الن ــدریب ال ــسیوطى، : ت ــدین ال الحــافظ جــالل ال

، ١تحقیق أبى یعقوب نشأت بن كمال المصرى، دار العقیـدة، اإلسـكندریة، ط

 .هـ ١٤٢٩/م ٢٠٠٨

محمــد عبــده ، محمــد رشــید رضــا، الهیئــة المــصریة العامــة : تفــسیر المنــار  -

  .م١٩٩٠، للكتاب 

ح بــن أحمــد الجزائــرى، دار طــاهر بــن صــال: توجیــه النظــر إلــى أصــول األثــر - 

    .ت.، بیروت، دالمعرفة
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 أبو الفضل عبد اهللا بن محمد بن :ذوق الحالوة بامتناع نسخ التالوة  -

اسات الصدیق الغمارى ، تحقیق مصطفى الحمدانى، مركز النور للدر

   .م٢٠١٥/ هـ١٤٣٦، والنشر

أبو عبد اهللا محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن بردزبة : رى صحیح البخا -

الجعفى البخارى، تحقیق محمد أحمد عیسى ، مكتبة الرحاب، القاهرة ، 

  .م ٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨، ١ط

،  بــن الحجــاج بــن مــسلم النیــسابورىمــسلم: صــحیح مــسلم بــشرح النــووى  -

  .ت.، المنصورة ، د مكتبة اإلیمان

أبـو الولیـد محمـد بـن ) : أو مختصر المستصفى(الضرورى فى أصول الفقه  -

، ١رشد الحفید، تحقیق جمال الدین العلوى، دار الغرب اإلسالمى، بیروت، ط

  م،١٩٩٤

ــدین : فــواتح الرحمــوت بــشرح مــسلم الثبــوت  - عبــد العلــى محمــد بــن نظــام ال

ــــصارى  ــــن ( األن ــــوت لمحــــب اهللا ب ــــاب مــــسلم الثب وهــــو شــــرح ممــــزوج لكت

  .ت .ر للطباعة والنشر، بیروت ، د، دار الفك) عبدالشكور

أبـو إسـحاق إبـراهیم بـن علـى بـن یوسـف الـشیرازى : اللمع فى أصول الفقـه  -

الفیروزأبــادى الــشافعى، تحقیــق الــسید محمــد بــدر الــدین النعــسانى الحلبــى ، 

  .ت.المكتبة األزهریة للتراث، القاهرة ، د

نـووى ، تحقیـق علـى ال: ما تمس إلیه حاجة القارى لصحیح اإلمـام البخـارى  -

  .ت.، دحسن على عبد الحمید ، دار الكتب العلمیة ، بیروت

محمـد الـصادق عرجـون، دار : محمد رسول اهللا منهج رسـالة بحـث وتحقیـق -

  .ه١٤١٥، ٢القلم ، دمشق ، ط

 ریاض حسین عبد اللطیف الطائى :وة جمعا ودراسةمرویات نسخ التال -

  . م٢٠١٤، ١لتوزیع، طالبغدادى، األثریة للطباعة والنشر وا
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أبـو عمـرو عثمـان بـن عبـد الـرحمن : مقدمة ابن الصالح فى علوم الحـدیث  -

  .ط.ت ، د.المعروف بابن الصالح، دار زاهد القدسى ، القاهرة ، د

،  عبد المتعال الجبرى، مكتبة وهبـةد: الناسخ والمنسوخ بین اإلثبات والنفى  -

  .هـ١٤٠٧، ٢القاهرة، ط

ابــن حجــر : ح أهــل األثــر وضــیح نخبــة الفكــر فــى مــصطلنزهــة النظــر فــى ت -

هــ ١٤٣٢، ١، تحقیق نور الدین عتر، دار البصائر ، القاهرة ، طالعسقالنى

  .م ٢٠١١/ 

، ١د أحمـد نوفـل، دار الفـضیلة، عمـان، ط: نسخ التالوة بین النفى واإلثبـات -

   .هـ١٤٢٧

ــــى جمعــــة، نهــــضة مــــصر: ولیینالنــــسخ عنــــد األصــــ - ، ٦، القــــاهرة، طد عل

  .هـ١٣٨٩

 دار د مصطفى زید،: تاریخیة نقدیةالنسخ فى القرآن الكریم دراسة تشریعیة  -

  .هـ١٤٢٧، ١، القاهرة، طالفكر العربى

  

  

  

  

  

  

  

  


