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 الّشكر والّتقدير
 ىمٱُّٱ القائل: ،ومهيمناً عليه ،مصّدقاً ملا بني يديه من الكتاب القرآن الكرميالذي أنزل احلمد هلل   
والّصالة والّسالم على املبعوث ، 1َّ جي يه ىه مه جه ين ىن خنمن حن  جن يم

 .2(كر هللامن ال يشكر الّناس ال يشالقائل: ) ،وصحبه أمجعني ،وعلى آله ،رمحًة للعاملني سّيدان حمّمد

 أمَّا بعد؛
ام ن وفَّقين ويسَّر يل إمتأ احلات، فهو أهل الثَّناء واجملد،الذي بفضله تتمُّ الصَّ  -تعاىل –فإيّني أمحد هللا   

توجيه، على ما بذاله يل من تربية، و  والدّي الكرمينيوأشكر ملن يف بّرمها رضى الّرمحن، هذا البحث، 
دَّم وأتقلزوجيت وأوالدي، على ما سامهوا من تشجيع، ومصابرة معي،  موصولودعاء، وكذا الشكر 

لشُّكر فضيلة الدّكتور وهيئتها التَّدريسية، وأخصُّ اب ،اجلزيل للجامعة اليت احتضنتين ممثَّلة إبدارهتا ابلشُّكر
تقدمي  عنتوان ي الذي ملالذي تكّرم ابإلشراف على هذه الّرسالة، و  ،–اىلتع حفظه هللا-عطيَّة األطرش 

 خري اجلزاء. -تعاىل–، فجزاه هللا إلمتام هذه الرسالة ؛واإلرشادصائح، والّتوجيهات النّ 
 ممثّلة ابلعضوين الكرميني، فضيلة الدكتور: هارون الشرابيت،ابلشكر للجنة املناقشة  مكما وأتقد   

 متّام الّشاعر، على تكّرمهما بقبول مناقشة هذه الرسالة. الدكتور:وفضيلة 
ري من واخل، لكلّي من مدَّ يل يد العون، من أهل الفضلوالعرفان ابجلميل  ،كما وأتقدم ابلشكر    

 إلخراج هذه الرسالة على هيئتها اليت بني ؛مل أيلوا جهداً يف نصيحيت، وإرشادي وزمالء ،أصدقاء
 .يديكم اآلن

 
 

                                                           

 .12لقمان،  1 
أخرجه الرتمذي، أبواب الرّب والّصلة، ابب: ما جاء يف الّشكر ملن أحسن إليك، ، الرتمذي، حممد بن عيسى بن َسْورة   2

حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر )جـ  (،"سنن الرتمذي"،هـ279بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى الرتمذي، )املتوىف: 
(، شركة مكتبة 5، 4(، وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف )جـ 3(، وحممد فؤاد عبد الباقي )جـ 2، 1

، وأمحد بن 4/339(، 1954م، رقم: ) 1975 -هـ  1395مصر، الطبعة: الثانية،  –ومطبعة مصطفى البايب احلليب 
"مسند هـ(241يرة، ، أمحد بن حنبل، أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين )املتوىف: حنبل، ابتداء مسند أيب هر 
م،  1995 -هـ  1416القاهرة، الطبعة: األوىل،  –احملقق: أمحد حممد شاكر، دار احلديث اإلمام أمحد بن حنبل"، 

 ، قال الرتمذي: هذا حديث صحيح.7/295(، 7495رقم: )



 ت
 

 فهرس احملتوايت
 

 الصفحة املوضوع

 أ اإلهداء

 ب الّشكر والّتقدير

 ت فهرس احملتوايت

 ص امللّخص ابللغة العربية

 ط امللّخص ابللغة اإلجنليزية

 غ املقّدمة

 ف مشكلة البحث

 ف أسئلة البحث

 ق أهداف البحث

 ق حدود البحث

 ك أسباب اختيار البحث

 ك أمهّية البحث

 ل البحثأدوات 

 ل الّدراسات الّسابقة

 ل منهج البحث

 ن حمتوى البحث
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الفصل األول: الّتعريف ابإلمام البغوي، وبتفسريه، وبيان مقّدمات أساسّية 
 يف علم الّنسخ
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 2 املبحث األول: الّتعريف ابإلمام البغوي

 3 املطلب األول: اسم اإلمام البغوي، ونسبه، وكنيته، ولقبه

 4 الثاين: مولد اإلمام البغوي، ونشأتهاملطلب 

 5 املطلب الثالث: صفات اإلمام البغوي، وثناء العلماء عليه

 6 املطلب الرابع: شيوخ اإلمام البغوي، وتالميذه

  9 .الفقهي ومذهبه اعتقاد اإلمام البغوي،املطلب اخلامس: 

 11 املطلب السادس: أبرز مؤلفات اإلمام البغوي، وآاثره.

 13 .-رمحه هللا تعاىل–املطلب السابع: وفاة اإلمام البغوي 

 14 املبحث الثاين: الّتعريف بتفسري "معامل التنزيل"، ومنهج اإلمام البغوي فيه

 15 املطلب األول: تفسري "معامل التنزيل"، ومنهج اإلمام البغوي فيه

 21 املطلب الثاين: القيمة العلمّية لتفسري "معامل التنزيل"

 22 املبحث الثالث: مقّدمات أساسّية يف علم الّنسخ

 23 املطلب األول: مفهوم الّنسخ، وأركانه

 27 املطلب الثاين: أمهّية العلم ابلّناسخ واملنسوخ

 29 املطلب الثالث: أقسام الّنسخ

 33 املطلب الرابع: شروط الّنسخ
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 35 املطلب اخلامس: ما يُعرف به الّنسخ

 39 متييز الّنسخ عن )التخصيص، واالستثناء، والتقييد( املطلب السادس:

 41 املطلب السابع: أهّم املؤلفات يف الّناسخ واملنسوخ

، ةاآلايت اليت ذكر فيها البغوي دعوى الّنسخ ورجَّح القول أبّّنا انسخالفصل الثاين: 
 مع بيان منسوخها من القرآن، أو من السنة، أو منهما معًا.

47 

 48 األول: سورة البقرةاملبحث 

املطلب األول: آية القبلة واألمر ابلّتوّجه إىل املسجد احلرام يف الصالة يف قوله 
 منننىنينٰىريزيمينيىيييجئحئخئُّٱتعاىل:

 (144)البقرة:  َّمئهئجبحبخبمبهبجتحتخت

49 

 مينيىيييٱُّٱ: املطلب الثاين: آية فرض صوم رمضان يف قوله تعاىل

 (185)البقرة:  َّخئمئهئجبحبخبمبهبجتحتختمتجئحئ
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 خلٱُّٱالثالث: آية عّدة الوفاة ملن تُويّف عنها زوجها يف قوله تعاىل:املطلب 

 ملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنمن

 (240)البقرة:  َّىنينجهمهىهيهجيحيخيميىيييٰذٰر

54 

 يكملىكُّٱٱيف قوله تعاىل: آايت املرياثاملبحث الثاين: سورة الّنساء، 

 (11)النساء:  منَّىليلامممرنزن
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 64 املبحث الثالث: سورة األنفال

 65 التخفيف يف مصابرة العدو، يف قوله تعاىل:املطلب األول: آية 
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 خئ  حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن  نن من ٱُّٱ

 حج مث متهت خت  حت جت هب مب خب حب هئجب مئ

 (66)األنفال:  َّ جح مج

 مف  خف حف جف ُّٱ املطلب الثاين: آية الّتوارث ابلّنسب يف قوله تعاىل:

 هل مل خل حل  جل مك خكلك حك جك مق حق
 (75)األنفال:  َّ  هن من خن حن جن مم حمخم جم

68 

  هئ مئٱُّ يف قوله تعاىل: آية الّسيف، الرابع: سورة التوبةاملبحث 

 (5)التوبة:  َّٱختمت حت جت هب  مب خب حب جب

71 

اآلايت اليت ذكر فيها البغوي دعوى الّنسخ ورّجح القول أبّّنا الفصل الثالث: 
 ، مع بيان انسخها من القرآن، أو من السنة، أو منهما معاً.منسوخة
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 75 املبحث األول: سورة البقرة

  جس مخ ٱُّٱٱٱٱٱاملطلب األول: آية الوصّية للوالدين، واألقربني يف قوله تعاىل:

 جع حطمظ مض  خض حض جض مص خص حص خسمس حس

 (180)البقرة:  َّ مغ جغ
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  املطلب الثاين: آية التخيري بني الصوم، وبني اإلفطار مع الفدية يف قوله تعاىل:

 (184)البقرة:  َّٱزتمتنتىتيترثٱُّٱ
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  حف جف ُّٱٱ من قاتل من املشركني يف قوله تعاىل: املطلب الثالث: آية قتال

 َّ  مل خل حل جل مك لك حكخك جك  مق حق مف خف

 (190)البقرة:  

85 
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  ٰذ ُّٱ :املطلب الرابع: آية الوصّية ملن تويّف عنها زوجها يف قوله تعاىل

 ِّّٰ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ مئنئ زئ رئ

 (240)البقرة:  َّ مث رثزث يت نتىت  مت زت
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 املطلب األول: آية احلبس يف البيوت ملن أتني ابلفاحشة يف قوله تعاىل:

 ىميم مم خم  حم جم يل ملىل خل ٱُّٱ 

 يه ىه مه جه ين ىن  من خن حن جن 

 (15)النساء:  َّ خيمي حي جي 
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 ىيُّٱٱ املطلب الثاين: آية العقاب ابإليذاء ملن أتيا ابلفاحشة يف قوله تعاىل:

 َُِّّّّٰرئزئمئ ٍّ ٌّ ٰرٰى ييٰذ
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96 

 ىه مه جه ين ىن من ُّٱٱ املطلب الثالث: آية نكاح املتعة يف قوله تعاىل:

 ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي  يه

 نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ

 (24)النساء:  َّ زت رت  يب ىب
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 حط خضمض ٱُّٱ املطلب الرابع: آية املرياث ابحملالفة يف قوله تعاىل:

 مق حق مف خف حف جف مغ معجغ  جع مظ

 (33)النساء:  َّ جك 

103 
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 زت رت ٱٱُّ املطلب اخلامس: آية قبول اإلسالم بشرط اهلجرة يف قوله تعاىل:

 لك اك  ىقيق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت  نت مت

)النساء:  َّ ين ىن نن زنمن  رن مم يلام ىل مل يك ىك مك
97) 
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 111 املبحث الثالث: سورة املائدة

  ىي ني ٱٱُّ املطلب األول: آية حترمي استحالل شعائر هللا يف قوله تعاىل:

  حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي

 (2)املائدة:  َّٱمح جح مج حج مث هت  مت خت
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  خص  حصُّ املطلب الثاين: آية العفو عن أهل الكتاب يف قوله تعاىل:

 (13)املائدة:  َّ مظ حط مض خض حض مصجض
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 اىل:، آية األمر ابإِلعراض عن اجلاهلني يف قوله تعاملبحث الرابع: سورة األعراف

 (199)األعراف: َّ مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ُّٱ
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  زب رب ٱُّ آية الّتوارث ابهلجرة يف قوله تعاىل:املبحث اخلامس: سورة األنفال 

 رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب
 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف ىثيث نث مث زث
 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  يلام ىل
 (72)األنفال:  َّ مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي

123 

 رّّباو اآلايت اليت ذكر البغوي فيها دعوى الّنسخ ومل يرّجح، الفصل الرابع: 
 ، وعدم النسخ.مال فيها إىل اإلحكام
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 128 املبحث األول: سورة البقرة



 ذ
 

 ِّّٰرئزئُّٱ املطلب األول: آية ابتداء صوم رمضان يف قوله تعاىل:

 (184)البقرة:  َّٱمئنئىئيئربزبمبنبىبيب
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 عاىل:املشركني عند املسجد احلرام يف قوله تاملطلب الثاين: آية قتال من قاتل من 

خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنمنىنينٱ

 (191)البقرة: َّجهمهىهيهجيحيخيميىيييٰذٰرٰىٌّ
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 املطلب الثالث: آية احلث على اإلنفاق ابلعفو من األموال يف قوله تعاىل:

 جم هل مل خل حل جل مك لك خك جكحك مق حقُّٱ
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 خلملىليلجمُّٱ تعاىل:املطلب الرابع: آية وجوب القتال يف قوله 
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 حقُّاملطلب اخلامس: آية الّتصدُّق ابلَعفو من األموال يف قوله تعاىل: 

 مقجكحكخكلكمكجلحلخلملهلجمحم
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 ِّّٰٱُّٱ املطلب السادس: آية الّنهي عن نكاح املشركات يف قوله تعاىل:
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 ملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنمن

152 



 ر
 

 خن حن  يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خم …ىنين

 ىي مي حيخي جي  يه ىه مه جه ين ىن من

)البقرة:  َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ
282-283) 
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 خيميىيييٰذٰرٰىٌٍَّّّ
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 يكملىليلامممرنزنمنننىنينٰى
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املطلب الثالث: آية اإلعراض عن املشركني، وعن املنافقني يف قوله تعاىل: 
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 رتزتمتنتىتيترثزثمثنثىثيث

 ىفيفىقيقاكلكمكىكيكملىليلامممرن
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 ملخص البحث
 

لطول  ذلكو  وأخطرها؛العلوم الّشرعّية من أهّم نسو  يف علوم القرآن الكرمي، علم الناسخ وامل إنّ   
ملّا كان اإلمام ؛ و ، وحبسن الفهم له يهتدي املسلم لصحيح األحكامذيوله وكثرة تشعبه ومسالكه

هذا البحث يف مجع  ةبرزت أمهيّ  ؛ع يف علوم الشريعة ّبختلف فنوّناممّن بر  -رمحه هللا تعاىل-البغوي 
ثلث األول من يل" يف اليف موضوع الّناسخ واملنسو ، وإبرازها من خالل تفسريه " معامل التنز  ئهآرا

اً إفادة مرتّبة ومقّسمة تقسيماّ موضوعيّ ، -سورة التوبة آخرالبقرة إىل  من أول سورة –القرآن الكرمي 
كام، من أحاديث، وآاثر، واستنباط أح شأنهق بيتعلّ  وذكر ماللّناظر، والباحث يف موضوع الّنسخ 

ذكرت مع رأي اإلمام آراء بعض من برز واعتمد يف هذا العلم؛ لبيان قيمة آراء اإلمام البغوي  وقد
 .من الناحية املوضوعّية والعلمّيةملادة البحث  بني اآلراء، وإثراءً 

وقد اتّبعت يف هذه البحث، املنهج الوصفي ملادة الناسخ واملنسو  عند اإلمام البغوي يف تفسريه   
ل"، مفيدًا ّبنهجي االستقراء، والتحليل؛ للوصول إىل ترجيحاته يف الّناسخ واملنسو ، "معامل التنزي

حيث قمت بدراسة أقواله، ومنهجه يف عرض دعاوى النسخ، ومقارنتها مع غريه من أهل العلم، مع 
 ، وقّسمت الّرسالة إىل مقّدمة وأربعة فصول.-ما أمكن –الرتجيح بينها 

ه، وأمّهّيته، اختيار  كلة البحث، وأسئلته، وأهدافه، وحدوده، وأسبابعن مش املقّدمة يف حتدثت  
 .وأدواته، والّدراسات السابقة فيه، ومنهجه، وحمتواه

رمحه –بغوي التعريف ابإلمام الأّما الفصل األول فكان ّبثابة التمهيد هلذه الدراسة؛ والذي تضمن:   
كتوطئٍة مهّمٍة   ؛عن مقّدمات أساسية يف علم الّنسخ ، وبتفسريه "معامل التنزيل"، مث احلديث-هللا تعاىل

للّدراسة، ومن مّث  الفصول التطبيقية ملاّدة البحث واليت هي موضوع الدراسة، وفيها بيان ومجع آراء 
 اإلمام البغوي يف الناسخ واملنسو ، يف الثلث األول من القرآن الكرمي، وجعلتها يف ثالثة فصول. 



 ض
 

قد بّينت فيه اآلايت اليت رّجح اإلمام البغوي أّّنا انسخة، سواء ظهر رأيه يف أّما الفصل الثاين فو   
موضع اآلية الكرمية، أو يف مواضع أخرى فيما يتعّلق يف شأّنا، مع بيان منسوخها من القرآن، أو من 

حاً رجّ م–برز واعتمد رأيه يف هذا العلم اإلمام مع آراء بعض من السنة، أو منهما معًا، مقاراًن رأي 
 .-بينها ما أمكن

وقد بينت يف الفصل الثالث اآلايت اليت رّجح اإلمام البغوي أّّنا منسوخة، سواء ظهر رأيه يف موضع   
 ،أو من السنة ،، مع بيان انسخها من القرآنشأّنااآلية الكرمية، أو يف مواضع أخرى فيما يتعّلق يف 

 . –حاّ بينها ما أمكن مرجّ -، العلمأو منهما معًا، مقارانً رأيه مع آراء بعض من برز يف هذا 

، مقارانً م الّنسخإىل اإلحكام وعدفيها ويف الفصل الرابع بينت اآلايت اليت توّقف فيها، ورّّبا مال   
 .-_ مرجحاً بني اآلراء ما أمكن، برز يف هذا العلم رأيه مع آراء بعض من

 :يف هذا البحث ومن أهم الّنتائجي اّليت توّصلُت إليها  

فسري "معامل تموضوع النسخ يف ترجيح األدلة الفقهية يف القضااي الفقهّية املعاصرة، وأمّهّية أمّهّية   
مع  خ، مقارنةً يف اعتبار النس هاعتدالو  ،إثبات النسخ عند اإلمام البغويو  ،التنزيل" بني التفاسري

من  ،يوضوح أثر احلديث، والفقه يف شخصية اإلمام البغو لّنسخ، و املكثرين واملقلني من القائلني اب
 .خالل عرضه للتفسري عاّمة

 ومن األمور اليت أوصي هبا طلبة العلم الّشرعي:  

ن آراء م العمل على دراسةو  ،فيما تبقى من سور القرآن الكرمي إمتام دراسة آراء البغوي يف النسخ 
رق طأبصول األحكام، و  الّنسخ التصال ؛واعتمد عند أهل العلم من قدامى املفسرين ،اعترب

 االستنباط.
 .للّصواب املوّفق -تعاىل–وهللا 
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Abstract 

 

    The science of the abrogating and the abrogated in the sciences of the 
Qur’an is one of the most essential Islamic sciences. This is due to the 
length of its divergence. By a good understanding of it, the Muslims will be 
guided to the correct judgments. Whereas Imam Al-Baghawi - may God 
Almighty have mercy on him - was one who excelled in the sciences of 
Sharia in its various arts; The importance of this research emerged in the 
collection of his views on the subject of the abrogating and the abrogated, 
highlighting them through his interpretation of the “Malaem Al- Tanzeel” 
from the beginning of al-Baqarah Chapter to the end of at-Tawbah 
Chapter - arranged and divided into an objective division to benefit readers 
and researchers in the science of obligating and obligated. This indicates a 
relevance to it from hadiths, prophetic traditions, and deriving judgements. 
In addition to that, I mentioned, along with the imam’s opinion, the 
opinions of some who excelled in this science. This demonstrates the value 
of Imam Al-Baghawi’s views among opinions, and enrich the research 
material from an objective and scientific point of view.  

    In this research, I followed the descriptive approach of the material of 
the obrogating and the abrogated by Imam al-Baghawi in his interpretation 
of "Maalim Al- Tanzel", using the methodologies of induction and analysis 
to get his balancing in the obrogating and the abrogated. I studied his 
statements, and his method of presenting the claims of obrogating, and 
compared them with other scholars, with judging the opinions to what is 
most likely right  - as much as possible – I also divided the research into an 
introduction and four chapters. 
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    In the introduction, I explained the research problem, its questions, its 
objectives, its limits, the reasons for the choice, its importance, its tools, 
previous studies, its methodology, and its content. 

    The first chapter served as a prelude to this study, Which included: 
introducing Imam Al-Baghawi - may God Almighty have mercy on him - 
and his interpretation of "Maalim Al Tanzel", then talking about basic 
introduction of the science of abrogation; As an important introduction to 
the study, and then the applied chapters of the research, which is the 
subject of the study. This includes a demonstration and collection of the 
views of Imam Al-Baghawi on the abrogating and the abrogated, in the 
first third of the Holy Qur’an, and made it in three chapters. 

    As for the second chapter, I clarified the verses that Imam Al-Baghawi 
found most likely to be right as an obrogating, whether his opinion 
appeared in the place of verse, or other places regarding it, with an 
explanation of its abrogation from the Qur’an, or the Sunnah, or both of 
them, comparing the opinion of the imam with the views of Some of those 
who emerged and adopted their opinion on this science - balancing it as 
much as possible. 

    In the third chapter, I clarified the verses that Imam Al-Baghawi found 
most likely to be right as abrogated, whether his opinion appeared in the 
position of the verse, or other places regarding it, with an explanation of its 
obrogating from the Qur’an or the Sunnah, or both, comparing his 
opinion with the views of some of those who emerged in this science, 
balancing it as much as possible. 

    In the fourth chapter, I explained the verses in which he paused, and 
perhaps he tended to not be abrogated, comparing his opinion with the 
views of some of those who emerged in this science - balancing between 
opinions as much as possible. 

 



 ع
 

    Among the most important results that I reached in this research : 

    The importance of the issue of abrogation in the balancing of 
jurisprudential evidence in contemporary jurisprudential issues, the 
importance of interpreting the "Maalim Al- Tanzeel" among the 
interpretations, and the proof of abrogation according to Imam al-
Baghawi, and his moderation in considering abrogation, in comparison 
with those who believe in abrogation, and the clarity of the impact of 
hadith and jurisprudence in the character of Imam Al-Baghawi, By offering 
a general interpretation. 

    Among the things that I recommend to students of Islamic knowledge: 

    Completing the study of Al-Baghawi’s views on abrogation in the 
remaining surahs of the Holy Qur’an, and working on studying the views 
of those who were considered and approved by scholars, because 
abrogation has been linked with the principles of judgments, and methods 
of deduction. 

Asking Allah to set us on the path of the rightness. 
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 قّدمةامل
 

نا، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمال -تعاىل–نَّ احلمد هلل إ  
من يهده هللا فال مضلَّ له، ومن يضلل فلن جتد له وليًَّا مرشداً، والصَّالة والسَّالم على الرَّمحة املهداة 

ين.للعاملني سيّيدان حممَّد وعلى آله وصحبه أمجعني، والتَّابعني    هلم إبحسان إىل يوم الدّي

 أمَّا بعد؛

، -عز وجل–فإنَّ أيَّ علم إمنَّا يعلو ويشرف حبسب نسبته، وليس أشرف وال أعظم من كتاب هللا   
الم هللا على اإلطالق، ك كتابومن هنا كانت علوم القرآن من أشرف العلوم وأجّلها؛ التَّصاهلا أبعظم  

ّناسخ واملنسو  وملّا كان علم ال ،-صّلى هللا عليه وسلَّم-املعجز،املوحى به إىل خري خلقه  -سبحانه–
يف علوم القرآن الكرمي من األمّهية ّبكان، بل لعّله من أهّم تلك العلوم وأخطرها؛ لطول ذيوله وكثرة 

رف عيقد وقع الّتجاذب والتنازع يف شأنه قدميًا وحديثًا حىت يومنا احلاضر، إذ به فتشعُّبه ومسالكه؛ 
، وّبعرفته يهتدي املسلم إىل صحيح األحكام وجيتنب اعتماد نسخ ما ليس ّبنسو ، احلالل من احلرام

ر حكمة ظوحبسن الصنعة له يُكيّيف العامل األحكام على الوقائع والنوازل، وبصحيح الفهم له يتبنّي للّنا
ممّن برع يف علوم  -اىلرمحه هللا تع–ورمحته خبلقه يف تسيري شرعه، وملّا كان اإلمام البغوي  -تعاىل–هللا 

الشريعة ّبختلف فنوّنا، ومتّيز بصنعة التفسري، واحلديث، والفقه، وحنو ذلك؛ كانت أمهّية هذا البحث 
زيل" من وإبرازها من خالل تفسريه "معامل التن يف مجع آراء هذا اإلمام الفّذ يف موضوع الّناسخ واملنسو 

أول سورة البقرة إىل آخر سورة التوبة، مرتّبة ومقّسمة تقسيمًا موضوعّياً؛ إفادة للناظر والباحث يف 
موضوع الّنسخ عند البغوي، وما يتعّلق به من أحاديث، وآاثر، واستنباط أحكام، حلقًة مدرجًة ضمن 

األئّمة األعالم، حيث ذكرت مع رأي اإلمام آراء بعض من برز واعتمد سلسلة خدمة هذا املوضوع عند 
لقدمية ملادة البحث، مستعينًا ببعض املصادر ا يف هذا الفّن؛ لبيان قيمة آراء اإلمام بني اآلراء، وإثراء

 .واحلديثة من املكتبة، وابملصادر االلكرتونية املتخّصصة يف هذا الفّن، وهللا تعاىل املوّفق للّصواب

 



 ف
 

 

 :على الّنحو اآليتوأتناول هنا عناصر املقدمة  

 
 : بحثأّواًل: مشكلة ال

ه ، من خالل تفسري -رمحه هللا تعاىل-تكمن مشكلة البحث من خالل دراسة آراء اإلمام البغوي   
 يف ما يتعلق ابلثلث األول من القرآن الكرمي يف موضوع الّنسخ، دراسة حتليلّية فاحصة؛ "معامل التنزيل"

ملعرفة قيمتها ومنزلتها بني اآلراء العلمّية األخرى، وجتيب الّدراسة عن سؤال عام أال وهو: ما هي آراء 
لبحث اإلجابة ا تضّمن ااإلمام البغوي يف موضوع الّنسخ، وما هي منزلتها بني اآلراء العلمّية األخرى، كم

 عن أسئلة فرعّية أخرى، وهي كما أييت:
 

 اثنياً: أسئلة البحث:
 وما أبرز املعامل يف ترمجته الشخصّية والعلمّية؟من هو اإلمام البغوي،  .1
 .ة؟مكانته العلميّ ما هي و ، "معامل التنزيل" :تفسريما أمهّية  .2
ما و وّباذا يُعرف،  وشروطه، وأركانه،وأقسامه، وأنواعه، ، أركانهما هي سخ، و مفهوم النّ هو ما  .3

ات يف علم الناسخ املؤلف وما هي أهمّ الفرق بينه وبني كل )من التخصيص، واالستثناء، والتقييد(، 
 .واملنسو ؟

 .؟، وما هو منسوخهاما اآلايت اليت رّجح فيها اإلمام البغوي دعوى أّّنا انسخة .4
 .؟، وما هو انسخهامام البغوي دعوى أّّنا منسوخةما اآلايت اليت رّجح فيها اإل .5
 .؟الّنسخ وعدم ،ومل يرّجح، أو مال فيها إىل اإلحكام اإلمام البغوي ما اآلايت اليت توّقف فيها .6
 ؟.سخالنّ  عرض دعاوى منهج اإلمام البغوي يفما  .7
 صيغ الرّتجيح يف دعاوى الّنسخ عند اإلمام البغوي؟. أهمّ  ما .8
 رّجحه الباحث من بني اآلراء اليت وردت حول اآلايت الكرمية؟.الذي القول ما هو  .9
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 : أهداف البحث:اثلثاً 

 األسئلة الّسابقة وهي على النَّحو اآليت : عنأتيت أهداف البحث إجابة 

  ببيان أبرز املعامل يف ترمجته الّشخصّية والعلمّية.التعريف ابإلمام البغوي  .1
 ة.مكانته العلميّ و "معامل التنزيل"،  تفسري ةأمّهيبيان  .2
الفرق  يانب، و به يُعرف ماو  وشروطه، وأركانه،وأقسامه، وأنواعه، ، أركانهو بيان مفهوم الّنسخ،  .3

الناسخ  املؤلفات يف علم أهمّ  وذكربينه وبني كل )من التخصيص، واالستثناء، والتقييد(، 
 .واملنسو 

  ، مع بيان منسوخها.البغوي دعوى أّّنا انسخةبيان اآلايت اليت رّجح فيها اإلمام  .4
 ، مع بيان انسخها.بيان اآلايت اليت رّجح فيها اإلمام البغوي دعوى أّّنا منسوخة .5
وعدم  ،، ولعّله مال إىل اإلحكامفيها اإلمام البغوي دعوى الّنسخمل يرّجح بيان اآلايت اليت  .6

  النسخ.
فقد كان يذكر أقوال سخ، النّ  عرض دعاوى اإلسهام يف الكشف عن منهج اإلمام البغوي يف .7

لدعوى ، إضافة لتعدد موضع ذكر اواللغة يف ذلك ،والفقه ،ف احلديثالعلماء يف النسخ، ويوظّ 
 حبسب ما ترتبط به من اآلايت.

 . صيغ الرّتجيح يف دعاوى الّنسخ عند االمام البغوي معرفة أهمّ  .8
 .خبدعاوى الّنسيف املسائل اليت أورد فيها البغوي اآلراء  -ما أمكن–بيان القول الراجح  .9

 

 : بحثحدود ال رابعاً:

دراسة آراء اإلمام البغوي يف موضوع الّنسخ على ضوء بعض اآلراء العلمّية الّنافعة، واملعتمدة يف هذا 
 .-من أول سورة البقرة إىل ّناية سورة التوبة–الفّن، يف الثلث األول من القرآن الكرمي 

 
 



 ك
 

 : البحث : أسباب اختيارخامساً 
 

 وممَّا دفعين للبحث يف هذا املوضوع، أمور عدَّة، كان من أبرزها :

 ابلقرآن الكرمي: كالم هللا املعجز، احلجَّة على العاملني إىل يوم الدّيين. موضوع النسخ ارتباط .1
صدر القرآن الكرمي، فهو مق أبحكام ه متعلّ علوم القرآن الكرمي؛ ألنّ  من أهمّ  يعدّ سخ علم النّ   .2

 ، وال يسع طالب علم التفسري جهله.شريع األولالتّ 
 ،من املوضوعات اليت كثر حوهلا اخلالف، وتشّعبت فيها اآلراءشائق شائك، فهو علم الّنسخ  .3

 قدمياً وحديثاً حىت يومنا احلاضر.
 و .واملنس ،اسخيف النّ  ةً واإلمام البغوي خاصّ  ،ف على جوانب اهتمام العلماء عاّمةً التعرّ  .4
اد منه كثري ، وتفسريه "معامل التنزيل"؛ حيث أفة اليت حظي هبا اإلمام البغويالعلميّ والقيمة املكانة  .5

  من أهل العلم؛ ابعباره مصدراً مهّماً يف التفسريابملأثور، والفقه، والقراءات، وحنو ذلك.
 تفسريه.البغوي يف دعاوى الّنسخ اليت أوردها يف اإلمام إبراز رأي  .6

 
 لبحث:أمهّية اسادساً: 

 
 تكمن أمهية هذه الدراسة من خالل جوانب عديدة هي: 

 .ذكرها الختيار املوضوع يف الفقرة الّسابقة األسباب اليت تّ و  ،. حتقيق األهداف سالفة الذّكر1
 رينة للمفسّ همّ املسخ من العلوم موضوع النّ  سخ؛ إذ يعدّ اإلسهام إبثراء املكتبة العلمية موضوعات النّ  .2

 يف استنباط األحكام. أمّهّية ملا هلا من ؛والفقهاء

 .سخ من خالل تفسريهالنّ دعاوى  البغوي يف اإلمام على الباحثني إىل رأيلوصول اسهيل ت .3

كثري من لالم االس الّنظر يف كيفّية عالجو  -رمحهم هللا تعاىل–قبس من حياة السلف االّطالع على  .4
س حسب ما تقتضيه اعامل مع النّ وازل، واملرونة يف التّ عامل مع النّ ة التّ أهل العلم يف كيفيّ  ، يفيدالوقائع

 أحواهلم.
 



 ل
 

 : أدوات البحث : بعاً سا

ع املادَّة العلميَّة وهي ابملصادر الثَّانويَّة يف مجو  ،القرآن الكرمي -تعاىل–بكتاب هللا يف حبثي هذا استعنت    
 وكتب علوم القرآن ،املكتبيَّة(، مشلت: كتب السُّنَّة املطهَّرة، وكتب التفسري ابملأثورما يعربَّ عنها بـ)املصادر 

اجم ،زولف يف أسباب النّ لّ وما أُ  ،ومصادر يف أصول الفقه الكرمي، ، وكت وكتب الرتَّ ب املعاجم والّسرير
 الّلغويّة.

 ابقة: راسات السّ : الدّ اثمناً 
 
، علميّ حسب املنهج ال -سخ عند البغويالنّ -موضوع  وأّصلت ،مل أقف على دراسات سابقة أفردت  

ب علوم كما ورد يف كتب التفسري وكت  ،ولكن حتّدث العلماء القدامى واحملدثون عن الّنسخ بشكل عام
  ، وهم ُكثُر.مستقلّ ف ّبؤلَّ  أفرده القرآن، ومنهم من

 
 :بحث: منهج الاتسعاً 

وما ام البغوي وصواًل لرأي اإلم ؛والتحليل ،من خالل افاديت ّبنهجي االستقراء اتبعت املنهج الوصفيّ   
ة البقرة إىل ّناية من أول سور – ل من القرآن الكرمييف الثّلث األوّ فيما يتعّلق  ،سخالنّ  اعتمده من اآلراء يف

الل تفسريه معامل من خ ، ابالضافة اىل استنباط الكثري من النتائج املتعلقة هبذا البحث،-سورة التوبة
 التنزيل وفق اخلطوات اآلتية: 

خ فيها، وما البغوي دعوى الّنس اإلمام أورداليت  -يف حدود دراسيت  –مجيع اآلايت  تتّبع واستقراء .1
 لة. يمن أقوال يف ذلك، مع عزو األقوال إىل مصادرها األص نقله

 دراستها.استقراء بعض آراء العلماء املعتمدة، حول اآلايت اليت مّتت  .2
 ،واآلاثر الواردة يف الدراسة من املصادر احلديثية ،ختريج األحاديث .3
قّدم من أهل مّمن ت ذكر احلكم عليهاب احلكم على األحاديث واآلاثر اليت يف غري الصحيحني، .4

ذكرت  ،وابن حجر اهليثمي، فإن مل أجد ،العسقالين وابن حجر ،وابن كثري ،كالرتمذي  ،احلديث
كرت ذ  ،األلباين، فإن مل أجدو أمحد شاكر، و شعيب األرانؤوط،  ،مثل ،حكم املعاصرين منهم

 : وهي، فاسريقي بعض التّ حكم حمقّ 
 لإلمام الطربي، ابعتماد نسختني: ل القرآن"ي"جامع البيان يف أتو تفسري أ( 



 م
 

 .يف اقتباس الّنصوص، واحلكم على اآلاثر إن وجد. حتقيق أمحد شاكر: 1
د حكم أمحد إن مل أج ،يف توثيق الّرواايت واحلكم عليها حتقيق إسالم منصور عبد احلميد: .2

  .شاكر
 ميزت اقتباسي من حتقيق إسالم منصور عبد احلميد، بذكر حكمه فيما ورد عند التوثيق. .3

وختريج ها يعود إىل نسخة حديثة قام بتحقيق، الرازي بن أ ي حات"تفسري القرآن العظيم" ال ب(
 سما فيكون التوثيق حبسب اجلزء املذكور مع ذكر ؛ّققنيد من احملآاثرها مع احلكم عليها عد

 من جملدين: والتوثيقاالقتباس، ، وكان حمّقق ذلك اجلزء
 . اجمللد الثاين: حتقيق عبد هللا الغامدي.1
 اجمللد اخلامس: حتقيق عيادة الكبيسي. .2

ما نقل من أقوال، و  ،بتوضيح ما ذكر قمت يتعّلق بدعوى الّنسخ، مثّ إيراد نّص البغوي ابتداًء فيما  .5
  أم توقّفاً. ،ببيان رأيه فيما أورد من أقوال ترجيحاً  عّقبتمثّ 

الم ملداخاليت يف نّص البغوي؛ أو غريه حىت ال خيتلط وك -      -جعلت عالميت اجلملة املعرتضة  .6
 املؤلفني عند نقلي النصوص الواردة يف البحث. 

 إفادة وإثراًء ملاّدة البحث. ؛عت بيان رأي البغوي آراء بعض من برزوا يف هذا العلمبر تـ  أر  .7    
 واحلديثة جلمع املادَّة العلمية. ،دميةالرُّجوع إىل املصادر الق .8    
 .-ما أمكن –مناقشة بعض األقوال ممّا جاء يف اآلايت، وبيان الّراجح  .9    

 ببيان اسم السُّورة ورقم اآلية. ،اآلايت زوع .10    
وأّما ، -لمصلى هللا عليه وس–ث النيب وضعت عالميت األقواس الكبرية )     ( فيما خيّص حدي .11    

ن أهل العلم، مأو غريهم  ،أو التابعني ،-رضوان هللا تعاىل عليهم– هل العلم من الّصحابةاما خيّص كالم 
 فوضعت عالميت تنصيص "    " لبيان كالمهم نّصًا.

وضعت عالميت تنصيص  "  "  للّداللة على اسم الكتاب يف اهلامش، مع ذكر املعلومات املتعّلقة  .13    
 أول إيراد له يف البحث. ابلكتاب، عند

  .-حلصرعلى غري سبيل ا –ماًل التَّوصيات، جمُ و  ،لنَّتائجابستنباط بعض االبحث  تختم .14    
 
 
 



 ن
 

  : حمتوى البحث:عاشراً 

   : مقدمة، وأربعة فصول، وخامتة، وفق الرتتيب اآليت:قّسمت هذا البحث إىل  

أمّهّيته، وأدواته، و  ،وحدوده، وأسباب اختيارهوأسئلته، وأهدافه، املقّدمة، وبيَّنت فيها: مشكلة البحث، 
 وحمتواه. ،ومنهجه، راسات السابقة فيهوالدّ 

 الفصل األول: 
وفيه ثالثة  ،سخة يف علم النّ مات أساسيّ مقدّ بيان و  ، و بتفسريه،إلمام البغوياب التعريفكان بعنوان و 

 مباحث: 
 . إلمام البغوياب التعريف: املبحث األول

 
 ، ومنهج اإلمام البغوي فيه. "معامل التنزيل" تفسري: التعريف باملبحث الثاين

 
 .سخة يف علم النّ مات أساسيّ : مقدّ املبحث الثالث

 
مع بيان منسوخها  ،: اآلايت اليت ذكر فيها البغوي دعوى الّنسخ ورجَّح القول أبّّنا انسخةالفصل الثاين

  أو منهما معًا. ،أو من السنة ،من القرآن

 
مع بيان انسخها  ،اآلايت اليت ذكر فيها البغوي دعوى الّنسخ ورّجح القول أبّّنا منسوخة: الفصل الثالث

  أو منهما معًا. ،أو من الّسّنة ،من القرآن
 

، إىل اإلحكام مال فيها ورّّباالبغوي دعوى الّنسخ ومل يرّجح،  فيها اآلايت اليت ذكر الفصل الرابع:
 الّنسخ.وعدم 

 
 إليها من خالل الدراسة. تلاليت توصّ  التَّوصيات، و اخلامتة: وفيها أهم النَّتائج

، وإن كان غري ذلك فمن نفسي، ومن -تعاىل–وبعد: فهذا جهد املقّل، فما كان من خري فمن هللا 
 ملستعان، واحلمد هلل رب العاملني.وهللا امنه،  -تعاىل–وأستغفر هللا الشيطان، 
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 الفصل األول
 

 التعريف ابإلمام البغوي، وبتفسريه، وبيان مقّدمات أساسّية يف علم الّنسخ
 

 :وفيه ثالثة مباحث
 

 .إلمام البغوياب الّتعريفاملبحث األول: 
 ي فيه.ومنهج اإلمام البغو معامل التنزيل،  تفسرياملبحث الثاين: التعريف ب 

 سخة يف علم النّ مات أساسيّ املبحث الثالث:  مقدّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 املبحث األول
 

 إلمام البغوياب الّتعريف 
 

 وفيه سبعة مطالب:
 كنيته، ولقبه.و نسبه، و ، اإلمام البغوي ول: اسماملطلب األ          
 ونشأته. اإلمام البغوي، املطلب الثاين: مولد          
 وثناء العلماء عليه. صفات اإلمام البغوي،املطلب الثالث:           
 ذه.يوتالم اإلمام البغوي، املطلب الرابع: شيوخ          
 .الفقهي ومذهبه اعتقاد اإلمام البغوي،املطلب اخلامس:           
 وآاثره. اإلمام البغوي، فاتمؤلّ أبرز املطلب السادس :           
 .-رمحه هللا تعاىل– ة اإلمام البغوياملطلب السابع: وفا          
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 ولطلب األامل
 

 كنيته، ولقبهو نسبه، و ، اإلمام البغوي اسم
 
 .غوياحلسني بن مسعود بن حممد الفراء البتتناول هذه الدراسة إماماً، فقيهاً، حافظًا، جمتهداً، هو:   
 بن الفّراء.بغوي، والفّراء، أو ابنسبتني مها: ال -رمحه هللا تعاىل-ينسب اإلمام البغوي  :هسب  ن    

سبة إىل بلدة نّ هذه الو البغوي: بفتح الباء املوحدة، والغني املعجمة وبعدها واو، األوىل:  ة  سبأّما النّ  
ة، وضم دة، وسكون الغني املعجمبفتح الباء املوحّ  ،ور"ش  غ  و"ب    ،غ"ب  "يقال هلا  2وهراة 1خبراسان بني مرو

حدة، وقد س عندهم شجرة واة ليوهم يف بريّ ، شرهبم من آابر عذبة ،راء الشني، وبعدها واو ساكنة، ثّ 
 .3نسب إليها خلق كثري من العلماء واألعيان

 وأّما الّنسبة الثانية: الف ّراء، أو ابن الف ّراء؛ ألّن والده كان يشتغل ابلف راء خييطه ويبيعه.
 .أبو حممد :كنيته    
 ين.ة، ركن الدّ نّ حميي السّ : لقبه   

تهما، ة الشريفة، ابلعكوف على دراسة النبويّ نّ يز، والسّ وهو أحد العلماء الذين خدموا الكتاب العز    
 .4وتدريسهما، وكشف كنوزمها، وأسرارمها، والتأليف فيهما

                                                           

: وهي مدينة قريبة من مرو الشاهجان بينهما مخسة أايم، وهي على هنر عظيم فلهذا مسيت بذلك، وهي صغرية مرو الروذ 1 
ابلنسبة إىل مرو األخرى، خرج منها خلق من أهل الفضل ينسبون مروروذي ومّروذي، ينظر احلموي، شهاب الدين أبو عبد 

م، 1995دار صادر، بريوت، الطبعة: الثانية، "معجم البلدان"،  هـ(،626هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي )املتوىف: 
5/112. 
هراة: ابلفتح: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان، من أجّل وأعظم املدن، فيها بساتني كثرية ومياه غزيرة  2 

، املصدر السابق، ينظر 618: وخريات كثرية حمشّوة ابلعلماء ومملّوة أبهل الفضل والثراء، دّمرها التتار، وذلك يف سنة
5/396. 
 .1/468، املصدر السابقينظر  3 
ينظر ابن خلكان، أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان الربمكي اإلربلي )املتوىف:  4 

، 2/136، م 1900، بريوت –احملقق: إحسان عباس، دار صادر "وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان"، هـ(، 681
از الذهيب )املتوىف:  دار "سري أعالم النبالء"، هـ(،748والذهيب، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْيم

، والسبكي، اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )املتوىف: 14/328م،  2006 – ه 1427القاهرة، -احلديث=
احملقق: د. حممود حممد الطناحي د. عبد الفتاح حممد احللو، هجر للطباعة والنشر ة الكربى"، "طبقات الشافعيهـ(، 771
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 املطلب الثاين

 
 ونشأته اإلمام البغوي، مولد

 
 لد فيها، غري أنّ  و  نة اليتشر إىل الس  ت  مل  -رمحه هللا تعاىل -لإلمام البغوي معظم املصادر اليت ترمجت   
:   لد سنةه و  أنّ  فذكر:ا الزركلي ، أمّ 1ه  433: ه ولد سنةإنّ  :يف كتابه معجم البلدان ذكروت احلموي ايق

 .2ه 436
 ، فما زال جيدّ لً ور، وهبا طلب العلم أو ش  غ  يف بلدته ب    -رمحه هللا تعاىل-اإلمام البغوي نشأ  :نشأته 

يجيح ل فيه إىل التّ الشافعي حىت كان ميي ذهبيف املهه ة تفقّ وجيتهد يف حتصيل علوم الشريعة، وخباصّ 
 .3تهملى أدلّ ف علع على أقوال ابقي األئمة، ويتعرّ ب ملذهبه بل كان يطّ حقيق، من غري تعصّ والتّ 
فالتقى هناك  ،ذو ومل يكتف مبا حصله من علوم يف بلدته بل رحل يف طلب املزيد، فرحل إىل مرو الرّ  -

، ه عليه، ولزمه زمناً فأخذ عنه، وتفقّ ، 4املروروذي الشافعي ابإلمام الفقيه القاضي احلسني بن حممد
 .5وروى عنه

                                                           

، والزركلي، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي 80-7/75هـ، 1413والتوزيع، الطبعة: الثانية، 
 .2/259م،  2002 ،اخلامسة عشر دار العلم للماليني، الطبعة: األعالم"،هـ(، "1396الدمشقي )املتوىف: 

 .1/468"معجم البلدان"، ينظر ايقوت احلموي،  1 
 .2/259 األعالم"،ينظر الزركلي، " 2 
 .7/76"طبقات الشافعية الكربى"، ينظر السبكي،  3 
ان إماماً  فقه؛ كصاحب التعليقة يف ال ،أبو علي احلسني بن حممد بن أمحد املرورودي الفقيه الشافعي املعروف ابلقاضي 4

سيط والبسيط": والغزايل يف "الو  ،كبرياً صاحب وجوه غريبة يف املذهب، وكلما ِقال إمام احلرمني يف كتاب "هناية املطلب"
فهو املراد ابلذكر ال سواه، أخذ الفقه عن أيب بكر القفال املروزي، وصنف يف األصول والفروع واخلالف،  ،"وقال القاضي"

تمة والتهذيب وصاحب الت ،ويدرس ويفيت، وخترج عليه من األئمة عدد كثري منهم إمام احلرمنيومل يزل حيكم بني الناس 
"وفيات األعيان"،  ،وتويف يف سنة اثنتني وستني وأربعمائة مبروروذ، رمحه هللا تعاىل، ينظر ابن خلكان ،والبغوي وغريهم ،املتويل

 .358-4/356 "طبقات الشافعية الكربى"،والّسبكي،  ،2/134
از الذهيب )املتوىف:  5  ، "اتريخ اإلسالم"هـ(، 748ينظر الذهيب، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْيم

 .11/250م،  2003احملقق: الدكتور بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة: األوىل، 
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 لقب حميي ه، وبرع فيه حىت استحقّ  460ومسع احلديث من علماء كثريين، وكان مساعه بعد سنة -
 .1هعت ترمجتسلإلمام دخول بغداد، ولو دخلها لتّ  تعاىل ر هللاعنه خلق كثري، ومل يقدّ  ىة، ورو نّ السّ 
 
 

 ب الثالثاملطل
 

 وثناء العلماء عليه ت اإلمام البغوي،صفا
 
صاف يف معارج اخل ل ق، والعلم، واهلّمة، ما أّهله لستحقاق أو  -رمحه هللا تعاىل–ارتقى المام البغوي    

متّيز هبا، ذكرها العلماء عنه، منها: أنّه كان إمامًا يف التفسري، والّسّنة، والفقه، إضافًة لصّحة عقيدته، 
 ن دينه من ورع، وزهد، وشغف، وصدق يف طلب العلم، وأدائه ملن يطلبه.وحس

واإلمام أبو حممد احلسني بن مسعود الفّراء البغوي الفقيه العامل املشهور وقال ايقوت احلموي: "  
 ،وتفسري القرآن ،وشرح السّنة ،التهذيب يف الفقه على مذهب الشافعي :صاحب التصانيف اليت منها

 .2" حمىي الّسّنة :قبان يلّ وغري ذلك، وك
ن مسعود أبو حممد احلسني ب ،نةيي السّ حم   ،اجملتهد ،الفقيه ،احلافظ ،قال احلافظ الذهيب: "اإلمام  

 ،ابليسري قانعاً  ،مة، زاهداً عاّل  ، عاملاً ، إماماً داً ين، وكان سيّ نة، وبركن الدّ كان يلقب مبحي السّ   ،الشافعي
 .3نيني"ه كان من العلماء الرابّ حل فإنّ وبورك له يف تصانيفه لقصده الصا

بني  يجامعاً  ،راً مفسّ  ،اثً حمدّ  ،فقيهاً  ،زاهداً  ،ورعاً  ،يجليالً  ،كان إماماً " :قال عنه اتج الدين السبكيو   
 .4لف ... ، له يف الفقه اليد الباسطة ... "سبيل السّ  والعمل، سالكاً  ،العلم

                                                           

، وابن قاضي 76-7/75 "طبقات الشافعية الكربى"،، والسبكي، 14/328، "سري أعالم النبالء"ينظر الذهيب،  1 
، هـ(851شهبة، أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدي الشهيب الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة )املتوىف: 

 .1/281، "طبقات الشافعية" ،هـ 1407الطبعة: األوىل، ، بريوت –عامل الكتب ، احملقق: د. احلافظ عبد العليم خان
 .1/468"معجم البلدان"،موي، احل 2 
از الذهيب )املتوىف:  3  ، "تذكرة احلفاظ"(، ه748ينظر الذهيب، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْيم

 .19/439 "سري أعالم النبالء"،، و1257/ 4 ،م1998 -هـ1419 الطبعة: األوىل،، لبنان-دار الكتب العلمية بريوت
 .77 -75/ 7 ،الكربى" طبقات الشافعية" ينظر السبكي، 4 
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 .1" صاحلاً  ،، عابداً ، زاهداً ورعاً  ناً مة زمانه، وكان ديّ  عاّل وقال ابن كثري يف البداية والنهاية: "وكان   
ف أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي املعرو  ،ثاحملدّ  ،احلافظ ،وقال عنه ابن تغري بردي: "اإلمام  

ان يقال له: ف، وكوصنّ  ،فوألّ  ،ث، رحل إىل البالد، ومسع الكثري، وحدّ حافظاً  ،اء، كان إماماً اببن الفرّ 
  .2ة"نّ السّ حميي 

وقال السيوطي يف طبقات احلفاظ: "وبورك له يف تصانيفه، لقصده الصاحل، فإنه كان من العلماء   
سري، يف التف رين: "كان إماماً يف طبقات املفسّ  وقال أيضاً ، 3د ونسك، وقناعة ابليسري" نيني، ذا تعبّ الرابّ 
 . 4يف الفقه" يف احلديث، إماماً  إماماً 

 
 

 املطلب الرابع
 

 ذهيوتالم اإلمام البغوي، شيوخ
 
مسع اإلمام البغوي من عدد كبري من العلماء يف التفسري، واحلديث، والفقه وغريها من العلوم، ومن   

 أبرزهم:
ليقة" عذي، فقيه خراسان، وصاحب "التّ رو فقيه الشافعية وشيخهم القاضي حسني بن حممد املرو  -1

 .5( ه 462 سنة  املتوّف 

                                                           

دار "البداية والنهاية"،  هـ(،774ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )املتوىف:  1 
 .12/193 م، 1986 -هـ  1407الفكر، 

هـ(، 874: سن، مجال الدين )املتوىفبن تغري بردي، يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري احلنفي، أبو احملا 2 
 .223/ 5وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب، مصر،  "النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة"،

 –دار الكتب العلمية "، احلفاظ "طبقاتهـ(،911السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف:  3 
 .457، ص ه 1403 الطبعة: األوىل،، بريوت

احملقق: علي "طبقات املفسرين العشرين"، هـ(،911السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف:  4 
 .1/49، ه 1396الطبعة: األوىل، ، القاهرة –مكتبة وهبة ، حممد عمر

د احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد الَعكري ماد احلنبلي، عبعِ ال، وابن 18/261 "سري أعالم النبالء"،ينظر الذهيب،  5 
حققه: حممود األرانؤوط، خرج أحاديثه:  "شذرات الذهب يف أخبار من ذهب "،هـ(، 1089احلنبلي، أبو الفالح )املتوىف: 
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ي، وكان عن النعيم صحيح البخارين أمحد بن أيب القاسم املليحي، اهلروي، راوي عبد الواحد ب -2
 . 1( ه 463واية، توف سنة  ، أكثر عنه الرّ صاحلاً 

لوة يف علوم "السّ  :ف كتابالفقيه أبو احلسن علي بن يوسف اجلويين، املعروف: بشيخ احلجاز صنّ  -3
 . 2( ه 463سنة   ، تويّف فاضالً  وكان فقيهاً  ،وفية"الصّ 

ذ، الذي و وكان حسان هذا رئيس مرو الرّ  -هنسبة إىل منيع يجدّ  -أبو علي حسان بن سعيد املنيعي -4
عم فضله خراسان، بربه، وأفضاله، وأنشأ اجلامع املنيعي، وكان يكسو يف العام حنو ألف نفس، تويف سنة 

 . 3( ه 463 
عن  دجلليل، املعمر، مسند خراسان، تفرّ أبو بكر حممد بن عبد الصمد التايب املروزي، الشيخ ا -5

 . 4وله ست وتسعون سنة ،(ه463عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب الرازي، مات يف رمضان سنة  
أبو القاسم عبد الكرمي بن هوازن، بن عبد املالك بن طلحة النيسابوري القشريي اخلراساين،اإلمام  -6

"حنو  :ف كتاب"الرسالة القشريية، صنّ  :اةالة املسمّ الزاهد، القدوة، الشافعي املذهب، صاحب الرس
وهو من  ،"فسري الكبريالتّ " :ف"أحكام السماع"، وصنّ  :"لطائف اإلشارات"، وكتاب :القلوب"، وكتاب

 .5(ه 465فاسري تويف سنة  أيجود التّ 
 .6(ه 466ويف سنة  ت، قة املسندأبو بكر يعقوب بن أمحد الصرييف النيسابوري الشيخ الرئيس، الثّ  -7

                                                           

، سبقت ترمجته 5/260م،  1986 -هـ  1406بريوت، الطبعة: األوىل، –عبد القادر األرانؤوط، دار ابن كثري، دمشق 
 البحث. من 4ص

 .5/266 "شذرات الذهب"،، وابن الِعماد احلنبلي، 13/411 سري أعالم النبالء"،ينظر الذهيب، " 1 
ينظر ابن األثري، أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين  2 

"سري أعالم النبالء"، ، والذهيب، 1/315بريوت،  –دار صادر  ألنساب"،"اللباب يف هتذيب اه( 630ابن األثري )املتوىف: 
14/328. 

از الذهيب )املتوىف:  3  "العرب يف خرب من هـ(، 748ينظر الذهيب، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْيم
ماد احلنبلي، عِ وابن ال، 2/315بريوت،  – دار الكتب العلمية احملقق: أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوين زغلول، غرب"،

 .5/265شذرات الذهب"، "
 .13/408 "سري أعالم النبالء"،، والذهيب، 1/210"، اللباب يف هتذيب األنسابينظر ابن األثري، " 4 
هـ(، 463ينظر اخلطيب البغدادي، أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي )املتوىف:  5 
 - 3املختصر احملتاج إليه من اتريخ ابن الدبيثي، للذهيب، -2اتريخ بغداد، للخطيب البغدادي،  -1اتريخ بغداد وذيوله""

الّرد على أيب بكر اخلطيب البغدادي،  -5املستفاد من، اتريخ بغداد، البن الدمياطي،  - 4ذيل اتريخ بغداد، البن النجار، 
/ 11هـ،  1417بريوت، الطبعة: األوىل،  –عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية البن النجار، دراسة وحتقيق: مصطفى 

 . 74-73، ص"طبقات املفسرين العشرين"، والسيوطي، 83
 . 5/285 "شذرات الذهب"، ،ماد احلنبليعِ وابن ال، 13/405 "سري أعالم النبالء"،ينظر الذهيب،  6 
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أبو احلسن عبد الرمحن بن حممد بن املظفر بن حممد بن داوود بن أمحد بن معاذ الداوودي  -8
، راوي ، وسنداً ، وفضالً البوشنجي، اإلمام، العالمة، الورع، القدوة مجال اإلسالم، شيخ خراسان علماً 

من أيب حممد بن محويه  عبد بن محيد وتفسريه، و"مسند" أيب حممد الدارمي"مسند" ، ومسع: " الصحيح"
 السرخسي، وتفقه على أيب حامد وعلى أيب الطيب الصعلوكي وأيب بكر القفال تويّف  سنة  467(ه  1.

أبو تراب عبد الباقي بن يوسف بن علي بن صاحل بن عبد امللك بن هارون املراغي النريزي،  -9
 .2ه  (492 سنة  الشافعي، مفيت نيسابور، اإلمام الفقيه العالمة تويّف 

أبو صاحل أمحد بن عبد امللك بن علي بن أمحد بن عبد الصمد بن بكر النيسابوري الصويف  -10
ن ج ألف حديث عوخرّ  ،"اتريخ مرو" :فاملؤذن، اإلمام، احلافظ، الزاهد، املسند، حمدث خراسان، صنّ 

 . 3(ه  470ألف شيخ له، مات سنة  
 
 
 

 أما أبرز تالمذته:
ه طالب وفضله، وسعة معرفته بعلوم كثرية؛ فأقبل علي ،واشتهر علمه ،عصرهنبغ المام البغوي يف   

 العلم ومن أبرزهم:
وأحسن  ،هوكان أخوه احلسني قد رابّ  ،احلسن بن مسعود البغوي أبو علي أخو اإلمام احلسني البغوي -1

، تويف مسموعاته يعوأيجاز يل مج :قال، يف الفتاوى وكان مصيباً  ،نه الفقه حىت حفظ املذهبولقّ  ،تربيته
 .4ه (529سنة  

وه أبو مقاتل الديلمي اليزدي، يلقب بعماد الدين، وهو من كبار تالمذته، تويف سنة ك  زّ ر بن ف   ثاو  م   -2
 .5( ه  546 

 ث أبو الفتوح حممد بن أيب يجعفر حممد بن علي بن حممد الطائي اهلمداين، صاحب الواعظ احملدّ  -3
 .6(ه  555تويف سنة   ،إىل منازل اليقني ""األربعني يف إرشاد السائرين 

                                                           

 .2/322 "العرب يف خرب من غرب"،و، 13/393 "سري أعالم النبالء"،ينظر الذهيب،  1 
 . 12/157 ،"البداية والنهاية"، وابن كثري، 14/184، "سري أعالم النبالء"ينظر الذهيب،   2 
 .437، ص"طبقات احلفاظ"، والسيوطي، 13/498 "سري أعالم النبالء"،ينظر الذهيب،  3 
 .7/68،  الكربى" عيةطبقات الشاف" ،لسبكي، وا11/474 "اتريخ السالم"،ينظر الذهيب،  4 
 .7/277 ،"طبقات الشافعية الكربى"ينظر السبكي،  5 
 293-6/292، "شذرات الذهب ، "ماد احلنبليعِ وابن ال، 15/135 ،"سري أعالم النبالء"ينظر الذهيب،  6 
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لواعظ ا، الشيخ حممد بن أسعد بن حممد بن احلسني بن القاسم العطاري الطوسي أبو منصور -4
، شرح السنة"" :والدال املهملة، وهو الذي روى كتايب ،والفاء ،بفتح احلاء املهملة :ةد  ف  ح   :بقّ ل  امل  
 . 1(ه 571 سنة  معامل التنزيل"، تويّف "و
أبو املكارم فضل هللا بن احملدث العامل أيب سعيد حممد بن أمحد النوقاين الشافعي، وهو آخر من  -5

 . 2(ه  600روى عنه ابإليجازة، تويف سنة  
 

 

 املطلب اخلامس

 .الفقهي ومذهبه اعتقاد اإلمام البغوي،
 

 
ة، قال نّ دوا ابلكتاب والسّ قيّ ة واجلماعة الذين تنّ ة أهل السّ اإلمام البغوي من أئمّ  يعدّ  اعتقاده:  

، وكذا بنّي 3"فل، على منهاج الس  حليماً  ،اً ريّ  خ   ،صاحلاً  ،كان فقيهاً الذهيب مشرياً إىل صّحة عقيدته: "
بني العلم  امعاً يج ،مفسراً  ،اثً دّ  حم  فقيهًا،  اً،زاهد ،ورعاً  ،يجليالً  كان إماماً السبكي يف طبقاته، فقال: "

 حنو ذلك، م ثنياً  هبةش   قاضي ابنوذكر  ،4"له يف الفقه اليد الباسطة ،لفسبيل الس   سالكاً  ،والعمل
 .5"لفعلى طريقة السّ  ، عامالً ، عاملاً ناً وكان دي  ": ، فقالة عقيدتهعلى صحّ 

ولعّل كالم اإلمام البغوي عّما يجاء يف مذهب السلف يف شأن الصفات مما يوضح مذهبه، وهنجه يف   
ب اإلميان ، ورد هبا السمع، جي-عز ويجل-فهذه ونظائرها صفات هلل لسنة: "ذلك، يجاء يف كتابه شرح ا
سبحانه -الباري  أن عن التشبيه، معتقداً  فيها عن التأويل، جمتنباً  معرضاً  ،هبا، وإمرارها على ظاهرها

سبحانه -ل يشبه شيء من صفاته صفات اخللق، كما ل تشبه ذاته ذوات اخللق، قال هللا  -وتعاىل

                                                           

قات "طب، والسبكي، 3/61،  "العرب يف خرب من غرب" والذهيب، ،4/238 ،"وفيات األعيان"ينظر ابن خلكان،   1 
 .6/92، الشافعية الكربى"

 .11/250 "اتريخ السالم"،، و21/413 ،"سري أعالم النبالء"ينظر الذهيب،  2 
 ،13/370 "سري أعالم النبالء"،الذهيب،  3
  ،7/75 فعية الكربى"،ا"طبقات الشالسبكي،  4
 .1/301، "طبقات الشافعية"ابن قاضي شهبة،  5
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وعلى هذا مضى سلف األمة وعلماء ، 1 َّخي حي جي  يه مهىه جه ين ٱُّٱ :-وتعاىل
-وا العلم فيها إىل هللا لوالتأويل، ووك   ،بوا فيها عن التمثيلوالقبول، وجتن   ابإلميان وها مجيعاً السنة، تلق  

 .2"-عز ويجل
ء لماواتفق ع وكذا أّكد على منهج السلف يف ايجتناب اخلصام واخلوض يف الصفات، فقال: "  

واخلصومات يف الصفات، وعلى الزيجر عن اخلوض يف  ،السلف من أهل السنة على النهي عن اجلدال
–، ويؤيد سبيله وفق سبيلهم موقفه من ترك اخلوض يف شأن الفتنة بني الصحابة 3"علم الكالم وتعلمه

ىل، وقالوا: و واختار السلف ترك الكالم يف الفتنة األ، يجاء قوله يف ذلك: "-رضوان هللا تعاىل عليهم
 .4"، وساق األحاديث اليت تؤيد ذلكث هبا ألسنتنالوّ  ر هللا عنها أيدينا، فال ن  تلك دماء طه  

 
القاضي درس الفقه على  شافعّي املذهب، -رمحه هللا تعاىل–كان المام البغوي   :مذهبه الفقهي  

كان إمامًا    ،عروف ابلقاضيي الفقيه الشافعي املذأبو علي احلسني بن حممد بن أمحد املرورو ، حسني
، وكتاب البغوي " 5تالمذته به وهو أخصّ ، ومسع: منه، ة قبل الستني وأربع مائةشيخ الشافعيّ ، كبرياً 

التهذيب يف الفقه الشافعي" معتمد ومتداول عند الشافعية، وقد عين أئّمة ابرزون بنقل آرائه، وأقواله 
يقًا وحتّراًي لسُّبكي يف طبقاته على منهجه يف الفقه حتقيف املذهب كالمام النووي يف جمموعه، ويشيد ا

ث عنه  وإذا ح  ّل إ   ،أن رأيناه خيتار شيئاً  هذيب قل  صاحب التّ  اعلم أنّ وب عدًا عن الّتعّصب، فيقول: "
ه يجامع إنّ ف ؛بذلك وهو حري   ،على نبل كبري وهو يدلّ  ،هذا مع اختصار كالمه ،يجد أقوى من غريهو  

 .6"-رمحه هللا ورمحنا به إذا صران إىل ما صار إليه-ة والفقه نّ والسّ  لعلوم القرآن
 

 
 

                                                           
 .11الشورى،  1
، "شرح السنة" هـ(،516، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي )املتوىف: حميي السنة البغوي، 2

 1983 -هـ  1403دمشق، بريوت، الطبعة: الثانية،  -حممد زهري الشاويش، املكتب اإل سالمي -حتقيق: شعيب األرنؤوط
 .171-1/170 ،م
 .1/216 ،" شرح السنة"البغوي،  3
 .14/137سابق، ينظر املصدر ال 4

 .4سبقت ترمجته ص 5
 .7/76"طبقات الشافعية الكربى"، السبكي،  6
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 املطلب السادس
 

 وآاثره اإلمام البغوي، مؤلفاتأبرز 
 
قه، كان هلا األثر واحلديث، والف ،مفيدة يف التفسري كتباً -تعاىل–رمحه هللا  لقد ترك اإلمام البغوي   
 ها:من أذكرافع، والعظيم فيمن يجاء بعده، النّ 
  ".تفسري البغوي  "نزيل: واملعروف بمعامل التّ  -1
ب أتليف مهذّ  ههذيب: يف فقه اإلمام الشافعي، وهو كتاب مشهور متداول عند الشافعية، كما أنّ التّ  -2
ما ينقل  ، وكثرياً اً وحذف ل فيه زايدةً وعدّ  ،صه من تعليقة شيخه القاضي حسني، خلّ ة غالباً د من األدلّ جمرّ 

 . 1روضة الطالبني: يف كتابه -تعاىل– النووي رمحه هللاعنه اإلمام 
  -حانه وتعاىلسب-: "فهذا كتاب يف شرح السنة، يتضمن إن شاء هللا فيه مصّنفه: قال 2ةنّ شرح السّ  -3

 من حلّ  -صلى هللا عليه وسلم-ة عن رسول هللا من علوم األحاديث، وفوائد األخبار املرويّ  كثرياً 
ل ل يستغين واختالف العلماء مج   ،ب عليها من الفقهها، وبيان أحكامها، يتتّ ريبها، وتفسري غ  شكل  م  

من األحاديث  ومل أودع هذا الكتاب..ل عليه يف دين اإلسالم.عن معرفتها املريجوع إليه يف األحكام، املعوّ 
دعوه  ا أو م هلم األمر من أهل عصرهم، ومسل  نعة، امل  لف الذين هم أهل الصّ ة السّ إل ما اعتمده أئمّ 

ت الكتاب نفقوا على تركه فقد ص  واتّ  ،ا ما أعرضوا عنه من املقلوب، واملوضوع، واجملهولفأمّ  ،كتبهم
 تركت ينّ ة، غري أها يف كتب األئمّ ت  فأكثرها مسموعة، وعامّ  ،عنه، وما مل أذكر أسانيدها من األحاديث

 .3ة"على نقل األئمّ  ا من اإلطالة واعتماداً أسانيدها حذرً 
 ةطائفة من األحاديث، حمذوفة األسانيد، اعتمد على نقل األئمّ  مصّنفهة: مجع فيه نّ صابيح السّ م -4

حاح ما أخريجه الشيخان، وابحلسان ما وعىن ابلصّ  ،4وحسان ،ابب إىل صحاح م أحاديث كلّ هلا، وقسّ 

                                                           

مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب القسطنطيين املشهور  ، وحاجي خليفة، 19/440 "سري أعالم النبالء"، ينظر الذهيب، 1 
 بغداد )وصورهتا عدة دور لبنانية، -مكتبة املثىن  "كشف الظنون"، ،هـ(1067ابسم حاجي خليفة أو احلاج خليفة )املتوىف: 

 .1/517، م1941، بنفس ترقيم صفحاهتا، مثل: دار إحياء الرتاث العريب، ودار العلوم احلديثة، ودار الكتب العلمية(
 .1041 -1040/ 3 "كشف الظنون"،، وحاجي خليفة، 468/ 1 " معجم البلدان"،ينظر ابن خلكان،  2 
 .4-1/2 ،"شرح السنة"ينظر البغوي،  3 
ومعتضداً بعبارات  معّلقاً  تعريف احلديث احلسن عما جاء عند احملدثني، بني ذلك السخاويىل أن البغوي انفرد يف إيشار  4

امها و )احلسان ما رووه( أي: أبو داود والرتمذي، وغري : "فقال ،عبارة البغوي يف مصابيحه جاء يف على لبعض أهل العلم 
لزامه حتسني ن مساعدة ابن الصالح ؛ الستا يتضمّ من تصانيفهم ممّ  ،وابن ماجه )يف السنن( ،رميوالدا ،سائية، كالن  ن األئمّ م
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 ،نكراً ن معن ذكر ما كا عرض  أو غريب أشار إليه، وأ   ،وما كان فيها من ضعيف ،أخريجه أصحاب السنن
، وهو كتاب مشهور، واعتىن بشأنه العلماء ابلقراءة والتعليق وعملوا عليه الكثري من أو موضوعاً 

ل هللا أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا اخلطيب، حيث كم   ها ما قام به الشيخ ويلّ روحات، من أمهّ الشّ 
منه، وزاد  ر الكتاب الذي أخريجهحايب الذي روى احلديث عنه، وذكفذكر الصّ  ،ل أبوابهاملصابيح، وذيّ 

 . 1كامالً   ار كتاابً فص ،مشكاة املصابيح :اهومسّ  اثلثاً  فصالً  -إل اندراً  -على كل ابب من صحاحه وحسانه
 .2األنوار يف مشائل النيب املختار -5
 .3حيحنياجلمع بني الصّ  -6
 .4غرىاألربعون الصّ   -7
 .5ترمجة األحكام يف الفروع على مذهب الشافعي -8

                                                           

عرف، ه ليس بصواب، وسبقه ابن الصالح فقال: إنه اصطالح ال ي  فقال النووي: إنّ  ،)عليه( د  املسكوت عليه عند أيب داود ر  
حيح من الص ،ب السنن املشار إليها )غري احلسن(وليس احلسن عند أهل احلديث عبارة عن ذلك، )إذ هبا( أي: بكت

مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد السخاوي "، السخاوي، والضعيف
مصر، الطبعة:  –، احملقق: علي حسني علي، مكتبة السنة "فتح املغيث بشرح الفية احلديث للعراقي"هـ(، 902)املتوىف: 

، وكذا مل يصّحح السيوطي يف تدريبه ما ذهب إليه البغوي من اعتماد احلسان على 1/108 ،م2003هـ / 1424وىل، األ
يم البغوي أحاديث وأما تقسما يف كتب السنن، معّلالً ذلك ؛ أبّن فيها من الصحيح، واحلسن، والضعيف، بنّي ذلك بقوله: "

 ، الصحيحني، وابحلسان ما يف السنن فليس بصواب؛ ألن يف السننابلصحاح ما يف مريداً  ،وصحاح ،املصابيح إىل حسان
، هـ(911عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف: "، السيوطي، واملنكر ،والضعيف ،واحلسن، الصحيح

وأّما حّد  ،180-1/179، دار طيبة ،أبو قتيبة نظر حممد الفاراييب حققه:، "تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي"
احلديث احلسن فقد اختلف فيه عند أهل العلم ذكر ذلك ابن الصالح يف مقّدمته، بعد ذكره حّد احلديث احلسن عند 

ح، الرتمذي واخلطّايب، وتعقيبه أبّن َحد امها للحديث احلسن ليس يشفي الغليل، مثّ شرع يف بيان حّده تفصياًل، ينظر ابن الصال
معرفة أنواع علوم احلديث، وي عرف مبقدمة ابن ، "هـ(643مرو، تقي الدين املعروف )املتوىف: عثمان بن عبد الرمحن، أبوع

 .40-1/29، م1986 -هـ 1406، بريوت –سوراي، دار الفكر املعاصر  -دار الفكر، احملقق: نور الدين عرت، "الصالح
 .2/1698"، "كشف الظنونينظر حاجي خليفة،  1 
، والكتاين، أبو عبد هللا حممد بن أيب الفيض جعفر بن إدريس احلسين اإلدريسي 1/519املصدر السابق، ينظر  2 
ار البشائر ، احملقق: حممد املنتصر بن حممد الزمزمي، د" الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة "هـ(، 1345)

 .1/105م،  2000 - هـ 1421 ،اإلسالمية، الطبعة: السادسة
معجم "م(، 1987 –ه  1408)املتوىف: كحالة، عمر رضا كحالة، ،  136/ 2 فيات األعيان"،"و ابن خلكان،  3 

 .4/61بريوت، دار إحياء الرتاث العريب بريوت،  -مكتبة املثىن املؤلفني"، 
 .19/439 ، "سري أعالم النبالء"،الذهيب 4 
 .1/397 "كشف الظنون"،حاجي خليفة،   5 
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 الكفاية يف فروع الشافعية -9
 وغريها من الكتب. ،1الكفاية يف القراءة -10

 
 
 

 املطلب السابع
 

 -رمحه هللا تعاىل-ة اإلمام البغوي وفا
 
، على ( ه516مدينة من حدائق خراسان يف شوال سنة   ،وذمبرو الرّ  -تعاىل رمحه هللا-البغوي ويّف ت    

 ، وذكر ابن تغري بردي أنّه تويّف يفانب شيخه القاضي حسنيودفن جب ،2قول أكثر املصادر وأقدمها
، وذكر الزركلي 3( ه516شوال سنة  (ه ، ومل يذكر غريه ذلك، بيد أنّه ذكر أيضًا أنّه تويّف يف 515 

أعلى،  -تعاىل–( ه ، وهللا 516، واملشهور ما ذكر بداية، وهو سنة  4(ه 510أنّه تويّف يف سنة  
 
 
 
 
 

  

                                                           

 .1499/ 2 املصدر السابق،  1 
"طبقات الشافعية السبكي، ، و 2/137 "وفيات األعيان"،ابن خلكان، و  ،468/ 1 "معجم البلدان"،احلموي، ينظر  2 

 .7/77 الكربى"،
 .224-5/223 والقاهرة"، ،"النجوم الزاهرة يف ملوك مصرينظر ابن تغر بردي،  3 
 .2/259 "األعالم"،الزركلي،  4 
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 ث الثايناملبح
 

 ومنهج اإلمام البغوي فيه، "معامل التنزيل" بتفسريالتعريف 
 
 

 :وفيه مطلبان
 ه.يفومنهج اإلمام البغوي  تفسري "معامل التنزيل"،املطلب األول: 

 لتفسري "معامل التنزيل".ة املطلب الثاين: القيمة العلميّ 
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 املطلب األول
 

 هفي مام البغوياإل ومنهج تفسري "معامل التنزيل"،
 

ذكر العلماء أوصاف، ومّيزات تفسري "معامل التنزيل"، أبنّه من كتب التفسري ابملأثور، إضافة إىل متّيزه   
بصّحة الّرواايت، والقّلة يف املناكري، وإفادته األحكام الشرعية، وما تضّمنه من اللغة، والنحو، 

 لل.اد شرائح متنّوعة من أهل العلم، صارفاً السآمة، وامل  والقراءات، مع الب عد عن احلشو والّتطويل؛ ممّا أف
، لكنه صان تفسريه عن األحاديث املوضوعة، 1والبغوي تفسريه خمتصر من الثعليب"ابن تيمية:  قال  -  

أم القرطيب،  ،التفاسري أقرب إىل الكتاب والسنة؟ الزخمشري أيُّ ويف إيجابته عن سؤال:  "،راء املبتدعةواآل
 ،الضعيفة واألحاديث ،فأسلمها من البدعة ،ا التفاسري الثالثة؟ أو غري هؤلء؟ فأيجاب: "وأمّ أم البغوي

وحذف  ،ليت فيهوالبدع ا ،وحذف منه األحاديث املوضوعة ،تفسري الثعليب""ه خمتصر من  لكنّ  ،البغوي
 .2"أشياء غري ذلك

علم من ّم ما يفيد الباحث وطالب ال أبههذا التفسري مة تفسريه مادحاً قال اإلمام اخلازن يف مقدّ و  -  
 علم التفسري فات يفمن أيجّل املصنّ " :حيث: الّصّحة وتنّوع فوائده الّتفسريية، ملّخصًا ذلك بقوله

لى حم ّ ، بديلصحيف والتّ عن الّشبه والتّ  حيح من األقاويل عارايً للصّ  وأعالها، وأنبلها وأسناها، يجامعاً 
 عاً مرصّ ، ةى ابلقصص الغريبة وأخبار املاضني العجيبموشّ  ،رعيةكام الشّ ابألح زاً بوية، مطرّ ابألحاديث النّ 

 .3"يف قالب اجلمال أبفصح مقال غاً أبوضح العبارات، مفرّ  يجاً خمر   ،أبحسن اإلشارات
وكذا أثىن عليه من املعاصرين الدكتور حممد حسني الذهيب، موّضحًا مّيزت ه على غريه من كتب   - 

حيث انتخاب الّصحيح من اآلاثر، واألخبار، إضافة لبعده عن املناكري إل ما قّل،  الّتفسري ابملأثور، من
                                                           

عرائس اجملالس يف : همن كتب، سحاق: مفسر، من أهل نيسابور له اشتغال ابلتأريخأمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب، أبو إ 1

اللباب يف معرفة "ينظر ابن األثري، ، "بتفسري الثعليب"يعرف ، قصص األنبياء، و الكشف والبيان يف تفسري القرآن
 .1/212 "األعالم"،والزركلي، ، 239-1/238، األنساب"

يمية تبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن ينظر ابن تيمية، تقي الدين أ 2 
د جممع امللك فه، احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم"، الفتاوى جمموع"هـ(، 728احلراين احلنبلي الدمشقي )املتوىف: 

 ،386-13/385، م1995هـ/1416عام النشر: ، وديةلطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السع
 .5/84م،  1987 -هـ  1408 ، دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، "الفتاوى الكربى لبن تيمية"و
"لباب هـ(، 741اخلازن، عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو احلسن، املعروف ابخلازن )املتوىف:  3 

 .1/4هـ،  1415بريوت، الطبعة: األوىل،  –، تصحيح: حممد علي شاهني، دار الكتب العلمية اين التنزيل"التأويل يف مع
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معلّ الً ذلك؛ بتمّيزه أبنّه من أهل احلفظ املتقنني، وكذلك عدم احلشو، واإلطالة فيما ل يلزم، وبنّي منهجه 
  ، تقنني للحديثمل  احلف اظ ا كم كونه م ن  ه  ح  كما أنّ عند إيراد الّرواايت بذكرها دون تريجيح بينها، فقال: "

ق ناكري وما ل تعلّ عن امل عرض، وي  -صلى هللا عليه وسلم-سنده إىل الرسول ة فيما ي  حّ كان يتحر ى الصّ 
فالكتاب  ،على العمومو ، .. وعّقب ذلك أبنّه من أحسن كتب الّتفسري ابملأثور مجلًة فقال: "فسريله ابلتّ 

 .1"وهو متداو ل بني أهل العلم ،ب التفسري ابملأثورف مجلته أحسن وأسلم من كثري من كت
 
 

 :منهج البغوي يف تفسريه "معامل التنزيل"
 منهجه يف مقّدمة تفسريه، مبّينًا طرق األخبار، واآلاثر اليت نقلها يف -رمحه هللا تعاىل-ذكر اإلمام    

ده هو يف ليب، ذكرها أبسانيتفسريه، وأّن معظمها ما كان من طرق الثّعليب، وما كان من غري طرق الثع
موضعها، إضافة إىل استعانته ابلّلغة، والّنحو، واليسري من البالغة، إضافة للقراءات، وقد ذكر أسانيدها 
فيما ذكر، وتعّرض للمسائل العقديّة، وكذا للمذاهب الفقهّية، دون إطالة ممّلة أو تقصري خمّل، بنّي ذلك 

بني الطويل  وسطاً  فيما سألوا كتاابً  -هللا تعاىل وحسن توفيقه بعون -فجمعت وعّلل سبب مجعه فقال: "
 .2ًا"ملن أقبل على حتصيله مريد ، أريجو أن يكون مفيداً ، والقصري املخلّ اململّ 

 
 طرق البغوي وأسانيده: 

 أ ( النقل عن الثعليب:
التفسري عن عبد  ن"وما نقلت فيه مما ذكر البغوي فيما نقله عن الثعليب يف مقّدمته، قوله: ومثال    

 ،لف مثل: جماهدة السّ من التابعني، وأئمّ  عده  ة، ومن ب  رب هذه األمّ ح   -رضي هللا عنهما-هللا بن عباس 
ي، وزيد وحممد بن كعب القرظ ،وأيب العالية ،وقتادة ،واحلسن البصري، وعطاء بن أيب رابح  ،وعكرمة
ها مما والسدي وغريهم، فأكثر  ،ن سليمانومقاتل ب ،والضحاك، ومقاتل بن حيان ،والكليب ،بن أسلم

أخربنيه الشيخ أبو سعيد أمحد بن إبراهيم الشرحيي اخلوارزمي فيما قرأته عليه، عن األستاذ أيب إسحاق 
أسانيد الريجال  وهكذا حىت ذكر كل  ، 3"-رمحهم هللا تعاىل– أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب عن شيوخه

                                                           

 .170-1/169مكتبة وهبة، القاهرة، "التفسري واملفسرون"، هـ(،  1398الذهيب، حممد السيد حسني )املتوىف:  1 
  .1/47"معامل التنزيل"، ينظر البغوي،  2
 .1/34 املصدر السابق، ينظر 3
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ذكرها  ركت  تد عّلل حذفه هلا يف تفسريه؛ منعًا من اإلطالة، فقال: "، وقالذين روى عنهم يف تفسريه
 .1"طالةمن اإل   راً ذ  ح  
 

 ب( أسانيد البغوي:
وقد ذكر البغوي أحاديث، وآاثراً موقوفة، ومقطوعة من غري طرق الثعليب، رواها بسنده يف موضعها،   

 ،ابعنيأو التّ  ،-وان هللا تعاىل عليهمرض– حابةأو عن غريهم من الصّ  ،ا حكيت عنهمورمبّ قال يف ذلك: "
-تعاىل عز ويجل-أذكر أسانيد بعضها يف موضعه من الكتاب إن شاء هللا  ،مسعته بغري هذه األسانيد قولً 

"2. 
 

 تعرضه للقراءات:
للقراءات، فقد اختار املّتفق عليه، واملشهور منها، وما وافق خ ط  املصحف اإلمام،  البغوي أّما ذ كر    

وافق اوزوا فيما ي  ، وأن ل جي  -رضوان هللا تعاىل عليهم– فقت عليه الصحابةالذي اتّ  ،اإلمام"أعين  فقال:
فقت ابعني، واتّ والتّ  ،-رضوان هللا تعاىل عليهم– اء املعروفون الذين خلفوا الصحابةا قرأ به القرّ عمّ  اخلطّ 
، وقد 3"مواختياراهت ،م ابلقراءاتة على اختيارهم، وقد ذكرت يف الكتاب قراءات من اشتهر منهاألئمّ 

 منٱُّقوله تعاىل :  ، ومن أمثلته: ما نقله عند تفسريه4بنّي أسانيد من ذكر عنهم كذلك يف مقّدمته
قال قوم:  ، ملك( :وقرأ اآلخرون ، مالك( :ويعقوب ،والكسائي ،" قرأ عاصم: 5َّ  جه ين ىن

 ،ومالكها ارالدّ  ربّ  :قالي   ،بّ الرّ  :امهاومعن ،وحاذرين ،وفارهني، وحذرين ،فرهني :معنامها واحد مثل
حد غري ول يقدر عليه أ ،هو القادر على اختاع األعيان من العدم إىل الويجود :كل  وامل   ،كاملال   :وقيل

ول  ،وابدّ وال ،ريوالطّ  ،مالك العبد :ه يقالألنّ  ؛وأوسع ،قال أبو عبيدة: مالك أمجع ،-تعاىل– هللا
 . 6ك هذه األشياء"ل  م   :يقال

 
 

                                                           
 .1/54 ينظر املصدر السابق، 1
 .1/54 ،"معامل التنزيل"ينظر البغوي، 2
 .1/54 ينظر املصدر السابق، 3
 .56-1/54ينظر املصدر السابق،  4
 .4الفاحتة،  5 
 .1/53 ، "معامل التنزيل"،البغوي 6 
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 سهولة العبارة وإجيازها: 
طويل، فهو والتّ  ،غتهل   ف يفكلُّ لتفسري اآلية الكرمية بلفظ سهل ومويجز، ويبتعد فيه عن الت   يتعّرض  

ابآلايت  عن معناها ابلريجوع إىل أصلها ومصدرها، مستدًل  ناً بيّ م   ،يكتفي ابلوقوف على الكلمة الغريبة
كما قال ،ةغوأبقوال أهل اللّ  ،والتابعني ،-رضوان هللا عليهم– لكراموما أثر عن الصحابة ا ،واألحاديث

 ودون تطويل. ،ذلك ابجياز كلُّ   ،مة تفسريه مسبقاً يف مقدّ 
 

 التفسري ابملأثور:
أو أبقوال  ،ديثر القرآن ابلقرآن، أو ابحلفيفسّ  ، املعاينبنّي نة يف التفسري، إذ ي  بع منهج أهل السّ اتّ   

ر القرآن يفسّ  واجملتهدين، وذلك أنّ  ،، ويستأنس أبقوال التابعني-تعاىل عليهم رضوان هللا– الصحابة
 .ص آية عموم آية أخرىصّ ل يف موضع آخر، وقد ت  صّ  ع ف  مجل يف موض  فما أ   ،ه بعضاً بعض  

  نثمث زث رث يت ىت نت ٱُّٱفمثاله قوله تعاىل:  ،تفسريه القرآن ابلقرآنومن أمثلة  - 
، وذلك معىن اقاً ونف ،ما كفروا آبية ازدادوا كفراً زل تتى آية بعد آية، كلّ يقول: "ألن اآلايت كانت تن1َّ

 .2َّ يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ ُّٱقوله تعاىل:  

قّل أن يذكر ابألحاديث اليت ذكرها أبسانيدها، و  فقد يجاء تفسريه حافالً  ،ا تفسريه القرآن ابلسنةوأمّ  - 
كما فعل   ،ة أحاديث عند اآلية الواحدةده يسوق عدّ جتوقد  ،ضعيفاً  بغري إسناد، أو يورد حديثاً  حديثاً 

 .3َّيم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ عند تفسريه قوله تعاىل:

لى تفسريه بذلك ع خمتصراً  ،مة تفسريه أسانيد من أخذ عنهم العلموقد ذكر اإلمام البغوي يف مقدّ  -  
 تفسريه.مة ن أخذه يف مقدّ ر إسناد عمّ ك  ه ذ  فإنّ  ،اإلطالة، فعندما يقول عن عطاء

 
 اتباع منهج الّسلف يف العقيدة:

ال عليه دلّ  م   ،نةمع النتصار لرأي أهل السّ  ،آلراء خمالفيهم ثّ  ،يعرض لرأي أهل السنة يف العقيدة  
 ق بنيوفرّ  ،الرؤية عياانً  مثبتاً ٱٱٱٱ4َّٱ خي  حي جي ُّٱكما ذكر عند قوله تعاىل:   ،واملعقول ،ابملنقول

                                                           

 .15البقرة،  1 
 .79مرمي،  2 
 .281-1/279" ، معامل التنزيل/ ينظر البغوي"234البقرة،  3
 .103األنعام،  4
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 ُّٱوقوله تعاىل: ، 2َّ ين ىن من خن ٱحن جن يم ىم ُّٱبقوله تعاىل:  دّلً ، مست1ؤيةاإلدراك والرُّ 

 ،4َّجم يل ىل ملُّٱٱقوله تعاىل:عند تفسريه  و ،3َّ ىك مك لك اك يق  ىق يف
 حديثاً  وأسند، يف اجلّنة -تعاىل–ظر إىل ويجه هللا ابلنّ  :ايدةر الزّ فسّ  -صلى هللا عليه وسلم -النيب  أنّ بنّي 

 .5ؤيةيف إثبات الرّ  صحيحاً 
 

 قه، واملذاهب الفقهية، مع جتّنب اإلسهاب والتطويل:تعرضه للف
رأي  حاً مريجّ  ،ةآراء العلماء يف آايت األحكام الفقهيّ  -وهو من أبرز فقهاء الشافعية-يورد اإلمام   

فة إحرام النيب   ، واترة ي فّصل فيه،افعيةالشّ  عند قوله تعاىل:  -مصلى هللا عليه وسل–كما يجاء يف بيان ص 

واختار الشافعي اإلفراد لرواية يجابر فيذكر اختيار الشافعي، فيقول":  ،َّخت حت جت هب ُّٱٱ
ث" ومال الشافعي يف "اختالف األحادي،..، ّث يذكر رأاًي  آخر للشافعي، فيقول: "وعائشة وابن عمر

، كما يورد اآلراء بدون تريجيح وأحياانً ، 7ويسهب يف ذلك، وكذا يف حّد البكر، والثّيب 6  ..."إىل التمتع
 8ء يف نقله اختالف العلماء يف حّد احلرابةيجا

 

 لإلسرائيليات تعرضه
 -دة بني أيديناوهي قليلة مقارنة ابلتفاسري املويجو  -على بعضها بعض اإلسرائيليات، وميرُّ  يذكر أحياانً    

كب يف "مسخ املرأة اجلميلة إىل كو  ،ة هاروت وماروتعقيب عليها، كما فعل عند ذكره لقصّ دون التّ 
 .9"الزهرة

البغوي، وهو  أنّ  قّ : "واحل"، معّلاًل ، فيقولمعامل التنزيل" تفسريحمقق  وما رواه عن الكليب، فيعقّ ب   
ولكن التوسع  ،واايت، مل جيعل ما ينقله عن الكليب مناط اجلزم يف معىن اآليةوحترير الرّ  ،من أهل احلديث

                                                           
 .174-3/173"، معامل التنزيلينظر البغوي، " 1
 .22القيامة،  2
 .15املطففني،  3
 .26يونس،  4
 .4/130 معامل التنزيل"ينظر البغوي، " 5
 .220-1/219 املصدر السابق،ينظر  6
 .2/181ينظر املصدر السابق،  7
 .49-3/48ينظر املصدر السابق،  8

 .1/126 ابق،املصدر السينظر  9 
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ه قد يقول  أنّ  لماً يب، ع  أبقوال الكل شهد  ست  يجعله ي   ؛ةاس ما قيل يف مفهوم اآليعلم النّ ي  ل   ؛قل أحياانً يف النّ 
 .1منها" والكليب معروفة رواايته، وموقف العلماء ،ملا ورد يف املأثور موافقاً  ،يف التفسري داً يجيّ  كالماً 

 
 اهتمامه ابلّلغة:

غوية مرورًا اللُّ احي و على النّ  فيمرُّ ، غوييجوع إىل أصلها اللّ وذلك ابلرّ  ،معاين املفردات الغريبة يوّضح  

 ُّٱٱوله تعاىل: ق ودون تقتري، إل مبا خيدم احلايجة للتفسري، ومن أمثلة ذلك يف تفسريه ،دون إطالة ،بسيطًا

لت، ل الدّ يبنّي  :َّمب زب ُّٱوقوله تعاىل:  ،، وهو فناء الدنيا: إىل وقٍت معلومَّنئ مئ

2ها"ط  س  ب  : َّ يت ىت نت مت ُّٱٱوقوله تعاىل: 
>  

 

 اهتمامه ابلنحو:
 ما قالهذلك،  ةابلتفسري، ومن أمثلقة عليها ما دعت إليها احلايجة املتعلّ  يمرّ فواإلعراب  ،حولنّ ل عرضي  

 حسخس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت ُّٱٱ:يف كلمة "حىت" يف قوله تعاىل
 مف خف حف جف  جغمغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس
فلك فيه  ،املستقبل ه لفظ  ولفظ   ،"وإذا كان الفعل الذي يلي حىت يف معىن املاضي ، 3 َّ مق حق

 ألنّ  ؛فعوالرّ  ،حىت تنصب الفعل املستقبل ألنّ  ؛صب على ظاهر الكالمفالنّ  ،صبوالنّ  ،فعالويجهان، الرّ 
 وغريها من األمثلة.، 4معناه املاضي، وحىت ل تعمل يف املاضي"

 

 
 
 
 

                                                           

 .11-1/7 "معامل التنزيل"،البغوي، ينظر ينظر  1 
 .4/293 "معامل التنزيل"،البغوي، / ينظر 3-2الرعد،  2
 .214سورة البقرة،  3 
 .1/244 "معامل التنزيل"،البغوي،  4 
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 املطلب الثاين

 
 لتفسري "معامل التنزيل"ة القيمة العلميّ 

 
 ضيح النصّ يف تو  ف  والتكلُّ  ،ب الغموض  على جتنّ  -تعاىل ه هللارمح– البغوي حرص اإلمام .1

 .القرآين
ة، نّ والسّ  ،التفسري ابملأثور من القرآنمن  ابتداءً  تفسريه،يف  يجوانب عّدةاإلمام البغوي  مجع .2

، وحنو وإعرابٍ  ،رفٍ وص ،ة بنواحيها املختلفة من حنوٍ غة العربيّ ة، واللّ واملعقول، واألحكام الفقهيّ 
عًا شاماًل يجام ا يجعله مصدراً ممّ إضافة إىل ذكر أسباب النزول، وبيان الّناسخ واملنسوخ؛  ذلك،
 مفيداً.

يجّنب ريه، مقدمة تفسسانيد من خالل تفسريه لآلايت مع ذكرها يف حذف اإلمام البغوي لأل إنّ  .3
 ؛  فكان سبباً يف يسر وسهولة الريجوع إليه. اإلطالةالتفسري 

رمحه –دللة على سعة وطول ابع البغوي فيه من ال وق من اآلاثر؛ غ ل بة الصّحة على ما يس .4
 يف الّسنة.، -هللا تعاىل

ية الكتاب يف علم التفسري قام بعض العلماء ابختصاره، وآخرون اقتبسوا منه أيجزاًء مهّ وأل .5
(ه، بكتابة 725  ابخلازن عالء الدين علي بن ابراهيم املعروفبه قام  ماومن ذلك ، لكتبهم
راه خمتصًرا من كتاب معامل التنزيل للبغوي، وقد أضاف عليه ما كان ي -لباب التأويل- تفسريه
  .2(ه875الشيخ اتج الدين احلسيين    أيضاً  ن اختصر تفسري البغويوممّ  ،1مالئًما

 
 
 
 

                                                           

 .2/1540، "كشف الظنون"حاجي خليفة، ينظر  1 
 .2/1726املصدر السابق،  ينظر 2 
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 املبحث الثالث

 
 سخة يف علم النّ مات أساسيّ مقدّ 

 
 

 :مطالبسبعة وفيه 
  ، وأركانه.خسمفهوم النّ املطلب األول:       

 العلم ابلناسخ واملنسوخاملطلب الثاين: أمهية 
 ، وأنواعه.سخاملطلب الثالث: أقسام النّ 

 الّنسخ. املطلب الرابع: شروط
 ما ي عرف به الّنسخ.املطلب اخلامس: 

 الفرق بني الّنسخ، والتخصيص، والستثناء، والتقييد.املطلب السادس:        
 .املنسوخو اسخ فات يف النّ املؤلّ  أهمّ املطلب السابع: 
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 متهيد
 

قبل أن أحتّدث عن موضوع الّنسخ عند اإلمام البغوي، أرى أنّه من الّضروري عرض بعض املقّدمات    
ًا منطقّياً ؛ لتكون معرب -ما أمكن–الّضرورية يف علم الّناسخ، واملنسوخ م ربزًا رأي اإلمام البغوي فيها 

 ل املطالب اآلتية:هلذه الّدراسة، وذلك من خال
 

 املطلب األول
 

 ، وأركانهسخمفهوم النّ 
 

 :الن سخ يف اللغة مفهوم
يرتبط مفهوم الّنسخ يف الشريعة اإلسالمية وما تناوله العلماء فيما خيّص القرآن الكرمي والّسّنة النبويّة   

ة معان، منها: اللغة على عدّ مبا أفاضا علينا من أحكام ارتباطًا وثيقًا ابملعىن الّلغوي له، وقد يجاء يف 
النون والسني  :نسخ: "فارسيقول ابن اإلزالة واإلبطال، ومنها الّنقل واإلثبات، ومنها الّتحويل والّتبديل، 

ه خمتلف يف قياسه، قال قوم: قياسه: رفع شيء وإثبات غريه مكانه، وقال واخلاء: أصل واحد، إل أنّ 
وا: الن سخ: نسخ الكتاب، والن سخ: أمر كان ي عم ل به من آخ رون: قياسه: حتويل شيء إىل شيء، قال

شيًئا فقد  وكل شيء خلف ،كاآلية ينزل فيها أمر ث ت نسخ آبية أخرى  قبل ث ينسخ حادث غريه؛ 
 . 1"انتسخه

 
 
 
 

                                                           

احملقق:  "معجم مقاييس اللغة"،هـ(،395أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني )املتوىف: ينظر ابن فارس،  1 
 .5/424م،  1979 -  هـ 1399عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، 
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 -يف املعاين اللغوية كما أييت: وتفصيل معىن الّنسخ

زالته، ونسخت الرايح اآلاثر: أزالتها وأبطلتها، قال: نس خت الشمس الظل: أي  : اإلزالة واإلبطال أ( 
يقول الراغب يف املفردات: "الن سخ: إزالة شيء بشيء يتعقبه؛ كنسخ الشمس الظل، والظل الشمس، 

 .2 َّين ىن نن من  زن رن مم ام يل ٱُّٱ :قوله تعاىلثاله وم، 1"والشيب الشباب

 

 :لس الظّ مفع يقال: نسخت الشّ الرّ يكون مبعىن  فقال عن معىن الّنسخ لغة: "وقد اختاره البغوي   
  . 3"راد من اآليةوهو امل ،وبعضه منسوخاً  ،فعلى هذا يكون بعض القرآن انسخاً  ؛وأبطلته ،أي ذهبت به

 

ا نسخت الكتاب: إذا نقلت ما فيه حاكيً ومثاله: قل من موضع إىل آخر، أي: النّ : النقل واإلثباتب( 
ل  صورته اغب: "ونسخ الكتاب: نقاإلثبات؛ كما يقول الرّ ق كذلك معىن ه، ويف هذا يتحقّ للفظه وخطّ 

 ةورة األوىل، بل يقتضي إثبات مثلها يف مادّ دة إىل كتاب آخر، وذلك ل يقتضي إزالة الصّ اجملرّ 
 جف مغ جغ  مع جع مظ مضحط خض حض جض مص ُّٱ :قوله تعاىل قاله الزبيدي يفو  ،4"أخرى
  .6"-ىلتعا–نستنسخ ما تكتب احلفظة فيثبت عند هللا  :أي ،5َّ حف

فارس:  ، يقول ابنحويل: وذلك كتناسخ املواريث، مبعىن حتويل املرياث من واحد إىل واحدالتّ ج( 
، وكذا مبعىن: الّتداول، فيكون 7"موأصل اإلرث قائم مل يقسّ  ،وتناسخ الورثة: أن ميوت ورثة بعد ورثة"

كون ل فيخ: تداو  اء تناس  واألشييجاء يف لسان العرب: " الّشيء مكان الّشيء، واحلال مكان احلال،

                                                           

فردات يف "املهـ(، 502ينظر الراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاىن )املتوىف: 1 
 . 1/801هـ،  1412 ،دار القلم، دمشق بريوت، الطبعة: األوىل  غريب القرآن"،

 .52احلج،  2 
 .1/134، " معامل التنزيل"ينظر البغوي،  3 
 .801، ص"املفردات يف غريب القرآن"، ينظر الراغب األصفهاين 4 
 .29سورة اجلاثية،  5 
"اتج هـ(، 1205لرزّاق احلسيين، أبو الفيض، امللّقب مبرتضى الزبيدي، )املتوىف: ينظر الز بيدي، حمّمد بن حمّمد بن عبد ا 6 

 .7/356احملقق: جمموعة من احملققني، دار اهلداية، العروس من يجواهر القاموس"، 
 .5/424، "معجم مقاييس اللغة"، فارسينظر ابن  7 
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لت من حال أي حتوّ : 1(ة إل تناسختمل تكن نبوّ   لك؛ ويف احلديث:ول وامل  بعضها مكان بعض كالدُّ 
  .2"ر أحواهلاوتغاي   ،ةإىل حال؛ يعين أمر األمّ 

بطال، إلزالة واإلاوجتدر اإلشارة إىل أّن املعىن الصطالحي للّنسخ يدور بني تلك املعاين ممّا ذكر آنفاً:   
أو النقل واإلثبات، أو التحويل، وفيها وقع الكثري من التجاذب بني العلماء، يف أيها احلقيقي، وأيها 

 .3على اجملاز، عند األصوليني، ومن أّلف يف الناسخ، واملنسوخ
 

  : الن سخ يف الصطالحمفهوم 
د بعض من د يجاء تعريفه عنتنّوعت اختيارات واعتبارات أهل العلم ملفهوم الّنسخ الصطالحّي، وق  

 برز يف هذا العلم، كاآليت:
 .5يذ مويجبهوتنف ،واستقرار فعل وقته ،رفع احلكم بعد ثبوته أبنّه: 4القاضي أبو بكر الباقالينعرفه   

                                                           

ن معاوية بن نعيم بن محاد، أبو عبد هللا نعيم بن محاد ب أخرجه نعيم بن محاد يف كتاب الفنت، معرفة اخللفاء من امللوك، 1 
، الطبعة: القاهرة –احملقق: مسري أمني الزهريي، مكتبة التوحيد  "كتاب الفنت"،هـ(، 228احلارث اخلزاعي املروزي )املتوىف: 

، -أمجعنيرضي هللا عنهم –، وابن حبان من حديث طويل، مناقب الصحابة 1/104(، 252، رقم: )ه1412األوىل، 
بو ، ابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمعمبَد، التميمي، أ-رضي هللا تعاىل عنه-ذكر عتبة بن غزوان 

ترتيب: األمري عالء الدين علي بن  اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان"،هـ(، "354حامت، الدارمي، الب سيت )املتوىف: 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: ، هـ( 739بلبان الفارسي )املتوىف: 

 ، قال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.16/59(، 7121م، رقم: ) 1988 -هـ  1408األوىل، 
ى )املتوىف: فعى اإلفريقينظر ابن منظور، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الروي 2 

 .3/61هـ،  1414 ،بريوت، الطبعة: الثالثة –، دار صادر "لسان العرب"هـ(، 711
دار الوفاء، الطبعة: "النسخ يف القرآن الكرمي"،  (،ه1398زيد، )املتوىف:  مصطفى، زيد، مصطفى زيد بتصرف عن 3

 .55ص، م1987 -هـ 1408الثالثة، 
لسنة ومتكلم على مذهب أهل ا ،فر بن القاسم، القاضي أبو بكر الباقالين املالكيحممد بن الطيب بن حممد بن جع 4

عنه إىل ملك الروم، فجرت له يف القسطنطينية مناظرات مع علماء  وّجهه عضد الدولة سفرياً ، واجلماعة وطريقة األشعري
اتريخ "، ينظر الذهيب ( هـ 403)  سنة بغدادتويف ب، املالكية ابلعراق يف عصرهانتهت إليه رائسة  ،النصرانية بني يدي ملكها

 .6/176 ، "األعالم"،، والزركلي9/63 اإلسالم"،

التقريب " ،هـ( 403حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر الباقالين املالكي )املتوىف: الباقالين،  5
، م 1998 -هـ  1418الطبعة: الثانية، ، مؤسسة الرسالة، داحملقق: د. عبد احلميد بن علي أبو زني، "واإلرشاد  الصغري(

3/76. 
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بت على ارتفاع احلكم الثا اخلطاب الدالّ ، ف  ب  ي نا حّده أبنّه: "2الغزايل، و 1أبو إسحاق الشريازيوأّما   
 .3"مع تراخيه عنه ،به لوله لكان اثبتاً  ،م على ويجهتقدّ ابخلطاب امل

له مع رفع حكم شرعي مبث"، ودفع حّد من أسلفنا يف تعريف الّنسخ، اختار أنّه: 4وبعد رّد الشوكاين  
 .5نه"تراخيه ع

وقد وقع التجاذب بني أهل العلم يف حّد الّنسخ، وجمال بسط ذلك يطول، وخالصة ذلك، أنّه رفع   
عي بدليل شرعي، وهذا ما ايجتزأه الزُّرقاين من التعاريف تعريفاً خمتصراً؛ إذ املطلوب بيان مفهومه حكم شر 

نا جنتزئ فإنّ  ،رعسخ يف لسان الشّ ها هو تصوير حقيقة النّ وما دام الغرض منها كلّ يف الّشرع فقال: "
 .6"رعي بدليل شرعيرفع احلكم الشّ " :وهو ،بتعريف واحد نراه أقرب وأنسب

 
 

                                                           
أ على ، أبو إسحاق ولد يف فريوزاابد )بفارس( وانتقل إىل شرياز فقر إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوزآابدي الشريازي 1

ظام امللك املدرسة له الوزير نوبىن  ، مث انتقل اىل البصرة ومنها اىل بغدادعلمائها واشتهر بقوة احلجة يف اجلدل واملناظرة
"اتريخ ، ينظر الذهيب، (، ودفن فيهاه 476، مات يف بغداد سنة )النظامية على شاطئ دجلة، فكان يدّرس فيها ويديرها

 . 14-14/9 " سري أعالم النبالء"،، و10/383، اإلسالم"
اته يف مولده ووف ،ه حنو مئيت مصنفحممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي، أبو حامد، حجة اإلسالم: متصوف، ل 2

تويف سنة  ،مث إىل بغداد فاحلجاز فبالد الشام فمصر، وعاد إىل بلدته ،رحل إىل نيسابور ،الطابران )قصبة طوس، خبراسان(
أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري ، ، وابن كثري70-11/62، ينظر الذهيب، "اتريخ اإلسالم"، (ه 505)

الثقافة  مكتبة، حتقيق: د أمحد عمر هاشم، د حممد زينهم حممد عزب"، طبقات الشافعيني، "هـ(774لدمشقي )املتوىف: مث ا
 .539-533، صم 1993 -هـ  1413اتريخ النشر: ، الدينية

لسالم عبد حتقيق: حممد عبد ا ،"املستصفى"هـ(، 505ينظر الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي )املتوىف:  3 
اسحاق إبراهيم بن علي بن أبو والشريازي،  ،86ص، م 1993 -هـ  1413الشايف، دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 

 -م  2003الطبعة: الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية"، اللمع يف أصول الفقه" ،هـ(476يوسف الشريازي )املتوىف: 
 .55، صهـ 1424

إلصالح وكان داعية إىل ا، د بن عبد هللا الشوكاين اليمين. فقيه جمتهد من كبار علماء اليمنحممد بن علي بن حمم  4
 .6/298 "األعالم"،(، ينظر الزركلي، هـ1250) سنةتويف بصنعاء ، والتجديد، ترك التقليد وسلك طريق االجتهاد

"إرشاد الفحول إىل حتقيق  ،هـ(1250توىف: ينظر الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين )امل 5 
يل قدم له: الشيخ خليل امليس والدكتور و ، كفر بطنا  -احملقق: الشيخ أمحد عزو عناية، دمشق  ،احلق من علم األصول"

 .52-2/51، م 1999 -هـ  1419 ،الطبعة: األوىل، دار الكتاب العريب، الدين صاحل فرفور
"، مطبعة عيسى البايب " مناهل العرفان يف علوم القرآن هـ(،1367م الزُّرمقاين )املتوىف: الزرقاين، حممد عبد العظيينظر  6

 .2/176احلليب وشركاه، الطبعة: الثالثة، 
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 ركان الّنسخ:أ
 ومن خالل تعريف الّنسخ ومفهومه، يتبنّي لنا أركان الّنسخ، واليت يجاء ذكرها عند الغزايل، كاآليت:  

 .رفع احلكم وهو. الّنسخ: 1
 .افع للحكمه الرّ فإنّ  -تعاىل–هو هللا . الّناسخ: 2
 .احلكم املرفوعواملنسوخ: . 3
 .1فد املكل  املتعبّ  . املنسوخ عنه: 4

 
 ينالثااملطلب 
 

 العلم ابلناسخ واملنسوخة أمهيّ 
 

يعّد علم الّناسخ واملنسوخ من أهّم علوم القرآن الكرمي؛ فبه يعرف احلالل من احلرام وبه تقوم األحكام،   
  مع جع مظ حط ٱُّٱيف معىن احلكمة، يف قوله تعاىل:  -رضي هللا عنهما–ذكر ذلك ابن عباس 

 ،رهمؤخّ مه، و نسوخه، وحمكمه، ومتشاهبه، ومقدّ وم ،قال: املعرفة ابلقرآن انسخه  2َّجف مغ جغ
 .3"وحالله، وأمثاله ،وحرامه

 العلماء شديد بني خالفٍ  ثار  هو م  ، يلطويل الذ   ،ب املسالكمتشعّ  ،وضوع كثري التعاريجوهو م  
ع طل  اإلسالمي، وي   شريعقاب عن سري التّ يكشف النّ  ،سخإثبات النّ  نّ ، إثنيحد  وامل   ،دامىاألصوليني الق  

ا ممّ  ،اس بتحديد األحكاموابتالئه للنّ  ،وسياسته للبشر ،لق  يف تربية اخل   -تعاىل–كمة هللا اإلنسان على ح  
ثل هذا مل ي، ل ميكن أن يكون مصدراً يب األمّ النّ  -صلى هللا عليه وسلم- اً حممد بوضوح على أن   يدلّ 

 محيد. من حكيمٍ  ا هو تنزيل  القرآن، إنّ 
                                                           

 .1/97 "املستصفى"، ينظر الغزايل، 1 
 .269البقرة،  2 
الطربي )املتوىف:  و جعفرحممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبالطربي، ، يف تفسريه أخرجه الطربي 3 

القاهرة،  –إسالم منصور عبد احلميد، دار احلديث : ، خرج أحاديثه وعلق عليها"يجامع البيان يف أتويل القرآن" ،هـ(310
حامت،  ابن أيب ،يف تفسريه ، قال إسالم منصور: ضعيف، وابن أيب حامت2/876(، 6163رقم: )، م 2010 -هـ  1431

"تفسري ، هـ(327حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي ابن أيب حامت )املتوىف: أبو حممد عبد الرمحن بن 
ململكة العربية ا - أمحد بن عبد هللا العماري الزهراين، وآخرون، دار ابن اجلوزي: ، دراسة وحتقيق وختريجالقرآن العظيم"

 ال د. عبد هللا الغامدي: ضعيف.، ق2/663(، 3088رقم: ) ،هـ 1439 األوىل،الطبعة: ، السعودية
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عارض وينجو عن نسخ ما ليس مبنسوخ حني ل جيد التّ  ،نسان إىل صحيح األحكاميهتدي اإل تهمبعرفو   
 .1"هالف هبذه الناحية حيذقوهنا ويلفتون أنظار الناس إليها وحيملوهنم عليبني اآليتني، لذا اعتىن السّ 

ا ع ين به أهل موبنّي مكي ضرور ت ه  واحلايج ة  إليه، لكّل من عنده أ دىن علم يف الّدين، فقال: "م ن آكد    
العلم، والقرآن بفهمه، وحفظه، والّنظر فيه من علوم القرآن، وسارعوا إىل البحث عن فهمه، وعلمه، 
وأصوله، علم انسخ القرآن، ومنسوخه؛ فهو علم  ل ي سع  كلُّ من تعل ق أبدىن علٍم من علوم الدّ اينة 

 .2يج هل ه"
على  ويجب  هو أ   م  ها علليس من العلوم كلّ  ن أكثم  قول ه: "ونقل ابن  عبد الرب ّ هذا املعىن، عن حيىي ب  

 اسخه وايجب  اآلخذ بن من علم انسخ القرآن ومنسوخه؛ ألنّ  ،ة املسلمنيوكافّ  ،منيوعلى املتعلّ  ،العلماء
ذلك،  م  ل  ع   عاملٍ  كلّ   على فالوايجب   ،نتهى إليهول ي   ،عمل بهواملنسوخ ل ي   ،داينةً  ، والعلم به لزم  فرضاً 
أويجبه هللا  ،ه فرضاً أو يضع عن ،-عز ويجل-به هللا ويج  مل ي   أمراً  ،أو على عباد هللا ، يويجب على نفسهلئال  
 3"-عز ويجل-
    
ولعّل كثرة التشّعب املالب سة هلذا العلم، واستغالل ذلك من املالحدة وحنوهم للّنيل من اإلسالم ي سلّ ط   

م، والوصول إىل االضوء لبيان أمهّية العلم فيه، بل والّدع ليقني وة إىل ضرورة الفهم له؛ ل دحض ش بهاهت 
ص يف تسيري تشريعه، واهلداية إىل صحيح األحكام، ويلخّ  -تعاىل–بنور اإلسالم، ومعرفة حكمة هللا 

نسخ ذوا من ال  قد اتّ  ،رينواملبشّ   ،واملستشرقني ،أعداء اإلسالم كاملالحدة نّ "إ الزُّرقاين ذلك فيقول:
جج إقامة احل   وايجتهدوا يف ،ة القرآندسيّ ين احلنيف، وانلوا من ق  طعنوا هبا يف صدر الدّ   مسمومةً  أسلحةً 

 ،املسلمني حىت سحروا عقول بعض املنتسبني إىل العلم من ،م وانلوا من مطاعنهم،ههات  ب  اقة ونشروا ش  الرب ّ 
 .4"سخفجحدوا وقوع النّ 

 
 

                                                           

 .174-2/173 "مناهل العرفان يف علوم القرآن"،ينظر الزُّرمقاين،  1 
حتقيق: لناسخ القرآن ومنسوخه"،  اإليضاحه(، "437أبو حممد مكي بن أيب طالب القيسي، )املتوىف:   مكي، ينظر 2

 1986  –ه   1406جدة، الطبعة: األوىل،  –ملنارة الدكتور أمحد حسن فرحات، األستاذ املساعد جبامعة الكويت، دار ا
 .46-45صم، 

هـ(، 463ينظر ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب )املتوىف:  3 
 1414، الطبعة: األوىل، ية، حتقيق: أيب األشبال الزهريي، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعود"يجامع بيان العلم وفضله"

 .1/767(، 1416م، رقم: ) 1994 -هـ 
 .2/174 مناهل العرفان"،"الزرقاين،  4
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 الثالثاملطلب 

 
 ، وأنواعهسخأقسام النّ 

 
، 1ذكر البغوي أّن الّنسخ على ثالثة أقسام ممّثالً لكلٍّ منها، وهذا التقسيم هو املشهور عند أهل العلم       

 وهو كما أييت: 
 ة حولً خ العدّ س، كنسخ آية الوصية للوالدين واألقربني آبية املواريث، ون  وبقاء التالوة احلكمنسخ  .1       

، وهذا هو احلكمالوة و اثبت التّ  اسخالوة مرفوع احلكم، والنّ التّ فاملنسوخ اثبت  ،وعشر ،أبربعة أشهر
الذي ص ّنف، وأ لّفت فيه الكتب، وذكر فيه املؤلفون اآلايت املتعّددة، وأمثلته ممّا سيأيت بيانه يف هذا 

 ، وفضله.-تعاىل–البحث، بعون هللا 
 ىه مه جه ين ىن  من خن ُّٱ: تعاىل كقوله. نسخ التالوة، وبقاء احلكم،  2

وقال  ،(من هللا بقوله:  الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها ألبتة نكالً              2َّ مي  خي حي جي يه
 ، ولول أن يقال: زاد عمر يف كتاب هللا-صلى هللا عليه وسلم  -ا نقرؤها على عهد النيب كنّ "عمر: 

 .3"هابتُّ ث  أل  

                                                           
مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي )املتوىف: ابن اجلوزي، و  ،1/134، "معامل التنزيلالبغوي، " ينظر 1

 -حتقيق: حممد أشرف علي املليباري، وأصله رسالة ماجستري ، نواسخ القرآن = انسخ القرآن ومنسوخه"هـ(، "597
هـ، عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، 1401 ،التفسري  -الدراسات العليا  -اجلامعة اإلسالمية 

القطان )املتوىف: ، والقطان، مناع بن خليل 2/215 "مناهل العرفان"،الزرقاين، و  ،1/157، اململكة العربية السعودية
-44ص ،م 2000 - هـ 1421 ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الطبعة: الثالثة "مباحث يف علوم القرآن"،هـ(، 1420

، دار النفائس للنشر "إتقان الربهان يف علوم القرآن"م(،  2011 -ه  1432، وعباس، فضل حسن عباس، )املتوىف: 46
 .2/36م، 2015ه، 1436والتوزيع، الطبعة: الثانية، 

 .15النساء،  2 
أخرج البخاري القسم الثاين من احلديث، بلفظ: "لوال أن يقول الناس زاد عمر يف كتاب هللا، لكتبت آية الرجم بيدي"،   3 

ن إمساعيل حممد ب البخاري، كتاب: األحكام، ابب: الشهادة تكون عند احلاكم، يف واليته القضاء أو قبل ذلك، للخصم،
ه صلى هللا علي-اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا "ه(، 256)املتوىف:  البخاري اجلعفي أبو عبدهللا

طانية دار طوق النجاة )مصورة عن السل، احملقق: حممد زهري بن انصر الناصر، "وأايمه = صحيح البخاري ،وسننه -وسلم
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ى من ر يف شأن اآلية الكرمية، معقّ بًا علانقاًل عن الشافعي ما ذ ك-قال املاوردي يف احلاوي الكبري   
سخ ن   ثّ  ،آنمن القر  اً ه منسوخ مبا كان متلوّ ، ما نصُّه: "إن  -أنكر وقوع هذا القسم من الّنسخ من العلماء

 ،املسيب ه مسع سعيد بنمالك، عن حيىي بن سعيد، أنّ  عنفهو ما رواه الشافعي  ،وبقي حكمه ،رمسه
ين د حدّ أن يقول قائل: ل جي ،يجمكم أن هتلكوا عن آية الرّ إايّ : "- عنهرضي هللا-قال عمر  بن اخلطاب 

يده، لول أن ورمجنا بعده، والذي نفسي ب -صلى هللا عليه وسلم   -فقد ريجم رسول هللا  ،يف كتاب هللا
 قد انّ فإ ،ةلبتّ أ  والشيخة إذا زنيا فارمجومها  ،اخلطاب يف كتاب هللا لكتبتها: الشيخ يقول قائل: زاد ابن

 -سول هللا انها ر قالت: لقد أقرأ   ،خالته أخربته أنّ  ،وروى إبسناد ذكره عن سهل بن حنيف، 1"انهاأقرأ  
 2"ذةا من اللّ لبتة مبا قضيأيخة إذا زنيا فارمجومها يخ والشّ يجم: " الشّ آية الرّ  -صلى هللا عليه وسلم  

 ويجهني: فإن قيل العتاض على هذا من  
 والقرآن ل يثبت خبرب الواحد. ،واحد ه قولأحدمها: أنّ   
 .ول جيوز أن يكون املنسوخ انسخاً  ،ه منسوخوالثاين: أنّ   
 ففيه يجواابن: ،ا العتاض فيه خبرب الواحدقيل: أمّ   

                                                           

. قال الدكتور مصطفى البغا: 9/69(، 7169) رقم:، هـ1422ىل، الطبعة: األو ، إبضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(
 واجلمهور على نسخ تالوة هذه اآلية وبقاء حكمها.

مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين )املتوىف: كتاب: احلدود، ابب: ما جاء يف الّرجم، مالك ،   أخرجه 1
 هنيان لألعمال اخلريية، مؤسسة زايد بن سلطان آل، عظميحممد مصطفى األ حتقيق:"موطأ اإلمام مالك"، هـ(، 179

الشافعي، كتاب: ، و 5/1203(، 631، رقم:)م 2004 -هـ  1425الطبعة: األوىل، ، اإلمارات –أبو ظيب  -واإلنسانية 
ة ئ، والبيهقي يف سننه، كتاب احلدود، ابب: ما يستدل به على أن جلد املا1/163اختالف احلديث وترك املعاد منها، 

يعين: "الثيب والثيبة  ،قال اإلمام مالك: قوله الشيخ والشيخة ،17/155(، 17003اثبت على البكرين احلرين، رقم: )
-لى هللا عليه وسلمص-رجم رسول هللا " :هذا حديث صحيح اإلسناد يستند منه قوله، قال ابن عبد الرب: "ة"بت  الفارمجوامها 

"التمهيد"، ، ، و7/488 "الستذكار"،، ينظر ابن عبد الرب، وجوه صحاح اثبتةيستند من  "، كما بنّي أّن هذا احلديث
23/93-94. 

اساين، النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلر  أخرجه النسائي، كتاب: الرجم، ابب: نسخ اجللد عن الثيب، 2
ط، بد املنعم شليب، أشرف عليه: شعيب األرانؤو ، حققه وخرج أحاديثه: حسن ع"السنن الكربى"هـ(، 303النسائي )املتوىف: 

(، 7108رقم: ) ،م 2001 -هـ  1421بريوت، الطبعة: األوىل،  –قدم له: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة 
ن ن عيم ب، واحلاكم يف املستدرك، كتاب احلدود، احلاكم، أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه 6/406

 حتقيق: مصطفى "املستدرك على الصحيحني"،هـ(، 405بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري املعروف اببن البيع )املتوىف: 
، قال 4/400(، 8070، رقم: )م 1990 –ه  1411 بريوت،الطبعة: األوىل،  –عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 

 ووافقه الذهيب. ،احلاكم: صحيح اإلسناد
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البكر  ،سبيالً   قد يجعل هللا هلنّ خذوا عيّن  : -صلى هللا عليه وسلم  -ا عضده قول النيب ه ملّ أحدمها: أنّ 
ه يف ريجم ماعز به فعلتعقّ  ثّ  ،يجم(والرّ  ،ب يجلد مائةب ابلثيّ وتغريب عام، والثيّ  ،ةابلبكر يجلد مائ

 خرج عن حكم اآلحاد إىل الستفاضة. ،والغامدية
فما  - عنهمرضي هللا-حابة على املنرب مبشهد مجهور الصّ  -رضي هللا عنه– ه قد رواه عمروالثاين: أنّ 

 فاقهم عليه.على اتّ  أنكروه، فدلّ 
 
 -خرل يويجب رفع اآل -أي: التالوة-رفع أحدمها: أبّن -أي اجلهة الثانية من العتاض–ين والثا  

إن  ،د بني نسخ القرآن ابلقرآنمتدّ ، وعلى ضوء ما يجاء من ويجوه أقسام املنسوخ، فهو -أي: احلكم
 .1"نةالقرآن ابلسّ  نسخومل ي   ،أو حمدوداً  ،مالً إن يجعلناه جم   ،نةوبني تفسري القرآن ابلسّ  ،يجعلناه منسوخاً 

 
 ،عاتنزل عشر رضكان فيما أ  " :-رضي هللا عنها– عن عائشة كاملرويّ ،  نسخ التالوة واحلكم معاً  .3
، وذهب 2"ن القرآنا يتلى مممّ  وهن   ،-صلى هللا عليه وسلم  - النيب رضعات، فتويّف  سخن خبمسن   ثّ 

تحرمي الّرضاع الشطر الثاين من هذا احلديث؛ ف الشافعي يف كتابه األم إىل نسخ التالوة مع بقاء احلكم يف
 .3عنده خبمس رضعات

 رضي هللا– ما رواه أنسويدخل يف هذا القسم من الّنسخ، ما ورد يف قصة أصحاب بئر معونة، ك  
 غوا قومنا أانّ لّ أن قد ب"ا نقرأ: فكنّ  ،م فرضي عنهم وأرضاهمم لقوا رهبّ إهنّ "يف أصحاب بئر معونة:  -عنه

لو كان ، وما ورد حنو: "5، وما كان من رفع معظم سورة األحزاب4"ا وأرضااننا، فرضي عنّ ربّ قد لقينا 

                                                           

هـ(، 450ينظر املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري ابملاوردي )املتوىف:  1 
الشيخ  -، احملقق: الشيخ علي حممد معوض "احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين"

 .191-13/189م،  1999-هـ  1419لبنان، الطبعة: األوىل،  – عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت
 .2/1072(، 1452أخرج حنوه البخاري، بزايدة لفظ: "حيرمن"، كتاب: الرضاع، ابب: التحرمي خبمس رضعات، رقم: ) 2
ناف مالشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد  ينظر الشافعي، 3
 
 
 .29-5/28 ،م 1990 -ـ ه 1410، بريوت –دار املعرفة  "،األم" ،هـ(204ليب القرشي املكي )املتوىف: ط  امل
أخرجه البخاري يف صحيحه مع زايدة لفظ: " مث ن سخ بعد" ، كتاب: اجلهاد والسري، ابب: من ينكب يف سبيل هللا،  4

 .4/18(، 2801رقم: )
 ،قال أيب بن كعب، كم تعدون سورة األحزاب آية؟ قلنا: ثالاث وسبعني"عن زر، قال:  :ىأخرجه النسائي يف السنن الكرب  5

من هللا وهللا  ة نكاالً ت  لباالشيخ والشيخة فارمجوامها ، "جمولقد كان فيها آية الرّ  ،وأطول ،كانت لتعدل سورة البقرة"فقال أيب: 
ب: ، واحلاكم يف املستدرك، كتا6/408(، 7112: )عزيز حكيم "، كتاب : الرجم، ابب: نسخ اجللد عن الثيب، رقم

 . قال احلاكم: صحيح، ووافقه الذهيب.2/450(، /3554، رقم: )التفسري، تفسري سورة األحزاب
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، 1"ول ميأل فاه إل التاب، ويتوب هللا على من اتب ،لبن آدم واد من ذهب، لبتغى أن يكون له اثن
 .2ومن العلماء من يعترب هذا من منسوخ التالوة ابقي احلكم

العلماء على تلك األنواع من أقسام الّنسخ إل ما شّذ عن بعض املعتزلة،  اتفاق 3وقد ذكر اآلمدي  
 ،على يجواز نسخ التالوة دون احلكم، وابلعكس، ونسخهما معاً اتفق العلماء نص  على ذلك، فقال: "

، ونقاًل "، واستسل ابلستدلل عقالً قلوالنّ  ،على ذلك العقل لطائفة شاذة من املعتزلة، ويدلّ  خالفاً 
 ، أم نسخهما، ومن العلماء من منع واعتض على منسوخ التالوة، سواء مع بقاء احلكم4ى ذلك عل
 .5معاً 
   
 

 أنواع الّنسخ إىل بدل، أو إىل غري بدل
 

ذكر البغوي نوعني للّنسخ يف األحكام، وهي: أن ينسخ احل كم إىل بدل، وإىل غري بدل، مع التمثيل   
رفع ما ي   :من نسخ احلكم ثّ مماثل، أو أخّف، أو أثقل، فقال: " لكل منهما، دون تفصيل ذلك البدل:

سخت ن   ة لألقاربسخت من بيت املقدس إىل الكعبة، والوصيّ القبلة ن   قام غريه مقامه، كما أنّ وي  

                                                           
، ومسلم يف 8/92(، 6436أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: الرقاق، ابب: ما يتقى به من فتنة املال، رقم: ) 1

 .2/725(، 1048البن آدم واديني البتغى اثلثاً، رقم: ) نّ أ صحيحه، كتاب: الزكاة، ابب: لو
"البحر احمليط يف أصول هـ(، 794ينظر الزركشي، أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي )املتوىف:  2

 258-5/252م، 1994 -هـ 1414، دار الكتيب، الطبعة: األوىل، الفقه"

متكلم،  أصويل،  ،بيسري مبدينة آمدولد  ،سيف الدين اآلمدي بن حممد بن سامل الثعليب علي بن أيب علي، أبو احلسن 3
اإلحكام يف أصول و  ،وصنف كتاب األبكار يف أصول الدين، كان حنبلًيا، مث حتول إىل املذهب الشافعيأحد أذكياء العامل،  

-8/306"طبقات الشافعية الكربى"،  بكي،ينظر الس، (هـ631) ، وغريها، مات بقاسيون يف دمشق سنةواملنتهىه، الفق
 .834-833ص "طبقات الشافعيني"،كثري،   وابن، 307

 .3/141"، اإلحكام يف أصول األحكام ينظر اآلمدي، " 4
، هـ(403ينظر الباقالين، حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر الباقالين املالكي )املتوىف:  5

 1422 بريوت، الطبعة: األوىل –َعم ان، دار ابن حزم  -، حتقيق: د. حممد عصام القضاة، دار الفتح ن""النتصار للقرآ
"مباحث يف علوم (، م1986 –ه 1407)املتوىف:  الصاحل، صبحي إبراهيم الصاحل،و  ،431-2/428م،  2001 -هـ 

رآن "النسخ يف القزيد،  مصطفى زيد،، و 1/265م، 2000 الرابعة والعشرون، :، دار العلم للماليني، الطبعةالقرآن"
 .52-2/37 ، "إتقان الربهان"،عباس، و 285–1/283 ،الكرمي"
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تال صابرة الواحد العشر يف القسخت من احلول إىل أربعة أشهر وعشر، وم  ة الوفاة ن  وعدّ  ،ابملرياث
  .1"ساءول يقام غريه مقامه، كامتحان النّ  ،ومنها ما يرفع، ثننيسخت مبصابرة الن  

 
 ومن أهل العلم من فّصل يف تلك األنواع على النحو اآليت:  
 ل.كل حو  بصوم رمضان ، أو األايم املعدوداتنسخ صوم عاشوراء ، ومنه:سخ إىل بدل أثقلالنّ .1
 .أربعة أشهر وعشرة من حول إىل نسخ العدّ ، ومنه: سخ إىل بدل أخفالنّ  .2
 .2التحويل من بيت املقدس إىل الكعبة، ومنه: سخ إىل بدل مماثلالنّ  .3
 

 لرابعاملطلب ا
 

 شروط الّنسخ
 

نة هذا والسّ  ،واليوم اآلخر أن يقول يف شيء من القرآن ،ملسلم يؤمن ابهلل ل حيلُّ  يقول ابن حزم: "  
وأسقط  ،طاع ذلك األمر ي  ّل فقد أويجب أ   ،منسوخه إنّ  :فمن قال يف شيء من ذلك ...إل بيقني ،منسوخ
 ،هة قول  صح   رهان علىإل أن يقوم ب   ،وخالف مكشوف ،دةر  جم   -تعاىل–وهذه معصية هلل  ،باعهلزوم اتّ 

، وعلى ذلك كان ل بّد من حدود، وضوابط ت شتط لبيان صّحة دعوى أّن هذا 3"لبط  م   فت ٍ  فهو م  وإل  
 تناوهلا هذا املطلب.انسخ، وهذا منسوخ، ي

اخلرب الذي  أو كانت بلفظ ،سواء أكانت صرحية يف الطلب، واهيسخ ل يكون إل يف األوامر والنّ الن  ف  
 -تعاىل–ق ابلعتقادات اليت تريجع إىل ذات هللا أو النهي، على أن يكون ذلك غري متعلّ  ،مبعىن األمر

رائع  الشّ  ألن   ؛تواملعامال ،قية، أو أصول العباداتل  خل  واليوم اآلخر، أو اآلداب ا ،ورسله ،وكتبه ،وصفاته

                                                           
 .1/134 " معامل التنزيل"،البغوي،  1
الرازي، أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني ، و 2/482 "يجامع البيان يف أتويل القرآن"،ينظر الطربي،  2

 دار إحياء"مفاتيح الغيب = التفسري الكبري"،  هـ(،606الدين الرازي خطيب الري )املتوىف: التيمي الرازي امللقب بفخر 
 .3/641هـ،  1420 ،بريوت، الطبعة: الثالثة –الرتاث العريب 

"اإلحكام يف هـ(، 456ينظر ابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري )املتوىف:  3 
احملقق: الشيخ أمحد حممد شاكر، قدم له: األستاذ الدكتور إحسان عباس، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت،  حكام"،أصول األ

4/83-84. 



34 
 

روطاً ولذلك اشتط العلماء لثبوت واقعة الّنسخ ش ا؛فقة فيهوهي متّ  ،ها ل تلو عن هذه األصولكلّ 
 عّدة، اتّفقوا على بعضها، واختلفوا يف أخرى، وجيمل ما اتّفقوا عليه، فيما أييت:

اليت ارتفعت إبجياب  ،1ة، كالرباءة األصليّ اً أصليّ  اً ل عقليّ  ،اً يّ شرع األول: أن يكون املنسوخ حكماً 
 العبادات.

 رافعاً  ل خطاابً إذ ليس املزي ؛ف ليس نسخاّ سخ خبطاب، فارتفاع احلكم مبوت املكلّ الثاين: أن يكون النّ 
 ،ياةاحل كم قاصر علىفوضع احل   ،اّ احلكم عليك ما دمت حيّ  ه قد قيل أولّ حلكم خطاب سابق، ولكنّ 

 فع.فال حيتاج إىل الرّ 
: اىليقتضي دخوله زوال احلكم، كقوله تع ،بوقت داً الثالث: أن ل يكون اخلطاب املرفوع حكمه مقيّ 

 .2َّىت نت  مت زت رتٱُّٱ

وقوله تعاىل:   ،3َّخب حب جب هئ  ٱُّٱ، ل كقوله تعاىل: اسخ متاخياً الرابع: أن يكون اخلطاب النّ 
 .4َّ رن  مم ام يل ىل مل يك ىك ٱُّٱ

اجلمع بينهما على  ل سبيل إىل تالفيه إبمكان ،حقيقياً  تعارضاً صني عارض بني النّ يتحّقق التّ  اخلامس: أن
 .أي ويجه من ويجوه التأويل

أن  ل بد من دليل صحيح يقوم علىالسادس: معرفة السابق من الالحق يف الّنصني املتعارضني، و 
 5.حق هو الناسخوالال ،يكون السابق هو املنسوخ وعليه ،أحدمها متأخر عن اآلخر

وعلى ضوء ما سبق من شرط معرفة املتقّدم من املتأخر يف الن صني املتعارض ني، اعتمد أهل العلم طرقاً،   
ر منهما، أييت بياهنا يف املطلب اآليت.  ومسالك لتحديد املتقدّ م من املتأخ 

                                                           
هب اجلمهور: عدم مذ، و احلكم برباءة ذّمة املكل ف من التكاليف الشرعي ة واحلقوق املالي ة حَّت  يدّل دليل على شغلها 1

 ،هـ(864جالل الدين حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم احمللي الشافعي )املتوىف: لي، ينظر احمل احلكم قبل ورود الشرائع
ف وتنسيق: حذيفة ص، حسام الدين بن موسى عفانة قد م له وحققه وعل ق عليه: الدكتور، "شرح الورقات يف أصول الفقه"

مماليل أبو عبد ، و 159، صم 1999 -هـ  1420الطبعة: األوىل، ، فلسطني جامعة القدس،، بن حسام الدين عفانة السِّ
مماليل )املتوىف: اهللا احلسني بن علي بن طلحة الرجراجي مث الشوشاوي  ، "ر ف ع  النّ ق اب  ع ن تنق يح الّشهاب  "، هـ(899لسِّ

مكتبة الرشد ، ريماجست تاذا الكتاب: رسالأصل ه، احملقق: د. َأمحمَد بن حمم د السراح، د. عبد الرمحن بن عبد هللا اجلربين
 .182/ 6، م 2004 -هـ  1425الطبعة: األوىل، ، اململكة العربية السعودية -الرايض ، للنشر والتوزيع،

 .187البقرة،  2 
 .222البقرة،  3 
 .29التوبة،  4 
، 392، ص"مباحث يف علوم القرآن"ومناع القطان،  ،211-209 /2 "مناهل العرفان يف علوم القرآن"،ينظر الزرقاين، 5 

 .181-1/180"النسخ يف القرآن الكرمي"، ومصطفى زيد، 
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 املطلب اخلامس

 
 ما ي عرف به الّنسخ

رر  ط    ق معرفة املتقّدم من املتأخّ 
 

أهل العلم طرقًا ومسالك لتحديد، وتعيني الّناسخ، واملنسوخ، اعتمادًا على معرفة املتقّدم من  ذكر  
  املتأخر فيهما، ميكن إمجال تلك الطُّرق فيما أييت:

سخ، ذكر ابن حجر أّن هذا أقوى طرق معرفة النّ  ،-صلى هللا عليه وسلم-ريح عن النيب قل الصّ النّ  .1
 .1(كنت هنيتكم عن زايرة القبور أل فزوروها كحديث:   "صرد يف النّ ها ما و أصرح  فقال: "

 ىن  نن من ٱُّٱ حنو قوله تعاىل: ،ر منهماصني ما يدل على تعيني املتأخّ أن يكون يف أحد النّ . 2
 هب مب خب حب هئجب مئ خئ  حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ :تعاىل حنو قوله  ، و َّ جح مج حج مث متهت خت  حت جت
 زت رت ىبيب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ
 2َّ ىت نت مت

أي أن ينعقد  إمجاع األم ة يف عصر من العصور على : ة على أن هذا انسخ وهذا منسوخإمجاع األمّ  .3
سخ، ا اإلمجاع فليس بناوأمّ وبّينه ابن حجر أبنّه دال  عليه، فقال: " ،3ر منهمام من املتأخّ تعيني املتقدّ 

، ذكر ه منسوخ، ع ر ف نسخه ابإلمجاعرب اخلمر يف املرة الرابعة، فإنّ مثاله: قتل شا، و 4"على ذلك يدلّ 
                                                           

لم بن احلجاج ربه عز وجل يف زايرة قرب أمه، مس -صلى هللا عليه وسلم-أخرجه مسلم، كتاب اجلنائز، ابب: استئذان النيب  1
-ىل رسول هللا بنقل العدل عن العدل إ "املسند الصحيح املختصرهـ(، 261أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: 

/ ينظر 2/672(، 977بريوت، رقم: ) –احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب  "،-صلى هللا عليه وسلم
"نزهة النظر يف توضيح هـ(، 852أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف: ابن حجر، 

 ، احملقق: عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي، مطبعة سفري ابلرايض، الطبعة: األوىل،خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر"
 .96ص هـ،1422

يف شرح خنبة  "نزهة النظر، وابن حجر، "اإلحكام يف أصول األحكام" اآلمدي،  ينظر /13اجملادلة، ، 66األنفال،  2
 .2/209"مناهل العرفان يف علوم القرآن"، الزرقاين، و  ،96ص "، الفكر

 .2/209، "مناهل العرفان"ينظر الزرقاين،  3
 .97ص، " يف شرح خنبة الفكر "نزهة النظرابن حجر،  4
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تمذي وهذا الذي قاله ال ،ابعةة الرّ وحديث قتل شارب اخلمر يف املرّ : " اإلمام النووي يف شرح مسلم
 .   1"اإلمجاع على نسخه دلّ  ،فهو حديث منسوخ ،يف حديث شارب اخلمر هو كما قاله

كما قال ابن حجر: "وإن ع ور ض مبثله فإن أمكن اجلمع   ،2ر يف التاريختأخّ م من املمعرفة املتقدّ  .4
ن ير د  من طرق ،  وذلك أب3"اسخ واآلخر املنسوخفهو النّ  ،رفمختلف احلديث، أو ل وثبت املتأخّ 

صحيحة عن أحد من الصحابة ما يفيد تعيني  أحد النص ني املتعارضني للّسبق عن اآلخر، أو التاخي 
قول نزلت هذه أو ي ،أو نزلت هذه اآلية قبل تلك اآلية ،أن يقول نزلت هذه اآلية بعد تلك اآليةك  ،عنه

قال ابن حجر: ، 4رها عنهاأو كان معروفا أتخّ  ،سبق نزول اآلية اليت تعارضها وكان معروفاً  ،عام كذا
: - عنهرضي هللا- ر؛ كقول يجابرما جيزم الصحايبُّ أبنه متأخّ  -أي من طرق معرفة الن سخ  -"ومنها 

 .5"ارت النّ ا مسّ ضوء ممّ رك  الو  ت   -ملصلى هللا عليه وس-األمرين من رسول هللا  "كان آخر  
 
وملزيد ضبط تلك الطرق يف معرفة املتقّدم من املتأخر؛ ألّن ذلك ممّا يعتمد عليه يف معرفة الّناسخ   

تنب اخلطأ يف تعيني املنسوخ؛ كان عض طرق كانت ل بّد من التنويه إىل ب واملنسوخ؛ وعلى ضوء ذلك جي 
مزالق يف موضوع معرفة الناسخ واملنسوخ عند البعض، تناوهلا الزرقاين يف مناهله، آثرت أن أ ضّمن بعضها 

 أقوالً لبن حجر؛ بياانً وإظهاراً للمراد، وهي كاآليت:
 ة.ايجتهاده ليس حجّ  ألنّ  ؛ايجتهاد اجملتهد من غري سند-1"

 كالمه ليس بدليل.  ألنّ  ؛أو منسوخ من غري دليل ،هذا انسخ رقول املفسّ  - 2

                                                           
(، 1444فاقتلوه، رقم: ) ،أخرجه الرتمذي، ابواب احلدود، ابب: ما جاء من شرب اخلمر فاجلدوه، ومن عاد يف الرابعة 1
، "املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج"هـ(، 676توىف: النووي، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )امل/ 4/48

 .5/218، ه1392بريوت، الطبعة: الثانية،  –دار إحياء الرتاث العريب 
 .3/181"اإلحكام يف أصول األحكام"،  ينظر اآلمدي،  2
 .95ص"نزهة النظر يف شرح خنبة الفكر "، ابن حجر،  3
 .210-2/209 آن"،مناهل العرفان يف علوم القر ينظر الزرقاين، " 4
أخرجه النسائي، كتاب الطهارة، ابب: يف ترك الوضوء مما غريت النار، النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي  5

دة، ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غاجملتىب من السنن = السنن الصغرى للنسائي"هـ(، "303اخلراساين، النسائي )املتوىف: 
ت ريّ ا غَ (، وأبو داود بلفظ )ممّ 185،  رقم: )م 1986 –ه  1406حلب، الطبعة: الثانية،  –ة مكتب املطبوعات اإلسالمي

 ار، أبو داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشريت النّ ا مسّ ار(، كتاب الطهارة، ابب: يف ترك الوضوء ممّ النّ 
تاين )املتوىف:  ِجسم حَمم د كاِمل قره  -، احملقق: شَعيب األرنؤوط أيب داود" "سننهـ(، 275بن شداد بن عمرو األزدي السِّ

، قال شعيب األرنؤوط: صحيح، 1/137(، 192م، رقم: ) 2009 -هـ  1430بللي، دار الرسالة العاملية، الطبعة: األوىل، 
 .94ص"نزهة النظر يف شرح خنبة الفكر"، ينظر ابن حجر، 
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 ول.ز ترتيب املصحف ليس على ترتيب النّ  ألنّ  ؛صني قبل اآلخر يف املصحفثبوت أحد النّ  - 3
 ،آلخرص ااوي للنّ دون الرّ  ،-رضوان هللا عليهم– حابةني من أحداث الصّ وي  اأن يكون أحد الرّ  - 4

 نجلواز أن يكون الصغري قد روى املنسوخ عمّ  ؛عن حديث الكبرير حديث الصغري فال حيكم بتأخّ 
بعد أن يسمع  ،-صلى هللا عليه وسلم-اسخ من الرسول ز أن يسمع الكبري النّ اوجلو  ،مت صحبتهتقدّ 

 ما.واملنسوخ كليه ،اسخر تشريع النّ ا لتأخّ وإمّ  ،ا إحالة على زمن مضىإمّ  ،الصغري منه املنسوخ
وما رواه  ،ما رواه سابق اإلسالم منسوخ كم أبنّ فال حي   ،ني أسلم قبل اآلخري  و اأن يكون أحد الرّ  - 5

: أبنّه قد يكون يف -ابن حجرويبنّي ذلك -، 1"جلواز أن يكون الواقع عكس ذلك ؛ر عنه انسخاملتأخّ 
 حايبه الصّ ما يروي -أي من طرق معرفة الن سخ  -: "وليس منها فقالحكم املرسل، ومثل هذا ل يعتمد، 

ن املتقدّ م أقدم  م ،م عليه؛ لحتمال أن يكون مسعه من صحايبٍّ آخرر اإلسالم معارًضا للمتقدّ املتأخّ 
 .2"فأرس له ،أو مثله ،املذكور

 جلواز أن يكون حديث من بقيت صحبته سابقاً  ؛ني قد انقطعت صحبتهاوي  أن يكون أحد الرّ  - 6
 حديث من انقطعت صحبته.

قول الّصحايب: أّن هذا انسخ، أو منسوخ خمتلف فيه، فمن العلماء من اعتمده، وجتدر اإلشارة إىل أّن  -
رضوان هللا تعاىل –ومنهم السخاوي، فقد أيّد قول العراقي عند شرحه ألفّيته؛ وعّلل ذلك بورع الصحابة 

، ومنهم من مل يعتمده، ومنهم اآلمدي 3، فال حي كم  أحد هم على حكم شرعي دون معرفة-عليهم
 .4قاين؛ جلواز أن يكون الصحايب قال ذلك ايجتهاداً والّزر 

 ،ابقهو السّ  ،اهلاملوافق  ا يتوهم أنّ فرمبّ  ،ة دون اآلخرللرباءة األصليّ  صني موافقاً أن يكون أحد النّ  - 7
على  ،ةم ما خالف الرباءة األصليّ ه ل مانع من تقدّ ألنّ  ؛ذلك غري لزم حق مع أنّ هو الاّل  ،ر عنهاواملتأخّ 
 ،ا غريت الّنار، أو ممالوضوء ممّا مسته الّنار -صلى هللا عليه وسلم–ترك النيب  ،مثال ذلك ،قهاما واف

وقوع هذا من  ول خيلو ،ت النارا مسّ على اخلرب الوارد إبجياب الوضوء ممّ  ه ل يلزم أن يكون سابقاً فإنّ 
 .5عباده بعد أن ابتالهم ابلتشديد عنحكمة عظيمة هي تفيف هللا 

 
 

                                                           
 .2/210مناهل العرفان يف علوم القرآن"، الزرقاين، " 1
 .217ص "نزهة النظر يف شرح خنبة الفكر"،ابن حجر،  2
 .4/53، "فتح املغيث بشرح الفية احلديث للعراقي"ينظر السخاوي،  3
 .2/210 مناهل العرفان يف علوم القرآن"،الزرقاين، "و  "اإلحكام يف أصول األحكام"،اآلمدي، ينظر  4
 .211-2/210"مناهل العرفان يف علوم القرآن"، الزرقاين، ، و 1/103 "املستصفى"،لغزايل، اينظر  5
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 :دفع الّتعارض عند عدم معرفة التاريخ يف النصوص قانون
ر منها  ابن حجرذكر  خطوات م قّننة لدفع الّتعارض بني الّنصوص عند خفاء املتقّدم على املتأخّ 
يجيح التّ  بويجه من ويجوه أن ميكن تريجيح أحدمها على اآلخر اوإن مل يعرف التاريخ فال خيلو: إمّ " :فقال
فصار ما ظاهره  ،يجيح تعني املصري إليه، وإل فالفإن أمكن الت ، سناد، أو لقة ابملنت، أو ابإلاملتعلّ 

 على هذا التتيب: التعارض واقعاً 
 اجلمع إن أمكن. . 1
 فاعتبار الناسخ واملنسوخ. . 2
 فالتيجيح إن تعني.. 3
خفاء تريجيح  ألنّ اقط؛ سوالتعبري ابلتوقف أوىل من التعبري ابلتّ  ،ف عن العمل أبحد احلديثنيالتوقّ  ثّ  .4

 ،في عليهاهنة، مع احتمال أن يظهر لغريه ما خنسبة للمعترب يف احلالة الرّ ا هو ابلّ أحدمها على اآلخر إنّ 
 .1"وهللا أعلم

قانون ب ويوّضح الزرقاين كيفّية الّتعامل مع الّنصوص املتعارضة ممّا يجاء يف ابب الّنسخ، ويعنون له  
فقا يف ا أن يتّ إمّ  ،صني املتعارضنيالنّ   لك أنّ نبنّي  ،عارض يف هذا البابوعلى ذكر التّ " :، فيقولعارضالتّ 
فال نسخ  ،تلفانا املخأمّ  اً،يّ واآلخر ظن ّ  اً فيكون أحدمها قطعيّ  ،ا أن خيتلفاوإمّ  ،يانأو ظنّ  ،انما قطعيّ أهنّ 

لم فإن ع   ،فقانملتّ ا اوأمّ  ن،فيؤخذ به وما كان اليقني ليتك ابلظّ  ،ينأقوى من الظّ  القطعيّ  ألنّ  ؛بينهما
عليه   يدلّ وإن مل ،اسخ واآلخر املنسوخفهو النّ  ،ر أحدمها بطريق من تلك الطرق الثالث املعتمدةأتخّ 

 اظر بني العمل هبما. النّ وقيل يتخرّي  ،فواحد منها ويجب التوقّ 
 ألنّ  ؛اجلمع ويجبوإل  ،خصيص والتأويلصني بويجه من ويجوه التّ ه إذا مل يكن اجلمع بني النّ هذا كلّ        

 ،اوعدم نسخه ،األصل يف األحكام بقاؤها وألنّ  ؛ليلني أوىل من إعمال دليل وإهدار آخرإعمال الدّ 
 .2"ب نيّ  فال ينبغي أن يتك استصحاب هذا األصل إل بدليل 

    

   
 
 

                                                           

 .97ص "نزهة النظر يف شرح خنبة الفكر"،ابن حجر،  
 .2/211 " مناهل العرفان يف علوم القرآن"،الزرقاين،  2
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 املطلب السادس

 
 (التخصيص، والستثناء، والتقييدعن   الّنسخ متييز

 
ث يف تفسري يغلب عليه صبغة األثر، والّنقل عن الّسلف عاّمة، وكان موضوعنا ومبا أّن جمال البح  

الّنسخ والذي ل يقّل عن نظرائه من فنون القرآن حظاً من هذه النقول؛ كان ل بّد من الّتنبيه إىل أمر 
رين إذ أنّه مل  ،مهّم، أل وهو الفرق بني املقصود ابلّنسخ عند املتقّدمني، وبني املقصود به عند امل تأخّ 

لم من ، كما استقّر عليه عند أهل الع-رمحهم هللا تعاىل-يكن قد استقّر ذلك املفهوم عند الّسلف 
رفع  :املنسوخو  ،ة السلف ابلناسخومراد عامّ املتأخرين، وقد نّص ابن القّيم على ذلك وبّينه، فقال: "

ا ها اترة، إمّ وغري  ،والظاهر ،واملطلق ،امرين، ورفع دللة العوهو اصطالح املتأخّ   ،ملته اترةكم جب  احل  
 ،ون الستثناءمّ سم ي  حىت إهنّ  ،وتفسريه وتبيينه ،أو محل مطلق على مقيد ،أو تقييد ،بتخصيص

 :يف لساهنمو  ،سخ عندهموبيان املراد، فالنّ  ،ن ذلك رفع دللة الظاهرلتضمّ  ؛والصفة نسخاً  ،والشرط
ل كالمهم رأى من ذلك فيه ما ل خارج عنه، ومن أتمّ  هو بيان املراد بغري ذلك اللفظ، بل أبمر

 .1"حيصى، وزال عنه به إشكالت أويجبها محل كالمهم على الصطالح احلادث املتأخر
ومن خالل ما وّضح ابن القيم يف املفارقة بني ما اصطلح عليه املتقّدمون، وما اصطلح عليه   

 بيان مويجز ألبرز تلك الفروق كما سيأيت: املتأخرون يف مفهوم ومعىن الّنسخ؛ كان ل بّد من
 

 الفرق بني الّنسخ والّتخصيص:
مها مشتكان من ويجه، إذ كل واحد يويجب اختصاص احلكم ببعض ما تناول اللفظ، يقول الغزايل: "  

خيرج عن  :خسريد ابللفظ الدللة عليه، والنّ ما أخرج عن عموم الصيغة ما أ   بيان أنّ  :لكن التخصيص
 وميكن إمجال الفرق بينهما كما أييت:، 2"صد به الدللة عليهق  اللفظ ما 

 

                                                           
"إعالم املوقعني عن رب  ،هـ(751ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية )املتوىف:  1

 .1/29م، 1991 -هـ 1411الطبعة: األوىل، ، يريوت –دار الكتب العلمية ، حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم، ملني"العا
 .1/89 " املستصفى"،الغزايل،  2
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ند من ل جيوز ه بيان بل جيب اقتانه عاألول: أن الناسخ يشتط تراخيه، والتخصيص جيوز اقتانه؛ ألنّ 
 أتخري البيان.

 والنسخ يدخل عليه. ،التخصيص ل يدخل يف األمر مبأمور واحد الثاين: أنّ 
وسائر  ،رائنوالق ،ة العقلل يكون إل بقول وخطاب، والتخصيص قد يكون أبدلّ  سخالنّ  والثالث: أنّ 

 مع.ة السّ أدلّ 
ما فيه من  على أو جمازاً  ،بقي دللة اللفظ على ما بقي حتته حقيقة كانالتخصيص ي   الرابع: أنّ 

 ة.ي  لّ  سخ يبطل دللة املنسوخ يف مستقبل الزمان ابلك  الختالف، والنّ 
سخ القاطع ون، صيص العام املقطوع أبصله يجائز ابلقياس، وخرب الواحد وسائر األدلةاخلامس: أن ت

 ،سخ ل يتناول إل األزمانالنّ  إنّ  :ل جيوز إل بقاطع، وليس من الفرق الصحيح قول بعضهم
يست واألزمان ل ،األعيان ز واتساع؛ ألنّ واألحوال، وهذا جتوّ  ،واألعيان ،والتخصيص يتناول األزمان

على الفعل يف  د  ر  ي   والتخصيص أيضاً  ،على الفعل يف بعض األزمان د  ر  سخ ي  فني، والن  أفعال املكل  من 
واقتلوهم  ،بعض األحوال، فإذا قال: اقتلوا املشركني إل املعاهدين، معناه: ل تقتلوهم يف حالة العهد

 ورود كل واحد منهما على الفعل. أن   :يف حالة احلرب، واملقصود
 .األفراد ه يكون لكلّ  سخ، فإنّ التخصيص ل يكون إل لبعض األفراد خبالف النّ س: الساد

 .1السابع: الّنسخ ل يكون إل يف األحكام، أّما الّتخصيص، فيكون فيها، ويف غريها، كاألخبار
 

 الفرق بني النسخ والستثناء:
ول أراد إل ما   إلزامنا إايها بعمومهارد قط تعاىلومل ي   ،هو أن اجلملة املستثىن منها بعضها :الستثناء  

 .بقي منها بعد الستثناء
 2.فالذي هنينا عنه اليوم قد كان مراد منا ابألمس خبالف الستثناء :سخالنّ   

 
 

                                                           
والغزايل،  ،84-16/83، ، احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين""املاوردي، ينظر  1

سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف الصرصري، أبو الربيع، جنم الدين )املتوىف : ، ، والطويف89-1/88 "املستصفى"،
هـ  1407 ، الطبعة : األوىل، مؤسسة الرسالة، احملقق : عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي"، شرح خمتصر الروضة، "هـ(716

إرشاد الفحول إيل حتقيق الشوكاين، "، و 4/328، "البحر احمليط يف أصول الفقه"، والزركشي،  2/588، م 1987/ 
 .18-2/15 "إتقان الربهان"،، وعباس، 354-1/352احلق من علم األصول"، 

 .4/66 "اإلحكام يف أصول األحكام"،ينظر ابن حزم،  2
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 الفرق بني الّنسخ والّتقييد
ني الّنسخ بيبنّي الزحيلي اعتماد التقييد: أبنّه يتبع املطلق بلفظ يقّلل شيوعه، ويذكر ويجوهاً يف الفرق   

 والتقييد كما أييت:
. يظّل الّنص املطلق بعد تقييده بقيد يضيق دائرته دلياًل على احلكم، فاحلكم ابق مل ي رفع ومل ينته 1

 العمل به، أّما الّنسخ فإهناء العمل ابحلكم.
 . األخبار تقبل التقييد، ول تقبل الّنسخ.2
ئه عن أّما الّنسخ فال يكون إل ابلالحق، أي: امل تأخر جمي. الّتقييد يقع ابلّسابق، واملقارن، والالحق، 3

 .1املنسوخ
 

 
 

 املطلب السابع
 

 املنسوخو اسخ فات يف النّ املؤلّ  أهمّ 
 
إّن أمهّية علم انسخ القرآن ومنسوخه مبكان؛ حيث ظهر ذلك من خالل أتليف وتصنيف العلماء         

مي، ويذكر تفاسريهم، أو يف كتب علوم القرآن الكر  فيه بكتب مستقّلة خمصوصة، وكذا إيراده يف ثنااي
منهم قتادة بن  ،ف فيه مجاعة كثريونن  وقد ص   ،والعلم به عظيم الشأنذلك الزركشي يف برهانه فيقول: "

وهبة هللا  ،حاسوأبو يجعفر النّ  ،جستاينوأبو داود السّ  ،وأبو عبيد القاسم بن سالم ،دعامة السدوسي
 .2"وغريهم ،ومكي ،وابن األنباري ،وابن اجلوزي ،لعريبوابن ا ،بن سالم الضرير

                                                           
دار  صول الفقه اإلسالمي"،"أ ،م(2015 -هـ  1436: وهبة بن مصطفى الزحيلي الدمشقي، ) املتوىفينظر الزحيلي،  1

 .2/945م ،  1986 -هـ  1406دمشق، الطبعة: األوىل،  –الفكر 
 ،"الربهان يف علوم القرآن"، هـ(794ينظر الزركشي، أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي )املتوىف:  2 

لكتب العربية عيسى الباىب احلليب دار إحياء ا، م 1957 -هـ  1376الطبعة: األوىل، ، احملقق: حممد أبو الفضل إبراهيم
 .2/28، وشركائه
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وقد أحصى حمقق كتاب الناسخ واملنسوخ لقتادة، حنو أمساء سبعني ممّن تقّدموا فيمن أّلف يف علم         
 .1الّنسخ يف مقّدمة حتقيقه للكتاب

ورة حسب التتيب ا، مذكأييت ذكر بعض ما أ لّ ف وص نّ ف يف الناسخ واملنسوخ قدمياً، معّرفًا ببعضهو   
 الزميّن هلا كما أييت:

 
، وذكره ه117اسخ واملنسوخ يف كتاب هللا، لإلمام قتادة بن دعامة السدوسي املتوف سنة: النّ  .1

يجاء ، فهو من أقدم ما أّلف يف هذا الفن، 2الزركشي على رأس من أّلف يف الناسخ واملنسوخ
ا كتب اعتمد ت على أهنّ كرت هذه املروايّ ذ   ثّ  ،خهن ما مسع من شيوّ برواية مهام بن حيىي الذى د  

 .3فون يف املوضوعاملصنّ عليها 
م اسم بن سالع بيد الق يب، ألواملنسوخ يف القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن الناسخ .2

ابإلسناد إذ ليس يف الكتاب حديث  اعتىن، ه 224: سنة بن عبد هللا اهلروي البغدادي املتوف
حسب  اً يجأبواب الكتاب تدرّ  ، وقّسمإىل قائله ما عدا القليل النادر يجداً  ل ويجاء مسنداً أو أثر إ

ابب ذكر الصالة ومعرفة ما فيها من الناسخ واملنسوخ، الزكاة وما فيها من ، حنو: أبواب الفقه
عرض ، و ذلك، وهكذا .... إىل آخر الكتاب إذ بلغت أبوابه تسعا وعشرين من غري املقدمة

أدلة  حياانً أ يورد فيه قول كل فريق وأدلته مناقشاً  اً علميّ  لب مسائل اخلالف عرضاً يف الغا
ذ يورد  ة الثابتة ما يرى أنه املختار، فهو أشبه بطريقة الطربى يف تفسريه إابألدلّ  حاً اخلصوم مريجّ 

ته، يورد األول ذلك بصيغة: قال أبو ايجح من األقوال بعد عرض اخلالف أبدلّ كل منهما الرّ 
 .4فر، ويورد الثاين ذلك بصيغة: قال أبو عبيديجع

اسخ واملنسوخ، لإلمام أيب يجعفر أمحد بن إمساعيل النحاس املرادي النحوي املتوف سنة: النّ  .3
وقد  ،هذا الكتاب يعترب من أفضل ما وصل إلينا من الكتب املتقدمة يف علم النسخ، ه 338

ما ادعى فيه  حيث أثبت ،اسخة واملنسوخة، يف عرض اآلايت الن-تعاىل رمحه هللا- أيجاد مؤلفه
                                                           

، "الناسخ واملنسوخ"هـ(، 117ينظر، قتادة، قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، أبو اخلطاب السدوسي البصري )املتوىف:  1 
م،  1998 – ه 1418جامعة بغداد، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة،  -احملقق: حامت صاحل الضامن، كلية اآلداب 

 .16-10ص
 .2/28 " الربهان يف علوم القرآن"،ينظر الزركشي،  2 
 . 23ص"الناسخ واملنسوخ"، ينظر قتادة،  3 
"الناسخ واملنسوخ يف القرآن هـ(، 224ينظر اهلروي، أبو ع بيد القاسم بن سالّم بن عبد هللا اهلروي البغدادي )املتوىف:  4 

د سة وحتقيق: حممد بن صاحل املديفر )أصل التحقيق رسالة جامعية(، مكتبه الرش، دراالعزيز وما فيه من الفرائض والسنن"
 .47-46م، ص 1997 -هـ  1418الرايض، الطبعة: الثانية،  –/ شركة الرايض 
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، وهو  اً أو اإلحكام حين ،سخ، ويقوم بتيجيح دعوى النّ باً بذكر األسانيد غال ،النسخ وعكسه
 ،وذلك إذا ويجد ما يريجح إحدى الطرفني أو يؤيد كليهما ،آخر كثري ويقف موقف احملايد حيناً 

د ويؤكّ  ،أيهة من كالم النحاس يعضد هبا ر كثري    نقولً  كتابه: نواسخ القرآنويورد ابن اجلوزي يف  
 .1هبا أحكام اآلية

ه ، وهو مع شهرته لدى 410الناسخ واملنسوخ، لإلمام هبة هللا بن سالمة الضرير املتوف سنة:  .4
ية ورد يف كتابه مائة وأربع عشرة آية منسوخة آبياملفسرين ومكانته يف أوساط العلماء، نراه 

 يت ادعى فيها النسخ مائتني وأربعا وثالثني آية يف مخس وستنيالسيف، كما ذكر من اآلايت ال
ابه ولكنه ذكر يف آخر كت اندرا، ولو أورد ل يذكر هلا إسناداً  سورة ومل يورد األدلة واآلاثر إل

 .أهم مصادره، أبسانيدها ومعظم تلك األسانيد ل خيلو من املطاعن
 .ه 429سنة:  الناسخ واملنسوخ، لعبد القاهر البغدادي املتوف .5
اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، لإلمام أيب حممد مكي ابن أيب طالب القيسي رمحه هللا،  .6

مع  هيجليل القدر ل ينقص يف الفضل عن كتاب النحاس، إل أنّ  وكتابه، ه 437املتوف سنة: 
و اآلراء ز ية، ل يتعارض إىل ذكر األسانيد بل يكتفي بعسخ معاجلة يجدّ قيامه مبعاجلة وقائع النّ 
 ويجهة نظره.  داً ما يرتضيه من اآلراء مؤيّ  ح حيناً إىل القائلني هبا، ويريجّ 

اإلجياز يف انسخ القرآن ومنسوخه، أليب عبد هللا حممد بن بركات بن هالل السعيدي املتوف  .7
 .ه 520سنة: 

مد حممال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن ، جلانسخ القرآن ومنسوخه  :القرآن نواسخ .8
لف بسند متصل منه إليهم، حىت كاد ما أثر عن السّ  ينقل كلّ ، ه 597: سنة اجلوزي املتوف

من  ،رينفريوي عن معظم املفسّ  ،ف قبله يف موضوعهأن يكون كتابه موسوعة لكل كتاب صنّ 
ة، وأئمتها وعن شيوخ املذاهب الفقهيّ  ،واتبعيهم ،والتابعني ،-رضوان هللا عليهم– حابةالصّ 

عمى، ول عزو أ وليس جمرد نقول بتقليد السابقني تقليداً  بار احملدثني، واملفسرين ابملأثوروعن ك
وا يف معاجلة سخ الذين مل يعنفني يف علم النّ وبعد ذلك يهايجم املؤلّ ، اآلراء إىل كل من قال وروى

ني بعيستعرض ابن اجلوزي حوايل مائتني وسبع وأر ، و قضااي النسخ ابألدلة الصحيحة الثابتة
، مستقاّلً  سخ، يف اثنتني وستني سورة، ويعقد لكل سورة ابابً عى فيها النّ واقعة من الوقائع اليت ادّ 

 ب هلا، لكون دعوى النسخ يف سورة الكهف يفما عدا سورة الكهف وعبس والتكوير فلم يبوّ 
رة الدهر ا يف سو مل سخ يف سوريت عبس والتكوير مشاهباً عي عليه النّ عف، ولكون ما ادّ غاية الضّ 
 السابقة.

                                                           

 .27-1/26 "نواسخ القرآن"، ينظر ابن اجلوزي، 1 
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وبقية الوقائع  ،ابألصابع عدّ إل ما ي   من دعاوى الّنسخ اليت أوردها مل يصح عند ابن اجلوزيهذا و 
مبا  ياً ا أن يقف موقف احملايد مكتفوإمّ  ،-وهي كثرية  -جج ويثبت اإلحكام ها ابحل  يردّ  ا أنإمّ 

 . 1قول ة تشهد لكلّ أورده من أقوال وأدلّ 
 ه  738الدين عبد الرحيم احلموي املعروف اببن البازي املتوف سنة:  انسخ القرآن، لشرف .9

 ملتوف سنة:ا ،انسخ القرآن ومنسوخه، لعلي بن شهاب الدين حسن بن حممد احلسيين اهلمداين .10
 ه.789

   
 بعض املصادر احلديثة، م عقّ باً عليها على الّنحو اآليت: 2وذكر حمّقق كتاب "نواسخ القرآن"  
 

قسم التفسري  ، األستاذ يف-تعاىل رمحه هللا-القرآن الكرمي، للدكتور مصطفى زيد  سخ يفالنّ  .1
ى د تصدّ كر والهتمام، وق، وهو كتاب يجدير ابلذّ ابلدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية سابقاً 

ة كر األدلّ ية مفيدة مع ذ سخ، وانقشها مناقشة يجدّ عى عليها النّ فيه املؤلف لعرض اآلايت املدّ 
، ومل تنقل -سلمصلى هللا عليه و -سخ اليت مل تثبت عن النيب وقائع النّ  نيد، وقام بردّ ابألسا

وى يجهة نظره يف دعبسند صحيح، وأبدى إثر كل آية و   -رضي هللا عنهم– حابةعن الصّ 
ابتة الثّ  الكرمي القرآن سخ يفيف وقائع النّ  اً خاصّ   ابابً نّي ع  ف    ،حىت وصل إىل هناية املطاف ،سخالنّ 

 فحسب.آايت  وحصرها يف ستّ  ،حيحةة الصّ دلّ ابأل
نان يف نسخ القرآن، للشيخ علي حسن العريض مفتش الوعظ يف األزهر، وهو وإن مل فتح املّ  .2

أورد  ثّ  ،قدايًّ ن اً أترخييّ  سخ عرضاً ه عرض موضوع النّ يعاجل املوضوع بشكل واسع وشامل إل أنّ 
بذلك  رياً فنقض معظمها ملا يدعم رأيه مش ،سخعى عليها النّ يف هناية البحث بعض اآلايت املدّ 

 .3سخ يف القرآن دعوى بال دليلإىل معظم ما ادعي فيه النّ 
جبامعة  سلفضيلة الدكتور شعبان حممد إمساعيل املدرّ  ،ماويةرائع السّ سخ يف الشّ نظرية النّ  .3

سخ اي النّ ة قضاض ملناقش، ومل يتعرّ فحسبة سخ يف كتابه كنظريّ وقد عاجل موضوع النّ ، األزهر
لكرمي ابل اكتفى بعرض أقسام سور القرآن  ،من حيث الوقوع أو عدمه ،أو حديث ،يف آية

 ،اإلتقان يوطي اآلايت اليت يراها منسوخة يفنقل عن اإلمام السّ  ثّ  ،سخ فيهاابعتبار ويجود النّ 
ورد فيه فأ، "اآلايت اليت نسختها آية السيف"حتت عنوان:  فعقد ابابً  ،ويجاء يف هناية املطاف

                                                           

 .88-1/86 ،"نواسخ القرآن"ابن اجلوزي، ينظر،  1 
 حممد أشرف علي املليباري. 2
 .30-1/27 ،"نواسخ القرآن"ابن اجلوزي، ينظر  3 
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، ومل "سخ واملنسوخااملويجز يف النّ "يف كتابه  ،سخ ابن خزمية الفارسيعى فيها النّ مخسني آية ادّ 
 ه.مة لدية مسلّ يقم الدكتور شبعان ابملناقشة أو العتاض عليها بل تركها كقضيّ 

د جمل في، للدكتور حممد حممود فرغلي، وهو يقع يف مبحثني يفسخ بني اإلثبات والنّ كتاب النّ  .4
ما  له ذاكراً  ،فنياوالنّ  ،سخ من حيث اخلالف احلاصل بني املثبتنيواحد، يعاجل فيه قضية النّ 

خ من حيث وقوعه سه ل يناقش وقائع النّ يل، بيد أنّ لحه الدّ ما يريجّ  حاً مريجّ فرقني  ثبت رأي كلّ ي  
 .1أو عدم وقوعه ،يف آية ما

 

سخ عند النّ  وعملوض وأتسيساً  ،مهاداً ضعها أن أت يارأت ؛سخة يف علم النّ ساسيّ أمات تلك مقدّ فوبعد:   
 .-تعاىل– ابذن هللا، يت يف الفصول القادمة من هذا البحثأكما سي–رمحه هللا تعاىل –مام البغوي اإل

 

 

 

 

  

                                                           

 .1/30 ،"نواسخ القرآن"ابن اجلوزي،  ينظر  1 
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 الفصول التطبيقّية

 صول:على ثالثة ف مشتمالً أييت عرض املاّدة الّتطبيقّية هلذا البحث 

 

 .كر فيها البغوي دعوى الّنسخ وريج ح القول أبهّنا انسخةاآلايت اليت ذ الفصل الثاين: 

 .اآلايت اليت ذكر فيها البغوي دعوى الّنسخ وريّجح القول أبهّنا منسوخةالفصل الثالث: 

مال فيها إىل  اورمباآلايت اليت ذكر البغوي فيها دعوى الّنسخ ومل يريّجح، الفصل الرابع: 
 ، وعدم النسخ.اإلحكام

 

لّتتيب والتقسيم ملاّدة البحث؛ بياانً وإبرازًا آلراء اإلمام البغوي يف موضوع وقد يجاء هذا ا  
الّنسخ، يف حدود الدراسة؛ فقد تكون مواضع الناسخ، أو املنسوخ يف غري حدود الدراسة، 
وقد يكون الّناسخ أو املنسوخ من السنة املطّهرة؛ لذا كان من األيسر عرض املادة هبذا 

لناحية املوضوعية؛ وتسهياًل على الباحثني؛ ملعرفة ما ريّجحه من انسخ، التتيب؛ إفادة من ا
ح، كّل يف فصله، مقار  مع بعض  بغويانً رأي الوما ريّجحه من منسوخ، أوما توّقف فيه ومل ي ريجّ 

لناظر والذي بدوره يريح ا ،-ما أمكن–مع التيجيح بني تلك اآلراء  من برز يف هذا الفّن،
 ملو فّ ق للّصواب .ا -تعاىل–حتت عنوانه مف ص اًل، وهللا كل  املراد،   والباحث للوصول للّرأي
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 الفصل الثاين

 

، مع بيان أبهّنا انسخة ريج ح القولذكر فيها البغوي دعوى الّنسخ، و  اآلايت اليت
 منسوخها من القرآن، أو من السنة، أو منهما معاً.

 

عوى الّنسخ، وريّجح د -رمحه هللا تعاىل–وي هذا الفصل بيان اآلايت اليت ذكر فيها البغيف    
أّن اآلية انسخة، مع بيان منسوخها من القرآن الكرمي، أو من الّسّنة النبويّة، أو منهما معاً، 

وصول يف هذا الفصل؛ ليسهل على الناظر ال حمصورة  وابإلشارة اترة أخرى،، ابلتصريح اترة
مقاراًن رأي اإلمام مع بعض آراء من واضع، تلك امل ما اعتمده انسخًا يفإىل رأي اإلمام في
 وفيه أربعة مباحث: -مريّجحاً بينها ما أمكن  –برز يف هذا الفنّ  

 

 . املبحث األول: سورة البقرة
 .املبحث الثاين: سورة النساء

 املبحث الثالث: سورة األنفال.
 املبحث الرابع: سورة التوبة.
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 املبحث األول

 

 سورة البقرة

 

 الثة مطالب:وفيه ث

 (144القبلة واألمر ابلّتويجه إىل املسجد احلرام يف الصالة آية  املطلب األول:
 (.185املطلب الثاين: آية فرض صوم رمضان  

 (. 240املطلب الثالث: آية عّدة الوفاة ملن تويّف عنها زويجها  
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 ٱ

 املطلب األول
 

  الصالةواألمر ابلّتويجه إىل املسجد احلرام يفآية القبلة 
 

منننىنينٰىريزيمينيىيييجئحئخئٹٱٹٱُّٱ

مئهئجبحبخبمبهبجتحتختمتهتمثحج

 1َّمججحمحجخمخجسحسخسمسحصخصمص

 
ا وأمر القبلة أّول م، .. َّمنننىنينٰىريُّٱقوله تعاىل:" :-تعاىل رمحه هللا-البغوي قال  

إىل  ةوأصحابه كانوا يصّلون مبكّ  -صلى هللا عليه وسلم-، وذلك أّن رسول هللا 2رعنسخ من أمور الشّ 
؛ ليكون أقرب إىل تصديق 3ينة أمره هللا أن يصّلي حنو صخرة بيت املقدسالكعبة، فلّما هايجر إىل املد

أو  ،رمع ما جيدون من نعته يف الّتوراة، فصّلى بعد اهلجرة سّتة عش ،إذا صّلى إىل قبلتهم ،اليهود إاّيه
-؛ ألهّنا كانت قبلة أبيه إبراهيم 4أن يويّجه إىل الكعبة وكان حيبّ  إىل بيت املقدس شهراً  سبعة عشر

                                                           
 .144 ،البقرة 1
ورة البقرة، رقم: ستفسري ، كتاب التفسري، ابب:  -رضي هللا عنهما–عن ابن عباس  يف املستدركأخرج حنوه احلاكم  2
 .الشيخني، ووافقه الذهيب: صحيح على شرط احلاكم، قال 2/294(، 3060)
املسجد األقصى املبارك، أخرج ابن أيب حامت يف تفسريه عن تويلة ابنة أسلم قالت:  بصخرة بيت املقدس: املقصود 3

أن رسول  :ن خيربانجاءان م مثّ  ،فصلينا سجدتني ،فاستقبلنا مسجد إيليا ،أو العصر يف مسجد بين حارثة ،"صليت الظهر
ا ل الرجال مكان النساء، والنساء مكان الرجال، فصليناحلرام، فتحوّ قد استقبل البيت  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

، قال ابن كثري: غريب 1/167 وابن كثري يف تفسريه،، 1/37(، 73رقم: )، اقيتني مستقبلي البيت احلرام.."السجدتني الب
، سجد الكعبة، ومسجديوجاء امسه مسجد إيلياء يف رواية عند مسلم: "إمنا يسافر إىل ثالثة مساجد: م من هذا الوجه،

، قال النووي: "وأما 2/1015(، 1397ومسجد إيلياء"، كتاب احلج، ابب: ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد، رقم )
، جاج""املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلإيلياء فهو بيت املقدس .. ومسي األقصى لبعده من املسجد احلرام"، النووي، 

9/168. 
 . 1/88(، 399عن الرباء بن عازب، كتاب: الصالة، ابب: التوجه حنو القبلة حيث كان، رقم: )أخرج البخاري حنوه  4
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رضي –عن الرباء، منها: و -وساق البغوي أحاديث أسندها يف شأن حتويل القبلة-، 1-عليه السالم
أو قال  ،كان أول ما قدم املدينة نزل على أيجداده  -صلى هللا عليه وسلم-النيب  أنّ : "-هللا عنه

ه أن ب، وكان يعجأو سبعة عشر شهراً  ،ى قبل بيت املقدس ستة عشره صلّ أخواله من األنصار وأنّ 
ن رج ريجل ممّ ى معه قوم فخها صالة العصر وصلّ ى أول صالة صاّل ه صلّ ل البيت، وأنّ ب  تكون قبلته ق  

-هللا  يت مع رسولفقال: أشهد ابهلل لقد صلّ  ،على أهل مسجد قباء وهم راكعون فمرّ  ،ى معهصلّ 
ي إذ كان يصلّ  :مأعجبهالبيت، وكانت اليهود قد  ل  ب  ة فداروا كما هم ق  ل مكّ ب  ق   -صلى هللا عليه وسلم

قال الرباء يف البيت أنكروا ذلك، و  ل  ب   ويجهه ق  ا وىّل ه قبلة أهل الكتاب، فلمّ ألنّ  ؛املقدسبيت  ل  ب  ق  
 فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل هللا ،ل ريجال وقتلواه مات على القبلة قبل أن حتوّ حديثه هذا: أنّ 

 .2"َّٱاكلكمكىكيكملُّٱ:تعاىل
     
مد أّن انسخة ملا يجاء من استقبال بيت املقدس قبلة، وقد اعت اآلية الكرمية أنّ  -تعاىل رمحه هللا-البغويريّجح   

وقد أّكد  جرة،ابتاذه بيت املقدس قبلة بداية اهل -صلى هللا عليه وسلم–منسوخها من الّسنّة، وهو فعل النيب 
، وذلك عند لّتويّجه إىل املسجد احلرامالبغوي ورود الّنسخ يف اآلية الكرمية، بذكر أمر الّتكرار يف آايت األمر اب

 يكملىليلامممرنزنىنينٰىٱُّٱتفسريه لقوله تعاىل: 

 .4"ر لتأكيد النسخا كرّ وإنّ نّص على ذلك، بقوله: " 3َّريزي
 
وقد بنّي كل  من الطربي، والنحاس، ومكي، وابن اجلوزي أّن اآلية انسخة لتاذ بيت املقدس قبلة يف   

 الصالة، وذلك كما أييت:
واستشهد  ،5 َّحن جن يم ىم مم ُّٱفقد قال به عند تفسريه قول هللا تعاىل:  ربي،ا الطأمّ -  

 ،اء األيجرة على البدن واستو أو يكون مثلها يف املشقّ  ، فقال: "هبا على نوع الّنسخ إىل بدل مماثل

                                                           
، قال أمحد شاكر: ضعيف من طريق الطربي، 2/527(، 1833أخرج الطربي حنوه يف تفسريه عن ابن عباس، رقم: ) 1

 من وجه صحيح. -رضي هللا عنهما–لكن معناه اثبت عن ابن عباس 
، وحنوه عند مسلم، كتاب  1/17(، 40رجه البخاري: كتاب اإلْيان، ابب: الصالة من اإلْيان، رقم: )أخ/ 143البقرة،  2

معامل  " / ينظر البغوي،374/  1(، 525املساجد ومواضع الصالة، ابب: حتويل القبلة من القدس إىل الكعبة، رقم: )
 .162-1/161،  "التنزيل

 .150البقرة،  3
 .1/165 ،"معامل التنزيل"البغوي،  4
 .106البقرة،  5
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فرض الصالة شطر بيت املقدس، إىل فرضها شطر  -تعاىل ذكره–والثواب عليه، نظري نسخ هللا 
 .1"املسجد احلرام

   
 . 2ذلك" يف شأن -رضي هللا عنهما–ووافقه الّنحاس مستشهداً، ومصّححاً ما ورد عن ابن عباس  -  

 
وكذا مكي، وذلك أثناء عرضه أقوال العلماء فيها، اعتمد نسخ اتاذ بيت املقدس قبلة يف  -  

 .3الصالة"
 
ّنة، معلّ قاً قدس قبلة، بطريق السّ ، أبّن اآلية انسخة ملا يجاء من استقبال بيت املابن اجلوزيووافق  -  

يما نقل لبيت املقدس قبلة على أحد القولني، ف -صلى هللا عليه وسلم–ذلك: بثبوت اختيار الرسول 
 .4عّمن قال بذلك"

 
وابلّنظر فيما ورد من نصوص قرآنية وأخبار وآاثر صحيحة يف أمر الّتويّجه للمسجد احلرام يف الصالة   
سوخها ما يجاء قبلة؛ وأّن من -املسجد األقصى املبارك-خة لستقبال بيت املقدس تبنّي أّن اآلية انسي

بيت  ؛ وهذا معىن الّنسخ، فقد استبدل استقبال-صلى هللا عليه وسلم–يف الّسّنة من فعل النيب 
 ممملىليلجمحمخمُّٱٱاملقدس ابستقبال الكعبة، وللشافعي يف تفسريه لقوله تعاىل:

 كره بعد أتييده ورود الّنسخ يف شأن استقبال الكعبة قبلة،إشارة لذلك املعىن: فيذ ٱٱَّىميمجنحنخن
"، وجييب ه اّلل  اً إذا نسخوقته، وتركه حقّ باً ومعىن ن س خ : ترك فرضه كان حقّ نّص على ذلك بقوله: "

ّن يف قول هللا : أبَّمينيىيييٱُّٱعن سؤال الّدليل يف حتويل قبلة بعد قبلة يف قوله تعاىل:
يجابة على ذلك، وأسند أحاديث ممّا اإل َّملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنُّٱتعاىل: 

 .5ورد يف الّسنة على حتويل القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة
                                                           

 .482/ 2 ،"يجامع البيان يف أتويل القرآن" الطربي، ينظر/ 115البقرة،  1
 .78-1/72 "،الناسخ واملنسوخ"النحاس،  ينظر 2
 .113-126ص ،"اإليضاح"مكي،  ينظر 3
 .208-1/206 ،"نواسخ القرآن" ابن اجلوزي، ينظر 4
 ينظر الشافعي، أبو عبد هللا حممد بن إدريس  5

 
ليب القرشي طبن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف امل

مجع وحتقيق ودراسة: د. أمحد بن مصطفى الفر ان )رسالة دكتوراه(،  "تفسري اإلمام الشافعي"،، هـ(204املكي )املتوىف: 
 .227-1/226م،  2006 -ه  1427، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل -دار التدمرية 
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 املطلب الثاين

 
 آية فرض صوم رمضان

 

يلامممرنزنمنننىنينٰىريٹٱٹٱُّٱ
زيمينيىيييجئحئخئمئهئجبحبخبمبهبجت
حتختمتهتمثحجمججحمحجخمخجسحسخس

 1 َّمسحصخصمصجضحضخض

 

 

ملا   انسخَّنيىيييجئحئخئُّٱ أّن قوله تعاىل: -تعاىل رمحه هللا–البغوي  حريجّ   
 ىتزتمتنتُّٱمن حكم التخيري بني الصوم، وبني اإلفطار مع الفدية يف قوله تعاىل: كان 

 وجيمل سياق ما ورد عنده يف ذلك فيما أييت:، 2ٱٱٱٱٱَّيترثزث

 نيىيٱُّنقل اختالف العلماء يف حكم الفطر ملن كان مسافراً يف رمضان يف تفسري قوله تعاىل:   

 :يأ ،ه فليصمهشهر كل  فمن شهد منكم ال، ثّ ذكر معىن اآلية فقال: "َّييجئحئ
رضي –س " ثّ أسنده خرباً عن ابن عباه فليصم ما شهد منههر كل  هر كله، ومن مل يشهد منكم الشّ الشّ 

يف املعىن الذي ذكره دون ذكر دعوى الّنسخ فيها، وقد ذكرها عند بيانه حكم الفطر ملن   -هللا عنهما
 مئهئجبحبخبمبُّٱقوله تعاىل: ال: "فق ،هع  ب  أو مسافراً يف املوضع الذي ت   ،كان مريضاً 

                                                           
 .185البقرة،  1
 .184البقرة،  2
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بت هذا احلكم اث علم أن  لي   ؛هذا الكالموأعاد  ،فروالسّ  ،أابح الفطر لعذر املرض َّ هبجتحتختمت
ائم أتبع ذلك بنقل أقوال العلماء واختالفهم يف حكم إفطار الص "، ثّ اسخ ثبوته يف املنسوخيف النّ 

 .1لعذر املرض والّسفر
 .2كل : من الطربي، والنحاس، ومكي، وابن اجلوزيوقد وافق البغوي فيما ذهب إليه    
 
د ذكر الّرخصة فق -تعاىل–والظاهر ما ذهب إليه البغوي؛ لسياق اآلايت؛ إذ ل تكرار يف كتاب هللا   

ملن ل يقدر يف بداية فرض الصوم، ّث أعادها؛ لتأكيد احلكم؛ ولتضافر األخبار الصحيحة يف ذلك، 
 أعلم. -تعاىل–وهللا 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 .200-1/199 التنزيل"، "معاملينظر البغوي،  1
 من البحث. 84-82ينظر، ص 2
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 املطلب الثالث

 
 آية عّدة الوفاة ملن تويف عنها زويجها

 
خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنٹٱٹٱُّٱ

 1َّمنىنينجهمهىهيهجيحيخيميىيييٰذٰر

 
 أقواًل، وأحكاماً، وأخباراً يف اآلية الكرمية كما أييت: -تعاىل رمحه هللا–ذكر البغوي   
، وايجاً يتكون أز  :َّيلجمٱُّ..، آيجاهلم، توّف أي ميوتون وت   :َّخلملىلُّٱٱ: قوله تعاىل" 

قلة والنّ  ،يبوالطّ  ،ينةددن بتك الزّ عت  أي ي  : َّيمجن خمممىمُّٱٱ ،ينتظرن: َّحمٱُّٱ
فاة يف ة الو وكانت عدّ ، هتن بوضع احلملفعدّ  ،حوامل نّ  أن يك  إّل  ،ةهذه املدّ  على فراق أزوايجهنّ 

 ٰىٌٍَِّّّّّٰ ٰذٰرٱُّٱ:تعاىل لقوله ؛كامالً حول ً  البتداء

عن جماهد: كانت هذه  3ن أيب جنيحوقال اب، نسخت أبربعة أشهر وعشر ثّ ، 2َّرئزئمئنئ
فجعل ، َِّّّٰرئٱُّٱفأنزل هللا تعاىل:  ،وايجبة عند أهل زويجها ة يعين أربعة أشهر وعشراً العدّ 

                                                           
 .234البقرة،  1
 . 240البقرة،  2
ابن أيب جنيح: هو عبد هللا بن يسار الثقفي أبو يسار، روى عن أبيه وعطاء وجماهد، وعكرمة، وطاؤس، وغريهم، وروى  3

فياانن وورقاء وآخرون، وكان سفيان يصحح تفسري ابن أيب جنيح، وهو ثقة رمي ابلقدر، رمبا يدلس، من عنه شعبة والس
أو بعدها، ينظر ابن أيب حامت الرازي، أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر  ،هـ131السادسة، مات سنة

حبيدر  -طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية جلرح والتعديل"، "اهـ(، 327التميمي، احلنظلي، الرازي ابن أيب حامت )املتوىف: 
، وابن حجر، 5/203م،  1952ـ - ه 1271بريوت، ، الطبعة: األوىل،  –اهلند، دار إحياء الرتاث العريب  –آابد الدكن 

قق: حممد ، احمل"تقريب التهذيب" هـ(،852أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف: 
 .326ص، م 1986 –ه  1406سوراي، الطبعة: األوىل،  –عوامة، دار الرشيد 
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اءت خريجت    وإن ش، 1تهاكنت يف وصيّ    اءت س   إن ش: ةً نة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصيّ هلا متام السّ 
ة كما فالعدّ  ،َّ يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ زئمئنئٱُّٱ :-عز ويجل-وهو قول هللا 

ا عند هت: نسخت هذه اآلية عدّ -رضي هللا عنهما-قال: ابن عباس  :وقال عطاء، "هي وايجبة عليها
 فتعتدّ  ،كىنفنسخ السّ  ،2خريجت، قال عطاء: ث يجاء املرياث توإن شاء ،تهاوسكنت يف وصيّ  ،أهله

 .3"ول سكىن هلا ،حيث شاءت

   

 ية انسخة مبا حتمله من حكم اإللزام يف مّدة العّدة للمتوف: أّن اآل-تعاىل رمحه هللا–ريّجح البغوي   
عنها زويجها لآلية اليت حتمل حكم التخيري يف مّدة العّدة حولً للمتوّف عنها زويجها على ما  كان بداية 

 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱٱاإلسالم يف قوله تعاىل:
  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ
اآلية الّناسخة حكمها من حيث لزوم مّدة العّدة ، وذلك أبّن 4َّ مث زث رث يت نتىت

أربعة أشهر وعشر رفع حكم اآلية املنسوخة، والذي هو حكم التخيري للمتوف عنها زويجها مّدة سنة؛ 
لتّقق الّتعارض بني حكم اإللزام، وحكم الّتخيري؛ فتعنّي الّنسخ، وقد نقل آراء العلماء يف شأن عّدة 

ّف عنها زويجها، وذل  ك كاآليت:املتو 

أّوًل:  كانت العّدة سنة كاملة، ثّ ن سخت ابآلية الكرمية أربعة أشهر وعشراً، إّل إن كانت حامالً فعّدهتا 
 لوضع احلمل، ومل يعزه ألحد.

 :اثنياً:  كانت العّدة أربعة أشهر وعشراً عند أهل زويجها، ثّ أضيف إليها سبعة أشهر وعشرين ليلة آبية

                                                           
أن املتوىف عنها زوجها كانت جتلس يف بيت املتوىف عنها حواًل، وينفق عليها من ماله ما مل خترج من املنزل، فإن  معناها: 1

زوج بلزوم هللا تعاىل جتب على النساء بعد وفاة ال خرجت مل يكن على الورثة جناح يف قطع النفقة عنها، أو معناها: أي من
 .3/226، "اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب" البيوت سنة، ينظر القرطيب،

 ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ قوله تعاىل:مرياث الزوجة الربع أو الثمن يف تركة زوجها، يف  2

 .12النساء،  َّ زث رث يت ىت نت مت زت  يبرت ىب نب مب زب رب يئ
 خن حن يمجن ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱالبخاري، كتاب التفسري، ابب:  جهأخر  3

، ينظر البغوي، 6/29(، 4531، رقم: )َّ ٰر  ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه  جه ين ىن من
 .1/279 "معامل التنزيل"،

 .240البقرة،  4
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إن ٱَّٰذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئزئمئنئٱُّٱ
 .1شاءت سكنت يف وصّيتها، وإن شاءت خريجت، فالعّدة كما هي وايجبة عليها، وعزا القول جملاهد

 -ي هللا عنهمارض-اثلثاً: ن س خت هذه اآلية العّدة عند أهل الّزوج دون الّسكن، وعزا القول لبن عباس
 طاء.القول لع رابعاً: يجاء املرياث ونسخ الّسكىن يف اآلية الكرمية، فتعتّد حيث شاءت، وعزا

 
وقد يجاء قوله ابلّنسخ ابتداًء عند تفسريه اآلية، وبنّي رأيه كذلك يف عّدة احلامل املتوّف عنها زويجها   

وهي بوضع احلمل، ثّ ساق اآلراء األخرى مع عزوها ألصحاهبا، ثّ حتّدث عن معىن اإلحداد ومّدته يف 
العلماء ومذاهبهم يف ذلك، وساق أحاديث تدّل  عّدة الوفاة وما جيب على الّزويجة فيها عارضًا آراء

انفع عن  عن محيد بنعلى استقرار احلكم بلزوم العّدة م ّدة أربعة أشهر، وعشر، منها ما رواه بسنده: "
صلى هللا -يجاءت امرأة إىل رسول هللا  ي أم سلمة تقول:قالت زينب: ومسعت أمّ  ،زينب بنت أيب سلمة

فقال رسول   عنها زويجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ابنيت تويّف   إنّ فقالت: اي رسول هللا -عليه وسلم
 اجلاهلية يف وقد كانت إحداكنّ  ،ا هي أربعة أشهر وعشرإنّ  قال:  ، ثّ (ل : -صلى هللا عليه وسلم -هللا

قالت ف قال محيد: فقلت لزينب: وما ترمي ابلبعرة على رأس احلول؟ (،ترمي ابلبعرة على رأس احلول
 طيباً  متسّ  ومل ،ثياهبا ر  ولبست ش   صغرياً  بيتاً  :أي 2فشاً  عنها زويجها دخلت ح  ب: كانت املرأة إذا تويّف زين

                                                           
فقال: "وكذلك  ،د الرب ذلكمع تنبيه على أّن هذا القول من اآلراء الّشاّذة املخالفة ما عليه مجاهري العلماء، ذكر ابن عب 1

 َّٰذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئزئمئُّٱ: -عز وجل -سائر اآلية قوله 

منسوخ كّله عند مجهور العلماء يف نسخ الوصّية ابلّسكىن للّزوجات يف احلول، إال رواية شاّذة مهجورة جاءت عن أيب جنيح 
مني من ر والعشر أحد من علماء املسلعن جماهد، مل يتابع بن أيب جنيح عليها، وال قال هبا فيما زاد على األربعة األشه

بد الرب، أبو عمر ابن ع ومن بعدهم من العلماء اخلالفني فيما علمت"، ،والّتابعني ،-رضوان هللا تعاىل عليهم– الّصحابة
حتقيق: سامل حممد  "الستذكار"،هـ(،463يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب )املتوىف: 

ابن ، وقال 6/234م،  2000 –هـ  1421بريوت، الطبعة: األوىل،  –العلمية = =حممد علي معوض، دار الكتب عطا،
 وأنّ  ،منسوخةول آية احل حجر: " وهو قول مل يقله أحد من املفسرين غريه وال اتبعه عليها من الفقهاء أحد وأطبقوا على أنّ 

 ابن حجر، ، "كىن أيضاً ألربعة أشهر وعشر نسخت السّ ا نسخ احلول يف العدة ابفلمّ  ،ةكىن تبع للعدّ السّ 
دار ، "فتح الباري شرح صحيح البخاري"، (هـ852)املتوىف:  محد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعيأ

بعه: قام إبخراجه وصححه وأشرف على ط، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقيه، 1379بريوت،  -املعرفة 
 .9/493، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، ب الدين اخلطيبحم
اج شرح صحيح "املنهاحِلفش: بكسر احلاء املهملة وإسكان الفاء وابلشني املعجمة أي بيتا صغريا حقريا قريب السمك،  2

 .10/114مسلم بن احلجاج"، 
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 ما تفتضّ متسح فقلّ  :، أي1به فتفتض   طائرة، محار أو شاة أو تؤتى بدابّ  هبا سنة، ثّ  حىت مترّ  ول شيئاً 
  .2"بعد ما شاءت من طيب أو غريهترايجع  ترج فتعطى بعرة فتمي هبا، ثّ  بشيء إل مات، ثّ 

 
وقد ريّجح كل من الطربي، والنحاس، ومكي، وابن اجلوزي أّن اآلية انسخة ملا كان من حّق الزويجة    

 من مّدة العّدة حوًل على التخيري مبا أزمها من مّدة أربعة أشهر وعشر، وبيان آرائهم كما أييت:
 
كرمية مسندة ابلرواايت، واختار أّن اآلية انسخة ملا كان عرض الطربي ألقوال العلماء يف اآلية ال -  

من سكىن سنة واعتربه األوىل من األقوال مستندًا ملا ورد من أحاديث وأخبار صحيحة يف ذلك، نّص 
من  يجعل هلنّ  ا كانفقة آبية املرياث، وأبطل ممّ نسخ النّ  -تعاىل ذكره-إن هللا  ثّ ": على ذلك، فقال

صلى هللا -إىل أربعة أشهر وعشر، على لسان رسول هللا  هنّ وعشرين ليلة، وردّ سكىن حول سبعة أشهر 
صلى هللا عليه -" وعىن ابألخري معىن: التّبص للمّدة؛ أبّن األخبار تظاهرت عن رسول هللا -عليه وسلم

 .3يف أتكيد تلك املّدة -وسلم
 
ة، اء واختالفهم يف اآلية الكرميوذكر النحاس أّن أكثر العلماء على ذلك، واستعرض أقوال العلم -  

ودفع قوهلم ابإلحكام، وعدم الّنسخ، وإمكان اجلمع بني اآليتني، وانقش حججهم، ومن مجلة ما رّد به: 
استدلله ابملعىن الذي يجاءت به اآلية: من إلزام املتوّف عنها زويجها العّدة أبربعة أشهر وعشر، بعدما  

ّن حكم أي: أ–ّن هذا هو الّنسخ؛ ألنّه رفع للحكم الّسابق كانت خمرّية ابآلية األخرى، وأيجاب: أب
املنسوخ الذي هو على التخيري يف سكنها حوًل يف عّدهتا يعارض حكم الناسخ الذي إلزام ابلعّدة أربعة 

داد ، واستدّل مبا تظاهر من أخبار يف مّدة اإلح-أشهر وعشر، فويجه الّنسخ: أّن اإللزام يعارض التخيري
 .4على الّزوج

 

                                                           
 .4/863(، 2218، رقم: )"موطأ اإلمام مالك"، مالك ،دهاأي متسح جل : تفتضّ -رمحه هللا تعاىل- قال مالك 1
/ 7/59(، 5337(، )5336) ا زوجها أربعة أشهر وعشراً، رقم:أخرجه البخاري، كتاب الطالق، ابب: حتد املتوىف عنه 2

 .281-1/280 "معامل التنزيل"،ينظر البغوي، 
 .290-5/259 ،" يجامع البيان يف أتويل القرآن "الطربي،  ينظر 3
 .253-239، ص "الناسخ واملنسوخ" النحاس، ينظر 4
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وكذا مّكي ذكر أّن أكثر العلماء على أّن اآلية انسخة لعّدة الّسكىن سنة، وأّن ذلك مبنّي مبا صّح  -  
؛ وعّلل معىن الّنسخ: إبزالة احلكم الّسابق، ووضع حكم آخر -صلى هللا عليه وسلم-عن رسول هللا 

 .1يف موضعه منفصل عنه
 
 .2موع قول اجلماعة، ثّ أسند أخباراً يف ذلكومل يذكر ابن اجلوزي غريه، وذكر أّن هذا جم -  
 
والظاهر أّن اآلية انسخة لعّدة احلول؛ ملا ويّجه به األئّمة ممّن ذكر آنفاً من املعاين املستفادة من   

اآلايت الكرمية، من محل اآليتني معنيني خمتلفني؛ حتّقق معىن التعارض بينهما، ففي اآلية األوىل وهي 
لتخيري يف التزامها السكىن مّدة سنة، أّما يف اآلية الثانية وهي الّناسخة لتلك املنسوخة يجاء حكم ا

العّدة، فقد يجاء حكم اإللزام وويجوب اإلعتداد أبربعة أشهر وعشر، ول جيتمع اإللزام، والتخيري يف 
وقت واحد؛ فتعنّي الّنسخ، وقد تظاهرت األخبار الصحيحة يف ما يجاء من معىن كلٍّ من اآليتني 

كرميتني، وعلى ذلك مجهور أهل العلم، ويعضد صّحة ما سبق ذكره ما يجاء يف قّصة مجع القرآن ال
لزويجات، عن تثبيت آية الوصّية ل -رضي هللا عنهما–الكرمي، عندما سأل عبد هللا بن الزبري عثمان 

يث كما يجاء يف دوقد ن سخت آبية عّدة املتوّف عنها زويجها، أيجابه أبنّه ل يغرّي شيئاً من مكانه، واحل
-رضي هللا عنهما– لعثمان بن عفان قلت :قال ابن الزبريصحيح البخاري: " 

و بها؟ أكت  ت   م  ل  قال: قد نسختها اآلية األخرى، ف  ، َّٰذٰرٰىٌٍّّٱُّٱ:
؛ وعليه فهذا 4: أي أّن األمر توقيفي  يف ذلك3"منه من مكانه  شيئاً اي ابن أخي ل أغرّي "عها؟ قال: تد  

ع حكمها على معىن رف –يف شأن نسخها  -رضي هللا عنهما–ن صحابيني كرميني نص  صريح ورد ع
؛ فلو كان ابإلمكان اجلمع بني اآليتني الكرميتني إبكمال العّدة سبعة أشهر وعشرين ليلة، مل -ابلكّلّية

ذف، أضف إىل إقرار عثمان ما حّدثه به عن شأن نسخها، وعدم  يطلب ابن الزبري من عثمان أن حت 
–، ويكفينا هذا ممّن هم أعلم الناس ابلقرآن، بعد رسول هللا -رضي هللا تعاىل عنهما–ه عليه إنكار 

 أعلم. -تعاىل–، وهللا -صلى هللا عليه وسلم

 

                                                           
 .184-182ص  ،"اإليضاح"ينظر مكي،  1
 .296-1/294 ،"نواسخ القرآن"ابن اجلوزي،  ينظر 2
 يمجن ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱأخرجه البخاري، كتاب: تفسري القرآن، ابب:  3

 .6/29، 4531، رقم: َّ
 .1/658 ،"تفسري القرآن العظيم" ابن كثري،ينظر  4



59 
 

ه يف األقوال يف عّدة املتوّف عنها زويجها اذا كانت حاماًل، ويجاء قول -رمحه هللا تعاىل–ّث نقل البغوي   
ابة فمن حهتا بوضع احلمل عند أكثر أهل العلم من الصّ فعدّ : ا زويجها حامالً  عنهوإذا كان املتوّف ذلك: "
 ا تنتظر آخر األيجلني من وضع احلمل أوأهنّ  :-رضي هللا عنهم-وابن عباس  وروي عن عليّ ، بعدهم

صرى بعد ساء القأنزلت سورة النّ ": -رضي هللا عنه-، وقال عبد هللا بن مسعود أربعة أشهر وعشراً 
نزلت بعد قوله  ،2َّمظجعمعجغمغجفحفُّٱ:أراد ابلقصرى سورة الطالق ،1"وىلالطّ 

ء ة الفقهاوعامّ ، سخيف سورة البقرة فحمله على النّ  ،3َّىميمجن حمخمممُّٱ:تعاىل
فجاءت إىل  ،سبيعة نفست بعد وفاة زويجها بليال عن املسور بن خمرمة أنّ : وا اآلية حديث سبيعةخصّ 

 .("فأذن هلا فنكحت ،تنكح فاستأذنته أن  ،-صلى هللا عليه وسلم–رسول هللا 
 

 األقوال يف احلامل املتوّف عنها زويجها على النحو اآليت: -رمحه هللا–ذكر البغوي   

أّن عّدهتا بوضع احلمل وذكر أّن ذلك عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وقد قال  .1
 به بداية تفسريه اآلية الكرمية؛ فدل  على تريجيحه هلذا القول.

ظر أبعد األيجلني من وضع احلمل أو أربعة أشهر وعشراً، وعزا القول لعلي وابن عباس أن تنت .2
 القول. ؛ ممّا يدّل على استبعاده-روي–، إل أنّه ذكره بصيغة الّتضعيف -رضي هللا عنهم–

 مظجعمعجغمغُّٱبقوله تعاىل:  -على معىن التخصيص–أّن اآلية منسوخة  .3
، فقول البغوي عن ابن -رضي هللا عنه–مسعود من سورة الطالق، وعزاه لبن ٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّجفحف
: " فحمله على الّنسخ": يوّضح ما كان من مفهوم عبارة الّنسخ -رضي هللا تعاىل عنه-مسعود 

 .4عند القدماء أبهّنا قد حتمل معىن التخصيص، أو الستثناء، أو حنو ذلك
، أبّن اآلية ية الطالق: تصيص اآلية يف البقرة آب-رضي هللا عنه–وقد دفع قول ابن مسعود   

 خمصوصة حديث سبيعة، وذكر أّن هذا قول عاّمة الفقهاء. 
 

                                                           
 حك جك مق حق مف خف  جفحف مغ جغ مع جع مظ ُّٱأخرجه البخاري، كتاب تفسري القرآن، ابب:  1

 سورة الطالق بعد :أي "وىلبعد الطُّ  ،صرىسورة النساء الق  " :قوله، 6/156، 4910، رقم: 4، الطالق: َّمك لك خك
 .8/655، ابن حجر، " فتح الباري"، سورة البقرة

 .4الطالق،  2
 .234البقرة،  3
رين(. ،البحث من 39ينظر ص 4  ) بيان الفرق بني عبارة الّنسخ عند السلف، وبينها عند املتأخِّ
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والظاهر أّن عّدة احلامل املتوّف عنها زويجها خمصوصة آبية الطالق، ملا وّضح وعّلل به الطربي من   
ابتدأ  عموم اللفظ يف اآلية الكرمية، ولدللة السياق؛ إذ أنّه منقطع عن أحكام املطّلقات، وهو خرب

الكالم عن عدد أولت احلمل مطلقات وغري مطلقات، ودفع القول أبّن تقييد اولت احلمل 
، ويكون حديث سبيعة الصحيح الوارد يف ذلك 1ابملطّلقاتدون غريهن خال عن حّجة الّنقل والعقل 

 أعلم. -تعاىل–م بنّي لذلك احلكم، وهللا 
 
 
 

 
 املبحث الثاين

 
 سورة النساء

 
 
 رياثآايت امل
 

ىكيكملىليلامممرنزنمنننىنينٰىٹٱٹٱُّٱ
ريزيمينيىيييجئحئخئمئهئجبحبخبمبهبجت
حتختمتهتمثحجمججحمحجخمخجسحسخسمسحصخصمصجضحضخضمض
حطمظجعمعجغمغجفحفخفمفحقمقجكحكخكلكمك

 2َّ....ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱجلحلخلملهلجمحمخمممجنحنخن

 

                                                           
 .23/453"يجامع البيان يف أتويل القرآن"، ينظر الطربي،  1
 .11، النساء 2
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 بيان أمرين:  يف هذا املوضع أييت  
للمواضع اليت فّصل األقوال  معزّواً  ،من منسوخ اآلية الكرمية ريّجح البغوي أنّهما  األول: ذكر

مع اإلشارة أنّه مل يذكره يف موضع اآلية الكرمية، وإّنا يجاء تفصيل قوله وما –ا واألحكام املتعّلقة هب
 . -عرض من أقوال، يف مواضع منسوخها

الثاين: العرض ملا يجاء به البغوي يف هذا املوضع جململ ما  تدريجت به  أحكام املرياث يف موضع اآلية 
   الكرمية، على النحو اآليت:

 
وهي  ،، وصّرح أبهّنا من منسوخ آايت املرياث-رمحه هللا تعاىل–ريّجح البغوي  املواضع اليت أوًل: 

 اآلتية:
 مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ ٱُّٱ. قوله تعاىل:  1

، 2فيما كان من ويجوب الوصّية للوالدين واألقربني الذين يرثون ، 1َّ مغ جغ مع جع حطمظ
 .يرثون ألقربني الذينوذلك مبا ورد يف اآلية الكرمية من تفصيل مرياث الوالدين وا

 

 ،3َّٰىٌٍَِّّّّّٰرئزئمئنئ ٰذٰرٱُّٱٱ. قوله تعاىل:2
 .4يف ويجوب النفقة على الزويجة املتوف عنها زويجها مدة سنة ما لزمت بيتها، ومل ترج

 .5يف نكاح املتعة َّٰى ٰر ٰذ يي ُّٱٱ. قوله تعاىل:3
 

 التعقيب على اث، ثّ فيما يجاء من تدرّج أحكام املري  -رمحه هللا تعاىل–عرض ما يجاء به البغوي  اثنياً:
 .-ما أمكن–بعضها؛ ملزيد من التوضيح 

فكانوا يورثون  ،ةكورة والقوّ الوراثة كانت يف اجلاهلية ابلذّ  أنّ : اعلم: "-رمحه هللا تعاىل–قال البغوي   
، 6َّخلملىليلجمحمُّٱٱبيان، فأبطل هللا ذلك بقوله: ساء والصّ الريجال دون النّ 

 مضحطمظُّٱٱإلسالم ابحملالفة، قال هللا تعاىل:ة وابتداء ايف اجلاهليّ  وكانت أيضاً 

                                                           
 .180البقرة،  1
 من البحث. 77، وص1/192"معامل التنزيل"، ينظر البغوي،  2
 . 240البقرة،  3
 من البحث. 90-89، وص1/291 ،"معامل التنزيل"البغوي،  4

 من البحث. 102-98وص، 194-2/192"، معامل التنزيل"ينظر البغوي،  5

 .7النساء،  6
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 ىفيفىقيقاكلكمكىكُّٱٱ:صارت الوراثة ابهلجرة، قال هللا تعاىل ثّ ، 1َّجعمعجغ

أو  ،احكأو النّ  ،سبابلنّ  :وصارت الوراثة أبحد األمور الثالثة ،هفنسخ ذلك كلّ ،2َّيكملىليلام
 خلمكجلحلُّٱٱ:لقوله تعاىل ؛القرابة يرث بعضهم من بعض أنّ  :سبابلنّ  فاملعينّ ، الولء

باته املعتق وعص وابلولء: أنّ ،ويجني يرث صاحبهأحد الزّ  كاح: أنّ ابلنّ  واملعينّ ،3َّملهلجمحمخم
 .4"يرثون املعتق

ج يف أحكام املرياث التدرّ  -بيان القسمة يف املرياث -يف هذا املوضع  -رمحه هللا تعاىل–بنّي البغوي   
 بشكل جممل، وذلك على الّنحو اآليت:

 -تعاىل–ة حمصورًا يف القّوة والذّكورة، دون الّنساء والّصبيان: فأبطل هللا كان املرياث يف اجلاهلي.1
، وهذا 5َّحم خلملىليلجمُّٱٱٱحصره يف الّريجال، وشرع املرياث للجميع بقوله تعاىل:

ل ي عّد من الّنسخ؛ ألّن احلكم أبطل أمرًا يف اجلاهلّية كانوا عليه، ومل يبطل حكمًا شرعّياً، ومثل هذا ل 
 يكون نسخاً.

 خضمضحطمظجعٱُّ. كان املرياث يف ابتداء اإلسالم ابحملالفة يف قوله تعاىل: 2

 يق ىق يف  ىف ٱُّٱ، ثّ نسخ ذلك احلكم، وصار التوارث ابهلجرة  يف قوله تعاىل: 6َّمع
      ، وهذا ي عدُّ من الّنسخ؛ ألّن فيه رفع حلكم شرعي كانوا عليه.7َّ يلام ىل مل يك ىك مك لك اك
  جل مك ُّٱٱة مرياث القرابة بعضهم من بعض؛ لقوله تعاىل: .ن سخت آية التوارث ابهلجرة آبي3
، فصارت آية التوارث ابهلجرة انسخة منسوخة، وهذا أيضًا من 8َّ حمخم جم هل مل خل حل

الّنسخ؛ ألّن يف إبطال حكم سابق حكم لحق، فقد ر ف ع حصر التوارث بسبب اهلجرة، وعاد إىل 
 الّنسب.

 املرياث، وإعطاء كّل ذي حّق حّقه حسب حاله، وذلك علىّث بنّي البغوي ما استقرت عليه أحكام   
 الّنحو اآليت:

                                                           
 .33النساء،  1
 .72األنفال،  2
 .75األنفال،  3
 .2/172 "،معامل التنزيلالبغوي، " 4
 .7النساء،  5
 .33النساء،  6
 .72األنفال،  7
 .75األنفال،  8



63 
 

 حل  جل مك ٱُّٱ.املرياث ابلّنسب: وذلك أّن القرابة يرث بعضهم بعضًا عماًل بقوله تعاىل: 1
 .1َّ حمخم جم هل مل خل
 مل ُّٱٱ. املرياث ابلزواج: وذلك أّن كال الّزويجني يرث صاحبه، كما يجاء بيان ذلك يف قوله تعاىل: 2
 .2َّ حم جم يل ىل

، يجاء يف -وقد يجاء حكم ذلك ابلّسّنة -. املرياث ابلولء: وذلك مبرياث املعت ق وعصابت ه للمعت ق، 3
ا الولء إنّ  ال: ق -صلى هللا عليه وسلم-، عن النيب -رضي هللا عنهما–عن ابن عمراحلديث الصحيح  

ق من ملعت  مرياث ا حقّ  :ابلفتح واملدّ والولء نّص ابن حجر على معىن الولء، فقال: "وقد ، 3(ملن أعتق
 .4"ق ابلفتحاملعت  

غوي من حنو ما ذكر الب ، لذكر دعوى الّنسخ يف اآلية الكرمية، ومل يناقش، وبنّي الطربيوقد عرض   
ونقل أقوال، ن، بياوالصّ  ،ساءيجال دون النّ وحصره فيمن يقاتل من الرّ  ،إبطال مرياث الناس يف اجلاهلية

يف اآلايت اليت أبطلت أحكام مرياث اجلاهلّية ابتداًء، أم نسخًا معزّوًة لقائليها واختالف العلماء 
 .5أبسانيده، ومل يريّجح

 
أّما خيّص منسوخ اآلية الكرمية فقد ذكر كل  من األئّمة: الطربي، والنحاس، ومكي، وابن اجلوزي أّن   

 مريّجحني، يف مواضع منسوخها مناآلية انسخة لعدد من اآلايت واألحكام، مبّينني ذلك ومناقشني و 
 اآلايت الكرمية. 

  

                                                           
 .75األنفال،  1
 . 12، النساء 2
 .8/154(، 6752أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، ابب: الوالء ملن أعتق، ومرياث اللقيط، رقم: ) 3
 .5/167 "فتح الباري"،ابن حجر،  4
 .34-7/31 ،"يجامع البيان يف أتويل القرآن " الطربي، ينظر 5
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 املبحث الثالث
 

 سورة األنفال
 

 وفيه مطلبان:
 املطلب األول: آية التخفيف يف مصابرة العدو

 املطلب الثاين: آية التوارث ابلنسب
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 املطلب األول 
 

 آية التخفيف يف مصابرة العدو
 

  حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن  نن من ٹٱٹٱُّٱ
 حج مث هتمت خت  حت جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ

 1َّ جح مج

 

 

املعاين املستفادة من اآلية الكرمية، وما كان من األحكام املتعّلقة  -رمحه هللا تعاىل–ذكر البغوي   
ابلثّبات يف أرض املعركة بداية اإلسالم بعدم يجواز الفرار من العدّو ولو كانوا  عشرة أضعاف 

الّتخفيف  -اىلتع–در، فشّق ذلك األمر على املسلمني، فأنزل هللا املسلمني، وبنّي أّن ذلك كان يف ب
عف.  ورّدهم من العشرة إىل الضّ 

ريجل وكان هذا يوم بدر فرض هللا على ال، مبعىن األمروهذا خرب  : "-رمحه هللا تعاىل– قال البغوي  
 فنزل: نهم،الواحد من املؤمنني قتال عشرة من الكافرين، فثقلت على املؤمنني، فخفف هللا ع

ويف  ،يف الواحد عن قتال العشرة أي: ضعفاً  َّ نيمي زي ري ٰى ين ىن  نن من ُّٱ
 حب ُّٱمن الكفار،  جب َّٱهئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ُّٱ ..املائة عن قتال األلف 

من العشرة إىل الثنني،  د  فر  ،  َّ جح مج حج مث هتمت خت  حت جت هب مب خب
 .2ا"و رُّ يف  هم ل جيوز هلم أن طر من عدوّ  فإن كان املسلمون على الش  

 
 أّن آية الّتخفيف انسخة لآلية اليت سبقتها، أبّن حكم اإللزام يف-رمحه هللا تعاىل–ريّجح البغوي   

مصابرة العدّو وإن كان عشرة أضعاف قد رفع حكم املصابرة للّضعف، وبنّي أّن املسلمني إذا كانوا 
صيغة اخلرب ّن اآلية وإن يجاءت بعلى الّشطر من عدّوهم مل جيز هلم أن يفّروا، وقد بنّي بداية تفسريه أ

إّل أهّنا حتمل معىن األمر؛ وعلى ضوء ذلك كان الّتعارض بني الّنصني الكرميني، أبّن أحدمها حيمل معىن 
                                                           

 .66األنفال،  1
 .3/375 "معامل التنزيل"،ينظر البغوي،  2
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اإللزام يف املصابرة لعشرة أضعاف واآلخر ي لزم املصابرة للّضعف وجييز الفرار ألكثر من ذلك، فتعنّي 
 الّنسخ.

 
، بينما  يالطربي، ومكي، وابن اجلوز  فيف انسخة لآلية اليت سبقتها كل  من:ريّجح أّن آية الّتخوقد   

 كان للّنحاس رأي خمتلف يف ذلك، وبيان ذلك كما أييت:
 
أّما الطربي فقد ريّجح أّن آية الّتخفيف انسخة لآلية اليت سبقتها، ودفع معىن اإلحكام فيها على  -  

ده،  عناه، وملّا كان الّتخفيف متأخراً عن الّتشديد وبعحّجة الّندب، أبّن هذا ينفي ويجه التخفيف وم
إذ كان ذلك  و كان هذا هو الّنسخ، وبّينه أبنّه خرب يف معىن األمر، وختم تويجيهه النصوص بقوله: "

، انسخ حلكم  ني َّٱمي زي ري ٰى ين ىن  نن من ُّٱكذلك، فمعلوم أن حكم قوله: 
  يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث  ىث نث مث زث رث ُّٱقوله: 
البيان  تابنا نا يف كوقد بيّ   ضابط اعتماد حكم اخلرب يف معىن األمر، فقال: "، وبنّي 1"َّ ىل مل

تركه  فيه عباده على عمٍل ثوااًب ويجزاء، وعلى د  وع   -تعاىل–خرٍب من هللا  كل    ، أنّ (عن أصول األحكام
 2 ر"عقااًب وعذااًب، وإن مل يكن خاريًجا ظاهر ه خمرج األمر، ففي معىن األم

 

 والّرخصة دون احلمل على الّنسخ، خفيفإلحكام على معىن التّ اب القول لنحاس فحّسنوأّما ا -  
وش ب ه ح كم  الّتخفيف من العشرة إىل الّضعف برخصة اإلفطار للّصائم يف الّسفر مع أفضلية الّصيام 

اتلة عن مق -تعاىل–يف اآلية الكرمية؛ ودفعه بنفي ويجود الّنهي من هللا  واستبعد ورود الّنسخ له،
 ألن  " :األكثر من الّضعف، بل هو على اخليار إن قدر، نّص على تويجيه وتعليل ما ذهب إليه، فقال

بل إن  ،رةه مل يقل  فيه ل يقاتل الريجل عشألن   ،رفع حكم األولومل ي   ،حكم املنسوخ فع  معىن النسخ ر  
ا وإنّ  ،ومالصّ  ه نسخإنّ  :ل يقال ،فرونظري هذا إفطار الصائم يف السّ  ،فهو الختيار له ،قدر على ذلك

 .3أفضل" والصيام له ،هو تفيف ورخصة
 
 .4وقد أيّد مكي القول ابلّنسخ، ورّد القول ابإلحكام -  

                                                           
 .65األنفال،  1
 .57-14/56 "يجامع البيان يف أتويل القرآن"، ظر الطربي،ين 2
 .470ص " الناسخ واملنسوخ"،ينظر النحاس،  3
 .301-300ص "اإليضاح"،ينظر مكي،  4
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وكذا ابن اجلوزي ريّجح القول أبّن آية الّتخفيف انسخة لآلية اليت سبقتها؛ أبّن فرض املصابرة  -  

– وكان هذا فرضاً يف أول األمر ى ذلك، فقال: "للعشرة ر فع بفرض املصابرة للّضعف، نّص عل
 ىن  نن من ُّٱنسخ بقوله تعاىل:  ، ثّ -ويجوب املصابرة، وحترمي الفرار مقابل عشرة للريجل

 .1"ن زادوا يجاز له الفرارإفف رض على الريجل أن يثبت لريجلني، ف، َّين
 

يجود الّتعارض اليت سبقتها؛ لو والظاهر ما ذهب إليه مجهور األئّمة، يف أّن آية الّتخفيف انسخة لآلية   
بني الّنصني الكرميني مبا حيمله كل منهما بفرض مغاير لآلخر، فتعنّي بذلك الّنسخ، ول مينع هذا من 

املصابرة أمام أضعاف مضاعفة إن قدر، وهو على اخليار يف ذلك، ذكر البيهقي يف شعب اإلميان أّن 
واملثلني،  ،للمثل ففرض الثابتب على ذلك بقوله : "آية الّتخفيف انسخة لآلية اليت سبقتها، ثّ عقّ 

 فاً ن يكون متحرّ إل أ ،واملثلني ،واملراد به بدللة هذه اآلية من املثل، م ابآلية اليت قبلها الفراروحرّ 
ق تفرّ م قد اهنزموا ليهم أهنّ حنو أن يردّ  ،لقتال، وذلك أبن يكون انصرافهم ملكيدة من مكائد احلرب

ذلك أبن يكون و  ،إىل فئة زاً أو متحيّ  ،ف أمكن للقتالأو ليكونوا عند التحرّ  ،وا عليهميكرّ  ، ثّ العدوّ 
 أعلم. -تعاىل–وهللا 2"وا على العدوّ يكرّ  ثّ  ،وا هبموُّ فيتق   ،زوا إليهموراءهم فئة يريدون أن يتحيّ 

 
 
 

 

 

 

                                                           
  .2/452" نواسخ القرآن"، و ،2/223 "زاد املسري"، ابن اجلوزي،ينظر   1

َرومِجردي ا 2 "شعب هـ(، 458خلراساين، أبو بكر البيهقي )املتوىف: ينظر البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخل سم
حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد، أشرف على حتقيقه وختريج، أحاديثه: اإلميان"، 

ع الدار السلفية م اهلند، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ابلرايض ابلتعاون –خمتار أمحد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي 
 .6/155م،  2003 -هـ  1423ببومباي ابهلند، الطبعة: األوىل، 
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 املطلب الثاين
 

 آية التوارث ابلّنسب
 

  جل مك خكلك حك جك مق حق مف  خف حف جف ٹٱٹٱُّٱ
 1َّ  هن من خن حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل

 
 حك جك مق حق مف  خف حف جف ُّٱٱقوله: : "-رمحه هللا تعاىل–قال البغوي   
وهذا نسخ ،  َّ مل خل حل  جل مك ُّٱوهو منكم،  ،منهم أي: معكم، يريد: أنتم َّ خكلك

أي: يف حكم هللا عز ويجل.  َّحم جم هلُّٱ :قولهم، املرياث إىل ذوي األرحا وردّ  ،وارث ابهلجرةالتّ 
  هن من خن حن جن ممُّٱٱساء، نها يف سورة النّ كتاب هللا القرآن، يعين: القسمة اليت بيّ وقيل: أراد ب

َّ "2 
 
  جل مك ٱُّ أّن التوارث بسبب الرحم والقرابة يف قوله تعاىل: -رمحه هللا تعاىل–البغوي  ريّجح  

  زب رب ٱُّٱقوله تعاىل:  يف بداية اإلسالم، من التوارث ابهلجرة كانانسخ ملا   َّ مل خل حل
 ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب
 ٱٱٱٱٱٱٱٱٱ     .أبنّه قرآن نسخ قرآانً ، 3َّ ...ٱ يلام ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف

 

 وقد تبنّي تريجيحه وتويجيه موضع الّنسخ من خالل عّدة أمور:  
 . يجاء قوله ابتداء تفسريه اآلية الكرمية. 1

                                                           
 "معامل، ينظر البغوي، اآلية السادسة من سورة األحزاب، وقد ذكر البغوي هذا احلكم عند تفسريه 75األنفال،  1

 .6/319 التنزيل"،
 .381-3/380، "معامل التنزيل "البغوي،  2
 .72، األنفال 3
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 . اعتماد معىن الولية: أنّه يف املرياث. 2
 اآلية انسخة ملا كان من حكم التوارث ابهلجرة، وكان ذلك يف موضعني سابقني: . بيان البغوي أنّ 3

وقد ، 1َّ ...من زن رن مم ام ىليل مل  يك ىك ٱُّٱ األول: قوله تعاىل يف سورة النساء:
يجاء من تدرّج الّنسخ يف املرياث، وكان منها: أّن نسخ الّتوارث بسبب اهلجرة  فيما حتّدث عن ذلك مجلة

 فصيل ما يجاء من أنصبتهم، مبني   آبايت املواريث، ومبا يجاء يف السنة.، وت2قد ن سخ ابلّنسب

 

 ىب نب مب  زب رب ٱُّٱ: الثاين: قوله تعاىل يف موضع اآلية املنسوخة من سورة النفال
 يق ىق يف  ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب
 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  يلام ىل مل يك ىك مك لك اك
رضي هللا –ي عن ابن عباس وكان قد نقل هذا الّرأ ،3َّ مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي
 .4، وساق عنه خرباً يف ذلك-عنهما

 
وقد أيّد كل  من الطربي والنحاس، ومكي، وابن اجلوزي أّن اآلية انسخة ملا كان عليه من حكم املرياث   

بسبب اهلجرة أو املؤاخاة قبل اهلجرة، على تباين بينهم يف اعتبار منسوخها، هل هو أمر كانوا عليه، أم 
 حلكم الذي يف اآلية اليت سبقتها؟، وبيان ما يجاء عندهم يف ذلك كما أييت:أنّه ا

 
أّما الطربي فقد أيّد أّن اآلية الكرمية رفعت أمراً كانوا عليه مستبعداً أهّنا انسخة لآلية اليت قبلها؛  -  

بنّي أهّنا انسخة ملا  و لعتماده أّن احملالفة يف اآلية اليت سبقتها على معىن املعونة والّنصرة دون املرياث؛ 
كان من أحكام املرياث بغري أسباب الّنسب من توارث ابحل لف وابهلجرة، وغري ذلك، وأتى آباثر تدّل 

 عامل مبا يصلح هللا إنّ على رفع التوارث ابهلجرة ابلتوارث ابلّنسب عقب بيانه، نّص على ذلك فقال: "
ري ذلك من األمور  د، وبغق  لف ابلع  ، دون احل  سبعباده، يف توريثه بعضهم من بعض يف القرابة والنّ 

ذهب و "، وأتبع ذلك آاثراً تبنّي أّن هذا ما استقّر عليه حكم املرياث، ها، ل خيفى عليه شيء منهاكلّ  
 .5: أي يف حكم هللا الذي كتبه يف الّلوح احملفوظَّ حمخم جم هل ٱُّٱ: إىل أتويل قوله تعاىل

                                                           
 ، ينظر املبحث السابق.2/172 "،معامل التنزيلالبغوي، "/ 11، النساء 1
 من البحث. 63-60، وينظر تفصيل ما جاء يف بيان ذلك، ص 2/172، "معامل التنزيل " البغوي، ينظر 2
  .72، األنفال 3
 من البحث. 126-123، وص 380-3/379، "معامل التنزيل " البغوي، ينظر 4
 .91-14/89 يف أتويل القرآن"، "يجامع البيانالطربي، ينظر  5
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انسخ ملا كان من  َّ مل خل حل  جل مك ٱُّٱ تعاىل:وأّما النحاس فقد ريّجح أّن قوله  -  

حكم املرياث بسبب اهلجرة واملؤاخاة الوارد يف اآلية اليت سبقتها، وذكر أّن العلماء تكلموا يف ذلك، 
 وأنّ  ،بلهاهذه اآلية انسخة لليت ق م العلماء على أنّ فتكل  ومل يعرض لغريه، يجاء نّص قوله يف ذلك: "

 .  1وأورد آاثراً بسنده يف معىن ذلك"، سخ ذلكفن   ،اخاةواملؤ  ،التوارث كان ابهلجرة
 
وأيّده مكي أّن اآلية انسخة ملا كان من حكم التوارث بسبب اهلجرة واملؤاخاة يف اآلية اليت سبقتها؛  -  

لنقضاء اهلجرة، وعرض ملنسوخها: هل هو قرآن وهي اآلية اليت سبقتها، أم أمراً كانوا عليه؟، واستحسن 
 .2ه قرآن  نسخ قرآانً القول أبنّ 

 
وأّما ابن اجلوزي فقد أيّد أّن اآلية انسخة ملا كان من التوارث بسبب اهلجرة ورّده إىل ذوي  -  

 3األرحام هبذه اآلية، دون تريجيحه موضع منسوخها، من أنّه أمر كانوا عليه، أم لآلية اليت سبقتها
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 .474ص "الناسخ واملنسوخ"،ر النحاس، ينظ 1
 .305-304ص "اإليضاح"،ينظر مكي، 2 
 .449-3/448،  2/229 املسري"، "زادينظر ابن اجلوزي،  3
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 املبحث الرابع
 

 سورة التوبة
 

 آية السيف
 
 

 خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ٹٱٹٱُّٱ
 جخ مح جح  مج حج مث هت ختمت حت جت هب  مب

 1َّ  خص حص مس خس حس مخجس

 

 
: َّخبُّواحلرم،  ،يف احللّ  َّٱحب جب هئ مئُّ" :-رمحه هللا تعاىل–قال البغوي   

: يريد إن حتصنوا -رضي هللا عنه-قال ابن عباس ، أي: احبسوهم َّٱمبُّوأسروهم، 
 صرف يف بالد اإلسالم.ة والتّ من دخول مكّ  وقيل: امنعوهم، فاحصروهم، أي: امنعوهم من اخلروج

طريق، واملرصد: املوضع الذي يرقب فيه العدو، من  أي: على كلّ   َّ ختمت حت جت هبُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱ
قيل: اقعدوا و ، رصدت الشيء أرصده: إذا ترقبته، يريد: كونوا هلم رصدا لتأخذوهم من أي ويجه تويجهوا

                                                           

 .5التوبة،  1 
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هذه اآلية نسخت كل آية يف القرآن : 1لبن الفضوقال احلسني ...،هلم بطريق مكة، حىت ل يدخلوها
 .2"والصرب على أذى األعداء ،فيها ذكر اإلعراض

دعوى الّنسخ يف اآلية الكرمية ومسّماها آية السيف، أو القتال، وهي  -تعاىل رمحه هللا-ذكر البغوي   
 هب  مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّٱقوله تعاىل: 

القرآن الكرمي فيها ذكر اإلعراض والّصرب على أذى  ، أبهّنا انسخة لكّل آية يفمت َّٱخت حت جت
 األعداء وعزا القول للحسني بن الفضل.

 
أو القتال كما يجاءت تسميتها عنده انسخة لبعض اآلايت الكرمية،  ،وقد ريّجح البغوي أّن آية السيف  

 قوله تعاىل فيما أييت:  يجاء القول يف شأهنا مفّصاًل يف مواضع
 
ٱ3َّمل خل حل جل مك لك حكخك جك  مق حق مف خف حف جف ٱُّٱٱ.2

  مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ.3

 .4 َّٱمحجخ جح مج حج مث هت
 .5َّ مظ حط مض خض حض مصجض خص  حص ُّٱ .4

 6َّ مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ٹٱٹٱُّٱ .5
 

                                                           

ه(، 290 -281الوفاة: ) احلسني بن الفضل بن عمري البجلي الكويف مث النيسابوري أبو علي، املفسر، اللغوي، األديب ، 1 
، وحممد ، وطائفة، روى عنهم حممد بن األخرمهارون، وعبد هللا بن بكر السهميإمام عصره يف معاين القرآن، مسع يزيد بن 

بن صاحل، ومحد بن القاسم العتكي، وآخرون، أقام بنيسابور يعلم الناس العلم ويفيت، من سنة سبع عشرة ومائتني، إىل أن 
 عالم النبالء"،أ"سري ، و6/742 اتريخ اإلسالم"،"ومثانني، عن مائة وأربع سنني، ينظر الذهيب،  مات سنة اثنتني

 .1/48 "طبقات املفسرين العشرين"،، والسيوطي، 17/221
 .14-4/13"معامل التنزيل"، ينظر البغوي،  2
 من البحث. 58،  وص 213-1/212معامل التنزيل"، "/  ينظر البغوي، 190البقرة،  3
 .من البحث 211، وص 9-2/7 "،معامل التنزيل"ينظر البغوي، / 2املائدة،  4
 .13، املائدة 5
 من البحث. 119، وص 3/317، "معامل التنزيل"ينظر البغوي، / 199األعراف،  6
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، أبّن اآلية انسخة 4، وابن اجلوزي3، ومكي2، والنحاس1وقد ريّجح اإلحكام يف اآلية كّل من الطربي  
والعفو واملساملة، يجاء ذكر ذلك عندهم وبيانه يف مواضع منسوخها  لعدد من مواضع األمر ابلصفح

 حسب ما ذهبوا إليه.
 
 
والظاهر اّن اآلية الكرمية ليست انسخة لعموم ما يجاء يف الصفح، أو ويجوب حتّمل األذى يف حالة   

، وهللا 5ضعف املسلمني؛ ألّن حماسن األخالق ل تنسخ، وللزركشي يف برهانه مايوّضح به هذا اجلانب
 أعلم. -تعاىل–
 
وبعد، فتلك اآلايت اليت ريّجح فيها اإلمام البغوي أهّنا انسخة؛ مّتفقاً مع بعض أهل العلم يف مواضع،   

وخمتلفًا معهم يف مواضع أخرى، وأييت عرض ما ريّجح اإلمام البغوي أنّه منسوخ يف الفصل اآليت، بعون 
 وتوفيقه. -تعاىل–هللا 

 
 
 
 

                                                           
 .14/140 "يجامع البيان يف أتويل القرآن"،ينظر الطربي،  1

 .496-1/934 "الناسخ واملنسوخ"،ينظر النحاس،  2

 .309ص "اإليضاح"،مكي،  ينظر 3
 .455-2/452" نواسخ القرآن"، ينظر ابن اجلوزي،  4
ملعاين الصفح، والصرب على أذى املشركني، فقال ما نّصه:  رّد الزركشي يف الربهان زعم من قال أبهّنا انسخة 5
وهبذا  ،على األذىويف حال الضعف يكون احلكم وجوب الصرب  ،فاملنسأ هو األمر ابلقتال إىل أن يقوى املسلمون"

 ضعف ما هلج به كثري من املفسرين يف اآلايت اآلمرة ابلتخفيف أهنا منسوخة يآية السيف التحقيق تبنّي 
وليست كذلك بل هي من املنسأ مبعىن أن كل أمر ورد جيب امتثاله يف وقت ما لعلة توجب ذلك احلكم مث 

الزركشي، "، نسخ اإلزالة حَّت ال جيوز امتثاله أبداً ينتقل ابنتقال تلك العلة إىل حكم آخر وليس بنسخ إمنا ال
 .42/ 2، "الربهان يف علوم القرآن"
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 الفصل الثالث

 
مع بيان  ،ايت اليت ذكر فيها البغوي دعوى الّنسخ، وريّجح القول أبهّنا منسوخةاآل

 انسخها من القرآن، أو من السُّنة، أو منهما معاً.
 
عوى الّنسخ، وريّجح د -تعاىل رمحه هللا–بيان اآلايت اليت ذكر فيها البغوي يف هذا الفصل   

اً، ، أو من الّسّنة النبويّة، أو منهما معأّن اآلية منسوخة، مع بيان انسخها من القرآن الكرمي
اظر الوصول ليسهل على النحمصورة يف هذا الفصل؛  ،اترة أخرىابإلشارة و اترة،  ريحابلّتص

بعض  راءآ مقارانً رأي اإلمام معإىل رأي اإلمام، يف ما اعتمده من املنسوخ يف تلك املواضع، 
حاً بينها ما أمكن  -من برز يف هذا الفنّ    وفيه مخسة مباحث: -مريجّ 

    
 .املبحث األول: سورة البقرة
 .املبحث الثاين: سورة النساء

 سورة املائدة.املبحث الثالث: 
 سورة األعراف.املبحث الرابع: 

 فال.سورة األناملبحث اخلامس: 
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 املبحث األول
 

 سورة البقرة
 

  
 وفيه أربعة مطالب:

 (.180والدين واألقربني  املطلب األول: آية الوصّية لل        
 (184املطلب الثاين: آية التخيري بني الصوم وبني اإلفطار مع الفدية  

 (.190املطلب الثالث: آية قتال من قاتل من املشركني  
  (.240املطلب الرابع: آية الوصّية ملن تويف عنها زويجها  
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 املطلب األول
 

 آية الوصّية للوالدين واألقربني
 

  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ ٱُّٱٹٱٹ

 1َّ مغ جغ مع جع حطمظ مض

 
 
  مس خس حس ُّٱ، أي فرض عليكم : َّجس مخُّٱقوله تعاىل: " :-رمحه هللا–قال البغوي   

 ،أي مالً  : َّ مغ جض مص خص ُّٱ ،أي يجاءه أسباب املوت وآاثره من العلل واألمراض :َّ حص
 تعاىل أن توضع ، أابح هللا-طوعيف صدقة التّ أي:  -2َّ  زث رث يت ىتُّ : قوله تعاىل :نظريه

 حض ُّٱٱ ،دقة املفروضة فال جيوز وضعها إل يف املسلمنيا الصّ ة، فأمّ يف أهل اإلسالم وأهل الذمّ 

ة فريضة يف ابتداء اإلسالم للوالدين واألقربني على من مات وله كانت الوصيّ :  َّ مغ مض  خض
بزمام انقة النيب  آخذاً  عن عمرو بن خاريجة قال: كنت -وروى بسنده-، 3سخت آبية املرياثن   ثّ  ،مال

                                                           
 .180 ،البقرة 1
 .272البقرة،  2
ىكيكملىليلامممرنزنمنننىنينٰىريزيمينيىيييجئحئخئمئهئجبحبُّٱٱ3

خبمبهبجتحتختمتهتمثحجمججحمحجخمخجسحسخسمسحصخصمصجضحضخضمضحطمظجعمعجغمغجف
، أخرج البخاري 11النساء، ٱَّحفخفمفحقمقجكحكخكلكمكجلحلخلملهلجمحمخمممجنحنخن

 كان املال للولد، وكانت : "-رضي هللا عنهما–: ال وصية لوارث، عن ابن عباس هذا املعىن ، كتاب: الوصااي، ابب
الوصية للوالدين، فنسخ هللا من ذلك ما أحب، فجعل: للذكر مثل حظ األنثيني، وجعل لألبوين لكل واحد منهما 

 .4/4(، 2747، رقم: )السدس، والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع "
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فذهب مجاعة ، 1(ة لوارثه ول وصيّ حقّ  ذي حقٍّ  هللا قد أعطى كلّ  إنّ  فقال:  ،-صلى هللا عليه وسلم-
 يرثون من الذين ل وبقي ويجوهبا يف حقّ  ،األقارب الذين يرثون يف حقّ  ويجوهبا صار منسوخاً  إىل أنّ 

اووس: قال ط ،وطاووس وقتادة واحلسن -نهمارضي هللا ع– الوالدين واألقارب، وهو قول ابن عباس
وذهب ، "ت إىل ذوي قرابتهوردّ  ،اهم وترك ذوي قرابته حمتايجني انتزعت منهممن أوصى لقوم مسّ "

انفع عن  ،الذين ل يرثون ة يف حقّ وهي حتميّ  ،ةالكافّ  يف حقّ  الويجوب صار منسوخاً  األكثرون إىل أنّ 
مسلم له  امرئ ما حقّ  قال:  -صلى هللا عليه وسلم-هللا أن رسول  :-رضي هللا عنهما– عن ابن عمر

 .2( "ته مكتوبة عند رأسه ووصيّ شيء يوصي فيه يبيت ليلتني إّل 
     

 ،أّن اآلية الكرمية منسوخة آبية املرياث، وأورد اآلاثر الّدالة على ذلك -رمحه هللا تعاىل -ريّجح البغوي  
 لى قولني:ثّ نقل أقوال أهل العلم يف نسخ ويجوهبا ع

 . يف حّق األقارب الذين يرثون، وبقاء ويجوهبا يف األقارب الذين ل يرثون، من الوالدين واألقربني.1
. يف حّق الكافّة: الذين يرثون والذين ل يرثون من األقارب، مع حتمّيتها يف الذين ل يرثون، وبنّي أن 2

 ذلك رأي األكثر من أهل العلم.
 
من الطربي والنحاس، وخالفهما مكي وابن اجلوزي، فريّجحا الّنسخ، لكن على  وقد ريّجح اإلحكام كل    

 تباين بينهما يف انسخها، وبيان ذلك كما أييت:
 أّما الطربي فقد ريّجح إحكام اآلية الكرمية، ورّد دعوى النسخ فيها؛ وذلك لسببني عنده: -  
 .سليم هلاة جيب التّ حجّ  . عدم ويجود1
 اآليتني الكرميتني.. عدم ويجود تعارض بني 2
واختار القول يف ويجوب الوصّية للوالدين، واألقربني الذين ليرثون، وإبث من يفّرط يف ذلك وله مال   

 .3وهو مبعىن: فرض عليكم هذا، وأويجبه ،ٱَّ خي  حي ٱُّٱيوصي به؛ وذلك لقوله تعاىل: 

 

                                                           
والرتمذي من حديث طويل،  ،، 4/492(، 2870خرجه أبو داود، كتاب: الوصااي، ابب: يف الوصية للوارث، رقم: )أ 1

ب: ، ابالفرائضوالبيهقي يف السنن الكبري، كتاب:  ،434م4( ، 2121) ، رقم:  ال وصية لوارث ، ابب:الوصااي: أبواب
 حسن صحيح. الرتمذي:، قال 12/433(، 12331، رقم: )من ال يرث من ذوي األرحام

(، 2738لى هللا عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده، رقم: )أخرجه البخاري: كتاب الوصااي، ابب: الوصااي وقول النيب ص 2
 .193-1/192 ،"معامل التنزيل "/ ينظر البغوي، 1249/ 3(، 1627، ومسلم: كتاب الوصية، رقم )2/ 4
 .385-3/384، " يجامع البيان يف أتويل القرآن "الطربي، ينظر  3
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معّلاًل  ه عن العلماء فيها،ووافقه الّنحاس اإلحكام فيها على معىن الويجوب، بعد ذكره مخس ويجو  -  
  حي ُّٱٱما ذهب إليه؛ بعدم منافاة حكمها حلكم ما يجاءت به آية الفرائض، وأّن نظريها قوله تعاىل: 

 .1"َّ مي خي
 
أّما مكي، فقد ريّجح أّن اآلية الكرمية منسوخة، لكن ابلّسّنة، فبعد ذكر اختالف العلماء، مفّصاًل،  -  

صّية ف مذاهبهم، منتصراً ملن قال بنسخها؛ ابلّسّنة املتواترة:  أبن ل و ومبّيناً حّجة كّل فريق على اختال
 يي ىي ني مي ٱُّٱ، وليس آبية الفرائض؛ حلصول اإلشكال بذلك؛ لتصال قوله: 2لوارث(
بفرض الوالدين، ونّص هناية تويجيهه ذلك: "فالّنسخ ابلّسّنة أوىل؛ إذ ل إشكال  َّ مت خئ حئ  جئ

 .3يف ذلك"
 

وزي أّن اآلية منسوخة لكن آبية املرياث، أورد ذلك يف تفسريه "زاد املسري"، وصّحح ووافقه ابن اجل -  
 جم يل ىل مل خلٱُّٱالقول ابهّنا كانت فرضاً، ّث نسخت آبية املرياث، وهي قوله تعاىل:

يف ٱٱ 4ٱَّجي يه  ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم
 يرثون: يف األقربني الذين لالقول  حّق األقارب الذين يرثون، وذكر أّن ذلك ما عليه العلماء، وصّحح

، أّما يف كتابه نواسخ القرآن، فقد اكتفى بذكر األقوال، واختالف العلماء يف اعتماد 5ا ل جتب ألحدأهنّ 
 . 6نسخ اآلية، أم إحكامها، وذكر اختالفهم يف حّق ويجوب نسخها، ومل يريّجح

 
 لدين واألقارب؛ لتنّزل آايت املرياث؛ واليتوالظاهر أّن اآلية منسوخة يف حّق الذين يرثون من الوا  

يجاء فيها نصيب الورثة مفّصاًل، ولورود اخلرب الصحيح يف بيان ذلك، وقد وّضح ذلك عبد الوهاب 
 جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ ٱُّٱ فقوله تعاىل:خالف يف أصوله ، فقال: "

املالك إذا حضرته  على ذلك أن   ، يدلُّ 7َّ مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض

                                                           
 .88، ص "الناسخ واملنسوخ"، لنحاس/ ينظر ا183البقرة،  1
 .77 سبق خترجيه 2
 .143-141ص ،"اإليضاح" مكي، ينظر 3
 .7النساء،  4
 .1/139 ،"زاد املسري" ابن اجلوزي، ينظر 5
 .229-1/219"نواسخ القرآن"، ينظر ابن اجلوزي،  6
 .180البقرة،  7
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 ىك ٱُّٱ ث:وقوله تعاىل يف آية التوري ،وأقاربه من تركته ابملعروف ،أن يوصي لوالديه الوفاة عليه
 كلّ   م تركة  قس   ،-تعاىل- هللا على أن   ، يدلُّ  1 َّٱٱٱ....زن رن مم ام يلىل مل  يك

عارض وهذا احلكم ي   ،هث نفس  ور  اً للم  قسيم حق  التّ  د  ه، ومل يع  مالك بني ورثته حسبما اقتضت حكمت  
ا نزلت بعد م -صلى هللا عليه وسلم  -و انسخ له على رأي اجلمهور، ولذا قال الرسول األول، فه

 .2" آية املواريث:  إن هللا أعطى لكل ذي حق حقه، فال وصية لوارث(
أّما ما كان يف حّق الذين ل يرثون فحكم الوصّية يف حّقهم على الّندب، وقد نقل ابن حجر آراء أهل   

 -تعاىل–، وهللا 3 حكم غري الوارثني من الوالدين، واألقارب مقاراًن، ومريّجحاً بينهمالعلم على الّندبية يف
 أعلم.

 
 
 

 

  

                                                           
 .11النساء،  1

ة مكتب، "لم أصول الفقهع" ،هـ(1375)املتوىف :  خالف عبد الوهاب، خالف/ 77ص سبق خترجيه 2
 .224، صشباب األزهر )عن الطبعة الثامنة لدار القلم( -الدعوة 

 .357-5/356 " فتح الباري"،ينظر ابن حجر،  3
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 املطلب الثاين
 

 وبني اإلفطار مع الفدية ،آية التخيري بني الصوم
 

 1َّزتمتنتىتيترثزثُّٱقوله تعاىل: 

دية يف قوله تعاىل: لفأّن حكم التخيري بني الصوم، وبني اإلفطار مع ا -تعاىل رمحه هللا–البغوي  حريجّ   
، َّنيىيييجئحئخئُّٱمنسوخ بقوله تعاىل:  ٱٱٱٱٱَّزتمتنتىتيترثزثُّٱ

 وجيمل سياق ما ورد يف ذلك عنده كما أييت:

أكثرهم إىل  فذهب، هااختلف العلماء يف أتويل هذه اآلية وحكم  : "-رمحه هللا تعاىل–قال البغوي   
 م كانوا يف ابتداء اإلسالموذلك أهنّ ، وغريمها 2ن اآلية منسوخة، وهو قول ابن عمر وسلمة بن األكوعأّ 

م كانوا مل ألهنّ  ؛ليهمع  يشقّ لئاّل  -تعاىل–هم هللا فدوا، خريّ فطروا وي  ين بني أن يصوموا وبني أن ي  خمريّ 
، َّحئخئنيىيييجئُّٱٱخيري ونزلت العزمية بقوله تعاىل: سخ التّ ن   وم، ثّ دوا الصّ يتعو  

له يف أن  صعليه رخّ  وم، ولكن يشقّ لذي يطيق الصّ يخ الكبري االشّ  ة يف حقّ وقال قتادة: هي خاصّ 
وقال احلسن: هذا يف املريض الذي به ما يقع عليه اسم املرض وهو مستطيع ، 3سخن   يفطر ويفدي ثّ 

 جئنيىيييُّٱٱسخ بقوله تعاىل: ن    بني أن يصوم وبني أن يفطر ويفدي، ثّ رّي وم خ  للصّ 

                                                           
 .184البقرة،  1
 184قرة: الب َّٱزتمتنتُّٱ: بيان نسخ قوله تعاىل أخرجه البخاري عن سلمة بن االكوع، كتاب: الصيام ، ابب: 2

وذكره الطربي يف تفسريه عن مجع  ،2/802 (،1145، رقم: )185البقرة:  َّنيىيييجئحئخئُّٱٱبقوله:
 .423-3/419"يجامع البيان يف أتول القرآن"، من العلماء من التابعني، وغريهم، ينظر الطربي، 

، والطربي يف تفسريه، رقم: 4/223(، 7584اخرجه عبد الرزاق عن معمر، كتاب الصيام، ابب: الشيخ الكبري، رقم: ) 3
 ور: صحيح.، قال إسالم منص2/101(، 2749)
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عة إىل أن اآلية حمكمة غري منسوخة، وذهب مجا، 1خصة للذين ل يطيقونوثبتت الرُّ ، َّحئخئ
لفدية بدل فعليهم ا ،باب فعجزوا عنه بعد الكربومعناه: وعلى الذين كانوا يطيقونه يف حال الشّ 

فيفها وفتح الواو وت ،اءالياء وفتح الطّ  بضمّ ٱٱ،  ي ط و قونه(ٱٱٱٱٱ:-رضي هللا عنهما– وقرأ ابن عباس، ومالصّ 
وم، صّ يخ الكبري واملرأة الكبرية ل يستطيعان العلى الشّ  :وأتويله ،ومفون الصّ يكل   :أي وتشديدها

ا مكان  وم ول يطيقونه، فلهم أن يفطروا ويطعمو فون الصّ لّ ك  فهم ي   ،واملريض الذي ل يريجى زوال مرضه
 .2" وهو قول سعيد بن يجبري، ويجعل اآلية حمكمة، يوم مسكيناً  كلّ 
 
لّنسخ، أبّن اآلية منسوخة، وأنّه قول األكثر من أهل العلم، دعوى ا -رمحه هللا تعاىل–ذكر البغوي   

لكن على اختالف بينهم يف املقصود ابآلية الكرمية، وذكر القول ابإلحكام، وكذلك على اختالف بينهم 
 يف ذلك، وقد نقل اآلراء يف اآلية الكرمية على الّنحو اآليت: 

 

دية، بداية اإلسالم بني الّصيام، وبني اإلفطار مع الفأوًل: القول ابلّنسخ: حلكم الّتخيري الذي كان   
 أييت: كماٱٱٱٱَّنتُّٱوذكر اختالفهم يف املقصود بقوله تعاىل: 

يري أنّه يف حّق العاّمة: كانوا خمرّيين بني الّصيام، وبني الفطر مع الفدية؛ لئاّل يشّق عليهم، ثّ ن سخ الّتخ. 1
 وغريمها.-رضي هللا عنهم–بن األكوع  ابلعزمية، وعزا هذا القول لبن عمر، وسلمة

ر أنّه يف حّق الّشيخ الكبري الذي يستطيع الّصيام، ولكن يشّق عليه، كان خمرّياً بني الّصوم، وبني الفط .2
 مع الفدية، ثّ ن سخ ابلعزمية، وعزا القول لقتادة.  

م، وبني الفطر مع بني الّصو  . أنّه يف حّق املريض الذي يستطيع الّصيام ولكن يشّق عليه، كان خمرّياً 3
 الفدية، ثّ ن سخ ابلعزمية، وثبتت الّرخصة للذين ل يطيقون الصيام، وعزاه للحسن.

                                                           
أخرجه البخاري عن احلسن بلفظ، "يف املرضع أو احلامل، إذا خافتا على أنفسهما أو ولدامها تفطران مث تقضيان، وأما  1

"، كتاب: طر، خبزا وحلما، وأفأو عامني، كل يوم مسكيناً  الشيخ الكبري إذا مل يطق الصيام فقد أطعم أنس بعد ما كرب عاماً 
 يئربزبمبنبىبيبرتزتمتنتىترثِّّٰرئزئمئنئىئُّالصيام، ابب قوله:

 .6/25(، -، رقم: ) َّٱزثمثنثىثيثىفيف
ستطيعان ليست مبنسوخة هو الشيخ الكبري، واملرأة الكبرية ال يبلفظ: " -رضي هللا عنهما-أخرجه البخاري عن ابن عباس   2

 ِّّٰرئزئمئنئىئيئُّ"، كتاب: تفسري القرآن، ابب قوله: أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا

، وعند 6/25(، 4505رقم: )، َّٱربزبمبنبىبيبرتزتمتنتىتيترثزثمثنثىثيثىفيف
، قال إسالم منصور: صحيح/ 2/101(، 2747،: رقم: )-رضي هللا عنهما–الطربي عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 

 .197-1/196 ،"معامل التنزيل"البغوي، 
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 اثنيًا: القول ابإلحكام وعدم الّنسخ، وذكر قولني يف ذلك:  
 أنّه يف حّق من كان يطيقه يف حال الّشباب، ثّ عجز عنه يف حال الكرب، فله الفدية بدل الّصوم.. 1
أّن املراد به: هم كبار الّسن، واملرضى الذين ل يريجى زوال مرضهم، ول يستطيعون الّصوم، فعليهم . 2

ه تعاىل: لقول-رضي هللا عنهما-الفدية بدل الّصوم، وعضد هذا القول مبا ورد من قراءة ابن عباس 
فون يكلّ  :أي ،ه(ن ي ط ّوقو  اء وتفيفها وفتح الواو وتشديدهاالياء وفتح الطّ  بضمّ      َّزتمتنتُّٱ

 .-رمحه هللا تعاىل–، وعزا القول لسعيد بن يجبري ومالصّ 
 
وقد يجاء تصرحيه أّن اآلية منسوخة، وذلك عند تفسريه اآلية اليت بعدها وهي قول هللا تعاىل:   
، فقال: 1َّنيىيييجئحئخئمئهئجبحبخبمبهبجتحتختمتُّٱ
بوته يف م اثبت يف الناسخ ثهذا احلك أنّ  :علموأعاد هذا الكالم لي   ،فرأابح الفطر لعذر املرض والسّ "

، فباعتماده هذه اآلية انسخة؛ تبنّي اختياره ملا كان يف بداية اإلسالم من رخصة التخيري بني 2"املنسوخ
صة بني خ؛ ألن اآلية األوىل قرنت يف الرُّ وأّن ذلك احلكم قد ن سخ؛ الصوم و بني اإلفطار مع الفدية

عاد أالفطر مع الفدية مل شاء أن يفطر، ف وبني ،د الصومأرا القضاء لعذر املرض، والسفر ملن :أمرين
شار البيضاوي أوقد  دون قرينتها، واملريض؛ لبيان ثبوت تلك الرخصة، ،الكالم يف الرخصة للمسافر

 هبّين، وكذا 3"هقرين   سخكما ن    ،ههم نسخ  وّ ت    ي   تكريره لذلك، أو لئاّل  ولعلّ يف تفسريه إىل ذلك، فقال: "
آلية، وقد والسفر يف هذه ا ،املرض فإن قيل: ما الفائدة يف إعادة اد املسري، فقال: "ابن اجلوزي يف ز 

 . 4" يكون مقروانً ابملنسوخلئاّل  ؛مة منسوخاً، فأعادهيف اآلية املتقدّ   قيل: ألن   ،م ذلك؟تقدّ 
    
 كما أييت:  كوقد وافق البغوي فيما ذهب إليه كل  من: الطربي، والنحاس، ومكي، وابن اجلوزي، وذل  
 
ن هللا تعاىل رضوا–أّما الطربي فقد استدّل بسياق اآلية، وتضافر األدلّة، واألخبار عن الّصحابة  -  

يف ذلك، ولإلمجاع على أّن املقيم القادر لجيوز له اإلفطار، مع الفتداء، وانقش رأي  -عليهم

                                                           
 .185البقرة،  1
 .1/199 ،"معامل التنزيل"البغوي،  2
أنوار التنزيل وأسرار "، هـ(685ن حممد الشريازي البيضاوي )املتوىف: انصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر ب البيضاوي، 3

 هـ 1418 -الطبعة: األوىل ، بريوت –دار إحياء الرتاث العريب ، احملقق: حممد عبد الرمحن املرعشلي، "التأويل
 .144-143ص "زاد املسري"،ابن اجلوزي،  4
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اآلية  وأوىل هذه األقوال بتأويل"املخالفني، وفّصل يف ذلك، وكان من ضمن ما ويّجه وعّلل به رأيه: 
تعاىل -، منسوخ بقول هللا َّنتىتيترثزث زتمتُّٱٱقول من قال

 "اهلاء" اليت يف قولهألنّ ؛ َّحئخئ نيىيييجئُّٱذكره:

يام" ومعناه: وعلى الذين يطيقون من ذكر"الصّ ، َّزتمتنتىتيترثزثُّٱٱتعاىل:
أن  على ،معنيكان ذلك كذلك، وكان اجلميع من أهل اإلسالم جم  ا فإذ ،يام فدية طعام مسكنيالصّ 

اء املقيمني غري املسافرين صوم شهر رمضان، فغري يجائز له اإلفطار يجال األصحّ من الرّ  طيقاً من كان م  
"، ورّد زعم من أخذ بقراءة ابن اآلية منسوخة أنّ  كان معلوماً   ؛ والفتداء منه بطعام مسكني ،فيه

 -تعاىل–ة ما ثبت أنّه من عند هللا ؛ أبهّنا خالف املصاحف، ول جيوز خمالف-رضي هللا عنهما–عباس 
 .1ابآلراء، والظّنون، واألقوال الّشاّذة

 
وقال املعىن:  ،مل جيعلها منسوخة يجعله جمازاً  وعّلل النحاس تصحيحه للّنسخ بسياق اآلية؛ ألّن من -  

ا هره ممّ ، وكذلك ما استظوهو مستغن عن هذا ،فأضمر كان ،أو قال: كانوا يطيقونه ،يطيقونه على يجهد
وقف من أخبار عن الّصحابة يف ذلك، ورّد قول من قرأ يطو قونه؛ معّلالً ذلك: أنّه من القراءات الّشاذة 
اليت ل تقبل، فال يعتض هبا على ما ثبتت به احلّجة أنّه من عند هللا، واستطرد بنقل أقوال أهل العلم 

 .2ز عن الّصيامفيما يجاء يف اآلية من أحكام يف حّق من جيد املشّقة، أو العج
 
وذكر مكي أنّه األشهر، وعليه املعّول؛ مستظهرًا ابألخبار الواردة يف ذلك، ونقل اختالف أهل  -  

 .3العلم فيها، سائقاً ما استظهر به كّل فريق، متناولً األحكام املتعّلقة هبا، على ضوء اختالفهم يف ذلك
 
امها، ختالفهم يف اآلية الكرمية، ورّد قول من قال إبحكوأيّده ابن اجلوزي بعد نقله أقوال العلماء، وا -  

 وعلى استظهارهم ابلقراءة الّشاّذة الواردة يف ذلك لعّدة ويجوه كما أييت: 
 . أهّنا شاّذة خمالفة ملا ايجتمع عليه املشاهري؛ فال يعارض هبا ما ثبتت به احلّجة.1     
ٱٱٱَّمكيقاكلكُّاإلطاقة؛ لقوله تعاىل: . أهّنا تالف ظاهر اآلية: الذي يقتضي إثبات 2     

 الّشاّذة تقتضي نفيه. والقراءة

                                                           
 .438-3/434، "يجامع البيان يف أتويل القرآن" الطربي، ينظر 1
 .95-1/94 ،"لناسخ واملنسوخالنحاس، "اينظر  2
 .154-149ص، "اإليضاح" مكي، ينظر 3
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. أّن الذين يطيقون الّصوم ويعجزون عنه: منهم من يلزمهم القضاء دون الكّفارة كاملريض 3     
واملسافر، ومنهم من يلزمه الكفارة دون القضاء مثل كبار الّسّن الذين يعجزون عن الّصوم، ومنهم من 

 ،ع الكّفارة كاحلامل واملرضع إذا خافتا على الولد، وما ذكر من أحكام مل تتناوله اآليةيلزمه القضاء م
يكون  ، وغري يجائز أن-رضوان هللا تعاىل عليهم– وإّنا يجاء ابلّسّنة وما ورد من أخبار عن الّصحابة

وا أن ي عّرضوا أنف ّتلف، من يجهة سهم للالكالم يف حّق هؤلء؛ ألّن الفطر أوىل هلم من الّصوم؛ ألهّنم هن 
، وعلى ما سبق من بيان ما ذكر: أبن تكون اآلية منسوخة، أوىل َّلكمكيقاكُّومتام اآلية: 

 .1من القول ابإلحكام
 
والظاهر ما ذهب إليه كل  من األئّمة السابقني من حتّقق معىن الّنسخ يف اآلية الكرمية؛ لسياق اآلايت   

حة يف ما كان من من أمر الصيام بداية اإلسالم، وما عّلل به  الكرمية؛ ولتضافر األخبار، واآلاثر الّصحي
 أعلم. -تعاىل–كل  من األئّمة السابقني، وهللا 

    
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 .245-1/244 "نواسخ القرآن"،ينظر ابن اجلوزي،  1
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 املطلب الثالث

 
 آية قتال من قاتل من املشركني

 
 حل جل مك لك حكخك جك  مق حق مف خف حف جف ٹٱٹٱُّٱ

ٱ1َّ  مل خل

 

 حقُّيف طاعة هللا  أي :َّمف خف حف جفُّٱ: "قوله تعاىل: -رمحه هللا–قال البغوي   

عن  ابلكفّ   -صلى هللا عليه وسلم-رسوله هللا  كان يف ابتداء اإلسالم أمر هللا تعاىل َّمق
: هذه 2ا هايجر إىل املدينة أمره بقتال من قاتله منهم هبذه اآلية، وقال الربيع بن أنسملّ  ثّ  ،قتال املشركني

 (،فاقتلوا املشركني  :أو مل يقاتلوا بقوله ،ة قاتلواأمره بقتال املشركني كافّ  ثّ  ،ل آية نزلت يف القتالأوّ 
 :وقوله ،قريب من سبعني آية (فاقتلوا املشركني:  وقيل نسخ بقوله ،3فصارت هذه اآلية منسوخة هبا

لى هللا ص-وقيل: هذه اآلية حمكمة غري منسوخة أمر النيب ، هم ابلقتالؤو أي ل تبد : َّ حكخك جك
يخ والشّ  ،بيانوالصّ  ،ساءأي ل تقتلوا النّ : َّ حكخك جك ُّٱومعىن قوله:  بقتال املقاتلني -عليه وسلم

وروى -، اهدوجم -رضي هللا عنهما هذا قول ابن عباس ،المول من ألقى إليكم السّ  ،هبانوالرّ  ،الكبري
                                                           

 .190البقرة،  1
الرّبيع بن أنس: البكري أو احلنفي بصري نزل خراسان صدوق له أوهام، مسع: أنس بن مالك وأاب العالية، وله حديث عن  2

لمة، ومل يدركها، روى عنه: سليمان التيمي، واألعمش، وامها من أقرانه، وسفيان الثوري، وأبو جعفر الرازي، وابن أم س
املبارك، قال أبو حامت: صدوق، وقال النسائي: ليس به أبس، وقال ابن سعد: لقي ابن عمر، وجابرا، وذكره ابن حبان يف 

 أنه رواية أيب جعفر عنه؛ ألن يف أحاديثه عنه اضطراابً كثرياً، وذكر الذهيب الثقات، وقال الّناس يتقون من حديثه ما كان من
حممد بن حبان ، ، وابن حبان455-3/354 "اجلرح والتعديل"،ه، ينظر ابن أيب حامت، 140أو سنة ه،   139تويف سنة 

طبع إبعانة: وزارة  "،الثقات"، هـ(354 بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمعمبَد، التميمي، أبو حامت، الدارمي، الب سيت )املتوىف:
دائرة املعارف  ،حتت مراقبة: الدكتور حممد عبد املعيد خان مدير دائرة املعارف العثمانية، املعارف للحكومة العالية اهلندية
، 3/646، "اتريخ السالم"، والذهيب، 4/228 م،1973 - ه 1393الطبعة: األوىل، ، العثمانية حبيدر آابد الدكن اهلند

 . 3/239 "هتذيب التهذيب"،وابن حجر، 
، (894)رقم:  ،، وابن أيب حامت يف تفسريه2/174، 2308أخرجه الطربي يف تفسريه ابختالف يسري يف ألفاظه، رقم:  3
  قال إسالم منصور: ضعيف.، 2/199
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ث يجيشا قال: إذا بع -صلى هللا عليه وسلم-كان النيب   :عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال-بسنده
  ول شيخاً  ،ول وليداً  ،ول تقتلوا امرأةً  ،والُّ هللا، ويف سبيل هللا، قاتلوا من كفر ابهلل، ل تغ  اغزوا بسم  

لح نزلت هذه اآلية يف ص" :-رضي هللا عنهما– وقال الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس ،1(كبرياً 
 ،وأربعمائةً  لفاً نوا أخرج مع أصحابه للعمرة وكا -صلى هللا عليه وسلم-احلديبية، وذلك أن رسول هللا 

ع عامه ذلك على أن يريج :هم املشركون عن البيت احلرام فصاحلهمفصدّ  ،فساروا حىت نزلوا احلديبية
صلى -رسول هللا  زا كان العام القابل جتهّ فلمّ  ،م فيطوف ابلبيتعلى أن خيلوا له مكة عام قابل ثالثة أايّ 

هم عن البيت و ن ل تفي قريش مبا قالوا وأن يصدّ وخافوا أ ،وأصحابه لعمرة القضاء -هللا عليه وسلم
فأنزل هللا  ،رمهر احلرام ويف احلقتاهلم يف الشّ  -صلى هللا عليه وسلم-وكره أصحاب رسول هللا  ،احلرام

 جك ُّٱ،  قريشاً  :يعين َّ  مق حق ُّٱٱٱيعين حمرمني :2" َّ مف خف حف جف ٱُّٱ :-تعاىل–
 .3َّ  مل خل حل جل مك لك ُّٱ ،فتبدءوا ابلقتال يف احلرم حمرمني : َّ حكخك

    

أّن اآلية الكرمية انسخة، ملا كان من األمر ابلكّف عن القتال بداية  -رمحه هللا تعاىل-ريّجح البغوي   
 حكخك جك ُّٱٱاإلسالم، ومحل معناها على قتال من قاتل دون من مل يقاتل؛ لتناوله معىن قوله تعاىل: 

ن الربيع ه اآلية الكرمية، وعضد قوله مبا نقل ع: أي ل تبدأوهم ابلقتال، يجاء بيان رأيه بداية تفسري َّ
بن أنس، أبهّنا أول ما نزل يف شأن األمر بقتال من قاتل من املشركني ث نسخ ذلك آبية السيف؛ فأصبح 
قتال املشركني قاتلوا أم مل يقاتلوا، وذكر ما يقابله من أقوال بعدها، يجاء ترتيبه لألقوال يف اآلية الكرمية 

 يت:على الّنحو اآل

                                                           
ريها، رقم: ه إايهم يآداب الغزو وغأخرج مسلم حنوه: كتاب اجلهاد والسري، ابب: أتمري اإلمام األمراء على البعوث، ووصيت 1
(1731 ،)3/1357. 
ذكره الواحدي بنفس السند املذكور، الواحدي، أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي، النيسابوري،  2

عة: لطببريوت، ا –، احملقق: كمال بسيوين زغلول، دار الكتب العلمية "أسباب نزول القرآن" هـ(،468الشافعي )املتوىف: 
و النضر أب ،حممد بن السائب بن بشر الكليب هووالكليب:  هذه سلسلة الكذب، ،57(، ص102هـ، رقم: ) 1411األوىل، 

ينظر ابن  ،مي ابلرفض، من السادسةور   وما روى عن أيب صاحل فهو كذب، مرتوك احلديث، هم ابلكذب،الكويف املفسر، متّ 
 .479، ص"تقريب التهذيب"ر، ، وابن حج7/271، "اجلرح والتعديل"، أيب حامت

 .213-1/212 ،"معامل التنزيل"البغوي،   3



87 
 

ابتدأ كالمه أهّنا انسخة ملا كان يف بداية اإلسالم من األمر ابلكّف عن قتال املشركني، فأ مر هبا:  أوًل:
قتال من قاتل من املشركني، ّث ذكر قوًل عن الّربيع بن أنس يف شأهنا، وقد ذكر فيه أهّنا نسخت بعد 

 ذلك آبية الّسيف، فاآلية عنده انسخة منسوخة.

 ،بيانوالصّ  ،ساءالنّ لقول اآلخر وهو اإلحكام بتويجيه معىن العتداء فيها: ابلنهي عن قتل اثنياً: ذكر ا
، إل أنّه ذكر  -يلق–، وأوردها بصيغة الّتضعيف المول من ألقى إليكم السّ  ،هبانوالرّ  ،يخ الكبريوالشّ 

 وجماهد. -رضي هللا عنهما–خرباً صحيحاً يفيد معناه، وعزا القول لبن عباس 

ثاً: أهّنا يف معىن: النهي عن القتال يف احلرم وقت اإلحرام، يجاء هذا املعىن برواية حتمل حكم الض عف، اثل
 أو الكذب يف سبب النزول، أبنّه يف صلح احلديبية عندما خرج املسلمون لقضاء العمرة اليت منعوا عنها.

 أعلم. -عاىلت–منسوخة، وهللا من خالل ما سبق من عرضه لألقوال؛ تبنّي تريجيحه أّن اآلية انسخة   

      
 :وابن اجلوزي ،ومّكي ،الّنحاسوقد ريّجح اإلحكام كل  من الطربي، و   
 
ال عن صّحة أبنّه خ :بعد إيراده ألقوال العلماء فيها، استبعد الّنسخ؛ معّلاًل ذلكفالطربي  أّما -  

ن من مل يقاتل دو  ،قاتل من املشركني عوى، واعترب ذلك من التحّكم، وويّجه معىن اآلية: إىل قتال منالدّ 
 .1ومن أعطى اجلزية من أهل من الكتاب، واعترب قتاهلم جتاوزاً واعتداءً  ،واألطفال ،من الّنساء

 
قد رّد الّنحاس دعوى الّنسخ معتمداً نصوص السُّنة يف منع قتل الّنساء والّذراري، واعتمد الّلغة و  -  

فإنّا هو  غة: أّن فاعل يكون من اثنني،"والّدليل على هذا من اللّ  يف رّد الّدعوى ونّص على ذلك بقوله:
 2بيان"ساء ول يف الصّ من أّنك تقاتله ويقاتلك، فهذا ل يكون يف النّ 

 
مع الّتخصيص يف عدم قتل من مل ميلك القدرة على القتال،  ،هااعترب مكي اإلحكام يف اآلية كلّ و  -  

 .3وحكمه ابق معمول به" ،كمونّص على ذلك بقوله: "فهذا كّله حم

                                                           
 .3/563، " يجامع البيان يف أتويل القرآن " الطربي، ينظر 1
 .107ص ،"الناسخ واملنسوخ"ينظر النحاس،  2
 .156-155ص ،"اإليضاح" مكي، ينظر 3
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بن اجلوزي اختالف العلماء مفّصاًل، وتفنيد اختالفاهتم يف دعاوى الّنسخ األخرى الواردة ابعد نقل و  -  

وله: اعترب اآلية كّلها حمكمة ونّص على إحكامها بق ، َّ حكخك جك ُّٱيف اآلية الكرمية وهي قوله تعاىل: 
 .1"ء الّنسخ فيهااهر إحكام اآلية كّلها ويبعد اّدعا"والظّ 
      

 -تعاىل–إحكام اآلية؛ ملا ورد من آاثر صحيحة تنهى عن قتل من مل يقاتل من املشركني، وهللا  لظاهروا  
 أعلم.

 
 
 

  

                                                           
 .249-1/247 ،"نواسخ القرآن"ابن اجلوزي، ينظر  1
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 املطلب الرابع

 

 ملن تويف عنها زويجهاة آية الوصيّ 

 

 ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٹٱٹٱُّٱ
  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ

 1 َّ مث زث رث يت نتىت

 

ة الوفاة انت عدّ وكبعد بيانه ما يجاء من معاين مفردات اآلية الكرمية: " -رمحه هللا تعاىل–ل البغوي قا  
كانت و  وكان حيرم على الوارث إخرايجها من البيت قبل متام احلول، ،كامالً   يف ابتداء اإلسالم حولً 

ريجت من بيت ملرياث، فإن خنة ما مل ترج، ومل يكن هلا انفقتها وسكناها وايجبة يف مال زويجها تلك السّ 
خ هللا فكان كذلك حىت نزلت آية املرياث، فنس ،يجل أن يوصي هباعلى الرّ  زويجها سقطت نفقتها، وكان

 .2"ة احلول أبربعة أشهر وعشرمن، ونسخ عدّ والثّ  ،بعنفقة احلول ابلرّ  -تعاىل–
  

ول يف اآلية سبة ذلك سبب نز دعوى الّنسخ يف اآلية الكرمية، وذكر يف منا -رمحه هللا–ريّجح البغوي   
الكرمية دون إسناد ذلك اخلرب، وقد بنّي رأيه يف شأن عّدة املرأة املتوّف عنها زويجها: أبّن نفقة الّسكىن 

                                                           
 .240 البقرة، 1
 .1/291 ،"معامل التنزيل"البغوي،  2
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: وهو نصيب الّزويجة من تركة زويجها، ومّدة الّسكىن، ن سخت آبية 1ن سخت آبية املرياث ابلّربع، والّثمن
 .2شرالبقرة من احلول إىل أربعة أشهر وع

وآبايت  ،أّن اآلية منسوخة آبية البقرة يف املّدة ،وابن اجلوزي ،والنحاس ،وقد وافق كّل من الطربي -
  .3قرةالبالّناسخة من سورة ية آلاملرياث يف الّنفقة، وقد مّر بيان آرائهم عند ذكر ما تعّلق اب

  

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 زت  يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ قوله تعاىل: 1

 .12النساء،  َّ زث رث يت ىت نت مت
 مه  جه ين ىن من خن حن يمجن ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ قوله تعاىل: 2

 .234، البقرة َّ ٰر  ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه
 خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنمنىنينجهمهىهيهجيحيٱُّ قوله تعاىل: 3

 من البحث. 59-56/ ينظر، ص 234رة، البقٱٱَّميييٰذٰر
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 املبحث الثاين  

 
 سورة النساء

 
 وفيه مخسة مطالب:

 
 (.15ابلفاحشة   نيب الول: آية احلبس يف البيوت ملن أتاملطل

   .(16 ابلفاحشة أتياالعقاب ابإليذاء ملن ة املطلب الثاين: آي
 (.24املطلب الثالث: آية نكاح املتعة  

 (.33  ابحملالفةاملطلب الرابع: آية املرياث 
 (97جرة  بشرط اهل السالمقبول ية املطلب اخلامس: آ
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 لب األولاملط
 
 ابلفاحشة نيملن أت آية احلبس يف البيوت

 
 ىميم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن حن جن

 1َّ مي  خي

 
هذا كان و فيما يجاء عن حكم من أ ت ت من الّنساء ابلزان، والفاحشة: " -رمحه هللا تعاىل–قال البغوي   

سخ ذلك يف ن   بست يف البيت حىت متوت، ثّ ت ح  ل اإلسالم قبل نزول احلدود، كانت املرأة إذا زنيف أوّ 
-عبادة بن الصامت  عن -وروى بسنده-، يجمب ابجللد والر  الثيّ   غريب، ويف حقّ  البكر ابجللد والتّ  حقّ  

 ،سبيالً  ن  هللا هل   : قد يجعليّن  خذوا ع  يّن خذوا ع   قال:  -صلى هللا عليه وسلم-النيب  أنّ  ،-رضي هللا عنه
اإلمساك  واختلفوا يف أنّ ،...، 2(يجمب يجلد مائة والرّ ب ابلثيّ د مائة وتغريب عام، والثيّ البكر ابلبكر يجل

 .3"؟ على قولنير احلدّ ظه  لي   ؛أم كان حبساً  ،سخن  ف    ،اً يف البيت كان حدّ 
  
 حّق كل مبا قضى هللا تعاىل من احلدود يف منسوخة، اآلية الكرمية أنّ  -رمحه هللا تعاىل- البغويريّجح   

، ثّ ذكر اختالف العلماء يف مسألة احلبس يف البيوت، أهو حد  ن سخ، أم حبس حىت لبكر والثّيبمن ا
 يظهر احلّد؟ 

 

                                                           
 .15، النساء 1
ن عثمان أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بأخرجه الشافعي، كتاب: خمتلف احلديث وترك املعاد منها، الشافعي،  2

 –، بريوت دار الكتب العلمية "،املسند"، هـ(204بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي )املتوىف: 
، هـ 1400 ،صححت هذه النسخة: على النسخة املطبوعة يف مطبعة بوالق األمريية والنسخة املطبوعة يف بالد اهلند، لبنان
مسلم، كتاب احلدود، ابب: حد الزىن، رقم: أخرجه و  ، ذكر الشافعي العبارة نصا كما هي بعد سياقه احلديث،164ص

(1690 ،)3/1316. 
 182-2/181، " التنزيلمعامل"ينظر البغوي،  3
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 وقد ريّجح كّل من الطربي، والنحاس، ومكي، وابن اجلوزي، أّن اآلية منسوخة:  
 
ّداّلة على ل، وساق الرواايت الصحيحة ا -تعاىل ذكره–ذكر الطربي شأن الّسبيل الذي يجعله هللا  -  

ذلك، ثّ عّقب ابختياره حكم الّريجم للثّيب وحكم اجللد مع الّتغريب للبكر استظهاراً ابألدلّة الّصحيحة 
بينما ، ومل يصّرح بذكر الّنسخ هنا، 1الواردة يف ذلك، ورّد رواية من قال بثبوت اجللد مع الّريجم للثّيب

قد كان حكمها ا يف حّق البكر دون الثّيب، وأّما الثّيب فذكره يف اآلية اليت بعدها مبا اختاره فيها: من أهنّ 
كمه مبا يجّل ثناؤه قد نسخ ذلك من حم-كان هللا   ا يف اآلية اليت سبقتها، نّص على ذلك بقوله: " إذ

أويجب من احلكم على عباده فيهما ويف الاّليت قبلهما، فأّما الذي أويجب من احلكم عليهم فيهما، فما 
، وأّما الذي أويجب يف الاّليت قبلهما، 2َّ مهىه جه ين ىن من خن حن جن ٱُّٱأويجب بقوله: 

ًا على أّن فيهما، وأمجع أهل الّتأويل مجيع  -صلى هللا عليه وسلم– فالّريجم الذي قضى به رسول هللا
 . 3قد يجعل ألهل الفاحشة من الّزانة والّزواين سبيالّ ابحلدود اليت حكم هبا فيهم" -تعاىل ذكره-هللا 

 
نحاس أن اآليتني هذه واليت بعدها منسوختان وصّرح بذلك بعد نقله أقوال من قال ال ذكرو  -  

بنسخهما واختالفهم يف املقصود ابآليتني على ثالثة أقوال عزاها ألصحاهبا، األول: أّن حكم اآلية 
الّريجم للثّيب، و األوىل يف حّق  الثّيب والبكر ثّ نسخت ابآلية الثّانية ثّ نسخت اآلية الثّانية ابجللد للبكر 

نية يف حّق البكرين ، واآلية الثّا-أي الّريجل واملرأة على الّسواء –والثاين: أّن اآلية الوىل يف حّق الثّيبني 
، والثالث: أّن اآلية األوىل عاّمة يف كّل من زنت من الّنساء واآلية -أي الّريجل واملرأة على الّسواء–

 يجال، وبه أخذ واعتربه األصّح وذكر حجج كل قول ث انتصر ملا ذهبالثّانية عاّمة يف كّل من زىن من الرّ 
، وذهب - عنهمارضي هللا–إليه بنقاش مفّصل يف ذلك، مستظهراً ابألثر الّصحيح الوارد عن ابن عّباس 

 .4إىل أّن حّد اجللد ابلقرآن وأّن حّد الّريجم ابلّسّنة
 
يتني، ذكر أهّنا منسوخة وهو ما عليه أكثر بعد ذكره اختالف العلماء يف مدلول اآلفمكي أّما  -  

العلماء، وبنّي أن الّناسخ من القرآن: يف حقّ  الثّيب ما رفع رمسه وبقي حكمه؛ معّلاًل ذلك أبنّه متواتر 

                                                           

 .81-8/80 "يجامع البيان يف أتويل القرآن"،ينظر الطربي،  1 
 .2النور،  2 
 .8/86، "يجامع البيان يف أتويل القرآن"ينظر الطربي،  3 
 .314-306ص، "الناسخ واملنسوخ" النحاس، ينظر 4 
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خربه اثبت حكمه، ويف حقّ  البكر اآلية الثانية من سورة النور، ورّد زعم من قال إبحكام اآلية؛ وحّجتهم 
 ية وهي:أبهّنا مغّياة بغا

 وأّن مثل هذا ل -تعاىل–فقد كان حكمًا منتظرًا أتى به هللا  ، َّ مي  خي حي جي يه ىه ُّٱ
يقع فيه الّنسخ، وأيجاب على ذلك بقوله: " وهذا ل يلزم لنّه مل يبنّي وقتاً معلوماً حمدوداً وإّنا كان ميتنع 

 1أو يبلغن إىل وقت كذا وكذا" َّ مه جه ين ُّٱمن الّنسخ لو قال: 
 
 عليه صلى هللا–ور أم فعل النيب كر ابن اجلوزي اختالف العلماء يف الناسخ: هل هو آية النّ وذ  -  

آن، أخبار اآلحاد ل تنسخ القر  وأبنّ آحاد؛  أبنّه خرب ؛انسخه الّسّنة أنّ  ؟، ورّد زعم من قالوا-وسلم
 ىه ٱُّٱ  سخها: بوريّجح من أّن الّناسخ قرآن رفع رمسه وبقي حكمه، واستدّل لذلك: أبّن اخلرب عن ن

ٱٱٱَّ مي  خي حي جي يه  السبيل يجعل هلنّ  -تعاىل–؛ فاّلل  -تعاىل–على أّن ذلك بكتاب هللا ٱٱ
 .2بوحي ر فعت تالوته

   
آية النور  -تعاىل–نسخها، وأّن انسخها ما يجاء يف كتاب هللا  اعتمادوالظاهر ما سلف عن األئمة يف   

من فعل النيب  ،لتضافر األدلّة الّصحيحة يف ذلك ؛الثّيب يف حّق البكر، وما رفع رمسه من القرآن يف حقّ 
ًا قد من أّن آية الّريجم كان قرآاًن متلوّ  -رضي هللا عنه–وشهادة سيدان عمر  -صلى هللا عليه وسلم–

: قال قال -مارضي هللا عنه–ر فع رمسه، وب قي ح كمه، روى مسلم يف صحيحه عن عبد هللا بن عباس 
 قد هللا وهو يجالس على منرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " إنّ  ،- عنهرضي هللا– عمر بن اخلطاب

يجم، قرأانها الرّ  ا أنزل عليه آيةق، وأنزل عليه الكتاب، فكان ممّ صلى هللا عليه وسلم ابحلّ   داً بعث حممّ 
س زمان اووعيناها وعقلناها، فريجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ورمجنا بعده، فأخشى إن طال ابلنّ 

 يجم يف كتاب هللا حق  لرّ ا وا بتك فريضة أنزهلا هللا، وإنّ ضلُّ ي  يجم يف كتاب هللا ف   أن يقول قائل: ما جند الر  
 .3، أو العتاف"ل  ب  نة، أو كان احل  ساء، إذا قامت البيّ يجال والنّ حصن من الرّ على من زىن إذا أ  

عناه دوا الّتنزيل وعايشوه، وقد بنّي النووي مفهذا نّص صريح يف بيان شأن اآلية، وحكمها ممّن شاه  
قي خ لفظه وب  سا ن  وهذا ممّ  ،ةيخة إذا زنيا فارمجومها ألبتّ والشّ  ،يخالشّ  ،يجمأراد آبية الرّ وحكمه، فقال: "

                                                           
 .215-213ص ،"اإليضاح" مكي، ينظر 1
 .358-2/355 "،نآنواسخ القر " ابن اجلوزي، ينظر 2
 .3/1317(، 1671أخرجه مسلم، كتاب: احلدود، ابب: رجم الثّيب يف الزىن، رقم: ) 3
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، وأعقب النووي قوله، أبّن حتذير عمر رضي هللا عنه إنكار الّناس له بطول الزمن، وأنّه وقع 1"حكمه
أّن هذا من كرامات عمر رضي هللا عنه، وبنّي حكم احلب ل يف ذلك: بويجوب احلّد من اخلوارج، وذكر 

رمحه هللا -عليها إن مل يكن هلا زوج، أو س ّيد، وبنّي أنّه مذهب عمر رضي هللا عنه، وقد اتبعه مالك 
 -تعاىل–وأصحابه على ذلك، مع خالف جلماهري العلماء؛ ألّن احلدود ت درأ  ابلشُّب هات، وهللا  -تعاىل

 2أعلم.
 
 
 

 
 
 

  

                                                           
 .11/191، "املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج"، لنوويينظر ا 1
 .31-29 ، صموضوع منسوخ التالوةاء العلماء يف آر سبق ذكر  2
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 املطلب الثاين

 
 ابلفاحشة آية العقاب ابإليذاء ملن أتيا

 
 ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي ٹٱٹٱُّٱ

 1َّ يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ

 
      

وهذا  ، ثّ قال: "َّٱٰرُّٱٱأقوال العلماء من التابعني يف معىن قوله: -رمحه هللا تعاىل–ذكر البغوي   
 حن جن ٱُّٱ: قال هللا تعاىل ،يجم، فاجللد يف القرآنجللد والرّ سخت ابه كان قبل نزول احلدود، فن  كلّ 
الد خ وزيد بن ،عن أيب هريرة -وروى بسنده-، ةنّ يجم يف السّ والرّ  ،2َّ مهىه جه ين ىن من خن

يف  -عليه وسلم صلى هللا -ريجلني اختصما إىل رسول هللا أنّ " :ما أخرباهأهنّ  -رضي هللا عنهما-هين اجل  
 ألقضنيّ  ،أما والذي نفسي بيده : -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا ، فقال -زان بكر وزانية ثّيب

 ،أمر أنيس األسلمي، و به عاماً وغرّ  ،ابنه مائةً  د  عليك، ويجل   د  ك فر  ك ويجاريت  ا غنم  بينكما بكتاب هللا، أمّ 
رضي -ابن عباسعن  -وروى بسنده-، 3"فاعتفت، فرمجها (،فإن اعتفت رمجها ،أن أييت امرأة اآلخر

لى هللا عليه ص-رسول هللا  هللا تعاىل بعث حممداً  أنّ : "-رضي هللا عنه-قال: قال عمر - عنهماهللا
 ،وعقلناها ،فقرأانها ،يجمآية الرّ  -تعاىل–ا أنزل هللا وأنزل عليه الكتاب، فكان ممّ  ،ابحلقّ  -وسلم

س زمان أن يقول النّ ورمجنا بعده، فأخشى إن طال اب -صلى هللا عليه وسلم-ووعيناها، ريجم رسول هللا 
يجم يف  ، والرّ -تعاىل- وا بتك فريضة أنزهلا هللالُّ ض  ، في  -تعاىل-يجم يف كتاب هللا قائل: وهللا ما جند آية الرّ 

 ،لب  كان احل    أو ،نةساء، إذا قامت البيّ  يجال والنّ على من زىن إذا أحصن من الرّ  حق   -تعاىل–كتاب هللا 

                                                           
 .16، النساء 1
 .2النور،  2
 .8/129(، 6633، رقم: )-صلى هللا عليه وسلم–ان والنذور، ابب: كيف كانت ْيني النيب أخرجه البخاري: كتاب: اأَلْي 3
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لك، بذكر األحكام املتعّلقة حّد الّزىن على سبيل اإلمجال، وليس ، ّث أعقب البغوي ذ1"أو العتاف
 .2التفصيل

 
ابلّريجم سّنًة، تها واليت سبق و ،أّن اآلية الكرمية منسوخة ابجللد قرآانً  -تعاىل رمحه هللا-ريّجح البغوي   

يف حق الثّيب  ، وقد تبنّي اختياره أّن األوىلبعد ذكره اختالف املفّسرين يف مدلول اآليتني الكرميتني
والثانية يف حّق البكر؛ يدّل على ذلك ما ذكره ابتداء عند اآلية األوىل مبا كان من حكم الزواين الثيبات 

ره أّن اآلية فيهم من احلّد؛ وهبذا يتبنّي اختيا -تعاىل–بداية اإلسالم، وأّن ذلك قد ن سخ مبا قضى هللا 
 ور مبا ورد فيها من حّد اجللد.الثانية يف حّق البكر وقد ن سخ ذلك آبية النّ 

ّن ما ريّجحه من انسخ اآلية يف مشروعّية احلّد: أّن اجللد يجاء بطريق القرآن، وأّن الّريجم أبواملالحظ:   
ته بطريق : أبّن الّريجم كانت مشروعيّ -رضي هللا عنه-يجاء بطريق الّسنة، ّث أورد اخلرب عن سيّدان عمر 

 .، والّرواية صحيحة رواها البخاريُّ يف صحيحهوبقي حكمه ،القرآن الذي رفع رمسه
ويشار إىل أّن البغوي قد مّثل آبية الّريجم ملنسوخ التالوة دون احلكم، عند بيانه ويجوه الّنسخ يف موضع   

 مه جه ين ىن من  حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ٱُّٱتفسريه لقوله تعاىل: 

– يف حكم الّريجم، وهللا؛ دللة على اعتماده وتصحيحه لثبوت تلك اآلية  3َّ حي جي يه ىه
  أعلم. -تعاىل

    
 .4يف موضع اآلية اليت سبقتها ،وابن اجلوزي ،والنحاس ،الطربي آراء كّل منقد سبق بيان و  -  
 ،ربيوأّن انسخها آية الّنور، وذكر أنّه قول الط ،وأّما مكي فقد نقل قول من اعترب اآلية يف البكرين -  

ا ن قد ذكر أمر الختالف عند العلماء فيما خيّصها واآلية اليت قبلهواكتفى بذلك يف هذا املوضع، وكا
 ابق.يف املوضع السّ 

 -تعاىل–، وهللا 5اليت قبلهااآلية  موضع يف سبقعن اآليتني كما  ،والظاهر ما سلف عن األئّمة ذكره   
 أعلم.

                                                           
 .3/1317(، 1671أخرجه مسلم، كتاب: احلدود، ابب: رجم الثّيب يف الزىن، رقم: ) 1
 .183-2/182 "معامل التنزيل"،ينظر البغوي،  2
 .106البقرة،  3
 من البحث. 95-93ص ينظر  4
 .لبحثامن  95-93 صينظر  5
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 املطلب الثالث
 

 آية نكاح املتعة 
 

 جن يم  ممىم خم حم جم يل ىل مل ٹٱٹٱُّٱ

 يي ميىي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من حنخن

 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ

 1 َّ زت رت  يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ

 

فقال  :اختلفوا يف معناه َّٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ :قوله تعاىل" :-رمحه هللا تعاىل–قال البغوي   
 ٍَّّ ٌّ ُّٱحيح، كاح الصّ ساء ابلنّ ذمت ابجلماع من النّ احلسن وجماهد: أراد ما انتفعتم وتلذّ 

 ةفإذا انقضت تلك املدّ  ،ةوهو أن ينكح امرأة إىل مدّ  :تعة: هو نكاح امل  ، وقال آخرونأي: مهورهنّ 
هنى  سالم، ثّ يف ابتداء اإل ابنت منه بال طالق، وتستربئ رمحها وليس بينهما مرياث، وكان ذلك مباحاً 

 :ثهحدّ  أابه أن   ،2بن سربة اجلهين الربيععن  -وروى بسنده- ،-صلى هللا عليه وسلم-عنه رسول هللا 
لكم يف الستمتاع  نتذ   كنت أ  إينّ  ،اساي أيها النّ  فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-ه كان مع رسول هللا أنّ "

ه ول سبيل   خل  يشيء فل   م ذلك إىل يوم القيامة، فمن كان عنده منهنّ هللا تعاىل قد حرّ  ساء، وإنّ من النّ 
ول رس أنّ   :-رضي هللا عنه- طالب عن علي بن أيب -وروى بسنده- ، 3(شيئاً  أتخذوا مما آتيتموهنّ 

                                                           
 .24النساء،  1
، وكنيته أبو الربيع، وقيل: أبو  (ه 60 - 51)الوفاة: ، سربة بن معبد ويقال: سربة بن عوسجة بن حرملة بن سربة اجلهين 2

لي إىل معاوية أخرج له مسلم وغريه، وكان رسول ع، روى عنه: ابنه الربيع أحاديث، ثرية، بضم الثاء املثلثة، له صحبة ورواية
، ابن ينظر، -رضي هللا عنهم أمجعني–كان ينزل دار املروة مات يف والية معاوية بن أيب سفيان  ة، بعد مقتل عثمانمن املدين
ابن األثري، أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد و  ،3/176، "الثقات"حبان، 

 -احملقق: علي حممد معوض أسد الغابة يف معرفة الصحابة"، هـ(، "630الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري )املتوىف: 
 "اتريخ اإلسالم"،، والذهيب، 2/406م،  1994 -هـ 1415دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، ، عادل أمحد عبد املوجود

2/490. 
 .2/1025 ،(1406) :رقم ،نكاح املتعة :النكاح، ابب ، كتاب:أخرجه مسلم 3
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وإىل هذا ، 1(ةنسيّ ر اإل  م  ساء يوم خيرب، وعن أكل حلوم احل  هنى عن متعة النّ  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
 -ارضي هللا عنهم-وكان ابن عباس ، نكاح املتعة حرام، واآلية منسوخة ة أهل العلم: أنّ ذهب عامّ 

رضي -وروي عن أيب نضرة قال سألت ابن عباس  ،نكاح املتعة ص يفاآلية حمكمة، ويرخّ  يذهب إىل أنّ 
؟ قلت: (ىأيجل مسمّ  إىل فما استمتعتم به منهنّ  عن املتعة، فقال: أما تقرأ يف سورة النساء:  -هللا عنهما

وقيل: إن ابن عباس ، 2: هكذا أنزل هللا، ثالث مرات-رضي هللا عنه– ل أقرأها هكذا، قال ابن عباس
ر عم أنّ : "-رضي هللا عنهما– وروى سامل عن عبد هللا بن عمر، 3ريجع عن ذلك -مارضي هللا عنه-

وأثىن عليه، وقال: ما ابل ريجال ينكحون هذه املتعة وقد هنى  ،فحمد هللا ،صعد املنرب، بن اخلطاب
ة املتع  رمجته ابحلجارة، وقال: هدمنكحها إّل  عنها؟، ل أيجد ريجالً  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

 4"واملرياث ،ةوالعدّ  ،والطالق ،النكاح
 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ ُّٱ، أي: مهورهنّ  َّ ٍّ ٌّ ُّٱقوله تعاىل:   

 .5"إىل أيجل مبال إذا عقد عقداً  :مافمن محل ما قبله على نكاح املتعة أراد أهنّ  :َّ ربزب يئ
 

                                                           

قال ابن حجر: "قيل إن يف احلديث  ،5/135، (4216رقم: )غزوة خيرب:  :املغازي، ابب، كتاب: خاريأخرجه الب 1 
ساء، تعة النّ ساء، وليس يوم خيرب ظرفا ملوعن متعة النّ  ،ةتقدْيا وأتخريا"، والصواب: هنى يوم خيرب عن حلوم احلمر اإلنسيّ 

 .7/482 باري"،"فتح ال، ينظر ابن حجر، كاح كتاب النّ بسط ذلك يف مثّ ،ساء"ألنه مل يقع يف غزوة خيرب متتع ابلنّ 
، قال احلاكم: 2/334(، 3192رقم: )كتاب التفسري، ابب: تفسري سورة النساء، أخرج احلاكم حنوه يف املستدرك،   2 

 صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهيب.
يس يف أول اإلسالم، كان الرجل يقدم البلدة ل "إمنا كانت املتعة قال: -رضي هللا عنهما– أخرجه الرتمذي عن ابن عباس 3 

 ٰى  ٰر ٰذُّٱٱمتاعه، وتصلح له شيئه، حَّت إذا نزلت اآلية: له هبا معرفة فيتزوج املرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له 

: "فكّل فرج سوى هذين فهو -عنهمارضي هللا – ، قال ابن عباس6، املؤمنون َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
وي عن ابن عباس ، قال ابن حجر :"ر  3/422(، 1122ابب: ما جاء يف حترمي نكاح املتعة، رقم: ) أبواب النكاح،حرام"، 

 .9/173، "فتح الباري" ابن حجر، الرجوع عن القول جبواز املتعة أبسانيد ضعيفة، وإجازة املتعة عنه أصّح"،
ي، أبو بكر أمحد بن احل َسني بن عليٍّّ (، البيهق14171النكاح، ابب: نكاح املتعة، رقم: ) :كتاب،   أخرجه البيهقي 4 

، حتقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، مركز هجر للبحوث السنن الكبري"هـ(، " 458 - 384البيهقي )
 ، و7/336م،  2011 -هـ  1432الطبعة: األوىل، ، والدراسات العربية واإلسالمية )الدكتور / عبد السند حسن ْيامة(

 .2/885(، 1217وه، كتاب: احلج، ابب: يف املتعة ابحلج والعمرة، رقم: )مسلم حنوروى 
 .194-2/192 "،معامل التنزيل"ينظر البغوي،  5
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مبا  ٱَّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ُّٱأّن قوله تعاىل:  -رمحه هللا تعاىل–ريّجح البغوي   
 وذلك أثناء عرضه لختالف أهل العلم يف معىن الستمتاع، وذلكمن معىن نكاح املتعة منسوخ،  حيمله

 على الّنحو اآليت: 
 . الّنكاح الّصحيح وعزاه للحسن وجماهد.1
 . نكاح املتعة: وحكمه: 2
 .هأ( النسخ: وعلى ذلك عاّمة أهل العلم، وذكر وصّرح أّن اآلية منسوخة، وأسند أخباراً تدّل علي 

 .-رضي هللا عنهما–ب( إحكام اآلية، وعدم نسخها: أي: إابحة نكاح املتعة، وعزاه لبن عباس 
 
ة ابنت دّ فإذا انقضت تلك امل ،ةوهو أن ينكح امرأة إىل مدّ وقد بنّي البغوي املقصود بنكاح املتعة:   

م، ّث ح رّ م ية اإلسال، وذكر: أّن ذلك كان يف بداوليس بينهما مرياث ،منه بال طالق، وتستربئ رمحها
–س ، م سندًا الّنهي خبربين يف بيان ذلك، وقد ذكر رأي ابن عّبا-صلى هللا عليه وسلم–بنهي النيب 

ه، يف اعتبار اآلية حمكمة، وأبنّه يرّخص يف نكاح املتعة، وأعقب ذلك احلكم ببيان حترمي -رضي هللا عنهما
العلم على  ، وذكر أّن عاّمة أهل-رضي هللا عنه–عمر  ونسخ حكمه، والّتوّعد ملن فعله خبرب عن سّيدان

أّن اآلية منسوخة، وعلى ذلك يكون حكم نكاح املتعة حرام، ومل يتطّرق البغوي إىل انسخ اآلية، وإّنا 
 يف أّن انسخها الزواج، والطالق، والعّدة، واملرياث. -رضي هللا عنه–ساق خرباً عن سيدان عمر 

 
من الطربي، والنحاس، وابن اجلوزي، بينما خالفهم مكي، وبيان ذلك كما  وقد ريّجح اإلحكام كل    

 أييت:
 
مل يعرض الطربي لدعوى الّنسخ يف اآلية الكرمية، بل ذكر اإلحكام، وذكر اختالف أهل العلم يف  -  

: أبنّه الّنكاح الّصحيح وصّححه وويّجه تعليله، َّ ٰى  ٰر ٰذ يي ُّٱاملقصود بقوله تعاىل: 

ك الصحيح على أو املل ،كاح الصحيحة بتحرمي هللا متعة النساء على غري ويجه النّ ج  احل   لقيام" فقال:
 ."-صلى هللا عليه وسلم-لسان رسوله 

فما أبنّه نكاح املتعة، مستظهرًا مبا قرأ: " -رضي هللا عنهما–ورّد الطربي ما ذهب إليه ابن عباس   
دم ملا يجاءت به املصاحف، ومثل ذلك ل جيوز؛ لع استمتعتم به منهّن إىل أيجل مسّمى"؛ أبهّنا خمالفة

 .1وروده خبرب يقطع العذر عّمن ل جيوز خالفه

                                                           
 .179-176/ 8 ،"يجامع البيان يف أتويل القرآن"ينظر الطربي،  1
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ووافقه النحاس، إبحكام اآلية الكرمية، وأهّنا يف معىن الّنكاح الصحيح، ونقل اختالف العلماء  -  

 ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱٱٱ هللا يجل وعز: بقوله تعاىل وحججهم، وانقشها، واستدلّ 

 ول ،إذا مل تكن تطلقمبيّ ناً: "أبّن املرأة ٱ1َّ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر
"، وأيّد أن تكون املتعة حمّرمة ابلكتاب، وابلّسّنة، وابإلمجاع، لورود فليست بزوج ،ول ترث ،تعتد

نهم رضي هللا تعاىل ع–احلديث يف إنكار علي على ابن عباس وعدم حمايججة ابن عباس يف ذلك 
 .2، ورّد على من قال بذلك-تعاىل–ن التحليل ابتداًء بكتاب هللا ، ومنع أن يكو -أمجعني

 
وخالفهما مكي، فريّجح أّن اآلية منسوخة؛ معّلاًل ما ذهب إليه: مبا يجعل هللا بيد الّزوج من الّطالق  -  

ادة، ، والّشهمن املرياث بني الّزويجني، وابلعّدة، والّصداق -تعاىل–يف سورة البقرة وغريها، ومبا فرض هللا 
والويل، وقد عرض ألقوال أهل العلم فيها، وأّكد على تريجيحه أن تكون منسوخة، يف موضع اآلية اليت 

 .3تلتها، ونّص على ذلك، فقال: "وهذا كلُّه منسوخ مبا ن سخت به املتعة مبا ذكران"

 
ك، ورّد لووافق ابن اجلوزي الطربي والنحاس القول ابإلحكام، بعد عرضه لختالف العلماء يف ذ -  

دعوى الّنسخ يف اآلية الكرمية هناية عرضه األقوال: أبّن القول ابلّنسخ ليس بشيء؛ معّلالً ذلك أبمرين: 
أّما األول: فسياق اآلايت الذي يجاء لبيان عقدة الّنكاح، وهذا يف بيان الّنكاح املعروف، ول حايجة 

، 4واحد يف القرآن ل جيوز نسخها حديثللّتكلف يف ذلك، وأّما الثاين: أّن دعوى الّنسخ اليت يجاءت 
  يه ىه ُّٱٱوأورد تويجيهًا آخر يف تفسريه "زاد املسري" يؤيّد معىن الّنكاح الّصحيح، وذلك قوله: 

 . 5َّ ميىي خي حي جي

   
والظاهر إحكام اآلية أبّن معناها: يف احلرائر من الّنساء ممّن عقد عليهّن بعقد صحيح؛ لدللة سياق   

 ٰر ٰذ يي ٱُّبنّي ذلك ابن عاشور، ويستظهر به يف تويجيه محل قوله تعاىل: اآلايت على ذلك، ي

                                                           
 .6-5املؤمنون،  1
 .327-322ص، "الناسخ واملنسوخ"النحاس، ينظر  2
 .223-221ص ،"اإليضاح"مكي، ينظر  3
 .364-361/ 2 ،"نواسخ القرآن"نظر ابن اجلوزي، ي 4
 .1/392 "زاد املسري"،/ ينظر ابن اجلوزي، 24النساء،  5
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تفريع على أن  على الّنكاح الصحيح، ويوضح ذلك، أبنّه: "  1ََّّ ٍّ ٌّ ٰى
ملا سبقه من  أتكيداً  ؛ه يف مقابلة الستمتاعوأنّ  ،املرأة يف املهر لبيان حقّ   ؛وهو تفريع لفظي ،أبموالكم

 " ثّ استعان ابلّنحو على بيان ذلك املعىن، فقال: "2َّيي ىي ني  ميُّٱٱقوله تعاىل:
 ؛ح عن املهركا ه ل جيوز إخالء النّ لبيان أنّ  ؛على الستمتاع أن جتعل  ما( اسم شرط صادقاً  :فالظاهر

ه اعترب ألنّ  ؛َّ ٍّ ٌّ ُّٱٱه الفارق بينه وبني السفاح، ولذلك قرن اخلرب ابلفاء يف قوله:ألنّ 
األخبار الصحيحة اليت يجاءت يف نكاح املتعة على اختالف بني العلماء يف وأورد  للشرط"، يجواابً 

، وعلى ضوء ما تقّدم من تويجيه 3تويجيه تلك الّنصوص، وذكر ما تريّجح عنده من حكم نكاح املتعة
وبيان أهل العلم، يظهر أّن ما يجاء من إابحة نكاح املتعة بداية اإلسالم، كان ابلّسّنة، وأّما حترميها، فقد 

ة والطالق دّ من أحكام الع -يجّل يف عاله–اء ابلكتاب والّسّنة محيعاً، أّما الكتاب فبما يجعل هللا يج
–ّنة فما ورد من صحيح األثر ابلّنّص الصريح الواضح يف الّنهي عنه وحترميه، وهللا واملرياث، واّما الس

 أوىل وأعلم. -تعاىل

 
 
 
 

  

                                                           
 .24النساء،  1
 .4النساء،  2
 "،"التحرير والتنوير ،هـ(1393ينظر ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي )املتوىف :  3

 .11-5/9، هـ 1984سنة النشر: ، تونس –للنشر الدار التونسية 
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 املطلب الرابع

 
 آية املرياث ابحملالفة

 
 حط مض حضخض  جض مص خص حص مس خس ٱُّٱٹٱٹ
 1َّ  جك مق حق مف خف حف جف مغ معجغ  جع مظ

 
رياث، املعاين املستفادة من اآلايت، وما كان من معىن احملالفة، وأهّنا يف امل -تعاىل رمحه هللا–البغوي  ذكر  

س من مال دفيكون للحليف السّ  وما يجاء من نصوص ت ثبت حكم الّتوارث ابحملالفة بداية اإلسالم،
 ُّٱتعاىل:  فذلك قوله ،يف ابتداء اإلسالم وكان ذلك اثبتاً كر أّن ذلك ن سخ، فيقول: " ، ويذ احلليف

  جل مك ٱُّ :نسخ ذلك بقوله تعاىل ثّ ، هم من املرياثأي: أعطوهم حظّ  َّ معجغ  جع
وقال إبراهيم وجماهد: أراد ، فيقول: "-ّث يورد أقواًل أخرى  -2َّ  حمخم جم هل مل خل حل

، وعلى هذا تكون هذه اآلية غري منسوخة لقوله تعاىل: 3فد ول مرياثصر والرّ فآتوهم نصيبهم من النّ 
يف  لفاً ثوا ح  د  ل حت   وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف خطبة يوم فتح مكة: ، 4َّ ىقيق يف ٱُّٱ

اس وقال ابن عب، 5(ةد  اإلسالم إل ش   ده  ه مل يز  فإنّ  ،كوا فيهة فتمسّ لف يف اجلاهليّ اإلسالم، وما كان من ح  

                                                           
 .33، النساء 1
رضي – ، عن ابن عباسابب نسخ مرياث العقد مبرياث الرحم/ أخرج أبو داود حنوه، كتاب الفرائض، ابب: 75األنفال،  2

كان الرجل حيالف الرجل، ليس بينهما نسب، فريث ، َّمع  جع مظ حط مض ٱُّٱ": قال-هللا عنهما
(، 2921"، رقم: ) 75 ،األنفال  َّ مل خل حل  جل مك ٱُّٱسخ ذلك األنفال، فقال تعاىل: أحدامها اآلخر، فن

، قال إسالم 3/789(، 9279عن قتادة، رقم: ) يف تفسريه حنوهالطربي ، قال شعيب األرنؤوط: صحيح لغريه، و 4/546
 منصور: صحيح.

  ، قال إسالم منصور: صحيح.3/791(، 9288(، )9287(، )9286أخرجه الطربي بثالثة أسانيد عن جماهد، رقم: ) 3
 .1املائدة،  4
، قال الرتمذي: هذا حديث حسن 3/198(، 1585أخرجه الرتمذي، أبواب السري، ابب: ما جاء يف احللف، رقم: ) 5

كتاب: فضائل   (،ةلف كان يف اجلاهلية مل يزده اإلسالم إال شدّ ا حِ لف يف اإلسالم، وأْيّ ال حِ صحيح، وعند مسلم بلفظ: )
 .4/1961(، 2530حابة رضي هللا عنهم، ابب: مؤاخاة النيب صلى هللا عليه وسلم بني أصحابه رضي هللا عنهم،رقم: )الص
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نزلت هذه اآلية يف الذين آخى بينهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أ  ": -رضي هللا عنهما-
 ُّٱ :ا نزلتم، فلمّ ح  وكانوا يتوارثون بتلك املؤاخاة دون الر   ،حني قدموا املدينة ،املهايجرين واألنصار
 َّ معجغ  جع مظ حط مض ُّٱقال:  سخت، ثّ ن   َّ حص مس خس

ب: كانوا يتوارثون وقال سعيد بن املسيّ ، 1"ة، وقد ذهب املرياث فيوصي لهصيحوالنّ  ،فادةوالرّ  ،صرالنّ 
 .3"َّ  جك مق حق مف خف حف جف مغ ُّٱٱ،2نسخ  وهذه اآلية فيه ثّ ابلتبيّن 

 

قوم على تويجيه توعدمه يف اآلية الكرمية،  ،عّلة القول ابلّنسخومن اجلدير توضيحه: إّن موضع النزاع، و   
فمن محله على املرياث قال ابلّنسخ، ومن محله : َّ معجغ  جع ٱُّٱالوارد يف قوله تعاىل:املعىن 

  ، وبيان ذلك عند العلماء كما أييت:على الّنصر والّنصح، مل يقل ابلّنسخ

ٱ

 خل حل  جل مك ٱُّٱمنسوخة بقوله تعاىل:  اآلية الكرمية أنّ  -تعاىل رمحه هللا-البغويح ريجّ   
  ، وبيان ذلك  عنده كما أييت:َّ حمخم جم هل مل

حّظهم من املرياث، وأّن ذلك كان يف ابتداء اإلسالم، ثّ ن سخ ابملرياث بسبب : َّ  معجغ  جع ُّٱ 
، أي: أهّنا منسوخة آبية 4َّ حمخم جم هل مل خل حل  جل مك ٱُّٱ :وذلك آبية الّنسب،

 الّنسب يف سورة األنفال.
   
 مب  زب رب ٱٱُّومل يذكر البغوي ما كان بينهما من نسخ  آبية الّتوارث ابهلجرة وهي قوله تعاىل:   

 .5َّىثيث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب

   

                                                           
، َّ حضخض  جض مص خص حص مس خس ٱُّٱ، سورة النساء، ابب: القرآن تفسري كتاب:  :أخرجه البخاري 1

 .6/44(، 4580رقم: )
املرياث   الوصية، وردّ يف فأنزل هللا فيهم، فجعل هلم نصيباً "مفّصاًل عنه:  أخرجه الطربي يف تفسريه عن سعيد بن املسيب 2

، رقم: "ةيف الوصيّ  صيباً هللا جعل هلم ن اهم، ولكنّ ن ادعاهم وتبنّ ممّ  عني مريااثً حم والعصبة، وأىب هللا للمدّ إىل املوايل يف ذي الرّ 
 .، قال إسالم منصور: ضعيف3/792، 9296

 .2/206، "معامل التنزيل"البغوي،  3
 .75نفال، األ 4
 .72نفال، األ 5
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نسخ  قد ذكر يف موضع آايت املرياث ترتيب ما كان من -تعاىل رمحه هللا- وينّوه هنا إىل أّن البغوي  
 اآلايت واألحكام بعضها لبعض يف هذه املسألة على التتيب اآليت:

 مظمضحطُّٱٱ تعاىل:وابتداء اإلسالم ابحملالفة، قال هللا ،ةيف اجلاهليّ املرياث  كان.  1
 1َّجعمعجغ

 ىفيفىقيقاكلكمكىكيكملىلُّٱٱ:تعاىل صارت الوراثة ابهلجرة، قال هللا ثّ . 2

 .2َّيلام
 .أو الولء ،كاحأو النّ  ،سبابلنّ  :وصارت الوراثة أبحد األمور الثالثة ،هفنسخ ذلك كلّ . 3
 .3"َّمكجلحلخلملهلجمحمخمُّٱٱّن ما كان يف الّنسب فبقوله تعاىل: أوبنّي  

 
 مك ٱُّٱ: وله تعاىلبق الّتوارث ابحملالفة، ن سخ آبية الّتوارث ابلّنسب أنّ  عيف هذا املوض ذكر بينما  

، ولعّل البغوي قصد بذلك هناية شأن الّنسخ يف اآلية 4َّ حمخم جم هل مل خل حل  جل
 .الكرمية دون تفصيل

   
وقد ريّجح اإلحكام كل  من الطربي، والنحاس، بينما توقف يف ذلك مكي، وابن اجلوزي، وبيان ذلك    

 أييت:  كما 
 
،  َّ حط مض خض ُّٱريّجح الطربي اإلحكام يف اآلية الكرمية، خمتارًا معىن احملالفة يف قوله:  -  

ودفع قول من محلها على معىن املؤاخاة والتبيّن، معّلالً ذلك؛ مبا عرف من أخبار العرب أّن عقد احللف: 
: الّنصرة  َّ جعمعجغ خض ُّٱله: يكون ابأل ميان، والعهود، واملواثيق، كما اختار الطربي املقصود بقو 

ين: األول: ودفع دعوى الّنسخ يف اآلية الكرمية أبمر  والّتأييد والّنصيحة والعون، واعتربه أوىل األقاويل؛
يوم فتح  -لمصلى هللا عليه وس–الوارد عن رسول هللا  ة اخلربصحّ ويجوب احلكم الوارد فيها، مستدّلً ب

 ده  ه مل يز  فإنّ  ،كوا فيهة فتمسّ لف يف اجلاهليّ الم، وما كان من ح  يف اإلس لفاً ثوا ح  د  ل حت  مّكة وهو:  

                                                           
 .33النساء،  1
 .72األنفال،  2
 من البحث. 68، وص 2/172 "،معامل التنزيلالبغوي، " /75األنفال،  3
 .6األحزاب،  4
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 واختالف من قال بنسخها يف ،، وأّما الثاين: الختالف، والّتنازع يف شأن نسخها1(ةد  اإلسالم إل ش  
  .2شأن الّنسخ فيها، وأيجاب: أبّن مثل ذلك ل حيكم بنسخه

 
على احل لف؛ معّلاًل: ذلك ابخلرب الّصحيح اإلسناد وكذا النحاس فريى اإلحكام بويجوب القيام  -  

ّتعارض ذلك: قد صّح املعىن املتلّو يف اآلية الكرمية، ولعدم ويجود البالذي يفيد أبّن احل لف غري منسوخ، و 
 .3والّتنايف بني اآليتني، وأيجاب: أبّن مثل ذلك عن الّناسخ واملنسوخ بعيد

 
مل تالف السلف فيها ما بني قائل ابلّنسخ  وقائل ابإلحكام، و بينما اكتفى مّكي بنقل األقوال واخ -  

 4يريّجح.
 
أم ا ابن اجلوزي فقد بنّي مواضع النزاع يف اآلية الكرمية وفّصلها، وجم مل ما يجاء عنده كما يجاء عند  -  

 البغوي، وهي كما أييت:
 ، على5َّمضحطمظجعمعجغُّٱٱالختالف يف معىن املعاقدة يف قوله تعاىل: 

 : ثالثة أقوال
 .احملالفة اليت كانت يف اجلاهليةاألول: 

هللا تعاىل  رضوان– بني أصحابه -صلى هللا عليه وسلم-الثاين: املؤاخاة اليت عقدها رسول هللا  
كان : "-رضي هللا تعاىل عنهما–، وبيان ذلك كما وّضحه ابن حجر عن ابن عباس -عليهم

قوله ، بفنسخ ذلك ،ري دون ذوي رمحه لألخوةألنصااا قدموا املدينة يرث املهايجري املهايجرون ملّ 
أي: – ويوصى له ،-أي: ن سخ يف حّقهم– وقد ذهب املرياث َّ حص مس خس ُّٱٱتعاىل:
 .6"- َّ  معجغ  جع ُّٱمعىن: 

هلم عند املوت  روا أن يوصوام  فأ   ،ون أبناء غريهم يف اجلاهليةالثالث: أهنا نزلت يف الذين كانوا يتبنّ 
 والعصبة. ،حمالر  املرياث إىل  د  ور   ،توصية

                                                           
 .103ص سبق خترجيه 1
 288-8/281 ،"يجامع البيان يف أتويل القرآن"الطربي، ينظر  2
 .334ص "،الناسخ واملنسوخينظر النحاس، " 3
 .227ص، "اإليضاح" ينظر مكي، 4
 .33النساء،  5
 .8/249 "فتح الباري"،ينظر ابن حجر،  6
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 ونقل اختالفهم يف القول األول على ثالثة أقوال:
 1َّ حمخم جم هل مل خل حل  جل مك ٱُّٱ ذه اآليةهب : ون سخأحدها: على أن يتوارثوا

 والثاين: أهنم كانوا يتعاقدون على أن يتناصروا، ويتعاقلوا يف اجلناية.
 خل حل  جل مك ٱُّٱ تعاىل:بقوله  ، ّث ن سخوالثالث: أهنم كانوا يتعاقدون على مجيع ذلك

 2َّ حمخم جم هل مل
 .3عقد فصاًل يف بيان أمرهم هبذا التوارث، على اختالف بني العلماء يف ذلك، ومل ي ريّجح ثّ   
   
وأهّنا منسوخة؛ لسياق اآلايت الذي يجاء يف معىن  ،يف اآلية الكرمية إليه اجلمهوروالظاهر ما ذهب   

ونقل ابن اجلوزي يف نواسخه أّن هذا رأي األكثر من  ولتضافر األدّلة الصحيحة يف ذلك، املرياث،
وهذا القول أعين: نسخ اآلية هبذه اآلية قول مجهور العلماء منهم الثوري، واألوزاعي العلماء، فقال: "

–وهللا  ،4، كما أيجاب بذلك ابن حجر، وأّن ذلك هو املعتمد"ومالك، والشافعي، وأمحد بن حنبل
 أعلم. -تعاىل
 

 
 
 
 
 

  

                                                           
 .6األحزاب،  1
 .6األحزاب،  2
 .371-2/366 "نواسخ القرآن"،ينظر ابن اجلوزي،  3
 .8/249 "فتح الباري"،، وابن حجر، 2/369 "نواسخ القرآن"،ينظر، ابن اجلوزي،  4
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 اخلامس املطلب
 

 جرةبشرط اهل سالماإلقبول ية آ
 

 يث ىث مثنث زث رث يت ىت  نت مت زت رت ٹٱٹٱُّٱ
  رن مم يلام ىل مل يك ىك مك لك اك  ىقيق يف ىف

 1َّ ين ىن نن زنمن

 
 
ة، نزلت اآلي َّ يت ىت  نت مت زت رت ُّٱٱٱٱٱوله تعاىل:: "ق-رمحه هللا تعاىل–قال البغوي   

ن الوليد اكه بن املغرية وقيس بموا ابإلسالم ومل يهايجروا، منهم: قيس بن الفيف انس من أهل مكة تكلّ 
 -ثّ بنّي معىن-... ،3ارا خرج املشركون إىل بدر خريجوا معهم فقتلوا مع الكفّ وأشباههما، فلمّ  2بن املغرية

الم بعد هجرة مل يقبل اإلس -تعاىل–هللا  ألنّ  ؛ركأي ابملقام يف دار الشّ  : َّ يت ىت ُّٱقوله تعاىل: 
صلى هللا عليه - فقال النيب ،ةسخ ذلك بعد فتح مكّ ن   هلجرة، ثّ  ابإّل  -صلى هللا عليه وسلم-النيب 
كة، أرض م :يعين َّ  ىقيق يف ُّٱ: -تعاىل–ثّ بنّي املراد بقوله  –.. ، 4(ل هجرة بعد الفتح : -وسلم
يعين: إىل املدينة وتريجوا من   َّ يلام ىل مل يك ىك مك لك اكُّٱيعين: املالئكة  َّ رث ُّٱ
 .5"رك؟ة، من بني أهل الشّ مكّ 

                                                           
 .97 ،النساء 1
من  -تعاىل–وذ ابهلل نع–، حبسهم أهلوهم، وفتنوهم يف دينهم -صلى هللا عليه وسلم–هاجر النيب  كانوا ممن أسلموا، فلّما  2

"سري أعالم ، و36-1/35 "اتريخ اإلسالم"،، وخرجوا معهم يوم بدر، وقتلوا، وفيهم نزلت، ينظر الذهيب، -فتنة الدين
 .344-1/343، النبالء"

-رضي هللا عنهما–(، وحنوه بسند ضعيف عن ابن عباس 355د، رقم: )بدون سن النزول"،أسباب "أخرجه الواحدي يف  3
آن، ابب: ، كتاب: تفسري القر فيمن حضر الغزوة لتكثري سواد املشركني ، وله شاهد عند البخاري180(، ص356، رقم: )

 َّ يلام ىل مل يك ىك مك لك اك  ىقيق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت  نت مت زت رت ٱُّٱ
 .6/48(، 4596، رقم: )97 ،النساء

 .4/15(، 2783فضل اجلهاد والسري، رقم: ) :، اببوالسري اجلهاد، كتاب البخاري أخرجه 4
 .2/273 "،معامل التنزيل"ينظر البغوي،  5
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كر البغوي دعوى الّنسخ حلكم قبول اإلسالم بشرط اهلجرة، مستدّلً مبا نزل يف شأن ذلك من اآلية ذ   

بقوله: -صلى هللا عليه وسلم–الكرمية، ثّ ذكر أّن ذلك احلكم منسوخ، وانسخه ما ورد عن رسول هللا 
ة إىل يعين اهلجرة من مكّ  ، وبنّي البغوي أّن املراد ابألرض الواسعة: أرض املدينة،1 ل هجرة بعد الفتح(

 املدينة، وقد تناول هذا املعىن على ضوء سوقه لسبب النزول اآلنف الذّكر، واكتفى بذلك، ومل يفّصل.     
ويشار هنا إىل اعتماد البغوي يجواز القول بنسخ الّسّنة للقرآن، خمالفًا بذلك ما ذهب إليه الشافعي   

يه مجهور العلماء، نقل ذلك اآلمدي، وذكر املسألة وانقشها ، بينما أيجازه الشافعية، وعل2من منع ذلك
 .3بشكل مفصل

 
 وزي.وابن اجل ،ومكي ،والنحاس ،الطربي :من كلّ يف اآلية الكرمية   ومل يعرض لدعوى الّنسخ  -  
   
والظاهر: أّن اآلية حمكمة غري منسوخة، وحكمها عام  يف أّي حال يشبه ما ذكرته اآلية الكرمية، ومن   
ة وحكمها، قال ابن حجر يف املراد بتلك اهلجر زلت فيهم؛ إذ العربة بعموم اللفظ ل خبصوص الّسبب، ن

خلروج من أسلم يف دار الكفر وقدر على ا وهذه اهلجرة ابقية احلكم يف حقّ عند شرحه احلديث، فقال: "
ل املقصود منها: املدينة : هوقد بنّي ذلك الّشوكاين يف تفسريه فتح القدير عند بيانه ملعىن األرض، 4"منها

 ؛ىل: العمومو  قيل: املراد هبذه األرض: املدينة، واأل  أم أّي أرض تصلح للهجرة؟ فنّص على ذلك بقوله: "

                                                           
 .108 سبق خترجيه 1
وأابن هللا هلم أنّه إمّنا نسخ ما نسخ من الكتاب ابلكتاب، وأّن السنة ال انسخة  جاء قول الشافعي يف هذه املسألة: " 2

، من أنّه ال ينسخ كتاب هللا إال كتابه"، ينظرالشافعي، الشافعي أبو  للكتاب، وإمّنا هي تبع للكتاب، ...، بيان ما وصفت 
عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي )املتوىف: 

 .106، صم1940- هـ1358، مصر، الطبعة: األوىل، احملقق: أمحد شاكر، مكتبه احلليب"الرسالة"،  هـ(،204
أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب ، والرازي، 100ص"املستصفى"، ينظر الغزايل،  3

، دراسة وحتقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواين"، احملصول، "هـ(606خطيب الري )املتوىف: ابن  ،بفخر الدين الرازي
 "اإلحكام يف أصول األحكام"،، واآلمدي، 354-3/348، م 1997 -هـ  1418الطبعة: الثالثة، ، مؤسسة الرسالة

األجنم الزاهرات على حل ، "هـ(871مشس الدين حممد بن عثمان بن علي املارديين الشافعي )املتوىف:  ، واملارديين3/158
 الطبعة: الثالثة، ،الرايض –مكتبة الرشد ،  بن علي حممد بن النملةاحملقق: عبد الكرمي، "أصول الفقهألفاظ الورقات يف 

 .190، صم1999
 .6/39، "فتح الباري"ابن حجر،  4 
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قاع األرض تصلح بقعة من ب ، فرياد ابألرض: كلّ بب، كما هو احلقّ فظ ل خبصوص السّ اللّ  بعموم اعتباراً 
 .1"أرض ينبغي اهلجرة منها للهجرة إليها، ويراد ابألرض األوىل: كلّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

دار ابن كثري، دار "فتح القدير"، هـ(، 1250الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين )املتوىف:  1 
 .1/582ه،  1414، ألوىلدمشق، بريوت، الطبعة: ا-الكلم الطيب 
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 املبحث الثالث

 
 سورة املائدة

 
 وفيه مطلبان:

 
 (.2آية حترمي استحالل شعائر هللا  املطلب األول: 
 (.13آية العفو عن أهل الكتاب  املطلب الثاين: 
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 املطلب األول

 
 آية حترمي استحالل شعائر هللا

 
 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٹٱٹٱُّٱ

 مس  حسخس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت  مت خت حت جت

 حفخف جف مغ جغ جعمع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص

 1 َّ  جم هل مل خل حل مكجل لك حكخك جك مق  حق مف

 
 
: ة، فقالسبباً يف نزول اآلية الكرمية؛ قرينًة يف تريجيح نسخ اآلية الكرمي -رمحه هللا تعاىل–ذكر البغوي   
شريح بن ضبيعة  :وامسه 2مط  احل   نزلت يف :َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱقوله تعاىل: "

فقال  ،-وسلم صلى هللا عليه-املدينة، ودخل وحده على النيب  ف خيله خارجالبكري، أتى املدينة وخلّ 
وإيتاء  ،الةوإقام الصّ  ،رسول هللا حممداً  اس؟ فقال: إىل شهادة أن ل إله إل هللا، وأنّ له: إىل ما تدعو النّ 

صلى هللا - هبم، وكان النيب يتي أسلم وآدوهنم، ولعلّ   أمراء ل أقطع أمراً يل  أنّ الزكاة، فقال: حسن إّل 
قال ألصحابه: يدخل عليكم ريجل من ربيعة يتكلم بلسان شيطان، ث خرج شريح من  -عليه وسلم

 ل  يج: لقد دخل بويجه كافر وخرج بقفا غادر وما الرّ -صلى هللا عليه وسلم-عنده، فقال رسول هللا 
يف  اً قابل خرج حايجّ ا كان العام البعوه فلم يدركوه، فلمّ رح املدينة فاستاقه وانطلق، فاتّ بس مبسلم، فمرّ 

                                                           
 .2، املائدة 1
 م" لقب، وامسه: "شريح بن ضبيعة بن شرحبيل بن عمرو بن مرثد بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة"طَ "احل   2

ن أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بيغزو ببكر بن وائل يف اجلاهلية، ينظر الدارقطين، 
دار الغرب  ،حتقيق: موفق بن عبد هللا بن عبد القادر"، املؤت ل ف واملخت ل ف" ،هـ(385لبغدادي الدارقطين )املتوىف: دينار ا

أمحد بن علي بن عبد القادر، أبو  ، واملقريزي،4/2031، م1986 -هـ 1406الطبعة: األوىل، ، بريوت –اإلسالمي 
إمتاع األمساع مبا للنيب من األحوال واألموال واحلفدة "، هـ(845توىف: العباس احلسيين العبيدي، تقي الدين املقريزي )امل

، م 1999 -هـ  1420الطبعة: األوىل، ، بريوت –دار الكتب العلمية ، احملقق: حممد عبد احلميد النميسي، "واملتاع
14/163. 
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صلى هللا -د اهلدي، فقال املسلمون للنيب اج بكر بن وائل من اليمامة ومعه جتارة عظيمة، وقد قلّ حجّ 
ه قد : إنّ -ه وسلمصلى هللا علي-بيننا وبينه، فقال النيب  فخلّ  اً : هذا احلطم قد خرج حايجّ -عليه وسلم

، -لى هللا عليه وسلمص-ة، فأىب النيب ا نفعله يف اجلاهليّ د اهلدي، فقالوا: اي رسول هللا هذا شيء كنّ قلّ 
رضي هللا – قال ابن عباس، 1َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ: -ويجل عزّ -فأنزل هللا 

 ،ا عليهمن أن يغريو هدون، فأراد املسلمو ون وي  وجماهد: هي مناسك احلج، وكان املشركون حيجّ  ،-عنهما
ّث ذكر البغوي أقواأل يف معىن شعائر هللا، وما يجاء من اختالف املذاهب يف -، فنهاهم هللا عن ذلك

 ...-أحكامها
 ثّ بنّي البغوي معىن ما يجاء يف بقية األحكام، فقال:  

ونه لّ ا حي  و م كانسيء، وذلك أهنّ وقال ابن زيد: هو النّ ، أي: ابلقتال فيه َّ حب جب هئ ُّٱٱقوله:"     
 أو ،وهو كل ما يهدى إىل بيت هللا من بعري : َّ مب خب ُّٱ: ، قولهمونه عاماً وحيرّ  يف اجلاهلية عاماً 

وقال عطاء: أراد  أي: اهلدااي املقلدة، يريد ذوات القالئد، َّ جت هب ُّٱ ، قوله:أو شاة ،بقرة
هم بشيء دوا أنفسهم وإبلحلرم قلّ ة إذا أرادوا اخلروج من ام كانوا يف اجلاهليّ وذلك أهنّ  ،أصحاب القالئد

ن الشخري: وقال مطرف ب، رع عن استحالل شيء منهاض هلم، فنهى الشّ تعرّ من حلاء شجر احلرم كيال ي  
وا عن نزع هدوهنا فن  ة ويتقلّ املشركني كانوا أيخذون من حلاء شجر مكّ  هي القالئد نفسها وذلك أنّ "

ين البيت احلرام، يعين: الكعبة فال أي: قاصد َّ هت  مت خت حت ُّٱقوله تعاىل: ، 2"شجرها
ي: على أ :َّ محجخ ُّٱجارة، زق ابلتّ الرّ  :يعين َّ جح مج حج ُّٱيطلبون  :َّ مثُّٱضوا هلم، تتعرّ 

ل يا ول يعجّ نضوان، وقال قتادة: هو أن يصلح معاشهم يف الدّ الكافرين ل نصيب له يف الرّ  زعمهم؛ ألنّ 
ون، وهذه حيجّ  املسلمني واملشركني كانوا ة؛ ألنّ نني خاصّ ضوان للمؤموقيل: ابتغاء الرّ  هلم العقوبة فيها، 

                                                           
، قال إسالم 191(، ص379، والواحدي بدون إسناد، رقم: )9/472(، 10978، رقم: )يف تفسريه اخرجه الطربي 1

 ضعيف. :منصور
هو: مطرف بن عبد هللا بن الشخري بن عوف بن كعب بن وقدان بن احلريش بمِن َكعمِب بمِن رَبِيَعَة بمِن َعاِمِر بمِن صعصعة،  2

جل صاحل، تابعني، ر ثقة، من خيار ال ،العامري البصري، ويكىن أاب عبد هللا. روى عن عثمان وعلي وأ يب وأيب ذر وأبيه، اتبعي
طرف يف والية ومات م ،، وكان ممن جنا من فتنة ابن األشعث ابلبصرة-صلى هللا عليه وسلم-وكان أبوه من أصحاب النيب 

سنة سبع ومثانني يف خالفة الوليد بن عبد امللك بن مروان، ينظر ابن سعد، أبو عبد هللا حممد بن سعد  ،احلجاج بن يوسف
حتقيق: حممد عبد  "الطبقات الكربى"،هـ(، 230ي، البغدادي املعروف اببن سعد )املتوىف: بن منيع اهلامشي ابلوالء، البصر 

العجلى، أبو احلسن أمحد ، و 7/103م،  1990 -هـ  1410بريوت، الطبعة: األوىل،  –القادر عطا، دار الكتب العلمية 
م،  1984 - هـ 1405 ،الطبعة: األوىل ، دار الباز،"اتريخ الثقات"هـ(، 261بن عبد هللا بن صاحل الكوىف )املتوىف: 

1/431. 
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 حي جي ٱُّٱبقوله: ، و 1َّ  حب جب هئ مئ ٱُّٱهنا منسوخة بقوله:  اآلية إىل ها

 .2"والقالئد، ول أن أيمن كافر ابهلدي ،مشرك فال جيوز أن حيجّ  َّ ٰذٰر يي ىي مي خي
 
، وصّرح برأيه، َّ محجخ ُّٱه تعاىل: ، أّن اآلية الكرمية منسوخة إىل قول-رمحه هللا تعاىل-ريّجح البغوي  

ما ورد من أحكام تتعّلق ابملشركني يف هذه اآلية منسوخ آبية الّسيف، وهي قوله تعاىل:  واعترب أّن  كل  
 يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱ، وبقوله تعاىل:  3َّ حب جب هئ مئ ٱُّٱ

ءت به ا، وذلك بعد ذكره سبب نزول اآلية يف احل طم، وذكر آراء أهل العلم يف معاين ما يج4َّ ٰذٰر
 حج ٱُّاآلية الكرمية من األحكام اخلمسة: الّشعائر، والقالئد، ونقل اختالفهم يف املراد بقوله تعاىل: 

ممّا يتعلق  -من األحكام اخلمسة-، ّث أعقب ذلك: ابلقول أّن مجيع ما تقّدم َّ محجخ جح مج
 حي جي ُّٱٱ، وبقوله تعاىل: 5 َّحب جب هئ مئُّٱٱ: ابملشركني، منسوخ آبية الّسيف

فال جيوز هلم احلّج لبيت هللا احلرام، ول أمان هلم يف كل ما  ،6َّ ٰذٰر يي ىي مي خي
 يتعّلق بذلك، من أحكام.

     
وقد ريّجح الّنسخ كل  من الطربي، وابن اجلوزي، على تباين بينهما يف ذلك، بينما ريّجح اإلحكام كل    

 من النحاس، ومكي، وبيان ذلك كما أييت:
 
 مب خب حب جب هئ ُّٱآلية الكرمية، وذلك يف قوله تعاىل منها: ريّجح الطربي الّنسخ يف ا -  

 خت حت ُّٱ، وعّلل وقوع الّنسخ؛ بدخول املشركني بعموم قوله: َّ هت  مت خت حت جت هب

وهذا نسخته آية الّسيف؛ ألنه غري يجائز ايجتماع األمرين: األمر بقتاهلم والّنهي عنه يف  َّ هت  مت

                                                           
 .5التوبة،  1
 .9-2/7 "،معامل التنزيل"/ ينظر البغوي، 28التوبة،  2
 .5التوبة،  3
 .28التوبة،  4
 .5التوبة،  5
 .28التوبة،  6
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من أهل الّشرك يف كّل أوقات الّسنة، وذكر أّن وقت واحد، وبنّي أن اإلمجاع على قتال أهل احلرب 
 .1أكثر التأويل على ذلك

 
 ىي ني ُّٱأّما الّنحاس فقد عرض لألقوال ابلّنسخ، ّث ذكر قول من قال إبحكام قوله تعاىل:  -  

، وعزاه لعطاء، على معىن: ل تتعّرضوا ما يسخطه، واتبعوا طاعته، وايجتنبوا َّ مئ خئ حئ جئ يي
ذا ل نسخ فيه وحّسنه، بينما يجّود القول بنسخ الّنهي عن القالئد وأفرده عن ابقي معاصيه، وبنّي أّن ه

 .2األحكام، معّلاًل ذلك، أبّن املشرك حالل الدم، وإن تقّلد شجر احلرم
 
ووافق مكي اإلحكام، وعدم الّنسخ، بعد عرضه آلراء العلماء واختالفهم فيها: هل هي منسوخة  -  

ني ابلّنسخ: ما هو املنسوخ منها؟، وذكر أّن أكثر العلماء على القول إبحكامها أم حمكمة؟واختالف القائل
على معىن: عدم استحالل حدوده ومعامله وحرماته، وأّن هذا ل جيوز نسخه، ورّد زعم من قال بنسخها؛ 

  3 املائدةيف معّلاًل أبّن: أكثر العلماء على أّن املائدة نزلت بعد براءة؛ فال جيوز أن ينسخ ما يف براءة ما
 
 حص مس ُّٱ، وقوله تعاىل:َّ حب جب هئ ُّٱوذهب ابن اجلوزي إىل حتمّية نسخ قوله تعاىل:  -  

، أّما ما تقّدم من الّشعائرن واهلدي، والقالئد، وأّم البيت فمنسوخ: إن مح  ل على أّن ذلك َّ مص خص
خه، وقد مال ابتداًء القول بنس يف املشركني، أّما إذا مل يكن يف املشركني وكان يف متعّبداته فهذا ل جيوز

ٱ.4فم حكم، وبقية اآلية حمكم كذلك َّ حسخس جس مخ ُّٱٱإىل ذلك، وقوله:

ٱ

والظاهر ما ذهب إليه البغوي، من نسخ مجيع ما تقّدم يف اآلية الكرمية فيما يتعّلق ابألحكام اخلمسة   
مسة ابلّنهي ية مجعت األحكام اخليف حّق املشركني إىل قوله تعاىل:  رضواانً(؛ لدللة الّسياق؛ إذ أّن اآل

األّول، وعطفت ما بعده عليه؛ إضافة إىل ورود اآلاثر الّصحيحة يف ذلك، وملا ويّجه به الطربيفي عدم 
ايجتماع األمرين، األمر بقتاهلم والّنهي عن ذلك يف الوقت نفسه؛ وهذا عني الّتعارض؛ فتعنّي الّنسخ،  

 أعلم.-تعاىل -وهللا 

                                                           
 . 480-479/ 9، "يجامع البيان يف أتويل القرآن"الطربي، ينظر  1
 .360-735ص ،"الناسخ واملنسوخ" النحاس، ينظر 2
 .259-255ص ،"اإليضاح" مكي، ينظر 3
 .400-2/396 "،نآنواسخ القر "ينظر ابن اجلوزي،  4
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 املطلب الثاين

 
 آية العفو عن أهل الكتاب

 
 حب  هئجب مئ خئ حئ جئ يي  ىي  ٹٱٹٱُّٱ

 جخ مح جح مج حج هتمث  مت خت حت جت هب مب خب

 1َّ مظ حط مض خض حض مصجض خص  حص خسمس حس جس مخ

 
عليهم –ما يجاء يف معىن نقض أهل الكتاب للعهد: أبهّنم كّذبوا الرسل  -رمحه هللا تعاىل–بنّي البغوي    

أويل، ّث ، وحتريفهم بسوء الت-عليه وسلم صلى هللا–، وتبديلهم ما يجاء من وصف الرسول -السالم
ٱٱٱذكر أّن ما تعّلق ابألمر ابلّصفح عنهم، فقال: ٱٱٱ رض أي: أع َّ مصجض خص حصٱٱٱٱٱُّ "قوله تعاىل:ٱٱٱٱ

 . 2"وهذا منسوخ آبية السيف،  َّ مظ حط مض خض حضُّٱض هلم، عنهم ول تتعرّ 
 
عدم : اإلعراض عنهم و معناهو  َّ مصجض خص  حص  ُّٱ :أّن قوله تعاىل -رمحه هللا–ريّجح البغوي   

وذلك ، 3 َّ  حب جب هئ مئ  ٱُّٱ التعّرض هلم منسوخ آبية الّسيف، وهو قوله تعاىل:
بعد تفسريه ما سبق من أمر اليهود بشكل عاّم وليس يف انزلة خمصوصة بعينها، كما ذهب إىل ذلك غريه 

لقول ألحد ومل يسنده،  ز  امل يعو  وقد صّرح بتيجيحه يف ذلكمن أهل العلم يف أهّنا نزلت يف بين الّنضري، 
 كذلك مل يذكر الختالف يف شأن نسخها أو إحكامها.

 
 وقد ريّجح اإلحكام كل  من الطربي، والنحاس، ومكي، وابن اجلوزي، وبيان ذلك كما أييت:  
 

                                                           
 .13، املائدة 1
 .3/32 "،معامل التنزيل"ينظر البغوي،  2
 .5التوبة،  3
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ها وذكر الّنسخ في، َّ مصجض خص  حص  ُّٱ: أّما الطربي فقد ريّجح اإلحكام يف قوله تعاىل -  
تادة: أهّنا منسوخة آبية الّسيف، وخربًا أّن انسخها آية إجياب اجلزية على أهل مسندًا أخبارًا عن ق

 نت مت زت رت يب  ىب نب ٱُّٱ الكتاب، واختاره يف رّد دعوى الّنسخ وهو قوله تعاىل:

  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت

وأيجاب عنه: أبنّه ممكن، واستدرك  1َّ رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك
تنفي معىن الّصفح والعفو عن اليهود، إذا أعطوا اجلزية وهم على الّصغار  اإلمكان: أبّن هذه اآلية ل مع

والّذلّة، ومل ينصبوا حرابً دوهنا، وكانوا على األحكام الالزمة منهم، وبذلك ل تكون اآلية انفية جلميع ما 
 .2سلف، ومثل هذا ليقع فيه الّنسخ إل حّجة جيب الّتسليم هلا

 

هذا ل و ضه للقولني الواردين يف اآلية الكرمية، ونّص على ذلك، فقال: "ووافقه النحاس بعد عر  -  
 3"غار فصفح عنهمة والصّ لّ قتهم الذّ فح عنهم بعد أن حل   ميتنع أن يكون أمر ابلصّ 

 
وال املخصوص، وبنّي ذلك بعد عرضه ألق العامّ   وأّما مكي فقد ريّجح اإلحكام وصّوبه على أهّنا من -  

 على ثالثة أقوال:  الفهم يف انسخهاالعلماء فيها، واخت
 .-رضي هللا عنهما–وعزاه لبن عباس  4َّ  حب جب هئ مئ  ٱُّٱ. قوله تعاىل: 1
 .وعزاه لقتادة، 5َّ ىت نت مت زت رت يب  ىب نب ٱُّٱ. قوله تعاىل: 2

أورده بصيغة الّتضعيف ومل ، 6َّ ميني زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ٱُّٱ. قوله تعاىل: 3
 يعزه ألحد.

على زعم نزول براءة بعد املائدة، وقد صّوب خالفه: وهو أّن  ل معىن الّنسخوذكر أّن هذا كّله حيم  
املائدة نزلت بعد براءة، وعلى هذا تكون اآلية  حمكمة خمّصصة ملا يجاء من أمر يهود إذا كانوا على 

 -يه وسلمصلى هللا عل–خمصوصة نزلت يف قوم من اليهود أرادوا الغدر ابلنيب  الّذّمة فقال: "لكّنها

                                                           
 .29التوبة،  1
 .135-10/134، "يجامع البيان يف أتويل القرآن" الطربي، ينظر 2
 .381ص ،"الناسخ واملنسوخ"النحاس، ينظر  3
 .5التوبة،  4
 .29التوبة،  5
 .58االنفال،  6
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ن ، وعّلل ما ذهب إليه؛ أبّن سياق اآلايت م"ّجاه هللا منهم وأمره ابلعفو عنهم ما داموا على الّذّمةفن
 .1أول العشر حتّدث عن أهل الكتاب وأحواهلم

 
خامتاً رأيه ، فيها وذهب ابن اجلوزي إىل ما ذهب إليه الطربي من اعتبار اإلحكام ورّد دعوى الّنسخ -  

اء ذكر أّن األكثر من العلمالف العلماء يف شأن نسخها، وإحكامها، بيد أنّه ملا أورده من أقوال واخت
 .2اختالفهم يف انسخها على ثالثة أقوال كما وردت عند مكي قد نقلعلى نسخها، و 

 
املخصوص حلكم أهل الّذّمة، إذا أّدوا اجلزية،  والظاهر ما ذهب إليه مكي: يف أّن اآلية من العامّ    

أعلم  -تعاىل–وأحواهلم، وهللا  الكتاب الّصغار؛ لدللة السياق حديثه عّما كان من أهلوحلقتهم الّذلة و 
 مبراده.

  
 
 
 

  

                                                           
 .269، ص"اإليضاح" مكي، ينظر 1
 .408-2/406 ،"نواسخ القرآن" ابن اجلوزي، ينظر 2
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 املبحث الرابع
 

 سورة األعراف
 

 آية األمر ابإلعراض عن اجلاهلني
 

 1َّ مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ٹٱٹٱُّٱ

 

يها، ّث ذكر ورد من أقوال ف املعاين املستفادة من الىيات الكرمية وما -رمحه هللا تعاىل–ذكر البغوي   
رضي هللا -وقال ابن عباس ، ،... َّ مئ زئ ُّٱقوله تعاىل: دعوى الّنسخ يف اآلية الكرمية، فقال: "

 خذ ما عفا لك من األموال وهو الفضل عن العيال، ينوالكليب: يع، والضحاك ديوالسّ  ،-عنهما
  .3دقات املفروضاتابلص نسخت هذه ثّ   ،2َّ لك خك جكحك مق حق ٱُّٱٱٱٱٱوذلك معىن قوله:

رف وقال عطاء: وأمر ابلع، رعأي: ابملعروف، وهو كل ما يعرفه الشّ  َّ ىئ  نئ ُّٱقوله تعاىل:   
 بال إله إل هللا.  :يعين

وقيل: إذا  ،4يفأيب يجهل وأصحابه نسختها آية السّ  :َّ مب زب رب يئ ُّٱقوله تعاىل:   
، 5َّ حس جس مخ جخ مح جح ٱُّٱ: ه، وذلك مثل قولهف  عليك اجلاهل فال تقابله ابلس  

                                                           
 .199األعراف،  1
 .219البقرة،  2
، قال إسالم منصور 5/604(، 50155، 91554، 81554الطربي حنوه يف تفسريه عنهم إال الكليب، رقم: ) أخرج 3

 حكم تلك األسانيد: ضعيف.عن 
"تفسري مقاتل هـ(، 150أبو احلسن مقاتل بن سليمان بن بشري األزدي البلخى )املتوىف: مقاتل، ذكره مقاتل يف تفسريه،  4

(، 199هـ، رقم: ) 1423 ،بريوت، الطبعة: األوىل –احملقق: عبد هللا حممود شحاته، دار إحياء الرتاث بن سليمان"، 
تفسريه، أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )املتوىف:  ، والواحدي يف2/81

( رسالة دكتوراة جبامعة اإلمام حممد بن سعود، مث قامت جلنة 15احملقق: أصل حتقيقه يف )سيط"، التفسري الب  هـ(، "468
مام حممد بن سعود اإلسالمية، الطبعة: األوىل، جامعة اإل -علمية من اجلامعة بسبكه وتنسيقه، عمادة البحث العلمي 

سخه بقتال املشركني وقد ن ن زيد: أبّن ذلك كان قبل أن يؤمر، وذكر ما كان يف معناه الطربي عن اب9/545، هـ 1430
 .6/604(، 15551األمر بقتاهلم، رقم: )

 .63الفرقان،  5
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ل هللا ا قالت: "مل يكن رسو أهنّ  -رضي هللا عنها–عن عائشة  -و روى بسنده–.. ،وذلك سالم املتاركة
ولكن  ،السيئة يف األسواق، ول جيزي ابلسيئة اابً ول سخّ  ،شاً ول متفحّ   ،فاحشاً  -صلى هللا عليه وسلم-

 .1" ويصفح" ،يعفو

 
 زئ ٱُّال العلماء يف اآلية الكرمية، وعرض للقول ابلّنسخ يف قوله تعاىل: أقو  -رمحه هللا-ذكر البغوي  
، وتوّقف عنه يف األوىل معتمدًا إحكامها، َّ مب زب رب يئ ُّٱ، ويف قوله تعاىل: َّ مئ

 ء ذلك على الّنحو اآليت:، ويجا-قيل–وريّجحه يف الثّانية، ابلقول فيه ابتداًء وذكر غريه بصيغة الّتضعيف 
 

 : ذكر القولني فيها إحكاماً، ونسخاً كاآليت:َّ مئ زئ ُّٱىل: أّوًل: قوله تعا
 -ي هللا عنهمارض-.  مبعىن العفو من أخالق الّناس من غري جتّسس، وعزا ذلك لعبد هللا بن الزبري1  

 وجماهد.
 -مارضي هللا عنه-. مبعىن ما زاد عن حايجة العيال، وأنّه نسخ ابلزكاة، وعزا ذلك لبن عّباس2  

 ّضحاك والكليب، واكتفى بذلك، ومل يريّجح.والّسدي وال
 

  َّ مب زب رب يئ ُّٱاثنياً: قوله تعاىل: 
 ذكر القولني نسخاً، وإ حكاماً،  كما أييت: 

 . القول ابلّنسخ: أبهّنا يف أيب يجهل وأصحابه، وقال: أبهّنا نسخت آبية الّسيف، ومل يعز القول ألحد.1
ره بصيغة ذا تسّفه عليك اجلاهل فال تقابله ابلّسف ه، صدّ . القول ابإلحكام، وعدم الّنسخ: مبعىن أنّه إ2

، 2ٱَّ حس جس مخ جخ مح جح ٱُّٱ، وذكر ما يف معناه من قوله تعاىل: -وقيل–الّتضعيف 
 وأعقبه أبثر عن يجعفر الّصادق يؤيّد معناه.

، َّ ىئ  نئ مئ زئ ُّٱمن خالل ماسبق تبنّي ميل البغوي للقول ابإلحكام يف قوله تعاىل:   
قوله يف اعتبار امليسور من أخالق الّناس عند تفسريه ل َّ مئ زئ ُّٱراده لقوله تعاىل: ويؤيّد ذلك إي

على  3َّ مئ زئ ُّٱ، بقوله: "ومثل ذلك قوله:  َّ مك لك خك جكحك مق حق ٱُّٱتعاىل :
                                                           

، 42/256(، 25416، رقم: )-رضي هللا عنهما–ق أخرجه أمحد، مسند النساء، مسند: السيدة عائشة بنت الصدي 1 
، قال 4/369(، 2016، رقم: )-صلى هللا عليه وسلم–والرتمذي، أبواب الرب والصلة، ابب: ما جاء يف خلق النيب 

 .3/317، "معامل التنزيل"الرتمذي: حسن صحيح/ ينظر البغوي، 
 .63الفرقان،  2 
 .1/253، "معامل التنزيل"ينظر البغوي،  3 
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آبية الّسيف   َّ مب زب رب يئ ُّٱٱاعتبار البيان هبا، بينما تبنّي تريجيحه الّنسخ لقوله تعاىل: 
 أعلم. -تعاىل–ة، وهللا دون ما سبقها يف اآلية الكرمي

 
وقد ريّجح اإلحكام كل  من النحاس، ومكي، وابن اجلوزي يف اآلية الكرمية، بينما كان اعتماد اإلحكام   

 عند الطربي خمتلفاً مبا استثىن يف معناه، وبيان ذلك كما أييت:
 
خذ العفو له:" عنه بقو قال الطربي ابإلحكام ابتداًء، وقال ابلّنسخ استثناًء، وبيان ذلك فيما يجاء  -  

"، يف املشركني -صلى هللا عليه وسلم-وقال: أمر بذلك نيب هللا  ،من أخالق الناس، واترك الغلظة عليهم
إىل الّنسخ يف مضمون اآلية فيما يتعلق مال الطربي  َّ مب زب رب يئ ُّٱوعند قوله تعاىل: 

لة احلسنة، ه تويجيه من هللا تعاىل للمعامأبمر اإلعراض عن املشركني امل عادين، وأّول اآلية الكرمية: "أبنّ 
ل من كفر ابهلل ويجه: من يجهل وايجبًا حّقًا عليه، أو -مستثنيًا من ذلك-وحتّمل أذى من اعتدى 

، سّيما وقد ريّجح الطربي الّنسخ آبية الّسيف حلكم اإلعراض عن 1"وحدانيته، وهو للمسلمني حرب
 زن رن  مم ام ىليل مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف ٱُّٱاملشركني عند تفسريه قوله تعاىل:

ال: " نّص على ذلك، فق-رضي هللا عنهما-، ودّلل على ذلك حديث رواه بسنده عن ابن عباس2َّ
نسخ ذلك  ها أمر هللا املؤمنني ابلعفو عن املشركني، فإنّ وحنوه، ممّ  َّ زن رن  مم ام ٱُّٱا قوله: أمّ 

 .3ٱٱٱ"ٱٱٱٱٱَّ  حب جب هئ مئ  ُّٱقوله: 

 
؛ وذلك ابلّنظر إىل معىن العفو: وهو اليسري من كّل شيء، وعليه محل وقد ريّجح الّنحاس اإلحكام -  

 .4العفو يف اآلية الكرمية: وهو األخذ ابلسهل من أخالق الناس، وعدم الغلظة عليهم
 
 إحكامها بقوله: "أن معناها: أعرضونّص على  وكذا مكي وافقه بعد نقله آراء العلماء يف ذلك، -  

 5 ابألمر ابجملالسة، وهذا ل جيوز".خ إّل عن جمالستهم، وهذا ل ينس
 

                                                           

 .13/332، "يجامع البيان يف أتويل القرآن" الطربي، ينظر 1 
 .106نعام، األ 2 
 .12/32 ،"يجامع البيان يف أتويل القرآن"الطربي،  ينظر 3 
 .189ص ،"الناسخ واملنسوخ"النحاس،  ينظر 4 
 .293ص "اإليضاح"،ينظر مكي،  5 
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ووافقهما ابن اجلوزي القول ابإلحكام يف اآلية الكرمية؛ معتربًا أّن ذلك عام  فيمن يجهل، وعدم  -  
 .1مقابلة سفههم مبثله

    

 ىئ  نئ مئ زئ ُّٱوالظاهر ما ذهب إليه البغوي، من إحكام اآلية الكرمية يف قوله تعاىل:   

، فالذي يتيّجح القول بنسخها على املعىن الذي ٱٱَّ مب زب رب يئ ُّٱاىل: ، أّما قوله تعَّ
وّضحه البغوي، وذلك: أنّه يف حّق املشركني؛ ألّن الّنصوص اآلمرة بقتال املشركني بّينة واضحة؛ وهذه 
اآلية أتمر ابإلعراض، ول جيتمع األمران يف وقت واحد، وبذلك حتّقق الّتعارض بني الّنصوص في صار إىل 

 أعلم. -تعاىل–ّنسخ، وهللا ال

 

 

  

                                                           

  .2/443القرآن"،  نواسخينظر ابن اجلوزي، " 1 
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 امساملبحث اخل
 
 فالسورة األن

 
 

 آية التوارث ابهلجرة
 

 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب ٹٱٹٱُّٱ
 يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف ىثيث نث مث زث رث يت
 مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  يلام ىل مل

 1َّ مئ خئ حئ جئ يي نيىي

 

م، ا قومهم ودايرهأي: هجرو   َّ نب مب  زب رب ُّٱقوله تعاىل: ": -رمحه هللا–قال البغوي   
 صلى هللا عليه-رسول هللا  َّ يت ىت نت  مت زت رت يب ىب ُّٱ ،يعين املهايجرين

أي: ونصروهم على أعدائهم وهم   َّ رث ُّٱواملهايجرين معه، أي: أسكنوهم منازهلم،  -وسلم
 قيل: يف العون ،دون أقرابئهم من الكفار  َّ ىثيث نث مث زثُّ، -رضي هللا عنهم-األنصار 

رون يف املرياث وكانوا يتوارثون ابهلجرة، فكان املهايج": -رضي هللا عنهما– اسوقال ابن عب، صرةوالنّ 
 كان حىت ،واألنصار يتوارثون دون ذوي األرحام، وكان من آمن ومل يهايجر ل يرث من قريبه املهايجر

: -عز ويجل-فتح مكة وانقطعت اهلجرة، وتوارثوا ابألرحام حيث ما كانوا، وصار ذلك منسوخا بقوله 
 . 2"َّ حمخم جم هل مل خل حل  جل مك ٱٱُّ

                                                           
 .72األنفال،  1
، قال إسالم 5/788(، 16339رقم: )، -رضي هللا عنهما–عن ابن عباس  يف تفسريه أخرجه الطربي/ 75األنفال،  2

صلى هللا -الثالث اآلايت خواتيم األنفال، فيهن ذكر ما كان واىل رسول هللا منصور: ضعيف، ومبعناه عن جماهد بلفظ: "
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 ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف ُّٱثّ بنّي البغوي ما ذهب إليه من املقصود ابلولية، فقال: "  
أي: استنصركم املؤمنون   َّ من زن رن مم ُّٱ ، َّ  يلام ىل ُّٱيعين املرياث،   َّ مل يك

عهد فال تنصروهم عليهم،  :َّ نيىي مي زي  ري ٰى ين ىن نن ُّٱالذين مل يهايجروا، 
 . َّ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ
    
وبعد تفسريه ما يجاء يف اآليتني الكرميتني، أتى بذكر دعوى الّنسخ يف اآلية األخرية، وهي قوله تعاىل:   
 جف ٱُّٱ قوله:فقال: " ،1َّ  هن من خن حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل  جل مكٱُّٱ
 ٱُّٱمنكم،  موه ،أي: معكم، يريد: أنتم منهمٱ ٱٱَّٱخك حك جك مق حق مف  خف حف

 :ولهق، املرياث إىل ذوي األرحام دّ ر  و   ،جرةوارث ابهلالتّ  سخ  وهذا ن   َّ مل خل حل  جل مك
نها ي  القرآن، يعين: القسمة اليت ب :وقيل: أراد بكتاب هللا ،أي: يف حكم هللا عز ويجل  َّ حمخم جم هل ٱُّٱ
 ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ.ٱٱٱٱ"ٱ   2َّ  هن من خن حن جن مم ٱُّٱ ساء،سورة النّ  يف

 

قوم على تويجيه توعدمه يف اآلية الكرمية،  ،عّلة القول ابلّنسخ، و ومن اجلدير توضيحه: إّن موضع النزاع  
ٱالوارد يف قوله تعاىل:املعىن  املرياث  على افمن محله، في معنى الوالية:  َّ ىثيث نث مث زثُّٱٱٱٱٱٱٱ

  :، وبيان ذلك عند العلماء كما أييت، مل يقل ابلّنسخالعون والّنصرةقال ابلّنسخ، ومن محله على 
 

 

  

                                                           

 هل مل خل حل  جل مك ٱُّٱمث نسخ ذلك آخرها: ، رياثبني مهاجري املسلمني وبني األنصار يف امل -عليه وسلم

، قال إسالم منصور: حسن، وأخرج البخاري عن ابن 5/789(، 16341، رقم: )َّ  هن من خن حن جن مم حمخم جم
 مص خص حص مس خس ُّٱنسخ التوارث ابهلجرة ابلتوارث ابلنسب لكن بقوله تعاىل: -رضي هللا عنهما–عباس 

ملد، ونّص الرواية عن ابن وقد قرأها اب، 33النساء،  َّ معجغ  جع مظ حط مض حضخض  جض
قال: " كان  َّ مظ حط مض خض ُّٱ"، ورثة"قال: ، َّ حص مس خس ُّٱ: "-رضي هللا عنهما–عباس 

بينهم،  -وسلم صلى هللا عليه-ا قدموا املدينة، يرث املهاجر األنصاري دون ذوي رمحه، لألخوة اليت آخى النيب املهاجرون ملّ 
إال النصر، والرفادة، " َّ مظ حط مض ُّٱٱقال:مث =      =سخت "،نَ  َّ حص مس خس ُّٱا نزلت: فلمّ 

  جع مظ حط مض ُّٱ"، كتاب: الكفالة، ابب: قوله تعاىل: والنصيحة، وقد ذهب املرياث، ويوصي له

 .380-3/379 "،معامل التنزيل"/ البغوي، 3/95(، 2292، رقم: )َّ معجغ
 .75األنفال،  1
 .381-3/803 "معامل التنزيل"،ينظر البغوي،  2
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 يب ىب نب مب  زب رب ُّٱ قوله تعاىل:سخ يف النّ ورود  -رمحه هللا-غويبح الريجّ   
 مك لك اك يق ىق يف  ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت
 مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  يلام ىل مل يك ىك
وذلك مبيله إىل معىن الولية ابملرياث، وبيان  ،الكرميةمن السورة  1َّ مئ خئ حئ جئ يي نيىي

 املهايجرين واألنصار؛ وأّن ذلك كان بسبب اهلجرة، فمنذلك: أّن اآلية الكرمية بّينت حال الوراثة بني 
مل يهايجر، ولو كان من أويل القرىب، فال توارث بينهم حىت كان فتح مّكة، ّث نسخ ذلك ابلّنسب، يف 

 حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل  جل مك ٱُّٱ ختام اآلية األخرية من السورة، وهو قوله:
ان ، وأتبع ذلك ببي-ضي هللا عنهمار –واستدّل على ذلك أبثر عن ابن عباس ، 2َّ  هن من خن

 املقصود بكتاب هللا: أي القرآن: ببيان قسمة ذلك يف املواريث، الذي يجاء بياهنا يف سورة النساء. 
 
 يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب ُّٱ: فقوله تعاىل  
 مم  يلام ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف ىثيث نث مث زث رث
  3َّ مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن
ي انسخ منسوخ، وظهر هذا عند بيانه أحوال املرياث: أبّن الّتوارث كان بداية اإلسالم ابحملالفة، عند البغو 

: ثّ ن سخ ذلك ابهلجرة، ثّ ن سخت اهلجرة ابلّنسب، وقد ب نّي البغوي ذلك مفّصالً عند تفسريه قول ه تعاىل
 .4"َّ زنمن رن مم ام ىليل مل  يك ىك ٱُّٱ
 

ة، النحاس، ومكي، وابن اجلوزي يف املعاين اليت محلتها اآلية الكرميوقد تباينت آراء كلٍّ من الطربي، و   
 وما كان على إثرها من محل دعوى الّنسخ وعدمه، وبيان ذلك كما أييت:

 
ريّجح الطربي اإلحكام؛ ذاهباً ملعىن الولية عنده: ابملعونة والّنصرة، وليس املرياث، وقد ذكر ورود  -  

ل بذلك، لّتوارث بسبب اهلجرة بصيغة الّتمريض، وذكر آاثراً بسنده ملن قاالّنسخ فيها على اعتبار معىن ا
ورّد القول ابلّنسخ عقب ذلك عند سياقه معىن اآليتني اللتني بعدها، واستظهر على تريجيحه مبا ويّجه به 

                                                           
 .72األنفال،  1
 .75األنفال،  2
 .72األنفال،  3
 .2/172"معامل التنزيل"، / ينظر البغوي، 11النساء، 4 
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قوله: " بمعىن الولية أهّنا يف املعونة، والّنصرة، واستبعد معىن التوارث، ونّص على ذلك هناية تويجيه رّده 
 .1"ويف صحة ذلك كذلك، الدليل الواضح على أن ل انسخ يف هذه اآلايت لشيء، ول منسوخ

 
نّي ، بَّ مل خل حل  جل مك ٱُّٱ أّما النحاس فقد ريّجح أّن اآلية منسوخة بقوله تعاىل: -  

 ،لهاقب هذه اآلية انسخة لليت م العلماء على أنّ فتكلّ ،ذلك، ومل يذكر غريه، ونّص على ذلك، فقال: "
 .  2وأورد آاثراً بسنده يف معىن ذلك"، سخ ذلكفن   ،واملؤاخاة ،التوارث كان ابهلجرة وأنّ 
 
وكذا مكي أيّده من أّن اآلية منسوخة فيما محلته من حكم التوارث بسبب اهلجرة واملؤاخاة؛  -  

 حل  جل مك ٱُّٱلنقضاء اهلجرة، وأّن انسخها اآلية اليت تلتها يف األنفال، وهي قوله تعاىل: 
 .3؛ وعلى ضوء ذلك استحسن القول: أبنّه قرآن  نسخ قرآانً َّ مل خل

 
وقد ذكر ابن اجلوزي يف نواسخه أّن املفسرين قالوا بذلك: أي أّن اآلية كانت فيمن يتوارث بسبب  -  

وأورد بسنده آاثرًا تدّل على ذلك، ّث ذكر قول ، َّ .... جل مك ٱُّٱ اهلجرًة ّث نسخ ذلك آبية:
الولية مبعىن: املعونة والّنصرة، وأنّه ل نسخ يف اآلية، ومل يريّجح، ومبثل ما ذكر يف نواسخه  من قال: أنّ 

 .... جل مك ُّٱٱأتى يف تفسريه "زاد املسري" عند هذا املوضع، بينما يف موضع تفسريه لقوله تعاىل: 

 .4لّنسخ، يف آخر األنفال، وعند موضع اآلية السادسة من األحزاب اختار، وأفرد القول ابَّ
  

  زب رب ٱُّوالظاهر ما ذهب إليه مجهور املفسرين من أّن حكم التوارث ابهلجرة يف قوله تعاىل:   
؛ لتضافر اآلاثر الّصحيحة على َّ .... جل مك ٱُّٱمنسوخ بقوله تعاىل:  َّ ...نب مب

م اذلك، أّما صّحة وقوع الّنسخ، فبيانه فيما استقّر من أحكام يف املرياث؛ فقد ثبتت وفّصلت أحك
أوىل  -تعاىل–الّتوارث ابلّنسب، دون التوارث ابهلجرة واملؤاخاة، وهذا عني الّنسخ كما هو معلوم، وهللا 

 وأعلم.
            

 
                                                           

 .90-14/77 "يجامع البيان يف أتويل القرآن"،ينظر الطربي،  1
 .474ص "الناسخ واملنسوخ"،ينظر النحاس،  2

 .305-304ص "اإليضاح"،ينظر مكي،  3
 .449-3/448،  2/229 اد املسري"،"ز ، 457-2/456، "نواسخ القرآن" ابن اجلوزي، ينظر 4
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 الفصل الرابع

 
ا إىل مال فيه ورمّبا اآلايت اليت ذكر البغوي فيها دعوى الّنسخ ومل يريّجح،

 ، وعدم الّنسخ.اإلحكام
 

عوى الّنسخ ومل د -رمحه هللا تعاىل–البغوي فيها ت اليت ذكر هذا الفصل لبيان اآلاي يف  
لى يف هذا الفصل؛ ليسهل ع حمصورةيريّجح، ورمّبا مال فيها إىل اإلحكام، وعدم الّنسخ، 

رز يف بعض من بآراء مع  رأي اإلمام مقارانً  ،يف تلك املواضعالناظر الوصول إىل رأي اإلمام 
 وفيه سبعة مباحث: - مريّجحاً بينها ما أمكن – هذا الفنّ 

 
 املبحث األول: سورة  البقرة.

 املبحث الثاين: سورة آل عمران.
 املبحث الثالث: سورة النساء.
 املبحث الرابع: سورة  املائدة.

 املبحث اخلامس: سورة األنعام.
 املبحث السادس: سورة األنفال.

 املبحث السابع: سورة التوبة.
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 املبحث األول

 
 سورة  البقرة

 
 وفيه تسعة مطالب:

 (184  ابتداء صوم رمضان آيةاملطلب األول: 
 (191آية قتال من قاتل من املشركني عند املسجد احلرام  املطلب الثاين: 

 (215اإلنفاق يف ويجوه اخلري   احلث على املطلب الثالث: آية
 (216القتال   ويجوباملطلب الرابع: آية 

 (219األموال  املطلب اخلامس: آية التصدق ابلعفو من 
 (221املطلب السادس: آية النهي عن نكاح املشركات  
 (256املطلب السابع: آية النهي عن اإلكراه يف الدين  

 (283-282املطلب الثامن: آيتا  الد ين، واإلشهاد عليه، والر هن(  
 (284املطلب التاسع: آية احملاسبة  
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 املطلب األول
 

 ابتداء صوم رمضانآية 
 

 1َّىل...  ِّّٰرئزئمئنئىئيئربزبمبنبىبيبُّٱٹٱٹٱ

 
األقوال، واألحكام يف آايت الّصيام، ذاكرًا دعوى الّنسخ فيها، وقد   -رمحه هللا تعاىل–ذكر البغوي   

كان له نظر يف ذلك: فمنها ما ريّجح أنّه انسخ، ومنها ما ريّجح أنّه منسوخ، ومنها ما توّقف فيه ومل 
 ، ومن هذا األخري املوضعان اآلتيان: يريّجح، أو مال إىل اإلحكام فيه، وعدم الّنسخ

 
 .َّٱِّّٰرئُّقوله تعاىل: أوًل: 

، وصوم 2باً شهر وايج م من كلّ يل: كان يف ابتداء اإلسالم صوم ثالثة أايّ "ق: -رمحه هللا–قال البغوي   
، انسخ بصوم رمضن   ، ثّ بيع إىل شهر رمضان سبعة عشر شهراً فصاموا كذلك من الرّ  ،3يوم عاشوراء
ويقال: نزل صوم ، 4ومسخ بعد اهلجرة أمر القبلة والصّ ل ما ن  : أوّ -رضي هللا عنهما–اسبّ قال ابن ع

شهر رمضان قبل بدر بشهر وأايم، قال حممد بن إسحاق كانت غزوة بدر يوم اجلمعة لسبع عشر ليلة 
عائشة أم  -وروى بسنده عن -، 5من اهلجرة خلت من شهر رمضان على رأس مثانية عشر شهراً 

                                                           
 .184-183، البقرة 1
(، 2727قتادة رقم: )عن  ، و-رضي هللا عنهما–ابن عباس عن  و، ذكر الطربي هذا القول عن عطاءهذا قول:  2
(2728( ،)2730 ،)3/414-415. 
، 3/414(، 2729رقم: ): صوم ثالثة أايم من كل شهر وصوم عاشوراء، ذكره الطربي عن معاذ بن جبل، هذا قول آخر 3

 .1/275وذكره ابن اجلوزي عن عبد هللا بن مسعود، 
 ، قال2/294(، 3060، رقم: )"بدون لفظ الصوم"أخرجه احلاكم يف املستدرك، كتاب التفسري، ابب: سورة البقرة،  4

 الشيخني، ووافقه الذهيب.: صحيح على شرط احلاكم
يوم اجلمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان"، ابن هشام،عبد  جاء لفظه عند حممد بن اسحق: "فكانت وقعة بدر5

 حتقيق: "السرية النبوية لبن هشام"،هـ(، 213امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، أبو حممد، مجال الدين )املتوىف: 
 وأوالده مبصر، الطبعة: يبوعبد احلفيظ الشليب، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلل ،وإبراهيم األبياري ،مصطفى السقا

، "رةيف السنة الثانية من اهلج"وهو:  ،، وورد حنوه يف شرح مسلم للنووي بلفظ آخر1/626م،  1955 -هـ 1375الثانية، 
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وكان رسول صلى  ،ةتصومه قريش يف اجلاهليّ  ا قالت: "كان يوم عاشوراء يوماً أهنّ  رضي هللا عنها، املؤمنني
اس وأمر النّ  ،ا قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة صامهفلمّ  هللا عليه وسلم يصومه يف اجلاهلّية،

، 1كه"صامه، ومن شاء تر  وترك يوم عاشوراء، فمن شاء ،ا فرض رمضان كان هو الفريضةبصيامه، فلمّ 
 . 2"وهي غري منسوخة ،شهر رمضان: َّّٰرئ ُِّّٱ: وقيل املراد من قوله

القول ابإلحكام يف اآلية الكرمية، وعدم الّنسخ وأّن املقصود ابألايم  -رمحه هللا-ريّجح البغوي  
 املعدودات: أايم شهر رمضان، وقد ظهر رأيه من خالل قوله يف موضعني:

 وال يف املعىن املقصود ابألايم املعدودات، يجاء تصرحيه أبّن اآلية غري منسوخة .. هناية نقله األق1
، ابتدأ قوله ببيان معىن تلك األايم أبهّنا شهر 3 َّ ام  يل  ُّٱ. عند تفسريه قوله تعاىل: 2

  يل ٱُّ هللا تعاىل أايم الصيام فقال: بنّي  ثّ "رمضان، دون التعريض أليٍّ من اآلراء األخرى، فقال: 
 .4" َّ ام

 الكرمية على النحو اآليت: عرضه ملا يجاء من أقوال يف اآليةوقد يجاء   

أّوًل: القول ابلّنسخ: وذلك أبنّه كان يف ابتداء اإلسالم ويجوب صيام ثالثة أاّيم وصيام يوم عاشوراء، ثّ 
ذلك،  يف خرباً صحيحاً  -رضي هللا عنها–ن سخ ذلك بصوم شهر رمضان، وساق عن أّم املؤمنني عائشة 

إل أنّه ذكر هذا القول بصيغة الّتضعيف بداية كالمه، مع اإلشارة: إىل أّن اخلرب الذي ساقه مل أيت به 
ويجوب صيام ثالثة أاّيم، وإّنا ويجوب صيام يوم عاشوراء فقط، وصار صيام يوم عاشوراء تطّوعًا ملن 

 شاء.
سوخة،  صيام شهر رمضان، وذكر أّن اآلية غري مناثنياً: القول ابإلحكام: أبّن املقصود ابألاّيم املعدودات: 

 ومل يعزه ألحد. ،كذلك أورده بصيغة الّتمريض
    

                                                           

: "يوم بدر، وكان يف مجعة وافق السابع عشر وعند ابن كثري، 12/84، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج"" النووي،
 .2/111 "تفسري القرآن العظيم"،ابن كثري، تني من اهلجرة"، من رمضان، من سنة اثن

-رضي هللا عنهما–عن ابن عمر و ، 3/44(، 2002البخاري، كتاب: الصوم، ابب صيام يوم عاشوراء، رقم:) أخرجه 1
عاشوراء، وأمر بصيامه فلّما فرض رمضان ترك"،: كتاب الصوم، ابب وجوب  -صلى هللا عليه وسلم-قال: "صام النيب 

 .3/24(، 1892صوم رمضان رقم: )
"نواسخ جلوزي، ، واختاره، ينظر ابن اوقد أشار إليه السدي والزجاج، والقاضي أبو يعلىى ابن أيب ليلذكره ابن اجلوزي عن  2

 .1/196 "معامل التنزيل"،/ ينظر البغوي، 237-1/236 القرآن"،
 .185البقرة،  3
 .1/198 "معامل التنزيل"، البغوي، 4
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 املقصود يف -على تباين بينهم-وقد ريّجح اإلحكام كل  من الطربي، والنحاس، ومكي، وابن اجلوزي   
 ان ذلك كما أييت:بيابآلية الكرمية وصفته، بعد نقلهم ألقوال العلماء واختالفهم يف اآلية الكرمية، و 

 
لى : شهر رمضان كّله، وأنّه كتب علينا كما كتب عَِّّّٰرئُّبنّي الطربي املقصود بقوله:  -  

وم، وإّنا ، ومل خيت من الّتشبيه صفة الصّ -وليس الّنصارى فحسب  –الذين من قبلنا من أهل الكتاب 
ه احلّجة يدّل خ؛ انفياً ويجود خرب تقوم بالّصوم نفسه؛ معّلالً ذلك بدللة الّسياق عليه، ورّد دعوى الّنس

على ويجوب صوم قبله ف رض ثّ ن سخ بصيام شهر رمضان، ونّص على املعىن املراد ابآلية الكرمية: "أبّن 
الّصيام الذي أويجبه هو: صيام شهر رمضان دون غريه من األوقات: إبابنته عن األاّيم اليت أخرب أنّه  

تب ك، وأتويل اآلية عنده:  َّيلامممرنزنمنٱُّكتب علينا صومها بقوله تعاىل: 
دات هي شهر معدو  ماً قون، أايّ كم تتّ يام كما كتب على الذين من قبلكم لعلّ عليكم أيها املؤمنون الصّ 

 . 1"كتب عليكم شهر رمضان  ،َّحيخيميُّٱأن يكون معناه: ويجائز أيضاً  ،رمضان
 
هم و  ،على من قبلنا كتب صوم شهر رمضان  -تعاىل-هللا واختار النحاس قول من قال: أّن  -  
، وعّلل تريجيحه بورود اخلرب يف ذلك، ورّد قول من قال: كان صيام ثالثة أايم من كّل شهر ثّ صارىالنّ 

ن سخ ذلك؛ أبّن ذلك غري معروف، وعزاه لعطاء، خمتلفًا عن قول من قال: بويجوب عاشوراء، واستبعد 
 .2األخري كذلك معّلاًل استبعاده؛ بورود خرب يف فضل صيامه

 
كاف يف قوله: ومستظهرًا مبا حيمله إعراب ال ، مبن قبلنا،ووافقه مكي ابملقصود ابلتشبيه ابلصيام -  
 . 3، وأّن هذا يبنّي معىن: أنّه فرض علينا كما فرض على من كان قبلنا من الّنصارىَّىيييُّٱ
 
: قوله نّ ة: أبوأّما ابن اجلوزي فبعد رّده دعوى الّنسخ فيها؛ استدّل بسياق اآلية الكرمي -   
خمتارًا  ،فسري للصيام والبيان لهفهو كالتّ  ؛َّحيخيميُّٱٱٱٱ:عقيب قوله يجاءٱٱٱٱٱٱٱٱَّيلامُّٱ

ما ذهب إليه الّنحاس أبّن املقصود مبن قبلنا: وهم الّنصارى، وصّححه؛ لدللة نسق اآلية: ببياهنا عدد 
ٱ.4األاّيم املعدودات، ووقتها واألمر بصومها"

                                                           
 .3/417 ،"يجامع البيان يف أتويل القرآن "ي، الطرب  1
 .92ص ،"الناسخ واملنسوخ" النحاس، ينظر 2
 .148ص، "اإليضاح"مكي، ينظر  3
 237-1/230 "نواسخ القرآن"،ينظر ابن اجلوزي،  4
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أنّه أايم  ،َّّٰرئ ُِّّٱه األئّمة سالفي الذكر، من أنّ املراد بقوله تعاىل: والظاهر ما ذهب إلي  

 أعلم. -تعاىل–شهر رمضان؛ ملا ويّجه وعّلل به كل منهم، وهللا 
 

ٱَّيقاكلكمكُّاثنياً: قوله تعاىل: 

 
ل: هذا يف وقي ،وم خري له من الفديةمعناه الصّ  :قال ،سخذهب إىل النّ : "-رمحه هللا–قال البغوي   

 .1"ويفدي ،فهو خري له من أن يفطر ،عليه وم وإن شقّ ف الصّ لكبري لو تكلّ يخ االشّ 
 
دعوى الّنسخ أحد قولني يف اآلية الكرمية ومل يريّجح، ويجاء قوله على الّنحو  -رمحه هللا-ذكر البغوي  

 اآليت:
 األول: القول ابلّنسخ: على معىن أّن الّصوم خري له من الفدية، ومل يعزه ألحد. 

اإلحكام: وذكره بصيغة الّتضعيف، وهو ما كان يف حّق الشيخ الكبري، لو تكّلف الصوم خري والثاين: 
 له من الفطر مع الفدية، ومل يعزه ألحد.

 
مل يذكر الطربي دعوى الّنسخ، وإّنا أيّد أن يكون املعىن على اإلحكام، وأنّه يف شأن رمضان، وبنّي  -  

من أن تفطروه :َّلكمكُّ هر رمضان،ما كتب عليكم من ش :َّيقاكُّقوله:املقصود ب
 .2، وساق رواايت تدّل على هذا املعىن، واكتفى بذلك، ومل يعّقبوتفتدوا

 
وكذا النحاس، ومّكي، وابن اجلوزي، مل يتعّرضوا لذكر دعوى الّنسخ يف هذا الّشطر من اآلية  -  

 الكرمية.
   
  -تعاىل–ل هذا ل يدخله الّنسخ، وهللا والظاهر اإلحكام؛ لدللة الّسياق و جميئها بصيغة اخلرب، ومث  
 
 

                                                           
 .1/197، "معامل التنزيل"البغوي،  1
 .444-3/443 ،"يجامع البيان يف أتويل القرآن" الطربي، ينظر 2
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 املطلب الثاين
 

 عند املسجد احلرام آية قتال من قاتل من املشركني
 

خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنمنىنٹٱٹٱُّٱ

 1َّينجهمهىهيهجيحيخيميىيييٰذٰرٰىٌّ

 
قافة احلذق والبصر وأصل الثّ ، هبذه اآلية 2سخت اآلية األوىلقيل ن  : "-رمحه هللا–قال البغوي   

 :َّمميلجمحمخمُّٱ، نتم من قتلهمهم حيث بصرمت مقاتلتهم ومتكّ واقتلو  :ابألمور، ومعناه
، ة، فقال: أخريجوهم من دايرهم كما أخريجوكم من دايركمم أخريجوا املسلمني من مكّ وذلك أهنّ 

وأعظم من قتلكم إايهم يف احلرم  أشدّ  -ويجل عزّ -هم ابهلل يعين شرك   :َّحنخن جن يم ىمُّٱ
: قرأ محزة والكسائي: َّمهىهيهجيحيخيميىييي جه منىنينُّ، واإلحرام

وا ول تقتل :من القتل على معىن بغري ألف فيهنّ  َّجيحيخيمي خنمنىنينجهمهىهيهُّٱ
وكان هذا  ،وإنا قتلوا بعضهم، وقرأ الباقون ابأللف من القتال ،بعضهم، تقول العرب: قتلنا بين فالن

 مئٱُّٱقوله تعاىل: ب صار منسوخاً  بدايتهم ابلقتال يف البلد احلرام، ثّ  كان ل حيلّ ،يف ابتداء اإلسالم

 أي :َّخلملىلُّٱ:قوله :5وقال مقاتل بن حيان ،4هذا قول قتادة 3َّىئيئربنئ
 منىنينجهُّٱواحلرم، صارت هذه اآلية منسوخة بقوله تعاىل:  حيث أدركتموهم يف احللّ 

                                                           
 .191، البقرة 1
 .190البقرة،  َّ مل خل حل جل مك لك حكخك جك  مق حق مف خف حف جف ٱُّٱٱٱٱقوله تعاىل: 2
  .193البقرة،  3
، قال إسالم منصور: 110ص ،"الناسخ واملنسوخ"يف  ، والنحاس2/177، (3098)أخرجه الطربي يف تفسريه، رقم:  4

 حسن.
ه أمحد بن حنبل والشافعي، ، أثىن عليبزائني منقوطتني مقاتل بن حيان النبطي بفتح النون واملوحدة أبو بسطام امللخي اخلزاز 5

  ه، وإمنادي يف زعمه أن وكيعا كذبصدوق فاضل أخطأ األز ، وقال النسائي: ليس به أبس، وقد وثقه ابن معني، وأبو داود
-8/353 "اجلرح والتعديل"،أبرض اهلند، ينظر ابن أيب حامت،  هـ150ذب الذي بعده، وهو من السادسة مات قبل ك

 .544ص " تقريب التهذيب"،، وابن حجر،3/983"، اتريخ اإلسالم، والذهيب، "354
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ة ومجاعة: هذه اآلي وقال جماهد، فهي انسخة منسوخة ،يف يف براءةث نسختها آية السّ  ،َّمه
 .1"حمكمة ول جيوز البتداء ابلقتال يف احلرم

 
 دعوى الّنسخ يف موضعني من اآلية الكرمية ومل يريّجح، ومها: -رمحه هللا–ذكر البغوي   

 أبنّه انسخ.، َّخلملىلُّٱأوًل: قوله تعاىل: 
 ، أبنّه منسوخ.َّمنىنينجهمهىهيهجيحيُّٱاثنياً: قوله تعاىل: 

 مفجفحفخفُّٱٱأّما األول: فقد ذكر أّن اآلية انسخة لآلية اليت سبقتها، وهي قوله تعاىل:  

، ومل يعز القول ألحد من -قيل–، وعرّب عن ذلك بصيغة الّتمريضَّمقجكحكخك حق
 العلماء.

وأّما الثاين: وهي مسألة القتال عند املسجد احلرام، هل يقاتل املشركون ابتداء، أم يقاتلوا إذا بدأوا   
 املسلمني ابلقتال؟.

ًا لختالف فرق احلكم تبعفقد ذكر اختالف القراءة الواردة فيها وويّجه املعىن فيها، لكن دون بيان   
القراءة كما ويّجه ذلك الطربي؛ ألّن محل القول ابلّنسخ يعتمد على القراءة ابأللف؛ ففي معناها ابتداء 
املقاتلة من املشركني، وهو ما اّدعي فيه الّنسخ، ثّ نقل اختالف العلماء: هل هي منسوخة أم حمكمة؟، 

 يف انسخها، وذلك على الّنحو اآليت:وذكر اختالف الذين قالوا بنسخها، واختلفوا 
 ، وعزا القول لقتادة.َّمئنئىئيئربُّٱٱ. قول تعاىل: 1
 القول ملقاتل بن حيان: وقد ، وعزاَّمئهئجبحبُّٱ. آية الّسيف، وهي قوله تعاىل: 2

، ثّ َّخلملىلُّٱانسخاً لقوله تعاىل:          َّمنىنينجهمهُّٱعّد مقاتل قوله تعاىل: 
 اتل أصبحت اآلية انسخة منسوخة.آبية الّسيف، فعلى قول مق َّمنىنُّٱن سخت 

 ثّ ذكر قول من قال إبحكامها وهو:  
 قول جماهد ومجاعة: أهّنا حمكمة، ول جيوز ابتداء القتال يف احلرم.    

ة بنقل أقوال أهل العلم يف موضعي ما ادعي فيه الّنسخ من اآلي -رمحه هللا تعاىل–واكتفى البغوي  
 الكرمية، دون تريجيح.

                                                           
، قال إسالم 109ص ،"الناسخ واملنسوخ" كتابه  النحاس يف، و 2/178(، 3101الطربي يف تفسريه، رقم: ) أخرجه 1

 .1/214 " ،معامل التنزيلمنصور: ضعيف/ البغوي، "
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ل  من الطربي، والنحاس، ومكي أّن املوضع الثاين من اآلية الكرمية، وهو ما خيّص مسألة وقد ريّجح ك  
القتال عند املسجد احلرام منسوخ، آبايت القتال ، أّما ابن اجلوزي فقد ريّجح اإلحكام، وبيان ذلك 

 عندهم كما أييت:
 
املشركني،  آلايت اليت أتمر بقتالريّجح الطربي أّن اآلية الكرمية منسوخة آبية الّسيف، وحنوها من ا -  

بعد إيراده اختالف العلماء فيها، وويّجه ذلك الختالف على ضوء اختالف القراءة الواردة فيها، وقد 
ول على قراءة:   ابأللف َّمنىنينجهمهىهيهجيحيخيميىيييُّٱاختار وريّجح قراءة: 

تلوكم فيه فإن ق تلوكم فاقتلوهم تلوهم عند املسجد احلرام  حىت ي  ق  أللف؛ وتبعًا هلذا التويجيه ا ( حذفت  ق 
اب، قراءة  من و وأوىل هاتني القراءتني ابلصّ يف القراءة: اعترب اآلية منسوخة، ونّص على ذلك بقوله: "

صلى -هللا تعاىل ذكره مل أيمر نبي ه  ألنّ  ؛َّجيحيخيميىييي يه منىنينجهمهىهُّٱقرأ:
 تلوا منهم قتيالً م حىت ي قابلستسالم هل -إذا قاتلهم املشركون  -وأصحابه يف حاٍل  -هللا عليه وسلم

 ،ا اختانالقراءة ابإلذن بقتلهم بعد أن ي قتلوا منهم، أوىل من القراءة مب فتكونبعد ما أذن ل ه  وهلم بقتاهلم، 
من املشركني  إذا كان ابتداء القتال ،ه قد كان تعاىل ذكره أذ ن هلم بقتاهلموإذا كان ذلك كذلك، فمعلوم  أنّ 

 آليةوقد نسخ هللا تعاىل ذكره هذه ا، وبعد أن يقتلوا منهم قتيالً  ،قتيالً ق بل أن يقتلوا منهم 
وحنو ذلك من  ،2َّمئهئجبحبُّٱوقوله:  ،1َّمئنئىئيئربٱُّٱبقوله:
 .3"اآلايت

 
وقد ذكر الّنحاس أّن هذه اآلية من أصعب ما يجاء يف الّناسخ واملنسوخ، وذكر اختالف العلماء  -  

أّن انسخها قرآن، والسّنة ابألمر بقتال املشركني يف احلرم وغريه، و فيها، وعّلل تويجيه الّنسخ مبا ورد يف ال
آية الّسيف؛ ذلك أبّن براءة نزلت بعد البقرة بسنني، واحتّج مبا ورد من أخبار يف الّسّنة من يجواز قتل 

ل و بعض املشركني ولو كان متعّلقًا أبستار الكعبة، وكذا استدّل مبا ويّجه به الطربي يف استبعاد قراءة:  
 .  4تقتلوهم(، وذكر أّن هذه القراءة ب  يّ نة  الب عد

 

                                                           
 .193البقرة،  1
 .5التوبة،  2
 .568/ 3 "يجامع البيان يف أتويل القرآن"،ي، ينظر الطرب  3
 .111-109ص"الناسخ واملنسوخ"، ينظر النحاس،  4
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ذكر أّن ذلك قول أكثر العلماء، وعّلل ذلك بقوله: "ألّن ، اختالف العلماء فيهامكي  بعد ذكرو  -  
 .1قتال املشركني فرض لزم يف كّل موضع، وسورة براءة نزلت بعد البقرة مب ّدة طويلة"

 
 اإلحكام؛ ورّد زعم من قال بنسخها لويجوه هي: أّما ابن اجلوزي فقد ريّجح -  

 أولها: أّن القرآن ل ي نسخ ابلّسنة.
واثنيها: أّن ما صّح من األخبار عن إابحة القتال يف احلرم إّنا كان لساعة، ثّ عادت حرمة القتال فيها؛ 

 ويعترب هذا من قبيل الّتخصيص، وليس هذا يف معىن الّنسخ.
 اآلايت الكرمية؛ وذلك يدّل على بطالن دعوى الّنسخ فيمن اعترب الّناسخ من اثلثها: إمكان اجلمع بني

 ،عمل هبماال وصحّ  ،ومنسوخاً  ،عوه انسخاً وقد أمكن اجلمع بني ما ادّ القرآن، ونّص على ذلك بقوله: "
 ،يف غري احلرم: َّمئنئىئيئربُّٱٱوقوله:  ،َّمئهئجبحبُّٱفيكون قوله: 

ٱٱٱٱٱَّخلملىلٱُّوكذلك قوله:  ،َّمنىنينجهمهىهيهجيحيُّٱبدليل قوله:  أي:ٱٱٱ
ج إىل ولويجاز قتلهم يف احلرم مل حيت، َّيلجمحمخمممُّٱ:ذلك ب  بدليل قوله عق   ،يف غري احلرم

 .2"وانتفى النسخ عنها ،ا أوضحنا إحكام اآليةذكر اإلخراج، فقد ابن ممّ 

 
 والظاهر ما ذهب إليه، كل من: الطربي، والنحاس، ومكي، من أّن اآلية منسوخة؛ ملا ورد من أدلّة يف  

ذلك، وعلى ضوء ما ويّجه الطربي من القراءة تكون مقاتلة، وعلى ذلك فاآلية منسوخة، فيقاتل املشركون 
 أعلم. -تعاىل–قاتلوا أم مل يقاتلوا وهللا 

وجيدر ابلذكر أّن املسألة قدمية حديثة، فقد يجاء يف املوسوعة الكويتية، أنّه ل خالف بني أهل العلم   
مقاتاًل وبدأ القتال فيه أن ي قات ل، أّما إذا جلأ الكفار، أو الب غاة إىل املسجد فيمن دخل املسجد احلرام 

 .3احلرام، ومل يبدأوا القتال، فأهل العلم على خالف يف قتاهلم
 
 
 

                                                           
 .158-157ص، "اإليضاح" ينظر مكي، 1
 .254-1/251 "،نآنواسخ القر " ابن اجلوزي، ينظر 2
ه  1404من بعة: )الط، الكويت –صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية "، املوسوعة الفقهية الكويتية" ،ينظر 3
 .190-17/189، الكويت –: الطبعة الثانية، دارالسالسل 23 - 1األجزاء ، هـ( 1427 -
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 املطلب الثالث
 

 اإلنفاق يف ويجوه اخلرياحلث على آية 
 

جكحكخكلكمكجلحلخلملهلجمحمٹٱٹٱُّٱ
 1 َّخمممجنحنخنمنهنجهمهٰهجيحيخي

 

، -هرضي هللا عن-نزلت يف عمرو بن اجلموح: َّجكحكخكلكٱُّ: "-رمحه هللا–قال البغوي   
: ىلوعلى من ننفق؟ فأنزل هللا تعا ،قمباذا نتصدّ  ،فقال: اي رسول هللا ،ذا مال كبرياً   وكان شيخاً 

، من مال :أي  َّمكجلحلخلملُّٱ...، 2َّجكحكخكلكُّٱ
 ،جيازيكم بهٱٱٱٱٱٱ َّممجنحنخنمنهنجهمهٰهجيحيخي  هلجمحمخمُّٱ

 .3"كاةسخت ابلزّ فن   ،كاةفسري: كان هذا قبل فرض الزّ قال أهل التّ 
   
دعوى الّنسخ يف اآلية الكرمية، ومل يعّقب، ولعله مال إىل اإلحكام فيها،  -رمحه هللا–ذكر البغوي   

وعدم الّنسخ، أبهّنا على الّندب، وعزا القول ابلفرض ألهل الّتفسري، أبنّه كان قبل فرض الزكاة، ثّ ن سخ 
لفرض ال على معىن: التصّدق يف ويجوه اخلري، ومل ي شر إىل اتفسريها معىن اإلحكام فيها وهو: إنفاق امل

فيها، ويعضد ميله إىل اإلحكام، ما نقل من سبب الّنزول فيها؛ ألّن ذلك الّسبب ل حيمل حكم الفرض، 
دللًة على رأيه، أنّه ذكر معىن سبب الّنزول، الذي ذكره هنا، وهو: أّن ذلك أو الويجوب، ويضاف إىل 

، وذلك يف َّمكخكلكُّٱحّثهم على الّصدقة، فقالوا: ماذا ننفق؟ فقال:  -عليه وسلم صلى هللا–النيب 
فبذلك عدل حكم هذه اآلية حكم تلك اآلية ٱٱ؛ ٱ4َّحقمقجكحكخكلكمكُّموضع قوله تعاىل: 

 أعلم.  -تعاىل–عنده، وهو اإلحكام على معىن الّندب، وهللا 
 

                                                           
 . 215 البقرة، 1
 ، قال زغلول: إسناده ضعيف.1/69، (128) رقم: ،"أسباب النزول"أخرجه الواحدي يف  2
 .1/245 "،معامل التنزيل"البغوي، ينظر  3
 .219البقرة،  4
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و ي يف احتمال اآلية دعوى الّنسخ، أوقد تباينت آراء كل من الطربي، والنحاس، ومكي، وابن اجلوز   
 اإلحكام، وذلك كما أييت:

 
ذكر الطربي دعوى الّنسخ يف اآلية الكرمية، وعزا ذلك القول للّسّدي، إّل أنّه استبعده؛ لحتمال  -  

 .1اآلية معان أخرى، وأنّه ل دليل على الّنسخ فيها، ولكّنه ذكر احتمال وقوعه، ومل يريّجح
 
 نظريها الكرمية؛ ولعّلهم اكتفوا مبا يجاء يف سخ يف اآليةلدعوى النّ  اضلم يتعرّ فومكي  ،النحاسأّما  -  

 أعلم. -تعاىل–، وهللا 3، ومل جيدوا الّداعي لتكراره هنا2َّحقمقجكحكخكلكمكُّيف قوله تعاىل: 
 
خ سوأّما ابن اجلوزي، فقد ريّجح اإلحكام بعد نقله اختالف العلماء يف اآلية، ورّد على من زعم الن  -  

يجوه ه ويجب عليهم أن ينفقوا فسألوا عن و عى أنّ من قال بنسخها ادّ يف اآلية الكرمية، وقد يجاء قوله: "
ع فحكمها وّ ة يف الفرض والتطاآلية عامّ  حقيق أنّ وهذا حيتاج إىل نقل، والتّ  ،وا على ذلكلّ اإلنفاق فد  

ابلزكاة، وما  ا كانوا فقراء مل ينسخفقة على الوالدين واألقربني إذما جيب من النّ  اثبت غري منسوخ، ألنّ 
ذه اآلية الزكاة ل تصرف إىل الوالدين والولد، وه للة على أنّ وقد قامت الدّ  ،يتطوع به مل ينسخ ابلزكاة

 .4"يجوه الفضلنت هلم و فبيّ  ،م طلبوا بيان الفضل يف إخراج الفضلظاهرها أهنّ  نّ ابلتطوع أشبه، أل
 
 وأهّنا تشمل الفرض والتطوّع: ؛ها، وعدم نسخوالظاهر إحكام اآلية  

 فأّما األول فهو الفرض، كالّنفقة على الوالدين واألقربني إذا كانوا فقراء، و مثل هذا ل يلحقه الّنسخ.
 وأّما الثاين، فالتطوّع والتربّع يف يجهات الرّب واخلري واإلحسان، ومثل هذا ل يلحقه الّنسخ أيضًا.

هللا وعلى ويجوب معىن اإلنفاق فيها، ومثل هذا ل يكون فيه الّنسخ،  ويضاف إىل أنّه ل يويجد نقل يدلّ 
 م.أعلأوىل و  -تعاىل–
 
 
 

                                                           
 .295-294/ 4"يجامع البيان يف أتويل القرآن"، ينظر الطربي،  1
 .219البقرة،  2
 .من البحث 142، وص 169-168ص ، "اإليضاح"،ومكي، 189-188، ص"الناسخ واملنسوخ"ينظر النحاس،  3
 .265-264/ 1 "نواسخ القرآن"،ينظر ابن اجلوزي،  4
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 املطلب الرابع
 

 القتال  ويجوبآية 
 

خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنمنىنٹٱٹٱُّٱ
ٱ1َّينجهمهىهيهجيحيخيميىيييٰذٰرٰى

 

دعوى الّنسخ، أثناء عرضه ألقوال، ومذاهب العلماء يف حكم القتال  -رمحه هللا تعاىل–ذكر البغوي   
 :كما أييت،  َّيلجمحمخمُّٱوارد يف اآلية الكرمية، وقد يجاء ذكره هلا يف موضع قوله تعاىل: ال
قال بعض أهل  ،عليكم شاق   :أيٱ َّيلجمحمخمُّٱقوله تعاىل: : "-رمحه هللا تعاىل–قال البغوي   

ل وح، طر الرّ وخ ،فسة النّ ومشقّ  ،بع عنه ملا فيه، من مؤنة املالاملعاين: هذا الكره من حيث نفور الطّ 
 ،م كرهوهأهنّ  :يعين َّخبمبهبُّٱنسخها قوله تعاىل: " :، وقال عكرمة-تعاىل- م كرهوا أمر هللاأهنّ 
 ألنّ  ؛َّجنحنخنمنىن ممىميمُّٱقال هللا تعاىل:  ،2 "َّخبمبهبُّٱ: فقالوا ،وهأحبّ  ثّ 

القعود  :يعين َّينجهمهىهُّٱ،هادة واجلنةا الشّ وإمّ  ،فر والغنيمةا الظّ إمّ  :يف الغزو إحدى احلسنيني
 .3"ٱٱٱٱٱٱٱَّميىيييٰذٰرٰىُّٱملا فيه من فوات الغنيمة واأليجر  ؛َّيهجيحيخيُّٱعن الغزو 

 
اختالف العلماء يف حكم اجلهاد على ثالثة أقوال: الّتطوع، وفرض  -رمحه هللا تعاىل-ذكر البغوي  

العني على الكّل، أم أنّه على فرض الكفاية، وريّجحه، ث ذكر دعوى الّنسخ عن عكرمة يف قوله 
ا  أنّه نسخ ما كان م على معىن: ،َّخبمبهبُّٱسخها قوله تعاىل: ، وأّن انَّيلجمحمخمُّٱتعاىل:

بيان ألحد  املعىن، اهذيف  و ،كان يف قلوهبم من الكره، والّنفور ملا فرض عليهم من القتال إىل حمّبة ذلك
                                                           

 .216، البقرة 1
، وابن أيب حامت يف 2/380، (6440)رقم: ، -ضي هللا عنهمار –الطربي يف تفسريه عن عكرمة عن ابن عباس  أخرجه 2

 قال إسالم منصور: ضعيف. ،2/344، (1622)تفسريه عن عكرمة ، رقم: 
 .246-1/245 ،"معامل التنزيل"البغوي،   3
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أقواهلم  ؛ وعلى ذلك حيتاج الّنظر يفنّه ميكن أن حيمل على غري األحكامأبمعاين الّنسخ عند السلف: 
 املوّفق للصواب. -تعاىل–وتدقيق، وهللا  إىل عناية

 
سخها ، ورّد القول أبّن انَّيلجمحمخمُّٱدعوى الّنسخ يف قوله تعاىل:  -رمحه هللا-ذكر الطربي -  

 . 1، وهذا ل يدخله النسخ-تعاىل–؛ ألّن ذلك خرب من هللا َّخبمبهبُّٱقوله تعاىل: 

 
 .ومل يعرض لدعوى الّنسخ كل من النحاس، ومكي، وابن اجلوزي -  
   

ىن األمر ول ويجود ملع؛ إذ أهّنا حتمل معىن اخلرب،  َّيلجمحمخمُّٱيف قوله تعاىل: اإلحكام والظاهر   
محل معناها  أو ما ،؛ ألّن الّنسخ يكون يف األوامر والّنواهيل يدخله الّنسخومثل هذا  ، أو الّنهي فيه
 أعلم. -تعاىل–وهللا من األخبار، 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 .296/ 4، "يجامع البيان يف أتويل القرآن"ينظر الطربي،  1
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 املطلب اخلامس
 

 لمواصدق ابلعفو من األتّ آية ال
 

خصمصجضحضخضمضحطمظجعمعجغمغٹٱٹٱُّٱ
جفحفخفمفحقمقجكحكخكلكمكجلحلخلملهل

 1 َّجمحمخم

 
صلى - رسول هللا وذلك أنّ ،َّحقمقجكحكُّٱقوله تعاىل: " :-رمحه هللا تعاىل–قال البغوي   

 :معىن العفو واختلفوا يف، َّخكلكمكُّٱ: فقال ماذا ننفق؟ :فقالوا ،دقةهم على الصّ حثّ  -هللا عليه وسلم
ون يكتسب -رضوان هللا عليهم-حابة، وكانت الصّ 2دي: هو ما فضل عن احلايجةسّ فقال قتادة وعطاء وال

وقال جماهد: ، 3اةكنسخ آبية الزّ  قون ابلفضل حكم هذه اآلية، ثّ ويتصدّ  ،فقةوميسكون قدر النّ  ،املال
 رضي هللا- هريرةأيبعن  -وروى بسنده-، اسعلى النّ  ال ً  ل يبقى ك  حىّت ؛ صدق عن ظهر غىنمعناه: التّ 

اليد العليا و  ،دقة ما كان عن ظهر غىنخري الصّ : -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -عنه
وقال عمرو بن دينار: الوسط من غري إسراف ول إقتار قال ، 4(خري من اليد السفلى، وابدأ مبن تعول

وقال طاووس: ما يسر، ، 5َّلكمكجلحلخلملهلجمحمخمممجنُّٱٱ:هللا تعاىل
-، امليسور من أخالق الناس :أي 7َّزئمئُّٱٱٱ:ومنه قوله تعاىل ،6يءوالعفو: اليسر من كل ش

 :فقال -لمصلى هللا عليه وس-قال: يجاء ريجل إىل النيب  -رضي هللا عنه-أيب هريرة عن-وروى بسنده
قال:  ،رقال: عندي آخ (،أنفقه على نفسك قال صلى هللا عليه وسلم:  :اي رسول هللا عندي دينار

                                                           
 .219، البقرة 1
 .4/337(، 4157، 4156، 4155رقم: ) أخرج حنوه الطربي عنهم يف تفسريه، 2
(، وعن السدي، رقم: 1466( و)4165، رقم: )-رضي هللا عنهما–أخرج الطربي يف تفسريه هذا املعىن عن ابن عباس  3
 ،قال إسالم منصور عن حكم األخبار الثالثة: ضعيف.  2/409(، 1467)
 . 2/112(، 1426رقم: ) أخرجه البخاري، كتاب: الزكاة، ابب: ال صدقة إىل عن ظهر غىن، 4
 .67الفرقان،  5
 ، قال إسالم منصور: صحيح.2/405(، 4152أخرج حنوه الطربي يف تفسريه عن طاووس، رقم: ) 6
 .199األعراف،  7
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لى أنفقه ع قال: عندي آخر قال:  (،أنفقه على أهلك قال:  ،عندي آخر قال: (،أنفقه على ولدك 
 .1("أنت أعلم قال: عندي آخر قال:  (خادمك

 
اء ، وذكر دعوى الّنسخ وعزاها لقتادة وعطأقوال العلماء يف اآلية الكرمية -رمحه هللا– البغويذكر   

 خربًا يف معىن من قال ابإلحكام وهو: ماذكر أقواًل يف معىن إحكام اآلية الكرمية، وأسند و  والّسدي،
 أعلم. -تعاىل–زاد عن حايجة العيال دون الّنسخ فيها، وكأنّه مال إىل ذلك، وهللا 

 
وقد ريّجح اإلحكام فيها على معىن الّتطّوع  كل  من الطربي، والنحاس، وابن اجلوزي، بينما ذكره مكي   

 ومل يريّجح، وبيان ذلك كما أييت:
:" الفضل من مال الريجل عن نفسه وأهله يف مؤونتهم ما فقال ،اإلحكاممعىن ي على الطرب  نصّ  -   

 -ه وسلمصلى هللا علي-هلم منه، وذلك هو الفضل الذي تظاهرت به األخبار عن رسول هللا  ل بدّ 
 -اىلتع- من هللا :" أدب  فقال وبنّي ويجه تريجيحه اإلحكام 2"دقة، وصدقته يف ويجوه الربّ ابإلذن يف الصّ 

له دقات غري املفروضات اثبت احلكم، غري انسخ حلكم كان قبجلميع خلقه على ما أّدهبم به يف الصّ 
 .3خبالفه، ول منسوخ حكم حدث بعده"

 
وبعد نقل النحاس اختالف العلماء فيها على ثالثة أقوال، رّد القول أبهّنا الزّكاة وريّجح اإلحكام،  -  

القول أّن و ه فضل املال وما كان عن ظهر غىن، نّ أبوبنّي معناه:  وذكر أّن أكثر أهل التفسري على ذلك،
 .4-صلى هللا عليه وسلم–عن رسول هللا  لورود اخلرب يف ذلكمن حسن العبارة؛  به
 
 ، وأكثرها ما كان يف معىن اإلحكام يفاختالفهم يف معىن العفوو عرض آراء العلماء فقد مكي أّما  -  

 .5ومل يريّجح الّتطوع،

                                                           
، واحلاكم يف 3/118(، 1692أخرجه أبو داود ابختالف يسري يف لفظه، كتاب: الزكاة، ابب: يف صلة الرحم، رقم: ) 1

معامل التنزيل"، ، قال شعيب األرنؤوط: إسناده قوي/ ينظر البغوي، "1/575(، 1514رقم: ) اة،كتاب الزك  مستدركه،
1/253-254. 
 .4/340 "يجامع البيان يف أتويل القرآن"،ينظر الطربي،  2
 .4/346ينظر املصدر السابق،  3
 .189-188، ص"الناسخ واملنسوخ"ينظر النحاس،  4
 .169-168ص "اإليضاح"،ينظر مكي،  5
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يها ، بعد ذكره الختالف يف معىن اإلنفاق فإحكام اآليةالطربي، والنحاس يف اجلوزي افق ابن و و  -  
ّص على ذلك ن ، وهو القول ابإلحكام، وأهّنا يف الّتطوع،فيها األخري القول على ثالثة أقوال، معتمداً 

 .1بقوله: "واألظهر أهّنا يف اإلنفاق يف املندوب إليه"
 
 -عليه وسلم صلى هللا-معىن الّتطوّع، لتضافر األدّلة واألخبار عن رسول هللاوالظاهر إحكامها على   

يف الّصدقة واحلّث على اإلنفاق يف ويجوه اخلري والرّب، وإلمكان دفع الّتعارض بني اآلية الكرمية، وآايت 
 أعلم. -تعاىل–فرض الزكاة، وهللا 

 

 

 

  

                                                           
 . 276-1/274"نواسخ القرآن"، ينظر ابن اجلوزي،  1
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 املطلب السادس

 
 آية الّنهي عن نكاح املشركات

 

ِّّٰرئزئمئنئىئيئربزبمبنبُّٱٹٱٹٱ
ىبيبرتزتمتنتىتيترثزثمثنثىثيثىفيف
ىقيقاكلكمكىكيكملىليلامممرنزنمننن

 1 َّىنين

 

هذه  سبب نزول َِّّّٰرئزئمئنئُّٱقوله تعاىل: : "-رمحه هللا تعاىل–البغوي  قال  
ن م ة ليخرج منها انساً إىل مكّ  -صلى هللا عليه وسلم-بعثه رسول هللا  2أاب مرثد الغنوي أنّ  :اآلية

 ،، فأتتهةمشركة يقال هلا عناق، وكانت خليلته يف اجلاهليّ ا قدمها مسعت به امرأة ، فلمّ اً املسلمني سرّ 
ت: اإلسالم قد حال بيننا وبني ذلك، قال إنّ  ،وحيك اي عناق :وقالت: اي أاب مرثد أل تلو؟ فقال هلا

أستأمره، فقالت ف -صلى هللا عليه وسلم-ج يب؟ قال نعم، ولكن أريجع إىل رسول هللا فهل لك أن تتزوّ 
وانصرف  ،ةايجته مبكّ ا قضى حه، فلمّ وا سبيل  لّ خ   ، ثّ شديداً  فضربوه ضرابً  ،استغاثت عليه ثّ  ؟3مربّ ت  يب ت   أ  

                                                           
 .221، البقرة 1
ا ه َو ، وهو من كبار الصحابة وفضالئهم، شهد بدرً -رضي هللا عنهما– حليف محزة بمن َعبمد املطلب، كناز بن احلصني 2

عبادة بن  وبني ،بينه–ليه وسلم صلى هللا ع -كثري شعر الرأس. وآخى رسول هللا   طواالً  وابنه مرثد بمن َأيب مرثد وكان رجالً 
ضي هللا تعال عن ر – يف خالفة أيب بكر سنة اثنيت عشرة وهو يومئذ ابن ست وستني سنة ومات ابملدينة قدْياً ، الصامت

، وابن األثري، 3/354 "،الثقات"، وابن حبان، 3/34 "الطبقات الكربى"،، ينظر ابن سعد، -صحابة رسول هللا أمجعني
 .4/472، "عرفة الصحابةأسد الغابة يف م"
، رضه منهوتربم به، إذا استحكم غ أي أمله وأضجره، :وأبرمه ،الربم ابلتحريك: مصدر قولك برم به ابلكسر، إذا سئمه 3

يل بن محاد اجلوهري أبو نصر إمساع ،ينظر الفارايب ،برمت ابألمر عييت به، وأبرمين أعياينو  ،وتربم وأبرم األمر وبرمه أحكمه
 –حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني  "الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية"،هـ(، 393املتوىف: الفارايب )



145 
 

وقال: ، ببهاوما لقي بس ،وأمر عناق ،أعلمه ابلذي كان من أمره ،-صلى هللا عليه وسلم-إىل رسول هللا 
آلية وقيل:ا، 1"َِّّّٰرئزئمئنئُّٱ: تعاىل ؟ فأنزل هللا يجهايل أن أتزوّ  اي رسول هللا أحيلُّ 
وقال قتادة ...،  2َّجعمعجغمغجفحف مظُّٱٱ:ات بقوله تعاىلالكتابيّ  منسوخة يف حقّ  

ة بنت فرافصة، ج انئلعنه تزوّ  -رضي هللا-عثمان  ات، فإنّ الوثنيّ  :ابملشركات وسعيد بن يجبري: أراد
ه فكتب إلي، ةيّ ة، وتزوج حذيفة يهودج طلحة بن عبد هللا نصرانيّ ة فأسلمت حتته، وتزوّ وكانت نصرانيّ 

 ا حرام، ولكيّن ل أزعم أهنّ "ا حرام؟ فقال: أتزعم أهنّ  :فكتب إليه "،هاسبيل   لّ  خ  :"-رضي هللا عنه-عمر 
 .3"سات منهنّ أخاف أن تعاطوا املوم  

 

ه دعوى الّنسخ يف اآلية الكرمية أبهّنا منسوخة آبية املائدة وهو قول –رمحه هللا تعاىل –ذكر البغوي   

 اق أقوال العلماء فيها على الّنحو اآليت:، يف سيَّمظجعمعجغمغُّٱٱتعاىل: 

ٱ

تعّلق سبب الّنزول ؛ وذلك ل-الوثنّيات–. تصديره املقصود هبا مبا نزل يف سببها وأنّه يف املشركات 1
 بشأن عناق: وقد كانت مشركة وثنّية، ويشار إىل ضعف الرواية يف نزوهلا يف هذه اآلية، واألصّح أهّنا

                                                           

أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو  ، وابن فارس،5/1869م،  1987 - هـ 1407بريوت، الطبعة: الرابعة 
 :الطبعة بريوت، –قيق: زهري عبد احملسن سلطان، مؤسسة الرسالة دراسة وحت "جممل اللغة" هـ(،395)املتوىف: = =احلسني 

 . 1/231 "معجم مقاييس اللغة"،، و1/122 ، م 1986 -هـ  1406 ،الثانية
والواحدي  قال الدكتور الغامدي: ضعيف، ،2/376(، 1754، رقم: )عن مقاتل بن حيان أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه 1

، ، قال زغلول: مرسل1/74(،135، رقم: )-رضي هللا عنهما–ن أيب صاحل عن ابن عباس عن الكليب ع يف أسباب النزول
  نب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱوالكليب: مرتوك، والرواية األقوى واألصح، أّن هذه القّصة يف سبب نزول آية النور، يف قوله تعاىل: 

، 2/220(، 2051، رقم: ) َّ مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ :يف قوله تعاىل، أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، ابب:  َّ ىب
، قال الرتمذي، حسن غريب، واحلاكم 5/328(، 3177والرتمذي، أبواب تفسري القرآن، ابب: ومن سورة النور، رقم: )

 ، قال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد، ووافقه الذهيب.2/180(، 2701يف املستدرك، كتاب: النكاح، رقم: )
 .5املائدة،  2
سنن الكبري، كتاب: النكاح، ابب: ما جاء ىف حترمي حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وحترمي أخرجه البيهقي يف ال 3

، قال ابن  2/422(، 4214، والطربي يف تفسريه عن شقيق، رقم: )14/294(، 14100املؤمنات على الكفار، رقم: )
 .256-1/255"معامل التنزيل"،ي، / البغو 1/583 "تفسري القرآن العظيم"،، ينظر ابن كثري: كثري: وهذا إسناد صحيح
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ها البغوي ضمن ثالثة أسباب ذكرها العلماء، واختلفوا فيها نزوًل يف آية ، وقد ذكر 1نزلت يف آية النور
 . 2النور

 دون العزو ألحد. -قيل–. ذكره دعوى الّنسخ فيها بصيغة الّتضعيف 2
رضوان -وعزاه لقتادة، مستظهرًا أبخبار عن الّصحابة  -دون الكتابّيات-. املقصود هبا: الوثنّيات 3

 ن الكتابّيات.يف الّزواج م -هللا عليهم
ومن خالل ما سبق يظهر ميل البغوي إىل إحكام اآلية الكرمية على معىن: الّتخصيص آبية املائدة،    

 أعلم. -تعاىل–وهللا 
 
وقد ريّجح كّل من الطربي، والنحاس، ومكي، وابن اجلوزي أن تكون حمكمة غري منسوخة، عاّمة   

 خمصوصة آبية املائدة، وبيان ذلك كما أييت:
 
ريّجح الطربي قول من قال إبحكامها، مع الّتخصيص آبية املائدة، بعد نقل أقوال أهل العلم،  -  

واختالفهم فيها، أهي من املنسوخ أم من احملكم؟ وتفصيل أقواهلم يف ذلك، ونّص موّضحاً ما ذهب إليه 
ري داخالت ل الكتاب غنساء أه وأنّ  ،نسخ منها شيءابطنها، مل ي   ظاهرها خاص   اآلية عام   وأنّ بقوله: "

ة املائدة كما للمؤمنني من احملصنات الكتابّيات آبي -تعاىل–"، معلّ اًل ما ذهب إليه؛ مبا أابحه هللا فيها
 .3أابح هلم احملصنات املؤمنات

 
وكذا النحاس فقد ريّجح أن تكون اآلية عاّمة خمصوصة آبية املائدة، وذكر أّن هذا أحد قويل الشافعي  -  

أبني ما يف اآلية و يوهم أبّن اختياره أهّنا منسوخة، فقد نّص عليه: " ه إىل أّن سياق كالمه ابتداءً مع التنوي
رائر من نساء ابستثناء احل -رضي هللا عنهما–"، لكن ابلتعبري الذي ساقه ابن عباس أن تكون منسوخة

ممّن  هب إليه سائر األئّمةأهل الكتاب، وكان أول اآلراء اليت ساقها، وخالصة األمر، أنّه ذهب إىل ما ذ
ذكر، أّن اآلية عاّمة خمصوصة آبية املائدة، وإن اختلف تعبريه وصياغة كالمه يف ذلك، سّيما وقد رّد 
على قول من قال أبّن آية البقرة انسخة آلية املائدة وعنوا بذلك: حترمي كل مشركة كتابية، وغري كتابّية، 

رضوان –ّن  حتليل نكاح الكتابّيات قال به مجع من الّصحابة أبّن هذا خيالف قول اجلماعة، واستظهر أب

                                                           
 .3 ،النور َّ يث ىث  نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ قوله تعاىل: 1

 .9-6/8 "معامل التنزيل"،ينظر البغوي،  2
 .4/366 ،"يجامع البيان يف أتويل القرآن" الطربي، ينظر 3
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، وعلى هذا فيلحق رأي النحاس برأي من 1، والّتابعني، كما وأّن عليه فقهاء األمصار-هللا تعاىل عليهم
 ذكر من األئّمة يف اآلية الكرمية.  

 
ّن ذلك هو دة، واعترب أوحّسن مكي عموم اآلية يف املشركات، وتصيص ذلك وبيانه يف آية املائ -  

األوىل؛ ليكون حترمي املشركات دون الكتابيات يجاء بنّص القرآن، وذكر رأيه يف هذا بعد عرضه ألقوال 
 -عنهما رضي هللا–العلماء ومذاهبهم مع تفصيل ونقاش يف ذلك، وذكر أّن ما يجاء فيها عن ابن عمر 

؛ ألّن ذلك ه حيمل على الكراهة وليس على الّتحرميبعدم يجواز نكاح كّل مشركة كتابّية أو غري كتابّية: أنّ 
 .2مردود بنّص القرآن الذي أابح نكاح الكتابّية ذّمّية كانت أو غري ذّمّية.

 
وكذا ابن اجلوزي، صّحح القول أبنّه: لفظ عام  خمصوص آبية املائدة، وذكر أّن هذا ما عليه الفقهاء  -  

: أهل الكتاب: أبهّنم قالوا: العزير ابن هللا، وقول الّنصارىورّد زعم القائلني بنفي معىن الّشرك عن 
اختالف  ؛ فهم بذلك مشركون، وذلك بعد ذكره-تعاىل هللا عّما يقولون علّوًا كبرياً -املسيح ابن هللا 

 .3العلماء يف شأن اآلية الكرمية
 
ية الكرمية: من األئّمة ذلك يف اآلوالظاهر أّن اآلية عاّمة يف املشركات خمص صة آبية املائدة؛ ملا ويّجه به   

نزول املائدة بعد البقرة، ومبا أّن لفظ الشرك يطلق على أهل الكتاب، فخرج بذلك حكم نكاح 
رضي هللا –الكتابيات من حترمي الّنكاح، ويؤيّد ذلك ما تضافر من أخبار عن زواج بعض من الصحابة 

 أعلم. -تعاىل–ألمصار على ذلك، وهللا ، والتابعني من الكتابيات، وأّن فقهاء ا-تعاىل عنهم
 

 

 
 

  

                                                           
 .202-194ص ،"الناسخ واملنسوخ" النحاس، ينظر 1
 .171-169ص ،"حاإليضا " مكي، ينظر 2
 .1/279 "،نآنواسخ القر "ينظر ابن اجلوزي،  3
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 املطلب السابع
 
 

 ينكراه يف الدّ  النهي عن اإل آية 
 

جمحمخمممجنحنخنمنهنجهمهٰهجيحيخيميهيٹٱٹٱُّٱ

 1 َّمئهئمبهبمتهتمثهثمسهسمش

  
-قال سعيد بن يجبري عن ابن عباس : َّجمحمخمممجنُّٱقوله تعاىل: " :-رمحه هللا– البغويقال   

 لد،من الّنساء اليت ل يعيش هلا و  ، واملقالة  مقالةً  : كانت املرأة من األنصار تكون-رضي هللا عنهما
وكانت تنذر لئن عاش هلا ولد لتهّودنّه، فجاء اإلسالم وفيهم منهم، فلّما أ يجليت بنو الّنضري كان فيهم 

عدد من أولد األنصار، فأرادت األنصار استدادهم وقالوا: هم أبناؤان وإخواننا، فنزلت هذه اآلية: 
: "خرّيوا أصحابكم، فإن اختاروكم فهم -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  ، فقالَّجمحمخمممجنُّٱ

،وقال جماهد: كان انس مستضعني يف اليهود من األوس، 2فأ يجلوهم معهم" ،منكم، وإن اختاروهم
نذهنّب إبيجالء بين الّنضري قال الذين كانوا مستضعني فيهم: ل -صلى هللا عليه وسلم-فلّما أمر النيب 

وقال مسروق: كان لريجل من  ،3َّجمحمخمممجنُّٱفمنعهم أهلوهم، فنزلت: ينّن بدينهم،معهم ولند
، ثّ قدما -صلى هللا عليه وسلم-فتنّصرا قبل مبعث النيب  ،األنصار من بين سامل بن عوف ابنان

املدينة يف نفر من الّنصارى حيملون الطّعام، فلزمهما أبومها وقال: ل أدعكما حىت تسلما، فتخاصما 

                                                           
 .256 ،البقرة 1
، قال إسالم منصور: صحيح، 781-2/780(، 5798ابختالف يسري يف لفظه، رقم: ) يف تفسريه أخرج الطربي حنوه 2

ب: يف األسري اجلهاد، اب:" خريوا أصحابكم..." ، أول كتاب  –صلى هللا عليه وسلم  –وأبو داود يف سننه دون قول النيب 
 ، قال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح. 4/317(، 2682ي كره  على اإلسالم، رقم: )

(، 163، والواحدي يف أسباب النزول، رقم: )2/782(، 5804أخرجه الطربي يف تفسريه ابختالف يسري يف لفظه، رقم: ) 3
 ، قال: إسالم منصور: حسن.1/86
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 فقال: اي رسول هللا أيدخل بعضي النار وأان أنظر، فأنزل هللا -صلى هللا عليه وسلم-ول هللا إىل رس
وقال قتادة وعطاء: نزلت يف أهل الكتاب إذا قبلوا ، 1فخّلى سبيلهما ،َّجمحمخمممجنُّٱتعاىل:

سلموا أاجلزية، وذلك أّن العرب كانت أّمة أّمّية مل يكن هلم كتاب، فلم يقبل منهم إل اإلسالم، فلّما 
أو  ،فأمر بقتال أهل الكتاب إىل أن يسلموا، َّجمحمخمممجنُّٱأو كرهاً، أنزل هللا تعاىل: ،طوعاً 

وقيل كان هذا يف البتداء قبل أن يؤمر ، 2ي قّروا ابجلزية، فمن أعطى منهم اجلزية مل يكره على اإلسالم
 .3"-رضي هللا عنه- يف، وهو قول ابن مسعودابلقتال، فصارت منسوخة آبية السّ 

 
اختالفهم  لعلماء يف ذلك علىأقوال ا أخباراً يف سبب نزوهلا، وذكر -تعاىل رمحه هللا- البغوي ذكر  

 عدمه، وذلك كما أييت: وأبينهم، دون تريجيح بني القول بنسخها، 
 
 أوًل: القول ابإلحكام، وعدم الّنسخ: وهو على يجهتني حسب ما اعتمد يف سبب نزوهلا:  

أو  ،دوهموّ كان هلم أولد قد ه    -أو يف ريجل منهم  -،زلت يف قوم من األنصارنأّما اجلهة األوىل: 
ن ما يجاء هللا ابإلسالم أرادوا إكراههم عليه، فنهاهم هللا عن ذلك، حىت يكونوا هم روهم، فلمّ صّ ن  

 ، ومسروق.-رضي هللا عنهما–، وذكر ذلك عن ابن عباس خيتارون الدخول يف اإلسالم
: أهّنا من العاّم املخصوص يف أهل الكتاب: وذلك على أن  خيرّيوا بني اإلسالم، وبني وأّما اجلهة الثانية

 أداء اجلزية، فمن رضي ابجلزية مل ي كره على اإلسالم، وعزا القول لقتادة، وعطاء.
 
اثنيًا: القول ابلّنسخ: أبّن األمر ابلّنهي عن قتال املشركني كان بداية اإلسالم، ثّ ن سخ ذلك آبية   

 .-رضي هللا عنه–وعزاه لبن مسعود  ،-قيل– بصيغة الّتضعيفالّسيف، وقد نقله 

                                                           
(، 2/781(، 5801مع اختالف يسري يف لفظه، رقم: ) -رضي هللا عنهما–ن ابن عباس أخرجه الطربي يف تفسريه ع 1

 ، قال إسالم منصور: ضعيف.1/86(، 162والواحدي يف أسباب النزول، رقم: )
وىف: الصنعاين، أبو بكر عبد الرزاق بن امهام بن انفع احلمريي اليماين )املت أخرجه عبد الرزاق ابختالف يسري يف لفظه، 2

بريوت،  –اهلند، يطلب من: املكتب اإلسالمي  -احملقق: حبيب الرمحن األعظمي، اجمللس العلمي "املصنف"،ـ(، ه211
(، 5812(، )5811قتادة، رقم: )عن ، وكذا الطربي يف تفسريه 6/22 ،(9881، رقم: )ه 1403الطبعة: الثانية، 

 ، قال إسالم منصور: صحيح.2/783
أسلم، يف معىن النهي عن قتال املشركني عاّمة بداية اإلسالم، وأّن املشركني أَبَوا إال أن  له شاهد عند الطربي عن زيد بن 3

، قال: إسالم منصور: صحيح 2/784(، 5817بقتاهلم، رقم: ) -صلى هللا عليه وسلم–لنبيه  -تعاىل–يقاتلوا، فأذن هللا 
 .1/314"، معامل التنزيل"/ ينظر البغوي، 
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 على معنيني:-رضي هللا عنه–وقد حيمل قول ابن مسعود   
. الستثناء: أبّن النهي عن القتال كان بداية األمر، وأن ذلك قد ن سخ يف حّق املشركني من اهل 1

فيما تناولته الحكام اخلاّصة هبم، إذا أّدوا اجلزية  الوثن وحنوهم، إل ما كان من شأن أهل الكتاب
 وكانوا على الّذّمة.

. أو أّن األمر ابلّنهي عن القتال بداية اإلسالم يف شأن مشركي العرب عاّمة، وقد نسخت آية 2
 أوىل وأعلم.  -تعاىل–الّسيف األمر ابلّنهي عن قتاهلم، وهللا 

 
والنحاس، ومكي على تباين يف معناه، بينما اكتفى ابن اجلوزي وقد ريّجح اإلحكام  كل  من: الطربي،   

 بنقل أقوال العلماء فيها دون تعقيب، أو تريجيح، وبيان ذلك كما أييت:
 
ووّسع دللتها؛ لتشمل يف حكم الّذّمة: من  أّن اآلية من العام املخصوص،  عدّ فقد  ،أّما الطربي -  

بقوله: "وأوىل هذه األقوال ابلّصواب قول من قال:  ونّص على ذلككان من أهل الكتاب أو غريهم، 
 ،ل الكتابنيأه، َّجمحمخمممجنُّٱعىن بقوله تعاىل ذكره:"قال: فنزلت هذه اآلية يف خاصٍّ من الّناس، 

تويجيه  وذكر قاعدة يف واجملوس وكّل من يجاء إقراره على دينه املخالف دين احلّق، وأخذ اجلزية منه"،
ية قد تنزل يف خاصٍّ من األمر، ثّ يكون حكمها عاّماً يف كّل ما يجانس ولكّن اآلما ذهب إليه فقال: "

وأيجاب عّمن سأل أبهّنا خاّصة يف قوم من األنصار؛ جمليء اخلرب يف ذلك عن  ،املعىن الذي أنزلت فيه"
 ا كانوا قوماً إنّ " ، فقال:أرادوا أن يكرهوا أولدهم على اإلسالموأهّنم  1-رضي هللا عنهما–ابن عباس 

اههم على عن إكر  -تعاىل ذكره-وراة قبل ثبوت عقد اإلسالم هلم، فنهى هللا دانوا بدين أهل التّ 
ن من ن كان على ديمن كان يف مثل معناهم، ممّ  حكمها كل   هي عن ذلك آية يعمّ اإلسالم، وأنزل ابلنّ 

 . 2"األداين اليت جيوز أخذ اجلزية من أهلها، وإقرارهم عليها
 
كرهون نزلت يف أهل الكتاب ل يفبعد ذكره األقوال فيها، اختار آخرها وهو: "أبهّنا س الّنحا أّماو  -  

ن نزلت فيم خمصوصة  "، وأويجب أن تكونوالذين يكرهون أهل األواثن ،وا اجلزيةد  على اإلسالم إذا أ  
 - عنهمارضي هللا–فيهم وأّن حكم أهل الكتاب كحكمهم فيها؛ جمليء اخلرب الصحيح عن ابن عباس 

؛ يف هذه اآلية أوىل األقوال -رضي هللا عنهما– قول ابن عباسيف ذلك ونّص على ذلك فقال: "

                                                           
 ، قال إسالم منصور: صحيح.2/780(، 5796، رقم: )أخرجه الطربي يف تفسريه 1
 .415-5/414 ،" يجامع البيان يف أتويل القرآن "الطربي، ينظر  2
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لصّحة إسناده، وأّن مثله ل يؤخذ ابلّرأي، فلّما خرّب أن اآلية نزلت يف هذا ويجب أن يكون أوىل 
 .1"وأن تكون اآلية خمصوصة نزلت يف هذا، وحكم أهل الكتاب كحكمهم ،األقوال

 
لكن دون بيان معناه فيما نقله عن اختالف العلماء يف ذلك، وكان قد نقل مكي  هيّجحر قد و  -  

أقوال أهل العلم يف اآلية الكرمية ما بني قائل ابلّنسخ، وقائل ابإلحكام مع تفصيل اختالفهم يف معىن 
 .2إحكامها، وختم ذلك فقال: "فاآلية حمكمة على هذه األقوال، وهو األظهر فيها واألوىل"

 
 مل يعرض ابن اجلوزي لدعوى الّنسخ يف كتابه نواسخ القرآن، بينما ذكر قولني يف شأهنا يف تفسريهو -  
ه من م، وأنّ ه حمكفذهب قوم إىل أنّ دون تفصيل يف ذلك، أو تريجيح، فقال: " "، مع عزومهازاد املسري"

وبني  ،ينهبل خيرّيون بم ل يكرهون على اإلسالم، منه أهل الكتاب أبهنّ  صّ ه خ  العام املخصوص، فإنّ 
ىل وذهب قوم إ،..وجماهد وقتادة -رضي هللا عنهما– أداء اجلزية، وهذا معىن ما روي عن ابن عباس

ه منسوخ، وقالوا هذه اآلية نزلت قبل األمر ابلقتال، فعلى قوهلم، يكون منسوخاً آبية السيف، وهذا أنّ 
 .3"مذهب الضحاك، والسدي، وابن زيد

 
خل يف أبهّنا تشمل كل ما يد ية حمكمة غري منسوخة، على املعىن الذي ذكره الطربي،والظاهر أّن اآل  

، على قاعدة: "العربة بعموم اللفظ ل خبصوص حكم الّذّمة، من أهل الكتاب وغريهم من أهل الوثن
 أعلم. -تعاىل–وهللا  ،؛ لتظاهر األخبار يف ذلكالسبب"

 
 

  

                                                           
 .259-1/258 ،"الناسخ واملنسوخ"ينظر النحاس،  1
 .194-193ص ،"اإليضاح" ينظر مكي، 2
 .1/231، "زاد املسري" ينظر ابن اجلوزي، 3
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 املطلب الثامن

 
 اد عليه، والر هن(آيتا  الد ين، واإلشه

 
خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنٹٱٹٱُّٱ

منىنينجهمهىهيهجيحيخيميىيييٰذٰرٰىٌّ
ٍَُِّّّّّٰرئزئمئنئىئيئربزبمبنبىبيبرتزتمتنت
ىتيترثزثمثنثىثيثىفيفىقيقاكلكمك
ىكيكملىليلامممرنزنمنننىنينٰىري
زيمينيىيييجئحئخئمئهئجبحبخبمبهبجتحتختمتهت
مثحجمججحمحجخمخجسحسخسمسحصخصمصجضحض
خضمضحطمظجعمعجغمغجفحفخفمفحقمقجكحكخك

 مم خم حم جم يل ىل مل لكمكجلحلخلملهلجمحمخم

 مي حيخي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  يمجن ىم

 1 َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي

 
 ،شهادواإل ،نيمر بكتابة الد  األيف  -رمحه هللا تعاىل–ذكر دعوى الّنسخ فيما ورد عن البغوي أييت   

 يف موضعني من اآلية الكرمية، وذلك على الّنحو اآليت: هنوالرّ 
 
اكتبوا الذي  :أي َّخلملىليلجمحمخمممىميمجنُّٱأّوًل: "قوله تعاىل:  

، ي وايجبةفقال بعضهم: ه،  هذه الكتابةواختلفوا يف، رضاً أو ق   ماً ل  كان أو س    يعاً تداينتم به، ب  
 ميىيييٰذٰرُّٱ:فإن ترك فال أبس كقوله تعاىل ،واألكثرون على أنه أمر استحباب

                                                           
 .283-282البقرة،  1
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 نسخ الكلّ  ثّ  ،هن فرضاً ين واإلشهاد والرّ كانت كتابة الد    :وقال بعضهم، 1َّٰى
 .2عيبوهو قول الشّ ، َّحنخنمنىنينجهمهىهُّٱٱ:بقوله

 

 الب واملطلوببني الطّ  :ينكتاب الدّ   ليكتب :أي َّ حنخنُّٱاثنياً: "قوله تعاىل:   
ل  :أي  َّينجهمهُّٱ،ول أتخري ،ول تقدمي أيجلٍ  ،من غري زايدة ول نقصان ابحلقّ   :أي ٱٱٱٱٱٱٱٱَّمنىنينُّٱ

 :اهدى الشّ هادة علل الشّ واختلفوا يف ويجوب الكتابة على الكاتب وحتمّ  ،َّجي ىهيهُّٱميتنع 
وقال  ،احلسن جتب إذا مل يكن كاتب غريه وقال، إذا طولب وهو قول جماهد ،فذهب قوم إىل ويجوهبا

فنسخها  ،حاك كانت عزمية وايجبة على الكاتب والشاهدوقال الضّ ، دب والستحبابقوم هو على النّ 
 .3"َّجعمعجغمغجفحفُّٱ:قوله تعاىل

 
دعوى الّنسخ يف املوضعني الّسابقني من اآلية الكرمية، يف سياق اختالف  -رمحه هللا–البغوي  ذكر  

يجيح، مع بيانه أّن األكثر من العلماء على القول أبّن األمر بكتابة الدين على سبيل العلماء دون تر 
الستحباب وليس الويجوب، ولعّله مال إىل ذلك، بينما توّقف واكتفى بنقل األقوال يف املوضع الثاين، 

 وبيان نقله لألقوال كما أييت:
ذكر أقوال العلماء  ،َّخلملىليلجمحمخمممىميمُّٱأّوًل: قوله تعاىل:   

 (، كما يلي:رضاً أو ق   ،ماً ل  أو س   ،كان  يعاً ب  يف دللة األمر بكتابة الد ين:  
 . أنّه على سبيل الويجوب، ومل يعز القول ألحد.1
. أنّه على سبيل الّندب والستحباب، وذكر أّن ذلك ما عليه أكثر العلماء، ونظريه قوله تعاىل يف 2

 .4َّميىيييٰذٰرٰىُّٱٱسورة اجلمعة: 

واإلشهاد، والّرهن على الويجوب، إل أّن ذلك كّله ن سخ بقوله تعاىل:  . كانت الكتابة،3
 ، وعزا القول للّشعيب.َّجهمهىهٱحنخنمنىنينُّٱ

                                                           
 .10اجلمعة،  1
روى عن كثري من و  ،-رضي هللا عنه–، رأى علي بن أيب طالب عامر بن شراحيل بن عبد هللا الشعيب احلمريي الكويف 2

 فاضالً  مشهوراً  فقيهاً  : إنه ثقة، وكانامهاوغري  ، وابو زرعة: ثقةوالتابعني، وقال ابن معني ،-رضوان هللا تعاىل عليهم– الصحابة
اجلرح والتعديل"،  "ينظر ابن أيب حامت،  ،من مثانني سنة مات بعد املائة وله حنواً  ،ه منهمن الثالثة، قال مكحول ما رأيت أفق

 .287، ص"تقريب التهذيب"وابن حجر،  ،6/322-324
 .1/349 ،"معامل التنزيل"البغوي،  3
 .10اجلمعة،  4
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ذكر اختالف ، َّحنخنمنىنينجهمهىهيهجيُّٱاثنيًا: قوله تعاىل:   

 العلماء يف ويجوب الكتابة على الكاتب ويف حتّمل الّشهادة على الّشاهد، كما أييت:
 لني:. الويجوب: واختلفوا فيه على حا1
 أ( إذا طولب بذلك، وعزاه جملاهد. 

 ب( إذا مل يويجد غريه، وعزاه للحسن.
وعزا  ،َّجعمعجغمغجفحفُّٱ. كانت عزمية وايجبة على الكاتب والّشاهد، ثّ نسخ ذلك آبية: 2

 القول للضّحاك.
وعدم الّنسخ يف املوضع األول يف شأن كتابة  ،ويظهر من خالل ما سبق، ميل البغوي إىل اإلحكام  

ين، واإل شهاد، والر هن، والذي هو على الّندب والستحباب؛ لذكره أّن ذلك ما عليه أكثر العلماء، الد  
–أّما يف املوضع الثاين، فقد توق ف البغوي، ومل يظهر تريجيحه، أليٍّ ممّا ساق من أقوال العلماء، وهللا 

 أعلم. -تعاىل
 
وابن اجلوزي، على اختالف بينهم يف حكم  وقد ريّجح اإلحكام كل  من: الطربي، والنحاس، ومكي،  

األمر الوارد يف اآلية الكرمية، فبالويجوب قال الطربي، والنحاس، وابلّندب والستحباب قال مكي، وابن 
 اجلوزي، وبيان ذلك كما أييت:

 
ريّجح الطربي اإلحكام على معىن: ويجوب اإلشهاد يف البيع والّشراء، وويجوب الكتابة مع اإلشهاد  -  

كان البيع إىل أيجل، فأّما إذا مل يويجد الّشاهد فال ويجوب، وقد عرض ألقوال العلماء واختالفهم يف   إذا
شأن األمر ابلكتابة واإلشهاد: هل هو على الويجوب، أم أنّه على الّندب؟ ومن قال ابلويجوب، هل 

: أن دانوالصواب من القول يف ذلك عننسخ ذلك الويجوب أم ل؟ وريّجح القول ابلويجوب، فقال: " 
أن يكتب ذلك  ر الكاتبم  ين بينهم، وأ  ب الدّ ت  ى ابكتتاب ك  هللا عز ويجل أمر املتداينني إىل أيجل مسمّ 

، وقد عّلل رّده لقول من قال ابلّنسخ: أبّن القول به يعين نسخ 1"هللا فرض لزم ر  م  بينهم ابلعدل، وأ  
لوضوء ابملاء عند ويجوده لكان انسخاً ا 2َّخضمضحطمظٱُّٱنظريه من القرآن كقول هللا تعاىل: 

وأيضاً لن سخ  قول هللا تعاىل يف كفارة الّظهار: ،3َّيلجمحمخمممىمُّٱيف قوله تعاىل: 
                                                           

 .6/53 ،" يجامع البيان يف أتويل القرآن "الطربي، ينظر  1
 .6املائدة،  2
 .6املائدة،  3
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"، وقد فّصل 2َّمثنثىثيثىفيفُّٱٱ، قوله تعاىل: ٱ1َّنن زنمن امممرنُّٱٱ
الّنقاش يف ذلك، ّث رّد قول من قال أهّنا على سبيل اإلرشاد والّندب: "أبن ل برهان هلم يف ذلك، وأّن 

ولوا بذلك يف كّل أمٍر ورد يف القرآن، وي سألون الفرق بني ما اّدعوا يف ذلك وأنكروه يف عليهم أن يق
غريه"، وقد نّص هناية نقله األقوال يف اآلية الكرمية على ويجوب اإلشهاد، والكتابة يف التبايع ابلّرهن أو 

رهن، فالوايجب إذا تبايعا ب ماغري أهنّ يف البيع أو الد ين إىل أيجل، إن ويجد من يكتب، ومن يشهد بقوله: "
 ،ا ذلكى أن يكتبين إىل أيجل مسم  أو الد   إىل كاتب وشهيد، أو كان البيع عليهما إذا ويجدا سبيالً 

 واإلشهاد يف ذلك، حيث ل يكون هلما إىل ذلك ،وإنا جيوز ترك الكتاب ،هنوالرّ  ،ويشهدا على املال
 .3"سبيل

 
يّجه به كما ذكر آنفاّ، لكّنه ذكر أّن عاّمة الفقهاء ومن تدور ووافقه النحاس فيما ذهب إليه وما و  -  

عليهم الفتيا على غري الويجوب، وقد عرض ألقوال العلماء يف اآلية وحكمها يف ذلك، ونّص على أتييده 
ل: أّن محلها على الّندب إل بقرينة ورّد قول من قا تويجيه الطربي يف رّد دعوى الّنسخ يف اآلية، وعدم

ب فال حيمل عليه دا النّ فكما قال حممد بن يجرير، وأمّ  ،سخا الن  فأمّ الر هن ل جيوز إل يف الس فر، فقال: "
، قول شاذّ ه يف اآلية كذلك، ففر ألنّ هن إل يف السّ ا قول جماهد: ل جيوز الرّ وأمّ  ،األمر إل بدليل قاطع

 .4"ماعة على خالفاجل
 
أّما مكي فقد صّوب القول ابإلرشاد والّندب يف الكتابة، وذكر أّن ذلك قول أكثر العلماء، وبنّي  -  

، َّحنخنمنىنُّٱٱحّجته يف ذلك أّن األمر ابلويجوب قد ص ر ف بقرائن، وهي قول هللا تعاىل: 
ورّد على من قال  ،وّضح حّجته هبا: أبنّه مل يقل أحّله ببّينة َّحيخيميىيييٰذُّٱٱوقوله تعاىل: 

بويجوب اإلشهاد، أبّن ذلك مصروف بقرائن منها: اليمني على من أنكر يف دعوى الد ين، كذلك فسخ  
كل الّصفقات اليت ع ق دت بال إشهاد وهذا خيالف ما عليه العلماء، وأضاف أبّن ذلك: يوقع الّناس يف 

 .5احلرج الّشديد

 

                                                           
 .4اجملادلة،  1
 .3اجملادلة،  2
 .99-98، 55-6/54، " يجامع البيان يف أتويل القرآن "ينظر الطربي،  3
 .272-266، ص  "الناسخ واملنسوخ" النحاس، ظرين 4
 .199-195، ص"اإليضاح"مكي، نظر ي 5
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الّندب واإلرشاد، وذكر أّن اجلمهور على ذلك، وذلك  ابن اجلوزي القول ابإلحكام علىوافقه و  -  
اد يف البيع واإلشه ،يف شأن الكتابة يف محل األمر الوارد يف اآلية الكرمية عند ذكره اختالف العلماء

 ،؟هل نسخ أم ل :قال ابلويجوب اختالف منستحباب؟ و ال على أم ،ويجوبال هو علىهل : والد ين
؛ ال ابلّنسخعلى من ق ن قال ابلويجوب دون الّنسخ، وعّلل رّدهملالّتعرض  ورّد زعم من قال ابلّنسخ دون

ّضح تعليله و "أبّن الناسخ ينايف املنسوخ ومل يقل هنا: ل تكتبوا ول تشهدوا، وإنا بنّي الّتسهيل بذلك"، و 
 قوله تعاىل: كان  ل  ضوء ابملاء، و  انسخًا للو  ٱ َّخضمضحطمظُّٱٱأبنّه لكان قول هللا تعاىل: "ذلك، 

صلى –، وأورد أثرًا يدّل على فعل النيب َّمثنثُّٱ:انسخًا لقوله تعاىل ٱَّزنمنامممرنُّٱٱ
 .1أنّه اشتى دون إشهاد -هللا عليه وسلم

   

والظاهر أّن األمر الوارد يف اآلية الكرمية من كتابة الّدين:  بيعاً، أو س ل ماً، أو قرضاً(، واإل شهاد،   
: أنّه على سبيل الّندب، واإلرشاد؛ لويجود القرائن يف ذلك، وكذلك الّرهن سواء يف احلضر، أم الّسفر

 م.أعل -تعاىل–ول ما عّلل به  كلّ: من مكي، وابن اجلوزي يف بيان ذلك فيما سبق، وهللا 

 

 

  

                                                           
 .306-1/302 ،"نواسخ القرآن"ابن اجلوزي، ينظر  1



157 
 

 املطلب التاسع
 

 آية احملاسبة
 

نئىئيئربزبمبنبىبيبرتزتمتنتىتيترثٹٱٹٱُّٱ

 1َّزثمثنثىثيثىفيفىقيقاكلكمكىكيكملىل

 
ختلفوا يف فقال قوم: هي خاّصة، ث ا ماء يف هذه اآلية:اختلف العل": -تعاىل رمحه هللا-قال البغوي   

فوا الكتمان أو ت ،فقال بعضهم: هي متصلة ابآلية األوىل نزلت يف كتمان الشهادة، ويجه خصوصها
وقال بعضهم: نزلت فيمن يتوىل الكافرين دون املؤمنني، ، 2وهو قول الشعيب وعكرمة ،حياسبكم به هللا

ل، كما وا حياسبكم به هللا، وهو قول مقاترُّ س  أو ت   ،فسكم من ولية الكفاريعين: وإن تعلنوا ما يف أن
، إىل أن قال: َّجخمخجسحسخسمسحصخصمصٱُّٱذكر يف سورة آل عمران: 

ة، ث وذهب األكثرون إىل أن اآلية عامّ ، 3َّجنحنخن مم خم حم حلخلملهلجمُّٱٱ
عن أيب  -سندهب ما رواه–اختلفوا فيها: فقال قوم: هي منسوخة ابآلية اليت بعدها، والدليل عليه ما 

 نئىئيئُّٱٱ عاىل: قوله ت :-صلى هللا عليه وسلم-قال: ملا أنزل هللا على رسوله  -رضي هللا عنه-هريرة 

اآلية قال: اشتّد ، َّرثزثمثنث ربزبمبنبىبيبرتزتمتنتىتيت
ث  -صلى هللا عليه وسلم-، فأتوا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-ذلك على أصحاب رسول هللا 

فنا من األعمال ما نطيق: لّ  ك    -صلى هللا عليه وسلم-أي رسول هللا  فقالوا: ،كببركوا على الرُّ 
- طيقها، قال رسول هللانزلت عليك هذه اآلية، ول ن  والّصدقة، وقد أ   ،واجلهاد ،والّصيام ،الّصالة

 من قبلكم: مسعنا وعصينا، بل ني  أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب   :  -صلى هللا عليه وسلم
فلّما قرأها القوم وذّلت هبا ألسنتهم، أنزل هللا  ،َّمتهت خت خبمبهبجتحتُّٱٱقولوا: 

 مي زي ري ٰى ىن نن من زن رن مم ام يلٱُّٱ: أثرها يف

                                                           
 .286-284البقرة،  1
(، قال 6448(، قال إسالم منصور: حسن، وعن عكرمة، رقم: )6446يف تفسريه عن الشعيب، رقم: )أخرجه الطربي  2

 .3/57إسالم منصور: ضعيف، 
 .29آل عمران،  3
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 خت حت هبجت مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 خس حس جس جخ مح جح مج حج مثُّ، فلّما فعلوا ذلك، نسخها هللا تعاىل:1َّمتهت
 جغمغجفحفُّٱ، قال: نعم، 2َّجعمع مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس

قال:  َّجمحمخم هل مل خل حل جل مكُّٱ قال: نعم، ،َّخفمفحقمقجكحكخكلك
قال  ، َّمي خي حي جي ٰه مه جه منهن خن حن جن خمممُّٱنعم، 

وإليه ذهب حممد بن  ،-رضي هللا عنهم-وهذا قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر  ...،3(نعم
يه صلى هللا عل-عن النيب -رضي هللا عنه-، عن أيب هريرة 4سريين وحممد ابن كعب وقتادة والكليب

، 5جتاوز عن أّميت ما وسوست به أنفسها ما مل تتكلم، أو تعمل به( -ويجلعّز -قال:  إّن هللا  -وسلم
ي، وقوله: ها يرد على األمر والنّ وقال بعضهم: اآلية غري منسوخة؛ ألّن الّنسخ ل يرد على األخبار، إنّ 

أخباراً ائقاً سث ذكر اختالفهم يف معىن حياسبكم، -، : خرب ل يرد عليه الّنسخَّرثزثمثنثُّٱ
 .6"- ذلكممّا ورد يف

 
ولن: ومجلة ما أورده يف ذلك قأقوال العلماء يف اآلية الكرمية  - تعاىل رمحه هللا - البغويعرض   

 على الّنحو اآليت:ويجاء تفصيل ذلك عنده  اإل حكام، والّنسخ،
 
ترب يمن اعبداية تفسريه فيف موضعني ملا نقله من األقوال، أّما األول:  أوًل: القول ابإل حكام: وذلك  

 أهّنا خاّصة، وذكر اختالفهم يف ذلك على قولني:
 .لشعيب وعكرمةل فيما يّتصل ابآلية اليت سبقتها، وعزاه يف أمر كتمان الشهادة. أنّه 1
 نوا ذلك أم أسّروه، وعزاه ملقاتل: سواء أعل الكافرينفيمن يتوىّل أنّه  .2

                                                           
 .285البقرة،  1
 .286البقرة،  2
 .1/115، (125)، رقم: َّيبرتزتمتنتىتيتُّٱٱٱٹٱٹبيان اإلْيان، ابب:  :كتاب  ،أخرجه مسلم 3
، وقتادة أبسانيد صحيحة، ينظر الطربي، حتقيق: إسالم  -رضي هللا عنهم–وابن عمر  ذكره الطربي عن ابن عباس، 4

 .59-3/57منصور، 
أخرجه البخاري بلفظ:"إن هللا جتاوز ألميت عما وسوست، أو حدثت به أنفسها، ما مل تعمل به أو تكلم"، كتاب األْيان  5

 .8/135(، 6664يف األْيان، برقم) إذا حنث انسياً  :والنذور، ابب
  حك جك مق حق مف خف ٱُّٱ/ أخرجه البخاري، كتاب: املظامل والغصب، ابب: قول هللا تعاىل: 18هود،  6

 .356-1/353 "،معامل التنزيل"/ ينظر البغوي، 3/128(، 2441، رقم: ) َّ هل مل خل حل جل مك خكلك
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عمال أن معموم اآلية، وأهّنا يف املخفّيات، وأّما املوضع الثاين، فقد يجاء اثين القولني على من قال ب  
 القلوب.

 
 جسحس محجخمثحجمججحُّالقول ابلّنسخ: أهّنا منسوخة ابآلية اليت بعدها وهي قوله تعاىل: اثنيًا:  
 .1َّمسحصخصمصجضحضخضمضحطمظجعمع خس

 
 أعمال القلوب، من ات،بعموم اآلية الكرمية: يعين يف املخفيّ  :أّن األكثر من العلماء قالوا البغوي ذكر  

 يت:سبيل اإلحكام؟ على الّنحو اآلسخ، أم على اختالفهم يف ذلك العموم، أهو على سبيل النّ ونقل 
 
ي رواه ودليلهم احلديث الّصحيح الذ ،سخ: قالوا أهّنا منسوخة ابآلية اليت بعدهالنّ القول اب أوًل:  

هب إليه ا ما ذ، وذكر أّن هذ-رضي هللا عنهم-بسنده، وعزا القول لبن مسعود وابن عباس وابن عمر 
 والكليب . ،وقتادة ،وحممد بن كعب ،حممد بن سريين

 
حيمل   َّنثرثزثمثُّٱقوله تعاىل:  أنّ صّحة الّنسخ فيها عندهم؛ ومنع إلحكام، القول اب اثنيًا:  

وال املنقولة يف األق مع عزوهرب، واألخبار ل يدخلها الّنسخ، ث نقل الختالف عنهم يف ذلك، معىن اخل
 ّنحو اآليت:على الومجلة معناها أو تريجيحه ألّي منها،  ،دلّتهم دون بيان رأيهأسائقاً  ،ألصحاهبا ذلك

 
 ، مبا أظهره، أو أخفاه وعلى ذلك فهو خمرب به حماسب عليه سواء ابملغفرة. اعتبار الكتساب للقلب1

 حلخلحكخكلكمكجلٱُّٱيوافقه قول هللا تعاىل: ذكر مبا و  ،وعزاه للحسن او العذاب مبايشاء هللا،

 .2َّجمحم هل مل
 
.  احملاسبة للخلق جبميع أعماهلم أظهروها أم أخفوها، ويكون حماسبتهم على ما أخفوا مبا حيصل هلم 2

 عندما سألت عن اآلية. -رضي هللا عنها–من نوائب الّدهر، ودليله حديث عائشة 

                                                           
 .286البقرة،  1
 .36اإلسراء،  2
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في  عنه، ودليله مع. احملاسبة على ما عزم عليه القلب سواء أظهر أم أخفى، فأّما ما مل يعزم عليه فهذا 3
 .1َّخلملىليلجمحمخمممىميمجنُّٱٱقوله تعاىل:

 

عدله، وهي غري املؤاخذة، فيغفر للمؤمن برمحته، ويعّذب الكافر بمعىن احملاسبة: اإلخبار والّتعريف، . 4
 عن احملاسبة يوم القيامة. -رضي هللا عنه–ودليله احلديث عن عمر 

 
أم  ،ألخبار يف ذلك، وعدم تريجيحه تصرحياً ا هوسياق لألقوال البغوي من نقل ،من خالل ما سبق  

 أعلم. -تعاىل–يف اآلايت الكرمية، وهللا  ف البغوي، يظهر توقّ إشارة
    
 وقد ريّجح اإلحكام فيها كل  من الطربي، والنحاس، ومكي، وابن اجلوزي، وبيان ذلك كما أييت:  
وله تعاىل: وق يدخل عليه الّنسخ،واخلرب ل  ؛ويّجه  ذلك: أنّه من قبيل اخلرب فقدأّما الطربي  -  
، وعّلل ذلك: أبّن َّرثزثمثنثُّٱل ينفي احلكم يف قوله تعاىل: ٱٱٱَّمحجخ مثحجمججحُّ

على زعم من  هوقد فّصل وردّ ، مبا حوسب عليه العبد من ذنوبه تؤاخذول احملاسبة ل تويجب العقوبة، 
 .2 إحكامها، مستدّلً مبا يجاء من أخبار يف معىنقال بدعوى الّنسخ يف اآلية الكرمية

 
خ يف اآلية ورّد على من قال بدعوى الّنس ، وانقشرباخل أهّنا حتمل معىن يف تويجيهه ّنحاسال وافقهو  -  

من الّشدة،  -رضوان هللا عليهم–نّه نسخ ما ويجد يف قلوب الصحابة أبويّجه معىن الّنسخ، و الكرمية، 
 عند السلف. ، وهو من معاين ما حيمله معىن الّنسخ3وليس مبعىن رفع احلكم

 
 على معنيني: أّوهلما: أهّنا عاّمة يفاإلحكام مكي األقوال فيها جمملة ومل يفّصل، واختار وذكر  -  

املخفّيات أبّن هللا تعاىل حياسب كل نفس مبا اخفت فيغفر للمؤمن ويعّذب الكافر، وحّسنه، واثنيهما: 
ول ا وعدم كتماهنا، وقال: "وهذا أيضًا قأبهّنا خمصوصة يف كتمان الشهادة: على أتويل: األمر ابدائه

 .4صاحل"
 

                                                           
 .225البقرة،  1
 .123-6/118 ،"رآنيجامع البيان يف أتويل الق"ينظر الطربي،  2
 .276-1/274 ،"الناسخ واملنسوخ"ينظر النحاس،  3
 .200ص ،"اإليضاح"ينظر مكي،  4
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ند األقوال مفّصلًة  كما يجاء عبعد عرضه  "زاد املسري"وقال ابإلحكام ابن اجلوزي يف تفسريه  -  
البغوي، واختار القول إبحكامها على أهّنا عاّمة يف املخفيات، وقد ذكر أّن األكثر من العلماء على 

 .1ذلك
 
أهّنا يف املخفيات، أي فيما كان من أعمال القلوب؛ وذلك ألّن اآلية حتمل معىن اإلحكام و  ظاهروال  

اخلرب، واألخبار ل يدخلها الّنسخ، وملا تظاهر مبا صّح من أخبار يف معىن إحكامها، ميكن اجلمع بني 
 اتلك األخبار، وما يجاء من الّصحيح من األخبار يف شأن نسخها: أن حيمل معىن قوهلم: أبنّه نسخ م

يف قلوهبم من الّشدة، وهو من عبارات الّسلف يف الّنسخ، وليس مفهوم الّنسخ الذي اصطلح عليه 
 علم.أ -تعاىل– وهللااملتأخرون الذي هو مبعىن: رفع احلكم، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1/254 ،"زاد املسري"ينظر ابن اجلوزي،  1
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 املبحث الثاين
 

 سورة آل عمران
 

 آية اإلنفاق من أحبّ  األموال
 

 1 َّىنينجهملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنمن خلٹٱٹٱُّٱ

 

أموالكم إليكم،  بّ  ح  أي: من أ   َّيلجمحمخمممُّٱقوله تعاىل: : "-تعاىل رمحه هللا–قال البغوي   
هذه  وقال جماهد والكليب:، كاةاملراد منه أداء الزّ  : أنّ -رضي هللا عنهما–حاك عن ابن عباسروى الضّ 

، مرة ينال به هذا الربّ  حىت الثّ إنفاق يبتغي به املسلم ويجه هللا وقال احلسن: كلُّ  ،كاةاآلية نسختها آية الزّ 
وذكر  –، اءاء أشحّ وأنتم أصحّ  ،قواقوى حىت تتصدّ ين والتّ أي: شرف الدّ  وقال عطاء: لن تنالوا الربّ 

 أنس بن مالك ه مسعأنّ  ،بن أيب طلحةا -البغوي أخباراً صحيحة يف معىن ذلك، منها ما رواه بسنده عن
مواله إليه أ وكان أحبُّ  ،ألنصاري أكثر أنصاري ابملدينة مالً "كان أبو طلحة ا :يقول -رضي هللا عنه–

ماء فيها  ب منيدخلها ويشر  -صلى هللا عليه وسلم–وكانت مستقبلة املسجد، وكان رسول هللا ،بريحاء
قام أبو  ٱَّخلملىليلجمحمخمممُّٱ:: فلما نزلت هذه اآلية-رضي هللا عنه–طيب، قال أنس

  هللا تعاىل يقول يف فقال: اي رسول هللا إنّ  -صلى هللا عليه وسلم-طلحة إىل رسول هللا 
ها رّ ا صدقة هلل أريجو ببريحاء وإهن   أموايل إيل   أحب   وإن  ، َّخلملىليلجمحمخمممُّٱكتابه:
 ،بخ بخ : -وسلم صلى هللا عليه-ئت، فقال رسول هللا يث ش  عها اي رسول هللا ح  ض  ها عند هللا، ف  وذخر  

، (ني أرى أن جتعلها يف األقربوإينّ  ،وقد مسعت ما قلت فيها ،ذلك مال رابح أو قال:  (،ذلك مال رابح
 .2ه"مها أبو طلحة يف أقاربه وبين عمّ اي رسول هللا فقسّ  أفعل   :فقال أبو طلحة

 
                                                           

 92آل عمران:  1
 "،معامل التنزيل"/ ينظر البغوي، 2/119(، 1461، رقم: )الزكاة على األقارب :ابب ،الزكاة: كتاب: أخرجه البخاري 2
2/66. 
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 دعوى الّنسخ ومل يريّجح، ممّا يدّل على ميله لإلحكام فيها على معىن -رمحه هللا تعاىل–ذكر البغوي   
وأّن   أهّنا الزكاة املفروضة، وقد ساق اآلاثر الّدالة على معىن الّتّطوع،التّصدق والّتطوع، وليس على معىن

 اآلية يف اإلنفاق يف ويجوه اخلري والرّب، وقد ذكر ما فيها من األقوال على الّنحو اآليت:
 ّحاك.بطريق الض -رضي هللا عنهما–. اإلحكام: على معىن الزّكاة املفروضة، وعزاه لبن عباس 1
 ّن املراد هبا ويجوب الّنفقة، وقد نسخها فرض الزّكاة، وعزا القول جملاهد والكليب..  الّنسخ: أب2
. اإلحكام: الّنفقة اليت يبتغى هبا ويجه هللا: وهو ما كان من الّصدقة يف ويجوه اخلري والرّب، وعزاه 3

 للحسن، ونقل قوًل عن عطاء يف ذلك، وأسند أخباراً صحيحة يف معناه.
 

ارهم  ، ممّا يدّل على اعتبمن الطربي والّنحاس ومكي وابن اجلوزي وى الّنسخ كلّ دعل يعرضمل و   -  
 ،وه اخلريالّنفقة اليت ويجعلى  معىن اإلحكام فيها:الطربي  أّولمعىن اإلحكام يف اآلية الكرمية، وقد 

 .1والربّ 

 

 - عليه وسلمهللاصلى –والظاهر أهّنا حمكمة وليست مبنسوخة؛ لتظاهر األخبار عن صحابة رسول هللا   
 أعلم. -تعاىل–يف الستدلل هبا على الّنفقة يف ويجوه اخلري والرّب، وهللا 

 
 
 
 
 
 

                                                           
، وابن املنذر يف تفسريه عن جماهد، ، ابن املنذر، أبو بكر حممد بن 3/316(، 7387أخرجه الطربي يف تفسريه، رقم: ) 1

، قدم له األستاذ الدكتور: عبد هللا بن عبد احملسن " كتاب تفسري القرآن"هـ(، 319إبراهيم بن املنذر النيسابوري )املتوىف: 
 2002 - هـ 1423 ،املدينة النبوية، الطبعة: األوىل -ر: سعد بن حممد السعد، دار املآثر وعلق عليه الدكتو  ،الرتكي، حققه

 ، قال إسالم منصور: ضعيف.1/287، (693م، رقم: )
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 املبحث الثالث
 

 سورة النساء
 
 

 وفيه ثالثة مطالب:
 

 (8ملن حيضر تقسيم املرياث   العطّيةاملطلب األول: آية 
 (63إلعراض عن املنافقني  األمر اباملطلب الثاين: آية 

 (80لثالث: آية اإلعراض عن املشركني، وعن املنافقني  املطلب ا
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 املطلب األول
 

  ملن حيضر تقسيم املرياث العطّيةآية 
 

حيخيميىيييٰذٰرٰىٌٍَّّّٹٱٹٱُّٱ
َُِّّّّٰ1 

 
يعين: قسمة املواريث، ٱ َّحيخيميُّٱقوله تعاىل: : "-رمحه هللا تعاىل-قال البغوي  
املال  هلم من 2أي: فارضخوا َّٰذٰرٰىٌُّّٱالذين ل يرثون،  :َّىيييُّٱ

فقال قوم: هي : اختلف العلماء يف حكم هذه اآلية، َِّّّٰ ُّ ٍَُّّّٱقبل القسمة، 
ملرياث ا نزلت آية احاك: كانت هذه قبل آية املرياث، فلمّ والضّ  ،بمنسوخة، وقال سعيد بن املسيّ 

– وقال اآلخرون: هي حمكمة، وهو قول ابن عباس، 3يجعلت املواريث ألهلها، ونسخت هذه اآلية
وقال جماهد: هي وايجبة على أهل املرياث ما طابت ، 6والزهري 5والنخعي ،والشعيب ،4-عنهمارضي هللا 

                                                           
 .8 ،النساء 1
ابن فارس،  ينظر ،خ: العطاء ليس ابلكثري، ويقال: رضخت له من مايل رضيخة وهو القليل، ومبعىن: العطّية املقاربةضم الر   2
 .3/19، "لسان العرب" ،ابن منظورو ، 1/381 جممل اللغة "،"
، قال إسالم منصور: 3/650(، 8686عن سعيد بن املسيب ابختالف يسري يف لفظه، رقم: )يف تفسريه أخرجه الطربي  3

 صحيح.
 حيخيميىيييٰذُّٱ: ، كتاب: تفسري القرآن، ابب-رضي هللا عنهما–أخرجه البخاري عن ابن عباس  4

(، قال إسالم منصور: ضعيف، وعن 6871، والطربي عن إبراهيم والشعيب، رقم: )6/43، (4576، رقم: )َّٰر
 ، قال إسالم منصور: صحيح عن الزهري فقط، فمعمر عن احلسن: مرسل.3/649(، 8682احلسن والزهري، رقم: )

،  ثقة إال أنه -نهاضي هللا عر –فقيه العراق، رأى عائشة  ،إبراهيم بن يزيد بن قيس ابن األسود النخعي أبو عمران الكويف 5
يرسل كثريا، من اخلامسة، روى عن: علقمة، ومسروق، وخاله األسود بن يزيد، والربيع بن خثيم، وشريح القاضي، وغريهم، 

، هو ابن مخسني 196قيل: ه، و 195هـ، وقيل: 191مات سنة  ،وروى عنه: منصور، واألعمش، ومحاد بن أيب سليمان
، 179 – 177/ 1 "هتذيب التهذيب"، ،، وابن حجر1053-2/1052 "اتريخ اإلسالم"،، ينظر، الذهيب، أو حنوها

 .95ص"تقريب التهذيب"، و
رِّي المق َرِشي، مدين، ويكىن أاب بكر، سكن الشام، ويقولون  6 حممد بن مسلم بن عبيد هللا بن عبد هللا األصغر بن شهاب الزُّهم

لى هللا عليه ص- جد جده، اتبعى صغري، رأى عشرة من أصحاب رسول هللا اترة: الزهرى، واترة: ابن شهاب، ينسبونه إىل
، وكان من أحفظ أهل زمانه، وأحسنهم سياقاً ملتون األخبار مسََِع سهل بمن سعد وانس مالك وسنينا أاب مجيلة وأاب -وسلم 
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دب والستحباب، ل على النّ  هذا على : إنّ -وهو أوىل األقاويل - 2وقال بعضهم، ... ، 1به أنفسهم
 .3"احلتم واإلجياب

 

ء على سبيل اإلعطاعلى معىن: : القول ابإلحكام يف اآلية الكرمية -تعاىل رمحه هللا -ريّجح البغوي  
رض ألقوال عدون أن يعّلل رأيه فيما اختار، وكان قد والستحباب، واعتربه أوىل األقاويل، ، الّندب

 اختالف العلماء الذين قالوا إبحكامها، وهي األقوال األكثرو العلماء واختالفهم يف نسخها وإحكامها، 
وذكر أمر  ؟لويجوب، أم على سبيل الندب والستحباباآلية الكرمية: هل هو على سبيل ا فيما نقل يف

  ذلك.، وأسند األخبار يفأم صغاراً كانوا   كباراً   :اختالفهم يف هذا اإلعطاء من ذلك املال حسب ورثته
 
ند قسمة عوأّما حّجة الذين قالوا بنسخها؛ فقد محلوا األمر يف اآلية الكرمية على الويجوب: أبنّه   

لوا أ ، وإن مل تكن وصية، وص ل إليهم من مواريثهم أن ي ص  رحامهم ويتاماهم من الوصية، إن كان أوصى 
 4، وأّن ذلك الويجوب ن سخ آبية املرياثمواريثهم

 
وقد ريّجح اإلحكام على معىن: الّندب والستحباب كّل من: النحاس، ومكي، وابن اجلوزي، دون   

 الويجوب الذي اقتب منه الطربي، وبيان ذلك كما أييت:
أّما الطربي قد ذكر أقوال واختالف العلماء هل هي منسوخة أم حمكمة؟، ّث رّد مفّصاًل على من  -  

زعم النسخ يف اآلية الكرمية بعد عرض األقوال واآلراء، ودفعه ابنتفاء التعارض بني اآليتني الكرميتني ، 

                                                           

، ثقة، كثري احلديث يسار ومنصور وقتادة الطِفيل، روى َعنمه  صاحل بمن كيسان وحيىي بمن َسِعيد وعكرمة ابن َخاِلد وصدقة بمن
تويف سنة:  ،: لوال الزهرى لذهبت السنن من املدينة-رمحه هللا تعاىل-والعلم والرواية. فقيها جامعا،  قال الشافعى 

، والبخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، 357-5/347 "الطبقات الكربى"،ه،.ينظر ابن سعد، 124
مد الدكن، طبع حتت مراقبة: حم –دائرة املعارف العثمانية، حيدر آابد "التاريخ الكبري"،  ،هـ(256عبد هللا )املتوىف: أبو 

، والنووي، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي 5/349 "الثقات"،، وابن حبان، 221-1/220عبد املعيد خان، 
عدة عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء مبسا "هتذيب األمساء واللغات"،هـ(، 676)املتوىف: 

 .91-1/90لبنان،  –إدارة الطباعة املنريية، يطلب من: دار الكتب العلمية، بريوت 
 ، قال إسالم منصور: صحيح.3/648(، 3867أخرجه الطربي عن جماهد، رقم: ) 1
بري، وجماهد، وعطاء، واحلسن، والزهري، والشعيب، وحيىي بن يعمر وهو ذكره النحاس عن: عبيدة، وعروة، وسعيد بن ج 2

 .302ص "،الناسخ واملنسوخ"النحاس، ، ينظر -رضي هللا عنهما–مروي عن ابن عباس 
 .2/170 "معامل التنزيل"،ينظر البغوي،  3
 .14-7/13"يجامع البيان يف أتويل القرآن"،  ينظر الطربي، 4
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ة، قول حّ وال يف ذلك ابلصّ وأوىل األقوعدم ويجود حّجة جيب التسليم هلا، واعتمد إحكام اآلية، فقال:"
ابليتامى  وعىن ،ة ألويل قرىب املوصيا عىن هبا الوصيّ هذه اآلية حمكمة غري منسوخة، وإنّ : من قال

، ثّ ذكر احتمال أن يكون املراد ابآلية: أّن الوصّية ألويل القرىب، واملساكني: أن يقال هلم قول معروف"
 مس خس حس  جس مخ ٱُّٱنظريه قوله تعاىل: وأن يقال للمساكني واليتامى: قول معروف، و 

 ، فاآلية عنده1َّ مغ جغ مع جع حطمظ مض  خض حض جض مص خص حص
 ،قرابته اقسمة املوصي ماله ابلوصية، أولو ، َّحيخيميُّٱ: "، وأتويلهاخماطبة للموصي نفسه

يقول: فاقسموا هلم منه ابلوصية، يعين: فأوصوا ألويل القرىب  َّٰرٰىٌّ ٰذُّٱ
م يعين: يدعى هل َِّّّٰ ُُّّاليتامى واملساكني يعين اآلخرين، وهم  ٍََُّّّّٱ، من أموالكم

 .2"خبري
 

وأّما النحاس فقد ريّجح صّحة القول إبحكامها على سبيل الستحباب، واحلّض على فعل اخلري،  -  
 وعرض لدعوى الّنسخ فيها؛ وصّحح دفعها من يجهتني:

 خ.ري ل ي نسأّما األوىل: أبن يكون األمر يف اآلية الكرمية على سبيل فعل اخلري، وفعل اخل
 ويلأل طّية تكونأن الع وأّما اجلهة الثانية، فاحتمال األمر يف اآلية الكرمية على الويجوب، فيكون املعىن:

 قطّ  عرفته، وهو مدفوع؛ بعدم مسخ ابلفرضن  ، وأّن ذلك قد العصبة دون واملساكني، واليتامى  ،القرىب
 . 3ول إسالم ،يف يجاهلية

 
حكام على الّندب والستحباب، وويّجه رأيه وتريجيحه يف دفعه معىن الويجوب ووافقه مكي القول ابإل -  

فيها فقال: "لو كانت فرضاً، لكان الذي هلم معلوماً حمدوداً كسائر الفرائض، وأيضاً فقد أمجع املسلمون 
ان كعلى أّن املرياث لو ق ّسم ومل حيضر أحد من املذكورين أنّه ل شيء هلم، ولو كان ذلك فرضاً هلم، ل

 .4هلم سواء حضروا أم غابوا كسائر املواريث"
 

                                                           
 .180البقرة،  1
 .13-7/12 ،"يجامع البيان يف أتويل القرآن" ربي،ينظر الط 2
 .304-302ص  ،"الناسخ واملنسوخ" النحاس، ظرين 3
 .211-210ص، "اإليضاح" مكي، نظري 4
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وكذا ابن اجلوزي، اختار اإلحكام على الستحباب والّندب، وذكر أنّه رأي أكثر أهل العلم، وذلك  -  
أثناء عرضه أقوال العلماء واختالفهم يف إحكامها، ث ذكر قول من قال بنسخها ونقل آاثرًا للقائلني 

 . 1بذلك
 
األمر فيها على سبيل الّندب والستحباب؛ لورود األدلّة الّصحيحة ، أبّن ول إبحكامهاوالظاهر: الق  

يذكر و يف ذلك وتويجيهات من سبق من أهل العلم فيها، ولعدم  ويجود التعارض بني اآليتني الكرميتني، 
رضي هللا –ة عن ابن عباساآلاثر املرويّ مبا ورد من  ؛معّلاًل تقدمي الّندب على الويجوب فيها ابن حجر

ما روي عنه من إحكام اآلية هو املعتمد من األسانيد، وأّما ما روي عنه يف أّن اآلية  أبنّ : -عنهما
يجوب؛ تريجيحه اإلحكام على سبيل الّندب ل على سبيل الو  وله رّد مجيل يف، منسوخة فال يعتمد عليه

كة ومشاركة ّت استحقاقاً يف ال لقتضى ؛ألنّه لو كان على الويجوب ،نّص على ذلك بقوله: "وهو املعتمد
؛ فهذا تويجيه يدّل عليه الواقع ممّا عليه الّناس ل 2قاطع"نازع والتّ يف املرياث جبهة جمهولة، فيفضي إىل التّ 

 أعلم. -تعاىل–مرية يف ذلك، وهللا 
 
 

 

 

  

                                                           
 .2/345 ،"نواسخ القرآن"ابن اجلوزي، نظر ي 1
 .8/242 ،"فتح الباري"ينظر ابن حجر،  2
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 املطلب الثاين
 

 إلعراض عن املنافقنياب األمر آية
 

مكىكيكملىليلامممرنزنمنننىنٹٱٹُّٱٱ
 1 َّينٰىريزي

 
 َّممرنزنمنننىنينٰىريزيُّاىل: قوله تع

 
، يف املإل َّممرنزنُّٱحاك: قال الضّ : "-رمحه هللا تعاىل–قال البغوي   
 .2""واخلالء، وقال: قيل هذا منسوخ آبية القتال ،رّ  يف السّ   ٱٱٱَّينٰىريزي منننىنُّٱ

   
دعوى الّنسخ يف اآلية الكرمية، وأهّنا ن سخت آبية الّسيف ومل يريّجح، وذلك  -رمحه هللا–ذكر البغوي   
 د تفسريه اآلية الكرمية وأهّنا يف املنافقني، ونقل أقوالً يف معىن القول البليغ.بع
 

ومل يعرض لدعوى النسخ كل  من: الطربي، والنحاس، بينما ذكره مكي، وابن اجلوزي على اختالف   
 بينهما يف اعتباره، وبيان ذلك كما أييت:

 
وى الّنسخ أنّه يف املنافقني دون ذكر غريه، ومل يعرض لدعأّما الطربي فذكر الّتأويل يف اآلية الكرمية:  -  

 فيها.
 
 وكذا النحاس مل يعرض لدعوى الّنسخ يف اآلية الكرمية. -  
 

                                                           
 .63النساء،  1
 .2/244 "،معامل التنزيل"ينظر البغوي،  2
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، ورّد -رضي هللا عنهما–أّما مكي فقد ريّجح اإلحكام بعد ذكر دعوى الّنسخ، وعزاه لبن عّباس  -  
ة، إن ك؛ أبّن اإلشارة ابألمر ابلّسيف مّتصل ابآليالدعوى أبّن ذلك ما عليه أكثر املفّسرين، وعّلل ذل

 .1سيف آخرفالّسيف مّتصل ابألمر ابإلعراض؛ فال حيتاج إىل نسخ ببلوا بعد خطاهبم ابلقول البليغ؛ مل يق
 
قبل  وهذا كانبينما ريّجح ابن اجلوزي دعوى الّنسخ، دون عزوه ألحد، نّص على ذلك بقوله: " -  

 .2"يفلك آبية السّ نسخ ذ ثّ  ،األمر ابلقتال
 
، وهللا األمر بقتاهلم والظاهر أّن اآلية حمكمة؛ إذ ل دليل على رفع حكم اإلعراض عن املنافقني، أو  
 أعلم. -تعاىل–
 

 
  

                                                           
 .252-251 ،"اإليضاح"مكي، ينظر  1
 .2/375 ،"نآنواسخ القر "ابن اجلوزي، ينظر  2
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 املطلب الثالث
 

 ، وعن املنافقنيعراض عن املشركنية اإلآي
 

 1 َّملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنمن خلٹٱٹٱُّٱ

 
لى ص–سولي: من يطع الرّ أ َّملىليلجمحمخمخلُّٱقوله تعاىل: : "-رمحه هللا–قال البغوي   

 د،اي حممّ  ٱَّيمجنُّٱعن طاعته،  َّممىمُّٱفيما أمر به فقد أطاع هللا،  -هللا عليه وسلم
هذا  -يجلعز و -هم إليه تعاىل، وقيل: نسخ هللا ل أمور  ، بل ك  ورقيباً  أي: حافظاً  َّحنخنمنُّٱ

 .2"-وسلم صلى هللا عليه– ورسوله -تعاىل– يف، وأمره بقتال من خالف هللاآبية السّ 
ذلك هناية ومل يعز القول ألحد، و  -وقيل–دعوى الّنسخ بصيغة الّتضعيف  -رمحه هللا–ذكر البغوي   

تفسريه اآلية الكرمية مستعينًا مبا نزل يف شأهنا: ببيان املراد منها، وأنّه يف حّق املنافقني؛ ممّا يدّل على 
 تضعيفه القول ابلّنسخ فيها. 

ي والنحاس ومكي لذكر دعوى الّنسخ يف اآلية الكرمية، بينما ذكرها ابن ومل يعرض كّل من الطرب   
 اجلوزي، وبيان ذلك كما أييت:

مل يعرض الطربي لذكر دعوى الّنسخ يف اآلية الكرمية، وإّنا ذكر ما قيل فيها عن عبد الّرمحن بن  -  
 .3ى بذلكىت يسلموا، واكتفزيد: أبّن ذلك قبل أن يؤمر ابجلهاد، ثّ أمره جبهادهم والغلظة عليهم ح

 وكذا النحاس ومّكي فلم يعرضا لذكرها. -  
أّما ابن اجلوزي فقد ذكر دعوى الّنسخ، وعزا ذلك لعبد الرمحن بن زيد، ورّدها: أبّن دللة تفسري  -  

 .4اآلية الكرمية يبنّي استبعاد ويجه الّنسخ فيها
 
 أعلم. -اىلتع–دم احتمال الّنسخ فيها، وهللا والظاهر اإلحكام؛ لدللة تفسري اآلية على ذلك، وع  
 

                                                           
 .80 ،النساء 1
 .2/254 "،معامل التنزيل"ينظر البغوي،  2
 .8/562 ،" يجامع البيان يف أتويل القرآن "الطربي، ينظر  3
 .2/378 "،نآنواسخ القر "ابن اجلوزي، ينظر  4
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 املبحث الرابع

 
 سورة  املائدة

 
 
 وفيه ثالثة مطالب: 

 (33املطلب األول: آية احلرابة  
 (42  آية التخيري يف احل كم بني أهل الكتاب، وبني اإلعراض عنهاملطلب الثاين: 

 (106املطلب الثالث: آية حكم قبول شهادة غري املسلمني  
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 املطلب األول
 

 آية احلرابة
 

زبمبنبىبيبرتزتمتنتىتيتٹٱٹٱُّٱ

رثزثمثنثىثيثىفيفىقيقاكلكمكىكيك

ٱ1َّملىليلامممرنزنمنننىنين

 

ومنها  ،أخبارًا يف سبب نزول اآلية الكرمية، منها ما هو ضعيف -رمحه هللا تعاىل–ساق البغوي   
قال:  -رضي هللا عنه-فروى بسنده: "عن أنس بن مالك  ،ما كان يف شأن العرنّينيهو و  ،الصحيح

-فأمرهم النيب  ،2وايجتووا املدينة ،فأسلموا ،نفر  من عكل -صلى هللا عليه وسلم-م على النيب قد"
وقتلوا  ،وافارتدُّ  ،وافصحّ  ،فيشربوا من أبواهلا وألباهنا، ففعلوا ،دقةأن أيتوا إبل الصّ -صلى هللا عليه وسلم

 ،فقطع أيديهم ،مهب يت  ، فأ  يف آاثرهم -صلى هللا عليه وسلم-واستاقوا اإلبل، فبعث النيب  ،رعاهتا
رضي هللا -ورواه أيوب عن أيب قالبة عن أنس ، 5"حىت ماتوا 4مل حيسمهم ثّ  ،أعينهم 3ومسل ،وأريجلهم

ون سق  سقون فما ي  ة يستوطرحهم ابحلرّ  ،لهم هباأمر مبسامري فكحّ  ثّ  ،فقطع أيديهم وأريجلهم"قال:  -عنه
وهو املراد ، 6"وسعوا يف األرض فساداً  ،وحاربوا هللا ورسولهقتلوا وسرقوا "، قال أبو قالبة: "حىت ماتوا

                                                           
 .33املائدة،  1
أبو  نظر،يوهو داء يصيب اجلوف، ان: خالف تنعمه وهو أال تستمرىء طعامه وشرابه وال يوافقك، اجتواء املك :جوى 2

احملقق: علي ، "الفائق يف غريب احلديث واألثر" ،هـ(538القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار هللا )املتوىف: 
 "فتح الباري"،، وابن حجر، 1/244، لطبعة: الثانيةا، لبنان –دار املعرفة ، حممد أبو الفضل إبراهيم-حممد البجاوي 

1/337. 
مسل أعينهم أي فقأها ابلشوك وقيل حبديدة حمماة تدين من العني حَّت يذهب ضوءها وقيل كحلهم حبديدة، ينظر ابن  3

 .1/134 "فتح الباري"،حجر، 
 . 1/340 "فتح الباري"،ابن حجر،  مل حيسمهم: أي مل يكو ما قطع منهم ابلنار لينقطع الدم بل تركه ينزف، ينظر 4
 . 8/162(، 6802اخرجه البخاري، كتاب: احلدود، ابب: احملاربني من أهل الكفر والردة ، رقم: ) 5
 .4/62(، 3018أخرجه البخاري، كتاب: اجلهاد والسري، ابب: إذا حرق املشرك املسلم هل حيرق، رقم: ) 6
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: 1ضهمفقال بع، نيواختلفوا يف حكم هؤلء العرنيّ  ، َّزتمتنتىتُّٱمن قوله تعاىل: 
ابن  وروى قتادة عن، مل واملثلةإل السّ  ،وقال بعضهم: حكمه اثبت، ل جتوز 2املثلة ألنّ  ؛هي منسوخة

 -سلمصلى هللا عليه و -ا فعل رسول هللا اند: فلمّ وقال أبو الزّ  ،3دّ ذلك كان قبل أن ينزل احل أنّ  :سريين
صلى هللا -وعن قتادة قال: بلغنا أن رسول هللا ، 4وهناه عن املثلة فلم يعد ،ذلك هبم أنزل هللا احلدود

ا وقال سليمان التيمي عن أنس: إنّ ، 5دقة وينهى عن املثلةعلى الصّ  بعد ذلك كان حيثّ  -عليه وسلم
وقال الليث بن سعد: نزلت ، 6عاةلوا أعني الرّ م مسألهنّ  ؛أعني أولئك -صلى هللا عليه وسلم -لنيبمسل ا

ا يجزاؤهم هذا إنّ  منه إايه عقوبتهم، وقال: وتعليماً  -صلى هللا عليه وسلم-هذه اآلية معاتبة لرسول هللا 
 . 8"عن املثلةإل هنى  خطيباً  -صلى هللا عليه وسلم-، ولذلك ما قام النيب 7ل املثلة

                                                           
 .702ص ،"اإليضاح" ،عزاه مكي البن سريين، ينظر 1
َثـ َلة: بفتح امليم، وضم الثاء، وفتح امليم، ومجعها مث الت: وهي : املثلة 2

بضم امليم، وتسكني الثاء، وفتح الالم، وتلفظ امل
 ،نكيالً أو شيئا من أطرافه، وظهرت آاثر فعلك عليه ت ،أو مذاكريه ،لت ابلقتيل إذا جدعت أنفه وأذنهمث   قال:ي   ،العقوبة

أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي، أبو العباس )املتوىف:  ،احلموي، و 11/615، العرب" "لسانينظر ابن منظور، 
، ويف حاشية الدسوقي، 2/563، بريوت –املكتبة العلمية ،  "،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري"، هـ(770حنو 

وىف: مد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي )املتحم، الدسوقي، ينظر أو األنف ،كرض الرأس، وقطع األذن  ،العقوبة الشنيعة
 .2/179، الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ، دار الفكر "،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، "هـ(1230

األرنؤوط: أثر شعيب ، قال 6/425(، 4371أخرجه أبو داود، أول كتاب احلدود، ابب: ما جاء يف احملاربة، رقم: ) 3
 صحيح اإلسناد.

أخرجه أبو داود عن أيب الزاند بنحوه، دون لفظ: "وهناه عن املثلة فلم يعد"، أول كتاب احلدود، ابب: ما جاء يف احملاربة،  4
، ، والنسائي يف سننه خمتصراً، كتاب: حترمي الدم، ابب: ذكر اختالف طلحة بن مصرف 425-6/424(، 4370رقم: )

 ،األرنؤوط: رجاله ثقاتشعيب قال ، 7/100(، 4041رقم: )، ديثومعاوية بن صاحل على حيىي بن سعيد يف هذا احل
 .لكنه مرسل

 .5/129(، 4192، كتاب: املغازي، ابب: قصة عكل وعرينة، رقم: )عن قتادة اخرجه البخاري 5
  ،والبيهقي يف السنن الكبري، 1/107(، 73أخرجه الرتمذي، أبواب الطهارة، ابب: ما جاء يف بول من يؤكل حلمه، رقم: ) 6

قال الرتمذي: هذا ، 18/237(، 18108، رقم: )املنع من صرب الكافر بعد اإلسار أبن يتخذ غرضاكتاب: القسم، ابب: 
 حديث غريب.

أنّه قال: " فقال: مسعت حممد بن عجالن يقول: أنزلت هذه اآلية على رسول هللا ، عن الليثيف تفسريه أخرجه الطربي  7
م: ذلك، وعل مه عقوبة مثلهم: من القطع والقتل والنفي، ومل يسمل بعَدهم غريَهم"، رقمعاتبًة يف  -صلى هللا عليه وسلم-
 ، قال إسالم منصور: صحيح.4/497(، 11837)
رةأخرجه ابن   8 هـ(، 774، ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )املتوىف: كثري عن مس 

احملقق: د عبد امللك بن عبد هللا الدهيش، دار خضر للطباعة والنشر  ن اهلادي ألقوم س ن ن"،والسُّن   ،"يجامع املسانيد
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ذكر البغوي دعوى الّنسخ يف اآلية الكرمية عن بعض أهل العلم؛ معّلاًل أبّن املثلة ل جتوز، وذكر   

اإلحكام على معىن: ثبوت حكم اآلية إل يف الّسمل، وامل ثلة ومل يريّجح، وذلك بعد إيراده ثالث رواايت 
لى إثرها أن العرنّيني أصّح تلك الّرواايت وعخمتلفة يف سبب نزوهلا وكانت األخرية: وهي ما كان يف ش

ل؟،  ذكر أقوال العلماء واختالفهم يف حكم العرنّيني، هل هو منسوخ، أم حمكم اثبت إل يف امل ثلة والّسم 
 أم حمكم اثبت فيمن اعتدى فيعاقب مبثل ما اعتدى؟، انقالّ أقوال العلماء يف ما يتعّلق ابآلية الكرمية.

 
 معىن العلماء يف احملاربني الذين يستحّقون هذا احلّد، واختالفهم يف كيفّية تطبيقه، ويفثّ ذكر اختالف   

 الّنفي الوارد فيه.
 
ملا سبق من أقوال العلماء واختالف آرائهم يف األحكام  -رمحه هللا تعاىل–ومن خالل عرض البغوي   

ني وقّصتهم، وأّن حدّ  ه ما كان من أمر العرنيّ املتعّلقة ابآلية الكرمية: يتبنّي تريجيحه الّسبب يف نزوهلا: أبنّ 
 احلرابة اثبت عند العلماء على اختالف بينهم يف كيفّيته وأحواله.

     
وقد ريّجح اإلحكام كل  من الطربي والنحاس وابن اجلوزي، بينما اكتفى مكي بذكره، ومل يريّجح، وبيان   

 ذلك كما أييت:
 
وسعى يف -صلى هللا عليه وسلم–فًة: ح كم من حارب هللا ورسوله ريّجح الطربي إحكام اآلية معرّ   -  

األرض فساداً، سواء كان من أهل الّذّمة، أو أهل اإلسالم، بتيجيحه نزوهلا يف الع ر نّيني، وما كان من فعل 
يف ذلك،  -رضوان هللا عليهم–هبم؛ لتظاهر األخبار عن الّصحابة -صلى هللا عليه وسلم–الرسول 

ره الّرواايت املختلفة يف سبب نزوهلا، وعّلل تريجيحه إحكامها على املعىن الذي ذكره: أبنّه وذلك بعد ذك
طًا من تعريف احلكم فيهم ويف  موافق لسياق اآلايت اليت قّصت عن بين إسرائيل، فكان ذلك متوسّ 

و الّذّمة، أ هلمن أ -صلى هللا عليه وسم–غريهم، مبيّ ناً: أبّن احلكم واحد فيمن حارب هللا، ورسوله 
 . 1أهل اإلسالم

 
                                                           

 1419عة: الثانية، مكة املكرمة، الطب -لبنان، طبع على نفقة احملقق ويطلب من مكتبة النهضة احلديثة  -والتوزيع بريوت 
 .48-3/47، "معامل التنزيل" ينظر البغوي،به/  د، قال ابن كثري: تفر  3/663 ،(4768م، رقم: ) 1998 -هـ 

 .10/251 ،" يجامع البيان يف أتويل القرآن "الطربي،  ظرين 1
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يف العرنّيني،  -لمصلى هللا عليه وس–وحّسنه النحاس بعد عرضه للقولني: أبهّنا انسخة لفعل النيب  -  
أو أنّه اثبت يف معىن القصاص، وذكر أنّه ح ج ة الشافعي يف القصاص، ّث أ تبع ذلك بذكر اختالف 

قهاء، ثّ  أبهّنا يف املشركني، وبنّي أّن ذلك ما عليه أكثر الفالعلماء فيمن مشلتهم اآلية، ورّد وأخرج قولً 
 .1ذكر اختالفهم فيمن تلزمه العقوبة، واختالفهم يف كيفّية إنزاهلا، وأسهب يف ذلك

 
وذكر مكي اختالف العلماء يف اآلية الكرمية بني قائل ابلّنسخ، وقائل ابإلحكام ومل يريّجح، وقد عزا  -  

 .2ن سريين، و نقل اختالفهم فيمن نزلت، وذكر مذاهب العلماء يف حّد احلرابةالقول يف نسخها لب
 
وذكر ابن اجلوزي أهّنا حمكمة عند الفقهاء، وبنّي اختالفهم يف العقوبة الواردة فيها، دون الّتعّرض  -  

ثناء بعدها، تملا ورد من رواايت يف سبب نزوهلا، ورّد قوًل لبعض أهل الّتفسري: أبّن اآلية منسوخة ابلس
 .3وأيجاب عنه: أبنّه قول فاسد

 
سعى يف األرض و -صلى هللا عليه وسلم–ح كم من حارب هللا ورسوله والظاهر أّن اآلية حمكمة مبيّ نة:   

؛ ملا تظاهر من أخبار فيمن نزلت بشأهنم من العرنّيني؛ فالعربة بعموم اللفظ ل خبصوص الّسبب، فساداً 
 أعلم. -تعاىل–وهللا 

 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 .392-383ص ،"الناسخ واملنسوخ"النحاس، ظر ين 1
 . 271-270ص ،"اإليضاح"مكي، ظر ين 2
 .410-2/409 "،نواسخ القرآن"ابن اجلوزي، ظر ين 3
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 املطلب الثاين
 

 آية التخيري يف احل كم بني أهل الكتاب، وبني اإلعراض عنه
 

خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنمنٹٱٹٱُّٱ
 1 َّىنينجهمهىهيهجيحيخيميىيييٰذٰرٰىٌٍّّ

 

 
 حمخمممىميمجنحنخنمنىنُّٱ :-عز ويجل-قوله : "-رمحه هللا–قال البغوي   

اء حكم يف احلكم بينهم إن ش -صلى هللا عليه وسلم- هللا تعاىل رسوله خريّ ٱٱٱٱ َّمهىهيه جه ين
 وإن شاء ترك.

لينا؟ فقال ة إذا حتاكموا إمّ هل للحاكم اخليار يف احلكم بني أهل الذّ : واختلفوا يف حكم اآلية اليوم    
احلكم بني  ام املسلمني ابخليار يفأكثر أهل العلم: هو حكم اثبت، وليس يف سورة املائدة منسوخ، وحكّ 

حكموا حكموا حكم اإلسالم، وهو قول  أهل الكتاب إن شاءوا حكموا وإن شاءوا مل حيكموا، وإن
وقال قوم: جيب على حاكم املسلمني أن حيكم بينهم، واآلية منسوخة ، عيب وعطاء وقتادةوالشّ  خعيالنّ 

، وروي ذلك عن 4وعكرمة 3، وهو قول جماهد2َّجحمحجخمخجسحسُّٱنسخها قوله تعاىل: 
 5َّخئمئجئحئُّٱقوله تعاىل: مل ينسخ من املائدة إل آيتان، "وقال: ، -رضي هللا عنهما–ابن عباس

 يم ممىم حمخمٱُّٱ: تعاىل وقوله ،6َّخسمسحصُّٱ  نسخها قوله تعاىل:

                                                           
 .42 ،املائدة 1
 .49املائدة،  2
 ، قال إسالم منصور: حسن.4/541(، 12003الطربي يف تفسريه عن جماهد، رقم: ) أخرجه 3
 ، قال إسالم منصور: صحيح.541-4/540(، 12001عن عكرمة، رقم: ) يف تفسريه أخرجه الطربي 4
 .42املائدة،  5
 .35التوبة،  6
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ٱ َّجنحنخن ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱَّجحمحجخمخجسحسُّٱٱٱنسخها قوله تعاىل:ٱ ا إذا حتاكم إلينا مسلم فأمّ  ،1"ٱ
 .2"ةمّ كم أهل الذّ ه ل جيوز للمسلم النقياد حلألنّ  ؛فيجب علينا احلكم بينهما ل خيتلف القول فيه ،يوذمّ 
 
دعوى الّنسخ ومل يريّجح، وذلك خالل نقله اختالف العلماء يف احلكم بني  -رمحه هللا–البغوي  ذكر  

أهل الّذّمة إذا حتاكموا للمسلمني بني اخليار يف احلكم بينهم: هل هو اثبت، أم اآلية منسوخة؟ وجيب 
 على احلاكم احلكم بينهم إذا حتاكموا إليه.

أو هم، احلاكم خمرّي يف احلكم بينعلى معىن: أّن كمة، أّن اآلية حم  وذكر أّن األكثر من أهل العلم على   
ّث ذكر اتفاق العلماء يف ويجوب احلكم إذا حتاكم مسلم وذّمي؛ ألنّه ل جيوز لنا عدم احلكم بينهم، 

 النقياد حلكم أهل الّذّمة.
 
يان ريّجح الّنسخ، و بف ،وابن اجلوزي، وخالفهم النحاس ،ومكي ،وقد ريّجح اإلحكام كل  من الطربي  

 ذلك كما أييت:
 
أّما الطربي فقد ظهر رأيه يف تريجيح اإلحكام يف اآلية الكرمية ورّد دعوى الّنسخ ملن قال هبا، مفّصاًل  -  

وذلك خالل سياقه آراء أهل العلم واختالفهم يف شأهنا، وعّلل ما ذهب إليه: أبن ل تعارض بني اآليتني 
 أبن حيكم بينهم مبا أنزل هللا إذا حكم بينهم ابختياره، ّث ذكر ما ينطبق منوأنّه ميكن اجلمع بينهما، 

كن يف ظاهر وإذ مل ياألسباب العاّمة يف دفع ورود الّنسخ يف اآلية الكرمية، ونّص على ذلك بقوله: "
ن رسول ومل يكن ع ر،التنزيل دليل على نسخ إحدى اآليتني األخرى، ول نفي أحد األمرين حكم اآلخ

 ،لك إمجاعول من املسلمني على ذ، أحدمها انسخ صاحبه أبنّ  خرب يصحّ  -صلى هللا عليه وسلم- هللا
مها ه، ول نسخ يف أحد  ه حكم  ه، ويوافق حكم  مها صاحبً ال األمرين يؤيد أحد  ك    ما قلنا من أن ّ  صحّ 

 .3"لآلخر
 
نده أّن خبار وصّحت، وثبت عوخالفه النحاس فريّجح الّنسخ معّلاًل: أبّن ذلك ما تظاهرت به األ -  

هذا ما عليه أكثر العلماء، وذكر اختالف العلماء ومذاهبهم يف ذلك مصحوبة ابألدّلة عليها، ّث ذكر 
                                                           

(، 51رقم: ) ،"تفسري القرآن العظيم" ،-رضي هللا عنهما–/ أخرجه ابن ايب حامت يف تفسريه عن ابن عباس 49املائدة،  1
 ، قال عيادة الكبيسي: اإلسناد صحيح.هـ 1439 األوىل،الطبعة: ، اململكة العربية السعودية - ، دار ابن اجلوزي5/88
 .3/59 ،"معامل التنزيل"ينظر البغوي،  2
 .334-333/ 10 ،"يجامع البيان يف أتويل القرآن"الطربي، ظر ين 3
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الختالف يف اإلعراض عنهم: أي احلكم بينهم إذا علم ذلك منهم دون أن يتحاكموا إليه، واختار 
 .1والّسّنة على ذلك ،باحلكم بينهم يف ذلك أيضاً، سائقاً األدلّة من الكتا

 
واختار مكي اإلحكام وصّححه بعد ذكر دعوى الّنسخ، واإلحكام عازايً كلّ قول ملن قال به، وقد  -  

فّصل يف تويجيه معىن من قال إبحكامها، مستدّلً بسياقها، معّلاًل ذلك: بعدم يجواز أن يكون الّناسخ 
شاركه يف كحكم املعطوف عليه يف الّتخيري، فيمرتبطّا ابملنسوخ ومعطوفًا عليه، ألّن حكم املعطوف  

 .2احلكم، ول يصّح قطع اآلخر عن األّول، وعلى هذا فحكم اآلية يف الّتخيري اثبت غري منسوخ
 
وكذا ابن اجلوزي اختار اإلحكام على الّنسخ وصّححه، بعد ذكره أقوال العلماء يف اآلية الكرمية  -  

: يحه اإلحكام؛ إبمكان اجلمع بني اآليتني: ونّص على ذلك بقولهمبّينًا مذاهبهم فيها، وقد عّلل تريج
ة احلكم إذا  ت كيفيّ تت بني احلكم وتركه، واألخرى ثبّ أحدمها خريّ  ه ل تنايف بني اآليتني من يجهة أنّ ألنّ "

 .3"كان
 
ملا ، بعلى معىن التخيري للحاكم بني احلكم بينهم أو تركه، إذا كان بني أهل الكتا والظاهر اإلحكام؛  

ويّجه وعّلل كل  ممّا سبق من األئّمة السالف ذكرهم، من إمكان اجلمع بني اآليتني، ولعدم ويجود دليل 
، أّما إذا حتاكم ذّمي ومسلم، فال خالف يف ويجوب احلكم بينهما حينئذ؛ فال جيوز صحيح يف نسخها

 أعلم. -تعاىل–، وهللا إيجراء حكم غري املسلم على املسلم
 
 
 

  

                                                           
 .400-396ص ،"لناسخ واملنسوخا"ينظر النحاس،  1
 .273-271 ،"اإليضاح"ينظر مكي،  2
 .414-2/410 ،"نواسخ القرآن"ينظر ابن اجلوزي،  3
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 ثالثاملطلب ال
 

 آية حكم قبول شهادة غري املسلمني
 

زتمتنتىتيترثزثمثنثىثيثىفيفىقٹٱٹٱُّٱ
 مننن زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك يقاكلك

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
 1َّمتهت حتخت جت هب مب

 
وما  - تعاىلرمحه هللا–أييت ذكر املوضع الذي وردت فيه دعوى الّنسخ من اآلية الكرمية عند البغوي   

 :َّيتزتمتنتىتُّٱ: -عز ويجل-قوله "ة الكرمية، فقال: تعّلق به من سبب النزول لآلي
جارة قد خريجا من املدينة للتّ  وعدي بن بداء، اريمتيم بن أوس الدّ  ما روي أنّ  :سبب نزول هذه اآلية

ويجعه  دّ ا اشتفلمّ  ان، ومعهما بديل موىل عمرو بن العاص، وكان مسلماً إىل أرض الشام، ومها نصرانيّ 
اعه وأخذا منه شا متأن يدفعا متاعه إذا ريجعا إىل أهله، ومات بديل ففتّ أوصى إىل متيم وعدي، وأمرمها 

انصرفا إىل املدينة، قضيا حايجتهما، ف باه، ثّ ة فغيّ ابلذهب فيه ثالمثائة مثقال فضّ  ة منقوشاً إانء من فضّ 
 ،عدايًّ و  شوا وأصابوا الصحيفة فيها تسمية ما كان معه فجاءوا متيماً فدفعا املتاع إىل أهل البيت، ففتّ 

وا: هل طال قال ،ل :ر جتارة؟ قالقالوا: فهل اجتّ  ،ل :قال؟ من متاعه فقالوا: هل ابع صاحبنا شيئاً 
 وإانّ  ، ويجدان يف متاعه صحيفة فيها تسمية ما كان معهفقالوا: إانّ  ،ل :قال ؟مرضه فأنفق على نفسه

ا أوصى لنا ما ندري إنّ  :ة، قالثقال فضّ هب فيه ثالمثائة مابلذّ  هاً وّ ة مم  قد فقدان منها إانء من فضّ 
لى هللا عليه ص-وما لنا علم ابإلانء، فاختصموا إىل النيب  ،ء فأمران أن ندفعه إليكم فدفعناه،بشي
 :هذه اآلية -عز ويجل-فا فأنزل هللا ل  ا على اإلنكار، وح  فأصرّ  -وسلم
ه خرب ظأي: ليشهد اثنان، لف 2َّزتمتنتىتيترثزثمثنثىثيثىفُّٱ

هذين  ة عند املوت اثنان، واختلفوا يفهادة فيما بينكم على الوصيّ الشّ  : معناه: أنّ وقيل، ومعناه أمر

                                                           
 .106، املائدة 1
، قال الرتمذي: هذا حديث 5/258(، 3059أخرجه الرتمذي، أبواب تفسري القرآن، ابب: ومن سورة املائدة، رقم: ) 2

خرج رجل من ال: "ق -رضي هللا عنهما–بعده بلفظ آخر خمتصراً عن ابن عباس  غريب وليس إسناده بصحيح، بينما جاء
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؛ انوقال آخرون: مها الوصيّ ، ة املوصيذان يشهدان على وصيّ اهدان اللّ فقال قوم: مها الشّ ، الثنني
اهد ميني، ويجعل ول يلزم الشّ  ٱٱٱٱٱَّري ننىنينٰىُّٱه قال: وألنّ ، ألن اآلية نزلت فيهما

فالن، مبعىن  ةهادة مبعىن احلضور، كقولك: شهدت وصيّ ، فعلى هذا تكون الشّ نني أتكيداً الوصي اث
أي: أمانة  َّىق يفُّٱيريد احلضور  1َّمئنئ زئ رئ ّٰ ُِّّٱ  حضرت، قال هللا تعاىل:

كم تأي: من غري دينكم وملّ  َّىك مك لك اكُّٱأي: من أهل دينكم اي معشر املؤمنني   ٱَّيقُّٱوعقل
، وهو قول سعيد -رضي هللا عنهم أمجعني–ابن عباس وأبو موسى األشعريرين، قاله يف قول أكثر املفسّ 

 بن املسيب وإبراهيم النخعي وسعيد بن يجبري وجماهد وعبيدة.

ة مّ وكانت شهادة أهل الذّ  ،ومجاعة: هي منسوخة ،فقال النخعي، اختلف هؤلء يف حكم اآلية ثّ   
، ينشهد كافر  ن   ف   نيسلم  اثبتة، وقالوا: إذا مل جند م   اوذهب قوم إىل أهنّ ، ختس  ن   ثّ  ،مقبولة يف البتداء

دين كاان  يٍّ فأشهد كافرين على أ ،تهيشهده على وصيّ  ومل جيد مسلماً  ،وقال شريح: من كان أبرض غربة
أو عبدة األواثن، فشهادهتم يجائزة، ول جتوز شهادة كافر على مسلم إل على  ،من دين أهل الكتاب

يشهده على  ومل جيد مسلماً  ،2من املسلمني حضرته الوفاة بدقوقا ريجالً  عيب أنّ وعن الش، ة يف سفروصيّ 
هذا أمر "، فقال األشعري: 3ته فأشهد ريجلني من أهل الكتاب، فقدما الكوفة بتكته وأتيا األشعريوصيّ 

                                                           

بين سهم، مع متيم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي أبرض ليس هبا مسلم، فلما قدمنا برتكته فقدوا جاما من فضة 
ن عدي ومتيم، فقام : اشرتيناه م، مث وجدوا اجلام مبكة، فقيل(-صلى هللا عليه وسلم-فأحلفهما رسول هللا )خموصا ابلذهب، 

 :رجالن من أولياء السهمي، فحلفا ابهلل لشهادتنا أحق من شهادهتما، وأن اجلام لصاحبهم، قال: وفيهم نزلت
قال الرتمذي: ٱٱٱٱٱٱٱٱ،5/259(، أبواب تفسري القرآن، ابب: ومن سورة املائدة، 3060رقم: ) ،ٱٱٱٱٱَّ زتمتنتىتيتُّٱ

 .ن أيب زائدةهذا حديث حسن غريب وهو حديث اب
 .2النور،  1
دقوقاء: بفتح أوله، وضم اثنيه، وبعد الواو قاف أخرى، وألف ممدودة ومقصورة: مدينة بني إربل وبغداد معروفة، هلا ذكر  2

القطيعي، عبد املؤمن بن عبد احلق، ابن مشائل و ، 2/459 "معجم البلدان"،يف األخبار والفتوح، ينظر ايقوت احلموي، 
، دار اجليل، "مراصد الطالع على أمساء األمكنة والبقاع"هـ(، 739ادي، احلنبلي، صفّي الدين )املتوىف: القطيعي البغد

 .2/530هـ،  1412بريوت، الطبعة: األوىل، 
، مشهور ، وامسه عبد اَّلل  بن قيس-صلى هللا عليه وسلم-صاحب رسول هللا : -رضي هللا عنه–أبو موسى األشعري  3

-استعمله عمر على زبيد وعدن، و  -صلى هللا عليه وسلم-وكان عامل رسول هللا ، اً، لكن كنيته أكثربكنيته وامسه مجيع
على البصرة، وشهد وفاة أيب عبيدة بن اجلراح ابلشام، مات أبو موسى ابلكوفة، وقيل: مات سنة اثنتني  -رضي هللا عنه

سني، وقيل: يل: تويف سنة تسع وأربعني، وقيل: سنة مخوأربعني، وقيل: سنة أربع وأربعني، وهو ابن ثالث وستني سنة، وق
، 3/364 حابة"،"أسد الغابة يف معرفة الصاثنتني ومخسني، وقيل: سنة ثالث ومخسني، وهللا أعلم، ينظر، ابن األثري، سنة 

ييز "اإلصابة يف مت ،هـ(852وابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف: 
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وقال ، 1"افأحلفهما، وأمضى شهادهتم، -صلى هللا عليه وسلم-مل يكن بعد الذي كان على عهد النيب 
كم وعشريتكم، وهو قول أو آخران من غري حيّ  ،املوصي أي: من حيّ  َّيق ىق يفُّٱ: خرون: قولهآ

 .2."احلسن والزهري وعكرمة، وقالوا: ل جتوز شهادة كافر يف شيء من األحكام
 
 دعوى الّنسخ يف حكم اآلية الكرمية: أبّن قبول شهادة غري املسلمني -رمحه هللا تعاىل–ذكر البغوي   

اىل: ، وهو قوله تعسالم ثّ نسخ، ومل يعرض لناسخهاني كان مشروعًا يف ابتداء اإلعلى املسلم
، وذكر األقوال األخرى يف 4َّمثنثىثيثُّٱٱ، وقوله تعاىل: 3َّيكملىليلُّٱٱ

 بيان إحكامها على اختالف بني العلماء يف ذلك، دون تريجيح بينها.
 
 فيما س، وابن اجلوزي، على تباين يسريوقد ريّجح اإلحكام  يف اآلية الكرمية، كل  من الطربي، والنحا  

 يجاء من األحكام املتعّلقة هبا، بينما اكتفى مكي بنقل األقوال دون تريجيح بينها، وبيان ذلك كما أييت:
على معىن: ق س م بينكم، أي: أّن  َّيت ىتُّٱقال الطربي ابإلحكام حاماًل  قوله تعاىل:  -  

، ومبا كان  َّٱزي ري ُّٱاً ابلسياق يف قوله تعاىل:الشهادة يف معىن الق س م، أو اليمني، مستظهر 
  هت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّٱ من نظريها يف القرآن الكرمي كقوله تعاىل:

، وبنّي كيف يكون حال الق س م حسب حال 5 َّ حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث
م، فقال:"  رثزثمثنثىثُّٱا هو: قس م بينكم إنّ  َّيت ىتُّٱ وكذلك معىن قوله:امل ق س 

نا على مال فارتيب هبما، أو امتُّ ن  آخران ذوا عدل منكم، إن كاان امتُّ  م اثنان قس  أن ي   َّيثىف
ما  غري يف َّىك مك لك اكُّٱوقّدم القول أبّن "آخران" يف قوله تعاىل:  "من غري املؤمنني فاهتُّ

لو ، جميباً خب َّزتمتنتىتيتُّٱ: -تعاىل–املسلمني؛ معّلاًل ما ذهب إليه خبطاب هللا 

                                                           

 1415 - الطبعة: األوىل، بريوت –دار الكتب العلمية ، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض الصحابة"،
 .7/322، هـ
، كتاب: أول كتاب األقضية، ابب: شهادة اهل الذمة يف الوصية والسفر، مع اختالف يسري يف لفظه أبو داود هأخرج 1

لسنن الكبري، كتاب: الشهادات ، ابب: من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية ، والبيهقي يف ا5/457(، 3605رقم: )
 .3/220"تفسري القرآن العظيم"، ، قال ابن كثري: إسناده صحيح، ينظر ابن كثري، 20/495(، 20661يف السفر، رقم: )

 .113-3/111"معامل التنزيل"، ينظر البغوي،  2
 .182البقرة،  3
 .2الطالق،  4
 .6النور،  5
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اىل: بقوله من يجهة املخاطبني، و بنّي أبّن "آخران" يف قوله تع -تعاىل–احلّجة ملن صرف ما عّمهم هللا 
شاملة ألهل الكتاب، وغريهم من اجملوس أو عبدة الوثن؛ معلّ اًل أبّن السياق مل  َّىك مك لك اكُّٱ

، ذاكراً أّن "أو" على معىن الّتعقيب، تفيد حكم إنزال قبول اإلشهاد ة بعينها دون  ملةأهل مل  خيصص 
ملسلمني منزلة الّضرورة، وذكر أّن أكثر أهل التأويل على ذلك، وقد عرض ملا تناولته اآلية من غري ا

كم اآلية غري  ح   ن  من أحكام مع ذكر اآلراء املتشعبة يف ذلك مناقشاً، ومريّجحاً بينها، وصّوب القول أب
 عليه صلى هللا–أحكام اليمني من لدن النيب ، وأضاف مؤّكداً حكم ماذهب إليه مبا تقتضيه منسوخ
م النيب ، عند ف  ق د  الب  يّ نة، مستدّلً مبا ألز من إثبات حقوق أو نفي هتمة على مّرعهد اإلسالم، -وسلم

جلام، أو اورثة املّيت من اليمني، فيما كان من سبب نزول اآلية من قّصة  -صلى هللا عليه وسلم–
ة ية، ويقطع العذر من ح ّجة كتاب أو سنّ ، وختم الكالم بنفي ويجود ما ينسخ اآلاإلبريق، أو غري ذلك

ه غري هذه اآلية منسوخة، ألنّ  أنّ  :عٍ فال ويجه لدعوى مدّ أو عقل يدفع صّحته، نّص على ذلك فقال: "
ا من مّ إه منسوخ، إل خبرب يقطع العذر: ذكره أنّ  -تعاىل–يجائز أن يقضى على حكم من أحكام هللا 

ا ول خرب فأمّ  ؛قل املستفيض بذلك، أو بورود النّ -ليه وسلمصلى هللا ع-عند هللا، أو من عند رسوله 
 .1"ه منسوخته عقل، فغري يجائز أن يقضى عليه أبنّ بذلك، ول يدفع صحّ 

 
وكذا النحاس صّحح القول ابإلحكام، مشريًا إىل أّن هذه اآلية من أشكل ما يجاء يف الّناسخ  -  

 أقوال كاآليت: واملنسوخ، وقد عرض ألقوال العلماء فيها على مخسة 
 .ةإذا كانت وصي   ،فرشهادة أهل الكتاب على املسلمني يجائزة يف الس   أنّ . 1
ول  ذلك، خنس ثّ ، ةفر إذا كانت وصي  يجائزة يف الس   كانت  شهادة أهل الكتاب على املسلمني أنّ  .2

  .جتوز شهادة كافر حال
 .إذا شهدوا ،ها يف املسلمنياآلية كلّ  أنّ . 3
  .ىد  ؤ  ليس يف الشهادة اليت ت   ، و هادة هنا مبعىن احلضورالش أنّ . 4
 .الشهادة هنا مبعىن اليمني أنّ . 5
وبعد عرضه األقوال وما ذ كر فيها من معارضة، ونقاش بني أهل العلم فيما تناولته من أحكام، بنّي ما   

، أو اليمني معىن الق س م، ذهب إليه من معىن اإلحكام فيها: أبّن الشهادة الواردة يف اآلية الكرمية على

، و مستظهراً مبا 2َّ زن رن ُّٱٱنظري قوله تعاىل:  ،ميني اثننيمستظهراً ابلّلغة، على تقدير الكالم: 

                                                           
 .209-11/157 "،"يجامع البيان يف أتويل القرآنينظر الطربي،  1
 . 182يوسف،  2
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نّص  1َّ مظ حط  مض خض حض جض ُّٱيجاء من سياق اآلية اليت تلتها، يف قوله تعاىل: 
ريّجحًا أّن ، م  "-أي: اليمني– مس  معىن الشهادة ها هنا: الق   أن   ح  ص  منا، ف  س  أي: لق  " : على ذلك فقال

هذا الق س م، أو اليمني ميكن أن يكون من مسلم ني ع دل ني، أو غريمها من غري املسلمني، م ؤ يّ داً قوله مبا 
لى التخيري؛ ع َّ ىك مك لك اكٱٱٱٱٱُّحتمله الّلغة من معىن "أو"، مصّححاً القول أبّن "أو" يف قوله تعاىل: 

 بني   أل  اي وصّيته ملسلمني، ولغري املسلمني، نّص على ذلك، فقال: "فجاز بذلك عنده أن يسند املوص
 ىق يفُّٱم اثنان قس  أن ي   :َّٱرثزثمثنث ُّٱ، بينكم م  س  ق   ،أن تكون شهادة بينكم :يف هذا
كون يوقد  ،ةا هي وصيّ إنّ  :األهنّ  ؛خيريهنا للتّ  ها "أو" :ومنهم من قال ،.. َّ ىك مك لك اكٱٱٱٱٱيق

القول  الب نيّ   ني، وهذا القول: أن  "أو" للتخيري: هوين، أو أيجنبي  ت ه إىل كافر  امل وصي يرى، أو ي سند وصي   
يجيهه ملا يجاء من هناية بيانه، وتو  ّث استسل فيما تبقى من معاين بقية اآلية الكرمية، معّقباً الظاهر"، 

، "وخةية غري منساآل ه أنّ من هذا كلّ   وصحّ " أبّن اآلية غري منسوخة، نّص على ذلك فقال: معانيها،
ان، وشهادة  مضيفاّ لتويجيهه دللة احلديث الوارد يف سبب نزوهلا، وما تناول من بيان إثبات احلّق ابأل مي 

 .2الّشهود على ذلك
 
ر ، ومل يريّجح، وقد أمجل يف ذلك، فذكوإحكامها ،مكي اختالف العلماء يف شأن نسخهابينما نقل  -  

، وقوله 3َّيكملىليلُّٱٱوهلم: أّن انسخها قوله تعاىل:وق اختالفهم يف قدر املنسوخ منها،
ذكر أّن ، و ومذاهبهم يف بيان األحكام املتعّلقة هبا ،وقد ذكر أقواهلم،4َّمثنثىثيثُّٱٱتعاىل: 

ته خّلص تعليل، ومنشأ  كثرة األقوال والختالف فيها؛ مبا تضّمنوقد أكثر الّناس على القول إبحكامها، 
أهّنا حتتاج و  ،أهّنا من أشكل آية يف القرآناءات، وختم ذلك بقوله: "من ويجوه اإلعراب، واملعاين، والقر 

 .5يف كتاب مفرد يشرحها"ما يجاء فيها  أنّه بسطذكر  ، و"إىل بسط يطول
 
وقد وافق ابن اجلوزي القول ابإلحكام على أحد قويل من قال: أهّنا يف أهل الكتاب إذا شهدوا  -  

على  ال العلماء واختالفهم ابملقصود فيها، وقد رّد دعوى الّنسخعلى الوصّية يف الّسفر، بعد نقله أقو 
ذلك القول؛ معّلاًل إبنزال حكم شهادة غري املسلمني من أهل الكتاب على الوصّية يف الّسفر منزلة 

                                                           
 .107املائدة،  1

 .409-403ص ،"الناسخ واملنسوخ"النحاس، نظر ي 2
 .182البقرة،  3
 .2الطالق،  4
 .279-275ص ،"اإليضاح"مكي،  نظري 5
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كما جيوز يف بعض األماكن شهادة   فجاز ؛هذا موضع ضرورة ألنّ الّضرورة، ونّص على ذلك، فقال: "
 .1ل"والستهال فاس،ابحليض، والنّ  :نساء ل ريجل معهنّ 

 
 ةل جتوز شهادة كافر على مسلم إل على وصيّ على أنّه  إبحكام اآلية وعدم نسخها، :والظاهر القول  

؛ ملا ويّجه به أهل العلم من دللة الّسياق، وما كان من سبب نزول اآلية الكرمية، ومبا ورد عن يف سفر
من  ريجالً  نّ أيف شأن ذلك، كما نقل البغوي عن الشعيب: " -مصلى هللا عليه وسل–صحابة رسول هللا 

تاب،  من أهل الكفأشهد ريجلني   ،تهيشهده على وصيّ  ومل جيد مسلماً  ،2املسلمني حضرته الوفاة بدقوقا
هذا أمر مل يكن بعد الذي كان على عهد "، فقال األشعري: 3وأتيا األشعري ،فقدما الكوفة بتكته

، فينزل احلكم فيها منزلة الّضرورة،  4"فأحلفهما، وأمضى شهادهتما، -وسلمصلى هللا عليه -النيب 
–هللا ل، ووالستهال فاس،ابحليض، والنّ  :كما جيوز يف بعض األماكن شهادة نساء ل ريجل معهنّ 

 أعلم. -تعاىل
 

 

 

 

                                                           
الل صاحوا عند اس إذا رأوا اهلالنّ  ، واألصل فيه أنّ زاً ل جتوُّ االستهال :يبراخ من الص  ي الصُّ ا مس ّ وإمنّ ، ةراخ خاصّ هو الصُّ  1

ن الصيب املولود ي الصوت ممسّ  ، مثّ ي الصوت عند استهالل اهلالل استهالالً ، فسمّ رؤيته، واجتمعوا، وأراه بعضهم بعضاً 
 ،أو بكى ،أو عطس ،حإذا صا : وعند آخرين من أهل العلم، ه صوت عند وجود شيء جيتمع له، ويفرح به؛ ألنّ استهالالً 

 بن أمحد أبو حممد موفق الدين عبد هللا، ينظر، ابن قدامة، فعلى هذا كل صوت يوجد منه، تعلم به حياته، فهو استهالل
  " املغين"، ،هـ(620مث الدمشقي احلنبلي، الشهري اببن قدامة املقدسي )املتوىف:  ،اعيلي املقدسيبن حممد بن قدامة اجلمّ 

 القرآن"،نواسخ " ابن اجلوزي، نظر/ ي 6/385، م1968 -هـ 1388اتريخ النشر: ، لطبعة: بدون طبعةا، مكتبة القاهرة
2/419-422. 
دقوقاء: بفتح أوله، وضم اثنيه، وبعد الواو قاف أخرى، وألف ممدودة ومقصورة: مدينة بني إربل وبغداد معروفة، هلا ذكر  2

القطيعي، عبد املؤمن بن عبد احلق، ابن مشائل و ، 2/459 البلدان"،"معجم يف األخبار والفتوح، ينظر ايقوت احلموي، 
، دار اجليل، "مراصد الطالع على أمساء األمكنة والبقاع"هـ(، 739القطيعي البغدادي، احلنبلي، صفّي الدين )املتوىف: 

 .2/530هـ،  1412بريوت، الطبعة: األوىل، 
 .187ص ، سبقت ترمجته-رضي هللا عنه–أبو موسى األشعري  3
  .182سبق خترجيه ص 4
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 املبحث اخلامس

 
 سورة األنعام

 
 
 

 وفيه مطلبان :
 (141رع وقت حصاده  املطلب األول: آية األمر إبيتاء حّق الزّ 

 (159املطلب الثاين: آية الرباءة من أهل البدع واألهواء  
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 املطلب األول
 

 آية األمر إبيتاء حّق الّزرع وقت حصاده
 

  يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىنُّٱٱٱٱٱٱٱٱٹٱٹٱ
 جت هب مب حبخب  جب هئ مئ خئ حئ جئ
ٱ1َّمس خس حس جس مخ محجخ جح حجمج  مث هت مت خت حت

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

هذا  واختلفوا يف، َّ حجمج  مث هت مت ُّٱٱقوله تعاىل:  " :-رمحه هللا تعاىل–لبغوي قال اٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ
سيب: وسعيد بن امل ،ويجابر بن زيد ،واحلسن ،وطاووس ،-رضي هللا عنهما– : فقال ابن عباساحلقّ 

وقال علي بن احلسني وعطاء وجماهد ومحاد واحلكم: ، كاة املفروضة من العشر ونصف العشرا الزّ إهنّ 
وقال سعيد بن . ، ..كاة ابملدينةية وفرضت الزّ اآلية مكّ  ألنّ  ؛كاة، أمر إبتيانهيف املال سوى الزّ  هو حق  

ال مقسم عن ابن وق، إبجياب العشر يؤمر إبتيانه يف ابتداء اإلسالم فصار منسوخاً  اً يجبري: كان هذا حقّ 
 .2" "نفقة يف القرآن نسخت الزكاة كلّ ": -رضي هللا عنهما– عباس

 
د يجاء نقله ومل يريّجح، وق، دعوى الّنسخ والقول ابإلحكام يف اآلية الكرمية -رمحه هللا–لبغوي ذكر ا  

 ألقوال واختالف العلماء تفصيله لذلك على الّنحو اآليت:
بن عباس ل . القول ابإلحكام: أبهّنا يف الزّكاة املفروضة إبجياب العشر ونصف العشر، وعزا هذا القول1
 سيب.وسعيد بن امل ،ويجابر بن زيد ،واحلسن ،طاووسو  ن-رضي هللا عنهما–
اد ومحّ  ،وجماهد ،وعطاء ،علي بن احلسني. أنّه حق  يف املال سوى الزّكاة، أ مر إبتيانه، وعزا هذا القول ل2

 ؛ وعّلل ذلك: أبّن اآلية مّكية وقد فرضت الزّكاة يف املدينة، ونقل أقوالً للعلماء يف معناه.مك  واحل  
 -تعاىل–ه هللا ونسخ ذلك احلّق مبا فرض ،لّنسخ، وبيانه: أبنّه حّق يف املال كان بداية اإلسالم. القول اب3

يد بن وعزا هذا القول لسع ، وعّلل ذلك؛ أبّن اآلية مّكية وقد ف رضت الزكاة يف املدينة،من أمر الزكاة
 . -رضي هللا عنهما–، وأيّد معناه خبرب عن ابن عباس يجبري

                                                           
 .141، األنعام 1

 .3/195 "معامل التنزيل"،ينظر البغوي،  2 
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 ما أييت:بس بني القولني الثاين والثالث، يف أهّنما حيمالن املعىن نفسه، وبيان الفرق بينهما كوقد يقع اللُّ   
 
أّما القول الثاين: أّن هذا احلّق يف اىملال سوى الزكاة املفروضة، اثبت مل ي نسخ؛ وحّجتهم يف ذلك، أّن   

كذا ؛ ألّن الزكاة ف رضت ابملدينة، و ذلك أّن اآلايت مّكّية فاألمر به مفصول عّما يجاء من األمر ابلزكاة
صلى هللا عليه -ويبنّي ابن حجر أّن هذا حق  أمر به الّنيب ، -صلى هللا عليه وسلم–فيه خرب عن النيب 

صلى هللا عليه –، أن  النيب -رضي هللا عنه–غري الزكاة املفروضة، دّل عليه ما أخرب به يجابر  -وسلم
 .2(ق يف املسجد للمساكنيعل  ي   1ون  التمر بق  من  أمر من كل يجاد عشرة أوسق:  -وسلم

 
– يًئا أمر هللاكان هذا ش  وأّما القول الثالث: فقد ذكره الطربي، مبي نًا فيما نقل من أقوال يف اآلية: "  

لومة، فال فرض يف مال  دقة املعنسخته الصّ  ثّ  ،تةدقة املؤقّ به املؤمنني قبل أن تفرض عليهم الصّ  -تعاىل
 .3"دقة اليت فرضها هللا فيهما كان زرًعا كان أو غرًسا، إل الصّ كائًنا 

 
فالقول الثاين، ي ثبت ذلك احلّق، ويعتربه قائم إىل يجانب الزكاة، والقول الثالث، يرفع ذلك احلّق مبا   

 من أحكام الزكاة. -تعاىل–شرع هللا 
     

الفهما من الزكاة، وخ -تعاىل–فرض هللا وقد ريّجح كل  من الطربي والنحاس، أّن اآلية منسوخة مبا   
مكي، بينما توّقف ابن اجلوزي يف احتمال اآلية الكرمية دعوى الّنسخ أو اإلحكام، وبيان ذلك كما 

 أييت:
 
وأوىل األقوال يف ذلك عندي ابلصواب، قول   أّما الطربي فقد ريّجح أّن اآلية منسوخة، بقوله: " -  

  على املؤمنني يف طعام هم ومثارهم اليت ت  ريجها زروعهم وغر وسهم، ثمن قال: كان ذلك فرًضا فرضه هللا
؛ بسياق اآلية معّلاًل ذلك"، نسخه هللا ابلصدقة املفروضة، والوظيفة املعلومة  من العشر ونصف العشر

                                                           
قبكسر القاف، وسكون النون،  :ونم القِ  1  ،، وهو بكسر العني املهملة، وسكون الذال املعجمة: وهو العرجون مبا فيهالِعذم

 .1/516 " فتح الباري"،ابن حجر، ينظر 
، قال شعيب األرانؤوط: إسناده حسن/ 96-3/95(، 1662كاة، ابب: حقوق املال، رقم: )أخرجه البيهقي، كتاب: الز  2

 .3/351"فتح الباري"، ينظر ابن حجر، 
 .12/168 ويل القرآن"،"يجامع البيان يف أتالطربي،  3
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قمح لوما ورد فيها من ذكر إتيان احلّق يوم احلصاد أبّن هذا مغاير ملا أمر به من إيتاء الزّكاة منه من ا
ه أنّ  ل شكّ  حلبُّ وانّص على ذلك بقوله: "معّلالً وحمتّجاً بعدم إمكان إتيان حّقها يوم حصادها، والّتمر؛ 

قة دمر وإن كان مثر خنل أو كرم غري مستحكم يجفوفه ويبسه، وكانت الصّ يف ذلك اليوم يف سنبله، والتّ 
يبسه  استحكام ا تؤخذ صدقته بعدمر إنّ والتّ  ،ا تؤخذ بعد دايسه وتذريته وتنقيته كيالً إنّ  من احلبّ 

، "ما يؤخذ صدقة بعد حني حصده، غري الذي جيب إيتاؤه املساكني يوم حصاده م أنّ ل  ع   ،ويجفوفه كيالً 
وكان من مجلة ما فّصل به رّد دعوى اإلحكام دفعه قول من أيجاب: أبّن احلصاد مبعىن الكيل: أبّن ذلك 

ف ظاهر الّتنزيل، إضافة إىل صرفه األمر فيها عن الّندب إىل غري مويجود يف لغة العرب، وأنّه خمال
 .1الويجوب، يعضد القول بنسخها

 
ووافقه النحاس وصّحح القول بنسخ اآلية الكرمية، ومن مجيل ما أتى به؛ مزيد تفصيل يف معىن  -  

 اآلية مبا حتمله من معىن حقّ  احلصاد الوارد فيها على مخسة أقوال، كما أييت:
 .خة ابلزكاة املفروضةمنسو . 1
 ة العشر ونصف العشر ن  منسوخة ابلسُّ . 2
 .الزكاة املفروضة. 3
 .حمكمة وايجبة يراد هبا غري الزكاة .4
 ، وبنّي أبّن هذا قول للمتأخرين دون املتقدّ مني.هي على الندب. 5
منه، ، وأّما  من املتقدمنيوقد رّد األقوال، ابداًئ ابألخري منها، أبنّه ابطل خبلو أقوال وآراء اهل العلم  

نّه لو يجاز أن يف ذلك، أب -صلى هللا عليه وسلم–القول الرابع فرّد على من استظهر خبرب عن النيب 
صلى هللا –يكون حجة لكان منسوخاً كاآلية الكرمية، وأضاف أبّن ثبات األمر مبا صّح عن رسول هللا 

عه أبنّه ا القول الثالث أبهّنا الزكاة املفروضة، فدفأبنّه ل فرض يف املال سوى الزكاة، وأمّ  -عليه وسلم
خال عن الصّحة؛ لفرض الزكاة يف املدينة، وتلك نزلت مبكة، وعّلل ما ذهب إليه معتمدّا نّص اآلية 

 ،كاةا ليست الزّ وأهنّ  ،كاةه ل جيب ابآلية فرض سوى الزّ ا ثبت أنّ فلمّ وختم هناية ذلك بقوله: "  ،وسياقها
 2"مل يبق إل أن تكون منسوخة دابً ا ليست نوأهنّ 
 
أّما مّكي فقد استحسن القول إبحكامها، ومحل املعىن على أهّنا الزّكاة، ووّضح أهّنا من قبيل اإلمجال  -  

والّتبيني، ورّد أقوال من منعوا ذلك واحتجايجه بعّدة أمور يف الزّكاة: كاألداء بعد الكيل، وحتديد املقدار، 
                                                           

 .173-12/170 ،"يجامع البيان يف أتويل القرآن" ،الطربي ينظر 1 
 .428-914ص ،"الناسخ واملنسوخ"النحاس، ينظر  2 
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بنّي - عليه وسلمصلى هللا–ها، ورّد ذلك كّله بقوله: "أبّن ذلك ل يلزم ألّن النيب والبعد عن الّسر ف في
وء ما اعتربه من يبّينه"، وعلى ض -صلى هللا عليه وسلم–أمر الزكاة وحّده؛ فالقرآن أييت جمماًل والنيب 

ذلك بقوله:  على اإلحكام، وأهّنا يف الزّكاة خالف أكثر العلماء يف أّن الزكاة فرضت يف املدينة، ونصّ 
"ويعارض كوهنا يف الزّكاة قول أكثر الّناس: إّن الزّكاة فرضت يف املدينة، واألنعام مّكّية ، فيصري فرض 

 .1الزّكاة نزل مبّكة، وهللا أعلم بذلك"
 
بينما ذكر ابن اجلوزي دعوى الّنسخ على اختالف بني العلماء يف ذلك، ومل يريّجح، وذلك بعد نقله  -  

ر به يوم احلصاد، مكاة أ  غري الزّ  حقّ  :هأنّ  يف املراد منها على قولني: أّن املقصود هبا: الزّكاة، أمالختالف 
، ّث ذكر اختالفهم: هل هذا احلّق على سبيل مررع، والتّ وهو إطعام من حضر وترك ما سقط من الزّ 

حكام، إل فيكون اإلالويجوب أم على سبيل الّندب، وأّن من قال أنّه على الويجوب فيكون الّنسخ، و 
 .2ومل ي عّقب

 
ذلك،  ول حايجة لتكرار كالمهم يفوالنحاس،  ،من الطربياحتّج به كل  من ملا  ؛منسوخةأهّنا  ظاهروال  

 أعلم.أوىل و -تعاىل–وهللا 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .285-283ص ،"اإليضاح" مكي، ينظر 1 
 .435-2/432 "،نآنواسخ القر "ابن اجلوزي، ينظر  2 
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 املطلب الثاين

 
 آية الرباءة من أهل البدع واألهواء

 

يئربزبمبنبىبيبرتزتمتنتىتيترثزثمثنثٹٱٹٱُّٱ

 1 َّىثيثىفيف

 
شيء،  ل: لست من قتاهلم يفيق َّيبرتزتمتنتُّٱقوله عز ويجل: :" -رمحه هللا تعاىل–وي قال البغ  

، ومن قال: أراد ابآلية 3صارىوهذا على قول من يقول: املراد يف اآلية اليهود والنّ  ،2نسختها آية القتال
أي أنت منهم بريء وهم منك برآء، تقول  :َّيبرتزتمتنتُّٱأهل األهواء قال: املراد من قوله: 

 .4"ا بريء من صاحبهواحد منّ   ولست منك أي: كلّ إن فعلت كذا فلست ميّن العرب: 
 
ّن اإلحكام يف اآلية الكرمية بعد عرضه لدعوى الّنسخ فيها، وبنّي أ -رمحه هللا تعاىل-ريّجح البغوي   

ذلك  عالقول ابلّنسخ مبين  على أّن املقصود ابآلية الكرمية: حكم ترك قتال اليهود والّنصارى، وقد متّ رف
؛ -قيل–احلكم مبا يجاء ابألمر ابلقتال يف آية الّسيف؛ وقد أورد دعوى الّنسخ تلك، بصيغة الّتمريض 

ممّا يدّل على تريجيحه اإلحكام فيها، وعدم الّنسخ، أبّن املقصود هبا: أهل البدع واألهواء من أّمته صلى 
لك، وممّا يؤيّد ًا بدللة الّلغة يف ذمنهم براء، مستظهر  -صلى هللا عليه وسلم-هللا عليه وسلم: أبنّه 

تريجيحه اإلحكام على املعىن املذكور، استدلله ابآلية الكرمية يف كتابه شرح الّسّنة، حتت ابب: ردع أهل 
 .5البدع واألهواء، أبّن املراد منها: أهل البدع واألهواء

                                                           

 159األنعام:  1 
: أهّنا يف اليهود والنصارى وقد نسخ يآية السيف، ينظر، النحاس، -رضي هللا عنهما–ذكره النحاس عن ابن عباس  2 

 .442ص "الناسخ واملنسوخ"،
ر ، والضحاك، دون ذكر قوهلم ابلنسخ، ينظ-رضي هللا عنهما–د، وقتادة، والسدي، وابن عباس ذكره الطربي عن جماه 3 

 .245-5/244 "يجامع البيان يف أتويل القرآن"،الطربي، 
 .3/210 "معامل التنزيل"،البغوي،  4
 .1/210 ،"شرح الّسّنة"البغوي، نظر ي 5
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ان ذلك  اجلوزي ومل يريّجح، وبي وقد ريّجح اإلحكام كل  من الطربي، والنحاس، ومكي، بينما توّقف ابن  

 كما أييت:
 
أّما الطربي فقد يجاء عنده الّتوسع يف معىن اإلحكام فيها، لتشمل أنواعًا أخرى غري أهل األهواء  -  

–لنبّيه  -تعاىل–، وفّصل يف دللتها أبهّنا: إخبار وإعالم من هللا -صلى هللا عليه وسلم-من أّمة الّنيب 
ه بريء من أهل األهواء من أّمته، ومن مشركي العرب، ومن اليهود والّنصارى، أنّ  -صلى هللا عليه وسلم

واستبعد دعوى الّنسخ فيها؛ معّلاًل ذلك حملها معىن اإلعالم واإلخبار، وإعالمها ل يويجب هنيه صلى 
 يبهللا عليه وسلم عن قتاهلم؛ ولذلك ميكن اجلمع بني اآليتني الكرميتني، ول ويجود خلرب صحيح عن الن

 . 1يف نسخها؛ فتبنّي إحكامها بذلك -صلى هللا عليه وسلم-
 
يدان د هبا: أهل األهواء من أّمة سو الذي ذكره البغوي من أّن املقصابإلحكام كالنحاس املعىن  وافقو  -  

سخ ومبا ورد من خرب يف ذلك، بعد ذكره دعوى النّ  ،ابلّلغة ظهراً مست ،-صلى هللا عليه وسلم–حممد 
 .2أبّن هذا عن الّنسخ مبعزل فيها، وأيجاب

 
عّلاًل ذلك  ملكن دون تفصيل يف معناه،  يف اآلية الكرمية، الّنسخ دعوى مكي واستبعد وقد ريّجحه -  

 على أّن املقصود منها: لست حيسن نسخه،هذا ل ذكر أّن  : أبهّنا خرب وا ذكر الطربي والنحاسكم
 .3من دينهم يف شيء

 
ر: أّن للمفّسرين فيها ثالثة أقوال األول على الّنسخ، واآلخران على ذكوأّما ابن اجلوزي فقد  -  

 .4يف ذلك، أو تريجيح مكتفياً بنقل األقوال فيها دون تفصيل اإلحكام،
 
، ومثل هذا فيها، وجمليئها على معىن اخلرب غةدللة اللّ لوالظاهر إحكامها إلمكان اجلمع بني اآليتني، و   

 أعلم. -عاىلت– ، وهللال يقع فيه الّنسخ
                                                           

 .12/273 ،"يجامع البيان يف أتويل القرآن" الطربي، ظرين 1
 .443-442 ،"الناسخ واملنسوخ"ينظر النحاس،  2
 .286ص ،"اإليضاح"ينظر مكي،  3
 .2/439 "،نآنواسخ القر "ينظر ابن اجلوزي،  4
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 املبحث السادس

 
 سورة األنفال

 
 وفيه ثالثة مطالب: 

 (1 األنفال  الّتصّرف يف تقسيم األنفال آية املطلب األول:
 (16-15  حفالزّ  عند ويّل التّ آيتا حترمي  املطلب الثاين:

 ( 61املطلب الثالث: آية امليل للصُّلح مع املشركني إن مالوا إليه  
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 ولاملطلب األ

 

 آية الّتصّرف يف تقسيم األنفال
 

خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنمنىنٹٱٹٱُّٱ

 1َّينجهمهىهيهجيحي

 
ئم أقوالً ممّا يجاء يف معىن األنفال، وذكر أّن ما عليه أكثر املفسرين أهّنا يف غنا -رمحه هللا–ذكر البغوي   

مها كما يقسّ  َّجمحمخمممىمُّٱقوله تعاىل: بدر، ثّ عرض ملوضع الّنسخ يف اآلية الكرمية فقال: "
 :-عز ويجل-دي: هذه اآلية منسوخة بقوله فقال جماهد وعكرمة والسّ ، واختلفوا فيه، اءش
ليه صلى هللا ع-كانت الغنائم يومئذ للنيب   ،اآلية 2َّيلجمحمخمممىميم ملىلٱُّٱ

وخة، بن زيد بن أسلم: هي اثبتة غري منسعبدالرمحن  لوقا، ابخلمس -ويجل عزّ -فنسخها هللا  -وسلم
م فيها سول يضعها حيث أمره هللا تعاىل، أي: احلكنيا واآلخرة وللرّ مع الدّ  ومعىن اآلية: قل األنفال هلل

 3" َّملىليلجمحمخمممىمُّٱ هللا مصارفها يف قوله عز ويجل:هلل ولرسوله، وقد بنّي 

 
ا دعوى الّنسخ أحد قولني يف اآلية الكرمية، ومل يريّجح، وبيان ذلك كم -رمحه هللا تعاىل–ذكر البغوي   

 أييت:
–، وذلك أّن الغنائم كانت للرسول َّجمحمخمممىمُّٱّنسخ يف قوله تعاىل: األول: القول ال  

نسخها  ،َّملىليلجمحمخمممىمُّٱوأّن ذلك ن سخ بقوله تعاىل:  -صلى هللا عليه وسلم
 ابخلمس وعزا القول جملاهد وعكرمة والّسدي. -تعاىل–هللا 

                                                           
 .1، األنفال 1
 .41األنفال،  2
 .3/325 "،معامل التنزيل"ينظر البغوي،  3
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ٱٱٱٱٱٱَّملىليلجمحمخمممىمُّٱوالثاين: القول أبهّنا حمكمة: أبهّنا م ب  ي نة آبية:    احلكم  أي: ٱ
ن زيد بن وقد بنّي هللا مصارفها، وعزا القول لعبد الرمحن ب -صلى هللا عليه وسلم–فيها هلل، ولرسوله 

 أسلم، وذلك بعد ذكره اختالف املفّسرين يف شأن األنفال، وذكر أّن أكثر املفّسرين أهّنا يف غنائم بدر.
 
له تعاىل: أو اإلحكام متعّلق  بتفسري قو يتبنّي: أّن مبىن القول ابلّنسخ  البغويوعلى ضوء ما ذكر   
 .َّٱيمُّٱ
سخ: أبن نسخ ، محلها على النّ -صلى هللا عليه وسلم–أّن الغنائم كانت للّنيب  : علىفمن محل املعىن  

عاىل: يف قوله ت -صلى هللا عليه وسلم–ولرسوله  ،مبا يجعله من اخلمس هلل -تعاىل–هللا 
 .َّيمملىليلجمحمخمممىمُّٱ
نده الّنسخ؛ ، مل يتيّجح ع-صلى هللا عليه وسلم–احلكم فيها هلل ولرسوله  ومن محل معناها على أنّ   

–مبا فّصل هللا ، َّيمملىليلجمحمخمممىمُّٱ: ألّن ذلك قد ب نيّ  بقوله تعاىل
 به أحكام الغنائم. -تعاىل

 
وقد ريّجح اإلحكام كل  من الطربي، وابن اجلوزي، وخالفهما النحاس، بينما توّقف مكي، وبيان ذلك    

 :كما أييت
 
ذكر الطربي القول الّنسخ يف اآلية الكرمية، ومل يريّجحه؛ لعدم ويجود دليل يف اآلية يدّل عليه،  -  

 -عليه وسلم صلى هللا–أبن يجعل األنفال لنبّيه  -تعاىل–ولحتمال أن يكون املراد منها: إخبار هللا 
ّنته يف ن بعده أن يستّنوا بسينّفل من شاء على ما يرى ممّا فيه صالح املسلمني، وأّن على األئّمة م

 .1ذلك
 
أّما النحاس فقد ريّجح القول بنسخ اآلية الكرمية؛ مستظهرًا مبا ورد من خرب سيدان سعد بن أيب  -  

 .2يف سبب نزوهلا، بعد ذكره أقوال العلماء واختالفهم يف شأهنا -رضي هللا عنه-وقّاص 
 

                                                           
 .382-381/ 13، "يجامع البيان يف أتويل القرآن" الطربي، نظري 1
 .458-451، ص"الناسخ واملنسوخ"، النحاسنظر ي 2



196 
 

 .1سخها وإحكامها، دون تريجيح أّي قول منهاواكتفى مكي بنقل أقوال العلماء واختالفهم يف ن -  
 
تظهراً حديث مس ؛ما يفضل من الغنائم بعد قسمتهاوقد ريّجح ابن اجلوزي اإلحكام، على معىن: أنّه  -  

بد هللا بن عمر ة فيها عبعث سريّ  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  أنّ   :-رضي هللا عنهما–ابن عمر 
، 2(بعرياً  لوا بعرياً فّ  ن   و  ، أو أحد عشر بعرياً ة، فكانت سهامهم اثين عشر بعرياً كثري   جند، فغنموا إبالً  ل  ب  ق  

ة ما عامّ  ا منسوخة فإنّ عي أهنّ ن يدّ والعجب ممّ  ،هذا احلكم ابق إىل وقتنا هذا ألنّ وعّلل ذلك بقوله: "
وقد وقع احلكم  ،ما حيكمان فيهاواملعىن: أهنّ ، -صلى هللا عليه وسلم–سولاألنفال هلل والرّ  نت أنّ تضمّ 

النسخ  هنته آية اخلمس، وإن أريد أن األمر بنفل اجليش ما أراد، فهذا حكم ابق، فال يتويجّ فيها مبا تضمّ 
ى عا منسوخة إل أن يرفع حكمها وحكم هذه ما رفع فكيف يدّ هنّ إ  حال، ول جيوز أن يقال عن آية: 

 .3"النسخ؟
 
جلمع بني إلمكان ا، ما يفضل من الغنائم بعد قسمتهانّه على معىن: أ ،اإلحكام وعدم الّنسخ والظاهر  

صحيح يف ذلك، وهللا ورود اخلرب الو  وبّينه، ويّجه به ابن اجلوزي،وملا فع معىن التعارض بينهما، داآليتني و 
 أعلم. -تعاىل–

 
  

                                                           
 .296-295ص ،"اإليضاح، "مكينظر ي 1
، 4/90، (3134)أخرجه البخاري، كتاب: فرض اخلمس، ابب: ومن الدليل على أن اخلمس لنوائب املسلمني، رقم:  2

 .3/1368، (1749)وعند مسلم لفظ: )وأان فيهم(، كتاب: اجلهاد والسري، ابب: األنفال، رقم: 
 .446-2/445 "،نآنواسخ القر "ن اجلوزي، ينظر اب 3
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 املطلب الثاين
 

 حفالزّ  عند ويّل التّ آيتا حترمي 
 

 حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج ٹٱٹٱُّٱ
 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص
 1 َّ  جل مك لك حكخك جك مق حق مف  خف

 

 

ختلف العلماء يف ا، بعد بيانه معاين املفردات يف اآلية الكرمية: "... -رمحه هللا تعاىل–قال البغوي   
 ؛م الهنزامة، ما كان جيوز هل: هذا يف أهل بدر خاصّ -رضي هللا عنه– فقال أبو سعيد اخلدري :هذه اآلية

صلى هللا - زون إليها دون النيبكان معهم، ومل يكن هلم فئة يتحيّ   -عليه وسلم صلى هللا-ألن النيب 
 ،2بعضاملسلمني بعضهم فئة ل ا بعد ذلك فإنّ ، ولو احنازوا لحنازوا إىل املشركني، فأمّ -عليه وسلم

يد بن أيب قال يز  ،إىل فئة فال يكون فراره كبرية، وهو قول احلسن وقتادة والضحاك زاً حيّ  مت   فيكون الفارُّ 
 حب جب ُّٱ قال: ،ا كان يوم أحد بعد ذلكيوم بدر، فلمّ  ر  ار ملن ف   أويجب هللا النّ  :حبيب
 مت خت حت  ُّٱكان يوم حنني بعده فقال:   ، ثّ 3َّ مثحج هت مت خت جتحت  هب مب خب

رضي هللا – وقال عبد هللا بن عمر، 5َّ ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ، ٱ 4َّ هت
فاهنزمنا، فقلنا:  اس حيصةفحاص النّ  ،-لى هللا عليه وسلمص-ا يف يجيش بعثنا رسول هللا نّ : ك  -عنهما

                                                           
 .16-15، األنفال 1
، كتاب اجلهاد، ابب التويل يوم الزحف، رقم:  ، وأبو داود خمتصراً 13/437، (15801)أخرجه الطربي يف تفسريه، رقم:  2
ورة سكتاب التفسري، ابب: تفسري واحلاكم يف املستدرك،  ، : إسناده صحيحشعيب األرنؤوطقال  ،4/285 ،(2648)

 صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهيب.قال احلاكم: ، 2/357، (3262) رقم:األنفال، 
 .155آل عمران،  3
 .25التوبة،  4
 .27التوبة،  5
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وقال حممد بن سريين: ملا ، 1"(ارون، أان فئة املسلمنيبل أنتم الكرّ  قال:  ،اروناي رسول هللا حنن الفرّ 
ه فئة فأان فئة  كنت ل  لو احناز إيلّ "فقال: -رضي هللا عنهم أمجعني–قتل أبو عبيدة يجاء اخلرب إىل عمر 

من الكبائر  يجاء يف احلديث:  ،3 منهزماً من وىّل  كلّ   يف حقّ  وقال بعضهم: حكم اآلية عامّ ، 2"كل مسلم
  نن من ٱُّٱ: -عز ويجل-وقال عطاء بن أيب رابح: هذه اآلية منسوخة بقوله ، 4(الزحف الفرار من
بنّي البغوي ما و -، 6ة يف هذه العدّ فنسخت تلك إّل  ،وا من مثلهمفليس لقوم أن يفرُّ ، 5َّين ىن

ر من طاملسلمني إذا كانوا على الشّ  أنّ  :على هذا أكثر أهل العلم، فقال: "-ليه أكثر أهل العلمع
من  ، وإن كانوا أقل  إىل فئةٍ  زاً أو متحيّ  لقتالٍ  فاً إل متحرّ  ،وا ظهورهمولُّ وا أو ي  هم ل جيوز هلم أن يفرّ عدوّ  

ن ثالثة م :"من فرّ -رضي هللا عنهما-اسقال ابن عبّ ، وا ظهورهم وينحازوا عنهمولُّ ذلك يجاز هلم أن ي  
 .7"، ومن اثنني فقد فرّ فلم يفرّ 

                                                           

اجلهاد،  أبواب بلفظ: العّكارون، الرتمذيو  ،1/207من كتاب اجلزية، : مسنده بلفظ: العّكارونالشافعي يف  أخرجه 1 
ال نعرفه إال من حديث  ،: هذا حديث حسنقال الرتمذي ،4/215(، 1716، رقم: )الزحفما جاء يف الفرار من  :ابب

ار: ، والعكّ "العكارون بل أنتم"ومعىن قوله: فحاص الناس حيصة، يعين: أهنم فروا من القتال، ومعىن قوله:  ،يزيد بن أيب زايد
 .إىل إمامه لينصره ليس يريد الفرار من الزحف الذي يفرّ 

واضح احلنظلي،  أبو عبد الرمحن عبد هللا بن املبارك بناملبارك يف كتابه اجلهاد، أان فئة كل مسلم، ابن املبارك،  أخرجه ابن 2 
 –ة الدار التونسي، حققه وقدم له وعلق عليه: د. نزيه محاد "،اجلهاد لبن املبارك" ،هـ(181الرتكي مث املرموزي )املتوىف: 

بن أيب شيبة خمتصراً، كتاب: السري، ابب: ما جاء يف الفرار من الزحف، ابن ، وا185(، ص262، رقم: )م1972، تونس
الكتاب "، هـ(235أبو بكر بن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي )املتوىف:  أيب شيبة،

ه، رقم:  1409الطبعة: األوىل،  ،الرايض –مكتبة الرشد ، احملقق: كمال يوسف احلوت "،املصنف يف األحاديث واآلاثر
 ، قال إسالم منصور: صحيح من غري طريق الطربي. 5/665(، 15822، والطربي يف تفسريه، رقم: )6/541(، 33688)
 ، قال إسالم منصور: ضعيف.5/665(، 1524، رقم: )-رضي هللا عنهما–ذكره الطربي عن ابن عباس  3
 مث زث رث يت ىت ٱُّٱات، كتاب: الوصااي، ابب: قوله تعاىل: أخرج البخاري حنوه من حديث السبع املوبق 4

 .4/10(، 2766رقم: )، 12النساء،  َّ مك لك اك ىقيق يف  ىف يث ىث نث
 .66األنفال،  5
  نن من ُّٱٱ قال: هذه منسوخة ابآلية اليت يف األنفال:، َّٱٱٱٱمض  خض حض جضٱٱٱٱُّٱابن املبارك يف كتابه اجلهاد، أخرجه  6
، قال إسالم 5/665(، 15821الطربي يف تفسريه، رقم: )، و 1/173(، 236رقم: )، َّ ميني زي ري ٰى ين ىن

  منصور: صحيح.
، والطرباين، ابب: 6/541(، 33690أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب السري: ما جاء يف الفرار من الزحف، رقم: ) 7

 القاسم لخمي الشامي، أبو، ، الطرباين، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري ال-رضي هللا عنهما–جماهد عن ابن عباس 
اهرة، الطبعة: الق –، احملقق: محدي بن عبد اجمليد السلفي، مكتبة ابن تيمية "املعجم الكبري"هـ(، 360الطرباين )املتوىف: 
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 القول ابإلحكام على معىن التخصيص، وبيان ذلك، كما أييت: -تعاىل رمحه هللا-ريّجح البغوي  
،  سبقتهاالّتخفيف انسخة لآلية اليتآية  بقوله تعاىل: منسوخة اآلية الكرميةقول عطاء: أبّن  اختار   

دّو أكثر من أو حتّيز إىل فئة إن كان عدد الع ،دون حتّرف لقتال ،نّه جيوز الفرار من املعركةأبذلك:  وبنّي 
كثر أهل العلم أّن أ بنّي الّضعف، أّما إن كان أقّل من ذلك فال جيوز الفرار إل ألحد العذرين الّسابقني، و 

  .نّي اختالفهم فيهاوب ،على ذلك، وكان آخر تلك األقوال اليت نقلها عن أهل العلم
وي وّضح مانقله عن عطاء أبّن اآلية منسوخة، إّنا عىن به الّتخصيص آبية الّتخفيف؛ وذلك ألّن اآلية    

فيها خرب ابلوعيد، ومثل هذا ل ي نسخ، فيكون حكم اآلية اثبت فيمن وىّل منهزماً من الّضعف أو أقّل، 
كن اجلمع بني اآليتني، وهللا   أعلم. -تعاىل–وهبذا مي 

  
 وقد ريّجح اإلحكام كل  من الطربي، والنحاس، ومكي، وابن اجلوزي، وبيان ذلك كما أييت:  
 
يف أهل بدر،  ا نزلتكم، وأهنّ كمها حم  ح  وبعد نقل الطربي األقوال فيها، نّص على اإلحكام بقوله: " -  

تني ة إحدى اخللّ يّ حف لقتاٍل منهزًما بغري نبعد الزّ  ر  ب   هم الدُّ من وّل  وأنّ ..  كمها اثبت يف مجيع املؤمننيوح  
"، ورّد دعوى الّنسخ ه بعفوهل علي أن يتفضّ ن هللا وعيده، إّل ملولية هبما، فقد استويجب تني أابح هللا التّ اللّ 

 .1فيها معّلال ذلك: خبلّوها من حّجة جيب الّتسليم هلا، من خرب يقطع العذر، أو حّجة عقل
 
قله ألقوال العلماء يف اآلية الكرمية، وصّوب القول إبحكامها، وأّن حكمها ووافقه النّحاس بعد ن -  

ابق إىل يوم القيامة، مستظهرًا مبا ورد من أخبار يف يجواز اإلهنزام إلحدى العذرين املذكورين يف اآلية 
 .2الكرمية، ومبا حتمله اآلية من خرب ووعيد، وأّن مثل ذلك ل يدخله الّنسخ

 
 ىن  نن من ٱُّٱصّوب اجلمع بني اآليتني أبّن آخر السورة، وهو قوله تعاىل:  وأّما مكي فقد -  
يجاء مبيّ ناً وخمّصصاً هلا: أبّن حكم الفرار من العشرة قد خّفف إىل الّضعف، وبيقي حكم الوعيد 3َّين

                                                           

 ،(9677: كتاب: اجلهاد، ابب: ما يقول عند القتال، رقم: )يف جممع الزوائد ، واهليثمي11/93 ،(11151الثانية، رقم: )
 .3/338 "،معامل التنزيل"ينظر البغوي،  /ورجاله ثقات ،اهليثمي: رواه الطرباين ، قال5/328
 .441-13/440 ،" يجامع البيان يف أتويل القرآن "الطربي، ينظر  1 
 .461-459 ، ص"الناسخ واملنسوخ"النحاس، ينظر  2 
 .66األنفال،  3 



200 
 

ظر، نّ فيمن فّر من الّضعف فأقّل، إّل إن مّن هللا تعاىل عليه بعفوه، وذكر أّن ذلك ما عليه أهل الفهم وال
 .1فالوعيد ل ي نسخ، وذكر آايت كرمية يف معىن ذلك

 
ووافق ابن اجلوزي الطربي بعد عرضه ألقوال العلماء، وصّححه وبنّي أهّنا حمكمة يف الّنهي عن  -  

 .2الفرار، ومحل الّنهي على ما إذا كان العدّو أكثر عدداً من املسلمني، إل إلحدى اخلصلتني الّسابقتني
 
ا ذهب إليه مجهور األئّمة من إحكام اآلية الكرمية، وعدم الّنسخ، وأهّنا مبي نة خمص صة آبية والظاهر م  

التخفيف، كما وّضح ذلك مكي، ول يعارض ذلك يجواز الفرار إذا كان العدّو أكثر من الّشطر، أّما إذا  
ىل فئة املسلمني، : التحّيز إكانوا على الّشطر من عدّوهم، فال جيوز الفرار إل إبحدى اخلّلتني املذكورتني

عليه  -تعاىل–أو التحّرف للقتال، وبيقي حكم الوعيد فيمن فّر من الّضعف فأقّل، إّل أن يتفض ل هللا 
تقرار احلكم ، كما نقل الشوكاين اسبعفوه، وهو ما ذهب إليه البغوي، ووافق فيه عاّمة أهل العلم يف ذلك

 أعلم. -تعاىل–وهللا  ،3عليه يف الشرع
 
 
 
 

  

                                                           
 .297ص ،"اإليضاح" مكي، ينظر 1
 .448-2/446 رآن"،"نواسخ القينظر ابن اجلوزي،  2
حتقيق: عصام "نيل األوطار"، هـ(، 1250ينظر الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين )املتوىف:  3

 .7/298م، 1993 -هـ 1413الطبعة: األوىل، ، الدين الصبابطي، دار احلديث، مصر
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 املطلب الثالث
 

 آية امليل للصلح مع املشركني إن مالوا إليه
 

ٱ1َّجلحلخلملهلجمحمخمممجنحنخنمنهنٹٱٹٱُّٱ

 

 َّملهلٱُّلح، أي: مالوا إىل الصُّ  َّجلحلخلُّٱقوله تعاىل: " :-تعاىل رمحه هللا–قال البغوي   

 هئ مئ ٱُّٱبقوله تعاىل:  هذه اآلية منسوخة روي عن قتادة واحلسن: أنّ  ،أي: مل إليها وصاحلهم
 .2" َّ حب جب

 
– ذكر البغوي دعوى النسخ يف اآلية الكرمية وعزاه لقتادة واحلسن وأورد القول بصيغة الّتضعيف  

 أعلم. -تعاىل– ، وهللاالكرمية اآليةيف حكام اإلإىل  هلذلك يدّل على مي ، ولعلّ -روي
 
بينما اكتفى  ها،على تباين بينهم يف معىن إحكام وقد ريّجح اإلحكام كل  من الطربي والنحاس ومكي،  

 ومل يريّجح، وبيان ذلك كما أييت: بينها، ابن اجلوزي بنقل األقوال على اختالف
 
، وعّلل أو فطرة عقل ،أو سّنة ،بنفي الّدللة عليه من كتاب :الطربي ورّد دعوى الّنسخ هريّجح -  

– فقال: "وقول هللا ،بعدم الّتعارض بني اآليتني الكرميتني، وبنّي ذلك مفّصالً  ؛دفع دعوى الّنسخ فيها
 جلحلخلُّٱ:قوله ه حكم  ، غري انف حكم  َّمئهئجبحبٱُّٱيف براءة:   -تعاىل

ذن أهل كتاب، وقد أ ا عين به بنو قريظة، وكانوا يهوداً ، إنّ َّجلحلخلُّٱقوله:  ألن   ؛َّملهل
ا قوله: وأمّ  ،ومتاركتهم احلرب على أخذ اجلزية منهم ،للمؤمنني بصلح أهل الكتاب -ثناؤه يجل  -هللا 
مشركو العرب من عبدة األواثن، الذين ل جيوز قبول ٱٱٱٱٱ به ين  ا ع  فإنّ  َّحب مئهئجبُّٱٱ

                                                           
 61 ،األنفال 1
 .374-373/ 3 "،معامل التنزيل"/ ينظر البغوي، 5التوبة،  2
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 واحدة منهما حمكمة فيما أنزلت فليس يف إحدى اآليتني نفي حكم األخرى، بل كلّ  ،اجلزية منهم
 .1"فيه
آبية  ًينةً ب   أن تكون م   :اإلحكام على معىن الختالف يف انسخها، واختار النحاس ريّجحه ، ونقلو  -  

، ونّص على ذلك بقوله بعد نقل قول الّنسخ 2َّزنمنننىنينُّٱٱوهي قوله تعاىل:  ،سورة حمّمد
 .3"ة لألوىلنوأن تكون الثانية م ب  يّ   ، يف ابب الّنظر أن ل تكون منسوخةوالب نيّ  آبية سورة حمّمد: "

 
ونقل اختالفهم  لّنسخ،مكي الختالف يف شأن اآلية الكرمية بني قائل ابإلحكام وقائل اب لوبعد نق -  

لك وعزو ذ، َّزنمنننىنينُّٱٱيف انسخها كذلك خامتًا قول من قال أّن انسخها قوله تعاىل: 
 ل ينسخ : "فاآليتان حمكمتان يف معنيني خمتلفنيفقال، أيجاب على ذلك -رضي هللا عنهما–لبن عّباس 

 .4أحدمها اآلخر" واكتفى بذلك
 

أحد قولني، ومل يريّجح، وقد ساق الختالف فيها على  سخوأّما ابن اجلوزي فقد ذكر دعوى النّ  -  
 :قولني

 جب هئ مئ ٱُّٱاألول: أهّنا يف املشركني وأّن انسخها آية الّسيف وهي قوله تعاىل:   

 .6َّنبىبيبرتزتمتنتىتُّٱٱ، أو آية اجلزية: 5َّحب
 الثاين: أهّنا يف أهل الكتاب، أو بين قريظة.  
   
 األمرين يف اآلية: إحكاماً ونسخًا، ومل يريّجح، وذلك كاآليت:وبعد ذكره القول الثاين، قال ابحتمال   
أ( اعتبارها حمكمة، وذلك عند القول أبّن اآلية نزلت يف أهل الكتاب، بتك احلرب معهم إذا أد وا  

 اجلزية وقاموا بشرط الّذّمة.
 .7ب(  اعتبارها منسوخة آبية اجلزية، إن نزلت يف موادعة أهل الكتاب على غري يجزية

                                                           
 .43-14/42 ،"يجامع البيان يف أتويل القرآن"الطربي، ينظر  1
 .35حممد،  2
 .468ص، "الناسخ واملنسوخ" النحاس، ينظر 3
 .300-299 ،"اإليضاح"مكي، ينظر  4
 .5التوبة،  5
 .29التوبة،  6
 .451-449/ 2 ،"نواسخ القرآن" ابن اجلوزي، ينظر 7
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ة، لعدم ويجود الّتعارض بني اآلايت الكرمي ؛إحكام اآلية الكرمية؛ ودفع دعوى الّنسخ فيها الظاهرو   
 أعلم. -تعاىل–فكّل آية ممّا ذكر آنفاً تفيد حكماً خمتلفاً عن اآلخر، وهللا 

 
 

 املبحث السابع
 

 سورة التوبة
 
 
 
 وفيه مطلبان: 

 (36رم  املطلب األول: آية حترمي القتال يف األشهر احل
 (120املطلب ا لثاين: آية حترمي الّتخلف عن القتال  
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 املطلب األول
 

 شهر احلرمية حترمي القتال يف األآ
 

نيىيييجئحئخئمئهئجبحبخبمبهبجتٹٱٹٱُّٱ
حتختمتهتمثحجمججحمحجخمخجسحسخسمس
 1َّحصخصمصجضحضخضمضحطمظجعمعجغ

 

 
 مصجضُّٱة، عامّ  مجيعاً  َّمسحصخصُّٱ: "-رمحه هللا تعاىل–قال البغوي   

ال قوم:  فق ،يف حترمي القتال يف األشهر احلرمواختلف العلماء  ،َّحضخضمضحطمظجعمعجغ
وهو قول  ،ويف غريهنّ  فيهنّ  :ه يقولكأنّ ،  َّمسحصخصُّٱسخ بقوله: ن   ثّ  كان كبرياً 

غزا هوازن  -لمصلى هللا عليه وس-النيب  وري، وقالوا: إنّ هري، وسفيان الثّ قتادة، وعطاء اخلراساين، والزّ 
 منسوخ: قال ه غريوقال آخرون: إنّ  ،وبعض ذي القعدة الائف، وحاصرهم يف شوّ ابلطّ  حنني، وثقيفاً 

حلرم، إل اس أن يغزوا يف احلرم، ول يف األشهر اللنّ  لُّ ابن يجريج: حلف ابهلل عطاء بن أيب رابح: ما حي  
 .2"سختوما ن   ،أن يقاتلوا فيها

 
 حترمي القتال يف : دعوى النسخ، ومل يريّجح، وذلك أحد قولني للعلماء-تعاىل رمحه هللا–ذكر البغوي   

 يف األشهر احلرم، وذلك على الّنحو اآليت:

                                                           
 .36التوبة،  1
 .4/45  التنزيل"،"معاملالبغوي،  2
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األول: القول ابلّنسخ: وذلك أبنّه كان يعترب القتال فيها إمثًا كبريًا، ّث ن سخ بقوله تعاىل:   
 ، أي: أّن اآلية انسخة ملا يجاء من حترمي القتال يف األشهر احلرم،َّخسمسحصخصُّٱ

م يف مجيع وعلى هذا القول: فيجوز قتاهل يف معىن ذلك، -وسلمصلى هللا عليه –وساق آاثراً عن النيب 
 األوقات، وعزا القول لقتادة، وعطاء اخلراساين، والّزهري، وسفيان الثوري. 

الثاين: اإلحكام، أي: أّن ح كمه ابٍق يف حرمة األشهر احلرم: فال جيوز ابتداء القتال فيها، ونقل القول   
 بن يجريج.عن عطاء بن أيب رابح من طريق ا

يف  حلكم حترمي القتال أّن اآلية انسخة وابن اجلوزي، ،ومكي ،والنحاس ،ذكر كل  من الطربيوقد    
 .1األشهر احلرم يف مواضع املنسوخ هبا

   
والظاهر: أّن حكم حترمي القتال يف األشهر احلرم كان حمّرمًا ّث نسخ؛ لورود األخبار الصحيحة فيما    

 كما يف حصار الطائف، فقد وقع يف شيٍء من شهر  -صلى هللا عليه وسلم– كان من آخر فعل النيب
 أعلم. -اىلتع–حرام، وهو ذو القعدة، وكان ذلك بعد عام الفتح؛ فتبنّي بذلك ثبوت حكمه، وهللا 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
، 123-120ص "الناسخ واملنسوخ"،، والنحاس، 315-4/314 "يجامع البيان يف أتويل القرآن"،ينظر الطربي،  1

 .1/247 "نواسخ القرآن"،، وابن اجلوزي، 160ص "اإليضاح"،ومكي، 
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 املطلب الثاين
 

 آية حترمي التخلُّف عن القتال
 

زبمبنبىبيبرتزتمتنتىتيترثزثمثٹٱٹٱُّٱ

نثىثيثىفيفىقيقاكلكمكىكيكملىليلام

ييجئحئخئمئممرنزنمنننىنينٰىريزيمينيىي

 1 َّهئجبحبخبمبهبجت

 
صلى - ة لرسول هللاقال قتادة: هذه خاصّ : واختلفوا يف حكم هذه اآلية: "-رمحه هللا–قال البغوي   

 ،ا غريه من األئمة والولة، فأمّ 2، إذا غزا بنفسه مل يكن ألحد أن يتخلف عنه إل بعذر-هللا عليه وسلم
ليد بن مسلم: وقال الو ، ابملسلمني إليه ضرورةف عنه إذا مل يكن فيجوز ملن شاء من املسلمني أن يتخلّ 

ل هذه ا ألوّ يقولون يف هذه اآلية: إهنّ  ،بن عبد العزيز مسعت األوزاعي، وابن املبارك، وابن يجابر، وعمر
 ،-عاىلت–ا كثروا نسخها هللا فلمّ  ،وقال ابن زيد: هذا حني كان أهل اإلسالم قليالً ، 3ة وآخرهااألمّ 

 . 4"    َّخضمضحطمظجعمعٱُّٱ، فقال: ف ملن يشاءوأابح التخلّ 
 
دعوى الّنسخ ومل يريّجح، وقد عرض لختالف العلماء يف حكم اآلية على  -رمحه هللا–ذكر البغوي   

 الّنحو اآليت:

                                                           
 .120التوبة، 1
 ، قال إسالم منصور: حسن.6/173(، 17477أخرجه الطربي يف تفسريه، رقم: ) 2
أخرجه الطربي يف تفسريه بطريق علي بن سهل، ولكن فيه سعيد بن عبد العزيز بدل عمر بن عبد العزيز، وزاد فيه الفزاري  3

 ، قال إسالم منصور: حسن.6/173(، 17478والسبيعي، رقم: )
عامل "م، قال إسالم منصور: صحيح/ البغوي، 6/174(، 17479/ أخرجه الطربي يف تفسريه، رقم: )122التوبة،  4

 .110-4/109 التنزيل"،
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عنه  ، إذا غزا بنفسه مل يكن ألحد أن يتخلف-صلى هللا عليه وسلم-ة لرسول هللا خاصّ  . أّن اآلية1
كن ابملسلمني ف عنه إذا مل يفيجوز ملن شاء من املسلمني أن يتخلّ  ،ولةا غريه من األئمة والإل بعذر، فأمّ 

 ، وعزا القول لقتادة.إليه ضرورة
ارك، األوزاعي، وابن املب، وعزا القول للوليد بن مسلم مسعه عن ة وآخرهال هذه األمّ ألوّ  اآلية نّ . أ2

 .وابن يجابر، وعمربن عبد العزيز
ف أابح التخلّ و  ،-تعاىل–ا كثروا نسخها هللا فلمّ  ،ل اإلسالم قليالً حني كان أه .  أّن حرمة الّتخّلف3

 أي: أهّنا انسخة هلا، وعزا القول لبن زيد.  َّخضمضحطمظجعمعُّٱملن يشاء، فقال: 
فعلى القولني: األول والثاين: تكون اآلية حمكمة، مع الفارق يف احلكم بينهما، وعلى الثالث: تكون 

 منسوخة. 
 ثالثة:  بيان مويجز لألقوال ال  

 أّما القول األول: وهو قول قتادة؛ فهو املعمول به، فقد ذهب اجلمهور يف حكم اجلهاد على حالني:
ر شوكة ملقصود وهو كسا حلصول ؛إذا قام به البعض سقط عن الباقنيففرض على الكفاية،  .أ

شهم يألنّه انشغال اجلميع ابجلهاد ذهاب ملصاحل العباد يف أمر ع ؛املشركني، وإعزاز الدين
 ودنياهم.

 فرض عني إذا دعت الّضرورة إىل ذلك، كما يف احلالت اآلتية:  .ب
  .انفّ حفان، وتقابل الصّ إذا التقى الزّ  -1         
 .غتةعلى قوم ب   إذا هجم العدوُّ  - 2         
 .1 من له عذر قاطعإّل  ،فري معهالنّ  مهم  ز  ل   نفر اإلمام قوماً إذا است   - 3         

 
 فيحمل أّن اجلهاد من فروض األعيان. وهو قول ابن زيد، وغريه، لقول الثاين: أّما او 

 
وأّما القول الثالث: والذي محل احلكم يف اآلية على الّنسخ: فإّنا محله على ما كان بداية اإلسالم من 

 قّلة املسلمني، فلّما كثروا ن سخ ذلك احل كم.
 
 مض خضٱُّّنسخ، أو القول به عند تفسريه قوله تعاىل: ويشار إىل عدم تعّرض البغوي لذكر دعوى ال  

 جك مق جغمغجفحفخفمفحقُّٱ، بل ابتدأ معناها يف قوله: َّجعمع مظ حط

                                                           
 .132-16/129ية الكويتية"، هاملوسوعة الفق" ،ينظر 1
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على أهّنم الباقون والقاعدون مع رسول   ٱَّملهل خل حل جل مك لك خك حك
ن الّسرااي؛  واألحكام حىت يعّلموها ملن يريجع م، ليتعّلموا الفرائض والّسنن-صلى هللا عليه وسلم–هللا 

 . 1لوا خبالفهكي ل يعم
ول قتادة، للقول إبحكام اآلية على ق ميله -رمحه هللا تعاىل–يّتضح رأي البغوي  من خالل ما سبقو   

 أعلم. -تعاىل–وهو املعمول به عند اجلمهور كما ذكر آنفاً، وهللا 
      

ينما ي، بوابن اجلوز  ،ومكي ،وقد ريّجح اإلحكام على املعىن الذي ورد عن قتادة،  كل  من الطربي  
 توّقف النحاس، وذلك كما أييت:  

 
أّما الطربي فقد ريّجحه على ما قال به قتادة، ودفع دعوى الّنسخ؛ معّلالً ذلك: بعدم نفي أيٍّ من  -  

 .2اآليتني حكم األخرى من مجيع الويجوه، ونفي ويجود اخلرب الذي حيمل احلّجة بنسخ أحدامها لألخرى
 
 .3نسخ واإلحكام مع عزو القولني، مكتفياً بذلك، ومل يريّجحوقد ذكر النحاس القولني: ال -  
 
وصّحح مكي قول قتادة، ومن وافقه بعد نقل القولني مع عزومها، ودفع دعوى الّنسخ؛ معّلاًل: أبّن  -  

 .4محل اآليتني على فائدتني، ومعنيني أوىل من محلهما على معىن واحد
 
غور العدو ومىت مل يقاوم أهل الثه عن بعض أهل العلم: "وصّححه ابن اجلوزي، وبنّي حكمه مبا نقل -  

 .5"ذر القاعدون عنهمفري إليهم، ومىت استغنوا عن إعانة من ورائهم، ع  اس النّ ففرض على النّ 
 
والظاهر ما ذهب إليه من سلف من األئمة يف اآلية الكرمية؛ لعدم ويجود الّتعارض بني اآليتني الكرميتني،   

 أعلم. -تعاىل–معىًن، وحكماً خيتلف عّما يف األخرى، وهللا  وألّن كّل آية تفيد

                                                           
 .4/111"معامل التنزيل"، ينظر البغوي،  1
 .14/464 " يجامع البيان يف أتويل القرآن "،ينظر الطربي،  2
 .527ص "الناسخ واملنسوخ"،ينظر النحاس،  3
 .322ص "اإليضاح"،ينظر مكي،  4
 .476-475، 471-470 /2 "نواسخ القرآن"،، ينظر ابن اجلوزي 5
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 اخلامتة
أن وّفقين لنيل شرف الّنظر يف كتابه، والشُّرب من معني أصفيائه ممّن  -تعاىل–وختامًا أمحد هللا   

أذكرها على  ، وقد خلصت لبعض النتائج-صلى هللا عليه وسلم–اصطفاهم حلفظ كتابه، وشرع نبّيه 
 ، كما أييت:-ال ل احلصرسبيل اإلمج-

 أمّهّية ومكانة تفسري "معامل التنزيل"، بني التفاسري، ومكانة اإلمام البغوي بني العلماء. .1
 إثبات النسخ عند اإلمام البغوي. .2
 اعتدال اإلمام البغوي يف اعتبار النسخ، مقارنة مع املكثرين واملقلني من القائلني به. .3
 يتناوله بني الّسلف، وبني املتأخرين.الفرق يف معىن الّنسخ ودللته وما  .4
 1ندرة تصريح اإلمام البغوي برأيه أثناء عرضه األقوال، بعبارة: "أوىل األقاويل". .5
يعرّب هذا املفّسر عن رأيه يف كثري من املواضع، أبن  "هذا ما عليه أكثر أهل العلم"، أو "إىل هذا  .6

 ذهب عاّمة أهل العلم".
ند غريه من كما ععلماء دون بيان رأيه، أو تريجيحه مناقشاً،  آلراء ال أحياانً  يعرض اإلمام البغوي .7

 العلماء.
يورد اإلمام البغوي دعاوى النسخ على غري هنج موّحد، فتارة يذكرها دون العزو، واترة يذكرها  .8

 ، أو التيجيح.دون التعقيبابلعزو، ويذكر آراء العلماء فيها، 
ثناء حديثه عن أعلى سبيل الختصار دون توسع، فقهية يشري هذا املفّسر أحيااًن إىل اآلراء ال .9

 الّنسخ، وينقل أقوالً ملذاهب الفقهاء على ضوء ذلك.
 استشهاد اإلمام البغوي ابألشباه من القرآن على مثلها، ويسوق التفسري على ضوء ذلك. .10
 عحيتاج الكشف عن رأي اإلمام يف تريجيح دعوى الّنسخ يف بعض املواضع إىل استقراء موسّ  .11

 فيما يّتصل مبوضع اآلايت، وغريها، فقد يذكر رأيه صراحة يف موضع مستقّل، وقد ل يذكر.
خمالفة اإلمام البغوي رأي اإلمام الشافعي يف مسألة نسخ القرآن ابلسنة، كما يف موضع نسخ  .12

 2قبول اإلسالم بشرط اهلجرة.

                                                           

 .من البحث 616ينظر ص  1 
 من البحث.091 ينظر ص 2 
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موضع، ول يعتمده  عامل الّنسخ يف، فرمّبا يعتمد يف التيجيح بني دعاوى الّنسختباين آراء العلماء  .13
 آخر حسب ما بدا هلم من أدلّة. 

 ظهر أسلوب التيجيح يف دعاوى الّنسخ عند البغوي من خالل عدة صيغ كما أييت: .14

 .التصريح بعبارة أوىل األقاويل .أ
لتأكيد "، أو "اآلية إىل هنا منسوخة"، أو "أول ما نسخ"التصريح مبعىن النسخ، كقوله:  .ب

 وحنو ذلك. أو "ث نسخ ذلك بكذا"، ،"حكم الّنسخ
 عبارة: "هذا ما عليه أكثر أهل العلم"، وحنو ما يف معناها. .ت
 سرد بقية األقوال. ابتداء األقوال بذكر رأيه والقول مباشرة يف اآلية، ثّ  .ث
 الشروع يف بيان احلكم املتعّلق بدعوى تريجيحه فيما يذكر من أقوال. .ج

 :مبا أييت وصيأرى أن أ   ،وقبل أن أضع القلم  

فسريه ، من خالل تضوع الّنسخ عند اإلمام البغوي فيما تبّقى من سور القرىن الكرميإمتام مو  .1  
 "معامل التنزيل".

. دراسة منهج اإلمام البغوي يف عرض األقوال، دراسة استقرائية حتليلية؛ وصولً لصيغ وأساليب 2  
  خمتلف املسائل.التيجيح عنده؛ مبا خيدم الباحثني للكشف عن رأيه يف

تفسري ابن كدراسة الكثري من آراء قدامى املفّسرين يف موضوع الّنسخ، دراسة استقرائية حتليلية،   .3 
 كثري، وغريهم.  أيب حامت، وتفسري فخر الدين الرازي، وابن

 ة فاحصة، ما بني القدامى، واملعاصرين من العلماء؛. إفراد موضوع منسوخ التالوة بدراسة حتليليّ 4 
 واب يف هذا املوضوع. ملعرفة ويجه الصّ 

هذا واحلمد هلل رب العاملني الذي بنعمته تتّم الصاحلات، وصلى هللا وابرك على الرمحة املهداة   
 ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين. ،للعاملني سيدان حممد وعلى آله وصحبه
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 قائمة املصادر واملرايجع
 

علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد  ابن األثري اجلزري، أبو احلسن .1
احملقق: أسد الغابة يف معرفة الصحابة"، ه( "630الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري )املتوىف: 

 -هـ 1415دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، ، عادل أمحد عبد املوجود -علي حممد معوض 
 .م 1994

 .بريوت –دار صادر  يب األنساب"،"اللباب يف هتذ .2
"مسند اإلمام أمحد هـ(241أمحد بن حنبل، أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين )املتوىف:  .3

 -هـ  1416القاهرة، الطبعة: األوىل،  –احملقق: أمحد حممد شاكر، دار احلديث بن حنبل"، 
 .م 1995

 احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين األلباين، أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين، بن .4
ارف مكتبة املع "سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها"،هـ(، 1420)املتوىف: 

 .م 1996 -هـ  1416للنشر والتوزيع، الرايض، الطبعة: األوىل، )ملكتبة املعارف(، 
: بن سامل الثعليب اآلمدي )املتوىفاآلمدي، أبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن حممد  .5

 -وتاملكتب اإلسالمي، بري ، احملقق: عبد الرزاق عفيفي، اإلحكام يف أصول األحكام""، هـ(631
 .لبنان -دمشق

 ،هـ(403القاضي أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر، املالكي )املتوىف:  ،الباقالين .6
 ،ىلالطبعة: األو ، بريوت –دار ابن حزم ، ضاةحتقيق: د. حممد عصام الق"، للقرآنالنتصار "

 .م 2001 -هـ  1422
الطبعة: ، الةمؤسسة الرس، احملقق: د. عبد احلميد بن علي أبو زنيد، "التقريب واإلرشاد  الصغري(" .7

 .م 1998 -هـ  1418الثانية، 
الكبري"، "التاريخ ه(، 256)املتوىف:  حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي البخاري، .8

 .عيد خانعبد املالدكن، طبع حتت مراقبة: حممد  –الطبعة: دائرة املعارف العثمانية، حيدر آابد 
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وأايمه  ،ننهوس -صلى هللا عليه وسلم-اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا " .9
سلطانية ال دار طوق النجاة )مصورة عن، احملقق: حممد زهري بن انصر الناصر، "= صحيح البخاري

 .هـ1422الطبعة: األوىل، ، إبضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(
بة ابن عباس، الطبعة: مكت، احملقق: أبو عبد هللا أمحد بن إبراهيم بن أيب العينني "الضعفاء الصغري"، .10

 م. 2005 - هـ 1426األوىل، 
، حتقيق: "شرح السنة"هـ(، 510ىف: البغوي، حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي )املتو  .11

دمشق، بريوت، الطبعة: الثانية،  -حممد زهري الشاويش، املكتب اإل سالمي -شعيب األرنؤوط
 م.1983 -هـ 1403

سليمان  -ية عثمان مجعة ضمري  -احملقق: حققه وخرج أحاديثه حممد عبد هللا النمر معامل التنزيل"، " .12
 . م 1997 -هـ  1417الطبعة: الرابعة، ، عدار طيبة للنشر والتوزي، مسلم احلرش

، حتقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، مركز هجر للبحوث والدراسات السنن الكبري"" .13
  .م 2011 -هـ  1432الطبعة: األوىل، ، العربية واإلسالمية )الدكتور / عبد السند حسن ْيامة(

َرومِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي )البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخل   .14 املتوىف: سم
حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد احلميد "شعب اإلميان"، هـ(، 458

حامد، أشرف على حتقيقه وختريج، أحاديثه: خمتار أمحد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي 
الطبعة:  لرايض ابلتعاون مع الدار السلفية ببومباي ابهلند،اهلند، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع اب –

 .م 2003 -هـ  1423األوىل، 
الرتمذي، حممد بن عيسى بن َسومرة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى الرتمذي، )املتوىف:  .15

(، وحممد فؤاد عبد الباقي 2، 1أمحد حممد شاكر )جـ  حتقيق وتعليق: (،"سنن التمذي"،هـ279
(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 5، 4اهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف )جـ (، وإبر 3)جـ

 .م 1975 -هـ  1395مصر، الطبعة: الثانية،  –البايب احلليب 
بن تغري بردي، يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري احلنفي، أبو احملاسن، مجال الدين ا .16

وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار  مصر والقاهرة"،"النجوم الزاهرة يف ملوك هـ(، 874)املتوىف: 
 .الكتب، مصر

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن  .17
دار  "الفتاوى الكربى لبن تيمية"،هـ(، 728حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )املتوىف: 

 .م 1987 -هـ  1408مية، الطبعة: األوىل، الكتب العل



213 
 

 جممع امللك فهد لطباعة املصحف، احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم"، جمموع الفتاوى" .18
 .م1995هـ/1416عام النشر: ، الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية

زاد هـ(، "597اجلوزي )املتوىف: ابن اجلوزي، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد  .19
، ت، الطبعة: األوىلبريو  –احملقق: عبد الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب املسري يف علم التفسري"، 

 .هـ 1422
حتقيق: حممد أشرف علي املليباري، وأصله رسالة ، نواسخ القرآن = انسخ القرآن ومنسوخه"" .20

هـ، عمادة البحث العلمي 1401 ،التفسري –عليا الدراسات ال -اجلامعة اإلسالمية  -ماجستري 
 . ابجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية

أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي ابن ابن أيب حامت،  .21
د هللا أمحد بن عب: قيق وختريج، دراسة وحت"تفسري القرآن العظيم"، هـ(327أيب حامت )املتوىف: 

 1439 ،األوىلالطبعة: ، اململكة العربية السعودية - العماري الزهراين، وآخرون، دار ابن اجلوزي
  .هـ

، دار إحياء اهلند –حبيدر آابد الدكن  -طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية "اجلرح والتعديل"،  .22
 .م 1952 -هـ  1271بريوت، ، الطبعة: األوىل،  –الرتاث العريب 

مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب القسطنطيين املشهور ابسم حاجي خليفة أو  حاجي خليفة،  .23
بغداد )وصورهتا عدة دور  -مكتبة املثىن  "كشف الظنون"، ،هـ(1067احلاج خليفة )املتوىف: 

، ودار الكتب ةلبنانية، بنفس ترقيم صفحاهتا، مثل: دار إحياء الرتاث العريب، ودار العلوم احلديث
 .م1941، العلمية(

احلاكم، أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن ن عيم بن احلكم الضيب الطهماين  .24
حتقيق: مصطفى  "املستدرك على الصحيحني"،هـ(، 405النيسابوري املعروف اببن البيع )املتوىف: 

 م. 1990 – ه 1411لطبعة: األوىل، بريوت،ا –عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 

ابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمعمبَد، التميمي، أبو حامت، الدارمي،  .25
ترتيب: األمري عالء الدين  اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان"،هـ(، "354الب سيت )املتوىف: 

اديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، حققه وخرج أح، هـ( 739علي بن بلبان الفارسي )املتوىف: 
 . م 1988 -هـ  1408مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل، 

د عبد حتت مراقبة: الدكتور حمم، طبع إبعانة: وزارة املعارف للحكومة العالية اهلندية "،الثقات" .26
الطبعة: ، ندلدكن اهلدائرة املعارف العثمانية حبيدر آابد ا، املعيد خان مدير دائرة املعارف العثمانية

 .1973=  ه 1393األوىل، 
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املتوىف: ) بن حجر العسقالين الشافعيبن حممد بن أمحد أبو الفضل أمحد بن علي  ابن حجر، .27
دار  ،حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض اإلصابة يف متييز الصحابة"،"(، هـ852

 هـ 1415 -الطبعة: األوىل ، بريوت –الكتب العلمية 
  –ه 1406سوراي، الطبعة: األوىل،  –، احملقق: حممد عوامة، دار الرشيد تقريب التهذيب"" .28

 م. 1986
 .هـ1326مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند، الطبعة: الطبعة األوىل، ، "هتذيب التهذيب" .29
قام ، يقرقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد البا، ، "فتح الباري شرح صحيح البخاري" .30

عزيز عليه تعليقات العالمة: عبد ال، وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب، إبخراجه وصححه
 ه. 1379 ،بريوت -دار املعرفة  ،بن عبد هللا بن ابز

يف هللا الرحيلي، ، احملقق: عبد هللا بن ض"نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر" .31
 . هـ1422: األوىل، مطبعة سفري ابلرايض، الطبعة

هـ(، 456ابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري )املتوىف:  .32
احملقق: الشيخ أمحد حممد شاكر، قدم له: األستاذ الدكتور إحسان  "اإلحكام يف أصول األحكام"،

 .بريوت -عباس، دار اآلفاق اجلديدة
هـ(، 228ن محاد بن معاوية بن احلارث اخلزاعي املروزي )املتوىف: بن محاد، أبو عبد هللا نعيم با .33

 ه.1412 القاهرة، الطبعة: األوىل، –احملقق: مسري أمني الزهريي، مكتبة التوحيد  "كتاب الفنت"،
املصباح "، هـ(770أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي، أبو العباس )املتوىف: حنو  ،احلموي .34

 .بريوت –املكتبة العلمية ، ، "شرح الكبرياملنري يف غريب ال
"معجم هـ(، 626احلموي، شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي )املتوىف:  .35

 .م 1995دار صادر، بريوت، الطبعة: الثانية، البلدان"، 
خلازن اب اخلازن، عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو احلسن، املعروف   .36

، تصحيح: حممد علي شاهني، دار الكتب "لباب التأويل يف معاين التنزيل"هـ(، 741)املتوىف: 
 .هـ 1415بريوت، الطبعة: األوىل،  –العلمية 

اخلطيب البغدادي، أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي )املتوىف:  .37
املختصر احملتاج إليه من -2يخ بغداد، للخطيب البغدادي، اتر  -1اتريخ بغداد وذيوله"هـ(، "463

املستفاد من، اتريخ بغداد،  - 4ذيل اتريخ بغداد، البن النجار،  - 3اتريخ ابن الدبيثي، للذهيب، 
أيب بكر اخلطيب البغدادي، البن النجار، دراسة وحتقيق: مصطفى  الّرد على -5البن الدمياطي، 

 .هـ 1417بريوت، الطبعة: األوىل،  –العلمية عبد القادر عطا، دار الكتب 
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مكتبة الدعوة ، "لم أصول الفقهع، "هـ(1375)املتوىف :  خالف عبد الوهاب، خالف .38
 .شباب األزهر )عن الطبعة الثامنة لدار القلم( -

ابن خلكان خلكان، أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر الربمكي اإلربلي  .39
 –احملقق: إحسان عباس، دار صادر "وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان"، هـ(، 681ىف: )املتو 

 م. 1900 ،بريوت
أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطين،  .40

دار ، د القادربن عب حتقيق: موفق بن عبد هللا"، املؤت ل ف واملخت ل ف" ،هـ(385الدارقطين )املتوىف: 
 .م1986 -هـ 1406الطبعة: األوىل، ، بريوت –الغرب اإلسالمي 

تاين  .41 ِجسم أبو داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ
الة سحَمم د كاِمل قره بللي، دار الر  -، احملقق: شَعيب األرنؤوط "سنن أيب داود"هـ(، 275)املتوىف: 

 .م 2009 -هـ  1430العاملية، الطبعة: األوىل، 
حاشية الدسوقي على ، "هـ(1230أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي )املتوىف: حممد بن ، الدسوقي .42

 .الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ، دار الفكر "،الشرح الكبري
 . تبة وهبة، القاهرةمك"التفسري واملفسرون"، هـ(، 1398الذهيب، حممد السيد حسني )املتوىف:  .43
از الذهيب )املتوىف: الذهيب، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان   .44  هـ(،748بن قَاْيم

، احملقق: الدكتور بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة: األوىل، "اتريخ اإلسالم"
 .م 2003

 .م1998 -هـ1419الطبعة: األوىل،  ،لبنان – بريوت ،دار الكتب العلمية"، تذكرة احلفاظ " .45
 .م 2006 - هـ 1427 ،القاهرة -دار احلديث"سري أعالم النبالء"،  .46
 –تب العلمية دار الك احملقق: أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوين زغلول، "العرب يف خرب من غرب"، .47

 .بريوت
هـ(، 502: )املتوىفالراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاىن .48

 .هـ 1412دار القلم، دمشق بريوت، الطبعة: األوىل   "املفردات يف غريب القرآن"،
الز بيدي، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيض، امللّقب مبرتضى الزبيدي، )املتوىف:  .49

 دار اهلداية. احملقق: جمموعة من احملققني،"اتج العروس من يجواهر القاموس"، هـ(، 1205
"، مطبعة " مناهل العرفان يف علوم القرآن هـ(،1367الزرقاين، حممد عبد العظيم الزُّرمقاين )املتوىف:  .50

 .عيسى البايب احلليب وشركاه، الطبعة: الثالثة
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"البحر هـ(، 794الزركشي، أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي )املتوىف:  .51
 .م1994 -هـ 1414، دار الكتيب، الطبعة: األوىل، صول الفقه"احمليط يف أ

 1957 -هـ  1376الطبعة: األوىل، ، احملقق: حممد أبو الفضل إبراهيم ،"الربهان يف علوم القرآن" .52
 .دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب وشركائه، م

هـ(، 1396كلي الدمشقي )املتوىف: الزركلي، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزر  .53
 .م 2002  ،دار العلم للماليني، الطبعة: اخلامسة عشر  األعالم"،"

الفائق يف " ،هـ(538أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار هللا )املتوىف: الزخمشري،  .54
 –عرفة ار املد، حممد أبو الفضل إبراهيم-احملقق: علي حممد البجاوي ، "غريب احلديث واألثر

 .الطبعة: الثانية، لبنان
دار الوفاء، الطبعة: الثالثة "النسخ يف القرآن الكرمي"،  (،ه1398زيد، )املتوىف:  مصطفى زيد، .55

 .م1987 -هـ 1408
"طبقات الشافعية هـ(، 771السبكي، اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )املتوىف:  .56

لطناحي د. عبد الفتاح حممد احللو، هجر للطباعة والنشر احملقق: د. حممود حممد االكربى"، 
 .هـ1413والتوزيع، الطبعة: الثانية، 

السخاوي، مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد  .57
سني ، احملقق: علي ح"فتح املغيث بشرح الفية احلديث للعراقي"هـ(، 902السخاوي )املتوىف: 

 .م2003هـ / 1424مصر، الطبعة: األوىل،  –ي، مكتبة السنة عل
أبو عبد هللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي ابلوالء، البصري، البغدادي املعروف اببن  ،سعد ابن .58

ة دار الكتب العلمي، حتقيق: حممد عبد القادر عطا "،الطبقات الكربى"، هـ(230سعد )املتوىف: 
 .م 1990 -هـ  1410الطبعة: األوىل، ، بريوت –

ابن السمعاين، أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزى السمعاين التميمي  .59
، احملقق: حممد حسن حممد "قواطع األدلة يف األصول"هـ(، 489احلنفي مث الشافعي )املتوىف: 

 .م1999-هـ1418، حسن امساعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل
مماليل أبو عبد هللا احلسني بن علي بن طلحة الرجراجي مث الشوشاوي .60 مماليل السِّ )املتوىف:  السِّ

لرمحن احملقق: د. َأمحمَد بن حمم د السراح، د. عبد ا، "ر ف ع  النّ ق اب  ع ن تنق يح الّشهاب  ، "هـ(899
 -الرايض ، ع،مكتبة الرشد للنشر والتوزي، أصل هذا الكتاب: رساليت ماجستري، بن عبد هللا اجلربين

 .م 2004 -هـ  1425الطبعة: األوىل، ، اململكة العربية السعودية
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دار   ،""الدر املنثور هـ(،911السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف:  .61
 .بريوت –الفكر 

 ه. 1403األوىل،  الطبعة:، بريوت –دار الكتب العلمية "طبقات احلفاظ"،  .62
عة: األوىل، الطب، القاهرة –مكتبة وهبة ، احملقق: علي حممد عمرطبقات املفسرين العشرين"، " .63

 ه.1396
أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد الشافعي،  .64

 1990 - هـ 1410، بريوت –ة ار املعرف"، د"األم، هـ(204مناف املطليب القرشي املكي )املتوىف: 
 .م

مجع وحتقيق ودراسة: د. أمحد بن مصطفى الفر ان )رسالة دكتوراه(، دار "تفسري اإلمام الشافعي"، .65
 .م 2006 -ه  1427 ،اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل -التدمرية 

 .م 1940 - هـ 1358احملقق: أمحد شاكر، مكتبه احلليب، مصر، الطبعة: األوىل، "الرسالة"،  .66
 صححت هذه النسخة: على النسخة املطبوعة يف، لبنان –دار الكتب العلمية، بريوت  "،املسند" .67

 . هـ 1400، مطبعة بوالق األمريية والنسخة املطبوعة يف بالد اهلند
"إرشاد الفحول  ،هـ(1250الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين )املتوىف:  .68

قدم له: ، كفر بطنا  -احملقق: الشيخ أمحد عزو عناية، دمشق  ،حتقيق احلق من علم األصول"إىل 
 ،لطبعة األوىلالطبعة: ا، دار الكتاب العريب، الشيخ خليل امليس والدكتور ويل الدين صاحل فرفور

 .م1999 -هـ 1419
 .ه 1414 ،وىلدمشق، بريوت، الطبعة: األ-دار ابن كثري، دار الكلم الطيب "فتح القدير"،  .69
 أبو بكر بن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي ابن أيب شيبة، .70

مكتبة  ،احملقق: كمال يوسف احلوت "،الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر"، هـ(235)املتوىف: 
 ه.  1409الطبعة: األوىل، ، الرايض –الرشد 

اللمع يف أصول ، "هـ(476م بن علي بن يوسف الشريازي )املتوىف: أبو اسحاق إبراهي الشريازي، .71
 .هـ 1424 -م  2003الطبعة: الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية"، الفقه

دار العلم ، "مباحث يف علوم القرآن"(، م1986 –ه 1407)املتوىف:  صبحي إبراهيم الصاحل، ،الصاحل .72
 م. 2000، الرابعة والعشرون  :الطبعة، للماليني

 "املصنف"،هـ(، 211الصنعاين، أبو بكر عبد الرزاق بن امهام بن انفع احلمريي اليماين )املتوىف:  .73
بريوت،  –اهلند، يطلب من: املكتب اإلسالمي  -احملقق: حبيب الرمحن األعظمي، اجمللس العلمي

 ه. 1403الطبعة: الثانية، 
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: مي، أبو القاسم الطرباين )املتوىفالطرباين، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشا .74
احملقق: طارق بن عوض هللا بن حممد ، عبد احملسن بن إبراهيم  "املعجم األوسط"،هـ(، 360

 .القاهرة –احلسيين، دار احلرمني 
 .هرة، الطبعة: الثانيةالقا –، احملقق: محدي بن عبد اجمليد السلفي، مكتبة ابن تيمية "املعجم الكبري" .75
 ،هـ(310بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي )املتوىف:  حممدالطربي،  .76

 إسالم منصور عبد احلميد، دار: ، خرج أحاديثه وعلق عليها"يجامع البيان يف أتويل القرآن"
 .م 2010 -هـ  1431القاهرة،  –احلديث 

ن )املتوىف : يع، جنم الديسليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف الصرصري، أبو الربالطويف،  .77
الطبعة ، رسالةمؤسسة ال، احملقق : عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي"، شرح خمتصر الروضة، "هـ(716

 .م 1987هـ /  1407: األوىل ، 
 هـ(،1393ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي )املتوىف :  .78

 هـ. 1984تونس، سنة النشر:  –ونسية للنشر "، الدار الت"التحرير والتنوير
، "إتقان الربهان يف علوم القرآن"م(،  2011 -ه  1432عباس، فضل حسن عباس، )املتوىف:  .79

 م. 2015 –ه  1436دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 
لقرطيب )املتوىف: اابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري  .80

بريوت،  –حتقيق: سامل حممد عطا، حممد علي معوض، دار الكتب العلمية  "الستذكار"،هـ(، 463
 .م 2000 –هـ  1421الطبعة: األوىل، 

لكبري ، حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي، حممد عبد ا"التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد" .81
 .ه 1387املغرب،  –الشؤون اإلسالمية البكري، وزارة عموم األوقاف و 

ة العربية اململك - "، حتقيق: أيب األشبال الزهريي، دار ابن اجلوزي"يجامع بيان العلم وفضله .82
 . م 1994 -هـ  1414السعودية، الطبعة: األوىل، 

، دار "اتريخ الثقات"هـ(، 261لعجلى، أبو احلسن أمحد بن عبد هللا بن صاحل الكوىف )املتوىف: ا .83
 .م 1984 - هـ 1405 ،األوىل باز، الطبعة:ال

عماد احلنبلي، عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد الَعكري احلنبلي، أبو الفالح )املتوىف: الابن  .84
حققه: حممود األرانؤوط، خرج أحاديثه: عبد  "شذرات الذهب يف أخبار من ذهب "،هـ(، 1089

 .م 1986 -هـ  1406ت، الطبعة: األوىل، بريو –القادر األرانؤوط، دار ابن كثري، دمشق 
حتقيق: حممد  ،"املستصفى"هـ(، 505الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي )املتوىف:  .85

 .م 1993 -هـ  1413 عبد السالم عبد الشايف، دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل،
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دار ، لدكتور حممد حسن هيتوحققه وخرج نصه وعلق عليه: ا"، املنخول من تعليقات األصول" .86
 1998 -هـ  1419الطبعة: الثالثة، ، سورية –بريوت لبنان، دار الفكر دمشق  -الفكر املعاصر

 .م
"الصحاح اتج اللغة هـ(، 393أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب )املتوىف:  ،الفارايب .87

عة: الرابعة بريوت، الطب –لماليني حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم ل وصحاح العربية"،
 .م 1987 - هـ 1407

 "جممل اللغة"، هـ(،395ابن فارس، أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني )املتوىف:  .88
 -هـ  1406 ،الثانية :بريوت، الطبعة –دراسة وحتقيق: زهري عبد احملسن سلطان، مؤسسة الرسالة 

 .م 1986
 .م1979 -هـ 1399احملقق: عبد السالم حممد هارون، دار الفكر،  غة"،"معجم مقاييس الل .89
"القاموس هـ(، 817الفريوزآابدى، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآابدى )املتوىف:  .90

حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، إبشراف: حممد نعيم العرقس وسي، مؤسسة  احمليط"،
 .م2005 -هـ 1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –لنشر والتوزيع، بريوت الرسالة للطباعة وا

تقي الدين أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدي الشهيب الدمشقي،  ،ابن قاضي شهبة .91
 ،بريوت –عامل الكتب  ،ق: د. احلافظ عبد العليم خانيق، حت"طبقات الشافعية"، هـ(851)املتوىف: 

 .هـ 1407الطبعة: األوىل، 
هـ(، 117قتادة، قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، أبو اخلطاب السدوسي البصري )املتوىف:  .92

، جامعة بغداد، مؤسسة الرسالة -، احملقق: حامت صاحل الضامن، كلية اآلداب "الناسخ واملنسوخ"
 .م 1998 - هـ 1418الطبعة: الثالثة، 

مث  ،اعيلي املقدسيحممد بن قدامة اجلمّ  أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بنابن قدامة،  .93
، مكتبة القاهرة  " املغين"، ،هـ(620الدمشقي احلنبلي، الشهري اببن قدامة املقدسي )املتوىف: 

 .م 1968 -هـ  1388اتريخ النشر: ، الطبعة: بدون طبعة
لقرطيب االقرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين  .94

يم حتقيق: أمحد الربدوين وإبراه "اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب"،هـ(، 671)املتوىف: 
 .م 1964 -هـ  1384القاهرة،الطبعة: الثانية،  –أطفيش، دار الكتب املصرية 

مكتبة املعارف  "مباحث يف علوم القرآن"،هـ(،  1420القطان، مناع بن خليل القطان )املتوىف:  .95
 .م 2000 -  هـ 1421 ،الثالثة :ر والتوزيع، الطبعة: الطبعةللنش
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القطيعي، عبد املؤمن بن عبد احلق، ابن مشائل القطيعي البغدادي، احلنبلي، صفّي الدين )املتوىف:  .96
، دار اجليل، بريوت، الطبعة: األوىل، "مراصد الطالع على أمساء األمكنة والبقاع"هـ(، 739

 .هـ 1412
 ،هـ(751بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية )املتوىف:  ابن القيم، حممد .97

، يريوت –ية دار الكتب العلم، حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم، "إعالم املوقعني عن رب العاملني"
 .م1991 -هـ 1411الطبعة: األوىل، 

" الرسالة هـ(، 1345اإلدريسي )الكتاين، أبو عبد هللا حممد بن أيب الفيض جعفر بن إدريس احلسين  .98
ر ، احملقق: حممد املنتصر بن حممد الزمزمي، دااملستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة "

 .م 2000 -  ه 1421 ،البشائر اإلسالمية، الطبعة: السادسة
 هـ(،774ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )املتوىف:  .99

 .م 1986 -هـ  1407دار الفكر، البداية والنهاية"، "
، الطبعة: الثانية ،دار طيبة للنشر والتوزيع، احملقق: سامي بن حممد سالمة "تفسري القرآن العظيم"، .100

 .م 1999 -هـ  1420
، افة الدينيةمكتبة الثق، حتقيق: د أمحد عمر هاشم، د حممد زينهم حممد عزب"، طبقات الشافعيني" .101

 .م 1993 -هـ  1413نشر: اتريخ ال
دار  عبد امللك بن عبد هللا الدهيش، .: داحملقق "يجامع املسانيد والسُّن ن اهلادي ألقوم س ن ن"، .102

نهضة لبنان، طبع على نفقة احملقق ويطلب من مكتبة ال -خضر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت 
 .م 1998 -هـ  1419مكة املكرمة، الطبعة: الثانية،  -احلديثة 

 -مكتبة املثىن "معجم املؤلفني"،  م(، 1987 –ه  1408)املتوىف:  كحالة، عمر رضا كحالة .103
 .بريوت، دار إحياء الرتاث العريب بريوت

األجنم ، "هـ(871مشس الدين حممد بن عثمان بن علي املارديين الشافعي )املتوىف: املارديين،  .104
، نملةق: عبد الكرمي بن علي حممد بن الاحملق، أصول الفقهالزاهرات على حل ألفاظ الورقات يف 

 .م1999الطبعة: الثالثة، ، الرايض –مكتبة الرشد 
"موطأ اإلمام هـ(، 179مالك بن أنس، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين )املتوىف:  .105

هنيان لألعمال اخلريية ، مؤسسة زايد بن سلطان آل، حممد مصطفى األعظمي حتقيق:مالك"، 
 .م 2004 -هـ  1425الطبعة: األوىل، ، اإلمارات –أبو ظيب  -انية واإلنس

املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري ابملاوردي )املتوىف:  .106
احملقق:  ،"احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين"هـ(، 450
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لبنان،  –الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت  -الشيخ علي حممد معوض 
  .م 1999-هـ  1419الطبعة: األوىل، 

أبو عبد الرمحن عبد هللا بن املبارك بن واضح احلنظلي، الرتكي مث املرموزي )املتوىف: ابن املبارك،  .107
، تونس –ة الدار التونسي، ادحققه وقدم له وعلق عليه: د. نزيه مح"، اجلهاد لبن املبارك" ،هـ(181

 . م 1972
تفسري هـ(، "104أبو احلجاج جماهد بن جرب التابعي املكي القرشي املخزومي )املتوىف: جماهد،  .108

، احملقق: الدكتور حممد عبد السالم أبو النيل، دار الفكر اإلسالمي احلديثة، مصر، الطبعة: جماهد"
 .م 1989 -هـ  1410األوىل، 

شرح "، هـ(864ين حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم احمللي الشافعي )املتوىف: جالل الداحمللي،  .109
، عفانة حسام الدين بن موسى قد م له وحققه وعل ق عليه: الدكتور، "الورقات يف أصول الفقه

 1420الطبعة: األوىل، ، فلسطني جامعة القدس،، صف وتنسيق: حذيفة بن حسام الدين عفانة
 .م 1999 -هـ 

"املسند الصحيح هـ(، 261مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: ، مسلم .110
: حممد فؤاد احملقق "،-صلى هللا عليه وسلم-بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا  املختصر

 .بريوت –عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب 
"تفسري مقاتل هـ(، 150لبلخى )املتوىف: بو احلسن مقاتل بن سليمان بن بشري األزدي امقاتل، أ .111

 1423 ،بريوت، الطبعة: األوىل –احملقق: عبد هللا حممود شحاته، دار إحياء الرتاث بن سليمان"، 
 .هـ

 أمحد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس احلسيين العبيدي، تقي الدين املقريزي )املتوىف: املقريزي، .112
عبد  احملقق: حممد، "من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع إمتاع األمساع مبا للنيب"، هـ(845

 . م 1999 -هـ  1420الطبعة: األوىل، ، بريوت –دار الكتب العلمية ، احلميد النميسي
لناسخ القرآن  اإليضاحه(، "437مكي، أبو حممد مكي بن أيب طالب القيسي، )املتوىف:  .113

 –ستاذ املساعد جبامعة الكويت، دار املنارة حتقيق: الدكتور أمحد حسن فرحات، األومنسوخه""، 
 م. 1986 –ه  1406جدة، الطبعة: األوىل، 

" كتاب تفسري هـ(، 319ابن املنذر، أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري )املتوىف:  .114
عد س، قدم له األستاذ الدكتور: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، حققه وعلق عليه الدكتور: القرآن"

 .م 2002 - ه 1423 ،املدينة النبوية، الطبعة: األوىل -بن حممد السعد، دار املآثر 
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ابن منظور، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى  .115
 .هـ 1414 ،بريوت، الطبعة: الثالثة –، دار صادر "لسان العرب"هـ(، 711اإلفريقى )املتوىف: 

، هـ(338أبو جعفر الن ح اس أمحد بن حممد بن إمساعيل بن يونس املرادي النحوي )املتوىف:  النحاس، .116
بعة: األوىل، الط، الكويت –مكتبة الفالح ، احملقق: د. حممد عبد السالم حممد"، الناسخ واملنسوخ"

 ه. 1408
"السنن هـ(، 303: النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي )املتوىف .117

حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب، أشرف عليه: شعيب األرانؤوط، قدم له: ، الكربى"
 .م2001 -هـ1421بريوت، الطبعة: األوىل،  –عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة 

 .هـ 1396 حلب، الطبعة: األوىل، –دار الوعي  "الضعفاء واملتوكون"، .118
طبوعات ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املىب من السنن = السنن الصغرى للنسائي"اجملت" .119

 م. 1986 –ه  1406حلب، الطبعة: الثانية،  –اإلسالمية 
 هتذيب األمساء واللغات"،"هـ(، 676النووي، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف:  .120

املنريية،  قابلة أصوله: شركة العلماء مبساعدة إدارة الطباعةعنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه وم
 .لبنان –يطلب من: دار الكتب العلمية، بريوت 

ثانية، بريوت، الطبعة: ال –، دار إحياء الرتاث العريب "املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج" .121
 ه. 1392

"الناسخ هـ(، 224)املتوىف: اهلروي، أبو ع بيد القاسم بن ساّلم بن عبد هللا اهلروي البغدادي  .122
 املديفر ، دراسة وحتقيق: حممد بن صاحلواملنسوخ يف القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن"

 1418الرايض، الطبعة: الثانية،  –)أصل التحقيق رسالة جامعية(، مكتبه الرشد / شركة الرايض 
 .م 1997 -هـ 

ي املعافري، أبو حممد، مجال الدين )املتوىف: عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمري  ابن هشام، .123
 حتقيق: مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ"السرية النبوية لبن هشام"،هـ(، 213

 -هـ 1375الشليب، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، الطبعة: الثانية، 
 .م 1955

جممع هـ(، "807أيب بكر بن سليمان اهليثمي )املتوىف:  اهليثمي، أبو احلسن نور الدين علي بن .124
 - هـ 1414"، احملقق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، الزوائد ومنبع الفوائد

 .م 1994
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الواحدي، أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )املتوىف:  .125
ريوت، ب –احملقق: كمال بسيوين زغلول، دار الكتب العلمية  ،"أسباب نزول القرآن" هـ(،468

 ه.  1411الطبعة: األوىل، 
( رسالة دكتوراة جبامعة اإلمام حممد بن سعود، مث 15احملقق: أصل حتقيقه يف )سيط"، التفسري الب  " .126

ن جامعة اإلمام حممد ب -قامت جلنة علمية من اجلامعة بسبكه وتنسيقه، عمادة البحث العلمي 
 .هـ 1430عود اإلسالمية، الطبعة: األوىل، س

صادر عن: وزارة األوقاف "، املوسوعة الفقهية الكويتية" ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية .127
: الطبعة 23 - 1األجزاء ، هـ( 1427 -ه  1404الطبعة: )من ، الكويت –والشئون اإلسالمية 
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